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تّجار بشر يقبضون أجرة 
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الجندرمة تضربهم

الطريضق والضرب  "كنضت متعبًضا جضًدا مضن 

القضايس الضذي تعرضضت لضه… عندمضا توقفت 

سضيارة )الزيضل( بجانبضي، حاولضت أن أسضند 

حضدث.  مضا  قليضًا  ألسضتوعب  إليهضا  رأيس 

كنضت أعتقضد أنه عندمضا يقضع أحدهضم بقبضة 

الجندرمضة )حضرس الحضدود الضريك(، تحدث 

املعضر،  إىل  يعيدونضه  ثضم  بسضيطة  إسضاءات 

اإلهانضات  الحجضم مضن  أتخيضل هضذا  أكضن  مل 

والضرب". هكذا بضدأ محمد )26 عاًمضا( الذي 

ُهّجضر مضن أرضضه بريف دمشضق ووصضل إىل 

إدلضب منذ أشضهر قليلة، برسد قصضة رحلته إىل 

تركيضا، والتضي كانضت "كابوًسضا مرعبًضا". 

للمهجريضن  األخضرة  الدفعضات  وصضول  مضع 

قرسيًا إىل إدلب، صيضف 2016، ازدادت حاالت 

التهريضب إىل األرايض الركيضة عضر مهربضن 

ووسضطاء، همهضم األول كسضب أكضر قضدر من 

املنهكضن بسضبب الحصضار والنضزوح.  أمضوال 

ومحضاوالت التهريضب هضذه نضادرًا مضا تكضون 

ناجحضة، وعضى الباحضث عضن حياة جديضدة أو 

لقضاء أهلضه أن يحضاول مضرارًا وتكضرارًا. 

تحاول عنب بلضدي يف هذا التحقيضق، مقاطعة 

قصٍص لسضورين حاولوا عبضور الحدود...

محبوب الجماهير 
و"ماجيكو" الفراعنة على

قائمة
اإلرهاب

19رياضة
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تترقـب
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إدلب.. واألوراق الثبوتية 

عند النظام
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مهددة باالنقراض

15اقتصاد
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"جند األقصى" يتمدد
على حساب "أحرار 
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تتجه األوضاع األمنية على الحدود اإلدارية بين محافظتي درعا والسويداء نحو انهيار أمني، وحجب متبادل للثقة بين أهالي 
المحافظتين الجارتين جنوب سوريا، جراء استمرار عمليات خطف متبادلة لعصابات مسلحة، بغية تحصيل ماليين الليرات السورية.

عصابات تختطف شباًنا من السويداء.. الفدية: أموال مختَطفي درعا

تجارة بشر متبادلة بين السهل والجبل
تصّعد التوتر في حوران 

تعبيرية )إنترنت(

أم حارتين

حران

الحراك

بصرى

الدارة

السويداء

درعا

عنب بلدي - عبادة كوجان  

مل تعضد قضيضة االختطضاف بقصضد السضلب 

الجنوبيضة،  املنطقضة  أهضايل  عضى  خافيضة 

فالرشيضط اإلداري بضن املحافظتضن )درعا 

عضرشات  عضى  شضاهًدا  كان  والسضويداء( 

الحضاالت خضال األعضوام األربعضة الفائتضة، 

انتهضت معظمهضا بتدخل وجهضاء املنطقة أو 

االكتفضاء بدفضع "الفديضة" املاليضة املطلوبة.

حادثتان متشابهتان تصّعدان التوتر
تنقل عنب بلضدي حادثتن، وفًقضا ملعلومات 

خاصضة حصلت عليهضا من مصضادر مطّلعة 

مضن السضويداء ودرعضا، عززتهضا صفحضات 

وحسضابات متطابقضة عر مواقضع التواصل 

االجتامعي.

مطلع كانضون الثاين الجضاري، وحينام كان 

عبضاس فضارس زيضن، املضزارع الثاثيني من 

بلضدة "عرى" يف ريضف السضويداء الغريب، 

أرضضه  يف  اليومضي  عملضه  يف  يبضارش 

الزراعيضة يف منطقضة "سضمر" إىل الغضرب 

مضن "عضرى"، أقدمضت مجموعضة مسضلحة 

عضى اختطافضه يف وضضح النهضار.

رًدا عضى ذلضك، أقضدم ذوي املخطضوف عى 

اختطضاف 13 شضخًصا من محافظضة درعا، 

إىل جانضب شضخصن من عشضائر البدو يف 

منطقضة عضرى، يف محاولضة للضغضط عى 

الخاطفضن، ليتصاعضد التوتر عضى الحدود 

املحافظتضن وتصبضح منضذ  اإلداريضة بضن 

ذلضك الحضن منطقة أشضبه بالعسضكرية.

انتضرش  الجضاري،  الثضاين  كانضون   16 يف 

عضر مواقضع التواصضل االجتامعي تسضجيل 

مصضور لعبضاس زين، وهضو يتلّقضى تعذيبًا 

وتهديًدا مضن خاطفيه، وبدت آثضار التعذيب 

ظاهضرة عى يديه وسضاقيه، لتشضر مصادر 

مقربضة مضن عائلتضه أن الخاطفضن طلبضوا 

20 مليضون لضرة  فديضة ماليضة تقضدر بضض 

سضبيله. إلخاء  سضورية 

عضى مقربضة مضن حاجضز بلضدة املزرعة يف 

ريضف السضويداء الغريب، اختُطضف العنرص 

شضكيب  باسضل  الشضعبية"،  "اللجضان  يف 

مجموعضة  قبضل  مضن  عاًمضا،   29 الحلبضي، 

مسضلحة اقتادتضه إىل ريضف درعضا الرشقي، 

وتحديضًدا بلضدة ناحتضة، وفًقا ملصضادر عنب 

بلضدي، وذلضك االثنضن 16 كانضون الثضاين.

طلب خاطفضو الحلبي مبلضغ 50 مليون لرة 

سضورية، فرّد أقضارب الشضاب باختطاف 25 

شضخًصا مضن أهضايل درعضا، معظمهضم مضن 

بلضدة الغاريضة الغربية، واحتجاز 30 سضيارة 

تعضود ملكيتهضا ألهايل املحافظضة، يف الفرة 

املمتضدة بضن 16 و18 كانضون الثضاين، كرد 

فعل مشضابه ملضا قام بضه أقارب عبضاس زين.

الماليين من جيوب أبناء درعا 
الخطضف كضرد فعضل مامثضل،  إىل  اللجضوء 

ومقابلضة اإلسضاءة بإسضاءة أخضرى "ليسضت 

مضن شضيم أهضايل سضهل وجبضل حضوران"، 

كضام أنهضا "تقضّوض العاقضات املميضزة بن 

األهضل والجضران"، هضي وجهضة نظضر أبضو 

ريضف  يف  املدرسضة  معلضم  نضرص،  راغضب 

سضؤااًل  طضرح  لكنضه  الغضريب،  السضويداء 

واضًحضا لعنضب بلضدي "كيضف كان للعوائل 

اسضتعادة أبنائهضا مضن العصابضات، وهم ال 

ميلكضون قيمضة الفديضة؟".

قضّدم أبضو راغضب مضرًرا وصفضه سضابًقا بض 

"غضر األخاقضي" إلقضدام ذوي مختطفضي 

السضويداء عضى اختطضاف عرشات الشضباب 

مضن أبنضاء درعا، وإطضاق رساحهضم مقابل 

لتغطيضة  الحًقضا  تسضتخدم  ماليضة،  مبالضغ 

قيمضة الفديضة املطلوبضة السضتعادة أبنائهم، 

وهضذا مضا حضدث فعًا.

عضاد عباس زيضن إىل منزل ذويضه، الخميس 

19 كانضون الثضاين، بعدمضا جمضع أقاربضه 

املبلغ املطلضوب منهم من مثانيضة محتجزين 

من أهضايل درعا يف عرى بريف السضويداء، 

بواقضع مليوين لرة سضورية لضكل محتجز، 

ليكضون املبلضغ اإلجضاميل 16 مليضون لضرة، 

دفعضت لخاطفي عبّاس، والذي أسضعف إىل 

املستشضفى الوطنضي يف السضويداء مبارشة، 

نظضرًا للتعذيضب الذي تعضرّض له.

أطلضق رساح عضدد مضن محتجضزي درعا يف 

عضرى، لكضن أربعضة أشضخاص بقضوا هناك 

بينهضم طفضل يبلضغ 15 عاًمضا، كضام أكضدت 

املصضادر، ذنبهضم الوحيضد أنهضم ال ميلكون 

مضااًل يحضررون من خالضه أنفسضهم، ودون 

مبضادرات مضن وجهضاء املنطقة إلغضاق هذا 

. مللف ا

ذات الطريقضة اتبعهضا آل الحلبضي يف بلضدة 

باسضل،  ابنهضم  سضبيل  إلخضاء  املزرعضة 

فجمعضوا مبلًغضا ماليًضا تفاوتت قيمتضه وفًقا 

للمصضادر، بن عضرشة مايضن و50 مليون 

الغربيضة  الغاريضة  محتجضزي  مضن  لضرة، 

لديهضم، ودفعوها للخاطفضن، فأطلق رساح 

الخميضس  ظهضر  الحلبضي  شضكيب  باسضل 

أيًضضا، مقابضل اإلفراج عن بعضض مختطفي 

درعضا يف املزرعضة.

مضن  عضدًدا  أن  إىل  املصضادر  وأشضارت 

املحتجزيضن يف املزرعضة، هضم مضن أهضايل 

بلضدة “علام” يف ريضف درعا، أخيل سضبيل 

لضرة  مليضون   1.7 مبلضغ  لقضاء  بعضهضم 

زالضوا  ال  آخريضن  أن  إال  منهضم،  فضرد  لضكل 

تسضديد  مضن  متكنهضم  لعضدم  محتجزيضن 

املبالضغ املطلوبضة منهضم، كذلضك فضإن عدًدا 

مضن أهايل السضويداء الزالضوا مختطفن من 

قبضل عصابضات باتضت متتهن تجضارة البرش 

يبضدو. مضا  عى 

ال حلول في األفق القريب
املسضتمرة  للحضوادث  حاسضمة  حلضول  ال 

منضذ عضام 2012 وحتضى اليضوم، وفضق مضا 

تتشضابك  إذ  امليدانيضة،  املعطيضات  تظهضر 

الحضدود اإلداريضة الطويلة بضن املحافظتن 

وتتعقد مسضألة السضيطرة العسضكرية فيها، 

بضن فصائضل "الجيضش الحضر" والعشضائر 

املنتضرشة مضن جهضة، واللجضان "الدرزيضة" 

وميليشضيات "الدفضاع الوطنضي" مضن جهة 

. أخرى

اإلعضام  مضن  نضرص  راغضب  أبضو  طلضب 

“املسضتقل"، وفق تعبره، إضفضاء توصيف 

املسضميات  عضن  بعيضًدا  للحالضة  منطقضي 

وامليضول، وقضال "ميليشضيات تحمل أسضامًء 

ال تعضد وال تحضى يف درعضا، مبسضميات 

وانتضامءات مختلفضة، دون مظلضة سياسضية 

أو دينيضة أو قضائيضة تضبط حالضة التفلت، 

األمضن  فضروع  جندتهضم  زعضران  يقابلهضا 

مشضائخ  فكريًضا  ويقودهضم  باألسضلحة، 

دروز يرتبطضون فعليًضا بالحكومضة، والتضي 

أراهضا الرابضح األكضر مضن الحالضة األمنيضة 

املتفاقمضة".

واعتضر أبضو راغضب أن "أّس املسضألة هضو 

غيضاب الرجل الرشضيد يف السضهل والجبل"، 

يف وقضت باتضت "املايضن تعمضي بصضرة 

الشضباب املتفلت"، ومشضدًدا عى أن الحلول 

تكمضن يف تشضديد القبضة األمنيضة من كا 

للجيضش  كممثضل  العضدل  "دار  الجانبضن 

السضمعة  ذوي  العقضل  ومشضائخ  الحضر، 

ضبضط  يسضتطيع  مضن  وحدهضم  الطيبضة، 

املسضألة، ولن ينجضح الطرفان دون تنسضيق 

وثيضق بينهضام”.

وتحدثضت عنب بلضدي إىل الشضيخ عصمت 

العضدل  "دار  محكمضة  رئيضس  العبضي، 

يف حضوران"، منضدًدا بعمليضات الخطضف 

واالغتيضال "هضي مدانضة رشًعضا وقضضاًء"، 

وأضضاف "أصدرنا قضرارات إحضضار بحق 

مضن  متكّنضا  الذيضن  الخاطفضن  بعضض 

الحصضول عضى أسضامئهم، لكضن املنطقضة 

وبعيضدة  وعضرة  فيهضا  ينشضطون  التضي 

نوًعضا ما عضن املحكمضة املركزية، وتسضير 

األرتضال نحوهضم ال ينفع يف ظضل هروبهم 

املتكضرر، وهنضاك مكافضآت ماليضة ملن يديل 

مبعلومضات عنهضم".

ورأى العبضي أن التنسضيق مضع وجهضاء 

أن  مؤكضًدا  أكلضه،  يضؤيت  لضن  السضويداء 

"هنضاك تواصضًا مع أكرث من شضخص من 

وجهضاء يف السضويداء… كنضا نتمنى منهم 

عند حدوث حالضة اختطاف ألحضد أبنائهم، 

ضبضط الشضباب وعضدم الضرد عضى الخطأ 

مبثله… هضم رأوا أننا تعاملنا بشضكل جدي 

مضع املوضضوع، أعطينضا مهلضة للخاطفن 

اقتحامضات،  هنضاك  سضيكون  وخالهضا 

ومضازال املتهمضون ماحقضن".

وأكضد رئيضس أعضى سضلطة قضائيضة يف 

درعضا "املحضررة" عضدم وجضود اسضتجابة 

السضويداء، وتابضع "إذا كان  مضن وجهضاء 

هنضاك سضيئون يف درعضا فضا يتحمضل كل 

أهضايل املحافظة أعاملهم املشضينة، أصبحنا 

اليضوم بضن مطرقة زعضران درعا وسضندان 

شضبيحة السضويداء".

والحقوقيضة  اإلعاميضة  التغطيضة  تغيضب 

هضذه  مثضل  عضن  عموًمضا،  سضوريا  يف 

حكضًرا  وتبقضى  املتكضررة،  الحضوادث 

عضى وسضائل التواصضل االجتامعضي يف 

املحافظتضن، لتضفضي زخضاًم تصعيديًضا 

عضى  للضرد  العنضف  باتجضاه  ودفًعضا 

االختطضاف املتبضادل، وهضو مضا يزيد من 

امللضف واسضتمرار فصولضه  تعقيضد هضذا 

التضوايل. عضى  الخامضس  للعضام 

دار العدل..
بين زعران درعا 

وشبيحة السويداء

تخضـع محافظـة السـويداء لسـيطرة 

النظـام السـوري، عـدا عـن أراٍض يف 

الريـف الغـريب تنشـط فيهـا عشـائر 

“البـدو"؟

 بينـا تخضـع مسـاحات واسـعة من 

املعارضـة  لسـيطرة  درعـا  محافظـة 

تسـمياتها. مبختلـف  السـورية 

السـوري  النظـام  يحتفـظ  حـن  يف 

بشـكل  املدينـة  مسـاحة  بنصـف 

تقريبـي، وعدد مـن املـدن والبلدات يف 

واألوسـط. الشـايل  الريـف 
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عنب بلدي - خاص       

شضهدت مدن وبلضدات جبضل الزاويضة يف ريف 

إدلب خال األيضام املاضية، تطورات متسضارعة 

متثلت بتمضدد فصيضل "جند األقضى"، املبايع 

لجبهضة "فتضح الشضام"، عضى حسضاب حركضة 

املنطقضة،  يف  اإلسضامية"  الشضام  "أحضرار 

مسضتغًا التوتضر الضذي حضدث إثضر املواجهضات 

بضن الجبهضة و"األحضرار" يف خربضة الجضوز. 

حتى عضرص السضبت 21 كانون الثاين، سضيطر 

وحواجضز  مقضرات  عضى  األقضى"  "جنضد 

الحركضة يف كل مضن قميناس، حزاريضن، إبلن، 

بلشضون وإبديتضا، مضن بينها الحاجضز الرئيي، 

بينضام يحضاول التوسضع يف املنطقضة، "وما زال 

عنضارص الجنضد يتحركون"، وفق قضول املتحدث 

الرسضمي باسضم الحركة، أحمد قرة عضيل، لعنب 

. ي بلد

وأكضد قضرة عضيل أن "جنضد األقضى" يشضنون 

"مسضتغلن  املنطقضة،  يف  واسضًعا  هجوًمضا 

املشضاكل يف خربة الجضوز"، نافيًضا األنباء التي 

تحدثضت عضن الوصضول التفضاق بضن الطرفن 

يقضي بوقضف إطاق النضار، وتسضليم األرسى 

مضن  الجنضد  انسضحاب  إىل  إضافضة  بينهضام، 

املناطضق التضي دخلتها، وتسضليم كافة األسضلحة 

التضي اسضتولت عليهضا.  

أحداث خربة الجوز
القصضة بضدأت حضن سضيطرت جبهضة "فتضح 

والحواجضز  املقضرات  جميضع  عضى  الشضام"، 

التابعضة لض"األحضرار" يف قريضة خربضة الجوز، 

 19 الخميضس  مسضاء  الغضريب،  إدلضب  بريضف 

كانضون الثضاين، وأعادتها يف اليوم الضذي يليه، 

وهضذا مضا اسضتغله "الجنضد".

الناطضق  املهاجضر"،  يوسضف  "أبضو  وأكضد 

الشضام"،  "أحضرار  حركضة  باسضم  العسضكري 

املقضرات  جميضع  أعضادت  الشضام"  "فتضح  أن 

موضًحضا  الجضوز،  ومعضر خربضة  والحواجضز 

أن الخضاف انتهضى، مضن خضال محكمضة معر 

الخربضة ومنطقضة دركوش وما حولها، "وُسضلّم 

املحكمضة". إىل  املضيء  الشضخص 

فقضد  الحركضة،  مضن  مقربضة  مصضادر  ووفضق 

"فتضح  ملصلحضة  مجنضًدا  األخضرة  اعتقلضت 

واسضمه  العراقيضة  الجنسضية  يحمضل  الشضام"، 

"أبضو مجاهضد"، واملسضؤول عن عمليات سضلب 

أسضلحة وذخائضر للحركضة، وفصائضل أخرى يف 

الحضر". "الجيضش 

عقضب هضدوء األجضواء يف خربضة الجضوز، بضدأ 

"جنضد األقضى" هجومضه يف جبضل الزوايضة، 

ورصضد مراسضل عنضب بلضدي يف ريضف إدلب، 

اسضتنفاًرا مضن حواجضز “فتضح الشضام” قضرب 

تفتنضاز، والتضي عضززت مضن عنارصهضا، بينضام 

نرش "الجنضد" حواجز باسضم الجبهضة، وبدؤوا 

باعتقضال عنضارص الحركضة. 

الناطضق العسضكري، "أبضو يوسضف املهاجضر"، 

"سضيكون  للحركضة  الحضايل  التوجضه  أن  أكضد 

السضتعادة السضيطرة عضى املقضرات"، موضًحا 

أن "بعضض خايضا الجنضد هاجمتهضا"، ودعضا، 

يف حديضٍث إىل عنضب بلضدي، إىل الفصضل يف 

الفصيضل  أبرزهضا أن "كتلضة  مسضائل مختلفضة 

املوجضودة يف رسمضن بإدلضب هي مضن بايعت 

فتح الشضام، أمضا العنارص املنتضرشون يف ريف 

حضامة مل يبايعوهضا إطاقًضا”.

"أحرار الشام" تغازل "فتح الشام"
ولفضت "أبضو يوسضف املهاجضر" إىل أن "أبضو 

محمضد الجضوالين"، املسضؤول العضام للجبهضة، 

"أخضر الحركضة منضذ فرة أنضه غر قضادر عى 

ضبضط جنضد األقضى وأبلغنضا بهذه املسضألة"، 

يكضون  "رمبضا  اآلن  يحضدث  مضا  أن  معتضرًا 

بالتنسضيق مضع فتضح الشضام، ولكضن أن يكضون 

جميعضه باسضم األخضرة فهضذا غضر صحيضح".

"فتضح الشضام" أعلنضت قبولهضا بيعضة فصيضل 

"جنضد األقضى"، يف ترشيضن األول املضايض، 

ضمضن رشوط أعلنها املتحدث باسضمها، حسضام 

الشضافعي، وأبرزهضا أن االنضضامم جضاء "بعضد 

قبولهضم مبحكمضة رشعيضة، وتسضليم املتورطن 

الجنضد  وحضل  ضدهضم،  دعضوى  ترفضع  ومضن 

واندماجهضم كامضًا داخضل فتضح الشضام وتبني 

سياسضتها كاملضة".

وحضول توجيضه اللضوم لض "فتضح الشضام" التي 

قبلضت البيعضة، أشضار "املهاجضر" إىل أن "األمر 

ليضس كضام يشضاع، فجبهة فتضح الشضام احتوت 

الجنضد بنضاء عضى طلضب عضدة أطضراف، ومضن 

مضن  متنعنضا  مل  ولكّنهضا  األحضرار،  ضمنهضا 

الجنضد". اسضتئصال 

ولفضت الناطضق العسضكري باسضم الحركضة إىل 

أن "الوقضت الضذي حدثضت فيضه تلضك املسضألة 

كان حساًسضا، بسضبب املعضارك يف كل من حلب 

وحضامة، كام أن الحسضم تأخضر من قبلنضا، لذلك 

كان ال بضد من إنهاء املشضكلة بضأي طريقة وهذا 

حصل”. مضا 

تحذيرات سابقة من تصرفات "الجند"
القيضادي السضابق يف "جبهضة النضرصة" )فتح 

الشضام حاليًضا(، صالضح الحمضوي، حضّذر عقب 

قبضول البيعة، مضام وصفه "التسضر عى أعامل 

مازالضوا  "الجنضد  أن  مؤكضًدا  األقضى"،  جنضد 

يقيمضون معسضكرات يف رسمضن، ويضخضون 

التكفر". أنضواع  فيهضا كل 

انضضم  األقضى"،  "جنضد  إن  حينهضا  وقيضل 

تغيضر  فقضط، دون  اسضميًا  الشضام"  لض"فتضح 

أي منحضى يف السياسضة التضي انتهجهضا منضذ 

.2013 عضام  تشضكيله 

قائضد الحركضة يف ذلضك الوقضت، مهنضد املرصي 

)أبضو يحيضى(، دعضا يف كلمضة مصضورة خضال 

وقضال  "الجنضد"،  اسضتئصال  إىل  األحضداث، 

إن فتضح الشضام "آوت وحمضت تلضك الرشذمضة 

النجسضة"

بينضام رد الشضافعي عليضه بقولضه "عضذًرا أيهضا 

الشضيخ الكريضم، فإننضا مل نقبل بيعضة )رشذمة 

نجسضة( بضل مجاهديضن أطهضار سضمع الجميع 

بصوالتهضم يف معركضة تحريضر إدلضب".

عنب بلدي - خاص       

جولضة  بضدء  عضن  تفصضل  قليلضة  سضاعات 

جديضدة مضن املحادثات بن طضريف الرصاع 

يف سضوريا، لكضن هضذه املضرة يف العاصمة 

الكازاخسضتانية )أسضتانة(، بحضضور دويل 

دوًرا  لعبضت  لطاملضا  دول  وغيضاب  وأممضي، 

لهضا  وكان  السضورية  القضيضة  يف  بضارزًا 

السضابقة. املحادثضات  حضضور يف 

وتحليضات  سياسضية  ولقضاءات  مشضاورات 

ينطلضق  الضذي  أسضتانة،  اجتضامع  سضبقت 

االثنضن املقبضل 23 كانضون الثضاين، يف ظل 

عضدم التكهن بنتائجه بسضبب وجضود نقاط 

خضاف كبرة بضن وفضدي الضرصاع، أهمها 

االلتضزام بوقضف إطضاق النار.

الوفود المشاركة
عضن  تختلضف  املشضاركة  الوفضود  قامئضة 

قامئضة املحادثضات السضابقة يف جنيف التي 

بالشضأن  املعنيضة  الضدول  أغلضب  حرتهضا 

تقتضرص،  املشضاركة  فالضدول  السضوري، 

بحسضب ما أعلنضه وزير الخارجيضة الرويس 

وتركيضا  روسضيا  عضى  الفضروف،  سضرغي 

لاتفضاق. ضامنضة  كضدول  وإيضران، 

وأعلنضت األمم املتحضدة أن املبعضوث الخاص 

ميسضتورا،  دي  سضتيفان  سضوريا،  إىل 

سضيرأس وفدهضا إىل اجتضامع أسضتانة، يف 

حضن تحدثت أنبضاء عضن مشضاركة املبعوث 

األمريضي إىل سضوريا، مايضكل راتنضي.

وإىل جانضب الدول أعلن النظام السضوري أن 

ممثلضه يف األمضم املتحدة، بشضار الجعفري، 

سضرأس وفضده إىل االجتضامع، ومستشضار 

وزيضر الخارجية أحمضد عرنوس، والسضفر 

يف موسضكو ريضاض حضداد، وعضو مجلس 

الشضعب املحامي أحمضد الكزبري.

مسضؤول  مشضاركة  كان  الافضت  لكضن 

االسضتخبارات الجويضة يف دمشضق، محمضد 

رحمضون، إضافة إىل وجود مسضؤول "قوات 

إيرانيًضا(. )املدعومضة  الوطنضي"  الدفضاع 

فضضم  السضورية  املعارضضة  وفضد  أمضا 

فصائضل  عضدة  مضن  عسضكرية  شضخصيات 

إىل  إضافضة  األوىل،  باملرتبضة  مقاتلضة 

وسياسضية. حقوقيضة  شضخصيات 

ويضرأس الوفد رئيضس الجناح السضيايس لض 

“جيضش اإلسضام”، محمضد علضوش، الضذي 

شضارك يف محادثات جنيف السضابقة، وكان 

موضضع خاف مع روسضيا التضي أعلنت عن 

عضدم معارضتها ملشضاركته يف أسضتانة.

ولكضن الافضت هضو إعضان حركضة "أحضرار 

الشضام اإلسضامية" عدم حضورهضا االجتامع 

منضع  “محاولضة  منهضا  عديضدة  ألسضباب 

الصدام الداخضيل بن املؤيديضن واملعارضن 

للمؤمتضر، فيكون موقضف الحركة سضًدا أمام 

التخويضن والتكفضر ملضن ذهضب، وسضًدا أمام 

عزل فتح الشضام ومضن رفض املؤمتضر، وهذا 

ال يتحقضق إال مبوقضف عضدم الذهضاب”.

أربع نقاط في المحادثات
الحضر  الوطنضي  “التجمضع  رئيضس  وقضال 

للعاملن يف مؤسسضات الدولة السضورية”، 

القضايض خالد شضهاب الدين، الذي يشضارك 

للمفاوضضات”،  العليضا  “الهيئضة  باسضم 

إىل  للوفضد،  تقنضي  قانضوين  كمستشضار 

إن  وقانونيضة،  سياسضية  قامئضة  جانضب 

وفضد املعارضضة سضركز عضى أربضع نقاط 

أسضتانة. مباحثضات  يف  رئيسضية، 

وأوضضح شضهاب الدين، يف حديضث إىل عنب 

بلدي، أن وفد املعارضة سضركز يف املباحثات 

عضى “تطبيق خطضوات بناء الثقضة التي نص 

عليها قضرار مجلضس األمن رقضم 2254، أولها 

وقف إطضاق النضار والتزام الجانضب الرويس 

بالضامنات التضي قدمها حوله.

كضام ستشضمل املباحثضات اتخضاذ خطضوات 

فاعلضة لفضك الحصضار عضن املضدن والبلدات 

ثضم  املعتقلضن،  رساح  وإطضاق  السضورية، 

يف  السضيايس  الحضل  ملناقشضة  االنتقضال 

جنيضف، وفضق بيان جنيضف واحضد، والقرار 

الصلضة. ذات  والقضرارات   2254

اتهامات متبادلة قبل المحادثات 
محادثضات أسضتانة تختلضف عن سضابقاتها 

يف السضنوات املاضيضة، كونها تجضري للمرة 

األوىل تحضت رعاية تركيضا الداعمة لفصائل 

املعارضضة، وإيضران وروسضيا أبضرز داعمي 

السضوري. النظام 

كونهضا  املشضاركة  بالوفضود  تختلضف  كضام 

يغلضب عليهضا الطابضع العسضكري أكضرث من 

السضيايس، مضا يعنضي أن الهدف األسضايس 

مضن املحادثضات هضو تثبيضت وقضف إطضاق 

 29 يف  بضدأ  الضذي  الطرفضن  بضن  النضار 

مضن  الكثضر  وتخللضه  املضايض،  الشضهر 

الخروقضات من قبضل قوات النظام السضوري 

خضال الفضرة املاضيضة.

األطضراف  بضن  متبادلضة  ترصيحضات 

واتهامضات سضبقت االجتضامع، كان أبرزهضا 

اتهضام روسضيا إليضران بتعقيضد املحادثضات 

بسضبب رفضها ملشضاركة أمريكا، يف الوقت 

تؤيضد موسضكو مشضاركتها. الضذي 

كضام رصح رئيضس النظام السضوري، بشضار 

األسضد، يف مقابلضة مضع قنضاة يابانيضة، أن 

املحادثضات سضتؤدي إىل تخضيل الفصائضل 

إىل  واالنضضامم  سضاحها،  عضن  املشضاركة 

عليضه،  لضرد  سضوريا،  يف  “املصالحضات” 

أسضامة أبو زيد، املشضارك ضمضن الوفد عر 

حسضابه يف "توير"، بأن "ترصيح بشضار 

إرهابيضن  مضع  مفاوضضات  األسضتانة  بضأن 

إللقضاء السضاح، دليضل أنضه آخضر مضن يعلم 

بضأن روسضيا وقعضت عضى وثيقضة تعضرف 

بالثضوار وبأنهضم ليسضوا إرهابيضن".

املحادثات سضبقتها آراء متعددة يف الشضارع 

السضوري، بضن متفائل حضول نتائجها وبن 

اعتقضاد البعض بأنها سضتكون كسضابقاتها 

مضن مفاوضات جنيضف، أما الطضرف الثالث 

فقضرر انتظار املحادثضات ونتائجهضا عوًضا 

عن التكهضن قائًا لض"ننتظضر ونرى". 

مستغاًل مواجهات خربة الجوز بين "فتح الشام" والحركة

"جند األقصى" يتمدد
على حساب "أحرار الشام" في جبل الزاوية 

اتهامات متبادلة قبل أستانة

أربع نقاط للمعارضة على طاولة المباحثات 

مقاتلون من حركة أحرار الشام خالل التجهيز لمعركة وادي الضيف في ريف إدلب
2014 )أرشيف عنب بلدي(
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الدواء سلعة في "دكاكين" الغوطة 
والتسعيرة "على الله"

إحدى صيدليات مدينة دوما في الغوطة الشرقية
18 كانون الثاني 2017 )عنب بلدي(

تنتشر "دكاكين" وصيدليات مخالفة لبيع األدوية في الغوطة الشرقية بحالة عشوائية، دون رقيب أو نظام للتسعير، ويدير معظمها أشخاٌص 
غير مختصين وال يملكون مؤهالٍت للعمل. وتحاول رابطة الصيادلة والجمعيات الخيرية، تنظيم بيع األدوية وعمل الصيدليات، لتكون تحت 

إشراف أصحاب الكفاءات والخبرات.

الصيدالني ال يملك رأس ماٍل ليجلب 
كافة األصناف الدوائية، وهذا ما نعمل 

عليه لطرحها بأسعار مقبولة نوًعا ما، 
ولوضع حٍد للتجار الذين يبيعونها داخل 

دكاكين، ويتحكمون بأسعارها

 الغوطـة الشـرقية  - عنـب بلدي   

وتنتضرش يف الغوطة قرابضة 120 صيدلية، 

مبضا فيها صيدليضات املستشضفيات واملراكز 

الصحيضة، ويديضر معظمها أشضخاص غر 

. هلن مؤ

الصيدلضة  مهنضة  واقضع  عضى  وللوقضوف 

إىل  بلضدي  عنضب  تحدثضت  ومرتاديهضا، 

رابطضة الصيادلضة، وتواصلضت مضع مالي 

صيدليضات تعمل دون ترخيضص، وعرضوا 

وجهضات نظرهضم.

الرابطة تحاول لكن ال تملك 
ملزمة سلطة 

أو  ترصيًحضا  ميلضك  ال  مضن  ملنضع  آليضة  ال 

الدخضول يف مجضال بيضع  إذن عمضل مضن 

األدويضة، أو العمضل يف الصيدليضات، ذلضك 

يف  التنفيضذي  املكتضب  عضضو  أكضده  مضا 

سضامي  الصيضدالين  الصيادلضة،  رابطضة 

ادعضت  الرابطضة  إن  قائضًا  الشضامي، 

للقضضاء يف حضاالت مختلفضة، إال أنهضا مل 

إىل  السضبب  عازيًضا  اآلن،  حتضى  رًدا  تلضق 

"رشاكات تجضري بضن أصحضاب السضلطة 

واملتنفذيضن ومديضري الصيدليضات العاملة 

الغوطضة". يف 

الشضامي وصضف الصيدلضة بأنهضا "مهنضة 

علميضة ذات غايضات إنسضانية واقتصاديضة 

املجتمضع  سضامة  لتأمضن  واجتامعيضة، 

الصحيضة"، موضًحضا أن الرابطضة وّجهضت 

كتابًضا رسضميًا للقضضاء املوحضد، "مبضا أنه 

الحضل األسضهل بعيًدا عضن مديريضة املنطقة 

يف الغوطضة، والتضي كانضت تسضتقبل كتبًا 

ودعتضه  املخالفضة"،  الصيدليضات  إلغضاق 

باعتبارهضا  إغضاق مثضاين صيدليضات  إىل 

تشضكيل  بعضد  وذلضك  فسضاًدا"،  "األكضرث 

أي  يتخضذ  مل  أنضه  إال  بشضهرين،  الرابطضة 

خطضوات حتضى اليضوم.

يبيضع أصحضاب الصيدليضات الدواء نفسضه 

بأسضعار متفاوتضة، وطضرح الشضامي مثااًل 

بيعضت  فليكضس،  روز  االلتهضاب  "إبضرة 

لضرة  و700   400 بضن  يضراوح  بسضعر 

سضورية، بينام سضعرها الفعضيل ال يتجاوز 

200 لضرة".

بعضض  أسضعار  الرابطضة  وضبطضت 

مسضتودعات األدويضة، التي أبضدت التزاًما، 

مسضتودعات  أربعضة  مضع  حاليًضا  وتعمضل 

أخضرى.

وتحضدث الشضامي عضن فروقضات واسضعة 

للضدواء  واحتضكار  األدويضة،  أسضعار  يف 

دعضا  مضا  الوجضود،  نضادر  أو  النوعضي 

مؤخضًرا،  تعميضم  إصضدار  إىل  الرابطضة 

حضددت فيضه خمضس رشائح للربح حسضب 

سضعر الضدواء، ورغضم ذلك مل تلتضزم جميع 

بضه. الصيدليضات 

التضي  الغوطضة  معابضر  مضع  "تواصلنضا 

تدخضل األدويضة مضن خالهضا، ومل نحصل 

أي  محاسضبة  نسضتطع  ومل  نتيجضة،  عضى 

صيدليضة مخالفضة"، قضال الشضامي، مؤكًدا 

األخطضاء  بعضض  "رصضدت  الرابطضة  أن 

مضن  التسضمم  بحضاالت  وتجلضت  الطبيضة، 

جرعضات عاليضة أو تبديضل أدويضة بأخضرى 

عضى أنها تعمضل بنفضس التأثضر، وفق ما 

يقضول أصحضاب الصيدليضات لزبائنهضم".

يتعاونضون  ال  واملؤسسضات  األهضايل  لكضن 

مضع الرابطضة، وفضق الشضامي، مضا اعتره 

وجضه  يف  تقضف  التضي  الصعوبضات  مضن 

هضي  مضن  يعرفضون  "فاألهضايل  عملهضا، 

ولكنهضم  املرخصضة،  غضر  الصيدليضات 

أي تقديضر  األدويضة دون  يشضرون منهضا 

األمضر". لخطضورة 

النتيجضة "غضر املرضيضة"، جضاءت عقضب 

وبعضض  الرابطضة،  بضن  اجتامعضات 

ومضع  الغوطضة،  يف  املحليضة  املجالضس 

مجلضس أهضايل دومضا والقضضاء والقيادة 

العسضكرية، وخلص املجتمعضون إىل إلزام 

مضن يريضد فتضح صيدليضة، بالحصول عى 

الرابطضة. مضن  أو ترصيضح  إذن 

وبضدأت الرابطضة دورة تأهيليضة عى مدار 

ثاثضة أشضهر يف مدينضة دوما، تسضتهدف 

يف  سضنوات  خمضس  خضرة  ميلضك  مضن 

العمضل ضمضن الصيدليضات، بغضض النظر 

عضن شضهادته، عضى أن يسضتمر يف العمل 

تحضت إرشافهضا، ملنضع افتتضاح أي صيدلية 

. ة يد جد

خيرية جمعياٌت  تديرها  صيدلياٌت 
بدورهضا  الخريضة  الجمعيضات  متلضك 

"عدالضة"،  صيدليضة  ومنهضا  صيدليضات، 

و"مجمضع  إغاثيضة،  ملؤسسضة  تتبضع  التضي 

منظمضة  تديضره  الضذي  الحكمضة"، 

"البشضائر"، ويضضم إىل جانضب الصيدلية 

عيضادات مختصضة يف أكضرث مضن مجضال.

الطبضي  املديضر  الضرك،  باسضل  الدكتضور 

تؤمضن  الصيدليضة  إن  قضال  للمنظمضة، 

ال  "فالصيضدالين  الضدواء،  أصنضاف  كافضة 

ميلضك رأس مضاٍل ليجلضب كافضة األصنضاف 

الدوائيضة، وهضذا مضا نعمضل عليضه لطرحها 

بأسضعار مقبولضة نوًعضا مضا، ولوضضع حٍد 

للتجضار الذيضن يبيعونهضا داخضل دكاكن، 

بأسضعارها". ويتحكمضون 

وفق الضرك، فضإن التجضار يرفعون سضعر 

%100، موضًحضا "يُبضاع  الضدواء بنسضبة 

لعضاج  حبضوب  وهضو  سيسضتون،  دواء 

مببلضغ  املجمضع  صيدليضة  داخضل  الرمضل، 

ألفضي لضرة سضورية، بينضام يصل سضعره 

يُبضاع  كضام  لضرة،   4500 إىل  خارجهضا 

رشاب تيمضرا لألطفضال بضض 325، ويصل 

 425 إىل  الصيدليضات  بعضض  يف  سضعره 

لضرة".

وحضول ترخيضص صيدلية املجمضع، أوضح 

استشضارت  املنظمضة  أن  الطبضي  املديضر 

صيادلضة ومضن أعضضاء رابطضة الصيادلضة 

افتتاحهضا، مؤكضًدا "هنضاك امتعاض  عنضد 

كبضر مضن بعضض التجضار ألننضا وغرنضا 

نكضرس بأسضعار الضدواء".

تشـكلت رابطـة الصيادلـة يف الغوطـة الرشقيـة 

مـن  مجموعـة  أيـدي  عـى   ،2015 عـام  مطلـع 

الخريجن، وسـط غيـاب دور نقابـة الصيادلة يف 

ريـف دمشـق، بحكـم انعـزال الغوطـة وخروجها 

سـلطة  متلـك  ال  أنهـا  إال  النظـام،  سـيطرة  عـن 

تنفيذيـة عـى األرض .

عـى  معتمـًدا  داخلًيـا  نظاًمـا  الرابطـة  متلـك 

األنظمـة العامليـة يف صياغتـه، وتعمل يف سـبيل 

تنظيـم عمـل الصيدليـات، ومنـح تراخيـص عمل 

ألصحابهـا، وتعترب أن األمر ليـس من اختصاصها.

للرابطة رئيـٌس ومجلٌس تنفيـذي وقوانُن ناظمة، 

وتقـّدر عـدد الصيادلـة يف الغوطـة الرشقيـة قبل 

الثـورة، اقـرب مـن 350 صيدالنًيـا وصيدالنية، إال 

أنـه مل يبـَق منهم اليوم سـوى 45 شـخًصا، بينهم 

35 منتسـًبا إىل الرابطة.

تشـرط الرابطة عـى الراغبـن باالنتسـاب إليها، 

أن يكـون الشـخص متخرًجـا مـن كليـة الصيدلة، 

ويثبـت ذلـك بوثائق.

وأصـدرت أذونـات عمـل يف ظـل نقـص الصيادلة 

ضمـن الغوطـة، لبعـض طـاب السـنوات الثالثـة 

والرابعـة والخامسـة ممـن درسـوا الصيدلة، ومن 

خريجـي الفـرع يف املعاهـد الصحية.

تبضدو  الحاليضة  املعطيضات  ووفضق 

غضر  الصيدليضات  تسضير  أمضور 

منظمضة وبعيدة عن االسضتقرار، يف 

باختضاف  األسضعار  اختضاف  ظضل 

البائضع، إضافضة إىل تبايضن هوامش 

وسضط  الصيدليضات،  بضن  الربضح 

ناظمضة. آليضات  غيضاب 

ميان اآلغضا، ميلك صيدليضة يف مدينة 

يف  خضرة  ميلضك  إنضه  قضال  دومضا، 

األدويضة، يعتضر أن عضدد الصيادلضة 

يف الغوطضة حاليًا، ال يكفضي لتخديم 

املنطقضة بكاملهضا، "والضذي اقتبضس 

املهنضة وميلضك خضرة جيضدة فيهضا ال 

ميكضن أن يغضش النضاس".

صيدليضة اآلغضا غضر مرخصضة لضدى 

الصيدليضات  كعضرشات  الرابطضة، 

األخضرى، ووفضق رؤيتضه فضإن ذلضك 

يعود ألنضه "ليس هنضاك دولة تعطي 

الصاحيات وال حتضى نقابة صيادلة، 

الرابطضة مل تسضتطع  مشضرًا إىل أن 

صضدور  رغضم  صيدليضة،  أي  إغضاق 

قضرار من القضضاء بهضذا الخصوص.

مل يشضارك اآلغضا يف دورة الرابطضة 

رسضم  فرضضت  "ألنهضا  التأهيليضة، 

وأبضدى  للحضضور"،  دوالر   300

"يف  صيدليتضه  إلغضاق  اسضتعداًدا 

حضال ثبضت أين غضر مؤهضل". رغم 

أن األغلبيضة ممضن اسضتطلعت عنضب 

بلضدي آراءهم من األهضايل، أكدوا أن 

"عضرشات مضن أصحضاب الصيدليات 

يخافضون مضن أن تقيّمهضم الرابطضة 

ويخضرسوا بضاب رزقهم، مضا منعهم 

الضدورة".  حضضور  من 

أن  الصيدليضة  صاحضب  اعضرف 

يف  املتوفضرة  األدويضة  أسضعار 

قبضل  مضن  املرخصضة  الصيدليضات 

غرهضا"،  مضن  "أرخضص  الرابطضة 

كضام أنضه مل ينكضر "وجضود عرشات 

الصيدليضات التضي يديرهضا تجضار ال 

خضرة". أدىن  ميلكضون 

لواقضع  قريبًضا  حضًا  أن  يبضدو  ال 

الصيدليضات وبيضع األدويضة يلوح يف 

أفضق الغوطضة، ويُجمضع األهضايل أن 

غيضاب السضلطة التنفيذيضة، واتخضاذ 

األمضر عضى أنضه تجضارة، يزيضد مضن 

املعوقضات أمضام إيجضاد حضٍل ناجضع.

من أين يدخل الدواء
إلى الغوطة؟

تتنوع مصادر الدواء الداخل إلى المنطقة، إذ يشتري 
أصحاب المستودعات من خارج الغوطة وتصل 

عبر حواجز النظام، ويطلق لقب "شّقيع" على من 
يشتري الدواء من برزة، ويدخله عن طريق األنفاق 

بعد دفع التكاليف، ويوزعه على الصيدليات.
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أحد المراكز التجارية في ريف إدلب - كانون الثاني 2017 )عنب بلدي(

شهدت مدينة إدلب في 18 كانون الثاني الجاري، انتخاب ممثلي المجلس المحلي ليشكلوا اإلدارة المدنية الجديدة، ومهمتها 
استالم القضايا الخدمية والمدنية بشكل كامل، من اإلدارة التابعة لـ "جيش الفتح"، التي عملت في المدينة منذ سيطرة فصائل 

المعارضة عليها، في آذار من عام 2015.

إدلب - عفاف جقمور      

أن  املقضرر  مضن  كان  بلضدي،  عنضب  ووفضق مصضادر 

يعقضد رئيضس إدارة املدينضة الحضايل، محمضد األحمد، 

كممثضٍل عضن "جيضش الفتضح”، اجتامًعا مصغضرًا مع 

الهيئضة التحرية لضإدارة املدنيضة الجديدة، السضبت 

21 كانضون الثضاين، بصضدد اإلعضان عن آليضة العمل 

املقبلضة، إال أنضه تأجضل حتضى األحضد، لبحضث الوصول 

إىل صيغضة مشضركة.

اإلدارة السضابقة اعتمضدت يف عملهضا عضى الفصائضل 

املشضكلة لضض "جيضش الفتح" بشضكل كامضل، ووزعت 

مهامهضا عضى مؤسسضات اإلدارة املدنيضة، واألمنيضة، 

والشضورى، والهيئضة، والدعضوة واألوقضاف، من خال 

حصضص بضدأت العمضل عقضب "تحريضر" إدلضب، يف 

آذار 2015، مضن خضال البحضث عن حلضول للكهرباء 

واالتصضاالت وغرهضا مضن الخدمات. 

ورغضم عملها القضت اإلدارة انتقادات واسضعة، بسضبب 

تغلغضل العسضكرين يف مفاصلهضا، إضافضة إىل عجز 

ميزانيتهضا عن اإلحاطضة بكافة األمضور الخدمية إداريًا 

وعسضكريًا. كضام ُحّملت يف أكضرث من مرّة املسضؤولية 

يف  العسضكر  النتشضار  املدينضة  اسضتهداف  وراء 

شضوارعها وفشضل اإلدارة يف إخراجهضم إىل الجبهات.

دعضا ذلضك إىل العمضل عضى تسضليمها إلدارة مدنيضة 

جديضدة، عضى أن يديرهضا أفضراد مضن أهضايل املدينة.

الخطوة األولى من نوعها
 في المدينة

يف السضاعة الثامنضة مضن مسضاء األربعضاء 18 كانون 

الثضاين، أغلقت صناديضق االنتخاب وبقي املرشضحون 

التضي  الفضرز،  عمليضة  ليشضهدوا  عنهضم  واملندوبضون 

أرشفضت عليها لجنتضا االنتخابضات واملراقبضة، وضمت 

محامن. ثاثضة 

االنتخابضات، قضال  إدارة  الزيضر، عضضو لجنضة  بضراء 

لعنضب بلضدي، إن لجنضة املراقبضة أرشفت عضى عملية 

الفضرز، معتمضدًة عضى نظضام املربعضات )عبضارة عن 

لضوح كبضر يوضع أمضام املرشضحن لرؤيضة النتائج(.

املدينضة،  االنتخابضات األوىل مضن نوعهضا يف  كانضت 

والقضت قبضواًل بضن األهضايل، ووفق بسضام زيضداين، 

العمضل  تنظيضم  عضى  عملضت  فقضد  اللجنضة،  عضضو 

تحضدث،  أن  املمكضن  مضن  التضي  املشضاكل  لتفضادي 

موضًحضا لعنب بلضدي "اشضرط يف االنتخاب حضور 

الشضخص، ومل نسضمح بأن ينتخضب بالنيابضة، وحتى 

يف حالضة فقضدان الهويضة أجزنضا االعتضامد عضى أي 

وثيقضة أخضرى رسضمية".

 25 باختيضار  الحضق  ُمنتِخضب  لضكل  اللجنضة  منحضت 

مرشضًحا، كحضد أقضى، وقضال عبد الضرزاق سضميع، 

أحضد املنتخبضن، إنضه اختار خمسضة مرشضحن "عى 

أسضاس األقدر واألكفضأ، واملعروفن بأنهم سضيقدمون 

مشضاريع تخدم البلضد، والذين مل تسضنح الفرصة لهم 

للعمل وُهّمشضوا سضابًقا".

مرشضًحا   13 انتخضب  غفضر،  رشيضف  الناخضب  أمضا 

"مضن أصحضاب املعرفة والخضرة والشضهادة األفضل”، 

موضًحضا لعنضب بلضدي "انتخبت املحامي أمين أسضود، 

الضذي يحضاول أن يقضدم خدماتضه للبلد، لكنضه مل يعمل 

يف أي مؤسسضة سضابًقا رغضم أنضه ميلك خضرة جيدة، 

فنحضن نحتاج مضن يحمل هم البلضد يف هضذه الفرة”.

عشرة أشخاص إلدارة مكاتب المجلس
عقضب انتهضاء االنتخابضات، التضي شضارك فيهضا أكضرث 

مضن ألضف ناخضب، نجضح 25 شضخًصا من أصضل 60 

تشضكيله،  املزمضع  املحضيل  املجلضس  إلدارة  مشضاركًا، 

والذيضن سضينتخبون عرشة أعضضاء منهضم للعمل يف 

إدارة املكاتضب الرئيسضية ضمضن املجلضس.

بينضام يجتمضع األعضضاء الضض 15 الباقضون شضهريًا، 

الخطضة  ويضعضون  املجلضس،  عمضل  سضر  ملناقشضة 

للعمضل. الشضهرية 

عنضب بلضدي تحدثت إىل محمد سضليم خضر، رئيس 

املكاتضب  عمضل  إن  وقضال  االنتخابضات،  إدارة  لجنضة 

التنفيذيضة سضيكون وفضق لوائضح وزارة اإلدارة املحلية 

يف الحكومضة املؤقتضة، مؤكضًدا أن "املجلس لضن يُعنى 

خدميًضا  دوره  سضيكون  وإمنضا  السياسضية،  باألمضور 

إلدارة املشضاريع التنمويضة وتوفضر الخدمضات ألهايل 

ملدينة". ا

ووفضق من اسضتطلعت عنب بلضدي آراءهم مضن أهايل 

املدينضة، القضى تشضكيل املجلس قبضواًل ومسضاندًة يف 

ظضل صعوبضات أبرزهضا تأمضن الخدمات األساسضية، 

إضافضة  والخبضز،  واملواصضات  والكهربضاء  كاملضاء 

إىل غيضاب األمضن يف املنطقضة، وهضذا مضا دعضا إدارة 

"الفتضح" وفعاليات املجتمضع املدين )البيضت اإلدلبي، 

مجلضس األعيضان…( للبحضث عضن حل.

مجلٌس مدني جديٌد في إدلب..
هل يسلمه “جيش الفتح” مفاتيح المدينة؟

عـى 	  الفتـح”  “جيـش  فصائـل  سـيطرت 

.2015 آذار   28 يف  إدلـب  مدينـة 

اسـتلمت الفصائـل إدارة املدينـة، منـذ ذلـك 	 

الوقـت، وعملـت عـى تأسـيس إدارة تابعة 

. لها

القضـاء 	  مؤسسـات  اإلدارة  لهـذه  تبعـت 

والتعليـم والصحـة والخدمـات والقطاعات 

الرئيسـية.

نجاحهـا 	  رغـم  كبـرة،  انتقـادات  واجهـت 

املدينـة. مفاصـل  ضبـط  يف  النسـبي 

طالـب مواطنـون بـإدارة مدنيـة وقضائيـة 	 

مبفاصلهـا  يتدخلـون  وال  العسـكر  تحكـم 

ألهوائهـم”. “تبًعـا 

جديـدة 	  مدنيـة  إلدارة  التحضـرات  بـدأت 

.2016 العـام  نهايـة 

“الحـرة” 	  االنتخابـات  فعاليـات  ونظّمـت 

الجـاري. العـام  مطلـع 

أيـام 	  لثانيـة  االنتخابيـة  العمليـة  مـّددت 

بسـبب إقبـال الناخبـن الذيـن زاد عددهـم 

عـن ألـف مواطـن.

18 كانـون 	  انتهـت العمليـة االنتخابيـة يف 

منتَخبـن  عـرشة  بتسـمية   ،2017 الثـاين 

و15  املدينـة،  مجلـس  مكاتـب  إلدارة 

املجلـس. عمـل  ومتابعـة  ملراقبتهـم 

من انتخابات المجلس المحلي الجديد في مدينة إدلب - 18 كانون الثاني 2017 )عنب بلدي(

مل يعلّضق “جيضش الفتضح” رسضميًا عضى انتخضاب 

“مفاتيضح”  تسضليم  يعلضن  ومل  الجديضدة،  اإلدارة 

املدينضة لهضا، وهضو أمٌر رمبضا يبقى محضّل جدٍل يف 

املاضية. القليلضة  األيضام 

األعضضاء  بعضض  مضع  تواصلضت  بلضدي  عنضب 

الناجحضن، ومنهضم طريضف سضيد عيضى، وقضال 

إن عاقضة املجلضس الجديضد مضع "جيضش الفتضح"، 

هضي عاقضة تنسضيق وتكامضل مضع اسضتقالية كل 

طضرف يف مجال عمله، مشضرًا إىل أنه "سيسضعى 

لبضدء مشضاريع إنتاجية من خضال تفعيضل الدوائر 

واملؤسسضات".

أمضا عامر كشضكش، صاحضب املركز السضادس يف 

الفتضح  أن "جيضش  إىل  فأشضار  األصضوات،  عضدد 

سضيتوىل  بينضام  العسضكرية،  األمضور  سضيدير 

املجلضس األمضور املدنيضة بالكامل"، الفتًضا "يوجب 

داخضل  الصاحيضات  كامضل  منتلضك  أن  العمضل 

املدينضة”. بينضام قضال عبضد القهضار زكضور، الضذي 

نضال املرتبضة الثانيضة، إن العاقة بضن الطرفن مل 

تتوضضح بعضد، والعمل جضاٍر لوضع نظضام داخيل 

إلقضرار رؤيتنضا حضول األمضر.

وفًقضا ألعضضاء املجلضس الجديد، فضإن االجتامعات 

تجضري حاليًضا لوضضع نظضاٍم داخضيل، وانتخضاب 

كشضكش  وأكضد  التنفيذيضة،  املكاتضب  أعضضاء 

"سضنقدم كافضة األمضور الخدمية باسضتثناء األمور 

العسضكرية، وسضنضع صبغضة مدنية جديضدة، من 

خضال خطضط إسضعافية وأخضرى بعيضدة املدى"، 

موضضوع  ننضى  أن  بضد  "ال  أنضه  إىل  مشضرًا 

املنظضامت والدعضم الخارجضي ونحضاول أن نؤّمضن 

مضوارد اسضتثامرية خاصضة بنضا".

سضيحاول  الفتضح"  "جيضش  أن  البعضض  يضرى 

االلتفضاف وإحضكام سضيطرته عى املجلضس الجديد 

تشضكيله مجضرد "خطضوة  وأن  بآخضر،  أو  بشضكل 

شضكلية السضتجاب الدعم الذي ال ميكضن الحصول 

العسضكر  املنظضامت، يف حضال إرشاك  عليضه مضن 

ضمضن املجلضس".

بينضام يُجمضع أهايل إدلضب أن تجربة كهضذه، تجعل 

طضرق  مفضرق  عضى  املدينضة  سضكان  طموحضات 

جديضد، مصضره إما النجضاح واملي قدًمضا، ليكون 

املجلضس املسضتحدث أيقونضة ملدينضة تضضم العضدد 

األكضر مضن املعارضضة يف الشضامل السضوري، أو 

"دفضع مثضن باهضظ جديد كضام يف السضابق”.

المنتخبون الجدد.. 
ما هو دور المجلس؟



عنب بلدي - السنة الخامسة - العدد 257 - األحد 22 كانون الثاني/يناير 062017 تقارير المراسلين

 إدلب  - عنب بلدي   

"أردنضا الخضروج عضن النمضط التقليدي للسضلة 

املسضتفيد  عليهضا  يحصضل  التضي  الغذائيضة، 

الحاجضة  تامضس  أن  دون  قضرسي،  بشضكل 

الفعليضة لضه"، يقضول املهندس إقبضال منصور، 

جمعيضة  يف  العامضة  العاقضات  مسضؤول 

"نفحضات الشضام"، التضي أنشضأت بدعضم مضن 

 ،"IHH " منظمضة اإلغاثضة اإلنسضانية الركيضة

سضوقًا خريًضا للمهجريضن يف ريضف إدلب عى 

21 كانضون  12 يوًمضا، انتهضت السضبت  مضدار 

الثضاين.

تركضت الجمعية هامًشضا من الحريضة للمهجرين 

مضن حلضب، واألرامضل واليتامى مضن بلضدة الدانا 

يف ريضف إدلضب، وفضق حديضث منصضور لعنضب 

ونشضاطات  رحضات  نظّمضت  بينضام  بلضدي، 

األلعضاب  بضن  تنّوعضت  وأطفالهضم،  للعائضات 

مضن  بضدًءا  الرفيهيضة  والفعاليضات  التنكريضة 

التاسضع مضن الشضهر الجضاري.

ووزّع القامئضون عضى السضوق ألبسضة شضتوية 

عضى  تجاريضة  محضال  ضمضن  مجانًضا،  كاملضة 

الحلبيضة،  باألسضواق  شضبيهة  متاجضر  شضكل 

إضافضة إىل بعض النشضاطات كتوزيع السضوس 

والتمضر الهنضدي، والقهضوة املضرة، وغضزل البنات 

لضض "إعضادة رفضع  عضى األطفضال، يف خطضوة 

رئيضس  طقضش،  محمضد  بحسضب  املعنويضات"، 

الجمعيضة. يف  اإلدارة  مجلضس 

تجهيزات على مدار شهر
يقضول طقضش لعنب بلضدي إن التحضر اسضتمر 

شضهرًا كامضًا، مؤكضًدا أن عضدد املسضتفيدين من 

السضوق وصضل إىل مضا يقضارب 4500 عائلضة، 

وأوضضح أن كل عائلضة حصلضت عضى 20 قطعة 

كحد أقضى، "بهذا نكضون وزعنا مضا يفوق 80 

قطعة". ألضف 

 ،"IHH" الركيضة  اإلغاثضة  منظمضة  تكفلضت 

بدعضم السضوق باملنتجضات بشضكل كامضل، بينام 

نّفضذت "نفحات الشضام" املرشوع عضى األرض، 

مبسضاعدة بعضض املترعضن بأجضور املواصات 

اللوجسضتية، وشضكر  املضكان واألمضور  وترميضم 

طقضش 80 متطوًعضا عملضوا مضع الجمعية خال 

التوزيع. فضرة 

عمضل 60 متطوًعضا و20 متطوعضة، خضال 20 

عضى  وتوزيعهضا  البضائضع  فضرز  عضى  يوًمضا 

املحضال، ويؤكضد بضال طقضش، أحضد املتطوعن 

الجمعيضة،  أكضرث مضن سضنة ونصضف يف  منضذ 

نشضاطات  ثضاث  يف  عمضل  أنضه  بلضدي  لعنضب 

خريضة سضابقة، "ولكضن السضوق كان األضخضم 

باعتبضار أنضه ضضم 40 محضًا تجاريًضا، متمنيًضا 

إقامضة نشضاطات مشضابهة يف جميضع املناطضق 

املحضررة”.

وبضدأت الجمعية عملهضا معتمدًة عضى مترعن 

مضن تجار وشضخصيات مضن مؤسسضات املجتمع 

املضدين، ثم تعاونت مضع منظامت إغاثيضة عاملية، 

ويبلضغ عضدد كوادرهضا عضرشة أشضخاص فقضط 

عضدا املتطوعضن، ويقضول القامئون عليهضا إنهم 

"مؤمنضون بالقضية واإلنسضان”.

الجمعيضة حاليًضا عضى مضرشوع تحضت  تعمضل 

اسضم "50 ألضف رغيضف" عضى أن ينطلضق يف 

األيضام املقبلضة، وفضق منصضور، الضذي يضرى أنه 

"رغضم إمكانياتنا البسضيطة، إال أن الفعل كبر”، 

داعيًضا املنظضامت العاملضة يف املنطقضة، إلقامضة 

أسضواق خريضة "ألنهضا تتناسضب مضع النازحن 

وحاجياتهضم".

ممضن  السضوق،  مضن  املسضتفيدون  ويجمضع 

كان  أنضه  آراءهضم،  بلضدي  عنضب  اسضتطلعت 

منوذًجضا جديضًدا يف الشضامل السضوري، وهضو 

التجربضة الثانيضة التضي تتعضاون فيهضا الجمعية 

الركيضة.  "IHH" منظمضة  مضع 

بعيًدا عن نمط السلة الغذائية 
"التقليدي"

سوق تجاري خيري
لمهجري حلب

في ريف إدلب

 طارق أبو زياد  - عنب بلدي   

مضا حصضل مع بضراء املعضّري، هضي إحضدى أكرث 

املشضاكل التي تؤّرق سضكان املناطضق املحررة يف 

الشضامل السضوري، وبالتحديضد محافظضة إدلب، 

وذلضك بعضد أن تغضرت مامح سضوق السضيارات 

بشضكل كبضر، وأصبحضت السضيارات املهربة عن 

طريضق تركيضا أكرث مضن تلضك النظامية املسضجلة 

يف سضجات مديريضات املرور سضابًقا.

السضيارات  بضن  الفضرق  ملعرفضة  محاولضة  ويف 

املهربضة والنظاميضة، أكّضد مواطنضون يف ريضف 

إدلضب لعنضب بلضدي، أّن للسضيارات يف الشضامل 

السضوري املحضرر مصضادر متنوعضة، فمنهضا مضا 

النظضام وتعضرف  يضأيت مضن مناطضق سضيطرة 

باسضم "نظاميضة" أو "سضورية"، ومنها ما يصل 

عضن طريضق تركيضا مضن دول مختلفة، وتسضمى 

"أوروبيضة".

وحدها "السورية" تملك أوراًقا ثبوتية 
مضمونة

ميلضك أصحضاب السضيارات التضي يتضم اقتناؤهضا 

مضن مناطضق سضيطرة النظضام، أو التضي كانضت 

موجضودة يف محافظضة إدلب قبل انضدالع الثورة، 

دفضرًا يتضمضن كافة معلوماتها، حسضبام أشضار 

جهضاد الخضاين، وهضو تاجضر سضيارات يف ريف 

الرشقي. إدلضب 

دفضرًا  متلضك  النظاميضة  "السضيارة  وأضضاف 

وسضجًا يف مديريضات املضرور التابعضة لنظضام 

األسضد، ومعهضا كافضة األوراق التضي تحمل اسضم 

املعلومضات  وكل  رشائهضا  وتفاصيضل  مالكهضا 

بهضا". الخاصضة 

وهضذه السضيارات تبضاع بسضعر جيضد باملقارنضة 

مضع السضيارات املهربضة، كضام أكّد الخضاين، عى 

اعتبضار أنهضا "سضيارة معروفضة املصضدر، وهضو 

مضا يطلبضه الشضاري لي يتأكضد من أن السضيارة 

ليسضت مرسوقة يف الدرجضة األوىل، كام يطلبها 

األشضخاص الذيضن يسضافرون بهضا إىل مناطضق 

األسد". سضيطرة 

السيارة "اللفة".. سورية ولكن
أكّضد تاجضر السضيارات، الخضاين، أن السضيارات 

السضورية ليس مضن الروري أن تحمضل أوراقًا، 

فهنضاك حاالت كثضرة ترر عدم وجضود األوراق، 

كالرسقضة أو الضيضاع، وعند هذه الحالة تسضمى 

سيارات "لقيطة" في إدلب.. 
واألوراق الثبوتية عند النظام

من مشتٍر إلى آخر، ومن ريف إدلب الشمالي، إلى ريفها الجنوبي 
دارت عجالت سيارة براء المعّري، قبل أن تصل إليه، ورغم أنه دفع 

ثمنها واقتناها "بالحالل" كما يؤّكد، إال أنه ال يملك أي أوراق 
أّن قريبه الذي باعه إياها  رسمية تثبت ذلك، وال يعلم عنها سوى 

التركية. السورية-  الحدود  كان اشتراها من مدينة سرمدا قرب 

السوق الخيري في بلدة الدانا في ريف إدلب - 19 كانون الثاني 2017 )عنب بلدي(

الشام"  تأسسـت جمعية "نفحات 

بلـدة  يف   ،2015 عـام  اإلغاثيـة 

ترمانـن بريـف إدلـب، ثم أنشـأت 

فروًعا لهـا يف بلدات حـزرة و دير 

املشـاريع  حسـان، ورعت عرشات 

مـن خـال افتتـاح أسـواق خرية 

يف ترمانـن وأرمنـاز.
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لم يبَق سوى 20% 
من منازل الريف 
الشمالي صالحة 

للسكن، وهذا ما دفع 
أهالي المنطقة إلى 

التزاحم للحصول عليها

أورفة - برهان عثمان  

عضى الرغضم من توافضق أهايل دير الضزور عى 

الحضزن لحضال مدينتهم ومضا حل بهضا، والقلق 

عى مصرهضا، ومصر مضن بقي فيهضا، إال أن 

مواقفهضم متباينضة مضن املعضارك التضي تجري 

عضى أرضهضم بضن تنظيضم "الدولضة" وقوات 

النظضام منضذ حضوايل األسضبوعن، والتضي تعد 

األعنضف خضال عامضن ونصضف من سضيطرة 

التنظيضم عضى املدينة.

أسضاس هضذا التبايضن يعضود ملوقضف كل فضرد 

والضذي  املنطقضة،  املسضتمر يف  الضرصاع  مضن 

عضززه مكان وجضوده فيهضا، فأبناء ديضر الزور 

متناثضرون يف الخضارج والداخضل .

الضذي يعمضل يف مدينضة  مالضك،  أبضو  يقضول 

أورفضة الركية لعنضب بلدي، ”أمتنضى أن يدخل 

املدينضة  املحضارصة يف  األحيضاء  إىل  التنظيضم 

وينهي هضذه املعركة فينتهضي الحصار وينتهي 

القتل ويتوقضف املوت، وأن ينتهضي النظام ولو 

عى أيضدي الشضياطن".

وجهضة النظضر التضي تحضدث عنها أبضو مالك ال 

يوافضق عليهضا الكثضر مضن أبنضاء دير الضزور، 

الذيضن يضرون يف دخضول التنظيضم رًشا يهضدد 

وجضود املدينة وتركيبتها، بحسضب حسضن، أحد 

أفضراد "الجيضش الحر" سضابًقا.

يقضول الشضاب لعنضب بلضدي "دخضول التنظيم 

إىل األحيضاء املحضارصة يعني مجضزرة محققة 

سضتلحق باألهايل”، فض”مصر أكضرث من 100 

ألضف مضدين يف مهضب الريضح.. التنظيضم قضد 

سضن سضيوفه لهضذه املعركضة وجهز أسضلحته، 

وتضؤازره يف ذلك فتاوى التكفضر التي أطلقها 

عضى املدنيضن داخضل األحيضاء املحضارصة منذ 

أكضرث من عضام “.

خط النار 
أصبحضت الحضرب خارجضة عن سضيطرة جميع 

األطضراف، وتحضول املدنيضون إىل مجضرد أرقام 

يتضم حسضابها عضى أعضداد ضحايضا املنطقضة، 

يتابضع حسضن "هضذه املدينضة كانضت تنبضض 

بالحيضاة قبضل أن يحولوهضا إىل دمضار متناثر، 

وركام مهجضور، وهنضاك مضن يريضد املزيد من 

حفضات املضوت يف املدينضة".

"عالقضون يف الجحيم”، بهضذه الكلامت تصف 

أم قاسضم أوضضاع املدنين يف شضطري املدينة 

فالجميع يحارصونهضم ويقتلونهم.

تقضول السضيدة الديريضة لعنضب بلضدي “ نران 

الحضرب، الحصضار، املامرسضات الوحشضية من 

النظضام وميليشضياته، وعضى الطضرف اآلخضر 

املعادلضة ذاتهضا، مضافًا إليها السضيف واللباس 

األفغضاين ".

مل يبضق مضن ديضر الضزور سضوى القليضل مضن 

السضكان، تتابع أم قاسضم، يحاول أهضايل الدير 

الحفضاظ عليهضم، "فضامذا سضيحدث إذا خلضت 

سضكانها؟".  من  املدينضة 

أصضدر التنظيضم قضرارًا أمضر فيه مضن بقي من 

سضكان األحياء الخاضعة لسضيطرته يف املدينة 

بإخائهضا، بحجضة القصضف الشضديد عى هذه 

املناطضق واملجضازر التضي حدثضت خضال األيام 

والعضريض  الحميديضة  أحيضاء  يف  املاضيضة 

والعامل.

الخوف يضؤرق الجميع يف دير الزور، بحسضب 

بعضض األهضايل الذين عضروا لعنضب بلدي عن 

خشضيتهم من نتائضج هضذه املعضارك، “التي قد 

تضؤدي إىل إبضادة وتهجضر وسضبي ال يقل عام 

جضرى يف قضرى ومدن العضراق، والتضي احتفل 

فيهضا التنظيم بنضرصه ناحرًا عضرشات الضحايا 

مضن  املئضات  اختفضاء  عضن  عضدا  البرشيضة"، 

السضكان الذين أرسوا عى يد عنضارص التنظيم 

ثضم انقطعضت أخبارهم. 

 أثنضاء سضيطرة التنظيضم عى منطقضة البغلية، 

أرس التنظيضم عضدًدا مضن العاملضن يف املجال 

الصحضي، وعضدًدا مضن العوائل، إضافضًة لقامئة 

طويلضة من املختفضن عضى الحواجضز التابعة 

لضه، إذ تركضز الخطضف عضى مئضات الشضباب 

الذيضن حاولوا الخضروج من األحيضاء املحارصة.

يف  سضقطوا  املدنيضن  مضن  القتضى  عضرشات 

شضطري املدينة منضذ بداية الحملة التي شضنها 

تنظيضم “الدولة”، والبقيضة ينتظرون مصرهم 

يف ظضل تقضدم مسضتمر للتنظيضم، أما القسضم 

الثاين مضن املدينة والخاضع لسضيطرة "الدولة 

اإلسضامية" فيشضهد عمليضة قصضف يومي من 

مختلضف أنضواع األسضلحة الثقيلضة، والطضران 

السضوري والرويس. الحضريب 

ويسضتمر شضال الضدم بالتزامضن مضع الخاف 

عضى صفحضات التواصل بضن مؤيضد للتنظيم، 

املحضارصة  األحيضاء  إىل  لدخولضه  ومشضجع 

وبضن  وميليشضياته،  النظضام  مضن  لانتقضام 

معضارض لهذا الدخضول ومتخوف مضن نتائجه 

عضى الحجضر والبضرش . إضافضًة إىل حمضات 

مدنيضة أطلقهضا عضدد مضن الناشضطن تهضدف 

اىل لفضت أنظضار العامل إىل مأسضاة ديضر الزور 

وأوضضاع املدنيضن فيهضا.

انقسام حاد وانفصال عن أرض الواقع 

كيف ينظر أهالي
دير الزور الى ما يجري

في مدينتهم اليوم؟

السضيارة باسضم "لفة"، أي أنها سضورية ولكنها 

بضدون أي إثبضات ورقضي، رغضم أنهضا معروفضة 

املصدر.

يف هضذه الحالضة يراجع سضعر السضيارة بنحو 

ألضف دوالر عنضد مقارنتها مضع مثياتها.

وحضول حاالت بيع ورشاء هذه السضيارات، رشح 

الخضاين لعنب بلضدي، ”هنالك سضيارات نظامية 

ولكضن البائضع غضر موجضود أو ال يسضتطيع أن 

يصضل إىل مناطضق سضيطرة قضوات األسضد لي 

يفرغهضا بحضال البيع، ومنهضا ما يحتضوي فقط 

عضى الدفضر واللوحضات، ففضي هضذه الحالضة 

تسضمى السضيارة، نظاميضة بضدون فراغة".

السضورية  السضيارة  مضع  التعامضل  يتضّم  بينضام 

"اللفضة" عى أنهضا ال متلضك أي ثبوتيضات حتى 

لضو كانت لوحتهضا نظاميضة، وبحسضب الخاين، 

فإنهضا تشضرى لرخضص مثنهضا، فإمضا أن يقوم 

مالكهضا بكفالتها مضن الرسقة، عضر توقيع عقد 

بيضع وتثبيتضه يف باملحكمضة، أو أنّضه ال يكفلهضا 

أبضًدا وال يثبضت أنضه كان مالكهضا قبضل البيع.

يف  كبضر  بشضكل  التزويضر  عمليضات  وتدخضل 

للسضيارات  رسضمية  أوراق  عضى  الحصضول 

"اللفضة"، واملهربضة أيًضضا، بحسضب مضا أوضح 

محمضد الضراوي، وهضو أحضد أهضايل بلضدة الدانا 

إدلضب الشضاميل. بريضف 

إذ أشضار إىل أن  الكثضر من املزوريضن يقومون 

بإنشضاء دفر وأوراق ثبوتية ألي سضيارة كانت، 

ويتضم تسضجيلها بشضكل رسضمي يف مديريضة 

املضرور لتحصضل عى لوحضات، مؤكّضًدا أنه "أمر 

منترش وسضهل جضًدا”.

السيارات األوروبية "اللقيطة"
األرايض  إىل  وصلضت  التضي  السضيارات  تعضد 

والتضي  الركيضة،  الحضدود  عضر  السضورية، 

"أغرقضت" شضوارع ريضف إدلضب، غضر مرتبطة 

رسضمية. أوراق  أو  عقضود  بضأي 

صيانضة  يف  يعمضل  الضذي  الحمضو،  كضامل 

لعنضب  أوضضح  إدلضب،  مدينضة  السضيارات، يف 

بلضدي أن الناس اشضروا هضذه السضيارات دون 

أي عقضد أو مضا شضابه، إال أّن الكثريضن وجضدوا 

وسضائل للتحايضل عضى األمضر، وإليجضاد أوراق 

رسضمية لهضا.

األوراق  لتوفضر  املسضتخدمة  الحلضول  أحضد 

بيضع بشضهادة  املهربضة، هضو عقضد  للسضيارات 

اثنضن، إذ يتضم كتابضة عقضد بيضع تقليضدي بن 

البائضع واملشضري، تُذكضر فيضه تفاصيضل البيع 

والسضعر ويتضم إثباته بوجود شضاهدين، ويعاب 

عضى هضذا العقضد سضهولة تزويضره.

وأضضاف كضامل "اإلثبضات األكضرث ضامنًضا هضو 

املنتضرشة  املحاكضم  إحضدى  يف  املثبضت  العقضد 

مرهضون  العقضد  وهضذا  املحضررة،  املناطضق  يف 

ويتضم  املحكمضة،  بديضوان  ومثبضت  بشضاهدين 

تداولضه بشضكل أكر مضن العقد العضادي، لكونه 

يضمضن ملكيضة السضيارة يف حضال حضدوث أمر 

طضارئ".

كضامل، نضّوه إىل أّن بعض السضيارات األوروبية 

باتضت تصل مؤخضرًا مع أوراق تحمضل معلومات 

عضن التاجر املضورد ووقضت دخولها مضن املعر، 

األمضر الذي يسضجل يف العقضد أيًضا.

العبيضي، وهضو خريضج كليضة  ويضرى مهنضد 

الحقضوق، أّن السضيارات املسضجلة يف مديريات 

املضرور املرتبطة بحكومة األسضد تبقضى األضمن 

تنوعضت  مهضام  والضرشاء،  البيضع  عمليضات  يف 

العقضود، وتضم إيجضاد وسضائل لتثبيضت امللكية، 

أّن اسضم "نظاميضة" يزيضل عنهضا عامضات  إال 

االسضتفهام، ويجعضل مضن ارتفضاع مثنهضا أمضرًا 

عاديًضا يف عيضون األهضايل.

الوعر - جودي عرش       

الشضاميل ملحافظضة  الريضف  ويزدحضم 

حمضص بضآالف العوائضل املهجضرة مضن 

عضدة مناطضق أهمهضا منطقتضا قزحضل 

و أم القصضب، والذيضن مل يجضدوا إىل 

االسضتقرار سضبيًا، وسضط اإليجضارات 

الجديضدة،  البنضى  وغيضاب  الباهظضة 

سضوى إعضادة بنضاء وتأهيل مضا دمرته 

الحضرب، بطضرٍق عضدة.

منازل قليلة والسكان يتزاحمون
ودفعت الحمات العسضكرية املسضتمرة 

سضكان الريف الشضاميل املهجرين، إىل 

تسضاعدهم  إيضواء  مراكضز  العيضش يف 

سضوء  وسضط  حياتهضم،  إكضامل  عضى 

الناشضط  األحوال االقتصادية، بحسضب 

اإلعامضي يعضرب الضدايل، وهضو أحضد 

سضكان ريضف حمص الشضاميل.

"مل  بلضدي،  لعنضب  الناشضط  يقضول 

يبضَق سضوى %20 مضن منضازل الريف 

الشضاميل صالحضة للسضكن، وهضذا مضا 

التزاحضم  إىل  املنطقضة  أهضايل  دفضع 

للحصضول عليهضا، إال أن غاء األسضعار 

التهجضر  عمليضات  عضن  نتضج  الضذي 

األخضرة جعلهضم يقطنضون يف مراكضز 

إيضواء، فهضم ال ميلكضون مضااًل يكفضي 

عمليضات  بعضد  البيضوت  إليجضارات 

. التهجضر" 

غضاء اإليجضارات أجضر األهضايل عضى 

عائلضة،  مضن  ألكضرث  منضزل  اسضتئجار 

إضافضة إىل ازدحام املناطق السضكانية، 

يتابضع اإلعامضي، "هنضاك عدة أسضباب 

حاجضة  أهمهضا  األسضعار،  الرتفضاع 

للضامل،  األصليضن  املنضازل  أصحضاب 

خاصضة بعضد انعضدام فضرص العمضل، 

كضام  العائلضة،  احتياجضات  وارتفضاع 

أسضهم بعضض العسضكرين واإلغاثين 

برفضع نسضبة األجضور كونهضم قادرين 

عى اسضتئجار املنضازل مببالضغ طائلة، 

األمضر الضذي أعطضى أصحضاب املنضازل 

فرصة لرفضع اإليجار بشضكل تلقايئ".

أعمال بناء تعتمد تدوير الركام
يف  املنضازل  بنضاء  أعضامل  نشضطت 

يف  الحمضي  الشضاميل  الريضف 

2014، عضر عمليضات تدويضر الضركام 

الخضاص باملنضازل املدمضرة و نقلها إىل 

"الكسضارات" بعد اسضتخاص الحديد 

منضه، وتفتيته مبطارق ضخمضة، وفرز 

الرمل والحى يف غرابيضل كهربائية.

البنضاء  "عمليضات  الناشضط  يضيضف 

التضي تجضري يف املنطقضة، تنبضع مضن 

الحاجضة لبنضاء منضازل جديضدة، عوًضا 

عضن املنضازل املدمضرة، وهضذا ما شضجع 

األهضايل عضى إعضادة التدويضر، كضون 

بسضبب  البنضاء  ملضواد  يفتقضر  الريضف 

لضه". الضذي يخضضع  الحصضار 

وتختلضف الكسضارات املسضتخدمة لهذه 

واملقالضع  الكسضارات  عضن  العمليضة 

الكبضرة، فهضي أصغر حجضاًم وصنعت 

بشضكل يضدوي.

ودفضع انخفاض سضعر املواد املضدّورة، 

األصليضة  املضواد  باملقارنضة مضع سضعر 

كونهضا  العتامدهضا  األهضايل  القليلضة، 

مطلوبة بشضكل كبضر ملعامضل البلوك.

يقضول الضدايل إن ارتفضاع سضعر مضواد 

البنضاء األصلية بعد الحصار أسضهم يف 

زيضادة الطلب عى املواد املضدورة، “بلغ 

سضعر كيس اإلسضمنت األصيل خمسضة 

آالف لضرة سضورية، كام بلغ سضعر طن 

الحديضد نحضو 450 ألضف لضرة، لتصل 

تكلفضة بناء الغرفضة الواحضدة إىل أكرث 

من نصضف مليون، مضا أدى إىل اللجوء 

لهضذه املضواد" )كل دوالر يقابضل 500 

تقريبًا(. لضرة 

التدوير يوّفر نصف التكلفة
تدويضر الضركام وإعضادة بيعضه، جعضل 

التكلفضة املاليضة أقضل وطضأًة بالنسضبة 

أبضو  محمضد  وفضق  الريضف،  ألهضايل 

عبضدو، أحد سضكان املنطقضة، فقد بنى 

منضزاًل مل تبلضغ تكلفتضه أكرث مضن 450 

لضرة. ألف 

يقضول أبضو عبضدو لعنضب بلضدي "ُدمر 

بصضاروخ  اسضتهدافه  إثضر  منضزيل 

فراغضي، وكضوين شضديد الحضرص عى 

بيضت أقطنضه أنضا وعائلتي بأقضل تكلفة 

إلحضدى  منضزيل  ركام  بعضت  ممكنضة، 

الكسضارات بشضكل مبارش بسعر 750 

ألضف لضرة سضورية، واشضريت بعدها 

مضواد بناء مضدورة ملنضزيل الجديد، ومل 

تكلفنضي سضوى 450 ألف لضرة، ألبني 

بذلضك منضزاًل جديضًدا دون الحاجضة إىل 

بأسضعار  منضزل  اسضتئجار  أو  اللجضوء 

مرتفعضة".

تختلضف تكلفة عمليضة البناء يف مناطق 

الريضف الشضاميل عضن منطقضة الحولة 

املجضاورة والتضي يضيق الخنضاق عليها 

أكضرث، وفضق الناشضط مهنضد البكضور، 

الضذي أشضار لعنضب بلضدي إىل "فضرق 

كبضر بضن املنطقتن من حيث أسضعار 

عمليضة البنضاء، ففي منطقضة الفرحانية 

الواقعضة يف الريضف الشضاميل، ينشضئ 

بضدون  "بلضوك"  منضازل  املواطنضون 

ركائضز )عواميضد(، إضافضًة إىل صضب 

سضقف نظامضي، ويسضتخدمون الطاقة 

الشمسضية بديضًا عضن الكهربضاء مببلغ 

يقضارب 950 ألضف لرة سضورية".

املنضازل  إعضامر  تكلفضة  تبلضغ  بينضام 

مضن نضوع البلضوك نحضو مليضون لرة 

عضن  "أمضا  بكضور،  يتابضع  سضورية، 

الحجضر  نضوع  مضن  املنضازل  إعضامر 

املجهضز  للقصضف،  املقضاوم  األزرق 

مبلجضأ وكهربضاء عضن طريضق الطاقضة 

الشمسضية، وشضبكة املياه فتبلضغ كلفته 

لضرة". ألضف  و150  مليضون  نحضو 

حمصيون يدّورون ركام منازلهم 
الستخدامه في البناء مجدًدا

نمرة سيارة 
سورية من 
مدينة حماة
 )عنب بلدي(

أسهمت الحملة العسكرية على منطقة ريف حمص الشمالي مطلع 
عام 2013، بإحداث دمار طال المنازل والبنى التحتية، المعروفة 

بهشاشتها وعدم مقاومتها للضربات، التي نفذتها راجمات الصواريخ 
وغارات الطيران الحربي.



عنب بلدي - السنة الخامسة - العدد 257 - األحد 22 كانون الثاني/يناير 082017 فعاليات ومبادرات

قرابضة 500 شضخٍص شضاركوا يف املؤمتضر، 

ممثلن عضن 121 مؤسسضة وهيئة ومجلس 

محيل، عضى اختاف أعاملهضم يف الغوطة، 

للخضروج برؤيضة واضحضة وبدايضة العمضل 

عى تشضكيل جسضم واحضد، ميثل ما سضبق 

مضن كيانات بشضكل "عضادل"، وفق أسضامة 

حوا، عضضو اللجنة التحريضة يف املؤمتر.

بحًثا عن المساواة في التمثيل
ويقضول حضوا لعنضب بلضدي إن املؤمتضر جاء 

تلبية ملطالضب جامهرية، تدعضو إىل توحيد 

واملؤسسضات  املضدين  القطضاع  يف  الكلمضة 

يكضون  حتضى  الشضعبية،  والفعاليضات 

للغوطضة صضوت واحضد وتكون املؤسسضات 

ممثلضة ضمضن كيضان يقف عضى القضرارات 

املصريضة، ويتكامضل مضع العسضكرين يف 

توحيضد الجهود عسضكريًا للخضروج بالقيادة 

العامضة للغوطضة الرشقيضة.

املؤسسضات  جميضع  الدعضوات  وشضملت 

الخدميضة واإلغاثيضة والطبيضة والتعليميضة، 

والتضي حرت ممثلضة برؤسضائها، وأوضح 

التحضريضة  الفضرة  أن  اللجنضة  عضضو 

أشضهر،  وأربعضة  ثاثضة  بضن  اسضتمرت 

مضن  العامضة،  النظضرة  وضعضت  "حتضى 

املدعضوة  املؤسسضات  اسضتقراء مضع  خضال 

كامضل". بشضكل  املضرشوع  ماهيضة  حضول 

وجضاء اإلعان عضن "املؤمتضر العضام"، بعد 

أن أصبضح "مرشوًعضا ناضًجضا يف أذهضان 

الجميضع"، ورغم وجضود الهيئضة العامة يف 

الغوطضة، التضي تضضم عضرشات املنظضامت 

فيهضا، يضرى حضوا أن الغوطضة بحاجضة إىل 

التمثيضل،  يف  وعدالضة  جامعضة  مؤسسضة 

"وهذا مضا يفتقد يف أي جسضم آخضر حاليًا، 

ولذلضك تنضادت املؤسسضات التضي لبعضهضا 

متثيضل ضمضن الهيئضة العامضة لطضرح كيان 

جديضد".

حضن  املؤسسضات  مضن  الكثضر  انسضحاب 

غيضاب  بسضبب  العامضة،  الهيئضة  تشضكل 

املسضاواة، مل يوفر لهضا النجضاح، وفق رؤية 

الجديضد  الطضرح  أن  يعتضر  الضذي  حضوا، 

وطضرح  الهيئضة،  ألخطضاء  تضاٍف  "فيضه 

رؤيضة متوافقضة مضع املتطلبضات الحالية يف 

الغوطضة، والظضروف التي تعيشضها الثورة، 

فجميضع مضا سضبق مضن مشضاريع مل تكضن 

النضاس”. تطلعضات  لتلبيضة  كافيضة 

الهيئة العامة "أصبحت لوًنا واحًدا"
منظمضة  مديضر  عضيل،  محمضد  يصضف 

"البشضائر" اإلنسضانية، الضذي حر املؤمتر 

التأسضيي، بأنضه "خطضوة مباركضة وطيبة 

كنضا نأمضل أن نراها عضى أرض الغوطة منذ 

زمضن"، معضرًا يف حديضٍث إىل عنضب بلدي، 

عضن تفاؤلضه بعضد االجتضامع، يف أن يحصل 

والنجضاح  القبضول  عضى  الجديضد  الجسضم 

مسضتقبًا. 

داميضة،  أحضداث  مضن  الغوطضة  "عانضت 

وشضهدت نزاعات مختلفضة"، وفق عيل، يف 

إشضارة إىل اقتتضال الفصائل العضام املايض، 

مشضرًا إىل أنضه "كان للهيئضة العامة الكثر 

من السضلبيات، بينضام حضاول القامئون عى 

املضرشوع الجديضد التواصضل معهضا إلصاح 

الخطضوات التي ينتقدهضا الجميضع، ولكنهم 

متكضررة،  اجتامعضات  خضال  ينجحضوا  مل 

خضال  واحضًدا  لونًضا  أصبحضت  وبالتضايل 

الفضرة املاضيضة”.

يقول يارس دلضوان، مدير املكتب السضيايس 

الداخضيل يف "جيش اإلسضام"، إن التفاعل 

خضال املؤمتر الضذي حضره "كان جيًدا"، 

مؤكًدا أن الفصيضل "يدعم أي مرشوع يوحد 

الجهضود والعمل املضدين يف الغوطة".

ويضرى دلضوان يف حديضٍث إىل عنضب بلدي، 

مسضتوى  عضى  العمضل  "تنسضيق  رضورة 

الغوطضة ككل، بحيضث ال يضاهضي الكيضان 

الجديضد أي كيضان آخضر موجضود سضابًقا”.

بعيضًدا عضن املؤمتضر تُحضّر الهيئضة العامة 

الثانيضة لهضا، إذ شضارفت دورتهضا  للضدورة 

األوىل عضى االنتهضاء، معتمضدة عضى تقييم 

املرحلضة السضابقة، "والبناء عى مضا أنجز"، 

وفضق رئيسضها، محمضد سضليامن دحا.

يضرى دحضا أن املؤمتضر "ال يرقضى لوصفضه 

بهضذا االسضم، كونضه مل تحره املؤسسضات 

والشضخصيات الفاعلضة، وإمنضا اقترص عى 

رشيحضة لهضا كل االحضرام مضن الرشائضح 

السياسضية الناشضئة يف الغوطضة، واملرتبطة 

عضويًضا بالقيضادة األمنية الرشعيضة لفصيل 

نحرمه واملؤسسضات والشضخصيات التابعة 

. " له

إن  بلضدي،  لعنضب  الهيئضة  رئيضس  ويقضول 

مدنيضة  "كمظلضة  العامضة  الهيئضة  بضاب 

جامعضة للغوطضة، مايزال مفتوحضا للجميع، 

ليشضاركوا بفاعليضة ضمضن ورشضات عمضل 

الثانيضة لهضا". الضدورة 

كيضان  إىل  للوصضول  العمضل  أن  يبضدو  ال 

واحضد أمضر سضهل، ويعضزو أهضايل الغوطة 

السضبب، لتشضتت العمل وتعدد آراء أصحاب 

القضرار، وممثيل الهيئضات واملنظضامت بهذا 

الخصضوص.

"جذور ثابتة وصوت واحد" 

 من الغوطة
ٌ

 وهيئات
ٌ

مؤسسات
طلق "المؤتمر العام" لتفعيل الدور المدني 

ُ
ت

من الجلسة التأسيسية للمؤتمر العام للغوطة الشرقية - 18 كانون الثاني 2017 )عنب بلدي(

تبحث مؤسساٌت وهيئاٌت من الغوطة الشرقية عن رؤية جامعة لتفعيل الدور المدني في إدارة المنطقة، من خالل المرافق والمؤسسات فيها، 
والتي تشارك في صياغة سياساتها وقراراتها "المصيرية"، ما دعا أكثر من مئة مؤسسة وهيئة منها، إلى إطالق "المؤتمر العام للغوطة 

الشرقية"، الذي ُعقد مؤتمره التأسيسي في بلدة مسرابا، األربعاء 18 كانون الثاني.

بدأت منظمة "البشائر" عملها مع انطالق الثورة، 
تحت مسمى "مجلس ريف دمشق اإلغاثي"، 

وتطورت لتوسع نشاطاتها خالل السنوات 
الخمس الماضية،  من خالل رعاية مشاريع 
وتوفير فرص عمل، وفق القائمين عليها.

يف  العامـة  الهيئـة  تضـم 

الغوطـة الرشقيـة قرابة 250 

أواخـر  تأسسـت  شـخصية، 

يف  وشـارك   ،2014 عـام 

تزكيتهـا نحـو 12 مؤسسـة، 

و65 منظمـة مجتمـع مدين، 

وفـق  محلًيـا،  مجلًسـا  و32 

عليهـا. القامئـن 

حمص - عنب بلدي  

"مضن املهم أن تسضتمر باعتبارها نشضاطًا ثوريًضا مدنيًا"، 

متنيضاٌت جضاءت عى لسضان عبضد السضام سضويد، مدير 

املكتضب الخدمي، التابضع للمجلس املحضيل يف حي الوعر 

املحضارص داخضل حمص، الضذي حضر أوىل محارضات 

الفعاليضات الثقافيضة، وأقامتهضا مراكضز الحضي بضدًءا من 

الجمعضة 20 كانضون الثاين.

سضويد وصضف فكضرة الفعاليضات بأنهضا "جيضدة جضًدا 

فقضراءة التاريضخ أمضر مهضم لزيضادة الوعضي"، بينام عّر 

معظضم الحضضور عضن سضعادتهم بإطضاق الفعاليضات، 

التضي من املقضرر أن تسضتمر عى مضدار مثانية أسضابيع، 

لتنتهضي يف 11 آذار املقبضل.

إطضاق الفعاليضات جضاء عن طريضق املراكضز الثقافية يف 

الوعر، ومنها مؤسسضة "قيضم" الثقافيضة، ومعهد "النور 

املبضن"، و"النضادي الشضبايب"، عضى أن يلقضي مثانيضة 

محارضيضن، طروحاتهضم حضول قضايضا مختلفضة، بضن 

التاريضخ السضيايس للشضباب يف حمضص مرحلضة ما قبل 

الثضورة، والتطضرف والطائفيضة، ودور املضرأة يف الثورة، 

وتكويضن العقليضة الناقضدة عنضد الشضباب، وغرهضا مضن 

املواضيع. 

التعاون األول بين المراكز
عنضب بلضدي التقضت إميضان محمضد، مضن مجلضس إدارة 

مؤسسضة "قيضم"، واملسضؤولة عضن الفعاليضات الثقافية، 

واعتضرت أن املضرشوع يضأيت يف إطضار "تجديضد روح 

الثضورة وتقديضم املخضزون الثقضايف للشضباب".

هضو التعضاون الرسضمي األول مضن نوعه بضن املراكز يف 

الحضي، وفضق ما أكضدت محمضد، ولفتضت إىل أن الحضور 

"كان كبضرًا وهنضاك أعضداد جيضدة مضن النسضاء )حوايل 

ثلضث الحارضيضن("، مؤكضدة أن األيضام املقبلة ستشضهد 

مشضاريع تعليمية، تتضامزج فيها كافة املراكضز يف الحي.

املحضارض وليضد فضارس، مدير تجمضع املعاهد املتوسضطة 

يف حضي الوعضر، أوضح لعنضب بلدي أن املضرشوع يتألف 

مضن ثاثضة مواسضم، األول يضم محارضات خضال يومي 

الجمعة والسضبت من كل أسضبوع.

واعتضر أن الحضضور "متعطشضون" للمعلومضات، الفتًضا 

إىل أن مضا يعيق عمليضات الحضور هضو القصف، "ولكن 

اإلقبضال جيد يف ظضل الهضدوء الحايل".

الهضدف مضن الفعاليضات وفضق فضارس، "توثيضق املرحلة 

مضن  مجموعضة  خضال  مضن  يتضم  مضا  وهضذا  الراهنضة، 

األبحضاث، التي سضتنرش يف وقضت الحضق وتوضع ضمن 

مكتبضات الحضي، وتفعيضل قضيضة التعضاون بضن املراكز 

الثقافيضة، إضافضة إىل تنشضيط الحراك الثقضايف وإظهار 

الوجضه الحقيقضي لضه ضمضن الحي".

يُشضارك محمضد مبضارك، مضدرس لغضة عربيضة منضذ 40 

عاًما، بشضكل فردي يف األسضبوع األخر مضن الفعاليات، 

ليتحضدث عضن فعاليضات الشضباب يف الثضورة، ودورهضم 

الحقيقضي فيهضا، ووصضف يف حديضٍث إىل عنضب بلضدي 

بداية الفعاليات بض"املشضجعة"، الفتًضا "الحضور مل يكن 

متوقًعضا، يف ظضل العضزوف عنضد األهضايل عن املشضاركة 

يف األعضامل الثقافيضة".

ويضرى القامئضون عضى الفعاليضات، أن الثقافضة سضاٌح، 

فيجضب أن ميتلك الشضباب الوعضي الكامل حضول القضايا 

املجتمعيضة ككل، "ليسضتخدم الحريضة كأداة إيجابيضة".

 

"الشباب والثورة السورية: حمص نموذًجا"

محاضرات ثقافية تستهدف شباب حي الوعر المحاصر 

مؤسسـة "قيـم" الثقافيـة، أنشـئت عام 

2013، لرفـع الوعـي الثقـايف املجتمعي 

ومتكـن الجيـل، وبدأت مبـرشوع مكتبة 

بعـد،  عـن  التعليـم  مجـال  دخلـت  ثـم 

ورعـت مشـاريع عـدة منهـا "حيطـان 

حمـص"، وتعمـل يف حي الوعـر وريف 

حمـص الشـايل.
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إبراهيم العلوش 

تتناول وكاالت األنباء، وصفحات التواصل االجتاعي 

املختلفة، أخبار اإلبداعات السورية يف تركيا وأوروبا، 

ويف مختلف أماكن النزوح والهجرة، واستقبل عدة 

قادة عاملين املبدعن السورين تكرميًا لهم.

مل تكن تلك االستقباالت مراسم للشفقة عى 

السورين، وال مجرد استقباالت بروتوكولية باردة، 

بل هي تكريم الستيقاظ العقول السورية التي كانت 

موؤودة تحت ماكينات وأجهزة االستبداد الهائلة.

فعبد الرحمن األرشف، مثًا، ابتكر نظام بث لإلنرنت 

قد ينافس "واتساب" يف اعتاده عى الشبكات 

الضعيفة، أو قد يرفده لانتشار أكرث يف املناطق 

الفقرة واملحرومة من اإلنرنت، مثل بلدان العامل 

الثالث، وسكان القرى النائية، والعاملن يف األنفاق 

واملتنقلن يف "املروات".

وقامت السيدة زينة عبود بالطبخ مللكة هولندا، إذ 

أطعمتها األكل الحلبي اللذيذ، رغم أنها غرقت بالبلم، 

وعاودت العبور بعد رحلة تهجر مأساوية قبل سنة 

واحدة فقط من وصولها إىل هولندا.

وصار املهاجر األكرث قدًما، السوري رونالدو مشحور، 

أحد أهم خمسن شخصية عربية بسبب إطاقه لرشكة 

"سوق. كوم" التي تعترب ابتكاًرا تجاريًا وعلمًيا سّباًقا 

يف العامل العريب، وصل تقييمه إىل مليار دوالر، وهو 

الشخصية السورية الوحيدة يف تلك القامئة.

هذه أمثلة بسيطة من االبتكارات واإلبداعات السورية 

التي تتفتح وتبدع، وسيكون املستقبل ملكها، وحتًا 

سنجد املزيد من الشباب يبدعون يف عامل الفن، 

واألدب، وبرمجيات الكمبيوتر، واللغات، وما إىل ذلك 

من مجاالت االبتكار. 

الهجرة والغربة التي عاناها السوريون تعيد تشكيلهم، 

وتطلق مواهبهم، وتحولهم من مجرد رعايا يف دولة 

االستبداد إىل مبدعن وفنانن ومفكرين وعلاء 

وتجار كبار، فيا احتكرت أجهزة النظام عقول 

مؤيديها وشبيحتها، ليستهلكوا مواهبهم الشخصية 

يف الوشاية وكتابة التقارير، وإيقاظ غريزة التوحش، 

واالستزالم، وتربير الرباميل املتفجرة، ومناقشة أرسار 

عبقرية بشار وماهر األسد، والنمر، وجميل حسن… 

وما إىل ذلك من صنوف التلفيق واالنحطاط، التي لن 

تنتج إال املزيد من الدمار، والخراب العام والخاص، 

فدماء الشهداء ستطارد كل من ساهم بسفكها، 

وستخنق حياته وحياة من صّفق له وتحولها إىل 

جحيم.

كانت سوريا األسد مقربة للمواهب، وكان االستبداد 

واالحتكار اللذان مارستها عائلة األسد، وأجهزة 

القمع عى السورين، مبثابة حريق مستدام يف العقل 

واإلبداع السوري، حيث اصطف أرذل الناس، وأعنفهم، 

وأسوأهم، لقيادة أحسن الناس، وأكرثهم إبداًعا وقدرة.

عرشات ألوف املعتقلن السورين تم وأدهم أحياء 

منذ الثانينيات، فقد دّمر التعذيب والسجن عقولهم 

وشخصيات الكثر منهم، كا انعكس عى عائاتهم 

وأطفالهم الذين تحولوا من مشاريع برشية قادرة عى 

العطاء واإلبداع إىل مجرد منتظرين آلبائهم ولذويهم 

املعتقلن، الذين ميضون عرشات السنن يف املعتقات 

من أجل ترسيخ حكم حافظ وبشار ومن سيأيت 

بعدها يف الحكم من تلك العائلة التي حولت سوريا 

إىل مزرعة خاصة.

ويف ظل حكم هذه العائلة هاجرت الكفاءات السورية 

إىل مختلف جهات العامل، وخاصة إىل الخليج واألردن 

ولبنان، لتعمل تحت رشوط قاسية، تخنق اإلنسان 

وتحيل إبداعات الكثرين منهم إىل رماد، وال يستطيع 

السوري إال أن يستمر بالعيش وأن يعيل بعًضا من أهله 

الذين يرزحون يف ظل الفشل االقتصادي املستدام يف 

سوريا األسد الكسيحة، ورغم كل ذلك أثبتوا جدارتهم 

وأمانتهم وقدرتهم عى االبتكار والتجديد.

أجل لقد تم وأد السورين أحياء يف ظل هذا النظام، 

الذي كرّش عن أنيابه أخرًا بكل وحشية، ودّمر سوريا 

مبعونة عسكرية إيرانية وبقصف رويس يعادل، حتى 

اليوم، عدة قنابل نووية.

يف مقابلة تلفزيونية، قال الدكتور برهان غليون بعد 

زيارة لسوريا قبل الثورة، ماحظة مهمة: السوريون 

يركضون من مكان إىل مكان ويركبون التكايس، 

والسيارات الخاصة ويتسببون بازدحامات مرورية 

خانقة، كل ذلك من أجل أن يوّقعوا أوراًقا ومعامات 

عقيمة، ال تنتهي إجراءاتها أبًدا، وال تنتج شيًئا وال 

تتسبب ببناء يشء!

وهذا ما يحّن إليه جاعة "والله كنا عايشن”.. نعم، 

"كنا عايشن" يف الفراغ، والتكرار، والقبول املستدام 

للمراوحة يف املكان، يف أجواء معقمة ال تخرقها 

عوامل اإلبداع واالبتكار وإعادة التفكر، فأجهزة القمع 

واملراقبة والتعذيب كانت تؤلف جداًرا سميكًا يحتل 

العقول ويحرس االستقرار الذي يشابه استقرار املقابر.

العقول السورية اليوم بدأت تتفتح رغم املأساة الكبرة، 

وصار السوري املتوسط يلّم بلغة أجنبية واحدة عى 

األقل، وقد متكن الكثر من الشابات والشبان من 

إتقان أربع لغات، وصار السوري يفهم عادات البلدان 

واملجتمعات األخرى، ويستفيد من أفكارها ومن طرق 

إدارتها. وصار الكثر من األوائل يف مدارس وجامعات 

املدن والبلدان هم من السورين.

ففي تركيا مثًا، صار الطاب السوريون شبكة 

معلومات وترجمة وتحفيز ومساعدة لكل طالٍب يدخل 

إىل الجامعات الركية الكبرة والصغرة، وصارت 

املحارضة ترجم إىل العربية بعد ساعات فقط من إلقاء 

الدكتور الريك لها.

العقول السورية استيقظت بعد سبات طويل، ومل 

يعد أمامها من منفذ إال االبتكار واإلبداع يف مواجهة 

التحديات الكبرة التي تواجهها، سواء عى الصعيد 

االقتصادي وتأمن لقمة العيش، أو عى صعيد 

األفكار التي تضع السورين أمام مهامهم يف إبراز 

أنفسهم وإبراز إمكاناتهم، وسيكون حقل بناء 

سوريا وإعادة إعارها، بعد الخاص من هذا النظام 

االستبدادي، مبثابة برج بابل للثقافات واللغات 

واالبتكارات، والتي ستبني بلًدا جديًدا خالًيا من 

فروس االستبداد الذي استنبت كل هذا الخراب، وكل 

هذا التطرف واإلرهاب. 

اإلبداعات السورية ليست مجرد موضوع دعاية 

وتلميع، فهي تتفتح كل يوم يف نرشات األخبار، 

ويف حياة املدن والقرى التي يسكنها السوريون، 

وهذه اإلمكانات لن تكون بخدمة االستبداد الذي 

خرس مرتكزات وجوده، ولن تفلح محاوالت إعادته 

أبًدا، فالسوري خرج من قمقم االستبداد املظلم، ولن 

يقبل به بعد اليوم، سواء استمر عى شكل طغمة 

مخابراتية عسكرية، أو حاول التجدد عى شكل 

فاشية دينية وطائفية.

حذام زهور عدي

قليٌل ما نصف ما حدث بحلب ومدن 

القلمون والغوطة، وما يحدث اآلن 

بوادي بردى، بأنه جنون العرص، فا 

الكلات، مها أوتيت من الباغة 

والفصاحة، قادرة عى التعبر عا 

حدث ويحدث، وال أظن أن القرن 

العرشين بحروبه كلها شهد ما نشهده 

اليوم من الكوارث السورية، وآخرها 

وليست النهاية، اقتاع شعب بأطفاله 

ونسائه من جذوره وإلقاؤه يف مهب 

الرياح.

وبوقاحة منقطعة النظر يقف 

اإليراين مصاحًبا الضابط السوري 

ليحتفا بالنرص. مل تزكم أنوفهم رائحة 

الجثث وال حدقات األطفال التي كانت 

تستغيث بخالقها علّه يخسف األرض 

بهم ويخلصهم من عذاب النران 

الروسية.

وإذا كان الجنون –كا يقال- سبعن 

بابًا، فإن أوسعه تلك االحتفاالت 

بالنرص وتوزيع الحلويات عى املارة 

والرقص واملسرات املنظمة، التي 

أراد السيد الهام أن يقدم للعامل 

مادة دعائية تغطي جنون إجرامه 

ووحشيته.

هل خطر ببال الراقصن فوق الجثث 

البرشية أن يتساءلوا: عى من انترصوا 

وكيف كان انتصارهم، ومع من يهللون؟ 

هل تساءلوا يوًما عن عاقتهم مبفهوم 

اسمه الوطن وببلد اسمها سوريا؟ 

وهل انتبهت غالبية نخبتهم املثقفة 

إىل أّن هؤالء الذين يقتلون ويرشدون 

هم أهل سوريا وبناة حضارتها قبل أن 

يوجد التاريخ؟ هل فكَر أحدهم لحظة 

أن الوصول إىل الكراهية القصوى يعني 

شيًئا واحًدا أن ال وطن لهم بعد االحتال 

الذي يرقصون له وال سوريا وال 

مستقبل أمن أو سام؟ أيراهنون عى 

أن تنىس األجيال القادمة ما حدث؟ إذا 

كان وليهم الفقيه يقاتل بعد خمسة 

عرش قرنًا باسم ثأر الحسن، ومجرمهم 

بوتن يستعطف الكنيسة لتبارك وتعيد 

للحروب الصليبية حضورها بعد عرشات 

القرون، ويرى يف سوريا ثأره من 

أفغانستان والشيشان بعد 35 سنة، 

وإذا كان قائدهم وأبوه قمع شعبه 

باسم املظلومية التي لحقت بهم أيام 

العثانين، وتلك الدعاوى كلها زيف 

لتغطية مصالحهم التي يدعونها، فهل 

ميكن لدماء األطفال وعيونهم أن تنىس 

أو تسامح من حوَّلها إىل أشاء برش؟

أيظن أبطال املواالة أن الهاوية ماتزال 

بعيدة عنهم طاملا ينعمون مع أطفالهم 

بالسعادة والهناء؟ كيف لهم أن 

يصفوا رشكاء الوطن بالوسخ الذي 

نظفوا سوريا منه، ويتقبلون ببساطة 

املرتزقة شذاذ اآلفاق "الفاطميون 

والزينبيون و…"؟ أولئك أصحاب رقي 

وحضارة وأهل الوطن هم األوساخ؟ 

وأن من استقدمه سيدهم الحتال 

البلد، التي أقسم يوًما عى حايتها، 

لقاء بقائه عى كريس الحكم، لن 

يغدروا به حتى لو قبل أن يكون كخيال 

املآتة يفزعون به الشعب املقهور دون 

أن ميلك إال الخشب والورق وإمكانية 

تحريكه بحسب الوجهة التي تناسب 

مصالحهم. كأنه ومن حوله مل يقرؤوا 

التاريخ ومل متر بهم مئات القصص 

عن الحكام الجبناء أمثالهم، الذين 

استدعوا الغريب لحاية عروشهم 

وكانوا أول ضحاياه بعد متكن، دون أن 

يذكرهم أحٌد من رعاياهم بغر اللعن 

والسباب. أمل يقرؤوا التاريخ العبايس 

أو األندليس أوغرها من تواريخ 

البرشية؟ أمل يروا بالطريقة التي تعامل 

بها بوتن مع أسدهم، إشارة لاحتفاظ 

به كورقة مساومة ليس أكرث؟

أبعَد هذا مصالحة وطنية ومسامحة! 

وهل أبقوا عى وطن للمصالحة؟ أم أنه 

يف احتفاالت النرص أسسوا لكراهية لن 

مُتحى مدى قرون ولدويات املسخ التي 

لن تذوق طعم االستقرار إىل ما شاء 

الله؟ وهل درى قائد محور املانعة 

واملقاومة أنه قّدم أفضل منوذج 

وتربير إلرسائيل لتهجر ما تبقى من 

الفلسطينين بالضفة والجليل؟ وإذا 

كان السلف شارون أجاب من عتب 

عليه يف دخوله لبنان وتهديم بعض 

أبنيتها: "لَِم تلومونني؟ أما رأيتم كيف 

دمر حافظ األسد حاة، أنا مل أفعل 

عرش ما فعل"، فا الذي مينع اليوم 

نتنياهو أن يفعل عرش ما فعله االبن 

بسوريا؟ وهل أصبح اقتاع البرش 

يف القرن الواحد والعرشين وقذفهم 

بفيايف املجهول سمة العرص وعنوانه؟ 

أي هرطقة تلك؟ طريق القدس معبدة 

بجثث السورين ومآسيهم، أم أنها 

طريق إرسائيل للتمدد عى أرض مل 

تخرس من أجلها نقطة دم، ومل تتحمل 

أي مسؤولية إنسانية تجاهها ومل تحلم 

يوًما بها؟

املضحك املبيك أن مرسحية املصالحة 

مايزال وزيرها يتحدث مبلء الفم الذي 

حشاه سيده مبا اعتاد من هرطقات 

يُعمي بها عيون العامل من حوله.. ولو 

كان لهذا الوزير )القومي السوري( ذرة 

من مبدأ لوقف عى األقل مناديًا سوريا 

أن تحيا ال أن تُدَمر.

مصالحة! إنها الهاوية أيها األوغاد 

الراقصون، وصعودكم ليس إىل 

الحافة بل إىل األعاق، هنيًئا لهذا 

السقوط الذي لن تصلوا بعده حتى 

إىل أطرافه، هنيًئا إىل السيد حسن 

الذي سيلعنه التاريخ ما بقي تاريخ 

يف الوجود، فطريق القدس تحّول 

إىل نهر دماء سـيغرق فيه قبل أن يرى 

مئذنة األقىص بآالف الكيلومرات، 

لقد خدعنا مرة ولن يستطيع الخداع 

مرة أخرى.

آه يا سوريا، مل يعد للتحليل والهدوء 

معنًى، لقد تحطمت الصور السورية 

كلها، ولن يعاد سبكها طاملا التزال 

وحوش العرص ممعنًة يف جنونها، 

سعيدًة بأال أحد يضع لها الخطوط 

الحمر التي توقف ذلك الجنون.

هجرة العقول السورية أم خالصها؟

وحوش سوريا والصعود إلى الهاوية

محمد رشـدي شربجي  

أصبح "الكابوس" حقيقة يف 

النهاية، دونالد ترامب رئيس للواليات 

املتحدة األمريكية أعظم دولة يف 

العامل املعارص. مل تعد كذلك بحسب 

ترامب الذي يريد أن يجعلها عظيمة 

مرة أخرى.

الدميقراطية التي عمرها أكرث من 

225 عاًما، يحكمها رجل عنرصي 

كاره لإلسام واملكسيكين وغرهم، 

ومتحرش بالنساء ومتهرب من 

الرضائب.

دونالد ترامب هو "كابوس" ألنصار 

الليربالية وإنسان  الدميقراطية 

فوكوياما األخر، أما لنا، نحن 

القابعن يف قعر العامل، فرامب هو 

كابوس جديد لن يكون بحال أشد من 

كابوس باراك أوباما. 

من الصعب التنبؤ مبا ستكون عليه 

سياسة ترامب يف العامل، فاملتطرفون 

أمثاله يستطيعون مبهارة أن يقيموا 

فصًا واضًحا بن الشعارات املجهزة 

لاستهاك الداخيل وحشد األنصار، 

وبن التعامل مع واقع سيايس دائم 

التعقيد، وغالًبا ما رصح ترامب 

باليشء ونقيضه خال دقائق، ما ترك 

العامل يف حرة تزداد مع كل ترصيح 

جديد.

ولكن ما بدا من خطاب القسم 

الكاريث أول أمس يظهر بوضوح 

نقطتن أساسيتن يف نظرته للعامل، 

وقد أبقاها قامئتن عى مدى 

حملته االنتخابية، عداء اإلسام، وهو 

ما يعرب عنه بتعبر "القضاء عى 

اإلسام املتطرف"، واتباع سياسة 

حائية، وهو ما يعرب عنه بقوله 

"أمريكا أواًل”.

ال يقيم ترامب متييًزا واضًحا بن 

إسام متطرف وآخر غر متطرف، وقد 

رصح ريكس تيلرسون، مرشح ترامب 

ملنصب وزارة الخارجية، أن اإلدارة 

القادمة ستضع جاعة “اإلخوان 

املسلمون” عى قامئة الجاعات 

اإلرهابية، "جنًبا إىل جنب مع تنظيم 

القاعدة وتنظيم الدولة اإلسامية"، 

مع أنه مل يثبت منذ عقود أن 

الجاعة، التي يكفرها تنظيم القاعدة 

وتنظيم الدولة، كان لها عاقة 

تنظيمية بأي عملية إرهابية من 

قريب أو من بعيد. 

إن إقدام ترامب عى خطوة كهذه، 

هـو عملًيا قناعة عاملية أن نهج حافظ 

األسد يف حاة، والسييس يف رابعة 

العدوية، هو النهج األفضل للتعامل 

مع شعوب املنطقة. 

الكارثة األخرى هي اتباع أمريكا 

لسياسة حائية، ما يعيد التذكر مرة 

أخرى بذات السياسات التي اتبعتها 

أمريكا إبان الكساد الكبر 1928، 

وهو ما ترك العامل حينها با نظام 

يسعى فيه الجميع لحاية نفسه عى 

حساب أمن اآلخرين، ما أفسح املجال 

لصعود النازية يف أوروبا حتى وصلنا 

إىل الحرب العاملية الثانية.

يف إحدى خطاباته اتهم ترامب 

باراك أوباما بأنه املسـؤول عن ظهور 

تنظيم الدولة اإلسـامية، هذا كام 

صحيـح، لكن ما مل يقله ترامب أن 

أوباما مسؤول عن ظاهرة ترامب 

نفسـها أيًضا، فالرئيس الحائز عى 

العامل  جائزة نوبل للسام، ترك 

أكواًما من الخراب. 

ترامبيات
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عنـب بلدي - خاص 

يطلضق  كضام  املفخخضات"،  "عضرص  يف 

الراهنضة  الزمنيضة  الفضرة  عضى  محللضون 

األوسضط عموًمضا، مل  والضرشق  يف سضوريا 

تفلضح الجهضود الركية حتضى اليضوم بجعل 

وحتضى  جرابلضس  مضن  املمتضدة  املنطقضة 

اعضزاز، بعمضق يصل إىل 25 كيلومضرًا، آمنة 

مبا فيضه الكفايضة لضامن توطضن النازحن 

إليهضا، يف ظضل خلضل  أو إعضادة الاجئضن 

السضيارات  عضرشات  بعبضور  سضمح  أمنضي 

األخضرة. اآلونضة  يف  املفخخضة 

وازديضاد  األمنضي،  الخلضل  شضمولية  ورغضم 

مناطضق  مضن  التهريضب  عمليضات  نشضاط 

الشضعب"  حاميضة  "وحضدات  أو  التنظيضم 

الكرديضة إىل مناطضق النظضام السضوري أو 

العكضس، إال  أن عنضب بلضدي تركضز يف هذا 

السضيارات  دخضول  كيفيضة  عضى  التقريضر 

حلضب  ريضف  إىل  املفخخضة  والشضاحنات 

ذلضك،  يتحمضل مسضؤولية  الشضاميل، ومضن 

مضن  املفخخضات  ظاهضرة  تفنيضد  وتحضاول 

القياديضن  بعضض  مضع  الحديضث  خضال 

حلضب  ريضف  يف  واألمنيضن  العسضكرين 

عضن  بعضهضم  امتنضع  الذيضن  الشضاميل، 

اإلدالء بشضهادته كضون امللضف الذي نناقشضه 

"حساًسضا" وفضق رؤيتهم، وآخضرون عزوها 

لعضدة أسضباب "واضحضة عى العلضن"، لكن 

األن.  حتضى  بهضا  الخضوض  يتضم  مل 

"ضعف مهني" على الحواجز
تحدثضت عنب بلضدي مع القيضادي يف "درع 

الحواجضز  عمضل  عضى  واملطلضع  الفضرات”، 

الشضاميل،  حلضب  ريضف  يف  العسضكرية 

معضاذ جيجضو، عن كيفيضة دخول السضيارات 

الشضاميل  الريضف  مناطضق  إىل  املفخخضة 

لحلضب، إذ باتضت  يف األيام القليلضة املاضية 

أهضايل  يتخضوف  الضذي  األبضرز  الحضدث 

املنطقضة مضن حدوثضه.

تدخضل  أن  الطبيعضي  "مضن  جيجضو  وقضال 

السضيارات املفخخضة مضن مناطضق سضيطرة 

تنظيضم الدولضة، ومناطق سضيطرة الوحدات 

الكرديضة إىل املناطضق املحضررة، فضا وجود 

الحواجضز  قبضل  مضن  أمنضي  تدقيضق  ألي 

املنطقضة". يف  املوجضودة 

يتقضاىض  املنطقضة  يف  حاجضز  "أكضر 

مبلًغضا يعضادل 200 دوالر أمريضي مقابضل 

إدخالضه أكضر شضاحنة )قاطضرة مقطضورة( 

عضى اختضاف الحمولضة التضي تقلهضا دون 

أي تفتيضش أو رقابضة"، وأضضاف القيضادي 

الحواجضز  يخضص  "فيضام  العسضكري 

العسضكرية األخضرى التابعضة للفصائل، فعن 

طريضق األمضوال يتضم التغضايض عضن غالبية 

املنطقضة". املضارة عضر  السضيارات 

اآلونضة  يف  أطلقضت  وتسضاؤالت  اتهامضات 

فعضى  التفجضرات،  خلفيضة  عضى  األخضرة 

تنظيضم"  مقاتضيل  "براعضة"  مضن  الرغضم 

اسضتخدام  يف  اإلسضامية"  الدولضة 

إىل  إيصالهضا  عضى  والقضدرة  املفخخضات، 

املناطضق املحضددة، إال أنضه البضد مضن وجود 

يف  األكضر  الضدور  لهضا  أمنيضة"  "ثغضرة 

"الفلتضان  عمليات.وحضول  هكضذا  إنجضاز 

األمني" عضى الحواجضز العسضكرية التابعة 

الريضف  يف  الحضر"  "الجيضش  لفصائضل 

الشضاميل، تواصلضت عنضب بلضدي مضع مدير 

سضجن جرابلضس، أبضو عقبضة، وأوضضح أن 

مناطضق  إىل  تدخضل  املفخخضة  "السضيارت 

ريضف حلب الشضاميل مضن طريقضن، األول 

مضن مناطضق التنظيضم، واآلخر مضن أرايض 

الكرديضة(". الشضعب  حاميضة  )وحضدات 

أبضو عقبضة، وهضو أحضد املسضؤولن األمنين 

"الحواجضز  أن  إىل  أشضار  املنطقضة،  يف 

للفصائضل  والتابعضة  املنطقضة  يف  املنتضرشة 

بضآن  ومهنضي  تقنضي  ضعضف  مضن  تعضاين 

واحضد، إذ ال يتوفضر الضكادر املهني املناسضب 

عى الحواجضز املتمركزة يف املنطقضة للقيام 

بعملهضم عضى أكمضل وجضه".

الضعضف املهنضي والتقني الضذي تحدث عنه 

مديضر سضجن جرابلس، أكضده القيضادي يف 

"درع الفضرات" أبو بكر إسضام، فض "الخلل 

األمنضي مضن أهضم أسضبابه الرئيسضية غيضاب 

األسضلوب والحنكضة يف موضضوع التفتيضش 

عضى الحواجضز املنترشة".

يتابضع  األسضاليب،  هضذه  وجضدت  وإن 

ألن  األمضور،  ضبضط  ميكضن  "ال  القيضادي، 

عضى  تقضوم  املفخخضة  السضيارات  سياسضة 

الشضاملية". املناطضق  فضرات متقطعضة يف 

وأضضاف "من الصعضب جًدا فحص سضيارة 

املتطضورة  األجهضزة  عضى  الحصضول  دون 

والازمة لكشضف هكضذا متفجرات، فبشضكل 

يومضي تدخضل 2000 سضيارة مضن مناطضق 

املحضررة،  املناطضق  إىل  التنظيضم  سضيطرة 

لذلضك عملية الضبضط والتفتيش غضر ممكنة 

بالشضكل الدقيضق يف  ظل هضذه األوضاع".

خاليا نائمة داخل "المحرر"
فرضيضات وأسضباب عضدة طرحهضا قياديون 

تحدثضت  أمنيضون  ومسضؤولون  عسضكريون 

عمليضة  بخصضوص  بلضدي،  عنضب  معهضم 

املناطضق  إىل  املفخخضة  السضيارات  إدخضال 

اآلهلضة بالسضكان، لتكون "الخايضا النامئة" 

اإلسضامية"  "الدولضة  لتنظيضم  التابعضة 

إحداهضا. األكضراد"  و"املسضلحن 

عضرّف مصطلضح "الخايضا النامئضة" بأنهضا 

ليسضت  أعدادهضا  تكضون  قضد  "مجموعضات 

الوقضت  لحضن  نفسضها  تجهضز  كبضرة، 

التجضاه  منارصيضن  يكونضوا  كأن  املناسضب، 

أو  الحضدود  دخولهضم  وينتظضروا  معضن، 

مضا شضابه ذلضك فيقومضوا مبنارصتهضم مضن 

الداخضل".

عرفضت  الشضاميل  حلضب  ريضف  يف 

مبجموعضات أو أفضراد، يركضز عملهضم عى 

تسضهيل عمليضة دخضول السضيارات املفخخة 

إضافضًة  املنطقضة،  يف  اآلمنضة  املناطضق  إىل 

إىل مشضاركتها الرئيسضية يف تفخيضخ هضذه 

السضيارات، وركنهضا يف أهدافهضا املرسضومة 

شمال حلب ليس
"منطقة آمنة"..

احذروا
المفخخات 

أبدى أهالي ريف حلب الشمالي ارتياًحا نسبًيا، لتبني تركيا مسؤولية حماية مناطقهم من هجمات النظام السوري وحلفائه بًرا 
وجًوا، وتكفلها بطرد تنظيم "الدولة اإلسالمية" من المدن والبلدات المتناثرة شمااًل، وكبح طموح الفصائل الكردية بالسيطرة 

الكاملة على الشمال السوري، من أقصى الجزيرة وحتى شمال حلب، لكن ذلك لم يكن كافًيا لوقف آلة القتل هناك.

آثار التفجير الذي ضرب السوق الرئيسي في 
مدينة اعزاز شمال حلب
7 كانون الثاني 2017 )عنب بلدي(

شمال حلب
ازدادت رقعة األرايض الخاضعة لسضيطرة 

فصائضل "درع الفضرات" وإرشاف تركيضا، 

والشضاميل  الشضاميل  حلضب  ريضف  يف 

الرشقي، لتصضل مسضاحتها إىل نحو ألفي 

كيلومضر مربضع، أي مضا يعضادل مسضاحة 

دولضة "جزر القمضر" بشضكل تقريبي، وال 

سضيام عقب إطضاق العمليات العسضكرية 

ابتضداًء من جرابلضس، يف آب 2016، والتي 

مازالضت مسضتمرة حتضى اليوم.

منطقة استراتيجية
عليهضا  ونطلضق  املنطقضة،  هضذه  تضضم 

عضدًدا  حلضب"،  "شضامل  اسضم  مجضازًا 

مضن املضدن والبلضدات والقضرى، وتخضع 

"الجيضش  فصائضل  لسضيطرة  جميعهضا 

عمليضات  غرفضة  يف  املنضويضة  الحضر" 

مضدن:  وأبرزهضا:  الفضرات"،  "درع 

وقضرى  مضارع،  اعضزاز،  جرابلضس، 

وبلضدات: الراعضي، الغنضدورة، أخريضن، 

دوديضان،  احتميضات،  صضوران،  دابضق، 

وغرهضا. براغيضدة،  كلجريضن، 

البضاب  مدينضة  ضضم  إىل  تركيضا  تسضعى 

"شضامل  ملنطقضة  لهضا  التابعضة  والقضرى 

"الدولضة  تنظيضم  طضرد  بعضد  حلضب"، 

اإلسضامية" منهضا، كضام ال تخفضي نيتهضا 

التقضدم باتجضاه مدينضة منبضج الخاضعضة 

حاليًضا لضض "قضوات سضوريا الدميقراطية” 

)قسضد(، وبالتضايل الهيمنضة شضبه املطلقة 

عضى ريضف حلب الشضاميل، وضضامن أمن 

جزء واسضع مضن الرشيضط الحضدودي مع 

سضوريا.

تحضد هضذه املنطقة مضن املحضور الجنويب، 

"الدولضة"  لتنظيضم  خاضعضة  مناطضق 

األسضد عضى حضد سضواء، ومضن  وقضوات 

تخضضع  وبلضدات  مضدن  تحدهضا  الغضرب 

حاليًا لضض "قضوات سضوريا الدميقراطية"، 

والتضي تهيمضن عليهضا "وحضدات حاميضة 

الشضعب" الكرديضة، ومضن الضرشق مناطق 

خاضعة لسضيطرة "قسضد" أيًضضا، أبرزها 

مدينتضا منبضج وعضن العضرب )كوبضاين(، 

الركيضة. األرايض  الشضامل  ومضن 

الباب

الراعي

منبج

حلب

تل رفعت
مارع

اعزاز
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من الصعب جًدا فحص سيارة دون الحصول على األجهزة 
المتطورة والالزمة لكشف هكذا متفجرات، فبشكل يومي تدخل 

2000 سيارة من مناطق سيطرة التنظيم إلى المناطق المحررة، 
لذلك عملية الضبط والتفتيش غير ممكنة بالشكل الدقيق في  

ظل هذه األوضاع

سضابق. بشضكل 

يقضول معضاذ جيجضو إن نسضبة كبضرة من 

يتضم  )التضكايس(  السضياحية  السضيارات 

تجهيزهضا داخضل املناطق  “املحضررة”، من 

خضال محضات األسضلحة واملضواد املتفجرة  

املنتضرشة “بشضكل كبضر” يف ريضف حلب 

اعضزاز،  مدينضة  يف  وخاصضة  الشضاميل، 

املضواد  هضذه  تبضاع  أن  الطبيعضي  “فمضن 

املتفجضرة واملضواد األوليضة لهضا ألشضخاص 

غربضاء عضن املنطقضة، فالبيضع هضو الهدف 

دون  املحضات  هضذه  أصحضاب  عنضد  األول 

وانتامئضه..  الشضخص  تبعيضة  إىل  النظضر 

املهضم هضو ترصيضف البضائضع".

ألقضي القبضض عضى مفخخضات قادمة من 

عليهضا "وحضدات  التضي تسضيطر  املناطضق 

القيضادي  وتابضع  الشضعب"،  حاميضة 

العسضكري، "تضدار هضذه املفخخضات عضن 

أمضا  بعضد،  عضن  إرسضال  أجهضزة  طريضق 

مناطضق  مضن  تدخضل  التضي  املفخخضات 

غالبيضة  يف  تكضون  التنظيضم،  سضيطرة 

انتحضاري". بقيضادة  األحيضان 

وأضضاف "احتجزنضا خليضة تابعضة لألكراد 

يف األيضام القليلضة املاضيضة، وتضم وضعهم 

تحضت التحقيضق، وقضد تركضز عملهضم عى 

تفجضر املفخخضات يف املناطضق املحضررة، 

الاسضلكية  اإلرسضال  أجهضزة  عضن طريضق 

املذكضورة"، بحسضب تعبضره.

توجهضت عنب بلدي بالسضؤال عضن إمكانية 

وقضوف الخايضا النامئضة وراء التفجضرات 

يف مناطضق ريضف حلضب الشضاميل لض"أبو 

عقبضة"، وقضال "أجضزم أن عمليضة التفخيخ 

تتضم عن طريق عمضاء محليضن، من خال 

جلضب املضواد األوليضة للتفخيخ، واملسضاهمة 

يف إدخالهضا إىل مناطضق الريف".

وأضضاف أن "موضوع الخايضا النامئة يف 

قضرى ريضف حلضب الشضاميل مؤكد بشضكل 

كبضر، والتضي يقضوم عملهضا عضى تفخيخ 

السضيارات املضراد تفجرهضا داخضل املناطق 

وتجضار  السضامرسة  عضن  عضدا  املحضررة، 

املضواد،  لهضذه  يروجضون  الذيضن  األرواح 

الريضف  مضدن  يف  كبضر  بشضكل  وبيعهضا 

الشضاميل لكافة األشضخاص الطالبضن لها، 

إدخالهضا عضن طريضق  لهضم دور يف  كضام 

املضواد التموينيضة والغذائية التضي تحتاجها 

املنطقضة بشضكل يومضي".

يف حضن قضال القيضادي "أبو بكر إسضام" 

إنضه "ال ميكننا القضول بأنضه ال توجد خايا 

نامئضة يف املناطضق املحضررة، إال أن غالبيضة 

املناطضق  مضن  تضأيت  املفخخضة  السضيارات 

إذ  الدولضة،  تنظيضم  عليهضا  يسضيطر  التضي 

تجهضز بشضكل كامضل مضن املضواد املتفجرة 

والصواعضق والعبضوات الناسضفة".

يف األشضهر القليلضة املاضيضة التي سضبقت 

التفجضرات، ألقضت فصائضل "درع الفرات" 

القبضض عضى سضيارات سضياحية بداخلهضا 

وتضم  للتفجضر،  معضدة  ناسضفة  عبضوات 

تفخيخهضا داخضل مدينضة اعضزاز، بحسضب 

القيضادي، مشضرًا إىل أن "السضائق الضذي 

يسضتقل السضيارة املفخخة، يدخضل املناطق 

املحضررة وهو عى علضم بكافضة التفريعات 

واملداخضل الطرقيضة يف املنطقضة”.

مازوت مفخخ
تحولضت مناطضق ريضف حلب الشضاميل يف 

األيضام التي تبعضت خضروج التنظيضم منها، 

التضي  والصهاريضج  للسضيارات  ممضر  إىل 

تنقضل مضادة املضازوت مضن أرايض تنظيضم 

"الدولضة" إىل مدينضة إدلب، مضروًرا مبدينة 

تسضيطر  التضي  عفريضن  ومدينضة  اعضزاز 

عليهضا "الوحضدات الكرديضة".

طريضق  عضن  املضازوت،  مضادة  نقضل  يتضم 

مناطضق  مضن  بهضا  تعضر  نقضل  سضيارات 

سضيطرة تنظيضم "الدولضة" يف ريضف حلب 

والرقضة، لتمضر بعدهضا ببلضدات ريضف حلب 

فصائضل  عليهضا  تسضيطر  التضي  الشضاميل 

املعارضضة السضورية، وتتابضع خط سضرها 

مضن مدينضة اعزاز باتجضاه مناطق سضيطرة 

يف  الكرديضة  الشضعب"  حاميضة  "وحضدات 

عضزة  دارة  إىل  وصولهضا  لحضن  عفريضن، 

بريضف حلضب الغضريب، ثضم مدينضة إدلضب.

خضط مضادة املضازوت الواصل بضن مناطق 

اعتضره  "املحضررة"  واملناطضق  التنظيضم 

الطريضق  إسضام"  بكضر  "أبضو  القيضادي 

الرئيي لدخول املفخخات، فض "السضيارات 

املفخخضة تدخضل عضن طريضق هضذا الخط..

الدواعضش يعملضون عضى تعبئضة الراميضل 

والخزانضات ملسضتوى النصضف، ليتضم تعبئة 

ومضادة  املتفجضرة  باملضواد  اآلخضر  القسضم 

السضيفور، وإدخالهضا إىل مناطضق املدنين 

التابعضة للفصائضل". األمنيضة  واملراكضز 

تدخضل  الصهاريضج  "آالف  أن  وأضضاف 

إىل املناطضق املحضررة ومتضر عرهضا، فمضن 

الصعضب أن يتم كشضف السضيارات يف ظل 

هضذا العضدد الكبضر".

أعلضن  الجضاري  الثضاين  كانضون   16 يف 

العسضكري  املجلضس  يف  األمنضي  املكتضب 

الشضاميل، ضبضط  بالريضف  مضارع  ملدينضة 

الخضام  بالنفضط  قافلضة صهاريضج محملضة 

"الدولضة"  تنظيضم  مناطضق  مضن  متجهضة 

إىل مصفضاة حمضص الواقعضة يف مناطضق 

النظضام، مضروًرا مبناطضق سضيطرة "قوات 

أحضد  واعضرف  الدميقراطيضة".  سضوريا 

مصضور  تسضجيل  بحسضب  السضائقن، 

نضرشه املكتضب األمنضي يف مدينضة مضارع، 

إىل  متجهضة  كانضت  الشضاحنات  بضأن 

التاجضر  مضع  باالتفضاق  حمضص  مصفضاة 

"حسضام القاطرجضي"، والضذي يلعب دور 

الوسضيط بضن النظضام وتنظيضم "الدولة" 

و"امليليشضيات الكرديضة"، إذ يتضوىل رشاء 

شضحنات يوميضة مضن النفضط ذي الجضودة 

النظضام. مناطضق  يف  ويبيعهضا  العاليضة 

عناصر مدربة لمواجهة المفخخات
"سياسضة  عضن  الحديضث  ختضام  يف 

ريضف  مناطضق  يف  املتبعضة  املفخخضات" 

العسضكري  القائضد  أكضد  الشضاميل،  حلضب 

معضاذ جيجضو أن "فصائل الريف الشضاميل 

أرسضلت عنارص إىل تركيضا لحضور دورات 

العسضكرية  الحواجضز  بضإدارة  خاصضة 

واألمضن والرشطضة"، يف خطضوة  للتخلص 

كبضر  بشضكل  املنتضرشة  الحواجضز  مضن 

"حواجضز  عضى  وللقضضاء  املنطقضة،  يف 

التشضليح" التي تقضوم عى سضلب املدنين 

األهضايل. وسضيارات 

العمضل  سضيتم  أنضه  أوضضح  القيضادي 

واالعتضامد التضام يف األسضبوع املقبضل عى 

جرابلضس  مدينضة  يف  املدربضن  العنضارص 

فقضط، ليتضم نرشهضم فيضام بعد عضى كامل 

مضيًفضا  تركيضة،  بضإدارة  الحلبضي  الريضف 

"بذلضك نكون قضد تخلصنضا من السضيارات 

دفضع  تدخضل مضن خضال  التضي  املفخخضة 

املبالضغ املاليضة عضى الحواجضز املوجودة".

أوضح يضارس باشضا، القضايض يف محكمة 

اعضزاز، أن هنضاك خطضوات الحقضة لتجهيز 

نقضاط أمنية خضارج مدينضة اعضزاز، يديرها 

الشضامية"،  "الجبهضة  لضض  األمنضي  املركضز 

بلضدي،  عنضب  إىل  حديضث  يف  مطالبًضا، 

الحكومضة الركيضة بتزويضد فصائضل "درع 

الفضرات" بأجهضزة حديثة وتقنية للكشضف 

يف  املوجضودة  وخاصضة  املتفجضرات،  عضن 

صهاريضج املضازوت وامليضاه.

بضرر القايض يارس باشضا، والضذي أصيب 

بضدوره يف تفجضر مدينضة اعضزاز األخر، 

الخلضل األمنضي الحاصضل شضامل حلب، يف 

أن تنظيضم "الدولضة" اخضرق عضدًدا مضن 

الضدول الغربيضة والعربية، منفضًذا هجامت 

أودت بحيضاة مئضات املدنين خضال العام 

كانضت  التضي  تركيضا  سضيام  وال  الفائضت، 

مؤخضًرا،  دمويضة  لتفجضرات  مرسًحضا 

أن تخضرق  الطبيعضي  أنضه "مضن  معتضرًا 

داعضش املناطضق املحضررة، وتنشضئ خايا 

نامئضة داخلهضا".

شضهد ريضف حلضب الشضاميل نحو 30 

خضال  مفخخضة  بسضيارات  هجوًمضا 

ثاثضة  هنضا  ونضورد   ،2016 عضام 

أقل  املنطقضة خضال  تفجضرات هضزت 

مضن شضهر.

تفجير صوران 
املضايض،  األول  كانضون   29 يف 

سضوق  يف  مفخخضة  سضيارة  انفجضرت 

بلضدة صضوران بريضف حلب الشضاميل، 

بالقضرب من نقطضة طبية، مضا أدى إىل 

مقتضل 14 شضخًصا بينهضم مثانيضة من 

واحضدة. عائلضة 

تفجير اعزاز
يف 7 كانضون الثضاين الجضاري، انفجرت 

شضاحنة مفخخة يف مدينضة اعزاز بريف 

حلضب الشضاميل، أمضام مبنضى املحكمضة 

املركزيضة يف املدينضة، مضا أدى إىل مقتل 

نحضو 50 شضخًصا معظمهضم مدنيون.

تفجير جب البرازي 
انفجرت  الجاري،  الثاين  كانون   16 يف 

سيارة مفخخة يف قرية "جب الرازي" 

حلب  بريف  حلب  مدينة  قرب  الواقعة 

20 شخًصا  الشاميل، ما أدى إىل مقتل 

بينهم نساء وأطفال.

"الجبهة الشامية"
أعلضن عن تأسضيس "الجبهة الشضامية" مطلع 

عضام 2014، مضن اندمضاج عدد مضن الفصائل 

العاملضة يف محافظضة حلضب، أبرزهضا "لضواء 

التوحيضد، جبهضة األصالة، نضور الدين زني، 

لتنفصضل  أمضرت"،  كضام  فاسضتقم  تجمضع 

عنهضا "حركة نضور الديضن زنضي" و"تجمع 

فاسضتقم" الحًقضا، وينضضوي فيهضا فصيضل 

"ثضوار الشضام" مطلضع العضام املايض.

تعتر "الجبهة الشضامية" أحضد أكر فصائل 

حلضب، ويبلضغ عضدد مقاتليهضا نحضو ثاثضة 

آالف عنضرص، بحسضب ترصيحضات سضابقة 

لقيادتهضا، وتديضر معضر "بضاب السضامة" 

الحضدودي مضع تركيضا، قضرب مدينضة اعزاز.

"فيلق الشام"
أعلضن عضن تشضكيل الفيلضق يف مدينضة حلب، 

املعارضضة  مضن فصائضل  باتحضاد مجموعضة 

ينتضرشون يف  لضواًء   19 السضورية، ويضضم 

محافظضات حلضب وإدلضب وحمضص وحضامة 

إضافضة إىل ريضف دمشضق.

وأبضرز األلويضة العاملضة تحضت رايضة “فيلضق 

الشضام ” هضي: "ألويضة الحمضزة، لضواء عبضاد 

األمجضاد،  الفرقضان، كتائضب  لضواء  الرحمضن، 

لضواء سضهام الحضق، لضواء الفاتحضن، لضواء 

مغاويضر الجبل، لضواء اإلميضان، لضواء أنصار 

إدلضب”.

"السلطان مراد"
تشضكلت الفرقضة من إعضان كل مضن فصائل 

"السضلطان محمضد الفاتضح العامضل يف ريف 

أشضبال  تركضامين،  زيك  الشضهيد  حلضب، 

قضوات  مضع  الكامضل  اندماجهضم  العقيضدة"، 

"السضلطان مضراد"، الذي يضم "لواء شضهداء 

الركضامن، لضواء األول مشضاة، لضواء الثضاين 

مشضاة، لواء املهضام الخاصة، لضواء الرموك"، 

باسضم   موحضدة  عسضكرية  هيكليضة  ضمضن 

“فرقضة السضلطان مضراد”.

تسضود الفرقضة غالبيضة تركامنيضة تركضز يف 

ريضف حلضب الشضاميل حاليًضا، وترابضط عى 

جبهضات تنظيضم "الدولضة” وقضوات األسضد، 

وتعتضر أبضرز فصائضل "درع الفضرات”.

"نور الدين الزنكي"
تأسسضت “حركة نضور الدين الزنضي” أواخر 

عضام 2011، يف بدايضات الحراك املسضلح بن 

قضوات املعارضة وقوات األسضد وامليليشضيات 

له يف سوريا. املسضاندة 

حلضب  محافظضة  يف  الحركضة  عمضل  يركضز 

تحديضًدا، ويعتضر االنتشضار األكضر لهضا يف 

وجضود  مضع  للمحافظضة،  الغضريب  الريضف 

"درع  عمليضات  غرفضة  ضمضن  ملحضوظ 

الشضاميل. الريضف  يف  الفضرات" 

"فرقة الحمزة"
نيسضان   24 يف  “الحمضزة”  فرقضة  تشضكلت 

املضايض، من اندماج خمسضة فصائضل مقاتلة 

الشضاميل. يف ريضف حلب 

الفرقضة تشضكلت مضن "لضواء الحمضزة، ولواء  

ذي قضار، ولضواء رعضد الشضامل، ولضواء مارع 

الصمضود، ولضواء املهضام الخاصة"، وشضكلوا 

سضوية “فرقة الحمضزة- مهام خاصضة” وفق 

العقيضد  ويقودهضا  مشضرك،  رسضمي  بيضان 

الركضن صابر سضفر.

"لواء المعتصم" 
تأسضس "لضواء املعتصضم باللضه" مطلضع عام 

تلقضت  التضي  الفصائضل  أحضد  وهضو   ،2014

يف  وشضارك  تركيضة،  أمريكيضة  تدريبضات 

مواجهات ضضد تنظيضم "الدولة اإلسضامية" 

يف ريضف حلب الشضاميل، ويقوده عسضكريًا 

مكتبضه  ويضرأس  خليضل،  محمضد  املقضدم 

سضيجري. مصطفضى  السضيايس 

كذلضك تشضارك كل مضن الفصائضل التالية يف 

غرفضة عمليات "درع الفضرات"، وهي: "اللواء 

جيضش  الشضام،  أحضرار  األول،  الفضوج   ،51

التحريضر، تجمضع فاسضتقم كضام أمرت”.

أبرز فصائل
"درع الفرات"

ثالثة تفجيرات خالل شهر 
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عنب بلدي - خلود حلمي 

"كنضت متعبًا جضًدا مضن الطريق والضرب القايس 

الضذي تعرضت لضه… عندما توقفت سضيارة )الزيل( 

بجانبضي، حاولضت أن أسضند رأيس إليها ألسضتوعب 

قليضًا مضا حدث. كنت أعتقضد أنه عندمضا يقع أحدهم 

الضريك(،  الحضدود  )حضرس  الجندرمضة  بقبضضة 

تحدث إسضاءات بسضيطة ثم يعيدونضه إىل املعر، مل 

أكضن أتخيضل هضذا الحجم مضن اإلهانضات والرب". 

هكضذا بضدأ محمضد )26 عاًمضا( الضذي ُهّجضر مضن 

أرضضه بريف دمشضق ووصضل إىل إدلب منذ أشضهر 

قليلضة، برسد قصضة رحلتضه إىل تركيضا، والتي كانت 

مرعبًا".  "كابوًسضا 

مضع وصضول الدفعضات األخضرة للمهجريضن قرسيًا 

إىل إدلضب، صيضف 2016، ازدادت حضاالت التهريب 

إىل األرايض الركيضة عر مهربن ووسضطاء، همهم 

األول كسضب أكضر قدر من أمضوال املنهكن بسضبب 

الحصضار والنزوح. ومحضاوالت التهريب هضذه نادرًا 

ما تكضون ناجحة، وعضى الباحث عن حيضاة جديدة 

أو لقضاء أهله أن يحضاول مضرارًا وتكرارًا. 

تحضاول عنضب بلضدي يف هضذا التحقيضق، مقاطعة 

قصٍص لسضورين حاولضوا عبور الحضدود الركية، 

أبرزهضا قصضة الشضاب محمضد، الضذي رفضض نرش 

اسضمه الكامضل حفاظًضا عضى أمنضه، وتتبّضع خيضط 

القضيضة مضن لحظضة عزمهضم التوجضه إىل الحدود 

أو  تركيضا،  إىل  الوصضول  يف  نجاحهضم  وحتضى 

فشضلهم والعضودة مجضدًدا إىل سضوريا.

المهرب يتعامل مع "فتح الشام"
الخضروج  عضن  الضكام  "كان  محمضد  يقضول 

عضر طريضق سضهل جضًدا، ويحتضاج إىل مضي 

السضاعة ونصضف. وصلنضا إىل خربضة  يقضارب 

الجضوز، حضوايل السضاعة الثالثضة مسضاًء. وقفنا 

قطعضوا  الشضام،  فتضح  لجبهضة  حاجضز  عضى 

شضخص،  كل  عضن  دوالًرا   25 بقيمضة  وصضًا 

السضاعة  حتضى  املهضرب  منضزل  يف  وانتظرنضا 

الرابعضة والنصضف". ويضيضف "عندمضا عضدت 

مسضاًء، جضاءت دورية لفتضح الشضام وبحوزتها 

تقريضر كتبضه أحدهضم أن شضخًصا خضرج ضمن 

مجموعضة التهريضب بباش )مجانًضا( دون كرت 

الشضام".  لفتضح 

وتأكضدت عنضب بلضدي مضن هضذه املعلومضة من 

أكضرث مضن شضاهد حاولضوا العبضور مضن خربضة 

الجضوز، لكضّن مضن بينهضم مضن قضال إن الجبهة 

50 دوالًرا عضن كل شضخص. تتقضاىض 

الرابعضة  السضاعة  "عنضد  محّمضد  ويتابضع 

والنصضف، جضاءت سضيارة كيّضا مضازوت كبرة 

مرسعضة، والوسضيط واملهضرب بضدأوا بالرصاخ: 

يضا وعالرسيضع. ومضن قلضب الزحضام، صعدت 

إىل السضيارة ألكتشضف أنهضا مليئضة بالنضاس".

كانضت السضيارة مغطضاة بض "شضادر"، سضارت 

بضعضة أمتضار وتوقفضت فجضأة. سضمع الشضاب 

تتسضع  السضيارة  أن  ارتضأى  املهضرب  أن  الحًقضا 

لالتصضاق  الراكبضون  واضطضر  للمزيضد 

ببعضهضم، ومل تعضد السضيارة تتسضع ألحضد، ثم 

مشضت ربع سضاعة تقريبًضا وتوقفضت يف املكان 

األقضدام. للعبضور سضرًا عضى  املخصضص 

شضبابًا  النضاس،  مضن  الكثضر  رأيضت  "هنضاك 

كنضا  )مسضّنن(،  وختايضرة  وأطفضااًل  ونسضاًء 

80 شضخًصا مضن حلب وحمضص وريف  حوايل 

دمشضق وحضامة وريضف حضامة وريضف حلضب. 

يف  سضاعة  مضن  أكضرث  مضي  علينضا  ويجضب 

طريضق جبليضة وعضرة، زادهضا املطضر صعوبضة، 

والنضاس بضدأت تتعضرث وتقضع أرًضا. اسضرحنا 

مضرة واحضدة عرشين دقيقضة، ثم تابعنا املسضر 

بشضق األنفضس، واملهضرب يوحضي لنضا أن نهاية 

املسضر قضد اقربت وأننا سنسضر لسضاعتن يف 

أقضى تقديضر".

استغالل لألطفال والمهرب "يراقب" 
ويذكضر محمضد أن املهضرب يسضتغل مجموعة من 

الشضباب الصغار تضراوح أعامرهم بضن 15 و17 

عاًمضا، إذ يصل املهضرب إىل نقطة معينة ويقّسضم 

النضاس إىل مجموعضات، مضن سضتة إىل سضبعة 

مضع  مجموعضة  كل  بتسضمية  ويبضدأ  أشضخاص، 

"فضان" مضن الشضباب الصغضار، وكل مجموعضة 

تذهضب مضن جهضة ويبقضون عضى مقربضة مضن 

بعضهضم البعضض قرابضة عرشيضن مضرًا بن كل 

عضن  املهضرب  يتوقضف  وهنضا  للتهريضب،  فتحضة 

املسضر "ويراقضب الطريضق". 

"كنا نسضر مع الفريضق والطريق صعبضة للغاية، 

مرتفعضاٌت قاسضية ونضزالت منحضدرة جضًدا، فجأة 

بارتفضاع  وصلنضا إىل )طلعضة( صعبضة وعاليضة 

اركضضوا  املهضرب:  ورصخ  مضرًا.   150 يقضارب 

عالرسيضع. بضدأ الناس مبحاولضة الصعود بأقى 

رسعضة ممكنضة، قلضة منهضم اسضتطاعوا الصعود 

بينضام مل يتمكضن كثضرون مضن ذلك”.

يف نهايضة الطريضق الجبضيل يوجد طريضق معبّد 

تنظّضم  وآلياتهضا  "الجندرمضة"  مخافضر  وفيضه 

دوريضات عضى طضول الطريضق. 

متّكضن محمضد وعدد مضن الشضباب مضن الوصول 

إىل الطريضق املعبّضد برسعضة مقبولضة بينضام لحق 

بهضم اآلخضرون بعضد دقائضق متاحقضة. عضى مد 

نظضره، تضراءت القريضة الركيضة، صغضرة جضًدا 

وبعيضدة. وكان عليهم السضر يف طريضق منحدر. 

عندمضا وضضع محمضد قدمضه يف أول الطريضق، 

زلّضت وسضقط قرابضة 50 مضرًا، أحضّس بتشضنج 

يف قدمضه ومل يتمكضن مضن الحضراك، وكان متعبًا 

ومنهضك القضوى وثيابه متسضخة بالوحضل. حاول 

االسضراحة حتضى يتمكن مضن السضر بعدها وهو 

يشضعر أنضه لضن يتمكضن مضن متابعضة الطريضق، 

فالقريضة تبدو بعيضدة جًدا، يف الوقضت ذاته، كان 

يضرى آخريضن يسضقطون مضن املنحضدرات واحًدا 

تلضو اآلخضر مضن فتحضات التهريضب األخرى.

عناصر الجندرمة..
إهاناٌت وسرقٌة موصوفة

"سضمعت صضوت رصضاص يف الهضواء ورصاخ. 

كانضت  قدمضي  لكضن  السضر  متابعضة  حاولضت 

متشضنجة ومل أمتكضن مضن املضي عضدة أمتضار، 

وخضال لحظات وصضل إيل عنضارص )الجندرمة( 

سضياراتهم  الطريضق  وعضى  سضاحهم  بكامضل 

تلتقضط مضن يصضل إليهضم مضن الدفعضة"، يقضول 

جنديضان  يقضف  رأيس  ”فضوق  مضيًفضا  محّمضد، 

وآخضر بعيضد عنا قليضًا، يحمضل أحدهم مسضدس 

 )16 )إم  بندقيضة  واآلخضر  رويس،  )ميضكاروف( 

بلغضة  الرجضوع  عضى  وأجضروين  أمريكيضة، 

اإلشضارة".

بضات الطريضق أصعضب، فعضى الشضاب صعضود 

وبضدأ  قضواه  مضن  قليضًا  اسضتجمع  املنحضدر، 

البندقيضة  يحمضل  الضذي  والجنضدي  الصعضود، 

بندقيتضه. بسضبطانة  يدفعضه  األمريكيضة 

الجنضود  وبحسضب روايضة محمضد، أخضرج أحضد 

عًصضا وبضدأ بربه عضى قدمضه مضع كل خطوة 

بأخمضص  آخضر  أىت  تعضرث،  وعندمضا  يخطوهضا، 

بندقيتضه ورضبضه عضى ظهضره، بينضام قضام آخر 

بركلضه عضى بطنضه حتضى ينهضض، وكلضام نهض 

مهّربون "يصنعون من البحر طحينة"

تّجار بشر يقبضون أجرة هروب السوريين..

الجندرمة تضربهم
جنود الجندرمة التركية بجانب السياج الحدودي مع شمال سوريا )إنترنت(

محاولة التهريب األولى
المكان: خربة الجوز

التاريخ: 15 كانون األول 2016
الوسيط: أبو رامي

الحساب: 450 دوالًرا منها 25
لـ "فتح الشام"

محاولة التهريب األولى لمحمد كانت في قرية خربة الجوز، في ريف إدلب الغربي ، بواسطة 
"أبو رامي"، الذي قيل عنه إنه من أفضل الوسطاء و"ابن حالل”، مقارنة بغيره. المهّرب شخصية 

مجهولة ال يتعامل مع الناس مطلًقا، يستلم محاولي اللجوء من منزل الوسيط، والكلفة تقّدر بنحو 
450 دوالًرا أمريكًيا.

أنطاكية

خربة الجوز
جسر

الشغور
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مر...   300 عنك  الجندرمة  "تبعد  ويضيف 

يستحيل اللحاق بك، سيطلقون النار يف الهواء، 

ويستحيل استهداف أحد.. ال تخف، ستصل".

أخر الوسضيط محمد أن يلتقيضه يف منطقة 

الدانضا، وسضيجد يف املكان الفضاين ميكرو 

أبيض بسضتارة خمرية اللون عى الشضباك. 

ولكضن عندمضا وصضل، اكتشضف أن امليكضرو 

امتضأل  قضد  راكبًضا،   11 لضض  يتسضع  الضذي 

بحضوايل 16 راكبًضا.

وصل الضركاب إىل منزل الوسضيط يف حارم 

حوايل السضاعة الخامسضة مسضاًء، وانتظروا 

حتضى الثامنة. 

مجموعة خبيرة بالتهريب
و"جدار الفصل" عائق

"كنضا مرتاحن ألننا حوايل 23 شضابًا، دون 

نسضاء وال أطفضال وال ختايضرة، باعتبارهضم 

عنضرًصا معطضًا بالطضرق الجبليضة الصعبة 

والهرب".  وبالقفضز 

يف هذه املرة، كان لكل الشباب يف املجموعة 

معظمهم  تركيا،  إىل  للهروب  عدة  محاوالت 

كانوا قد خرجوا من حصار حلب ويريدون 

من  والبقية  تركيا،  يف  أهلهم  إىل  الذهاب 

مناطق مختلفة، أحدهم يحلم بإكامل دراسته 

زوجته  مكان  إىل  الوصول  يريد  وآخر 

وأطفاله، وآخر يبحث عن فرصة عمل. 

أمضضت املجموعضة الوقضت يف الحديث عن 

قصص املهربضن وطريقضة تعاملهم وكيف 

كانضوا "يصنعضون مضن البحضر طحينضة"، 

سضياحية  رحلضة  عضن  يتحدثضون  وكأنهضم 

تهريب. رحلضة  وليسضت 

عنضد الثامنضة، ازدحم املضكان، وأصوات "يا 

برسعضة وعالرسيع" متلؤه. 

يف الخضارج، كانضت سضيارة "كيا مضازوت" 

كبضرة بانتظارهضم، بداخلهضا يوجد سضلاّمن 

ونسضاء وأطفضال وشضيوخ. كان الوسضيط قد 

وعضد الشضباب سضابًقا بعضدم وجضود نسضاء 

وأطفال وكبار سضن، أخرهم فقضط أن هناك 

"صبية" مضع زوجهضا ولن يعرقلوا املسضر. 

اسضتمرت السضيارة بالسر ملدة سضاعة كاملة 

يف الليضل والضرد، وأصضوات بضكاء األطفال 

تداخلضت مع سضعال كبار السضن.

مضن  قريضب  مضكان  إىل  السضيارة  وصلضت 

الجضدار، والتقضت املجموعضة بأخضرى فيهضا 

شضباب ونسضاء وأطفال وكبار سضن، ليصل 

العضدد الضكيل تقريبًا إىل 70 شضخًصا بدأوا 

بالسضر قرابة سضاعة.

تعمضل السضلطات الركية عضى بنضاء جداٍر 

عضازٍل عضى طضول حدودهضا مضع سضوريا، 

البالغضة 900 كيلومضر، ومضن املتوقضع أن 

ينتهضي بنضاؤه يف نيسضان املقبضل، وتقضول 

وجضه  يف  األمنيضة،  التدابضر  لزيضادة  إنضه 

"اإلرهابيضة". الجامعضات 

كان محمضد يحمضل طفًا عضن والدتضه تارة، 

وأخضرى يسضاعد عجضوزًا أثنضاء سضره ألن 

األرض زراعيضة وموحلضة. بحلضول السضاعة 

العضارشة ليًا، جلسضت املجموعضة وأخرهم 

بإجضراء  بضدأ  قليضًا،  ينتظضروا  أن  املهضرب 

عضدد مضن االتصاالت ثضم تحدث عضر جهاز 

الاسضلي ليعضود بعدها ويخرهضم بصوت 

منخفضض: "أمورنا متضام، رح مني برسعة 

باتجضاه الحيضط ايل بيبعضد عنضا 100 مضر، 

فضورًا منحضط السضلم أول شضخصن بينزلوا 

بياخضدو السضلم وبحطضوه عالحيضط التاين، 

وبضن ما ينزلضوا البقية بكضون الوضع جاهز 

ليمضر الضكل". كان محمضد سضابع شضخص 

عى السضلم، وعليضه أن يقفز مسضافة مرين 

ونصضف املضر ليصضل إىل األرض. 

وقعضوا  النضاس  "معظضم  محمضد  يقضول 

وأصيبوا بأذى. بدأ بعض الشضباب مسضاعدة 

النسضاء واألطفضال بينام حمل آخرون السضلم 

يف  أرضيًضا  خندقًضا  ليقطعضوا  وركضضوا 

منحضدر وعضر، واألرض وعرة جضًدا والراب 

ناعضم يجعضل الحركضة شضبه مسضتحيلة".  

الخنضدق،  مضن  الشضباب  صعضد  أن  بعضد 

اكتشضفوا وجضود أسضاك شضائكة تحضوي 

قفضز  الحضادة،  الشضفرات  مضن  العضرشات 

أّولهضم وتبعه اآلخضر، وكان محمضد بانتظار 

شضابن للقفز أمامه عندما بضدأت الجندرمة 

بإطضاق النار يف الهضواء، ليتفاجضأ الجميع 

وبضن  بينهضم  تفصضل  التضي  املسضافة  أن 

محضرس الجندرما ال تتجضاوز 40 مرًا. ويف 

لحظضات وصضل الجنضود إليهضم.

العبضور،  مضن  فقضط  شضخًصا   31 متكضن 

مضن ضمنهضم رجضان تجضاوزا الخمسضن 

مضن العمضر، اثنضان منهضام فقضط متكنا من 

تركيضا.  إىل  الوصضول 

ورضبنضا  بتجميعنضا  الجندرمضة  "بضدأت 

وأخرونضا أن ننبطضح عى الطن، حسضبام 

فهمنضا من لغضة االشضارة، قاموا بتفتيشضنا، 

مل يأخضذوا شضيئًا هضذه املضرة عضدا الدخضان 

بطاريضات  مثضل  بسضيطة  أشضياء  وعضدة 

املوبايضات. بقضي يحرسضنا أربعة عسضاكر 

البقيضة إىل نقاطهضم". ورجضع 

والتوتضر،  االنتظضار  مضن  سضاعة  وبعضد 

وصلضت سضيارة "زيضل" عسضكرية ونقلضت 

املحتجزيضن إىل معسضكر للجندرمضة. يقول 

محمضد "هنضاك التقطضوا صضوًرا لنضا، بقينا 

قليضًا ثضم أخذونضا إىل ملعضب كضرة سضلة 

داخلضه  ويف  حديضدي  بضاب  ولضه  مسضّور 

خيمضة بحجضم ثاثضة أربضاع امللعضب".

ويتابع "الصدمة األخرى كانت عندما دخلنا 

شخص   300 بوجود  فوجئنا  الخيمة،  إىل 

القبض  الجندرمة  ألقت  والعراق  من سوريا 

عليهم، خال محاولتهم الهروب إىل تركيا". 

معسكٌر "ال إنساني" لالحتجاز
بالطن،  أرضها  امتألت  التي  الخيمة،  داخل 

فرشات  ال  حيث  أسفلها،  من  يدخل  والهواء 

الرد،  تقيهم  بطانيات  وال  عليها  للجلوس 

يرتعدن  نساء  بعضهم،  فوق  الناس  تكّدس 

وكبار  يبكون،  وأطفال  والرد  الخوف  من 

السن يكاد يغمى عليهم. كل شخص جلس 

بثياب  يجلسون  والجميع  حقيبته،  عى 

بعضهم:  مبواساة  املحتجزون  وبدأ  مبللة، 

كلها  سوريا،  عى  برجعونا  الصبح  "بكرة 

كم ساعة وبتمىض". 

هناك داخل الخيمة، أخضر رجل عراقي، برفقة 

زوجتضه وبناتضه الثضاث، محمضد أنضه مضىض 

عليهضم داخل الخيمضة ثاثة أيضام ومل يخرجوا 

يف هضذا الصقيضع وال وجضود ملضكان تجلضس 

عليضه مضع كل الوحضل واملياه. كام أخضره أنهم 

حصلضوا خال هضذه املدة عى علبضة جبنة من 

عضرش قطع وسضت قطضع خبز.

سضمح الجنضود خضال هضذه املضدة للنسضاء 

واألطفضال بالخضروج إىل املرحضاض مرتضن 

يوميًضا، بينضام أجضر الشضباب عضى قضضاء 

حاجتهضم خضارج الخيمضة يف العضراء. وكان 

الجنضود يفتحون لهم صنابر املياه سضاعتن 

يف اليضوم فقضط للضرشب وغسضل أيديهضم. 

وبجانضب الخيمضة، سضلة امتضألت بحفاضات 

األطفضال تنبعضث منهضا رائحضة كريهضة. 

كانت الساعة الواحدة ليًا، الجو كئيب جًدا 

يأخذون  الخيمة،  إىل  يدخلون  والعساكر 

مياه  لتعبئة  إما  "للسخرة"،  الشباب  بعض 

لهم، أو لتنظيف مقراتهم أو جيل األواين. 

بعضد سضاعة تقريبًضا، وصلضت دفعضة أخرى 

مؤلفضة من خمسضن شضخًصا تقريبًضا، من 

بينهضم الشضابان اللضذان متكنضا مضن القفز، 

وظضن الجميضع بأنهضم وصلضوا إىل تركيضا. 

كان الضدم يسضيل منهضم وثيابهضم ممزقضة، 

فاملسضافة التضي قفضزوا منها كانضت مرتفعة 

أسضاك  هنضاك  الجضدار  أسضفل  ويف  جضًدا 

شضائكة بشضفرات حضادة، حاولضوا الوقوف 

مسضرهم  وتابعضوا  الرشيضط،  وتجضاوز 

قرابضة نصف سضاعة ليتفاجضؤوا بالجندرمة 

وكان  اآلخضر،  الطضرف  عضى  بانتظارهضم 

مصرهضم الخيمضة ذاتهضا. 

السضاعة الرابعضة فجضرًا، الصقيضع يكتسضح 

املضكان، ال مدفضأة وال فرشضات وال بطانيات، 

ثيضاب كل مضن كان يف الخيمة مبللضة، وبدأ 

املطضر بالهطضول وترسبت امليضاه إىل داخل 

مضن  يبكضون  األطفضال  عضرشات  الخيمضة. 

الجضوع والضرد. خضرج بعض الشضباب من 

الخيمضة وطلبوا من الجنضود أي يشء يأكله 

األطفضال، أو عى األقل بطانيضات لتدفئتهم. 

وكان جضواب الجنضدي بلغضة عربية مكرسة: 

"مضا يف، مضا يف.. ما يف". 

أمضىض محمضد وقتضه باالسضتامع لقصضص 

النضاس من حولضه، والسضبب الضذي دفعهم 

للهضروب إىل تركيضا رغضم العنضاء والتعضب. 

مضا أجمضع عليه الجميضع أن املهضرب وعدهم 

جميًعضا بأن الطريق سضهل ومن املسضتحيل 

أن يقعضوا يف قبضضة الجندرمة.

وتضراوح املبلضغ املدفوع عن كل شضخص ما 

بضن 400 إىل 700 دوالر. بعضض املهربن 

أقنعضوا الناس بضأن هذه املجموعة سضتخرج 

بضض "إذٍن" مضن ضابضط تضريك وبالتضايل 

سضيكون األمضر بغاية الساسضة.

الجندرمضة  الجميضع وقضع يف قبضضة  أن  إال 

واجتمعضوا يف خيمضة قذرة شضديدة الضرودة، 

يف طرفهضا أسضاك شضائكة وظضام، وعضى 

الطرف املقابل تلوح مدينضة الريحانية الركية 

بأضوائها املشضتعلة. وبقي النضاس يف الخيمة 

بانتظضار باصضات ترحيلهم إىل سضوريا، التي 

قد تصضل بعضد أربعضة أيضام أو أكرث.

محمضد رضبه جنضدي عضى قدمضه بربات 

قويضة. وخال صعضوده، رأى جنضوًدا آخرين 

يربون أشضخاًصا كانضوا قد قبضضوا عليهم 

 . يًضا أ

ويقضول "لضن أنى مضا حييضت منظضر امرأة 

تحمضل ولدها وجنضود الجندرمة يربونها… 

كان أملضي كلضه بكفضة، وحرقضة قلبضي لرؤيضة 

منظضر تلضك السضيدة بكفضة، ناهيك عضن كبار 

السضن واألطفضال الذين أجروا عضى الصعود 

الرب". تحضت 

كانضت  واآلخضرون،  محمضد  وصضل  عندمضا 

سضيارة "الزيضل" بانتظارهضم مضع عضدد من 

الجنضود األتضراك وخلفها كانضت مدرعة مثبت 

عليها رشضاش دوشضكا، ومتكنوا مضن القبض 

عضى كافة محاويل التسضلل، باسضتثناء سضتة 

شضباب وصلضوا قبضل محمد. 

"عندما أسضندت رأيس إىل السضيارة، رضبني 

عضدد مضن الجنضود حتضى وقعضت أرًضضا، ثم 

مراقبضة،  نقطضة  إىل  وقضادوين  أوقفضوين 

وتابعضوا رضيب بالعصضا عضى قدمضي حتى 

وقعضت مجضدًدا. ثضم رضبوين حتضى أنهض، 

يف  أقضول  وأنضا  هنضاك  وجلسضت  أدخلضوين 

نفضي سضيخرجونني مضع البقية بعضد قليل 

ونعضود إىل سضوريا. خضال لحظضات وصضل 

إىل النقطضة مثانيضة جنضود، رضبضوين مضن 

كافضة االتجاهضات ثم فتشضوين وأخضذوا مني 

املوبايضل، كنضت اشضريته مؤخضرًا بأكضرث من 

دوالر   700 منضي  أخضذوا  ثضم  دوالر.   500

سضورية  لضرة  ألضف   15 ورمضوا  أمريضي، 

يف وجهضي. كنضت يف قمضة التعضب والعجضز 

عضن أّي حركضة، ليكملهضا الجنضدي بضريب 

بأسضفل مسدسضه عى رأيس، ففقضدت الوعي 

والركيضز”.

ووثقضت منظمضة “هيومضان رايتضس ووتش” 

بحضق  “الجندرمضة”  قبضل  مضن  انتهضاكات 

يف  تركيضا،  إىل  الوصضول  حاولضوا  الجئضن 

تقريضٍر لهضا يف أيضار 2016، بينضام قتل 11 

شضخًصا يف 5 كانضون األول من نفضس العام، 

بحسضب مضا رصضدت عنضب بلدي.

الشضخصية  محّمضد  أغضراض  الجنضود  أعضاد 

وضعضوا  ثضم  حقيبتضه،  إىل  املتبقيضة 

أحضد  ووضضع  عينيضه،  عضى  "الطامشضات" 

الجنضود املسضدس يف فمضه وأمروه بالسضر، 

وفضق قولضه، مضيًفضا "كنضت أشضعر أن نضاًرا 

الضرب.  شضدة  مضن  قدمضي  يف  اشضتعلت 

بإلبضايس  أحدهضم  قضام  سضري  وخضال 

حقيبتضي، وآخضر وضع شضيئًا مضا يف جيبي. 

سضمعت أحدهضم يقضول: سضوري.. سضوري، 

وآخضر ركلنضي عضى ظهضري ووقعضت عضى 

األرض بضا تضوازن وشضعرت بأنني سضقطت 

يف  ضحكاتهضم  وصضوت  مضرًا   60 قرابضة 

أذين". 

ال يعضر عنضارص الجندرمة بضااًل لضض "قانون 

الرملضان  عضن  الصضادر  املؤقتضة"  الحاميضة 

الريك، يف نيسضان 2013، وأقضرت تفاصيله 

األول  ترشيضن  يف  الضوزراء  مجلضس  بقضرار 

.2014

لضكل  الحاميضة  بتأمضن  القانضون  ويقضي 

مضن يهاجضر مضن بضاده ويلجضأ إىل تركيضا 

أو الحضدود الركيضة، لظضروف تهضّدد حياتضه 

ويشضمل  بضاده  إىل  العضودة  مضن  ومتنعضه 

وأوالده. زوجتضه 

كضام يقضي مبنضح الاجئ حضق البقضاء يف 

تركيضا، إىل أن يقرر بنفسضه العضودة إىل بلده 

دون أي إكضراه.

كان الظضام قد حضّل، املطضر ينهمضر، تتخلله 

زخضات ثلضج خفيفضة، جضّر محمد نفسضه يف 

الطريضق باتجضاه ضضوء خافضت مضن بعيضد، 

وقدمضاه ال تضكادان تسضعفانه، سضار مسضافة 

سضاعتن يف الطريضق الجبضيل إىل أن وصضل 

إىل بيضت الوسضيط، أعطضاه مسضكًنا وأمىض 

الليلضة يف منزلضه. 

"خضال ليلتي تلك عنضد الوسضيط، مل يتوقف 

عضن اسضتقبال مكاملضات مضن زبائضن جضدد، 

ويقضول لهضم: إي أخضي طريضق آمن وسضهل 

يقضول  أشضخاص"،   6 قطعضت  شضوي  مضن 

أبضًدا مضا حصضل  يذكضر  أنضه مل  "إال  محمضد 

للسضبعن شضخًصا، الذيضن تعبضوا ورضبضوا 

خائبضن".  أدراجهضم  وعضادوا 

إىل  محمضد  خضرج  الباكضر،  الصبضاح  يف 

الطبيضب، أعطضاه أدويضة للرضضوض وأخره 

يوًمضا.  15 بعضد  أنضه سضيتعاىف 

محاولة التهريب الثانية
قبل بدء رحلة التهريب، قال "أبو أحمد" لزبائنه "الطريق 
سهل، مسافة مشي ال تتجاوز نصف ساعة، تضع السّلم 

على جدار الفصل بين سوريا وتركيا بارتفاع ثالثة أمتار.. 
بعده يوجد خندق تنزل إليه باستخدام السّلم وتأخذه إلى 
الجانب المقابل، تخرج وتركض 200 متٍر، وستجد سيارة 

تنتظرك، لقد أصبحت في تركيا بأمان".

المكان: حارم
التاريخ: 29 كانون األول 

2016
الوسيط: أبو جميل 
المهرب: أبو أحمد 

الحساب: 550 دوالًرا تدفعهم 
عندما تصل إلى الريحانية. 

الريحانية

حارم

معسكر تجمع فيه الجندرمة التركية الالجئين الذين ألقت القبض عليهم على الحدود السورية
30 كانون األول 2016 )عنب بلدي(
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يعتبر الحديث عن مسألة الالجئين في ألمانيا من أبرز الموضوعات التي تداولها السوريون منذ أربعة أعواٍم، وكلمة "كامب"، غير المعروفة سابًقا، أصبحت 
اآلن ضمن قاموس اللجوء إلى بالد "ماما ميركل”. إال أن جانًبا مجتمعًيا واقتصادًيا خفًيا يتراجع طرحه وراء حجم مأساة اللجوء، إذ حاول السوريون نقل جزٍء 

من تقاليدهم وثقافتهم إلى المجتمع الجديد رغم االختالف مع الغرب، ونشروا أفكاًرا كانت سائدة فيما بينهم، بعضها إيجابية وأخرى سلبية.

) REUTERS ( 2015 أطفال الجئين سوريين يلعبون بجانب الخيام في ملجأ للمهاجرين تابع لمطار تمبلهوف في برلين، ألمانيا - 9 تشرين الثاني

عنب بلدي - ر. ك.

ورغضم محاولة املنظضامت األملانيضة والدولية 

املجتمضع  مضع  االندمضاج  مسضألة  ضبضط 

وقوننتضه أمنيًضا وماليًضا، تجضاوز سضوريون 

الثغضرات  مسضتغلن  األملضاين،  القانضون 

فيضه. املوجضودة 

وانتضرشت خضال السضنوات املاضية عروض 

أملانيضا، عضر  بيضوٍت يف  تأمضن  لسضامرسة 

املجموعضات النشضطة يف مواقضع التواصضل 

الاجئضن،  بشضؤون  واملعنيضة  االجتامعضي، 

األمضر الضذي مل يكن منتضرًشا بهضذه الصورة 

قبل. مضن 

ال بديل عن السماسرة والعالقات مع 
األلمان "رأس مال"

تشضهده  الضذي  السضكني  للضغضط  نظضرًا 

برلضن  مثضل  أملانيضا،  يف  الرئيسضية  املضدن 

وميونضخ، بسضبب إقبال الاجئضن عليها بعد 

حصولهضم عضى اإلقامضات، انتضرشت ظاهرة 

"السضمرسة" فيضام بينهضم، مسضتغلن قلضة 

توفضر البيضوت، وحاجضة الاجئضن لهضا.

شضهاب،  عمضر  إىل  تحدثضت  بلضدي  عنضب 

وهضو طالضٌب سضوري لجضأ إىل أملانيضا، وأكد 

السضوريون يف  يواجههضا  التضي  الصعوبضة 

إيجضاد بيضوت لإيجضار بالطضرق النظاميضة، 

مضا يدفعهضم للجضوء إىل  "السضامرسة".

رشكات  األملانيضة  الحكومضة  وخصصضت 

تابعضة لهضا، يسضجل الاجضئ مضن خالهضا 

مجانًضا عضى بيضت يف املقاطعة التضي يرغب 

بالسضكن فيهضا، ولكضن قضد تسضتغرق مضدة 

إيجضاده مضن شضهرين إىل سضنتن.

خاصضة،  رشكات  الحكومضة  أوجضدت  كضام 

تأخضذ مبلًغضا “زهيضًدا” أقصضاه 25 يضورو، 

لقضاء إيجضاد بيضت باملواصفات التضي يطلبها 

الاجضئ، رشط مرور سضنة عضى إقامته يف 

. ينة ملد ا

بحسضب شضهاب، وجضد بعضض السضورين، 

الحاجضة،  وغضر  الحاجضة  أصحضاب  مضن 

إتقانهضم  املضال، مسضتغلن  لكسضب  فرصضة 

مضع  "القويضة"  األملانيضة وعاقاتهضم  للغضة 

األملضان. املواطنضن 

جنسضيته  سضوري  سمسضار  قصضة  وذكضر 

أملانيضة، يُدعى "أبضو سضليامن"، لديه صديق 

360 منضزاًل،  بنضاًء فيهضا   18 أملضاين ميلضك 

وعندمضا يفضرغ منضزل يسضعى أبو سضليامن 

إىل إيجضاد عائلضة سضورية لتسضتأجر.

يف البدايضة كان أبو سضليامن يتقاىض 500 

يضورو عضن كّل منزل، ثضم رفضع العمولة إىل 

ألضف، أمضا اآلن ونتيجة الطلب عضى البيوت، 

أصبضح يتقضاىض 1500 يورو.

وتطضرق عمضر شضهاب إىل وجضود عاقضات 

السضكن،  للسضورين مضع موظفضي رشكات 

الذيضن يخرونهضم عنضد وجضود بيضت فارغ 

لتنفيعهضم.

لكضن الاجئضن، الذيضن تحدثت عنضب بلدي 

محضاوالت  املقابضل  يف  يخفضون  ال  إليهضم، 

عدٍد مضن السضورين املتقنن للغضة األملانية، 

ملسضاعدة القادمضن الجضدد، وتأمضن بيضوٍت 

لهضم، دون مقابضل.

طرق ابتكرها "السماسرة" لمن ال 
يملك المال

ال  الذيضن  السضورين  عضن  سضؤالنا  عنضد 

للسمسضار، خاصضًة  للدفضع  املضال  ميلكضون 

يف ظضروف رحلة مكلفضة إىل أملانيضا ألجأت 

أن  عمضر  أجضاب  االسضتدانة،  إىل  بعضهضم 

السضامرسة ابتكروا عضدة طرق "للتسضهيل" 

املسضتأجر. عضى 

رشاء  املسضتأجر  عضى  السمسضار  يعضرض 

هاتفضن محمولن بالتقسضيط مضن أي محل، 

ثضم يبيعهضم نقضًدا بسضعر أرخضص ويدفضع 

للسمسضار.

أصبحضت  الطريقضة  "هضذه  عمضر  وتابضع 

علنيضة، حتضى إن بعضض السضامرسة نرشها 

كإعضان عضى موقضع )فيضس بضوك(".

"ماسضر  إىل  يلجضأون  أشضخاص  وهنضاك 

كارد"، وهضي بطاقضة الحقضة الدفضع، متّكن 

وهضي  يحتضاج،  مضا  رشاء  مضن  صاحبهضا 

مفتوحضة حتضى 20 ألضف يضورو بضرشط أن 

 300 يدفضع مالكهضا عنضد اسضتهاكه لضكل 

يضورو.

أمضا بعض الاجئضن، فقد يضطضرون للجوء 

عضن  عبضارة  وهضو  املشضرك،  السضكن  إىل 

مجموعضة غضرف وحامم ومطبخ مشضركن، 

وفيضه شضباب من جميضع الجنسضيات.

لماذا يشترط صاحب المنزل وجود 
"عقد عمل"؟

حسضن، الجضئ سضوري يعيضش يف مقاطعة 

بايضرن األملانيضة، نفضى لعنضب بلضدي نضدرة 

البيضوت يف أملانيضا.

وقضال "يف الواقضع يوجد الكثر مضن البيوت 

يف أملانيضا، ولكضن صاحضب البيضت غالبًضا ال 

يرغضب بتأجضر الغريضب، ويشضرط وجضود 

عقضد عمضل لديضه”. وبهضذه الحالضة يضمضن 

صاحضب املنضزل قضدرة املسضتأجر عضى دفع 

املنضزل  مضن  خروجضه  ويضمضن  اإليجضار، 

طضوال النهضار مضا يخفضف مضن "إزعاجضه" 

للجضران.

وتابضع "إن األملضان ينفضرون مضن الاجئضن 

دون  املسضاعدات،  عضى  يعيشضون  الذيضن 

عمضل".

وأشضار إىل أن هضذه الضرشوط تجضر مضن ال 

ميلكضون عمضل عى اللجضوء إىل السضامرسة 

والتوسضط عنضد صاحب املنضزل، ويضطرون 

إىل دفضع مبالضغ تفضوق ألضف يورو.

أربعة سماسرة لبيت واحد
ذكضر حسضن قصضة حدثت معضه عندمضا كان 

يبحضث عضن بيضت لإيجضار، "أعجبنضي بيت 

وتواصلضت مع شضخص سضوري مضن أجله، 

ولكضن املفاجضأة أن ثاثضة سضورين غضره 

اتصلضوا يب مضن أجضل البيت".

عضن  عمولضة  طلضب  شضخص  "كل  وتابضع 

البيضت، تراوحضت بضن 200 و500 يضورو، 

ألجضد نفضي مضطضرًا لدفضع 1200 يورو، 

لقضاء حصضويل عضى البيضت".

مضن  قليلضة  “قلضة  أن  إىل  حسضن  وأشضار 

الكثريضن”،  سضمعة  شضوهت  السضورين، 

إذ ال يكضرث بعضهضم إىل تخريضب البيضوت 

املسضتأجرة، مضا يدفضع املواطنضن األملان إىل 

تأجرهضم. تجنضب 

حتضى إن التأمضن الذي يدفعه املسضتأجر، قد 

ال يغطضي يف بعضض األحيضان التصليحضات 

للمنزل، بحسضب حسضن. الازمة 

مستأجرون يطلبون "كمسيون" قبل 

مغادرتهم
باتجضاه آخر لجأ بعض السضورين إىل طرق 

أخرى لكسضب املضال، وبعضهضم ال يخرج من 

املنضزل قبضل أن يأخضذ “الكمسضيون" الضذي 

دفعه للسمسضار قبل أن يسضتأجر.

وبغضض النظضر عن تأييضد بعضض الاجئن 

حضق  مضن  أن  معتريضن  الفكضرة،  لهضذه 

أخرنضا  دفعضه،  مضا  اسضرداد  املسضتأجر 

الطالضب عمضر شضهاب أن بعضض الاجئضن 

دفعضوا. مضا  أضعضاف  يأخضذون 

يدفضع  املسضتأجر  كان   2012 عضام  ففضي 

200 يضورو "كمسضيون"، وعندمضا يخضرج 

 1500 يطلضب   ،2016 يف  البيضت  مضن 

للبيضت،  النضاس  حاجضة  مسضتغًا  يضورو، 

بحسضب عمضر، الذي أكضد أن هضذه الظاهرة 

موجضودة فقط بضن السضورين، وال يتبعها 

والضروس  كاألتضراك  أملانيضا  يف  املغربضون 

وغرهضم.

القانون األلماني.. تساهل أم تقصير؟
األملضاين  القانضون  تسضاهل  مضن  بالرغضم 

مضع الاجئضن، إال أنضه مينضع مضا يُعضرف بض 

"الكمسضيون"، ويعتضره "عمًا باألسضود".

ولضذا يضطر "السضامرسة" دامئًضا إىل تغير 

املسضاءلة  مضن  خوفًضا  وأسضامئهم  أرقامهضم 

. نونية لقا ا

وإذا أثبضت املسضتأجر أن شضخًصا يأخضذ منه 

مبلًغضا لقضاء إيجضاده ملنضزل، فضإن القانضون 

يدينضه بشضدة، خصوًصضا أن املبالضغ تكضون 

كبضرة جضًدا، حتضى عى األملضان أنفسضهم.

وبحسضب عمضر "السضوريون ال يلجؤون إىل 

القانضون يف هضذه الحالضة، رغضم معرفتهضم 

بعضدم رشعيتهضا"، مضيًفا أن هنضاك عائات 

بانتظضار  الرياضيضة  الصضاالت  يف  تجلضس 

الدولضة  انتظضار  منضزل فضارغ، وال ميكنهضا 

حتضى تؤّمضن لهضا منزل.

برحيضل  املطالبضة  األصضوات  وتتعضاىل 

انتقضادات  وسضط  أملانيضا،  يف  الاجئضن 

حضادة لسياسضة املستشضارة األملانيضة أنغيا 

مضركل، والتضي أبضدت تعاطًفا مضع الاجئن 

ومّكنضت ما يقضارب مليون الجضئ، معظمهم 

مضن  وعراقيضون،  وأفغانيضون  سضوريون 

.2015 عضام  منضذ  أراضيهضا  دخضول 

أبرمهضا  التضي  االتفاقيضة  وبعضد  أنضه  إال 

االتحضاد األورويب مضع تركيضا، لضبط تدفق 

الاجئضن عر بحرهضا، مطلع عضام 2016، 

انخفضض عضدد طالبضي اللجضوء إىل الثلضث 

.2015 بعضام  مقارنضًة 

كل شخص طلب عمولة 
عن البيت، تراوحت بين 

200 و500 يورو، 
ألجد نفسي مضطًرا 

لدفع 1200 يورو، لقاء 
حصولي على البيت

السوريون يحملون ثقافة "السمسرة" إلى ألمانيا.. 

استغالل أم حاجة؟
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مصطلحات اقتصادية

الثروة الحيوانية
تعترب الـرثوة الحيوانية مـن املقومات 

االقتصاديـة املهمـة للدولـة، وتعتمـد 

عليهـا الكثر مـن الصناعـات، وتصّدر 

باقـي  إىل  بهـا  الغنيـة  البلـدان  مـن 

اقتصاديـة  فوائـد  محققـة  الـدول، 

كبـرة.

وتشـمل الـرثوة كافة الحيوانـات التي 

منهـا،  االسـتفادة  لإلنسـان  ميكـن 

وأبرزهـا املـوايش مـن أغنـام، وأبقار 

الدجـاج،  مثـل  والدواجـن  وماعـز، 

كان  التـي  الحيوانـات  إىل  إضافـة 

يعتمدهـا اإلنسـان يف وسـائل النقـل 

الخيـول. مثـل 

وتعتمد زيـادة إنتاج الـرثوة الحيوانية 

عـى جملـة مـن العوامل، مـا يجعلها 

غـر مسـتقرة، وخاصـة يف الوطـن 

العـريب، الذي تواجه الـرثوة الحيوانية 

فيه عـدًدا مـن املشـكات، مـن أهمها 

العامـل البيئـي، فهـذه الـرثوة تتأثـر 

بشـكل كبر بكميـات األمطـار، وعدم 

فـرات  وتكـرار  هطولهـا  انتظـام 

الجفـاف، ما يحّد من التنميـة الزراعية 

ومـن إنتاجيـة املراعـي الطبيعية.

والعامـل الثـاين يعتمـد عـى املـوارد 

العلفية، ففـي أغلب أيام السـنة تكون 

املراعي غـر متوفرة، األمـر الذي يؤثر 

بشـكل مبارش عـى اإلنتاج. 

العنـرص البـرشي يعتـرب مـن العوامل 

املهمـة يف زيـادة اإلنتـاج وتنمية هذه 

الـرثوة، فالكثـر مـن املربـن عزفـوا 

الوطـن  يف  الحيوانـات  تربيـة  عـن 

مكانتهـم  ضيـاع  نتيجـة  العـريب، 

االقتصاديـة التـي كانوا يتمتعـون بها 

عندمـا كانـت الـرثوة الحيوانيـة متثل 

الـدول،  بعـض  االقتصـاد يف  دعامـة 

لذلـك لجـأ الكثـرون منهـم إىل العمل 

فيهـا فـرص  تتوفـر  التـي  املـدن  يف 

عمـل أفضـل.

كـا تسـهم سياسـة الـدول يف زيادة 

الـرثوة أو نقصانها، من خـال دعمها 

األعـاف  وتأمـن  املشـاريع  وتنظيـم 

وتسـهيل  الحيوانـات  مـريب  ودعـم 

أمورهـم، لكـن يف الوطـن العـريب ال 

توجد خطـة شـاملة ومتكاملة لتنمية 

الـرثوة الحيوانيـة يف أي دولـة.

يف سـوريا يعتـرب القطـاع الحيـواين 

من أهـم القطاعـات االقتصاديـة التي 

املواطنـن،  مـن  كثـر  عليـه  يعتمـد 

الـرثوة  مـن  مهـٌم  مخـزوٌن  فيوجـد 

)األغنـام  األنـواع  بكافـة  الحيوانيـة 

والجواميـس  واملاعـز  واألبقـار 

والدواجـن(.

السـورية  الثـورة  سـنوات  يف  لكـن 

تدهـوًرا  الحيوانيـة  الـرثوة  شـهدت 

يف  كبـر  تراجـع  إىل  أدى  خطـرًا، 

أعدادهـا.

ونقلـت صحيفـة ترشيـن الحكوميـة 

الزراعـة  وزارة  يف  مصـادر  عـن 

حكومـة  يف  الزراعـي  واإلصـاح 

عـدد  أن  املـايض،  الشـهر  النظـام، 

األغنـام تراجـع مـن 18 مليـون رأس 

يف  رأس  مليـون   16 إىل   2010 عـام 

.2 0 1 6

كـا تراجـع عـدد األبقـار مـن مليون 

رأس إىل 913 ألـف رأس خـال الفـرة 

ذاتهـا، يف حن تراجع عـدد املاعز من 

مليونن إىل مليـون رأس.

أمـا أعـداد الدواجـن فقـد تراجعت من 

25 مليـون طـر إىل 17 مليـون طر.

وبذلـك تراجـع إنتـاج اللحم مـن 416 

ألـف طـن إىل 335 ألـف طـن، وتراجع 

إنتـاج الحليـب مـن 202 مليـون طـن 

إىل مليـوين طـن، وإنتـاج البيض من 

ثاثـة مليارات بيضـة إىل مليار بيضة، 

خـال الفرة نفسـها.

المـاعــز
الشامي..

يالعب حسن محّمد ماعًزا 
شاميًة في الغوطة الشرقية، 

التي شهدت قصًفا على مدار 
األعوام الخمسة الماضية، 

ويطلب منها القفز على أريكة 
في أرضه وهو يطعمها، 

ويقول لعنب بلدي إنها أليفة، 
ولو أنها “مرتاحة” لكانت في 

حال أفضل من ذلك.

الغاز  2650 )للجرة(المازوت  180الذهب 18  15.085الذهب 21  17.600 األرز )ك(  525السكر )ك(  350البنزين  225

  ليرة تركية  مبيع 138 شراء 136 يورو   مبيع 556 شراء 551 دوالر أمريكي  مبيع 520 شراء 517

عنب بلدي - مراد عبد الجليل

تدهضور  إىل  سضوريا  يف  الحضرب  أدت 

بوجضود  تتميضز  التضي  الحيوانيضة،  الضرثوة 

عضروق أصيلضة كاملاعضز الشضامي والخيول 

واألغنضام.

قطضاع  شضهد  القطاعضات،  مضن  وكغضره 

الضرثوة الحيوانيضة خسضارة كبضرة نتيجضة 

ارتفضاع تكاليضف الربيضة وأسضعار األعاف 

دول  إىل  للتهريضب  الواسضع  واالنتشضار 

والقصضف  املعضارك  إىل  إضافضة  الجضوار، 

املسضتمر. أسضهم ذلضك يف تراجضع الضرثوة 

التي اشضتهرت بهضا سضوريا لعقضود، والتي 

كانضت دخضًا مهضاًم لكثضر من السضورين.

أصضاب  مضا  هضي  الخسضارات  أكضر  أن  إال 

العضروق األصيلضة النضادرة، وخاصة سضالة 

املاعضز الشضامي التي اشضتهرت بها سضوريا، 

إذ أصبحضت مهضددة باالنقراض بحسضب ما 

أفضاد مربّضون لعنضب بلدي.

ما الذي يمّيز الماعز الشامي؟
املاعضز الشضامي يعتضر مضن أفضل خمسضة 

للحليضب  منتجضة  عامليضة  ماعضز  عضروق 

الثضورة  قبضل  ينتضرش  وكان  والتوائضم، 

السضورية بشضكل كبر يف الغوطة الرشقية 

دمشضق. مضن  بالقضرب 

ويتميضز هضذا العضرق عضن غضره بصفضات 

خاصضة، بحسضب دراسضات كثضرة، كسضعة 

الحجضم  جانضب  إىل  وبياضهضام،  العينضن 

اختضاف  إىل  إضافضة  األعضضاء،  وتناسضق 

ألوانضه، فالغالب هضو اللون الدبضي )البني 

الغامق جًدا املقارب للسضواد(، الذي يشضكل 

%98 مضن لضون املاعضز.

وإذا اختلضف اللضون تتغضر األسضامء، فهناك 

واالسضطنبولية،  واملاورديضة،  العجميضة، 

النجمضة. أو  والصبحضة  والشضهباء، 

بإنتضاج  الشضامي  املاعضز  يتميضز  كضام 

الحليضب وقدرتضه عضى الضوالدة يف العضام 

حضال  يف  أشضهر(،  خمسضة  )كل  مرتضن 

مامئضة،  لضه  الحاضنضة  البيئضة  كانضت 

حسضن  املاعضز  مضريّب  قالضه  مضا  بحسضب 

محمضد لعنب بلضدي يف الغوطضة الرشقية، 

والضذي أكضد أن املاعضز بحاجضة إىل بيئضة 

هادئضة ونظيفة، وتوافضر األعاف وخاصة 

الشضعر، الضذي وصضل سضعر الكيلضو منه 

إىل 500 لضرة سضورية، كضام تحتضاج إىل 

طقضس دافضئ نوًعضا مضا.

 ويف حضال توافضرت هضذه البيئضة وكانضت 

املاعضز “مرتاحة”، بحسضب توصيف محمد، 

تنجضب  ورمبضا  العضام  يف  مرتضن  تنجضب 

توأًما. أحيانًضا 

خمسة آالف دوالر للرأس
الشضامي  للامعضز  املميضزة  الصفضات  هضذه 

الكثريضن  أنظضار  ولونهضا، جعلهضا محضط 

مضن املهتمضن بربيتهضا وخاصضة مضن دول 

العضريب. الخليضج 

النضادرة، إن  فاملهتمضون بربيضة السضاالت 

كانت للامعضز أو الخيول، مضن دول الخليج، 

الغوطضة بشضكل مسضتمر  كانضوا يضزورون 

قبضل الثضورة لضرشاء املاعز.

وأكضد محمضد أن سضعر الضرأس مضن املاعضز 

150 ألضف  الشضامي العضادي ال يقضل عضن 

لرة، وسضط متّسضك أصحابها بهضا، ورفض 

مثضن  يرتفضع  بينضام  للضرورة،  إال  بيعهضا 

العضروق النضادرة إىل أرقضام أكضر.

وأشضار املضريب إىل أنضه قبضل الثضورة بيعت 

أمامضه ماعضز بضض 250 ألضف لرة سضورية، 

أي مضا يعضادل خمسضة آالف دوالر أمريضي 

آنضذاك، ويقابل بحسضب سضعر رصف اليوم 

مليونضن ونصضف لرة ) 517 لضرة للدوالر 

الواحد(.

وبسضبب عروقهضا النضادرة أقيمضت مضزادات 

علنيضة ومهرجانضات ألجمضل ماعز شضامي، 

مواقضع  عضى  تسضجيات  تظهضر  كضام 

التواصضل االجتامعضي، األمضر الضذي جعلها 

هدفًضا للتهريضب إىل الدول املجاورة بشضكل 

كبضر قبضل الثضورة.

الماعز الشامي مهدد باالنقراض
السضالة النادرة مهددة باالنقراض، فنسضبة 

كبضرة منها قضضت يف قصضف النظام عى 

الغوطضة الرشقيضة، إضافة إىل مضوت العديد 

منهضا بسضبب قلضة التغذيضة وعضدم وجضود 

بيئضة مامئضة لربيتها.

وأوضضح محمضد أنضه كان ميلك قبضل الثورة 

أكضرث مضن 100 رأس، لكضن اليضوم مل يتبق 

حضال  وهضذا  فقضط،  خمسضة  سضوى  لديضه 

الكثريضن يف املنطقضة، التضي انخفض فيها 

عضدد املاعز الشضامي من حضوايل عرشة آالف 

قبضل الثضورة إىل ألفي رأس اليضوم، ما يعني 

الغوطضة  يف  املاعضز  ثضروة  مضن   80% أن 

. ت فقد

وحاولضت عنضب بلضدي التأكضد مضن النسضبة 

يف  زراعيضن  ومهندسضن  جهضات  مضن 

)الغوطضة  للامعضز  تربيضًة  األماكضن  أكضرث 

ودرعضا جنوبًضا(، لكنهضم تحدثوا عضن غياب 

األخضرة. السضنوات  خضال  اإلحصائيضات 

وأكضد املضزارع “أبو عبضد الله حشضيش” من 

درعضا أن املاعضز الشضامي أصبضح قليضًا إىل 

درجضة كبضرة، وخاصضة العضروق النضادرة 

يف  كثضرًا  ينتضرش  أنضه  إىل  مشضرًا  منضه، 

الوديضان، وخاصة وادي الرمضوك الخاضع 

اإلسضامية"،  "الدولضة  تنظيضم  لسضيطرة 

وحاولضت عنضب بلضدي التواصضل مضع أحضد 

املزراعضن هنضاك دون جضدوى.

املضزارع “أبضو عبضد اللضه” طالضب بإيجضاد 

حلضول رسيعة للحفضاظ عى هذه السضالة، 

واالتفضاق مع جهضات معيّنضة لحاميتها، عن 

طريضق جمعهضا يف منطقضة تكضون بعيضدة 

عن الضرصاع وتتوفضر فيها األجواء املناسضبة 

للحفضاظ عليهضا واسضتمرار بقائها.

األرقام الرسمية:
 انخفاض بنحو 50%

تعضداد املاعز الشضامي شضهد انخفاًضا كبرًا 

خضال العقديضن املاضيضن، بحسضب أرقضام 

ذكضرت  فقضد  السضوري،  النظضام  حكومضة 

صحيفضة "الثضورة" الرسضمية، يف تحقيضق 

نرشتضه يف 2012، أن تعضداد املاعز بلغ يف 

2009 بحضدود 40 ألضف رأس بعضد أن كان 

تعضداده يف 1987 حضوايل 77 ألضف رأس.

كان  االنخفضاض  أن  الصحيفضة  وأكضدت 

إىل  السضبب  وأرجعضت   ،49% مبعضدل 

انحسضار املراعي وغاء أسضعار األعاف يف 

السضنوات األخضرة وحضرص تربيتضه بغرض 

الوفضر. والربضح  التجضارة 

االنخفضاض دفضع حكومة النظام إىل إنشضاء 

محطضات بحثية بهدف تحسضن السضاالت 

وتأصيلهضا وزيضادة إنتاجهضا، كضام عملضت 

عضى مكافحضة تهريبهضا إىل دول الخليضج 

السضعودية. وخاصة 

ساللة نادرة في 
سوريا مهددة 

باالنقراض

أحد مربي الماعز الشامي في الغوطة الشرقية )عنب بلدي(   
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ما الذي تعرفه عن دواء

لوكاست؟
ملسضتحر  التجضاري  االسضم  هضو   Lukast لوكاسضت 

 ،"Montelukast Sodium" مونتيليوكاسضت الصوديوم

وهضو حضارص ملسضتقبات اللوكوتريضن.

واللوكوتريضن هي مضواد كيميائيضة موجودة يف الجسضم 

ويفرزهضا عنضد تنفس مسضببات الحساسضية )مثضل غبار 

الطلضع(. تسضبب هذه املضواد تورًما يف األغشضية املخاطية 

لألنضف والرئتضن وتقلضص العضضات حضول القصبضات 

الهوائيضة، ما يؤدي إىل تشضنجها، والذي ميكضن أن يؤدي 

إىل أعضراض الربضو، وبالتايل فضإن مونتيلوكاسضت مينع 

حضدوث التشضنج القصبضي والوزيضز أثناء التنفضس، كام 

يعالضج أعضراض الحساسضية األنفية.

ولذلك فإن لوكاست يستخدم:

- عضاج طويضل األمضد ملنضع حضدوث نوبضات ربويضة عند 

مضرىض الربضو القصبضي املزمن.

- ملنضع حضدوث التشضنج القصبضي عنضد بضذل الجهضد أو 

مامرسضة الرياضضة لضدى املضرىض الذيضن يعانضون مضن 

الربضو الجهضدي.

- للسضيطرة عضى أعضراض التهضاب األنضف التحسضي 

)عطضاس، انسضداد يف األنف، سضيان يف األنف، حكة يف 

األنضف( املوسضمي واملزمن من عمر سضتة أشضهر وما فوق.

معلومات صيدالنية
يتوفضر لوكاسضت يف الصيدليضات عضى شضكل أقضراص 

قابلضة للمضضغ )4 – 5 ملضغ(، وأقراص للبلضع )10 ملغ(، 

ويتوفضر يف بعضض البلضدان عى شضكل حبيبضات فوارة 

ضمضن مغلضف )4 ملغ(.

ويعطضى بجرعة واحضدة يف اليوم، مع أو بضدون الطعام، 

ييل: كام 

األطفضال مضن 1 إىل 2 سضنة: 4 ملغضم مضن الحبيبضات 

الفضوارة.

األطفال من 2 إىل 5 سنوات: قرص مضغ 4 ملغم.

األطفال من 6 إىل 14 سنة: قرص مضغ 5 ملغم.

البالغضون واملراهقضون مضن عمضر 15 سضنة فضام فضوق: 

قضرص 10 ملغضم.

وتعطضى الجرعضة يوميًا مسضاًء عند اسضتخدام لوكاسضت 

للوقايضة مضن هجضامت الربضو، وتعطى قبل سضاعتن من 

مامرسضة الرياضة عند اسضتخدامه ملنع تشضنج القصبات 

الجهضدي، بينام ميكضن إعطاؤهضا يف أي وقت مضن اليوم 

عنضد اسضتخدامها لعاج التهضاب األنف التحسضي، عى 

أن تعطضى الجرعضة بنفس الوقضت كل يوم.

ويجضب االنتباه يف حال اسضتخدام األكيضاس )الحبيبات( 

إىل عضدم فتضح الكيضس إال عندمضا يكضون الطفضل جاهزًا 

ألخضذ الضدواء، وميكضن وضضع الحبيبضات يف فضم الطفل 

مبضارشة، أو ميكضن خلطهضا بالحليضب أو األرز أو الجضزر 

املهضروس أو اآليضس كريضم أو عصر التفاح، عضى أن يتم 

تنضاول املخلضوط خضال 15 دقيقضة دون االحتفضاظ بضه 

الحق. لوقضت 

مالحظات
ال يفيضد لوكاسضت يف عاج أزمضات الربضو املفاجئة، وإمنا 

يجضب اسضتخدام األدويضة التي يضويص بهضا الطبيب يف 

هضذه الحضاالت )كالبخاخضات وغرهضا(، ولكضن يف حال 

كان املريضض يسضتخدم لوكاسضت للوقايضة مضن أزمضات 

الربضو فإنضه يسضتمر بتناولضه بشضكل منتظضم إىل جانب 

األدويضة املوصوفضة لعضاج األزمضة الحادة.

إذا كان املريضض يتنضاول جرعضة لوكاسضت يوميًا بشضكل 

منتظضم، فيجضب أال يتنضاول جرعضة أخرى قبل مامرسضة 

األعضامل املجهضدة كالرياضة.

يسضيطر لوكاسضت عضى أعضراض الربضو والتهضاب األنف 

التحسضي أثناء اسضتخدامه، لكضن يجب التنويضه إليه أنه 

ليس عاًجا شضافيًا بشضكل نهضايئ لهضذه الحاالت.

ميكن أن يسضبب لوكاسضت بعضض اآلثضار الجانبيضة مثل 

الصداع والدوخضة والعطش والحرقة املعديضة وأمل املعدة، 

لكضن مضن غر املتوقضع أن يؤثر عضى قضدرة البالغن عى 

القيادة أو تشضغيل اآلالت.

ميكن اسضتخدام لوكاسضت بشضكل آمن من قبضل الحوامل 

)فئضة B( واملرضعضات عنضد الحاجضة، ولكضن ال ينصح به 

عضادة للرضضع بعمر أقل من سضبعة أشضهر.

ال توجضد حاجضة لتعديضل الجرعضة لضدى املضرىض كبضار 

السضن، أو مضرىض قصضور الكبضد أو قصضور الضكى.

تهاني مهدي

وتشضتد هضذه الحاجضة خضال الحضرب 

وعضى  سضوريا،  بهضا  متضر  التضي 

العاملضن يف مجضال الصحة النفسضية 

يف  الجهضود  ببضذل  يسضتمروا  أن 

سضبيل تخفيضف وطضأة األمل والجضوع 

عضى  األطفضال  ومسضاعدة  والحصضار 

قضدر  النفسضية  صحتهضم  اسضتعادة 

املسضتطاع، فعضى الرغضم مضن صعوبة 

الظضروف التضي مضروا وميضرون بهضا، 

ورغضم أنهضا قضد تكضون غضر مفهومة 

الوقضت  أنهضم ويف  إال  لهضم،  بالنسضبة 

نفسضه ميتلكضون القدرة عضى التعايف، 

والخضروج منهضا بأقضل قضدر ممكن من 

النفسضية. األرضار 

املجضال  هضذا  يف  العاملضن  وعضى 

لهضؤالء  الدعضم  تقديضم  يف  رغبضوا  إذا 

درايضة  عضى  يكونضوا  أن  األطفضال، 

األساسضية،  الطفضل  بحاجضات 

النمضو،  مبراحضل  تضاٍم  وعضي  وعضى 

وخصائصهضا، ليتمكنضوا مضن التمييضز 

نضوع  النامئيضة، وبضن  املشضاكل  بضن 

تسضمى  التضي  املشضكات  مضن  آخضر 

ذلضك  ويكضون  نفسضية.  اضطرابضات 

مضن خضال توفر جو مناسضب يتسضم 

مضع  الطفضل  يبنيهضا  دافئضة  بعاقضات 

بالقبضول،  تتميضز  حولضه  مضن  الكبضار 

بضه  واإلميضان  والتقديضر  واالحضرام، 

التعبضر  ليسضتطيع  بقدراتضه،  والثقضة 

دون  و  حريضة  بضكل  مشضاعره  عضن 

خضوف. 

من خضال ذلضك يتضح أن مضا يحتاجه 

تلبيضة حاجاتضه  الطفضل ليضس مجضرد 

املاديضة، بضل هنضاك أنضواع أخضرى من 

الحاجضات ال تقضل أهميضة عنهضا تتمثل 

يف:

إىل  كالحاجضة  املاديضة:  الحاجضات   .1

والضدفء. وامللبضس  املضأكل 

األرسة  أن  املعضروف  مضن  األرسة:   .2

أو الجضو األرسي واحضد مضن حاجضات 

خالهضا  فمضن  األساسضية،  الطفضل 

وينمضو  والثقضة  األمضان  يكتسضب 

العديضد  أن  اجتامعيًضا ونفسضيًا، ومبضا 

مضن األطفضال فقضدوا أرسهضم، فيجضب 

توفضر الجو األرسي لهضم، وتعويضهم 

عضن الحرمضان الضذي يعيشضونه قضدر 

اإلمضكان.

3. خضرات جديضدة: يحتضاج األطفضال 

قدراتهضم  لتنميضة  اإلثضارة  إىل 

الحيضاة. يف  ومهاراتهضم 

تحميضل  إن  باملسضؤولية:  الشضعور   .4

تدريجيًضا  املسضؤولية  للطفضل  األرسة 

شضعوًرا  عنضده  يولضد  سضنه  حسضب 

بقيمتضه داخضل املنضزل، ويكسضبه الثقة 

بالقضدرة. والشضعور  بالنفضس 

ومضن األهميضة تحميضل الطفضل بعضض 

أيًضضا،  املدرسضة  داخضل  املسضؤوليات 

إن وجضدت، فهضذا يزيضد مضن ارتباطضه 

يؤويضه،  الضذي  املضكان  أو  باملدرسضة 

ويرفضع مضن قيمتهضا يف حياتضه.

والتقديضر:  الثنضاء  إىل  الحاجضة   .5

عبضارات  تلقضي  إىل  الطفضل  يحتضاج 

مضا  بأهميضة  ليشضعر  واملديضح،  الثنضاء 

االسضتمرار. عضى  ولتشضجيعه  ينجضز، 

والثنضاء والتقديضر كلمتضان مرابطتان 

فضام نريضده مضن الثنضاء هضو التقديضر، 

خضال  مضن  ذلضك  يتحقضق  مل  فضإن 

الثنضاء، فذلضك معنضاه أن هنالضك خطضأً 

الربويضة. العمليضة  يف 

ومضن هنضا يجضب أن منيضز بضن املديح 

والتشضجيع:

أو  السضلوك  يسضتهدف  التشضجيع: 

الجهضد املبضذول. مثضل "يبضدو أن لديك 

الغرفضة". ترتيضب  عضى  القضدرة 

مثضل  النتائضج،  يسضتهدف  املديضح: 

مرتبضة". الغرفضة  “رائضع! 

كضام أن املديضح مرتبط مبزاج الراشضد، 

املديضح  حجضم  يختلضف  مضرة  فضكل 

عضن غرهضا، وقضد يصضل إىل مرحلضة 

يعتضاد الطفضل فيهضا عى ذلضك، فيفقد 

إطضراء،  مضن  يسضمع  مبضا  الشضعور 

لديضه  وبالتضايل فضإن ذلضك مل يخلضق 

روح املبضادرة ومل يعضزز مالديضه مضن 

قضدرات.

ومضن هنضا فضإن مضا علينضا فعلضه عند 

تقديضم الثنضاء والتقديضر هضو تحديضًدا 

لضي  الطفضل،  سضلوك  عضى  الركيضز 

يصبضح لديضه ثقضة بقدراتضه مضا يعزز 

روح املبضادرة، دون أن ينتظضر عبارات 

أحد. مضن  املديضح 

يف األحضضوال العاديضضة عموًمضضا، ويف 

ظضضروف الحضضرب خصوًصضضا، تحضضّدد 

خصائضضص األطفضضال واحتياجاتهضضم 

واملرحلضضة النامئيضضة التضضي ميضضرون 

بهضضا نضضوع التدخضضل وليضضس مضضا نضضراه 

نحضضن كراشضضدين، فمقيضضاس مصلحضضة 

نقضضدم  أن  علينضضا  ميضضيل  الطفضضل 

الدعضضم وفًقضضا لحاجضضات األطفضضال 

وليضضس وفًقضضا لحاجاتنضضا.

تزامًنضا مضع فصل الشضتاء تضزداد حضاالت الزكام 

وااللتهابضات، ويضكاد ال ميضر شضتاء إال ويصضاب 

الرد. بأمضراض  الشضخص 

كانضت  كلضام  الحلضق  التهضاب  مضدة  وتطضول 

املناعضة ضعيفضة، والظضروف املحيطة بالشضخص 

أصعضب.

األماكن  ويلتزم  الدواء  عى  املريض  يداوم  أحيانًا 

أو  فيه  املرض  من  يتخلّص  ال  ذلك  ومع  املغلقة، 

أعراضه. أحد 

هضريت  “ذا  موقضع  عضن  ترجمضت  بلضدي  عنضب 

مضن  للتخلضص  نصائضح  املتخصضص،  سضول“ 

الحلضق: التهضاب 

الغرغرة
مضن املفيضد اللتهضاب الحلضق واالحتقضان الغرغضرة 

باملضاء وامللضح، والركيضز عضى الجضزء الخلفضي من 

“دون سضعال”. الحلضق، 

كضرر الغرغضرة كل سضاعة للحصضول عضى النتيجة 

املطلوبضة، وميكضن إضافضة بعضض البهضارات للامء 

وامللضح، لتخديضر أمل الحلضق.

شرب الكثير من السوائل
التهضاب الحلضق يسضبب غالبًضا نوًعضا مضن الجفاف، 

يضؤدي ذلضك إىل صعوبضة يف الطعضام والحديضث.

لذلضك فضإن إبقضاء الفم بحالضة رطبة يحّد مضن تهيج 

االلتهاب.

العسل
ملعقضة من العسضل يوميًا تسضاعد يف تخفيف تهيج 

الحلضق والشضعور بضاألمل، إذ أنضه ميتضاز بخصائص 

املضضادات الحيوية.

غسل الجيوب األنفية
قضد يكضون سضبب التهضاب الحلضق هضو اإلفضرازات 

الضرد  إىل  تنتسضب  التضي  السضميكة  املخاطيضة 

األنفيضة. الجيضوب  التهضاب  أو  واالنفلونضزا 

هضذه  تخفيضف  عضى  يسضاعد  الجيضوب  غسضل 

اإلفضرازات، وبعضد ذلضك ميكضن مضرور الهضواء مضن 

خالضه.

الشاي
للمرشوبضات السضاخنة دور كبضر يف تخفيضف آالم 

الحلضق، إذ أن فنجضان مضن الشضاي مضع أي عشضبة 

مفضلضة لضك، مضن بابونضج أو زهضورات أو عضرصة 

ليمضون، كفيلضة مضن أن توقضف أوجاعضك.

الهواء الرطب
الهضواء الجضاف يزيد من تهيضج الحلضق، لذلك يجب 

ورطبًضا،  دافئًضا  الغرفضة  جضّو  يكضون  أن  الحضرص 

املاء. الهضواء ببخضار  كتلطيضف 

تغيير هواء الغرفة
يفضضل تغير هضواء الغرفضة باسضتمرار، للمحافظة 

عضى نظافتهضا، وكنضوع مضن التعقيضم الطبيعي له، 

فمضن املعضروف أن هضواء الغرفضة التضي يتواجد بها 

املريضض، غالبًضا هضو هضواء ملضوث، ومضكان خصب 

العدوى. لنقضل 

حمض األسكوربيك
تناولضه  ويعتضر   ،”C “فيتامضن  مسضحوق  هضو 

خطضوة للعضاج والوقايضة كذلضك مضن عضدة أمراض 

أبرزهضا التهضاب الحلضق.

ويوجد الفيتامن يف بعض الفواكه والخروات، مثل 

الفلفل، براعم بروكسل،  الكيوي،  الفراولة “الفريز”، 

البندورة، الكزبرة والريحان ووالزعر والبقدونس.

الثوم
يعضّد الثضوم مضضاًدا حيويًضا طبيعيًا، وعاًجضا فعااًل 

لالتهابات.

ميكضن تقطيع حبة الثضوم إىل عدة أجضزاء وابتاعها 

الدواء. مثلام تؤخذ كبسضوالت 

ثبضت أن للثضوم خصائضص مضضادة للجراثيضم، مبا 

الحلق. يف ذلضك بكتريضا 

خمس حاجات أساسية
لألطفال في الحرب

ال يتركك 
التهاب الحلق؟

ألنك لم تفعل 
هذه األمور

يتأثر األطفال بالحروب واألحداث الصعبة كما يتأثر الكبار، إال أن ردود فعلهم وطريقة تعاملهم مع ما يشهدونه 
من أحداث يختلف عن الكبار، فبينما يطّور الكبار مفاهيم وأفكار تساعدهم على التأقلم مع الواقع، نجد 

األطفال يحتاجون إلى الدعم والمساعدة للحيلولة دون أي إعاقة في نمائهم وتطورهم النفسي واالجتماعي.
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والخيانـة،  واالنصيـاع،  الحـب،  عـن 

"شـيطنات  روايـة  تـدور  والغفـران، 

البـروّي  للكاتـب  الخبيثـة"  الطفلـة 

يوسـا. بارغـاس  ماريـو 

وهـي مـن ترجمـة صالـح علـاين، 

ونـرشت  صفحـة،   400 يف  تقـع 

بالعربيـة عـن دار املـدى عـام 2007.

املتكـررة عـى هـذه  التعليقـات  مـن 

 ،"goodreads" موقـع  عـى  الروايـة 

بيـذّل"،  الحـب شـو  عبـارة "يـرضب 

بهـا  سـتخرج  التـي  النتيجـة  أمـا 

عـى  تأكيـد  فهـي  قراءتهـا،  بعـد 

"القـط  القائـل  الشـعبي  املثـل 

يفـرّس  مـا  وهـو  خّناقـه"،  يحـب 

الطيـب،  الفتـى  أو  ريـكاردو،  حـّب 

األسـاء  متعـددة  الخبيثـة،  للطفلـة 

والشـخصيات، وحب الطفلـة الخبيثة 

لزعيـم املافيـا اليابـايّن فوكـودا رغم 

بهـا. املطلـق  وتحكّمـه  تسـلطه 

البـرو،  يف  الروايـة  أحـداث  تـدور 

مـع  أسـايس،  بشـكل  وفرنسـا، 

واليابـان،  بريطانيـا،  بـن  تنقـات 

مـا  ممتـدة  فـرة  خـال  وإسـبانيا، 

بـن خميسـينيات القرن املـايض إىل 

. ته تسـعينيا

والـرواي فيهـا هـو ريـكاردو، املحّب 

طمـوح  ذات  متقلّبـة  المـرأة  بثبـات 

والـرثاء  للمغامـرة  وعشـق  مدّمـر 

)عى عكـس تواضـع طموحـه هو(، 

خـال عقـود أربعـة مل يقابلهـا فيها 

تحتاجـه. عندمـا  إال 

يعمـل ريـكاردو كمرجم فـورّي لعدة 

لغـات يف مقـر اليونسـكو بباريـس، 

ويواجـه مصاعـب "مهنـة األشـباح" 

كـا يسـّميها. وهـو مـا جعلـه يتجه 

مـن  األدبيـة  النصـوص  لرجمـة 

لإلسـبانية. الروسـية 

الحـب  عـن  روايـة  كونهـا  ورغـم 

أحداثهـا  أن  إال  أولـوي،  بشـكل 

تتقاطـع مـع تاريخ الثـورة يف البرو 

وتدريـب الثـوار يف كوبـا، لتكـرار ما 

حصـل بكوبـا يف بلدهـم، كـا ميـر 

لنـدن  الهيّبـن  حيـاة  عـى  الكاتـب 

وجلسـاتهم، ومنهجهـم املتحـرر مـن 

كل يشء، وانتشـار اإليـدز بينهـم يف 

لثانينيـات. ا

كـرثة  الروايـة  يف  البعـض  يعيـب 

وكـرثة  املعقولـة،  غـر  الُصـدف 

بأوصـاف  فيهـا  الحميميـة  املشـاهد 

عـى  تقييمهـا  يجعـل  مـا  مبـارشة، 

بشـكل  يتفـاوت  الجودريـدز  موقـع 

كبر بـن نجمـة واحدة عنـد البعض، 

وخمـس نجـات عنـد البعـض اآلخر.

اقتباس:

فيـك  أن  "أنـَت شـخص طيـب، غـر 

عيًبـا مريًعـا: افتقـارك إىل الطمـوح. 

أنـت سـعيد مبـا توصلـت إليـه، أليس 

كذلـك؟ لكـن مـا توصلـت إليـه ليـس 

شـيًئا أيهـا الفتـى الطيـب. و لهـذا ال 

ال  فأنـا  امرأتـك.  أكـون  أن  ميكننـي 

هـو  مبـا  مطلًقـا  أقنـع  أن  أسـتطيع 

لـدّي. أريـد املزيـد دامئًـا". 

كتاب

شيطنات
الطفلة الخبيثة

لـ ماريو بارغاس يوسا

منوعات

أللعضاب  اليابانيضة  "ننتينضدو"  رشكضة  أعلنضت 

الفيديضو، أن لعبة "سضوبر ماريو رن" سضتكون 

متاحضة عضى أجهضزة "أندرويضد"، مطلضع آذار 

. ملقبل ا

 "Droid life" موقضع  ذكضر  مضا  وبحسضب 

التقنضي، 19 كانضون الثضاين، سضيكون بإمضكان 

مسضتخدمي أجهضزة "أندرويضد" تحميضل اللعبة 

مضن منصضة "غوغضل بضاي"، يف آذار املقبضل.

يف  مجانيضة  اللعبضة  تكضون  أن  املتوقضع  ومضن 

مجانًضا. تحّمضل  بعدمضا  مراحلهضا،  بدايضة 

لكنهضا سضتصبح بقيمة عضرشة دوالرات، إذا أراد 

املسضتخدم اللعضب يف املراحضل ما بعضد الثالثة.

لعبضضة "سضضوبر  أتاحضضت  الرشكضضة  وكانضضت 

ماريضضو رن" الشضضهرة، عضضى أجهضضزة "آيفضضون" 

التضضي تعمضضل بنظضضام "IOS"، يف ترشيضضن 

الثضضاين املضضايض.

وحققضت أرباًحضا "خياليضة" خضال أول أربعضة 

أيضام مضن طرحهضا يف األسضواق، بضض 40 مليون 

اللعبضة األرسع مبيًعضا يف  تثبيضت، مضا جعلهضا 

العضامل، متفوقضًة عضى لعبضة "بوكيمضون جضو" 

الشضعبية.

وتحتضاج اللعبضة إىل االتصضال باإلنرنضت للعب 

فيهضا، منًعضا للقرصنضة، عى حد تعبضر الرشكة.

ماريضو  شضخصية  اسضتخدام  لاعبضن  وميكضن 

الشضهرة، والقفضز بهضا بضن مسضتويات اللعبضة 

املختلفضة، عضر الضغط املسضتمر عى الشاشضة.

 Fire" لعبضة  أن  أيًضضا  "ننتينضدو"  وأعلنضت 

عضى  متاحضة  سضتكون   "Emblem: Heroes

املقبضل. شضباط  يف  أندرويضد،  أجهضزة 

لعبضة  عضن  منطهضا  يف  تختلضف  لعبضة  وهضي 

أحداثهضا  تضدور  إذ   ،"Super Mario Run"

املاملضك. مضن  اثنتضن  بضن  حضرب  حضول 

طضّور علضامء وباحثضون بطاريضة جديدة مضزودة مبواد 

إلطفضاء الحريضق، منًعضا النفجضار بطاريضات الهواتضف 

واشضتعالها. الذكية 

وبحسضب مضا ذكضر موقضع هيئضة اإلذاعضة الريطانية 

“BBC”، الثاثضاء 17 كانضون الثضاين، فضإن بطارية 

ذاتيًضا  عملهضا  تبضدأ  املطضّورة،  أيضون”   – “ليثيضوم 

عنضد ارتفضاع درجضة حضرارة الجهضاز أكرث مضن الحد 

. لازم ا

وزود العلضامء البطارية بطضاء من البوليمر الحسضاس 

للحضرارة، وعندمضا تبدأ حضرارة البطاريضة باالرتفاع عن 

معدلهضا، يذوب الطضاء ويُطلضق مثبطات اللهضب، التي 

توقضف الشضعلة يف أقضل مضن نصضف ثانيضة، بحسضب 

ملوقع. ا

الذكيضة  الهواتضف  يف  البطاريضة  هضذه  وتسضتخدم 

والسضيارات الكهربائيضة وأجهضزة الكمبيوتضر املحمضول 

اشضتعالها. ملخاطضر  منًعضا  كافضة، 

سضيئة  تجضارب  “ليثيضوم”  بطاريضات  وشضهدت 

ملسضتخدميها، خصوًصضا تلضك املسضتخدمة يف هاتضف 

“غاالكي نضوت ″7، والتضي أدى انفجارهضا إىل تدمر 

العضامل. أيضدي مسضتخدميه حضول  35 جهضازًا يف 

مضا اضطضر الرشكضة إىل سضحبه مضن األسضواق بعضد 

شضهرين من طرحه، لتفضوق خسضائرها 15 مليار دوالر 

أمريضي، وسضط فضيحضة مدوية.

وتتجضه أنظضار املخرعضن إىل تطويضر منضاذج مختلفة 

البطاريضات، محاولضن االسضتغناء عضن بطاريضة  عضن 

“ليثيضوم” التقليدية، والتي سضببت العديد من املشضاكل 

. ميها ملستخد

إذ عضرض فريضق بحضوث يعمضل يف “جامعضة تورنتو” 

بكنضدا، بطاريضة “ليثيضوم” تعمضل بواسضطة فيتامضن 

“ب 2”، ومتحضور االكتشضاف عى توظيضف الفيتامن، 

“كاثضود”  البطاريضة  يف  سضالب  كقطضب  ليعمضل 

البطاريضة،  كهربضاء  معظضم  يخضزّن  الضذي   Cathode

ويتضوىّل إطاقهضا عنضد تشضغيل البطاريضة يف األجهزة 

اإللكرونيّضة.

كضام طّور باحثضون يف جامعضة فلوريدا، منوذًجضا أوليًا 

لبطاريضة فائقضة، ميكن شضحنها بثوان وتدوم أسضبوًعا 

كامضًا، محاولضن بذلضك إرضضاء رغبضات مسضتخدمي 

الهواتضف الذكيضة، الذيضن غالبًا ما يسضأمون من شضحن 

هواتفهضم مضرات عضدة يف اليوم.

وكان آخضر ما توصضل إليه املبتكضرون، مولضًدا كهربائيًا 

جديضًدا يسضتمد الطاقضة مضن حركضة جسضم اإلنسضان، 

لشضحن الهواتضف الذكية بعيًدا عضن مقابضس الكهرباء.

وذكضر موقضع “سضكاي نيضوز”، الخميضس 

19 كانضون الثضاين، أنه بإمكان مسضتخدمي 

“واتسضاب” معرفضة أكضرث األصدقاء إرسضااًل 

.GIF للرسضائل والصور والصضور املتحركة

وهضذه امليضزة متاحضة يف الهواتضف الذكيضة 

بنظامي “أندرويضد” و”IOS”، ولكن بطرق 

. مختلفة

 وتعمضل يف أجهضزة “أندرويضد” بالضغضط 

اختيضار  ثضم   ،”Settings“ إعضدادات  عضى 

 chat“ وتاريضخ املحادثة ،”chat“ املحادثضة

 Email“ عضى  وبالضغضط   ،”history

بأسضامء  طويلضة  قامئضة  لتظهضر   ،”chat

األشضخاص األكرث تواصضًا عضى الرنامج.

وعنضد الضغضط عضى أحضد األسضامء تظهر 

الرسضائل  عضدد  عضن  تفصيليضة  معلومضات 

املرسضلة وعضدد الصضور ومقاطضع الفيديضو 

والرسضائل الصوتيضة، باإلضافضة إىل الحجم 

الضذي اسضتهلكته البيانضات عضى الهاتضف.

أمضا يف أجهضزة “آيفون” التضي تعمل بنظام 

التفاصيضل  “IOS”، فيمكضن معرفضة هضذه 

ثضم   ،”Settings“ إعضدادات  إىل  بالذهضاب 

 Data“ االسضتخدم  وتخزيضن  البيانضات 

 Storage“ ثضم   ،”and Storage Usage

Usage”، فتظهضر قامئضة األصدقضاء األكرث 

تواصضًا.

وتتوفضر يف الرنامضج مجموعضة مضن املزايا 

الخفيضة، مثضل إمكانيضة اسضتخدام التطبيق 

ويضب”  “واتسضاب  عضر  الكمبيوتضر  عضى 

ظهضور  آخضر  وإخفضاء   ،whatsapp web

للمسضتخدم.

كضام يوفضر ميضزة عضدم إظهضار املضؤرشات 

أن  يرغضب  ال  املسضتخدم  كان  إذا  الزرقضاء 

قضرأ رسضائلهم. أنضه  أصدقضاؤه  يعضرف 

وتعمضل رشكضة “واتسضاب” عضى تطويضر 

تطبيقهضا باسضتمرار، وإضافضة العديضد من 

األقضوى  املنافضس  ليبقضى  عليضه،  امليضزات 

لجميضع الرامضج، مثضل “سضناب شضات” و 

وغرهضا. و”فايضر”  “تيليغضرام” 

عضى  الرشكضة  أضافتهضا  ميضزة  وآخضر 

املرئيضة  املكاملضات  ميضزة  هضي  برنامجهضا 

متكامضًا  الرنامضج  ليصبضح  )فيديضو(، 

التكنولوجيضا. خضراء  رأي  بحسضب 

بطارية جديدة تمنع انفجار الهواتف الذكية

مزايا خفية في “واتساب”
لمعرفة أكثر األشخاص تواصاًل معك

أجهزة "أندرويد" على ُبعد شهرين 
من لعبة "سوبر ماريو"

يتيح برنامج التراسل 
الفوري “واتساب” مزايا 

عدة لمستخدميه، بعضها 
شائع االستخدام، واآلخر 

مخفي، ولكن يتيح 
معرفة بيانات تفصيلية 

عن األشخاص األكثر 
تواصاًل معك عبر التطبيق.
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تسالي

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

اآلراء الواردة في الجريدة ال تعبر بالضرورة عن رأي عنب بلدي

أفقي
يتوقف  - مخرع املخرطة. 1
طائر جاء يف أغنية لفروز  - األرض املمتدة . 2

تحت القدمن
طريق مبني بن مكانن مرتفعن  - سجن . 3

أمريك شهر اصبح مزارا للسياح ومعناه 
القرص

ميسح عى جسمه الدهن وغره  - نصف . 4
سكون

نصف نورة  - مكان ومخزن البيع  - حيوان . 5
يعيش يف الغابات ويف القارة القطبية الشاملية

مجموعة من الناس منتدبة لعمل ما  - يرددن . 6
عى مكان محدد

ما يخرجه الطائر من طعام بعد هضمه  - . 7
متشابهان  - أشار بعمل يشء ما

لسقي النبات  - جزء من وحدة العملة األمركية. 8
االسم االول ملناضل وبطل االستقال يف جنوب . 9

إفريقيا –  - مخرع التلفزيون
نصف مفرز  - مخرع الكامرا )معكوسة(. 10

أفقي
مخرع الدراجة النارية املوتورسايكل. 1
مخرع اآللة الكاتبة. 2
مخرع خط إنتاج السيارات  - يوصف به الِعرق . 3

البرشي مبعنى أن له امتداد
هدم  - االسم األول ملمثل أفام جيمس بوند . 4

سابق
مخرع قضيب منع خطر الصواعق  - نصف . 5

ناقد
االسم األول ملخرع مكر الصوت )االسم الثاين . 6

ويرمر(
لقب ارستقراطي اورويب  - زرع خرج من . 7

االرض
مختار باإلنكليزية  - مخرع املصعد الكهربايئ. 8
نصف طاقم  - رقم )معكوسة(  - سقيا األرض . 9

والزرع
مخرع السيارة األملاين  - نصف داكن. 10

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

تكون بعض املربعات الصغرة معبأة باألرقام بدايًة،

وعى الاعب إكامل باقي املربعات باستخدام األرقام من 1 إىل 9، يف كل 

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

حلول العدد السابق
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قـــائمة اإلرهاب

العضب فريق النضادي األهضيل ومنتخب مضرص لكضرة القدم، 

اسضمه بالكامضل محمد محمضد أبو تريكضة ولد عضام 1978 

يف قريضة ناهيا مبحافظة الجيضزة ألرسة متواضعة، وتخرج 

من قسضم التاريخ بكليضة اآلداب بجامعضة القاهرة. 

بدأ مامرسضة كرة القدم يف شضوارع ناهيا وشارك يف العديد 

مضن الضدورات الرمضانية حتى التحق بنادي الرسضانة وهو 

يف الثانيضة عرش مضن عمره، ثضم انتقل إىل الضدوري املمتاز، 

وانضضم إىل النادي األهيل يف موسضم 2003.

وأسضهم يف تحقيضق العديضد من اإلنجضازات واأللقضاب كان 

أبرزهضا فوز الفريضق ببطولتن متتاليتضن لألندية اإلفريقية 

أبطضال الضدوري، كضام سضاهم يف حصضول الفريضق عضى 

برونزيضة أنديضة العضامل يف اليابان عضام 2006.

أحضرز أبو تريكة العديضد من األهداف املهمة والحاسضمة يف 

مسضرته الكرويضة، سضواًء مع املنتخضب املضرصي أو النادي 

األهضيل، منها هدفضه يف نهضايئ دوري أبطضال أفريقيا أمام 

الصفاقضي التونضي الضذي منح اللقضب لألهضيل، كام أنه 

صاحضب هدف الفضوز بكأس األمضم األفريقية لعضام 2006. 

وأيًضضا أحرز يف بطولضة األمم األفريقية سضنة 2008 ثاثة 

أهضداف، كان من بينها هدف يف مرمضى منتخب الكامرون 

يف النهضايئ لتفوز مضرص بالبطولة.

حصضل أبو تريكة عضى جائزة الكاف ألفضضل العب إفريقي 

داخضل القارة أربع مضرات وهو صاحب الرقضم القيايس لها.

ويعضد أبضو تريكضة، حتضى اآلن، الهضداف التاريخضي لدوري 

أبطضال أفريقيضا برصيضد 33 هدفًضا، وكذلضك يعضد الهضداف 

التاريخضي لديضريب القاهضرة برصيضد 13 هدفًضا، وهو يعد 

أيًضضا واحضًدا من ضمن نضادي "فيفضا" املئضوي وواحد من 

ضمضن نضادي املئضة برصيضد 105 أهداف.

ويف عضام 2014 تضم اختيضار أبضو تريكضة من قبضل "فيفا" 

ضمضن أفضل العبضي كأس العامل لألنديضة يف تاريخها، وتم 

اختيضار هدفضه يف هروشضيام كأفضضل هضدف يف تاريضخ 

كأس العضامل لألندية.

الريضايض  )االتحضاد  "كاف"  اختضار   2014 عضام  ويف 

اإلفريقيضة. للكضرة  كسضفر  تريكضة  أبضو  اإلفريقضي( 

ويف 2016 تضم تصنيضف أبضو تريكة ضمن قامئة أسضاطر 

كرة القضدم من قبضل االتحاد الضدويل لتاريضخ وإحصاء كرة 

القدم.

ويف أيضار 2016 تضم تكرميضه مضن قبضل "فيفضا" ضمضن 

مجموعضة مضن أسضاطر كضرة القضدم يف حفضل كونغضرس 

الفيفضا 66 يف املكسضيك.

 تشضبه جامهره أسضلوبه يف اللعب يف مركز خط الوسضط 

املتقضدم أو املهاجضم الثضاين بأسضلوب النجضم الفرني زين 

الديضن زيضدان، ويعمل منضذ اعتزالضه يف 2013 محلًا لدى 

قنضوات "يب إن سضبورت" الرياضيضة يف قطر.

مـــن هــو 
“الماجيــــكو"؟
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قـــائمة اإلرهاب

قضيضة النجضم املضرصي محمضد أبضو تريكضة 

إذ  للجضدل،  إثضارة  واألكضرث  األخضرة  هضي 

قامئضة  املرصيضة عضى  السضلطات  وضعتضه 

اإلرهضاب، بقضراٍر من قبضل محكمضة جنايات 

 1500 برفقضة  املضايض  األسضبوع  القاهضرة 

أخضرى. شضخصية 

ما هو سبب إدراج أبو تريكة؟
وأوضحضت محكمضة الجنايضات يف تفاصيل 

عضى  املضرصي  النجضم  إدراج  أن  حكمهضا، 

قامئضة اإلرهضاب بعضد تأكيد انتامئضه لجامعة 

مؤكضدًة  مضرص،  يف  املسضلمن"  "اإلخضوان 

للقيضام  ماديًضا  متويضًا  الجامعضة  تلقضي 

ضضد  عنضف  وأعضامل  إرهابيضة،  بعمليضات 

مؤسسضات الدولضة، مضن عضدد مضن الرشكات 

املعروفضة يف مضرص، يعضود بعضهضا ملحمضد 

أبضو تريكضة.

وجضاء يف قضرار املحكمضة، بحسضب ترصيح 

رئيضس  الجمضل،  حامضل  محمضد  املستشضار 

مجلضس الدولضة سضابًقا، أن الحكضم الصادر 

سضيمنع أبضو تريكضة من السضفر وسضترقب 

الضوارد  ومضن  وصولضه،  األمنيضة  الجهضات 

القبضض عليضه عنضد وصولضه مضن الخضارج.

القضرار  أن  تريكضة  أبضو  محامضي  وأضضاف 

لضه  الفرصضة  إتاحضة  دون  خلسضة،  صضدر 

للدفضاع عن موكلضه، معتضرًا أن القضرار ينال 

اسضتدعاء  يتضم  مل  إذ  القانضون،  دولضة  مضن 

الاعضب مضن أي جهضة قضائيضة، ومل توجضه 

لضه أي تهمضة، كضام تضم إعامضه بالخضر عن 

الصحضف. إحضدى  طريضق 

قانضون  عضى  املحكمضة  قضرار  واسضتند 

الكيانضات اإلرهابيضة، الذي أصضدره الرئيس 

بغيضاب  السضيي،  الفتضاح  عبضد  الحضايل، 

مجلضس النضواب، والضذي وافضق عليضه بعضد 

صدوره دون مناقشضة، ويرمضي القانون إىل 

وضضع أي شضخص أو مؤسسضة أو جمعيضة 

أو حركضة أو حضزب عضى قامئضة اإلرهضاب، 

والتحفضظ عليهضم مضن دون اسضتدعائهم أو 

سضامع الدفضاع عنهضم، بإجضراءات بسضيطة 

وسضهلة.

تضامن عربي: القرار إرهاب بحّد ذاته
وأثضار القضرار انتقادات عديدة يف األوسضاط 

يحظضى  إذ  والعامليضة،  والعربيضة  املرصيضة 

تخطضت  كبضرة  بشضعبية  املضرصي  النجضم 

مشضاهر  وهضّب  العضريب،  والعضامل  مضرص 

الرياضة العرب ملؤازرة ومسضاندة أسضطورة 

وزيضر  تقدمهضم  املرصيضة،  القضدم  كضرة 

الرياضضة التونضي السضابق طضارق ذياب، 

الضذي أبضدى تعاطفضه الكبضر مضع الاعضب 

بأنضه أنظضف وأنبضل وأرشف  إيضاه  واصًفضا 

القطضري  اإلعامضي  شضارك  كضام  النضاس، 

محمضد سضعدون الكضواري يف حملضة الدفاع 

عضن أبضو تريكضة، عندمضا وصفه بأنضه قصة 

نجضاح إنسضان سضتبقى خالضدة يف التاريخ، 

كضام أنضه مضن أفضضل مضا أنجبضت الرياضية 

العربيضة.

بينضام وصضف أميضن جضادة املقضدم واملذيضع 

"إرهضاب  بأنضه  القضرار  الشضهر  السضوري 

فكضري بحد ذاتضه"، وذهب املعلضق الجزائري 

الشضهر حفيضظ دراجضي، يف تعليقضه عضى 

وضع أسضطورة األهيل القاهضري عى قوائم 

اإلرهضاب إىل أبعضد من ذلك بكثضر، الفتًا إىل 

أن أبضو تريكضة رّشف مرص والعرب، وأسضعد 

الكرويضة،  عشضاقه بأخاقضه قبضل مهاراتضه 

الدنيضا  عضى  نقضرأ  أن  يجضب  أنضه  أضضاف 

السضام عندمضا يصنضف الكابنت محمضد أبو 

إرهابيًا. تريكضة 

وعضى صعيضد املراسضلن، فقد كتضب أرشف 

الواسضعة  بتغطيتضه  املعضروف  عيضاد،  بضن 

ألخبضار قطبضي الكضرة اإلسضبانية، برشضلونة 

وريضال مدريد، عر حسضابه الشضخي يف 

"تويضر"، "أحبضك يضا نجضم النجضوم". كام 

أرفضق املراسضل الريضايض الشضهر حسضن 

ياسضن، املختص مبتابعضة الكضرة اإليطالية، 

صضورة تجمعضه مضع أسضطورة كضرة القضدم 

املرصيضة.

الصحافة العالمية ُتساند
 "زيدان مصر"

إىل ذلضك، تفاعلضت وسضائل اإلعضام العاملية 

السضلطات  قضرار  مضع  واسضع  نطضاق  عضى 

"مضاركا"  صحيفضة  عنونضت  إذ  القضائيضة، 

مضن  املرصيضة..  الكضرة  "زيضدان  اإلسضبانية 

إرهضايب". إىل  األهضيل  نجضم 

أمضا مواطنتهضا صحيفضة "آس" اإلسضبانية، 

فقضد لفتضت إىل أن محمضد أبو تريكضة، الذي 

النضادي  مضع  الرونزيضة  بامليداليضة  تضوج 

األهضيل يف بطولضة كأس العضامل لألندية عام 

2006، أصبضح عى قامئضة "اإلرهابين" يف 

مضرص املمنوعضن من السضفر.

ويضرى مراقبضون أن أسضطورة كضرة القضدم 

مواقفضه  مثضن  يدفضع  يضزال  ال  املرصيضة 

العربيضة،  للشضعوب  املنضارصة  السياسضية 

إذ  الفلسضطينية،  القضيضة  رأسضها  وعضى 

كشضف مطلع عضام 2008 عن قميضص كُتب 

عليضه "تعاطًفضا مضع غضزة"، خضال احتفاله 

بهدفضه يف شضباك السضودان، عضى هامضش 

مشضاركة الفراعنضة يف نهائيضات كأس األمم 

األفريقيضة.

كضام أوىص نجضم األهضيل القاهضري بوضع 

كفنضه  يف  غضزة"  مضع  "تعاطًفضا  قميضص 

بعضد وفاتضه، عضاوة عضى إظهضاره قميضص 

اللضه"، انتصضاًرا  "نحضن فضداك يضا رسضول 

للرسضول صضى اللضه عليضه وسضلم، رًدا عى 

الرسضوم الكاريكاتضر الضذي نرشتضه صحف 

دمناركيضة.

جارفضة  بشضعبية  تريكضة  أبضو  ويحظضى   

وجامهريضة هائلضة يف الوطضن العضريب من 

عليضه  تُجمضع  حيضث  الخليضج،  إىل  املحيضط 

الشضعوب العربيضة، والتضي أطلقضت تضامًنا 

#أبوتريكضة_ هاشضتاغ  تويضر،  عضى  معضه 

مش_مجضرم، الذي انترش بشضكل كبر عقب 

صضدور القضرار مضن السضلطات املرصيضة.

يرحلون من بالدهم أو ينفون منها، تستقبلهم بلدان أخرى لتقدر مكانتهم وتضعهم في مكانهم الصحيح، في بالدنا العربية من الطبيعي أن يحصل 
هذا على جميع المستويات، فشروط أن تكون ناجًحا تبدأ من والئك المطلق لرأس الهرم وال تنتهي عند أصغر ضابط أمن. في تاريخ كرة القدم جرت 
العادة أن تكرم الدولة العبيها على ما قدموه لبلدهم خالل سنوات عطائهم، وقدم تجعل منهم في المستقبل بعد االعتزال مسؤولين رياضيين أو 

قد يتصدرون شاشات التلفزة لنقل خبرتهم الكروية عبر برامج رياضية مختلفة، ولكن رغم شعبيتهم الكبيرة ال تجد بعض الحكومات أي مانع من 
نبذهم وحرمانهم من دخول البالد وإلصاق التهم بهم.

محبوب الجماهير 
و"ماجيكو" الفراعنة على



قضّدرت مصضادر يف وزارة الصحضة الركيضة، 

مضن  أكضرث  وضعضن  السضوريات  النسضاء  أن 

177 ألضف طفضل، عضى مضدار خمسضة أعوام 

ونصضف.

وأوضحضت املصضادر، وفضق مضا نقلضت وكالة 

"األناضضول" الركية، أن عدد حضاالت الوالدة 

لضدى الاجئن السضورين منذ بضدء توافدهم 

إىل األرايض الركيضة، بلضغ 177 ألًفضا و568 

. لة حا

وأشضارت الوكالضة يف تقريرهضا، 19 كانضون 

الثضاين، إىل أن قرابضة ثاثضة مليون سضوري، 

ممضن يخضعضون لقانضون الحاميضة املؤقتضة، 

يسضتفيدون مضن الخدمضات الصحيضة مجانًا، 

عر كافضة املستشضفيات الحكوميضة املنترشة 

الباد. أرجضاء  يف 

وذكضرت املصضادر أن تركيا أنشضأت 65 مركزًا 

صحيًا متخصًصضا، لتقديم الخدمضات الطبية 

لاجئن السضورين.

ووزارة الصحضة تعمضل عضى تأسضيس 500 

مركضز إضضايف يف كافة أنحاء البضاد، بهدف 

الطبيضة  الخدمضات  تقديضم  عمليضة  تسضهيل 

لاجئضن السضورين.

نيسضان   29 مضن  املمتضدة  الفضرة  وخضال 

2011 إىل نهايضة أيلضول املضايض، اسضتقبلت 

املستشضفيات واملراكضز الصحيضة الركية أكرث 

مضن 20 مليضون حالضة مرضية مضن الاجئن 

السضورين، منهضم 968 ألًفا أمضضوا أكرث من 

ليلضة يف تلضك املراكز.

كام خضضع 824 ألضف و796 الجئ سضوري 

إلجضراء عمليضات جراحية، إضافضة إىل دخول 

األرايض  مضن  جريًحضا  و671  ألضف   35

الركيضة. املستشضفيات  السضورية إىل 

السضورين  الاجئضن  عضدد  وبلضغ 

املؤقتضة"  "الحاميضة  لقانضون  الخاضعضن 

و140  ألضف  و749  مليونضن  تركيضا،  يف 

منهضم  و380  ألضف   270 يعيضش  الجئًضا، 

ينتضرش  فيضام  اللجضوء،  مخيضامت  ضمضن 

العديضد  يف  و760  ألضف  و478  مليونضن 

الركيضة. الواليضات  مضن 

ويركّز وجضود السضورين يف مديتني أورفة 

الجنوبيضة،  أورفضة  تحتضل  إذ  واسضطنبول، 

املرتبة األوىل يف اسضتيعاب الاجئضن البالغ 

عددهضم فيهضا 401 ألضف و68 الجئًضا، بينام 

تضأيت اسضطنبول يف املرتبة الثانيضة بض 394 

الجئ. و556  ألضف 

"أن نكـون الجئـن ليـس خيارنـا، خيارنـا هو 

إمـا املـوت يف وطننـا أو محاولـة الهـروب"، 

والسـباحة  الاجئـة  حاولـت  العبـارة  بهـذه 

صـوت  إيصـال  ماردينـي  يـرسى  السـورية 

يف  مشـاركتها  عـرب  العـامل،  إىل  الاجئـن 

"دافـوس"  آخرهـا مؤمتـر  الدوليـة،  املحافـل 

االقتصـادي.

ورصـدت عنـب بلدي تسـجيًا مصـوًرا ليرسى 

بـوك"،  "فيـس  يف  حسـابها  عـرب  نرشتـه، 

األربعـاء 18 كانـون الثـاين، خـال حضورهـا 

فعاليـات املؤمتـر يف سـويرسا.

وظهـرت يـرسى يف مقابلـة لهـا عـى الهواء 

مبـارشًة مـن "دافوس"، وكتبت يف منشـورها 

"أنـا اآلن أتحـدث عـى الهـواء مبـارشًة مـن 

دافـوس،  يف  العاملـي  االقتصـادي  املنتـدى 

ملـاذا أنـا هنـا؟ ألطلـب مـن قـادة العـامل دعم 

الاجئـن".

"دافـوس"  مؤمتـر  فعاليـات  وافتتحـت 

الثاثـاء   ،47 الــ  نسـختها  يف  االقتصـادي، 

17 كانـون الثـاين، تحـت شـعار "نحـو قيادة 

العـامل". لهـذا  ومسـؤولة  مسـتجيبة 

واختـرت يـرسى )18 عاًما( ضمـن قامئة من 

عرشة أشـخاص حـول العامل، لـكل منهم قصة 

شـجاعة شـخصية، يرويهـا أمـام ثاثـة آالف 

مشـارك من قـادة العـامل وصنـاع سياسـاته، 

ليثبتـوا للمؤمتريـن أن اإلرادة والتصميم ميكن 

أن تجعـا العـامل أقـل "وحشـية وسـوداوية" 

مـا هو عليـه اآلن.

وكانـت يـرسى شـاركت مـع مجموعـة مـن 

الرياضيـن الاجئن يف أوملبيـاد "ريو 2016" 

السـباحة،  منافسـات  ضمـن  الربازيـل،  يف 

وتصدرت سـباق مجموعتهـا بتوقيت 1.09.21 

دقيقـة، لكنهـا حلّـت يف املركـز 41.

بـرز اسـم ماردينـي يف حالـة إنسـانية، أثناء 

هجرتهـا مـن تركيـا إىل أملانيا، بعـد أن متكنت 

مـن إنقـاذ 20 مهاجـًرا عى مـن قاربهم الذي 

أوشـك عـى الغـرق، وسـبحت إىل الشـواطئ 

اليونانيـة وهي تسـحب القارب مع شـقيقتها.

وبعـد وصولهـا تبّنـت جمعية خريـة محلية 

النـوادي  أحـد  يف  السـباحة  عـى  تدريبهـا 

القريبـة مـن مخيـم لاجئـن يف برلـن.

وتلقـت يـرسى عروًضـا مـن رشكات عامليـة 

لتجسـيد قّصتهـا عـى شـكل فيلـم، وإحـدى 

هـذه العـروض كان مـن هوليـوود.

السوريات ولدن أكثر من 177 ألف طفل
في تركيا

وسـيقلب رضيع سوري في تركيا - )االناضول( لابتـزاز،  يرضـخ  “لـن 

الطاولـة بوجه عـامل منافـق”، بهذه 

الكلـات، امتـدح الفنـان التشـكييل 

الرئيـس  آدم،  سـبهان  السـوري، 

ترامـب،  الجديـد، دونالـد  األمريـيك 

وذهـب إىل تجسـيده بلوحـة مثّنهـا 

أمريـيك. دوالر  مبليـوين 

تفاؤلــه  عــن  عــرّب  الــذي  آدم، 

ــود  ــل وج ــامل يف ظ ــتقبل الع مبس

لقــاء  يف  قــال  فيــه،  ترامــب 

إّن   ،”CNN Arabic“ موقــع  مــع 

ــط  ــلوب “كش ــم بأس ــب يتس ترام

األقنعــة عــن الوجــوه، والتمــرد 

ــطوة  ــة س ــائد، ومواجه ــى الس ع

ورؤاهــا،  التقليديــة،  املؤسســات 

تعممهــا  التــي  وتصنيفاتهــا 

ــو كانــت  وتصدرهــا للعــامل، كــا ل

ينبغــي  ال  وقوانــن  بديهيــات، 

معارضتهــا”. أو  اخراقهــا، 

ويبلـغ ارتفـاع اللوحـة التي رسـمها 

 155 وعرضهـا  سـنتيمرًا،   220

سـنتيمرًا، وتظهـر فيها امـرأة “من 

كائنـات العزلـة”، عـى حـد وصفه، 

تحمـل مجلـة غافها مغطـى بصورة 

ترامـب، وكتـب عليهـا “الرئيس الذي 

ال يكـذب”.

اللوحـة  سـيعرض  إنـه  آدم  ويقـول 

للبيـع بقيمة مليـوين دوالٍر أمرييك.

التـي  لرامـب  اإليجابيـة  الصـورة 

حـاول آدم إبرازها من خال الرسـم، 

بصـورة  أشـبه  للكثريـن  بـدت 

السـيدة التـي تحمل املجلة. إذ يسـود 

األوسـاط العامليـة حالة مـن الغرابة 

والصدمـة والرفـض النتخـاب رجـل 

األعـال ذي التاريخ السـيئ كرئيس 

األمريكيـة. املتحـدة  للواليـات 

ومايزال الفنان السـوري ينشـط يف 

مدينـة دمشـق مـن خـال معـارض 

فنيـة، كان آخرهـا ذلـك الـذي أقيـم 

يف معـرض “آرت هـاوس” يف حـّي 

الثـاين  ترشيـن  يف  بدمشـق،  املـزة 

املايض. العـام  مـن 

ورغـم أّن الفنـان مل يعـرّب عن موقف 

رصيـح مـن الثـورة السـورية، إال أّن 

أحد الصحفيـن الغربين الذين زاروا 

الرئـايس  قـرصه  يف  األسـد  بشـار 

لوحـة  إّن  قـال  املـايض،  العـام 

عـى  معلقـة  كانـت  آدم،  لسـبهان 

أحـد أدراج القرص، وتظهر شـخصية 

الجبـن. ومقطبـة  مشـوهة 

مواليـد  مـن  هـو  آدم،  سـبهان 

رشقـي  شـال  الحسـكة  محافظـة 

سـوريا، عـام 1972 ، وتتميز لوحاته 

بوجـود نفس مـن الغرابـة، والتدرج 

مـن الجـال إىل القبح، مـع الركيز 

والوجـوه  املشـوهة  األشـكال  عـى 

املعـامل. ممحيـة 
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