
إصالح االئتالف يصطدم 
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صراع القمح ُيظهر تشتت 
فصائل المعارضة

اجتـاز تفكـر بعـض سـكان دمشـق حاجز 
اليوميـة، وتعـدى  الحيـاة  تأمـن متطلبـات 
املـوت،  بعـد  ومـا  املـوت  أفـق  ليبلـغ  ذلـك 
يف ظـل مـا تشـهده البـاد مـن ارتفـاع يف 
أسـعار القبور شـغل تفكر مـن ال ميلكونها، 
أقربائهـم  متأملـن باسـتضافتهم يف قبـور 

ومعارفهـم. 
إال أن مـا خالـف توقعاتهـم وزاد الطـن بلـة 
توجيهـات صادرة عـن محافظ دمشـق، برش 
الصبـان، يف أيـار املـايض، منـَع مبوجبهـا 
ال  ميـت  أي  اسـتضافة  مـن  القـر  صاحـب 

ينتمـي لعائلتـه وال يحمـل نفـس كنيتهـا.
يف وقت تشـهد فيه سـوريا ارتفاًعـا ملحوظًا 
بعـدد الضحايـا نتيجـة الحـرب، زادت أيًضـا 
نسـبة الوفيات الطبيعيـة يف املناطق "اآلمنة" 
الوفيـات يف  %70 مـن مجمـل  إىل  لتصـل 
الباد، بحسـب ترصيـح رئيس الهيئـة العامة 
لصحيفـة  نوفـل،  حسـن  الرشعـي،  للطـب 

"الوطـن" املحليـة، يف حزيـران 2016.
الضغـوط  هـو  السـبب  أن  نوفـل  وأوضـح 
التـي يتعرض لهـا املواطـن بسـبب األوضاع 

البـاد،... الراهنـة يف 
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إصالح االئتالف يصطدم بإشكالية كتلة “األركان” 

صراع القمح في الشمال السوري
ُيظهر تشتت فصائل المعارضة

عنب بلدي - خاص 

االئتـاف  يف  السياسـية  الهيئـة  أنهـت 
املعـارض عضويـة كتلـة “األركان” التي 
لــ  العسـكري  املجلـس  سـابًقا  مثلـت 
ه  حلُـّ جـرى  والـذي  الحـر”،  “الجيـش 
الـذي  األصـل  وجـود  )لعـدم  سـابًقا 
ميثلونـه(، يف بيـان حصلـت عنـب بلدي 
عىل نسـخة منـه، األربعاء 31 أيـار، بناء 
عـىل توصيـة لجنـة العضويـة واللجنـة 

القانونيـة.
لائتـاف  السياسـية  الهيئـة  يف  عضـو 
االنتخابـات  أن  بلـدي  لعنـب  أوضـح 
األخـرة التـي أجريـت يف السـادس مـن 
أيـار املـايض، شـابها خافـات واضحـة 
الــ  حـول مصـر كتلـة “األركان” ذات 
15 عضـًوا، إذ ضغـط البعـض يف الهيئة 
عـىل  حرًصـا  إبقائهـا  عـىل  السياسـية 

“التوازنـات”.
اسـمه(  نـرش  )رفـض  العضـو  وأشـار 
إىل أن الكتلـة مل تعـد متثـل أي فصيـل 
أو تجمـع عسـكري يف الداخـل السـوري 
اقتـرص  نشـاطها  وأن  واضـح،  بشـكل 
الدوليـة،  املحادثـات  يف  املشـاركة  عـىل 

أسـتانة وجنيـف، أو الدخـول يف “الهيئة 
االنتخابـات  يف  والتأثـر  السياسـية” 

الدوريـة.
وتسـاءل العضـو “مـا الجـدوى مـن كتلة 
تحتوي ممثلن باالسـم عـن كتائب الفاروق 
)املنحلـة( واملجلـس العسـكري يف الرقـة 
)املنحـل( وفصائل أخـرى مل يعد لها وجود 
يف السـاحة العسـكرية”، مضيًفا “أحدثت 
هـذه الكتلة عـىل أن يكـون هرمهـا رئيس 
األركان يف الجيـش الحـر، وهـو منصب مل 

يعـد موجـوًدا يف الواقع”.

أعضاء في الكتلة والهيئة العامة 
يرفضون 

قوبـل قـرار الهيئة السياسـية بحـل كتلة 
واحتجاجهـم  أعضائهـا  برفـض  األركان 
عـىل القـرار “الاقانـوين”، مـن وجهـة 
نظرهـم، وهـو مـا ذهـب إليـه أعضاء يف 

أيًضا. العامـة  الهيئـة 
عضـو كتلـة “األركان”، حيـان الاغباين، 
أوضـح، يف حديـث إىل عنـب بلـدي، أن 
القـرار ينظـر لـه مـن قبـل الكتلـة بأنـه 
عـن  صـدر  باعتبـاره  قانـوين”،  “غـر 
الهيئـة السياسـية وليـس الهيئـة العامة، 

مشـدًدا عـىل أن أعضاء الكتلـة مازالوا يف 
نشـاطهم املعتـاد داخـل االئتـاف.

مـن جهتهـا اتفقت عضـو الهيئـة العامة 
يف االئتـاف، دميـا مـوىس، مـع أعضاء 
كتلـة “األركان” يف رفضهـم قـرار الهيئة 
السياسـية، وقالـت لعنـب بلـدي “هنـاك 
االئتـاف  يف  أعضـاء  مـن  اعـراض 
حـول رشعيـة هـذا القـرار وفـق النظام 
األسـايس، ومنهـا أن الصاحيـة املمنوحة 
القـرارات  اتخـاذ  يف  السياسـية  للهيئـة 
ليسـت مطلقـة وخاضعة ملصادقـة الهيئة 

العامـة لائتـاف”.
وأضافـت “عىل سـبيل املثال ضـم أعضاء 
يصـدر  قـراًرا  يتطلـب  لائتـاف  جـدد 
العامـة  الهيئـة  أعضـاء  ثلثـي  مبوافقـة 
وفـق املـادة 3 مـن النظام األسـايس، كام 
يتطلـب قـرار إسـقاط العضويـة موافقة 
األغلبيـة املطلقـة لألعضـاء الذيـن يتألف 
منهـم االئتـاف، أي الهيئـة العامـة، وفق 

املـادة 15”.
الهيئـة  “قـرار  أن  مـوىس  واعتـرت 
السياسـية بخصـوص حـل كتلـة األركان 
اسـتناًدا إىل عـدم األصـل الـذي ميثلونه، 
العامـة  للهيئـة  سـابًقا  قـرارًا  يعـارض 

بتثبيـت الكتلة، مبا يعنـي أن الهيئة العامة 
هـي التي قـررت إعـدام األصل واسـتمرار 
عضويـة األعضـاء الذيـن ميثلونـه، وهـي 
هـذا  قرارهـا  تعديـل  لهـا  يحـق  التـي 
وإنهاء عضويـة هؤالء األعضاء، اسـتكاماًل 
 14 يف  الكتلـة  حـول  السـابق  لقرارهـا 
تجميـد  شـمل  والـذي   ،2015 حزيـران 
املجلس العسـكري واسـتمرار كتلة األركان 

االئتـاف”. بعضويـة 
وشـددت عضـو الهيئـة العامـة عـىل أنه 
“ال يحـق للهيئـة السياسـية اتخـاذ هـذا 
القـرار اسـتناًدا للـامدة 21 مـن النظـام 
تتخـذ  عـىل:  نّصـت  التـي  األسـايس، 
الازمـة  القـرارات  السياسـية  الهيئـة 
لسـر االئتـاف بـن دورتن مـن دورات 
الهيئـة العامـة مبا ال يتناقض مـع قرارات 

سـابقة للهيئـة العامـة”.
وانتهـت مـوىس بالتأكيد عـىل أن “القرار 
الصـادر من قبـل الهيئة السياسـية يعتر 
باطـًا، ويتوجـب إحالـة البـت مبوضوع 
العامـة  الهيئـة  إىل  األركان  كتلـة  حـل 
لائتـاف، باإلضافـة إىل موضـوع زيادة 
عـدد األعضـاء الـذي يتطلـب أيًضـا البت 

به مـن قبـل الهيئـة العامـة لائتاف”.

جهود جادة إلصالح االئتالف 
معـاريض  مـن  واسـع  طيـف  ويذهـب 
النظـام السـوري إىل أن ما يجـري داخل 
االئتـاف هـي مامحـكات ال طائـل منها، 
يف ظـل ترّهـل هـذه املؤسسـة واقتصار 
عملهـا عـىل انتخابـات دوريـة ولقـاءات 
خجولـة مع الغـرب دون فعاليـة حقيقية، 
مـا يجعل مهمـة رئيس االئتـاف الجديد، 
ريـاض سـيف، تبـدو صعبة رغـم طرحه 
للمؤسسـة  تعيـد  إصاحيـة  إجـراءات 

. نتها مكا
وتشـمل اإلجـراءات التـي طرحها سـيف 
متثيـل  باتجـاه  العضويـة  ملـف  “فتـح 
أكـر واقعية، وترشـيق االئتـاف بإيجاد 
حـل لوضـع عـدد ال بـأس بـه ممـن ال 
االجتامعـات  يحـرون  وال  ينشـطون 
النصـاب،  عـىل  محسـوبون  وهـم 
وتوسـيع التمثيـل نوعيًا باختيـار أعضاء 
وشـخصيات تعّر عـن مختلـف املكّونات 
والفاعليـات السياسـية واملجتمعيـة بعدد 
محـدود ال يـؤدي إىل التعويـم وتضخيم 

العـدد”.

كـام تشـّدد عىل “اعتـامد الشـفافية يف 
والنفقـات  املـايل  والوضـع  القـرارات 
ال  مـا  ونـرش  وغرهـا،  والرواتـب 
يتعـارض والرسيـة يف اإلعـام ومواقع 
السياسـية  الهيئـة  وإطـاع  االئتـاف، 
و”اعتـامد  املاليـة”،  التقاريـر  عـىل 
املسـتويات،  املحاسـبة يف جميـع  مبـدأ 
والقيـام بتتمـة اإلصاحـات الروريـة 
مـن  مزيـد  باتجـاه  األسـايس  للنظـام 
الحكومـة  عمـل  و”تفعيـل  املأسسـة”، 
املؤقتـة ودعمـه، ووحدة تنسـيق الدعم، 
للمرشوعـات  ماليـة  تغطيـة  وتأمـن 

املقدمـة”.
انتخـب ريـاض سـيف رئيًسـا لائتـاف 
يف 6 أيـار املـايض، متفوقًا عىل منافسـه 
الرئيـس األسـبق خالـد خوجة، فيـام فاز 
العـام  األمـن  مبنصـب  الحكيـم  نذيـر 
مصطفـى  الرحمـن  وعبـد  لائتـاف، 
وسـلوى كتـاو مبنصـب نـواب الرئيـس، 
يف انتخابـات هـي الثامنـة منذ تأسيسـه 

.2012 الثـاين  يف ترشيـن 
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رصاع جديد نشـب يف الشـامل السـوري حـول رشاء 
محصـول القمـح مـن الفاحـن، األسـبوع املايض، 
بن “هيئـة تحرير الشـام” و”حركة أحرار الشـام”، 
مل تكـن أداتـه املواجهـات العسـكرية بـل املضاربـة 

الكيلو. رشاء  بسـعر 
واعتـر كل طـرف نفسـه الجهـة املسـؤولة الوحيدة 
يف املنطقـة، ويجـب عـىل كافـة الفاحـن تسـليم 
محصولهـم مـن القمح والشـعر لهـا، بالسـعر التي 
للفاحـن  ذلـك  مناسـبة  إىل  النظـر  دون  تطرحـه 

وتغطيتـه لتكاليـف اإلنتـاج.

املعارضـة  تشـظي  يظهـر  الجديـد  الـرصاع 
السـورية وتشـتتها، يف عـدم قدرتها عـىل تحديد 
سـعر موحـد لـرشاء القمـح، الـذي يعتـر املـادة 
املعركـة  لاسـتمرار يف  واالسـراتيجية  األساسـية 

السـوري. النظـام  ضـد 

أسعار مختلفة ُتؤّجج الصراع 
البدايـة كانـت مـع الفعاليـات الزراعيـة يف الشـامل 
السـوري، بالتعاون مـع وزارة الزراعـة يف الحكومة 
السـورية املؤقتـة، باتفاقهـا، يف 22 أيـار املـايض، 
عـىل تحديـد سـعر رشاء طـن القمـح الطـري مـن 
ألًفـا و775 لـرة  265 دوالًرا )141  الفاحـن بــ 
سـورية(، وسـعر القمح القـايس 270 دوالًرا )144 

ألـف و450 لـرة سـورية(.
وأصـدرت الفعاليـات بيانًا أكدت فيه أن تحديد سـعر 
رشاء الطـن الواحـد، جـاء بنـاء عـىل تقديـر إنتـاج 

الهكتـار الواحـد وتكلفـة الزراعة.
لكـن “اإلدارة املدنيـة للخدمـات” التابعـة لــ “هيئة 
تحريـر الشـام” أصـدرت بيانًـا يف 28 أيـار، قالـت 
فيـه إن “مؤسسـة اإلمـداد والتموين تعلـن عن رشاء 
اإلخـوة  مـن  والشـعر  القمـح  مـن  املوسـم  كامـل 
املزارعـن، بسـعر 105 لـرات لكيلو القمـح القايس 
و103 لـرات لكيلـو القمـح الطـري، وتسـليم مثـن 
القمـح نقـًدا بعـد عمليـة اسـتام القمح مبـارشة”.

“اإلدارة املدنيـة” اعتـرت أن الجهـات األخـرى غـر 
قـادرة عىل رشاء موسـم القمـح إال اليسـر منه، كام 
اعتـرت أن السـعر املطـروح هو التسـعرة الرسـمية 
والوحيـدة املتداولة يف الشـامل السـوري، بالرغم من 

توقيعهـا عىل بيـان الفعاليـات الزراعية.
“هيئـة إدارة الخدمـات” التابعـة لـ “أحرار الشـام” 
ردت عـىل بيـان الهيئة بإصـدار تأكيـد، يف 31 أيار، 
بأنهـا ماضيـة يف تطبيـق اتفـاق غالبيـة الفعاليـات 
املدنيـة، وأنهـا سـتعمل عـىل اسـتام القمـح بنفس 
السـعر الـذي طرحتـه الفعاليـات وسـتحّدد مراكـز 

القمح. السـتام مـادة 
املضاربـة بالسـعر مـن قبـل األحـرار دفعـت” هيئة 
تحريـر الشـام” إىل قطـع الطريق املـؤدي إىل معر 
“بـاب الهـوى” يف ريف إدلب الشـاميل، عند سـاحة 
بلـدة رسمـدا القدميـة، األربعـاء 31 أيـار، ومنعـت 
تدفـق سـيارات اإلغاثـة والشـاحنات، رًدا عـىل قرار 
“أحرار الشـام” اسـتام القمـح من املزارعـن مببلغ 

أكر مـن الـذي طرحتـه “الهيئة”.

تخّوف من التصعيد
حـرب البيانـات بـن الطرفـن والـرصاع عـىل رشاء 
القمـح، بعـث تخوفًا يف نفـوس األهايل مـن تطوره 
إىل مواجهـات بينهـام، عـىل غـرار مـا حصـل يف 
مناطـق مختلفـة مـن ريـف إدلـب، يف آذار املايض، 
وأدت بعضهـا إىل قطـع طريق إدلب- أريحـا، نتيجة 
انشـقاق عنـارص ورشـة تصنيع األسـلحة األساسـية 
التابعـة لــ “أحـرار الشـام” يف مدينة سـلقن، عن 

الحركـة ومبايعتهـا “تحرير الشـام”.
كـام يبعـث الـرصاع تخوفًـا يف نفـوس الفاحـن 
القمـح،  التـي ميكـن بيعهـا  الجهـة  حـول تحديـد 
وبالرغـم مـن أن األغلبيـة قـد يبيعـون للجهـة التـي 
تدفـع سـعرًا أعـىل، إال أنهـم يتخوفـون مـن رد فعل 

ومضايقاتهـا. الهيئـة 
النظـام  التخـوف األكـر فيكمـن يف اسـتغال  أمـا 
السـوري، الـذي طـرح سـعر 140 لـرة لـرشاء كيلـو 
القمـح، لـرصاع الفصائـل ورشاء املحصول عـر تجار 
يف السـوق متعاونن معه وشـحنه إىل صوامع النظام.

اصطدمت مساعي رئيس االئتالف المعارض المنتخب حديًثا، رياض سيف، في طرح إجراءات إصالحية من شأنها إعادة هذا الجسم السياسي إلى 
الواجهة مجدًدا، بإشكالية كتلة “األركان” التي أقّرت الهيئة السياسية بضرورة حّلها وإنهاء عضوية أعضائها الخمسة عشر، ليقابل هذا اإلجراء برفض 

أعضاء الكتلة وأعضاء في الهيئة العامة أيًضا، وفق مبررات اعتبروها قانونية.

اجتماع الهيئة السياسية لالئتالف المعارض- 31 أيار 2017 )االئتالف(
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اتهامات متبادلة بالمسؤولية عن قتل مدنيين

اقتتال الغوطة يتجّدد بسيطرة “جيش اإلسالم” على األشعري

أخبار سوريا

حشود لألسد على أبواب درعا
والهدف: حصاٌر واقتحام 

عنب بلدي- خاص  

مصـادر  مـن  بلـدي  عنـب  وعلمـت 
يف  الرابعـة"  "الفرقـة  أن  متطابقـة، 
قـوات األسـد تحشـد ملواجهـة فصائـل 
ونقلـت  البلـد،  درعـا  يف  املعارضـة 
بتجهيـز  تأكيـدات  ميدانيـة  مصـادر 
مرتقـب  هجـوم  أي  لصـّد  املعارضـة 
يف املنطقـة، واسـتكامل معـارك حـي 
املنشـية، وصواًل إىل السـيطرة عىل حي 

بالكامـل. سـجنة 
حشـود النظـام املمتـدة بـن 28 أيـار 
إىل 31 أيـار، رافقها معلومـات إضافية 
الرابعـة”،  “الفرقـة  قائـد  أن  أكـدت 
العميـد ماهـر األسـد، زار مدينـة إزرع 
يف محافظـة درعـا، الثاثـاء 30 أيـار، 
وأوضحـت املصادر أن عـدًدا من ضباط 
الفرقـة الرابعة رافقوا األسـد يف الزيارة 
املفاجئـة، ليغـادر يف غضـون سـاعات 

ويبقـى الضبـاط يف إزرع.
كذلـك انتـرشت عـر مواقـع "التواصل 
"قـوات  ألرتـال  صـور  االجتامعـي" 
الغيـث" يف "الفرقـة الرابعـة"، بقيادة 
العميـد غيـاث دلـة، وهـي متجهـة من 
دمشـق إىل درعـا، وجـاء يف منشـور 
أنـه  الغيـث"  "قـوات  صفحـة  عـر 
القابـون  يف  التطهـر  عمليـة  "بعـد 
وبـرزة وتسـوية أوضـاع مـن تبقى من 
مسـلحن اللتحاقهـم بصفـوف قواتنـا 
الباسـلة بعد تعقيم وتجفيف التسـوية، 
رجـال اللـه رجـال النرص يتجهـون إىل 
الفـورة، درعـا قريبًـا إىل  درعـا مهـد 

حضـن الوطـن وعيونهـا خـر".
لقاعـدة  املركزيـة  “القنـاة  صفحـة 
الرسـمية،  غـر  العسـكرية”  حميميـم 
وحـداٍت  أن  اليـوم  بدورهـا  ذكـرت 
إىل  للتوجـه  تتحـر  للنظـام،  بريـة 
جنـوب البـاد، “لتقديم الدعـم الرسيع 
لوحـدات الفرقـة الخامسـة عـرش إنزال 
جـوي، والفرقة الخامسـة برفقـة الفرقة 
التاسـعة املحمولـة يف منطقـة درعـا".

“التسـارع  فـإن  الصفحـة  ووفـق 
الزمنـي بتقـدم املجموعـات املتشـددة، 
منطقـة  إىل  بالوصـول  اإلرساع  يحتـم 
لحـدوث  منًعـا  السـاخنة،  االشـتباكات 
الدفاعيـة،  للوحـدات  مفاجـئ  سـقوط 

الصحيـح مـع  التنسـيق  والتـي تفقـد 
الوحـدات الحليفـة مـن قـوات النخبـة 
أن  رغـم  اللبنـاين،  اللـه  حـزب  يف 
القـوات الجويـة الروسـية تقـدم الدعم 

املتواصـل".
التحـرك يـأيت “يف إطار هجوم واسـع 
ضـد املعارضـة”، وفـق الصفحـة، التي 
نقلـت عـن مصـادر مطلعـة قولهـا إن 
السـتعادة  كبـرًا  “سـيكون  الهجـوم 
متهيـًدا  املنشـية،  حـي  يف  النقـاط 
للسـيطرة عىل كامل درعا البلـد، املعقل 

املحافظـة". يف  للمعارضـة  الرئيـي 

تحرك للحصار ثم االقتحام 
وبحسب مصادر عسـكرية معارضة يف 
املحافظة فإن قوات األسـد وامليليشـيات 
الرديفـة قـد تلجـأ إىل السـيطرة عـىل 
مبدينـة  املحيطـة  الرشقيـة  املناطـق 
درعـا، وبالتـايل قطـع خطـوط اإلمداد 

فيها. املعارضـة  عـن 
الغـارات  أن  إىل  املصـادر  وأشـارت 
الجويـة عـىل بلـدة النعيمـة املجـاورة 
أي  دون  الرشقيـة  الجهـة  مـن  لدرعـا 
سـبب مبـارش يعطـي انطباًعـا مرّجًحا 
أن البلـدة ستشـهد معركـة قريبـة متتد 
التـي  االسـراتيجية  منطقـة غـرز  إىل 
تضـم صوامـع الحبـوب وسـجن غـرز 
)املقـر الرئيـي ملحكمـة دار العدل يف 

حـوران(.
أن  بلـدي  لعنـب  املصـادر  وأوضحـت 
حـوران"  يف  العـدل  "دار  محكمـة 
أخليـت فعليًـا يف منطقـة غـرز مطلـع 
إىل  وتحولـت  الجـاري،  حزيـران 

عسـكرية". "منطقـة 
بسـيطرتها  األسـد  قـوات  وتهـدف 
عـىل هـذه املنطقـة إىل فصـل األحيـاء 
الخاضعـة للمعارضـة عـن ريـف درعا 
الرشقـي، عـر قطـع الطريـق الواصل 
عـر  امليـاذن  أم  وبلـدة  املدينـة  بـن 
فلـن  ذلـك  منطقـة غـرز، وإن تحقـق 
البلـد  درعـا  يصـل  طريـق  أي  يبقـى 
بالريـف الرشقـي، سـوى طريـق واحد 
طويـل ومحـاٍذ للحدود، يصـل إىل بلدة 

نصيـب.
إشـعال هـذا املحـور يعنـي أن قـوات 
األسـد تهـدف إىل االلتفـاف يف محيط 

إلشـعال  بديلـة  كخطـة  البلـد،  درعـا 
تتحصـن  التـي  أحيائهـا  يف  معركـة 
قـوات معارضـة تتمثل بغرفـة عمليات 
صحـت  وإن  املرصـوص"،  "البنيـان 
هـذه القـراءة فمحـور رشق درعـا لـن 
القـوات  تعمـد  فقـد  الوحيـد،  يكـون 
الغـرب  مـن  محـور  لفتـح  املهاجمـة 
مبـوازاة بلـدة اليـادودة وقريـة خراب 
الحـريب  الطريـق  لقطـع  الشـحم، 
الواصـل بـن درعـا البلد وريـف درعا 

الغـريب.

المعارضة ترّد بقوة في سجنة 
رغـم معرفة فصائـل املعارضة املسـبقة 
كـام  املدينـة،  اسـتعادة  النظـام  بنيـة 
حـدث يف أحيـاء حلـب الرشقيـة أواخر 
يف  ماضيـة  أنهـا  إال  املـايض،  العـام 
السـوري،  النظـام  ضـد  عملياتهـا 
وتضغـط فصائل "البنيـان املرصوص" 
املذلـة"  وال  "املـوت  معركـة  ضمـن 
السـيطرة عـىل حـي سـجنة،  باتجـاه 
بعـد أن سـيطرت عـىل معظـم أرجـاء 

املدينـة. املنشـية يف  حـي 
ويقـع سـجنة بجـوار املنشـية، وهـام 
امتـداد طبيعـي ملنطقـة درعـا البلـد، 
وبالسـيطرة عليـه تكـون الفصائل قد 
أحكمـت قبضتهـا عىل نحـو %60 من 
وسـتقطع  للمدينـة،  الكليـة  املسـاحة 
إمـدادات النظام عـن املدينـة يف حال 
الزيـدي،  وادي  جـرس  إىل  تقدمـت 
البلـد  درعـا  بـن  يفصـل  الـذي 

واملحطـة.
 12 يف  أطلقـت  املعارضـة  وكانـت 
وال  "املـوت  معركـة  املـايض  شـباط 
يف  خالهـا  مـن  ونجحـت  املذلـة"، 
السـيطرة عىل معظـم املسـاحة الكلية 
عمليـات  غرفـة  يف  املنشـية،  لحـي 
ضمـت فصائـل مـن "الجيـش الحر" 
وأخـرى إسـامية، ونجحت نسـبيًا يف 
املدينـة  يف  امليدانيـة  املعطيـات  قلـب 
اسـتعانة  رغـم  املعارضـة،  لصالـح 
قـوات األسـد مبيليشـيات أجنبيـة، وال 

اللبنـاين. اللـه"  "حـزب  سـيام 

عنب بلدي - خاص   

تعـود املواجهـات العسـكرية بـن فصائـل الغوطـة 
الرشقيـة إىل الواجهـة من جديـد، اسـتكاماًل لاقتتال 
الـذي تعيشـه مدن ريـف دمشـق منذ أواخر نيسـان 
املـايض، الذي سـقط إثـره أكـر مـن 150 قتيًا من 
كافـة األطـراف، يف خطـوة عزاها “جيش اإلسـام” 
العسـكري  الصـدام  يف  الرئيسـية  األطـراف  أحـد 
لـ”متابعـة القضـاء عـىل تنظيـم القاعـدة يف مـدن 

الرشقية”. الغوطـة 
يف 30 أيـار املـايض، أعلـن فصيل “جيش اإلسـام” 
السـيطرة عـىل مـزارع األشـعري، جنـوب الغوطـة 
الرشقيـة، بعد معـارك يف املنطقة اسـتمرت أليام قال 

إنهـا اسـتهدفت “جبهـة النرصة )فتـح الشـام حاليًا 
واملنضويـة تحـت راية هيئـة تحرير الشـام(”.

ويف حديـث لعنـب بلـدي قـال “مكتـب التواصـل” 
يف “الجيـش” إن عمليـة عسـكرية مـن قبـل مقاتيل 
“جيش اإلسـام” اسـتهدفت نقاط “تنظيـم القاعدة” 

فقـط يف مزارع األشـعري.
وأوضـح أن “العملية العسـكرية حققـت أهدافها بعد 

رصد حشـدهم لقـوات يف املنطقة”.
الرحمـن”  “فيلـق  باسـم  الناطـق  اتهامـات  أن  إال 
الطرف األسـايس يف االقتتال، وائل علـوان، املوجهة 
ضـد الجيـش تكـّررت، فقـال إن “جيـش اإلسـام 
يعتـدي مجـدًدا بغـدره وإجرامـه، ويحـاول اقتحام 
الثقيلـة”،  اآلليـات  مسـتخدًما  األشـعري  مـزارع 

إضافًـة إىل “اسـتهدافه برصاص قناصاتـه الغادرة 
و قذائـف RPJ املدنيـن ومحاصيلهـم الزراعيـة يف 

املنطقـة”.
أن  بلـدي  لعنـب  أفـادت مصـادر  السـياق  ذات  يف 
“تحريـر الشـام تحـاول حاليًـا اسـتعادة األشـعري 

بعـد سـيطرة جيـش اإلسـام عليهـا”.
وأشـارت املصادر إىل “اسـتخدام الطرفن لألسـلحة 
الثقيلـة واملتوسـطة والخفيفـة أثناء االقتتـال، ما أدى 
لوقـوع عدد من املدنيـن بن ضحايـا وجرحى، دون 

التأكـد مـن الطرف املسـؤول عن سـقوطهم”.
لكـن “جيـش اإلسـام” قـال إن العمـل “كان دقيًقا 
ومركـزًا يف منطـق مـزارع األشـعري، التـي ال يوجد 

فيهـا أي مـدين أو فصيـل غـر جبهـة النرصة”.

وكان “الجيـش “أعلـن يف الخامـس من أيـار 2017 
الجـاري إنهـاء ملف جبهـة “النـرصة”، املنضوية يف 

“هيئـة تحرير الشـام”.
حققـت  الفصيـل  ضـد  معركتـه  إن  حينهـا  وقـال 
هـذا  وجـود  مقومـات  عـىل  و”قضـت  أهدافهـا، 
التنظيـم الدخيل عـىل الغوطة، ومل يبَق منـه إال فلول 
طريـدة”، محمـًا بقيـة الفصائل مسـؤولية ماحقة 

التنظيـم” ضمـن قطاعاتهـم. “فلـول 
يف  بلـدي  لعنـب  مصـادر  أكدتـه  مـا  ووفـق 
الغوطـة بلـغ عـدد القتىل مـن كافـة األطراف يف 
150 عنـرًصا،  أيـام االقتتـال السـابقة أكـر مـن 
واسـتحوذ “جيـش اإلسـام” عـىل أسـلحة نوعية 

الشـام”. تحريـر  “هيئـة  مـن 

العميد غياث دلة وعناصره في "الفرقة الرابعة" على طريق دمشق- درعا- األربعاء 31 أيار 2017 )فيس بوك(

شهدت األيام األخيرة من أيار الفائت إرسال أرتال عسكرية من قوات األسد إلى محافظة درعا، تركزت في منطقتي إزرع وخربة غزالة التابعتين للنظام في الريف 
الشمالي، واحتوت مئات المقاتلين من "الفرقة الرابعة" التي يقودها العميد ماهر األسد، شقيق رئيس النظام، وسط معلومات ترّجح أن هذه الخطوة تسبق 

عملية عسكرية واسعة، تستهدف فصائل المعارضة في درعا البلد.

بعد عملية التطهير 
في القابون وبرزة 

وتسوية أوضاع من 
تبقى من مسلحين 

اللتحاقهم بصفوف 
قواتنا الباسلة بعد 

تعقيم وتجفيف 
التسوية، رجال اهلل 

رجال النصر يتجهون 
إلى درعا مهد الفورة، 

درعا قريًبا إلى حضن 
الوطن وعيونها خضر
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عنب بلدي - درعا        

الحديث عن هذه الظاهـرة ليس جديًدا، فهو 
يتكرر سـنويًا، وتشـهد املناطـق الخاضعة 
لسـيطرة املعارضـة يف درعـا خـال هـذه 
الفـرة من كل عـام تنقـل آالف الطاب من 
هـذه املناطـق نحـو مناطق سـيطرة قوات 
األسـد، بهدف تقديم االمتحانـات للحصول 
عـىل الشـهادة اإلعداديـة أو الثانوية، ولكن 
ما لفـت النظر هذا العـام، أن الطـاب باتوا 

مضطريـن للخـروج من منازلهـم يف وقت 
مبكـر جـًدا، وإال فاتهـم االمتحـان والعـام 

الـدرايس بأكمله.

الهدف: ترهيبنا
أحـد  أحمـد،  إىل  تحدثـت  بلـدي  عنـب 
طـاب الشـهادة اإلعداديـة مـن مدينـة 
داعـل، وقـال إنـه تقـدم لامتحانات يف 
مدينـة إزرع الخاضعـة لسـيطرة قـوات 
األسـد، مضيًفـا “ذهبت ملدينـة إزرع قبل 

االمتحانـات، وكنت أفكـر يف اإلقامة فيها 
طـوال فـرة االمتحانات، ولكـن املخاوف 
تطلبهـا  التـي  األمنيـة  اإلجـراءات  مـن 
قـوات األسـد قبـل املوافقة عـىل اإلقامة، 
جعلتنـي أقـرر البقاء يف داعـل والذهاب 

يف يـوم االمتحـان والعـودة مجـدًدا”.
تفاجـؤوا  الطـاب  والعديـد مـن  أحمـد 
“عنـد  بالهـم،  عـىل  يكـن  مل  بإجـراء 
إزرع،  باتجـاه  داعـل  مـن  الخـروج 
نعـر عـىل حاجـز رئيـي يسـمى )أبو 

كارس(، تفاجأنـا أنـه يحتجزنـا لسـاعات 
بحجـة اإلجـراءات األمنيـة والتفتيـش”، 
األمـر الـذي يهـدد الطـاب بالتأخـر عن 
امتحاناتهـم، وأضـاف الطالـب “أصبحنا 
عـىل  الحاجـز  مـن  بطلـب  مجريـن 
فجـرًا،  الثالثـة  السـاعة  بعـد  االنطـاق 
أربـع  أو  ثـاث  مـن  ألكـر  واالنتظـار 
سـاعات، ونحـن نجلـس داخـل الحافلة 

فقـط”. املـرور  ننتظـر 
بحسـب أحمد، فاإلجراءات األمنية ليسـت 

إال حجـة، ففـي األيـام العاديـة ال يأخـذ 
الوقـوف عـىل الحاجـز أكر مـن نصف 
سـاعة، "ولكنهم كانوا يتعمـدون إيقافنا 
النفـي،  والتعـب  بالضغـط  لنشـعر 
باإلضافة للتعب الجسـدي قبـل الوصول 
لامتحـان”، وهـذا ما انعكـس عىل كثر 
مـن الطـاب، وأردف أحمـد “شـخصيًا 
يف كثـر مـن املـواد، كنـت أصـل لقاعة 
االمتحـان متعبًـا بدنيًـا ونفسـيًا، وهو ما 
يؤثـر عـىل الركيـز وتذكـر املعلومات”.

المدّرسون ينصحون باالسترخاء
هذه املعانـاة قبل الوصـول إىل االمتحان 
وجـدت صـدى لـدى بعـض املدرسـن 
أيًضـا، وتحدثت عنـب بلدي مع األسـتاذ 
محمـود الحمـي، أحـد مـدريس مادة 
الخاضعـة  املناطـق  يف  الرياضيـات 
هـذا  أن  واعتـر  املعارضـة،  لسـيطرة 
عـىل  والرهيـب  الضغـط  مـن  النـوع 
الطـاب هدفـه إرهاقهم فقـط، “تفاجأنا 
مبثـل هـذا التـرصف، خاصة مـع طاب 
يعتـرون  مازالـوا  الذيـن  اإلعـدادي 
أطفـااًل، فـا يوجـد أي إجـراءات أمنيـة 
الزمة إليقافهـم أكر من أربع سـاعات”.

وعن دور املدرّسـن يف مثل هذه الحاالت، 
أوضـح الحمـي أنهم ال يسـتطيعون إال 
تقديـم النصائـح العلميـة، “أنـا نصحت 
طـايب مبحاولة االسـرخاء وعـدم القلق 
إرهـاق  وبعـدم  االنتظـار،  فـرة  أثنـاء 
أنفسـهم يف محاولة الدراسـة أو املراجعة 
بـن بعضهـم، ألنهـم هـذه الظـروف ال 

تسـاعد عـىل الدراسـة الصحيحة”.
القامئـن  إىل  برسـالة  املـدرّس  وتوّجـه 
عـىل املراكـز االمتحانيـة ملراعـاة ظروف 
هؤالء الطاب بشـكل خـاص، “أنا أمتنى 
عىل القامئن عـىل املراكـز االمتحانية أن 
يكونـوا عونًـا لهـؤالء الطـاب، ومراعاة 
عاشـوا  فهـم  لهـم،  النفـي  الوضـع 
أساًسـا طـوال العام الـدرايس يف ضغط 
نفـي، أثنـاء إقامتهم يف مناطق تشـهد 
تصعيـًدا عسـكريًا مسـتمرًا، وغياب كثر 
حالـة  وأخـرًا  الحيـاة،  متطلبـات  مـن 
اإلرهـاق التـي عاشـوها قبـل الوصـول 

االمتحان”. لقاعـة 

امتحانات تحت الضغط في درعا

ماذا يفعل الطالب على حواجز األسد قبل الفجر؟

عشوائية في التوزيع وقلة في الوجبات

لون في رمضان؟ 
ّ

"المكتب اإلغاثي الموحد" ألهالي الغوطة: ماذا تفض

تقارير المراسلين

عنب بلدي - الغوطة الشرقية         

"نحـن يف اليـوم الخامـس ومل يصلنـي يشء مـن 
املؤسسـات اإلغاثيـة"، تقـول سوسـن عبـدو، وهي 
الغوطـة  أم ألربعـة أطفـال مـن مدينـة دومـا يف 
الرشقيـة، وتـرى أن تحديـد االحتياجـات لـكل عائلة 

أمـر رضوري قبـل بـدء أي مـرشوع إغـايث.
ولتـايف عشـوائية التوزيـع، نظّم "املكتـب اإلغايث 
املوحـد" يف الغوطة الرشقيـة اسـتبيانًا قبيل دخول 
شـهر رمضان، شـمل رشائح املجتمـع، لقياس درجة 
رضاهـم عـن توزيـع الوجبـات اإلغاثيـة، وإرشاكهم 
يف اختيـار أصنـاف املشـاريع، وصـواًل إىل رصـد 
احتياجاتهم وتسـليط الضوء عليها أمام املؤسسـات.

االسـتبيان خطـوة جيدة وجديدة، بحسـب سوسـن، 
لكنهـا تؤكّـد عـىل عشـوائية يف التوزيـع "ذهبنـا 
إىل أكـر من مؤسسـة وطلبنـا مسـاعدات غذائية أو 

ماليـة، إال أن الـرد كان )هنـاك أفقـر منكـم(".
تعيـش األربعينية مـع زوجها املريـض وأطفالها يف 
دومـا، وتـرى أن رمضـان الحايل "أسـوأ مـن الذي 
سـبقه"، موضحة "قدميًا كانوا يطبخـون ويوزعون 
عـىل املنـازل، أو يقف األهـايل يف طابـور للحصول 

عـىل الطعـام، ولكنهـم اليوم يوزعـون لألشـد فقرًا 
)...( غالبيـة أهايل الغوطـة فقراء".

محمـد سـامي، من سـكان قطـاع املـرج، يوافق عىل 
خطـوة االسـتبيان ويقـول إنهـا ملعرفـة مـا يحتاجه 
النـاس، فــ "بعـد سـبع سـنوات أصبـح خالهـا 
املواطـن يحمـل شـهادة دكتـوراه يف تحديـد املواد 

حاجة". األكـر 

آراء األهالي تنّوعت
يقـول محمد التـوت، مندوب حـّي يعمل مـع "املكتب 
اإلغـايث املوحـد" يف دومـا، إن آراء األهـايل تنوعـت، 
فمنهـم مـن فّضـل السـلة الغذائيـة الجافـة، عازيـن 
السـبب لتأخر وصـول الوجبات املطبوخـة، بينام رغب 
آخـرون بالوجبـات، يف ظل غيـاب قدرتهـم عىل رشاء 
الحطـب للطبخ، فــ "بعـض العوائل معدومـة تحرق 

القـامش وتطبـخ عىل نـاره". 
ويـرى املنـدوب أن دعـم دومـا باملشـاريع اإلغاثية، 
أقـل مـن باقـي قطاعـات الغوطـة، مشـرًا "الدعـم 
شـحيح هـذا العام بسـبب تشـديد الحصـار وإغاق 
األنفـاق، مـا دعانـا إىل تخفيـض التوزيـع، الذي مل 

تضـع املؤسسـات خطـة له". 

وعرضها  األهالي  احتياجات  تحديد 
المؤسسات على 

بـدأ قسـم اإلحصـاء والتوثيـق املركـزي يف املكتـب 
دخـول  مـن  شـهر  قبـل  لاسـتبيانات  بالتحضـر 
رمضـان، وفـق يـارس الشـيخ، مديرالقسـم، ويقول 
لعنـب بلـدي إنـه شـمل رشائـح مختلفـة "لتحديـد 
االحتياجـات، ومشـاركة األهايل يف وضع املشـاريع 

اإلغاثيـة خـال رمضـان".
ويهـدف املكتـب ليكـون صلة وصـل بن املؤسسـات 
واألهـايل، وقـد وزّع 500 اسـتبيان مـن خـال 175 
مندوبًـا لهـم يف قطاعـات الغوطـة األربـع: دومـا، 

األوسـط، املـرج، الجنـويب.
وحصلت عنب بلدي عىل نتائج االسـتبيانات، التي أظهرت 
أن %74 مـن املجتمـع املسـتهدف فّضـل الطعـام غـر 
املطبـوخ، بينـام رغـب بـه %26، وكانت أكـر القطاعات 

التـي طلبت الوجبـات املطبوخـة هو القطاع األوسـط.
تأخـر  بسـبب  املطبوخـة،  الوجبـات   38% ورفـض 
وصول الوجبة، وسـّجلت نتائج االسـتبيان نسبة 34% 
رفضوهـا لتضـارب التوزيع بن املؤسسـات، بينام عزا 

آخـرون السـبب لـ "سـوء الطبخ".
ويشـر الشـيخ إىل أن االسـتبيان محاولـة لنقـل رأي 

النـاس للجهات املانحـة، موضًحـا أن %61 من العينة 
اإلحصائيـة فّضلـت توزيـع السـال الغذائيـة، ودعـا 
%19 لتوزيـع الخبـز، بينـام طالـب %17 بالحصول 
عـىل وجبات سـحور، وبلغـت نسـبة الراغبن بسـلة 

خضـار وفواكـه 3%.
يُفّضـل أغلـب أهـايل الغوطـة الوجبـات غـر القابلة 
للتلـف الرسيـع، ويعتمـدون عـىل بيـع جـزء مـام 
يحصلـون عليـه يف سـد مصاريـف أخـرى، كتعبئـة 

امليـاه عـىل سـبيل املثال.
مـن   41% أن  إىل  أشـارت  االسـتبيان  نتائـج  بقيـة 
املشـاركن، فضلـوا توزيـع وجبـة املعجنـات، مقارنة 
بتوزيـع األرز مع البازالء أوالكبسـة، بينـام حدد 90% 

منهـم املشـكلة الرئيسـية التـي يواجهونهـا بالفقر.
عقـب تحليل النتائـح وضع املكتب خطة لثاثة أشـهر، 
تنتهـي يف أيلـول املقبـل، مضمونها طرح اسـتبيانات 

قبـل البـدء بأي مـرشوع خال الفـرة املقبلة. 
يُعـرّف "املكتـب اإلغـايث املوحد" نفسـه، كمؤسسـة 
غـر ربحية إغاثية تنموية مسـتقلة، منذ تأسيسـه عام 
2011، بهـدف توفر الخدمـات للمتررين، وإيصال 
الدعم ملسـتحقيه، وتطوير املشـاريع لتلبيـة احتياجات 
السـكان وتنميـة املجتمع والنهـوض به، وفـق إدارته.

امتحانات المرحلة 
اإلعدادية في مناطق 

النظام في مدينة 
درعا- األربعاء 31 أيار 

)فيس بوك(

فمع غياب االعتراف الدولي بشهادات الحكومة المؤقتة التابعة للمعارضة السورية، وجد الطالب المقيم داخل 
المناطق الخاضعة لسيطرة المعارضة نفسه أمام حّلين، أحالهما مّر، فإما االستغناء عن حلم التحصيل العلمي 

العالي، أو اتخاذ القرار بالمغامرة والذهاب إلى مناطق سيطرة قوات األسد، لتقديم امتحانات الشهادتين الثانوية 
واإلعدادية رغم ما قد تحمله هذه المغامرة من صعوبات.
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“ال نعرف إن كنا سُنكمل رمضان على قيد الحياة أم نموت”، يقول الخمسيني “أبو مصطفى”، وهو يبحث عن جثة ابنه البكر، 
بين أنقاض المنازل التي دّمرها القصف على الرقة، في صورة نمطية تكررت خالل األيام الماضية، مردًدا عبارة “إلى أين نفر 

يارب )...( خذنا إليك كي نرتاح”.

حين" لياًل يتراجع مع حركة طرقات إدلب
ّ

نشاط "المشل

إدلب - طارق أبو زياد 

بـن  الطرقـات  تشـهدها  التـي  الحركـة  حـّدت 
إدلـب وريفهـا ليـًا، يف األسـابيع األخـرة، مـن 
الطـرق و"املشـلّحن"، يف ظاهـرة  تنقـل قطّـاع 
مل يألفهـا األهـايل منـذ سـيطرة املعارضـة عـىل 
مـن  سـابًقا  عانـوا  إذ   ،2015 آذار  يف  املدينـة 
غزتهـا  خاليـة  شـوارع  يف  التنقـل  صعوبـة 

الرسقـة. متتهـن  عصابـات 
املحافظـة،  سـامء  يف  الطـران  توقـف  ومنـذ 
بـدأت الحيـاة تعـود إىل سـابق عهدها، ما سـّهل 
الحركـة بـن املـدن والبلـدات ليـًا، بعـد أن كان 
"خطًـا أحمـر" لـدى األهـايل. ويقـول هّمـل إن 
سـابًقا،  تعرضـه  كانـت  املعوقـات  مـن  جملـة 
أولهـا رشـاش الطـران الحـريب الذي يسـتهدف 

"التشـليح". وعصابـات  الطرقـات، 
مناطـق  إىل  اليـوم  زبائنـه  السـائق  يوصـل 
"قريبـة نسـبيًا" مـن إدلـب، مثـل بنـش وأريحـا 
"يف  بلـدي،  لعنـب  ويوضـح  مرصيـن،  ومعـرة 
اضطراريـة  طلبـات  تأتينـي  كانـت  السـابق 
أننـي  إال  املدينـة،  أو مسـافر إىل خـارج  ملريـض 
تحسـن  اليـوم  عمـيل  ولكـن  معظمهـا،  رفضـت 

عليـه". كان  كـام  خطـًرا  يعـد  ومل  كثـرًا 
حـدة  يف  وتراجًعـا  هـدوًءا  املحافظـة  وتشـهد 
القصـف، منـذ توقيـع اتفـاق "تخفيـف التوتر"، 
الضامنـة يف  الـدول  بـن  املـايض،  أيـار  مطلـع 

وإيـران. وتركيـا  روسـيا  وهـي  "أسـتانة"، 
برشـاش  املـزودة  الحربيـة  الطائـرات  توقـف 
الرئيسـية  الطرقـات  اسـتهداف  عـن   "  L39  "
البدايـة  نقطـة  كان  عرهـا،  املتنقلـة  والسـيارات 

الطـرق.  قطـاع  لنشـاط  حـد  وضـع  يف 

نشاط "المشلحين" ينخفض
يقـول عـاء زكور، أحـد عنـارص القـوة التنفيذية 
يف مدينـة إدلـب، لعنـب بلـدي، إن قطـاع الطرق 
أّكـد  أنـه  إال  نهـايئ،  بشـكل  ضبطهـم  ميكـن  ال 

تراجـع عملياتهـم "بشـكل كبـر".
وعـزا السـبب إىل توقـف الطـران، الـذي سـمح 
السـيارات  عـرشات  "تتحـرك  بالسـفر،  للنـاس 
عـىل  يركـز  الـذي  املشـلحن  عمـل  يعيـق  مـا 
إىل  الفتًـا  بعينهـا"،  واحـدة  بسـيارة  اختائهـم 

الظاهـرة. مـن  للحـد  أمنيـة  تدابـر 
ال  الطرقـات،  بعـض  يف  الحركـة  زيـادة  لكـن 
بعـض  فامزالـت  املناطـق،  كّل  عـىل  تنسـحب 

اليـوم. إىل  ليـًا  خاليـًة  شـبه  الطرقـات 
أي  يف  سـالك  أريحـا  إىل  إدلـب  مـن  فالطريـق 
كثافـة  تشـهد  منطقـة  يف  يقـع  كونـه  وقـت، 
القـرى  أو  النائيـة  املناطـق  أن  إال  سـكانية، 
الصغـرة، ال ميكـن ضـامن املـرور يف طرقاتهـا، 

ليـًا. السـفر  مـن  األهـايل  املخاطـر  ومتنـع 

السفر لياًل غير آمن في جميع الحاالت 
"الصبـاح ربـاح والليـل هـدوء ووحشـة"، يقول 

الخمسـيني منـر عبـد الكايف مـن إدلـب، معترًا 
ليـًا،  السـيارات  حركـة  لتنشـط  داعـَي  "ال  أنـه 
فاملضطـرون قلـة ونحـن يف حـرب ال ميكن ألحد 
رمبـا  أو  سـاعات  خـال  يتغـر  مـا  يتوقـع  أن 

. " ئق قا د
إن "مشـاكل  بلـدي  لعنـب  الـكايف  ويقـول عبـد 
الفصائـل فيـام بينهـا كافيـة لتمنعـك من السـفر 
ليـًا، فـا تعلـم بـأي لحظـة ينشـب الخـاف"، 
يف  مشـاكل  الشـخص  يواجـه  "رمبـا  مضيًفـا 
مـن  يجـد  ولـن  أخـرى  صعوبـات  أو  السـيارة 

يسـاعده".
متكّررة  "داخليـة"  اشـتباكات  املحافظـة  وتشـهد 

للحواجـز  وسـبق  املعارضـة،  فصائـل  بـن 
التابعـة لهـا اعتقـال مدنيـن أو مقاتلن لشـكوٍك 
بانتامئهـم لفصائـل منافسـة عـىل خـاٍف فكري 

معهـا.
"تخفيـف  التفـاق  إدلـب  يف  املدنيـون  ينظـر 
لعـودة  مفتاًحـا  يكـون  رمبـا  بأنـه  التوتـر" 
عاشـت  محافظـٍة  يف  طبيعتهـا،  إىل  الحيـاة 
قصًفـا مسـتمًرا لسـنوات، ومعـارك "داخليـة" أو 
ضـد قـوات األسـد اسـتنزفت طاقاتهـا، وخلّفـت 
فـوىض يف مؤسسـاتها املدنيـة وبناهـا التحتيـة.

طرقات إدلب لياًل - 2 حزيران 2017 )عنب بلدي(

يطال القصف عرشات 
النقاط يف الرقة 

أبرزها: حي الثكنة 
وقرص املحافظ 

)الضيافة( وشارع 
23 شباط، إضافة 

إىل محيط املستشفى 
الوطني، ومدرسة 

معاوية ومنطقة الفرن، 
وغريها من النقاط 
الحيوية يف املدينة.

الرقة تتحول إلى “ميدان رماية” في رمضان

أورفة - برهان عثمان  

متـر أيـام رمضـان بطيئـة عىل مـن بقي 
يف الرقـة، يحاولـون خالها التمسـك مبا 
يطيقونـه مـن شـعائر الشـهر، إذ يتجول 
الباعة حاملن أطعمـة ومرشوبات خاصة 
برمضـان، لكن بينـام تفوح رائحـة الخبز 
من بعـض األسـواق، تقابلها رائحـة الدم 

يف شـوارع أخرى.
الحـرب “دفعت الناس للتمسـك بشـعائر 
الدينـي”،  التزامهـم  مـن  وزادت  الشـهر 
كـام يُـرّوج تنظيـم “الدولـة اإلسـامية” 
لتختلـط هـذه  اإلعاميـة،  عـر وسـائله 
تشـّكل  أخـرى  مشـاهد  مـع  االدعـاءات 
الصـورة الكاملـة ملدينـة تعيـش رمضان 

وتسـتعد للمقبـل املجهـول.

قصف مكثف يشعل “فرًنا بشرًيا”
غـادر “أبـو مصطفـى” ديـر الـزور مع 
عـام  نهايـة  السـبعة،  وأطفالـه  زوجتـه 
الطبقـة  مدينـة  يف  واسـتقر   ،2012

وغادرهـا إىل الرقـة، مـع سـيطرة “قوات 
عليهـا،  )قسـد(  الدميقراطيـة”  سـوريا 
يف  عمـل  أنـه  بلـدي  لعنـب  ويوضـح 
التدريـس عـىل مـدار 13 عاًمـا، إال أنـه 
معيشـته  لتأمـن  حـاّماًل  اليـوم  يعمـل 

وعائلتـه.
وتسـتهدف طائـرات “التحالـف الدويل” 
ومدفعية "قسـد" أحياء املدينـة، وخاصة 
مـع وصـول “قسـد” إىل أطـراف حـي 
املشـلب )شـامل رشق(، 30 أيـار املايض، 

مـا دعـا سـكانه للنزوح.
بعـد  تقـول،  كفـا  الثاثينيـة  الشـابة 
إن  بلـدي،  لعنـب  الحـي  مـن  خروجهـا 
املدينـة أصبحـت “فرنًا برشيًا”، متسـائلًة 
“أيـن املنطـق يف قتـل 20 مدنيًـا إلصابة 

عنـرص واحـد مـن تنظيـم الدولـة؟”.
كل  أسـقط  “التحالـف”  أن  واعتـرت 
تحديـد  بإهاملـه  املحرمـة،  االعتبـارات 
أماكن عنـارص التنظيم بدقة، واسـتهدافه 

للمدنيـن.  املبـارش 
ووفـق كفـا، فـإن أغلـب عنـارص تنظيم 

داخـل  باسـتمرار  يتنقلـون  “الدولـة” 
املدينـة، بعـد إخـراج عوائلهم مـن الرقة، 
ويشـر بعـض األهـايل ممن اسـتطلعت 
التنظيـم  نيـة  إىل  آراءهـم،  بلـدي  عنـب 
تسـليم املدينـة بعد فـرار قسـم كبر من 
الـزور، بينـام  عنـارصه إىل ريـف ديـر 
يقـول آخرون إنـه يبحث صفقـة للخروج 
مـن بعـض القـرى القريبـة مـن املدينة، 

كاملنصـورة وهنيـدة غربًـا.
وأبعد تنظيـم “الدولة” كامـل قياداته عن 
الرقـة، وفق مصـادر عنب بلـدي داخلها، 
بعـد أن منحهم بطاقـات تعريفية وأوراق 

ثبوتيـة جديدة تخفي شـخصياتهم.

تنظيم “الدولة” خفف رقابته 
يقـول عبـد الله الديـري، املقيـم يف الرقة 
النازحـن مـن ديرالـزور، لعنـب  وأحـد 
بلـدي، إن تنظيـم “الدولـة” عـّدل الكثر 
مـن أحكامـه، متهاونًـا مـع األهـايل يف 
“السـتاملتهم  ذلـك  عازيًـا  تطبيقهـا، 
خطـاب  عـر  أعدائـه  نحـو  وتوجيههـم 

خـال  وترتـه  ارتفعـت  تحريـي، 
املاضيـة”. األشـهر 

صـوٌر قليلـة تخـرج مـن الرقـة، تظهـر 
بالعيـش  االسـتمرار  األهـايل  محاولـة 
رغـم املعـارك والقصـف، بينام يسـتغرب 
الشـاب العرشينـي مـن “التريـرات التي 
وقتلهـم”،  املدنيـن  قصـف  يف  تُسـاق 
ويراهـا تُعزز روايـة التنظيم عـن الحرب 

املفتوحـة ضـد أبنـاء الرقـة”.
مـع اسـتمرار نـزوح األهـايل تباًعـا مـن 
مناطقهـم، فرغـت بعض النقـاط بالكامل 
مـن  الجنوبيـة  كالجهـة  سـكانها،  مـن 
رضورة  إىل  اللـه  عبـد  ويلفـت  املدينـة، 
يخرجـون  للمدنيـن،  آمـن  ممـر  إنشـاء 
خطـورة  ظـل  يف  املدينـة،  مـن  عـره 
الحركـة بن نقـاط التنظيم و”قسـد”، إذ 
حصدت األلغـام يف تلـك املناطق عرشات 
مـن أبنـاء املنطقة الذيـن حاولـوا الفرار.

يتجهـز أبـو مصطفى مـع عائلتـه لنزوح 
جديـد نحـو ريـف ديـر الـزور، ويـرى 
أن تنقلـه لـن يكـون األخـر مـن الرقـة، 

ظـل  يف  سنعيشـها  أخـرى  “هجـرات 
اسـتمرار سـعر الحـرب، التـي أحرقـت 
املنطقـة، وهجـرت أهلهـا حتـى اقربـت 
الرقـة  واصًفـا  السـكاين”،  الفـراغ  مـن 
بأنهـا “ميدان رماية يسـتقبل كافـة أنواع 

القصـف”. 

لم يكن منذر هّمل، وهو سائق تكسي من مدينة إدلب، ينقل الزبائن خارج المدينة بعد غروب الشمس، إال أنه اليوم يعمل حتى العاشرة لياًل متنقاًل 
بين قرى وبلدات المحافظة دون خوف أو فزع، وفق تعبيره.
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الحديـث عـن الرشكـة وآلية عملهـا وكيفية 
إقنـاع الكثـر من الشـباب وجذبهـم ليس 
جديـًدا، إذ تزخر شـبكة اإلنرنـت بعرشات 
املقـاالت التـي تتحـدث عن خطـر التعامل 
مـع هذا النوع مـن الرشكات وتحـذر منها.

لكـن انتشـارها الواسـع بـن السـورين 
الاجئـن يف تركيـا وخاصة فئة الشـباب 
لعنـب  دافًعـا  كان  األخـرة،  األشـهر  يف 
بلـدي للبحـث يف آليـات عملهـا وكيفيـة 
الربـح والخسـارة، ومـا هـي الطـرق التي 

تحتـال الـرشكات فيهـا عـىل العمـاء.

الفقراء هم المستهدفون
يف األشـهر األخـرة أصبح االنضـامم إىل 
رشكـة "Qnet" حديث الشـباب السـوري 
ووسـائل  واملقاهـي  العامـة  األماكـن  يف 
النقل الركيـة، وكيف ميكـن تحقيق أموال 
كبـرة خال فـرة قصرة دون بـذل جهد 
سـوى دفـع مبلـغ من املـال قد يصـل إىل 
ألفـي دوالر لــ"رأس الهـرم"، والحصول 
عـىل عمولة عن كل شـخص يتـم إحضاره 

للرشكة. لانضـامم 
آمال عويـدات، تنحدر من درعـا وتقيم يف 
اسـطنبول وهـي إحـدى ضحايـا الرشكة، 
قالـت لعنـب بلـدي إن البدايـة كانـت من 
خـال صديقاتهـا املقربات اللـوايت طلنب 
منهـا رشاء منتجـات مـن الرشكـة بألفـي 
دوالر، ثـم إقنـاع أشـخاص آخريـن مـن 
الطبقـة الفقـرة لـرشاء املنتجـات بحجـة 

املادية. مسـاعدتهم وتغيـر أحوالهـم 
وأضافـت عويدات أن الشـك دخل إىل قلبها 
مـن التعامـل مـع هـذه الرشكـة يف بادئ 
األمـر، لكـن صديقاتهـا طلـنب منهـا لقاء 
املسـؤول الكبر، املسـمى "الخبر"، والذي 

ميلك قـدرة كبـرة عـىل اإلقناع.
الرشكـة  مـن  التأكـد  عويـدات  وطلبـت 
وطريقة عملهـا، فطُلب منها زيـارة مقرها 
اسـطنبول،  يف  "شيشـيل"  منطقـة  يف 
وأبـرزوا لهـا الوثائـق التـي تؤكـد عملهم 
النظامـي كرشكـة تقـوم عىل "التسـويق 
الشـبيك" الـذي يعتمد بيع منتـج حقيقي 
عـن طريـق مندوبـن، وليـس "الهرمي" 
الـذي يعتمـد فيـه الوكيـل عـىل عمولـة 
ترتفـع كلـام وفّـر عـدًدا أكر مـن العماء 

يف سلسـلته الهرميـة.
وأبرز أعضـاء الرشكة لعويدات تسـجيات 
لفتـاوى بعض العلامء يفتون بـأن التعامل 

مع الرشكة ذات التسـويق الشـبيك ال بأس 
بـه وحال.

وعندما تـرّددت عويـدات حـول العمل مع 
الرشكة، تحول من يناقشـها إىل اسـتغال 
وضعهـا املـادي، وإيهامهـا باملبالـغ املالية 
الكبـرة التـي ميكـن أن تجنيهـا من خال 
التعامـل مـع الرشكة خـال فـرة وجيزة، 
لتبـدأ مرحلـة  إقناعهـا  تـم  النهايـة  ويف 

اسـتدانة األمـوال لـرشاء املنتجات.
عويـدات أشـارت إىل أنها اسـتدانت أربعة 
آالف دوالر مـع أمها، واشـرت "فلر" ماء 
سـعره 1100 دوالر وسـاعة يـد سـعرها 
900 دوالر، وبطاقـات إقامة فندقية لسـتة 

أيام بسـعر ألفـي دوالر.
وبعـد دفـع املبلغ بـدأت رحلـة البحث عن 
أشـخاص آخرين إلقناعهـم باالنضامم، من 
أجـل أخـذ عمولـة عليهـم، ولتدريبها عىل 
اإلقنـاع طُلب منهـا أن تحـر مؤمترًا يف 

مدينـة أنطاكيـة الركيـة ملدة ثاثـة أيام.
وقالـت عويـدات إن املئـات مـن الشـباب، 
أغلبهـم سـوريون، كانـوا موجوديـن يف 
املؤمتـر، وتلقوا فيه محـارضات يف التنمية 
البرشيـة وكيفيـة مخاطبة العقـل الاوعي 
وإقنـاع اآلخريـن، كام وزعـوا كتابًا بعنوان 
األمريـيك  للكاتـب  الفـوري"  "املليونـر 

فيرش. مـارك 
فيـه  تتمنـى  كانـت  الـذي  الوقـت  ويف 
إىل حقيقـة  الوهـم  يتحـول  أن  الضحيـة 

بأنهـا  تفكـر  وبـدأت  املايـن،  وكسـب 
ستشـري البيـت الـذي تسـتأجره، أيقنت 
أنهـا وقعـت ضحيـة  الزمـن  مـع مـرور 
مبقدورهـا  يكـن  مل  إذ  واحتيـال،  نصـب 
لانضـامم  شـخصن  سـوى  تحـر  أن 
للرشكـة، وبالتـايل مل تأخـذ عمولة سـوى 
225 دوالرًا مـن أصل أربعـة آالف دفعتهم.

إقناع ثم إجبار ثم خسارة
انطلقـت "Qnet" يف ماليزيا عـام 1998 
اإلنرنـت، وتعـرّف نفسـها  عـىل شـبكة 
أبـرز  مـن  واحـدة  بأنهـا  موقعهـا  عـر 
آسـيا،  قـارة  يف  املبـارش  البيـع  رشكات 
ويصـب اهتاممها عىل مسـاعدة الشـعوب 
خـال  مـن  والنهـوض  االرتقـاء  عـىل 
حلـول تهـدف إىل توسـعة األعـامل الحرة 
وتعزيـز أمنـاط العيـش، ورفـع مسـتوى 
الحيـاة بالنسـبة ملوزعي الرشكـة وألرسهم 
ومجتمعاتهـم، وكذلـك مسـاعدة اآلخريـن 

عـىل تحقيـق أحامهـم.
لكـن الباحث االقتصـادي، يونـس الكريم، 
أكـد لعنـب بلـدي أن عمـل الرشكـة يقوم 
عىل التسـويق الهرمي، وهـي عملية نصب 
واحتيـال تقـوم عـىل نقـل الخسـارة من 

آخر. إىل  شـخص 
كـام أن عمـل الرشكـة، بحسـب الكريـم، 
يقـوم عـىل بيـع منتـج "للضحيـة" عىل 
أنـه منتج حرصي بسـعر أغىل من سـعره 

السـوق املحـيل بأضعـاف  الحقيقـي يف 
. كثرة

الرشكة تجر الشـخص عـىل رشاء منتجها 
بالسـعر املرتفع كرشط لبدء العمـل لديها، 
ومبجـرد رشاء املنتـج يحصـل الشـخص 
عـىل صفـة وكيـل، ليبـدأ بإقنـاع آخريـن 
لانضـامم للرشكـة، مـن أجـل الحصـول 
عـىل عمولة ليعـّوض املبلـغ الـذي دفعه.

ويجـب عليه أن يحر شـخصن، يسـجل 
أحدهـام عـىل ميينه واآلخـر عىل يسـاره، 
يشـرون من منتجـات الرشكـة، وكلام زاد 
عـدد األشـخاص أسـفل شـبكة املشـرك 

عمولته. زادت  كلـام 
ولـيك يحصـل الشـخص عـىل أكـر قدر 
يـوازن يف  أن  األربـاح يجـب عليـه  مـن 
الكفـة بن طـريف اليمـن واليسـار، فإذا 
زادت كفـة عـىل كفـة بعدد األشـخاص، ال 
ميكنـه  الحصـول عىل نسـبة ربح بسـبب 
اختـال التـوازن الـذي يعد من أساسـيات 

لربح. ا
 فعمليـة الربـح تقـوم عـىل مضاعفة عدد 
األشـخاص، وهذا ليس بالسـهل كام يرّوج 
البعـض، ويحتاج إىل وقـت طويل وصر، 
وبالتـايل يصـل الشـخص بعـد فـرة من 
الزمـن إىل درجة امللل، خاصـة إذا كان آخر 

شخص يف السلسـلة الهرمية.
هـذا العمـل ال يسـتمر ملـدة طويلـة، ألن 
عمـوالت األشـخاص املشـركن قـد تصل 
إىل أكـر مـن مبيعـات الرشكـة، وبالتايل 
تنهـار الرشكـة وتغلـق، لتعـود وتفتح من 
جديد ولكن بأسـامء أخرى مثل "كويسـت 

كويسـت". و"كولد  نـت" 
الذيـن يحققـون  أمـا بعـض األشـخاص 
أرباًحـا هـم الصـف الثـاين مـن الهـرم، 
بحسـب الكريـم، الـذي أكد أنهـم يأخذون 
أمـوااًل كثـرة مـن مسـؤويل الرشكـة، من 
أجـل إحـداث تغيـر جـذري يف حياتهـم 
سـواء عـن طريق اللبـس أو رشاء سـيارة، 
ويكـون ذلـك واضًحـا لآلخريـن وخاصة 
وسـيلة  ليكـون  واألصدقـاء،  األقربـاء 

الرشكـة. إىل  باالنضـامم  إلقناعهـم 

تاريخ مشبوه
رشكات التسـويق الهرمـي بدأت نشـاطها 
يف سـوريا تحـت اسـم "كويسـت نـت" 

مـن  ترخيصهـا  وتـم   ،2008 بدايـة  يف 
 ،2008 آب   30 يف  االقتصـاد  وزارة  قبـل 
الصينيـة"  نـت  "كويسـت  اسـم  تحـت 
العائـدة لرشكة سـوريّة اسـمها "القريعي 
والسـعدي"، بحسـب مـا جـاء يف تقريـر 
نـرشه موقـع "سـريانيوز"، يف 1 كانون 

.2009 األول 
وقـال مدير تسـهيل وكفـاءة التجـارة يف 
وزارة االقتصـاد، رمـزي عسـاوده، للموقع 
حينهـا، إن الـوزارة قامـت برعايـة الرشكة 
يف بدايـة انطاقهـا، وأقامـت ورشـة عمل 

يف فنـدق الشـام حرها مسـؤولون.
وبحسـب معلومـات عنب بلـدي، كان مقّر 
الرشكـة يف منطقـة الصالحيـة بدمشـق، 
ونظّمـت  البورصـة،  يف  تعمـل  وكانـت 
البورصـة والتعريـف بهـا،  دورات حـول 
وكانـت تغـري األشـخاص باالشـراك يف 
سـوق األوراق املاليـة بالبورصـة العامليـة 
مقابـل رسـم اشـراك خمسـة آالف لـرة 
)100 دوالر عندمـا كان سـعر الرصف 50 
لـرة(، والحصول عـىل ألفي لـرة عن كل 

إحضـاره. يتم  شـخص 
لكـن بعـد اكتشـاف طريقة عمـل الرشكة، 
أصـدر وزير االقتصاد السـابق يف حكومة 
 1 يف  لطفـي،  عامـر  السـوري  النظـام 
تسـجيل  بشـطب  قـرارًا   ،2009 نيسـان 
وكالـة الرشكـة لـدى وزارة االقتصـاد، بعد 
ألـف مشـرك   22 الضحايـا  بلـوغ عـدد 
بحسـب  السـورية،  املـدن  مختلـف  مـن 
أحـد  عـن  نقـل  الـذي  "سـريانيوز"، 
املصـادر أن املبالـغ التـي دفعهـا الضحايا 
مليـون   13( سـورية  لـرة  مليـون   660

دوالر(.

كسب الماليين "وهم"
الـرشكات التـي تعتمـد التسـويق الهرمي 
تسـتهدف العاطلن عن العمـل، وأصحاب 
الدخـل املحـدود، الذيـن يحلمون بكسـب 
مبالـغ ماليـة كبـرة خـال فـرة قصرة، 

إضافـة إىل خريجـي الجامعـات حديثًا.
أوضـاع  تسـتغل  فإنهـا  تركيـا  يف  أمـا 
يعملـون  الذيـن  السـورين  الاجئـن 
سـاعات طويلـة تصل إىل 12 و14 سـاعة 
يف اليـوم الواحـد، بحسـب ما قالـه عامر 
إبراهيـم، وهـو شـاب سـوري يقيـم يف 

"كسب الماليين".. وهم يغزو عقول سوريين في تركيا

شركات "التسويق الهرمي" تستغل أوضاع الالجئين وتبيعهم "الخسارة" 
"هل أنت صاحب قرار وتريد أن تحقق أحالمك بسرعة وتكسب الماليين؟"، سؤال يبدأ بطرحه "األستاذ" أو "الخبير"، كما يطلقون عليه، 
 ،"Qnet" لمحاولة إقناع أحد األشخاص باالنضمام إلى شركة تقوم على بيع منتجاتها عبر طريقة التسويق الهرمي، على غرار شركة

التي انتشرت بين الالجئين السوريين في تركيا.

اقتصاد

  ليرة تركية  مبيع 152 شراء 150 يورو    مبيع 602 شراء 597 دوالر أمريكي  مبيع 534 شراء 531

رأس الهرم )الشركة(

مستوى أول

مستوى ثان

مستوى ثالث
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"كسب الماليين".. وهم يغزو عقول سوريين في تركيا

شركات "التسويق الهرمي" تستغل أوضاع الالجئين وتبيعهم "الخسارة" 

البداية كانت 
من خالل 

صديقتي 
المقربة التي 

طلبت مني شراء 
منتجات من 

الشركة بألفي 
دوالر، ثم إقناع 
أشخاص آخرين 

من الطبقة 
الفقيرة لشراء 

المنتجات بحجة 
مساعدتهم 

وتغيير أحوالهم 
المادية

التسويق الشبكي التسويق الهرمي

المنتجات   يجب وجود منتج أو خدمات 
من قبل الشركة

ال يحتوي على منتج أو أن 
يكون المنتج ليس له قيمة

المدة  غير محدد بمدة  غير مستمر ويتوقف بعد فترة 
من الزمن

الربح يعتمد في الربح على بيع 
المنتج أو الخدمة

يعتمد في الربح على اشتراك 
أعضاد جدد في السلسلة 

الهرمية

العقود  يقدم عقوًدا واضحة 
للمشتركين والتزامات

ال يقدم أي عقود وإن قدم 
تكون صورية ليس أكثر

اإللغاء  يمكن للمسوق إلغاء اشتراكه 
مع إعادة المنتج أو الخدمة

ال يمكن للمشترك استعادة 
األموال التي اشترى فيها 
المنتج األولي في حال قرر 

إلغاء التعامل

الناحية 
القانونية 

مسجلة قانونًيا وموثقة لدى 
األمم المتحدة ومقبولة دولًيا

غير مسجلة قانونًيا ويحّرم 
التعامل معها دولًيا 

معلومات 
الشركة 

واضحة للجميع  تكون غامضة وال تعطي أي 
معلومات للوكيل

االشتراك  يسمح بتعدد االشتراكات 
للشخص الواحد

ال يسمح االشتراك إال ألشخاص 
جدد

الشرع )الدين 
اإلسالمي(

محلل شرًعا وفق شروط محرم شرًعا

يختلـف التسـويق الهرمي عن التسـويق 
الشـبيك مـن حيـث املنتجـات والربـح، 
أنهـا  يعتقـدون  كثرييـن  أن  رغـم 
عمليـات  ضمـن  ويدخـان  متشـابهان 

واالحتيـال. النصـب 
التسـويق الشـبيك هو طريقة تسـويق 
بديلـة للتسـويق التقليـدي، ويقوم عىل 
عـن  معينـة  رشكـة  منتجـات  ترويـج 
طريـق منـدويب مبيعـات أو عـن طريق 

املسـتهلك نفسـه، مقابل عموالت ووفق 
نظـام واضـح محـّدد سـلًفا، أي ميكـن 
للمسـّوق أن يأخـذ عمولة عـن كل منتج 

يبيعـه ألقربائـه أو أصدقائه.
أمـا التسـويق الهرمـي فيقـوم عىل بيع 
منتـج بكلفـة عاليـة للمسـّوق الهرمـي 
)الوكيـل(، ثـم تطلـب الرشكـة منـه أن 
يوّفـر زبائـن آخرين يسـجلون باسـمه، 
ليحصـل عـىل أربـاح تزيد كلـا ازدادت 

سـعر  مـن  وليـس  الهرميـة،  شـبكته 
املنتـج أو زيـادة البيـع.

الفـرق بني التسـويق الشـبيك والهرمي 
مـن أكرث القضايـا املثرية للجـدل وأثريت 
وليسـت  األعـوام  عـرشات  منـذ  عاملًيـا 
وليـدة اليـوم، وتتلخـص الفروقات بني 

الطريقتـني فيـا ييل:

الغاز  2650 )للجرة(المازوت  180الذهب 18  16.286الذهب 21  19.000 األرز )ك(  550السكر )ك(  340البنزين  225

الفرق بين التسويق الشبكي والهرمي

اسـطنبول.
وقـال الشـاب لعنـب بلـدي إن الواقـع املعييش 
نصـب  ضحيـة  جعلهـم  لاجئـن  الصعـب 
واحتيـال لهذه الرشكات، يف ظـل غياب التوعية 
والتحذيـر من قبل املسـؤولن أو اإلعام أوعلامء 
الديـن، كـون التعامل مـع هذه الـرشكات يعتر 

اإلسـام. يف  محرًّما 
إبراهيم أوضح أن صديقه يف السـكن الشـبايب، 
الـذي يعمل يف أحـد املعامل الركية 12 سـاعة 
يوميًـا، انضـم إىل "Qnet"، رافًضـا نصيحـة 
العمـل، بسـبب  منـه ورشًحـا حـول طريقـة 
األحـام الكبرة والوهـم الذي زرعـه "الخبر" 
يف عقلـه بأنـه سـيصبح مليونـرًا خـال فرة 

. قصرة

الشرع يحّرم.. قمار وربا
أصـدرت إدارة اإلفتـاء التابعـة لـوزارة األوقاف 
عـام يف 2009، ومفتـي دمشـق عبـد الفتـاح 
البـزم يف 2013 فتـاوى حرّمـت التعامـل مـع 

الـرشكات. هذه 
يف  الشـام"  علـامء  "رابطـة  أصـدرت  كـام 
اسـطنبول، يف 29 حزيران 2015، فتوى أكدت 
فيهـا أن االنتسـاب إىل هـذه الـرشكات حـرام، 
ألن "يف حقيقتـه أكل ألمـوال النـاس بالباطل، 
ألن برنامـج التسـويق الشـبيك ال ينمـو إال يف 
وجـود من يخـرس ملصلحة مـن يربـح، وبدون 
الخسـارة الازمة للمسـتويات األخـرة ال ميكن 
تحقيـق العمـوالت الخياليـة للمسـتويات العليا 
التـي هي مقصـود الرنامـج،  فـإذا توقف عند 
مسـتوى معـن كانـت املسـتويات األخـرة من 
األعضـاء هي الخـارسة، واملسـتويات العليا هي 
الرابحة، واملسـتويات األخـرة أضعاف أضعاف 
املسـتويات العليا، وهـذا يعنـي أن األكرية هي 

التي تخـرس لـيك تربـح األقلية".
الفتـوى صنفـت التعامل مـع الرشكـة بأنه من 
القـامر ألن مقصود أعضاء التسـويق "الهرمي" 
هـو االشـراك يف التسـويق وليـس املنتجـات، 
توفرأشـخاص  يف  املسـوِّق  العضـو  ونجـاح 
عـىل ميينه وشـامله أمر مشـكوك فيـه، وهكذا 
املسـتوى الذي بعـده وبعده، كل ذلك مشـكوك 

القامر. فيه، وهـذا عـن 
كـام صنفتهـا مـن الربـا ألن املسـتويات العليا 
تحصـل عـىل أربـاح املسـتويات السـفىل دون 
بـذل أي جهد أو عمـل، وهذا عـن الربا فاملرايب 

يحصـل عىل أربـاح هائلـة دون بـذل عمل.
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محمد رشدي شربجي 

نقاش الجرمية عىل وسائل التواصل 
االجتاعي يزيدها مأساوية. سوريان صامئان 

“باركا” صيامها بقتل سوري غري صائم يف 
أملانيا! وبدل إبداء التعاطف مع أرسة فقدت 

لتّوها أبًا لطفلني، وثالٍث لن يرى والده، انكّب 
كثريون عىل استغال الحادثة لكسب معارك 

وإشعال أخرى يف حفات شتائم جاعية 
مشحونة بالكراهية. 

وقد حدث ما يشبه الرتاكب يف املعارك، فاملقتول 
غري صائم وكردي أيًضا، وهو ما شوش عىل 

دوافع الجرمية، هل قتل ألنه مفطر أم قتل 
ألنه كردي؟ ما يجعل املعركة غاية يف التعقيد 
والرتكيب: إسامي- علاين بداية، ثم عريب- 

كردي ثانًيا، ولعل العلاين العريب أو اإلسامي 
الكردي ها سيئا الحظ يف املعركة هذه، فقد 

تبدي تعاطًفا مع القتيل يف إطار هجومك عىل 
الرتاث اإلسامي، لكن تعاطفك هذا ال تريد أن 
يفهم منه أنه تعاطف ألنه كردي وعليه قس. 
وتظهر الثنائيات هذه الخلل يف تعاملنا مع 

جرمية موصوفة، ومأساة عائلة دمرت للتو 
ألن معيلها مارس حريته يف ظل قانون يكفل 
له ذلك، وهو يشبه مرة أخرى تعاملنا كل مرة 

كلا اكتشفنا أن القاع املستقرين فيه يزداد 
عمًقا، بدل إدانة الجرمية بكونها جرمية ضد 

إنسان، ندينها ألنها ضد طرف يخصنا، ندينها 
-أو نسكت عنها- ألن القتيل كردي، أو ألنه 

ميس اإلسام وما يثار حوله. 
ومن الرضوري واملُلح بالتأكيد أن يثار نقاش 

الحرية واحرتام حقوق اإلنسان داخل اإلسام 
وخارجه كلا سنحت الفرصة لذلك، وإن 

كنت عىل املستوى الشخيص ال أعتقد بتأثري 
النصوص عىل املسلمني بالشكل الذي يصّوره 

املنهمكون بانتقاد الرتاث وهذا نقاش آخر، 
ولكن ما هو مهم ورضوري هو أال نضيع 

مأساة عائلة يف رصاع أيديولوجي كا يحدث 
يف كل مرة. 

بكل أسف هناك منط من التدين يزداد انتشاًرا، 
وتدعمه حمات التحريض والحرب الفاشلة 

عىل اإلرهاب، منط يرى يف العنف طريقة 
وحيدة ومفضلة للتعامل مع مخالفي الدين، أو 

مخالفي آرائهم، هذا منط التدين السلفي دمر 
أي معنى يف حياة املسلمني يف عدة دول، وهو 

يطاردهم يف كل مكان. 
يستطيع أي مسلم أن يعيص الله سبحانه 

وتعاىل طاملا أنه مل يؤذ أحًدا، وهذه املعصية 
قد تكون تركًا للصاة، أو للصيام، أو تركًا 

للدين كله حتى، من يزعجه هذا الواقع عليه 
بالنصح بالحسنى والدعاء بالهداية أو الشكوى 

للسلطات املحلية إن كان يف األمر أذية 
لآلخرين، أما إجبار الناس وقتلهم فلن يحولهم 

ملسلمني حق، بل إىل منافقني حق.
“ال إكراه يف الدين قد تبني الرشد من الغي”، 
األفراد أحرار سواء فكّروا أم كفروا، والله مل 

يعط ألحد مفاتيح الجنة أو النار، فتلك ليست 
من مهمة املتدينني، هذه قيم عامة يجب أن 
تكون لدى كل متديّن. أقول هذا الكام ومل 

يتضج بعد إن كانت جرمية القتل الحاصلة 
بدافع الصيام أو القومية أو غريه. 

يف كل مرة يرتكب فيها الجئ يف أملانيا جرًما 
ما، أو تحدث عملية قتل جاعي ال يعرف عىل 

وجه الدقة يف اللحظات األوىل دافع القتل، 
متتلئ عىل الفور وسائل التواصل االجتاعي 

لدينا بتحليات ومعارك وشتائم وكراهية، 
يف حني تكون الرشطة واملسؤولون األملان 
يف غاية الحذر قبل اإلدالء بأي ترصيح من 

شأنه أن يثري كراهية ضد الجئ، أو يزيد من 
ضبابية املشهد. حدث هذا سابًقا مع هجوم 

برلني، وقبله هجوم ميونخ واليوم مع حادثة 
القتل هذه التي اكتفت الرشطة بالقول إنه كان 

“شجاًرا دينًيا".

ثنائيات قتل “مفطر” 
في ألمانيا

رأي وتحليل

المتاهة السورية

إبراهيـم العلوش 

أيها السـوري هل أنت مع قناة العربية أم مع 
الجزيرة؟ قناة 

هل أنت مع برشـلونة أم مع ريال مدريد؟
هـل أنت مع العرعور أم مع البغدادي أم مع 

الخامنئي؟
هل أنت مع بشـار وماهر، أم مع عمها 

رفعـت.. األكرث خربة منذ أيام حاة وتدمر؟
هل أنت مع بطل املانعة حسـن نرص الله 

والتهجـري وحصارات الجوع، أم مع املحاكم 
الرؤوس؟ الرشعية وقطع 

أيها السـوري.. هل أنت مع خالد بكداش، 
أم مع انطوان سـعادة والجبهة الوطنية 

التقدميـة، أم مع رياض الرتك أم مع اإلخوان 
املسلمني؟

هل أنـت مع عبدالله أوجان، أم مع املجلس 
الكردي؟ الوطني 

هـل أنت مع غضب الفرات أم مع درع الفرات 
أم مـع النمر أم مع الصناديد؟

هل أنـت مع البلم أم مع الكملك أم مع 
والرتفيق؟ الحواجز 

هل ماتزال تنتظر مؤمترات دميسـتورا يف 
جنيف، أم مؤمترات الفروف يف أسـتانة؟
أيها السـوري.. لِم تظل صامًتا وال تبايع 

الدولة اإلسـامية التي تنتهج مسار النبوة، 
وتحارب العـامل من أقصاه اىل أقصاه لنرصة 
الخليفة وجند الخافة... أيها السـوري ملاذا 

تنظر إىل الغـرب الكافر بأمل، وتنظر اىل 
البغدادي وأتباعه باشـمئزاز، فهل أنت تتنكر 

لدين الله ولتضحيـات مجاهدينا، أم مايزال 
يف قلبـك رشك وال تقبل بانضام أوالدك 
إلينا، وال تقبل بتزويـج بناتك ملجاهدينا 

الذين هاجروا مـن بلدانهم لينرصوك، 
وليأخذوا بيتك ريثـا يدخل الكفار واملرتدون 

أفواًجا؟ الله  يف دين 
أيها السـوري أليس من األفضل لك أن ترجع 
اىل عشـريتك، وتصب القهوة املرة، وترسح 

بغنمـك أو بإبلك يف املراعي التي ال تنتهي 
حدودها، وتسـهر يف مضافة الشيخ جدعان 

الذي يسوي أمورك مع الرشطة، ومع 
الحكومـة، ومع التجار، وال تأكل هًا وال 

غـًا.. وما عليك إال الحداء والعودة اىل حياة 
األجداد والقبائل والعشـائر واألفخاذ، والتسيل 

برواية نسـبك ونسب أجدادك إىل أبينا آدم!
أيها السـوري ملاذا ال تحب آل البيت، وال تبيك 
عىل الحسـني، وال تتبع نهج اإلمام الخميني، 
وال تنرص بشـار األسد، وال تخضع آليات الله 

التي متسـك العامل بأخاق اإلسام وصابة 
املقاومـة، ومحاربة اإلرهاب، والقضاء عىل 

حـكام الخليج، وإرسائيل والدعاء باملوت 
ألمريكا؟

أيها السـوري ملاذا تحب أردوغان، وال تحب 
أوجـان، أردوغان وعوده خلبية، أما أوجان 

فهو سـيخلّصك من اإلرهاب، وينقل إليك 
الدميقراطية، ومفاهيم الشـعوب الدميقراطية 

املتعايشـة، رغم أنه مل يتعايش مع أحد حتى 
مـن جاعته، ومل يجرب نظرياته يف تركيا 

ولكنه يجربها اليوم يف سـوريا، وحتًا 
بالدعم األمرييك واألورويب،  ستنجح 

حيث سـتتعايش املاركسية مع القومية مع 
اإلمربيالية!

أيها السـوري ملاذا ال تعود إىل األصل، وتحيي 
الدولة العثانيـة وتتداول عملتها، وتتعايش 
مع شـعبها وتتنكر لهويتك التي منحك إياها 

سـايكس اإلنكليزي، وبيكو الفرنيس، انظر 
إىل الشـعب الرتيك كم يحب السوريني، وكم 

منحكم من املخيات ومن املسـاعدات وفرص 
الفرار من املوت!

أيها السـوري الذي ترفض كل تلك العروض، 
وتتهمها باالعتداء عليك، ملاذا ال تقبل بروسـيا 

التي كافحـت اإلمربيالية العاملية، ووقفت 
عىل قدميها، بعد انهيار االتحاد السـوفيايت 

الصديق، وهـي ماتزال دولة فضائية ومتطورة 
عسـكريًا، ومن أكرب مصّدري األسلحة، 

وتخـرتق مخابراتها أعتى النظم املتطورة 
بالجاسوسـية البرشية وبالجاسوسية 

اإللكرتونية!

أيها السـوري الذي تقطّعت بك السبل.. ملاذا ال 
تطالب بالوصايـة الدولية، وتضع همك برقبة 

غريك، وهـم يتكفلون بحل مصائبك عىل أكمل 
وجـه، وما عليك إال االنتظار يف املخيات، 

ويف أماكـن اللجوء ليك ترجع إىل بيتك، 
وقد أعـادوا ترميمه، وقطعوا تذاكر طريان 

لك وألوالدك، وألوالد أوالدك الذين سيأخذون 
حقوقـك إن انتقلت إىل دار الحق بعد انتظار 

طويل!
أيها السـوري ملاذا تضيع هنا وهناك، أليست 
قربص أمامك، وهي جزٌء من وطنك السـوري 

القديم، فلـاذا ال تقلب الطاولة وتلتحق 
بقربص، وتطالب باالنضام إىل االتحاد 
األبجدية، وتهجراللغة  وتغرّي  األورويب، 

البدوية التي احتلتـك واحتلت عقلك النابغة 
قبل ألف وأربعمئة سـنة، وسلبت منك ثقافتك 

العريقة! السورية 
أيها السـوري أنت مكرس العصا يف الحرب 

التاريخية بني السـّنة والشيعة، وبني الغرب 
والرشق، وبني املسيحية واإلسام، وبني 

العلوية، واإلسـاعلية، والدروز، والصوفية، 
والوهابية، واألشـعرية، والسلفية الجهادية، 
واملنترص هو من سـيعيد بناء الباد ويعطيها 

دفًعا حضاريًا وصفـاًء مذهبًيا يجعلها من 
البلدان واألوطان. أفضل 

أيها السـوري دعك من كل ذلك، هذه الحرب 
هي بـني الحداثة والرتاث، بني الدميقراطية 
واالسـتبداد، بني التغريب واالنكاش، بني 

الحـارض واملايض، كن صلًبا فإن اليابان 
وأملانيا، وبعـد كل املجازر التي لحقت بها قد 

أعـادا البناء، وتفوقتا عىل العامل يف مجال 
التكنولوجيـا والعلم والصناعة والزراعة 

والتعليم.
أيها السـوري الجالس يف حديقة نائية 

وغريبة، وتتأمـل أفكارك وتّقلّب املغريات التي 
تتناهب مسـتقبلك، انتهى الشهر، واستحق 

إيجار الشـقة عليك، وفاتورة الكهرباء تبحث 
عنك، فمتـى ترجع إىل بيتك املّدمر أو املنهوب، 

وإىل مدينتك املهجورة، فهناك تسـتطيع أن 
تنام وتسـتيقظ وتذهب إىل عملك وتريب 

أوالدك، وتزرع حقلك، وتزور قبور شـهدائك 
وأنت راجع يف املسـاء إىل بيتك، فهل فكرت 

التي تأخذك إىل هناك؟ بالطريق 

طائرة "ميج 23" تقصف حي القابون 
)AFP( 2017 في دمشق -  6 أيار
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ُيحكم التنظيم 
الجهادي، حتى 
اليوم، سيطرته 

على سلسلة الجبال 
الوسطى الممتدة 
من مدينة السخنة 

وحتى منطقة 
البلعاس في البادية 

السورية بريف 
حمص، وتشكل 

هذه المنطقة 
االستراتيجية منطلًقا 

لهجماته باتجاه 
تدمر وريف حماة 

الشرقي وريف 
حمص الشرقي

عنب بلدي - خاص  

وتتناغـم عمليـات النظـام وحلفائـه ضـد 
مسـتمرة  معـارك  مـع  “الدولـة”  تنظيـم 
منـذ سـتة أشـهر يف معقلـه الرقـة، زادت 
وترتهـا بنحـو متصاعـد يف أيـار، تقودها 
)قسـد(  الدميقراطيـة”  سـوريا  “قـوات 
املكونـة مـن تحالف كـردي عـريب مدعوم 
مـن الواليات املتحـدة األمريكيـة والتحالف 
الـدويل وراءهـا، وباتـت عـىل مقربـة من 
اقتحـام املدينـة ورضب التنظيـم يف معقله 

الرئيـي.
مصلحـة  منفصلـة  جهـات  ثـاث  وتـرى 
كـرى يف اقتحـام محافظة ديـر الزور من 
محورهـا الرشقـي، فامليليشـيات اإليرانيـة 
الداعمـة لألسـد واملرحَّـب بها روسـيًا تدفع 
يف هـذا االتجـاه مـن خـال عملياتهـا يف 
الشـعبي”  “الحشـد  وعمليـات  الباديـة، 
املقابلـة لهـا مـن الجانـب العراقـي، وهـي 
“الجيـش  لفصائـل  أيًضـا  معلـٌن  هـدف 
الحـر” يف الباديـة القريبـة مـن الحـدود 
األردنيـة، واملدعومـة مـن الواليـات املتحدة 
رغبتهـا  تخفـي  وال  واألردن،  وبريطانيـا 
البوكـامل، بينـام كانـت  باتجـاه  بالتقـدم 
“قسـد” أول مـن اقتحـم املحافظـة فعليًـا 
مـن محورهـا الشـاميل يف إطـار عمليـات 

الفـرات”.  “غضـب 

“تخفيف التوتر” بوصلة النظام نحو 
تنظيم “الدولة”

وقّعـت الـدول الراعيـة ملحادثـات أسـتانة، 
يف السـادس من أيـار 2017، اتفاق مناطق 
الـذي وّجـه بوصلـة  التوتـر”،  “تخفيـف 
تنظيـم  نحـو  السـوري،  النظـام  معـارك 
“الدولـة اإلسـامية”، رغم الخروقـات التي 
نفذتهـا قواتـه، واالشـتباكات واملواجهـات 
املتكـررة يف بعـض النقاط، ضمـن مناطق 

سـيطرة املعارضـة.
ووفق وزارة الخارجية الروسـية، فإن خراء 
مـن روسـيا وإيـران وتركيـا، سرسـمون 
حـدود املناطـق، إىل جانـب إقامـة حواجز 
عليهـا ملنع تسـلل “مسـلحن”، مـن خال 
فـرق عمل مشـركة، “لدراسـة كل املسـائل 

وتحديـد الجهة املسـؤولة عن ضـامن األمن 
عـىل األرض، وصـواًل إىل ترسـيم الحـدود 

للمناطق”. الخارجيـة 
وعاشـت أربـع مناطق هدوًءا نسـبيًا، خال 
أيار املايض، وشـملت كًا مـن إدلب وأجزاء 
مـن محافظـات حلـب وحـامة والاذقيـة، 
إىل  إضافـة  الشـاميل،  حمـص  وريـف 
الغوطـة الرشقيـة، وأجـزاء مـن محافظتي 

درعـا والقنيطـرة جنوب سـوريا.
مصـدر يف “الجيـش الحر” بريـف حامة، 
الروسـية  القـوات  أن  بلـدي  لعنـب  أكـد 
وضعـت أسـاكًا شـائكة عـىل مقربـة من 
حواجـز قـوات األسـد يف منطقـة “املغر” 
يف ريـف حامة الشـاميل، ومناطـق أخرى 
يف سـهل الغاب شـامل غرب حـامة، خال 
أيـار، معتـرًا أن الخطـوة “ترسـيم حدود 

التخفيف”. مناطـق 
ورغـم ذلك فـإن جبهات أرياف حـامة التي 
اشـتعلت قبل أشـهر، تعيـش اليوم هـدوًءا 
تزامًنـا مـع تراجـع وتـرة القصف بشـكل 
ملحوظ عـىل مدن وبلـدات املنطقـة، إال أن 
فصائل عسـكرية هناك، رفضت “مشـاريع 
التقسـيم” يف سـوريا، وهّددت باستهداف 

أي قـوة فصل تدخـل املنطقة وترّسـمها.
وصـدر بيـاٌن يف 26 أيـار املـايض، هـّدد 
فيـه قـادة عسـكريون مـن سـهل الغـاب 
بالتصعيـد، يف ظل اسـتمرار رفع السـواتر 
الرابيـة بن القرى، تـاه بيـاٌن آخر مطلع 
حزيـران الجـاري رفـض ترسـيم الحدود، 
وقـال قيـادي يف “الجيـش الحـر” لعنـب 
بلـدي “لـو وضعت حواجـز وسـواتر بيننا 
وبـن قرانـا، وأتوا بقـوات فصل، سـنحرم 
مـن تحريرهـا، وهـذا أمـر مرفـوض جملة 

وتفصيـًا”.
بعيـًدا عـن حـامة ال معـارك للنظـام ضـد 
املعارضـة يف ريفي الاذقيـة وحلب، ولكن 
رغـم أن الغوطـة مشـمولة ضمـن مناطـق 
“تخفيـف التوتـر”، إال أنهـا بعـض النقاط 
جنوبهـا تشـهد بشـكل متكـرر، مواجهات 

لفصائـل املنطقـة ضـد قوات األسـد. 
بينـام يحشـد النظـام نحـو مدينـة درعـا، 
من خـال أرتـال للفرقة الرابعة مـن قواته، 
ملواجهـة فصائـل املعارضـة، التـي أكـدت 

جاهزيتهـا للتصـدي، وسـط أنبـاء عـن أن 
واسـع  هجـوم  إطـار  يف  يـأيت  التحـرك، 
السـتعادة النقـاط يف حي املنشـية، متهيًدا 

للسـيطرة عـىل كامـل درعـا البلد.
مل تكـن املعارضـة راضيـة عـن مقـررات 
تكـن  مل  باعتبارهـا  األخـرة،  “أسـتانة” 
مرتبطـة بقـرارات أمميـة ذات صلـة، وفق 
أسـامة أبـو زيـد، املتحـدث باسـم وفدهـا 
يف املحادثـات، كـام رفضـت دور إيران يف 
االتفـاق، “كونهـا دولـة معاديـة للشـعب 

السـوري”.

ويـرى وفـد فصائـل املعارضـة أن أي قرار 
أو اتفـاق عسـكري أو سـيايس بخصوص 
وقـف  عـىل  يُشـدد  مل  مـا  “الٍغ  سـوريا، 
إطـاق النـار، وفـك الحصـار عـن املـدن 
رساح  وإطـاق  املحـارصة،  والبلـدات 

املعتقلـن”.

التنظيم يفقد حصن البادية
لطاملـا اعتمد تنظيـم “الدولة” منـذ دخوله 
سـوريا منتصف عـام 2013 عـىل التمركز 
يف الصحـراء السـورية، واعتـرت الحصن 
فصائـل  طردتـه  بعدمـا  لـه  الطبيعـي 
املعارضـة مـن محافظة إدلـب وريف حامة 
الشـاميل ومدينـة حلـب وريفها الشـاميل 
إىل  منهـا  ليتمـدد   ،2014 عـام  مطلـع 
الرقـة وريـف حلب الرشقـي وديـر الزور، 
ونحـو القلمـون الرشقـي وريف السـويداء 
الرشقـي، فكانـت الباديـة عقـدة التنظيـم 

الحيويـة ورّس اسـتمراره.
اليـوم،  الجهـادي، حتـى  التنظيـم  يُحكـم 
سـيطرته عـىل سلسـلة الجبـال الوسـطى 
وحتـى  السـخنة  مدينـة  مـن  املمتـدة 
السـورية  الباديـة  يف  البلعـاس  منطقـة 
املنطقـة  هـذه  وتشـكل  حمـص،  بريـف 
باتجـاه  لهجامتـه  منطلًقـا  االسـراتيجية 
تدمـر وريف حـامة الرشقـي وريف حمص 
الرشقـي، لكنـه خـرس خـال أيـار املايض 
جميع مراكزه يف سلسـلة الجبـال التدمرية 
املمتـدة مـن جنـوب مدينـة تدمـر وحتـى 

الضمـر.   منطقـة 
عمليًـا، بـدأ النظـام وحلفـاؤه اإليرانيـون 
والـروس رسـم خطـوط دقيقـة يف البادية 
تدمـر  مدينـة  اسـتعادة  عقـب  السـورية، 
مـن تنظيـم “الدولـة”، يف الثاين مـن آذار 
مختلفـة  محـاور  مـن  والتوجـه  الفائـت، 
فيهـا: رشق تدمـر باتجاه السـخنة، جنوب 
تدمر، جنـوب رشق القريتن، ريف دمشـق 
الرشقـي، وريف السـويداء الرشقي، وأحرز 
تقدًمـا غر مسـبوق عىل حسـاب التنظيم، 

وال سـيام يف أيـار.
جنـوب  التنظيـم  ضـد  املعـارك  وتركـزت 

األسـد  قـوات  وسـيطرت  حمـص،  رشق 
يف  جبليـة  ساسـل  عـىل  وامليليشـيات 
الصحـراء السـورية، وحققت خـال األيام 
القليلـة الفائتـة تقدًمـا كبـرًا باسـتعادتها 
البـاردة  وبلـدات  قـرى  عـىل  السـيطرة 
والبصـري وخنيفيـس والعليانيـة، وجبل 
املحسـة االسـراتيجي، املطل عىل القريتن 
قبضتهـا  لتحكـم  الجنـويب،  املحـور  مـن 
بالتـايل عـىل أهـم حقـل للفوسـفات يف 
سـوريا، كانـت طهـران قـد وقعـت عقـد 

العـام. اسـتثامره مطلـع 
مـن  املقـرب  الحـريب”  “اإلعـام  حسـاب 
النظام السـوري وإيران أكد أن قوات األسـد 
وامليليشـيات الرديفة األجنبية سـيطرت يف 
غضـون أيـام عـىل نحـو 1300 كيلومـر 
مربـع يف الباديـة السـورية، وباتت تتحكم 
باملنطقـة املمتدة مـن مدينة دمشـق وحتى 
تدمـر، واعتـر أن هـذه العملية هـي األكر 
مـن نوعهـا ضـد التنظيـم يف سـوريا منذ 
عـام 2011، مؤكـًدا أن “الجيـش السـوري 
الهجومیـة  القـدرات  دمـروا  وحلفـاءه 
مركـز  يف  داعـش  لتنظيـم  والدفاعيـة 

وجنـوب رشق سـوريا”.
قبيـل أيار، ومنحـة “تخفيـف التوتر” التي 
اسـتفاد منهـا النظـام جيـًدا، كان التنظيم 
قـد خـرس جميع مواقعـه يف بادية دمشـق 
والسـويداء، يف انسـحابات متتاليـة أمـام 
رضبـات املعارضـة أو قوات األسـد عىل حد 
سـواء، ليركز وجـوده الحـايل يف البادية 
السـورية يف ريف حمـص الرشقي حرًصا، 
ابتـداًء مـن ريـف تدمـر ووصـواًل إىل دير 

الزور.

عقيربات.. معركة ملّحة لألسد
 شـّكلت منطقة عقربـات منطلًقا لهجامت 
التنظيـم باتجاه بلدات منطقة السـلمية منذ 
عـام 2014، وكان أكـر األحـداث دمويـة 
الهجـوم املباغـت عىل بلـدة املبعوجة مطلع 
نيسـان 2015، وخلّـف مـا ال يقـل عن 60 
قتيـًا وعـرشات الجرحـى، عدا عـن أرسى 
ومفقوديـن، لتتكـرر الحادثـة بعـد عامن، 

ترجم ضد تنظيــــــــم “الدولة” في سوريا
ُ

منحة “تخفيف التوتر” ت
الخاسر األكبر من اتفاقية “تخفيف التوتر” بين المعارضة والنظام في سوريا، التي 

اعتمدتها روسيا وتركيا مطلع أيار الفائت هو تنظيم “الدولة اإلسالمية”، الذي يواجه 
منذ ذلك الوقت هجوًما واسًعا وغير مسبوق من قوات األسد والميليشيات األجنبية 

المدعومة إيرانًيا بغطاء جوي روسي، ترّكز من ثالثة محاور )البادية، ريف حماة 
الشرقي، ريف حلب الشرقي(، تهدف بطبيعة الحال إلى ضرب كيان التنظيم في البادية 

الشرقية. السورية والمنطقة 

طريق بري شرقي- عقيربات في ريف حماة الشرقي 2 حزيران 2017 )فيس بوك - درع القلمون(
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وتحديـًدا يف 18 أيـار املـايض، حن هاجم 
ونفـذ  الصافيـة  عقـارب  قريـة  التنظيـم 
مجـزرة أودت بحيـاة نحو 60 قتيـًا أيًضا، 
بينهم مدنيون وعسـكريون يف ميليشـيات 

م. لنظا ا
وبينـام نجحت قـوات األسـد وامليليشـيات 
األجنبيـة يف تحقيـق تقـدم رسيـع ضـد 
تنظيـم “الدولـة” يف بادية حمـص وصواًل 
هـذه  فـإن  الرشقـي،  دمشـق  ريـف  إىل 
العمليـة لـن تكـون ناجحة بشـكل كيل إن 
اسـتثنت منطقـة عقربـات يف ريف حامة 
الرشقـي، ملـا لهـا مـن أهميـة اسـراتيجية 
التنظيـم  مبناطـق  الجغـرايف  واللتقائهـا 
وحمـص،  والرقـة  حلـب  محافظـات  يف 
فبـدأت هـذه القـوات يف 31 أيـار هجوًمـا 
بريًـا وجويًـا باتجـاه عقربـات، يبـدو أنه 

سـيواجه بدفـاع مسـتميت مـن التنظيـم.
أجنبيـة  ميليشـيات  الهجـوم  يف  تشـارك 
اللبنـاين  اللـه”  ومحليـة، أبرزهـا “حـزب 
وميليشـيا “درع القلمـون” و”قوات النمر” 
بقيـادة العميد سـهيل الحسـن، ويركز من 
محـور قريـة الرغوثيـة املجـاورة ملنطقـة 
للتنظيـم  الخاضعـة  البلعـاس”  “جبـال 
أيًضـا يف ريف حمـص الرشقـي، ولكنه مل 
يفـِض إىل أي تقـدم يف خارطـة السـيطرة 
حتـى اليـوم، مـا يعطـي مـؤرًشا واضًحـا 
عـن رضاوة املعركـة وصعوبتهـا بالنسـبة 
للنظام، وال سـيام أنهـا تسـتهدف املتنفس 

األخـر للتنظيـم يف الباديـة السـورية.

التنظيم ينحسر إلى آخر معاقله شرق 
حلب 

تتسـارع التطورات العسـكرية رشق مدينة 
“تخفيـف  اتفـاق  مـع  بالتزامـن  حلـب، 
األسـد  قـوات  مـن  خطـوة  يف  التوتـر”، 
املنطقـة  عـىل  عسـكرية  هيمنـة  لفـرض 
مناطـق  وتوسـيع  للمحافظـة،  الرشقيـة 
املنطقـة،  مبفاصـل  لإلمسـاك  النفـوذ 
وفـرض ثقل عسـكري عىل باقـي األطراف 

األرض. عـىل  الاعبـة  العسـكرية 
خـط سـيطرة واسـع بدأتـه قـوات األسـد 

العسـكري  الجـراح  مطـار  مـن  انطاقًـا 
)كشـيش( الحصن الدفاعـي األول للتنظيم، 
لتسـيطرعليه منتصـف أيـار املـايض بعـد 
بـه  املحيطـة  واملناطـق  القـرى  إخضـاع 
بشـكل كامل، ومـن بينهـا بلدة ديـر حافر 
“االسـراتيجية”، معتمًدا بذلـك عىل تغطية 
جويـة روسـية رافقـت جميـع تحركاته يف 

. ملنطقة ا
بعـد السـيطرة عىل املطـار تسـارع زحف 
محـاور  ثاثـة  عـر  املنطقـة  يف  األسـد 
السـيطرة  إعانـات  وتكـررت  عسـكرية، 
بشـكل يومي عـىل القرى واملـزارع والتال 
الصغـرة جنوب املطار ليصل إىل مشـارف 
مدينـة مسـكنة املعقـل األخـر للتنظيم يف 

حلب.  ريـف 
وبحسـب خريطة السـيطرة تفـرض قوات 
األسـد حاليًـا حصـاًرا وطوقًـا ناريًـا عـىل 
جهـات  ثـاث  مـن  املدينـة  يف  التنظيـم 
قطعهـا  بعـد  شـامل(،  غـرب،  )جنـوب، 
للطريـق الرئيـي الرقـة- حلـب، وتحاول 
وصل خـط املواجهـات مع منطقـة خارص 
يف ريـف حلـب الجنـويب التـي تخـوض 

فيهـا مواجهـات عسـكرية مامثلـة.
العسـكرية لألسـد يف  العمليـات  وتعتمـد 
املنطقـة عـىل ميليشـيات أجنبيـة ومحلية، 
التابعـة مبـارشة  النمـر”  أبرزهـا “قـوات 
للعميـد سـهيل الحسـن، وهـو أحـد أبـرز 
الضبـاط يف قـوات األسـد، والتـي تضـّم 
الاذقيـة  محافظتـي  مـن  متطوعـن 
وطرطـوس يف السـاحل السـوري بشـكل 
رئيـي، إىل جانـب متطوعـن مـن ريفي 

وحـامة. حمـص 
بالرجـوع إىل مطلـع العام الجـاري، تعتر 
“الخفسـة” بداية التوغل العسـكري لألسد 
بدعـم  معركـة  إطـاق  بعـد  املنطقـة  يف 
رويس مبـارش، تزامنـت حينهـا مع توسـع 
يف  املنضويـة  الحـر”  “الجيـش  فصائـل 
وسـيطرتها  املنطقـة  يف  الفـرات”  “درع 
عـىل مدينـة البـاب، ومحاولتهـا التوسـع 
جنوبًـا حتـى اصطدمـت بالخـط الفاصـل 

الـرويس- الـريك يف بلـدة تـادف.

وتهـدف قـوات األسـد إىل السـيطرة عـىل 
املحطـة املائيـة عـىل نهـر الفـرات إلعـادة 
رفـع امليـاه إىل مدينة حلـب، وتأمن القطع 
لهـا كمطـار  التابعـة  الكبـرة  العسـكرية 
كويرس العسـكري القاعدة الرئيسـية إلدارة 

التنظيم. املعـارك ضـد 

“قسد” تدخل أبواب “عاصمة الخالفة” 
دخلـت معركـة الرقـة التي تقودهـا “قوات 
سـوريا الدميقراطيـة” )قسـد( يف األيـام 
جميـع  خالفـت  جديـدة  مرحلـة  املاضيـة 
التوقعـات والترصيحـات األمريكيـة التـي 
تعلقـت باملـدة الزمنيـة املحـددة للسـيطرة 
عـىل مدينـة الرقـة، والخطوات العسـكرية 
تنظيـم  ضـد  تطبيقهـا  املـراد  الفعليـة 
“الدولة اإلسـامية” داخل املعقل األسـايس 

لـه، التـي كان آخرهـا ترصيحـات القيادي 
روجـدا فيـات، الذي قـال إن “معركة الرقة 

سـتنطلق الصيـف املقبـل”.
“تخفيـف  اتفـاق  بـن  الربـط  وال ميكـن 
التوتـر” املوقّـع والتطـورات امليدانيـة التي 
آلت إليهـا املواجهات العسـكرية يف املدينة، 
نظـرًا للخطـوات واملراحل العسـكرية التي 
رسـمتها “قسـد” والتحالف الـدويل الداعم 
بـدًءا مـن ترشيـن الثـاين 2016 املـايض، 
وتسـر عليهـا وفق ترتيـب زمنـي محدد.

إال أنها تعتـر من أهم العمليات العسـكرية 
والـدول  الاعبـة  األطـراف  تحـاول  التـي 
“الهيمنـة”  كـرس  خالهـا  مـن  الراعيـة 
األساسـية للتنظيـم يف سـوريا، التي كانت 
منبًعا ألول نشـاطاته وحماته العسـكرية، 
و”عاصمـة الخافة” التـي ميكن أن تفي 
السـيطرة عليهـا النسـحابات متتاليـة يف 
املناطـق املتبقية له عىل األرايض السـورية.

ضمـن املرحلـة الرابعـة من حملـة “غضب 
نيسـان   14 يف  أُطلقـت  التـي  الفـرات” 
املـايض، حققـت “قسـد” تقدًمـا واسـًعا 
عـىل حسـاب تنظيـم “الدولة اإلسـامية” 
املحيطـة  العسـكرية  املحـاور  عـىل كافـة 
يف مدينـة الرقـة )شـاماًل وغربًـا ورشقًـا( 
عـن  جـذري  بشـكل  اختلـف  تطـور  يف 
املراحـل السـابقة سـواء من خـال التكتيك 
املناطـق املسـتهدفة. أو  املتبـع  العسـكري 

بالسـاح  العسـكرية  الدعـم  عـن  عـدا 
والذخـرة الـذي قٌُـدم لهـا حاليًـا مـن قبل 
)البنتاغـون(،  األمريكيـة  الدفـاع  وزارة 
التـي أعلـت يف األيـام املاضيـة وتزامًنا مع 
اإلنجـازات العسـكرية الكبـرة أنها بارشت 
تسـليم أسـلحة خفيفة وآليات لـ “العنارص 
الكـرد” ضمن املعـارك التـي تخوضها ضد 

تنظيـم “الدولـة” يف الرقـة.
السـيطرة،  خريطـة  تظهـره  مـا  ووفـق 
وبعيـًدا عـن “سـوريا الدميقراطيـة” التي 
تتبـع أسـلوب التكتم اإلعامـي يف مرحلتها 
العسـكرية الحاليـة، وصـل مقاتلو “غضب 
الفـرات” إىل تخـوم حـي املشـلب شـامل 
رشق الرقـة وسـيطرت عـىل أجزاء واسـعة 
منـه، بعد تقـدم لها انتزعـت خاله عرشات 
القـرى املحيطة بـه كالصالحية واألسـدية، 
إىل جانـب معمل السـكر ومجمـع األقطان.

أن  الـدويل”  “التحالـف  قـوات  وأعلنـت 

الخنـاق  ضيقـت  الدميقراطيـة”  “سـوريا 
عـىل التنظيـم، مشـرًة إىل أنهـا تقدمـت 
عـىل  وسـيطرت  واحـد  أسـبوع  خـال 
حـوايل 350 كيلومـرًا مربًعا مـن مواقعه 

الرقـة. ورشق  شـامل 
وال تقتـرص األعامل العسـكرية عـىل الجهة 
يف  “قسـد”  فتحـت  بـل  فقـط،  الرشقيـة 
الجهـة الغربيـة للمدينة محـاور أخرى ضد 
التنظيـم اسـتطاعت مـن خالهـا إخضـاع 
مناطـق اسـراتيجية يف صالحهـا، خاصة 
بعد السـيطرة عـىل مدينة الطبقـة بالريف 
الغـريب بشـكل كامـل التـي سـبق طـرد 
التنظيـم منهـا إعـان “تخفيـف التوتـر” 

قليلة. بأيـام 
شـامل  “البعـث”  سـد  عـىل  وسـيطرت 
غـرب الرقـة يف 26 أيـار املـايض بعد طرد 
تنظيـم “الدولة” مـن قرية كديـران البوابة 
الشـاملية الغربيـة لـه، الـذي يعتـر ثالث 
أكـر سـد يف سـوريا، ويبعـد عـن سـد 
الفـرات الذي سـيطرت عليه مؤخرًا مسـافة 
27 كيلومـرًا بـن مدينتي الطبقـة والرقة.

كـام وسـعت دائـرة سـيطرتها يف محيطه 
عـىل  الجـاري  حزيـران   2 يف  لتسـيطر 
بلـدة املنصـورة “االسـراتيجية” املحاذيـة 
تسـمية  وفـق  )الحريـة  “البعـث”  لسـد 
قسـد(، التي تبعـد 20 كيلومرًا عـن مدينة 

الطبقـة.
وقالـت مصـادر لعنب بلـدي إن السـيطرة 
عـىل البلـدة جـاءت بعـد انسـحاب تنظيم 
“الدولـة” باتفاق مـع “قسـد” يضمن فتح 
الطريـق لـه للخـروج إىل مناطق سـيطرته 
يف ريـف حمـص الرشقـي، وهذا مـا كانت 
أشـارت إليـه روسـيا، إذ اتهمـت “قسـد” 
إلخـاء  “الدولـة”  تنظيـم  مـع  باالتفـاق 
الباديـة  باتجـاه  الرقـة ومحيطهـا  مدينـة 
السـورية، وقالـت إنهـا متتلك أدلـة دامغة 
عـىل ادعاءاتها، وتسـجيات مصـورة تثبت 

. لك ذ
تعتر”وحـدات حاميـة الشـعب” الكردية، 
سـوريا  “قـوات  يف  األكـر  القـوة 
الدميقراطيـة”، كـام انضمـت لهـا فصائل 
يف  العسـكري  “املجلـس  أبرزهـا  عربيـة، 
ديـر الـزور”، و”قـوات النخبـة” التابعـة 
أسسـه  الـذي  السـوري”،  “الغـد  لتيـار 

الجربـا. أحمـد  املعـارض 

ترجم ضد تنظيــــــــم “الدولة” في سوريا
ُ

منحة “تخفيف التوتر” ت
عناصر من قوات األسد على 
الجبهات العسكرية في ريف 

حلب الشرقي
)سبوتنيك(

ميليشيات عراقية على طريق دمشق بغداد - أيار 2017 )فيس بوك - القوة الجعفرية(
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الحشد الشعبي على الحدود السورية  - 2 أيار 2017 -  )إنترنت(

إىل جانـب “الحشـد” تُشـارك قـوات األسـد، التـي 
يتمركـز قسـم منهـا داخـل مدينـة ديـر الـزور يف 
السـباق، كـام تضـع “قـوات سـوريا الدميقراطية” 
)قسـد(، املدينـة نصـب أعينهـا، بعـد تقدمهـا مـن 
حظـوظ  تبـدو  بينـام  الغربيـة،  الشـاملية  الجهـة 
املعارضة هـي األقل، رغـم دخولها الحـدود اإلدارية 
للمحافظـة مـن الجهة الجنوبيـة، يف إطـار معارك 

األخرة. الباديـة 
“الحشـد  قـوات  وضعـت  املـايض،  أيـار  مطلـع 
الشـعبي” العراقيـة، نصـب أعينهـا االقـراب مـن 
الحـدود السـورية، عقب اسـتعادتها قضـاء الحر 
بـن  مواصـات  عقـدة  ميثـل  الـذي  العـراق،  يف 
املوصل وسـوريا غربًـا، ومحافظـة األنبـار جنوبًا، 
حيـث “والية الفـرات” عند بلـدة القائـم الحدودية.

نيـة التقدم نحـو حدود سـوريا ترجمها “الحشـد” 
مبعـارك متسـارعة، سـيطر خالها حتى السـبت 3 
حزيـران، عىل ناحيـة القروان القريبـة من الحدود 
السـورية )غرب املوصـل وتلعفر(، بعـد معارك ضد 
التنظيـم بـدأت تحت مسـمى “محمد رسـول الله”، 

بـدأت يف 12 أيـار الفائت.
السـيطرة عـىل القـروان )23 أيـار( فتحـت خطًـا 
كامـًا نحو سـوريا، وأتاحت املجال أمام “الحشـد” 
لتكثيـف عملياتـه، بغيـة السـيطرة عىل أهـم طرق 
لتأمـن  املوصـل،  نحـو  “الدولـة”  تنظيـم  إمـداد 
اسـتغال  وسـط  ذلـك  صعوبـة  رغـم  الحـدود، 
التنظيـم الوديان واألنفـاق ومناطق أخـرى للعبور، 

وفـق خـراء عسـكرين.
وتتحـرك القـوات نحـو مدينـة القائـم يف محافظة 
األنبار، غرب العـراق، والخاضعة لسـيطرة التنظيم، 
وصـواًل إىل مدينـة البوكامل السـورية قربها، والتي 
تتبـع ملحافظـة ديـر الـزور، مـن خـال العنـارص 
الرشيـط  عـىل  جريـص،  أم  قريـة  يف  املتمركـزة 

الحدودي.
وتعتر الخطوة العسـكرية األوىل من قبل امليليشـيا 
العراقيـة عىل الحدود السـورية، إذ تركـزت عملياتها 
ضـد تنظيـم “الدولة”، خـال األشـهر املاضية، يف 

محيـط مدينة املوصـل العراقيـة وجنوبها فقط.

عمليـات  مـع  توازيًـا  “الحشـد”  معـارك  تسـتمر 
فصائـل  ضـد  األسـد  قـوات  تخوضهـا  عسـكرية 
الريـف  أن  ورغـم  البوكـامل،  غـرب  املعارضـة، 
الرشقـي لديـر الـزور مـازال بعيـًدا عـن الطرفن، 
إال أن معـارك الباديـة السـورية بالقـرب مـن معر 
الحـدودي توحـي مبتغـّرات جذريـة قـد  التنـف 

القريـب. املسـتقبل  يف  املنطقـة  تشـهدها 
إطـار  يف  الحـر”  “الجيـش  فصائـل  وتقدمـت 
معركـة “رسجنـا الجيـاد لتطهـر الحـامد”، ضـد 
تنظيـم “الدولـة” خال األشـهر املاضيـة، ووصلت 
إىل “فيـاض الحـامد”، أقـرب نقطـة إىل البوكامل، 
وتوقفـت منـذ ذلـك الحن، يف ظـل معـارك بدأتها 
قوات األسـد، جنوب غـرب املنطقـة، وبالتحديد عىل 

بعـد قرابـة 27 كيلومـرًا مـن معـر التنف.
السـيطرة عـىل منطقـة  األسـد  قـوات  اسـتطاعت 
الـذي  الباديـة”  “مثلـث  تجـاوز  بعـد  “الزرقـة”، 
يربـط طرقات بغـداد واألردن ودمشـق ببعضها، ما 
جعـل لها حظوظًـا يف التقـدم نحو البوكـامل، إىل 
جانـب معاركهـا ضد التنظيم رشق تدمـر، إذ تزحف 
إىل السـخنة التـي يسـيطر عليها تنظيـم “الدولة”، 
والتـي تقع عـىل الطريـق الرئيي نحـو مدينة دير 

الزور.
املدعومـة  الدميقراطيـة”،  دخلـت “قـوات سـوريا 
أمريكيًـا، الحـدود اإلداريـة لديـر الزور قبل أشـهر، 
مـن الجهـة الشـاملية الغربيـة، يف إطـار عملياتها 
لعـزل تنظيـم “الدولة” يف مدينـة الرقـة، ورغم أن 
تقدمهـا توقـف منـذ ذلك الحـن، إال أنهـا تضع يف 

حسـاباتها اسـتكامل التقـدم نحـو ديـر الزور.
باتجـاه  معاركهـا  مـع  تزامًنـا  القـوات  وتتوجـه 
الرقـة، لاسـتحواذ عـىل أكـر مسـاحة مـن الحيّز 
الشـاميل لديـر الـزور عـىل الخارطة، وهـذا ما جاء 
عـىل لسـان ريـاض درار، املنحـدر من ديـر الزور، 
والرئيس املشـرك لـ”مجلس سـوريا الدميقراطية”، 
وقـال لعنب بلدي عقـب انتخابه شـباط املايض، إن 

ديـر الـزور مرحلـة ثانيـة بعـد “تحريـر الرقة”.
لكن محللن عسـكرين يسـتبعدون دخـول القوات 
كـرأس حربة يف املعارك، النشـغالها مبعـارك الرقة، 
التـي يتوقع أن تتحـول إىل حرب اسـتنزاف طويلة، 

وللحساسـية العربية- الكرديـة يف املنطقة.
وتبقـى املعارضـة األقل حظًـا يف إمكانيـة الوصول 
املحافظـة  ريـف  عـن  تبعـد  إذ  الـزور،  ديـر  إىل 
الرشقي )هجن والشـعيطات( حـوايل 60 كيلومرًا 
جنوبًـا، رغـم أنهـا مدعومة مـن القـوات األمريكية 

والريطانيـة املتمركـزة يف قاعـدة التنـف.
وينظر إىل دير الزور عىل أنها مكسـب اسـراتيجي 
“كبـر”، مُتّكـن مـن يسـيطر عليهـا مـن إحـكام 
قبضتـه عـىل عقـدة املنطقـة الرشقية يف سـوريا، 
ورفـد خزينته بـروة نفطيـة “هائلـة”، إضافة إىل 

تثبيـت نقاطـه عىل خـط طهران- دمشـق.

لهيب المعارك يصل إلى دير الزور
“الدولة  التحرك األكبر واألبرز ضد تنظيم  أن  إال  إلى مناطق سيطرتها،  الزور وتضمها  بدير  تتسابق قوًى مختلفة لتحظى 

العراقي، الذي نقل معاركه إلى الحدود، وبدأ بالتحرك نحو سوريا، من الجهة  لـ “الحشد الشعبي”  أيار، كان  اإٍلسالمية” في 
السورية. البوكمال  شرق  جنوب  وفي  العراقية،  لتلعفر  الشرقية 

تأسس “الحشد الشعبي” يف 
حزيران 2014، بناء عىل فتاوى 

مرجعيات شيعية عراقية، 
ويتكون من 67 فصيًا شيعًيا 

مقربًا من طهران، وتشارك إىل 
جانبه ميليشيات أبرزها “حركة 

النجباء”، التي تقاتل بدورها إىل 
جانب قوات األسد، يف معارك ضد 

املعارضة السورية.

التقدم عسكري

قوات المعارضة

قوات سوريا الديمقراطية

قوات النظام

الحشد الشعبي

 3 حزيران 2017 
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ابتكار في طور التجربة 

وّفر المياه لمدارس الغوطة
ُ

عربة طاقة متنقلة ت

عنب بلدي - الغوطة الشرقية 

انتهـى املهنـدس امليكانييك سـعيد أحمد، 
رئيـس مكتـب امليـاه يف املجلـس املحـيل 
ملدينـة دومـا، مـن ابتـكار عربـة الطاقـة 
الشمسـية املتنقلـة، يف 25 أيـار املـايض، 
وهـي تتيـح إمكانيـة تشـغيل مضخـات 
امليـاه، يف ظـل الحاجـة املتزايـدة ملدارس 
الغوطة، ووسـط غـاء أسـعار املحروقات 

الكهرباء. مولـدات  لتشـغيل 

أزمة مياه في المدارس 
مولـدة  عـن طريـق  امليـاه  نعبـئ  "كنـا 
الكهربـاء، ونـرصف التكاليف عـن طريق 
األمـر  أن  إال  فـرة،  كل  املحـيل  املجلـس 
كان مربـًكا"، يقـول راتـب رسيـول مدير 
مدرسـة "عبـد القـادر بـدران" يف مدينة 
دومـا، مشـرًا يف حديثـه لعنب بلـدي أن 
العربـة "مّكنـت مـن الحصول عـىل املياه 

بشـكل أسـهل وأرسع".
وعانت معظـم مدارس الغوطـة من تأمن 
امليـاه، يف ظـل اسـتهداف ألـواح الطاقـة 
الثابتـة بالقصـف، وتعرضهـا  الشمسـية 
للرسقـة أحيانًـا أخـرى، مـا دعـا املجلس 

لنـزع األلـواح واالحتفـاظ بها.

ويقول املُدرّس سـمعان أحمـد لعنب بلدي 
إن عربـة الطاقـة املتنقلـة "فكـرة مبتكرة 
وخّاقـة كبديـل عـن االشـراك باملولدة"، 
موضًحـا "الكهربـاء التي تولدهـا األلواح 
امليـاه  غطّـاس  يحمـى  ثابـت  تيارهـا 
)املضخـة( مـن أي خلـل ناتج عـن تذبذب 
التيـار الكهربـايئ الصادر عـن املولدات".

عـىل  الوقـت  توفـر  أنهـا  أحمـد  ويـرى 
املـدارس، ألن التيـار املنتظـم يقـّوي ضخ 
امليـاه ويـرسع عمليـه تعبئـة الخزانـات 
والراميـل، كام توفر املـال يف ظل وصول 
سـعر الكيلو واط الواحد مـن الكهرباء إىل 

750 لـرة سـورية.

بداية الفكرة
يقـول مبتكـر العربـة لعنـب بلـدي إنهـا 
ُصنعـت لاسـتفادة مـن منظومـة الطاقة 
غـاء  مـع  متعـددة،  بأماكـن  الشمسـية 
املحروقات، مشـرًا إىل إمكانية استخدامها 
"لتخديـم املـدارس والجهات التـي تحتاج 

املسـاجد". ومنها  امليـاه 
 يدفـع املجلـس املحـيل فواتر اسـتهاك 
املهنـدس  ويـرى  امليـاه،  مـن  املـدارس 
امليكانيـيك أن اسـتخدام العربـة "يخفف 
العـبء عـن املجلـس باعتبارهـا مجموعة 

طاقـة تُخـّدم أكـر من مـكان بسـهولة".

تخطيـط العربـة وصناعتها اسـتغرق أقل 
مـن شـهر، وفق أحمـد، ومُيكـن باالعتامد 
عليها تشـغيل "غطـاس مياه" ملدة سـاعة 
ونصـف بثامنيـة أمبـرات، وخالهـا مُتأل 

أربعـة أمتـار مكعبة مـن املياه.
وزّودت العربـة مبـؤرش ليكـون دليًا يف 
توجيههـا للحصـول عـىل أقـى طاقـة، 
عموديـة  لتصبـح  األلـواح  مُتـال  عندمـا 

مبـارشة مـع أشـعة الشـمس.
ويسـعى املهندس لتطويـر العربة وإضافة 
الجوانـب،  عـىل  شمسـية  طاقـة  ألـواح 
إضافـة إىل صناعة عربات أخـرى لتخديم 
األحيـاء  عـىل  توزيعهـا  أو  املـدارس، 
لاسـتفادة منهـا يف ضـخ امليـاه والطاقة 

الكهربائيـة. 
صعوبـات واجهت املهنـدس خال صناعة 
العربـة، كأي مـرشوع يف الغوطة، ويقول 
أحمـد إن أبرزها قلـة ألواح الطاقـة، وندرة 

القطع واألجـزاء التي تلـزم لصناعتها. 

دراسة قديمة بدأت كتجربة 
الشـامي، مديـر  املهنـدس أمـن  يقـول 
مكتـب التخطيط والدراسـات يف مجلس 

دومـا، إن فكـرة العربات املتنقلـة كانت 
ثاثـة  حـوايل  قبـل  مسـتقًا  مرشوًعـا 
أشـهر، إال أنـه مل يحصل عـىل الدعم يف 
ظـل "تريـث املنظـامت وسـط الحصار 
واالقتتـال وإغـاق األنفـاق، إضافة إىل 

املالية". التحويـات  غيـاب 
وشـملت الدراسـة تركيب 24 لـوح طاقة 
شمسـية، إال أن غياب الدعـم دعا املجلس 
إىل تصنيـع عربـة كتجربـة بعـدد أقـل 
مـن األلواح، ويضيـف الشـامي "جمعنا 
العمـل ضمـن  وبدأنـا  الازمـة  األدوات 

املتوفرة". اإلمكانيـات 
يجمـع املجلـس حاليًـا معلومـات علمية 
الشـمي  كاإلشـعاع  العربـة،  عـن 
اسـتهاك  وكميـة  األلـواح،  إىل  الـوارد 
قياسـات  يوثـق  كـام  البطاريـات، 
وفـق  املـدارس،  يف  امليـاه  غطاسـات 
أن  ويوضـح  التخطيـط،  مكتـب  مديـر 
العربـة تعمل سـاعتن أو ثاث، حسـب 

الغطـاس. اسـتطاعة 
املـازوت  عـن  االسـتغناء  ومُيكـن 
لــ  ريعهـا  يعـود  التـي  والبنزيـن، 
اعتمـدت  مجهولـة" يف حـال  "جهـات 
يف  الشـامي،  رؤيـة  وفـق  العربـات، 
إىل  املـازوت  ليـر  وقـت وصـل سـعر 

الغوطـة. يف  سـورية  لـرة   2700
يقـول رسيـول إن املجلـس أنشـأ غرفـة 
كافـة  إليهـا  ضـم  حاليًـا،  "واتسـاب" 
يسـتطيعون  الذيـن  املـدارس،  مديـري 
مـن  نقصهـا  حـال  يف  امليـاه  طلـب 
الغرفـة، متمنيًا تطويـر املرشوع  خـال 
وتنتظـم  القطاعـات،  كافـة  ليشـمل 

للمـدارس. التعبئـة 

فعاليات ومبادرات

عربة طاقة شمسية توفر 
المياه لمدارس مدينة دوما 
في الغوطة 
حزيران 2017 )عنب بلدي(

 تتنقل عربة بإطاراٍت بسيطة 
وهيكل حديدي يحمل ألواح 

طاقة شمسية، وبطاريات 
ورافع جهد )إنفيرتر(، بين 

أحياء مدينة دوما في 
الغوطة الشرقية، لتأمين 

المياه للمدارس أو المنشآت 
التي تحتاجها، كأداة مبتكرة 

لهذا الغرض.

سلل غذائية وإفطارات جماعية  

"عطاء" تبدأ حملة رمضانية في مخيمات إدلب 
عنب بلدي - خاص 

أطفـاٌل وشـباب وكباٌر يف السـن، جلسـوا جميًعا يف 
مـكاٍن واحـد، عـىل مائـدة إفطـار اليـوم األول مـن 
رمضـان، يف مشـهٍد مل يعشـه األهـايل يف الداخـل 
السـوري منـذ سـنوات، وخاصـة ضمـن مخيـامت 

النازحـن.
تُـرشف جمعيـة "عطاء" عـىل إدارة تسـعة مخيامت 
يف إدلـب، تتوزع بـن تجمعات أطمـة " و”الكرامة" 
الازمـة  الخدمـات  ضمنهـا  تُوفّـر  و"ألجلكـم"، 
للنازحـن، وترعـى منـذ بدايـة شـهر الصيـام حملة 
"إفطـار صائـم"، التـي تتضمـن مشـاريع متنوعة، 
تحـت إرشاف "الجمعيـة الخريـة العامليـة للتنميـة 

والتطويـر" الكويتيـة.
ويقـول النـازح إبراهيـم، الـذي حـر إفطـار اليوم 
تجّمـع  داخـل  العـامر"،  "حمـد  مسـجد  يف  األول 

"عطـاء" السـكني، إنـه كان مميـزًا وجيـد الخدمات، 
شـاكرًا القامئـن عـىل املـرشوع.

"شـاركنا يف املسـابقات التـي تلت اإلفطار"، يشـر 
النـازح خليـل مـن ريف حـامة، ويصف لعنـب بلدي 
الجمعيـة  تسـتمر  أن  متمنيًـا  بـ"الجيـد"،  اإلفطـار 
بتنظيمـه طيلـة الشـهر، "باعتبـاره يقـرب النازحن 
مـن بعضهم ويقـوي العاقـات االجتامعيـة بينهم"، 

رؤيته. وفـق 
جّهـز أعضاء الحملة ملشـاريعهم قبـل دخول رمضان، 
ويقـول محمد جعار، لوجسـتي جمعيـة "عطاء" يف 
أطمـة، إنهـا تتضمن مشـاريع متنوعة، منهـا "إفطار 
صائـم"، الـذي يشـمل قسـمن، قسـم فـردي وآخر 
جامعـي، موضًحـا "نـوزع الوجبـات عـىل النازحن 
يف الخيـم للعوائـل، بينام نقيم اإلفطـار الجامعي يف 

أماكـن واسـعة تضم أكر عـدد مـن النازحن".
يتضمـن اإلفطـار الجامعـي مسـابقات دعويـة، وفق 

جعـار، ويحرهـا أهـايل املخيامت "يف سـعي من 
الجمعيـة لدعـم النازحـن يف وتخفيف العـبء عنهم 

قـدر اإلمـكان"، عىل حـد وصفه.
يقـول أحمـد هاشـم، مدير تجمـع "عطاء" السـكني 
الجمعيـة يف  التـي تديرهـا  التجمعـات  األول، أحـد 
إدلـب، إن أكـر مـن 600 شـخص، حـروا اإلفطار 
الجامعـي يف اليـوم األول من رمضـان، جميعهم من 
قاطنـي التجمـع، واصًفـا لعنب بلـدي اإلفطـار بأنه 
"األول مـن نوعه يف التجمـع، وكان له رسور وبهجة 

الحارضين".  نفـوس  يف 
ويؤكـد محمـود خلـف منسـق الحملة، أنهـا تتضمن 
إفطـارات جامعيـة وفرديـة، وتوزيـع سـال غذائية 
عـىل النازحـن يف املخيـامت طيلة رمضـان، معترًا 
أنهـا تتميـز عـن غرها مـن الحمـات، "بأنهـا توفر 

كميـات أكـر من املـواد الغذائيـة ملـن يحتاجها".
تُعـرّف جمعيـة "عطـاء" نفسـها كمنظمـة مجتمـع 

مدين رسـمية غر ربحية، مسـجلة يف تركيـا منذ آب 
2013، وترعـى عرشات املشـاريع اإلغاثيـة والتنموية 
يف العديـد مـن القطاعـات اإلغاثيـة، كـام تديـر من 
خـال مكاتبهـا داخـل سـوريا مخيـامت للنازحـن 

حتـى اليوم، تحـت مسـمى "قرى سـكنية".

تضم مخيمات إدلب آالف النازحين 
المنحدرين من مناطق مختلفة من 
سوريا، وتدعمهم "عطاء" وغيرها من 
المؤسسات اإلغاثية في المنطقة

تتألف العربة من 12 
لوح طاقة شمسية، 

بطول 106*66 
سنتيمرتًا، مزودة بأربع 

بطاريات 100 أمبري، 
ورافع جهد باستطاعة 

ثاثة آالف واط، لتولّد 
تياًرا كهربائًيا شدته 

ستة أمبريات، ويدفعها 
عامان.
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اليـوم، ورغـم تعقيـد آليـات اسـتصدار 
جـواز السـفر وتكاليفـه األغـىل عامليًـا، 
وانخفـاض عـدد البلـدان التـي ميكن أن 
يزورها حاملـه، إال أن االضطـرار للهجرة 
بالنسـبة  قيمتـه  مـن  أعـىل  والتنقـل 
أبـرز  إحـدى  وجعلتـه  للسـورين، 
ليتحـول  اللجـوء،  بـاد  يف  مشـكاتهم 
إىل وثيقـة نفيسـة غاليـة يحـرص عليها 
أن  بعـد  أوالده،  عـىل  حرصـه  الاجـئ 
كانـت حيازتـه فيـام مـى متيّـز أولئك 
املقّدسـة عّمـن مل  الذيـن زاروا األرايض 

بعـد.  يزوروهـا 

محظوظ ولكن
عـىل  الحصـول  صعوبـات  تكـون  قـد 
جـواز السـفر، تجديده عن بعد، مشـاكل 
وتكاليـف  والبـدل  العسـكرية  الخدمـة 
كل ذلـك مـن أبـرز مـا يواجـه الاجئن 
مـع وثيقـة جـواز السـفر، لكـن الحـال 
بالنسـبة لعمرو مختلف متاًما، فمشـكلته 

هـي “أنـه محظـوظ” حسـب تعبره.
تقـّدم عمـرو، طبيـب من مدينـة حمص، 

بطلـب للحصـول عـىل جـواز سـفر يف 
نهاية عام 2012، بسـبب سـوء األوضاع 
أصدقائـه  معظـم  وهجـرة  مدينتـه  يف 
مـع  يومهـا  “ذهبـت  ويقـول  وأقاربـه، 
أهـيل جميًعا لدائـرة الهجـرة والجوازات 
يف حمـص، وقدمنـا األوراق الازمة، بعد 
أسـبوع عدنـا السـتام الجـوازات وهنـا 
كانـت املفاجـأة، رغـم أننـي طالـب ومل 
أخـدم العسـكرية بعـد، إال أن صاحيـة 
جوازي ممتدة لسـّت سـنوات، أي ألواخر 
عـام 2018، وهـو خطأ ارتكبـه املوظف 
معـي فقـط، إذ مل يُعـط أخـوّي سـوى 
عامـن مبـا أنهـام يف الجامعـة مثـيل، 
ألن  حينهـا  املوظـف  أنبـه  مل  بالطبـع 

خطـأه يصـّب يف مصلحتـي”.
السـفر إىل   بعـد عامـن، قـّرر عمـرو 
جـواز  بـدأ  وهنـا  لبنـان،  عـر  تركيـا 
يقـول  باملشـكات،  لـه  يتسـبب  سـفره 
“عـىل الجانـب السـوري من الحـدود تم 
التدقيـق عيّل بشـكل كبر، واسـتجوبني 
الضابـط يف غرفـة منفردة، السـبب كان 
الشـّك بأن يكـون الجـواز مزوًرا بسـبب 
يف  االعتياديـة،  غـر  صاحيتـه  مـدة 
الحقيقـة كنت أمـام أمرين أحاهـام مّر، 

فإمـا أن يـرّص الضابـط عـىل أن الجواز 
مـزّور وأُعتقـل لحيازتـه، وإمـا أن يعيده 
لتصحيـح  والجـوازات  الهجـرة  لدائـرة 
الخطـأ، وحينهـا تكـون صاحيتـه قـد 
إصـداره  عـىل  عامـن  ملـرور  انتهـت 
وأحتـاج لتجديـده، وهـو أمر غـر ممكن 
بسـبب عدم وجود مدة كافيـة يف تأجيل 
سـاعات  بعـد  يب،  الخـاص  العسـكرية 
مـن االنتظـار وتدّخل مـن السـائق الذي 
كان لـه واسـطته تغـاىض الضابـط عن 
ومتّكنـا  أمامـه،  التـي  الغريبـة  الحالـة 
مـن الدخـول إىل لبنـان، مـا أخشـاه أن 
يتكـرر املوقـف العام املقبـل عندما أرغب 
بتجديد جوازي من السـفارة السـورية”.

القمحة في الطاحونة.. والطاحونة 
مسكرة

)وهـي  عاًمـا   28( ميـس  السـيدة 
سـوريا  يف  مقيمـة  أردنيـة  فلسـطينية 
سـابًقا، ويف أملانيا حاليًـا، ولهذه القامئة 
تعقيـد  يف  دورهـا  الـدول  أسـامء  مـن 
قصتهـا مـع جـوازات السـفر واللجـوء، 
تقـول “ُولـدُت ألبويـن فلسـطينين يف 
سـوريا، لكـن والـدّي يحمان الجنسـية 
األردنيـة مـا جعلنـي وإخويت مـن حملة 
الجنسـية األردنيـة أيًضـا، وهكـذا ورغم 
أين قضيـت حيـايت يف مخيـم الرمـوك 
إال أننـي ويف كل عـام كنُت أجـدد إقامتي 
لكـن  أردنيـة(،  )كمواطنـة  سـوريا  يف 
هـذا األمـر كان روتينيًـا ال يتعـدى دفـع 
الرسـوم والختـم عـىل أوراق اإلقامة، هنا 

يف أملانيـا وضعـي مختلـف متاًمـا”.
إىل  ونصـف  عـام  منـذ  ميـس  لجـأت 
مـكان  مسـائل  لتعقيـد  وكان  أملانيـا، 
مولدهـا  ومـكان  وجنسـيتها  إقامتهـا 
دوره يف تعقيـد أوراقها هنـاك، وتوضح 
“بعـد عام كامـل من االنتظـار يف املخيم 
مل أحصـل عـىل حـق اللجـوء، بـل حـق 
يف  املشـكلة  ليسـت  املؤقتـة،  الحاميـة 
ذلـك بل يف عـدم إمكانيـة حصويل عىل 
جواز سـفر أملـاين، وبالتـايل اضطراري 
لتجديـد جواز سـفري األردين، وحكايتي 

مـع تجديـده تشـبه البحـث عـن القمحة 
والطاحونـة مسـكرة”. الطاحونـة،  يف 

يف السـفارة األردنيـة، مل تتمكن السـيدة 
مـن تجديد جواز سـفرها “بسـبب نقص 
تصديـق  عـدم  أو  األوراق  مـن  الكثـر 
يف  األردنيـة  السـفارة  مـن  بعضهـا 
سـوريا، وذلـك بسـبب إغـاق السـفارة 
األردنية يف سـوريا يف السـنوات األخرة 

إلقامتـي فيهـا”.
موظـف  عـن  نقـًا  ميـس  وتضيـف 
السـفارة، الـذي أخرهـا بلـزوم سـفرها 
إىل األردن لتجديـد الجـواز، األمـر الـذي 
حّذرتهـا منـه املوظفة األملانيـة “يجب أن 
أحصـل عـىل ختـم إقامتـي عـىل جـواز 
سـفري قبل أن أغـادر أملانيـا ألمتكن من 
العـودة إليها، وال ميكننـي الحصول عىل 
هـذا الختـم مـا دام جواز سـفري منتهي 
الصاحيـة، وهكـذا يجـب تجديـد جواز 
سـفري ألمتكن مـن الحصول عـىل ختم 
اإلقامـة عليـه، ويجـب أن أحصـل عـىل 
ختـم اإلقامـة ألمتكـن مـن العـودة إىل 
أملانيـا بعـد تجديـد جـواز السـفر مـن 
األردن، ومـا بن هـذا وذاك أمي وقتي 
متنقلة بـن أروقة املكاتـب والقنصلية”.

ضاع الغالي
مـع  ميـس  عائلـة  مشـاكل  تنتهـي  ال 
جـوازات السـفر يف طاحونتها املسـّكرة، 
بل متتـد إىل زوجها محمـد وابنها هامم، 
تقول “أنجبنا طفلنـا األول هنا يف أملانيا، 
باسـتصدار  رغبـة  السـفارة  وقصدنـا 
جـواز سـفر لـه، لكـّن املوظـف أخرنـا 
بحاجتنـا لدفـر عائلـة يف البدايـة، وهو 
بينهـا  مـن  كثـرة  أوراقًـا  يسـتلزم  مـا 
ُدفنـت  التـي  األصليـة  شـهادة ميـادي 
تحـت ركام منزلنـا يف مخيـم الرمـوك، 
نحـن بحاجـة لصـورة عـن جواز سـفر 
زوجـي محمـد أيًضا، وهـي حكاية أخرى 

ملتاهاتنـا مـع جـواز السـفر”.
عندمـا وصل محمـد وزوجتـه إىل أملانيا، 
أوراقهـام  بتسـليم  الجميـع  كـام  قامـا 
لدائـرة الاجئـن، ومـن بينهـا جـوازات 

السـفر، ويقـول “بعـد أشـهر، أخـرين 
املوظـف يف دائـرة الاجئـن أن جوازي 
مفقـود، وهكـذا ليـس لـدي جواز سـفر 
سـورّي اآلن، وال ميكنني استصدار جواز 
سـفر أملـاين لعـدم حصـويل عـىل حق 
اللجـوء، وال ميكننـي بالتـايل اسـتصدار 
دفـر عائلـة أو جواز سـفر البننـا هنا”.

“جـواز السـفر بالنسـبة لاجـئ يعنـي 
رشعيـة وجـوده وإمكانيـة تنقلـه ولـو 
بشـكل محدود، هكذا ببسـاطة أخروين 
أنـه مفقـود، ومازلـت أبحث عـن طريقة 
إليجـاده أو اسـتصدار بـدل ضائع عنه”، 

محمد. يضيـف 

ختم االئتالف
للسـيد أحمـد )اسـم وهمي ملهنـدس من 
السـفر  جـوازات  مـع  حمـص(  مدينـة 
قصـة ال تقـل صعوبـة، إذ زار تركيا عر 
معـر بـاب الهـوى منـذ أربعـة أعـوام، 
هنـاك حيـث ختم لـه الجيـش الحر عىل 
جواز سـفره، ويقول “ختـم يل العنارص 
عـىل معر بـاب الهـوى بختـم االئتاف، 
التـي  املشـاكل  حجـم  حينهـا  أُدرك  مل 
سيتسـبّبها يل هـذا الختم، كنـا متفائلن 
بسـقوط النظـام قريبًـا، وكنـُت فخـوًرا 
بهـذا الختـم عـىل جـواز السـفر، خافًا 

اليوم”. لحـايل 
أخفـى أحمـد جواز سـفره عنـد عودته 
إىل سـوريا، وانتهـت صاحيتـه بعدها 
بعـام واحـد وهو ما ظـّن أنه سـيعفيه 
أنـا  “اليـوم  يتابـع  املسـؤولية،  مـن 
بحاجـة لتجديـد جـواز سـفري ألمتكن 
ذلـك  لكـّن  البلـد،  مـن  الخـروج  مـن 
غـر ممكـن إال بتسـليم جـواز السـفر 
القديـم، وهـو ما قـد يتسـبب باعتقايل 
لوجـود ختـم االئتـاف عليـه، أخرين 
تجديـده  بإمكانيـة  السـامرسة  أحـد 
لـن  ذلـك  لكـّن  دوالر،   1500 مقابـل 
يعفينـي مـن زيارة فـرع أمـن وتوقيع 
تعهـد، وهو مـا ال ميكن الثقـة مبروره 
عـىل خـر، فقصص كـذب السـامرسة 

أحد”. عـىل  تخفـى  ال 

جواز السفر السوري في الطاحونة
والطاحونة مسكرة

لم يكن جواز السفر ذا أهمية بالغة بالنسبة للسوريين، باعتبار السفر والتنقل بين البلدان ليسا من طبيعة، وال ضمن إمكانيات، السواد األعظم منهم، 
وهكذا كان السورّي إذا رغب بالسفر، يتوجه لدائرة الهجرة والجوازات الستصدار جواز سفر كخطوة روتينّية سابقة لموعد سفره ال أكثر.

الجئ سوري يحمل جواز سفره الجديد في اسطنبول )عنب بلدي(

لمحة عن جواز السفر السوري

يف عام 2006 كان جواز السفر السوري يف املرتبة 80 عاملًيا.	 
يف عام 2010 كان جواز السفر السوري يف املرتبة 87 عاملًيا.	 
يف عـام 2017 احتل جواز السـفر السـوري املرتبة 93 كرابع أسـوأ جواز 	 

سـفر حول العامل.
يتيـح جـواز السـفر السـوري لحاملـه زيـارة 30 دولـة بـدون إجـراءات 	 

. مسبقة
 	 800$ تصـل  بتكاليـف  عاملًيـا  األغـىل  السـوري  السـفر  جـواز  يعتـرب 

لتجديـده. و400$  السـتصداره، 
يعتـرب جـوازا السـفر األملـاين والسـنغافورّي األفضـل عاملًيـا ويتيحـان 	 

لحاملهـا زيـارة 159 دولـة بـدون إجـراءات مسـبقة.
يعتـرب جواز السـفر األفغـاين األسـوأ عاملًيا مبرتبـة 96، ويتيـح لحامله 	 

زيـارة 22 دولة مـن دون إجراءات مسـبقة.
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 استخراج البيان العائلي قد يؤدي إلى تأخير دفن الوفية 
بسبب بطء معامالت الدولة، وإمكانية أن يصدف دفن 

الميت في العطل الرسمية

ال بيع وال استضافة
سكان دمشق مشغولون بتأمين قبوٍر تحمل "كنياتهم"

عنب بلدي - ر. ك         

إال أن مـا خالـف توقعاتهـم وزاد الطـن 
محافـظ  عـن  صـادرة  توجيهـات  بلـة 
دمشـق، برش الصبـان، يف أيـار املايض، 
مـن  القـر  صاحـب  مبوجبهـا  منـَع 
اسـتضافة أي ميـت ال ينتمـي لعائلته وال 

يحمـل نفـس كنيتهـا.

"السكن األبدي" على الئحة 
"تحديات" المواطن السوري

ارتفاًعـا  فيـه سـوريا  يف وقـت تشـهد 
ملحوظًـا بعـدد الضحايا نتيجـة الحرب، 
الطبيعيـة  الوفيـات  نسـبة  أيًضـا  زادت 
يف املناطـق "اآلمنـة" لتصـل إىل 70% 
مـن مجمـل الوفيـات يف الباد، بحسـب 
العامـة للطـب  الهيئـة  ترصيـح رئيـس 
لصحيفـة  نوفـل،  حسـن  الرشعـي، 
"الوطـن" املحليـة، يف حزيـران 2016.

وأوضـح نوفـل أن السـبب هـو الضغوط 
بسـبب  املواطـن  لهـا  يتعـرض  التـي 
األوضـاع الراهنـة يف البـاد، وخسـارة 
ملنازلهـم  املواطنـن  مـن  كبـر  عـدد 
وعقاراتهـم وأموالهـم، ما أدى إىل نشـوء 
والدماغيـة. القلبيـة  الجلطـات  عوامـل 

ورغـم غيـاب اإلحصائيـة الرسـمية عـن 
العاصمـة  يف  الوفيـات  عـدد  متوسـط 
دفـن  مكتـب  مديـر  أوضـح  السـورية، 
النقطـة،  حسـام  السـابق،  املـوىت 
للصحيفـة نفسـها، أن عـدد الوفيات يف 
دمشـق يراوح يوميًا بـن 18 و50 وفاة 
مبعـدل متوسـط يومـي يبلـغ 25 وفاة.

هـذا االرتفـاع امللحـوظ بأعـداد املـوىت 
عـدد  توفـر  عـدم  يقابلـه  دمشـق  يف 
رغـم  الفارغـة،  القبـور  مـن  مناسـب 
 33 العاصمـة  مقابـر  عـدد  تجـاوز 
مقـرة تحـوي مـا يزيـد عـن 100 ألف 
قـر يف كامـل املدينـة، مـا شـكل تحديًا 
تأمـن  إمكانيـة  يف  للمواطنـن،  كبـرًا 
قـر، قيّـده قـرار محافظة دمشـق مبنع 

القبـور. يف  االسـتضافة 

عمليات "احتيال" طالت مقابر 
العاصمة

اسـتضافة  منـع  توجيهـات  وأثـارت 
القبـور جـداًل واسـًعا هـّز  الغربـاء يف 
أرجـاء العاصمـة، وسـط حـرة األهـايل 
ممـن ال ميلكون قبـوًرا فيام سـيحل بهم 

بعـد موتهـم.
قـال  الدبـس،  فـؤاد  السـوري  املواطـن 
املحافظـة  توجيهـات  إن  بلـدي،  لعنـب 
رغـم عـدم صدورهـا رسـميًا إال إن كافة 
مقابـر دمشـق بـدأت بتطبيقهـا فعليًـا، 
بحـرص اسـتحقاق الدفـن يف القـر بن 
أبنـاء العائلـة الواحـدة الذيـن يحملـون 

نفـس الكنيـة )األصـول والفـروع(.
وأكـد الدبـس، وهـو مالـك لقريـن يف 
مقـرة بـاب الصغـر بدمشـق، أن دفـن 
امليـت أصبـح يتطلب تقديـم ذويـه بيانًا 
عائليًـا يثبـت أن امليـت مـن نفـس عائلة 
مالـك القر، كام يتطلب شـهادة شـخص 
أو شـخصن من الورثـة الرشعين للقر.

العائـيل  البيـان  اسـتخراج  أن  وأضـاف 
الوفيـة  دفـن  تأخـر  إىل  يـؤدي  "قـد 
بسـبب بطء معامـات الدولـة، وإمكانية 
العطـل  يف  امليـت  دفـن  يصـدف  أن 

الرسـمية".
إال أن مديـر مكتـب دفـن املـوىت، محمد 
راديـو  مـع  لقـاء  يف  قـال  حامميـة، 
بإمـكان  إنـه  املحـيل،  إم"  إف  "شـام 
يف  عائلـة  دفـر  تقديـم  املتـوىف  أهـل 
حـال تعـذر الحصـول عىل بيـان عائيل، 
مؤكـًدا وجـود توجيهـات مـن املحافظة 
بتخصيـص نافذة يف مكتـب دفن املوىت 
العائليـة منهـا يف  البيانـات  السـتخراج 

كافـة أيـام األسـبوع. 
أن  دمشـق  محافظـة  بـررت  وفيـام 
توجيهاتهـا تصب يف مصلحـة املواطنن 
لتجنـب االحتيـال عليهـم، أكـد املواطـن 
التاعـب  حـاالت  تزايـد  الدبـس  فـؤاد 
بعـض  قبـل  مـن  بالقبـور  واملتاجـرة 
عـدد  تزايـد  مسـتغلن  األشـخاص، 

الفارغـة. القبـور  وقلـة  الوفيـات 
وأشـار إىل أن البعـض يلجـأ إىل تأجـر 
القـر لدفـن جثة أحـد أقربائـه، من غر 
لـرة سـورية  ألـف   100 بــ  الفـروع، 
سـنويًا )200 دوالر تقريبًـا( إىل حـن 

دفـن شـخص آخـر فـوق الجثة.
يف حن اسـتغل البعض، مـن أهايل أحد 
املُسـتضافن يف قـر، وجـود أصحابـه 
ملكيتـه السـمهم  ونقـل  القطـر  خـارج 
عـر تزويـر أوراق امللكيـة، حسـبام قال 

. بس لد ا

قوانين "صارمة" لبيع القبور
أن  السـورية  األوقـاف  وزارة  تعتـر 
القبـور يف دمشـق "ليسـت سـلعة" وال 
ميكـن بيعهـا ورشاؤهـا، بحيـث تكـون 
كافـة مقابـر العاصمـة ملـًكا لألوقـاف، 
وللمواطنـن "أحقيـة الدفن" فيهـا تبًعا 

القـر. األوىل يف  للوفيـة 
ويشـدد القانـون السـوري عىل مسـألة 
ملكيـة القـر بتحديـد األشـخاص الذين 
لديهـم أحقيـة الدفـن فيه، حسـبام قالت 
محاميـة يف دمشـق لعنب بلـدي، فضلت 
عدم ذكر اسـمها، مشـرًة إىل أن املرسوم 
القانـون  يف  25/ص  رقـم  الترشيعـي 
السـوري مينع دفـن "الغربـاء" الذين ال 

ينتمـون لعائلـة مالـك القر.
د ملكيـة القر عادة حسـب الوفية  وتُحـدَّ
األوىل فيـه، بحيـث تنتقل إىل مـن يرثها 
بالعصب مـن الذكور مـع االحتفاظ بحق 
اإلناث، وال يسـمح القانون اسـتضافة أي 
جثة ليسـت مـن الورثة الرشعيـن للقر.

إال أنـه ومنـذ عقـود "حصلت تجـاوزات 
يف القانـون السـوري"، تقـول املحامية، 
القـر  لورثـة  السـامح  عـر  وذلـك 
عائلتهـم،  مـن  ليـس  ميـت  باسـتضافة 
أحـد  االسـتضافة  فكـرة  وأصبحـت 
األعـراف السـائدة يف دمشـق وتعّر عن 

"كـرم الضيافـة" عـر تفريـج هـم أهل 
امليـت ممـن ال ميلكـون قبـوًرا.

ويف هـذه الحالة يحـر إىل مكتب دفن 
املـوىت وريثـان رشعيـان ليسـا أخوين، 
اسـتضافة  ترصيـح  عـىل  ويوقعـان 
املتـوىف يف قـر مورثهـم، وبعـد خمس 
سـنوات تعـود أحقيـة القـر إليهـم وال 
املتـوىف  إىل ورثـة  الدفـن  ينتقـل حـق 

املسـتضاف.
ومينـع القانـون السـوري بيـع القبـور 
بالكامـل، يف حن يسـمح بالتنـازل عنها 
أن  إال  الورثـة الرشعيـن،  ولكـن ضمـن 
املواطنـن يبيعونهـا بن بعضهـم خارج 
إطـار املحكمـة، ثـم يتنازلون عـن القر 
يف مكتـب دفن املـوىت بحجة أنـه تنازل 
دون مبلغ مـادي، ويحصلـون عىل حكم 

قضـايئ بنقـل امللكية.
وتشـر املحاميـة إىل أنـه وبالرغـم مـن 
انزعاج مواطنن من "منع االسـتضافة"، 
الكثريـن مـن عمليـات  أنـه يحمـي  إال 
"النصـب واالحتيـال"، الفتـًة إىل ارتفاع 
عـدد دعـاوى تثبيـت ملكيـة القبـور يف 

محاكـم دمشـق. 

أسعار باهظة للقبور.. و"نجها" هي 
الحل

يف وقـت يفـرض فيـه أن ينشـغل أهـل 
امليـت مبصابهـم، إال أنهـم ومـن منطلق 
تكريـم ميتهـم بصـورة الئقة ينشـغلون 
يف تأمـن قـر له داخـل أسـوار املدينة، 
والتي وصل سـعر القر فيهـا إىل مليون 

لـرة سـورية )2000 دوالر تقريبًا(.
وتختلـف أسـعار القبـور يف العاصمـة 
حسـب املقـرة ومكانهـا، كون األسـعار 
غـر محـددة بالقانـون السـوري الـذي 
مينـع البيـع، بحيث تبـدأ مـن 500 ألف 
لرة سـورية وقـد تصـل إىل 1.5 مليون 
لـرة، حسـبام قـال املواطن فـؤاد الدبس 

بلدي. لعنـب 
وتعتـر مقـرة بـاب الصغـر، القريبـة 
مـن حـي الشـاغور، ومقـرة الدحـداح 
مقابـر  أغـىل  مـن  بغـداد،  شـارع  يف 
العاصمـة، وفيهـا يتجـاوز سـعر القـر 
ويبـاع  سـورية،  لـرة  املليـون  حاجـز 

ضمـن مـا يُسـمى "سـوق سـوداء".

االقتصاديـة  الظـروف  وبسـبب  أنـه  إال 
يف  املواطنـون  يعيشـها  التـي  املرديـة 
عليهـم  الصعـب  مـن  أصبـح  دمشـق، 
إمكانياتهـم  يفـوق  قـر  سـعر  تأمـن 
املاديـة يف كثـر مـن األحيـان، متأملن 

معارفهـم. قبـور  يف  باسـتضافتهم 
أمـام  املتاحـة  الخيـارات  قلـة  ومـع 
منـع  قـرار  بعـد  دمشـق،  سـكان 
االسـتضافة، مل يبـَق أمام أهـل املتوىف 
"نجهـا"  مقـرة  يف  دفنـه  سـوى 
تبعـد  والتـي  دمشـق  لريـف  التابعـة 
املدينـة،  مركـز  عـن  كيلومـرًا   13

تابعة لـوزارة األوقاف وأسـعار  وهـي 
رمزيـة. فيهـا  القبـور 

وتتسـع مقرة "نجهـا" لقرابـة 42 ألف 
قـر، ثاثـة آالف منهـا فارغـة، بحسـب 
لعـام  املـوىت  إحصائيـات مكتـب دفـن 

.2016
إال أن معظـم سـكان دمشـق ال يرغبـون 
بدفـن موتاهم يف "نجها" بسـبب بعدها 
املدينـة، مـا يعرقـل زيـارة  عـن مركـز 
قبـور موتاهـم باسـتمرار، باإلضافة إىل 
امليـت  بدفـن  تتعلـق  عـادات مجتمعيـة 
ضمـن مراسـم "الئقـة" بالفقيـد وأهله. 

اجتاز تفكير بعض سكان دمشق حاجز تأمين متطلبات الحياة اليومية، وتعدى ذلك ليبلغ أفق الموت وما بعد الموت، في ظل ما تشهده البالد 
من ارتفاع في أسعار القبور شغل تفكير من ال يملكونها، متأملين باستضافتهم في قبور أقربائهم ومعارفهم. 

)AFP( 2015 طفل يجلس بين شواهد قبور في مقبرة في دمشق - 29 أيلول

مقبرة باب الصغير في دمشق -  )ويكيبيديا(
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ما الذي تعرفه عن

 مستحضرات
بانثينول؟

التـي  العاجـات  مـن  هـي  البانثينـول،  مسـتحرات 
وبعـض  الجلديـة  األمـراض  طـب  يف  تسـتخدم 
التخصصـات األخرى بشـكل واسـع، ومـادة البانثينول 
)أو الديكسـا بانثينـول، وهـي نفـس املـادة العلميـة( 
عبـارة عـن سـائل شـفاف لـزج جـًدا، يحتـوي عـىل 
البانتوثينيـك  لحمـض  كحوليـة  مشـابهة  أحـامض 

.)B5 )فيتامـن 
وهـي مـواد بيولوجية نشـطة، تسـتخرج مـن النباتات 
بصـورة كبـرة، وتعمـل عـىل ترطيـب وتهدئـة البرشة 
وزيـادة نضارتهـا، لذلـك فـإن البانثينول يسـتخدم يف 
مسـتحرات البـرشة والشـعر واملكيـاج، كالكرميـات 
املرطبـة، والشـامبو، وبلسـم الشـعر، وظـال العيـون، 

الشـفاه. وأحمر 

استخداماته الطبية
ألن حمـض البانثوثينيـك مهـم للخايـا الظهاريـة ألداء 
وظيفتهـا الطبيعية وتغذيتهـا وتجددهـا، وألن املركبات 
الكحوليـة متتـص عن طريـق الجلد، فإن مسـتحرات 
بانثينـول فعالـة يف عـاج العديـد مـن االضطرابـات 

مثل: الجلديـة، 
1 . جفـاف البـرشة، وخشـونة جلـد الركـب واألكـواع، 
وتشـقق الكعبـن، والوقايـة مـن عامـات الشـيخوخة 
املبكـرة، ألن حمـض البانتوثينيك مرطب ومقـّو للبرشة.

2 . الحـروق، خاصة حروق الشـمس، والجـروح الكبرة 
والطفيفـة، وحـاالت تشـقق حلمـة الثـدي، والشـقوق 
الرشجيـة، وبعـد العمليـات الجراحية، لترسيـع االلتئام.

3 . القـروح، الحتوائـه عىل مضـادات للجراثيم تسـاعد 
يف السـيطرة عـىل منوها وانتشـارها.

4 . حـب الشـباب، الحتوائـه عـىل مضـادات لالتهـاب 
تسـاعد يف عـاج حـب الشـباب والحصول عـىل برشة 

ونقية. نـرة 
5 . التهـاب الجلـد التأتبـي عنـد األطفال، والـذي يحتاج 

عـادة للعاج لفـرة طويلة.
6 . تحسـن األظافـر، إذ يعمـل البانثينـول بشـكل جيد 
مـع الكراتـن )وهو بروتـن طبيعي موجـود يف الجلد 
واألظافـر( فيسـاعد عـىل تحسـن وترطيـب األظافـر 

هشاشـتها. ومنع 
7 . جفـاف وتقصـف الشـعر، حيـث يعمـل البانثينـول 

الشـعر. ترطيب  عـىل 
8 . يسـاعد يف عـاج التهـاب فـروة الـرأس، وعـاج 
القـرشة، الحتوائه عىل مضـادات للجراثيـم والفطريات.

معلومات صيدالنية
يصنـع البانثينـول عـىل شـكل مراهـم أو كرميـات أو 
دهون )لوشـن(، ويرصف مـن الصيدليـات دون وصفة 

. طبية
ويسـتخدم بدهـن طبقة رقيقـة عىل املـكان املصاب مرة 
أو مرتـن يوميًـا، ما عـدا يف حاالت تشـقق حلمة الثدي 

فإنـه يدهن بعـد كل رضعة.

مالحظات
ليـس لهـذا الـدواء تأثـرات جانبيـة تذكـر، وليـس لـه 
مضـادات اسـتطباب متنـع اسـتعامله إال ملـن يعاين من 

الحساسـية مـن حمـض البانتوثينيك.
بالنسـبة السـتخدامه يف عـاج عامـات متـدد الجلـد 
أو الهـاالت السـوداء أو تفتيـح البـرشة فهـذا األمر غر 
ممكـن وغـر صحيـح، كـام أنه ال ميكـن االعتـامد عليه 
يف عـاج تجاعيد البـرشة، ولكن ميكن فقط اسـتخدامه 

كنـوع مـن الوقاية.
هنـاك نـوع مـن البانثينـول يحتـوي عـىل الكورتيزون 
)بانثينـول بلـس(، وهـذا النـوع يتـم وضعـه يف مكان 
اإلصابـة  حـاالت  يف  يسـتعمل  وال  فقـط،  االلتهـاب 
بالفطريـات، أو ال يدهـن يف مـكان وجودهـا، وكذلك ال 
يسـتعمل يف ترطيـب و تلطيـف البـرشة بشـكل يومي.

د. كريم مأمون

ويليـس-  داء  باسـم  أيضـا  تُعـرَُف 
 ،willis-Ekbom disease إيكبـوم 
الجهـاز  يف  شـائعة  حالـة  وهـي 
بعـدم  بالشـعور  تتسـم  العصبـي، 
مصحوبًـا  السـاقن،  يف  الراحـة 
قريبـة  )آالم  أخـرى  بإحساسـات 
مـن الحرقـة، َخـَدر، حكـة، لسـعات 
صغـرة(، تظهر يف أوقات السـكون، 
خاصـة عنـد النوم ليـًا، وكذلـك عند 
أو  التلفزيـون،  ملشـاهدة  الجلـوس 
سـاعات  يف  الرسيـر  يف  االسـتلقاء 
عـدم  إىل حـد  تصـل  وقـد  الظهـر، 
القـدرة عـىل االسـتلقاء يف الوضعية 
نفسـها ألكـر مـن ثـوان معـدودة، 
مـع الشـعور بالحاجـة إىل القيام أو 
الحركـة مـن أجـل التخلص مـن هذه 
مـن   80% يف  وتحصـل،  املشـكلة، 
الحـاالت، اضطرابات جسـدية حركية 
يف السـاقن خـال النوم عىل شـكل 
إراديـة متكـررة  ال  حـركات نفضيـة 

السـاقن.  يف  دوري  بشـكل 
يضطـرب  الحالـة،  هـذه  مثـل  يف 
النـوم بسـبب صعوبة اإلغفـاء، فتقل 
سـاعات النوم، وتتدىن جـودة النوم 
إىل  يـؤدي  وهـذا  أيًضـا،  الفعـيل 
التعب الشـديد خال سـاعات النهار، 
الركيـز،  يف  صعوبـات  النعـاس، 
وحتـى الشـعور بـآالم يف األطـراف 
خـال سـاعات الصبـاح، يف بعـض 

األحيـان.
يعـاين مـن هـذه املتازمـة مـا بن 
أو  بشـكل  النـاس،  مـن   15%  -  8
بآخـر، وتتأثـر النسـاء عـادة أكـر 
الضعـف،  بنسـبة  الرجـال  مـن 
عنـد  غالبًـا  األعـراض  وتبـدأ 
أو  العمـر  منتصـف  يف  البالغـن 
عنـد كبـار السـن، إال أنهـا قـد تبدأ 
يف أي عمـر، حتـى عنـد األطفـال، 
باسـم  الطفولـة  سـن  يف  وتسـمى 
آالم النمـو، أو يتـم تفسـر صعوبة 
بأنهـا  لفـرات متواصلـة  الجلـوس 

فـرط حركـة. نشـاط/  فـرط 

ما أسباب متالزمة السيقان 
المتململة؟

يف معظـم الحـاالت تكـون متازمـة 
)أساسـية(،  أوليـة  السـاقن  متلمـل 
أسـايس  اضطـراب  سـببها  ويكـون 
العصبـي  للجهـاز  السـبب  مجهـول 
قـد  األعـراض  أن  املركـزي، ويعتقـد 
تعامـل  بطريقـة  صلـة  ذات  تكـون 
الجسـم مـع مـادة كيميائيـة تسـمى 
الدوبامـن، حيـث يشـارك الدوبامن 
وقـد  العضـات،  حركـة  ضبـط  يف 
يكـون مسـؤواًل عن حركات السـاقن 
الاإراديـة واملرتبطـة مبتازمة متلمل 

السـاقن.
ويكـون هذا املـرض مجهول السـبب 
عائليًـا يف 25-%75 مـن الحـاالت، 
ومييـل املـرىض الذيـن يعانـون مـن 
يف  البدايـة  إىل  العائليـة  املتازمـة 
وتباطـؤ  عاًمـا(   45<( مبكـرة  سـن 
يف تطـور املـرض، وميكـن للعوامـل 
أن  والتعـب  واإلجهـاد،  النفسـية، 

األعـراض. تفاقـم  إىل  تـؤدي 
وقـد تكـون متازمة متلمل السـاقن 
ثانويـة، فتكـون ناجمـة عـن حالـة 
صحيـة كامنـة، مثـل عـوز الحديـد 
بشـكل خـاص، أو اعتـال األعصـاب 
املحيطيـة، الحمـل )تؤثـر عـىل 25-

%40 مـن النسـاء الحوامل(، الفشـل 
الكلـوي )مـا ال يقـل عـن 25-50% 
مـن  يعانـون  الذيـن  املـرىض  مـن 
مـرض الـكىل يف املرحلـة النهائية(، 
نقـص  األخـرى:  األسـباب  وتشـمل 
حمـض الفوليـك أو املغنيزيـوم، الداء 
السـكري، اعتـال الجـذور القطنيـة 
العجزية، مـرض باركنسـون، التهاب 
املفاصـل الرثواين، متازمـة جوغرن، 
اليورمييـة )البـول يف الـدم(، نقص 
 ،D فيتامـن  نقـص   ،B12 فيتامـن 
اسـتخدام  بالـدم،  املتكـرر  التـرع 
بعـض األدويـة )مضـادات االكتئـاب 
الذهـان،  مضـادات  الحلقـة،  ثاثيـة 
ليثيـوم،  كافيـن،  ديفينهيدرامـن، 

حـارصات بيتـا، الكحـول(.

ما هي طرق العالج؟
يلجـأ األطباء إلجـراء بعـض التحاليل 
املخريـة السـتبعاد وجـود أي حالـة 
كامنـة مسـببة لألعـراض، ويف حال 
وجـد أي مسـبب فإنـه يتحقـق عاج 

هـذه املتازمـة بعاج املسـبب.
السـبب  مجهولـة  الحـاالت  يف  أمـا 
التخفيـف  يسـتهدف  العـاج  فـإن 
مـن األعـراض بسـبب عـدم وجـود 
ويسـتطيع  للحالـة،  مبـارش  عـاج 
مـن  يعانـون  الذيـن  األشـخاص 
حاالت خفيفـة أو متوسـطة االعتامد 
حياتهـم،  منـط  يف  التغيـر  عـىل 
مثـل مامرسـة التامريـن الرياضيـة، 
السـاخنة،  والحاممـات  التدليـك 
عـن  التوقـف  الكافيـن،  تخفيـف 
النـوم  تنظيـم  الكحـول،  أو  التبـغ 
وعـدم االسـتيقاظ لفـرة تزيـد عـن 
)بحيـث  متواصلـة  سـاعات  مثـاين 
تؤخـذ قيلولـة مـن نصف سـاعة إىل 
سـاعتن(. أمـا يف الحاالت الشـديدة 
التاليـة:  األدويـة  اسـتخدام  فيمكـن 

• بدائـل الدوبامن املسـتخدمة لعاج 
داء باركنسـون )مثـل روبينـرول و 
برامابيكسـول(، وهي أدويـة معتمدة 
مـن منظمـة الغـذاء والـدواء لعـاج 

السـاقن. متلمل 

التـي  واملنومـة  املهدئـة  األدويـة   •
)مثـل  العضلـة  نشـاط  تهـدئ 
كلونازيبـام(، خاصـة عندمـا تكـون 

ليـًا. سـائدة  األعـراض 

• عندمـا يسـيطر الشـعور بالحرقـة 
املريـض  عـىل  والخـدر  والحكـة 
ينصح باسـتخدام مضـادات الرصع 

وبيوغابالـن(. غابابنتـن  )مثـل 

• وعندمـا يكـون األمل شـديًدا ومزعًجـا 
بشكل استثنايئ تستخدم مسكنات األمل.

ومـن املتبـع عـادة االنتقال مـن دواء 
ميكـن  كـام  أشـهر،  عـدة  كل  آلخـر 
تبًعـا  أدويـة  عـدة  بـن  املشـاركة 

األعـراض. السـتجابة 

متالزمة السيقان المتململة
لماذا تنقل ساقيك وتحركهما بشكل متكرر؟

يشكو الكثير من الناس من عدم ارتياح في الساقين يجعل المصاب ينقلهما ويحركهما بشكل متكرر، 
وقد تحدث األحاسيس الشاذة في الساقين، أو القدمين، أو األيدي، ونرى هؤالء األشخاص كلما التقوا 

بطبيب سرعان ما يسألونه عن مشكلتهم بتذمر لما تسببه لهم من إزعاج، فيشّخص لديهم ما يعرف 
بمتالزمة السيقان المتململة )Restless Legs Syndrome - RLS(، وعلى الرغم من أن هذه 

المتالزمة موصوفة منذ أكثر من 400 سنة، إال أنها لم تحتل حيًزا من الوعي الطبي إال في السنوات األخيرة.

الكاتب السوري حمد عبود - )انترنت(

كيف يتم التشخيص؟
يتـم  وإمنـا  املتازمـة،  لتشـخيص  معـني  اختبـار  يوجـد  ال 
يـيل: األعـراض مبـا  تتصـف  التشـخيص رسيريًـا، عندمـا 

1 - الرغبـة يف تحريـك السـاقني تبـدأ أو تسـوء أثنـاء فرتات 
الخمول. أو  الراحـة 

2 - الرغبة تخف مع الحركة جزئًيا أو كلًيا. 
3 - الرغبـة يف تحريـك السـاقني هـي أسـوأ يف املسـاء أو يف 
الليـل منه خال النهـار، أو تحدث فقط يف املسـاء أو يف الليل.

4 - تحـدث األعـراض عـىل األقـل ثاث مـرات يف األسـبوع، 
وتسـتمر ملـدة ثاثـة أشـهر عـىل األقل.

5 -  ال ميكـن أن تعـزى األعـراض الضطـراب عقـيل آخـر، أو 
حالـة طبيـة أخرى )عىل سـبيل املثال، وذمة السـاق، والتهاب 
املفاصـل، وتشـنجات السـاق(، أو حالـة سـلوكية )مثل عدم 

املوضعية(. الراحـة 
6 - ال ميكـن تفسـري األعـراض باآلثـار املرتتبـة عـىل سـوء 

تعاطـي املخـدرات أو األدويـة.
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رفعـت رشكة “جوجـل” من مسـتوى 
الحاميـة يف بريدهـا “جيميـل”، مـن 
خـال طرحهـا مجموعـة أدوات ميكن 
للـرشكات اسـتخدامها لحفـظ ملفاتها 

. صة لخا ا
ووفـق مـا ترجمـت عنـب بلـدي عـن 
أيـار،   31 األربعـاء  الرشكـة،  مدونـة 
فـإن مسـتوى الحاميـة طـال بالدرجة 
املوجهـة   ،”G Suite“ حزمـة  األوىل 

والـرشكات. لألعـامل 
“الحفـاظ عىل بيانـات الرشكـة بأمان 
بحسـب   ، األوىل”  األولويـة  هـي 
“جوجـل” ، التـي قالـت إنهـا تعمـل 
لتجـاوز التهديـدات املحتملة للرشكات، 
“يسـعدنا اإلعـان عـن ميـزات أمـان 
جديـدة للعمـاء، مبـا فيهـا الكشـف 
اإللكـروين  االحتيـال  عـن  املبكـر 

وغرهـا".
جديـدة  أدوات  الرشكـة  وأضافـت 
عـىل  تعتمـد  األوىل  للحاميـة: 
منـع  كيفيـة  تعلّـم  خوارزميـات 
محـاوالت االحتيـال والهجـامت عـىل 

املُسـتخدم، وذكـرت “جوجـل” أن 50 
إىل %70 من الرسـائل الـواردة تكون 
رسـائل احتيـال، لكنهـا تنجح بنسـبة 
املسـتخدمن،  حاميـة  يف   99.9%

الخوارزميـات. تلـك  بفضـل 
تؤخـر  الجديـد  النمـوذج  ووفـق 
“جوجـل” الرسـائل لفـرة ال تتجـاوز 
%0.05، مـن الوقت الـازم لوصولها، 
فحصهـا  يف  تسـتغلّه  وقـت  وهـو 
والتأكّد من سـامتها، وأنهـا ال تحتوي 

عـىل روابـط أو محتـوى خبيـث.
ودمجـت الرشكـة األدوات الجديدة مع 
أدوات التصفـح اآلمـن، “للقضـاء عىل 
أي رابـط خبيـث”، عىل حـد وصفها.

قبـل  املوظّـف  تنبّـه  الثانيـة،  األداة 
إرسـال رسـالة لعنـوان بريـدي خارج 
الرشكـة، وتـرى الرشكـة أنهـا مهمـة 
بريـد  إرسـال  قبـل  األمـر  “لتـدارك 
خارجـي، األمـر الـذي يقـي املوظفن 
مـن الوقـوع يف فـخ إرسـال رسـالة 

خارجيـة". لجهـات 
ووفـق الرشكـة العاملية فإنها سـتكون 

قـادرة عـىل “حظـر ماين الرسـائل 
الخبيثـة”، من خـال األدوات الجديدة، 
السـابقة،  األدوات  دور  تجاهـل  دون 
املحتـوى  سـامة  مـن  تتأكـد  التـي 
أو  صـادرة  رسـالة  لـكل  والبيانـات 

واردة.
وكانـت “جوجل” وجدت حًا لرسـائل 
“هكـر”، انتـرشت بشـكل واسـع بن 
مسـتخدمي خدمـة الريـد اإللكروين 
)جيميـل(، وتـرر مـن خالها بعض 

املستخدمن.
ويسـتخدم “جيميل” مئـات اآلالف من 
الـرشكات واألفـراد، ويعتمد  أصحـاب 
عليـه كثـرون يف التواصـل وإنجـاز 

املهـام املطلوبـة يف العمل.
وتطـّور الرشكـة بريدهـا اإللكـروين 
باسـتمرار، وأتاحـت يف آذار املـايض 
للمسـتخدم  سـمحت  تحسـينات 
القصـرة  الفيديوهـات  باسـتعراض 
املرفقة مع رسـائل الريـد اإللكروين، 

لتنزيلهـا. الحاجـة  دون 

ضمـن  عبـود  حمـد  السـوري  الكاتـب  دخـل 
القامئـة القصـرية للجائـزة العامليـة لـأدب عن 

األملانيـة. للغـة  أفضـل نـص مرتجـم 
األملانيـة   األنبـاء  وكالـة  ذكـرت  مـا  وبحسـب 
فـإن  الجـاري،  العـام  مـن  أيـار   29 )DPA(يف 
الكاتب السـوري ترشـح لنيل الجائـزة عن كتابه 
"املوت يصنـع كعكة عيـد املياد" الـذي ترجمته 

املرتجمـة األملانيـة الريسـا بنـدر.
وبذلك أصبـح حمد، املقيم يف النمسـا، ثالث كاتب 
عـريب يصـل القامئـة القصـرية للجائـزة العاملية 
لـأدب، بعـد اللبنـاين إليـاس خـوري والـروايئ 
الجزائري ياسـمينة خـرضة )محمد مولسـهول(.

لجنـة  عنهـا  أعلنـت  التـي  القامئـة،  وتضـم 

مرتجمـي  مـع  كّتـاب  سـتة  الجائـزة  تحكيـم 
أعالهـم، وهـم باإلضافـة إىل السـوري حمـد 
عبـود، ألربتـو باريرا تيسـزكا مـن فنزويا، هان 
كانـغ مـن كوريـا الجنوبيـة، أمانـدا يل كـوي 
مـن سـنغافورة، فيسـتون موانـزا موجيـا من 
الكونغـو، وزميوفيـت شـترشيك مـن بولونيـا.

وكان حمـد حـل ضيًفا عـىل مهرجـان األدب يف 
سـويرسا، يف 18 آذار املـايض، وذلـك مبناسـبة 
صـدور كتابـه "املوت يصنـع كعكة امليـاد" عن 
دار "Pudelundpinscher" السـويرسية بطبعـة 

ثنائيـة اللغـة عربيـة – أملانية.
1987 يف مدينـة ديـر  ولـد حمـد عبـود عـام 
الـزور، ودرس هندسـة االتصـاالت يف جامعـة 

مجموعـة  أشـهرها  روايـات  عـدة  لـه  حلـب، 
بعنـوان "مطـر الغيمة األوىل" عـن دار "أرواد" 
– طرطـوس، غادر سـوريا عام 2012 واسـتقر 
يف النمسـا بعـد رحلـة بـني مـرص واإلمـارات 

. وتركيا
ومـن املقرر إعان نتائـج الجائـزة العاملية لأدب 
يف 20 حزيـران املقبـل، وتصـل قيمتهـا إىل 35 
ألـف يـورو موزعـة بـني الكاتـب واملرتجـم، إذ 
يحصـل الكاتـب عـىل 20 ألـف يـورو ومرتجـم 

15 ألف. عملـه عـىل 
ومؤسسـة  العـامل"  ثقافـات  "بيـت  ومينـح 
"إملنتارتايلشـن" الجائزة العاملية لأدب، سـنويًا، 

عـن أفضـل روايـة مرتجمـة للغـة األملانيـة.

“جوجل” ترفع مستوى الحماية
في “جيميل” للشركات

السوري حمد عبود
ثالث كاتب عربي يصل الجائزة العالمية لألدب

منوعات

“فيس بوك”
قد تطرح

تطبيق محادثة
خاص بالمراهقين

تسـعى رشكـة “فيس بـوك” لطرح 
شـبيه  فوريـة  محادثـة  تطبيـق 
خـاص  أنـه  إال  “مسـنجر”،  بــ 
باملراهقـني، وفـق ما نقلـت مواقع 

حزيـران.  2 الجمعـة  تقنيـة، 
 “the information“ ورصـد موقـع
داخـل  “األكـواد”،  مـن  مجموعـة 
الرسـمي،  بـوك”  “فيـس  تطبيـق 
جديـد  تطبيـق  وجـود  إىل  تُشـري 
املوجـة   ،”Talk“ اسـم  يحمـل 
للمحادثـات الفورية بـني املراهقني 

املوقـع. فقـط، وفـق 
ووفـق مـا ترجمـت عنب بلـدي عن 
املوقـع، فـإن التطبيـق يُقـّدم لأهل 
للتحكـم بقامئـة األصدقـاء،  أدوات 
التي ميكـن ألبنائهم تبادل الرسـائل 
معهـم، ما قد يُسـهم بإزالـة قلقهم 
مـن اسـتخدام األطفـال لتطبيقات 

الفورية. املحادثـات 
وميكن لأطفال استخدام 
األدوات اإلبداعية داخل 
التطبيق الجديد، كاللعب 
مع األصدقاء وأمور 
أخرى.

رصـد  كـا 

برمجًيـا،  سـطًرا  التقنـي  املوقـع 
مراقبـة  مـن  األهـايل  ميكّـن 
أطفالهـم عـرب تطبيق “مسـنجر”.

التطبيـق  اسـتخدام  أن  وأوضـح 
الشـبكة  يف  لحسـاب  يحتـاج  ال 
أنـه  يعنـي  وهـذا  االجتاعيـة، 
سـيكون منفصـًا بشـكل أو بآخر.

ورفضـت “فيـس بـوك” التعليق عىل 

عملها عـىل التطبيق مـن عدمه، كا 

ذكـر املوقـع التقني أن وجـود األكواد 

ضمـن تطبيق “فيس بوك” الرسـمي، 

الرشكـة  أن  بالـرضورة  يعنـي  ال 

سـتطرح التطبيـق بشـكل مؤكّـد.

وتعمـل الرشكـة التـي متتلـك أكرث 
مـن 1.86 مليـار مسـتخدم نشـط 
اختبـار  عـىل  حالًيـا،  شـهريًا، 
مشـاريع متنوعـة، آخرهـا تطويـر 
التحكـم  لإلنسـان  يتيـح  مـرشوع 
بواسـطة  الكمبيوتـر  بأجهـزة 

فقـط. دماغـه 
ويشارك املسـتخدمون كل يوم أكرث 
من مليـاري صورة، عـرب تطبيقات 
“فيـس بوك” عـىل أجهـزة الهاتف، 
وهـي: “فيس بوك” و”إنسـتغرام”، 

و”مسـنجر”، و”واتساب”.

الكاتب السوري حمد عبود - )انترنت(

الكوريـة  “سامسـونج”  رشكـة  طرحـت 
الجنوبيـة، أول هاتـف لهـا يحمـل كامرتن 
خلفيتـن، يف خطـوة تأخـرت بهـا الرشكة، 

وفـق رؤيـة خـراء تقنيـن.
ووفـق مـا ترجمـت عنـب بلـدي عـن موقع 
فـإن  أيـار،   29 االثنـن   ،  “sammobile“
 ،”Galaxy C10“ الهاتف الجديد يحمل اسـم
وليـس كام انتـرش مؤخـرًا بكرة، عـن نيتها 
طـرح الكامرتن يف هاتـف “جاالكي نوت 

.”8
خـال  مختلفـة  عامليـة  رشكات  وطرحـت 
املاضيـن، هواتـف ذكيـة تحمـل  العامـن 
جـي”،  “إل  مثـل  خلفيتـن،  كامرتـن 

وغرهـا. و”هـواوي”  و”ألكاتيـل” 
الهاتـف الجديـد الذي قـال املوقع إنـه موجه 
للسـوق الصيني، سـيكون ثاين هاتف يحمل 
زر املسـاعد الصـويت الجديد، مـع غاف من 
املعدن، ومنفـذ بقطر 3.5 ميلميـر للصوت، 

.”USB Type-C“ وآخـر من نـوع
 ”Galaxy C10“ يـزّود  أن  املقـرر  ومـن 
بشاشـة بحجـم 5.5 إنـش، ويعمـل مبعالج 
أحـدث  وهـو   ،''660 دراغـون  “سـناب 

معالج مـن “كوالكـوم” تعمل عليـه األجهزة 
املتوسـطة.

الهاتـف  عـن  “سامسـونج”  تكشـف  ومل 
رسـميًا، بينام توقـع تقنيّون أن تكشـف عنه 

خـال األسـابيع املقبلـة.
مدونـة  عـىل  بلـدي  عنـب  ورصـدت 
مواصفـات  رّسبـت  التـي   “pricebaba“
أنهـا  إال  لـه،  مصـورًا  تسـجيًا  الهاتـف، 
كتبـت “ننتظـر معلومـات إضافية عـن دقة 
لهـام  البـرصي  الـزوم  الكامرتـن ومـدى 

أخـرى”. وتفاصيـل 
الصينيـة،   ”Gionee“ رشكـة  وكانـت 
طرحـت قبـل أيـام هاتًفـا جديـًدا، زودتـه 
بأربـع كامـرات وذاكـرة عشـوائية مرتفعة، 
كمواصفـات نـادرة بن الهواتـف الذكية التي 

اليـوم. املسـتخدمون  يتداولهـا 
تطلـق  أن  تقنيـون  خـراء  وتوقّـع 
“سامسـونج”، مثانية أجهـزة حديثة متنوعة 
بـن الهواتف والسـاعات والنظـارات الذكية 
والتلفزيونـات، يف إطـار حملتهـا لتعويض 
خسـائرها، بعد الفضيحة املرتبطـة بانفجار 

.”7 بطاريـات هاتفهـا “نـوت 

أول هاتف بكاميرتين 
خلفيتين من “سامسونج”
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تسالي

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

اآلراء الواردة في الجريدة ال تعبر بالضرورة عن رأي عنب بلدي
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ملونة يف البحر

االهل . 9 مع  وتسلية  أنس   - فلوس 

واالصدقاء
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شخصية ملك مرصي

عمودي
مخرع الراديو - طرق. 1

للتعريف - نر املاء. 2

ملكة مرصية قدمية. 3

تقويم سنوي. 4

برقوق )مبعرة( - اكتمل )معكوسة(. 5

متشابهان. 6

يرسم . 7 فيه   - الجنوبية  أمركا  جبال يف 

الرسامون

زبالة - هاج وعى. 8

خيّال كريم الخلق. 9

اضخم ما بناه إنسان يف التاريخ. 10

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

تكون بعض املربعات الصغرة معبأة باألرقام بدايًة،

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

كل واحٍد من املربعات التسعة الكبرة، ويف كل صٍف أو عمود.
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أعلن أسـطورة الكـرة اإلنكليزية 
فرانـك  تشـيليس،  ونـادي 
القـدم  كـرة  اعتزالـه  المبـارد، 
السـتار  ليسـدل  بشـكل نهايئ، 
عـىل مشـواره الكـروي املـيلء 
جاهـري  ويحـرم  باإلنجـازات، 
كـرة القـدم مـن متعـة كبـرية، 
نظـًرا ملـا قدمـه من مسـتويات 
رائعـة برفقـة البلـوز ومنتخـب 

إنكلـرتا.
األخـري  ليـس  المبـارد  ولكـن 
الـذي سـنفتقد متعتـه، فرمبـا 
مـن   2017 عـام  سـيحرمنا 
أسـاطري آخريـن أضفـوا بريًقـا 
السـاحرة  عـىل  السـحر  مـن 
مـن  ألكـرث  وذلـك  املسـتديرة، 
السـبب  يكـون  ورمبـا  سـبب، 
األبـرز هـو تقدمهم يف السـن. 

تشابي ألونسو
النجـم اإلسـباىن املخـرضم يف 
صفـوف بايرن ميونـخ األملاين، 
بعـد   35 الــ  لعامـه  وصـل 
مسـرية حافلـة مـع العديـد من 
الفـرق. وسـيرتك فراًغـا كبـريًا 
يف املنتخـب اإلسـباين وناديـه 
بايـرن ميونـخ بعـد إعانـه أن 
هـذا املوسـم سـيكون األخري له 

املاعـب. يف 
ألونسـو هو أحـد أبـرز الاعبني 
الذيـن ظهروا عىل سـاحة الكرة 
األوروبيـة والعامليـة يف األلفية 
الجديـدة، وكا قال لـدى إعانه 
مـع  سـيكافح  إنـه  اعتزالـه، 
زمائـه للفـوز بالثاثيـة لنهاية 
يسـتطع  مل  ولكـن  املوسـم، 
لقـب  تحقيـق  سـوى  البايـرن 

الـدوري األملـاين لهـذا العـام.

فرانشيسكو توتي
رومـا  نـادي  قائـد  وضـع 
فرانشيسـكو تويت حًدا ملسريته 
املوسـم  نهايـة  مـع  الكرويـة 
الاعـب  اعتـزل  إذ  املنـرصم، 
البالـغ من العمـر أربعـني عاًما 
اللعـب مـع نهاية عقـده الحايل 

برومـا. يربطـه  الـذي 
األرقـام  كل  تـويت  وحطـم 
القياسـية الخاصة بنـادي روما 
منـذ التحاقـه بقطاع الناشـئني 
القـرن  مـن   89 العـام  يف 
للفريق  املـايض، قبـل صعـوده 
األول بعمر سـتة عرش عاًما يف 
صيـف العـام 92، ليبـدأ منذ ذلك 
الحني مسـرية أسـطورية لـ 25 
موسـًا عـىل التـوايل بقميص 
مشـاركته  وخـال  واحـد.  نـاٍد 
مـع نـادي رومـا حقـق تـويت 
خمسـة ألقـاب مـن بينهـا لقب 

الـدوري اإليطـايل مرتـني.

روبن فان بيرسي
حالًيـا  يلعـب  الـذي  الهولنـدي 
ىف صفـوف نـادي فناربخشـة 
الـرتىك، وصـل لعامـه الــ 33.

ومانشسـرت  أرسـنال  نجـم 
يعتـزل  قـد  السـابق  يونايتـد 
اإلصابـات  بسـبب  العـام  هـذا 
الكثـرية التي الحقتـه يف الفرتة 
يف  تقدمـه  وكذلـك  األخـرية، 

السـن.
رحـل  قـد  بـرييس  فـان  وكان 
عن الشـياطني الحمـر إىل تركيا 
أليكـس  السـري  اعتـزال  بعـد 
فريغسـون، بعدمـا كان يظن أن 
إنكلـرتا مضمون  مسـتقبله يف 
يف  فريغسـون  اسـتمر  لـو 

يونايتـد. املـان  تدريـب 

جيانلويجى بوفون
الحـارس اإليطايل األسـطوري، 
فريـق  عريـن  يحـرس  والـذي 
وصـل  اإليطـاىل،  يوفنتـوس 
لعامـه 33 بعـد تحقيـق العديـد 

اإلنجـازات. مـن 
األخـرية  ترصيحاتـه  ورغـم 
بإرصاره اللعب لفـرتة مقبلة، إال 
أن تحـرك مسـؤويل يوفنتـوس 
لضـم الواعـد دونارومـا حارس 
حـول  الشـكوك  يثـري  ميـان، 

بقائـه داخـل املاعـب.
ومتكـن بوفـون مـن الوصـول 
لحصـد  العـام  هـذا  بفريقـه 
جميـع البطـوالت يف إيطاليـا، 
نهـايئ  إىل  والوصـول 

. ليغ نز ميو لشـا ا

جون تيرى
اإلنكليـزي،  تشـيليس  نجـم 
للبلـوز  الدفـاع  وأسـطورة 
ومنتخـب إنكلـرتا، وصـل لعامه 
مـن  العديـد  وحقـق   ،36 الــ 

ناديـه. مـع  اإلنجـازات 
كونتـى  رفـض  مـن  وبالرغـم 
مـدرب تشـيليس رحيـل الاعب 
قبل بدايـة املوسـم، لكنه أصيب 
جعلـه  مـا  املوسـم  بدايـة  يف 
البـدالء،  مقاعـد  عـىل  يجلـس 
يختتـم  أن  املتوقـع  مـن  لذلـك 
مسـريته هـذا املوسـم يف قلعة 

بريـدج. سـتامفورد 

فيليب الم 
النجـم األملـاين، أحـد دعامـات 
املاكينـة األملانية، أكـدت تقارير 
صحفيـة أملانيـة أن قائـد فريق 
بايـرن ميونيـخ سـيعتزل اللعب 

الحايل. املوسـم  نهايـة 
“بيلـد”  صحيفـة  وأوضحـت 
يكمـل  لـن  عاًمـا(   33( الم  أن 
عقده مـع بايرن ميونيـخ، الذي 

.2018 حزيـران  يف  ينتهـي 
مسـؤويل  أن  إىل  وأشـارت 
سـيعرضون  البافـاري  النـادي 
املديـر  منصـب  تـويل  عليـه 
الريـايض عليه، غـري أن تقارير 
غـري  الاعـب  أن  أكـدت  أخـرى 

املنصـب. لتـويل  متحمـس 
وقـى الاعـب ضمـن صفوف 
22 عاًمـا، حيـث  البايـرن مـدة 
انضـم إليـه عـام 1995، قبل أن 
يتـم تصعيـده إىل الفريـق األول 

.2002 األول  يف ترشيـن 
التتويـج  ناديـه عـىل  وسـاعد 
للـدوري  ألقـاب  بسـبعة 
سـتة  إىل  إضافـة  األملـاين، 
املحليـة، ولقب  للـكأس  ألقـاب 
لـدوري أبطـال أوروبا، وخاض 
منتخـب  مـع  مبـاراة   113
واعتـزل  األملانيـة  املاكينـات 
قيادتـه  بعـد  دولًيـا  اللعـب 
 2014 العـامل  للتتويـج بـكأس 

الربازيـل. يف 

إيكر كاسياس
الشـهري،  اإلسـباين  الحـارس 
فريـق  عريـن  يحـرس  والـذي 
بورتـو الربتغـايل، وصـل لعامه 
كبـرية  إنجـازات  بعـد   35 الــ 
مدريـد  ريـال  رفقـة  حققهـا 
الذي اسـتغنى عنـه الصيف قبل 
املـايض، لينتقـل إىل بورتو، وقد 
يكـون هـذا العام هـو األخري له 

املاعـب. يف 
 

سانتي كازورال
ىف  اإلسـباىن  الوسـط  العـب 
اإلنكليـزى،  أرسـنال  صفـوف 
الاعبـني  أفضـل  مـن  يعـد 
العـامل،  حـول  مركـزه  يف 
مـن  املزايـا  مـن  العديـد  لديـه 
الصعـب أن توجـد يف أي العب 
اللعـب  إجادتـه  أبرزهـا  آخـر، 
واليـرسى  اليمنـى  بالقدمـني 

املسـتوى. بنفـس 
كازورال الـذي وصـل لعامـه الـ 
32 قـد يعتزل هـذا العـام، وذلك 
التـي  اإلصابـات  كـرثة  بسـبب 
تعرض لهـا يف الفـرتة األخرية.

 
ديفيد فيا

املخـرضم،  اإلسـباين  املهاجـم 
يف  حالًيـا  يلعـب  والـذي 
سـيتي  نيويـورك  صفـوف 
الــ  لعامـه  وصـل  األمريـيك، 
مـن  العديـد  حقـق  وقـد   35
برشـلونة  رفقـة  اإلنجـازات 

سـابًقا. اإلسـباين 
ومـن املتوقع أن يسـدل السـتار 
فيـا  ديفيـد  مسـرية  عـىل 

العـام. هـذا  الكرويـة 

املنتخـب  عـاد  متفـرج،  ألـف   56 أمـام 
العراقـي ليلعـب أوىل مبارياتـه الودية عىل 
وبحضـور  األردين،  املنتخـب  أمـام  أرضـه 
شـخصيات رياضيـة مهمـة، أبرزهـا نائـب 
رئيـس "فيفـا" األمـري عـيل بن الحسـني، 

العبطـان. العراقـي  الشـباب  ووزيـر 
وكلّـل املنتخـب العراقـي عودتـه إىل اللعب 
عـىل أرضه وجاهـريه بفـوز معنوي عىل 
يشء،  ال  مقابـل  بهـدف  األردين  ضيفـه 
مببـاراة  البـرصة  يف  الفائـت،  الخميـس 
غيابـه  بعـد  األوىل  هـي  وديـة  دوليـة 
أربعـة أعـوام تقريًبـا عـن ماعبـه بسـبب 
الحظـر عىل املاعـب العراقيـة، والذي قرر 
االتحـاد الـدويل )فيفـا( رفعـه عـن ثاثة 

ماعـب يف البـاد.

وكان "فيفـا" قـد رفـع الحظـر عـن إقامة 
املباريـات الوديـة عـىل املاعـب العراقيـة، 
بعـد أعـوام عانت فيهـا املنتخبـات واألندية 
العراقيـة مـن اللعب خـارج أرضهـا وبدون 
جاهريهـا بسـبب األوضـاع األمنيـة غـري 

املسـتقرة يف العـراق.
العراقـي  االتحـاد  رئيـس  نائـب  وقـال 
لكـرة القـدم يف ترصيـح لـه عـىل هامش 
مبـاراة رفـع الحظـر، إن عـىل العراقيني أن 
يسـتثمروا املدة التـي حّددها "فيفـا" جيًدا، 
وهـي 90 يوًمـا لتثبـت العـراق قدرتها عىل 

املنتخـب. اسـتضافة مباريـات 
مـن جانبـه عـرب األمـري عـيل بن الحسـن 
عـن فخـره باملسـاهمة برفـع الحظـر عـن 
عـىل  نـرشه  ملـا  وفًقـا  العـراق،  ماعـب 

تويـرت. عـىل  حسـابه 
وكانت آخـر مبـاراة لعبها املنتخـب العراقي 
عـىل أرضـه كانـت أمـام املنتخب السـوري 
يف آذار 2013، وسـط حضـور جاهـريي 
العاصمـة  يف  مشـجع  ألـف   50 تجـاوز 

العراقيـة بغـداد.
األردن  بـني  مواجهـة  آخـر  تعـود  بينـا 
والعـراق عـىل األرايض العراقيـة إىل عـام 
2011، وذلـك ضمـن تصفيـات كأس العامل 
عـىل ملعـب فرانسـو حريـري يف مدينـة 
إربيل وفـاز فيهـا األردن بهدفـني نظيفني،  
شـغب  أحـداث  حينهـا  املبـاراة  وشـهدت 
دفعـت االتحاد الـدويل لفـرض الحظر عىل 
املاعـب العراقيـة، كونها غـري متوافقة مع 
املعايـري الدوليـة املعتمدة بإقامـة املباريات.
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نبيل الشربجي

فـاز الناشـط اإلعامـي السـوري عيـى خـر، الجمعـة 2 

حزيـران، بجائزة “سـمر قصـر” لإلعام، عن فئة مقـال الرأي.

موقـع  يف  املنشـور  مقالـه  عـن  الجائـزة  خـر  ونـال 

“الجمهوريـة” بتاريـخ 14 متـوز 2016، تحـت عنـوان “متى 

قتـيل؟”. تريـدون 

ويـرسد املقـال قّصة اعتقال شـاٍب اسـمه فيصل كسـمو يف أحد 

سـجون تنظيم “الدولة اإلسـامية”، يف مدينة البـاب بريف حلب، 

ويـروي الكاتـب من خاله تفاصيل عايشـها يف سـجن التنظيم.

ويتميّـز املقـال، املؤلـف مـن 1700 كلمـة، بحبكـة متميّـزة 

والحـوار. املونولـوج  بـن  ميـزج  ورسٍد  لألحـداث، 

وعيـى عـيل خـر املعـروف باسـم )خليفة خر(، ناشـط 

سـوري من حـي الجزمايت يف مدينـة حلب، ومتعـاون مع عدد 

مـن املواقع والصحف السـورية.

تسـمية خر كفائز يف الجائـزة متّت خال الحفـل الذي أقامته 

بعثـة االتحـاد األورويب يف لبنـان أمـس، كـام تّم خـال الحفل 

ذاتـه منـح الجائـزة لصحفيـن مـن مـرص والعـراق عـن فئتي 

التحقيـق االسـتقصايئ، والتقريـر اإلخباري السـمعي البرصي.

ومينـح كل صحفـي فائـز يف املسـابقة مبلغ عـرشة آالف يورو 

تبًعـا لتقييـم لجنة تحكيم مسـتقلة.

تكـرّم   ،2006 عـام  منـذ  سـنويًا  تنظـم  التـي  الجائـزة 

الصحفـي اللبناين سـمر قصـر الذي اغتيـل يف 2 حزيران 

بـروت. يف   2005

والجوائـز متنـح لصحفين متيـزوا بجـودة عملهـم والتزامهم 

بحقـوق اإلنسـان، وهـي ممولة مـن االتحـاد األورويب.

ويف مقـال آخـر نـرشه خـر يف موقـع “الجمهوريـة”، يف 

آذار املـايض، تحـت عنوان “العـودة إىل السـجن”، روى قصته 

الشـخصية يف الهـروب من سـجن تنظيم “الدولـة”، ثم عودته 

إليـه بإرادتـه هـذه املـرة، مـع فصائـل “الجيـش الحـر” التي 

سـيطرت عـىل البـاب مؤخرًا.

السوري عيسى الخضر
ينال جائزة “سمير قصير” لحرية الصحافة

يومًيا يف رمضان
الساعة 4 عصًرا
بتوقيت دمشق

نـرشت إدارة معـر “باب الهـوى”، الحدودي بن 

سـوريا وتركيـا، تعليـامت وإرشـادات للراغبـن 

بدخـول سـوريا خال زيـارة عيـد الفطر.

وبـدأ الخميـس، 1 حزيران، اسـتقبال السـورين 

الراغبـن بعبـور الحـدود إىل الداخـل السـوري، 

عـىل أن تنتهـي الفـرة يف آخـر أيـام رمضان.

وحتى السـبت وصـل عـدد الزائرين ثاثـة آالف، 

بحسـب بيانات تركية رسـمية.

عـر  نرشتـه  بيـاٍن  يف  املعـر،  إدارة  وحـددت 

منصاتهـا، اإلجـراءات التـي يجـب اتباعهـا خال 

“بـاب  طريـق  عـن  سـوريا  إىل  السـفر  رحلـة 

الهـوى".

املـكان  يف  البـاص  قـدوم  املسـافر  ينتظـر   -

الهويـة  أو  السـفر  جـواز  ويـرز  املخصـص، 

لـدى  والجـوازات،  الهجـرة  ملوظـف  السـورية، 

اإلدارة  القـدوم، وشـددت  إىل صالـة  الوصـول 

عـىل رضورة الحصـول عـىل بطاقـة مسـافر.

- يُـرز املسـافر البطاقة عند الحاجـز األخر، وإال 

يُعـاد الشـخص للحصول عـىل البطاقـة املذكورة 

يف حـال مل يكـن اسـتخرجها، كام يتوجـب عليه 

الحصـول عـىل لصاقة تحمـل تاريـخ عودته إىل 

. تركيا

-  يُسّجل كل رب أرسة بطاقات أفراد عائلته.

- عـىل العائديـن إىل تركيا إحضـار حقيبة واحدة 

فقط لكل مسـافر، وسـتُعاد كل الحقائب الزائدة.

عـودة الزائريـن إىل تركيا تبـدأ بـ 3 متـوز املقبل 

عىل أن تسـتمر لغاية 30 أيلول مـن العام الجاري.

بلـدي  لعنـب  املعـر  مـن  مصـادر  وأوضحـت 

أنـه لـن يُفتـح يف عيـد األضحـى املبـارك، وهذا 

مـا دعـا إىل إطالـة فـرة السـامح للداخلن إىل 

سـوريا، بالبقـاء فـرة أطـول مـام كانـت عليـه 

. بًقا سا

أمـام  الريـة  املعابـر  أغلقـت  تركيـا  وكانـت 

السـورين يف آذار 2015، واقتـرصت منـذ ذلـك 

الحـن عىل دخـول البضائع التجارية واإلنسـانية 

والحـاالت اإلسـعافية فقـط.

وتسـتثني أنقـرة أيـام األعيـاد، التـي غالبًـا مـا 

تسـمح للسـورين بزيارة ذويهم يف سوريا وفق 

رشوط معينـة تحددهـا مسـبًقا، خـال عيـدي 

الفطـر واألضحـى.

ووفـق واليـة “هاتـاي” فـإن املعر سـيفتح أمام 

املغادرين إىل سـوريا، بن السـاعة 8:00 صباًحا 

وحتـى السـاعة 12:00 ظهـرًا، بينـام يسـتقبل 

العائديـن بـن السـاعة الواحـدة ولغايـة الرابعة 

. عرًصا

ولفتـت الواليـة، يف بيـاٍن لهـا إىل أن إجـراءات 

و27   24 بـن  سـتتوقف  والخـروج،  الدخـول 

حزيـران، عـىل أن تسـتكمل يف 28 مـن الشـهر 

ذاتـه، وفـق اإلجـراءات الطبيعيـة مجـدًدا.

ويسـتطيع كل مـن ميلـك “كيمليـك” أو وصل 

للهويـة التعريفيـة، أو إقامـة تركيـة، أو حتـى 

جواز سـفر، الدخول إىل سـوريا ضمـن زيارة 

. لعيد ا

بينـام يتوجـب عىل من ميلـك “كيمليـك” صادرة 

عـن واليـة تركية غـر “هاتـاي”، اسـتخراج إذن 

سـفر من األمنيـات يف الواليـة الصـادرة عنها.

تعليمات وإرشادات زيارة العيد
في سوريا عبر "باب الهوى"


