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“ينادينا بأسمائنا الحقيقية
وال يقول ماما وبابا"

جيل الحرب..
صعوباٌت تربوّية

تتحدى األهل

اجتماعات
عقيمــــــــة

كثـرة هـي اآلراء واملواقـف املتباينـة مـن 
التـي يختلـف الجميـع  الثـورة السـورية، 
عـى كل تفصيـل فيهـا، األسـاء والرايات 

واإلحصائيـات. واالنتـاء 
كل  إجاًعـا مـن  يكـون  يـكاد  مـا  أن  إال   
السـوريني  األطفـال  أن  هـو  األطـراف، 
الخـارس األكرب مـن الحرب، تحـت أّي حكم 

أّي سـلطة. ويف ظـل 
ال نتحـدث هنا عن خسـائر األطفـال املاديّة 
فحسـب، بـل عـن أمـور أعمـق أثـرًا وأكرث 
تأثـرًا، وهـو مـا يدركـه كل مـن يتعامـل 

معهـم ويحاورهم، وعى وجـه الخصوص: 
مالحظاتهـم  هـي  فـا  واألمهـات،  اآلبـاء 
ومـا  الحـرب؟  جيـل  حـول  ومخاوفهـم 
الصعوبـات التـي تواجههم أثنـاء الرتبية؟
“ربيـت قبلـه ثالثـة، إال أن أحـًدا منهـم مل 
يكـن مثلـه"، تقول السـيدة أم حسـام، من 
سـكان ريـف دمشـق، عـن ابنهـا عبـادة، 
وتضيـف "خالفًـا ملـا يبـدو عليـه خـارج 
املنـزل من خجـل شـديد، عبـادة يف املنزل 
متمـرّد جـًدا، ال يعجبـه يشء، ويسـتخدم 

كلـات أكـرب مـن عمـره"....

19رياضة
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سوريـــــا..
كرة في ملعب الكبار
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عنب بلدي - خاص

عـن  السـوري  النظـام  ميتنـع 
تنفيـذ املرحلـة الثانية مـن اتفاق 
داريا، بعـد مـرور 48 يوًما عى 
خـروج األهايل مـن مدينتهم إىل 

ريـف دمشـق وإدلب.
يف  التفـاوض  لجنـة  وأصـدرت 
مدينـة داريا بيانًـا، حصلت عنب 
بلدي عى نسـخٍة منـه، األربعاء 
12 ترشيـن األول، ذكـرت فيه أن 

النظـام مايزال مسـتمرًا باعتقال 
النسـاء واألطفـال والرجـال من 

اليوم. املدينة حتـى  أهـايل 
بيانهـا  يف  رشحـت  اللجنـة 
دخـل  الـذي  االتفـاق  تفاصيـل 
 26 الجمعـة  التنفيـذ  حيـز 
أنهـا  وأوضحـت  املـايض،  آب 
تواصلـت بشـكل مبـارش وغـر 
خـالل  النظـام  مـع  مبـارش 
األخـرة  األربعـة  األشـهر 
األهـايل  خـروج  سـبقت  التـي 
املدينـة،  وتفريـغ  واملقاتلـني 
“وكان النظـام حينهـا يرص عى 

العسـكري”. الحسـم 

ماذا تضمن االتفاق؟
ونـص االتفـاق عى ثالثـة بنود، 
هـي إخـراج العائالت ومـن يريد 
وتسـوية  الكسـوة  مدينـة  إىل 
ألي  التعـرض  دون  أوضاعهـم 

بـأذى. منهم 
ثـم خـروج املقاتلـني بسـالحهم 
الخفيـف إىل إدلـب برعاية األمم 

األحمر. والهـالل  املتحـدة 
رساح  إطـالق  يبـدأ  بعدهـا 
املعتقلـني، من النسـاء واألطفال، 
وتبيـان وضـع املعتقلـني الذكور 
للبـدء باإلفراج عنهـم يف املرحلة 

. ملقبلة ا
وتنسـحب هـذه البنـود، مبوجب 
داريـا  أهـايل  عـى  االتفـاق، 
املوجوديـن يف معضمية الشـام.

ال رد من النظام واألمم 
المتحدة ترفض التدخل

يف  اإلعالمـي  املكتـب  عضـو 
لـواء “شـهداء اإلسـالم” واملطلع 
عى عمـل اللجنـة، أيهـم محمد، 
أكـد لعنـب بلـدي أن اللجنـة مل 
تتلـق رًدا مـن لجنة النظـام رغم 
التواصـل معها بشـكل مسـتمر.

املتحدة  األمم  أن  محمد  وأوضح 
رفضت التدخل يف اتفاق داريا منذ 
البداية، الفتًا إىل أنها ترفض حتى 

اللحظة التدخل بهذا الخصوص.
السوري  النظام  اللجنة  واتهمت 
أنها  باملاطلة والتسويف، مؤكدًة 
املعتقلني  رساح  بإطالق  تلتزم  مل 
من النساء واألطفال، وبيان وضع 

الذكور للبدء بإطالق رساحهم.
مـن  عـدًدا  النظـام  ويحتجـز 
إيـواء  مركـز  يف  داريـا  أهـايل 
وفـق  اليـوم،  حتـى  حرجلـة 
اللجنـة، التي وصفـت وضع من 
تبقـى يف معضميـة الشـام مـن 
بـ”الغامـض”. املدينـة  عوائـل 

وكان مصدر مطلـع يف املعضمية 
اعتـرب يف حديثه إىل عنـب بلدي، 
أيلـول املـايض، أن النظـام تراجع 
عـن االتفـاق، “مـع خـروج آخـر 
شـخص من داريـا بعـد أن حقق 
هدفـه بتفريغهـا”، مؤكـًدا “هنـا 
بـدأت املاطلة ومحاولـة إلزام من 
يريـد الخـروج إىل إدلب بتسـوية 
أوضاعهم والخـروج إىل حرجلة”.

إطالق  قضية  الغموض  ويلف 
النظام  لدى  داريا  معتقيل  رساح 
حتى اليوم، بينا يرى أهايل املدينة 
منمًقا  كالًما  “يتحدث  النظام  أن 
ومطمئًنا لكن يف الواقع ليس هناك 
ضانات”، كا جرى خالل االتفاق 
بحمص،  الوعر  حي  يف  املايض 
بسبب  املايض  آذار  انهار  والذي 
بند إطالق املعتقلني، قبل أن يتفق 
مجدًدا مع لجنة التفاوض مؤخرًا، 

ويخرج عدًدا منهم.

اتفاق داريا..
النظام توّقف عند البند 
الثاني واألمم المتحدة 

ترفض التدخل

زيـن كنعـان - عنب بلدي

الغبـار،  مألهـا  وأخـرى  متناثـرة  كتـٌب 
بينـا وضعـت أخـرى داخل سـيارة "بيك 
مشـاهُد  داريـا،  خـارج  إىل  لنقلهـا  أب"، 
 "CNN" ظهـرت يف تقريـر نرشته شـبكة
الجـاري،  األول  ترشيـن   6 األمريكيـة، 
وتحدث عـن املكتبـة التي حـوت يف وقت 
والسياسـة  العلـوم  كتـب  آالف  سـابق، 
والثقافـة، بعـد أن جمعهـا بعـض شـباب 
مل  قّصـاص  أن  إال  منازلهـا،  مـن  املدينـة 

ينسـها حتـى اليـوم.
ويقـول قّصـاص لعنـب بلـدي، ويوافقـه 
إدلـب،  يف  داريـا  شـباب  مـن  العـرشات 
املكتبـة  نهبـوا  النظـام،  "شـبيحة"  إن 
يف  لبيعهـا  منهـا  سـلم  مـا  ورسقـوا 
شـوارع العاصمـة دمشـق عى "بسـطات 
الربامكـة"، يف تـرصف اعتـادوا تنفيـذه 
وبـدء  منطقـة  أي  إىل  دخولهـم  عقـب 

سياسـة "التعفيـش"، التـي اشـتهر بهـا 
السـوري. النظـام  وضبـاط  جنـود 

أيهـم محمـد، أحـد إداريـي حركـة "فجر 
األمـة اإلسـالمية"، التـي أسسـت املكتبـة، 
يصـف مشـاهد التسـجيل املصـور بأنهـا 
"صفعـة عى وجهنـا بعد رؤيتنـا للمكتبة 
التـي جمعناهـا من تحـت أنقـاض منازلنا 
تبـاع اليـوم عـى األرصفـة"، ورغـم ذلك 
مل يسـتغرب محمـد مـا جـرى "فـكل من 
خـرج مـن داريـا أيقـن أن قـوات األسـد 

سـترسق كل يشء يف املدينـة". 
لـدى  كبـرة  مكانـة  املكتبـة  اكتسـبت 
املقاتلـني، وفـق  داريـا، وخاصـة  أهـايل 
محمـد، الـذي يعتـرب يف حديثـه إىل عنب 
بلـدي أنهـا كانـت املتنفـس الوحيـد لهـم 
مـن ضغـوط املعـارك والحصـار، ويقول 
إنهـم وجـدوا يف املكتبـة كل مـا يحبـون 
عـا  بعيـًدا  اهتامهـم  ويلبـي  قراءتـه 

خارجهـا. يحـدث 

تأسيس المكتبة
واملثقفـني  الحركـة  شـباب  رأى  عندمـا 
وتضيـع  تتلـف  الكتـب  أن  املدينـة،  يف 
كل  جمـع  عـى  اتفقـوا  القصـف،  إثـر 
دّمـرت،  التـي  املنـازل  يف  يجـدوه  مـا 
ووضعهـا يف مـكان آمـن للحفـاظ عليها، 
بينـا غـدت عـرشات الكتـب لديهـم، نواة 

.2014 عـام  أنشـئت  التـي  للمكتبـة 
ووّســع املنتســبون إىل الحركــة نشــاطهم 
ــع  ــدؤوا م ــا ب ــف، بين ــن القص يف أماك
التأســيس بأرشــفة الكتــب وتســجيل 
واســم  منــه  أخــذت  الــذي  املــكان 
صاحبهــا، ليســرتدها إن أمكــن حــني 
ــني  ــق أم ــة، وف ــايل إىل املدين ــود األه يع
املكتبــة، الــذي أكــد أن العمــل يف جمــع 
ــة  ــا عــى رفــوف املكتب ــب وتوزيعه الكت
ــي  ــا الســبب "ل ــهًرا، عازيً اســتغرق أش
ال يجــد القــارئ صعوبــة يف البحــث 
ــه ويف  ــد قراءت ــذي يري ــاب ال ــن الكت ع

ــه". ــذي يحب ــال ال املج
كانـت  املكتبـة  أن  قّصـاص  ويـرى 
مـن  أحزنـت  خسـارتها  أن  إال  منوذجيـة، 
تُقـّدر  ال  "ألنهـا  تأسيسـها،  عـى  عمـل 
بالثمـن الـذي تبـاع فيـه، فهـي تعرب عن 
ثقافـة مدينـة، وسـاعدت يف التغلـب عى 
مدينـة  يف  ثقـايف  مبـرشوع  الحصـار 
مغلقـة متاًمـا"، ويختـم حديثـه "مل نـر 
يف الشـال حتى اليـوم مكتبة تشـبه تلك 
التـي يف داريا رغـم توفـر إمكانيات أكرب 

عايشـناه". مـا 
ــل بعــض مــن شــباب املدينــة الذيــن  قُت
خــالل  الكتــب  تجميــع  يف  ســاعدوا 
ــي  ــن بق ــم أن م ــا، ورغ ــارك داري مع
ــه إىل  ــع خروج ــا م ــد عنه ــم ابتع منه
إدلــب، إال أن تدمرهــا ورسقتهــا عــى يد 
جنــود األســد، كان أشــد وطــأة عليهــم، 
ــن  ــم مرصي ــون إنه ــك يقول ــم ذل ورغ
عــى أن الثــورة التــي ال تقــرتن بالعلــم 
والتطــرف،  الجهــل  عليهــا  يتغلّــب 
ــف  ــل مثق ــاء جي ــه إنش ــف يف وج وتق
ــع  ــوض مبجتم ــى النه ــدرة ع ــرث ق أك

ــرب. ــه الح أنهكت

مكتبة "فجر األمة"..
سرقة ودمار وعيوٌن تبكيها في إدلب

رحيل القيادي البارز في لواء “شهداء اإلسالم”

أبو جعفر الحمصي
عنب بلدي - خاص

تـويف القيـادي البـارز يف لـواء “شـهداء 
اإلسـام”، أبو جعفر الحمـي، يف منطقة 

دركـوش بريـف إدلب.
الحمـي  أن  بلـدي  عنـب  مراسـل  وأفـاد 
تـويف غرًقـا يف “عني الزرقـاء” بريف إدلب 
الغـريب، بعدما خـرج يف رحلة مـع عائلته.

وبعد إشـاعات حـول طريقة وفاته، اسـتلم 
قـادة اللـواء جثتـه، الخميـس 13 ترشيـن 

األول، وال يظهـر عليهـا أي آثـار لجرميـة.
شـغل أبـو جعفـر منصـب قائـد عمليـات 

“لـواء شـهداء اإلسـام” العامـل يف داريا، 
آب  أواخـر  املدينـة  مقاتـي  مـع  وخـرج 

إدلـب. باتجـاه  الفائـت 
انشـّق “أبـو جعفـر” عـن قـوات األسـد مع 
بـدء الحراك املسـلح يف سـوريا، وتوّجه إىل 
مدينـة داريـا لكونـه كان من سـكانها لعدة 
سـنوات قبيـل الثـورة، إضافـة لقربهـا مـن 
دمشـق وعامًا مهـًا يف سـقوط الطاغية، 
بحسـب مـا قالـه لعنـب بلـدي يف حديـٍث 

. بق سا
لـواء  عمليـات  قيـادة  الضابـط  وتسـلّم 
أوائـل  بدايـة تشـكيله  اإلسـام”،  “شـهداء 

2013، ومل يؤثـر مقتـل أخيه، الـذي كان إىل 
جانبـه يف العمل املسـلح عىل قـرار البقاء 

يف داريـا، رغم طلـب أقاربه يف حمص 
العـودة إليهـا ليعيـش بـني أهله.

أبـو جعفـر الحمي، مـن مواليد 
قلعـة الحصـن يف حمـص عام 

أربعـة  ولديـه  متـزوٌج   ،1979
عـن  منشـٌق  وهـو  أطفـال، 
النظـام السـوري، بعدمـا كان 

الثانيـة  الدرجـة  مـن  مسـاعًدا 
التابعـة  العسـكرية  الرشطـة  يف 

السـابعة. للفرقـة 

"صعلوك دّنس جنتنا"، ثالث كلمات عبّر بها عزت قّصاص، أمين مكتبة "فجر األمة" في مدينة 
داريا غرب دمشق، عن صور ظهرت إلى العلن خالل األيام الماضية، وأظهرت مكتبته غرفة 

مظلمة مدمرة، بعد أن كانت تعج بالكتب قبل خروجه وأهالي المدينة في آب الماضي.

مكتبة فجر األمة في مدينة داريا )أرشيفية(

http://www.enabbaladi.net/archives/108633
http://www.enabbaladi.net/archives/109422
http://www.enabbaladi.net/archives/109422
http://www.enabbaladi.net/archives/108870
http://www.enabbaladi.net/archives/108870
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تهديدات ترافق اجتماعات قد تحدد 
مالمح المرحلة المقبلة

عنب بلدي - خاص 

ــل  ــات حــول فش ــا االتهام ــان تبادلت الدولت
ــرصاع  ــج ال ــية وتأجي ــات السياس املحادث
أكــرث، أعقــب ذلــك حشــود عســكرية 
ــوريا،  ــرويس يف س ــب ال ــل الجان ــن قب م
ــت  ــرات، دفع ــدات وتحذي ــة إىل تهدي إضاف
ــأن  ــاد ب ــني إىل االعتق ــن املحللي ــر م الكث
الحــرب يف ســوريا قــد تتحــول مــن حــرب 
ــارشة  ــكرية مب ــة عس ــة إىل مواجه بالوكال

ــني. ــني الطرف ب
ــكري  ــدام العس ــد والص ــادي التصعي ولتف
وتــأزم القضية، تشــهد الســاحة السياســية 
اجتاعــات بــني الــدول املعنيــة يف الشــأن 
ــل  ــول إىل ح ــل الوص ــن أج ــوري م الس
يوقــف القتــال وخاصــة يف مدينــة حلــب 

ــوار. ــة الح ــودة إىل طاول والع
ــا  ــن انعقاده ــن ع ــات أعل ــة اجتاع ثالث
ــدأ األول منهــا  حــول الشــأن الســوري، ب
ــس  ــا ودول مجل ــني تركي ــاض ب يف الري
التعــاون الخليجــي، الخميــس 13 ترشيــن 
للغايــة" حســبا  األول، وكان "مثمــرًا 
رصح وزيــر الخارجيــة الســعودي، عــادل 

ــر،  الجب
عـن  الصـادر  املشـرتك  البيـان  وأدان 
االجتـاع، العمليـات العسـكرية يف مدينـة 
حلب مـن قبـل النظـام السـوري وحلفائه، 
كـا أعـرب عن أسـفه لعـدم متكـن مجلس 

األمـن مـن اتخـاذ قـرار بشـأن حلـب.

لوزان .. اجتماع بعد خالف
االجتــاع الثــاين كان بــني وزراء خارجيــة 
الــدول املعنيــة بالشــأن الســوري "أمريــكا 
والســعودية  وتركيــا  وقطــر  وروســيا 
وإيــران”، باإلضافــة إىل مــرص واألردن 
ــويرسية،  ــوزان الس ــة ل ــراق، يف مدين والع
ــاء  ــو اللق ــن األول، وه ــبت 15 ترشي الس
األول بــني األمريكيــني والــروس بعــد 

ــالف. ــن الخ ــابيع م ــة أس ثالث
قبــل  مــن  تشــاؤم  ســبقه  االجتــاع 
الطرفــني بعــدم التوصــل إىل اتفــاق حــول 
إيقــاف القتــال، خاصــة يف مدينــة حلــب، 
ــرويس،  ــة ال ــر الخارجي ــد وزي ــبا أك حس
ــن  ــض م ــذي خف ــروف، ال ــرغي الف س
ــاًل  ــاع، قائ ــن االجت ــات م ــقف التوقع س
ــاع"،  ــن االجت ــا م ــيئًا خاًص ــع ش "ال أتوق
ــق  ــي مراف ــؤول أمري ــد مس ــني أك يف ح
لوزيــر الخارجيــة، جــون كــري، بحســب 
"فرانــس بــرس”، أن "اللقــاء ال يهــدف إىل 
ــة  ــل إىل دراس ــة ب ــة فوري ــق نتيج تحقي
األعــال  وقــف  إىل  للتوصــل  أفــكار 

ــة". القتالي
محللــون رأوا أن االجتــاع لــن يفــي إىل 
ــارك  ــرويس سيش ــب ال ــون الجان يشء، ك
دويل  دعــم  عــى  الحصــول  وهدفــه 
وإقليمــي مــن أجــل تطبيــق مبــادرة 
ســوريا،  إىل  املتحــدة  األمــم  مبعــوث 
ــا  ــا إليه ــي دع ــتورا، الت ــتيفان دي ميس س
األســبوع املــايض بإخــراج مقاتــيل جبهــة 

"فتــح الشــام" مــن حلــب إىل إدلــب وبــدء 
ــار وإيصــال املســاعدات  وقــف إطــالق الن

ــانية. اإلنس
األمريــي،  الوزيــر  يدخــل  حــني  يف 
ــيا  ــاع روس ــل إقن ــن أج ــري، م ــون ك ج
ــاء  ــع حلف ــاون م ــا، بالتع ــر موقفه تغي
الســعودية  الــدول  وخاصــة  أمريــكا 
وتركيــا التــي تشــهد عالقتهــا مــع روســيا 
ــة إىل  ــرة، إضاف ــرتة األخ ــارًا يف الف ازده
ــيلتقي وزراء  ــي س ــة الت ــدول األوروبي ال
خارجياتهــا مــع كــري، األحــد 16 ترشيــن 
األول، يف لنــدن مــن أجــل إطالعهــم عــى 
ــة  ــوزان، وملناقش ــاع ل ــرى يف اجت ــا ج م
ــزاع  ــة متعــددة األطــراف لحــل الن “مقارب
يف ســوريا”، حســبا قالــه املتحدث باســم 

ــريب. ــون ك ــة، ج الخارجي

خطة تركية من ست نقاط
ــوزان كان  ــاع ل ــد اجت ــرب لعق ــدور األك ال
ــكا  ــني أمري ــد ب ــادي التصعي ــا لتف لرتكي
ــة  ــة مكون ــتقدم خط ــي س ــيا، والت وروس
مــن ســت نقــاط، حســبا ذكرتــه صحيفــة 
ــن  ــة 14 ترشي ــة الجمع ــام" الرتكي "أكش

األول.
الخطــة التــي وضعــت بعــد زيــارة الرئيس 
الــرويس فالدميــر بوتــني إىل تركيــا، 
ــا  ــمل "وقًف ــن األول، تش ــني 10 ترشي االثن
ــة  ــراف املتنازع ــني األط ــار ب ــالق الن إلط
كافــة، والبــدء يف إيصــال مســاعدات 
املناطــق  إىل  عاجــل  بشــكل  إنســانية 
املحــارصة، ونــرش مستشــفيات ميدانية يف 

مواقــع بحاجــة إىل ذلــك، ومكافحــة تنظيم 
)الدولــة اإلســالمية( وجبهــة )فتــح الشــام( 
ــدويل  ــف ال ــوات التحال ــني ق ــاون ب بالتع
وروســيا، بعــد ضــان الهدنــة، إضافــة إىل 
وضــع خريطــة للتســوية السياســية بــني 
النظــام الســوري واملعارضــة، وفــرض 

ــوريا”. ــة يف س ــة آمن منطق

اقتراح أمريكي بالتصعيد
` وتحذير روسي

ــن  ــًدا ع ــة، وبعي ــة املقابل ــن يف الجه لك
مســؤولون  أعلــن  الســيايس،  املســار 
للرئيــس  اجتــاع  عــن  أمريكيــون 
األمريــي، بــاراك أوبامــا، مــع كبــار 
مستشــاريه يف السياســة الخارجيــة لبحــث 
التدخــالت العســكرية بشــأن ســوريا.
وقــال املســؤولون لوكالــة “رويــرتز” 
ــة  ــن األول، إن مجموع ــس 13 ترشي الخمي
ــا،  ــام أوبام ــة أم ــارات مطروح ــن الخي م
جويــة  رضبــات  تنفيــذ  وأحدهــا 
ــوري  ــام الس ــة للنظ ــد تابع ــى قواع ع
ومســتودعات الذخــرة، لكنهــم يف الوقــت 
ــبب  ــار بس ــذا الخي ــتبعدوا ه ــه اس نفس
ــع  ــارشة م ــة مب ــوع مواجه ــال وق احت
ــوريا. ــودة يف س ــية املوج ــوات الروس الق
ــس األمريــي،  ــار املمكــن أمــام الرئي الخي
بحســب املســؤولني، هــو الســاح لحلفــاء 
ــة  ــد املعارض ــج( تزوي ــكا )دول الخلي أمري
ــلحة  ــوريا بأس ــة يف س ــورية املعتدل الس

ــران. ــادات للط ــا مض ــا فيه ــة مب نوعي
ــا  ــرات أطلقته ــع تحذي ــك م ــن ذل وتزام
املتحدثــة باســم الخارجيــة الروســية، ماريا 
زاخاروفــا، عــن القيــام بــأي أعــال عدائية 
ضــد روســيا يف ســوريا، مؤكــدة أن هــذه 

ــب. ــر دون عواق ــن مت ــداءات ل االعت
كــا حــذرت القــوى الداعمــة للمعارضــة 
تزويدها مبضــادات  مــن  الســورية، 
ــة  ــف، قائل ــى الكت ــة ع ــرات محمول طائ
إن “روســيا تأمــل أن تكــون الــدول 
ــدر  ــلحة، بالق ــات املس ــة للجاع الداعم
ــزود  ــى ال ت ــة، حت ــكايف مــن العقالني ال
ــة  ــرات محمول املســلحني مبضــادات طائ

ــف”. ــى الكت ع

شهد الملف السوري خالل األسبوعين الماضيين تسارًعا في األحداث على الصعيدين العسكري والسياسي، خاصة بعد تصاعد حدة 
التصريحات بين قطبي النزاع الرئيسيين، الواليات المتحدة األمريكية وروسيا.

روسيا تأمل أن تكون الدول الداعمة للجماعات 
المسلحة، بالقدر الكافي من العقالنية، حتى 
ال تزود المسلحين بمضادات طائرات محمولة 

على الكتف”

اجتماع وزراء الخارجية في مدينة لوزان السويسرية السبت 15 تشرين األول 2016 )رويترز(

اسـتبعدوا  املحلليـني  مـن  الكثـر 
حـدوث تصـادم عسـكري قريب بني 
لكـن  سـوريا،  يف  وروسـيا  أمريـكا 
باتخـاذ  بـدأت  الـدول  مـن  العديـد 
ويف  روسـيا،  ضـد  بديلـة  خطـوات 
طالبـت،  التـي  فرنسـا،  مقدمتهـا 
املحكمـة  األول،  10 ترشيـن  االثنـني 
يف  بالتحقيـق  الدوليـة  الجنائيـة 
يف  حصلـت  التـي  الحـرب  جرائـم 
األسـد،  نظـام  قبـل  مـن  سـوريا 
وتحديـًدا مـا جـرى يف مدينـة حلب 

املحـارصة.
جـان  الفرنـي،  الخارجيـة  وزيـر 
مـارك أيرولـت قـال، يف حديثـه لــ 
“راديـو فرنسـا” الـدويل، إن “جرائم 
حـرب وقعـت، األمـني العـام لألمـم 
املتحـدة قـال ذلـك، هـذا أمـر مؤكد، 
واآلن نحـن بحاجـة لتحديـد مـا هي 

املسـؤوليات”.
الخارجيـة أن  وزيـر  وأكـد 
االدعـاء  مبمثلـة  فرنسا “سـتتصل 
يف املحكمـة الجنائيـة الدوليـة لرتى 
كيـف ميكنها بـدء هـذه التحقيقات”.

العالقـات  توتـر  بعـد  ذلـك  وجـاء 
بـني باريـس وموسـكو عقـب رفض 
األخـرة مرشوعهـا الـذي طرحته يف 
مجلـس األمن حـول إيقـاف القصف 

يف حلـب.
أمريـكا  أمـام  الثـاين  الخيـار  أمـا 
املعارضـة  تزويـد  فهـو  وحلفائهـا 
السـورية بأسـلحة نوعيـة، وبحسـب 
ما قـال الباحث الربيطـاين يف معهد 
ليسـرت،  تشـارلز  األوسـط،  الـرشق 
فـإن املعارضة “املفحوصـة” حصلت 
عـى أسـلحة إضافيـة مـن الواليـات 
املتحـدة والـدول اإلقليميـة املنضويـة 

يف غرفـة “مـوم”.
ويف سلسـلة تغريـدات عـرب حسـابه 
ليسـرت،  أضـاف  “تويـرت”،  يف 

الجاعـات  قضايـا  يف  املتخصـص 
املعارضـة  أن  الـرشق،  الجهاديـة يف 
أسـلحة  عـى  لحصولهـا  باإلضافـة 
وقاذفـات،  هـاون  وقذائـف  خفيفـة 
فإنهـا “حصلـت عى صواريـخ غراد 
عيـار  الصنـع  وتشـيكية  بلغاريـة 
لراجـات  باإلضافـة  ميلمـرتًا   122

صواريـخ”.

إىل  وصلـت  فقـد  ليسـرت،  وبحسـب 
شـال سـوريا شـحنتان، عى األقل، 
املحمولـة  الطـران  مضـادات  مـن 
املعارضـة  اسـتلمتها  الكتـف  عـى 

تعبـره. بحسـب  “املفحوصـة”، 
املقـدم، محمـد جمعـة بكـور،  لكـن 
العامـل  املجاهديـن"  "جيـس  قائـد 
بلـدي،  لعنـب  نفـى  حلـب،  يف 
تسـلم  األول،  ترشيـن   10 االثنـني 
فصائـل املعارضـة صواريـخ مضادة 
مل  "الفصائـل  إن  قائـاًل  للطائـرات، 
تستلم شـيئًا وال يوجـد حديـث حـول 

أبـًدا”. مضـادات  تسـليم 

والخيـارات  االقرتاحـات  أكـرث  لكـن 
سـوريا"،  "أصدقـاء  بـني  رواًجـا 
بحسـب صحيفة الحياة، هـو "البحث 
روسـيا  عـى  العقوبـات  زيـادة  يف 
حـل  يف  للسـر  عليهـا  والضغـط 
ملـف  نقـل  اىل  إضافـة  سـيايس"، 
سـوريا اىل الجمعيـة العامـة لألمـم 
املتحـدة ورفـع عـدد الـدول الداعمـة 

62 اىل مئـة دولـة. لذلـك مـن 
وبـني التهديـد والتحذيـر بـني الدول 
النظـام  طائـرات  ماتـزال  الكـربى 
األحيـاء  تـدك  وحلفائـه  السـوري 
الرشقيـة املحـارصة يف حلـب موقعة 
عـرشات القتلـة يوميًا، وسـط معارك 
والسـيطرة  التقـدم  بهـدف  تقودهـا 

عـى ثـاين أكـرب املـدن السـورية.

خيارات بديلة
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ــات  ــيطرت يف أوىل عملي ــل س الفصائ
ــة  ــى قري ــا ع ــي أعلنته ــام الت االقتح

ــق. ــة داب ــوب منطق ــة جن الغيالني
أوضــح  بلــدي  لعنــب  حديــث  ويف 
العقيــد يف فرقــة الســلطان مــراد، 
ــام  ــة االقتح ــان، أن "عملي ــد عث أحم
عــى  األول  محوريــن،  عــى  تتــم 
دابــق،  جنــوب  أرشــاف  منطقــة 
ــر  ــق، األم ــوب رشق داب ــة جن والغيالني
ــم  ــى التنظي ــار ع ــم الحص ــذي يحك ال

املنطقــة". يف 
وعـن الوجهـة املقبلـة لفصائـل "الجيش 
الحـر" بعـد السـيطرة عـى دابـق، قال 
عثـان "سـتتم السـيطرة عـى صوران 
والتـي ستسـقط عسـكريًا  واحتيمـالت، 
جرابلـس  مدينـة  وربـط  دابـق،  بعـد 
مبـارع، وبعدهـا نحـو مدينة حلـب لفك 

الحصـار عنهـا بشـكل كامـل".
ــا  وتكتســب منطقــة دابــق بعــًدا تاريخيً
ــي  ــق”، الت ــرج داب ــة “م ــبة ملعرك نس
انتــرص فيهــا العثانيــون عــى املاليــك 
ــون يف  ــى العثاني ــب، وق ــال حل ش
املعركــة عــى معظــم الجيــش اململــويك، 
وكانــت املعركــة بوابــة ســيطرتهم عــى 

ــة  ــا إىل الدول ــل، وضمه ــوريا بالكام س
ــام. ــو 400 ع ــة لنح العثاني

ويــرى بعــض الناشــطني عــرب مواقــع 
ــول إىل  ــي أن الدخ ــل االجتاع التواص
دابــق”  “مــرج  ذكــرى  ســوريا يف 
ــة  ــاد اإلمرباطوري ــتعادة أمج ــو اس ه
العثانيــة، إذ يســعى الرئيــس الــرتيك، 
رجــب طيــب أردوغــان، إىل بنــاء تركيــا 
ــع،  ــوذ واس ــوي ونف ــش ق ــة بجي حديث
ــل قــرون، كــا  عــى غــرار أســالفه قب

ــراًرا. رصح م
عــدة  مهــدت  املعركــة،  بــدء  ومــع 
حســابات مواليــة للتنظيــم يف” تويــرت” 
ــا  ــن املنطقة بقوله ــم م ــحاب التنظي انس
ــزون،  ــب ال ميي ــدون أعــوان الصلي "املرت
ــرى  ــق الصغ ــني داب ــك ب ــم ذل وأىن له

ــربى". ــق الك ــة داب وملحم
الحســابات  مــن  العديــد  وأعلنــت 
ــتقدام  ــن اس ــم ع ــن التنظي ــة م املقرب
التنظيــم أللــف مقاتــل مــن مــا يســمى 
ــه إىل  ــرسة" ووصول الع ــش  بـــ ”جي

ــق. داب
بلــدة  عــى  الفصائــل  وســيطرت 
صــوران ضمــن العمليــة لتنســحب 
منهــا بعــد عــدة ســاعات، ويعلــن 
ــر  ــا بعــد تفّج ــم ســيطرته عليه التنظي

ســيارة مفخخــة عــى أطرافهــا.
ويف حديــث لعنــب بلــدي، أكــد رئيــس 
ــم،  ــواء املعتص ــيايس يف ل ــب الس املكت
مصطفــى ســيجري، "فصائــل الجيــش 
اســتعادة  تحــاول  مازالــت  الحــر 
لــن  “املعــارك  أن  مؤكــًدا  صــوران، 
وفًقــا  ســتكون  والوجهــة  تتوقــف 

ــني. ــادة امليداني ــرار الق لق
وتقدمــت فصائــل "الجيــش الحــر" 
ــيطرت  ــة، وس ــة املاضي ــام القليل يف األي
والشــيخ  الطوقــيل،  مــن  كل  عــى 
ريــح، وكفرعــان، وبراغيــدة، ويحمــول، 
معــارك  ضمــن  والبــل،  وجــارز، 
الفــرات"،  "درع  فصائــل  تخوضهــا 

ــس". ــور كلّ ــات "ح ــة عملي وغرف
ــر"  ــش الح ــل "الجي ــيطرت فصائ وس
آب   26 منــذ  العمليــة،  املشــاركة يف 
ــرب  ــعة ق ــق واس ــى مناط ــايض، ع امل
الحــدود الرتكيــة، ووصلــت مدينــة 
ــم  ــرد" تنظي ــد ط ــزاز بع ــس باع جرابل
ــني  ــرشة ب ــرى املنت ــن الق ــة" م الدول
ســيجري  أكــد  بينــا  املدينتــني، 
يف حديــٍث ســابق إىل عنــب بلــدي 
اســتمرار املعــارك حتــى مدينــة البــاب، 
للتنظيــم  األوســع  االنتشــار  حيــث 

ــب. ــال حل ش

بدأت فصائل “الجيش الحر” المشاركة في عملية "درع الفرات" بريف حلب 
الشمالي بدعم من القوات التركية اقتحام بلدة دابق، السبت 15 تشرين االول، 
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ــة”  ــوريا الدميقراطي ــوات “س ــت ق رحب
بانضــام حســام العــواك إىل صفوفهــا، 
ــا  ــن بقاي ــقاق ع ــه “االنش ــد إعالن بع
ــاء يف  ــا ج ــق م ــر”، وف ــش الح الجي
ــان لهــا، الخميــس 13 ترشيــن األول. بي

ــع  ــوز” التاب ــاوار ني ــع “ه ــرش موق ون
ــص  ــي” ن ــاد الدميقراط ــزب “االتح لح
ــواك يف  ــاله الع ــذي ت ــقاق” ال “االنش
ــدث  ــب املتح ــي، إىل جان ــر صحف مؤمت
ــال  ــلو، وق ــالل س ــوات، ط ــم الق باس
فيــه “أنــا العميــد حســام العــواك، 
ــرار  ــاط األح ــع الضب ــد تجم ــب قائ نائ
الرشفــاء،  الضبــاط  مــن  ومجموعــة 
ــش  ــا الجي ــن بقاي ــقاقنا ع ــن انش نعل

ــر”. ــوري الح الس
لهيمنــة  “انشــقاقه”  العــواك  وعــزا 
املجلــس الوطنــي واالئتــالف عــى الدعم 
للثــورة الســورية، وســيطرة  املقــدم 
جاعــة “اإلخــوان املســلمون” عــى 
املقاتلــة، وتوجههــا نحــو  الفصائــل 
ــرتيك”. ــل ال ــة “املحت ــرف لخدم التط
ــخص  ــل ش ــًقا، ب ــًدا وال منش ــس عمي لي
اّدعــى انشــقاقه مطلــع عــام 2011 مــن 
جمهوريــة مــرص، حيــث يقيــم فيهــا قبل 
ــة”،  ــوريا الدميقراطي ــه يف “س انضوائ
ــدي مــن  ــب بل ــه عن ــا رصدت ــو م ه

مصــادر صحفيــة وعســكرية متطابقــة.
ــر  ــة دي ــن محافظ ــواك م ــدر الع ينح
ــام  ــش يف ع ــن الجي ــرد م ــزور، وط ال
ــر  ــن يف مؤمت ــد، ليعل ــة رائ 2004 برتب

صحفــي يف القاهــرة انشــقاقه عــن 
النظــام عقــب اغتيــال رفيــق الحريــري.

ــدل،  ــرة للج ــات مث ــواك، ترصيح وللع
“تجمــع  قائــد  نائــب  أنــه  فاّدعــى 
وظيفــة  وهــي  األحــرار”،  الضبــاط 
ــا  ــا وفًق ــا ميدانيً ــود له ــة ال وج وهمي
لترصيحــات ســابقة للعقيــد ريــاض 
األســعد، مؤســس “الجيــش الحــر”.

كــا أعلــن مســؤوليته قبــل أربعــة 
أعــوام عــن اختطــاف فــوج “الحجــاج” 
ــزاز،  ــة اع ــيعة يف منطق ــني الش اللبناني
بالتدخــل  الفائــت  العــام  ورّحــب 
القــدرة  عــى  وأثنــى  الــرويس، 

مــرص. لجمهوريــة  العســكرية 
ــت  ــي بات ــرة، الت ــرص إىل الجزي ــن م م
ــن  ــة م ــة” املعلن ــة “اإلدارة الذاتي عاصم
ــي”،  ــاد الدميقراط ــزب “االتح ــل ح قب
انتقــل العــواك مؤخــرًا، ليضــع خارطــة 
ــتان(  ــرب كردس ــا” )غ ــم “روج آف إقلي
الــذي يســعى حــزب صالــح مســلم 
ــة  ــوريا، كخلفي ــال س ــائه ش إىل إنش
لصفحتــه الشــخصية يف “فيــس بــوك”.

"الجيش الحر" يتجه نحو دابق.. 
ضابط مثيٌر للجدلوالتنظيم يستقدم "جيش العسرة"

من مصر إلى “روج آفا”

قدسيا والهامة..
تغيير ديموغرافي على خطى داريا والوعر
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املقاتلـون وعائالتهـم خرجـوا نحـو الشـال 
أو  رعايـة  دون  الخفيـف،  الفـردي  بالسـالح 
مراقبـة مـن قبـل األمـم املتحـدة، وبـإرشاف 

فقـط. األحمـر  والهـالل  الصليـب 
وكانت مصـادر يف لجنـة املفاوضات أوضحت 
لعنـب بلـدي، أن 525 شـخًصا مـع عائالتهـم 
سـيغادرون قدسـيا، بينـا سـيكون العدد يف 
الهامـة 114 شـخًصا مـع عائالتهـم، ليكـون 
العـدد الـكيل بشـكل تقريبـي حـوايل 2500 

. شخص
بشكل تقريبي حوايل 2500 شخص.

العمليـة متت بعـد أن وافقت فصائـل “الجيش 
بريـف  والهامـة  قدسـيا  بلـديت  يف  الحـر” 

عـى  الجـاري،  األول  ترشيـن   2 يف  دمشـق 
مقـرتح “مبـادرة املصالحة” يف البلـدة، والذي 
يقـي بخروج مـن ال يريد “تسـوية وضعه” 

وتسـليم سـالحه ضمـن رشوط.
وشـملت هـذه الـرشوط “التأكيـد عـى وجود 
مرافقـة أممية لحايـة الراغبـني بالخروج، من 
قبـل أي هيئـة دوليـة وأمميـة، وإعطـاء مهلـة 
زمنيـة لتنظيـم قوائـم التسـجيل واالسـتعداد 
بسـالحهم  املسـلحني  وخـروج  للخـروج، 
الفـردي، وتحديـد املنطقة التي سـيتم الخروج 

. ليها إ
سـامر  الهامـة،  تنسـيقية  عضـو  وأوضـح 
الشـامي، أن املوافقـة عـى الخروج أو تسـوية 
األوضـاع جـاءت “نـزواًل عنـد رغبـة املدنيـني 
فيهـا،  القاطنـني  وأرواح  البلدتـني  وحايـة 

كورقـة ضغـط  النظـام  يسـتخدمهم  والذيـن 
وحيـدة عـى املقاتلـني”.

بنـود االتفـاق التـي متـت املصادقـة عليه من 
السـوري  والنظـام  الحـر"  "الجيـش  قبـل 
قبـل  مـن  بدايتهـا  يف  بالرفـض  جوبهـت 
النظـام  يف  البلدتـني  ملـف  عـن  املسـؤول 
السـوري، العميد يف الحـرس الجمهوري قيس 
فـروة، والـذي أرص عـى تهديداتـه باجتيـاح 
الحـريب. الطـران  أو قصفهـا مـن  املنطقـة 

عمليـة خـروج املقاتلـني مـن قدسـيا والهامة 
مقاتـاًل   135 خـرج  أن  بعـد  الثانيـة،  هـي 
مـن أبنـاء مدينـة قدسـيا مـع عائالتهـم نحو 
ترشيـن  يف  سـوريا  شـال  إدلـب  محافظـة 
الثـاين 2015 كـرشط رئيـي وضعـه النظام 
إلعـادة فتـح الطريـق وفـك الحصـار الكامـل 

املفـروض عليهـا آنـذاك.
الهدنـة التـي جـرت آنذاك متـت برعايـة لجان 
محمـد  وريفهـا،  دمشـق  ومفتـي  املصالحـة 
عدنـان األفيـوين، ونصـت عـى توكيـل مهمة 
حفـظ األمن داخـل املدينة إىل لجـان من أهايل 
بحمـل  املخولـون  الوحيـدون  وهـم  قدسـيا، 

السـالح ونصـب الحواجـز داخـل املدينـة.
وخـرق النظـام السـوري الهدنة التـي أبرمها، 
مكثًفـا قصفـه باألسـلحة الثقيلـة واملتوسـطة 
غـرب  شـال  والهامـة  قدسـيا  بلـديت  عـى 
الفائـت،  أيلـول   27 منـذ  دمشـق،  مدينـة 
بالتزامـن مـع اسـتهداف البلدتـني بالقذائـف 
املتنوعـة، فيا بـدا أنـه محاولـة لتفريغها من 
مقاتـيل املعارضـة، عـى غـرار مـا حصل يف 

 . عر لو ا
بـني  االشـتباكات  اسـتئناف  الشـامي  وعـزا 
ملحاولـة  األسـد،  وقـوات  الحـر”  “الجيـش 
النظـام السـيطرة عـى بلـدات ومـدن الغوطة 
الغربيـة، وتهجـر أهلهـا إلمتـام مرشوعه يف 
التغيـر الدميوغـرايف يف ريـف دمشـق، وفق 

تعبـره.
وأكـد أن مطالـب النظـام شـددت عـى “إنهاء 
واملدنيـة  املسـلحة  املعارضـة  أشـكال  كافـة 
وتسـوية  املطلوبـني  وتسـليم  املنطقـة،  يف 
أوضاعهـم، مع دخـول كافة مؤسسـات الدولة 
إىل املنطقـة، وإال فسـيكون مصـر املنطقتـني 

اإلبـادة”، وفـق تعبـره.
األسـد  معارضـون  ناشـطون  ويتهـم 
مـن  العاصمـة  محيـط  تفريـغ  مبحاولـة 
عـى  ذلـك  بعـد  والعمـل  الثـورة،  مقاتـيل 
خصوًصـا  الدميوغرافيـة،  خارطتهـا  تغيـر 
والعائـالت  املقاتلـني  مـن  عـدٍد  تدفـق  مـع 
واإليرانيـة  واللبنانيـة  العراقيـة  الشـيعية 
النظـام يف عملياتـه  العاصمـة ملـؤازرة  إىل 
عـى األرض السـورية، وتفريـغ حـي الوعر 

بالكامـل. داريـا  ومدينـة  بحمـص 

مقاتلون من قدسيا والهامة في طريقهم إلى إدلب - )فرانس برس(

خرجت أولى دفعات 
مقاتلي بلدتي قدسيا 
والهامة في ضواحي 

دمشق، الخميس 13 تشرين 
األول، باتجاه محافظة 

إدلب شمااًل، عقب وصول 
الحافالت التي جهزها 

النظام السوري لتقلهم إلى 
المدينة.

http://www.enabbaladi.net/archives/109425
http://www.enabbaladi.net/archives/109208
http://www.enabbaladi.net/archives/109427
http://www.enabbaladi.net/archives/109427
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مكتبات إدلب في واقع جديد..

توّجه نحو الكتب 
الفكرية الجهادية

عفــاف جقمور - إدلب    

ــا  ــه “م ــة بقول ــم يف املكتب ــه أحده أوقف
ــاوي  ــب الطنط ــن كت ــتجنيه م ــذي س ال
بادلــه محمــود  الوقــت؟”،  هــذا  يف 
نظــرة صامتــه تقــول يف مضمونهــا 
“إن مل تــعِ مــن تلــك الكتــب شــيئًا فــال 

ــك”. ــث مع ــن الحدي ــدة م فائ
ــم  ــو معل ــا(، ه ــر )48 عاًم ــود النم محم
يف اللغــة العربيــة مجــاز يف آدابهــا 
ــات  ــا محتوي ــدد دوًم ــالم، يج ويف اإلع
ــدة، إذ  ــارص جدي ــة عن ــه بإضاف مكتبت
ــف  ــن أل ــرث م ــم أك ــت اآلن تض أصبح

ــب. ــات الكت ــا أمه ــاب منه كت
ــب  ــه إدل ــرات السياســية يف مدينت التغي
ســاهمت بتغيــر الكتــب املتاحــة يف 
ــد مل  ــام األس ــل نظ ــي ظ ــة، فف املنطق
يكــن بحــوزة املكتبــات املتواضعــة أكــرث 
ــهرة  ــات ش ــة أو رواي ــب تقليدي ــن كت م
ــة  ــع عدمي ــات ذات مواضي ــا كتيب أو رمب

ــة. ــة رديئ ــدة ذات طباع الفائ
ــن  ــل م ــك كان أق ــات تل ــاد املكتب ارتي
مســتوى القــراء املوجوديــن يف املدينــة، 
ــّوع املكتبــات يف الجــارة حلــب  لكــن تن
ــن  ــن املمك ــل م ــربى، جع ــة الك املدين
ــا  ــى اختالفه ــب ع ــواع الكت ــني أن تأم
وكانــت  آنــذاك،  القــراءة  رواد  لــدى 
شــخصية  بطلبــات  الكتــب  طباعــة 
الكتــب  لتأمــني  الوحيــدة  الطريقــة 
املمنوعــة، التــي تطبــع وتغلــف رًسا.

ــدي،  ــب بل ــر، لعن ــود النم ــول محم يق

ــوان  ــري اإلخ ــار مفك ــٌب لكب ــدي كت “ل
املســلمني، كان صديــق يل يعمــل يف 
توفرهــا  يف  ويســاعدين  مطبعــة 
)معــامل  فكتــاب  مموهــة،  بأســاء 
يف الطريــق(، لســيد قطــب طبعتــه 
ــامل يف  ــه )مع ــى غالف ــت ع ــه وكتب لدي
أتعامــل  اآلن  “إىل  ويضيــف  األدب(”، 
ــر  ــده أنتظ ــا عن ــدي 20 كتابً ــه ول مع

طباعتهــم”.
إدلـب  يف  العسـكري  النظـام  تغـر 
وتراجعـت سـيطرة األسـد عـى املدينـة، 
مـا جعـل واقـع الكتـب مختلًفـا، فمكتبة 
سـبعة  منـذ  افتتحـت  التـي  “قرطبـة”، 
أشـهر، تعتـرب األكـرث ارتيـاًدا لتحقيقهـا 
مطالـب القـراء حاليًـا، وتتجـه مبعظمها 
نحو الكتـب الفكريـة الجهاديـة، كا تعد 
الكتـب الرشعيـة مـن أكـرث الكتـب طلبًـا 
إذ توفرهـا بلغـات متعـددة متاشـيًا مـع 
انتشـار قـراء مـن جنسـيات ذوي لغـات 

. مختلفـة
القامئــني عــى  أحــد  نبعــة،  أميــن 
ــدؤوا بـــ 120  ــم ب ــول إنه ــة، يق املكتب
عنوانًــا فقــط، لكــن تتعاقــد معهــم 
ــب،  ــب الكت ــددة تطل ــات متع ــا جه حاليً
كاملعاهــد  أفــراد، ومؤسســات  منهــا 
ــة،  ــة الرتبي ــة ومديري ــة والجامع الرشعي
ويحاولــون توفــر هــذه الكتــب بأســعار 

ــدة. زهي
يف املكتبــة نفســها يقــوم فريــق بكتابــة 
ــاب  ــه كتّ ــا ينتج ــة م ــم وطباع وتصمي
الراهنــة،  األحــداث  أفرزتهــم  جــدد 

مــن  تنزيلهــا  تــم  كتــب  تجاورهــا 
ــب القــارئ  اإلنرتنــت ونســخها إمــا بطل
ــة،  ــل املكتب ــن قب ــاد م ــه أو باجته نفس
املســتوردة  الكتــب  إليهــا  يضــاف 
باهظــة الثمــن، التــي قلــا يعتمــد 
أصحــاب املكتبــة عليهــا بســبب صعوبــة 
اســترادها مــن حلــب وتركيــا ودمشــق.
تخضــع  الجديــدة  الكتــب  طباعــة 
دراســة  يف  بدايتهــا  عــدة،  ملراحــل 
ــل  ــن قب ــاب م ــي للكت ــوى العلم املحت
ــخاص  ــة أش ــن أربع ــون م ــق املك الفري
ــكل  ــه بش ــه وطباعت ــه وتقدمي ــم كتابت ث
يف  املكتبــة  فريــق  يقــدم  إذ  فنــي، 
ــخة،  ــارب 50 نس ــا يق ــة األوىل م الطبع
ــه خطــط مســتقبلية بالتعاقــد مــع  ولدي
دور نــرش كــربى يف مــرص، عــى وجــه 

التحديــد.
ــة  ــة العربي ــم اللغ ــر، معل ــود النم محم
ــن  ــة مم ــرى قل ــرم، ي ــارئ املخ والق
ــرى  ــع، وي ــاب يف املجتم ــون بالكت يهتم
للكتــب  الحــايل  القــراء  اتجــاه  أن 
الجهاديــة يتطلــب بعًضــا مــن التــوازن، 
ــا  ــرأ كتبً ــه ق ــه إن ــن نفس ــول ع ويق
عســكرية حــني عمــل ضابطًــا منــذ 
أكــرث مــن 15 عاًمــا لكنهــا مل تعــد 

ــيئًا. ــه ش ــي ل تعن
طــالب الثانويــة العامــة الذيــن يدرّســهم 
محمــود طلبــوا منــه كتبًــا فكريــة كالتي 
بإعارتهــم  حدثهــم عنهــا، ووعدهــم 
إياهــا بعــد إنهــاء امتحاناتهــم يك ترفــد 
ثقافتهــم دون أن تثنيهــم عــن دراســتهم.

مخيمات الجنوب
بانتظار شقيقات "هدى" و"زينة"

محمــد قطيفان - درعا    

وعـى الرغـم مـن أن هـذه املخيـات تحظى 
بدعـم إغـايث، إال أن األشـهر املقبلة لـن تكون 
بـدأت نسـات  سـهلًة عـى قاطنيهـا، فقـد 
فصـل الشـتاء بالوصـول، وبـدأت املخيـات 
وسـط  الثقيـل،  زائرهـا  السـتقبال  تسـتعد 
جهـود كبـرة يسـعى النازحـون مـن خاللها 
لتفـادي املأسـاة التي أملـت بهم يف السـنوات 
املاضيـة، فقد عاشـت املخيات خـالل فصول 
الشـتاء السـابقة أوضاًعـا كارثية، مل تسـتطع 
الخيـام فيهـا أن تحميهـم مـن بـرد الشـتاء 
القـارس، ال سـيا يف مخيـات القنيطرة التي 
هدمـت الثلـوج بعضهـا، كـا عجـزت الكثر 
التدفئـة  العائـالت عـن توفـر وسـائل  مـن 
يف ظـل االرتفـاع الكبـر يف أسـعارها، إىل 
جانـب تأمني أعبـاء إضافيـة كامليـاه النظيفة 

والـرصف الصحـي والخدمـات الطبيـة.

منازل من طين
األوىل  املالمـح  املاضيـة،  األسـابيع  شـهدت 
السـتعدادات األهايل السـتقبال الشتاء، وعمدت 
بعض العائـالت إىل بناء منـازل الطني، كبديل 

عـن الخيـام. عنب بلدي التقت بالسـيد هشـام 
إسـاعيل، وهـو مـن نازحي محافظـة حمص 
وسـكان مخيم زيـزون، الـذي أوضـح أن بناء 
منازل الطني يشـبه العـودة للعصور الحجرية، 
مضيًفـا "يعتمـد البنـاء عى الطـني والقش أو 
التنب، ونسـتعيض عن السـقف بألواح حديدية 
الغرفـة  بنـاء  ويسـتغرق  الخيـم"،  ببقايـا  أو 
الواحـدة أكرث من أسـبوعني، يسـاهم فيها عدد 

مـن أهـايل املخيم.
ويضيـف هشـام "نسـعى مـن خـالل بنـاء 
هـذه املنـازل، لتفـادي بـرودة فصل الشـتاء، 

وانغـار الخيـم أو انجرافهـا بامليـاه”.

طن الحطب بـ 60 ألف ليرة
وتشـهد سـوق مواد التدفئة ارتفاًعـا ال يتوقف 
يف أسـعار املحروقـات والحطـب، حيث وصل 
سـعر الطـن مـن الحطـب إىل 60 ألـف لرة، 
ويقول السـيد هشـام إنـه "ال قـدرة لدى كثر 
من األهـايل عى تحمـل أعباء هكذا أسـعار"، 
مـا يدفـع بعضهـم للتوجـه نحـو التحطيـب 

الحطب. لتأمني وتخزيـن  العشـوايئ، 
ومبرور كل يـوم، يقرتب الشـتاء أكرث فأكرث، 
املخيـات  يف  النازحـني  أصـوات  وترتفـع 

نحـو الجهـات املسـؤولة، للقيـام بالخطوات 
وعـدم  املأسـاة،  وقـوع  السـتباق  الالزمـة 
انتظـار حصولها، حيث ناشـد السـيد هشـام 
هيئـات املعارضـة والدولـة الداعمـة للثـورة، 
نفـس  مـن  نعـاين  شـتاء  كل  "يف  وقـال: 
املأسـاة، نحـن نبحث عـن حلـول جذرية، إن 
كانـت الجهـات الداعمـة للثـورة عاجـزة عن 
إعادتنـا ملنازلنـا، فعـى أقـل تقديـر عليهـا 
مسـؤولية تأهيـل املخيات، وإنشـاء املدارس 
امليـاه  مشـكالت  وحـل  الطبيـة،  والنقـاط 
والـرصف الصحي، فنحـن ال نطالـب بإعار 
املخيـم، ولكـن عى أقـل تقدير توفر أبسـط 

الحيـاة”. مقومـات 

المنظمات تقدم المالبس الشتوية
بلـدي  عنـب  سـألت  اآلخـر،  الجانـب  عـى 
السـيد شـادي املصالحـة، املسـؤول امليـداين 
عـن توزيع املـواد اإلغاثيـة يف القنيطـرة، عن 
الجهـود املبذولـة يف هـذا االتجـاه، ويقـول 
عـى  تقتـرص  املبذولـة  الجهـود  "معظـم 
تأمـني املالبـس الشـتوية، وبعض املسـاعدات 

للتدفئـة". كمخصصـات 
وبحسـب املصالحـة فهـذه الجهـود ال ترقـى 

للحجـم املطلوب، مـربرًا "املخيات يف توسـع 
مسـتمر، ال سـيا مـع موجـة النـزوح الحالية 
مـن داعل وإبطـع، فعدد قاطنـي املخيم يقارب 
عـدد قاطنـي أي قرية أخـرى"، وتعاين معظم 
املنظـات مـن قلّـة الدعـم املطلـوب لتأمـني 
"باإلضافـة  للمخيـات،  الشـتاء  مسـتلزمات 
لعمـل الهيئـات األسـايس بتأمني مسـتلزمات 
النازحـني ضمـن املنـازل يف املـدن والبلدات".
النـزوح  أو  اللجـوء  تعتـرب مأسـاة مخيـات 
السـوري خـالل فصـل الشـتاء، واحـدة مـن 

املشـاهد األكـرث إيالًمـا يف الثـورة السـورية، 
ويحتـاج إنهاؤهـا تأهيـل املخيـات لتصبـح 
قـادرة عـى مواجهة فصـٍل ال يـأيت فجأة وال 
تعتـرب مأسـاته صدفة، لكـن الهيئـات األممية 
املتفـرج  موقـف  املعانـاة  هـذه  أمـام  تقـف 
وإطـالق  باملشـاهدة،  املكتفـي  واملتأسـف، 
عاصفـة  فتـارة  العواصـف،  عـى  األسـاء 
"هـدى" ومـرة عاصفـة "زينـة"، يف الوقت 
الـذي يأمـل أهـل الخيـام أن تغيب شـقيقات 

هـدى وزينـة عـن خيامهـم هـذا العـام.

تتـوزع أكـرب املخيـات مبحافظـة درعـا يف منطقتي الطـرة وزيـزون، ويعترب 
مخيـم "املنقـوالت" األكرب بينهـا، إذ يضم أكرث مـن 950 عائلة، كـا يضم مخيم 
"الطـرة" أكـرث مـن 700 عائلـة، يف الوقت الـذي يحتضـن مخيم "زيـزون" ما 

540 عائلة. يقـارب 
أمـا يف محافظـة القنيطـرة، فيعتـرب مخيـم "األمل" األكـرب بينهـا إذ يضم أكرث 
مـن 3000 عائلـة، بينـا يضـم مخيم "الشـحار" قرابـة 1000 عائلـة، باإلضافة 
و"الرحمـة"،  و"الكرامـة"  "الربيقـة"  كمخيـات  املخيـات،  مـن  آخـر  لعـدد 
وتضـم هـذه املخيات عائـات نازحة مـن مناطق متفرقـة مـن محافظتي درعا 

والقنيطـرة وريـف دمشـق وحمص.

أسهم إغالق الحدود األردنية بوجه الالجئين في انتشار تجمعات المخيمات في الجنوب السوري، بشكل متناثر بين محافظتي درعا والقنيطرة، 
حيث يصل عددها إلى قرابة 13 مخيًما، تختلف بالمساحة الجغرافية وعدد النازحين، ولكنها تشترك بحجم المعاناة وانعدام الخدمات، وعجز 

المنظمات اإلغاثية عن مواكبة حجم الكارثة.

http://www.enabbaladi.net/archives/108498
http://www.enabbaladi.net/archives/55161
http://www.enabbaladi.net/archives/108498
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طارق أبو زياد - إدلب    

السـياحية  السـيارات  البدايـة كانـت مـع 
)تكـي خصـويص(، فـكان األمـر شـبه 
عنـاء، حيـث  أي  فيـه  يكـن  ومل  طبيعـي 
تتوفـر يف كل حـي أو منطقة توجـد فيها 
الرسيـة سـيارة ألحـد أفرادهـا، تسـتخدم 
للتنقـل بـني األحيـاء ولتهريـب السـالح، 
القائـد  عيـاش،  منـر  عايشـه  مـا  وهـذا 
العسـكري يف فيلـق الشـام، وقائـد رسية 
مقاتلـة يف بدايـة الثـورة يف مدينة حاة.

وتحـدث عيـاش لعنب بلـدي عـن معاناته 
مـع السـيارات خالل وجـوده داخل حاة، 
"أصبحـت سـياراتنا معروفـة لـدى قوات 
التنـوع  الـروري  األمـن، وأصبـح مـن 
حتـى ال نلفـت األنظار، فأصبحنا نسـتعني 
مـن  نسـتأجرها  كنـا  سـياحية  بسـيارات 
مكاتـب التأجـر عـن طريـق الهويـة، إىل 
أن تـم اكتشـافنا مـن أصحـاب املكاتـب، 
ووصلنـا إىل مرحلة عدم الثقـة املتبادلة".

السـيارة الحكوميـة ذات النمـرة الخراء، 
كانـت الحـل األمثـل يف مواجهـة صعوبة 
اقتنـاء سـيارة، ال سـيا يف مرحلة ازدادت 
يعـد  ومل  املسـلح،  النـزاع  وتـرة  فيهـا 

التـواري عـن األنظـار أساسـيًا لعنـارص 
"الجيـش الحـر" كـا كان سـابًقا، وتابع 
عيـاش "السـيارات الحكوميـة أمنـت لنـا 
التنقـل بشـكل جيـد، وميكـن اسـتعارتها 
بكـرثة  موجـودة  فهـي  سـهولة،  بـكل 
والحـرس عليها شـبه معـدوم"، واسـتمر 
مقاتلـو الفصائـل يف نهجهـم باالسـتعانة 
بالسـيارات الحكوميـة حتى بداية تشـكيل 

املناطـق املحـررة.

من "الحلفاوية" إلى "الهايلوكس"
تغرت قواعـد اللعبة، وانتقلـت املجموعات 
النظـام إىل فضـاء  مـن مدينـة يحكمهـا 
الريـف "املحـرر"، وكانت السـيارات التي 
خرجـت معهـم قـد اهـرتأت وما عـاد لها 
قـدرة عى تحّمـل أعبـاء القتـال، واختفت 
السـيارات الحكوميـة مـن الريف ألسـباب 
السـياحية  السـيارات  أن  كـا  متعـددة، 
األريـاف،  يف  نفًعـا  تجـدي  ال  الصغـرة 
خاصـًة أن الطرقـات الوعـرة هـي املـالذ 

للتنقل. اآلمـن 
وهنـا دخلـت السـيارة متعـددة األغراض، 
املعـدين  الهيـكل  ذات  الصنـع،  محليـة 
األصـل،  يف  زراعيـة  وهـي  الصلـب، 

وأصبحـت حربية خـالل الثورة، وتسـمى 
مدينـة  إىل  نسـبة  "الحلفاويـة"،  محليًـا 
حلفايـا يف ريـف حـاة الشـايل، وقـال 
عيـاش "هـذه السـيارة صنعـت خصيًصا 
للمزارعـني لرخـص مثنها مقارنـة بغرها، 
التـي متتلـك الحلفاويـة  الكتيبـة  فكانـت 
املقاتلـني  تحمـل  إذ  متطـورة،  تعتـرب 
األرايض  يف  تتوقـف  وال  والسـالح، 
املعـارك  يف  تفيـد  أنهـا  كـا  الزراعيـة، 
املفتوحـة، فهيكلهـا الحديـدي يحميها من 

كبـر". بقـدر  الصدمـات 
أنـواع  دخلـت   ،2012 عـام  منتصـف 
املناطـق  إىل  السـيارات  مـن  متعـددة 
الشـال  لتسـتخدمها فصائل  "املحـررة"، 
"الحلفاويـة"  جانـب  إىل  السـوري 
كالشـاحنات  املعـارك،  يف  األساسـية 
ولعـل  بأنواعهـا،  واملتوسـطة  الصغـرة 
كانـت  اسـتخداًما  وأكرثهـا  أشـهرها 

هايلوكـس". "تويوتـا 
مقاتـٌل  وهـو  النشـار،  ريـان  الشـاب 
اإلسـالمية"،  الشـام  "أحـرار  حركـة  يف 
ثقيـل  رشـاش  برمايـات  ومتخصـص 
مراحـل  بلـدي  لعنـب  أكمـل  )دوشـكا(، 
تطور السـيارات، وقال "أول قطعة سـالح 

)دوشـكا( حصلنـا عليهـا يف الكتيبة التي 
أقاتل بهـا كانـت غنيمة من أحـد الحواجز 
نقلـة  حينهـا  وكانـت  إدلـب،  ريـف  يف 
نوعيـة لنـا، فأصبـح لدينا سـالح مختلف 
منتلكهـا،  التـي  الخفيفـة  األسـلحة  عـن 
وصـار مـن الـروري رشاء سـيارة تليق 

)الدوشـكا(". مبقـام 
بعـد معاناة كبـرة يف البحـث والتقيص، 
حصل قائـد الكتيبـة عى سـيارة "تويوتا 
هايلوكـس" حديثـة، أّمنهـا شـخص قـال 
إنهـا لــ "شـبيح"، ودفعت مثنهـا الكتيبة 
أمريـي،  دوالر  ألـف   40 مبلـغ  آنـذاك 
وعـزا ريـان السـعر املرتفـع إىل اعتبارها 
"قطعـة نـادرة تناسـب الدوشـكا متاًمـا، 
فهـي رسيعة الحركـة، قويـة يف الطرقات 
حتـى  نفسـها  تثبـت  وماتـزال  الوعـرة، 

ليوم". ا
اسـتمرت هـذه السـيارات مـدة طويلـة، 
أنـواع أخـرى اسـتولت عليهـا  ورفدتهـا 
الفصائـل خـالل املعـارك، وبقـي الحـال 
عـى ما هـو عليـه، حتـى أحـدث تحرير 
مـع  الحـدودي  الهـوى"  "بـاب  معـرب 
صنـوف  يف  جديـدة  ثـورة  تركيـا، 

وأسـعارها. السـيارات 

السيارات "األوروبية" في سرمدا
بعـد تحريـر معـرب "بـاب الهوى" شـال 
إدلب، بـدأت السـيارات "األوروبية" تتوافد 
إىل البالد عـرب األرايض الرتكية، وبأسـعار 
السـورية،  بالسـيارات  مقارنـة  رمزيـة 
بأنواعهـا،  أب"  "بيـك  سـيارات  فجـاءت 
وأصبـح مـن املتاح اقتنـاء سـيارة "جيب" 
فاخـرة ذات دفـع رباعي، وبـدأت الفصائل 
عليهـا بشـكل رئيـي. ورغـم  باالعتـاد 
أنهـا مسـتعملة ولفظتها الـدول األوروبية، 
إال أنهـا مـن أحـدث األنـواع وأجدرهـا يف 
جهـاد  أفـاد  حسـبا  السـوري،  الشـال 
عاشـور، تاجر سـيارات يف منطقة رسمدا.

وقـال عاشـور لعنـب بلـدي "يف البدايـة 
بسـبب  هيكلهـا  تـآكل  سـيارات  دخلـت 
ركودهـا فـرتات طويلـة يف موانـئ البحر، 
كامـل  بشـكل  تكفـي  كانـت  ولكنهـا 
الحتياجـات الفصائـل واملدنيـني عـى حـد 
أن  إىل  الحـال  هـذه  وبقينـا عـى  سـواء، 
نفـدت السـيارات الباليـة، وأصبحـت تـأيت 
مـن تركيا سـيارات حدثيـة حًقا وهنـا بدأت 

املنافسـة".
أصبـح مالـك السـيارة األوروبيـة الحديثة 
يف الشـال "ملك زمانه وعـرصه"، رغم أن 
األوربيـني لفظوهـا لِقـدم إصداراتهـا التي 
تـرتاوح بـني عامـي 2000 و2006، وكان 
الفصائـل،  بـني  رواًجـا  وأكرثهـا  أبرزهـا 
فراجـت  "ميتسـوبييش"،  اليابانيـة  هـي 
"ميتسـوبييش L200" ذات الدفع الرباعي 
"ميسـتوبييش  وناسـبت  الكتائـب،  بـني 

باجـرو" مقـام قـادة الفصائل. 

الداعمون يدخلون "شاص" على 
الخط

كانـت بدايـة دخـول سـيارات "تويوتا الند 
كـروزر" املعروفـة محليًا بـ "شـاص" عن 
طريـق الـدول الداعمـة ولفصائـل معينة، 
ومل تكـن تباع يف األسـواق إال بشـكل نادر 
وعسـكرية  مدنيـة  سـيارات  فهـي  جـًدا، 
الجيـوش  وتسـتخدمها  الوقـت،  ذات  يف 
العـامل،  حـول  عـدة  دول  يف  النظاميـة 
وشـّكلت بالفعـل نقلة نوعية عـى األرض، 
فهـي تتحمل كافة أنـواع األسـلحة وأبرزها 
مدفع رشـاش عيـار 23 مم، والـذي يحتاج 
سـيارة قويـة وثابتة لثقـل وزنـه وارتداده 

. لقوي ا
مـازن عبـود، خبـر ميكانيـك يف ورشـة 
تصليـح تابعـة لتجمـع "أجنـاد الشـام"، 
أوضـح لعنـب بلـدي أن سـيارة "شـاص" 
بقيـت حكـرًا عـى فصائـل محـددة دون 
غرهـا، حتـى دخولهـا رسـميًا إىل سـوق 
بلـدة رسمـدا، وأصبـح بإمـكان أي فصيل 
احتواءهـا رغـم مثنها املرتفع عـدة أضعاف 
مقابـل السـيارات األخـرى، إذ يصل سـعر 
40 ألـف دوالر، لكـن  الجديـدة منهـا إىل 
و"الربيسـتيج"  "األبّهـة"  رضورات 
جعلـت مـن وجودهـا لـدى الفصائـل أمرًا 
يـن، كـا تحدث  رضوريًـا، حتـى ولـو بالدَّ
عبـود مبتسـًا، وتابـع "يف الواقـع بهـذا 
ثـالث  عـى  نحصـل  أن  ميكننـا  السـعر 
أدائهـا  فرغـم  )ميتسـوبييش(،  سـيارات 
القليـل مقارنـة بــ )الشـاص(، لكنها تفي 

بالغـرض".
أعـاد التدخل الرويس يف سـوريا، الفصائل 
العسـكرية إىل حالتهـا األوىل، فاسـتغنى 
قائـد الفصيـل عن سـيارته الضخمـة ذات 
الدفـع الرباعـي، واقتنـى سـيارة سـياحية 

. صغرة
العسـكري  القائـد  زيـاد،  محمـد  وقـال 
يف "جيـش العـزة"، إن "تدخـل الطـران 
الـرويس أحـدث تغيـرًا كبـرًا يف املـزاج 
العـام، إذ يحـدد طران االسـتطالع مسـر 
سـيارات الـ )بيـك أب(، ويعتربها هدفًا يتم 
قصفـه"، وأوضـح لعنـب بلـدي "أصبحت 
هذه السـيارات خطـرًا حقيقيًا عـى القادة، 
فاختاروا ألنفسـهم سـيارات صغـرة، وتم 
توزيع الفارهـة للمقاتلني عـى الجبهات".

تطور سيارات الفصائل.. 

من التكسي مروًرا بـ "الحلفاوية" وصواًل إلى الند كروزر
رتل للمعارضة في ريف إدلب 14 تشرين األول 2016  - عنب بلدي

تطورت الفصائل المقاتلة مع مضي سنوات الثورة، فمنذ بدايتها كمجموعات صغيرة إلى السرايا فالكتائب 
وبعدها األلوية، إلى أن وصلت إلى فصائل كبيرة سمت نفسها بالجيوش والفيالق، ومع سير عجلة تطور الفصائل 

كانت السيارات تتطور بشكل متناسب بين الفترة واألخرى، لتتماشى مع الوضع الراهن وُتجاري تسارع األحداث.

"بيـك آب"، شـاحنة زراعيـة حمويـة بامتيـاز، تصنع 
ضمن ورشـات حـدادة تحوي معـدات بسـيطة، إذا ما 
قورنـت مبعامـل تصنيـع السـيارات العامليـة، وتنترش 
يف أريـاف كل مـن حـاة، وإدلب، وحلـب، وصواًل إىل 

الزور. ديـر 
الريفـي  الشـعبي  الطابـع  ذات  الحمويـة  الشـاحنة 
تسـتطيع صناعتهـا باملواصفات التي ترغـب، بدًءا من 
الهيـكل الحديـدي وانتهـاًء بنوعية الجلد املسـتخدم لـ 

"تنجيـد" مقاعدهـا "عـىل كيفك".
وتنسـب "الحلفاويـة" إىل اسـم املنطقة التي اشـتهر 
أهلهـا بصناعتها، وهـي مدينة "حلفايا" شـال غرب 
حاة، والتي سـيطرت عليهـا فصائـل "الجيش الحر" 

قبل شـهرين.
عبـد املجيـد الحلفـاوي، من أهـايل حلفايـا، ومختص 
بلـدي  عنـب  إىل  تحـدث  "الحلفاويـة"،  صيانـة  يف 

عـن سـبب البـدء بتصنيـع الشـاحنة الزراعيـة، وقال 
السـيارات  أسـعار  ألن  بصناعتهـا  بـدأوا  األهـايل  إن 
كانـت مرتفعـة، فكانـت الحكومـة السـورية تفـرض 
عليهـا رضائـب كبـرة ال يسـتطيع كثـرون دفعهـا، 
وباألخـص املزارعني، وهـذا كان الدافـع األول للتوجه 

صناعتها. نحـو 
أصـًا  جمـرك  عليهـا  يوجـد  وال  معقـول  "سـعرها 
وميكنـك أن تسـجلها لـدى مديريـة املـرور إن أردت، 
وتدفـع تكاليفهـا"، يضيف عبـد املجيد، مشـرًا إىل أن 
السـيارة تصنـع مـن الحديـد بعـد تجميعـه وهيكلته 

عـىل شـكلها الحـايل.
محـركات "الحلفاويـة" غالًبـا مـا يكـون مـن نـوع 
"هيونـداي" الكورية، وتعمـل عىل املـازوت )الديزل(، 
النـوع مـن  الثاثينـي اسـتخدام هـذا  الشـاب  وعـزا 
املحـركات "لرخص مثنـه ومتانته وتوفر قطـع الغيار 

الازمـة"، موضًحا أن جميـع ما تحويـه "الحلفاوية" 
هـو قطـع تجميعيـة مـن سـيارات أخـرى ككهربـاء 

وغرها. والعجـات  السـيارة 
ولــ "الحلفاويـة" أنـواع كٌل منها له سـعره وميزاته، 
تـزداد  "يك  عجـات،  بأربـع  يسـر  مـا  فمنهـا 
اسـتطاعتها"، وأخـرى ذات صندوق، ويرتاوح سـعرها 
الحـايل بـني ثاثـة إىل خمسـة آالف دوالر أمريـي، 
حسـب "نوعهـا وميزاتهـا ونظافتهـا"، وفـق تعبـر 

املجيد. عبـد 
غـزو  بعـد  "الحلفاويـة"  عـىل  الطلـب  انخفـض 
السـيارات األوروبية مناطق الشـال السـوري، والتي 
قاربت أسـعارها مثن الشـاحنة الزراعية الشـعبية، إال 
أنهـا ماتـزال مسـتخدمة بكرثة حتـى اليـوم، وخاصة 
مـن قبـل املزارعـني الذيـن يعتمـدون عليهـا بشـكل 

رئيـي، أو حتـى بـني الفصائـل املقاتلـة.

"الحلفاوية" شاحنة تصنيع حماة

http://www.enabbaladi.net/archives/109416
http://www.enabbaladi.net/archives/109416
http://www.enabbaladi.net/archives/100571
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جودي عرش - حمص    

مل تنجـح خطـة النظام السـوري يف مدينة 
"اإلرهابيـني  مصطلـح  برتسـيخ  حمـص 
النـاس،  عقـول  يف  أخالقيًـا”  املنعدمـني 
"الجيـش  فصائـل  عـى  أطلقـه  والـذي 
اآليـة  لتنقلـب  املدينـة،  آنـذاك يف  الحـر" 
وترتكـب فئتـه املواليـة أفعـااًل وترصفـات 
سـبقت مـا تقـوم بـه املافيـات يف البـالد 

األجنبيـة.
عـام  املدينـة  مقاتـيل  خـروج  يكـن  مل 
2014 كفيـاًل بإعـادة األمـان إىل حمـص، 

فحـاالت الخطـف والقتـل والرسقـة طغت 
اليـوم يف أحيائـه املواليـة، لتغـدو ظاهرة 
يتخـوف منها منـارصوه، محملني نظامهم 
وسـلطتهم السـبب يف ظهورها وطغيانها.
 يصـف املدنيـون يف األحيـاء الواقعة تحت 
سـيطرة النظـام يف حمـص هـذه الحاالت 
والظواهـر باالنحـالل األخالقـي، يف ظـل 
املسـاندة  للميليشـيات  السـلطة  خضـوع 
لقـوات األسـد، والتـي بـات من املسـتحيل 
إيقافهـا خاصـة يف ظل الظـروف الراهنة. 

النهب والسرقة مسلسل يومي
والجرائـم  الرسقـة  حـاالت  انتـرشت 
وباتـت  حمـص،  مدينـة  يف  والتحـرش 
تنـرش يف الصفحـات املواليـة لألسـد عرب 
مواقـع التواصـل االجتاعـي، مـع مطالبة 

منهـا. لتخليصهـم  بالتدخـل  “الدولـة” 
منطقـة  يف  تسـكن  ثالثينيـة  نارميـان، 
اإلنشـاءات يف حمـص )فضلـت عـدم ذكر 
قالـت  أمنيـة(،  ألسـباب  الكامـل  اسـمها 
الحـاالت مل تكـن مألوفـة قبيـل  إن هـذه 
يف  والحـراك  السـورية  الثـورة  انـدالع 
املدينـة، “مل نكـن نتوقـع أن تصـل األمور 
إىل مـا آلـت إليـه، فقـد أصبحنـا نشـاهد 
الجرائـم والرسقـات يف املدينـة أكـرث مـا 
كنـا نشـاهدها عـى التلفـاز، ففـي األيـام 
املاضيـة وقعـت جرميـة خطـف ورسقـة 
بحـق صائغ ذهـب، وانتـرشت لتشـمل أي 

شـخص ميتلـك مـااًل يف املدينـة".
حـاالت الرسقـة والنهب بـدأت مـع الحراك 
عنـارص  يـد  عـى  حمـص،  يف  الثـوري 

الحواجـز التابعـة للجيش واألفـرع األمنية، 
والتـي مـا تـزال متارس هـذه األعـال إىل 
اآلن، بحسـب نارميـان، وتابعـت أن "أغلب 
لرسقـة  تعرضـوا  حمـص  مدينـة  سـكان 
املـال والحقائـب والهواتـف املحمولـة مـن 
قبـل الحواجـز األمنيـة، ومن املسـتحيل أن 
تناقـش أو تسـأل عـن السـبب الـذي بـّرر 
لهـم هـذا العمـل، ألن العسـكري مدجـج 
لجهـة  اقتيـادك  ومبقـدوره  بالسـالح 

مجهولـة بسـهولة كبـرة".
مل يقتـرص “االنحراف” عى حـاالت النهب 
والرسقـة فقـط، بل انتـرش ليشـمل طالب 
املـدارس، الذيـن يقضـون أغلـب أوقاتهـم 
البليـاردو  محـالت  يف  املدرسـة  خـارج 
والحدائـق العامـة وشـوارع املدينـة، مـع 
انتشـار غر مسـبوق للحبـوب املخدرة يف 
أوسـاطهم، خاصة طالب املرحلـة اإلعدادية 
والثانويـة، فباعـة هـذه الحبـوب يتجولون 

يف الشـوارع عـى مـرأى عنـارص األمن.
توضـح نارميـان، ”انتـرشت حـاالت هرب 
الطـالب مـن املدارس بشـكل واسـع، وبتنا 
نـرى العالقـات الغرامية الخاصـة بالطالب 
وهـذا  والشـوارع،  الحدائـق  يف  منتـرشة 
يعـود إىل عـدم متكـن الكـوادر املدرسـية 
سـيطرتها  وفـرض  الطـالب  ضبـط  مـن 
عليهـم، خاصـًة أن بعض الطـالب ينتمون 
يجعـل  مـا  وهـذا  أمنيـة،  عائـالت  إىل 
تهديدهـم أو فـرض عقوبـات عليهـم أمـرًا 
مسـتحياًل، فكلـا كان الطالب ابًنا ملسـؤول 
أكـرب  اهتاًمـا  نـال  كلـا  لـه،  قريبًـا  أو 
مييـزه عـن الطالب العـادي ويعطيـه حًقا 
يف الهـرب، والتدخـني، والغياب، والشـتم، 

والـرب، وتعاطـي املخـدرات".

مطالب واتهامات برسم حكومة 
النظام

الوليـد،  أبـو  أنـور  اإلعالمـي  الناشـط 
السـوري  أن “النظـام  أكـد  ابـن حمـص، 
يعجـز اليـوم عـن إيقـاف شـبيحته الذين 
يعيثـون فسـاًدا يف كل لحظـة، إذ يطالـب 
املوالـون بفـرض إجـراءات صارمـة بحـق 
)املدعومـني(، موقنـني أن النظـام مل يعـد 
خاصـًة  عليهـم،  السـيطرة  عـى  قـادًرا 

بعـد انتشـار الحبـوب املخـدرة بـني أيدي 
قادتـه وعنارصه، وخـروج شـبيحة املخرم 
التحتـاين والقريتني عن السـيطرة بشـكل 
كيل، والذيـن يعملـون عى قطـع الطرقات 
تجـار  عـن  اإلفـراج  يتـم  مل  إن  والتهديـد 

املوقوفـني”. أقربائهـم  أو  املخـدرات 
مـن  مواليـه  حيـاة  يف  النظـام  تهـاون 
القـرارات  مـن  العديـد  إصـداره  خـالل 
التـي يعتربهـا غالبيتهـم تنشـيطًا ملناطـق 
الطبقـة الغنية عى حسـاب الفقـراء منهم، 
وتنشـيط املنطقـة الشـالية عـى حسـاب 
األثـر  لـه  الجنوبيـة، كان  املنطقـة  فقـراء 
األكـرب يف إثـارة الغضـب. ويرى الناشـط 
أن "مـوايل النظـام اليـوم يعتقـدون أنـه 
غر آبـه لراحتهـم وأمنهم وحياتهـم، األمر 
الـذي يثر غضبهم بشـكل كبر”، مسـتداًل 
باالنتقـادات الواسـعة التـي لحقـت إصدار 
نقـل  عـى  ينـص  قـراًرا  النقـل  مديريـة 
حافـالت املنطقـة الغربيـة ومصيـاف إىل 
الكراجـات الشـالية، التـي تعـد غـر آمنة 

ألنهـا منطقـة غـر مأهولـة بالسـكان.

االنحراف بدأ بغياب “هيبة الدولة”
عـن  ناتـج  ونشـأته  االنحـراف  انتشـار 
أنـه  كـا  القـدوة،  وغيـاب  الديـن  جهـل 
ناتج عـن غياب الرقيـب واملحاسـب ابتداًء 
والسـلطة  الدولـة”  “هيبـة  اختفـاء  مـن 
وانتهـاًء بـويل األمـر املشـغول يف القتال 
إىل  سـوريا،  يف  الجبهـات  إحـدى  عـى 
جانـب الربامـج التلفزيونيـة التـي تبثهـا 
القنـوات الرسـمية، والتـي لقيـت مؤخـرًا 
لتأكيدهـا عـى حالـة تعاطـي  انتقـادات 
املخـدرات بـني الشـباب وانتشـار املالهي 

بينهـم. والسـهرات  الليليـة 
الشـيخ، قـال  الخبـر االجتاعـي هـاين 
الرئيـي  “السـبب  إن  بلـدي  لعنـب 
النتشـار االنحـالل األخالقي، هـو االبتعاد 
الديـن وتصديـق االتهامـات  عـن منابـع 
املتمثلـة بـأن الديـن هو مصـدر اإلرهاب، 
التـي  انحـالل األرسة،  يبـدأ مـن  والـذي 
باتـت غـر قـادرة عـى إعطـاء الرتبيـة 
السـليمة، ثـم مببـدأ الحريـة الشـخصية 
املبـادئ رضًرا بالحيـاة  وهـو مـن أكـرث 

االجتاعيـة، لتمثلـه اليـوم وسـط غيـاب 
العـادات الحميـدة وتفضيـل الخطـأ عى 

الصـواب".
وأضـاف “ال بـد أن نذكـر غيـاب الرقابـة 
أو  بشـكل  أتاحـت  التـي  واملحاسـبة، 
مؤكـًدا  االنحـالل”،  نسـبة  ازديـاد  بآخـر 
أن “الوسـائل االعالميـة أيًضـا أحـد أهـم 
الفكـري،  التشـتيت  يف  املتبعـة  الوسـائل 
العالقـات  إنشـاء  عـى  شـجعت  والتـي 
حـب  تـزرع  كـا  )املحرمـة(،  الغراميـة 
األخالقيـة  القيـود  مـن  والتحـرر  التمـرد 
إضافـة إىل ضعـف املناهـج الرتبوية وعدم 

بالعمـل". الجديـة 
 48 مسـاحتها  البالغـة  حمـص،  مدينـة 
أمنيًـا  انفالتًـا  شـهدت  مربًعـا،  كيلومـرتًا 
بـدًءا مـن خروجهـا عـن سـيطرة فصائـل 
مـن  اليافعـني  سـيطرة  إىل  املعارضـة، 
مـوايل األسـد عـى شـوارعها ومداخلهـا، 
فيـا يطلـق عليه "اللجـان الشـعبية” التي 
تهـدف إىل حاية املدينة مـن “اإلرهابيني” 

الرسـمية. الروايـة  بحسـب 

شيار عمر - الحسكة    

فـّر آالف العراقيـني، مـع تصاعـد وتـرة الحـرب يف 
بالدهم، إىل محافظة الحسـكة يف سـوريا، وقد أنشئت 
فيهـا عدة مخيـات الحتضان وإيـواء الالجئـني، إال أن 
العديـد منهـم يقولـون إن “اإلدارة الذاتيـة”، التي تدير 
تلـك املخيات، متنـع خـروج بعضهم وتقيـد حركتهم.
العراقيني  الالجئني  من  العديد  الحسكة  مدينة  تحتضن 
عى أراضيها بالرغم من الظروف التي مرت بها املدينة من 
حصار مطبق، وانعدام ظروف الحياة واملعيشة، سواء من 
الحصار املفروض من القوات الرتكية بإغالق حدودها إىل 
الحصار الذي يفرضه "تنظيم الدولة" منذ ثالث سنوات 
مضت، ناهيك عن ظروف الحرب واملعارك بني "الوحدات 
األسد  قوات  و  جهة،  من  الدولة"  و"تنظيم  الكردية" 
أزمة  والتنظيم من جهة أخرى، والتي تؤدي بدورها إىل 

اقتصادية ال يسلم منها جميع من يف املدينة.

مخيم الهول أمان للعراقيين في أراضي 
الحسكة

باســمها  املســمى  البلــدة  غــرب  املخيــم  يقــع 

"الهــول" بنحــو 5 كيلومــرتات يف مدينــة الحســكة، 
ــتيعابية  ــه االس ــل قدرت ــزاًل، وتص ــن 130من ويتضم
الحــرب  فــرتة  خــالل  أنشــئ  عائلــة،   200 إىل 
ــدة،  ــم املتح ــإرشاف األم ــراق، ب ــى الع ــة ع األمريكي
والعراقيــني  الفلســطينيني  الالجئــني  الســتقبال 
الفاريــن مــن الحــرب، ليســتقبل آالف العراقيــني يف 
ــة". ــم الدول ــن "تنظي ــني م ــايل الهارب ــت الح الوق

ــول،  ــم اله ــي، اإلداري يف مخي ــران حج ــول عم يق
لعنــب بلــدي، "يوجــد يف املخيــم أكــرث مــن خمســة 
ــل  ــاع واملوص ــق البق ــن مناط ــي م ــئ عراق آالف الج
ــاة  ــتلزمات الحي ــني مس ــم تأم ــن، ويت ــالح الدي وص
اليوميــة لهــم مــن أكل ورشاب ومــواد إنســانية 
غذائيــة وغــر غذائيــة، إىل جانــب الرعايــة الصحيــة 

ــردي". ــر الك ــالل األحم ــا اله ــي يقدمه الت

أوضاع صعبة يعيشها العراقيون في المخيم
ــن  ــة م ــون، وخاص ــه العراقي ــذي يقطن ــم ال املخي
مدينــة املوصــل، يتعــرض لنقــص كبــر يف الخدمــات 
ــايل،  ــا األه ــي يحتاجه ــة الت ــية والروري األساس
فأهــايل الحســكة عاجــزون عــن مســاعدة الالجئــني، 

ــون الظــروف ذاتهــا، ويعتمــدون عــى  كونهــم يعان
تهريــب املــواد الغذائيــة وبعــض األدويــة مــن 
ــك  ــني، وذل ــق الالجئ ــن طري ــة ع ــدود العراقي الح
لتأمــني احتياجاتهــم إثــر نقصهــا وانعــدام بعضهــا، 

ــة. ــعار مرتفع ــون بأس ــرت تك وإن توف
ــاد  ــص ح ــن نق ــاين م ــم يع ــي "املخي ــع الحج يتاب
ــا  ــي يحتاجه ــة الت ــاة اليومي ــتلزمات الحي يف مس
الالجئــون العراقيــون، ســواء مــن ناحيــة الســكن أو 
املســاعدات اإلنســانية والغــذاء، وكذلــك مــن الناحيــة 
ــرة  ــياء كث ــر إىل أش ــم يفتق ــون املخي ــة ك الصحي
وخاصــة الطاقــة الكهربائيــة وشــبكة الــرصف 

ــي. الصح

مطالبة بالعودة إلى كردستان العراق
ــون  ــه الالجئ ــذي يعيش ــع ال ــن الواق ــث ع بالحدي
ــتطلعت  ــن اس ــر مم ــح الكث ــات، أوض ــل املخي داخ
ــوريا  ــم إىل س ــبب لجوئه ــم س ــدي آراءه ــب بل عن

ــهدها. ــي تش ــروف الت ــن الظ ــم م ــى الرغ ع
ــة  ــن محافظ ــني م ــد الالجئ ــنجاري، أح ــام الس حس
نينــوى العراقيــة، قــال لعنــب بلــدي "نتيجــة 

ــي  ــش العراق ــني الجي ــرة ب ــارك الدائ ــرب واملع الح
وتنظيــم داعــش وانتهــاكات التنظيــم لألهــايل، 
لجــؤوا إىل ســوريا، وواجهــوا مصاعــب كثــرة لــدى 

وصولهــم إىل األرايض الســورية”.
واملنظــات  املتحــدة  األمــم  ناشــد  الســنجاري 
ــون  ــد الع ــم ي ــة بتقدي ــة والدولي ــانية املحلي اإلنس
إقليــم  حكومــة  وطالــب  لهــم،  واملســاعدات 
كردســتان العــراق بفتــح ممــر آمــن للعابريــن مــن 
ســوريا عــرب أرايض اإلقليــم، ليتمكنــوا مــن الرجــوع 
ــة"  ــم الدول ــيطرة "تنظي ــة لس ــر خاضع ــق غ ملناط

يف العــراق.
ويســتمر توافــد الالجئــني العراقيــني الفاريــن 
مــن مناطــق ســيطرة "تنظيــم الدولــة" يف مدينــة 
ــراق،  ــايل الع ــا، ش ــة له ــرى التابع ــل والق املوص
إىل مخيــم الالجئــني يف بلــدة الهــول بالريــف 
ــوريا،  ــي س ــال رشق ــكة ش ــة الحس ــي ملدين الرشق
يف الوقــت الــذي تعــاين فيــه املحافظــة مــن أزمــة 
اقتصاديــة وانتشــار للبطالــة وفقــدان األدويــة 
الطبيــة، إضافــة إىل ارتفــاع شــديد يف أســعار 

ــية. ــلع األساس ــة والس ــواد الغذائي امل

األحياء الموالية في حمص..
"غابة من االنحالل األمني واألخالقي"

"مخيم الهول" يحتضن الجئين عراقيين
في ظل ظروف الحرب في سوريا

مجموعة من األشخاص في أحد األحياء الموالية في مدينة حمص - )انترنت(

http://www.enabbaladi.net/archives/109406
http://www.enabbaladi.net/archives/109419
http://www.enabbaladi.net/archives/109406
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أحمد الشامي 

ما يجري يف "حلب" ال ميكن تسميته بغر 
املذبحة، حيث يتعرض سكان األحياء املحررة 
من املدينة لقصف جوي سادي مل ير التاريخ 

له مثيًا منذ القصف األمريي "لهانوي" ومنذ 
محو "غروزين" عن الخارطة.

ماذا يريد العدو الرويس من جرامئه هذه؟ يريد 
الجزار الرويس محو الحوارض السنية الواحدة 
تلو األخرى، أو إبقاءها تحت االحتال بانتظار 

تدمرها.
يدفع السوريون اليوم مثن صمتهم عىل نظام 

االحتال املركب الذي خضعوا له يف مرحلة 
غيابهم عن الوعي طيلة نصف قرن.

كل تأخر يف محاربة هذه العصابة سوف 
يرفع مثن املواجهة أكرث، لو كان السوريون قد 

انتفضوا يف وجه الجاد منذ مجازر "حاة" 
ملا كان مصر "حلب" هو الدمار عىل يد هذه 

العصابات.
املواجهة مع هؤالء هي حرب مصرية وال صلح 

ممكن أو سام مع الخونة ممن جلبوا الغزاة 
والدمار.

باملناسبة، لن يكون مصر الحارضة السنية 
األخرى، املوصل، مختلًفا عن مصر "حلب"، 

لكن بحجة مواجهة "داعش" هذه املرة، وبدل 
الرويس سيأيت األمريي!

ملاذا ينصب هذا السيل من الكراهية وحمم النار 
من قبل طران العدو الرويس عىل رؤوس 

السوريني وعىل رؤوس السنة عموًما.. كيف 
وصلنا إىل هنا؟

الوضع الحايل يف حلب هو نتيجة لعشوائية 
الفعل الثوري ولغباء، أو المباالة، داعمي الثورة، 

فمنذ البداية ومنذ صيف 2012 )انظر: تحدي 
حلب - بروت اوبرسفر 16 آب 2012( كان 

واضًحا أن النظام األسدي ينصب كميًنا للثوار 
عرب االنسحاب من مناطق ال أهمية عسكرية 

لها، لكنها ستكون عبًئا عىل الثائرين الذين 
سيتحولون من ثوار ألمراء حرب و"مخاتر" 
يديرون أحياء وحارات دون أن تكون لديهم ال 

القدرة وال اإلمكانيات لفعل ذلك.
العصابة األسدية التي اكتسبت خرباتها أثناء 

الرصاع اللبناين قامت بتطبيق ما تعلمته 
هناك، فحني ترك جيش االحتال األسدي 
األرض ملجموعات الثوار يف غياب سلطة 

ثورية موحدة قادرة عىل ضبط األمور، انتقل 
الثائرون من وضع املقاتل إىل موقف أمر 

الحرب املسيطر عىل حارة أو منطقة، يديرها 
و”يستثمرها"، وبالتايل كف هؤالء عن 

إزعاج النظام واكتفوا من الثورة بالغنائم بدل 
االستمرار يف ماحقة فلول عصابات األسد 

عرب االستمرار يف املعركة ونقلها إىل الساحل.
بحسب العلوم العسكرية واملنطق، كل حرب 
تدور رحاها عىل غر أرض العدو هي حرب 
خارسة بطريقة أو بأخرى، لذلك بدأت نهاية 

الثورة حني توقف الثوار يف منتصف الطريق 
واكتفوا بالغنائم التي تركها لهم النظام، بدل 

فتح معركة الساحل التي كانت قادرة عىل 
تغير املوازين.

اليوم ندفع جميًعا مثن حاقتنا وخضوعنا 
"للداعمني" وااللتزام بخطوط حمراء رسمها 

من ال يهمهم مصرنا وعدم اجتياح "حميميم" 
وجوارها وتحويلها أرًضا محروقة.

هل كان من املمكن للرويس أن يستقر يف 
"طرطوس " والساحل لو كانت املعارك مستعرة 

هناك بني كر وفر ككل حرب تحرير شعبية؟ 
هل كانت طائرات العدو الرويس واألسدي 

ستقصف بكل هذه األريحية لو كانت املعارك 
تدور يف جوار حاضنة النظام وقواعده؟

السوريون تأخروا يف إدراك طبيعة العدو الذي 
يواجههم ومل يتعاملوا مع النظام بالشكل 

الذي يستحقه هذا النظام الخائن وأتباعه، فمن 
يستجر العدو الرويس والشيعي وغرها هو 

أكرث عداوة من املحتل وال ميكن التعامل مع 
هؤالء جميًعا بغر السيف. 

الحرب التي تشنها العصابة األسدية وحلفاؤها 
هي حرب إبادة للمكون السني وال ميكن يف 
مواجهة هكذا حرب سوى التعامل مع العدو 
بنفس املبادئ فإما أن نكون أو أن نستشهد.

ليست الصواريخ املضادة هي التي تنقص 
السوريني، بل القيادة القادرة والواعية.

قبل  جياب"  لجـرال  "ا ينقصنـا 
"سـتينجر". ريخ  صوا

المذبحة

عمار زيادة 

هـذه الكلـات موجهـٌة لك فعـاًل، أنت 
الـذي تجّهـز نفسـك لشـتمي قبـل أن 
تقرأها، مسـتخدًما عبـارات “من تحت 
الزنـار”، رغـم أنـك، يف ذات الوقـت، 
“رشع  لتحكيـم  تسـعى  إنـك  تقـول 

األرض. اللـه” يف 
يحكـم  ال  صديـق،  يـا  اللـه”،  “رشع 
وال  األردن،  أو  أوروبـا  مـن  سـوريا 
يحكـم سـوريا بالتحريـض عـى قتل 
أبنائهـا، الذيـن تدمرهـم أيًضـا غارات 
واألمريـي،  والـرويس  السـوري 

وتذبحهم سـكاكني اإليـراين واألفغاين 
واللبنـاين. والعراقـي 

كّل يـوٍم يكّفر املقديس والفلسـطيني، 
“دولـة  يقاتلـون  الذيـن  حلـب  أبنـاء 
اإلسـالم”، تحت هدٍف واضـٍح ومعلٍن، 
أرٍض  مـن  آمنـة  منطقـة  إيجـاد  هـو 
سـورية ألبنائهـم املذبوحـني، وإيقاف 
متـّدد األسـود واألصفـر اللذيـن طعنا 
هـي  التكفـر  علّـة  الثـورة.  ظهـر 
التعـاون مـع األتـراك “العلانيـني”.

نؤمـن  ال  نحـن  أساًسـا  سـتقول: 
مـن  يورثهـا  للـه  واألرض  بسـوريا، 
يشـاء. إن كنـت كذلـك فعـاًل، فاتركها 

يـا أخـي واتـرك ثورتهـا، وال تسـتثمر 
مضطهديـن مظلومـني ثـاروا من أجل 
الحريـة والعدالـة، لتمريـر مرشوعـك.
لـك،  اللـه  يورثهـا  أرٍض  عـن  ابحـث 
مل يـرث أهلهـا ومل يظنـوا أنـك جئـت 
تنرصهـم، خذ محبيـك وأتباعـك إليها، 
وأقم فيهـا “الرشع” مـن الصفر، عى 
قـدر فهمك القـارص للديـن. حينها عد 
إىل الدرهـم والدينـار، اتـرك رشعييـك 
تنشـئ  ال  القضـاء،  يف  يتحكمـون 
مـن  كل  وكّفـر  الغـرب  مـع  عالقـاٍت 
يتعامـل معـه، وأبـح دماءهـم ألنهـم 

منزلهـم.  يف  “سـتاليت”  ركبـوا 

األردن،  يف  تعيـش  كأنـك  لحظـة، 
ال  البـالد  هـذه  أوروبـا،  أو  لنـدن،  أو 
تتعامـل مـع الغـرب، بـل هـي الغرب 
بذاتـه، كيـف تتعامـل معهم؟ مـن أين 
تتكلـم  السـيارة؟  تقـود  هـل  تـأكل؟ 
مع رشطـة املـرور؟ وتشـاهد التلفاز؟ 
يوجد “مـوالت” للتسـوق أليس كذلك؟ 
ومطاعـم أيًضـا؟ هنيئًـا لـك وال عافية 

للسـوريني.
قبـل أيام كتبـت نـوال السـباعي “من 
انحـرف بهتـاف الثـورة من )الشـعب 
)قائدنـا  إىل  النظـام(،  إسـقاط  يريـد 
إىل األبد سـيدنا محمد(، مجـرٌم ينبغي 
مسـاءلته ومحاكمتـه، أو غبـٌي ينبغـي 

إقصـاؤه”.
ورغـم أنهـا أكّـدت أن “محمـد، نبينـا 
وقدوتنا ورسـول الله، ميكننا اسـتلهام 
والسـلم  القيـادة  يف  الفـذة  قدراتـه 
والحـرب والبنـاء والتأسـيس… وليس 
يف الشـعارات”، إال أن منتقديهـا أنزلوا 
فيها مسـبّات ال تحملها ألسـنة “أرذال” 
تسـميهم،  أن  تحـّب  كـا  الغـرب، 
تشـويه  تحـاول  بأنهـا  واتهامـات 

وثورتنـا. إسـالمنا 
وبعيًدا عن صـواب ما قالته السـباعي، 
كيـف لـك أن تضـع هـذه املسـبات يف 

خانـة الدفاع عن اإلسـالم؟
يل صديٌق بينـي وبينه “خبـز وملح”، 
الشـهيد  وأخيـه  عائلتـه  مـع  عشـت 
إىل “دولـة  ينتمـي  أن  قبـل  سـنوات، 
الخليفـة  وبايـع  الراشـدة”،  الخالفـة 
قبـل أشـهر معلًنـا ذلـك عـرب “فيـس 
بـوك” الـذي ميلكـه كافـٌر أمريي، ما 

. علينا

مرتـًدا  كنـُت  إن  أسـأل  لـه  أرسـلت 
بطبيعـة الحـال، جـاء الـرّد بـأين “أخ 
عزيـز”، لكنـه أكّـد أنـه بـنّي لجميـع 
الحـر،  الجيـش  “رّدة”  أصدقائـه 
الجيـش الـذي قُتـل أخـوه، وعـرشاٌت 
عـن  يدافعـون  وهـم  أصدقائـه،  مـن 

رايتـه. حاملـني  وبلدهـم  دينهـم 
أرجـو أن يبقـى رّد فعلـك يف حـدود 

الشـتم، فأنـا أتّفهمـه باملناسـبة.

محمد رشدي شربجي 

خرج منترصًا من مئات املعارك وعرشات آالف 
القذائف والرباميل والقنابل الفوسفورية، وقاد 
عمليات لواء "شهداء اإلسام" يف ظل حصار 

خانق لثاث سنوات بكفاءة فائقة أعجزت قوات 
الحرس الجمهوري، شكا قبلها بيوم ألحد املقربني 

أنه مل يستطع أن يأخذ زوجته وأطفاله األربعة 
بفسحة يف إدلب منذ خروجهم من داريا، ذهب 

يف اليوم التايل إىل بحرة يف إدلب، البّحار 
السابق يفتقد السباحة منذ بدأت الثورة، مل متهله 

الذكرى، وال الخاطرة، وال القدر، جرفه النهر 
ومات!

منذ خروجه من داريا، قسم أبو جعفر يومه عدة 
أقسام، قسم إلعادة ترتيب شؤون اللواء وتدريبه 

عىل نوع جديد من األسلحة واملعارك، وقسم 
لزوجته وأطفاله األربعة الذين مل يعرفوا طعم 

الراحة منذ بدأت الثورة، وقسم يغيب فيه يف 
دهاليز الذكرى، وقسم كبر يخوض فيه معركته 

الشخصية.
ال تستحق الذكرى لديه غر الرثاء، ذاكرة معصورة 

بالدم واألمل، وليس هذا سهًا عىل من ارتبط كل 
مكان من سوريا بفقدان شقيق له، يف داريا دفن 
بيديه "أبو عمر الحمي"، يف طرطوس أخاه أبو 

محسن، ويف دمشق أخاه أبو شهاب، أي معنى 
بقي للحياة لدى األم بعد الرابع "أبو جعفر"؟ 

دائم الخوف أن ينىس، أن ينىس خسارته تحديًدا 
"جربنا كل الخسائر، فكان أقساها تايش صور 

من رحل رويًدا رويًدا من جدران الذاكرة، وبدء 
تايش ألوان وجوههم يف مخيلتنا".

ال شك أن أكرث ما فتك بالثورة السورية هو 
املناطقية، هذا املرض الذي استغله النظام وكرسه 
خال الثورة، وهي التي جعلت قرى ومدنًا صغرة 

تتعامل مع نفسها كدول مستقلة ذات سيادة، 
تعقد الهدن مع النظام وتقيم الصفقات مبعزل 

تام عا حولها، أبو جعفر الحمي كان مختلًفا، 
فالرجل الذي ولد يف قلعة الحصن يف حمص، ال 
يرى يف الثورة إال نضااًل وطنًيا عىل كامل الرتاب 

السوري دون متييز بني منطقة وأخرى وبني 
مدينة وأخرى، هذا جزء من إرث "أبو جعفر".
معركة "أبو جعفر" الشخصية كانت أكرب من 

كل هذا، بعد خمس سنوات من القتال بات يرى 

مكامن الخلل أكرث من أي وقت مىض، هناك يف 
الفكر، حيث يعتقد الجميع أن الخلل يف مستوى 

التسليح الحريب، رأى هو أن املشكلة تكمن يف 
التسليح الفكري، هذا الخلل الذي دفع بآالف 

الشباب الثوري إىل أحضان داعش والترشذم 
والتفتت واملناطقية، هو ما عالجه أبو جعفر يف 
"خواطره الجعفورية" التي باتت اليوم إرثًا عليًنا 

أن نضعه موضع التنفيذ. 
لطاملا آمن أبو جعفر أن فعل خواطره يفوق 

ا محدوًدا، أما  فعل بندقيته "بندقتي قتلت عدًدً
خواطري فتذبحهم جميًعا"، وبا شك فإن كامه 

صحيح، فا يؤمل النظام ليس الساح فقط، 
بل محاولة الثورة لتقديم بديل حقيقي كالذي 

كان يحلم به أبو جعفر "الشعب يحتاج إىل 
أفكار عظيمة ترسم مستقبله، واألفكار تحتاج 

إىل شعب عظيم يجعلها حقيقة، وال تتطور 
األوطان إال بها سوية"، مسار واضح حقيقي 
هو ما كان يطمح له أبو جعفر، مساٌر بعيٌد عن 
الفوىض والعنجهية واالستثناءات، مسار ملتزم 

بالقواعد والعلوم العسكرية و"سنن الكون 
املعجز بتكوينه وبقائه ودقته، نحتاج نقطة 
نظام والكتابة من أول السطر، بخط واضح 

جميل".
خواطره ومسرته هي إرثه الذي يجب أن نحافظ 

عليه، وهي أمانة ثورية يف أعناق من بقي سيكون 
مهمتنا جميًعا أن نضعها موضع التنفيذ، رحمه 

الله وأسكنه فسيح جنانه.

مخلوقات تعيش في األردن

وضع إرث "أبو جعفر" موضع التنفيذ

أبو قتادة الفلسطيني مع أبو محمد المقدسي - )تويتر(

http://www.enabbaladi.net/archives/109412
http://www.enabbaladi.net/archives/109407
http://www.enabbaladi.net/archives/109414
http://www.enabbaladi.net/archives/109407
http://www.enabbaladi.net/archives/109414
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عنب بلدي - الغوطة الشرقية  

املعادلـة  يف  الرشقيـة  الغوطـة  "موقـع 
السـورية"،  السـاحة  عـى  السياسـية 
عنـواٌن عريض ناقشـه عـرشات املثقفني، 
وشـاركت فيـه فئـات مجتمعيـة مختلفة 
مـن كافـة مـدن وبلـدات الغوطـة، عرص 
الثالثـاء 11 ترشيـن األول الجاري، داخل 
مركـز "مسـار" للدراسـات واألبحاث يف 
منظمـة  مـع  وبالتعـاون  مدينـة سـقبا، 
مـن  التـايل".  سـاعة ونصـف  "اليـوم 
النقـاش، مل تكـن كافية لعـرض وجهات 
الحضـور  بعـض  وفـق  الجميـع،  نظـر 

الذيـن اسـتطلعت عنـب بلـدي آراءهـم.
هـي  النـدوة،  تضمنتهـا  محـاور  ثالثـة 
وموقـع  املفيـدة"،  سـوريا  ”مخطـط 
الغوطـة الرشقيـة ضمـن دائـرة مصالح 
الـدول، ووصفهـا ثائر حجازي، مسـؤول 
التواصـل يف "اليوم التـايل"، يف حديثه 
إىل عنـب بلـدي، بأنها "نشـاط سـيايس 
لعنـوان عريـض نسـمع عنـه يف اإلعالم 

فـرتة". منذ 
وشـارك يف الندوة قرابة 65 شـخًصا من 
الغوطـة،  املثقـف والواعـي يف  الشـباب 
واألسـاتذة  املشـايخ  بعـض  وحرهـا 
وفـق  والطلبـة،  واملهندسـني  واألطبـاء 
بـاب  فتحـت  أنهـا  ويـرى  حجـازي، 
النقـاش املسـتمر ألمثـال هـذه املواضيع 
نظـام  غيبهـا  أن  "بعـد  الغوطـة،  يف 
البعـث، فلـم يكـن أي شـخص يسـتطيع 
التعبـر عـن لونه السـيايس قبـل خمس 

سـنوات".
العلـوم  أسـتاذ  النـدوة،  إدارة  تسـلّم 
الغوطـة، حامـد عيـى،  السياسـية يف 
آرائهـم  عـن  الحارضيـن  معظـم  وعـرّب 
بخصـوص الوضـع السـيايس للغوطـة، 
الزراعـي  املهنـدس  ضمنهـم  ومـن 
يـرى  الـذي  الكـرش،  سـليم  والناشـط، 
النـدوة بـادرة فريـدة يف ظـل الحصار، 
حيويًـا  موضوًعـا  طرحـت  "باعتبارهـا 
الجميـع معنـي به وهـو تعريف لسـوريا 

املفيـدة".
"تُنـّم النـدوة عـن وعـي ثقـايف وصـل 
إىل مسـتويات جيـدة بني الشـباب هنا"، 

اعتربهـا  الـذي  الكـرش،  رؤيـة  وفـق 
"منتـدًى حواريًـا ثقافيًا إيجابيًـا"، ودعا 
نكـون  “أال  بلـدي  إىل عنـب  يف حديـٍث 
منفعلـني بعناويـن الطروحـات بقـدر ما 
نكـون فاعلـني يف أي موضـوع ثقايف".

بالعمـل  الزراعـي  املهنـدس  وطالـب 
عـى مقاتـيل الغوطـة مـن خـالل مركز 
"مسـار"، من أجل "الوصول إىل دراسـة 
موثقة عـن آليـة تفعليهم كقـوة جاعية، 
العسـكرية  املعادلـة  يغـر  مـا  وهـذا 
والسياسـية"، مشـرًا "النـدوات الثقافية 

جـزٌء مـن كل هـذا الطـرح".
تحريـر  رئيـس  نائـب  نّصـار،  أسـامة 
مجلـة "طلعنـا عالحرية"، حـر الندوة، 
واعتربهـا، حالـة صحية "تضمنـت حواًرا 
معقـواًل، مّكـن كل مشـارك مـن الحديـث 
الجميـع  أن  إال  نفسـه"،  يجـول يف  مبـا 
شـعر بالحاجـة للمزيـد من الوقـت، عى 

وصفه. حـد 
ويـرى نّصـار أنـه ال يجـوز طـرح أمثال 
سـؤال  أسـاس  عـى  املواضيـع  هـذه 
وجـواب، واصًفـا الحديـث عـن مصطلح 
"سـوريا املفيـدة" بأنـه "أمـر مزعج ولو 

حاليًا". واقـع  أنـه 
طرحـه  مصطلـح  املفيـدة"  "سـوريا 
رئيـس النظام السـوري، بشـار األسـد، 
 ،2015 أيلـول  يف  خطاباتـه  أحـد  يف 
ويـرى معظـم املحللني أنه يعني تقسـيم 
مـن  طائفيـة،  دويـالت  إىل  سـوريا 
املمكـن أن تسـتفيد منه أطـراف مختلفة 
أبرزهـا إيـران، التـي يقـول معارضـون 
إنهـا تعمل عى مـرشوع طائفي واسـع 
مركـزه  األوسـط،  الـرشق  منطقـة  يف 
سـوريا، من خـالل اآلالف مـن مقاتليها 
جانـب  إىل  العاملـني  ومستشـاريها 

السـوري. النظـام 

عنــب بلدي - خاص  

تنشــط عــرشات املنظــات اإلنســانية والطبيــة، 
يف ســبيل تقديــم يــد العــون ألهــايل بلــديت 
ــن غــادروا ضواحــي دمشــق  قدســيا والهامــة، الذي
ــا، فقــد وزعــت  ــب وريفه ــة إدل واســتقروا يف مدين
ــن األول،  ــبت 15 ترشي ــى الس ــات، حت ــك املنظ تل
املســتلزمات األساســية للعوائــل ضمــن مراكــز 
ــاليف  ــا لت ــم عمله ــاول تنظي ــني تح ــواء، يف ح اإلي

ــص. أي نق
 عنــب بلــدي تواصلــت مــع محمــد شــنبو، مســؤول 
ــدى  ــي"، إح ــم التطوع ــق "مله ــالت يف فري الحم
تلــك املنظــات، وقــال إن الفريــق يجتمــع مــع أكــرث 
مــن 20 منظمــة عاملــة يف محافظــة إدلــب، ضمــن 
ــر،  ــة تهج ــع كل عملي ــرتكة، م ــات مش ــة عملي غرف

مشــرًا أن كل منظمــة تقــدم مــا لديهــا.
فريــق "ملهــم" زّود العوائــل باملــواد اإلغاثيــة 

ــات"، وأدوات  ــات"، "حرام ــل "فرش ــتعجلة، مث املس
ــق  ــام، وف ــكل ع ــزل بش ــتلزمات املن ــخ ومس املطب
ــة  ــة مختلف ــات طبي ــد أن منظ ــذي أك ــنبو، ال ش
ــوا  ــخص وصل ــة 1300 ش ــا لقراب ــت خدماته قدم
مــن البلدتــني، موضًحــا "قدمــت منظمــة )إســعاف( 
ــايل  ــول األه ــد وص ــعاف وكل يشء عن ــيارات إس س

ــاة". ــف ح ــق يف ري ــة املضي إىل قلع
ــى  ــات ع ــة العملي ــن غرف ــات ضم ــد املنظ وتعتم
أشــخاص مــن قدســيا، ليضعوهــا بصــورة مــا يلــزم 
ــل مل  ــدد العوائ ــنبو إىل أن ع ــار ش ــايل، وأش األه

ــبت. ــى الس ــق حت ــكل دقي ــَص بش يُح
ــتت  ــق تش ــالت يف الفري ــؤول الحم ــف مس ومل يخ
العمــل يف ظــل الوضــع الراهــن، وقــال إن كل 
ــي  ــز الت ــص يف املراك ــا ينق ــدث ع ــة تتح منظم
العمــل بشــكل  تنظيــم  فيهــا محاولــة  تــوزع 
ــع كل  ــدث م ــي  تح ــوائية الت ــاليف العش ــرب، لت أك
ــأيت بشــكل مفاجــئ دون  ــا ت ــة تهجــر، "ألنه عملي

تحضــر"، مؤكــًدا أن "كل يشء موجــود".
ــس  ــة، الخمي ــيا والهام ــديت قدس ــو بل ــرج مقاتل وخ
13 ترشيــن األول، باتجــاه محافظــة إدلــب، وأوضــح 

ــب  ــة لعن ــيقية الهام ــو تنس ــامي عض ــامر الش س
ــي  ــروج الت ــة الخ ــابق أن عملي ــت س ــدي يف وق بل
حددهــا النظــام األربعــاء، تعرضــت ملعوقــات هــددت 
ــتؤنفت يف  ــت أن اس ــا لبث ــن م ــة، لك ــل العملي بتأجي

ــا. موعده
ــة يف  ــات العامل ــاول املنظ ــر تح ــع كل تهج وم
ــن  ــاة املهجري ــدع يف حي ــا، رأب الص ــب وريفه إدل
ــة  ــة إعالمي ــر وضج ــف كب ــل تعاط ــدد، يف ظ الج
واســعة مــن قبــل ناشــطي الثــورة الســورية، 
ووســائل اإلعــالم املحليــة والدوليــة، إال أن معظــم من 
اســتطلعت عنــب بلــدي آراءهــم يــرون أن الحكــم مــا 
ــادوا عليهــا، داخــل  ــاٍة مل يعت يــزال باكــرًا عــى حي
مراكــز تبعــد مئــات الكيلومــرتات عــن أماكــن 

ــق. ــا يف دمش ــا يوميً ــادوا رؤيته اعت

مثقفو الغوطة يناقشون موقعها
في المعادلة السياسية السورية 

منظمات إدلب تنشط لمساعدة ُمهّجري قدسيا والهامة

ندوة حوارية لمناقشة موقع الغوطة الشرقية في المعادلة السياسية السورية - سقبا 11 تشرين األول 2016 )عنب بلدي(

ينشــط فريــق "ملهم التطوعــي" داخل ســوريا 
ضمــن مجــاالت عــدة، تتمثــل بالدعــم النفي، 
والطبــي، والتعليمــي، واإلغــايث، الخــاص 
ــق  ــون يف الفري ــرب املتطوع ــال، ويعت باألطف
أن اســتجابة برامجهــم “رسيعــة” وتســتهدف 
الحــاالت التــي ال تســتطيع املنظــات اإلغاثيــة 

واإلنســانية الوصــول إليهــا.
ــاء  ــع أنح ــني يف جمي ــل 103 متطوع ويعم
العــامل ضمــن الفريــق، بعضهــم يف الداخــل 
واإلمــارات،  واألردن،  وتركيــا،  الســوري، 
يف  وآخــرون  وفلســطني،  والســعودية، 
ــا  ــة منه ــدول األوروبي ــض ال ــكا وبع أمري
ــات  ــع التربع ــق بجم ــاعدة الفري ــا، ملس أملاني

ــاالت. ــرش الح ون

ربما ال تتسع غرفٌة صغيرٌة لمناقشة مصطلح متشعب كـ "سوريا المفيدة"، الذي دخل الملف السوري من أوسع أبوابه، خالل 
الفترة الماضية، وغدا حديث القاصي والداني والمثقف والعسكري، إال أن تلك الغرفة احتضنت ندوًة فريدة من نوعها في 

الغوطة الشرقية، سعى القائمون عليها لتبادل وجهات النظر، ومعرفة مكان غوطتهم ضمن المصطلح.

مركز "مسار"
مركـٌز يرفد أكادميية "مسـار"، التي تعنى بتثقيف الشـباب السـوري، 
تأسـس عام 2015، ويهدف بحسـب القامئني عليه للقيام بالدراسـات 
والتقاريـر البحثيـة التي تعنى بالشـأن املحـي يف الغوطـة الرشقية، 
إضافـة ملناقشـة بعـض امللفـات الخاصـة بالشـأن السـوري، بغرض 
اإلنسـانية  فيهـا  مبـا  املياديـن،  مختلـف  عـىل  بالواقـع  النهـوض 

واإلحصائية.

منظمة "اليوم التالي" 
ترعى املنظمة نشـاطات ثقافية متنوعة يف الغوطـة، وترى أن املنطقة 
تعاين من تغرات متسـارعة يف األوضاع السياسـية، مـا دعاها مؤخرًا 
لتنظيم مـرشوع "الوعي الثـوري للمرأة السـورية"، ويعتـرب القامئون 
عليهـا أنه جـاء إللغاء ما سـببته الحرب والنظـام السـوري، اللذان غيبا 

املواطنـني عن حقوقهم السياسـية واملدنية.

http://www.enabbaladi.net/archives/109434
http://www.enabbaladi.net/archives/109437
http://www.enabbaladi.net/archives/109434
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معالم دينية تعتبرها طهران إرًثا شيعًيا

مقامات "آل البيت".. مطّية الــــتدّخل اإليراني في سوريا  
"مازالت هند موجودة بيننا وأبو سفيان" قالها مفتي النظام، أحمد بدر الدين حسون، لدى زيارته مؤخًرا أوس الخفاجي، قائد ميليشيا "أبو 

الفضل العباس" الشيعية، والتي تقاتل ضمن قوات "الحشد الشعبي" ضد تنظيم "الدولة اإلسالمية" في العراق، وضمن تحالف الميليشيات 
األجنبية إلى جانب قوات األسد في سوريا.

تعترب دمشـق أكـرث املدن أهمية لدى الشـيعة 
بعـد كربالء، ففيهـا رأس الحسـني ومقامات 
زينـب ورقيـة، ومقـربة بـاب الصغـر، التي 
تضم رفات أشـخاص مـن آل البيت، ووصفها 
الكاتـب العراقـي الشـيعي أحمـد املالي بـ 

"مدينة سـبايا آل بيـت النبوة”.

مشهد الحسين
بـن  يزيـد  إن  الشـيعية  الروايـات  تقـول 
معاويـة احتفـظ بـرأس الحسـني بـن عيل، 
بعدمـا جـيء بـه إىل دمشـق، ووضـع يف 
زاويـة يف املسـجد األمـوي، سـميت خـالل 
الفـرتات التاريخيـة بــ "مشـهد عـيل" أو 
"مشـهد الحسـني"، ويزورهـا الشـيعة من 

العـراق وإيـران ولبنـان ضمـن قوافـل.
رأس  أن  إىل  املؤرخـني  مـن  فئـة  وتذهـب 
الحسـني دفـن يف دمشـق، حيـث وضـع، 
لكـن جمهور العلـاء الشـيعة يؤكـدون أن 
الـرأس عـاد إىل كربـالء ودفن فيهـا، بينا 
ذهـب مؤرخـون إىل أن رأس الحسـني دفن 
يف مـكان مجهـول يف عهـد الخليفة األموي 
أنكـر  امللـك، يف حـني  عبـد  بـن  سـليان 
جميـع الروايـات السـابقة العامل الدمشـقي 
ابـن تيميـة، مؤكًدا أن الـرأس دفن يف مقربة 

البقيـع يف املدينـة املنـورة.

مقبرة باب الصغير 
الوطـن  التاريخيـة يف  املقابـر  أحـد أشـهر 
العـريب والعـامل اإلسـالمي، باعتبارهـا تضم 

قبـورًا وأرضحة تاريخية مهمة، وسـميت بهذا 
االسـم لوقوعهـا قـرب بـاب "الصغـر" أحد 
األبـواب التاريخيـة ملدينة دمشـق، وأصغرها، 

وتقـع بالقرب مـن حـي الشـاغور العريق.
تضم مقـربة باب الصغـر أرضحـة ومقامات 
لرجـال ونسـاء مـن آل بيـت الرسـول محمـد 
)ص(، وفـق روايـات تاريخية متطابقة، أهمها: 
أم كلثـوم بنـت عـيل، سـكينة بنت الحسـني، 
فاطمـة بنـت الحسـني، عبـد الله بـن عيل بن 
الحسـني، عبد اللـه بن جعفر الطيـار، وغرهم 
الكثـر مـن املنسـوبني إىل آل البيـت، وفق ما 
هو مكتوب عى شـواهد األرضحـة يف املقربة، 

وبناء عـى مصـادر تاريخية.

مقام السيدة زينب 
سـوريا،  يف  الشـيعية  املقامـات  أشـهر 
وأكرثهـا جذبًا للسـياحة الدينية مـن العراق 
أخـرى،  ودول  وباكسـتان  وإيـران  ولبنـان 
ويضـم قـربًا قيـل إنـه للسـيدة زينـب بنت 
عـيل بـن أيب طالـب، ويقع يف بلدة سـميت 
باسـم املقام، وتبعد سـبعة كيلومـرتات إىل 

العاصمة دمشـق. الجنـوب مـن 
واختلـف جمهـور علـاء الشـيعة يف مكان 
مرقـد زينـب، فنسـب املرقد إىل ثـالث مدن: 
دمشـق، املدينـة املنـورة، القاهـرة، بحسـب 
هاشـم  اللبنـاين،  الشـيعي  الديـن  عـامل 
مرقدهـا  أن  مرجًحـا  الحسـيني،  معـروف 
"ذلـك  دمشـق  غوطـة  يف  يقـع  الرئيـي 
أقـرب إىل الصحـة والواقـع"، بينـا شـدد 

أن  عـى  كامـل  إبراهيـم  املـرصي  الكاتـب 
مرقـد السـيدة زينب يقـع يف القاهـرة، يف 

حـي سـمي باسـمها.
ومـا يجعـل األمـر مثـرًا للجـدل، هـو أن 
املسـجد املحـاذي للقـرب بنـاه رجـل حلبـي 
سـنة 500 هجريـة، وأطلـق عـى املنطقـة 
"السـيدة زينـب" منـذ ذلك الوقـت، وجدده 
 768 سـنة  الشـام  يف  األرشاف  نقيـب 
هجريـة، بحسـب مـا ذكـر الكاتـب اإليراين 
محمـد رضـا مرتـى، يف مقـال مبجلـة 
إيرانيـة "تاریـخ البنـاء فـی مقـام السـیدة 
زینـب علیهـا السـالم"، مـا يجعـل املصدر 
لوجودهـا يف دمشـق ضعيًفـا. التاريخـي 

مقام السيدة رقية 
رقيـة بنـت الحسـني، وأصغـر بناتـه مـن 
زوجته "أم إسـحق"، شـاهدت مقتـل والدها 
يف كربـالء، وجـيء بها سـبية إىل دمشـق، 
لتفـارق الحيـاة حزنًـا ولوعـة، وتدفن قرب 
شـيعية  لروايـات  وفًقـا  األمـوي،  املسـجد 
متطابقـة، خالفهـا املرجـع الدينـي "آية الله 
مرتـى العاميل"، قائـاًل "نُِسـَب إليها قرب 
ومشـهد مزوٌر مبحلـة العارة من دمشـق.. 

اللـه أعلـم بصحته".
يقع مقـام رقية عـى بعد 100 مـرت تقريبًا 
مـن املسـجد األمـوي، يف حـي العـارة يف 
دمشـق القدميـة، جـدد عـى مراحـل عـدة 
كان آخرهـا عـام 1985، حيـث أعيـد بناؤه 
بطـراز فـاريس مـن الحجـر امللبـس بورق 
الذهـب والعـاج واملرمـر، وتوسـع ليشـغل 

مسـاحة أربعـة آالف مـرت مربع.

مقام السيدة سكينة )المزعوم(
يقـول الكاتـب العراقـي، أحمـد املالـي، إن 
املسـتندات والوثائـق السـورية التـي تعـود 
لزمـن االحتـالل الفرنـي لسـوريا للعـام 
1938 تذكـر أن يف داريـا يوجد قرب لسـيدة 

تدعـى "سـكينة"، وتـوارث أهـل داريا خرب 
وجـود "القـرب الرشيـف" وتباركـوا فيـه، 
مؤكـًدا أنـه يعود لسـكينة بنت عـيل بن أيب 
طالـب، لكننا شـددنا عى عبـارة "مزعوم" 
علمهـم  نفـوا  داريـا  أهـايل  معظـم  كـون 
باملقـام، واعتـربوا وجـوده فربكـة إيرانيـة 

. لصة خا
التـي اسـتقيناها مـن  وبحسـب مصادرنـا 
أهـايل داريـا ومثقفيهـا، فـإن املقـام الذي 
بـدأ إنشـاؤه عـام 2003 مل يكـن معروفًـا 
قبـل عـام 1999، ويقـول أهـايل املدينة إنه 
يعـود لقرب امـرأة تسـكن يف املنطقـة التي 
كانـت نائيًة عن وسـط املدينة سـابًقا، بينا 
يذهـب آخـرون إىل أنـه قـرب "كلـب" لرجٍل 

يدعـى "أبو صـادق".
واعترب مقام السـيدة سـكينة مـزارًا للطائفة 
الشـيعية يف دمشـق عقـب إنشـائه، وشـهد 
يف  واسـعة  معـارك   2011 العـام  أواخـر 
محيطـه بني قوات األسـد و"الجيـش الحر"، 
انتهت بسـيطرة فصائل املدينـة عليه يف آذار 
2015، قبل أن يسـيطر النظام السـوري عى 

املدينة بشـكل كامـل يف آب املـايض، ويعود 

ميليشـيات  قـادة  السـتقبال  املدّمـر  البنـاء 
ومعممـني مـن إيـران والعراق.

مقام حجر بن عدي
صحابـة  أحـد  الكنـدي،  عـدي  بـن  حجـر 
الرسـول محمـد، ومن أبـرز شـيعة الخليفة 
عـيل بـن أيب طالـب ومنارصيـه، وحـارب 
معـه يف موقعـة "صفني"، وتشـر املراجع 
التاريخيـة إىل أنـه قتـل بأمـر مـن معاوية 
بـن أيب سـفيان، ودفـن يف "مـرج عـذرا"، 
وهـي مدينة عـدرا قـرب العاصمة دمشـق.
يف نيسـان 2013، سـيطرت املعارضـة عى 
بلـدة عـدرا، وأقـدم مسـلحون عـى نبـش 
القرب واسـتخراج جثـان الصحـايب ودفنه 
ذكرتـه  مـا  بحسـب  مجهـول،  مـكان  يف 
صفحـة تنسـيقية "عـدرا البلد ومـا حولها" 
يف "فيـس بـوك" آنـذاك، وهـو مـا ذهبـت 
إليـه صحيفـة "نيويورك تاميـز" األمريكية، 
اإلسـالم  "لـواء  مـن  مقاتلـني  أن  مؤكـدة 

)جيـش اإلسـالم(" كانـوا وراء العمليـة.
اتخـذ الشـيعة مـن قـرب حجـر بـن عـدي 
مـزاًرا يحّجـون إليه سـنويًا، قبيـل تدمره، 
اللبنـاين  اللـه  لحـزب  بيـان  يف  وجـاء 
الصحـايب  "مقـام  الحادثـة  بخصـوص 
الكبـر حجـر بـن عـدي مـن أهـم مقامات 
قـربه  ونبـش  وتدنيسـه  عامـة،  املسـلمني 
بهـذه الطريقـة يعـرب عـن عقليـة إرهابية 
إجراميـة، ال تراعـي حرمـة وال تقيـم وزنًـا 

مسـيحية”. أو  إسـالمية  مقدسـات  ألي 

عبادة كوجان - عنب بلدي 

مـن باب املغازلـة املذهبية الطائفية، تحدث حسـون )السـّني املوايل 
للنظـام وإيـران( عـن هنـد بنت عتبـة، زوجـة أيب سـفيان، ووالدة 
مسـتضيفه  مذكّـرًا  معاويـة،  األول  األمـوي  والخليفـة  الصحـايب 
"املعمـم" بحادثـة متثيلهـا بجثـة عـم النبـي محمـد )ص(، حمـزة 
بـن عبد املطلـب، وملمًحـا إىل تـويل األمويـني )أبناء أيب سـفيان( 
زمـام الحكـم اإلسـالمي بعد الحسـن بـن عـيل )الخليفة الراشـدي 
البيـت  آل  خالفـة  عـى  انقالبًـا  الشـيعة  يعتربهـا  إذ  الخامـس(، 

للشـام. واحتالاًل 
جمعـت  التـي  "صفـني"  معركـة  بـني  التاريخيـة،  املرحلـة  ويف 
َجيـيَش عـيل بـن أيب طالـب )الخليفـة( ومعاويـة بن أيب سـفيان 
)وايل الشـام(، ووصـواًل إىل مـا بعـد معركة "كربـالء" يف العراق، 
والتـي قتـل إثرهـا الحسـني بن عـيل وآخرون مـن آل بيت الرسـول 
محمـد، احتـوت املـدن الشـامية الواقعـة ضمـن الحدود السـورية 
حاليًـا، عـدًدا مـن املقامات واألرضحـة املنسـوبة آلل البيـت، أبرزها 

يف دمشـق ومحيطهـا. 
وصـادف العـارش من محـرم 1438 هجريـة، يوم الثالثـاء الحادي 
عـرش مـن ترشيـن األول الجـاري، وهـو ذكـرى "عاشـوراء" التي 
قتـل فيهـا الحسـني بـن عـيل مـع عـدد مـن آل البيـت يف معركـة 
كربـالء، واحتفـل أتبـاع الطائفـة الشـيعية اإلثنـي عرشيـة يف هذا 
دمشـق  العاصمـة  شـهدت  ولطميـات،  مآتـم  خـالل  مـن  اليـوم، 

منها. عـدًدا  وضواحيهـا 
وتحـاول عنـب بلـدي، مـن خـالل هـذا التقريـر، الـذي يتزامن مع 
ذكـرى "عاشـوراء"، الوقـوف عـى أهـم املقامـات واألرضحـة يف 
خمـس مـدن سـورية، والتـي اعتربتها إيـران إرثًـا شـيعيًا خالًصا، 
وجعلـت منهـا مطيّـة وحّجـة مذهبيـة أمـام امليليشـيات الشـيعية 

للتدخـل العسـكري إىل جانـب النظـام السـوري.

دمشق.. المدينة األكثر أهمية بعد كربالء 

http://www.enabbaladi.net/archives/109517
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http://www.enabbaladi.net/archives/109517
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معالم دينية تعتبرها طهران إرًثا شيعًيا

مقامات "آل البيت".. مطّية الــــتدّخل اإليراني في سوريا  

يقـول مقاتل مـن ميليشـيا “النجباء” 
العراقيـة إن حلب سـتعود شـيعية كا 
كانـت، وهو ما جـاء يف كلـات أغنية 
رافقت تقريـرًا مصورًا لزيـارة زعيمها 
"املعمـم" أكرم الكعبـي إىل املدينة قبل 
نحـو شـهر، ورمبا هـي إشـارة إىل أن 
حلـب كانـت مركـزًا للدولـة الحمدانية 
الشـيعية، التـي حكمـت منـذ أواخـر 
القـرن التاسـع امليالدي وحتـى مطلع 
جانـب  إىل  عـرش،  الحـادي  القـرن 
ني للطائفة  احتوائها عى مقامـني مهمَّ

. لشيعية ا

مسجد النقطة 
مسـجد النقطـة أو مشـهد الحسـني، 
أحد أبـرز املعامل التي يعتربها الشـيعة 
ويقـع عـى  مدينـة حلـب،  إرثًـا يف 
سـفح جبل "الجوشـن" يف حي سعد 
األنصـاري، الخاضـع لسـيطرة النظام 

السوري.
يقـول رجـل الديـن الشـيعي اللبناين 
حسن يوسـف مي إن السـبايا وقتى 
آل البيـت حـني وصولهـم إىل مدينـة 
حلـب، نزلوا خـارج املدينة عى سـفح 
رأس  ووضعـوا  "الجوشـن"،  جبـل 
الحسـني عـى صخـرة كانـت هنـاك، 
فسـقطت نقطة مـن دم الحسـني عى 
الصخـرة، التـي احتفـظ بهـا أهـايل 

حلب، وأنشـأوا مسـجًدا يف موضعها.
عـن  تاريخيـة  مصـادر  فـإن  كذلـك 
مدينة حلـب، قـرأت عنها عنـب بلدي، 
أشـارت إىل أن مسـجد النقطـة شـيد 
الدولـة  سـيف  عهـد  يف  مـرة  ألول 
الحمـداين سـنة 351هجريـة، فاتخذ 
الصخـرة التـي فيهـا النقطـة رضيًحا 
وشـيد عليها قبـة وبنى حولهـا مقاًما، 
ليتـواىل اهتام األيوبيني باملسـجد يف 

السـنوات الالحقـة.

مشهد المحسن 
يف  "املحسـن"  مشـهد  ذكـر  ورد 
الروايـات الشـيعية حـرصًا، وهو مقام 
بني عـى جبل "الجوشـن" أيًضا، عى 
مقربـة مـن مسـجد النقطـة، ويقـول 
منتدى "اإلمـام الرضا" عـرب اإلنرتنت، 
إن موضـع املشـهد احتوى "سـبايا آل 
الحسـني  البيـت"، وأسـقطت زوجـة 

جنينهـا هناك، وأسـمته "املحسـن".
بنـي مقام "املحسـن" يف زمن سـيف 
الدولـة الحمـداين، وتؤكـد الشـبكة أن 
سـيف الدولة حفـر بنفسـه يف املكان، 
ووجـد حجـرًا كتـب عليـه "هـذا قرب 
املحسـن بن الحسـني بن عـيل بن أيب 
طالـب عليهم الّسـالم"، وعندهـا بادر 
األمـر إىل إنشـاء املقام، وشـهد عناية 

من أمـراء حلـب األيوبيـني أيًضا.

تعـد حـاة مدينـة ذات غالبيـة سـنية، إذ ال 
وجـود للطوائـف العلوية والشـيعية داخلها، 
يعتربهـا  معلمـني  عـى  احتـوت  لكنهـا 
الشـيعة إرثًـا دينيًـا لهـم، وشـهدت األعـوام 
الثالثـة املاضية زيـارات متكـررة لرجال دين 

شـيعة إىل املدينـة. 

مسجد الحسنين 
ــاة يف  ــة ح ــط مدين ــجد وس ــع املس يق
حــي الباشــورة القريــب مــن القلعــة 
ــة  ــاجدها األثري ــن مس ــرب م ــة، ويعت األثري
ــم  ــن" ث ــجد "الحس ــمي مس ــهرة، وس الش
"الحســن والحســني" وأخــرًا "الحســنني"، 
ــا" إىل أن  ــام الرض ــدى "اإلم ــر منت ويش
ــتضاف  ــه اس ــمه ألن ــب اس ــجد اكتس املس
رأس الحســني بــن عــيل، خــالل رحلتــه من 
كربــالء إىل دمشــق، لكــن مصادر إســالمية 

ــك. ــت ذل ــنية نف س
 1157 حـاة  زلـزال  يف  املسـجد  تهـّدم 
ميـالدي، وجـدد بناءه السـلطان نـور الدين 
جداريـة  لوحـة  داخلـه  يف  وكتـب  زنـي، 
جـاء فيهـا "بسـم اللـه الرحمـن الرحيـم. ال 
إلـه إال اللـه محمد رسـول اللـه. أمـر بعارة 
هـذا املسـجد املبـارك بعـد هدمـه يف الزلزلة 
الجارية سـنة اثنتني وخمسـني وخمسـائة، 
موالنـا امللك العـادل املجاهـد نـور الدين أبو 

القاسـم محمـود بـن زني".
يضـم املسـجد يف جانبـه الرشقـي رضيًحـا 
ينسـب للنبـي يونـس، وغرفًـا متبقيـة مـن 
الوزيـر  إىل  املنسـوبة  الفريجيـة  املدرسـة 

األيـويب زيـن الديـن فـرج. 

مقام زين العابدين
عــى املحــور الشــايل مــن مدينــة حــاة، 

يرتبّــع جبــل زيــن العابديــن، والــذي 
ــى  ــي ع ــام بن ــن مق ــمه م ــب اس اكتس
ــيل  ــن ع ــن العابدي ــب إىل زي ــفحه، ونس س
ــزوار  ــات ال ــده مئ ــني، ويقص ــن الحس ب

الشــيعة ســنويًا.
ــه  ــام إن ــن املق ــيعية ع ــع الش ــول املراج تق
احتضــن اإلمــام زيــن العابديــن أثنــاء 
ــده  ــق، فقص ــالء إىل دمش ــن كرب ــه م رحلت
ــذ  ــادات، من ــو وألداء العب ــن الرب ــالج م للع
ــايل  ــًدا لأله ــى مقص ــت أضح ــك الوق ذل

ــه. ــون ب يتبارك
وقـت  يف  للمقـام  مشـاهدتنا  عـى  وبنـاًء 
سـابق، يتضـح أنه بنـي يف العهـد اململويك 
وأجريـت  قايتبـاي،  السـلطان  مـن  بأمـر 
عليـه أعـال صيانة مطلـع الحكـم العثاين 
لسـوريا، وطالتـه أعـال توسـعة اسـتمرت 

حتـى األلفيـة الثانيـة للميـالد.

يحيـط مبدينـة حمص عـدد من القـرى الشـيعية، لكن 
"أبنـاء  داخلهـا عـى مسـجد  اقتـرص  البيـت  آل  إرث 
جعفـر الطيـار" يف حـي جـب الجنديل وسـط املدينة.

يخضع املسـجد لسـيطرة النظام السـوري، ويتألف من 
بناءيـن: األول شـيد فـوق رضيحـني ينسـبان إىل عبد 
اللـه بـن جعفـر بـن أيب طالـب )الطيـار( وابنـه عبيد 
اللـه، ويعـد مقاًمـا بنـي يف العهـد اململـويك، بينـا 
البنـاء الثـاين فاتخذ مسـجًدا يقصـده أهـايل املنطقة.

متكـررة  زيـارات  شـهد  املسـجد  أن  ناشـطون  وأكـد 
ملسـؤولني إيرانيني يف عـام 2014، عاينـوا البناء بغية 
تجديـده وجعلـه مركـزًا شـيعيًا يف املدينـة، لكنـه مل 
يشـهد أي تغيـر يف هيكلـه الخارجي أو أعـال صيانة 
حتـى اليـوم، بحسـب ما رصـدت عنب بلـدي، يف حني 
مل يشـهد حـي جـب الجنـديل أو بـاب دريـب املجاور 

عـودة لسـكانه املهجريـن منذ عـام 2012.

حلب.. مقاتل عراقي: 
“ستعود شيعية كما كانت” 

حمص..
ضريحان وسط المدينة

حماة.. مقامان في المدينة السنية 

مقام السيدة رقية 

مقبرة باب الصغير 

مقام السيدة مقام السيدة زينب 
سكينة

مشهد الحسين 

مقام حجر بن عدي 

مقامات منسوبة لـ"آل البيت"
في دمشق وريفها

مقام السيدة رقية في منطقة العمارة بدمشق

تضــم مدينــة الرقــة ثالثــة أرضحــة تنســب للصحابيــني عــار بــن 
يــارس وأيُب بــن قيــس النخعــي، والتابعــي أويــس القــرين، وخضــع 
ــارش  ــم وإرشاف مب ــال ترمي ــم إىل أع ــم رفاته ــذي يض ــجد ال املس
ــى  ــالمية" ع ــة اإلس ــم "الدول ــيطر تنظي ــل أن يس ــران، قب ــن إي م

املدينــة، ويدّمــر املســجد عــن بكــرة أبيــه.
ــة  ــى يف معرك ــرشات القت ــإن ع ــيعية، ف ــادر الش ــا للمص ووفًق
صفــني دفنــوا يف مدينــة الرقــة، ومــن بينهــم الشــخصيات الثالثــة 
ــة  ــبوا أهمي ــب، فاكتس ــن أيب طال ــيل ب ــش ع ــوا يف جي ــن قاتل الذي
وتقديًســا مــن قبــل الشــيعة، وهــو مــا دفــع إيــران للطلــب املبــارش 
مــن حافــظ األســد باالعتنــاء باألرضحــة، كان ذلــك يف العــام 1988.

بــدأت إيــران أعــال الصيانــة والرتميــم، وطالبــت حكومــة األســد 
األهــايل بنقــل القبــور مــن املنطقــة، ليبنــى عــى أنقاضهــا مركــز 
شــيعي كبــر يضــم األرضحــة الثالثــة ومســجد بنــي عــى الطــراز 

الفــاريس، وتــم تدشــينه عــام 2004.
ويف نيســان 2014، فخــخ تنظيــم "الدولــة" املركــز وفجــره ودمــر 

مآذنــه بشــكل كامــل، ليعــود ويفّجــر مــا تبقــى منــه يف أيــار مــن 
ــرّم  ــي تح ــه الت ــم وعقيدت ــة التنظي ــار سياس ــه، يف إط ــام ذات الع

بنــاء األرضحــة وتعتربهــا أعــااًل “رشكيــة".

الرقة.. صحابة قتلوا في “صفين” 

أبــرز  إحــدى  ســوريا،  يف  البيــت"  "آل  مقامــات  تعتــرب 
اإلشــكاليات املتجــددة بــني علــاء الســنة والشــيعة عــىل حــد 
ــيتها،  ــىل قدس ــن ع ــا ومرّصي ــن لوجوده ــني منكري ــواء، ب س
ــوام  ــور الع ــًدا لجمه ــت مقص ــوال، كان ــكل األح ــا، وب إال أنه
مــن معظــم امللــل والطوائــف بغيــة "التــربّك" ليــس إال، 
قبــل أن "يقــدح الــرشر مــن درعــا" ويهــرول ألــوف الشــيعة 
ــا  ــَك ي ــات "لبي ــني راي ــام، حامل ــا إىل الش ــني طائفًي املجيش

ــب". ــا زين ــِك ي ــني.. لبي حس
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مراد عبد الجليل - عنب بلدي

“كنار وعاشـق ومعشـوق وحسـون" أسـاء 
متعـددة وأنـواع مختلفـة تحت مسـمى واحد 
يطلـق عليهـا "عصافـر الزينـة"، ال يـكاد 
بيـت مـن البيـوت الدمشـقية القدميـة يخلو 
منهـا ضمن قفـص يضـم أنواًعا ذات الشـكل 
والصـوت الحسـن. راج االهتـام بـ"عصافر 
الزينـة” يف سـوريا قبـل الثـورة، مـن قبـل 
وكان  لهـا،  وعشـق  هوايـة  ذوي  أشـخاص 
هناك قسـان مـن املربني، األول يقتنـي أنواًعا 
محدودة لالسـتمتاع مبنظرها وصوتها العذب 
كـ"الكنار والحسـون"، واآلخر لديه "سوسة" 
تربيتهـا مـن أجل التجـارة فيها، حتـى انترش 
يف سـوريا مصطلـح "اقتصـاد العصافر”. 
طعـام محـدد وأدويـة وفيتامنيـات وعنايـة 
خاصـة، إضافة إىل خربة ومـزاج خاص، يجب 
أن تتوفر يف الشـخص الراغب يف الدخول إىل 
"عـامل العصافر"، فليس بوسـع أي شـخص 
الخـوض يف هذا العامل، فهـو يحتاج إىل خربة 
كافيـة ودرايـة باألنـواع واألشـكال وطبيعـة 
الطعـام املقـدم، وإال سـيكون مصرهـا املوت 

التغذية". "سـوء  بسبب 
كاإلنسـان،  املربـني،  بعـرف  العصافـر، 
تحتـاج ملـن يطعمهـا ويهتـم بهـا ويقـدم 
لهـا العـالج واألدويـة التـي تسـاعدها عى 

التفريـخ  أجـل  مـن  التـزاوج"  "عمليـة 
والتكاثـر، كـا توجـد أنـواع لهـا طقـوس 
معينـة مـن الرتبيـة، كطائـر “الحسـون"، 
الـذي يتـم وضعه يف قفـص بقياس صغر 
بعـد اصطيـاده من الـرب من أجـل ترويضه 

نفسـه. إيذاء  وعـدم 
التعامـل  كيفيـة  يف  رضوريـة  الخـربة 
املـريب  يقـول  كـا  “األرواح”،  هـذه  مـع 
الرشقيـة،  الغوطـة  مـن  سـويدان  ياسـني 
لعنـب بلـدي، وخاصـة إذا مـا كان املـريب 
ميتلـك كميـات يفـوق عددهـا املئـة، فيجب 
عليـه اختيار مـكان مناسـب لهـا وتنظيف 
طبيـب  عـى  وعرضهـا  دامئًـا،  األقفـاص 

أو خبـر يف حـال مرضهـا. بيطـري 
إضافـة إىل ذلـك، ال بد من وجـود خربة يف 
كيفيـة عمليـة التـزاوج بـني الذكـر واألنثى 
كان  إذا  معينـة،  أشـكال  والدة  أجـل  مـن 
املـريب يريـد الحصـول عـى "كنـار" من 
نـوع "بندوق كوبـرا" مثاًل، يجـب أن تكون 
عمليـة التـزاوج بـني عصفوريـن مـن نوع 

"كوبـرا أصليـة مـع فحـل بلدي”.

20 ألف ليرة كلفة عصفورين.. 
واللحن يحدد السعر

غالء األسـعار الـذي رافق سـنوات الثـورة مل 
يـن الكثر مـن املربني عـن اسـتمرارهم يف 

مزاولـة هـذه الهوايـة، وخاصـة يف املناطـق 
الخاضعة لسـيطرة النظام كدمشق، العتبارها 
تجـارة رابحة، فأقل سـعر ألي عصفـور اآلن 

يعـادل ثلـث راتب موظـف حكومي.
خالـد عيل، وهـو أحـد املربني يف دمشـق، 
"عصافـر  سـعر  إن  بلـدي  لعنـب  قـال 
الزينـة" ارتفـع بشـكل كبر فال يقل سـعر 
أي عصفـور عـن عـرشة آالف لرة سـورية، 
وهنـاك أنـواع تصـل إىل 30 و 40 ألف لرة 

بحسـب نوعهـا وشـكلها وألحانها.
مـن  العصافـر  زوج  سـعر  وصـل  فقـد 
"الكنـار البناين"، بـني 10 و 12 ألف لرة، 
أمـا الكنـار نـوع "حـب الرمـان"، فوصـل 
سـعره إىل 17 ألـف لـرة، أمـا "األبيـض 
الفحـل"، القـادر عـى التلقيـح، فيبلغ بني 
15 و20 ألـف لرة، وسـعر الـزوج منه نحو 
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وتلعـب ألـوان العصفـور واأللحـان وعـدد 
تحديـد  يف  دورًا  يرسـلها  التـي  النغـات 
سـعره، فكلا زاد عـدد النغات غال سـعره، 
كان  الـذي  “الحسـون"،  طائـر  وخاصـة 
يحظـى باهتام املربني سـابًقا ملـا يتمتع به 
مـن صوت سـاحر، فأحيانًـا كان يبـاع مبئة 
لـرة وأحيانًـا يصـل سـعره إىل 25 و 50 
ألـف لـرة، واألمر يعـود إىل تـوازن ألحانه، 
فكانـوا يطلقـون عليـه اسـم "مشـقف" أي 

يرسـل ألحانـه كشـقف موسـيقية بانتظام 
دون انقطـاع، بحسـب سـويدان.

ارتفعـت  العصافـر  أسـعار  جانـب  وإىل 
فسـعر  الطيـور،  طعـام  تكاليـف  أيًضـا 
كيلـو “الربيـق”، بـني 400 و 500 لـرة، 
وسـعر كيلـو الخلطة األجنبيـة، وهي خلطة 
عـى  تسـاعد  فيتامينـات  عـى  تحتـوي 
تنشـيط العصفور وتهيئته لعمليـة التلقيح، 
أصبح بــ 1200 لرة، بعدمـا كان بـ 100 

الثـورة. قبل  لـرة 
وقد وصلـت تكلفـة إطعام عـرشة عصافر 
بـني 1500 و 3000 لرة سـورية، بحسـب 
عـيل، وذلك يعـود إىل عدد فـراخ العصافر 
لـدى املـريب، فكلـا كان عدد الفـراخ كبرًا 
كلـا توجـب عليـه تقديـم طعام جيـد لهم 
كــ "البيـض والجـزر والفيتامنيـات"، من 

أجـل النمـو الرسيع.

صفحات وأسواق خاصة بالعصافير
العـامل،  بهـذا  السـوريني  شـغف  ولكـرثة 
معروفـة  خاصـة  أسـواقًا  لـه  خصصـوا 
الهوايـة  أصحـاب  فيهـا  يجتمـع  لديهـم، 
لعـرض مـا لديهـم بغـرض البيـع، وأهـم 
هذه األسـواق "سـوق الطيور" يف دمشـق 
الـذي يقع بالقـرب من سـاحة املرجـة، فال 
ميكـن ألي شـخص أن ميـر مـن هنـاك إال 
وميتع ناظريـه باأللوان املختلفـة لألقفاص 
ويطـرب أذنيـه بألحـان العصافـر مختلفة 

واألنـواع. األشـكال 
وإىل جانب سـوق دمشـق كانت هناك أسـواق 
خاصـة يف مناطـق مختلفـة، مثـل منطقـة 
"الكباس" يف دمشـق، ويف جرمانا والدويلعة 
يف ضواحيهـا، كـا كان هنـاك سـوق قبـل 

الثـورة يف مدينـة دومـا بريف دمشـق.
الحـرب،  مـن  سـنوات  مـرور  وبعـد  اآلن، 
ماتـزال هنـاك أسـواق خاصـة بالعصافـر 
يومـي  أسـبوعيًا، كسـوق  تقـام  والحـام 
األحـد والجمعـة يف املنطقـة الصناعية قبل 

كـراج السـيدة زينـب يف دمشـق.
مواقـع  عـى  صفحـات  إنشـاء  تـم  كـا 
التواصـل االجتاعـي "فيـس بـوك" يصـل 
تهتـم  اآلالف،  إىل  املشـاركني  أعـداد  فيهـا 
بعـرض العصافر واملشـكالت التي تعرتض 
املربـني وتقديـم بعـض الحلـول والنصائح.

هـذه  إنشـاء  مـن  األسـايس  الهـدف  أمـا 
الصحفـات فهـو التجـارة، بحسـب مـا قال 
املـريب محمـود األحمـد لعنـب بلـدي مـن 
دمشـق، وأوضـح أنـه عندمـا يريـد أن يبيع 
أي نـوع من العصافـر ما عليـه إال أن يضع 
صورهـم عـى إحدى هـذه الصفحـات لتبدأ 
باالنهـار عليـه، وليتـم بعدهـا  العـروض 
التواصـل يف مكان معني وتتـم عملية البيع.

"سوسة" العصافير تنقرض في 
مناطق المعارضة

"سوسـة" تربيـة العصافـر تراجعـت يف 
املعارضـة  لسـيطرة  الخاضعـة  املناطـق 
السـورية، وأصبحـت مقتـرصة عـى اقتناء 
الشـخص لعصفـور أو اثنني ملجـرد الهواية 

فقط. واملـزاج 
هـذه  برتاجـع  أسـهمت  كثـرة  أسـباب 
منهـا  املعارضـة،  مناطـق  يف  التجـارة 
القصـف املسـتمر، والـذي أدى إىل خـوف 
عمليـة  تراجعـت  وبالتـايل  العصافـر 
"التـزواج والتكاثـر"، إضافـة إىل الحصار 
الـذي فـرض عى هـذه املناطـق، فلـم يعد 
مبقـدور املـريب أن يوفـر الطعـام ألوالده 

للعصفـور. يوفـره  حتـى  وعائلتـه 
وهذا مـا أكده، أبوعبـدو النعيمـي، صاحب 
محـل لبيـع الطيـور يف درعـا البلـد، وقال 
بسـبب  تقريبًـا  اختفـت  الهوايـة  هـذه  إن 
القصـف املسـتمر والنـزوح والفقـر الـذي 
أصـاب النـاس، وأصبـح كل همهـم تأمـني 
مـن  أكـرث  ألدوالهـم  الحيـاة  أساسـيات 
العصافـر، إضافـة إىل أن الطيـور بحاجـة 
إىل عنايـة دامئـة وتأمـني الطعـام الخاص 

بهـم، وهـذا مـا مل يعـد مبقـدور النـاس.
وعـن مصـر هـذه العصافر أكد سـويدان 
الرشقيـة  الغوطـة  يف  املربـني  معظـم  أن 
فـرض  بعـد  رساحهـا  بإطـالق  قامـوا 
واحـرتاق  مقتـل  إىل  إضافـة  الحصـار، 
الكثـر منها أثنـاء القصف العشـوايئ الذي 
الغوطـة  يف  "العفصـور  املنطقـة،  طـال 

كاإلنسـان". انظلـم 
يبـدو أن نار الحرب السـورية مل تقض عى 
البرش والحجر فحسـب، وإمنـا كان للطيور 
والعصافـر نصيـب من الظلم الذي يعيشـه 

السـوريون منذ خمس سنوات.

"العفصور في الغوطة انظلم كاإلنسان"

“سوسة” تربية العصافير في سوريا
تتراجع في مناطق المعارضة والنظام

منطقـة الجزيرة، تعـد املوطن األسـايس لزراعة القمح 
والشـعر يف سـوريا، والسـلة الغذائية للبلد، وتسـعى 
كل كبـر، وقفز مبعـدالت التضخـم إىل نحو 500%.

عصافير الكناري في سوريا )يوتيوب(

كان ســوق الطيــور يف دمشــق يقــع 
يف الجهــة الغربيــة مــن شــارع امللــك 
فيصــل وســط دمشــق، عــىل الطــرف 
ــن  ــاين م ــوق القرم ــن س ــىل م األع
ــر  ــل أن تأم ــة قب ــاحة املرج ــة س جه
ــه  محافظــة دمشــق بإزالتــه وتحويل
ليتحــول   ،2006 يف  حديقــة  إىل 
ســوق الطيــور فيــا بعــد إىل بعــض 
ــرة  ــطات الصغ ــات والبس ــن املح م
ــاع  ــة تب ــاحة املرج ــل س ــد مدخ عن

ــور. ــن الطي ــة م ــواع مختلف ــا أن فيه
العــرص  إىل  الســوق  ويرجــع 
ــل  ــهادات أه ــب ش ــويك، بحس اململ
يف  الحيــاة  لصحيفــة  الســوق 
2004، وأطلــق عليــه أســاء عديــدة 
ــد كان  ــاطه، فق ــدل نش ــب تب بحس
ــوق  ــن" أو س ــوق "الت ــرف بس يع
فيــه  تبــاع  وكانــت  الدجاجــني، 
أصبــح  ثــم  واألســاك،  اللحــوم 
يعــرف  العثــاين  العهــد  أواخــر 
باســم ســوق "العافــني" نســبة إىل 

بيــع األعــاف والحبــوب فيــه.
ــة  ــث ونتيج ــرص الحدي ــن يف الع لك
ــة  ــور بكاف ــع الطي ــه يف بي تخصص

والحــام  "الجارحــة  أنواعهــا 
ــمه  ــح اس ــة" أصب ــر الزين وعصاف
مقصــًدا  وكان  الطيــور"،  "ســوق 
لكثــر مــن "كشــايش الحــام" 
يف ســوريا وأصحــاب الهوايــة يف 
تربيــة عصافــر الزينــة حتــى أصبــح 
ــا مشــهوًرا لــدى تجــار  ســوًقا تجاريً

ــور. الطي
لكثــر  أيًضــا  كــا كان مقصــًدا 
مــن الســائحني الذيــن يــزورون 
ــن  ــن م ــة إىل الزائري ــوريا، إضاف س
ــون  ــوا يبحث ــن كان ــج الذي دول الخلي
ــن  ــة م ــواع معين ــن أن ــوريا ع يف س

ــر". ــر ح ــة "ط ــور الجارح الطي

سوق الطيور
في دمشق 
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مصطلحات اقتصادية

األتاوة
التـي  الرضائـب  مـن  نـوع  هـي 
تفـرض عـىل املواطنـني. وهناك 
اإلتـاوة،  وبـني  بينهـا  فـرق 
املـال  مـن  مبلـغ  هـي  فاإلتـاوة 
وفرضه  بتحديـده  الدولـة  تقـوم 
أفـراد  مـن  معينـة  طبقـة  عـىل 
طبقـة  وباألخـص  املجتمـع، 
عمـل  مقابـل  العقـارات  مـاك 
عـام قامـت بـه الدولـة، ترتتـب 
مقابـل  خاصـة  منفعـة  عليـه 
عـىل  أدخـل  الـذي  التحسـني 

رات. لعقـا ا
أمـا األتاوة فهـي مبلغ مـن املال 
بدفعـه  األشـخاص  أحـد  يقـوم 
إىل عصابـة يف بلد مـا ال تخضع 
أجـل  مـن  القانـون،  ألحـكام 
تفـادي رشهم أو لتسـير أموره، 
وقـد كانـت منترشة بشـكل كبر 
كان  عندمـا  اإلقطـاع،  زمـن  يف 
األرض  صاحب  يهـدد  اإلقطاعـي 
بدفـع أتـاوات مقابـل إبقائه يف 
أرضـه أو طـرده منهـا يف حـال 

رفضـه للدفـع.
الحواجـز  بـدأت  سـوريا  يف 
التابعة للنظام السـوري  األمنيـة 
بفـرض أتـاوات عـىل املواطنـني 
األعـوام  يف  كبـر  بشـكل 
تشـكيل  بعـد  خاصـة  املاضيـة، 
الوطنـي"،  "الدفـاع  يسـمى  مـا 
فأصبـح مفروًضـا عـىل املواطن 
دفـع مبلـغ مـن املـال للعسـاكر 
املـرور  أراد  مـا  إذا  املوجوديـن 
وإال سـيكون مصـره االعتقـال.
بـني  األتـاوات  قيمـة  وتختلـف 
فاملنطقـة  وأخـرى  منطقـة 
النظـام  قبـل  مـن  املحـارصة 
يدفـع أهلهـا أموااًل طائلـة إذا ما 
أرادوا الخـروج منهـا، كـا يتـم 
فـرض مبالـغ ماليـة كبـرة عىل 
الدخـول  تريـد  التـي  السـيارات 
التـي  تلـك  وخاصـة  إليهـا، 
األسياسـية  الحاجيـات  تحمـل 
كالخضـار واألغذيـة، وقـد تصل 
األتـاوة أحيانًـا إىل 10 و 15 ألف 
لـرة عـن كل سـيارة، يف حـني 
األمـوال إىل  الطلـب من  يتحـول 
قبـل  مـن  والسـجائر  األغذيـة 
املناطـق  يف  املنتـرشة  الحواجـز 

كدمشـق. املـدن  وسـط 
أصبـح  املاضيـني  العامـني  ويف 
يطلق عـىل بعـض الحواجز لقب 
األمـوال  ألن  املليـون”،  "حاجـز 
الحاجـز تصـل  التـي يتقاضاهـا 
حـد املليون لـرة يومًيا، بحسـب 
هـذه  وأغلـب  مواطنـني،  تقديـر 
الحواجـز منتـرشة عند األسـواق 
فـكل صاحب سـيارة  الرئيسـية، 
السـوق  مـن  وتخـرج  تدخـل 
مـن  مبلـغ  دفـع  عليـه  يجـب 
وال  الحمولـة،  بحسـب  املـال 
يطلـب العسـكري املـال مبـارشة 
مـن السـائق وإمنـا يطلـب منـه 
أجـل  مـن  حمولتـه  كل  تنزيـل 
التفتيـش، األمـر الـذي يدفـع به 
عـدم  أجـل  مـن  املـال  دفـع  إىل 

الوقـت. وتضييـع  التفتيـش 
ويـرى البعـض أن ابتـزاز النظام 
ليـس وليد  للمواطنـني  السـوري 
كان  وإمنـا  الحاليـة  األحـداث 
الدولـة  موجـوًدا يف مؤسسـات 
بعرقلـة  املوظـف  يقـوم  عندمـا 
حـال  يف  املراجعـني  معامـات 
رفضـوا دفع رشـاوى لهـم دون 
مـن  حسـيب  أو  رقيـب  وجـود 

النظـام. قبـل 

عنب بلدي - خاص

أسـباب كثـرة تدفـع السـوريني إىل سـلك 
الطريـق، منها الهـروب من خدمـة االحتياط 
التـي الحـق بهـا النظـام السـوري الشـباب 
إىل  إضافـة  القتـال،  جبهـات  يف  لزجهـم 
معامالت مل الشـمل التي يقـوم بها الالجئون 
بعدمـا  لعائالتهـم،  تركيـا  يف  املوجـودون 
سـمحت لهم الحكومـة الرتكية باسـتقدامهم 

عـن طريـق الحـدود الربيـة فقط.

مزاج الحاجز يحدد السعر 
الطريـق املتعـارف عليـه بـني السـوريني 
للوصـول إىل تركيـا، ملن ليس لديه مشـاكل 
أمنيـة ويتمكـن مـن املـرور عـى الحواجز 
األمنيـة، يبدأ مـن كراج البوملـان يف منطقة 
العباسـيني يف دمشـق، مروًرا بأوتوسرتاد 
حرسـتا والقطيفـة يف ريف دمشـق، ومن 
ثـم حمـص إىل السـلمية يف ريـف حـاة 
الرشقـي، وصـواًل إىل منطقـة الكـراج يف 
مدينـة حـاة الخاضعـة لسـيطرة النظام.

وتبلـغ كلفـة الطريق من دمشـق إىل حاة، 
بحسـب خالد سـليم، الذي وصل األسـبوع 
املـايض إىل إدلـب، ألفي لرة سـورية، لكن 
التكلفـة تـزداد عنـد االنتقـال إىل مناطـق 
املعارضـة يف قلعة املضيـق يف ريف حاة 
الغـريب، إذ تصـل التكلفـة إىل 7500 لرة 

سورية.
بحسـب  املواطـن،  يدفعـه  املبلـغ  هـذا 

املتعـارف عليـه، إىل سـائق الرسفيس الذي 
يقوم بـدوره بدفع "األتـاوات" إىل حواجز 
النظـام املنتـرشة عـى طـول الطريـق من 
ويبلـغ  املضيـق  قلعـة  إىل  املدينـة  مركـز 

عددهـا تقريبًـا حـوايل 40 حاجـزًا. 
مـزاج  بحسـب  يـزداد  قـد  املبلـغ  لكـن 
العسـاكر املوجودين عى الحاجز، حسـبا 
مـن  كثـرًا  أن  أكـد  الـذي  سـليم،  قالـه 
األحيـان يطلـب العسـكري مـن كل راكـب 
دفـع مبلـغ 1000 لرة، غر أجـرة الركوب، 
مـن أجل السـاح لهـم باملـرور، وقد يصل 
املبلـغ أحيانًـا إىل خمسـة آالف لـرة إذا ما 

أراد العسـكري أن يبتـز أحدهـم.
أمـا عـدد الحقائب التـي يحملها الشـخص 
فيلعـب دوًرا بزيـادة التكلفـة، فكلـا كان 
العـدد كبـرًا وجـب عليـه أن يدفـع عـن 
كل حقيبـة مبلـغ 1000 لـرة، كـا يجـب 
عـى املوظف يف بدايـة كل شـهر أن يدفع 
"حلـوان القبض" وقـد يصل املبلـغ أحيانًا 

لرة. ألـف  إىل 

سعر خاص للمطلوب
األشـخاص املطلوبـون لألفـرع األمنية لهم 
أسـعار خاصـة، إذا مـا أرادوا املـرور عـرب 
الحواجـز دون التعـرض لهـم برفقـة أحـد 

النظام. املتعاونـني مـع 
يشـرتطون  املتعاونـني  هـؤالء  أن  امللفـت 
امـرأة  املطلـوب هـو  الشـخص  أن يكـون 
فقـط، حسـبا قالـه عبـد الرحمـن حمـزة 

)املقيـم يف تركيـا(، الـذي أكـد أنـه دفـع 
100 ألـف لـرة سـورية لرجـل متعـاون، 

رفـض الكشـف عـن اسـمه، مـع حواجـز 
النظـام من أجـل إحضـار خطيبتـه بعدما 
حصـل عى موافقة مل الشـمل مـن الجانب 

الـرتيك.
حمـزة أكـد أن نفـس الرجـل تـم التواصل 
معـه قبل أسـبوعني لنقـل إحـدى العائالت 
من دمشـق إىل حـاة، لكن املفاجـأة كانت 
ألـف   200 املبلـغ  ضعـف  طلـب  عندمـا 
لـرة، بحجة ارتفـاع األتـاوة التـي يدفعها 

النظام. لحواجـز 
أما بالنسـبة للشـباب الذين لديهم مشـاكل 
أمنيـة، أو الفاريـن مـن خدمـة االحتيـاط، 
فيجـب  تركيـا،  إىل  بالوصـول  ويرغبـون 
عليهـم التعامـل مـع عنـارص أمنيـة تابعة 
للنظـام إذا مـا أرادوا الوصـول من دمشـق 

إىل املناطـق املحـررة يف ريـف حـاة.
العنـارص األمنيـة ميكـن أن يكونـوا ضباطًا 
تابعـني للنظـام، يسـتطيعون املـرور عـى 
التعـرض  دون  أمنيـة  بهويـات  الحواجـز 
للمسـاءلة، أو عـن طريق أعضـاء يف مجلس 
الشـعب، حسـبا قـال حمـزة، الذي أكـد أن 
أحد األشـخاص عرض عليـه إحضار خطيبته 
مـن دمشـق إىل املناطق الخاضعة لسـيطرة 
املعارضة بسـيارة خاصة تابعـة ألحد أعضاء 
املجلس، دون ذكر اسـمه، مقابـل 450 دوالرًا 

أي نحـو 230 ألـف لرة سـورية.
عنـب بلـدي كانـت ذكـرت يف تقريـر لها، 

حزيران املـايض، أن عنارص تابعني للشـيخ 
أحمـد درويش، عضـو مجلس الشـعب، يف 
منطقـة أبـو دايل يف ريـف حاة الشـايل 
الرشقـي، مسـؤولون عـن نقـل املواطنـني 
النظـام وإيصالهـم  مـن مناطـق سـيطرة 
إىل مناطـق املعارضـة شـال سـوريا دون 

تعرضهـم للمسـاءلة مـن أي جهـة أمنية.
وبحسـب شـهادات مـن سـكان املنطقـة، 
ميكـن لعنارص أحمـد درويش املـرور عى 
كافـة حواجـز النظـام، بعـد أن يحصلـوا 
عـى مبالـغ كبـرة مـن الراغـب بالخروج.

الطريق سهل في مناطق المعارضة
املعارضـة يف  الوصـول إىل مناطـق  بعـد 
إدلـب تصبـح األمـور سـهلة نوًعا مـا، فإذا 
تركيـا  إىل  الدخـول  يريـد  الشـخص  كان 
بشـكل نظامي عن طريق "مل الشـمل" ليس 
عليه سـوى أن يسـتقل باًصـا إىل معرب باب 
الهـوى بكلفة سـتة آالف لـرة سـورية، أما 
إذا كان يريـد الدخـول إىل األرايض الرتكيـة 
عـن طريـق التهريـب فتبـدأ عمليـة البحث 
عـن مهـرب وطريـق آمن وقـد تصـل كلفة 

الطريـق أحيانًـا إىل 350 دوالرًا.
معانـاة جديـدة تضـاف إىل حياة السـوريني 
الراغبـني بالبحـث عـن مـكان آمن يعيشـون 
فيـه بعيـًدا عـن الدمـار والقصـف اليومـي، 
لكـن يجـب عليهـم تحمـل مخاطـر الطريق 
ومضايقـات الحواجـز األمنيـة ودفـع مبالغ 

ماليـة كبـرة للوصـول إىل بـر اآلمان.

دمشق - تركيا..

أتاوات مالية وابتزاز الحواجز
بالرغم من مخاطر الطريق وارتفاع تكلفة الوصول من دمشق إلى معبر باب الهوى الحدودي في ريف 

إدلب شمال سوريا، إال أن الكثير من السوريين الراغبين بالوصول إلى تركيا بشكل نظامي أو عن طريق 
التهريب يضطرون إلى سلكه، خاصة بعدما فرضت السلطات التركية تأشيرة دخول على السوريين عبر 

الخطوط الجوية، في 8 كانون الثاني الماضي.
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حنيـن النقـري - عنب بلدي

األطفـال  خسـائر  عـن  هنـا  نتحـدث  ال 
أعمـق  أمـور  عـن  بـل  فحسـب،  املاديّـة 
أثـرًا وأكـرث تأثـرًا، وهـو مـا يدركـه كل 
وعـى  ويحاورهـم،  معهـم  يتعامـل  مـن 
وجـه الخصـوص: اآلبـاء واألمهـات، فـا 
هـي مالحظاتهـم ومخاوفهـم حـول جيل 
الحـرب؟ ومـا الصعوبـات التـي تواجههم 

الرتبيـة؟ أثنـاء 

“ربيـت قبلـه ثالثـة، إال أن أحـًدا منهـم مل 
يكن مثلـه"، تقول السـيدة أم حسـام، من 
سـكان ريـف دمشـق، عـن ابنهـا عبـادة، 
وتضيـف "خالفًـا ملـا يبـدو عليـه خـارج 
املنـزل مـن خجل شـديد، عبـادة يف املنزل 
متمـرّد جـًدا، ال يعجبـه يشء، ويسـتخدم 

كلـات أكـرب من عمـره".
غـر  كلمـة  كل  مـن  حسـام  أم  تندهـش 
يف  صغرهـا  يسـتخدمها  متوقعـة 
أحاديثـه، لكـن دهشـتها تتحـول لغضـب 
دون  كلاتـه  وزوجهـا  تطالهـا  عندمـا 
العمـر  بفـارق  أو  باالحـرتام  إحسـاس 
"أحيانًـا يُنادينـا بأسـائنا الحقيقيّة، دون 
اسـتخدام مامـا أو بابـا، عنـد غضبـه من 
عـدم تلبيـة مطالبـه يتـرصف بشـكل غر 
مـؤّدب معنـا ويسـتخدم كلـاٍت ال ميكن 
اآلبـاء، عـدا عـن عـدم  أن تُسـتخدم مـع 
األحيـان". معظـم  يف  لكالمنـا  إطاعتـه 

باإلضافـة إىل كل مـا ذكـرت، تشـتي أم 
غـر  عبـادة  غضـب  رسعـة  مـن  حسـام 
تـرتدد  ال  املتناسـبة مـع طفولتـه، وهـي 
يف تحميـل نفسـها جـزًءا مـن مسـؤولية 
حزًمـا  أكـرث  "كنـُت  وتقـول  كلـه،  ذلـك 
مـع إخوتـه، هـذا األمـر أكيـد، لكـن ذلك 
بسـبب الحـرب بشـكل أسـايس، إذ يحـّن 
قلبـي عليـه يف الظـروف التـي يعيشـها، 
مثلهـم، ظـروف  أعاقبـه  أن  أسـتطيع  وال 

تربيتـه أصعـب بكثـر وهـو محـروم من 
معظـم مـا أّمنـاه إلخوتـه يف عمـره".

جيٌل ال يخاف من شيء
للمرحلـة  معلّمـة  رنـا،  اآلنسـة  توافـق 
االبتدائيـة يف الغوطـة املحارصة، السـيدة 
أم حسـام يف مالحظاتهـا عـى طالبهـا، 
وتعـزو األمـر إىل انعـدام الخـوف من أي 
عقوبـة، تقـول "أعمـل كمعلّمـة منذ عرش 
سـنوات تقريبًا، ضبط الطـالب يف الصف 
صـار صعبًـا للغايـة اليـوم، تشـعرين أن 
روًحـا مـن التمـرّد رست يف كل األطفـال، 
إذ شـهدوا تكـرّس أصنـام وخروًجـا عـن 
النظـام رغـم قمعـه وعنفـه، لهـذا صاروا 
أكـرث جـرأة عـى قـول مـا يريـدون دون 

ربة". موا
وتـرى رنـا أن جزًءا مـن انضبـاط التالميذ 
سـابًقا كان مدفوًعـا بخوفهم مـن العقوبة 
عـى أنواعهـا، وهـو مـا ال ميكـن أن يؤثر 
بهـم اليـوم "أمـام القصـف والصواريـخ 
خـوف  مـات  يوميًـا،  يعيشـونها  التـي 
الكثـر مـن األطفـال مـن العقوبـات التي 
تبـدو بسـيطة باملقارنـة مـع ذلـك، عالوة 
عـى العنف امللحـوظ بكرثة فيـا بينهم".

الحرمان والتفاوت المادّي
مـن األمـور التـي تتـأمل رنـا لرؤيتها بني 
ونظـرات  املـادّي  التفـاوت  هـو  األطفـال 
الحرمـان املوجهـة لألطفـال األكـرث حظًا 
مـن البقيـة، تـرشح قولهـا "تخيـيّل أننـا 
رصنـا ننبّـه األهـايل عـى رضورة عـدم 
للمدرسـة،  أطفالهـم  مـع  طعـام  إرسـال 
فنتائـج ذلـك تفـرّق بـني الطـالب بشـكل 
بسـبب  مشـاجرات  تحـدث  بـل  كبـر، 

ذلـك".
تـروي رنا حادثة جـرت معها يف املدرسـة 
العـام املـايض، عندمـا جاءها طفـٌل يبي 
ويشـكو  الـدروس  بـني  االسـرتاحة  يف 

صديقـه، تتابـع "عندما سـألته عن سـبب 
بكائـه أشـار لتلميـذ آخر، وقـال إنه خطف 
منه السندويشـة التـي كان يأكلها والتهمها 
دفعـة واحـدة، طلبـُت مـن صديقـه تقديم 
تفسـر لذلك، شـلّتني إجابته متاًمـا عندما 

جوعان(”. )ألين  قـال 

وسواس الخوف
بشـكل معاكـٍس متاًمـا ملالحظات اآلنسـة 
رنا حـول انعـدام الخـوف لـدى األطفال، 
نجـد بعضهـم مكبّلـني متاًمـا بالخـوف، 
لدرجـة متنعهـم من االعتاد عى أنفسـهم 
بينهـم  ومـن  حياتهـم،  أمـور  أبسـط  يف 
وتقـول  حـاة،  مـن  عاًمـا(   14( أروى 
أختهـا ماريـا )25 عاًمـا( "ليـس خـوف 
بهـذا  املنـزل  حبيسـة  يجعلهـا  مـا  أروى 
الشـكل، بل خـوف والـديت مـن الحواجز 
واألوضـاع األمنية، ومـن كل يشء، تخاف 

الهـواء". عليهـا حتى مـن 
بعـد أن خـرست األم اثنني مـن أبنائها يف 
السـنوات السـت األخـرة، صارت خشـية 
الخسـارة لديها أكرث حسـب تعبـر ماريا، 
تتابـع "انصـّب هـذا الخـوف كلـه  عـى 
أصغـر إخـويت أروى، ال تسـمح لهـا أمي 
بالذهـاب إىل أّي مـكان مبفردها حتى إىل 
مدرسـتها القريبـة وتـرّص عـى مرافقتها 

والعودة”. الذهـاب  يف 
ال ينحرص خـوف والدة أروى عـى ذهابها 
إىل املدرسـة، إذ تحّذرهـا عـى الـدوام من 
اآلخريـن، تضيف ماريـا  "ممنوع أن تدخل 
أروى ُدكانًـا أو مكتبـة لوحدهـا، ممنوع أن 
تـزور صديقاتهـا يف بيوتهـّن، رغـم أنهـا 
صـارت يف عمٍر يسـمح لهـا باالعتاد عى 
ذاتهـا”. تضيف بعـد لحظات مـن الصمت 
صـار  أمـي   خـوف  إن  القـول  "ميكنـك 
وسواًسـا وهـو مـا يجعـل أروى تبـدو يف 
سـّن صغرة بالفعل، وال تسـتطيع فعل أّي 

يشء مبفردهـا".

للعنصرية الغربة والتعرض 
ال ينحـرص تأثـر الحـرب باألطفـال داخل 
املهّجريـن  يشـمل  بـل  فحسـب،  سـوريا 
األمـور  تـزداد  حيـث  منهـم،  والنازحـني 
تعقيـًدا مـع االنتقال لبيئـة جديـدة متاًما. 
تقـول السـيدة سـميّة والـدة الطفلـة براءة 
لكـّن  لبنـان،  إىل  سـوريا  مـن  "خرجنـا 
ذكريـات الحرب والخوف مازالت متمّسـكة 
بلسـان بـراءة وتأتأتها يف الـكالم، وهو ما 
تخجـل منه أمـام صديقاتها يف املدرسـة".
يُضاعـف مشـكلة براءة عدم وجـود أقارب 
وبعـض  محيطهـا،  يف  لهـا  وأصدقـاء 
عليهـا  التـي تـرتدد  العنرصيـة  الكلـات 
مـن حـني آلخـر مـن التالميـذ اللبنانيني، 
للبيـت  أحيانًـا  "تعـود  والدتهـا  تقـول 
تتعـرض  التـي  املواقـف  بسـبب  باكيـًة 
أن  ميكـن  ال  سـّنها  يف  طفـل  أّي  لهـا، 
يتحمـل مناداته بــ )السـوري( كانتقاص 
مـن قيمتـه، عندمـا كنـا أطفـااًل مل نكـن 
نعـرف معنـى سـّني وشـيعي، لكـن هذه 
مـن  جـزًءا  صـارت  اليـوم  املصطلحـات 

املدرسـة". يف  زمالئهـا  قامـوس 

تطفل مبكر على عالم الكبار
“يف العـارشة مـن عمـره، لكـن تشـعرين 
أنـه يف الثامنـة عـرشة"، بهـذه الكلـات 
وصـف وليـد )طالـب طـب بـرشي  مـن 
حمـص(، أخـاه األصغـر زهـر، ويوضح 
"خـرج من عـامل طفولتـه برسعـة ليدخل 
عـامل الكبـار يف هذه السـن، أبسـط مثال 
عـى ذلـك أنـه ال يحـّب مشـاهدة أفـالم 
ويفّضـل  األطفـال،  وقنـوات  الكرتـون 

عليهـا". املسلسـالت 
يضيـف وليـد أن أخـاه يسـأله الكثـر من 
األسـئلة “املحرجـة"، متابًعـا "بل ويسـأل 
بابـا يف بعـض األحيـان، يـأيت ليهمـس 
يف أذين نُكتـة بذيئة سـمعها يف املدرسـة 
ومعانيهـا،  ملفرداتهـا  كامـٍل  بـإدراٍك 

لألسـف مع تـرّدي وضـع التعليـم صارت 
املـدارس مكانًـا لتبـادل هـذا النـوع مـن 

املعرفـة بـني األطفـال".
رغـم محاوالتـه الحتـواء أخيه وخلـق عامٍل 
طفـويّل لـه، إال أن وليـد يـرى أن مـا ميّر 
بـه زهـر نتيجـة طبيعيّـة للظـروف غر 
الطبيعيـة التي يعيشـها "ال مـدن مالهي، 
وال لعـب يف الحـارة، ال حدائـق ومراجيح، 
هـذا االنحسـار التـاّم يف عـامل الطفولـة، 
فـرض عـى األطفـال التطفـل عـى عامل 

جًدا”. مبّكـرًا  الكبـار 

“ينادينا بأسمائنا الحقيقية وال يقول ماما وبابا"

جيل الحرب..
صعوباٌت تربوّية تتحدى األهل

أطفال يعملون في محل صيانة سيارات في إدلب - 13 تشرين األول 2016 - )عنب بلدي(

كثيرة هي اآلراء والمواقف المتباينة من الثورة السورية، التي يختلف الجميع على كل تفصيل فيها، األسماء والرايات واالنتماء واإلحصائيات.
 إال أن ما يكاد يكون إجماًعا من كل األطراف، هو أن األطفال السوريين الخاسر األكبر من الحرب، تحت أّي حكم وفي ظل أّي سلطة.

ليونيسـيف،  لدراسـة  وفًقـا 
فـإن تدهـور مسـتوى تعليم 
هـو  السـوريني  األطفـال 
األسـوأ واألرسع يف تاريـخ 

املنطقـة.
الصـادرة  الدراسـة،  وتشـر 
تحـت عنـوان   2013 نهايـة 
أنـه  إىل  التعليـم”،  "توقـف 
منـذ عـام 2011 اضطـر مـا 
يقـرب مـن 3 مليـون طفـل 
عـن  للتوقـف  سـوريا  مـن 
التعليـم بسـبب القتـال الذي 
الدراسـية،  فصولهـم  دمـر 
رعـب،  حالـة  يف  وتركهـم 
واضطـر العديـد مـن أرسهم 
إىل الفـرار إىل خـارج الباد.

جلًيـا  بـدا  التدهـور  هـذا 
بعدمـا وصـل عـدد األطفال 
املنقطعـني عن الدراسـة إىل 
3.5 مليـون طفل، يف 2014، 
وفـق بيانـات “يونيسـيف”.

http://www.enabbaladi.net/archives/109400
http://www.enabbaladi.net/archives/109400
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جودي سالم - بيروت

فاتـن: استشـهد زوجـي وأصبحـت وحيـدًة مـع 
ثالثـة أطفـال

بعـد انقطـاٍع دام أكـرث مـن عـرش سـنوات عـن 
الدراسـة، عادت فاتن سيد سـليان )26 عاًما( إىل 
مقاعـد الدراسـة وحصلت عـى الشـهادة الثانوية.

مل تكـن فاتـن وحدهـا بـل معهـا رنـا )شـقيقة 
زوجهـا الشـهيد(، وتقـول "مل أكـن يوًمـا أتخيـل 
أن أعـود للدراسـة وخاصـًة بعد انقطـاع طويل، إذ 
حصلـت عـى شـهادة اإلعداديـة وتزوجـت بعدها 

فوًرا".
"كان زوجـي شـديد الغـرة عـيّل، ال يسـمح يل 
بالخـروج كثـرًا مـن املنـزل، ويلبـي احتياجـايت 
كلّهـا"، تقـول فاتـن، مـا جعلهـا تشـعر بالعجـز 
بعـد استشـهاده، فهـي ال تعلم مـن تدابـر الحياة 

إال القليـل، خاصـًة بوجـود أطفالهـا الثالثـة.

رنا: أوالدنا يداومون معنا ويوبخوننا
رنـا )33 عاًمـا( تزوجـت يف سـّن مبكـرة أيًضـا، 
180 درجـة بعـد الثـورة،  لكـن حياتهـا انقلبـت 
بحسـب تعبرها، وتقـول "كنت أكره الدراسـة منذ 
الصغـر، ولكـن الظروف التـي مرت عـيل جعلتني 
أتحـدى كل يشء مـن أجـل مسـتقبيل ومسـتقبل 

أوالدي".
عندمـا بدأت رنـا بالدراسـة، كان قرارهـا أال تعتمد 
عـى أحـد بعـد اعتقـال زوجهـا يف سـوريا، وأن 
تكـون قوية لتعـود وتبنـي بلدها مـع أوالدها، كا 
تقـول، "يف البدايـة كنـا نرفـض فكـرة الدراسـة، 
شـجعنا  والـدي  ولكـّن  االنقطـاع  هـذا  كل  بعـد 

لنجرب". قلنـا  األصدقـاء،  وبعـض 
ابنـة رنـا، التي تـدرس التاسـع يف نفس املدرسـة 
)العـامل الصغـر يف تعلبايـا(، بـدأت تبـي ألنها 
تخجـل بوجـود أمهـا، ولكـن بعـد مـي بعـض 
الوقـت أصبحـت سـعيدة بوجودهـا، وتتمنـى لها 

. ح لنجا ا
أصبـح أوالد فاتـن ورنـا يتنافسـون مـن سـتكون 
منهـا متفوقـًة أكـرث، وكلـا وجدوهـا تلهـوان 
عـن الـدرس يوبخونهـا لـي ال يخجلـوا أمـام 

ومدرسـيهم. أصدقائهـم 

العـام،  بدايـة  كثـرًا  نخجـل  "كنـا  رنـا  تقـول 
فنحـن أكـرب مـن الطـالب، وفكـرت عدة مـرات أن 
أنسـحب، لكن تشـجيع والدي جعلني أسـتمر. بعد 
مـي شـهر عـى الـدوام تعودنـا عـى الطـالب 
واملدرسـني، ومل نعد نشـعر بالخجل أبـًدا، بل عى 
العكـس وجودنـا جعل الطـالب أكـرث التزاًما وأقل 
شـغبًا، ألنهـم كانو يخجلـون مـن أن يترصفوا بأي 

وجودنا". يف  حاقـات 

وفاء "جندية مجهولة"
اعتقـل  وقـد  أيًضـا،  العائلـة  مـع  تسـكن  وفـاء، 
زوجهـا تـاركًا لهـا أربعـة أطفـال، ولعبـت دوًرا 
كبـرًا يف تخفيـف الضغـوط عـن شـقيقتها رنـا 
لرتعـى  البقـاء  آثـرت  إذ  فاتـن،  أخيهـا  وزوجـة 

عنهـا. املنـزل  أعبـاء  وتحمـل  أطفالهـا 
الكبـرة  الفرحـة  كانـت  النتائـج  صـدور  ويـوم 
للعائلـة، أمـا وفـاء، فتقـول إنهـا فرحـت أكرث من 
الجميـع "مل يكـن يهمنـي مهـا تعبـت يف املنزل، 

املهـم كان أن تدرسـا وتنجحـا".
وتضيـف "التجـارة مـع اللـه دامئًا رابحـة، ونحن 
نتاجـر مـع اللـه عندمـا نفكـر بغرنا مثلـا نفكر 
بأنفسـنا، ولهذا أكرمنـا الله بنجاحها واسـتطعت 

أنـا أن أتوظـف يف مركـز نسـايئ للتوعية".
"العـامل  مدرسـة  مديـر  الحـو،  الهـادي  عبـد 
الصغـر"، يقـول "كانـت رنـا وفاتـن مـن أميـز 
باقـي  مـن  أفضـل  ونتائجهـا  لدينـا،  الطالبـات 
الطـالب، حتـى إن جميـع املدرسـني كانـوا يثنون 

عليهـا".
منـذ حطـت رحـال العائلـة يف لبنـان، كان املهـم 
أال يطلبـوا شـيئًا مـن اآلخريـن أو يتذلّلـوا للناس، 
واملعمـول  واملعجنـات  الخبـز  بصنـع  فبـدؤوا 
والحلويـات ثـم بيعها، وبعدما سـمعت النسـاء عن 
مركز يـدرّب السـيدات سـجلن يف ورشـات للغات 
والتمريـض والكمبيوتـر، عى أمـل أن يفيدهن ذلك 
يف تحسـني وضـع عائالتهـن ويسـتطعن إعالـة 

أوالدهن.
الثـالث،  السـيدات  مـع  بلـدي  عنـب  لقـاء  أثنـاء 
مل يسـتطعن إال أن يبكـني أزواجهـن املفقوديـن، 
مؤكدين عـى أملهن الكبـر باملسـتقبل، وأن يعود 

أوالدهـن إىل بالدهـم أقويـاء.

أمهات سوريات درسن مع أوالدهن في لبنان 
وحصلن على الثانوية

دارت بهن الحال ووجدن أنفسهن، بعد نزوٍح مركٍب، في منزٍل متواضٍع في البقاع اللبناني، يضم عائلة من أربع نساء و11 طفاًل، 
ليس معهم إال الجد الطاعن في السن، لكّن ذلك لم يمنع فاتن ورنا من الحصول على الشهادة "الثانوية".

أهالي ديرالزور يتساءلون عن المتضرر الحقيقي من القصف 
برهان عثمان - أورفة    

غالبًـا مـا تُحـرك األحداث ضمـن مناطق سـيطرة تنظيم 
"الدولـة اإلسـالمية"، اإلعـالم املحـيل والـدويل، إال أن 
الصـور املتناقلـة عـن األوضـاع وحياة األهـايل يف تلك 
املناطـق، وخاصـة مع تصعيـد طران التحالـف الدويل 
غاراتـه، وتدمـره أغلبيـة جسـور ديـر الـزور، طرحت 
الحقيقـي مـن  املتـرر  أبرزهـا، َمـن  تسـاؤالت عـدة 

القصف؟ عمليـات 

الحميديـة  حيـي  داخـل  جاراتهـا  أقبيـة  بـني  متنقلـًة 
والشـيخ ياسـني يف ديـر الزور، متـي أم طـه وقتها 
يوميًـا، وتقـول لعنـب بلـدي "حياتنـا شـبه طبيعيـة 
وال يعكرهـا سـوى القصـف وترصفـات عنـارص تنظيم 
الدولـة، ولكننـا اعتدنـا عـى كليهـا، وتعلمنـا طرقًـا 

عليهـا". لالحتيـال 
 

منزلهـا  مـن  الخـروج  السـبعينية  السـيدة  وترفـض 
رغـم القصـف، بـل تسـتمر بالـرتدد يوميًا عـى بعض 
منزلهـا،  مـن  القريـب  "التكايـا"  شـارع  يف  املحـال 
وتـرى أن القصـف غـر مجـٍد "فهـو ليـس إال لزيادة 
الدمـار وإرهاب األهـايل، أمـا التنظيم فتأثـر الغارات 

عليـه محـدود".

تدمير الجسور يزيد الضغوط 
تدمر قـوات التحالف الدويل للجسـور والبنيـة التحتية 
مؤخرًا، شـّكل ضغطًا جديـًدا عى األهـايل، الذين يرونه 
زيـادة يف معانـاة التنقل بـني املناطق، عـى اعتبار أنه 
سـرفع األسـعار ويزيـد املرصوف، فقـد غدا مـن يريد 
التنقـل بـني ضفتي نهـر الفـرات مجربًا عى دفـع أجرة 

ألصحاب السـفن.
آراءهـم يف ديـر  بلـدي  ووفـق مـن اسـتطلعت عنـب 
الـزور، فـإن االرتفاع طال أجرة وسـائل النقـل األخرى، 
كالسـيارات، والشـاحنات، كـا رفـع مـن سـعر املـواد 
الغذائيـة والتموينيـة واملحروقـات، "وهذا كلـه أثّر عى 

املدنيـني قبـل أن يطـال التنظيم وعنـارصه ".
 ويقـول محللـون إن التحالـف لجـأ إىل تدمـر جسـور 
وعـزل  "الدولـة"،  تنظيـم  أوصـال  لقطـع  املحافظـة 
مناطـق سـيطرته يف املحافظـة، بينـا يحّذر ناشـطون 
مـن تـردي األوضـاع االقتصاديـة بشـكل أكـرب يف دير 
الـزور، بعـد تدمـر الجسـور الحيويـة التـي تربط بني 
ضفتـي الفـرات، وهـو ما أثـر عـى التنقـالت والحركة 

كبر. بشـكل  التجاريـة 

"ضرر" آخر إلى جانب القصف
محمـد، )رفـض كشـف اسـمه كامـاًل ألسـباب أمنيـة(، 
يقـول لعنـب بلـدي إن الرتكيـز دامئًا يكون عـى حجم 

إىل  النـاس  يلتفـت  ال  بينـا  القتـى،  وأعـداد  الدمـار 
املتـرر الحقيقـي املجـرب عـى البقـاء يف ظـل حكـم 

التنظيـم وهمجيـة القصـف.
ويـرى الشـاب الثالثينـي أن الرر من قصـف الطران 
الحـريب عـى تلـك املناطـق، ليـس أكرب مـن "الرر" 
الـذي يـأيت مـن "كيـل التهـم ملـن ال يزالون يعيشـون 
يف  األهـايل  "وجـود  مردفًـا  التنظيـم"،  مناطـق  يف 
مـكان يحكمـه التنظيـم، فهـذا ال يعني أنهـم يتبعون له 
فالكثـر منهم مـازال يدخـن رًسا ويخبئ أجهـزة الدش 

عـن عيـون الحسـبة حتـى اليوم".
 

ويُتهـم التحالـف الـدويل بتنفيـذ عرشات املجـازر بحق 
التنظيـم،  لسـيطرة  الخاضعـة  املناطـق  يف  املدنيـني، 
وبينـا وثقـت منظات حقوقيـة مئات الضحايا بسـبب 
غاراتـه، مل يعـرتف التحالـف رسـميًا حتى اليوم سـوى 
مبقتـل 55 مدنيًـا، ويـرى أنها حـوادث وأخطـاء فردية 

تنتـج عـن إحداثيـات خاطئة.
يُجمـع مئـات املدنيـني القاطنـني يف الجـزء الخاضـع 
اسـتطلعت  والذيـن  "الدولـة"،  تنظيـم  لسـيطرة 
األكـرب  املتـرر  أن  عـى  بعضهـم،  آراء  بلـدي  عنـب 
ملراعـاة  املدنيـون، ويـرون رضورة  القصـف هـم  مـن 
أوضاعهـم ووضعهـا بعـني االعتبـار، قبـل أي تحرك أو 

عليهـم. ينعكـس سـلبًا  أن  عمـل، ميكـن 

شهد أيلول الماضي 
تدمير ثالثة جسور في 
ريف دير الزور الشرقي، 

الخاضع بمعظمه لتنظيم 
"الدولة"، متمثلة بجسري 

الميادين والعشارة، وجسر 
الصالحية في البوكمال، 

كما دّمرت طائرات 
التحالف الولي جسر 

"السياسية" ومحيطه 
شمال مدينة دير الزور، 

تشرين األول الجاري.

http://www.enabbaladi.net/archives/109403
http://www.enabbaladi.net/archives/109397
http://www.enabbaladi.net/archives/109403
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د. كريم مأمون

ما أسباب حدوث الظفر الناشب؟
الضيقـة،  املقدمـة  ذات  األحذيـة  لبـس 
مـا يسـبب ضغطًـا إضافيًا مـن الظفر 

عـى الجلـد املحيـط به.
خاطئـة،  بطريقـة  األظافـر  تقليـم 
كتقصـر الظفر ملـا قبل نهايـة اإلصبع 
مبسـافة كبـرة، أو قصه بشـكل هاليل 
وتدويـر زوايـاه بـدل تركه مسـتقيًا، 
انغـرازه  املمكـن  مـن  ينمـو  وعندمـا 

املحيـط. بالجلـد 
االصطـدام املتكـرر، فاصطـدام اإلصبع 
أثنـاء املـيش أو الجـري بجسـم صلـب 
مثـل طاولـة أو باب قـد يسـبب انغراز 

األطراف. يف  األظافـر 
إصابـات األظافـر، مثـل متـزق زوايـا 
الظفـر، أو انخالع حوافـه، أو اإلصابات 
الفطريـة، كل ذلك يؤدي لتشـوه شـكل 

الظفـر ما قد يسـبب نشـوبه.
كثـر  أو  رياضيًـا  الشـخص  كان  إذا 
النشـاط، حيـث يـؤدي ذلـك إىل تعرق 
القـدم بشـكل زائد، مـا يجعـل الجلد 
ليًنـا ويصبـح مـن السـهل منـو الظفر 

بداخلـه.
أسـباب خلقيـة، عندمـا تكـون األظافر 
أكـرب مـن األصابـع، أو عندمـا تكـون 
األظافـر مقوسـة بشـكل غـر طبيعي، 

للنشـوب. أكـرث عرضة  تكـون 

ما هي أعراض اإلصابة؟
إذ  تختلـف األعـراض حسـب املرحلـة، 
إىل  اإلصابـة  مراحـل  تقسـيم  ميكـن 

مراحـل: ثـالث 
املرحلـة األوىل: يكـون هنـاك احمـرار 
لحافـة  املجـاور  الجلـد  يف  وانتفـاخ 
الظفـر، مـع وجـود أمل عنـد الضغـط 

اإلصبـع. عـى 
املرحلـة الثانيـة: يـزداد فيهـا األمل، مع 
يف  جرثومـي  إنتـان  عالمـات  وجـود 
وسـيالن  بالظفـر،  املحيطـة  املنطقـة 

والـدم. الصديديـة  اإلفـرازات 
املرحلـة الثالثـة: يضـاف عى مـا ذكر 
نسـيج  وجـود  السـابقة  املراحـل  يف 

متضخـم حـول الظفر)كأنـه زيادة يف 
اللحم(. منـو 

متى تجب مراجعة الطبيب؟
أو  أمل حـاد يف اإلصبـع،  عنـد وجـود 
قيـح، أو احمـرار منتـرش يف اإلصبـع.

مريًضـا  الشـخص  كان  حـال  يف  أو 
يف  ضعـف  أي  أو  السـكّري  بالـداء 
إىل  الـدم  )تدفـق  الدمويـة  الـدورة 
هـؤالء  إن  إذ  السـفلية(،  األطـراف 
يكونـون معرضـني لالنتشـار الرسيـع 
للصديـد يف القـدم واحتـال إصابتهـا 

. ينـا لغرغر با

كيف تتم معالجة الظفر 
الناشب؟

العـالج غـر الجراحـي، يتـم يف املنزل 
يف  الظفـر  انغـراز  اكتشـاف  تـم  إذا 

وقـت مبكـر، ويشـمل:
نقـع القدمـني ملـدة 15 إىل 20 دقيقـة 
اليـوم  يف  مـرات  ثـالث  أو  مرتـني 
التـورم  يقلـل  مـا  الدافـئ،  املـاء  يف 

األمل.  ويخفـف 
وضع قطـن أو خيـط تنظيف األسـنان 
املحـاط بالشـمع تحت الظفـر املنغرس 
سـوف  وهـذا  اسـتحام،  كل  بعـد  و 
يسـاعد الظفـر عـى النمو فـوق حافة 
الجلـد. يجـب تغيـر القطـن أو الخيط 

يوميًـا حتـى يهـدأ األمل واالحمرار. 
اسـتخدام املضادات الحيويـة املوضعية 
املنطقـة  عـى  والضـادات  )مراهـم( 

 . مللتهبة ا
اختيـار األحذيـة غـر املغطيـة لإلصبع 
مفتوحـة  األحذيـة  كارتـداء  املصـاب، 

الصنـادل.  أو  األصابـع 
كانـت  إذا  األمل  مسـكنات  تنـاول 
كالباراسـيتامول  حـادة،  آالم  هنـاك 

والديكلوفينـاك. واإليبوبروفـني 
االلتهـاب  كان  إذا  الجراحـي،  العـالج 
وأمل  تـورم  هنـاك  وكان  واضًحـا 
بتخفيـف  أواًل  ويعالـج  وإفـرازات، 
االلتهـاب باملضـادات الحيويـة الفموية 
عـدة أيـام، ثـم يجـري اسـتئصال جزء 
أو كامـل الظفر جراحيًا حسـب الحالة.

قـص أو إزالـة الجـزء النامـي داخليًـا 
مـن الظفـر.

يـزال  حيـث  والنسـيج،  الظفـر  إزالـة 
جـزء مـن الظفـر مـع النسـيج الواقـع 
مـع  الظفـر(  )فـراش  الظفـر  تحـت 
قاعـدة  عنـد  الجـذر  يك  أو  تجريـف 
الظفـر والـذي هو مصنـع الظفـر ملنع 
الجـزء املسـتأصل مـن النمـو مجـدًدا.

ينصـح بإزالـة الظفـر كامـاًل لألطفال 
الذيـن يعانـون من منـو متكـرر للظفر 
الناشـب، وكذلـك إذا كان الظفـر غليظًا 

مشوًها. أو 

كيف تجرى العملية الجراحية؟
تخديـر  تحـت  العمليـة  هـذه  تجـرى 
يزيـل  الـذي  األمـر  وهـو  موضعـي، 
املنطقـة  تلـك  حـول  بـاألمل  الشـعور 
املريـض مسـتيقظًا  بقـاء  متاًمـا، مـع 
خـالل العمليـة، ويتـم تنظيـف اإلصبع 
الجـزء  إزالـة  ثـم  مطهـر،  باسـتخدام 
بـدون  أو  مـع  الظفـر  مـن  الناشـب 
النسـيج تحتـه، أو إزالـة كامـل الظفر، 
الجـزء املسـتأصل )أي  وميكـن لجـذر 
الخاليـا التي يبـدأ منها الظفـر بالنمو( 
أن تتـم إزالتـه أو إتالفـه بالتجريـف أو 
تسـمى  كيميائيـة  مـادة  باسـتخدام 

بالفينـول. 
بعـد العمليـة، يُغطـى الظفـر بضاد، 
وقد يصـف الطبيـب مضـادات حيوية 
أيـام،  بضعـة  لتناولهـا  ومسـكنات 

ويجـب الراحـة يف املنـزل ملـدة يومني 
مراجعـة  وبعدهـا  القـدم،  رفـع  مـع 
الجـراح إلجـراء الغيـار األول لضـاد 
بالجـرح  العنايـة  وميكـن  الجـرح، 
بعـد ذلـك يف املنـزل بإجـراء مغطس 
يوميًـا مبـاء دافـئ )سـبق وتـم غليه( 
مـع ملـح وملدة خمـس دقائـق، يجفف 
بضـاد،  ويغطـى  بعدهـا  الجـرح 
ويكـرر هـذا اإلجـراء ملـدة عـرشة أيام 
حيـث يكون الشـفاء قـد تم، علـًا أنه 
 7  –  4 خـالل  للعمـل  العـودة  ميكـن 

أيـام مـن الجراحـة.

كيف يمكن الوقاية من 
اإلصابة؟

لتقليـم  املناسـبة  الطـرق  اتبـاع  يجـب 
مسـتقيم  بشـكل  قصهـا  األظافـر: 
وعـدم قصهـا بشـكل منحن لتتناسـب 
مـع شـكل الجـزء األمامـي مـن إصبع 
القـدم، املحافظـة عـى طـول معتـدل 
لألظافـر، عـدم تقليـم األظافـر بطـول 

قصـر جـًدا.

ارتـداء األحذيـة املناسـبة: عـدم لبـس 
األحذيـة الضيقـة عى أصابـع القدمني 
أصابـع  حركـة  مـن  تحـد  التـي  أو 
القدمـني، لبـس أحذيـة واقيـة إذا كان 
طبيعـة عمـل املصـاب تعرضـه لخطـر 
إصابـة أصابـع القدمـني مثـل األحذية 

الصلبـة. املقدمـة  ذات 

الظفر الناشب حقـن ديربوفـوس Diprofos، أو ما تعـرف بني الناس بـ 
)إبر الحساسـية( هي االسـم التجاري لحقن بيتاميتازون، 
وهـو مسـتحر كورتيـزوين له فعاليـة عاليـة مضادة 
لاللتهـاب ومثبطـة للمناعـة، ويكـون يف هـذه الحقـن 
عى شـكل مسـتحرات معدة للحقن الجهـازي )داخل 
العضل، وال يسـتخدم وريديًا( أو الحقـن املوضعي )حول 
املفصـل أو داخل الجـراب الزلييل أو يف موضـع اإلصابة 

يف األنسـجة الرخوة أو داخـل الجلد(.
وبالتايل فهو يستخدم يف الحاالت التالية:

الحساسية الشـديدة التي ال تستجيب للعالجات التقليدية: 
الربو القصبي املزمن، التهاب األنف التحسـي املوسـمي 
أو املسـتمر عى مدار العام، التهاب القصبات التحسـي 
الحـاد، الوذمة الوعائيـة العصبية، التهاب الجلـد التأتبي، 

التهاب الجلد بالتـاس، التهاب الجلد الشـمي الحاد.
األمـراض الجلديـة: الحـزاز املسـطح الضخامـي، البـى 
الحيوي الشـحاين السـكري، الذئبة الحامية، الصداف، 

الثعلبة.
أمـراض األنسـجة الضامة والعضـالت والعظـام: التهاب 
العظـام املفصـيل، التهـاب املفاصـل الرثـواين، التهـاب 
الفقار الالصـق، التهاب الجراب املفصـيل، التهاب اللقيمة 
العظميـة، مرفـق التنـس، مرفـق الغولـف، التهـاب غمد 
الوتـر، األمل العصبـي الجذري، أمل أسـفل الظهـر، التهاب 
العصـب الـوريك، التهاب اللفافـات، تصمل إبهـام القدم، 
تقـوس الخنرص، التهاب الجلد والعضـالت، تصلب الجلد، 

التهـاب الرشايـني العقدي.
بعـض األورام )كعـالج ملطـف(: رسطان الـدم، رسطان 

اللمفاوية. العقد 
حاالت أخـرى: التهاب الكولون القرحي، اإلسـهال املداري، 
املتالزمـة الكظريـة التناسـلية، التهـاب الكليـة، بعـض 

العني. التهابـات 

معلومات دوائية
يوجـد ديربوفـوس يف الصيدليـات عى شـكل أمبوالت، 
تحتـوي األمبولـة عـى 2 مـل مـن معلـق مـايئ معقم 
للحقن، يتكـون مـن بيتاميتـازون فوسـفات الصوديوم 
رسيع الذوبان يف املاء، وبيتاميتـازون ثنايئ الربوبيونات 
بطـيء الذوبـان يف املاء، وبالتـايل فإن هذا الـدواء يعمل 
عـى مرحلتـني، األوىل رسيعـة تعطـي الحـد األقـى 
للفعالية خالل سـاعتني من الحقـن، والثانية بطيئة تؤدي 
ملفعـول طويـل األمـد، وبالتايل تسـيطر عـى األعراض 
لفـرتة زمنيـة طويلـة تختلـف من مريـض آلخـر، ولكن 
عـادة ما يكون متوسـط مـدة املفعول الرسيـري للحقنة 
الواحـدة 3 – 4 أسـابيع عند الحقن الجهـازي )العضيل(، 

و4 – 6 أسـابيع عنـد الحقـن املوضعي.
وتختلـف الجرعـة الجهازيـة الالزمـة من شـخص آلخر، 
ويجـب أن تحـدد )خاصـة عنـد األطفال( حسـب شـدة 
املـرض وليس حسـب العمـر أو الـوزن، فتبلـغ الجرعة 2 
مل يف حاالت معينة )الربو، الحساسـية الشـديدة، الذئبة 
الحاميـة(، بينا تكفـي جرعة 1 مل يف معظـم الحاالت 
الجلديـة والحـاالت املعتدلـة، وميكـن أن تحقـق جرعـة 
واحـدة األثر املطلـوب، وإذا لزم األمر فيمكـن تكرارها بعد 
3 – 4 أسـابيع، ويعتمـد معـدل التكرار عى شـدة املرض 

ودرجـة االسـتجابة، ويفضل عدم تكرارها قبـل مرور 3 – 
6 أشـهر تجنبًا للتأثـرات الجانبية.

أمـا يف االسـتخدام املوضعـي، فـإن الجرعـة تختلف من 
مريـض آلخر بحسـب حالتـه وشـدتها، وعادة مـا تحدد 

الجرعـة الالزمـة وتكرارها مـن قبل الطبيـب املختص.

تحذيرات
تحتـوي أمبـوالت ديربوفـوس عـى الكحـول البنزييل، 
والـذي قد يكـون مميتًـا للرضع وحديثـي الـوالدة، لذلك 
ال ينصـح باسـتخدام هـذا الـدواء لألطفال بعمـر أقل من 
6 سـنوات، وكذلـك ال ينصـح باسـتخدام جرعـات عالية 
أو لفـرتات طويلـة للمرضعـات، أما الجرعـات املنخفضة 

للمرضـع فعـادة ال تؤثر عـى ابنها.
البيتاميتـازون، كغره مـن الكورتيزونـات، يعرب الحاجز 
الوعـايئ الدماغي، ومن املمكن أن يسـبب اضطرابات منو 
داخـل الرحم، لذلك اليعطـى للحوامـل إال إذا كانت الفوائد 

املتوقعة تفـوق املخاطر املحتملـة عى الجنني.
مـع أن احتـال اآلثـار الجانبيـة يف العالج قصـر األمد 
منخفـض، إال أنه قد يحـدث مكان الحقن: احمـرار، حكة، 

حرق، تقـرش جلد.
أمـا يف االسـتخدام لفـرتات طويلـة أو بجرعـات عاليـة 
فقـد تظهـر اآلثـار الجانبيـة للبيتاميتـازون كغـره من 
الكورتيزونـات: ارتفـاع ضغط الـدم، زيادة الـوزن نتيجة 
احتبـاس السـوائل يف الجسـم وزيـادة الشـهية وتراكم 
الدهـون يف منطقة البطـن والوجه والرقبة، ارتفاع نسـبة 
السـكر يف الدم، هشاشـة عظام ، تقلبات يف املـزاج، عدم 
انتظـام الـدورة الشـهرية، ارتفـاع ضغـط العـني، سـاد 
عينـي، وقد يؤثـر عى املعـدة فيفّعل قرحة سـابقة فيها.

ما الذي تعرفه عن دواء

ديبروفوس؟

تربية وأسرة

يعاني بعض الناس من التهاب في جانب إحدى األصابع مع إفرازات قيحية وألم شديد، وحين 
يراجعون الطبيب يخبرهم بأن السبب هو أن الظفر ناشب، أي منغرز في الجلد، ويوصف العالج حسب 
درجة الحالة، لكن غالًبا ما ينتهي بالجراحة. وألن هذه الظاهرة كثيرة الشيوع وجدنا أنه من المفيد 

التعريف بها وبأسبابها وطرق عالجها والوقاية منها.

واحدة من أشيع مشاكل

ما المقصود بالظفر الناشب؟
ظفـر ينغـرز طرفـه الحـاد يف الجلـد املجـاور يف أحـد الجانبني أو 
كليهـا، فيتعامـل معه الجلـد كيشء غريـب، ويقاومـه عن طريق 
االلتهـاب، مـا ينتج عنـه أمل واحمرار وتـورم، وقد يتبـع ذلك تلوث 
بالجراثيـم فيتكـون الصديـد، وال تشـفى هـذه املشـكلة مـن تلقاء 

نفسـها إمنـا تحتاج لعـاج جدي.
وغالًبـا مـا تحصل الحالـة يف اإلصبـع الكبـر للقدم، وقـد تحصل 
يف أحـد األصبع املجـاورة، أو حتى يف أصابع اليدين، وهي مشـكلة 
منتـرشة، تصيب مختلـف الفئات العمريـة، لكنها أكرث شـيوعا بني 

املراهقني والشـباب.

http://www.enabbaladi.net/archives/109383
http://www.enabbaladi.net/archives/109385
http://www.enabbaladi.net/archives/107898
http://www.enabbaladi.net/archives/109383
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ترتيًبـا، تعـّد روايـة "فتاة مـن ورق" 
املنشـورة عام 2010، ثامـن ما نرشه 
ميّسـو،  غيـوم  الفرنـّي  الكاتـب 

ولعلّهـا مـن أشـهر مـا كتب.
بطلهـا  مـع  الروايـة  أحـداث  تبـدأ 
واليـة  يف  بويـد  تـوم  الكاتـب 
املتحـدة  بالواليـات  كاليفورنيـا 
عـن  تتوقـف  ال  لكنهـا  األمريكيـة، 
مـع  آلخـر،  مـكان  مـن  االنتقـال 
عـىل  وتتداخـل  تتزايـد  شـخصيات 
إليهـا  يضيـف  مـا  الروايـة،  طـول 
تعقيـًدا وعمًقـا أكـرب، لتـربز بذلـك 
قدرة غيـوم عـىل خلق الشـخصيات 

وعواملهـا. الروائيـة 
ميكـن تصنيـف الروايـة عـىل أنهـا 
روايـة خيالّية، أو عىل أنها هلوسـات 
وميـّر  املخـدرات  يتعاطـى  كاتـب 
بأسـوأ مرحلـة يف حياته بعـد تخّي 
فجـأة  تظهـر  أن  إىل  عنـه  حبيبتـه 
شـخصّية "بيـي"، وهـي فتـاة مـن 
ورق كتبهـا يوًمـا يف إحـدى رواياته 
فتسـللت إىل عاملـه الحقيقّي بسـبب 

خطـأ مطبعـّي.
سـننتقل مع غيوم ميّسـو عىل مدار 
مـا يزيـد عـن 400 صفحـة مـا بني 
الواليـات املتحدة، واملكسـيك، وروما، 
مـع  الجنوبّيـة،  وكوريـا  وباريـس، 
وصـف دقيـق لألماكـن والسـاحات، 
يف رحلـة مجنونٍة إلعادة الشـخصّية 

الروائّيـة ملكانهـا يف عـامل األفكار.
روايتـه  يف  ميّسـو  غيـوم  يتنـاول 
املناطـق  األفـكار،  مـن  العديـد 
العشـوائية للفقـراء يف أمريكا، عامل 
الـرثاء واملشـاهر، عقـدة الصفحـة 
البيضـاء لـدى الكاتـب وعـدم القدرة 
الصداقـة  عـىل خـّط حـرٍف واحـد، 
وتـوم  كارول  بـني  مـا  املدهشـة 
إنقـاذ  يف  منهـم  كل  ودور  وميلـو، 

اآلخـر. حيـاة 
رواية خفيفٌة وشـّيقة، بلغة سلسـة 
وجميلـة، ننصـح بها إن كنـَت ترغب 
بقـراءة يشء مختلـف واالبتعـاد عن 

هموم عاملـك الحقيقـّي متاًما.
اقتباسات من الرواية:

الجديـرون  الوحيـدون  "األصدقـاء 
باالهتام هـم أولئك الذين نسـتطيع 
اسـتدعاءهم عنـد الرابعـة صباًحـا"

 "القـراءة ميثاق سـخاء بـني املؤلف 
والقـارىء كل منهـا يثـق يف اآلخر 

عليه"  ويعتمـد 
إن  اليـد،  يف  الزئبـق  مثـل  "الحـب   
أنـت جعلتهـا مبسـوطة الزم كفـك، 
وإن أنـت أمسـكتها سـال مـن بـني 

أصابعـك"

كتاب

فتاة من ورق
لـ غيوم ميّسو

تعمـل رشكـة “غوغل” عى توفـر نتائج 
بحـث مخصصـة للهواتـف، مـن خـالل 
فهرسـة نسـخ املواقع املالمئـة للموبايل، 
بهـدف توفر نتائـج مختلفة عـا يظهر 
عـى أجهـزة الكمبيوتـر، رغم اسـتخدام 

كلـات البحـث ذاتها.
ونقـل موقـع “البوابـة العربيـة لألخبـار 
التقنيـة”، الجمعـة 14 ترشيـن األول، عن 
محلـل املوضوعـات الرائجـة يف الرشكـة، 
غـاري إيليـس، قولـه إن “غوغـل” ماتزال 
سـطح  ألجهـزة  فهرسـة  مـؤرش  متلـك 
املكتـب، “إال أنها لن تكـون جديدة ومحدثة 
باملقارنـة مـع نسـخة األجهـزة املحمولة”.

الخـاص  الفهرسـة  مـؤرش  ويعتـرب 
عـن  كيل  بشـكل  منفصـاًل  بالهواتـف 
أجهزة سـطح املكتب، ويحظـى باألولوية 
جعلـه  إىل  تتجـه  التـي  الرشكـة  لـدى 
يسـتخدمه  والـذي  األسـايس،  املـؤرش 
محـرك البحـث للرد عـى االستفسـارات 

والطلبـات.
وبحسـب القسـم التقنـي يف عنـب بلدي، 
فإن امليـزة تهـدف، باإلضافـة إىل ترسيع 
السـتقطاب  النتائـج،  وعـرض  التصفـح 
النارشيـن وقـراء املواقـع اإلخباريـة، بعد 
السـنوات  املوبايـالت يف  توّجـه حامـيل 
األخـرة إىل مواقـع التواصـل االجتاعـي 

مصـدرًا  باعتبارهـا  بـوك”،  “فيـس  كــ 
للمعلومـات.

يف  تطبـق  بـدأت  امليـزة  أن  وأضـاف 
عـدٍد مـن الـدول، وتطلـب “غوغـل” من 
الـرشوط،  مـن  عـدًدا  املواقـع  مديـري 

التصّفـح. ترسيـع  أبرزهـا 
الفكـرة ليسـت جديـدة إال أنهـا مل تطبق 
حتـى اآلن، فقـد تحدثـت الرشكـة العـام 
املـايض عنهـا، إال أن مواقـع تقنيـة عزت 
إىل  حاليًـا  لتطبيقهـا  الرشكـة  توجـه 
مسـتخدمي  عـدد  يف  املسـتمر  “النمـو 

املحمولـة”. األجهـزة 
وعملـت “غوغـل” خـالل الفـرتة املاضية 

عـى توفـر عـدد مـن امليـزات لتشـجيع 
نسـخة  إنشـاء  عـى  املواقـع  أصحـاب 
كـا  املحمولـة،  للهواتـف  مخصصـة 
دعمـت املواقـع التـي تسـتخدم مـرشوع 
ترسيـع صفحـات الويـب الخـاص بهـا 
 Accelerated mobile pages“(

البحـث. نتائـج  ضمـن   ،”(AMP

وتتوجـه الرشكـة للفصل بني مسـتخدمي 
أطلقـت  إذ  الكمبيوتـر،  وأجهـزة  الهاتـف 
متـوز  اإلنرتنـت،  عـى  جديـًدا  موقًعـا 
املايض، يهـدف إىل تعليم علوم الكمبيوتر، 
بحيـث يوفر بيئـة متكاملـة للحصول عى 

معلومـات الرشكـة بهـذا الخصـوص.

“فيس بوك” تتيح ميزة مشاهدة الفيديوهات عبر التلفاز

مشاكل في متصفح “كروم” والشركة تطرح إصداًرا قريًبا

أتاحـت رشكـة “فيس بوك” ميـزة بـث الفيديوهات 
مـن خال منصـة “TV”، ما يسـمح للمسـتخدمني 
االجتاعيـة  شـبكتها  عـىل  الفيديوهـات  متابعـة 

عـن طريـق التلفاز.
أجهـزة  تدعـم  التـي  امليـزة  بلـدي  ورصـدت عنـب 
كاسـت”  كـروم  “غوغـل  وأجهـزة  “آيفـون” 
إىل  تصـل  أن  املقـرر  ومـن  الحـايل،  الوقـت  يف 
مسـتخدمي أجهـزة نظـام التشـغيل “أندرويد” يف 

تقنيـة. مواقـع  وفـق  القريـب،  الوقـت 
وميكـن ملالـي أجهـزة “كـروم كاسـت” و”آبـل” 
جهـاز  عـىل  مبـارش  بشـكل  الفيديوهـات  بـث 
التلفـاز، مـن خـال الضغط عـىل رمـز “TV”، يف 

الجهـاز  التطبيـق، وتحديـد  العلويـة مـن  الزاويـة 
الـذي يرغـب املسـتخدم بالبـث مـن خالـه.

عـرب  والتفاعـل  التعليـق  املسـتخدم  ويسـتطيع 
التلفـاز،  عـىل  الفيديـو  متابعـة  أثنـاء  الهاتـف 
وميكـن بـث الفيديوهـات عـرب خدمة “فيـس بوك 

اليـف”.
وتقـول الرشكـة إن أكـرث مـن 100 مليـون سـاعة 
تسـتهلك يومًيـا مـن مقاطـع الفيديـو عـىل موقع 

التواصـل االجتاعـي.
وتشـابه امليـزة ما يوفـره موقـع “يوتيـوب” الذي 
خـرباء  ويـرى  أشـهر،  منـذ  ذاتهـا  امليـزة  يتيـح 
تقنيـون أن الخطـوة التـي اتخذتهـا “فيـس بـوك” 

تـأيت يف إطـار تطويرها للشـبكة يف ظـل “حرب” 
مـع منافسـيها وأبرزهـم “تويـرت” و”يوتيـوب”.

ألجهـزة  املبـارش  البـث  ميـزة  الرشكـة  وأضافـت 
الكمبيوتـر والحواسـيب املحمولـة أيلـول املـايض، 
كـا طرحـت امليـزة عـرب تطبيقها “ماسـنجر” يف 

ذاته. الشـهر 
ــرغ،  ــارك زوكرب ــي م ــة األمري ــك الرشك وميل
ووفــق   ،2004 عــام  أسســها  الــذي 
ــار  ــن ملي ــرث م ــإن أك ــمية ف ــا الرس إحصائياته
مســتخدم يســتخدمون تطبيقاتهــا الخاصــة 
و”ماســنجر”،  بــوك”،  “فيــس  وأبرزهــا: 

و”واتســاب”. و”إنســتغرام”، 

يشـتي مسـتخدمو متصفـح “غوغل كـروم” من 
مشـاكل تقنية، دعتهم إىل التوجـه إىل متصفحات 
إنرتنـت أخـرى، يف الوقـت الـذي تحـاول الرشكـة 

إصـاح املشـاكل حتـى اليوم.
ومـن املقـرر أن تطلـق الرشكـة النسـخة النهائيـة 
رقـم “55” مـن “كـروم” يف السـادس مـن كانون 
األول املقبـل، وفـق الرشكـة، التـي تقـرتب من حل 
املشـكلة التـي تتمثـل باالسـتهاك الكبـر لذاكـرة 
الوصول العشـوايئ عـىل الكمبيوترات الشـخصية، 
والتـي تتسـبب ببطئهـا عنـد فتـح أكرث مـن نافذة 

املتصفح. ضمـن 
فريـق “كروميوم” التابع ألشـهر الـرشكات التقنية 
األمريكيـة، واملسـؤول عـن تطويـر املتصفـح، أكد 

أنـه يعمـل عىل تحسـينه، ويسـتعد إلطـاق إصدار 
اسـتهاك  سـيقلل  والـذي  املتصفـح،  مـن  جديـد 
الحـايل  باإلصـدار  مقارنـة   50% بنسـبة  الذاكـرة 

رقـم “53”.
وتتضمـن النسـخة الجديـدة “55” مـن “كـروم”، 
فريـق  وفـق  جديـد،  سـكريبت”  “جافـا  محـرك 
العمـل، ويـرى أنـه سـيقلل مـن اسـتهاك الذاكرة 
مـن قبـل املواقع التـي تحـوي الكثر من شـيفرات 

“الجافـا”.
املواقـع  بعـض  عـىل  تجـارب  “غوغـل”  وأجـرت 
وذكـرت  و”يوتيـوب”،  “تويـرت”،  مثـل  الشـهرة، 
أن النتائـج أظهـرت تحسـًنا يف اسـتهاك الذاكـرة 
بنسـبة %50 كنسـبة وسـطية، وهـو مـا اعتربتـه 

مهـًا”. “تحسـًنا 
ورصـدت عنب بلـدي ردود فعل بعض املسـتخدمني 
عـرب “تويـرت”، وكتـب أحدهـم “املشـكلتان اللتـان 
هـا  الـدوام،  عـىل  كـروم  غوغـل  تواجهـان 
االسـتهاك الكبـر للبطارية والذاكرة العشـوائية”، 
مردًفـا “األوىل حلتهـا منذ مـدة والثانية سـننتهي 

منهـا بعـد شـهرين وهـذا أمـر رضوري”.
وتجـاوز عـدد مسـتخدمي متصفح “كـروم” مليار 
مسـتخدم خال نيسـان املـايض، وفـق إحصائيات 
اإلصـدار  إن  تقنيـون  خـرباء  ويقـول  الرشكـة، 
الجديـد مـن املفرتض أن يحل مشـكلة فتـح النوافذ 
منهـا  يعـاين  والتـي  املتصفـح،  ضمـن  املتعـددة 

أصحـاب الذواكـر املنخفضـة أكـرث مـن غرهـم.

لمستخدمي الموبايل 

نتائج بحث أكثر دقة من “غوغل” 
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للمشاركة في تحرير صفحات "عنب بلدي" يمكنكم إرسال مشاركاتكم
enabbaladi@gmail.com عبر البريد اإللكتروني إلى

اآلراء الواردة في الجريدة ال تعبر بالضرورة عن رأي عنب بلدي

أفقي
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لعبة تتكون من 9 مربعات كبرة 3×3، و81 مربع صغر 9×9.
تكون بعض املربعات الصغرة معبأة باألرقام بدايًة،

وعى الالعب إكال باقي املربعات باستخدام األرقام من 1 إىل 9، يف كل 
واحٍد من املربعات التسعة الكبرة، ويف كل صٍف أو عمود.
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ماذا لو كانت كرة القدم من 
دون بطاقات ملونة، صفراء أو 

حمراء، تعاقب الالعبين على 
قدر أخطائهم، وتتدرج بين اإلنذار 

والطرد، لتصل إلى الحرمان 
من اللعب.ال شك أنها ستبدو 

أكثر فوضى، وستكون في 
المباريات المثيرة والمهمة 

أقرب ما تكون إلى مصارعة 
حرة، تعتمد قوانينها على إثخان 
الخصم ضرًبا قدر اإلمكان حتى 
يصبح غير قادر على المقاومة، 

ومن ثم الفوز بنقاط المباراة.

تسعة   العبين عرب
قد يكون أحــــــــدهم أفضل العب في إفريقيا

أعلـن االتحـاد اإلفريقـي لكـرة القـدم )كاف( عـن 
قامئـة مبدئيـة تضـم 30 العبـاً يتنافسـون عـىل 

جائـزة أفضـل العـب إفريقـي لعـام 2016.
ومـن املنتظـر أن يعلـن عـن الفائـز بالجائـزة يف 
كانـون   5 يف  اإلفريقـي  االتحـاد  ينظمـه  حفـل 
أبوجـا. النيجريـة  العاصمـة  املقبـل، يف  الثـاين 

إفريقيـا  عـرب  مـن  عـدًدا  القامئـة  وضمـت 
املحرتفـني يف الدوريـات األوروبيـة، هـم الثنـايئ 
املـرصي محمد صاح العـب نادي رومـا اإليطايل، 
ومحمـد الننـي العـب آرسـنال، وثـايث جزائـري 
هم: رياض محرز وإسـام سـلياين العبا ليسـرت 
دينامـو  نـادي  العـب  سـوداين  وهـال  سـيتي، 
زغـرب الكـروايت، والتونسـيان أميـن عبـد النـور 
مـن فالنسـيا ووهبـي الخـزري العـب سـندرالند 
بـن  مهـدي  املغربيـني  إىل  باإلضافـة  اإلنكليـزي، 
عطيـة العـب يوفنتـوس اإليطـايل وحكـم زياش 

الهولنـدي. أياكـس  يف 
عـىل  املميزيـن  الاعبـني  مـن  عـدًدا  تضـم  كـا 
أبرزهـم،  والعـامل  السـمراء  القـارة  مسـتوى 
صامويـل إيتـو الكامـروين مهاجم نـادي أنطاليا 
سـبور الـرتيك، والغابوين أوباميانغ نجم بروسـيا 
مـوىس  أحمـد  والنيجـري  األملـاين،  دورمتونـد 

http://www.enabbaladi.net/archives/109373
http://www.enabbaladi.net/archives/109376
http://www.enabbaladi.net/archives/109376
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هـذا ليس خيـااًل رياضًيـا ولكنه حقيقـة، إذ مل تخلق 
البطاقـات امللونـة مـع كـرة القـدم، ولكنهـا كانـت 
دخيلـة عـىل قوانينهـا، دعـت إليهـا الحاجة املاسـة 
لضبط إيقـاع اللعبـة، والتقليل من العنـف يف اللعبة 

األكـرث شـعبية يف العامل.

كرة القدم قبل الكروت الملونة 
يف مونديـال 1962 قـرر االتحاد الدويل لكـرة القدم 
توكيـل الحكـم اإلنكليزي كني أسـتون مبهمة تحكيم 
مبـاراة تشـيي وإيطاليـا، نظـًرا لقدرتـه عىل ضبط 
الاعبـني وقيـادة املبـاراة إىل بـر األمان، فقـد كانت 
األجـواء قبـل اللقـاء تنـذر مببـاراة ناريـة، بسـبب 
الصحافـة عـىل نسـاء تشـيي ووصفهـم  هجـوم 
بغـر الجميـات، وتحولـت املبـاراة إىل رشف وطني 
بالنسـبة لاعبـي املنتخـب التشـيي، وأطلـق عـىل 

املبـاراة حينهـا لقـب "معركة سـانتياغو".
وبالطبـع شـهدت املباراة الكثـر من مواقـف العنف 
الاعبـني، حيـث اضطـرت رشطـة  بـني  والشـجار 
ملسـاعدة  مـرات  ثـاث  للتدخـل  الشـغب  مكافحـة 
الحكـم يف ضبـط اللعـب، وإثـر اللقـاء الـذي انتهى 
بفـوز التشـيليني بهدفـني دون مقابـل، قـال الحكم 
أسـتون إنـه مل يكـن حكـم مبـاراة كـرة قـدم، بـل 
كان يتـرصف خـال اللعبـة كمسـؤول عـن مناورات 

اإلشـارات  يسـتخدمون  الحـكام  وكان  عسـكرية. 
عليهـم  ويصعـب  لاعبـني،  الشـفوية  واإلنـذارات 
إقناعهـم بالقـرارات التـي يتخذونهـا كـا يصعـب 
عـىل الجاهـر معرفة قـرار الحكـم خال املبـاراة.

إقرار قانون البطاقات الصفراء والحمراء
تحكيـم  يف  املأسـاوية  أسـتون  الحكـم  تجربـة 
املباريـات دون بطاقـات تنتهـي بطـرد الاعب خارج 
امللعـب، دعتـه للتفكـر بقانـون مـن شـأنه أن يحد 

مـن رشاسـة مواجهـات الكـرة.
دخـل  الـذي  اإلنكليـزي  املـدّرس  كان   1966 عـام 
التحكيـم يف 1960 عضـو لجنة الحـكام يف االتحاد 
الـدويل لكـرة القـدم، وقد اضطـر يف عـدة مواقف 
للتدخـل إىل جانب حكام املباريـات يف كأس العامل، 
ملسـاعدتهم يف تهدئـة الاعبـني، وقـد تبـادرت إليه 
فكـرة الكـروت امللونة خـال قيادتـه السـيارة، من 
يكـون  حيـث  الضوئيـة،  لإلشـارة  مراقبتـه  خـال 
الضـوء األصفـر للتنبيـه واألحمـر للوقـوف، وهذه 
األلـوان ال تحتـاج إىل لغـة يسـتخدمها الحكـم بـل 

سـيفهمها الجميـع.
وقـرر أسـتون عـرض األمـر عـىل "فيفـا" ليتقـرر 
اعتـاد البطاقتـني رسـمًيا يف مونديـال 1970 يف 
املكسـيك، وتتطـور بعدهـا مبـرور الزمـن وتراكـم 

التجربـة التحكيميـة يف كـرة القـدم، لغـة متكاملة 
اللجـوء  دون  لاعبـني  الحـكام  قـرارات  لتوضيـح 

الكلـات. السـتعال 

البطاقة الخضراء
إن كانـت البطاقـات الصفـراء والحمـراء للعقوبة عىل 
العنـف وسـوء األخـاق يف املبـاراة، فقد فكـر عدد من 
الحـكام الطليـان يف ابتـكار يشء مشـابه للمكافـأة، 
لتعزيـز األخـاق الحميـدة وتشـجيع الاعبـني عـىل 

املبـادرة واالعـرتاف بالخطـأ. 
قبل عـام تقريًبا ظهرت فكرة البطاقـات الخرضاء للمرة 
األوىل مـن قبل االتحـاد اإليطـايل لكرة القـدم، وكانت 
املراهنـات كبـرة عـىل إمكانيـة إدخـال بطاقـة ملونة 
جديـدة عـىل قوانـني كـرة القـدم، حيث اعتقـد بعض 

املحللـني الرياضيني أنها سـتزيد مـن تعقيدها.
البطاقـة الخـرضاء هـي بطاقـة مكافأة، متنـح لاعب 
الـذي يقـوم بترصف فيـه يشء مـن الـروح الرياضية، 
كأن يعـرتف بعـدم رشعيـة الهـدف الـذي أحـرزه، أو 
مسـاعدة العب الخصم يف حال تعرضـه لإلصابة أو ما 

شـابه، والكثر مـن الحـاالت اإليجابيـة األخرى.
وقـد أشـهرت البطاقة ألول مـرة، األسـبوع املايض، يف 
دوري الدرجـة الثانية اإليطـايل، يف املباراة التي جمعت 
بـني فريقي فيتشـينزا وإينتـا، وحصل عليهـا الاعب 

كريسـتيانو جاالنـو بسـبب إخبـاره الحكم بـأن الركلة 
الركنيـة التي احتسـبها ملصلحته ليسـت صحيحة.

رصح أندريـا أبودي رئيس رابطة "السـري يب" )دوري 
الدرجة الثانيـة اإليطايل(، معلًقا عىل هـذه التجربة، أن 
هنـاك من أسـاء فهـم البطاقـة الخرضاء، فهـي تحمل 
قيمـة رمزيـة فقـط، دون أن يرتتـب عليهـا أي قوانني 
أخـرى، وإال سـيضطر االتحـاد الـدويل لتغيـر قواعـد 
اللعبـة، وأوضـح أن الفكـرة ناتجـة عـن لجنـة القيـم 

واألخاق.
وتكمـن أهميـة البطاقـة الخـرضاء يف الرتكيـز عـىل 
زيـادة السـلوك اإليجـايب بـداًل مـن الرتكيـز فقط عىل 
التقليـل مـن السـلوك السـلبي، مـا يسـاهم يف تنمية 
الـروح الرياضية لدى الاعبـني وتحفيزهم عىل الظهور 

بأفضل صـورة ممكنـة للحصـول عليها. 
وعـن إقرارهـا كقانـون ثابـت يف الكـرة فـا يوجد 
أي يشء يوحـي بذلـك إىل اآلن، إذ مل يؤكـد االتحـاد 
الـدويل لكرة القدم )فيفـا( أنه يدرس فكـرة البطاقة 
الخـرضاء، لكـن مبـا أن الفكـرة طبقـت فمـن املؤكد 
أن هنـاك مـن يراقـب نتائجهـا يف االتحـاد الـدويل، 
ومـن املمكـن أن ترفـع البطاقـة الخـرضاء يف حـال 
أقرهـا "فيفا" من قيمة مسـرة الاعـب االحرتافية، 
مثلـا تقلـل البطاقات الحمـراء والصفـراء من قيمة 

مسـرة بعـض الاعبني.

البطاقات الملونة العب أساسي في كرة القدم
والكرت األخضر ينتظر تبّني "فيفا"

تسعة   العبين عرب
قد يكون أحــــــــدهم أفضل العب في إفريقيا

جنـاح ليسـرت سـيتي.
ومنـذ 16 عاًمـا يغيـب الاعبـون العـرب عـن 
جائـزة أفضـل العـب إفريقـي، إذ كانـت املـرة 
األخـرة التـي حصـل فيهـا العب عـريب عىل 
عـام  يف  إفريقيـا  يف  العـب  أفضـل  جائـزة 
1998، وكانـت مـن نصيب املغـريب مصطفى 
للتألـق  املغـريب  املنتخـب  قـاد  الـذي  حجـي 
يف نهائيـات كأس العـامل 1998 يف فرنسـا، 
وأصبحـت بعدهـا السـيطرة مطلقـة للنجـوم 

السـمر يف القـارة اإلفريقيـة.
نـال مثانية العبني عرب الجائـزة منذ انطاقتها 
يف 1970، أي أنهـم حصلـوا عـىل مثانية فقط 

من أصـل 45 جائزة حتى عـام 2015.
وكانـت الجائـزة العربيـة األوىل مـن نصيـب 
وهـو   ،1975 يف  فـراس  أحمـد  املغـريب 
مـن أوائـل الاعبـني العـرب الـذي لعبـوا يف 
التونـي  لحقـه  ثـم  األوروبيـة،  الدوريـات 
طارق ديـاب يف 1977، الذي اسـتحق الجائزة 
لتفوقـه مـع املنتخـب التونـي يف تصفيات 
كأس العـامل 1978 يف األرجنتـني، ثـم جـاء 
الجزائـري األخـرص بلومـي عـام 1981، الذي 
لنهائيـات  مـرة  للوصـول ألول  الجزائـر  قـاد 

إسـبانيا. يف   1982 العـامل  كأس 
املـرصي محمـود الخطيـب حاز جائـزة أفضل 
العـب إفريقـي عـام 1983 بعد أن تـوج نادي 
األهـي املـرصي بلقـب دوري أبطـال إفريقيا، 
واملغـريب  املـرصي،  املنتخـب  مـع  وتألقـه 
قـاد  1985 حـني  عـام  محمد التيمومـي 
يف  العـامل  كأس  لنهائيـات  بـاده  منتخـب 
املكسـيك عـام 1986، ثـم جـاء بـادو الـزايك 
تألـق  عندمـا  بالجائـزة  يفـوز  حـارس  أول 
مـع منتخـب الجزائـر يف مونديال املكسـيك، 
والكابـن رابـح ماجـر عـام 1987 الـذي توج 
بلقـب دوري أبطـال أوروبا مع فريـق بنفيكيا 

الربتغـايل.
وتبـدو حظـوظ العـرب جيـدة هذه املـرة، يف 
مسـتوى  عـىل  العبـني  تسـعة  وجـود  ظـل 
عـايل يلعبـون جميعهـم مـع فـرق كربى يف 
الدوريـات األوروبيـة، خاصـًة بعدمـا تفـوق 
ريـاض محرز، الـذي يعد أبرزهـم، عىل جميع 
العبـي الـدوري اإلنكليـزي يف العـام املايض، 
عندمـا حصـل عـىل جائـزة أفضـل العـب يف 
إنكلـرتا، إثـر أدائـه امللفـت مـع فريق ليسـرت 

سـيتي الـذي تـوج بلقـب الـدوري 2016.
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األحــــد 16 تشرين األول/أكتوبر 2016
الخامـــسة السنـــــة   -  243 العــــــدد 

"متل املنام.. موسيقا من أجل سوريا"، 
ألبوم موسيقي من خمس أغاٍن يؤديها 

فنانون سوريون، رعته مفوضية الالجئني 
لألمم املتحدة، ليعرّب عن معاناة السوريني 

وصمودهم يف ظل وطأة الحرب.
املفوضية السامية يف سوريا نرشت 

األلبوم يف 10 ترشين األول الجاري، 
ويُعرّب عن نضال السوريني ويرسم 

أحالمهم وآمالهم مبستقبل آمن ومزدهر 
يف بلدهم.

"أمتنى أن أصحو من نومي يوًما ما ألجد 
الحرب منتهية كا لو أنها كانت حلًا"، 
جملة نقلتها مفوضية األمم املتحدة عن 

الطالب الجامعي سمر )23 عاًما(، 
وذكرت أن ظروف الحرب  أجربته عى 

ترك منزله يف حلب.
وتقول املفوضية إنها تهدف من األلبوم 

إىل اإلضاءة عى الصعوبات واملعاناة 
التي يواجهها الشعب السوري، إضافة إىل 

صموده تحت وطأة ما وصفتها بـ"أكرب 
أزمة إنسانية تشهدها البرشية يف وقتنا 

الراهن".
يضم األلبوم أغنية "مني اليل قال"، التي 

تؤديها املغنية السورية الشابة، تانيا 
صقال، ويستخدم مخرجها صوًرا لالجئني 
السوريني يف طريق هجرتهم إىل أوروبا، 

وأخرى ملخيات اللجوء.
 بينا تروي أغنية "األحالم" قصة طفل 

سوري، وأمله بانتهاء الحرب، وهذا ما 
يتجسد يف كلات األغنية "رح نبني أمل 

ومستقبل.. كل حجرة بتنهد علينا.. نزرع 
بدل الرصاص ورود.. عاألرض اليل فيها 

ربينا".
"شو بخاف"، "بضحكة وبسمة"، "متل 

املنام"، عناوين األغاين الثالث األخرى، 
ويراها السوريون تتنوع بني األمل 

والخوف من مستقبل غامض املعامل حتى 
اليوم يعيشونه داخل وخارج سوريا.

وليس العمل هو األول من نوعه، فقد عرّب 
عرشات الفنانني بطرق مختلفة عا تعيشه 

بالدهم، فركز بعضهم عى املعاناة، بينا 
حاول آخرون تسليط الضوء عى الجانب 

امليء متمثاًل بلوحات غنائية وفنية 
تجسد األمل يف عيون وقلوب السوريني. 

حصـل الفنـان السـوري جهـاد عبـدو عـى 
يف  األمريكيـني  الفنانـني  نقابـة  عضويـة 
الواليـات املتحـدة األمريكيـة، وفـق مـا نـرش 
عـرب صفحتـه الرسـمية يف "فيـس بـوك".

وأكـد عبـدو الثالثـاء 11 ترشيـن األول، أنـه 
لـوس  يف  للنقابـة  انتسـاب  بطلـب  تقـدم 
أنجلس، موضًحـا "مل تأخذ العمليـة كثرًا من 
الوقـت أو الجهـد، بـل عـى العكـس متاًما".

الفنانـني  نقيـب  السـوري رد  الفنـان  ونقـل 
نقابـة  "تتـرشف  قـال  الـذي  األمريكيـني، 
األمريكيـة  املتحـدة  الواليـات  يف  الفنانـني 
بقبـول عضويتـك، ويـرس النقابـة أن تحمـي 
مـن  وتسـتفيد  مصالحـك  وترعـى  حقوقـك 
خرباتـك ومواهبك وإمكاناتـك الالمحدودة يف 

العـامل".  الرائـدة يف  الصناعـة  إغنـاء 
"حـني وصلتني بطاقة العضوية بعـد أيام قالئل 
تأثـرت وأنـا أقـول يف رسيـريت.. أنـا ودينـرو 
وسـبيلربغ وهانكس ونيكلسـون زمالء"، أضاف 
عبـدو، مشـرًا إىل أن النقابـة زودتـه بقامئـة 

حقوقـه كممثـل يف الواليـات املتحدة.
مضـت  بسـنوات  السـوري  الفنـان  وقـارن 
مـن عمـره قضاهـا دون حايـة يف سـوريا، 
عـى حـد وصفـه، الفتًـا "مل أعـرف أهميـة 
أن أكـون محميًـا مـن نقابـة الفنانـني حتـى 
بـدأت النقابـة تدعـوين لجلسـات توعوية عن 
حقـوق املمثـل.. وحينهـا بكيت عى سـنوات 

عمـري". مـن  مضت 
وأنهـى عبـدو مؤخرًا تصوير مشـاهد يف فيلم 
"ملكة الصحـراء"، إىل جانب النجمـة العاملية 
نيكـول كيدمـان، وإخـراج فرنـر هرتـزوغ، 
إضافـة إىل فيلـم "هولوغـرام للملـك"، الذي 
أخرجـه توم تيكفر، مشـاركًا املمثـل األمريي 

تـوم هانكس.
فيلـم  هانكـس يف متثيـل  مـع  كـا شـارك 
يف  )جهـاد   ،"Jihad in Hollywood"
هوليـوود(، وهـو فيلـم يخترص قصـة الفنان 
بسـبب  سـوريا  تـرك  أن  بعـد  السـوري، 
حياتـه  عـن  متحدثًـا  للنظـام،  معارضتـه 
األمريكيـة. املتحـدة  الواليـات  يف  الجديـدة 
ــب يف  ــح يلّق ــا أصب ــاي"، ك ــى "ج وأنه
ــر  ــه األخ ــر فيلم ــدة، تصوي ــات املتح الوالي
"بــون فويــاج" مبشــاركة عــدد مــن النجــوم 
لــورا، وشــتيفان  آنّــا  أمثــال  العامليــني 

ــرس. كوب
جهـاد عبـدو من مواليـد عـام 1962، حاصل 
عـى دبلـوم يف الهندسـة املدنية مـن جامعة 
 ،1986 عـام  رومانيـا  يف  نابـوكا"  "كلـوج 
ويحمـل دبلوًمـا يف التمثيـل املرسحـي مـن 
معهـد الفنونـف يف دمشـق منذ عـام 1991.

ومن أشـهر املسلسـالت السـورية التي شارك 
بهـا: أخـوة الـرتاب، ونهايـة رجـل شـجاع، 

القيشـان وحام 

السوري جهاد عبدو
يحصل على عضوية

نقابة الفنانين األمريكيين

"متل المنام"
موسيقا من أجل سوريا 

 تبلـغ السـورية عائـدة الكرمـي 115 عاًمـا 
مـن العمـر، إال أن عمرهـا مل مينعهـا من أن 
تخـوض تجربة الوصول إىل اليونان للسـفر 
إىل أملانيـا ولقاء عائلتها مجدًدا بعد سـنوات 

مـن الفراق.
ظهـر  األمريكيـة   "CNN" شـبكة  نـرشت 
الجمعـة 14 ترشيـن األول، تقريـرًا مصورًا 
عـن الكرمـي والعائلـة التـي تسـافر معها، 

وتـرى الشـبكة أن عائـدة "قـد تكـون جدة 
عاديـة  ليسـت جـدة  لكنهـا  مـا،  شـخص 

فقصتهـا رائعـة".
مينـاء  يف  والعائلـة  الكرمـي  انتظـرت 
ليسـبوس قبل دخولهـا إىل أثينـا، وتقول لـ 
"CNN" إنهـا متعبة، رغـم أن العائلة اهتمت 
بها يف رحلة طويلة وشـاقة من سـوريا إىل 

اليونـان، وفـق تعبرها.

أحمـد، رب العائلـة، يقول إنه حمـل الكرمي 
وهـو  الكيلومـرتات،  مئـات  ظهـره  عـى 
مـا تؤكـده الجـدة املعمـرة، التـي عـارصت 
الحربني العامليتـني األوىل والثانية، وعرشات 

الحـوادث العامليـة.
وتقـول الكرمـي إن السـفر كان متعبًـا جًدا 
ال  "أنـا  متسـائلة  وألحمـد،  لهـا  بالنسـبة 
أسـتطيع املـيش، فـإن مل يفعلهـا هـو مـن 

سـيفعلها؟".
تقطـن عائلة العجـوز يف أملانيـا منذ خمس 
سـنوات، وتضيـف أنهـا رفضـت املغـادرة 
معهـم يف تلك الفـرتة، مردفًة "أحلـم برؤية 
أبنـايئ مـرة أخـرى"، بينـا تقـول الرشطة 
إن أوراقهـم غـر مكتملـة وليـس بإمكانهم 

أثينا. إىل  الذهـاب 
وتظهـر إحـدى لقطـات التسـجيل املصـور 
حديـث أحمـد وهـو يـرصخ "بعنـا كل مـا 
منلـك لنحصـل عـى األمـان، ماذا سـنفعل 
والكرمـي  للعائلـة  ُسـمح  بينـا  اآلن"، 
بالدخـول إىل أثينـا قبل أيام، وهـم يحاولون 

معرفـة خطوتهـم املقبلـة.
ويحــاول املئــات مــن الســوريني وغرهــم 
ــدول  ــا إىل ال ــان ومنه ــفر إىل اليون الس
ــة، رغــم إغــالق طريــق البلقــان  األوروبي
ــه  ــم، إال أن ــن عدده ــل م ــذي قل ــر ال األم
ــنوات  ــس س ــذ خم ــاوالت من ــه مح مل ين
أخــرى  تــزال  ومــا  بعضهــا  نجــح 

ــوم. ــى الي ــتمرة حت مس

عائدة الكرمي..
الجئة سورية في اليونان عمرها 115 عاًما
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