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دونالد ترامب رئيًسا 
جديًدا.. ماذا يخبئ 

للسوريين؟
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03أخبار سوريا

تصريح أجهزة الموبايل يزيد 
أرباح الحكومة والشركات

بانتظار مجلس جديد.. 
سّير شؤون 

ُ
لجنة "توافقية" ت

أهالي داريا في إدلب

هل "تخاذلت" درعا
بحق الغوطتين؟

05تقارير المراسلين

عودة سنحاريب
وتاريخ ال يشفع

اقتصاد

داريا

10

02

ال اعتراف قانوني بوثائق 
المحاكم الشرعية..

ومعارضو األسد 
يثبتون زواجهم 

في محاكمه

يسـعى محمـد نـواف، الطبيـب املقيـم يف 

ريـف إدلـب، إىل تسـجيل زواجـه قانونيًـا 

يف مدينـة حـاة، بعـد ميض ثالثـة أعوام 

عـى حفـل الزفـاف، رزق خاللهـا بطفلـه 

لجـأ  ماثلـة  خطـوة  يف  الكريـم،  عبـد 

إليهـا صديقـه حّسـان، الصحفـي املقيـم 

إجاليـة  بتكلفـة  الرتكيـة،  اسـطنبول  يف 

أمريـي. دوالر   300 عتبـة  تجـاوزت 

يتقاسـم محمـد وحّسـان حرمـان دخـول 

مدينتهـا، إثـر مواقفهـا املناهضـة لنظام 

األسـد املسـيطر عليها كليًا، لكنهـا يتفقان 

عقـود  تسـجيل  رضورة  عـى  ضمنيًـا 

الـزواج فيها، ليس شـغًفا بدوائـر "الدولة" 

والبريوقراطية والفسـاد املتغلغل فيها، وإمنا 

ملعرفتها املسـبقة بأن حياتهـا الزوجية لن 

تكـون قانونيـة إال بهـذه الطريقة.

مل تنفع املكاتب القانونيـة التابعة للحكومة 

املؤقتة يف تيسـري أمـور الشـباب الراغبني 

فشـلت  كـا  اللجـوء،  بـالد  يف  بالـزواج 

املناطـق  يف  املنتـرة  الرعيـة  املحاكـم 

املحـررة يف توفـري بديـل قانـوين ملحاكم 

النظـام ودوائـره...

19رياضة

15

عيون العالم
إلى الرقة

دراجات "تختفي" في إدلب
و"GPS" السترجاعها

06تقارير المراسلين
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توافق أهالي داريا في الشمال السوري، على لجنة منتخبة باشرت عملها مطلع تشرين الثاني الجاري، بعد أن أنهى المجلس المحلي 
للمدينة أعماله أواخر تشرين األول الماضي، تزامًنا مع إيقاف مهام "لجنة الطوارئ"، التي شكلها المجلس قبل خروج األهالي من 

داريا، لترتيب إجراءات استقبالهم في الشمال السوري.

أطفال من مدينة داريا يلعبون بالطين في مخيم أطمة 
بريف إدلب
5 تشرين الثاني 2016 - )عنب بلدي(

زين كنعان - إدلب

وضّمـت اللجنـة الجديـدة سـبعة أعضـاء، كل 

واحـٍد منهـم ينـوب عن منطقـة، يتـوزع فيها 

لتأمـني  إدلـب،  ريـف  ضمـن  داريـا  أهـايل 

مـع  والتواصـل  األساسـية،  مسـلتزماتهم 

املنظـات اإلغاثيـة بشـكل منظّـم، إىل حـني 

تشـكيل املجلـس الجديـد، الـذي يبـدو غـري 

واضـح املعـامل حتـى اليـوم.

تحديات تواجه اللجنة
يقـول محمـد حبيـب، أحـد أعضـاء اللجنـة، 

إن مهمتهـا االطـالع عـى مسـتلزمات األهايل 

تنظيـم  إىل  إضافـة  احتياجاتهـم،  ومتابعـة 

قوائـم بأعـداد العائـالت وأسـائهم، وأماكـن 

توزعهـم، الفتًـا يف حديثـه إىل عنـب بلدي أن 

عمـل اللجنـة يركـز فقـط عـى تسـيري أمور 

األهـايل، ولكنهـا ال متثل مجلًسـا جديـًدا، "إذ 

مل نسـتلم مـن املجلـس املحيل السـابق سـوى 

سـيارة، واملسـتودع الـذي احتـوى عى بعض 

إىل  إضافـة  والبطانيـات،  اإلغاثيـة  السـلل 

مبلـغٍ مـايٍل وزع عى األهـايل الذيـن خرجوا 

مؤخـرًا".

يصفهـا  تحديـات  إىل  حبيـب  ويشـري 

بـ"الكبـرية"، تقـف عائًقـا أمام عمـل اللجنة، 

"ألن العديـد مـن العائالت تفرقوا عـى أماكن 

مختلفـة يف الشـال، وخاصـة ممـن خرجـوا 

مؤخـرًا ومل تصلهـم املعونـات، ألن املنظـات 

تجمـع  أماكـن  إىل  دامئًـا  تتوجـه  اإلغاثيـة 

." العائـالت 

تريـن   12 السـبت  حتـى  اللجنـة  أحصـت 

موزعـني  عائلـة،   450 يقـارب  مـا  الثـاين، 

عـى عـدة قـرى يف ريف ادلـب، وفـق عضو 

اللجنـة، الذي أكد اسـتمرار الزيـارات للعائالت 

مـا  أبـرز  أن  معتـرًا  هنـاك،  تفرقـت  التـي 

تحتاجـه العائالت مع قـدوم الشـتاء، "املدافئ 

والحرامـات ملواجهـة الرد الذي بـدت مالمحه 

أقـى مـا كان يف مدينتهـم"، وفـق تعبريه.

مجلسها القديم ُينهي أعماله 

بانتظار مجلس جديد.. لجنة "توافقية"
سّير شؤون أهالي داريا في إدلب

ُ
ت

عنب بلدي - إدلب

اندمجـت ثالثـة ألويـة تابعـة لــ "االتحـاد اإلسـالمي 

ألجنـاد الشـام" كانت تعمل يف كل مـن داريا ومعضمية 

الشـام، يف قـوة واحـدة، بعـد خـروج مقاتليهـم إىل 

السوري. الشـال 

وأكـد "االتحـاد" يف بيـان، حصلـت عنـب بلـدي عـى 

اندمـاج  الثـاين،  تريـن   10 الخميـس  منـه،  نسـخة 

ألويـة: "سـعد بـن أيب وقـاص" مـن داريـا، و"الفتـح 

املبـني”، و"رسايـا املرابطـني" مـن املعضميـة.

وبعـد دمـج األلويـة وتشـكيل مجلـس قيـادة موحـد، 

ُعـنّي "أبو بكـر الحموي" منسـًقا عاًما لقطاع الشـال، 

بينـا شـغل حمزة أبـو زيـد، قائـًدا عسـكريًا للقطاع. 

عنـب بلـدي تحدثـت إىل "أبو زيـد"، وعلّق عـى قضية 

االندمـاج معتـرًا أن "األمـور جيـدة والتوحيـد خطـوة 

مباركـة"، الفتًـا إىل ترتيبـات قريبة مقبلة تسـري ضمن 

مراحـل محـددة لتنظيـم أوضـاع األلويـة يف الشـال 

السوري.

القائـد العسـكري لقطـاع الشـال، أن مجلـس  وأكـد 

القيـادة "يعمـل حاليًـا عى موضـوع توحيـد الفصائل 

واالندماج بشـكل كامـل"، موضًحا "سـنعمل عى إعادة 

عسـكرية  دورات  وإجـراء  املقاتلـني  وتدريـب  تأهيـل 

ورشعيـة يف املرحلـة األوىل".

ووفـق معلومـات عنب بلدي فـإن املكتـب القضايئ يف 

مدينـة داريـا أصـدر قـراًرا يف حزيران املـايض، قىض 

بحـل لـواء "سـعد بن أيب وقـاص”، أحـد األلويـة التي 

اندمجـت يف القـوة الجديدة، وألـزم عنـارصه االلتحاق 

بالجبهـات واالنضـام إىل أحـد اللواءين، لواء "شـهداء 

اإلسـالم" ولـواء "املقداد بـن عمرو".

سـبب حل اللـواء يعـود إىل "الخلل العسـكري الحاصل 

يف جبهـات اللواء، والهجمة الرسـة التي شـنتها قوات 

األسـد عـى املدينـة"، بحسـب حديـٍث سـابق إىل عنب 

بلـدي، مـع مؤيـد حبيـب )أبـو وائـل(، نائب قائـد لواء 

اإلسالم". "شـهداء 

وكان لـواء "املقـداد بـن عمـرو" أعلـن يف 26 ترين 

التـي  حلـب  معركـة  يف  شـارك  أنـه  املـايض،  األول 

هدفـت إىل فـك الحصار عـن األحياء الرقيـة املحررة، 

وأوضـح شـامل عبـد الرحيـم، املتحـدث باسـم اللـواء 

حينهـا لعنـب بلـدي، أن الدخـول يف معركـة حلب جاء 

بعـد التنسـيق مـع قـادة "جيـش الفتـح"، معتـرًا أن 

املعركـة ذات أهميـة بالغـة عـى الصعيدين العسـكري 

والسـيايس.

داريـا  التـي خرجـت مـن مدينتـي  الفصائـل  تتوجـه 

تنظيـم  إىل  دمشـق،  ريـف  يف  الشـام  ومعضميـة 

هيكليتهـا وإعادة العمل عـى ترتيب شـؤونها الداخلية، 

مـا يضمـن انخراطهـا يف جـو املعـارك ضمن الشـال 

بعـد  مقاتليهـا  احتضنـت  التـي  املنطقـة  السـوري، 

السـوري. النظـام  اتفاقـات مـع  خروجهـم مبوجـب 

ألوية من 
المعضمية وداريا..

تندمج وتؤهل 
مقاتليها في 

ريف إدلب

المجلس الجديد
قيد التشكيل

القديـم،  املحـيل  املجلـس  رس  أمـني 

وأحـد أعضـاء اللجنة، ماهـر خوالين، 

أكـد لعنـب بلـدي أن املجلـس الجديد 

بعـض  ويحتـاج  بعـد،  يتشـكل  "مل 

الوقـت"، موضًحـا أن "ملفات املجلس 

حـني  إىل  مجمـدة،  سـتبقى  القديـم 

تشـكيل الجديـد الـذي سيتسـلمها".

ولفـت خـوالين إىل أن "هنـاك بعض 

التقاريـر الرسدية جـاري العمل عى 

اللجنـة  أن  إىل  مشـريًا  إنجازهـا"، 

املكلفـة بتسـيري أمـور األهـايل "أمر 

منفصـل متاًمـا عن املجلس، وسـتحل 

مـكان لجنـة الطـوارئ، التي أنشـئت 

السـتقبال املواطنـني وتأمـني البيوت 

واملسـاعدات األوليـة لهـم، قبيـل بدء 

تفريـغ داريـا يف 26 آب املـايض".

عمليـة تشـكيل املجلس تسـري وسـط 

ضغٍط وانتقـادات يتعـرض لها، بينا 

يأمـل أهـايل داريـا أن تكـون اللجنـة 

عى قـدر املسـؤولية التـي أوكلت إىل 

أعضائهـا، يف ظـل غيـاب االسـتقرار 

وغـالء إيجـارات املنـازل يف املناطـق 

األكـر أمًنـا بريـف إدلـب، إضافة إىل 

كـا  عمـل،  فـرص  إيجـاد  صعوبـة 

أهـايل  أحـد  دراهـم،  محمـد  يقـول 

املدينـة يف ريـف إدلـب لعنـب بلدي، 

وهذا مـا يضع عـى عاتقهـا تحديات 

كبـرية الحتـواء هـذه املشـاكل.

أربـع سـنوات مضـت عـى تأسـيس 

املجلـس، يف 7 تريـن األول 2012، 

أدار خاللهـا شـؤون داريـا يف ظـل 

الحملـة العسـكرية التي شـنتها قوات 

األسـد عـى املدينـة. ويعتـر مجلس 

عـى  التجـارب  أنجـح  مـن  داريـا 

مسـتوى املجالس املحلية يف سـوريا، 

كونـه نظّم عملـه يف الرقعة الجغرافية 

الصغرية، مـن خالل مكاتـب مختلفة، 

كا كانـت الفصائـل العسـكرية تتبع 

لـه، من خـالل املكتب العسـكري فيه.

ورغـم نجاحـه يتعـرض املجلـس منذ 

بداية تشـكيله وحتى اليـوم، التهامات 

وحمـالت "تشـويه" تطـال عـدًدا من 

كـوادره عـى مـدار سـنوات الحصار 

بـرورة  تطالـب  والتـي  األربـع، 

الكشـف عن امللفات املاليـة إىل العلن.

http://www.enabbaladi.net/archives/113327
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ح المعارضة “المعتدلة”
ّ

لن نسل

دونالد ترامب رئيًسا جديًدا..
ماذا يخبئ للسوريين

عنب بلدي - وكاالت  

يف مقابلـة مـع صحيفة “وول سـرتيت 

جورنال” األمريكيـة، أكد ترامب أن "لديه 

وجهـة نظر مغايـرة عـن بـاراك أوباما، 

فيـا يتعلـق بدعـم فصائـل املعارضـة 

املسـلحة، والتـي أطلقت عليها واشـنطن 

مسـبًقا تسـمية معارضـة معتدلة".

"أن  بالقـول  موقفـه  حـدد  ترامـب   

تحارب سـوريا، وسـوريا تقاتـل تنظيم 

داعـش، وعلينـا التخلـص مـن األخري”، 

اآلن  وطهـران  “موسـكو  أن  مضيًفـا 

أن  متحالفتـان مـع دمشـق، يف حـني 

املسـلحة  املعارضـة  دعمـت  واشـنطن 

دون أن يكـون لديهـا أي فكـرة مـن هم 

األشـخاص". هـؤالء 

وهـذا مـا كان أكـده يف آذار املايض من 

خـالل ترصيحاتـه أن "رئيـس النظـام 

عـدو  ليـس  األسـد،  بشـار  السـوري، 

أمريـكا وإمنا تنظيم الدولة اإلسـالمية".  

وحـدد املشـاكل التـي تواجههـا أمريكا 

حـال  ويف  األسـد،  مـن  "أكـر  بأنهـا 

يف  أتدخـل  لـن  باالنتخابـات  فـوزي 

سـوريا ولن أقـوم مبحاربة األسـد مبثل 

هـذه الشـدة".

ترامـب  ترصيحـات  تقتـرص  ومل 

األزمـة  تجـاه  السـيايس  املسـار  عـى 

السـورية، بل عـرف مبناهضته لالجئني 

االنتخابيـة. حملتـه  أثنـاء  السـوريني، 

وهـّدد يف وقـت سـابق أنـه يف حـال 

فـوزه "فهـؤالء األشـخاص سـريحلون، 

العـامل  يسـمع  وأن  يعرفـوا  أن  يجـب 

ذلـك”، مؤكـًدا "لـن نقبـل مئتـي ألـف 

شـخص، من املحتمـل انتاء عـدد منهم 

وليـس  اإلسـالمية،  الدولـة  تنظيـم  إىل 

لدينـا أي فكـرة عنهـم".

فـوز ترامـب أحـدث تبايًنا يف األوسـاط 

السـورية، بـني نقـد وصدمة وسـخرية، 

بينـا رحب آخـرون بفوزه، بنـاًء عى ما 

عارصوه من دور الرئيس السـابق، باراك 

أوبامـا، ذي النهـج املـرتّدد يف سـوريا، 

وكيـف سـاهم يف تأجيـج الحرب.

المعارضة والنظام “يرّحبان”
واعتـرت عـدة شـخصيات يف املعارضة 

السـورية أن "انتخـاب دونالـد ترامـب، 

رئيًسـا للواليـات املتحدة، قـد يعطي قوة 

دافعـة جديدة إلنهاء الحرب يف سـوريا".

رئيـس االئتـالف الوطني السـوري، أنس 

العبـدة، رحـب بانتخـاب دونالـد ترامب، 

مضيًفا أن املعارضة "تتطلع إىل مناقشـة 

دور قيـادي للواليـات املتحدة يف سـوريا 

معـه ومـع فريقه".

واعتر العبـدة أن "منتقـدي ترامب كانوا 

عـى خطأ، مـن خـالل لعـب دور قيادي 

أكـر مـن الـذي لعبه سـلفه ومـن خالل 

اتبـاع نهـج جديـد وشـامل يركـز عـى 

الحاجـة امللحـة التخاذ خطوات ملموسـة 

لحايـة املدنيـني”، داعيًا ترامـب "إلثبات 

ذلك".

لهيئـة  العـام  املنسـق  هّنـأ  حـني  يف 

الرئيـس  حجـاب،  ريـاض  التفـاوض، 

تسـلمه،  الـذي  عى املنصـب  األمريـي 

التواصـل  مـن  إىل "مزيـد  داعيًـا 

والتنسـيق يف املنطقـة، وإيجـاد حلـول 

عادلـة ورسيعـة للتخلـص مـن إرهـاب 

السـوري،  النظـام  يرتكبـه  الدولة الـذي 

لـي ينعـم الشـعب السـوري بالحريـة 

والدميقراطيـة".

يف املقابـل، أعلنـت املستشـارة اإلعالميـة 

والسياسـية لبشـار األسـد، بثينة شعبان، 

"اسـتعداد دمشـق للتعـاون مـع الرئيس 

األمريي املنتخب دونالـد ترامب يف حال 

تطابقـت سياسـاته مـع آراء وتطلعـات 

سوريا”.

شـعبان أعربـت عن أملهـا بـأن "تتحول 

ترامـب إىل  واشـنطن يف عهـد رئاسـة 

عضـو نشـط وفعـال يف الحـرب عـى 

اإلرهـاب”، مضيفـًة أن سـوريا ليـس لها 

األمريـي،  الشـعب  اختيـار  حـول  رأي 

لكـن املهـم للسـوريني هو االسـرتاتيجية 

التي سـوف ينتهجهـا الرئيـس األمريي 

الجديـد".

ولـو تطابقـت االسـرتاتيجية األمريكيـة 

مـع تطلعـات سـوريا، فإن دمشـق لديها 

أي  أو  أمريـكا  مـع  للتعـاون  االسـتعداد 

بلـد يعرتف بالسـيادة الوطنية للشـعوب 

ومصالحهـا، بحسـب شـعبان.

وعـى الرغـم مـن  الترصيحـات وردود 

وموقـف  املتباينـة،  واملواقـف  الفعـل 

ترانـب املرتاخـي مـع النظـام السـوري 

وروسـيا منـذ كسـبه املقعـد الرئـايس، 

إال أن رشيحـة واسـعة مـن السـوريني 

يرجحون أن سياسـة واشـنطن لن تتغري 

يف سـوريا مهـا اختلفت هويـة الرئيس 

واتجاهـه الحـزيب.

في أولى تصريحاته السياسية بعد انتخابه رئيًسا، افتتح الرئيس األمريكي الجديد، دونالد ترامب، سياساته الخارجية بالقول "يجب التخلص من 
داعش بداًل من اإلطاحة باألسد”. هذه التصريحات فّجرت عدة شكوك وتوقعات واستطالعات حول شكل السياسة التي سينتهجها ترامب، تجاه 

األحداث الدائرة على الساحة السورية، واألطراف الفاعلة والمؤثرة فيها بشكل أساسي.

جديـًدا  أمـاًل  ينتظـرون  السـوريون  كان 

بانتهـاء حقبـة الرئيـس األمريـي، بـاراك 

الـذي يحّملـه ناشـطون مواقـف  أوبامـا، 

القضيـة  تجـاه  “تخاذليـة”  اعتروهـا 

أبرزهـا: ومـن  السـورية، 

وعد بمعاقبة األسد بعد الكيماوي 
وتراجع

عقـب هجـوم كيـاوي لقـوات األسـد ضد 

آب   21 الرقيـة،  الغوطـة  يف  املدنيـني 

شـن  نيتهـا  أوبامـا  إدارة  أعلنـت   ،2013

النظـام  ضـد  محـدود  عسـكري  هجـوم 

رادع. عقـايب  كإجـراء  السـوري، 

ــي أن  ــس األمري ــث الرئي ــا لب ــن م لك

ــع  ــاق م ــد اتف ــراره، بع ــن ق ــع ع تراج

روســيا، أجــر األســد عــى التخــيل عــن 

ــة. ــانته الكياوي ترس

وهـو ما فتـح بـاب اسـتخدام أسـلحة أخرى 

ذات قدرة تدمريية كبـرية، كالراميل املتفجرة، 

والغـازات السـامة عى نطاق واسـع، وسـط 

تغـايض األمريكيني عـن االنتهاكات.

السالح ضد “داعش” والتدريب فاشل
ازدواجيـة النهـج السـيايس إلدارة أوبامـا، 

كان  سـوريا،  يف  بالوضـع  يتعلـق  فيـا 

حـارًضا يف قراراتها، إذ أعلنـت وقوفها ضد 

النظـام السـوري، وأكـدت عـدم رشعيتـه، 

نوعـي  سـالح  أي  تدفـق  منعـت  لكنهـا 

قواتـه. ملواجهـة 

يف حـني دعمت إدارتـه الفصائـل الكردية 

ملواجهـة  ولوجسـتيًا  عسـكريًا  والعربيـة 

وأنشـأت  اإلسـالمية”،  “الدولـة  تنظيـم 

لتوجيـه  عامـني  قبـل  واسـًعا  تحالًفـا 

التنظيـم  مناطـق  عـى  جويـة  رضبـات 

أكـر  األسـد  جعـل  مـا  وهـو  تحديـًدا، 

دمشـق. يف  ارتياًحـا 

أجـرت إدارة أوبامـا برنامـج تدريـب لعـدد 

مـن فصائـل “الجيـش الحـر” خـالل عام 

2015، مـا لبـث أن اتضـح فشـله الذريع، 

مـن الناحية اللوجسـتية واألمنية، ال سـيا 

بعدمـا قضـت “جبهـة النـرصة” عى 

بعض الفصائـل املتدربة بشـكل كامل.

ضد حظر الطيران وإنشاء منطقة 
عازلة

ومل تقتـرص سياسـة أوباما عـى منع تدفق 

السـالح النوعـي، بل وقفـت حاجـزًا منيًعا 

أمـام أي قـرار يتيـح إنشـاء منطقـة حظر 

طـريان فـوق سـوريا، ملنـع طائـرات 

املدنيـني  اسـتهداف  مـن  األسـد 

الصواريـخ  أنـواع  بشـتى 

والقنابـل.

إدارة  عارضـت  كذلـك 

نيـة  مـراًرا  أوبامـا 

تركيـا إنشـاء منطقة 

الحـدودي شـال  قـرب رشيطهـا  عازلـة 

سـوريا، وحالـت دون صـدور قـرار دويل 

املتوفـرة. الدوليـة  اإلرادة  رغـم  يدعمهـا، 

منع تسليح “الجيش الحر”
 بمضادات طيران

الحـر”  “الجيـش  تسـليح  أوبامـا  رفـض 

مبضـادات الطـريان، وشـددت إدارتـه عى 

منـع تدفـق مثـل هـذه األسـلحة إىل أيدي 

“الثـوار”، وهـو ما تسـبب بتفاقـم الوضع 

األمنـي والعسـكري، وازدادت رقعة املناطق 

املدمـرة عـى امتـداد األرايض السـورية.

آلـة  تواجـه  “الحـر”  فصائـل  وماتـزال 

حـد  عـى  والسـورية  الروسـية  الحـرب 

“أرض-  صواريـخ  امتالكهـا  دون  سـواء، 

والتدمـري  القصـف  دون  تحـول  جـو” 

السـاعة. حتـى  املسـتمر 

تغاضى عن النفوذ الروسي 
واإليراني

سياسـة أوباما يف سـوريا قوبلـت بتعاظم 

نفـوذ إيـران وروسـيا فيها، فدخلـت هاتان 

الدولتـان الحـرب إىل جانـب األسـد، ما زاد 

مـن تعقيد املسـألة.

يف العـام الثـاين للثـورة السـورية، دخلت 

فانتدبـت  املواجهـة،  خـط  عـى  إيـران 

ميليشـيات مـن “الحرس الثـوري” وأخرى 

وعراقيـة،  وباكسـتانية  وأفغانيـة  لبنانيـة 

كـا سـاهمت يف تدريب ميليشـيات محلية 

فصائـل  أمـام  جميعهـا  لتقـف  طائفيـة، 

املعارضـة.

الحـرب  دخولهـا  روسـيا  أعلنـت  كذلـك 

رسـميًا أواخـر أيلـول مـن العـام املـايض، 

إنقـاذ  إىل  أدت  كبـرية  تغـريات  وأحدثـت 

األسـد مـن االنهيـارات التـي عـاىن منهـا 

جيشـه يف النصف األول مـن العام 2015، 

وتسـتمر حتى اليـوم بدعم قواتـه، يف ظل 

األمريكيـة.. اإلدارة  تغـايض 

انتهاء حقبة أوباما صاحب 
المواقف “المترّددة”

الرئيس األمريكي دونالد ترامب )انترنت(

رفض أوباما تسليح “الجيش الحر” بمضادات 
الطيران، وشددت إدارته على منع تدفق مثل 

هذه األسلحة إلى أيادي “الثوار”
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السـابع  يف  الدميقراطيـة"  سـوريا  “قـوات   بـدأت 

مـن الشـهر الجـاري، هجوًما عـى املحور الشـايل 

باتجـاه مدينـة الرقـة، يف عمليـة أطلقت عليها اسـم 

"غضـب الفـرات"، تشـارك فيهـا وحـدات "حايـة 

الشـعب" الكردية بشـكل أسـايس، إىل جانب فصائل 

عربيـة وتركانيـة انضمـت إليهم.

العمليـة كانـت بدأت بدعـم جوي من قـوات التحالف 

الـدويل، التـي قالـت يف وقـت سـابق إن 40 ألـف 

مقاتـل جاهـزون لعـزل املدينـة بالكامل.

قـوات  ارتكبـت  للعمليـة،  األوىل  االنطالقـة  ومـع 

التحالـف الدويل بعد يومـني من بدئهـا، مجزرة راح 

ضحيتهـا 23 مدنيًـا وأصيـب العـرات، عـن طريق 

الغـارات الجويـة املكثفـة بالصواريـخ املوجهـة عى 

قريـة الهيشـة بريـف الرقة الشـايل.

حملـة “الرقـة تذبـح بصمـت" ذكـرت أن "الغـارات 

الجويـة متـت مـن قبـل طـريان التحالـف الـدويل، 

النسـاء  مـن  أغلبهـم  مدنيًـا   23 وقـوع  إىل  وأدت 

واألطفـال، مـع وجـود العديد مـن الحـاالت الخطرة.

الحملـة أشـارت إىل أن حـاالت من النـزوح الجاعي 

مـع  مبـارشة،  الغـارات  عقـب  القريـة  شـهدتها 

اسـتمرار لها بشـكل يومي عـى املنطقـة، األمر الذي 

خلـف عنـد األهايل خوفًـا مـن تنفيذ مجـزرة أخرى.

قريـة الهيشـة، التي حدثـت املجزرة فيها، اسـتطاعت 

عليهـا،  تسـيطر  أن  الدميقراطيـة”  سـوريا  “قـوات 

بعـد سـتة أيـام مـن املعـارك العنيفـة مـع تنظيـم 

اإلسـالمية".  "الدولة 

قـوات  ارتكبتهـا  التـي  املجـزرة  خلفيـة  وعـى 

املركزيـة  القيـادة  باسـم  املتحـدث  أعلـن  التحالـف، 

األمريكيـة الكولونيـل، جـون توماس، يف بيـان، أنه 

"يف كل مـن الحـاالت التـي كشـف النقـاب عنهـا، 

وعـى الرغم مـن اتخـاذ جميـع االحتياطـات املمكنة 

فقـد  املسـلح،  الـرصاع  بقوانـني  الغـارات  والتـزام 

مدنيـون". ضحايـا  لألسـف  سـقط 

تومـاس أكـد أن "الحـد مـن الضحايـا املدنيـني أمر 

لتنظيـم  املناهضـة  الجويـة  الحملـة  يف  أسـايس 

مـن  للحـد  املسـتفادة  الـدروس  ونطبـق  الدولـة، 

املسـتقبل". يف  مدنيـني  ضحايـا  سـقوط  احتـال 

“قـوات سـوريا الدميقراطيـة” اسـتمرت يف املعارك 

التـي بدأتهـا، فا تـزال قريتـا خنيز فوقـاين وخنيز 

تحتـاين تشـهدان اشـتباكات بني الطرفـني، بالتزامن 

مـن  العديـد  الـدويل  التحالـف  طائـرات  مـع شـن 

الغـارات عـى قريـة تل سـان.

مـن جهـة أخـرى أعلنـت وكالـة "أعـاق" التابعـة 

مـن  مقاتـاًل   14 أن  اإلسـالمية"،  “الدولـة  لتنظيـم 

العمليـات  بدايـة  يف  قتلـوا  الكرديـة  الفصائـل 

العسـكرية، إثـر هجـوم بسـيارة مفخخة اسـتهدفت 

تجمًعـا لهـم يف قريـة لقطـة، جنـوب رشق ناحيـة 

الشـايل الرقـة  ريـف  سـلوك، يف 

وبالتزامـن مـع العمليات العسـكرية التـي تخوضها 

وزيـر  أعلـن   ، الدميقراطيـة"  سـوريا  “قـوات 

الخارجيـة الرتيك، مولـود جاويش أوغلـو، أن تركيا 

تريد ضـان عدم مشـاركة “الجاعـات الخطأ” يف 

عمليـة طـرد تنظيـم “الدولة اإلسـالمية” مـن مدينة 

. لرقة ا

أوغلـو أكـد أن “الواليـات املتحـدة أبلغـت تركيـا أن 

تلـك الجاعـات، مـن بينهـا وحـدات حاية الشـعب 

الكرديـة، ستشـارك فقـط يف حصـار الرقـة دون أن 

تدخلهـا".

وبـدوره أشـار رئيـس األركان األمريـي، جوزيـف 

دانفـورد، أن “التحالـف الـدويل بقيـادة واشـنطن 

بعيـدة  خطـة  إعـداد  عـى  تركيـا  مـع  سـيعمل 

املـدى مـن أجـل تحريـر الرقـة واملحافظـة عليهـا 

وإدارتهـا".

وأكـد إدراك واشـنطن أن “قوات سـوريا الدميقراطية 

ليسـت كافيـة لتحريـر مدينـة الرقـة ومـا بعدهـا”، 

مؤكـًدا عى “الحاجـة لوجود قـوات عربيـة بشـكل 

أكـر يف عمليـة الرقة، وهنـاك قوات منهـا املعارضة 

السـورية املعتدلـة، وقـوات الجيش السـوري الحر".

يسـيطر تنظيـم “الدولـة” عـى مدينـة الرقـة منـذ 

مطلـع عـام 2014، وتعتـر عاصمتـه الرئيسـية يف 

سـوريا، ويسـعى التحالف الـدويل بقيـادة الواليات 

املتحـدة األمريكيـة إىل طـرده منهـا، بتقديـم دعـم 

مبـارش للفصائـل الكرديـة والعربيـة املتحالفة ضمن 

“قـوات سـوريا الدميقراطيـة".

عملية الرقة تبدأ.. وأولى خطواتها مجزرة في الهيشة

قوات األسد استعادت كافة النقاط

المعارضة تعود إلى نقطة الصفر
بعد معركتين قرب حلب 

عنب بلدي - خاص    

يف  املعارضـة  فصائـل  تتمـرتس  وبينـا 

نقاطهـا قـرب “ضاحية األسـد"، التـي تكمن 

األكادمييـة  بوقوعهـا عـى تخـوم  أهميتهـا 

للنظـام  عسـكري  موقـعٍ  أهـم  العسـكرية، 

يف حلـب، تحـاول قـوات األخـري التقدم إىل 

نقـاط جديـدة، يف سـعٍي لتعزيـز نفوذهـا 

يف املنطقـة، بعـد أن ضّمـت أكـر مـن عر 

نقـاط من ضمنهـا معمال الكرتـون واألدوية، 

سـيطرتها  مناطـق  إىل  الحكمـة،  ومدرسـة 

خـالل األيـام املاضيـة.

جعلهـا  النقـاط،  تلـك  إىل  القـوات  وصـول 

مناطـق سـيطرة  باتجـاه  يف حالـة هجـوم 

الصحفيـني  كتلـة  مـن  كل  يف  املعارضـة، 

مـن جهـة منيـان، وخان العسـل مـن طرف 

احتاليـة  إىل  إضافـة  األسـد"،  "ضاحيـة 

عقـرب  بلـدة  طريـق  عـن  القـوات  تقـدم 

وسـوق الجبـس إىل منطقـة "راشـدين 4"، 

إىل  للوصـول  أمامهـا  الطريـق  فتـح  بينـا 

منطقـة "راشـدين 5"، بعـد سـيطرتها عى 

كل مـن تلـة مؤتـة ومدرسـة الحكمـة.

تّلتان غّيرتا سير المعارك
الـذي  شـقة"،   1070" مـروع  خسـارة 

املدينـة،  يف  الحمدانيـة  لحـي  إداريًـا  يتبـع 

كان نقطـة التحـول يف معـارك حلـب، فبعد 

أن سـيطرت عليـه مطلـع آب املـايض، خالل 

املعركـة األوىل التـي فتحـت خاللهـا طريًقـا 

عـاد  وجيـزة،  لفـرتة  الرقيـة  األحيـاء  إىل 

ليصبـح مرسًحـا للعمليـات يف املعركـة التي 

أن  قبـل  املـايض،  األول  تريـن   28 بـدأت 

تدخلـه قـوات األسـد.

منـذ أواخـر أيلـول املـايض، سـيطرت قوات 

األسـد وامليليشـيات الرديفـة عـى تلـة أحد، 

وهـي عبـارة عن مرتفـع  يطل عـى مروع 

"1070 شـقة" من الجهـة الجنوبية، ما أدى 

إىل رصـد املنطقـة ناريًـا، ورغـم محـاوالت 

املعارضـة اسـتعادة التلـة، إال أن امليليشـيات 

الرديفـة حافظـت عـى ثباتهـا ومتركزها يف 

املنطقـة، كـا سـاهمت خسـارة تلـة مؤتـة 

واملحاذيـة  املـروع،  عـى  مبـارشة  املطلـة 

الرقيـة، يف  الجهـة  الحكمـة مـن  ملدرسـة 

وقـوع مقاتـيل "جيـش الفتح" تحـت نريان 

األسـد. قوات 

المعارضة تؤكد:
 سنستعيد زمام المبادرة

القائـد العسـكري يف حركة "أحرار الشـام 

واملسـؤول  الـدوري،  بـالل  اإلسـالمية"، 

عـن إحـدى النقـاط يف ضاحيـة "األسـد"، 

قـال لعنـب بلـدي إن التطـورات واألوضاع 

يف  كثـرية  تقلبـاٍت  شـهدت  العسـكرية 

األيـام األخـرية، "بسـبب الهجـوم الـرس 

الـذي تعرضـت لـه النقـاط املحـررة حديثًا 

املنطقـة". يف 

ــى  ــن ألعت ــه "ال ميك ــدوري أن ــر ال واعت

هــذا  تصمــد  أن  واملقاتلــني  الجيــوش 

هجــات  صــد  يف  العظيــم،  الصمــود 

ــاطة  ــا "ببس ــة"، مردفً ــيات الطائفي امليليش

ــارات  ــة مط ــن خمس ــل ع ــا ال يق ــاك م هن

األســلحة  أنــواع  بكافــة  مجّهــزة 

ــة ال  ــف منطق ــا قص ــرات، مهمته والطائ

ــرتات  ــو م ــة كيل ــاحتها بضع ــاوز مس تتج

ــقاط أي  ــٌل بإس ــده كفي ــذا وح ــة، ه قليل

منطقــة، ناهيــك عــن راجــات الصواريــخ 

ــي مل  ــر الت ــية يف البح ــوارج الروس والب

ــهد  ــي تش ــق الت ــف املناط ــدأ يف قص ته

ــارك". مع

بأنـه  وصفـه  العسـكري  القائـد  حديـث 

"نصـف القضيـة"، مشـريًا إىل أن النصـف 

اآلخـر يتبـع لألعـداد الضخمة التي يرسـلها 

واحـدة،  نقطـة  عـى  للسـيطرة  األسـد 

يسـيطر  لـي  األسـد  "فمثـاًل يف ضاحيـة 

عـى مبنـًى من عـدة طوابـق، خـرس قرابة 

 100 مـن  أكـر  أصـل  مـن  مقاتـاًل،   20

فقـط". البنـاء  دخـول  مهمتهـم  كانـت 

ويـرى الـدوري أن مـا جرى خـالل املعركة 

اليـوم  "فالخـارس  عسـكريًا،  إنجـاًزا  كان 

هـو مـن يخـرس العنـرص البـري وليـس 

املناطـق، ولكـن األسـد وميليشـاته ال يهتـم 

وفـر  كـر  "الحـرب  أن  مؤكـًدا  مبقاتليـه"، 

نهايـة  تعنـي  ال  معينـة  نقطـة  وخسـارة 

املعركـة، وسـنجهز أنفسـنا السـتعادة زمام 

املبـادرة".

املعركــة الثانيــة جــاءت بعــد خســارة 

آب  إليهــا  تقدمــت  نقاطًــا  املعارضــة 

املــايض، وأبرزهــا: منطقــة الراموســة 

خــرست  بينــا  العســكرية،  والكليــات 

الفصائــل فرصتهــا يف الســيطرة عــى 

واألكادمييــة،  شــقة"   3000" مــروع 

األمــر الــذي ســعت إليــه مــع بدايــة 

دوار  عــى  نفوذهــا  إلحــكام  املعركــة 

ــق  ــل الطري ــا يجع ــوت(، م ــة )امل الحمداني

ــي  ــارصة، الت ــاء املح ســالًكا باتجــاه األحي

كانــت ســتدخلها مــن بوابــة حــي صــالح 

ــن. الدي

ووفـق مصـادر عنـب بلـدي فإن مـا حدث 

بشـكل  أثّـر  شـقة"،   1070" مـروع  يف 

دعـا  مـا  املقاتلـني،  نفسـية  عـى  كبـري 

الكثـري منهم لالنسـحاب وإخـالء نقاٍط يف 

ضاحيـة "األسـد"، بعـد معـارك كـر وفـر 

الثـاين،  11 تريـن  الجمعـة  فيهـا مسـاء 

الفتـح"  "جيـش  فصائـل  تُجّهـز  وبينـا 

إليقـاف زحـف قـوات األسـد يف املنطقـة، 

يبـدو أن معـارك فك الحصـار سـتهدأ قلياًل 

أنفاسـها. املعارضـة  تسـتعيد  ريثـا 

قوات األسد داخل مشروع 1070 شقة في حلب - 8 تشرين الثاني 2016 )فيس بوك(

غدا تخّوف أهالي مدينة حلب من استمرار عمليات قوات األسد قرب المدينة حقيقة، بعد تقدمها في 
المناطق التي سيطرت عليها المعارضة غرب حلب، بدًءا من مشروع "1070 شقة"، وانتهاًء ببلدة منيان 

المجاورة و”ضاحية األسد"، فجر السبت 12 تشرين الثاني، لتعود المعارضة إلى نقطة الصفر، بعد أن خسرت 
نقاًطا سيطرت عليها خالل معركتين، في آب وتشرين األول الماضيين.

http://www.enabbaladi.net/archives/113309
http://www.enabbaladi.net/archives/113303
http://www.enabbaladi.net/archives/113303
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شيار عمر - الحسكة 

ــج  يف  ــة منب ــني مدين ــة ب ــات تجاري ــأت عالق نش

ريــف مدينــة حلــب ومدينــة القامشــيل يف محافظــة 

الطريــق  عــر  ســوريا،  رشق  شــال  الحســكة 

الــدويل الــذي ميــر مــن  شــال مدينــة الرقــة التــي 

ــالمية"،  ــة اإلس ــم "الدول ــيطرة تنظي ــت س ــع تح تق

مــرورًا مبدينــة عــني العــرب "كوباين"عــى الحــدود 

ــة. ــورية- الرتكي الس

وافتتـح الطريـق التجـاري بني الحسـكة ومدينـة منبج 

مـن جديـد، ليكـون مصـدر رزق لألهايل والسـكان يف 

املناطـق الرقيـة والشـالية الرقيـة مـن سـوريا من 

جهـة، وطريًقـا مير عـره مئات املسـافرين مـن مدينة 

دمشـق إىل منبـج، بعد ثالثـة أعوام مـن انقطاعه نتيجة 

سـيطرة  التنظيم عى الطريق الدويل وإحكام سـيطرته 

عـى مدينـة منبـج التجاريـة والعديـد مـن املناطق يف 

السوري. الشـال 

إنعاش لالقتصاد بعد انقطاع تام
فتـح الطريـق التجـاري بني شـال ورشق سـوريا عى 

طـول الحـدود الرتكيـة، بعـد متكـن قـوات "سـوريا 

الدميقراطيـة" مبسـاندة مـن التحالـف الـدويل بقيادة 

واشـنطن مـن طـرد تنظيـم "الدولة"مـن مدينـة منبج 

وريفهـا، يف آب املـايض، وتأمني الطريـف الدويل املمتد 

مـن منبـج نحـو ريـف الرقـة الشـايل، ومـن ثـم إىل 

محافظـة الحسـكة ومدينة القامشـيل.

يقـول التاجـر فرحـان بطيخـة لعنـب بلدي "بعـد فتح 

طريـق منبج- القامشـيل، أصبحت عملية نقـل البضائع 

واملـواد التجاريـة مـن منبـج إىل القامشـيل وبالعكس 

سـهلة، بعـد أن قطعت بشـكل تـام خالل فرتة سـيطرة 

التنظيـم عـى منبـج، إضافـة إىل أن الطريـق أصبـح 

مؤّمًنـا بشـكل كامل".

بطيخـة يشـري إىل أن "الطريق اآلن ال يشـتمل فقط عى 

العمليات التجاريـة والبضائع، بل باإلمـكان نقل األدوية 

وكافة املـواد الصحية األساسـية من مدينة الحسـكة إىل 

منبج بكميـات كبرية".

انتعـش االقتصـاد بني املدينتـني، وامتد ليشـمل ويرتبط 

مـع كافة مناطـق الجزيرة السـورية إىل جانب انخفاض 

ألسـعار بعض املـواد الغذائية وغريهـا يف مدينة منبج.

لكـّن العمليـات التجاريـة واألسـعار مـا تـزال مرتبطة 

مبنظومـة الحصـار االقتصـادي الـذي تعانيـه منطقـة 

الجزيـرة، إذ تغلـق حدودها الشـالية مـع تركيا، ومعر 

سـيالكا منفذهـا الوحيـد إىل كردسـتان العراق.

من دمشق إلى القامشلي والهدف منبج
جديـدة  طريقـة  الشـباب  وجـد  األخـرية،  اآلونـة  يف 

القامشـيل. للوصـول إىل منبـج، عـن طريـق مدينـة 

يقـول محمـد األحمـد طالـب مـن منبـج ويـدرس يف 

جامعـة دمشـق لعنـب بلـدي، "انقطعـت عـن أهـيل 

وإخـويت ملـدة ثـالث سـنوات، أثنـاء سـيطرة تنظيـم 

الدولـة عـى املدينة، وعى الرغـم مـن أن الطريق الري 

كان مـن املمكن املـرور فيـه، إال أنه مشـوب باملخاطر".

الطريقة السـهلة التي يتبعهـا العديد من الشـباب الذين 

ينحـدرون مـن مدينـة منبـج أو القـرى املحيطـة بهـا،  

تـأيت بعد رحلة جوية من دمشـق إىل مطار القامشـيل، 

بحسـب محمد.

يتـم حجـز  تذكـرة الطائـرة من مطـار دمشـق الدويل، 

املسـافرون   يسـتقل  القامشـيل  إىل  الوصـول  وبعـد 

"فانـات" مخصصة لنقل الـركاب من املدينـة  إىل منبج 

مـرورًا بقريـة عـني عيـى املحاذيـة ملنبج.

انقطـع العديـد من  شـباب مدينـة منبج الذيـن يتلقون 

عـن  منهـم،  يعمـل  مـن  أو  الجامعـات  يف  التعليـم  

التواصـل مـع أهلهـم وعائالتهـم يف املدينـة، فالسـفر 

بـرًا مـن دمشـق إىل ريف حلـب أصبح مسـتحياًل، نظرًا 

لكـرة الحواجـز التابعة للنظـام وتنظيـم "الدولة” عى 

الطريـق املـؤدي إىل املدينـة، األمـر الذي دفعهـم التباع 

الطريـق الجديـد، والـذي وفـر لهـم قسـطًا مـن األمن 

األخرى.. للطـرق  بالنسـبة 

القامشلي- منبج.. طريق سفر واقتصاد جديد

الفصائل والنظام في قفص االتهام

هل "تخاذلت" درعا بحق الغوطتين؟

محمـد قطيفان - درعا     

سياسـة  انتهـاج  األسـد  قـوات  بـدأت  منـذ 

دمشـق،  غوطتـي  يف  والتجويـع  الحصـار 

كانـت املطالبـات الدامئـة لفصائـل املعارضة 

يف درعـا، بـرورة التحـرك بفاعليـة لفـك 

الحصـار عـن الغوطتـني، باعتبارهـا األقـرب 

جغرافيًـا واألكفـأ عسـكريًا، رغـم أنها شـنت 

أكـر مـن معركـة يف محاولة للوصـول نحو 

الغوطـة الغربيـة تحديـًدا، إال أن املعـارك مل 

تشـفع لهـا، عندمـا اسـتفاق ناشـطو الثورة 

التـي  الخـراء،  الباصـات  مشـهد  عـى 

فّرغـت داريـا واملعضمية وقدسـيا مـن أهلها 

عـى  غضبهـم  كثـريون  فأفـرغ  وثوارهـا، 

محافظـة درعـا، التي غـدت قـرًسا يف قفص 

االتهـام.

فصائـل  جميـع  طـال  االتهامـات  سـيل 

جبهاتهـا  فجمـود  اسـتثناء،  دون  املعارضـة 

حشـد  لألخـرية  أتـاح  األسـد،  قـوات  ضـد 

تركيزهـا العسـكري يف مكان واحـد، ما أدى 

وانسـحاب  داريـا  "سـقوط  إىل  يُقـال  كـا 

الثـوار منهـا"، وتسـاقط املـدن والبلدات يف 

ورسيـع. متتـاٍل  بشـكل  بعدهـا  الغوطتـني 

"النظام رسم خطوط المعارك 
برعاية دولية"

يف  القيـادي  إىل  تحدثـت  بلـدي،  عنـب 

يوسـف،  أبـو  حمـزة  الحـر"،  "الجيـش 

االتهامـات،  مـن  الفصائـل  يـرئ  مل  الـذي 

"بـكل تأكيـد نتحمـل يف درعـا جـزًءا مـن 

املسـؤولية، نظـرًا لضعـف العمل العسـكري 

التـي  الكبـرية  يف الجنـوب مقارنـة بالقـوة 

يوسـف"  "أبـو  أن  إال  الفصائـل"،  متتلكهـا 

رفـض "املزاودة" التـي حصلت، معتـرًا أنها 

كامـاًل. املشـهد  تُجّسـد  ال 

"تعاين درعـا من كثافـة الثكنات العسـكرية 

للنظـام فيهـا، بينـا تخفـى عى مـن يطالب 

بفـك الحصـار عـن الغوطتـني هـذه القوة"، 

الـذي  السـبب  أن  القيـادي، معتـرًا  أوضـح 

الجنـوب  فصائـل  عـى  السـخط  جلـب 

التـي  التهـم  بالتحديـد، "هـي بعـض هـذه 

تحمـل مضامـني مشـبوهة"، وأشـار إىل أن 

فيـا  تقاتلـت  الرقيـة  الغوطـة  "فصائـل 

بهـا  مـرّت  التـي  الظـروف  أشـد  بينهـا يف 

داريـا، بينـا كانت فصائـل الغوطـة الغربية 

االتهـام  تركيـز  وبالتـايل  للنظـام،  مهادنـة 

عـى درعـا وحدهـا يثـري الشـكوك".

املحنـة التـي تعيشـها الثورة يف درعـا اليوم، 

بأسـلوب  لكـن  أخـرى  محافظـات  تعيشـها 

مختلـف، وفـق "أبـو يوسـف"، الـذي يـرى 

أن النظـام رسـم خطـوط للمعـارك برعايـة 

. ولية د

يختلـف  الدرعاويـة، مل  األوسـاط  األمـر يف 

فقـد  خارجهـا،  الحملـة  إطـار  عـن  كثـريًا 

طالـت االتهامـات الفصائـل العسـكرية مـن 

بعـض  وخرجـت  الشـعبية،  األوسـاط  قبـل 

املظاهـرات الغاضبـة، رفـع فيهـا عـدد مـن 

الناشـطني الفتـات، عـرت للمـرة األوىل عن 

السـخط الشـعبي، يف وقـت اعتـرت بعـض 

األطراف أن املسـؤولية شـاملة ال تقترص عى 

جهـة دون أخـرى.

دعوات لتصحيح المسار
وخطيـب  إمـام  الشـيخ بالل املرصي، 

يف  اعتـر  ريف درعا الرقـي،  يف  مسـجد 

حديثـه إىل عنـب بلـدي، أن الفصائـل وليدة 

املجتمـع يف درعـا، وحالـة الحـزن والغضب 

بخصـوص مـا يحصل يف الغوطتني يسـيطر 

مطالبًـا  ذلـك"،  ننـى  أال  "ويجـب  عليهـا 

الفصائـل بتجسـيد هـذه الحالـة عـى أرض 

الواقـع، "الفصائـل من تقـود الثـورة اليوم، 

وبيدهـا إكالهـا حتـى النـرص، أو أن تقودنا 

إىل الهزميـة، ال قـدر اللـه".

هـذه  يف  االجتاعيـة  النخـب  دور  وعـن 

مـن  "كان  املـرصي،  أضـاف  القضيـة، 

التـي  الحملـة  بوجـه  الوقـوف  الـروري، 

العسـكرية  الجهـات  لتحميـل  دفعـت 

املسـؤولية الكاملـة، التـي ظهـر أنها نسـيت 

قوات األسـد بشـكل كامل"، داعيًا لالسـتفادة 

عمـر  يف  "الحساسـة"  املرحلـة  هـذه  مـن 

الثـورة، "إلعادة النظـر يف هيكليـة الفصائل 

وارتباطاتهـا، وإعـادة قرارها ليـد الثورة، من 

أيـدي مـن سـلبهم هـذا القـرار".

ويـرى الشـيخ املـرصي أن الفصائـل اليـوم 

بأمـّس الحاجة للحاضنـة الشـعبية لتصحيح 

املسـار، مردفًـا "لـن يصحح مسـار الفصائل 

إال حواضنهـا الشـعبية، لذلـك يجـب الحـذر 

مـن تأجيج أي فتنـة بني الطرفني، فاملسـتفيد 

الوحيـد هـو النظـام ومـن يقـف يف صفه"، 

تعبريه. وفـق 

"قـادات حـوران للـدوالر قـد ركعـوا ، تبًـا 

لكـم قد زدتـم مآسـينا"، "يـا للعـار .. باعوا 

الثـورة بالـدوالر"، عبارات كتبهـا متظاهرون 

يف درعـا عقـب خـروج أهـايل مدينـة داريا 

عـّر  بينـا  املـايض،  آب  إدلـب،  ريـف  إىل 

آخـرون عـن تضامنهـم معهـم تحـت شـعار 

مشـاهد  للمـوت"،  معـاك  نحـن  "داريـا 

متكـررة تعكـس خالفًـا مسـتمرًا حتـى اليوم 

بـني متهمـني للفصائـل، وآخريـن يعترونها 

لعبـة النظـام.

يعتـر ناشـطون أن الثورة السـورية تحّولت 

لبعضهـا،  العسـكرية  الفصائـل  دعـم  مـن 

اليـوم  لتصبـح  بدايتهـا،  يف  جـرى  كـا 

عكـس ذلـك، إذ يعمـل النظام جاهـًدا لتغيري 

اسـتثناءات  يف  إال  ونجـح،  القاعـدة،  هـذه 

محـدودة، بفـرض واقـعٍ ميـداين، جعل كل 

إىل  النظـر  دون  أعباءهـا  تتحمـل  منطقـة 

أخـرى، وفـق رؤيتهـم.

شكلت سلسلة التراجعات األخيرة لفصائل المعارضة، في غوطتي دمشق الشرقية والغربية، والتي تزامنت مع حالة الركود 
العسكري في المنطقة الجنوبية، فرصة أمام كثيرين ممن وجهوا أصابع االتهام نحو فصائل درعا، واتهموهم بالتخاذل بحق 

الغوطتين والتخلي عنهما، لتصبح األوساط الدرعاوية تحت سهام الصديق والعدو، فكيف يدافع المتهمون عن أنفسهم؟ 
وهل ما ُيقال إنصاف أم إجحاف بحقهم؟

الفتة رفعت في درعا البلد احتجاجا على تخاذل فصائل درعا بحق داريا- آب 2016 )إنترنت(

الطريق اآلن ال يشتمل فقط على العمليات التجارية 
والبضائع، بل باإلمكان نقل األدوية وكافة المواد الصحية 

األساسية من مدينة الحسكة إلى منبج بكميات كبيرة

كان من الضروري، الوقوف 
بوجه الحملة التي دفعت 

لتحميل الجهات العسكرية 
المسؤولية الكاملة، التي 

ظهر أنها نسيت قوات األسد 
بشكل كامل

http://www.enabbaladi.net/archives/113300
http://www.enabbaladi.net/archives/113296
http://www.enabbaladi.net/archives/113296
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طـارق أبو زياد - إدلب    

باسـل جـايل، مواطـٌن من إدلـب، رسقت 

قصـرية،  زمنيـة  فـرتة  يف  دراجتـان  لـه 

تحـدث لعنـب بلـدي عن أسـباب انتشـار 

"قليلـون  بالقـول  الدراجـات،  رسقـة 

يشـغلّون  كيـف  يعرفـون  ال  مـن  هنـا 

)املوتـورات( بـدون املفتـاح الرئيـي، إنه 

أمـر سـهل جـًدا وليـس مـن الـروري 

خبـريًا،  أو  محرتفًـا  السـارق  يكـون  أن 

كـا أن الدراجـة الناريـة ميكـن إخفائهـا 

بشـكل سـهل يف أي بيت أو مـكان ال تراه 

العامـة".

وأضـاف "ال ننـى أيًضـا كـرة وجودها 

وقلـة تنوعهـا األمـر الـذي يسـهل بيعهـا 

بشـكل كبـري، كل )موتور( قطـرة يف بحر 

الدراجـات، فكيـف ميكن أن متيـزه بعدما 

يتـم تغيـري اللـون والشـكل الخارجي".

الفقر من أهم األسباب 
منـري عطـون ميلك دكانًـا لصيانـة الدرجات 

الناريـة وبيعهـا، أوضـح لعنـب بلـدي أن 

"أغلب سـارقي الدراجات ليسـوا من أصحاب 

باألخـالق  يعـرف  مـن  ومنهـم  السـوابق، 

الجيـدة، لكـّن الوضع املـادي الصعـب الذي 

نعيشـه جميًعـا اليـوم هـو الدافـع األكـر 

للرسقـة". وأكّـد "حقيقـة ال ميكـن إنكارها 

أن بعـض النفـوس ال تتحمل جـوع أطفالها 

وتستسـيغ الرسقـة إلطعامهـم دون التفكري 

يف الحـالل والحـرام، وتعتمد هـذه النوعية 

من األشـخاص عى رسقة الدراجـات النارية 

ألنهـا سـهلة الرسقة وسـهلة البيـع ال تحتاج 

للخـرة والخطـر كثـريًا، كا أن مثنهـا الذي 

يرتاوح بـني 300 إىل 450 ألـف لرية ميكنك 

مـن العيش شـهرين”.

ماذا تفعل إن تعرضت دراجتك 
للسرقة؟

التـي  اإلجـراءات  باسـل جـايل  يوضـح 

يجـب القيام بهـا يف حال تعـرض أحدهم 

للرسقـة، حسـب تجربتـه، وقـال "بدايـة 

تسـتفرس مـن أهـايل املنطقـة التـي متت 

بهـا الرسقة عـن حركة غريبة أو ما شـابه، 

السـارق  رأى  قـد  أحدهـم  يكـون  لرمبـا 

األمنيـة  األجهـزة  تبلّـغ  بعدهـا  ويعرفـه، 

يف إدلـب وتعطيهـم مواصفـات الدراجـة 

ورقـم هيكلها، ألنـه يوجد لديهـم عدٌد من 

الدراجـات املرسوقة التي متـت مصادرتها 

عنـد إلقـاء القبض عـى السـارقني، ورمبا 

تكـون دراجتـك من بينهـم أو أنها سـتقع 

الحًقـا يف متناولهـم، وقد حـدث هذا األمر 

مـع أحـد أصدقـايئ منـذ فرتة".

لكـن باسـل اسـتدرك بـأن األهـّم هـو أن 

يف  ووضعهـا  دراجتـك  بتأمـني  تقـوم 

مـكان آمـن مينـع رسقتهـا، واألفضـل أن 

تجـد لهـا مكانًـا داخـل املنـزل.

القـوة  مسـؤول  شـنتوت،  الحـارث  أبـو 

التنفيذيـة يف مدينـة إدلـب، أوضـح لعنب 

بلـدي أنـه تم اتخـاذ عـدد من اإلجـراءات 

تسـيري  وتـم  الرسقـة،  تحـارب  التـي 

دوريـات عى مـدار الـ 24 سـاعة لحاية 

املمتلـكات، كـا تـم التنسـيق مـع وجهاء 

كل حـي مـن أحياء املدينـة ليجمعـوا عدًدا 

مـن شـباب الحـي ويتولـوا حايتـه مـن 

مـع  مبـارش  بشـكل  والتواصـل  الرسقـة 

القـوة التنفيذيـة لرتسـل لهـم دورية أمن 

ملعالجـة املشـاكل.

"GPS" لحماية الدراجات النارية
محمـود العبـود ميلـك متجـرًا لبيـع قطع 

يف  الناريـة  الدراجـات  وإكسسـوارات 

مدينـة أريحـا بريـف إدلـب، تحـدث عـن 

الدراجـات  حايـة  يف  املتبعـة  الطـرق 

الناريـة من الرسقـة، عر أجهزة حساسـة 

صـوت  بإصـدار  وتقـوم  داخلهـا  تركـب 

عـاٍل يف حـال تعرضـت الدراجـة للحركة 

نظاميـة. بطريقـة  تشـغيلها  دون 

ولهـذه الحساسـات عـدة أنـواع، فالقديم 

السـارق  منهـا وجـد لـه حـّل مـن قبـل 

عن طريـق فصـل بطاريـة الدراجـة التي 

األجهـزة  هـذه  ولكـن  الجهـاز،  تغـذي 

تتطـور ومنها مـن يعمـل حاليًـا ببطارية 

الرئيسـية. البطاريـة  منعزلـة عـن 

إمكانيـة  يـدرس  أنـه  محمـود  وأضـاف 

الدراجـة،  داخـل   "GPS" متتبـع  وضـع 

الصناعيـة  األقـار  مـن  إشـارة  يعطـي 

مـن  وميكنـه  الدراجـة  صاحـب  لجهـاز 

معرفـة مكانهـا يف حـال الرسقـة، ولكـن 

هذا األمر يبـدو متطوًرا ويوجـد صعوبات 

حقيقيـة يف تأمـني القطع الالزمـة، مؤكًدا 

"رمبـا تكـون مكلفـة ولكنني أسـعى ألن 

أصـل لهـذا الهـدف ولـو كان بعيـًدا".

النقـل  وسـيلة  الناريـة  الدراجـة  تعتـر 

األساسـية يف محافظـة إدلـب عموًما فهي 

رخيصـة الثمـن نسـبيًا، وتوفـر إمكانيـة 

التحـرك والتنقـل، وأصبح مـن الروري 

وجـود وسـيلة لـكل عائلـة يف ظـل غياب 

الخدمـات واملواصـالت العامة التـي كانت 

الجانب. هـذا  تغطـي 

دراجات "تختفي" في إدلب
ومساٍع الستخدام "GPS" في استرجاعها

"ال يخلو يوم دون شكوى لسرقة دراجة نارية في مدينة إدلب، ونلقي القبض على سارقين عدة مرات في كل أسبوع، 
هذه الظاهرة منتشرة كثيًرا لألسف ونسعى جاهدين الحتوائها ومحاربتها"، هذا ما قاله أبو الحارث شنتوت، مسؤول القوة 

التنفيذية في مدينة إدلب، وهو ما يعكس حجم انتشار الظاهرة.

عفاف جقمور - إدلب     

كان االبـن األصغـر هـو األرسع فقـًدا، فوليـد )27 عاًما( 

الـذي كان أصدقـاؤه يلقبونـه بــ "القلـب الشـجاع"، 

انتسـب للـواء شـهداء إدلـب منـذ تشـكيله وشـارك يف 

. ركه معا

كانـت "معركة حـارم" هي األخـرية، إذ قتل فيهـا أواخر 

2012، وتقـول أخته ناديـا زيدان )26 عامـا(، "قدر الله 

أن ندفنـه يف حـارم، كان يوصينـا قبـل وفاتـه أال ندفنه 

فيها بسـبب ما واجهـه يف تلك املعركة، لكّننا مل نسـتطع 

فعل يشء بعدمـا دفنوه".

تقـول أمـه إّن مفاجأتـه كانـت األقـل أملًـا، ألنهـا كانـت 

تتوقـع خـر وفاتـه مـع كّل رنّـة هاتـف، "قبـل وفاتـه 

بأربعـة أيـام كنت أعاتبـه عى ظهـوره عـى التلفزيون 

يف مقابلـة مـا، اعتذر يل ودعاين أال أقلق إن ظهر اسـمي 

عى الشاشـات بعـد أربعة أيّام، كان يشـعر بدنـو أجله. 

قتـل بعـد أربعة أيـام حًقـا، وكان الفقـد األول يل".

لقي حتفه قبل التقائه بعروسه
كان أحمـد عـى موعـد مع خطبـة فتـاة اختارتهـا أخته 

وقـررا الذهـاب إليهـا يـوم األربعـاء، لكـن قبـل ذلـك 

بيومـني حانـت منيتـه. 

ــر  ــام" يف أواخ ــرار الش ــة "أح ــد لحرك ــب أحم انتس

ــل  ــى التعام ــه ع ــه وقدرت ــرف بدهائ 2013، وكان يع

ــى  ــاكر ع ــاعدة عس ــكرية ومس ــز العس ــع الحواج م

ــقاق. النش

ــا، ورغــم  تقــول أختــه إن تشــييعه كان عرًســا حقيقيً

ــبب  ــم بس ــن جريانه ــن م ــروا كثريي ــم مل يخ أنه

ــم  ــت، لكنه ــك الوق ــيئ يف ذل ــي الس ــع األمن الوض

ــيعني. ــات املش ــؤوا مبئ تفاج

الوداع الثالث كان األقسى
"مل أتفاجأ مبقتل أحمد ووليد، لكن عمر مل أتوقعه أبًدا، مازلت 

غري مصّدقة رحيله إىل اآلن"، امتألت عيناها بالدموع وهي 

تتحدث إلينا، كان يعمل ببلدة سيجر كونها منطقة آمنة نسبيًا، 

لكن قصًفا جويًا طال محلّه.مل تكن األم تدري ما حدث البنها، 

ومل يعرف الجريان طريقة إلخبارها، تقول أم يوسف إنهم 

ذهبوا ليتأكدوا من سالمته لكنها كانت تعلم أنهم ذاهبون لدفنه.

ابنه الصغـري وليد، الذي يحمل اسـم عمه الراحـل، مايزال 

يتوعد بقتـل الطيار الذي قتـل أباه ودّمـر بيت جّدته.

تجربة فقد في الماضي
أم يوسـف كانـت ودعـت طفلـة فيـا مـىض، سـمتها 

ميـادة، وتوفيّـت وهـي ابنـة أربـع سـنوات.

وروت األم قصة مقتل ابنتها ذات الشعر األشقر والشفاه الكرزية، 

بحادث سري بتفاصيلها. مل تعلم حينها أنها ستودع إخوتها الثالثة 

فيا بعد عى حياتها، وتضيف "أسأل الله أن يكون امتحانًا ال 

عقوبة، ورفع درجات، وأن يتقبلهم الله يف عداد الشهداء".

أرض زراعية أسلو بها
بجانب البيت يوجد أرض زراعية صغرية، ماتزال أم يوسف 

تتعهدها بالرعاية.  كان لدى العائلة يف السابق أرض كبرية 

يف جوار غابات الباسل، التي تبعد خمسة كيلومرتات غرب 

املدينة، لكن بعد رحيل زوجها وأبنائها مل يبَق من يهتم بها 

وأصبح هناك صعوبة للوصول إليها، دفع ذلك أم يوسف 

لزرع شتالت جانب منزلها للخراوات األساسية تسلو بها 

حني تشعر بالضجر والفقد واألمل.

"ال يشء أصعـب من خسـارة الولـد"، تتنهد أم يوسـف، 

"قصـف بيتي بصاروخـني فراغيـني ومل أتأثـر طاملا أن 

بقيّـة أوالدي مازالـوا بخـري، حتى األطفال حاملو أسـاء 

الشـهداء لـن يعوضونـا عنهم ريثـا يكرون".

ي نفسها بالزراعة في إدلب
ِّ

أم الشهداء الثالثة تسل
بقي لدى أم يوسف زيدان، ذات الستين عاًما، ولدان هما أكبر أبنائها، وبناتها األربع، لكّن فراًغا وحزًنا غمراها وهي تودع ثالث أبنائها 

وأحّبهم إلى قلبها، ما دفعها للعودة إلى األرض التي استصلحتها قبل فترة لتزدهر بعد تراكم أحزانها، تسلو بها كلما اشتّد عليها األلم، 
عساها تمضي ذلك الوقت الذي أصبح طوياًل بعد فراقهم.

دراجات نارية في مدينة إدلب - 12 تشرين الثاني 2016 - )عنب بلدي(

http://www.enabbaladi.net/archives/113292
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أطفال الوعر يواصلون الحياة و”الشقاوة”
على قدٍم واحدة

عنب بلدي - الغوطة الشرقية      

"نحمـل عبئًـا كبـريًا حاليًـا فإمـا أن نكمل 

الهـادي  يقـول عبـد  أو نرتكـه"،  تعليمنـا 

خبيـة، طالـب السـنة األوىل  بقسـم اإلدارة 

واملحاسـبة، يف املعاهـد املتوسـطة التابعـة 

لفـرع جامعـة حلـب يف الغوطـة الرقية، 

فهـو طالـب وموظـف يف آن واحـد، كحال 

العـرات مـن أقرانه وزمالئه املسـجلني يف 

الجامعة. ومعاهـد  كليـات 

نقلـت إدارة املعاهد املتوسـطة، التابعة لفرع 

جامعة حلـب يف الغوطة، مقرهـا من مدينة 

العـام  القطـاع األوسـط، ليبـدأ  دومـا إىل 

الـدرايس الجديد، السـبت 5 تريـن الثاين 

الطـالب  اسـتياء معظـم  الجـاري، وسـط 

واملدرسـني، ال سـيا بعـد تعديـل التوقيت، 

ليبدأ من السـاعة السـابعة صباًحـا، بداًل من 

الــ12 ظهرًا العـام املايض.

استياء واسع بين الطالب 
طـالب قسـم اإلدارة أُبلِغوا بدايًة بـأن الدوام 

سـيمتد مـن 7 وحتى 11 ظهـرًا، وفق خبية، 

الـذي يؤكـد يف حديثـه إىل عنب بلـدي، أن 

األمـر اختلـف كليًـا قبـل أسـبوعني حـني 

امتد حتى السـاعة الواحدة ظهرًا، باسـتثناء 

يومـي السـبت والثالثـاء كعطلة أسـبوعية، 

إىل جانـب العطلة الرسـمية يـوم الجمعة.

توقيـت  تغيـري  يف  اإلدارة  طالـب  ويـرى 

أن  متمنيًـا  كبـرية"،  "مشـكلة  الـدوام 

تسـتجيب إدارة املعاهـد العرتاضات عرات 

الطـالب، بخصـوص إعـادة الـدوام إىل مـا 

كان عليـه يف العـام املايض، "كـون معظم 

الطـالب ملتزمـني بالعمـل مـع مؤسسـات 

بـني  التوفيـق  يسـتطيعوا  ولـن  مختلفـة، 

والعمـل".  الدراسـة 

محمـد عيل أبـو عيشـة، أنهى سـنته الثانية 

يف كليـة االقتصـاد يف وقـت سـابق، وقرر 

العـام،  الثالثـة هـذا  السـنة  التسـجيل يف 

بعد صـدور قـرار "التكمييل"، الـذي يتيح 

ملـن يريـد متابعة تعليمـه يف نفـس الفرع 

التسـجيل فيـه، إال أنه عـدل عن قـراره بعد 

تغيري الـدوام، موضًحـا لعنب بلـدي "لدي 

عائلـة والتزامات ففي ظـل الحصار جميعنا 

مسـؤولون، ولكـن يف حـال عـاد توقيـت 

أسـجل  رمبـا  عليـه،  كان  مـا  إىل  الـدوام 

تعليمي".   إكـال  وأسـتطيع 

يقـول الطالـب عمـر زارع، طالـب السـنة 

التابـع  األعـال  إدارة  قسـم  يف  الثانيـة 

مـع  متفـٌق  أنـه  بلـدي  لعنـب  للمعاهـد، 

املؤسسـة التـي يعمـل فيهـا عى بـدء عمله 

يف السـاعة 11 صباًحـا، إال أن تغيري الدوام 

وضعـه يف حـرية مـن أمـره، و"صدمـة"، 

وفـق تعبـريه.

ويقـرتح زارع أن تُلغى عطلة يومي السـبت 

والثالثـاء، "ليصبـح توقيـت الـدوام أقرص 

بعد توزيع السـاعات عى هذيـن اليومني"، 

الفتًـا إىل أن الوضـع الحـايل وضعـه أمـام 

خياريـن، "إمـا تـرك العمـل وهـذا إعـداٌم 

للـذات، أو ترك الدراسـة بعـد أو وصلت إىل 

السـنة األخـرية، فأكون أضعـت وقتي خالل 

العـامل املـايض، وكل مـا تعلمته".

وللوقـوف عـى مـا تدرسـه إدارة املعاهـد، 

تحدثـت عنب بلـدي إىل عضـو اللجنة العليا 

إلدارة تشـغيل جامعـة حلـب يف الغوطـة، 

الدكتـور ضيـاء الديـن القالـش، ويـرى أن 

الـدوام الصباحـي أفضل من بعـض الظهر 

بسـبب الوضـع األمنـي، إال أنـه يؤكـد حق 

الطلبـة يف التحـدث مـع عمـداء الكليـات 

ومـدراء املعاهـد بخصـوص التوقيـت.

ويقـول القالـش إن الدوام الـدرايس يصدر 

عـن العمـداء واملـدراء وتراعـى فيـه عـدة 

يحتمـل  "األمـر  أن  إىل  اعتبـارات، مشـريًا 

نحـو  السـعي  إطـار  يف  دامئًـا،  النقـاش 

التعليميـة”. العمليـة  األفضـل بخصـوص 

المدّرسون طرف متضرر 
مل يكـن تأثـري تغيـري التوقيـت ونقـل املقر 

مقتـرصًا عـى الطـالب فحسـب، بـل طال 

مـدريس األقسـام يف املعاهـد، ووفـق مـن 

اسـتطلعت عنب بلـدي آراءهم فـإن التغيري 

جـاء دون تخطيـط مـع الجميـع.

محمد الشـامي، مدرس قسـم املحاسـبة يف 

املعاهد املتوسـطة، يقـول إنه تفاجـأ وعدًدا 

مـن املدرسـني بنقـل املوقـع، "البعـض مل 

يعلـم مـن خـالل إدارة املعهـد، وإمنـا عـن 

طريـق الطـالب"، مشـريًا إىل أن "الكـوادر 

معظمهـا مـن مدينـة دومـا ما سـبب إعاقة 

ملدرسـني ومدرسـات ليس لديهـم قدرة عى 

التنقـل، وقـرروا تـرك التدريس".

ووفق الشـامي فـإن املدرسـني تواصلوا مع 

اإلدارة، "التـي طلبـت تواقيع كافـة الطالب 

يف املعاهـد، لتغيري توقيت الـدوام"، معترًا 

أن "ذلـك غـري ممكن فليـس كافـة الطالب 

لديهـم الظـروف ذاتهـا، أو يفكـرون بنفس 

الطريقة، إال أن األغلبية ال يناسـبهم التوقيت 

الصباحي".

الغوطـة،  يف  حلـب  جامعـة  إدارة  تُوفّـر 

التنقل للطـالب من وإىل الكليـات واملعاهد، 

إال أن الـكادر التدريـي مجر عـى التنقل 

إمـا بسـياراتهم الخاصـة، أو الخـروج مـع 

الطـالب، "وهذا غـري ممكن بسـبب ازدحام 

بـاص الطـالب"، بحسـب الشـامي، الـذي 

دعا إىل توفـري املواصالت بشـكل أكر عى 

أن تتنقـل بـني مـدن وبلـدات الغوطة.

"األسـبوع األول مـن العام الـدرايس مىض 

ومل أبـدأ التدريـس"، يختم الشـامي حديثه، 

مؤكًدا أنه سيسـتمر يف عملـه ضمن املعاهد 

"ولكـن عـى حسـاب عمـيل اآلخـر، ألننـا 

نفتقـر للكـوادر اإلدارية واملحاسـبية ويقع 

عـى عاتقنا تعليـم الطالب، مـا يحملنا عبئًا 

يف األيـام املقبلة". 

يُجمـع معظـم الطـالب واملدرسـني، الذيـن 

اسـتطلعت عنـب بلـدي آراءهـم، أن تغيـري 

توقيـت الـدوام كان أكـر رضرًا مـن تغيـري 

املـكان، متمنـني حلـواًل تصـدر عـن اإلدارة 

يف أقـرب وقـت، تُعيدهـم إىل ما كانـوا عليه 

خـالل العـام املـايض، وتتيـح لهـم العمـل 

والتعلّـم يف آن واحـد، يف ظـل وضع خاص 

تعيشـه الغوطة منـذ أكر من ثالث سـنوات.

جودي عرش - حمص     

كبقيـة األطفـال كان لـدى نـور أحـالم بالعيـش 

وسـط عامل آمن يرتاد فيه املدرسـة وميـارس كرة 

القـدم والسـباحة وغريها، لكـن صاروًخـا واحًدا 

كان كفيـاًل بإبعـاد هـذه األحالم عنه، وعن سـائر 

األطفـال يف مدينة حمـص الذيـن رشدت الحرب 

بعضهـم و وتركـت اآلخريـن بني الجهـل والحياة 

. لتعيسة ا

“غليص” يريد أن يعود إلى الشقاوة
يعيش نور ذو العرة أعوام يف كنف أخواله، فقد 

برفقة  يتيًا  ليرتك   ،2007 عام  يف  والده  تويف 

أخويه محمد وعيى، اللذين يكرانه بأعوام قليلة.

تجعله  بأنه  كفيلة  املادية  أخواله  حالة  تكن  مل   

وأخويه يعيشون حياة مرفهة، لكنها بالتأكيد أفضل 

من حياتهم يف ظل حصار حي الوعر الحميص.

التـي  الطـريان  غـارات  بإحـدى  نـور  أصيـب 

اسـتهدفت حـي الوعـر يف 29 آب الفائـت، مـا 

اسـتدعى إخراجـه للمعالجـة إىل مناطـق حمص 

الخاضعـة لسـيطرة النظـام، ليعـود بعدهـا إىل 

الحـي بعـد تعافيـه مـن اإلصابـة مبتـور القـدم 

وجالًسـا عـى كرسـيه املتحـرك. 

أسـاه أبناء حارته بـ "غليص" نسـبة لشخصية 

ظهرت يف أحد املسلسـالت السـورية، كونه طفاًل 

مشـاغبًا متلؤه الحياة، عى حـد قولهم.

إصابـة نـور غـرّيت الكثـري مـن أحالمـه لكنهـا 

مل تسـتطع قتـل ابتسـامته ورغبتـه الكبـرية يف 

الحيـاة، وفق ما رأه الناشـط اإلعالمـي فيصل أبو 

عـزام، الذي قـال إن "غليص يتمتع بـإرادة قوية، 

وحالتـه النفسـية جيـدة، ومل متنعـه إصابته عن 

تسـلق الجدار بعد رغبتـه بذلك، يقول يل بشـكل 

مسـتمر إنه سـيعود لشـقاوته السـابقة، ويتمنى 

أن يكـر برسعـة ليتمكن من زرع طـرف صناعي 

ليعـود إىل اللعب مـن جديد“.

أعمال شاقة من أجل لقمة العيش
جـال، ذو الــ 13عاًمـا، أحد الطـالب املتميزين 

يف  طبيبًـا  يصبـح  أن  ويتمنـى  مدرسـته،  يف 

املسـتقبل، لـوال اضطـراره إىل مغادرة مدرسـته 

قبـل عامني، ليصبـح أحـد الباعـة املتجولني يف 

حـي الوعـر، بعـد إصابـة والـده و عجـزه عـن 

إعالـة أرستـه املكونـة مـن أم وأربعـة أطفال. 

يقـيض وقتـه ألكـر مـن عـر سـاعات يوميًا، 

متجـواًل يف شـوارع الحي صيًفا وشـتاء، محاواًل 

بذلـك بيـع أكـر عـدد ممكـن مـن البسـكويت 

و"املسـكة" املحليـة الصنع، ليعـود إىل بيته يف 

إحدى املـدارس املخصصـة لالجئـني حاماًل معه 

مبلًغـا ماليًـا ال يتجاوز 1500 لرية سـورية أغلب 

األوقـات )أي مـا يقارب ثالثـة دوالرات(.

جاهـًدا  "حاولـت  بلـدي  لعنـب  جـال  يقـول 

أال أتـرك املدرسـة، لكـن إصابـة والـدي، وعـدم 

أجـرين  اإلغاثيـة،  املسـاعدات  مـن  اكتفائنـا 

عـى صنـع املسـكة املكونة مـن السـكر املذوب 

يومـي يف شـوارع  وبيعهـا بشـكل  وامللونـات 

الحـي".

جـال يبـدأ جولتـه يف الثامنـة صباًحـا ويعود 

إىل املنـزل يف السادسـة أو السـابعة، ويضيـف 

"بهـذا العمـل أوفـر عـى عائلتـي الكثـري مـن 

إخـويت  أراهـا يف جـوع  كنـت  التـي  املعانـاة 

وحـزن أمي، متجًهـا لهذا العمـل يك نعيش دون 

مسـاعدة أو شـفقة مـن أحد".

هـذه املعانـاة التـي ميـّر فيهـا جـال، اختارها 

أيًضـا أحمـد ذو الــ 15 عاًمـا ملسـاعدة والـده 

يف الزراعـة، بعـد تدهـور حالة والـده الصحية، 

وعـدم قدرتـه عـى مزاولـة عمله.

والـدة أحمـد تحدثـت لعنـب بلـدي عن السـبب 

الـذي دفـع ابنهـا لهـذا العمـل، إذ "أصيـب أبو 

أحمـد بعـدة نوبـات قلبيـة، مـا جعـل حالتـه 

الصحيـة سـيئة للغايـة، األمـر الذي حـال دون 

مزاولـة عملـه بالشـكل املطلوب، فهـذا النوع من 

األعـال يحتـاج إىل قـوة بدنيـة كبـرية".

 تـرك أحمد املدرسـة تحت ذريعة عدم االسـتفادة 

مـن التعليـم يف الوضـع الحايل، ووجـود ظرٍف 

اضطـراري يجعل مـن العمـل أولوية له.

حاولنـا مـراًرا إقناعه بالعـودة عن قـراره، تتابع 

والـدة أحمد، لكـن دون فائـدة تذكـر، فهو ليس 

تعليمـه يف هـذه  تـرك  الـذي  الوحيـد  الطفـل 

تحسـنها،  عنـد  العـودة  وسـيحاول  الظـروف، 

إضافـة أن التعليـم ال يطعـم خبـزًا.

أزمات نفسية وّلدها القصف
يف  بازديـاد  بـدأت  النفسـية  األطفـال  معانـاة 

اآلونـة األخـرية، إثـر عمليـات القصـف وحاالت 

املـوت والتـرد التـي تشـهدها كافـة املناطـق 

واملـدن السـورية، األمر الـذي خلق البيئـة األمثل 

بـني  انتـرت  التـي  التوحـد  حـاالت  الزديـاد 

األطفـال يف اآلونـة األخـرية.

عبـد العزيـز الـدااليت عضـو املنظمـة العربيـة 

لحقـوق اإلنسـان يف حـي الوعر يوضـح لعنب 

بلـدي أنـه "ال شـك أن االسـتقرار االجتاعـي، 

هـو أحـد أهـم العوامـل التـي تؤثر عى نفسـية 

الطفـل وتحدد شـكل مسـتقبله، و يف ظل أجواء 

الحـرب التـي نعيشـها أصبحـت حيـاة معظـم 

األطفـال السـوريني بعيـدة عـن االسـتقرار، إذ 

أصبـح التـرد مالزًمـا لنمـو الطفـل يف البيت 

واملدرسـة".

معانـاة الطفل مـن التـرد واالنتقال مـن منزل 

اىل آخـر نتيجـة أعـال القصـف، يؤثـر بشـكل 

كبـري عـى نفسـيته ويفقـده شـعوره باألمن و 

الدااليت. بحسـب  االطمئنـان، 

يقـارب عـدد األطفـال يف حـي الوعـر 15 ألف 

طفـل، بينهم ألـف و730 رضيًعـا، وأوىل حاالت 

األطفـال  اسـتهدفت  الوعـر  حـي  يف  النـزوح 

والنسـاء، بعـد تنفيذ عـدة مجـازر بحقهم خالل 

الحصار.  سـنوات 

طالب ومدرسو المعاهد المتوسطة مستاؤون

فرع جامعة حلب في الغوطة ينقل مقره 
وُيعّدل توقيت الدوام الدراسي

أطفال في حي الوعر بمدينة حمص )عنب بلدي(

يضـم فـرع جامعـة حلـب يف الغوطـة، 

معاهد متوسـطة من مثانية اختصاصات 

وفرنسـية،  وعربيـة،  إنكليزيـة،  )لغـة 

وفيزيـاء،  عامـة،  وعلـوم  ورياضيـات، 

ومعلـم صـف، إضافـة إىل معهـد العلوم 

واملحاسـبة،  أعـال،  وإدارة  الرشعيـة، 

التخديـر  باختصـايص  الطبـي  واملعهـد 

واملخابـر(.

ويضـم املعهد التقـاين الطبـي حالًيا 100 

طالب، بينـا يضم معهد إعداد املدرسـن 

بكافـة االختصاصـات، ضمـن السـنتن 

األوىل والثانيـة 500 طالـٍب، ويـدرس يف 

 130 قرابـة  واملحاسـبة  اإلدارة  قسـمي 

آخرين. طالًبـا 

وإىل جانـب املعاهـد هنـاك كليتـا الطـب 

واالقتصـاد اللتـان تتبعـان لجامعة حلب، 

ويدرس يف كلية الطـب حالًيا 100 طالب، 

إضافـة إىل 100 آخريـن يف االقتصاد.

أطفال الوعر يواصلون الحياة و”الشقاوة”على قدمٍ واحدة
http://www.enabbaladi.net/archives/113295
أطفال الوعر يواصلون الحياة و”الشقاوة”على قدمٍ واحدة


رأي وتحليل08

أحمد الشامي 

ها قد تحقق ما كنا تخوفنا منه األسبوع املايض، 

ووصل "زملة بوتن" إىل البيت األبيض، وبدل 

"الصعلوك األسمر" سوف يرتبع عىل عرش القوة 

األعظم يف العامل "صعلوك أشقر".

كيف متكن رجل جاهل، فاسد، عنرصي، كاره 

للنساء، متهور وعديم الخربة من الفوز يف 

مواجهة سيدة محرتمة تتمتع بالكفاءة والخربة؟

ملاذا أخطأت كل معاهد البحث السيايس ومل ير أي 

منها الغامة السوداء املساة "دونالد ترامب"؟ 

سبق وأن ذكرنا أن فرتة "بيل كلينتون" كانت 

بداية االنحدار يف التاريخ األمرييك، وأن 

التاريخ سيقارن مابن "أوباما" و"بريجنيف" 

باعتبارها ميثالن نهاية عرص إمرباطوري: 

أمرييك بالنسبة للرئيس األسمر ومسك الختام 

لإلمرباطورية الشيوعية فيا يخص "بريجنيف" 

الذي متتع مبباهج السلطة والنفوذ حتى لحظة 

وفاته.

يف االتحاد السوفييتي بلغ الفساد أقصاه يف 

مرحلة "بريجنيف" الذي متتعت ابنته "جالينا" 

بهوايتها يف جمع املجوهرات يف حن كان 

الروس يتضورون جوًعا.

"بيل كلينتون" كان أول رئيس أمرييك ينتقل 

بعد خروجه من السلطة من عامل السياسة إىل 

عامل األعال، ثم أصبح هو وزوجته من أصحاب 

املالين يف غضون أعوام قليلة. "كلينتون" اسنت 

"سنة" كانت مسترتة سابًقا يف الحياة السياسية 

األمريكية مؤداها أن السياسة هي وسيلة 

للرثاء وهو ما دفعت زوجته مثنها بخسارتها 

االنتخابات، ألن األمريكين الفقراء ساءهم أن 

ينتقل آل "كلينتون" إىل وضع أصحاب املالين.

آل "بوش" ليسوا أفضل بداللة خسارة "جيب 

بوش" لالنتخابات األولية للحزب الجمهوري 

ألسباب مشابهة.

أوباما سيغادر السلطة خالل شهرين وسيبدأ 

حياة جديدة كمحارض وكخبري ميلك شبكة 

عالقات واسعة وهو سيحصل عىل املالين لقاء 

"خدماته" ولسان حاله يقول، "كربيجنيف" قبله: 

ومن بعدي الطوفان.

األمريكيون الفقراء فضلوا التصويت مللياردير 

أهوج بدل إيصال السيدة "كلينتون" إىل البيت 

األبيض، قبلهم اختار الروس يف التسعينيات 

ٳيصال املخمور "يلتسن" ٳىل "الكرملن" .

هناك ثورة سياسية يف الواليات املتحدة، ضد 

النخبة املرفهة التي تتمتع بحسنات العوملة 

والرثوة وترى املستقبل بعيون متفائلة. يشء 

مشابه حدث يف بريطانيا مع "الربيكسيت" 

حيث صوت الفقراء ضد "الغزو" الذي تتعرض له 

بالدهم من قبل العالة األوروبية.

ليك نفهم هاتن الظاهرتن علينا أن نتأمل الحالة 

النفسية للفقراء والطبقة الوسطى يف هذين 

البلدين حيث تسود رأسالية متوحشة وتصل 

الفوارق الطبقية إىل مستويات فلكية.

األغنياء، من ماليك الرشكات وأصحاب املصارف 

واالستثارات استفادوا من عوملة االقتصاد عرب 

توسيع استثاراتهم ونقل مصانعهم إىل بالد 

العالة الرخيصة، إضافة إىل استقبال املهاجرين 

ممن يقبلون بأجور بخسة ويعملون دون رشوط.

باملقابل، العال والحرفيون مل يستفيدوا من 

العوملة بيشء، عىل العكس من ذلك فهم يدفعون 

مثن هذه العوملة من انخفاض مداخيلهم ويعانون 

من منافسة املهاجرين لهم يف أعالهم وحرفهم 

وبأجور أقل.

بالتايل كان من املفهوم أن ينتفض الفقراء ضد 

النخب الحاكمة وضد طغيان رأس املال واملصارف 

وضد عربدة  األثرياء واستهتارهم مبخاوف 

الفقراء والضعفاء من مواطنيهم. هكذا كانت 

فرص السيدة "كلينتون" يف النجاح تقل مع كل 

دعم تتلقاه من النخب الرثية ومن وسائل اإلعالم 

املكروهة من قبل الشعب.

يشء من هذا القبيل حدث يف سوريا حيث متتع 

من يسميهم "ياسن الحاج صالح" بالسورين 

"البيض" بكل مزايا االنفتاح والرخاء االقتصادي 

يف حن كانت أغلبية السورين ترى أحوالها 

املعيشية وهي تتدهور يوًما بعد يوم.

إن حاولنا إسقاط الوضع السوري عىل 

االنتخابات األمريكية ميكننا القول إن األمريكين 

قد "ثاروا" عىل طريقتهم الخاصة ضد النخبة 

الحاكمة.

املشكلة هي أنهم قد صوتوا للمعادل األمرييك 

"لرامي مخلوف"!... وهو ما يعد بالد العم "سام" 

مبستقبل غري مرشق.
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اللعنة السورية

بـراء الطه 

جاء إعالن قوات سـوريا الدميقراطية بعد 

مد وجذر، وضغوط مورسـت عىل اإلدارة 

الرقة  األمريكية برضورة مزامنـة معركة 

مـع معركة املوصل، حتى يتم تقسـيم 

مهمـة اجتثاث التنظيم عـىل عاتق البلدين 

تقريًبا. بالتساوي 

األمر الذي يجب نقاشـه هنا هو ما رصح 

به بريت مكجـورك، املبعوث الرئايس 

الخـاص للتحالف، عن أن املعركة سـتكون 

عىل عدة مراحـل، يهدف أولها إىل عزل 

مدينـة الرقة ومن ثم اإلطبـاق عليها، فا 

ذلك؟ إمكانية  هي 

معنـى العزل هو التطويق بشـكل كامل 

)شال، وجنوب، وغرب، ورشق(، وهذا 

األمر مسـتحيل جملـة وتفصياًل، إذا ما 

ألقي عىل عاتق قوات سـوريا الدميقراطية 

منفـردة، فالريف الجنـويب للرقة ال يوجد به 

أي وجـود لتلك القوات عىل األرض وال ألي 

قوة أخرى، فكيـف ميكن أن يتم ذلك.

ال تقـل أهمية معركـة الرقة عن معركة 

املوصل التي اشـرتكت فيهـا جميع القوى 

العراقيـة املوجودة عىل األرض رغم 

التحفظـات عىل بعضها، لكّن اسـتعداد 

التنظيـم والتجهيز الجيـد ملثل هذا اليوم 

حّتم توحـد كل األطراف إلنهاء وجوده من 

األرايض العراقية بالشـكل الظاهري الذي 

اليوم. نراه 

كذلك سـتتطلب معركة الرقـة توحد جميع 

التنظيم  األطراف لهذا الغرض وإنهاء وجـود 

سـوريًّا، ولذلك مـن البديهي أن تكون املهام 

مقسمة عىل الشـكل التايل: إذا ماكان 

العمل ذا “طابـع جدي”، وليس مجرد رصف 

نظـر عن معركة أخـرى كا حدث يف معركة 

. منبج

الجنوب: ففي 

الجيش الذي خاض غـار تجربة التقدم 

باتجـاه الطبقة مـازال موجوًدا يف منطقة 

أثريـا التي تبعد عن مطـار الطبقة حوايل 

114 كيلومرتًا، لذلك سـتكون مهمته يف 

حـال العمل الجدي عـىل معركة الرقة هي 

التطويـق من الجنوب الـذي لن يجد فيه أي 

صعوبة تذكر، فخط السـري من أثريا إىل 

الرصافة خـط صحراوي ال توجد فيه أي 

كتل إسـمنتية تسـاعد يف عملية املقاومة 

أو التحصـن، لذلك لـن يحتاج إال إىل عملية 

إسناد جوي بسـيط لرضب األرتال املتقدمة 

أو الكائن املوجـودة عىل خط التقدم. 

وما يسـهل هذه العملية بشـكل أكرب هو 

فتـح عملية موازيـة تنطلق من أراك باتجاه 

السـخنة لتشـتيت قوة التنظيم وإرباك 

العسكرين. قادته 

أما يف الشـال والشال الرشقي والغريب:

والقوى  الكردية  للقـوات  باملطلق  الوجود 

العمليات من  لها وسـتنطلق  املؤازرة 

محوري الهيشـة وعن عيىس، وتبعد عن 

47 كيلومرتًا خّط نظر. مدينة حـوايل 

يتميز الريف الشـايل بوجـود كثيف للقرى 

يعتمد  الجنويب،  بالريـف  واملدن، مقارنة 

فيهـا التنظيم عىل نصـب الكائن للقوات 

املعاديـة إلبطاء تقدمهـا باتجاه املدينة، 

حيـث جهز العدة لخـوض معركة طويلة 

األمد قد متتد أشـهًرا يف حال نجاحها.

للسـيطرة عىل مدينة الرقـة أهمية إعالمية 

فقـط ميكن اسـتخدامها لتعويم هذا الطرف 

أو ذاك ليس إال، وال ميكن اسـتثاره يف 

ميـدان املفاوضات، إضافة إىل ذلك فإن 

أهميتهـا العملياتية ال تقارن بأي شـكل 

من األشـكال مبدينة الطبقة صاحبة السـد 

املايئ األهم يف سـوريا واملنطقة.

أما عن الدور الرتيك يف املعركة فسـيكون 

كا هو واضح مـن تحت الطاولة عن 

طريـق ضخ املعارضة املسـلحة التي تلقت 

تدريبات يف األرايض الرتكية، بجسـد قوات 

سـوريا الدميقراطية، وهو ما بدا واضًحا 

بعد التعنـت الكردي يف عدم إرشاك تركيا 

مبارش. بشكل 

تحالفات المصالح تفرض نفسها
على “غضب الفرات”

محمد رشــدي شــربجي 

حســًنا إذن! انترص دونالد ترامب دميقراطًيا 

يف دولة يحكمهــا نظام انتخاب دميقراطي 

منــذ 240 عاًما فقط، ليجيب بشــكل نهايئ عىل 

الســؤال الذي طرحه نجاح النازية يف انتخابات 

دميقراطيــة كذلك يف أملانيا عام 1933، ما هي 

الضانة بأال يوصل الشــعب بإرادته مختاًل 

عقلًيا إىل الســلطة؟ وما هي الضانة إذا 

وصل هذا املجنــون أال يقولب الدولة مرة أخرى 

عىل مزاجه؟ أجاب ترامب، وقبله بريكســت 

بريطانيا، بشــكل قاطع: ال ضانة عىل 

اإلطالق.

منذ نشــأتها نظّر بعــض املفكرين للدميقراطية 

ــكيك، خاصة أنها كانت تهديًدا  بيشء من التش

ــي القائم يف أوروبا وقتها، كيف  للنظام الطبق

من املمكن مســاواة صوت الجاهل املقيم يف 

الحانات بصــوت العامل املطلع عىل بواطن 

األمور؟ و"أين العدالة يف مســاواة غري 

املتســاوين؟”، كا كان يقول نيتشه، وهو 

ذات الرأي الذي كان يذهب به أرســطو فيا 

قبل، أما غوســتاف لوبون فقد رد عىل هذا 

التســاؤل، مع إميانه بأحقيتــه، بأنه ليس هنالك 

من ضانة أن مجموعــة من العلاء عندما 

تشكل "جمهوًرا" ســتتخذ قراًرا أعقل وأكرث 

ــكل  منطقية من مجموعة من الرعاع حن تش

"جمهــوًرا"، فالجمهور هو الجمهور وهو 

فوضوي وأهوج بكل حال، بحســب لوبون.

ــة تعّرف بأنها  ولذلك فإن الدميقراطي

ــوًءا" لتداول السلطة، فال  "الطريقة األقل س

يوجــد طريقة تبادل ســلطة بال أخطاء ورمبا 

كوارث، ومن املســتحيل حــرص التصويت بفئة 

محــددة مثقفة واعية وذات مســتوى تعليمي 

جيــد كا يطرح البعض بشــكل عجيب، فهذا 

الطــرح عدا عن غرابتــه ال يضمن أن تكون 

ــن" دامئًا صحيحة،  خيارات "املثقفن الواع

وتبقــى الضانات هي وعــي الناخبن والطبقة 

السياســية الحاكمــة أواًل )وهو ما ال ميكن 

التعويل عليه بشــكل دائــم( وتدعيم نظام 

الحكــم بقوانن تعيق طمــوح أي رئيس منتخب 

ــىل الدميقراطية ثانًيا.   لالنقالب ع

وهكذا ال تكون الحقوق املدنية األساســية، 

ــية والفردية، قضية  كالحريات الدينية والسياس

انتخابيــة تتغري بتغري آين ملــزاج الحاكم املنتخب، 

بل هي حقوق مكفولة بالدســتور، أو مواد 

ــتورية يف الحالة الفرنسية، يتطلب  فوق دس

إلغاؤها تعدياًل للدســتور يســتحيل تحقيقه 

ــىل الثلثن مبعظم البلدان،  دون أغلبية تزيد ع

وهي أعقد من ذلــك يف الحالة األمريكية، وكذا 

األمر بالنســبة ملدة وعدد مرات انتخاب الرئيس 

القضايا.  من  وغريها 

يعتــرب انتخاب ترامب تعــرثًا للفكرة الدميقراطية 

بالتأكيــد، وليس غريًبا احتفال أقطاب الســلفية 

بذلك، وهو يأيت يف ســياق عاملي ميتد من 

الفلبن وكوريا الجنوبية يف رشق آســيا إىل 

الواليات املتحدة،  ترتاجــع فيه الدميقراطية 

ويتصاعــد فيه املد اليميني الشــعبوي املتطرف 

الكاره لألجانب، ودامئًا لإلســالم! والحانق عىل 

ــه قيمه وأمنه وهويته  العوملة التي رسقت من

ــة،  لصالح هوية معوملة هجينة غري متجانس

ــتخفاف النخب الحاكمة بقيمه  واملنتقم الس

الدينيــة والتقليدية لصالح أفــكار ليربالية خرقت 

مألوف. كل 

مــع أن أوباما كان ينظــر إليه عىل أنه من أتباع 

املدرســة الواقعية الكالسيكية يف العالقات 

الدولية القامئة عــىل القوة واألمن، ولكنها 

تؤمن بذات الوقــت أن التحالفات بناء عىل 

ــتحقق نوًعا من الحاية، فإنه  قيم مشرتكة س

من الواضح أن ترامــب يتعّداه إىل تبني أفكار 

ــة الواقعية الحديثة “البنيوية”، كا نظّر  املدرس

لهــا كيينث والتــز يف كتاباته، التي تعتقد أن 

هدف الدول يف عامل فوضوي ال تحكمه ســلطة 

هو البقاء وامتــالك القوة لردع باقي الدول التي 

ال ميكــن التيقن من نواياهــا مطلًقا، ومن يريد 

الحاية فليحِم نفســه بنفســه، ومن الغباء أن 

أحد. من  الحاية  يتوقع 

ال يشء يســتحق الفرحة بوصول ترامب إىل 

ــلطة، وال حتى فرحة البعض "بكشف الوجه  الس

الحقيق ألمريــكا”، وكأننا ال نعرف هذا الوجه 

الحقيقــي عىل مدى القرن املايض.

لن يخوض ترامب حربًا عســكرية مع الصن 

كذلك، فهو ليــس مغفاًل إىل هذا الحد بداية، 

ويحتاج إىل تفويض من مجلس الشــيوخ 

ــن يبقى له، والحالة هذه  بغرفتيه ثانًيا، ول

إلشــباع رغبة أنصاره املتعطشن للدماء، إال 

تكثيــف الحرب عىل اإلرهاب، والذي بّن ترامب 

مبا يكفي أنه يعني به اإلســالم. 

وال يشء يســتحق الرثاء بدوره، وأستغرب من 

البعض املذعور مــن عالقة ترامب ببوتن، وكأن 

ترامب هو من وضــع الفيتو عىل تزويد الثوار 

بالســالح النوعي، أو هو من ألغى عرشات 

الخطط العســكرية إلجبار األسد عىل التفاوض، 

وليس أوباما الذي قّدم ســوريا لبوتن عىل 

طبق من ذهب.

هنــاك يشء إيجايب واحد فيا حصل، وهو أن 

ــا عىل نطاق عاملي ستخوضه النخب  هناك نقاًش

عن أزمة الحداثة، فــإذا كان التحليل انتهى أن 

من أبرز أســباب صعود النازية كان الكساد 

ــن واالنهيار االقتصادي الذي  الكبري قبلها بعام

ــن تربير انتخاب ترامب  أصاب أملانيا، فكيف ميك

اليوم واالقتصــاد األمرييك يتفوق عىل أقرب 

منافســيه مبراحل. إنه سؤال الحداثة من جديد، 

الحداثة التي ال تنتج إال هولوكوســت، بحسب 

زيجمونت باومان يف كتابه الشــهري.

ر الديمقراطية
ّ

تعث
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إبراهيم العلوش 

تزايدت الترصيحات والبيانات حول تحرير الرقة 

هذه األيام، بشكل متواتر بالتزامن مع مجريات 

االنتخابات األمريكية والتبدل يف قيادتها بعد نهاية 

فرتة حكم الرئيس األمرييك أوباما، وتتضارب هذه 

الترصيحات بن القوات الكردية، وبن املسؤولن 

األتراك الذين يضاربون عىل هذه القوات املدعومة 

أمريكًيا ويرفضون مشاركتها مبجريات معركة 

تحرير الرقة.

ال شك أن الخالص من داعش ودحرها حلم كبري 

ألهل الرقة، ولكل السورين الذي وقعوا بن فكيها 

األسودين، وامللوثن بالطاعون. فداعش مخلوق 

وبايئ تناسل من زواج املتعة بن البعثين وغالة 

األصولين، وما يجمع بينها بشكل أسايس 

هو احتقار الناس، واالستخفاف مبشاعرهم 

وبأفكارهم، ومارسة أقىس أنواع اإلذالل ضدهم.

وخالل األشهر املاضية تم اإلعالن عدة مرات عن 

بدء معركة تحرير الرقة من قبل القوات الكردية 

املرتبطة بالـ "يب يك يك"، الحزب الكردي الذي 

يخوض رصاًعا مسلًحا مع تركيا انطالقا من جبال 

قنديل، وهذه القوات مدعومة من قبل األمريكين 

والتحالف الغريب، ومن جهة أخرى تم اإلعالن عدة 

مرات عن قرب تحرير الرقة، من قبل قوات الجيش 

الحر املدعومة من تركيا.

وما تأخري معركة تحرير الرقة إال نتيجة رصاع 

بن األكراد املكلفن أمريكًيا بقيادة املعركة، وبن 

األتراك الذين يرفضون أن ميتد نفوذ مقاتيل جبال 

قنديل إىل الشال السوري، ليكون جبهة تستنزف 

قواها ويديم الحرب ضدها خالل السنوات ورمبا 

العقود املقبلة.

وحدهم املدنيون يف الرقة، ويف مناطق سيطرة 

داعش، هم من متتد معاناتهم يوًما بعد يوم، 

ويخضعون لشتى أنواع التنكيل عىل أيدي قوات 

داعش وأجهزتها األمنية، التي استنسخها ضباط 

البعث العراقيون من مناذج املخابرات العراقية، 

متعاونن مع بعض املعتقلن السابقن من 

السورين الذين أتقنوا أساليب التعذيب التي 

خضعوا لها يف سجون البعث السورية، وعّمموها 

عىل الناس بعد إطالق رساحهم من قبل النظام، 

لنرش ثقافة املوت والتنكيل، ضد الشعب السوري 

الثائر، ولوصم ثورته باإلرهاب، ولطمس تجلياتها 

السلمية التي هزت ضمري العامل وكسبت التأييد من 

قبل الشعوب واملنظات والناشطن الدولين، ما 

جعل سقوط نظام البعث األسدي أمًرا حتمًيا قبل 

انبثاق هذا املخلوق الداعيش ومشتقاته اإلرهابية.

يف صباح أحد األيام، بداية اسـتيالء داعش عىل 

الرقة، ويف سـاحة املجمع الحكومي، قامت دورية 

للحسـبة الدينية بحالقة شوارب أحد الرجال أمام 

زوجته وأمام املارة يف استعراض لقوة االحتقار 

للناس، وهي إشـارة إىل استثار البيئة التي 

عززها النظام يف احتقار السورين. فداعش 

التي تحلق شـوارب املارة يف الرقة، وتجربهم عىل 

اللباس األفغاين، وتطمس نساءهم باألسود، 

وتحولهن إىل كائنات مجهولة املالمح والوجود، 

يظهر قائدها أبو بكر البغدادي غليظ الشـاربن 

وغري حليقها وال أحد من رجاله يسـتطيع 

انتقاده، وهذا يشبه حمالت مكافحة الفساد 

البعثي التي تسـتثني رفعت األسد من املساءلة 

)لجنة من أين لك هذا، يف السـبعينيات(، وتحرّم 

السـؤال عن أموال البرتول، أو عن املبالغ التي 

تجمعهـا عائلة القائد "الخالد" وأقاربها وأعوانها، 

يف البنوك العاملية من جراء السـلب والنهب.

وكذلك يتفق النظام وداعش عىل أن كل من هرب 

الجًئا إىل تركيا -مثاًل- هو خائن وكافر، خائن ألنه 

هرب من قصف طائرات األسد، وكافر ألنه هرب 

من بناء الدولة اإلسالمية املزعومة والقامئة عىل 

التعذيب والذل. ولعمق الصلة بن النظام البعثي 

والنظام الداعيش، فإنها مل يتحاربا إال حول 

بعض املصالح البرتولية واالقتصادية، وقد اتفقا 

مًعا عىل محاربة الجيش الحر وتفريق صفوفه 

وتدمري تجمعاته، النظام عرب القصف الجوي، 

وداعش عرب االخرتاقات االنتحارية.

تجربة التحرير السـابقة من داعش والتي نفذتها 

قوات البعث الكردي بزعامة صالح مسـلم املرتبطة 

بالـ "يب يك يك"، تحولت إىل اسـتيالء استيطاين 

ضد القرى العربية يف تل أبيض وسـلوك، وتحّول 

التحرير املزعوم إىل احتالل جديد، وفرضت 

التغيريات عىل الناس، من التعصب الديني 

الداعيش إىل التعصب البعثي الكردي، الذي 

مُيارس حتى عىل األكراد السـورين من قبل قادة 

جبال قنديل، الذين يتجاهلون سوريا، وينظرون 

شـااًل إىل تركيا ومعاركهم املقبلة ضدها، وهي 

سـتكون امتداًدا ملعاركهم السابقة، التي استمرت 

عقوًدا كثرية ضد الدولة الرتكية، وستسـتمر زمًنا 

طوياًل، وسـتضحي بدماء أبناء الرقة من عرب ومن 

أكـراد يف معارك ال نهاية لها، وهم مثل داعش، 

ومثل النظام، ال يعنيهم الشـعب السوري، وال 

تعنيهم ثورته من أجل الحرية والكرامة.

معركـة تحرير الرقة التي يتزاحم عليها األتراك 

واألكـراد، تُغفل أن النظام هو صانع هذا املخلوق، 

وهـو من يدعم وجوده، وال خالص من هذا الكائن 

الخرايف إال بإسـقاط النظام نفسه، ألنه هو معمل 

تفريـخ هكذا مناذج أنتجها خالل هذه الثورة، 

وقبـل هذه الثورة، وكان يصّدرها إىل العراق وإىل 

لبنان، ومل تكن لالسـتهالك املحيل، حتى وصلت 

منتجاته أخريًا إىل األرايض السورية، وساهمت 

بتمزيقها وتدمريها بالتعاون مع الطائرات 

الروسـية، وامليليشيات اإليرانية التي ال تقل إجراًما 

عن داعش.

اللعبـة الدولية التي صنعت داعش أو صمتت عن 

منوهـا، صدمتها عمليات داعش اإلرهابية يف املدن 

األوربيـة، وها هي اللعبة الدولية ذاتها التي تصنع 

امتدادات املتعصبن من األكراد وتشجعها، والتي 

ستتسبب بإرهاب جديد وبحروب وعداوات بن 

العـرب، واألكراد، واألتراك، ولن تنتهي عقابيلها بعد 

تحريـر الرقة من داعش، إال اذا كان هذا التحرير 

بقيادة الجيش الحر من أهل الرقة ومن السـورين 

املؤمنن ببلدهم من عرب ومن كرد، وبأهداف 

واضحة تحفظ كرامة وحرية سكان الرقة، 

وتعيـد لهم بيوتهم وأمالكهم املنهوبة، وتعالج 

مظلومياتهـم جميًعا بعدل وبال تحيز، وأال يكون 

هذا التحرير بابًا يعود عربه نظام االسـتبداد إىل 

الرقة، كا عاد إىل تل أبيض عرب تسـهيالت صالح 

مسـلم وحزبه الذي يتقن الربوباغاندا السياسية 

وطرق خداع الرأي العام األورويب والعاملي، 

ويصّور سـكان الرقة من غري األكراد بأنهم مجرد 

دواعش، وهذا هو خطاب النظام نفسه للرأي 

العام العاملي ضد الثورة السورية!

شيروان شاهين 

استبدال سجون األنظمة التي تتقاسم كردستان 

بسجون كردية ليس تحّرًرا وبناء وطن، وإمّنا هو 

عملية تكريد ألدوات االستبداد، فالسجون هي 

السجون، مها اختلفت عناوينها واللغة القامعة لنا.

تتطلب عملية التضامن الواسعة للربملانين الكرد 

الذين اعتقلوا أخريًا يف تركيا، مّنا تضامًنا كرديًا عاًما، 

وهي من أولويات املناضلن الكرد يف مختلف األجزاء، 

فالتهم التي استخدمها االدعاء الرتيك تدور حول تهم 

جاهزة تتعلّق بدعم اإلرهاب، وما يدور يف فلكها من 

تهم، الغاية منها إضعاف حزب الشعوب الدميقراطي، 

أحد ركائز قوى املعارضة السياسية يف تركيا ضد 

حكومة العدالة والتنمية الحاكم، الذي يحاول فرض 

هيمنته عىل مؤسسات الدولة، وبإمتام عملية 

اعتقال قادة حزب الشعوب ميكن القول إّن خريف 

الدميقراطية قد بدأ.

مبوازاة ذلك، انقسم الشارع الكردي، وخصوًصا 

يف غرب كردستان، إزاء عملية االعتقاالت بن 

متضامن مع املعتقلن الكرد ومرتّدد، وبن من رفض 

التضامن، بحجة أّن هناك معتقلن كرد يف سجون 

االتحاد الدميقراطي )الفرع السوري لحزب العال 

الكردستاين(، حليف حزب دمريتاش.

كّل حركة كردية ملزمة بالتضامن مع شقيقتها 

الكردية يف الجزء اآلخر، إن تعرّضت لظلم واستبداد 

من النظام املحتل لذلك الجزء، ألّن جوهر الدفاع عن 

القضية الكردية قائم عىل العدالة ومبادئ حقوق 

اإلنسان، ففي الوقت الذي يعتقل الكرد من أجل الدفاع 

عن حقوقهم، هناك معتقلون كرد آخرون برزوا عىل 

املشهد السيايس الكردي، وهم يف سجون اإلخوة 

الكرد!

منذ أن استلم حزب االتحاد الدميقراطي )19 متوز 

2012( زمام املبادرة والسلطة يف املناطق السورية 

الكردية، بدأ بفرض هيمنته وسلطته، فرشع ببناء 

السجون الرسية، واعتقل معظم املعارضن له، 

وخطف قادة ميدانين معارضن له إىل جانب نفي 

سياسين كرد إىل كردستان العراق. وتحّول هذا 

الحزب من حزب نضال من أجل حقوق الشعب إىل 

حزب سلطة، ما جعل معظم ناشطي الحركة الكردية 

يف غرب كردستان ناقمن عىل سياسات حزب 

االتحاد الدميقراطي.

يف وقت يخرج أنصار الحزب يف مدن أوروبا 

وساحاتها، منادين بالحرية والدميقراطية ألجل 

املعتقلن الكرد يف تركيا، ويجعلون من الشعارات 

الدميقراطية مطلًبا لحل القضية الكردية، يخفون 

حقيقة واقعية بأنّهم وحزبهم أول من ميارس القمع، 

ويغتال االختالف والدميقراطية كرديًا، ويتسرتون 

عىل مارسة سلطة حزبهم، وبأّن هناك سجونًا 

كردية لديهم )تابعة لنظام حزب االتحاد الدميقراطي( 

تبتلع كرًدا آخرين، وتضطهدهم، والسبب فقط هو 

االختالف يف أدوات النضال الكردي. هذه السجون ال 

تختلف يف القمع عن سجون تلك األنظمة، وبشهادة 

معظم الناجن منها، والذين رسدوا عن وحشية يف 

االستجواب، وعن عمليات تعذيب، وكّل ذلك يربّره 

الحزب لنفسه كونه يخوض حالًيا حربًا مفتوحة ضد 

إرهابيي داعش.

الحركة الكردية يف سوريا املتمثلة بقوى املجلس 

الوطني الكردي، والحركات الشبابية املوالية لها، 

تواجه ظلمن مزدوجن وتقود نضالن مزدوجن، 

يف الوقت نفسه، مرّة مثل باقي األحزاب الكردية التي 

تقود نضالها الخاص يف مواجهة ذلك النظام، ومرّة 

يف مواجهة االستبداد الكردي املحيل املتمثل بسلطة 

حزب االتحاد الدميقراطي، والذي ينخر الجسد الكردي 

داخلًيا، ويهيمن عىل املشهد بأدوات استبدادية، تهدف، 

يف النهاية، إىل إنهاء اإلنسان الكردي الحر، وإيجاد 

منوذج مزرعة دكتاتورية، أشبه بحاالت املجتمعات 

العربية التي مرّت بتجربة الحزب الواحد.

تخضع الحركة الكردية إىل جانب سلطة االستبداد 

املفروض عليها لوصاية طويلة األمد مفروضة عليها 

من قيادة إقليم جنوب كردستان )حزيب الدميقراطي 

الكردستاين، واالتحاد الوطني الكردستاين( هذه 

الوصاية التي تتحكم بالقرار الكردي ألحزاب غرب 

كردستان، والتي تلزمها خوض حرب باردة بالوكالة 

ضد أطراٍف أخرى عىل نقيٍض من إقليم كردستان 

العراق.

أّي عملية تحّرر للحركة الكردية يف كردستان سوريا، 

وخصوًصا أحزاب املجلس الوطني، تتطلّب التحّرر من 

االستبداد املحيل من جهة، ومن الوصاية الكردية من 

جهة أخرى، وغري ذلك سيبقى الناشطون الكرد تحت 

رحمة اآلخرين، ومجرّد سجناء رأي هنا أو أحجار 

شطرنج هناك. وهذا ما يجب أن يعيه الناشطون الكرد 

يف سوريا قبل غريهم، ألنّهم املعنيون األوائل بتحرير 

مناطقهم، وتطويرها دميقراطًيا وإيجاد منوذج تسود 

فيه قيم العدالة والحرية.

تحرير الرقة..
بين البعث الداعشي والبعث الكردي

عن سجون حزب االتحاد الديمقراطي

جندي "قوات سوريا الديمقراطية في الشمال السوري - )إنترنت(

http://www.enabbaladi.net/archives/112866
http://www.enabbaladi.net/archives/113434
http://www.enabbaladi.net/archives/112866
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مراد عبد الجليل - عنب بلدي

قرابـة  بعـد  جـاء  القيمـة  عـن  الكشـف 

خمسـة أشـهر من إصدار “الهيئـة الناظمة 

لقطـاع االتصاالت” قـراًرا، يف 23 حزيران 

املـايض، طلبـت مبوجبـه مـن الفعاليـات 

إىل  والوافديـن  واملسـتوردين  التجاريـة 

الهاتـف  أجهـزة  عـن  الترصيـح  البـالد، 

النقـال التـي يتـم رشاؤهـا، ومل تدخل إىل 

املنافـذ  عـر  نظاميـة  بطريقـة  سـوريا 

ملوافقـة  مل تخضـع  وبالتـايل  الجمركيـة، 

"الهيئـة".

مواطنون: القرار “غير عادل”
القـرار الصـادر القـى موجـة مـن الغضـب 

عـى مواقـع التواصـل الجتاعـي مـن قبل 

املواطنـني السـوريني، خاصـة فيـا يتعلق 

الترصيـح  ألجـرة  موحـدة  قيمـة  بتحديـد 

لجميـع أنـواع األجهـزة بغـض النظـر عـن 

نوعهـا ومثنهـا.

فأصحـاب الجـواالت التـي ال يتجـاوز مثنها 

60 أو 70 ألـف لـرية سـورية، سـيدفعون 

مثـن فتـح الشـبكة باملسـاواة مـع مواطنني 

ميتلكـون جـواالت يقـدر مثنها بــ 300 أو 

400 ألـف لـرية، مـا دفـع بعضهـم العتبار 

القـرار ظاملًـا وال عـدل فيه.

الناظمـة  للهيئـة  العـام  املديـر  لكـن 

لالتصـاالت، إبـاء عويشـق، أرجـع توحيـد 

قيمـة الترصيـح وعـدم ربـط قيمتـه بنوع 

الوقـوع  احتاليـة  "تجنـب  إىل  الجهـاز، 

يف أخطـاء عنـد فـرز األجهـزة وتصنيفهـا، 

ثـم تحميـل رسـوم خاطئـة ألصحـاب هذه 

األجهـزة، أي أن األمر يرتبـط بالناحية التقنية 

وتقليل حجم املشـكالت واألخطـاء يف تنفيذ 

عمليـات الترصيـح”، بحسـب مـا نقلت عنه 

صحـٌف محليـة.

ماليين الليرات إلى خزينة النظام 
والشركات

مديـر الجـارك يف دمشـق، خالـد عسـكر، 

مـن  املقربـة  "الوطـن"  لصحيفـة  كشـف 

عـدد  أن  الثـاين،  تريـن   9 يف  النظـام، 

أجهـزة الخلـوي املمتلكة مـن التجـار والتي 

تم تسـويتها بلـغ 4784 جهـازًا، بقيمة نحو 

20 مليـون لرية سـورية أغلبها يف دمشـق.

وإىل جانبه أعلن عويشـق، عـن “مئات اآلالف” 

مـن األجهزة الخلويـة التي دخلـت بطرق غري 

نظامية وتحتاج إىل ترصيح داخل سـوريا، ما 

يعنـي أن ماليـني اللريات سـتدخل إىل خزينة 

النظام السـوري إن كان عن طريق الجارك أو 

عـن طريق ترصيح الهواتـف املهربة.

أحـد املوظفـني يف رشكة مابكو يف دمشـق 

)رفـض الكشـف عـن اسـمه( قـال لعنـب 

بلدي إنـه عقب القـرار زادت مبيعات الركة 

بشـكل كبـري، بسـبب إقبـال املواطنني عى 

رشاء الجـواالت مـن الركـة كونهـا دخلـت 

البلـد بشـكل نظامي وغـري مهربـة، إضافة 

الركة. كفالـة  إىل 

اسـتريادها  مـن  زادت  الركـة  أن  وأكـد 

للجـواالت عقب صدور القـرار، فبعد أن كانت 

تسـتورد حـوايل أربعـة آالف جهـاز شـهريًا 

ارتفـع العـدد إىل حـدود 25 ألـف جهـاز.

وهـذا يعنـي أن أكر مـن 104 ماليـني لرية 

)201 ألـف دوالر باعتبـار سـعر الـرصف 

517(  سـتدخل إىل خزينة الجارك شـهريًا 

)إذا حسـبنا أن كلفـة كل 4784 جهـاز هـي 

20 مليـون لـرية بحسـب مدير الجـارك(.

وهـذه قيمـة األربـاح مـن رشكـة واحـدة 

فقـط )مابكـو(، يف حـني تسـتورد رشكات 

أخـرى الهواتـف النقالة كراق يف دمشـق، 

تضاف قيمـة ترصيحهـا إىل قيمة تصاريح 

النظامية. غـري  الهواتـف 

أمـا عن كيفيـة ربـح أصحاب املحـالت فأكد 

املصـدر أن الـركات بـدأت ببيـع الهواتـف 

بالــ “الجملـة"، وبسـعر أقـل مـن السـعر 

املعـروض مبقـر الركـة بألـف لرية.

هل سيتراجع التهريب؟
وزارة االتصـاالت اعتـرت أن القـرار يـأيت 

ملنـع إدخـال أجهزة الخلـوي عـر التهريب 

والطـرق غـري الرعيـة التـي انتـرت يف 

السـنوات املاضيـة وخاصـة الهواتـف التي 

تدخـل عـن طريـق لبنـان، وكانـت مصدر 

رزق لكثـري مـن املحـالت خاصـة يف بـرج 

يقصدهـا  الـذي  األماكـن  أهـم  دمشـق، 

املواطـن إذا أراد رشاء جهـاز أرخـص مـن 

األجهـزة التـي تبـاع يف الـركات.

ودعـت الـوزارة املواطنـني إىل تجنـب رشاء 

األجهـزة مـا مل يتأكـدوا مـن البائعـني بـأن 

هـذه األجهـزة مـرصح عنهـا أصـواًل، وأنها 

قـد خضعـت مسـبًقا إلجـراءات الترصيـح 

املعمـول بها لـدى “الهيئـة الناظمـة لقطاع 

االتصـاالت”، و”املديريـة العامـة للجارك”، 

الترصيـح  إجـراءات  ذلـك  وسـيجنبهم 

وبالتـايل دفـع أجـر التعريـف.

لكـن خالد عـيل، صاحـب محـل يف منطقة 

البحصة يف دمشـق، اعتر أن القرار سـيحّد 

مـن تهريـب الهواتـف يف الوقـت الراهـن 

تنفيـذه،  تفاصيلـه وماهيـة  حتـى تتضـح 

التهريـب لـن يتوقـف كـون  أن  واسـتدرك 

أن األجهـزة املهربـة سـتكون أرخـص مـن 

الهواتـف التـي تدخـل نظاميًـا.

وعـن تعريـف الهاتـف عـى الشـبكة اعتر 

الجهـاز  إغـالق  عقـب  ميكـن  أنـه  عـيل 

لـه  التسلسـيل  الرقـم  تغيـري  للمسـتخدم 

عـن طريـق عـدة برامـج، وبالتايل سـيمنح 

مـن  وميّكنـه  جديـدة  تعريـف  صالحيـة 

اسـتخدامه عـى الشـبكات السـورية، عـر 

والتـي  الغـرض  لهـذا  سـتنتر  محـالت 

سـتوفر عـى املسـتخدم دفـع عـرة آالف 

الجمـريك. الرسـم  لـرية قيمـة 

لهيئـة  العـام  املديـر  منـه  وهـذا مـا حـذر 

االتصـاالت، بالقول إن "بعض املحال سـتقدم 

خدمـات ال يجوز تقدميها، لتغيـري رقم املعرف 

الخـاص بالجهـاز، بحيث يعمل عى الشـبكة 

ويكـون عـر إعطائه رقـًا من أرقـام األجهزة 

النظاميـة”، مؤكًدا أنه “مـن الناحية التقانية ال 

ميكـن منع هـذه الظاهرة بسـهولة”.

مناطق المعارضة السورية “محرومة”
مـن  واسـعة  رشيحـة  سـيحرم  القـرار 

املواطنـني السـوريني يف مناطـق سـيطرة 

يسـتخدمون  مايزالـون  الذيـن  املعارضـة، 

خدمـات الركتـني مـن االتصـاالت، خاصًة 

الذيـن ال يسـتطعيون التوجـه إىل مناطـق 

خاضعـة لسـيطرة النظـام ألسـباب أمنيـة.

مراسـل عنـب بلدي يف درعـا أكـد أن القرار 

لن يؤثر بشـكل كبـري، كون أغلـب املواطنني 

لالتصـال،  األردنيـة  الشـبكة  يسـتخدمون 

إضافـة إىل أن أكرهـم يشـرتون الهواتـف 

النقالـة التـي تدخـل مـن األردن مـن أجـل 

اسـتخدام اإلنرتنـت فقـط، وبالتـايل فـإن 

تهريـب الجـواالت سيسـتمر.

أمـا يف مدينـة إدلب شـال سـوريا فأكدت 

مراسـلة عنـب بلدي عـدم تأثر املسـتخدمني 

بالقـرار، كـون املدينة عقب سـيطرة فصائل 

2015، شـهدت  آذار  عليهـا، يف  املعارضـة 

تخريبًـا ألبـراج التغطية ورسقـة البطاريات 

الخاصـة بهـا، مـا أدى إىل خـروج املنطقـة 

بشـكل كامل عن تغطيـة شـبكات االتصال.

يشرتون  املستخدمني  أغلب  أن  وأوضحت 

اإلنرتنت  تطبيقات  تشغيل  أجل  من  الهواتف 

فقط عر “WIFI”، والتحدث عن طريق برامج 

التواصل كـ "فيس بوك” و”واتس آب”.

تشـبك  ماتـزال  املناطـق  بعـض  أن  ورغـم 

اتصاالتها عى الشبكة السـورية، إاّل أن املناطق 

الشـالية من املحافظة تحوّلـت إىل الخطوط 

الرتكيـة التي تغطـي أجـزاءً واسـعًة منها.

دمشـق  بريـف  الرقيـة  الغوطـة  يف  أمـا 

فبـدأ املواطنـون عقب صـدور القـرار، براء 

وأصبـح  نظامـي،  بشـكل  دخلـت  هواتـف 

التـي  الهواتـف  أن  يتأكـدن  املسـتخدمون 

يدخلهـا مهربـون من مناطـق النظـام إليهم 

مسـجلة عـى الشـبكة، عـن طريـق املوقـع 

الـذي طرحته وزارة االتصـاالت عر اإلنرتنت.

وينظـر بعض املراقبـني إىل قـرار الترصيح 

عن األجهـزة الخلويـة، عـى أنه بـاب جديد 

للكسـب لصالح رشكتي الخلـوي الوحيدتني 

 ،”MTN”و “سـرييتل”  وهـا  سـوريا  يف 

ويزيـد عدد املشـرتكني يف الهاتـف املحمول 

يف سـوريا عـن 11 مليون مواطن، بحسـب 

االتصـاالت  لـوزارة  الرسـمية  اإلحصائيـات 

والتقانـة، التـي توقفـت عـن تحديثهـا منذ 

2010، عـر موقعها الرسـمي. 

موّظف في شركة خاصة: مبيعاتنا زادت ثمانية أضعاف

تصريح أجهزة الموبايل في سوريا
يزيد أرباح الحكومة والشركات

  ليرة تركية  مبيع 167 شراء 165 يورو   مبيع 589 شراء 583 دوالر أمريكي  مبيع 542 شراء 539

"لم يبق سوى الهواء حتى تطالبنا الحكومة بدفع ثمنه”، بهذه الكلمات عبر أحد المواطنين على مواقع التواصل 
االجتماعي عن غضبه، عقب تحديد وزارة االتصاالت والتقانة في حكومة النظام السوري، في 8 تشرين الثاني، 
قيمة تسجيل الهاتف النقال على الشبكة السورية بعشرة آالف ليرة سورية، إضافة إلى 800 ليرة أجرة لشركات 
المحمول مقابل خدمة التصريح، لتضيف معاناة جديدة على المواطن بعد سلسلة قرارات منذ بداية العام الجاري.

صالة شركة مابكو في صحنايا بريف دمشق )فيس بوك(

http://www.enabbaladi.net/archives/113318
http://www.enabbaladi.net/archives/113318
http://www.enabbaladi.net/archives/113318
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مصطلحات اقتصادية

ما هو رقم 
imei؟

مصطلـح “Imei” هـو اختصـار لــ" 

International Mobile Equipmen

t Identity" وتعنـي "الهويـة الدوليـة 

ملعـدات املوبايـل"، وهـو عبـارة عـن 

15 رقـًا تسلسـلًيا فريًدا لـكل هاتف، 

مثـل بصمـة اإلصبـع التـي ال ميكـن 

أن تتكـرر يف هاتفـن، فلـكل هاتـف 

"imei" خـاص بـه، وفائدة هـذا الرقم 

هـي إمكانيـة قفـل الجـوال يف حالة 

رسقتـه أو ضياعـه، حتـى ال يتمكـن 

السـارق مـن اسـتخدامه الحًقـا.

ألنـه  الرقـم  هـذا  تغيـري  ميكـن  وال 

مخـزن بشـكل مشـفر داخـل الجهاز، 

بطريقـة يصعـب تغيريهـا إال يف حال 

استطاع املسـتخدم الوصول إىل مكان 

تخزيـن الرقم، وتغيـري القطعة املخزن 

عليهـا وهـذا معقـد جًدا.

 "imei" رقـم  معرفـة  وميكـن 

الخـاص بالهاتـف عـن طريـق فاتورة 

الهاتـف، ويف حـال  الـرشاء أو علبـة 

الرقم مـن  ميكن معرفـة  فقدانهـا 

برقـم "#60#*"  االتصـال  خـالل 

اليسار لليمن( وسـيظهر  )مـن 

رقـًا   15 مـن  املكـون   "Imei" رقـم 

تسلسـلًيا، كـا ميكـن التعـرف عليـه 

مـن خـالل إعـدادات الهاتـف، واختيار 

حول الهاتـف “about phone” فتظهر 

معلومـات عـن الهاتـف ومنهـا الرقم.

الهاتـف  مواصفـات  جميـع  وملعرفـة 

ميكـن  مزيًفـا  أو  تقليديًـا  وكونـه 

http://www.imei. الذهاب إىل موقع

info/، وكتابـة رقـم "imei" الخـاص 

بالجهـاز مـن اليسـار إىل اليمـن، ثم 

الضغـط عـىل Check، مـا يـؤدي إىل 

مواصفـات  الهاتـف  جميـع  إظهـار 

بـكل سـهولة.

ويف سـوريا طالبـت وزارة االتصـاالت 

السـورية  النظـام  لحكومـة  التابعـة 

عـىل  النقالـة  الهواتـف  بتسـجيل 

الشـبكة السـورية بعـد 16 سـنة مـن 

دخـول الجـواالت إىل سـوريا، بحجـة 

أن األجهـزة الخلويـة املهربـة أو غـري 

بكميـات  البلـد  إىل  تدخـل  النظاميـة 

كبـرية، إضافـة إىل أن ذلـك سـيكون 

عـدم  مـن  املواطـن  لحـق  حايـة 

اسـتخدام أجهـزة خلويـة مـن نوعية 

وسـيئة. رديئـة 

وطرحـت الـوزارة موقًعـا خاًصـا من 

أجـل معرفـة إن كان جهـاز الخلـوي 

السـورية  الشـبكة  عـىل  معرًفـا 

تعريـف. إىل  أم يحتـاج  “مسـتورًدا”، 

وقالـت الوزارة "ملعرفـة إن كان الجهاز 

سـوريا  يف  عنـه  مرصًحـا  الخلـوي 

أم ال، يجـب أواًل الحصـول عـىل رقـم 

 #06#* عـىل  بالضغـط  وذلـك   imei

ابتـداًء مـن النجمـة، ثـم الدخـول إىل 

املوقـع  http://imei.sy/imei ومـن 

ثـم وضـع رقـم imei والضغـط عـىل 

يكـن  مل  حـال  ويف  تحقـق،  كلمـة 

عـىل  يتوجـب  فإنـه  معرًفـا  الجهـاز 

يعرفـه  أن  الخلـوي  الجهـاز  صاحـب 

بدفـع قيمتـه الجمركيـة. ويف حال مل 

سـيتم  التعريـف  أجـر  يدفع املشـرتك 

ولـن  آليـة  بصـورة  جهـازه  إغـالق 

يتمكن مـن اسـتخدامه عىل شـبكات 

السـورية". االتصـاالت 

وحـذر املديـر العـام للهيئـة الناظمـة 

لالتصـاالت، إباء عويشـق، مـن لجوء 

املحـال  بعـض  إىل  املواطنـن  بعـض 

التـي "تقدم خدمـات ال يجوز تقدميها 

لتغيري رقـم املعـرف الخـاص بالجهاز 

بحيـث يعمـل عـىل الشـبكة ويكـون 

عـرب إعطائه رقـًا من أرقـام األجهزة 

النظامية، وأنه مـن الناحية التقانية ال 

ميكن منـع هـذه الظاهرة بسـهولة".

عنب بلدي - اقتصاد

محاًل  عرين  حوايل  يضم  للذهب  سوق 

وصائًغا يف املدينة، إضافة إىل املناطق األخرى 

التي ينشط فيها البيع والراء، كمدن وبلدات 

رساقب، وبنش، وخان شيخون، والدانا، وذلك 

يشري إىل استمرار املواطنني يف اقتناء الذهب 

بالرغم من ارتفاع أسعاره ووصول الغرام إىل 

حدود 19 ألف لرية سورية.

جمعية خاصة لتسعير الذهب
عقب خروج املدينة عن سيطرة النظام السوري، 

إدلب  والصاغة يف  التجار  من  مجموعة  قرر 

تشكيل جمعية مصغرة، خاصة بضبط األسعار 

من  الذهب  واسترياد  تصدير  كيفية  وتحديد 

عضو  يقول  حسبا  وتركيا،  النظام  مناطق 

الجمعية، إبراهيم مصطفى عوض.

أسايس  بشكل  تتبع  كانت  الجمعية  أن  وأكد 

يف عملها إىل الجمعية الرئيسية املوجودة يف 

مناطق النظام يف حلب، لكن تم قطع التعاون 

الصاغة  قام  وبعدها  طويل،  وقت  منذ  معها 

باختيار صائغني من أصحاب الخرة الكافية 

يف هذا املجال من أجل تسعري الذهب باالعتاد 

عى سعر رصف الدوالر أمام اللرية السورية 

بشكل يومي، إضافة إىل سعر األونصة عامليًا.

طريقان مختلفان لوصول الذهب
  إلى المدينة

طريقني،  خالل  من  إدلب  إىل  يصل  الذهب 

األول عن طريق تركيا، حيث يدخل "الذهب 

الخام" بشكل نظامي عن طريق معر باب 

الهوى الحدودي، ثم يتم تهريبه إىل مناطق 

النظام يف حلب وتبديله بـ"ذهب مصنع”، 

من  أقل  إدلب  يف  سعره  يجعل  الذي  األمر 

مناطق النظام بقليل.

وقـد وصـل سـعر الغـرام عيـار 21 قرياطًا 

إىل حـدود 18700 لـرية سـورية، يف حـني 

بلغ سـعر الغـرام 18 قرياطًـا 16028 لرية، 

أي أرخـص من السـعر الصادر عـن جمعية 

الصاغـة التابعة للنظام، التي أعلنت أن سـعر 

الغـرام عيـار 21 بلـغ، السـبت 12 تريـن 

الثـاين، 18900 لرية، يف حـني بلغ عيار 18 

لرية.  16200 قرياطًـا 

ويهرب البعـض الذهب بني إدلـب ومناطق 

النظام، لكـن هذا الطريـق يالقي صعوبات 

التابعـة  األمنيـة  الحواجـز  نتيجـة  كثـرية 

الطريـق  طـول  عـى  املنتـرة  للنظـام 

الواصـل بـني حلـب وإدلـب.

انتشار التزوير واإلقبال مستمر
إىل  يدخـل  الـذي  الذهـب  يخلـو  يـكاد  ال 

املدينـة مـن التزويـر، وخاصة القـادم من 

التـي  الذهبيـة  فالقطـع  النظـام،  مناطـق 

تحتـوي عى ختـم جمعيـة صاغـة النظام 

بعـض  هنـاك  حـني  يف  سـليمة،  تكـون 

التجـار يف حلـب يقومـون ببيـع قطع غري 

بعضهـا  وتكـون  أقـل  بأسـعار  مختومـة 

مـزورة.

 لذلـك فـإن صاغـة إدلـب يكشـفون عـن 

قطـع الذهـب املـزورة بحرقها ثـم وضعها 

بـروح امللـح )حمـض كلـور املـاء(، ويعمد 

بعـض الصاغـة إىل حرقـه أكـر مـن مرة، 

بعـض  يف  تكـون  الذهبيـة  القطـع  ألن 

مـا  كبـرية،  بسـاكة  "ملبسـة"  األحيـان 

يصّعـب كشـفها. 

أمـا فيا يخص حركـة البيع والـراء، عى 

خـالف املتوقـع نتيجـة األوضـاع، مازالـت 

نشـطة يف املدينـة، إذ يبـاع شـهريًا مقدار 

500 كيلـو ذهـب، بحسـب عـوض، عضو 

جمعية الصاغـة يف إدلب، ويعـود ذلك إىل 

انتشـار "تجـارة الذهـب" من خـالل تجار 

يشـرتون كميات منـه ويحتفظـون بها إىل 

حـني ارتفـاع الذهب.

فقـد  الـزواج،  وخاصـة  املناسـبات،  أمـا 

تغريت العادات كثريًا، حسـبا قالت سـهام 

الدبـاغ، نازحة مـن مدينة حـاة إىل أريحا 

بريـف إدلب، "العـادات والتقاليـد املرتبطة 

بالذهب تغـريت حاليًا، فبينا كان يشـرتى 

للمناسـبات والهدايـا، أصبح األمـر مقترًصا 

عـى الـزواج فقـط والراء للعـروس حني 

زواجهـا ويكـون مبثابـة مهـر ال مبثابـة 

هدية".

األشـخاص  بعـض  أن  الدبـاغ  وأكـدت 

يشـرتون الذهب عنـد توافر املـال، لتخبئته 

وبيعـه يف املسـتقبل واالسـتفادة منـه يف 

حـال الوقـوع يف ضائقـة ماليـة.

خفيفـة  قطـع  انتشـار  إىل  أشـارت  كـا 

الوزن مـن الذهـب يف األسـواق حاليًا، يتم 

رشاؤها مـن أجـل “املنظر” فقـط، وأحيانًا 

ال تكـون لهـا قيمـة ماديـة كبرية.

املواطـن  عنـوان  هـو  الحيـاة  اسـتمرار 

السـوري يف مناطـق املعارضـة بالرغم من 

كل املعانـاة التـي يتعـرض لهـا والقصـف 

وحليفتـه  األسـد  طـريان  مـن  املسـتمر 

روسـيا، ومـا اإلقبـال عـى رشاء الذهب إال 

دليـل واضـح عـى هـذه االسـتمرارية يف 

تحـد واضـح لنظـام األسـد ومـن يدعمـه.

بـدأ النظـام السـوري باسـتثار األرايض الزراعية 

الواقعـة تحـت سـيطرته يف محافظـة درعا، عقب 

إحكام فصائل املعارضة سـيطرتها خالل السـنوات 

املاضيـة عـىل معظـم ريـف حـوران، الذي يشـكل 

السـلة الغذائيـة للجنوب السـوري عموًمـا وصواًل 

دمشـق. للعاصمة 

نائـب رئيـس املكتـب التنفيـذي التابـع للنظام يف 

درعـا، عـواد سـويدان، أعلن، وفًقـا لوكالـة األنباء 

الرسـمية )سـانا(، عـن خطـوة حكومـة النظـام 

يف زراعـة جانبـي الطريـق الدويل دمشـق- درعا 

النقـص  لتعويـض  والشـعري،  القمـح  مبحصـول 

الكبـري منهـا، وتبلـغ املسـاحة املحتمـل زراعتها 

200 ألـف دونم بحسـب إحصائية مديريـة الزراعة 

واإلصـالح الزراعـي.

ألًفـا   16 نحـو  زراعـة  “متـت  سـويدان  وقـال 

و464 دومنًـا مـن األرايض الزراعيـة عـىل جانبـي 

األوتوسـرتاد، مبحصـويل القمـح والشـعري ضمن 

يف  دونـم  ألـف   200 لزراعـة  املحافظـة  خطـة 

هـذه األرايض”.

عنـب بلـدي اسـتطلعت يف تقريـر سـابق، يف 30 

ترشيـن األول املايض، آراء بعـض أصحاب األرايض 

الزراعيـة الذيـن يقطنـون يف املناطـق “املحـررة”، 

النظـام،  لسـلطة  الزراعيـة  أراضيهـم  وتخضـع 

فاعتـرب معظمهـم هذه الخطـوة، اسـتكااًل لحالة 

التقسـيم التـي فرضتهـا توقف جبهـات املعارك يف 

. درعا

ورأوا أن النظـام يحاول الخروج من عباءة سـيطرة 

املناطـق “املحـررة” عـىل غـذاء املناطـق الخاضعة 

للنظـام، بينـا رآهـا آخـرون محاولـة جديـدة من 

النظـام لفـرض واقـع دميوغرايف جديـد يف درعا، 

دون  الزراعيـة  األرايض  واسـتثار  التحكـم  عـرب 

االلتفـات ملالكهـا األصلين.

وكان املهنـدس الزراعـي، أبـو ميـان املسـاملة، قلل 

مـن العوائـد التـي سـيحققها النظـام مـن هـذه 

الخطـوة، معتـربًا أنـه لن يسـتطيع االسـتغناء عن 

إنتـاج املناطـق “املحـررة” حالًيـا، لكنـه حـذر أن 

تكـون هـذه الخطـوة مقدمـة ملخطط كبـري يقوم 

بـه النظـام، خاصـة وأن مديرية الزراعـة يف درعا، 

بالتعـاون مـع إحـدى الجهـات الدمناركيـة، تقيـم 

حالًيـا دورات زراعيـة للمواطنـن، بهـدف تعليـم 

األهـايل يف املناطـق الخاضعـة لسـيطرة النظـام 

وتزويدهـم ببعـض املعـدات الالزمـة.

سوق الذهب في إدلب..
نشاط مستمر وتجارة رابحة

مايزال سوق الذهب نشًطا في مدينة إدلب، شمال سوريا، بالرغم من استمرار القصف اليومي الذي تتعرض 
له المدينة عقب سيطرة فصائل المعارضة السورية عليها في آذار العام الماضي.

18.900  21 16.200الذهب  18 الغاز  2500 )للجرة(المازوت  180الذهب ً 525السكر )ك(  400البنزين  225 األرز )ك( 

مجوهرات في سوق الصاغة في إدلب )عنب بلدي(

النظام يبدأ باستثمار األراضي الزراعية الخاضعة لسيطرته في درعا

http://www.enabbaladi.net/archives/113324
http://www.enabbaladi.net/archives/113340
http://www.enabbaladi.net/archives/113340
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منطقـة الجزيرة، تعـد املوطن األسـايس لزراعة القمح 

والشـعري يف سـوريا، والسـلة الغذائية للبلد، وتسـعى 

كل كبـري، وقفز مبعـدالت التضخـم إىل نحو 500%.

عنب بلدي - خاص  

االسـتقصائية  الصحافـة  وحـدة  أنهـت 

أوىل ورشـاتها  بلـدي  عنـب  يف مؤسسـة 

التدريبيـة، الخميـس 10 تريـن الثـاين، 

مسـتهدفة مثانيـة صحفيني سـوريني، عى 

مدار خمسـة أيام، بـإرشاف املـدرب الدويل 

يـارس الزيـات.

بعنـوان  كانـت  التـي  الورشـة،  وتناولـت 

االسـتقصائية  الصحافـة  يف  “مقدمـة 

األسـس  املتعـددة”،  الوسـائط  باسـتخدام 

التي تقـوم عليهـا الصحافة االسـتقصائية، 

وأبـرز الفروقـات بينهـا وبـني الصحافـة 

التقليديـة.

كـا تضمنت تعريًفـا بأخالقيـات الصحافة 

االسـتقصائية، واملعايـري التـي تحكم بعض 

االسـتثناءات يف األخالقيـات املعمـول بهـا 

يف الصحافـة العاديـة، باعتبارهـا صحافة 

“التفاصيـل الدقيقـة” التـي تهتم بكشـف 

الحقائـق للجمهـور، ومواجهة املسـؤولني. 

الورشـة  مـن  يومـني  الزيـات  وخصـص 

للتدريـب عـى أسـلوب ومراحـل صياغـة 

خاللهـا،  اسـتخدم  التحقيـق”،  “فرضيـة 

التطبيـق  النظـري،  الـرح  إىل  إضافـة 

العميل واألمثلـة الحية، وخضع املشـاركون 

الختبـارات يف كتابـة الفرضية وتقسـيمها 

ومصـادر. أطـراف  إىل 

وتعلـم املشـاركون يف نهاية الورشـة كيفية 

التخطيط إلنتـاج التحقيقات االسـتقصائية، 

بدًءا بعمليـات البحث األويل، مـرورًا بوضع 

مراحـل  إىل  وصـواًل  والتنفيـذ،  الخطـط 

املونتـاج وكتابـة “السـكريبت” والتحريـر 

لنهايئ. ا

أهميـة  عـى  تعليقـه  يف  الزيـات  وقـال 

تعميـم هذا النـوع من الصحافـة يف اإلعالم 

السـوري، إن “الوضـع يف سـوريا يحتـاج 

بشـدة للصحافـة االسـتقصائية، فاألحـداث 

املتالحقـة تجعـل املشـاهدين واملتلقني غري 

قادريـن عـى مالحقتهـا وفهمهـا، وهنـاك 

العديـد مـن األرسار والحقائـق املغيبـة يف 

األزمة السـورية، إضافة إلخفـاء الحقائق من 

كافـة أطـراف النـزاع، والتـي تسـعى بذلك 

لدعايـة حـرب تخفـي بدورهـا الحقيقـة”.

صحفيـني  مثانيـة  الورشـة  يف  وشـارك 

سـوريني، سـتة منهـم مـن مؤسسـة عنـب 

“شـام”،  شـبكة  مـن  وصحفيـان  بلـدي، 

وموقع “الشبكة السـورية لإلعالم املطبوع”.

وتـأيت هذه الورشـات ضمن أنشـطة وحدة 

أنشـأتها  التـي  االسـتقصائية،  الصحافـة 

عنـب بلـدي يف األول مـن تريـن الثـاين 

الجـاري، لتعزيز أقسـام الصحافـة املعمقة 

طريـق  عـى  وكخطـوة  املؤسسـة،  يف 

للصحافـة  إنشـاء شـبكة سـورية شـاملة 

مـن  واسـًعا  طيًفـا  تضـم  االسـتقصائية، 

املؤسسات السـورية والصحفيني املستقلني، 

وذلـك باالسـتفادة مـن خـرات صحفيـني 

ومدربـني محليـني وعـرب ودوليـني.

ووضعـت الوحـدة خطـة حتى نهايـة العام 

ورشـات  خمـس  إجـراء  تتضمـن   ،2017

مقعـًدا   40 تحـوي  متخصصـة،  تدريبيـة 

تدريبيًـا، تسـعى من خاللهـا إىل تخريج ما 

ال يقل عـن عـرة صحفيني اسـتقصائيني 

مـن مؤسسـات سـورية مختلفة.

ما هي الصحافة االستقصائية؟
مـن  نـوع  هـي  االسـتقصائية  الصحافـة 

الصحافـة يعتمد عى تقـيص الحقائق غري 

املعلنـة أو املرسبـة، والبحـث عنهـا وتتبعها 

والتنقيـب حـول قضية مـا والكشـف عنها، 

بهدف إحـداث تغيريٍ يف املجتمـع، كقوانني 

وفسـاد  حكومـي  إهـاٍل  أو  مجحفـة، 

مؤسسـايت إداري أو مـايل، أو التنبيـه إىل 

تأثـري ظواهـر طبيعيـة أو طبيـة.

ويعتمـد هذا النـوع عى حـدس الصحفي، 

التحقيـق،  فرضيـة  نحـو  يوجهـه  الـذي 

وعـى جهـده يف الوصـول إىل املعلومـة 

املعنيّـني  األطـراف  ومقابلـة  ومقاطعتهـا 

النـر،  للتحقـق منهـا قبـل  القصـة،  يف 

دون الركـون إىل املعلومـات التـي تقولهـا 

املصـادر.

كل معلومـة يف التحقيقـات االسـتقصائية 

يجـب أن تكون حقيقيـًة وغري قابلـٍة للنفي 

والدحـض أبًدا، لذلـك عى الصحفي الشـّك 

يف كّل املعلومـات التـي تصلـه ومقاطعتها 

من عـدة مصـادر مصالحها غري مشـرتكة.

وصحافـة االسـتقصاء مصطلـح بـرز منذ 

يف  وتحديـًدا  املـايض،  القـرن  منتصـف 

وأوروبـا،  األمريكيـة  املتحـدة  الواليـات 

ويعنـي “سـر أغـوار الظواهـر املجتمعية 

أو  اقتصاديـة  أو  سياسـية  املختلفـة 

اجتاعيـة، ومحاولـة الوصـول إىل ُعمقها 

عـن طريـق االسـتبيان أو دراسـة البيانات 

أو  الجنائيـة  التحقيقـات  أو  املتوفـرة 

الحسـابية”.

يعتـر هـذا النـوع مـن الصحافة مسـتقبل 

الصحافة الحيـة الناجحة املؤثرة مسـتقباًل، 

كـا يقـول الصحفـي األمريـي سـيمور 

هـريش، الـذي يعتر مـن أبـرز الصحفيني 

“مسـتقبل  العـامل،  يف  االسـتقصائيني 

الصحافـة يف صحافـة العمـق”.

عنب بلدي - الغوطة الشرقية  

ال يعتـر االختفـاء القـرسي حدثًـا جديـًدا عـى امللف 

السـوري، إال أنـه مل يشـهد أي تطـور إيجـايب حتـى 

اليـوم، مـا يدعـو العديـد مـن املنظـات والناشـطني 

السـوريني، للتعريـف بتوصيفاته يف القانـون الدويل.

رعـت منظمة "اليـوم التـايل" داخل مقرهـا يف مدينة 

دومـا بالغوطـة الرقيـة، ورشـة عمـل عـن االختفـاء 

القـرسي، بحضـور 12 شـخًصا من ناشـطي منظات 

املجتمع املـدين يف الغوطـة، وتناولت الورشـة تعريف 

الـدويل،  القانـون  يف  وتوصيفـه  القـرسي  االختفـاء 

وناقـش خاللهـا املشـاركون ورقـة عمـل وتوصيـات 

الخصوص. بهـذا  ومقرتحـات 

عنـب بلـدي تحدثـت إىل محمـد حجـازي، مسـؤول 

التواصـل يف املنظمـة، ووصـف الجلسـة بـ"املركزة"، 

مشـريًا إىل أنهـا مـن ضمـن سلسـلة نشـاطات ترعاها 

"اليـوم التـايل" داخل املناطـق "املحررة" يف سـوريا.

وتحـدث حجـازي عن أبـرز النقـاط التي نوقشـت من 

أصـل عرة مقرتحـات وتوصيات، موضًحـا أن النقاش 

دار حـول إنشـاء هيئـة عـى فـرض أن تكـون باسـم 

"الهيئـة السـورية ملتابعـة املختفني قرسيًـا"، ومهمتها 

اسـتقبال البالغات عـن حوادث االختفـاء القرسي، عى 

أن يكـون مـن ضمـن صالحياتهـا متابعـة الشـكاوى 

ومالحقـة أوضـاع املختفـني قرسيًا.

إىل  التوصيـات  سـرُتفع  التواصـل،  مسـؤول  ووفـق 

املنظمـة، "إليصـال وجهـة نظرنـا، والتـي سـنصيغها 

عى شـكل نقـاط"، داعيًـا إىل  تدريب أعضـاء الرطة 

واألمـن، "لزيـادة الوعـي بخصـوص املعايـري الدولية 

بالتغييـب  تتعلـق  التـي  وخاصـة  اإلنسـان،  لحقـوق 

القـرسي".

بيـان ريحـان، مديـرة مكتب املـرأة يف املجلـس املحيل 

ملدينـة دوما، حرت ورشـة العمل، ودعـت إىل تدريب 

الجهـات العاملة يف املناطـق "املحررة"، والتي تشـمل 

كيـان الدولـة الجديـد كالقضـاء والرطـة، "للقضـاء 

عى حـاالت االختفـاء القرسي يف املسـتقبل".

ووفـق ريحـان فإن النموذج السـيئ لالختفـاء القرسي 

هـو ما ينتهجـه النظـام، وطالبت يف حديثهـا إىل عنب 

بلـدي "ال نريـد تكرارالنمـوذج الـذي عشـناه، أيًا كان 

الكيـان الذي سـيحكم املنطقـة، وبالتايل يجـب تدريب 

الكـوادر يف الرطـة عـى القانون الدويل والسـوري، 

وتعريفهـم بالحـاالت التي مـن املمكـن أن يتعرضوا لها 

خـالل عملهم، حتـى ال ميارسـوا جرمية بـدون علم".

يُجمـع مـن حـروا الورشـة واسـتطلعت عنـب بلدي 

آراءهـم، عـى رضورة التوجـه إىل العمل خـارج حدود 

إللزامـه  الـدويل  املجتمـع  إىل  وبالتحديـد  سـوريا، 

باتخـاذ مواقـف جـادة عـن طريـق حمالت مسـتمرة، 

ملعرفـة مصري اآلالف مـن املغيبني قرسيًـا، وأبرزهم يف 

الغوطـة الرقيـة، رزان زيتونـة، التي ُغيّبـت منذ عام 

.2013

ووفـق املنظـات الحقوقيـة، فـإن مـا اليقـل عن 71 

ألـف شـخص اختفـوا قرسيًـا يف سـوريا عـى يـد 

النظـام السـوري، بينهم أكـر من أربعـة آالف طفل، 

وقرابـة ألفـي امـرأة، عـدا عـن مغيبـني قرسيًـا عى 

يـد أطـراف النـزاع األخرى.

وحدة الصحافة االستقصائية في عنب بلدي
تدرب ثمانية صحفيين سوريين

تدريب الصحافة االستقصائية مع المدرب الصحفي ياسر الزيات - تشرين الثاني 2016 - عنب بلدي

نماذج بارزة في التحقيقات 
االستقصائية

تأخر وصول هذا النـوع من الصحافة إىل 

العـامل العـريب، لكـّن تحقيًقـا للصحفي 

القـدوس  عبـد  إحسـان  االسـتقصايئ 

عـام 1949، يعتـرب مـن أبـرز التحقيقات 

االسـتقصائية يف العـامل، إذ فّجـر فيـه 

فضيحة األسـلحة الفاسـدة التي زّود بها 

الجيـش املـرصي يف مواجهـة االحتـالل 

اإلرسائيـيل عـام 1948.

“ووترغيـت”  فضحيـة  دفعـت  كـا 

التـي فجرهـا الصحفـي بـوب وود ورد، 

يف صحيفـة “واشـنطن بوسـت”، إىل 

اسـتقالة الرئيـس األمريـيك نيكسـون 

.1974 مـن منصـب الرئاسـة عـام 

الصحفي االسـتقصايئ سـيمور هريش 

وضـع بصمتـه يف هذا املجـال، إذ فضح 

تفاصيـل مذبحة “مـاي الي" عىل أيدي 

عـام  فيتنـام  يف  األمريكيـن  الجنـود 

1969، كـا أسـهم يف كشـف وقائـع 

يف  العراقيـن  املسـجونن  تعذيـب 

سـجن "أبـو غريـب” عـىل أيـدي جنود 

.2004 أيًضـا، يف  أمريكيـن 

شـهد  فقـد  املعـارص  تاريخنـا  وإىل 

بنـا”،  2016 قضيـة “وثائـق  نيسـان 

التـي اعتـربت أكـرب ترسيب بعـد وثائق 

ويكيليكـس والرضبـة األبـرز للصحافة 

االسـتقصائية، ألنها ربطـت الترسيبات 

بإنجـاز تحقيقـات اسـتقصائية أنجزها 

مبشـاركة  وأجانـب  عـرب  صحفيـون 

أكـرث مـن 100 وسـيلة إعالميـة عاملية، 

حكوميـة  شـخصيات  تـورط  أثبتـت 

رضيبـي  تهـرّب  قضايـا  يف  وبـارزة 

وغسـيل أموال وفسـاد ومتويـل حمالت 

غـري مرشوعـة.

الصحافة االستقصائيةالصحافة التقليدية

انحياز لصالح الوصول إىل الحقيقةال يوجد انحياز

قد يتحول الصحفي إىل شاهد ومحّقق الصحفي ليس جزًءا من القصة

ويعطي حكًا يف الظاهرة أو يوجه 

االتهام للمسؤولني

تدخل املشاعر واملواقف يف البحث عن ال تدخل املشاعر واملواقف يف التغطية

الحقيقة

تصنع الحدثتنقل الحدث

ترفض الواقع وتسعى إىل تغيريهتنقل الوقائع كا هي

تغوص يف البحث عن إجابة أسئلة: ملاذا؟ تجيب عن أسئلة: ماذا؟ متى؟ من؟ أين؟

وكيف؟

بحث أكر عمًقا وقد يكون ميدانيًا وطوياًلبحث أقل

تتحقق من كل ما تقوله املصادرتنقل عن املصادر وتنسب لها

أربعة مصادر ال تجمعهم مصالح مشرتكةمصدران كافيان لتأكيد املعلومة

تكتفي بالرواية الرسمية للقصة أو 

مقاطعتها مبصادر أخرى

ترفض الرواية الرسمية وتلجأ إىل 

مواجهتها بحقائق ومعلومات

برعاية منظمة "اليوم التالي"

ناشطو المجتمع 
المدني في الغوطة 

الشرقية ُيناقشون 
االختفاء القسري 
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عنب بلدي - خاص  

اختـار بقبـوق أن يكـون الفضـاء املرسحـي 

تحـت عنـوان "رسير طابقـي"، باعتبـار أن 

فكـرة املرسحيـة العامـة توجه األنظـار إىل 

مـن ال مـكان لهـم يف العـامل، وفـق بقبوق. 

ويقـول لعنـب بلدي إنـه كتب النـص مطلع 

عـام 2012، عندمـا كان طالبًـا يف املعهـد 

املرسحـي، محـاوال الحديث عن أشـياء دارت 

الربيـع  ثـورات  انطـالق  بعـد  داخلـه  يف 

العـريب، وقبل بـدء الثـورة يف سـوريا.

تتحـدث املرسحية التـي ُعرضت أربـع مرات 

داخل مركـز جمعيـة "بسـمة وزيتونة" يف 

شـاتيال، آخرهـا الخميس 10 تريـن الثاين 

الجـاري، عن ثالثـة أطفال بأعـار مختلفة، 

يعيشـون يف مسـاحة ضيقة ال تتسـع لهم، 

يف ظـل نظـام صـارم مـن األهـل الذيـن ال 

يظهـرون يف مشـاهد العمـل املرسحـي، إال 

أن تأثـريه عـى األطفـال يبـدو جليًـا مـن 

خـالل حوارهـم، وخاصة بعد هـروب أخيهم 

األوسـط، مـا دعاهـم إىل إخفـاء األمـر عـن 

أهلهم تخوفًـا من رد فعلهـم، وإمتام حياتهم 

أي تغيري. بـدون 

بعـد أن وصل بقبـوق، إىل شـاتيال، وعايش 

أوضـاع السـوريني يف مخياتهـا، وكيـف 

يعيشـون داخـل غـرٍف ضيقة هنـاك، حاول 

تطوير نص العمل وعّدله ليناسـب البيئة يف 

املخيـم، ثم بـدأ بتدريب األطفـال عى متثيله 

ملـدة شـهرين، والذيـن أضافـوا تفاصيلهـم 

وملسـاتهم عى النـص، وفـق تعبـريه، الفتًا 

إىل أن األطفـال سـيعرضون العمل املرسحي 

يف بـريوت نهاية تريـن الثـاين الجاري.

مؤيـد  الطفـل  دوره  جّسـد  األوسـط  األخ 

صالـح محمـد )11 عاًمـا(، وكان الطفالن 

وحسـن  عاًمـا(،   13( الحسـن  حسـني 

العمـل  إخوتـه يف  أعـوام(  الحاجـي )10 

شـعوره  عـن  الحسـن  ويعـّر  املرسحـي، 

بالرضـا يف حديثه إىل عنب بلـدي، ويقول 

"أحسسـت أين أصبحت ممثاًل كـا أحلم".

رغم أن حياة األطفال تسـتمر، إال أن املشـهد 

يختـل يف الدقيقـة السـابعة، حـني يهـرب 

األخ األوسـط، ويتسـبب غيابـه بفـراغ يف 

الفضـاء املـرسح، وفق وصف بقبـوق، الذي 

شـبّه غيابه بـ"التشـوه الذي نـراه عادة يف 

املهاجـع العسـكرية والسـجون"، ليتحـول 

فعلـه  عـا  الحديـث  إىل  املرسحيـة  سـري 

والتفكـري بالتمـرد معه.

يعتمـد العمـل املرسحـي الذي يسـتمر عى 

مـدار 22 دقيقـة، عى ثالثة أمنـاط من حيث 

األداء أو الشـكل املرسحـي، يرحهـا املخرج، 

وأولهـا النمـط الواقعي الذي يُجّسـد األطفال 

الثـالث يعيشـون روتـني الحيـاة اليومـي، 

بينـا يتحدث األخـوان الكبـري والصغري عن 

تفاصيل هـرب أخيهم بطريق "الشـهادات"، 

كأن  األخـرية،  اآلونـة  يف  انتـرت  والتـي 

يجلـس الشـخص أمـام الجمهـور ويـروي 

القصـة مبـارشة له.

بـ"املونولـوج"  يتمثّـل  الثالـث  النمـط 

)الحـوار الـروايئ( األخـري، الـذي يرويـه 

املرسحيـة،  نهايـة  يف  الهـارب  الطفـل 

عـن  بعيـدة  شـعرية  بطريقـة  ويتحـدث 

الواقعيـة، عى مـدار ثالث دقائـق، ويقول 

جمـاًل غـري مرتابطـة: "املـكان.. كان إيل 

مـكان وهـأل مـايل مـكان.. ما بـدي إرجع 

وكـون أضعـف.. ما بـدي أتحدد مبـكان.. 

رح ضـل أميش وأمسـح األرض بخطوايت.. 

املـكان؟..  لويـن  كّمـل...  رح  أرجـع  رح 

بتمنـى لـو خلقـت بغـري مـكان".

يقـول مخـرج العمل، الـذي يعمل كمسـاعد 

ملديـرة املركـز الثقـايف التابـع لــ "بسـمة 

وزيتونة"، وهي جمعيـة تهتم بالالجئني يف 

لبنـان وتركيا مؤخـرًا، إن "املونولـوج" كُتب 

بشـكل مسـتقل عن نص املرسحيـة، وحاول 

فيـه أن يسـتعيد صـور األطفال السـوريني 

الذيـن مثلـوا املـوت، كإيـالن وعمـران، الفتًا 

"يحـي  األوسـط  الطفـل  حديـث  أن  إىل 

مونولوًجـا عـن املـوت وعدميـة الحياة".

عمـر بقبـوق، مـن مواليـد دمشـق 1987، 

وأحـد أعضـاء فرقـة "ميّـاس" املرسحيـة، 

سـوريا،  يف   2013 عـام  تأسسـت  التـي 

شـهاديت  السـوري  املرسحـي  ويحمـل 

فلسـفة ودراسـات مرسحيـة، ويقـول إنـه 

خـرج من سـوريا عـام 2015، بعـد تردي 

وضعـه األمنـي ليعمـل كممثـل يف لبنان، 

ويكـون "رسيـر طابقـي" العـرض األول 

الـذي ترعـاه الفرقـة هنـاك.

يف نهايـة العمـل املرسحـي يبقـى مصري 

ظهـوره  رغـم  مجهـواًل،  األوسـط  األخ 

مـردًدا لـ"املونولـوج" األخـري، بينا يرتك 

مؤلـف املرسحيـة النهايـة مفتوحـة أمـام 

الجمهور، يف مشـهٍد يُظهـر قرب والدة أخ 

جديـد لألطفـال.

عنب بلدي - خاص  

غابت الفعاليات املدنية عن ريف حلب الشايل والشايل 

عى  اإلسالمية"  "الدولة  تنظيم  سيطرة  طيلة  الرقي، 

معظم مدن وقرى هذه املنطقة املتاخمة للحدود مع تركيا 

ألكر من عامني، لتظهر مؤخرًا فعاليات احتضنتها مدينة 

جرابلس املحررة حديثًا، بدعم من لجنة "إعادة االستقرار”.

وتأسست اللجنة بقرار من مجلس محافظة حلب "الحرة"، 

مطلع كانون األول من العام الفائت، وتحدث األستاذ مناح 

عملها،  عن  اللجنة،  يف  واإلعالم  الدراسات  مسؤول  ديب، 

مطلًعا عنب بلدي عى أعالهم املستمرة حتى اليوم.

تقييم االحتياجات وفعاليات إلعادة الحياة 
الهندسـية  هـي:  مكاتـب،  عـدة  مـن  اللجنـة  تتكـون 

والتعليميـة والقانونيـة والطبية والقانونيـة، إضافة إىل 

مكتـب الدراسـات واإلعـالم، ومـن أولويـات عملهـا يف 

املناطـق املحـررة املسـاعدة يف إطـالق عمـل املجالـس 

تشـكيلها  إعـادة  يف  املسـاهمة  أو  وتفعيلهـا،  املحليـة 

يف حـال مل تكـن موجـودة، مبـا يكفـل متثيـل جميـع 

الرائـح االجتاعيـة والدينيـة املوجـودة.

وأوضـح ديـب أن اللجنـة تهـدف يف عملهـا إىل إعـداد 

تقييـات ودراسـات حول الحاجـات امللحة واإلسـعافية 

للمـدن والقـرى واملراكـز السـكنية التـي يتـم تحريرها 

الشـايل  حلـب  ريفـي  يف  "داعـش"  تنظيـم  مـن 

والرقـي، مشـريًا إىل أنهم ينشـطون حاليًـا يف الريف 

الشـايل ويف مدينـة جرابلـس وريفهـا، مبديًـا أملـه 

بامتـداد عملهـم نحـو مدينتي البـاب ومنبـج وريفيها 

. يب لقر ا

تعمـل لجنـة "إعـادة االسـتقرار" بتعـاون وثيـق مـع 

الحكومـة الرتكيـة، ممثلـة بـوزارة الخارجيـة، وكذلـك 

مـع الجهـات املانحـة األخـرى، بحسـب األسـتاذ ديب، 

ودعمـت مؤخرًا حملـة أطلقها ناشـطو الحـراك الثوري 

تنظيـم  آثـار  إزالـة  إىل  هدفـت  مدينـة جرابلـس،  يف 

"الدولـة" مـن املدينـة، عـر إعـادة طـالء كل األماكـن 

التـي تحتوي عى شـعارات وكتابـات التنظيـم، وإعادة 

اللـون  ذات  والالفتـات  والواجهـات  الجـدران  طـالء 

األسـود، ورفـع أعـالم االسـتقالل يف السـاحات وفوق 

املبـاين العامـة، وانتهـت الخميـس 10 تريـن الثاين.

مراحل الدراسات والتقييم 
يقسـم عمل اللجنـة إىل مرحلتـني: األوىل تضمنت إعداد 

دراسـات وتقييـات للمراكـز السـكنية الواقعـة تحـت 

البنيـة  السـكان ووضـع  وتشـمل  "داعـش"،  سـيطرة 

التحتيـة مـن مخابـز وميـاه وكهربـاء ونظافـة، وأعدت 

اللجنة دراسـات لـ 565 مدينة وبلـدة وقرية يف املنطقة.

بعـد طـرد  تـأيت  الثانيـة  املرحلـة  أن  ديـب  وأوضـح 

التنظيـم، وتتضمـن دراسـة تفصيليـة للبنـى التحتيـة 

تأمـني  إسـعافية رسيعـة، تضمـن  وتقديـم مشـاريع 

أبسـط مسـتلزمات الحيـاة، كتوفري الخبز واملاء، مشـريًا 

إىل اهتـام خاص بإعـادة إطـالق العملية التدريسـية، 

وتأمـني الخدمـة الصحيـة والبيئيـة. 

ونـوه عضـو اللجنـة إىل أن عملهـا ال يشـمل مشـاريع 

إعـادة البناء، وإمنا تقديـم حلول إسـعافية رسيعة "يف 

حـال وجـود أرضار مبدرسـة نقـدم مـروع إصـالح 

وترميـم، أمـا إن كانـت مهدمـة فنقـدم مـروع تأمني 

مدرسـة متنقلـة عبـارة عـن كرفانـات"، مطلًعـا عنـب 

بلـدي عى دراسـتني أعدتهـا اللجنـة ملدينـة جرابلس 

وبلـدة الراعـي واملناطق املحيطـة باملنطقتني، وشـملت 

ملخًصـا لواقـع البنـى التحتيـة واالحتياجـات الالزمة.

يف بدايـة العـام الجاري، قدمت اللجنة سـيارة إسـعاف 

وصهريـج ميـاه ومولـدة كهربائيـة وكرفانـة متنقلـة 

دّمـرت  والحًقـا  كلـس،  حـوار  منطقـة  يف  كمدرسـة 

املدرسـة أثنـاء اقتحـام تنظيـم "الدولة" للقريـة، كذلك 

أنشـأت مدرسـة صيفية أقيمـت يف مدينة اعـزاز لألوالد 

النازحـني حديثًـا، لتعويدهم عـى جو الدراسـة، نتيجة 

انقطاعهـم عـن التعليـم أثنـاء إقامتهـم تحـت سـيطرة 

ديب. بحسـب  "داعـش"، 

وتابـع منـاح ديـب يف حديثـه عـن املرحلـة الجديـدة 

يف عملهـم، "اسـتطعنا تقديـم جـرار مع عربـة خاصة 

بالنظافـة لقريـة كلجريـن، وسـلمنا مديريـة الصحـة 

يف مجلـس املحافظـة كرفانـة متنقلـة ومجهـزة للعمل 

كنقطـة طبيـة يف قريـة بـاب ليمون منـذ أيـام، وقمنا 

بإعداد مشـاريع إسـعافية خدميـة لـ 81 مركزًا سـكنيًا 

يف الريفـني الشـايل والرقـي".

لكـن عمـل اللجنة مل ينحـرص فقط يف املناطـق املحررة 

مـن التنظيـم، إذ أشـار ديـب إىل أنهم اسـتطاعوا تأمني 

265 دورة ميـاه للمخيـات العشـوائية، وتأمـني دعـم 

لفريـق العمل اإلنسـاين الذي سـاعد يف نقـل النازحني 

مجانًـا مـن قرية الخلفتـيل إىل مدينـة اعزاز.

عـدا عـن ذلـك، شـكلت اللجنـة فريًقـا للتواصـل مـع 

“قـوات سـوريا الدميقراطيـة" لحـل بعـض املشـاكل، 

ونجحـت بإعـادة جثـث مقاتـيل "الجيـش الحـر" يف 

أشـهر،  قبـل  اعـزاز  تـل رفعـت ودفنهـم يف  معركـة 

وتأمـني مـرور قوافـل طبيـة وإنسـانية بـني الريفـني 

الغـريب والشـايل لحلـب عر عفريـن، بحسـب ديب، 

واسـتدرك "الحًقـا تـم تجميـد عمـل هـذا الفريـق".

يتزامـن عمـل لجنـة "إعـادة االسـتقرار" مع اسـتمرار 

املعـارك يف ريـف حلـب الشـايل الرقي ضـد تنظيم 

"الدولـة"، ضمـن غرفة عمليـات "درع الفـرات"، والتي 

تضم عـدًدا مـن فصائـل "الجيـش الحر" بدعـم تريك 

جـوي وبـري، إذ كان تحرير مدينـة جرابلس يف 24 آب 

املـايض باكـورة إنجازاتها.

أربعة عروض في شاتيال وآخر مرتقب في بيروت

"سرير طابقي".. مسرحية أبطالها أطفاٌل سوريون
الجئون في لبنان 

لجنة "إعادة االستقرار" في ريف حلب..
دراسات وتوصيات إلعادة الحياة 

لم ُيكتب للنص الذي كتبه المؤلف والمخرج السوري 
عمر بقبوق، أن ُيعرض في بلده سوريا، إال أن الظروف 
شاءت أن يكون عماًل مسرحًيا في لبنان، أبطاله ثالثة 

أطفال الجئين، عرضوا نموذًجا عن نظام حاكم مصّغر، 
يثور أحدهم عليه ويكمل البقية حياتهم بدون أي خلل، 

كإسقاط على واقع الثورة السورية.

لقطات من العمل المسرحي داخل مركز بسمة وزيتونة في شاتيال اللبنانية - الخميس 10 تشرين الثاني )فرقة مياس المسرحية(

قّدمـت فرقة مّيـاس عروًضا مرسحية 

يف دمشـق، ولكنها تهمشـت بسـبب 

توجهها السـيايس، وفق بقبوق، الذي 

يصفهـا بالفرقـة الصغـرية، وإحـدى 

بـوك سـريياليزم"،  أعالهـا "فيـس 

وهو توثيـق لتاريـخ الثورة السـورية 

مـن خـالل منشـورات "فيس بـوك"، 

عرضتهـا الفرقـة يف مقر تيـار "بناء 

دمشـق. يف  الدولة" 

العــرض الرابــع للفرقــة كان بعنوان 

النســخة  الثالــث-  "ريتشــارد 

الثانيــة"، وُعــرض عــام 2014 بعــد 

االنتخابــات الرئاســية، وكان مبثابــة 

ــد أن  ــق، بع ــروض دمش ــة ع نهاي

انتقــد ترصفــات معارضــة الداخــل، 

ــوق. ــق بقب وف
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حنيـن النقـري - عنب بلدي

وهـو مـا يـرز تعقيـًدا جديـًدا يف قامئة 

السـوريني،  تواجـه  التـي  التحديـات 

متمثـاًل مبئـات اآلالف مـن جيـل الشـباب 

فرصـة  عـن  يبحثـون  الذيـن  الجديـد 

ملتابعـة تعليمهـم ودخـول حيـاة الجامعة 

بالدهـم،  خـارج  األكادمييـة  والدراسـة 

وآالف الطـالب الجامعيـني ممـن انقطعوا 

عـن تعليمهـم بسـبب نشـاطاتهم الثورية 

يف الجامعـات السـوريّة، ينتظـرون أمـاًل 

جديـًدا باسـتئنافها ونيـل الشـهادة. ولعّل 

املنـح الجامعيـة مـن أبـرز نوافـذ األمـل 

لهـم جميًعـا.

من مقعد الجامعة إلى المعتقل
الطـب  القاعـة االمتحانيّـة يف كليّـة  مـن 

البـري يف دمشـق، اعتُقـل منـري )اسـم 

وهمـي(، ومل تكـن قـوات األمـن بحاجـة 

يف  تهمتـه  كانـت  إذ  مـا  تهمـة  لتلفيـق 

يف  املسـّجل  نفوسـه  قيـد  وهـي  جيبـه، 

ثائـرة يف ريـف  الهويـة والتابـع ملدينـة 

دمشـق، يقول منـري "دخل عنـارص األمن 

اسـمي،  عـن  سـألوا  االمتحانيـة،  القاعـة 

وسـحبوين من بـني زماليئ بوحشـيّة وال 

مبـاالة بحرمـة للجامعة أو مشـاعر الطلبة 

االمتحـان". يف 

املعتقـل سـبعة أشـهر،  قـىض منـري يف 

كلّهـا،  عمـره  سـنوات  بـني  األسـوأ  هـي 

حسـب تعبـريه، ولعـل ذلـك هـو السـبب 

تفصيـل  أي  ذكـر  يرفـض  يجعلـه  الـذي 

أليامـه يف فروع األمـن، سـوى "الله يفك 

املعتقلـني". أرس 

بعـد خروجـه مـن املعتقـل مل يعـد منـري 

تجربـة  تكـرار  كان  فقـد  الجامعـة،  إىل 

وهنـا  للغايـة،  محتمـاًل  أمـرًا  االعتقـال 

واملتـاح،  األقـرب  مقصـده  تركيـا  كانـت 

يقـول "فّوضـُت أحـد أقربايئ باسـتخراج 

أوراقـي الجامعيـة وكشـوف عالمايت من 

إىل  وسـافرُت  خاّصـة،  بوكالـة  الجامعـة 

تركيّـا عـى الفـور".

اللحظـة  منـذ  منـري واضًحـا  كان هـدف 

دراسـته  بإمتـام  يرغـب  إذ  لـه،  األوىل 

للتخـرج  عامـان  يل  "بقـي  الجامعيّـة 

مـن الطـب البـرّي، وأنـا مـدرٌك للفائدة 

التي سـأعود بهـا عـى بلـدي وأبنائه من 

دراسـتي، لـذا بـدأُت بتعلـم اللغـة الرتكية 

اسـطنبول  يف  يل  األّول  األسـبوع  منـذ 

بأحـد املعاهد، وخالل خمسـة أشـهر كنُت 

مبسـتوى يتيح يل الدراسـة يف الجامعة".

إلى مقاعد الجامعة من جديد
أوراقـه إىل جامعـات تركيّـة  قـّدم منـري 

السـتكال دراسـته الجامعيّـة عـر عـّدة 

منـح، لكّنـه توقّف أمـام رشوطهـا، يقول 

عـن تجربتـه "يُفـرتض عند التقـدم ملنحة 

عمـر  يكـون  أن  البكالوريـوس  دراسـة 

املتقـدم أقـل مـن 26 عاًمـا، هنـا شـعرُت 

بالعمـر الذي ضـاع يف السـجن واالنتقال 

من بلـد آلخر وأثنـاء دراسـة اللغة، فرط 

وهكـذا ضاعـت  عـيّل،  ينطبـق  ال  العمـر 

عـيّل فـرص التقـدم للمنـح الدراسـية".

 مل يـِن ذلـك منـري عـن إكـال مسـريته 

نحـو التخـرج، فراسـل الجامعـات الرتكية 

السـتكال الدراسـة عـى حسـابه بعد أن 

الرتكيّـة،  للغـة  الكفايـة  امتحـان  اجتـاز 

يتابـع  أخـريًا،  حليفـه  القبـول  وكان 

تركيّـة  جامعـة  يف  النهايـة  يف  "قُبلـت 

ذات مسـتوًى مرمـوق يف دراسـة الطـّب، 

ويف نفـس السـنة الدراسـية التـي توقّفت 

عندهـا، واآلن تبّقى يل عام واحـٌد للتخرج 

ومـن بعـده االختصـاص".

طلبـات  الرتكيـة  الجامعـات  وتسـتقبل 

2" مـن  االسـتكال وفًقـا للـادة "رقـم 

القانـون الخـاص بها، سـواء عـن طريق 

لروطهـا،  املسـتوفني  للطلبـة  املنـح 

يف  املبـارش  التسـجيل  خـالل  مـن  أو 

الجامعـات التـي تفتـح بـاب االسـتكال 

وتثبيـت  للتسـجيل  بسـيطة  رسـوم  مـع 

درايّس  عـام  كّل  بدايـة  تُدفـع  القيـد 

والتخصـص  الجامعـة  حسـب  وتختلـف 

الدراسـية. والسـنة 

رسالة األمل
منحـة  جـواب  انتظـار  مـن  أشـهر  بعـد 

أملـه يف متابعـة  "DAFI"، فقـد عبـادة 

الدراسـة الجامعيّـة، وقـّرر البـدء بالعمل 

يف معمـل خياطة تريكّ عـى أمل االدخار 

معيشـته  تكاليـف  دفـع  مـن  ليتمكـن 

"رغـم  عبـادة  يقـول  الحًقـا،  ودراسـته 

الثانويـة  شـهاديت  يف  املرتفـع  معـّديل 

وامتحـان املعيـارّي وهـو %91، إال أننـي 

مل أحصـل عـى جـواب لطلـب املنـح التي 

تقّدمـت عليهـا، وكان الخيـار الوحيـد أن 

أعمـل ألّدخـر من املـال ما يكفي ملعيشـتي 

ال  فأهـيل  الحقـة،  فـرتة  يف  ودراسـتي 

ميلكـون تكاليف دراسـتي وأمـيل الوحيد 

معقـود عـى املنحـة".

براتـب ال يتجاوز ألـف لرية تركيـة، وعمٍل 

يقـارب 12 سـاعة يوميًّـا أمـىض عبـادة 

شـهرين مـن االنتظـار، ابتعـد فيهـا كل 

البعـد عن أحالمـه والجـو األكادميي الذي 

يف  منهـًكا  أعـود  "كنـُت  يقـول  يتمنـاه، 

نهايـة النهـار، أبحـث عـن أقـرب وسـادٍة 

باملقارنـة  صعبـة  أياًمـا  أمضيـُت  ألنـام، 

بـني مـا أريـد ومـا أعيشـه، إىل أن قررت 

رغبتـي  أو  تفّوقـي  يف  التفكـري  عـدم 

بالدراسـة الجامعيّـة، وأن أتأقلـم مع حياة 

املشـغل حيـث كنـُت أعمل يف طـّي الثياب 

وتوصيلهـا".

كان األمـل يف حالـة عبـادة رسـالة بريـد 

انتظـار  طـول  بعـد  وصلتـه  إلكـرتويّن، 

تحتوي مـكان وموعـد املقابلـة التي طُلب 

للمنحـة،  املقّدمـة  الجهـة  قبـل  مـن  لهـا 

أننـي  هنـا  "علمـُت  موضًحـا  يضيـف 

تجـاوزت املرحلـة األوىل من املنحـة، فقلّة 

مـن يُطلبـون للمقابلـة، هناك حيـث مرّت 

األمـور بسالسـة وعفويـة وتجـدد األمـل 

لـدّي بإمكانيـة تحقيـق حلمـي".

بعـد قرابـة الشـهرين مـن املقابلة، ويف 

تحديًـدا  الثـاين  تريـن  شـهر  بدايـة 

2016 تحّققـت أمنيـات عبادة  مـن عـام 

الهندسـة  وحصـل عـى منحـة لدراسـة 

األسـود  البحـر  جامعـة  يف  البحريّـة 

للتقنيـة، يقـول "لعلّهـا أجمـل لحظة يف 

حيـايت، قُبلـُت يف الفـرع الـذي أريـده 

والسـكن  الدراسـة  تغطـي  منحـة  مـع 

متضّمنـة  أعـوام،  لخمسـة  واملعيشـة 

اللغـة". دراسـة 

مل يكـد عبادة يقـرأ الخر حتـى حجز يف 

أول رحلـة متوّجهـة إىل واليـة طرابـزون 

لتثبيت تسـجيله يف الجامعـة، وبدأ الدوام 

يف دورة تعلّـم اللغـة، يقـول "الحمـد لله 

كانـت أمور التسـجيل ميـرّسة للغاية، وأنا 

اآلن طالـٌب جامعـّي، تعرّفـت عـى الكثري 

مـن الطـالب مبثـل حالتـي مـن أكـر من 

ثالثـني بلـًدا يف دورة اللغة، حيـث أتيحت 

يل وأخـريًا فرصـة دراسـة اللغـة الرتكيـة 

بشـكل منهجـي بعـد عامـني مـن عيـيش 

يف تركيـا وعـدم إتقـاين لها".

ماذا عن الصعوبات؟
مقابـل حـاالت النجـاح، يعـاين الكثري من 

الطلبـة السـوريني عـى الجهـة  األخـرى 

يف  الجامعيـة  الحيـاة  يف  صعوبـات 

تركيـا، ويف برامـج املنـح املختلفـة، ومن 

بينهـم إيـاد، طالب هندسـة إلكـرتون من 

جامعة البعث يسـتكمل دراسـته يف إحدى 

الجامعـات الرتكية، يقول "كنت يف السـنة 

اضطـررت  عندمـا  الخامسـة  الدراسـية 

للخـروج من سـوريا، مـا يعنـي أن أمامي 

أقـل من سـنة واحـدة للتخرج، لكـن األمر 

كان مختلًفـا عنـد قبـويل يف الجامعـة، إذ 

قُبلـت يف السـنة الثانيـة، وتأخـر تخّرجي 

سـنوات". ثالث 

يواجـه  إيـاد،  ذكـره  مـا  إىل  باإلضافـة 

الكثـري من الطـالب صعوبـة يف تطبيقات 

الكثـرية،  ورشوطهـا  املنـح  إىل  التقديـم 

تقـول الطالبـة نـدى "التقـدم عـى املنح 

صعـٌب وغـري ممكـن للجميـع، فالروط 

كثرية سـواء لالسـتكال أو للطلبـة الجدد، 

ويضيـع الطالـب بني الشـهادة السـورية 

الليبيـة  الشـهادة  االئتـالف،  وشـهادة 

املعيـاري  امتحـان  الرتكيـة،  والشـهادة 

كل  وقوانـني  رشوط  اليـوس،  وامتحـان 

نـوع منهـا وطريقـة احتسـاب الدرجـات 

. " فيه

هـذه  مـع  قصتهـا  نـدى  لنـا  تـرح 

شـهادة  نالـت  أن  فبعـد  الصعوبـات، 

جـًدا،  جيّـد  مبعـّدل  الليبيـة  البكالوريـا 

لالمتحـان  بالتقـدم  البعـض  نصحهـا 

املعيـاري ولـو مـن دون تحضري مسـبق، 

لالمتحـان  تقدمـت  "بالفعـل  تتابـع 

واسـتجابة  التجربـة  بدافـع  املعيـاري 

نتيجتـي  أن  أعلـم  مل  لكنـي  للنصيحـة، 

الحسـايب  املتوسـط  سـتكون  النهائيـة 

االمتحـان  ونتيجـة  الثانويـة  لنتيجـة 

املعيـارّي، وهكـذا انخفض معديل بشـكل 

كبـري ومل أُقبـل بـأّي فـرع يتناسـب مـع 

. " طموحـي

تُضيـف ندى أن تطبيقـات املنح عن طريق 

اإلنرتنـت تحتـاج يف غالـب األحيـان لفتح 

مواقعهـا عـن طريـق جهـاز الحاسـوب، 

مـن  الكثـري  لـدى  يتوافـر  ال  مـا  "وهـو 

الطـالب، عـدا عن حاجتنـا لدليـل مختٍص 

ملسـاعدتنا مبـلء هـذه االسـتارات، فـأي 

نقـص أو خطـأ فيها يلغي الطلـب كاماًل".

بلت بالفرع الذي أحلم به"
ُ

"أجمل لحظة في حياتي عندما ق

المنح الدراسية للطالب السوريين..
 للعودة إلى أروقة الجامعات

ٌ
فرصة

دخل عناصر األمن القاعة االمتحانية، سألوا 
عن اسمي، وسحبوني من بين زمالئي 

بوحشّية وال مباالة بحرمة للجامعة أو مشاعر 
الطلبة في االمتحان

أتمت الثورة السورية النصف األول من عامها السادس، وكلمة "السادس" هنا ليست مجرد رقم، إذ تعني، إضافة آلالف المعاني 
األخرى، أن الطفل الذي شهد جموع المتظاهرين تمّر أمام مدرسته صار شاًبا اليوم، والشاب الذي حاول نقل النشاط الثورّي إلى أروقة 

الجامعة، تجاوز سن التخّرج منذ سنوات.

أبرز المنح الدراسية في تركيا
تتنـوع املنح الدراسـية املتاحة للطالب السـورين يف الجامعات الرتكية، 

بن املنح لدراسـة البكالوريـوس وأخرى موجهة للدراسـات العليا. 

كذلـك تختلف املنـح يف مـدى تغطيتها املاديـة لتكاليف إقامـة الطالب 

ومعيشـته. ومن أشـهر املنح منـح الحكومـة الرتكيـة "YTP"، وتوفر 

ألف منحة دراسـية سـنويًا لالجئن السـورين.

منحـة "DAFI" أحـد أكـرب برامـج املنح ملفوضيـة األمم املتحـدة، وهو 

مفتـوح للطـالب السـورين املقيمـن يف تركيـا، ويقدم منًحـا إلكال 

البكالوريوس.  درجـة 

وكذلـك برنامج "HOPES" للمنح الدراسـية، وميّول مـن قبل الصندوق 

االسـتئاين اإلقليمي لالتحاد األورويب.
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عبادة كوجان - عنب بلدي 

يتقاسـم محمـد وحّسـان حرمـان دخـول 

مدينتهـا، إثـر مواقفهـا املناهضـة لنظام 

األسـد املسـيطر عليها كليًا، لكنهـا يتفقان 

ضمنيًـا عى رضورة تسـجيل عقـود الزواج 

"الدولـة"  بدوائـر  شـغًفا  ليـس  فيهـا، 

فيهـا،  املتغلغـل  والفسـاد  والبريوقراطيـة 

حياتهـا  بـأن  املسـبقة  ملعرفتهـا  وإمنـا 

بهـذه  إال  قانونيـة  تكـون  لـن  الزوجيـة 

الطريقـة.

التابعـة  القانونيـة  املكاتـب  تنفـع  مل 

للحكومـة املؤقتة يف تيسـري أمور الشـباب 

الراغبـني بالـزواج يف بـالد اللجـوء، كـا 

يف  املنتـرة  الرعيـة  املحاكـم  فشـلت 

املناطـق املحـررة يف توفـري بديـل قانوين 

ملحاكـم النظـام ودوائـره، لنقف أمـام آالف 

الحـاالت املعقـدة مـن األزواج الجـدد خالل 

سـنوات الثورة، منهـم من نجـح يف توثيق 

عقـده، وآخـرون مازالـوا يعتمـدون عـى 

ورقـة "الشـيخ )املـأذون(" الصحيحة وفًقا 

ألحـكام الريعـة.

بالد المحاكم الشرعية 
دون غطاء قانوني 

الطـرف  وزجهـا  هـال  الشـابة  غّضـت 

واكتفـى  املدنيـة،  األحـوال  تعقيـدات  عـن 

"الشـيخ"  بعقـد  السـعيدان  الزوجـان 

كوثيقـة "ربانيـة" للزفاف املبارك، وعاشـا 

بضعة أشـهر يف سـكينة واطمئنـان عززها 

مولودهـا الجديـد، رغـم تصاعـد القصف 

)املحـررة  إدلـب  مدينتهـا  عـى  املفـرط 

حديثًـا(، إىل أن أضحـت الشـابة أرملـة بني 

ليلـة وضحاهـا، وفقـدت بعلهـا إثـر برميل 

متفجـر، أعمـى البصـرية، تجذبـه املنـازل 

البيتونيـة عـادة.

ربيًعـا،  عـر  التسـعة  ذات  هـال،  متكـث 

برفقـة رضيعهـا يف منـزل ذويهـا، هامئـة 

تـارة،  الفقـد  شـّدة  مـن  وجههـا  عـى 

تـارة  طفلهـا  مـع  مبصريهـا  والتفكـري 

أخـرى، فـال وثيقـة قانونيـة تثبـت الزواج 

واإلنجـاب، وبالتـايل ال حقـوق لهـا كأرملة 

يف سـجاّلت الدولـة، وال ذكـر السـم ابنهـا 

باألصـل. 

تفّكر الشـابة بصـوت مرتفع، لـدى حديثها 

إىل عنـب بلـدي، "ال أعلـم مـاذا أفعـل، هل 

لتسـجيل  النظـام  أحـاول دخـول مناطـق 

رشعيـة  محكمـة  إىل  ألجـأ  أم  زواجـي؟ 

تسـجيل  مـن  هـال  تتمكـن  لـن  هنـا؟". 

زواجهـا وابنهـا لـدى النظام، ال سـيا بعد 

وفـاة زوجهـا، األمر الـذي قـد يجرها عى 

القبـول بوثيقـة صادرة عـن محكمة رشعية 

محليـة، غـري معـرتف فيهـا قانونيًـا، وهو 

مـا قـد مينعهـا مغـادرة املناطـق املحررة.

يعيـش طـارق ذات الظـروف تقريبًـا، فهو 

متـزوج منـذ نحـو عـام، ويعمـل مراسـاًل 

إعالميًـا يف ريـف إدلـب، فّضـل االعتـاد 

يف  املـيض  دون  "املـأذون"  عقـد  عـى 

يف  العامـة  فالنظـرة  توثيقـه،  إجـراءات 

املناطـق املحـررة هي أن "اإلجراء األسـايس 

للـزواج هـو عقـد الشـيخ واإلشـهار"، هذا 

مـن الناحيـة الرعيـة، أمـا مـن الناحيـة 

القانونيـة فيحصـل األهـايل عـى وثائـق 

تسـتخدم محليًـا يف املناطق املحـررة فقط، 

دويل  أو  سـوري  قانـوين  اعـرتاف  دون 

بهـا، وتفيـد يف مجـال اإلغاثـة واإلحصـاء 

وقضايـا معيشـية فقـط.

لكـّن الدكتـور محمـد نـواف، العامـل يف 

املجـال الطبـي والحقوقـي، بدا أكـر وعيًا 

مـن سـلبيات عـدم توثيـق زواجـه، فهـو 

حتـًا لـن يحصـل عـى وثيقـة قانونيـة 

لطفلـه ذي العامـني، إخـراج قيـد أو جواز 

سـفر، رمبـا تسـاعد العائلة لـدى خروجها 

إىل دول اللجـوء، فيـا لـو شـاءت األقدار.

ينـوي الطبيـب مراسـلة محـاٍم يف مدينته 

يف  يسـاعده  قـرًسا،  غادرهـا  التـي  األم، 

توثيـق صـك الـزواج الرعـي، وتسـجيل 

طفلـه يف دائـرة النفـوس، وهو مـا يضمن 

وثيقـة  أي  عـى  حصولـه  املسـتقبل  يف 

قانونيـة الزمـة، بتكلفة رمبا تتجـاوز 300 

دوالر أمريـي )160 ألـف لـرية سـورية(، 

)رشـاوى("  "براطيـل  مبعظمهـا  تدفـع 

النظـام. العـدل يف دوائـر  ألويل 

العرس في تركيا وتوثيقه
لدى النظام 

رمبـا غابت عـن الصحفي حسـان تفاصيل 

تثبيـت الـزواج، عندمـا هّم بإكـال "نصف 

يف  اللجـوء  عقبـات  متجـاوزًا  دينـه"، 

اسـطنبول الرتكيـة، وبعـده الجغـرايف عن 

عائلتـه الفـارة إىل السـعودية قبـل ثالثـة 

أعـوام، فمـىض يف األمـر بثبات، مسـتفيًدا 

مـن شـيخ سـوري كتـب عقـده الرعـي، 

وسـط شـهوٍد هم أصدقـاء الغربـة، وقّعوا 

ومبباركـة  وبهجـة،  بفـرح  الورقـة  عـى 

عائلتـه عـر "سـكايب".

زفـاف  منـذ  فصـول  ثالثـة  انقضـت 

زوجتـه  مـع  يعيـش  حيـث  الصحفـي، 

الحامـل يف اسـتقرار نسـبي، رغـم القيود 

القانونيـة يف اإلقامـة ومنغصـات اللجوء، 

حافـزًا  القـادم  العهـد"  "ويل  ليشـّكل 

التـي  الطريقـة  بـذات  زواجـه  لتثبيـت 

اتبعهـا صديق الثـورة، محمد نـواف، وهو 

مـا مىض بـه مسـتفيًدا مـن محـاٍم يعرفه 

املدينـة. يف 

بـات عقد زواج حّسـان جاهـزًا بعدما اجتاز 

مراحـل املحكمـة الرعية والقـرص العديل 

والقيـد املـدين، وال ينقصـه سـوى تصديق 

الخارجيـة، ليصبـح وثيقـة رسـمية  وزارة 

تلـزم عند تسـجيل املولـود وإصـدار جواز 

سـفر لـه، وهي خطـوة لجـأ إليهـا عرات 

مـا  وفـق  تركيـا،  يف  السـوريني  الشـباب 

رصـدت عنب بلـدي، وهو ما دعـا الصحفي 

لنصـح صديقـه الطبيب لينحـو ذات النحو.

تثبيـت  إىل  تركيـا  يف  سـوريون  لجـأ 

زواجهـم لدى الحكومـة الرتكيـة، ليحصلوا 

عـى "دفـرت عائلـة" شـبيه بالـذي ميلكـه 

التسـهيالت  يضمـن  األتـراك،  املواطنـون 

ويشـّكل  يرغـب،  ملـن  واإلنسـانية  الطبيـة 

وثيقـة قانونيـة معـرتف بهـا داخـل تركيا 

فقـط، دون أن متنح الطفـل املولود أو ذويه 

وثائـق سـفر خـارج البـالد.

ال أعلم ماذا أفعل، هل أحاول دخول 
مناطق النظام لتسجيل زواجي؟

أم ألجأ إلى محكمة شرعية هنا؟

أينما كنت.. الجًئا أو في "المحرر".. 

ال اعتراف قانوني بوثائق المحاكم الشرعية..
ومعارضو األسد يثبتون زواجهم في محاكمه

يسعى محمد نواف، 
الطبيب المقيم في ريف 
إدلب، إلى تسجيل زواجه 
قانونًيا في مدينة حماة، 

بعد مضي ثالثة أعوام 
على حفل الزفاف، رزق 

خاللها بطفله عبد الكريم، 
في خطوة مماثلة لجأ 

إليها صديقه حسان، 
الصحفي المقيم في 

اسطنبول التركية، بتكلفة 
إجمالية تجاوزت عتبة 
300 دوالر أمريكي.

طفل سوري يحمل دفتر عائلة - )تعبيرية(

واملكاتـب  والهيئـات  املحاكـم  فشـلت 

التابعـة للمعارضـة متعـددة األطـراف 

القانونيـة  الثغـرة  هـذه  سـد  يف 

بعـض  لجـأت  بـل  واالجتاعيـة، 

الهيئـات الرعيـة إىل التضييـق عـى 

محاكـم مختصـة باألحـوال املدنية يف 

إىل  أدى  مـا  وهـو  املحـررة،  املناطـق 

كليًـا. إغالقهـا 

وحصلـت عنـب بلـدي عـى معلومات 

"الهيئـة  بقيـام  تفيـد  خاصـة، 

اإلسـالمية" يف إدلـب بالتضييـق عـى 

قـايض محكمـة بلـدة معـرة مرصين، 

والتـي كانـت تسـهم يف توثيـق وقائع 

املدنيـة،  واألحـوال  والوفـاة  الـزواج 

وتسـجيلها قانونيًـا يف دوائـر النظـام 

كليًـا  إغالقهـا  إىل  أدى  مـا  السـوري، 

يـزال  ال  فيـا  شـهرين،  نحـو  قبـل 

مكتـب السـجل املـدين يف بلـدة الدانا 

الـوالدة والوفـاة قانونيًا  يوثق حـاالت 

املنطقـة حـرًصا. ألهـايل 

القـايض  إىل  بالسـؤال  وتوجهنـا 

املجلـس  عضـو  حسـني،  إبراهيـم 

حـول  املسـتقل،  السـوري  القضـايئ 

رغبـة السـوريني يف توثيـق معامالت 

وأوضـح  النظـام،  دوائـر  يف  الـزواج 

املحاكـم  عـن  الصـادرة  "الوثائـق  أن 

الرعيـة أو أي مؤسسـة معارضة غري 

معرتف بهـا قانونيًـا، محليًـا أو دوليًا، 

ولو وجـد اعـرتاف بالوثائـق الصادرة 

عـن املحاكـم الرعيـة أو وزارة العدل 

النـاس  لـكان  املؤقتـة  الحكومـة  يف 

عـى  مشـدًدا  إليهـا"،  لجـؤوا  قـد 

هـذا  التسـجيل..  يف  األهـايل  "حـق 

واجـب عليهم لضـان حقـوق األزواج 

وأطفالهـم". والزوجـات 

والحقوقـي  املحامـي  رأي  يختلـف  مل 

القـايض  النـارص حوشـان عـن  عبـد 

النظـام،  قانونيـة وثائـق  حسـني، يف 

مضيًفـا يف تريـره لجوء األهـايل لها، 

لــ "عـدم قناعـة املواطنـني باملحاكـم 

مرجعياتهـا،  تعـدد  بسـبب  الرعيـة، 

وعـدم متثيلهـا املناطـق املحـررة كـا 

محاكـم النظـام ودوائـره، والتي تعتر 

جـزًءا مـن منظومـة الدولـة، وهـو ما 

نفتقـده يف مناطقنـا املحـررة"، ملقيًا 

باللـوم عـى املجتمـع الـدويل و"عدم 

النظـام، مـن  رغبتـه بانتـزاع رشعيـة 

خـالل تجريده مـن مظاهر سـيادته".

"نوثـق يف محاكم الدولة السـورية، ال 

ضري يف ذلـك، هنـاك مفاهيـم خاطئة 

مؤسسـات  حـول  األسـد،  ملناهـيض 

لهـا"،  السـوريني  وملكيـة  الدولـة 

امليـرس  "غ.ك"  املحامـي  رأي  هـو 

السـوريني  زواج  عقـود  لعـرات 

خـارج مناطـق النظـام، داعيًـا الجميع 

ونافيًـا  قانونيًـا،  زواجـه  لتسـجيل 

صفـة "املصلحـة املادية" عنـه وأمثاله 

"نحـن نيـرس بأجـور رمزيـة.. ندفـع 

عـن  الطـرف  ليغّضـوا  للمسـؤولني 

العقـود".

الـزواج  تثبيـت  تسـببت قضايـا عـدم 

بـوالدة  اللجـوء،  دول  أو  سـوريا  يف 

وفـاة  بعـد  النسـب  أطفـال مجهـويل 

آبائهـم إثـر ظـروف الحـرب املعقـدة، 

وهـو مـا حـّذر منـه القـايض الرعي 

األول يف دمشـق يف تقاريـر إعالميـة 

مختلفـة، وسـط إحصائيـات تقديريـة 

عـن  والجـوازات  الهجـرة  دائـرة  مـن 

بـني  حصلـت  والدة  ألـف   37 وجـود 

عامـي 2011 و2015 يف دول اللجوء، 

جميعهـم ال ميلكـون أي وثيقـة تثبـت 

أنهـم سـوريون.

توثيق العقود عند دوائر النظام 
مشروع وضروري

http://www.enabbaladi.net/archives/113310
http://www.enabbaladi.net/archives/113310
http://www.enabbaladi.net/archives/113310
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د. كريم مأمون

ما هي أسباب اإلبهام األفحج؟
 هـذه الحـاالت يف معظمهـا وراثيـة، 

واألربطـة  األوتـار  تتموضـع  حيـث 

القـدم  ملشـط  الداعمـة  والهيـاكل 

بوضع غـري طبيعي، ويـؤدي تعرض 

مقـدم القـدم لالنضغـاط إىل ظهـور 

املشـكلة، كـا هـو الحـال عنـد لبس 

أحذيـة غـري مناسـبة، فارتـداء أحذية 

ضيقـة قـد يفاقـم املشـكلة الناجمـة 

عـن الرتكيـب غـري الطبيعـي ولكنـه 

ليـس املسـبب األسـايس لهـا.

وهنـاك أسـباب مكتسـبة قـد تـؤدي 

إىل فحـج إبهـام القـدم، مثـل التهاب 

التي  الرثـواين، والحـوادث  املفاصـل 

غالبًـا مـا تصيـب الرياضيني بسـبب 

متـزق يف الربـاط الجانبـي الوحيش 

اإلبهـام،  امللتصقـة يف  الوتـر  أو يف 

الجراحية. العمليـات  وبعـد بعـض 

ما هي أعراض وعالمات 
اإلصابة بتورم اإلبهام األفحج أو 

ما يعرف بالوكعة؟
القـدم نحـو  إبهـام  انحنـاء  يحـدث 

يف  تـورم  األخـرى،  القـدم  أصابـع 

وبـروزه  اإلبهـام  قاعـدة  مفصـل 

ككتلـة عظميـة كبـرية، صعوبـة يف 

غـري  يصبـح  حيـث  اإلبهـام  حركـة 

تشـوه  االشـياء،  دفـع  عـى  قـادر 

انضغـاط  نتيجـة  القـدم  مقـدم 

)أصابـع  وتشـوهها  األصابـع  بقيـة 

مطرقيـة، أصابـع مخلبيـة(، التهـاب 

تهيج  املضغوطـة،  األصابـع  وسـادة 

الجلـد حـول الـورم، أمل يف اإلبهـام 

عنـد املـيش نتيجـة تـآكل املفصـل، 

يقـل  عندمـا  القـدم  وسـط  يف  أمل 

بشـكل  اإلبهـام  إصبـع  اسـتخدام 

عـى  الحمـل  ازديـاد  ويتـم  كامـل 

الصغـري. القـدم  إصبـع 

عنـد  صعوبـة  إىل  يـؤدي  ذلـك  كل 

املـيش،  أو  الرياضـة  مارسـة 

وصعوبـة يف إيجاد أحذية مناسـبة، 

مـا يجـر املصـاب عـى أن يشـرتي 

السـتيعاب  أكـر  بحجـم  أحذيـة 

التـي يسـببها  العـرض  الزيـادة يف 

التـورم، كـا يصبـح لبـس الكعـب 

العايل مشـكلة ألنـه يسـبب الضغط 

القـدم. أصابـع  عـى 

غاباتريكـس، غابـن، نيورونتـني، كونفنـن، نيوروبلكـس، 

غاباماكـس.. كلها أسـاء تجارية لنفس املسـتحر الدوايئ 

املسـمى غابابنتـني، وهـو مـن مجموعـة األدويـة املعروفـة 

مبضـادات االختـالج، حيـث يرتبـط مبسـتقبالت خاصة يف 

الدمـاغ، ما يـؤدي إىل منع إفـراز النواقل العصبية املسـؤولة 

عـن اسـتثارة الدمـاغ وإحـداث نوبـة االختـالج يف مـرض 

الـرصع، كـا أنـه ينظـم عمـل عـدد مـن النواقـل العصبية 

التـي تعمـل عـى نقـل السـياالت العصبيـة املسـؤولة عـن 

توصيـل األمل، مـا أدى إىل اسـتخدامه يف عـالج بعض أنواع 

املنشـأ. العصبي  األمل 

وهو يستخدم لعالج الحاالت التالية:

يف الرصع، للسيطرة عى نوبات االختالج.

يف بعـض أنـواع األمل العصبـي املنشـأ، مثـل األمل العصبي 

التـايل لإلصابـة بفـريوس الحـأل النطاقـي )زنـار النار(.

يف عـالج اآلالم املصاحبـة العتالل األعصاب السـكري )تنميل 

وحس وخـز باألطراف(.

يف عالج اآلالم املزمنة ما بعد العمليات الجراحية.

يف عـالج متالزمـة متلمل السـاقني، وهي حالة يحـدث فيها 

عـدم ارتيـاح يف السـاقني ورغبـة بتحريكهـا خاصـة يف 

. لليل ا

يف الحد من األمل والتشنج يف التصلب العديد.

يف الوقاية من الصداع النصفي املتكرر.

يف عـالج وتخفيـف الهبـات السـاخنة التـي تصيب النسـاء 

بعـد انقطـاع الطمـث أو عنـد املعالجة مـن رسطـان الثدي.

يسـاهم يف  القطـب، حيـث  ثنـايئ  االضطـراب  عـالج  يف 

املـزاج. اسـتقرار 

معلومات صيدالنية
يتوفـر غابابنتني عـى صورة أقـراص بعيـارات )100 ملغ، 

300 ملـغ، 400 ملـغ، 600 ملغ، 800 ملـغ( و رشاب فموي 

برتكيـز 250 ملغ/5مل.

وهـو يعطـى للبالغـني بجرعـة 300 ملـغ يف اليـوم األول 

قبـل النـوم، ثم مرتـني يف اليوم الثـاين، ثم ثـالث مرات يف 

اليـوم الثالث، وميكـن زيادة الجرعـة تدريجيًـا حتى 1800 

ملـغ يف اليـوم حسـب رأي الطبيـب املعالج.

أمـا لألطفـال )3 – 12 سـنة( فيعطـى تدريجيًـا بجرعة 10 

15- ملـغ / كـغ / اليـوم مقسـمة عـى 3 دفعـات، وميكن 

الوصـول حتـى 50 ملـغ/ كـغ / اليوم.

مالحظات
تؤخذ جرعة غابابنتني بغض النظر عن وجبات الطعام.

يجـب عـدم اسـتعال مضـادات الحموضـة خالل سـاعتني 

مـن تنـاول هذا الـدواء.

مـن األعـراض الجانبيـة الشـائعة السـتخدام غابابنتني: رنح 

أو فقـد التـوازن، دوار، نعـاس، تغيُّم الرؤية، تغري مسـتوى 

الوعـي. )لذا يجـب تجنب القيـادة والقيام باملهام واألنشـطة 

التـي تحتـاج إىل يقظـة ورؤيـة واضحـة حتـى زوال تأثري 

الـّدواء(، تعـب غثيـان، إقيـاء، آالم عضليـة، رعشـة يف جزء 

مـن الجسـم، حـركات غـري مرغوبـة يف العينني، تـورم يف 

والقدمني. اليديـن 

األعـراض الجانبيـة األكـر شـيوًعا لـدى األطفـال: اإلصابة 

ببعض أنـواع العـدوى الفريوسـية، اضطرابـات يف الذاكرة 

والرتكيـز، ترصفـات عصبيـة أو عدوانيـة أو هائجة.

إذ إنـه قـد يسـبب  أثنـاء الحمـل،  يجـب عـدم اسـتخدامه 

.)C املجموعـة  ضمـن  )يصنـف  للجنـني  تشـوهات 

يفضـل عـدم اسـتخدامه مـن قبـل املرضعـات إال إذا كانـت 

الفوائـد تفـوق املخاطـر، إذ إن تأثـريه عـى الرضـع غـري 

معـروف. 

ال يـؤدي غابابنتني إىل الشـفاء من مرض الرصع، ولكن يسـاعد 

عى التحكـم يف النوبات من حيـث تقليل تكرارها، لـذا ال يجوز 

التوقـف عن تنـاول العالج مبجرد تحسـن حالة املريـض، إذ قد 

تعـاود النوبـات الظهور بعد التوقـف عن العالج.

ما الذي تعرفه عن دواء

غابابنتين؟

تربية وأسرة

ما هو اإلبهام األفحج؟
هـو إبهام القدم املنحرف بشـكل غـري طبيعي عن خط الوسـط يف 

الجسـم باتجـاه باقـي األصابـع؛ وينجم ذلـك عن تشـكل نتوء غري 

طبيعـي عـىل املفصـل الواقـع يف قاعـدة اإلبهـام، و يتضخـم هذا 

املفصـل مجـربا اإلبهام عىل االندفـاع باتجاه أصابع القـدم األخرى، 

إذ يتجـه املفصـل للخـارج و اإلبهـام للداخـل، وميكـن أن تلتهـب 

األنسـجة املحيطـة باملفصل ما تسـبب انتفاًخـا وتورًمـا وأملًا.

اإلبهام األفحج
أشيع تشوه هيكلي 

يصيب القدم
لعل أشيع تشوه يصيب القدم هو ذلك العوج الذي يطرأ على اإلصبع الكبرى )اإلبهام( ويسمى بالفحج، وفيه 

تميل هذه اإلصبع برأسها باتجاه بقية األصابع، كما تبرز للعيان كتلة عظمية كبيرة على حافة القدم قرب 
قاعدة اإلبهام، وهذا يسبب ألما مبرًحا وصعوبة في انتعال األحذية، ناهيك عن المنظر القبيح للقدم بشكل 

عام. ولعالج هذه المشكلة البد من  الوقوف على مسبباتها وعالجها حسب ما تقتضيه كل حالة.

يف  املعالجـة  أسـاليب  تتـوزع 

اتجاهـني، األول هـو تخفيف األمل، 

الوضعيـة  تقويـم  هـو  والثـاين 

للعظـام. الخاطئـة 

بالطـرق  األمل  تخفيـف  ويتـم 

تتضمـن  وهـي  املحافظـة، 

عنـد  املسـكنات  اسـتخدام 

اللـزوم مثـل مضـادات االلتهـاب 

)بروفـني،  الالسـتريوئيدية 

القدمـني  نقـع  ديكلوفينـاك..(، 

يف مـاء دافـئ ملدة نصف سـاعة، 

عـى  الثلجيـة  الكـادات  وضـع 

سـاعة،  نصـف  ملـدة  املفصـل 

تعديـل االنحراف بواسـطة ارتداء 

بعـض األحذيـة الطبيـة الخاصة 

)إضافـة فواصـل أصابـع القـدم 

األصابـع  لتنظيـم  الجيالتينيـة 

ارتـداء  أو  الطبيعـي(،  بالوضـع 

توجهـه  التـي  اإلبهـام  مشـدات 

اسـتخدام  أو  السـليم،  باالتجـاه 

تصحـح  التـي  املرنـة  الجبائـر 

اتجـاه اإلبهام وتخفـف األمل، لكن 

هـذه اإلجـراءات- كـا ذكرنـا- ال 

تحسـن الوضعية الخاطئة بشـكل 

نهـايئ وإمنـا تخفـف األمل فقط.

الخاطئـة  الوضعيـة  ولتقويـم 

للعظام يتـم اللجـوء إىل الجراحة، 

إلجـراء  األسـايس  والـرط 

الجراحة هو التشـوه املـؤمل، لكنها 

أن  أو  الكامـل  الشـفاء  ال تضمـن 

مظهر اإلصبـع سـيكون مثاليًا، إذ 

إن نسـبة التحسـن ترتاوح بيم 61 

– %85، لذلـك تجـرى فقط عندما 

إمكانيـات  جميـع  اسـتنفاد  يتـم 

العـالج التقليـدي املحافـظ.

وميكـن إجـراء الجراحـة بتخديـر 

القطنـي،  التخديـر  أو  موضعـي، 

أو بالتخديـر عـام، وبعـد العملية 

يحتـاج املريـض إىل فـرتة نقاهة 

أسـابيع،   8 و   6 بـني  مـا  متتـد 

اسـتعال  عـادة  تتطلـب  والتـي 

العـكازات للمسـاعدة يف التنقـل.

كيف يمكن الوقاية من 
تورم اإلبهام األفحج؟

أحذيـة  اسـتخدام  طريـق  عـن 

صحيـة يف وقت مبكـر ذات مجال 

واسـع ألصابـع القـدم.

قـدر  حافيتـني  بقدمـني  املـيش 

حـايف  املـيش  إن  إذ  اإلمـكان، 

القدمـني يقوي عضـالت القدمني 

إعـادة  يف  العظـام  ويسـاعد 

الطبيعـي  شـكلها  يف  التنظيـم 

بدال من االضطرار ملسـايرة شـكل 

الحـذاء.

تجنب النشـاطات التـي ينتج عنها 

الباليـه وبعـض  التـورم كرقـص 

النشـاطات األخـرى التـي تتطلب 

ضيقة. أحذيـة 

إجـراء التارين التاليـة يوميًا بعد 

نـزع الحذاء:

باسـتخدام  القـدم،  إبهـام  فـرد 

إبهـام  لسـحب  اليديـن  أصابـع 

القـدم ليصبـح يف محـاذاة بقيـة 

األصابـع.

بفردهـا  األصابـع،  باقـي  فـرد 

ثنيهـا  ثـم  ثـواٍن  لعـر  لألمـام 

ألسـفل لعـر ثـوان، ويكـرر هذا 

مـرات. عـدة 

ثنـي أصابع القـدم، بضغطها عى 

األرض أو ضـد جـدار حتـى يتـم 

ثنيهـا للخلـف ملـدة 10 ثـوان ثم 

تحـرر، ويكـرر هـذا عـدة مرات.

القدمـني، محاولة  املسـك بأصابع 

اإلمسـاك بقطعة قاش أو منشـفة 

بأصابـع القدمني ثم إسـقاطها ثم 

محاولة اإلمسـاك بها مـرة أخرى.

ــة يف  ــراء الجراح ــح بإج وينص

املراحــل املبكــرة للحفــاظ عــى 

مفصــل اإلبهــام مــن التنكــس، 

كــا أن التأخــر بالعــالج يــؤدي 

مفصــل  تصلــب  تزايــد  إىل 

األصابــع  وتشــوه  اإلبهــام 

ــن  ــل م ــذا يجع ــاورة وه املج

ــة. ــراء الجراح ــة إج الصعوب

ما هي طرق 
المعالجة الممكنة؟
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دور أحـداث الرواية يف عـدة أماكن، 

مـا بـن تشـييل والصـن وأمريـكا 

األسـايس  مهدهـا  لكـن  وأوروبـا، 

التاسـع  القـرن  يف  تشـييل،  هـو 

عـرش.

أبدعـت  يف روايتهـا "ابنـة الحـظ" 

إيزابيـل أللينـدي يف رسـم األماكـن 

ونقـل عبقهـا، وتصويـر كل تفصيل 

فسـطورها  وزخـم،  بغـزارٍة  فيهـا 

رحلـة يف الزمـان واملـكان مًعـا. 

لـدى  الشـخصيات  وصـف  وليـس 

أللينـدي بأقـل مـن ذلـك، إذ متتلـك 

الغـوص  عـىل  اسـتثنائية  قـدرة 

املختلفـة  الشـخصيات  أعـاق  يف 

بزخـم كبـري، فرتاهـا تنتقـل بخفة 

أرسـتقراطية  شـخصية  بـن  مـا 

إنكليزيـة، وابـن حـارات عشـوائّية 

مل  وصينـّي  النسـب،  مجهـول 

مـن  العـارشة  حتـى  اسـًا  يحمـل 

مـن  كّل  عـامل  وصـف  مـع  عمـره، 

هـؤالء، وسـواهم الكثـري، وحياتهم 

ودّقـة،  برباعـة  البسـيطة  اليومّيـة 

ورسد سـلس وأّخـاذ، لدرجة تشـعر 

يف  يومّيـاٍت  توثّـق  أنهـا  القـارئ 

حيـاة عاشـتها، ال قصـص تفّتقـت 

الخيـال  عـامل  يف  أفكارهـا  عنهـا 

. فحسـب

تبـدأ  الروايـة  يف  التحـول  نقطـة 

عـام 1848 مـع ظهـور الذهـب يف 

كاليفورنيـا والهـوس الـذي صاحب 

جميـع  مـن  النـاس  لتجـذب  ذلـك 

والصـن  أوروبـا  املعمـورة:  أنحـاء 

يأتيهـا  كّل  الالتينيـة،  وأمريـكا 

لهـدف، البحـث عـن الـرثاء، البحـث 

عـن الحكمـة، البحـث عـن الحبيب، 

وتتقاطـع هـذه الـدروب جميًعا يف 

واحـد. مـكان 

إنسـانية  أفـكار  الروايـة  يف  تـرد 

العنرصيـة،  الطمـع،  حـول  عديـدة 

االضطهـاد، الفقـر، العبوديـة، وهو 

أمـر تتميز بـه أللينـدي يف انحيازها 

التـام لإلنسـان وقضايـاه.

عـام  باإلسـبانّية  الروايـة  نُـرشت 

1999، وتقـع يف قرابة 450 صفحة 

الروايـة  املتوسـط.  القطـع  مـن 

متوّفـرة بالعربية برتجمتـن لرفعت 

عطفـة، ولصالـح علـاين، وترجمة 

األخـري أجـود.

اقتباسات من الرواية:
"مـن يعـرف أكـرث، عليـه واجبـات 

اإلنسـانية" تجـاه  أكـرث 

توجـد  النسـاء،  توجـد  "حيـث 

 " ة ر لحضـا ا

"مايهـم هو مـا يفعله املـرء يف هذا 

العـامل، وليس كيف وصـل إليه" 

"يبـدو أننـا جميًعـا جئنـا نبحث عن 

يشء ووجدنـا شـيًئا آخر…"

كتاب

رواية ابنة الحظ 
لـ ايزابيل ألليندي

تعمـل رشكـة "فيـس بـوك" عـى 

فوريـة  ألعـاب  منصـة  إطـالق 

"مسـنجر"،  تطبيقهـا  ضمـن 

يسـتطيع املسـتخدمون من خاللها 

اللعب بشـكل مبـارش وتفاعيل مع 

أصدقائهـم.

عـن  تقنيـة  مواقـع  وتحدثـت 

اسـتعداد الركـة لتوسـيع مجـال 

بدأتهـا  التـي  الفوريـة،  ألعابهـا 

بألعـاب  أشـهر  قبـل  بنجـاح 

وكـرة  القـدم،  وكـرة  الشـطرنج، 

. لسـلة ا

يجـري  األلعـاب  منصـة  تطويـر 

 "King" رشكـة  مـع  بالتعـاون 

املصممـة للعبـة "كانـدي كراش"، 

الجديـدة  األلعـاب  تختـر  والتـي 

يف نيوزيلنـدا، وفق مواقـع تقنية، 

تختـر  بـوك"  "فيـس  أن  أكـدت 

األلعاب بشـكل رسي وغـري معلن.

2009 منصة  ورعت الركـة عـام 

مـن  واسـع،  نطـاق  عـى  ألعـاب 

خالل رشاكات مـع رشكات مطورة 

أبرزهـا"EA"، و"ZYNGA". كا 

طرحـت األسـبوع املـايض منصـة 

"Gameroom"، وتختـص بألعاب 

املكتبية. الحواسـيب 

لعبـة  بـوك"  "فيـس  ووفـرت 

الشـطرنج املصغـرة ضمـن تطبيق 

"مسـنجر"، نهايـة العـام املايض، 

كـرة  لعبـة  آذار  يف  أطلقـت  كـا 

السـلة، وكـرة القـدم املصغـرة يف 

حزيـران، وأكـدت الركـة أن أكر 

300 مليـون العـب جربهـا خـالل 

أيـام مـن إطالقهـا.

توفـري  عـى  الركـة  وتعمـل 

التطبيـق  ملسـتخدمي  األلعـاب 

 900 إىل  عددهـم  وصـل  الذيـن 

مليـون مسـتخدم نشـط شـهريًا، 

بـوك" رسـميًا  "فيـس  تعلـن  ومل 

األلعـاب  طـرح  توقيـت  عـن 

اليـوم. حتـى  الجديـدة 

تطبيـق "مسـنجر" هو أحد أشـهر 

الفـوري،  الرتاسـل  تطبيقـات 

خـالل  إليـه  الركـة  وأضافـت 

امليزات،  املاضيـة عـرات  األشـهر 

املحادثـات الرسيـة  أبرزهـا ميـزة 

والحـذف  بالكامـل،  وتشـفريها 

للرسـائل. الـذايت 

“آبل” تطرح هواتف “آيفون 6” 
ُمجّددة للبيع بسعر أقل

طرحـت رشكة “آبـل” أجهزة “آيفـون” مجددة 

الرسـمي،  اإللكـرتوين  موقعهـا  عـى  للبيـع 

األربعـاء 9 تريـن الثـاين، بسـعر أقـل مـن 

السـعر الحقيقـي للجهاز مـن الطـراز الجديد.

التـي نفذتهـا الركـة هـي  وتعتـر الخطـوة 

وفـق  سـنوات،  عـر  مـن  أكـر  منـذ  األوىل 

مواقـع تقنية، إذ يقل سـعر الهواتـف املطروحة 

للبيـع عـن أسـعار األجهـزة األصلية بــ 15%.

جميـع  تشـمل  ال  للبيـع  املطروحـة  األجهـزة 

عنـب  رصـدت  مـا  وفـق   ، “آيفـون”  أجهـزة 

إذ يتوفـر فقـط  بلـدي عـى موقـع الركـة، 

هاتفا “آيفـون 6 إس”، و”آيفـون 6 إس بلس” 

بجميـع األلوان، وبسـعتي 16 و 64 غيغابايت.

سـعر “آيفون” 16 غيغابايـت يبلغ 449 دوالًرا 

أمريكيًـا، بينا يتوفر الجهاز األسـايس بسـعر 

529 دوالًرا، يف حـني يبـاع الهاتف ذو السـعة 

64 غيغابايت بسـعر 589 دوالًرا، وسـعره أقل 

بـ110 دوالرات من الجهاز األسـايس.

ومتلـك رشكة “آبـل” عـدًدا كبريًا مـن العمالء، 

ال سـيا يف الواليـات املتحـدة، ويوجـد مقرها 

الرسـمي يف واليـة كاليفورنيـا، ويعمـل فيهـا 

قرابـة 35 ألـف موظـف حـول العامل.

ووفـق مواقـع تقنيـة فـإن املـرة األخـرية التي 

باعـت فيها “آيفـون” أجهزة مجـددة كانت يف 

.2007 عام 

تكفـل الركـة األجهـزة ملـدة عـام كاألجهـزة 

الجديـدة، وتبيعهـا مع بطاريـة وإطار خارجي 

تنتهجـه  ملـا  مشـابهة  خطـوة  وهـي  جديـد، 

يف بيـع نسـخ “آيبـاد” اللوحيـة والحواسـيب 

الشـخصية.

واسـتطاعت الركة أن تكتسـب سـمعًة فريدًة 

متعـددة،  ألسـباٍب  اإللكرتونيـات  صناعـة  يف 

أهمهـا طريقـة تصميـم منتجاتهـا وحمالتهـا 

اإلعالنيـة املميـزة.

طرحـت رشكـة "واتسـاب" أحـدث نسـخة تجريبيـة 

مـن تطبيقهـا عى الهواتـف املحمولـة، وتضمنت ميزة 

جديـدة لزيـادة األمـان لـدى املسـتخدمني، مـن خالل 

بخطوتني. التحقـق 

وأوضحـت الركـة، الخميـس 10 تريـن األول، أنها 

أضافت امليزة بشـكل أسـايس لحسـابات املستخدمني، 

مـن خـالل توفـري رمز مـرور مكون مـن سـتة أرقام، 

كخطـوة أمنية جديـدة عند تثبيـت التطبيـق وإعداده.

ومـن املقرر أن تصـل امليـزة قريبًا لجميع مسـتخدمي 

تطبيق "واتسـاب"، عـى أنظمة التشـغيل "أندرويد"، 

و"آيفـون"، مـع وصـول النسـخة الكاملة قريبًـا بداًل 

مـن التجريبية املتوفـرة حاليًا.

إىل  امليـزة  وصلـت  الذيـن  للمسـتخدمني  وميكـن 

عـى  والنقـر  اإلعـدادات  عـى  الضغـط  هواتفهـم، 

خيارات الحسـاب، ثم اختيـار التحقـق بخطوتني لبدء 

العمليـة.

ويختـار املسـتخدم رقـًا مكونًـا مـن سـت خانـات 

"Passcode"، ويؤكـده ليكـون شـيفرة خاصة يطلبها 

التطبيـق، يف حال أراد املسـتخدم تفعيلـه بنفس الرقم 

ولكـن عـى هاتـف مختلف.

عـر  الهاتـف  رقـم  تأكيـد  تطلـب  الركـة  وكانـت 

رسـالة نصيـة قصرية تصـل إىل الجهـاز الـذي يفّعل 

املسـتخدم التطبيـق عليـه، إال أن التحقـق بخطوتـني 

سـتكون ميـزة مهّمـة لزيـادة األمـان، وفـق تقنيـني.

وسـتطلب الركـة دوريًـا إدخال رمـز املـرور املكون 

مـن سـتة أرقـام، وفق مـا رصدت عنـب بلـدي، وذلك 

بطلـب الرمـز كل فـرتة، أو حـني يسـتخدم التطبيـق 

بشـكل مطـول وغـري اعتيـادي يف الجلسـة الواحدة.

لن يُسـمح للهاتف الـذي فّعل ميـزة التحقق بخطوتني 

بإعـادة التحقـق قبـل أسـبوع كامـل مـن اسـتخدام 

التطبيـق، بينا تُحـذف الرسـائل ويفقدها املسـتخدم 

بشـكل كامـل يف حـال إعـادة التحقق.

بريـده  عنـوان  كتابـة  املسـتخدم  عـى  ويتوجـب 

اإللكـرتوين مرتني خـالل عمليـة التحقق، وهـي امليزة 

التـي تعتمدهـا تطبيقـات أخـرى مثـل "فيـس بوك"، 

وغريهـا. و"جيميـل"، 

وتـأيت امليـزة بعد عـدٍد مـن التحديثـات أتاحـت فيها 

إجـراء  بـوك”،  “فيـس  متلكهـا  التـي  “واتسـاب”، 

يف  اآلخريـن،  املسـتخدمني  مـع  الفيديـو  مكاملـات 

املـايض. األول  تريـن 

كـا شـّفرت، نيسـان املـايض، محادثات مسـتخدمي 

التـي يتوفـر فيهـا  تطبيقهـا عـى جميـع املنصـات 

التطبيـق، وشـمل التشـفري كاًل من رسـائل الدردشـة 

والصـور والفيديـو واملكاملـات الصوتيـة.

ويزيـد عـدد مسـتخدمي التطبيق  عن مليار مسـتخدم 

نشـط شـهريًا، وتقول الركـة إن سياسـاتها لن تؤثر 

عـى خصوصية مسـتخدميها، بينا يـرى تقنيون أنها 

تحـاول خـرق الخصوصية، مـن خالل إعالنهـا مؤخرًا 

مشـاركة بعض املعلومـات الخاصة باملسـتخدمني، مع 

الركـة األم "فيس بوك".

"فيس بوك" تختبر ألعاًبا
فورية جديدة في "مسنجر"

“واتساب” تتيح ميزة التحقق بخطوتين

http://www.enabbaladi.net/archives/113279
http://www.enabbaladi.net/archives/113279
http://www.enabbaladi.net/archives/112920
"فيس بوك" تختبر ألعابًافورية جديدة في "مسنجر"
"فيس بوك" تختبر ألعابًافورية جديدة في "مسنجر"
http://www.enabbaladi.net/archives/112920
http://www.enabbaladi.net/archives/113136
http://www.enabbaladi.net/archives/113136
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تسالي

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

اآلراء الواردة في الجريدة ال تعبر بالضرورة عن رأي عنب بلدي
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الغرب

يتكلم - انهض. 2

روايئ مرصي راحل حائز جائزة نوبل.. 3

الشاعر كاتب قصيدة "أخي جاوز الظاملون . 4

املدى"

نصف دادا - نصف شومر - تفيد تفسري . 5

املعنى واالسرتسال.

قىض وقتا - غطى وحجب.. 6

يسهر عى الحاية من الخطر أو الرسقة . 7

- أديب وروايئ انجليزي كتب رواية ديفيد 

كوبرفيلد.

وقت مغيب الشمس - نصف خروب. 8

بحر - سهولة - تكلفة. 9

أديب وفيلسوف انجليزي ساخر. 10

 عمودي
ملي - ممثل مرصي يقوم غالبا بدور األب . 1

الحنون.
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حرمته.
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امللمس.

أشهر أديب انجليزي عى مستوى العامل.. 4
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عمره.
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غرب الخليل.

أجهزة وبرمجيات الكمبيوتر.. 7

قدمت الثمني فداء لك - حاجز مايئ.. 8
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- بيت العصفور.

الشكل الخارجي - بطل اسطوري اسباين . 10

انتجت قصصه سينائيا وتلفزيونيا

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

تكون بعض املربعات الصغرية معبأة باألرقام بدايًة،

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

واحٍد من املربعات التسعة الكبرية، ويف كل صٍف أو عمود.
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وكان الحكيـم قاد املنتخـب األربعاء 

أمـام  وديـة  مبـاراة  يف  الفائـت 

وسـائل  فيهـا  منعـت  سـنغافورة، 

مجريـات  متابعـة  مـن  اإلعـالم 

اللقـاء، ومتكـن املنتخـب مـن الفوز 

يشء. ال  مقابـل  بهدفـن 

األسـبوع  مليك  سـنحاريب  والتحق 

املنتخـب،  بصفـوف  املـايض 

وخـاض معـه املبـاراة الوديـة أمام 

عـرب  ملـيك  وأكـد  سـنغافورة، 

أنـه  بـوك"،  "فيـس  يف  صفحتـه 

الـذي  للمنتخـب  بعودتـه  سـعيد 

الرابـع يف املجموعة.  املركـز  يحتـل 

وكان أميـن الحكيـم اسـتبعد املليك 

األخـرية  الجولـة  بـدء  قبـل  سـابًقا 

مـن التصفيـات بعـد فسـخ تعاقده 

الـرتيك  باشـا  قاسـم  نـادي  مـع 

وعـدم توقيعـه ألي فريـق، وأعـاده 

الجاهـري. ضغـط  تحـت  اآلن 

كـا كشـف املديـر الفنـي للمنتخب 

عـن اسـتبعاد املدافع جهـاد الباعور 

وقائـد املنتخب عبد الرزاق الحسـن 

بعـد مراقبـة مسـتواه مـع فريقـه 

النجمـة اللبنـاين، رغـم أدائـه الجيد 

الذي قدمـه خالل املباريـات األخرية 

يف التصفيـات مـع املنتخـب، وأعلن 

أنـس  الالعـب  ضـم  عـن  باملقابـل 

العاجـي العـب منتخـب الناشـئن.

اإليـراين  املنتخـب  ويخـوض 

املجموعـة،  بصـدارة  وهـو  املبـاراة 

بينـا  ميلكهـا،  مميـزة  وبتشـكيلة 

يف  اإلصابـات  مـن  عـدد  يوجـد 

صفوفـه قـد تكـون من حسـن حظ 

السـوري. املنتخـب 

عـىل  أن  السـوري  املـدرب  ورصح 

للتاريخ  النظـر  الكرويـة  الجاهـري 

وليس فقـط للعواطف، إذ مل يسـبق 

لسـوريا أن فـازت عىل إيران سـوى 

وكانـت   ،1973 عـام  واحـدة  مـرة 

مـن قبـل نـادي الجيـش الـذي مثل 

املنتخـب  وهـو  حينهـا،  املنتخـب 

األول آسـيويًا والــ 27 عاملًيـا.

لعـب  السـوري  املنتخـب  وكان 

أربـع مباريـات يف املرحلـة األخـري 

فيهـا مـن  التصفيـات، متكـن  مـن 

تحقيـق أربع نقـاط من فـوز وحيد 

كوريـا  مـع  وتعـادل  الصـن  عـىل 

قطـر  أمـام  ليخـرس  الجنوبيـة، 

وأوزباكسـتان.

ويحتـل املركـز الرابـع يف املجموعة 

خلـف إيـران وأوزباكسـتان وكوريا 

. بية لجنو ا

األخـرية  املواجهـة  هـذه  وتعتـرب 

الذهـاب، ليمّر  للمنتخـب يف مرحلة 

أربعـة  ملـدة  راحـة  بفـرتة  بعدهـا 

إلعـادة  الفرصـة  متنحـه  أشـهر، 

ترتيـب أوراقـه، والتفكـري يف ضـم 

صفوفـه،  لتدعيـم  جـدد  العبـن 

صعبـة  مواجهـات  تنتظـره  إذ 

يف  الثقيـل  العيـار  مـن  وحاسـمة 

اإليـاب مرحلـة 

حـاز كريسـتيانو رونالـدو جائـزة “جـول 50”، 

كأحسـن العـب يف العـامل لعـام 2016، متفوقًـا 

عـى األرجنتينـي ليونيـل ميـي الـذي جـاء يف 

الرابع. املركـز 

ويعتـر عـام 2016 األفضـل يف مسـرية رونالدو 

الرتغـايل، خاصة عـى صعيـد الفـوز باأللقاب، 

مع ريـال مدريـد واملنتخـب الرتغايل.

وسـجل كريسـتيانو ركلة الجزاء الحاسـمة لريال 

مدريـد أمـام أتلتيكـو يف نهـايئ دوري األبطال، 

والتـي منحـت النادي امللـي اللقـب متفوقًا عى 

كبـار أوروبا.

كـا سـاهم بعدهـا بتتويـج الرتغال بلقـب يورو 

2016، بأدائـه املميـز خـالل البطولـة رغـم غيابه 

عـن املبـاراة النهائية بسـبب اإلصابة.

الجائـزة  تسـلم  حـني  ترصيحـات،  يف  وقـال 

يف مدريـد، إنـه لـرف كبـري أن يتسـلم هـذه 

الجائـزة، وهي ليسـت لـه فقط، بـل لزمالئه يف 

واملنتخـب. النـادي 

عـن  ميـي  أزاح  يكـون  رونالـدو  وبتتويـج 

جائـزة “جـول 50”، بعد أن كان حامـل الجائزة 

الفائـت. يف العـام 

األوىل  للمـرة  الرابـع  املركـز  يف  ميـي  وحـل 

منـذ انطـالق الجائـزة عـام 2008، وبالرغـم من 

الـدوري  بلقـب  برشـلونة  فـوز  يف  مسـاهمته 

اإلسـباين 2016، إال أن زميلـه يف النـادي لويـس 

املركـز  وتحقيـق  تجـاوزه  مـن  متّكـن  سـواريز 

الثـاين يف القامئـة، بعـد فـوزه بجائـزة الحـذاء 

اإلسـباين. الـدوري  يف  الذهبـي 

لحقـه أنطوان كريزمـان الذي أحرز املركـز الثالث 

بعدما تسـبب يف إقصاء برشـلونة وبايـرن ميونخ 

مـع أتليتكـو مدريـد مـن دوري األبطـال، ومتكن 

مـع زمالئه من الوصـول إىل نهـايئ البطولة، كا 

قـدم أداء مذهـاًل مـع املنتخـب الفرنـي، وحـاز 

عـى جائـزة الكـرة الذهبيـة والحـذاء الذهبي يف 

اليورو.

وجـاء غاريـث بيـل يف املركـز الخامـس، والـذي 

الجائـزة،  تاريـخ  يف  لـه  األعـى  املركـز  يعتـر 

ويعـود ذلـك لنجاحه مـع ريـال مدريـد يف لقب 

دوري األبطـال، كـا كانت له بصمتـه مع املنتخب 

الويلـزي يف يـورو 2016 الذي وصـل إىل نصف 

النهـايئ ألول مـرة يف تاريخـه.

الجزائـري  السـفري  محـرز  ريـاض  جـاء  كـا 

بإنكلـرتا يف املركـز السـابع، ويعـود ذلـك ألدائه 

املميـز يف تتويـج فريقـه ليسـرت سـيتي بلقـب 

تاريخـه. يف  األوىل  للمـرة  اإلنكليـزي  الـدوري 

فيـا احتـل زالتـان إبراهيموفيتش املركـز العارش 

يف القامئـة، السـويدي الـذي حظي ببدايـة جيدة 

مـع مانشسـرت يونايتـد بعدما قـاد باريس سـان 

جريمـان للفـوز بالثالثية املوسـم املايض.

وتعـرف جائـزة “جـول 50” بأنهـا جائزة سـنوية 

وترتـب أفضـل 50 العبًـا يف العـامل خـالل الـ 12 

شـهرًا املاضية، ومتنـح الجائزة وفًقـا لتصويت يتم 

بني رؤسـاء التحرير واملراسـلني يف 37 نسـخة من 

املوقـع اإللكـرتوين “جول” يف جميع أنحـاء العامل.

متفوًقا على ميسي.. رونالدو يحقق 
جائزة “جول 50” للمرة الرابعة

المنتخب السعودي
ميتلـك املنتخب السـعودي عـرش نقاط 

ثالثًـا  خـاض  مباريـات،  أربـع  مـن 

منهـا عـىل أرضـه وفـاز عـىل تايالند 

واإلمـارات وتعـادل مع أسـرتاليا، وفاز 

عـىل املنتخـب العراقـي خـارج أرضه.

وبقي للمنتخب السعودي مباراتان عىل 

أرضه أمام اليابان والعراق، وهو مطالب 

لحصد  باإلضافة  املباراتن،  يف  بالفوز 

تايالند،  أمام  مباراته  من  نقاط  ثالث 

ونقطة من مباراة اإلمارات أو أسرتاليا، 

نقطة   20 األخرض  رصيد  يصبح  وبذلك 

ويضمن التأهل إىل نهائيات كأس العامل.

المنتخب اإلماراتي
ميتلـك املنتخـب اإلمـارايت سـت نقاط 

مـن أربـع مباريـات، فخـاض اثنتـان 

منهـا عـىل أرضه، خـرس من أسـرتاليا 

خـاض  كـا  تايالنـد،  عـىل  وفـاز 

مباراتـن خـارخ أرضـه، وفـاز فيهـا 

عـىل اليابـان وخرس مـن السـعودية.

ثـالث  اإلمـارايت  للمنتخـب  وتبقـى 

العـراق  أمـام  أرضـه  عـىل  مباريـات 

مطالـب  وهـو  والسـعودية  واليابـان 

مطالـب  وكذلـك  بجميعهـا،  بالفـوز 

أرضـه،  خـارج  تايالنـد  عـىل  بالفـوز 

وخطـف نقطـة من مبـارايت أسـرتاليا 

والعراق اللتن سـتقامان خـارج أرضه، 

 19 اإلمـارات  رصيـد  يصبـح  وبذلـك 

نقطـة، لتكـون كفيلـة بتأهـل املنتخب 

اإلمـارايت إىل كأس العـامل كأول أو ثاين 

للمجموعـة.

المنتخب العراقي
ميتلـك املنتخـب العراقـي ثـالث نقاط، 

واختـار املالعب اإليرانيـة لتكون امللعب 

البيتـي لـه يف التصفيـات، ففـاز عىل 

تايالند وخـرس من السـعودية، وخرس 

خـارج أرضه مـن اليابان وأسـرتاليا.

بالفـوز  مطالـب  العراقـي  واملنتخـب 

واليابـان  وأسـرتاليا  اإلمـارات  عـىل 

يف املباريـات التـي تقـام عـىل أرضه، 

وبالفـوز عـىل تايالند والسـعودية يف 

املباراتـن التـي تقامـان خـارج أرضه، 

ونقطـة مـن مباراتـه أمـام اإلمـارات، 

ليصبـح رصيـده 19 نقطـة، ويضمـن 

التأهـل كأول أو ثـاين املجموعـة.

المنتخب السوري
أربــع  الســوري  املنتخــب  ميتلــك 

ــة  ــه البيتي ــوض مباريات ــاط، ويخ نق

يف أندونيســيا، وخــاض املنتخــب 

أربــع مباريــات، فتعــادل مــع كوريــا 

الجنوبيــة عــىل أرضــه، وفــاز خــارج 

ــن  ــرس م ــن وخ ــىل الص ــه ع أرض

ــتان. ــر وأوزبكس قط

واملنتخب السـوري مطالـب بالفوز عىل 

والصـن  وقطـر  وإيـران  أوزبكسـتان 

يف املباريـات التـي تقـام عـىل أرضـه، 

وخطـف نقطتـن مـن مباراتيـه أمـام 

إيران وكوريا الجنوبية اللتن سـتقامان 

خـارج أرضـه، وبذلك يصبح رصيـده 18 

نقطـة، ويضمـن التأهـل إىل نهائيـات 

كأس العـامل كأول أو ثـاين املجموعـة.

المنتخب القطري
ميتلـك املنتخـب القطـري ثـالث نقاط، 

وخـاض أربـع مباريـات، مباراتان عىل 

أرضـه فـاز فيها عـىل سـوريا وخرس 

مـن أوزبكسـتان، وخرس خـارج أرضه 

من كوريـا الجنوبيـة وإيران.

بالفـوز  مطالـب  القطـري  واملنتخـب 

بجميـع املباريات التي تقـام عىل أرضه 

أمام الصـن وكوريا الجنوبيـة وإيران، 

وأوزبكسـتان  الصـن  عـىل  والفـوز 

يف املباراتـن اللتـن سـتقامان خارج 

مـن  نقطـة  عـىل  والحصـول  أرضـه، 

مباراتـه أمـام سـوريا، وبذلـك يصبـح 

النقـاط  وبتلـك  نقطـة،   19 رصيـده 

يتأهـل إىل نهائيـات كأس العـامل كأول 

أو ثـاين املجموعـة.

حظـوظ المنتخبـات العربيـة في التصفيات بعد انتهـاء الجولة الرابعة

 رونالدو يتسلم جائزة “جول 50”
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األحــــد 13 تشرين الثاني/نوفمبر 2016
الخامـــسة السنـــــة   -  247 العــــــدد 

عنب بلدي - حي الوعر 

"تفرجت عاملرسحية وانبسطت وغريت 

جو عن القصف"، تقول الطفلة رشا، ذات 

األعوام الخمسة، متحدثة عن مرسحيٍة 

ُعرضت خالل حفل ترفيهي نظّمه نادي 

"بسمة نور" لألطفال داخل حي الوعر 

املحارص يف حمص، السبت 12 ترشين 

الثاين، بعد أيام من قصف طال الحي 

وأوقع ضحايا.

مراسلة عنب بلدي يف الحي حرضت 

الحفل، وقالت إنه تضمن معرًضا 

لرسومات األطفال، وعرًضا مرسحًيا 

بعنوان "قوة النسيم"، قدمه األطفال، 

إضافة إىل تالوات للقرآن الكريم، 

ومقتطفات شعرية، ثم ختمت بتكريم 

األطفال املشاركن بالعمل املرسحي 

املصّغر.

ووفق القامئن عىل الحفل فإنه أقيم 

بهدف الرتفيه عن األطفال، بعد الحملة 

العسكرية التي شهدها الحي خالل 

األسبوع املايض وقتل إثرها أكرث من 

أربعة مدنين، بينهم امرأة توفيت متأثرة 

بأصوات القصف، يف حن جرح آخرون.

يستوعب نادي "بسمة نور" 250 طفاًل، 

ورغم أنه تعرض للقصف خالل فرتة 

تأسيسه منذ منتصف ترشين األول 2015، 

إال أنه أعاد فتح أبوابه أمام األطفال.

وافتتح ناشطون النادي حينها بهدف 

"دعم األطفال نفسًيا وإبعادهم عن 

أجواء الحرب املعتادة، عرب تدريسهم 

بطرق ترفيهية خارجة عن الطرق املعتادة 

واملألوفة"، وفق حديٍث سابق مع إدارته 

إىل عنب بلدي، وجاءت فكرة تأسيسه من 

فريق "رحاء" الخريي، ويضم مجموعة 

من املتطوعن الذين يعملون يف املجال 

اإلغايث.

ويضم النادي ثالث مراحل تعليمية 

صنفت حسب أعار األطفال، ويرتاوح 

أعارهم من 4 إىل 13 عاًما، بينا 

تتنوع املواد املعطاة بن اللغة العربية، 

والرياضيات، واللغة اإلنكليزية، وحصص 

الرياضة، واإلنشاد، واملرسح، والرسم، 

واألشغال اليدوية.

بـدأت املحكمـة العامـة يف مدينـة كولونيـا األملانيـة، محاكمة 

شـقيقني سـوريني، بتهمة تهريب الجئني عراقيـني عر البحر 

بغرقهم. والتسـبب  املتوسط 

اليومـني  أملانيـة خـالل  إعـالم  تناقلـت وسـائل  مـا  ووفـق 

املاضيـني، فـإن املحاكمة بدأت عـرص أمس االثنـني 7 ترين 

الثـاين، موضحـة أن الشـقيقني )مل يعرف اسـمها( يواجهان 

اتهامات مبسـؤوليتها عن غـرق مثانية أشـخاص، إثر انقالب 

قاربهـم املطاطـي أمام جزيـرة كـوس اليونانية.

ومل يعـرتف السـوريان حتـى اليـوم بالتهـم املوجهـة إليها، 

وفـق املحكمـة، التـي لفتـت إىل أنها يبلغـان مـن العمر 18 

و20 عاًمـا، مؤكـدة أن ثبـوت االتهامات عليهـا يرجح عقوبة 

تـرتاوح بـني 3 و15 عاًمـا، إال أنها ميكـن أن يواجها حكمها 

وفق سـنها الصغـري )محاكمـة اليافعني(.

ووصل الشـقيقان إىل أملانيـا العام الحايل، ويتهـان باالنتاء 

إىل عصابـة تهريـب مكونـة مـن سـبعة أعضـاء تحصل عى 

2250 دوالرًا مـن كل شـخص، لقاء تسـهيل عبـوره من تركيا 

اليونان. إىل 

ومل يصـدر حكـم رسـمي بخصوص الشـقيقني حتى سـاعة 

التقرير. إعـداد 

وغـرق اآلالف مـن الالجئـني يف البحـر املتوسـط، وفـق األمم 

املتحـدة، معظمهـم خـالل محـاوالت االنتقـال مـن تركيا إىل 

اليونـان، إضافـة إىل غرق املئات منهـم قرب السـواحل الليبية 

مؤخـرًا بعـد إغـالق طريـق البلقان قبل أشـهر.

وليسـت املـرة األوىل التـي يحاكـم فيها الجئون سـوريون يف 

دول أوروبـا، إذ حوكـم عـدد منهم يف بالد اللجـوء عى خلفية 

حـوادث مختلفة، بعضهـا يف أملانيا، واثنتان منها يف السـويد.

ومـا يـزال ينتظـر الجـئ سـوري، محاكمـًة يف مدينـة بـون 

األملانيـة، بتهمـة إلقـاء أطفالـه الثالثـة مـن نافـذة يف مركـز 

لالجئـني يف، بعد “متـرد زوجته ورفضها القيـام بواجباتها”، 

بحسـب تعبـريه، منـذ أيلـول املايض.

يافعان سوريان ُيحاكمان 
في ألمانيا بتهمة تهريب 

الجئين غرقوا في المتوسط

منحـت منطمة “مراسـلون بـال حـدود”، جائزة 

حريـة الصحافة لعـام 2016 للناشـط اإلعالمي 

السـوري، هادي العبـد الله.

وقالـت املنظمـة إن العبـد اللـه، وهـو مراسـل 

حـريب مسـتقل، ”ال يتـواىن عـن املجازفـة يف 

أي صحفـي  إليهـا  يتوجـه  مناطـق خطـرية ال 

أجنبـي، مـن أجـل تصويـر وسـؤال أطـراف يف 

املجتمـع املـدين"، مشـرية إىل أنه"واجـه املوت 

مـرارا".

وكتـب العبـد الله عرب حسـابه يف موقـع تويرت 

أنـه يهـدي جائزتـه إىل "خالـد العيـىس وطراد 

العـدل  ووسـيم  شـحادة  وباسـل  الزهـوري 

وشـامل األحمـد، إىل دمـاء الشـهداء وكل مـن 

ميـي حامـاًل عدسـته يقاتـل بهـا ويقـاوم”.

حفـل  حضـور  مـن  اللـه  العبـد  يتمكّـن  ومل 

التكريـم، الـذي أقيـم مسـاء الثالثـاء، 8 ترشين 

األول، يف سرتاسـبورغ رشق فرنسـا، واكتفـى 

للمنظمـة. أرسـله  صـويت  بتسـجيل 

ويعود السـبب يف ذلـك إىل تعـّذر الحصول عىل 

التأشـرية إىل فرنسـا، لتعميـم رقم جـوازه لدى 

“اإلنرتبـول” مـن قبـل النظـام السـوري، عـىل 

غـرار عـدٍد مـن الناشـطن السـورين آخرهـم 

زينـة ارحيـم التـي أوقفـت يف بريطانيـا أيلول 

الجائـزة  نفـس  الحائـزة عـىل  املـايض، وهـي 

املايض. العـام 

تلقـى   ،1987 عـام  مواليـد  مـن  اللـه  والعبـد 

تعليمـه يف مـدارس مدينـة حمـص، ثـم تابـع 

تحصيلـه العلمـي يف كليـة التمريـض بجامعة 

الالذقيـة.

اقـرتن اسـمه بدايـة الثـورة بالصـوت الطفويل 

أن  بعـد  الفضائيـات،  عـرب  يسـمع  كان  الـذي 

أثنـاء  أمنـي،  كإجـراء  صوتـه  لتغيـري  اضطـر 

حديثـه عـن التطـورات املتسـارعة يف حمـص.

كليـة  يف  مدرًسـا  للعمـل  اللـه  العبـد  انتقـل 

التمريـض مبدينـة حـاة قبل نحو شـهرين من 

انطـالق الثـورة السـورية، ثـم مـا لبـث أن تـرك 

عملـه لينشـط يف تسـليط الضـوء عـىل وضع 

محافظـة حمـص امللتهبـة آنـذاك.

وال تقتـرص نشـاطات هـادي العبـد اللـه عـىل 

التغطيـة الحربية، فكانت له نشـاطات إنسـانية 

فعاليـات  يف  وشـارك  السـوري،  الشـال  يف 

داعمـة لالجئـن يف تركيـا أيًضـا، وكان يسـعى 

إلنشـاء معاهـد تعليميـة يف محافظـة إدلـب، 

وفـق مـا تحـدث لعنـب بلـدي يف وقت سـابق.

ونجـا العبـد الله مـن محاولة اغتيال اسـتهدفته 

يف حـي الشـعار مبدينة حلب، حزيـران املايض، 

خالـد  والناشـط  املصـور  زميلـه  قتـل  بينـا 

العيـىس، مـا أثـار تعاطف عـرشات الناشـطن 

كونهـا  االجتاعـي،  التواصـل  مواقـع  عـىل 

ميلـكان شـعبية كبـرية.

الجائـزة “TV5 Monde”، سـنويًا منـذ  ومُتنـح 

عـام 1992، تكرميًا للصحفين ووسـائل اإلعالم 

“املتميـزة”، يف الكفـاح مـن أجـل الدفـاع عـن 

حريـة اإلعـالم أو تشـجيعها، ويحصـل الفائزون 

الثالثـة عـىل مبلـغ مـايل بقيمـة 2500 يورو.

جائزة “مراسلون بال حدود”
من نصيب هادي العبد الله
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"بسمة نور" ينظم حفاًل ترفيهًيا 
لألطفال في حي الوعر 
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