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اإلخالء أو البيع “القسري”

“شبيحة” يضعون 
أيديهم على

منازل حلب

19               رياضة   
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كيف كان 
الحراك الكردي

في عهد
األسد االبن

12 - 09

“إذا كنـت متلـك منـزًل يف حلـب وغادرت 
لسـبٍب مـا، فأمامك خيـاران، إمـا البيع أو 
تركه للشـبيحة واألمن، ليرسحـوا وميرحوا 
فيـه”، يقـول أبـو عبـدو، وهـو مواطـن 
الرصيـح  اسـمه  ذكـر  رفـض  حلبـي، 
حلـب  أهـايل  يكـن  مل  أمنيـة.  ألسـباٍب 
فريسـة  سـتكون  منازلهـم  أن  يتوقعـون 
للشـبيحة ورجـال األمن، فال خيـارات أمام 
مـن يتلقـى تهديًدا سـوى البيـع أو القبول 

بتسـليم املنـزل.
وبعد ترّدد إشـاعات حول قضية “تشـبيح 

اسـرجاعها  بعـد  حلـب،  يف  املنـازل” 
مـن قبـل النظـام السـوري، أواخـر العام 
املـايض، تواصلـت عنب بلدي مـع مصادر 
املدينـة،  مناطـق  مختلـف  مـن  محليـة 
للوقـوف عـى تفاصيـل القضيـة وآثارها.

“عبـد الكريـم أ” )54 عاًمـا( روى قصته 
بلـدي،  لعنـب  املنـازل”  “شـبيحة  مـع 
وكيـف اسـتحوذوا عـى منزلـه يف حـي 
املنطقـة  يف  املهـّدم،  شـبه  الزبديـة، 
الرشقيـة مـن املدينـة، لعـدم قدرتـه عى 

ملكيّتـه... إثبـات 
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دير الزور تنتظر معركتها

عنب بلدي - خاص     

املوصـل  عـى  السـيطرة  بـن  ومـا 
الرقـة، يتجـه  السـيطرة عـى  واكتـال 
مقاتلـو تنظيـم "الدولـة" الهاربـن من 
هاتـن املدينتـن إىل مناطـق أكـر أمنا 
ديـر  محافظـة  متثلـه  مـا  وهـو  لهـم، 
الـزور لهـؤلء املقاتلـن، كـا يبـدو هذا 
هدفًا لبعـض القوى املتصارعـة، بتجميع 
عنـارص التنظيـم يف منطقة واحـدة، ثم 
إطباق الحصـار عليهم واإلجهـاز عليهم.

سيناريو الموصل في دير الزور
ملعركتـه  “الدولـة”  تنظيـم  ويسـتعد 
املقبلـة يف ديـر الـزور، بإجـراءات لصد 
وكالـة  أفـادت  إذ  عسـكري،  هجـوم  أي 
النتشـار  واسـعة  بوسـت”،  “فـرات 
يف املنطقـة، أن “التنظيـم فـرض عـى 
التجاريـة واملطاعـم،  املحـالت  أصحـاب 
داخـل عـدد من قـرى وبلدات ريـف دير 
الـزور الرشقـي، وضـع سـواتر ترابيـة 

بارتفـاع مريـن”. املحـالت  أمـام 
كا ألـزم أهـايل مدينة املياديـن، جنويب 
رشق املحافظـة، بوضـع متاريـس أمـام 
منازلهـم، بحسـب مـا أوردتـه الوكالـة، 

األربعـاء 12 متـوز.
السـواتر  رفـع  “الدولـة”  تنظيـم  وكان 
الرابيـة وحفـر الخنـادق وفّخـخ الطرق 
الرئيسـية ودّمر املبـاين العالية )صوامع، 
مـدارس، معامـل، خزانات امليـاه(، مربًرا 
أي  تتخذهـا  ل  حتـى  اإلجـراءات  هـذه 
حـال  يف  لهـا  كقواعـد  معاديـة  قـوات 
اإلنـزال الجـوي أو شـن أي هجـوم بري.

املحلل العسـكري والسـراتيجي املنحدر 
مـن ديـر الـزور، العقيـد حاتم الـراوي، 
ووضـع  الخنـادق  “حفـر  أن  أوضـح 
املتاريـس مـن قبـل تنظيم الدولـة يدعى 
بالعلم العسـكري )الدفاع السـلبي(، وهو 
حالـة من السـتعداد لصـد أي هجوم من 
الجـو أو من األرض، ما يؤكـد أن التنظيم 

مسـتهدف يف املرحلـة املقبلة”.
عنـب  إىل  حديـٍث  يف  الـراوي،  وتابـع 

لحالـة  يسـتعد  “التنظيـم  أن  بلـدي، 
ماثلـة، لتلك التي اسـتعد لهـا يف مدينة 
املوصـل والرقـة”. ويفـرس هـذا التحول 
بحفـر الخنـادق ورفع املتاريـس يف دير 
الـزور بعملية خلـط األوراق عى األرض، 
يحتمـي  فالتنظيـم  الـراوي،  بحسـب 
تشويًشـا  بينهـم  ويختبـئ  باملدنيـن 
عـى املهاجمـن حتـى ل يعرفـوا أهدافه 
العسـكرية، ويوحـي أنها أهـداف مدنية 

الهجـات. لتجنـب 
أن  وقياداتـه  "الدولـة"  تنظيـم  يعلـم 
الذيـن يحاربونهـم يحاولـون حصارهـم 
يف املحافظـة املمتـدة عـى ضفتـي نهر 
الفـرات، واملطلـة عـى البادية السـورية 
غربًـا وباديـة األنبـار رشقًـا، اللتـن لن 
تكونـا آمنتـن لعنارص التنظيـم،  فقوات 
األسـد وفصائـل الجيـش الحـر يتقاتالن 
للسـيطرة عـى الباديـة السـورية لقطع 
طريـق الهـروب لعنـارص التنظيـم، فيا 
يسـيطر الحشـد الشـعبي العراقـي عى 

ذاتها. للغايـة  العراقيـة  الباديـة 

ضـد  الـزور  ديـر  معركـة  وسـتكون 
التنظيـم هي األعنـف واألرشس واألطول، 
كـا يتوقـع الباحـث فيصـل دهمـوش، 
سـتكون  أنهـا  أهمهـا  عـدة  ألسـباب 
معركـة التنظيـم األخـرة يف الحـوارض، 
الدوليـة  للقـوى  الـزور  ديـر  وألهميـة 
بسـبب  عليهـا،  املتنافسـة  واإلقليميـة 
إضافـة  املؤثـر،  الجيوسـيايس  موقعهـا 
إىل ما توفـره من مـوارد رضورية إلدارة 
الرصاعـات املحليـة بعـد طـرد التنظيـم، 
مثـل حقول النفـط والغـاز يف املحافظة.

أطماع الدول في المحافظة
جغرافيًـا، تشـكل املحافظـة صلـة وصل 
ملناطـق السـنة العـرب، ابتداًء مـن حلب 
يف سـوريا غربًـا وحتى نينـوى واألنبار 
يف العـراق رشقًـا، أمـا اجتاعيًـا، فـإن 
وجهاء العشـائر فيها يرتبطـون مع دول 
الخليج العـريب، وخاصة السـعودية، لذا 
فإنهـا متثـل يف الوقـت الراهـن التوازن 
الجيوسـيايس لـدول الخليـج مـع الدول 

اإلقليميـة املجـاورة )إيران(.
الـزور  ديـر  محافظـة  أهميـة  وتـربز 
السـوري،  للنظـام  بالنسـبة  عسـكريًا 
ووجـود قواتـه يف عمق مناطق سـيطرة 
تنظيـم الدولـة، للرويج لنفسـه كرشيك 
مـا  وهـو  اإلرهـاب،  ضـد  الحـرب  يف 
يدعمـه الـروس عـرب الرضبـات الجوية 

املسـاندة لقـوات األسـد.
بينـا تكمـن أهميتهـا لواشـنطن بغناها 
النفطـي، أمـا أهميتهـا إليران التـي تريد 
أن تكـون هـذه املحافظـة ممـرًا آمنـا لها 
فيـا  ولبنـان،  دمشـق  يف  ولحلفائهـا 
تسـعى السـعودية وحلفاؤهـا، إىل قطع 
هـذا املمر وعـدم اكتـال ما يطلـق عليه 

بــ "الهـالل الشـيعي" يف املنطقة.
مـا سـتنتجه معركتـا املوصـل والرقة من 
معادلت سياسـية جديدة، وفًقا لتوجهات 
اإلدارة األمريكيـة وشـكل العالقة والتفاق 
مع روسـيا يف سـوريا، هو الذي سـيحدد 
القـوى العسـكرية التي سـتتقدم إىل دير 

الـزور لتحريرها من تنظيـم "الدولة".

سالح التنظيم في المنطقة الشرقية إلى أين؟

برهان عثمان - أورفة  

السـالح  بلـدي مصـر  تسـتقرئ عنـب 
مـن  الرشقيـة  املنطقـة  يف  املنتـرش 
املتالحقـة  التغـرات  ظـل  يف  سـوريا، 
التـي تشـهدها، تزامًنـا مـع معـارك ضد 
التنظيـم يف كل مـن ديـر الـزور والرقة، 
عارضـًة روايات أشـخاٍص عايشـوا ُحكم 

بعنـارصه. واحتكـوا  التنظيـم 

بنية أمنية وسرية
 أبـو خطـاب )29 عاًمـا(، عنـرٌص مـن 
"الجيـش الحـر" يف مدينـة ديـر الزور 
سـابًقا، قـال إن دير الـزور كانـت مركزًا 
لعـرشات مخـازن السـالح قبـل دخـول 
أن  إل  املحافظـة،  إىل  "الدولـة"  تنظيـم 
األخـر اسـتحوذ عى كمياٍت كبـرٍة منها 

يف ذلـك الوقـت.

املقاتل الـذي نزح وعائلتـه إىل ريف دير 
الزور، عقـب دخول التنظيـم إىل املدينة، 
شـخص  ألي  مُيكـن  "ل  أنـه  إىل  لفـت 
تحديـد حجم تسـليح التنظيـم ومصادر 
وبقـي  بعضهـا  ُعـرف  الـذي  سـالحه، 
جلهـا مجهـوًل رغم كـرة الروايـات التي 

حوله". تنسـج 
وتحدثـت تقاريـر عـن اعتـاد التنظيـم 
عـى السـالح، الـذي اسـتحوذ عليـه من 
معاركـه يف العـراق، وأشـار أبـو خطاب 
إىل أنـه "مـن الصعـب تقدير مـا خرسه 
التنظيـم أو الكميـة التـي ما زالـت داخل 
وأمـراؤه  عنـارصه  وحتـى  مخازنـه، 
والرسيـة  األمنيـة  للبنيـة  ذلـك  ويعـود 

الشـديدين". والتكتـم 
"كان لـكل قطـاع يف ديـر الزور، مسـؤول 
أمـر  اىل  تقاريـره  يرفـع  التسـليح  عـن 
التسـليح العـام يف املدينـة أو املنطقـة"، 

أوضـح عنرص "الجيـش الحر"، مؤكـًدا أن 
"ذلـك يشـمل فقط السـالح املسـتخدم يف 
القطاعات واملعروف لـدى الجميع، أما بقية 
كميـات األسـلحة ومخازنها فهـي مجهولة 

بالنسـبة للمسـؤولن كـا العنارص".
التقسـيات اإلداريـة والعسـكرية التـي 
إدارة  يف  سـاعدته  التنظيـم،  وضعهـا 
وفـق  جيـد،  بشـكل  التسـحيل  شـؤون 
رؤيـة أبو خطـاب، الـذي قال إنـه "رغم 
وجـود الديـوان املركـزي للحـرب، إل أنه 
مل يضـم كشـوفاٍت واضحـة عـن أعـداد 

وكمياتهـا". وأنواعهـا  األسـلحة 
رغـم خـروج املقاتل مـن دير الـزور قبل 
أشـهر، إل أنـه يؤكـد انتشـار العديد من 
مخـازن األسـلحة، "التـي يعرفهـا عـدد 
مـن األمنيـن )الثقـات(، وهـي مجهولة 
واألمـراء"،  العنـارص  لبقيـة  بالنسـبة 
معـززًا روايتـه "رمبـا يوضح هـذا جزًءا 

من أسـباب عدم تأثر التنظيم باملنشـقن 
احتفاظـه  مـع  رتبهـم،  باختـالف  عنـه 
بقوتـه الناريـة، رغـم فقـدان العديد من 

متويله". مصـادر 

استراتيجية في إخفاء األسلحة
األهـايل مـن  الكثـر مـن  تهـرب  رغـم 
الخـوض يف الحديث عـن التنظيم، خوفًا 
وفـق  وعقابـه،  املمتـدة"  "أذرعـه  مـن 
وصـف البعـض، إل أن كثريـن أكدوا أنه 
"مـا يـزال فاعـاًل وقـادًرا عـى الوصول 
األمنيـة  سياسـته  أن  كـا  أعدائـه،  إىل 
وحرصـه، سـاهم بشـكل كبـر يف بقاء 
مخازنـه ومصانـع أسـلحته بعيـدة عـن 
متنـاول كثريـن مـن املنتسـبن إليـه".

أبـو عيل ناشـط من ديـر الـزور، قال إن 
الكثريـن مـن مقاتيل التنظيـم، يجهلون 
أنـواع األسـلحة التـي يحوزهـا، "إل مـا 
وقع تحـت أيديهـم"، مشـرًا إىل أن ذلك 
"ل يزعـزع  ثقتهـم بامتالكه ترسـانة من 
والقذائـف  والثقيلـة،  الفرديـة  األسـلحة 
الصاروخيـة قريبـة املدى واملتوسـطة".

كا يتحـدث البعض عـن إجـراء التنظيم 
لتطويـر  سـعيًا  كيميائيـة،  تجـارب 
ذخرتـه وزيـادة قوتهـا، وهـذا ما يصب 
يف عـرشات التقاريـر التـي صـدرت عن 
امتـالك  وأكـدت  حقوقيـة،  منظـاٍت 
اسـتخدمها  كيميائيـة  أسـلحة  التنظيـم 
ريـف حلـب  مـن  مختلفـة  مناطـق  يف 

الرشقيـة. واملنطقـة 
الناشـط الثالثينـي اعتـرب أن "التنظيـم 
ل يسـتخدم جميع أسـلحته وإمنـا يّدخر 
قسـًا منهـا"، مستشـهًدا مبـا جرى يف 
وزع  "التنظيـم  سـنوات،  منـذ  العـراق 
سـالحه عـى عـدة مناطـق ويف مخازن 
متباعـدة وصغـرة، لتخفيـف خسـائره 
الناتجة عـن القصف او عن النسـحابات 

املفاجئـة".
 ورأى أن التجـارب السـابقة للتنظيـات 
الجهاديـة، "تؤكـد أنهـا تضـع خططهـا 

للحـارض واملسـتقبل، مبا يضمـن بقاءها 
فاعلـة، وهذا ينطبـق عى تنظيـم الدولة 
الـذي حافظ عـى وجـوده منذ سـنوات 

بـدًءا مـن ظهـوره يف العراق".

فرضيات حول مصير األسلحة 
 نُسـجت فرضيـاٌت مختلفة حـول مصر 
أسـلحة التنظيـم، يف حـال طـرده مـن 
بـن  عليهـا،  يسـيطر  التـي  املناطـق 
القـوات  قبـل  مـن  عليهـا  السـتحواذ 
املواجهـة لـه، وأبرزهـا "قـوات سـوريا 
اسـتحواذ  أو  )قسـد(،  الدميقراطيـة" 
باعتبـاره  عليهـا،  الـدويل"  "التحالـف 
عـى  التنظيـم  ضـد  للمعـارك  داعـًا 

األرض.
الصحفـي طـه املحمـد )27 عاًمـا( مـن 
لشـؤون  املتابعـن  وأحـد  الـزور،  ديـر 
التنظيـم، رأى يف حديثـه لعنـب بلـدي 
أن انسـحابه مـن منطقـة مـا، ل يعنـي 
انتهـاء وجوده فيهـا "فهوغالبًـا ما يرك 
العديـد من الخاليـا النامئة، التـي تنتظر 
تعلياتـه إىل جانـب عنـارصه املتخفـن 

واملتعاطفـن معـه".
"مُيكـن ملـن سـبق أن يتحولـوا إىل جنـود 
يف أي لحظـة"، وفق رؤيـة الصحفي، "لذا 
فالحاجـة دامئـة  إىل توفـر السـالح  يف 
مـكان قريـب يسـهل الحصـول عليه حن 
الحاجة"، مشـرًا إىل أن "األسـلحة يخلفها 
التنظيـم وارءه، غالبًـا مـا تكـون بسـيطة 
وبكميات قليلة"، وتسـاءل طـه "أين ذهبت 

كل تلـك الرسـانة التـي كنا نشـاهدها؟".
يتفـق معظـم مـن اسـتطلعنا آراءهـم أن 
مـن  يُهـرّب  أو  يُخفـى  التنظيـم  سـالح 
أن  ويـرون  يخرسهـا،  التـي  املناطـق 
نفسـه  يطـرح  األسـلحة سـؤال  مصـر 
الحاليـة،  األحـداث  خـالل  "بقـوة"، 
وخاصـة يف الفـرة املقبلة "عـى اعتبار 
أن السـالح سـيبقى أحـد أدوات صناعـة 
مـن  طويلـة  لفـرة  السـوري  املشـهد 

رؤيتهـم.  وفـق  الزمـن"، 

تتحضر األطراف المؤثرة في الملف السوري لمعركة دير الزور الكبرى ضد تنظيم الدولة، خاصة بعد إعالن الحكومة العراقية، في 9 تموز، انتهاء 
"دولة الخالفة" في الموصل، والسيطرة على المدينة التي كانت معقاًل للتنظيم، وفي انتظار إعالن السيطرة على محافظة الرقة قريًبا وطرد 

التنظيم منها، ستكون معركة دير الزور الكبرى العنوان األبرز في المرحلة المقبلة.

يعتبر سالح تنظيم "الدولة اإلسالمية" سًرا ربما يحتاج فترة طويلة للكشف عن تفاصيله، وربما ٌتدفن تلك التفاصيل، تحت ركام المدن التي 
حكمها، وتوّسع داخلها في سوريا والعراق منذ عام 2014، إال أنه بقي حتى اليوم محتفًظا بخصوصية قدرته التسليحية.

مقاتل من تنظيم الدولة اإلسالمية )وكاالت(
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" األحرار " و" تحرير الشام" يتصارعان على إدارة إدلب 

بية"
ّ

محادثات سياسية "خل
تفتح الباب أمام األسد لفصل جوبر في الغوطة

عنب بلدي - إدلب   

تنترش "أحرار الشـام" بشـكل واسع يف 
محافظـة إدلب، إىل جانب انتشـار ماثل 
لعنـارص "الهيئة"، الذين يعملون شـكليًا 
مـع "األحـرار"، ضمـن فصيـل "جيـش 
الفتـح" منذ سـيطرته عـى إدلـب نهاية 
آذار 2015، بينـا مل يبـَق منـه اليـوم، 
سـوى "القـوة التنفيذيـة" التـي تعمـل 
اسـميًا تحـت رايتـه، يف ظـل الخالفـات 

الفصيلن. بـن 
حتـى عـرص السـبت 15 متـوز، مل يتفق 
الطرفـان عـى حـٍل لعتقـالت متبادلـة 
شـهدتها عموم املحافظة، رغـم انخفاض 
وتـرة الصـدام بينهـا، بعد اشـتباكات 
وتوتٍر اسـتمر سـاعات، عقـب مواجهاٍت 

مشـابهة جـرت يف آذار املايض.
وقـال الناطـق العسـكري باسـم "أحرار 
الشـام"، عمـر خطـاب، يف حديـٍث إىل 
عنـب بلـدي، إن األمـور "مازالـت غـر 
الـرضب  بعـد  وخصوًصـا  مسـتقرة 
بعـرض الحائـط، لتفاقي مقتـل تاجري 
السـالح يف جبـل الزاويـة، وقريـة تـل 
الطـوكان )قـرب رساقب يف ريـف إدلب 

الرشقـي(".
وتعود مشـكلة مقتـل التاجريـن إىل 12 
مـن متـوز الجـاري، واتهمـت "الهيئة" 
يف  املنحـل  الشـام"  "صقـور  فصيـل 
مـن  املمـدوح  أحمـد  باغتيـال  الحركـة، 
قريـة منطـف، وأبـو عزيـز مـن قريـة 
جبـل  يف  رسجـة  بلـدة  قـرب  كـدورة، 
الزاويـة، بينـا اتُفـق عـى حل مشـكلة 
تـل الطـوكان مـن خـالل لجنـة رشعية 

ُمتفـق عليهـا.

الطرفان يكيالن االتهامات 
منـذ السـابع من متـوز الجـاري وجهت 
اإلسـالمية"  الشـام  "أحـرار  حركـة 
اتهامـات لـ"تحرير الشـام" بالتحريض 
مناطـق  نحـو  العسـكري  والحشـد 
مقراتهـا  عـى  تطـل  "حساسـة"، 
ومواقعها الحيوية يف الشـال السـوري.

يف  اإلعالميـة  العالقـات  مديـر  لكـن 
الهيئـة، عـاد الديـن مجاهـد، اعتـرب أن 
"ترصيحـات بعض القياديـن يف أحرار 
الشـام تنـدرج ضمـن الحـرب والهجـوم 
هيئـة  "وصـف  أن  مؤكـًدا  اإلعالمـي"، 
تحريـر الشـام بالبغـي، ل ميكننـا فهمه 
ملؤامـرات  اسـتباقية،  خطـوة  كونـه  إل 

السـوري". للشـال  يحرّضونهـا 
ورغـم أن الطرفـن حـاول بدايـًة إخفـاء 
التوتـر بينهـا، إل أن آثـاره ظهـرت عى 

األرض ومنصاتهـا اإلعالميـة، إذ أكـدت 
"أحرار الشـام" استمرار حشـد "الهيئة" 
الزاويـة  وجبـل  رساقـب  مـن  كل  يف 
"الحركـة  أن  مؤكـدًة  الباديـة،  وقطـاع 
سـتتصدى بكل قـوة ألي عمل يسـتهدف 

قطاعاتها". مـن  أيًـا 
الخـالف "ل يـرس  بـأن  الحركـة  أقـرت 
التزامهـا  وأكـدت  عـدًوا"،  ول  صديًقـا 
املشـكلة  الرشعيـة  اللجنـة  بقـرارات 
مبوافقـة الطرفن، لكنهـا وصفت األمور 
بأنهـا "وصلـت إىل حافـة الهاوية"، يف 

بيـاٍن نرشتـه السـبت.
"مراهقـات  عـن  البيـان  وتحـدث 
قـادة  لبعـض  شـخصية  ومغامـرات 
إىل  حازمـة  بلهجـة  داعيًـا  الهيئـة"، 
أيـدي  عـى  واألخـذ  البغـي  "اعتـزال 
وإل  الهيئـة،  يف  السـفيهة  املجموعـة 

الجاعـة". اعتـزال  فالواجـب 

"الهيئة" تحصر األمر بالكهرباء
رًدا عـى بيـان "أحـرار الشـام" نـرشت 
وكالـة "إبـاء" الناطقـة باسـم "الهيئة" 
بـن  التوتـر  فيـه  حـرصت  بيانًـا، 
الطرفـن مبشـاكل مـع ورشـات صيانة 
كابـالت التيـار الكهربـايئ، يف محطـة 
مشـرًة  رساقـب،  قـرب  العـن"  "رأس 
مـن  العـال  "منعـت  الحركـة  أن  إىل 

إصـالح الخـط بقـوة السـالح وهددتهم 
بالعتقـال".

واعتقلـت "الهيئـة" أحد قياديـي "أحرار 
الشـام"، مـا دعـا األخـرة للـرد باملثـل، 
بـن  اشـتباكاٍت  فجـر  الـذي  األمـر 
الشـام"  "تحريـر  واعرفـت  الطرفـن، 
التابعـة  الحواجـز  أزالـت بعـض  بأنهـا 
للحركـة "بالقـوة"، بعد اتفـاق الطرفن 
حـل  عـى  املـايض،  حزيـران  نهايـة 
"إسـعايف" مللـف الكهرباء، الذي يشـهد 

توتـرًا منـذ أسـابيع.
أنصـار  بـن  جـرت  كالميـة  مشـاداٌت 
الطرفـن عـرب وسـائل التواصـل، ما دعا 
"الهيئة" إىل حظر "الخوض يف مسـائل 
التكفـر تأصياًل وتنزياًل بحـق الكيانات" 
"الجهـة  أن  مؤكـدًة  عنارصهـا،  عـى 
هـذه  يف  النظـر  بهـا  املنـاط  الوحيـدة 
املسـائل، تتمثـل بلجنة الفتـوى باملجلس 
الرشعـي"، وهـددت مبعاقبـة املخالفن.

ملف خاليا تنظيم "الدولة"
يف  إدلـب  محافظـة  أهـايل  اسـتفاق 
صبـاح التاسـع من متـوز، عى انتشـاٍر 
يف  الشـام"  "تحريـر  لعنـارص  واسـعٍ 
املنطقة، مـع إطالقها الحملة األوسـع يف 
إدلـب، مسـتهدفة خاليـا تنظيـم "الدولة 

السـوري. الشـال  يف  اإلسـالمية" 

وأعلنـت "الهيئـة" القبض عى مسـؤول 
خاليـا التنظيم شـال إدلب، أبـو إبراهيم 
كانـوا  عنـارص  سـبعة  مـع  العراقـي، 
التنظيـم  "وايل"  إىل  إضافـة  برفقتـه، 
الجنـويب،  القعقـاع  أبـو  الشـال،  يف 
السـوداء  أبـو  الرشعـي،  واملسـؤول 

املـرصي، وفـق مصـادر عنـب بلـدي.
أكـر مـن  اعتقـال  الحملـة  ونتـج عـن 
خمسـة  بينهـم  للتنظيـم،  أمنيًـا   123
قـادة بارزيـن: األمنـي العـام يف إدلـب 
واملسـؤول الرشعي يف الشـال ومسؤول 
الهجـرة، كـا ُعـر عـى آليـات معـدة 
للصـوت  كامتـة  وأسـلحة  للتفجـر، 

ناسـفة. وعبـوات  وأحزمـة 
ألقـت  املسـتمرة  الحملـة  مـع  وتزامًنـا 
"أحـرار الشـام اإلسـالمية" القبض عى 
خليـة تتبـع للتنظيـم يف مدينـة إدلـب، 
12 متـوز الجـاري، بعد مداهمتهـا منزًل 

املدينة. داخـل 
يف إحـدى سـاحات معرب "بـاب الهوى" 
الـذي يعترب بوابـة إدلـب إىل تركيا، رفع 
علـم الثـورة السـورية إىل جانـب رايـة 
"أحرار الشـام"، السـبت 8 متوز، بعد أن 
ظهـر العلـم إىل جانب رايـة الحركة، يف 
كلمـة مصـورة لقائدهـا عيل العمـر )أبو 

عـار(، حزيـران املايض.
وقـال العمر حينهـا إن الحركة مسـتعدة 

للمشـاركة يف أي مرشوع ثـوري، يركز 
عـى ميثـاق الـرشف الثـوري، ووثيقـة 
املبـادئ الخمسـة التـي أقرهـا "املجلـس 

السـوري". اإلسالمي 
محاولـة  أنـه  األمـر  وصفـوا  مراقبـون 
"إثبـات وجـود"، وخاصـة بعـد اعتـاد 
املوحـد يف  العـريب  "القانـون  الحركـة 
محاكمهـا"، األمـر الـذي اسـتقال عـى 
وأبرزهـم  قضاتهـا،  بعـض  خلفيتـه 

شاشـو. إبراهيـم  الرشعـي  القـايض 
مـن  بسلسـلة  مـرّت  الحركـة  وكانـت 
التحـولت يف البنيـة والخطـاب، بعد أن 
كانـت ترفـض قبـل سـنوات، رفـع علـم 
اللـه"، إل  إل  إلـه  الثـورة دون رايـة "ل 
أنهـا ومنذ اسـتهداف قادتها عـام 2014 
يف إدلـب، غـّرت مـن سياسـتها، وبدأت 
املواجـه  موقـع  يف  تظهـر  تدريجيًـا 
التـي تشـكل  الشـام"،  فتـح  لـ"جبهـة 

حاليًـا القسـم األكـرب مـن "الهيئـة".
ويـرى محللـون أن التوتـر يـأيت عـى 
خلفيـة رصاٍع عى إدارة زمـام األمور يف 
محافظـة إدلـب، مدللن عى ذلـك بنهج 
"الهيئـة"  وترويـج  الجديـد،  الحركـة 
باملقابـل لالهتـام باألمـور الخدمية يف 
املدينـة، فضاًل عـن مظاهـرات ظهر فيها 
علـم الثـورة إىل جانب رايتهـا، دون ردع 

حامليـه كا يف السـابق.

عنب بلدي - خاص   

توصـف  جنيـف،  مفاوضـات  مـن  جديـدة  جولـة 
بالروتينيـة، انتهت بـن النظام واملعارضة السـورية 
دون تحقيـق إنجـازات تذكـر، أو تقـدم ملفـت يف 
امللف السـوري، سـوى اإلعالن عن موعـد املحادثات 
املقبلـة والتـي حددها املبعـوث الخاص إىل سـوريا، 

سـتيفان دي ميسـتورا، يف أيلـول املقبـل.

اإلعـالن عـن انتهـاء الجولـة السـابعة مـن جنيـف 
تزامـن مـع تحـرك رتـل مـن الدبابـات وراجـات 
صواريـخ الفيـل، التابعـة للفرقـة الرابعة مـن درعا، 
بحسـب مصـادر لعنـب بلـدي، والتي تعيـش هدوًءا 
حـذًرا يف ظل اتفـاق وقف إطـالق النـار، إىل جبهة 
النظـام  الدمشـقي، يف محاولـة مـن  حـي جوبـر 

عليها. السـيطرة 
وتسـتميت قـوات األسـد يف الهجـوم عـى الحـي 
الغوطـة  بلـدات  باقـي  عـن  وفصلـه  الدمشـقي 

والهجـوم عليـه مـن ثالثـة محـاور، األول مـن جهة 
عـن ترمـا، والثاين مـن حـي عربن شـال جوبر، 
الحـي بشـكل  الرئيـي عـى  إضافـًة إىل املحـور 

مبـارش.

جنيف يمّهد لجوبر
الطرفـن  وممثـيل  األممـي  للمبعـوث  ترصيحـات 
خـالل خمسـة أيـام مـن مفاوضـات جنيـف غابت 
عنهـا العمليـات والحمالت العسـكرية التي تشـنها 
قـوات األسـد وامليليشـيات الرديفـة لها عـى بلدات 
منهـا  طـرف  كل  واكتفـى  الرشقيـة،  الغوطـة 
محاربـة  بقضيـة  املتمثـل  مطلبـه  عـن  بالحديـث 
اإلرهـاب بالنسـبة لوفـد النظام السـوري، برئاسـة 
بشـار الجعفـري، يف حن تركز املعارضة السـورية 
املتمثلـة بوفـد الهيئـة العليـا للمفاوضات برئاسـة، 

نـرص الحريـري، عـى النتقـال السـيايس.
وقـف  اتفاقيـات  ضمـن  ُشـمل  الدمشـقي  الحـي 
الـدول  اتفـاق  آخرهـا  كان  سـابًقا،  النـار  إطـالق 

أيـار   6 يف  وتركيـا(  وإيـران  )روسـيا  الضامنـة 
"تخفيـف  مناطـق  أربـع  تحديـد  عـى  املـايض، 
توتـر" منها الغوطـة الرشقية، تحت مراقبة روسـيا 
اعتـربه  الـذي  األمـر  لألسـد،  الداعمتـن  وإيـران 
محللـون أن ذلك يعنـي زيادة األسـد وحلفائه الثقل 
للسـيطرة عليهـا عقـب جنيـف عـى  املنطقـة  يف 

غـرار مـا حصـل يف جـولت سـابقة.

مرواغة روسية
املتحـدث باسـم “فيلـق الرحمـن”، الفصيـل األبرز 
يف جوبـر، وائل علـوان، اعترب يف حديـٍث إىل عنب 
بلـدي، أن توقيـع اتفـاق وقف إطـالق النار يف حي 
جوبـر مىض عليه أكر من سـبعة أشـهر، متسـائاًل 
املراوغـة  مـن  حصدنـا  مـاذا  أشـهر  سـبعة  "يف 
الوعـر  وحـي  بـردى  وادي  تهجـر  إل  الروسـية 
يف حمـص وحيـي القابـون وبـرزة، واملزيـد مـن 
الحمـالت العسـكرية عـى درعـا وحـاة والغوطة 

دمشـق". وأحياء  الرشقيـة 

وحـول محادثـات جنيـف وأسـتانة، أوضـح علوان 
أن هـذه املبـادرات حـرب عـى ورق، بسـبب الـدور 
التخريبـي إليـران ومراوغـة الروس وعـدم جديتهم 
يف إمضـاء الحـل السـيايس، ودعمهـم الالمحـدود 
للحـل العسـكري الذي ينتهجه األسـد ومشـاركتهم 
فيـه، هـو مـا يعطـل جميـع املبـادرات مـن الدول 

الصديقـة وعـى رأسـها تركيا.
األرض  عـى  تحـركات  مـن  يجـري  مـا  أن  وأكـد 
األسـد  خدمـة  يف  “تصـب  سياسـية  واجتاعـات 
ملنحـه املزيـد مـن الوقـت، وإمهـال روسـيا التـي 
تسـعى لتقويـض جنيـف والقـرارات الدوليـة وقتًا 

النظـام". لتعويـم  أطـول 
املقبلـة  الجـولت  بانتظـار  انتهـى،   "7 "جنيـف 
أعلـن  مـا  بحسـب  الثـاين،  وترشيـن  أيلـول  يف 
مفرغـة  حلقـة  يف  دورانـه  وسـط  ميسـتورا،  دي 
ومراوغـة مـن قبـل النظـام الـذي يسـعى لكسـب 
نرص عسـكري عـى األرض قبل كل جولة تسـاعده 

عـى فـرض رشوطـه بقـوة.

مقاتلون في هيئة تحرير الشام يعتقلون متهمين باالنتماء لتنظيم الدولة في مدينة إدلب - تموز 2017 )وكالة إباء(

jpg.)قصف على أحياء درعا البلد - 15 حزيران 2017 )وكالة نبأ
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مهجـري  أحـد  الحمـي،  بـركات  وقـال 

الحـي واملطلع عـى ملف العـودة، إن أغلب 

األشـخاص الذيـن عـادوا هـم مـن كبـار 

السـن، والنسـاء اللـوايت فقـدن أزواجهـن 

يبـَق  املعتقـالت يف وقـت سـابق ومل  يف 

لهـّن أي معيـل.

وكـرت األسـباب التـي دفعـت األهـايل إىل 

العـودة، فبينـا عزاهـا البعـض إىل سـوء 

الخدمـات املقدمـة للمهجريـن يف املخيات، 

وصعوبـة العيش، اعتـرب آخـرون أنها عملية 

يسـعى من خاللها النظام السـوري لستدراج 

املزيـد مـن الدفعـات يف األيـام املقبلة.

محلي جرابلس: هم جاؤوا ليعودوا
رئيـس املجلس املحـيل يف مدينـة جرابلس، 

عبـد خليـل، قـال إن الخدمـات يف مخيات 

أهـايل حـي الوعر متوفـرة بشـكل أكرب من 

جميـع املخيـات األخـرى، إذ يـوزع الخبز 

مجانًـا إىل جانب وجبة غـداء تقدم لألهايل 

نقطتـن  إىل  باإلضافـة  يومـي،  بشـكل 

طبيتـن تقدمـان الخدمات الطبيـة الالزمة.

"املـاء  أن  بلـدي،  لعنـب  خليـل  وأوضـح 

متوفـر والكهرباء ُمّدت يف جميع سـاحات 

مؤمنـة  مواصـالت  إىل  إضافـًة  املنطقـة، 

لألهـايل، عـى خـالف مـا ذُكـر يف األيام 

السـابقة لعـودة بعـض األشـخاص، الذين 

عـزوا العـودة إىل الخدمـات السـيئة وغر 

املوجـودة".

خليـل،  قـال  ليعـودوا"،  جـاؤول  "هـم 

مل  منهـم  النازحـن  "بعـض  أن  معتـربًا 

الرغـم  عـى  خيمـة،  يف  اإلقامـة  يتحمـل 

مـن الجهـود التـي قدمـت سـواء مـن قبل 

أو  مدينـة جرابلـس،  املحـيل يف  املجلـس 

منظمـة )آفـاد( الركيـة املسـؤولة بشـكل 

املخيـات". عـن  أسـايس 

لكن الشـاب محمـد عيىس، أحـد املهجرين 

مـن حمـص، قـال لعنب بلـدي إن السـبب 

األشـخاص هـو  لعـودة بعـض  الرئيـي 

الخدمـات، وخاصـة خـالل موجـة  سـوء 

الحر األخـرة، إذ مل يتحمـل األهايل العيش 

داخـل خيمـة ل تتجـاوز مسـاحتها بضعة 

أمتـار، مشـرًا إىل أن "أغلب األهـايل كانوا 

يتوقعـون أن السـكن يف املخيات مسـألة 

مؤقتـة لـن تتجاوز شـهرًا واحـًدا".

واعتـرب أن "معظـم املهجريـن ل طاقة لهم 

عـى السـكن يف بيـوت الريـف الشـايل 

الواحـد  البيـت  أجـرة  تتجـاوز  إذ  لحلـب، 

100 دولر شـهريًا، األمـر الـذي يجربهـم 

عـى العيـش يف الخيمـة".

وأكـد الشـاب ما ذكـره املجلـس املحيل من 

حيـث الخدمـات، لكنه قـال إن ذلك ل يكفي 

مقارنـة بالعـدد الكبر للنازحـن، موضًحا 

 ،60% بنسـبة  تغطـى  "الخدمـات  أن 

وتتوفـر امليـاه من بـر حفر بشـكل خاص 

الصهاريـج،  جانـب  إىل  املخيـم  ألهـايل 

عـن  قطاعـن،  كل  يف  الكهربـاء  وُمـدت 

طريـق مولـدات نرشهـا املجلـس واملنظمة 

املسـؤولة".

يف  يقطـن  املحـيل،  املجلـس  وبحسـب 

مخيـم زوغـرة املخصـص للمهجريـن مـن 

حـي الوعـر حـوايل مثانية آلف شـخص، 

إىل جانـب 1500 يف مخيـم عـن البيضا، 

عـدا عـن عـدد كبـر يف مدينتـي جرابلس 

لباب. وا

فوضى السالح شرق حلب
وبحسـب إحصائيـة حصلـت عليهـا عنـب 

بلـدي بعـد النتهـاء مـن اتفاق إخـالء حي 

الوعـر، بلـغ عـدد املهجريـن أكـر من 25 

ألًفـا، بينهـم 14 ألًفـا توزعـوا يف مخيات 

وبلـدات ريـف حلـب الشـايل والرشقي.

ونالـت مدينـة البـاب النصيـب األكـرب يف 

لرخـص  وذلـك  الوعـر،  أهـايل  اسـتقبال 

الريـف  مبـدن  قياًسـا  فيهـا  اإليجـارات 

مدينـة  آخـر  كونهـا  األخـرى،  الحلبـي 

طـرد منهـا تنظيـم "الدولـة اإلسـالمية"، 

وتـرضرت أبنيتهـا السـكنية بشـكل كبر.

وشـهدت يف حزيـران املـايض اشـتباكات 

فصائـل  بـن  عسـكرية  ومواجهـات 

عسـكرية منضويـة يف "الجيـش الحـر"، 

وتزامنـت معهـا "اسـتفزازات" مـن بعض 

األشـخاص تجـاه نازحـي الحـي "حاولوا 

خلـق فتنة واملـزاودة عى بعـض األهايل".

وأشـار الشـاب محمـد عيـىس إىل أسـباب 

إىل  األشـخاص  بعـض  دفعـت  ثانويـة 

التفكـر بالعـودة إىل حيّهـم، وهـي بعض 

الدعـوات مـن قبـل أشـخاص معظمهم من 

العسـكرين لطـرد املهجريـن مـن البـاب، 

عـى خلفيـة القتتال الـذي جرى آنـذاك، إذ 

ينضـوي العـرشات مـن مقاتـيل الوعر يف 

التشـكيالت العسـكرية الرئيسـية يف ريف 

حلـب، وكان أبرزها "فرقة السـلطان مراد".

ونـّوه إىل كتابـات خطـت عـى الجـدران، 

أو  أديـب،  يبقـى  أن  إمـا  "الغريـب  منهـا 

بدنا ندوسـو بالرصمـاي"، األمر الـذي ولّد 

"سـخطًا"، ازداد بسـوء الوضـع املعييش.

املواجهـات بـن  انـدلع  أيـام مـن  وبعـد 

فصائـل املدينة، اغتيـل قياديان مـن مدينة 

حمص، هـا "قائد ثـوار الخالديـة"، فايز 

الـدروش امللقـب "أبـو هـالل"، وحسـان 

النمـر امللقـب "أبو عـار"،  بعبوة ناسـفة 

زرعـت أمـام مقرهـم يف املدينـة.

خّطة من النظام يتوالها رّجوب
عليـه عنـب  يف مقطـع صـويت حصلـت 

لرئيـس  الجـاري،  متـوز   10 يف  بلـدي، 

لجنـة حـي الوعـر، أدهـم رجـوب، طالـب 

فيـه جميـع املهجريـن بالعـودة وتسـوية 

أوضاعهـم.

وقـال إن األشـخاص املنشـقن واملطلوبن 

أوضاعهـم  بتسـوية  سـيقومون  عسـكريًا 

حمـص،  مدينـة  داخـل  الخدمـة  وتأديـة 

إىل  الجامعـة  طالـب  عـودة  إىل  إضافـًة 

جامعتـه.

كاملـة  العائلـة  عـودة  رجـوب  واشـرط 

دفـر  يف  أسـاؤها  وردت  مـا  بحسـب 

العائلـة دون نقصـان أحـد مـن أفرادهـا، 

كـا أن النظـام السـوري غر مسـؤول عن 

نقـل األغـراض رافًضـا إرسـال شـاحنات 

لنقـل األمتعـة.

وقـال الشـاب محمد عيـىس إن "الشـباب 

سـينضوي  الدفعـة  ضمـن  عـادوا  الذيـن 

األسـد"،  قـوات  صفـوف  يف  معظمهـم 

مشـرًا إىل أن السـبب األهـم لعـودة بعض 

املتعلمـن هـو انعـدام فرصة العمـل، إذ مل 

يحصلـوا عـى أي فرصـة يف ريـف حلب، 

وحـرصت األعـال بأهـايل املنطقـة فقط.

مـرشوع  مسـتوى  "عـى  أنـه  وأوضـح 

الدعـم النفـي لسـاكني املخيـات، ُسـلّم 

املسـؤول عنه لشـخص من مدينـة جرابلس 

بعد أشـهر من الدراسـة، بعيًدا عـن مثقفي 

. " لحي ا

ويحـاول النظام السـوري اسـتغالل عودة 

العائـالت إىل منازلهـم يف الحـي، إلظهـار 

أن األمـور طبيعيـة، يف وقـٍت تعيـش فيـه 

اقتصاديـة  أوضاًعـا  املعارضـة  مناطـق 

مرديـة، خاصـة يف مخيـات النازحـن.

وتخـوف ناشـطون مـن مدينـة حمص من 

األوىل،  الدفعـة  تتبـع  متالحقـة  دفعـات 

وراءهـا  يسـعى  خطـة  ظـل  يف  خاصـة 

إذ  رجـوب،  ويتولهـا  السـوري،  النظـام 

مـن املتوقع أن تشـهد األيـام املقبلـة عودة 

دفعـات أخـرى مـن مهجـري الحـي، األمر 

الـذي ينـذر بواقـع جديـد ينعكس بشـكل 

إيجـايب لصالـح النظـام السـوري.

من هو أدهم رجوب؟
حـي  سـكان  مـن  رجـوب  مختـار  أدهـم 

الوعـر غـرب حمص، شـغل منصـب عضو 

لجنـة وجهاء حـي الوعـر يف عامي 2011 

و2012، وعـرف بعالقته الوثيقة مبخابرات 

وأفـرع النظام السـوري األمنيـة إىل جانب 

اثنـن مـن إخوتـه )عـار، ومالـك( قبـل 

الثورة. أحـداث 

وكان لـه النشـاط األكرب يف مطلـع أحداث 

الثـورة السـورية، بإخـراج املعتقلـن لقاء 

مبالـغ ماليـة و"تسـويات رسيـة"، إضافًة 

إىل التسـهيالت التـي حصـل عليهـا آنذاك 

مـن قبـل األفـرع األمنيـة األربعـة ملدينـة 

. حمص

اتهـم "الوسـيط الحـايل" برسقـة منـازل 

وسـيارات ومحالت األهـايل يف الوعر، إىل 

جانب بيـوت املدنيـن يف أحيـاء الحمدية، 

األشـهر  يف  وذلـك  الغوطـة،  اإلنشـاءات، 

انـدلع  أثنـاء  السـورية،  للثـورة  األوىل 

املذكـورة. األحيـاء  يف  املظاهـرات 

أبنـاء  إىل  التهامـات  ذات  وجهـت  كـا 

رجـوب،  مرهـف  وخاصـة  عمومتـه، 

ضـد  املتظاهريـن  أسـاء  عـن  باإلخبـار 

النظام السـوري يف سـنوات الثورة األوىل.

إل أن عـدًدا من أبنـاء العائلة املشـهورة يف 

مدينـة حمـص، نفـوا جميـع هـذه التهـم، 

وطالبـوا مشـايخ مدينة حمـص بالحد من 

هـذه التهامـات التي ألصقـت بهم.

بعـد سـيطرة فصائل "الجيـش الحر" عى 

حي الوعـر بفرة قصـرة، احتجـز رجوب 

مـع إخوته لـدى الفصائل يف الحـي بتهمة 

تشـكيل فرقـة قناصـن لغتيـال قياديـن 

عسـكرين يف الوعـر، وقتـل عـى إثرهـا 

أخـاه مالـك بعـد أقل مـن 24 سـاعة عى 

احتجازهم.

وكان قـرار الحتجـاز صـدر حينهـا مـن 

الهيئـة الرشعيـة يف الحـي،  قبـل رئيـس 

الشـيخ حـوري عثـان، وذلك بعد كشـف 

مهـام كلفـوا بها لقتـل كل من "أبـو حيدر 

حاكمـي"، و"أبـو عبـد اللـه الصديق".

اسـتمرت  التـي  الحتجـاز،  وخـالل فـرة 

حتـى سـيطرة قـوات األسـد عـى الحـي 

بالتفـاق األخـر، طالـب عـدد مـن أهايل 

الحـي بتصفيتـه، أو التحقيق بشـكل جّدي 

معـه، وذلك عـى خلفية التهـم املوجهة له.

عملية اإلفـراج عنه يف أيـار 2017 الجاري 

بقيـت غامضة حتـى اآلن، وعزاهـا البعض 

إىل أنهـا رشط مـن ضمـن بنـود التفـاق 

مـع  الحـي  لجنـة  إليـه  توصلـت  الـذي 

مـن  توضيـح  أي  دون  السـوري،  النظـام 

قبل الفصائل العسـكرية أو املسـؤولن عن 

العملية. هـذه 

دفعة أولى تنذر بدفعات متالحقة

تطمينات األسد تعيد مهجري الوعر إلى حّيهم
حي الوعر في مدينة حمص 5 آذار 2017 )عنب بلدي(

يعود حي الوعر الحمصي إلى الواجهة مجدًدا، بعد أقل من ثالثة أشهر على االتفاق الذي أفضى إلى إخالء مقاتليه وعائالتهم، ولكن بصورة 
عسكية، تمثلت بعودة مئات األشخاص من مخيمات النزوح في ريف حلب الشمالي إلى حمص. وبلغ عدد العائدين إلى الحي 551 شخًصا، نقلوا عبر 

حافالت تجمعت في بلدة تادف، الخط الفاصل بين سيطرة "الجيش الحر" وقوات األسد شرق حلب، واستقبلهم محافظ حمص، طالل البرازي، إلى جانب 
عضو لجنة المصالحة أدهم رجوب، ومدير أوقاف المدينة، عصام المصري.
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انحسار مياه بحيرة مزيريب في ريف مدينة درعا - 15 تموز 2017 - )عنب بلدي(

ألول مرة شمال حلب

شركة خاصة توفر خدمة "4G" في اعزاز 
عنب بلدي- خاص          

ألول مـرة تدخـل خدمـة "4G" لإلنرنت 
حلـب  ريـف  وبلـدات  مـدن  الرسيـع 
"شـام  رشكـة  طريـق  عـن  الشـايل، 
املسـتقبل"، التـي تتخذ من مدينـة اعزاز 

مركـزًا رئيسـيًا لهـا.
تـرضر  بعـد  الخطـوة  هـذه  وجـاءت 
وتدمـر  املحليـة،  التصـال  شـبكات 
الشـايل  الريـف  يف  األبـراج  معظـم 
مـن حلـب بعـد خـروج تنظيـم "الدولة 
اإلسـالمية" منـه، األمـر الـذي اسـتدعى 
البحـث عن طـرق جديدة وأدوات تسـاعد 
يف اسـتجرار اإلنرنـت الرسيـع، وسـط 
عـى  املنطقـة  تشـهده  ونشـاط  حركـة 

األصعـدة. كافـة 
بشـكل  حلـب  ريـف  أهـايل  ويعتمـد 
التـي  الشـبكات الركيـة  أسـايس عـى 
يصـل مداها إىل داخل الحدود السـورية، 

فودافـون"،  أفيـا،  "تركسـل،  أبرزهـا 
والتـي تعتـرب مـن أساسـيات التواصـل 
بـن املدنيـن داخـل املناطـق مـن جهة، 
وللربـط مـع باقـي املحافظـات والـدول 

املجـاورة مـن جهـة أخـرى.

البداية من اعزاز ومستقباًل شمال حلب 
الهنـدي  وليـد  الرشكـة  مديـر  وقـال 
اعـزاز  مدينـة  يف  بـدأت  "الخدمـة  إن 
عـى  حاليًـا،  بهـا  املحيطـة  واملناطـق 
مناطـق  جميـع  يف  توفرهـا  يتـم  أن 
درع الفـرات مسـتقباًل"، مشـرًا إىل أن 
"األسـعار تحـددت بــ25 دولر للباقـة 
الواحـدة، وتسـتمر ملـدة شـهر برسعـة 

محـددة". وغـر  مفتوحـة 
وأوضح لعنـب بلدي أنـه "ل يوجد اتصال 
داخـيل أو خارجـي يف هـذه العمليـة، إذ 
تتلخص آلية الخدمـة بتحويل اإلنرنت من 
مسـتقبل وراوتر إىل سـيم كارد )رشيحة( 

يف  املسـتخدمن  عـن  العـبء  لتخفيـف 
الداخـل السـوري، وخصوًصـا يف ظل قلة 

الكهرباء".
كا أنها تسـاعد يف التخفيف من مشـاكل 

مـوارد الطاقة كالبطاريات وما شـابهها. 
وسـيتم طرح باقـات بأسـعار أخرى بعد 
نهاية الشـهر األول من انطالقـة الخدمة، 
ميّكـن  الـذي  األمـر  الهنـدي،  بحسـب 
املشـرك  من شـحن الباقة التي تناسـبه.

ميكـن  أنـه  الرشكـة  مديـر  وأوضـح 
عـى  الحصـول  مبجـرد  للمسـتخدم 
الخدمة السـتغناء عن مسـتقبل اإلشـارة، 
والبطاريـة  والشـاحن،  الراوتـر،  وعـن 
وعـن قلـق وجـود الكهربـاء مـن عدمه، 
إضافـًة إىل خيـار وضع الـ"سـيم كارد" 

."4G" راوتـر  ضمـن 
 "G4" وأوضـح أن الغـرض مـن راوتـر
هـو تحسـن البث ألكـر من مسـتخدم، 
لالسـتفادة من الخدمة بشـكل أسـايس.

بديل عن أطباق االستقبال
مـزود  أول  املسـتقبل"  "شـام  وتعـّد 
خدمـة إنرنـت يف ريـف حلب الشـايل 
والرشقـي، واعتـرب الهنـدي أن الخدمـة 
بديـٌل عـن أطبـاق السـتقبال والنـوارش 
التـي اعتمـد عليهـا بشـكل رئيـي بعد 
انـدلع الثورة السـورية، يف ظـل انقطاع 
النظـام  جانـب  مـن  التصـال  شـبكات 

السـوري.
وأشـار إىل طـرق بدائيـة تـم العتـاد 
عليهـا يف األيـام القليلـة املاضيـة بعـد 
املنطقـة،  بلـدات  إىل  األمـان  عـودة 
إذ  الـريك،  بالجانـب  السـتعانة  منهـا 
"اسـتطعنا بث حـزم اإلنرنـت العريضة 
مـن مدينـة كلـس الركيـة، عـن طريـق 
أطبـاق هوائية قـادرة عى حمل إشـارات 
تبـادل  وحجـم  اإلنرنـت،  مـن  واسـعة 
البيانـات فيهـا بجـودة وقـدرة عاليـة".

وإىل جانـب "شـام املسـتقبل"، توجـد 

عـدة رشكات متخصصـة بتوفر شـبكة 
"سـوريا  منهـا  املنطقـة،  يف  اإلنرنـت 
كـوم"، "أرفـاد نـت"، وتعتمـد بشـكل 
مـن  الـريك  اإلنرنـت  عـى  أسـايس 
عـرب  والباقـات  الحـزم  رشاء  خـالل 
خاصـة،  تركيـة  رشكات  مـن  صفقـات 
إذ تقـدم بطاقـات واشـراكات مفتوحة 

متنوعـة. برسعـات 
التـي  نـت"  "هـوا  شـبكة  إىل  إضافـًة 
املؤقتـة،  السـورية  للحكومـة  تتبـع 
والتـي يقتـرص نشـاطها عـى املخيات 

تركيـا. مـع  الحدوديـة 
آليتهـا عـى أجهـزة بـث   وتعتمـد يف 
الحـدود،  طـريف  عـى  ومسـتقبالت 
اإلنرنـت  "إشـارات  وصـول  ومبجـرد 
عـى  املسـتقبالت  إىل  الراديـوي" 
يتـم  الحـدود  مـن  السـوري  الجانـب 
إىل  الضوئيـة  اإلنرنـت  حـزم  توريـد 

والشـبكات. الكابـالت 

عنب بلدي - درعا  

كـا أنها مصـدر رئيي للميـاه تعتمد عليهـا مدينة 
درعـا واملناطـق املحيطـة بهـا، للحصول عـى املياه 

للرشب. الصالحـة 
ووجهـت عـدة نـداءات يف األيـام القليلـة املاضيـة 
إلنقـاذ البحـرة، والحد من األسـباب التـي أوصلتها 
اآلبـار  حفـر  عمليـات  ومنهـا  الحالـة،  هـذه  إىل 

امليـاه. واسـتجرار 

تعّديات المزارعين سبب رئيسي
واعتـرب املهنـدس الزراعـي، أبو ميـان املسـاملة، أن 
"املختصـن توقعوا النحسـار الذي أصـاب البحرة 
يف وقت سـابق"، مشـرًا إىل أنها "ليسـت مفاجئة، 
إذ تعرضـت خالل السـنوات الثالث املاضيـة تحديًدا 
إىل انخفاضـات جزئيـة يف منسـوب امليـاه، وغابت 
اإلجـراءات الالزمـة ملواجهـة هـذا الخطـر، لكـن ما 

أصابهـا هـذا العـام كان أرسع مـن املتوقع".
وأوضـح يف حديـث لعنـب بلـدي أن "التعّديات عى 
البحـرة ارتفعـت بشـكل كبـر خـالل هـذا العـام 
نتيجـة الرتفاع الكبـر يف درجات الحـرارة، ما أدى 
إىل تسـارع وتـرة انحسـار امليـاه حتـى وصلنا إىل 

درجـة قريبـة مـن الجفاف".
وتعتـرب مضخـات امليـاه التـي اسـتخدمها عـدد من 
املزارعـن بهدف اسـتجرار املياه من البحرة بشـكل 
أنهـا ليـس  إل  غـر مـرشوع أحـد أهـم األسـباب، 

خطورة. أشـدها 
وبحسـب املهنـدس "تعتمـد البحـرة يف تزويدهـا 
تعرضـت  الينابيـع  مـن  مجموعـة  عـى  بامليـاه 
لعتـداءات يف اآلونـة األخـرة، متثلـت بحفـر أعداد 
كبـرة مـن اآلبـار يف املناطـق القريبـة منهـا، األمر 
الذي أدى إىل خسـارة مـردود من امليـاه لصالح هذه 

اآلبار".
واعترب املسـاملة أن "عـدم انتظام التغذيـة الكهربائية 
عـى محطات ضـخ امليـاه دفعـت الحاجة إليهـا، إذ 
اتجـه كثـر مـن األهـايل نحـو حفـر اآلبار، سـواء 
يف مزارعهـم أو منازلهـم، مـا انعكس عـى الينابيع 
املغذيـة للمسـطحات املائية بشـكل كبـر"، لفتًا إىل 
أن "بحـرة زيـزون تعرضـت ملـا تتعرض لـه بحرة 

اليوم". املزيريـب 

ما الحلول؟
مـن  البحـرة  إلنقـاذ  املطروحـة  الحلـول  وحـول 
أنهـا  املهنـدس إىل  الجفـاف بشـكل كامـل، أشـار 
وأخـرى  وعاجلـة"،  "فوريـة  نوعـن  إىل  تنقسـم 

البعيـد". املـدى  "عـى 
كامـل  إيقـاف  البدايـة  يف  يجـب  أنـه  وأوضـح 
وإغالقهـا  البحـرة  مـن  امليـاه  اسـتجرار  عمليـات 
ملراقبـة  الشـتاء  فصـل  وانتظـار  كامـل،  بشـكل 
هطـول األمطـار، ومقـدار التغذية الواصـل للبحرة 

الينابيـع. مـن ميـاه 
أمـا عـى املـدى البعيـد يعترب "فـرض القيـود عى 
حفـر اآلبـار يف مقدمـة املطالـب، إذ يجـب إعـادة 
يجـب  وكذلـك  اآلبـار،  حفـر  فـوىض  يف  النظـر 
تنظيـم معدلت اسـتجرار امليـاه من الينابيـع املغذية 
للبحـرة، وأن تكـون األولويـة للبحـرة يف املقـام 

األول، ثـم اآلبـار الجانبيـة".

الزراعة تفرض نفسها على مياه المحافظة
من جانـب آخر يرى أحد مسـتثمري األرايض الزراعية 
يف ريـف درعـا الغـريب، ويدعـى يحيـى الغانـم، أن 
"املـزارع مجرب عى اسـتخدام مصادر امليـاه املتوفرة 
أيًـا كانـت"، مشـرًا إىل أن "كميـة امليـاه املخصصة 
لسـقاية األرايض الزراعيـة انخفضـت بشـكل كبـر، 
مـا  امليـاه،  ضـخ  محطـات  بعـض  توقـف  نتيجـة 
دفـع املـزارع للبحـث عـن أي مصـدر للمياه لسـقاية 
محصولـه الزراعـي". وأشـار يف حديثـه لعنب بلدي 
إىل أن "الحلـول ل تكـون بالتضييـق عـى املزارعن، 
بسـبب اعتـاد محافظـة درعـا عـى الزراعة بشـكل 
رئيـي، بـل بإعـادة العمـل عـى مضخـات امليـاه 

املتوقفـة، والبحـث عـن مصـادر املياه املتجـددة".
وحـّذر مـن خطـر تراجـع نسـبة األرايض الزراعية 
بشـكل أكرب مـا هي عليـه اليـوم، إذ تعتـرب مصدر 
دخـل عـرشات اآللف يف املحافظـة، عـى الرغم من 

معانـاة املزارعـن، بـدًءا مـن مسـتلزمات الزراعـة، 
ووصـوًل إىل مخاطـر احـراق املحاصيل.

ووفـق رؤيـة الغانم يـؤدي التضييق عـى املزارعن 
بحرمانهـم مـن امليـاه إىل عـزوف كبـر وخسـارة 
املحافظـة لواحـد مـن أهـم مصـادر دخلهـا، معتربًا 
أن "املعنيـن بالحفـاظ عـى الروة املائيـة يف درعا 
سـيقفون أمـام تحديـات كبـرة يف الفـرة املقبلة".

وسط ما تعيشـه املناطق الخاضعة لسـيطرة املعارضة 
يف درعـا، من جهـود حثيثة ملواجهة السـعي الدائم من 
قـوات األسـد إلفسـاد الحياة املدنيـة فيها، ينتقـد كثٌر 
مـن املتابعـن الهتـام الكبـر بالجوانب العسـكرية 
واإلغاثيـة عى حسـاب املشـاريع البيئية، فبعـد تراجع 
نسـبة األرايض املزروعـة وعمليـات التحطيـب الجائر 
بحـق الغابـات واألحـراش الخرضاء، وصلـت الفوىض 
اليـوم إىل املسـطحات املائيـة، التـي متثـل املخـزون 
السـراتيجي مـن املياه إىل عمـوم املنطقـة الجنوبية.

درعا تفقد أبرز معالمها السياحية 

حلول "فورية وعاجلة" لعودة المياه إلى بحيرة مزيريب
أثار مشهد بحيرة المزيريب بعد انحسار مياهها، واتكاء القوارب الخشبية على أرضها الجافة، صدمة كبيرة لدى أهالي مدينة درعا، إذ 

تعتبر خسارة كبيرة ألبرز المعالم السياحية في المحافظة، بعد أن كانت نقطة استقطاب للزوار والسياح من داخل المنطقة وخارجها، نظًرا 
لجمالها وصفاء مياهها، إلى جانب وفرة األشجار في محيطها.
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"الفصائلية في جيش الفتح أثرت سلًبا"

العبوات تطال أهالي إدلب
ماذا فعلت "القوة التنفيذية"؟

تقارير المراسلين

دبلومات في التعليم المهني

"سبيلي" تفتتح مركًزا للتكنولوجيا والعلوم في الغوطة 

وّجه أبو الحارث رسالة ألهالي مدينة 
إدلب، داعًيا إلى التعاون لكشف أي أمر 
مريب باالتصال على رقم الهاتف األرضي 
.250000

إدلب - طارق أبو زياد          

"يـا محـال الطـران كنـا نسـمع صوتو 
ونهـرب، بـس هـأل العبـوة مـا منعـرف 
إميتـا بتنفجـر"، يقول الناشـط اإلعالمي 
مدينـة  حـال  واصًفـا  الـرباء،  إبراهيـم 
إدلـب، التي شـهدت ارتفاًعـا ملحوظًا يف 
حـوادث انفجار العبـوات داخـل األحياء 

السـكنية واملرافـق العامـة.
إدلـب  أهـايل  متكـررة وصـف  حـوادُث 
مدينتهـم إثرهـا بـ"حقـل األلغـام"، بعد 
أن ُوجهـت بوصلتهـا نحـو املدنين، عقب 
اسـتهدافها مقاتـيل الفصائل العسـكرية 
يف وقت سـابق، متسـائلن "من املسؤول 
عـن زرعها، ومـاذا فعلت القـوة التنفيذية 
التابعـة لـ)جيـش الفتح( حيـال األمر؟".

وضـع  اإلعالمـي  الناشـط  ويصـف 
املدينـة، "رصنـا منـيش ونتوقـع أي يش 
رح ينفجـر.. الحجـر والشـجر وحاويـة 
الزبالـة"، مشـرًا إىل أن شـوارع املدينـة 
وأسـواقها "أصبحـت شـبه فارغـة وهذا 
يُسـهل زرع العبـوات لذلـك مـن األفضل 

املنـزل". البقـاء يف 

"القوة التنفيذية": 
ثالث جهات وراء التفجيرات

عنب بلدي توجهت بالسـؤال إىل مسـؤول 

"القـوة التنفيذيـة" يف "جيـش الفتح"، 
أبو الحارث شـنتوت، وقـال إنها "تحركت 
بشـكل مسـتعجل وزادت التشـديد األمني 

يف املدينـة خالل األيـام املاضية".
وتحـدث مسـؤول "القوة" عـن الخطوات 
والتدابـر التـي نفذتها حديثًـا، معتربًا أن 
"املناطـق املحـررة التـي تسـيطر عليهـا 
املعارضـة، مسـتهدفة مـن ثالثـة أعـداء 
رئيسـين يفوقونهـا بالعتـاد والتخطيط 
والسـالح، وهـم: داعـش، قـوات األسـد، 
املخـربون التابعون لجهـات معينة كقوات 

)قسـد(". الدميقراطية  سـوريا 
واعتـرب أبو الحارث أن الهـدف من العبوات 
"إيصال رسـائل للعـامل أجمـع وللمجتمع 
الـدويل، مفادهـا أن قـوات املعارضـة غر 

قادرة عـى إدارة مناطقهـا أمنيًا".
"جيـش الفتـح" حصـل عـى معلومات 
حـول منفـذي التفجرات، وفق املسـؤول، 
معطيـات  إىل  "وصلنـا  أكـد  الـذي 
القبـض عـى بعـض  إلقـاء  واسـتطعنا 
التحقيـق  يجـري  الذيـن  األشـخاص 
معهـم"، مردفًـا "سـننرش بيانًـا يتضمن 
أسـاءهم وتفصياًل كاماًل فـور النتهاء".

ينتـرش عنـارص مـن "القـوة التنفيذية" 
يف أنحـاء مدينة إدلـب، وفق مسـؤولها، 
إىل  يشء  بـكل  "يخربوننـا  لفتًـا 
جانـب تعـاون املدنيـن معنـا وإبالغنـا 

"القـوة  أن  إىل  مشـرًا  طـارئ"،  بـأي 
األسـبوع  خـالل  فككـت  التنفيذيـة" 
أربـع عبـوات وفجـرت ثـالث. املـايض 

اتهامات بالتقصير تطال
 "القوة التنفيذية" 

ليسـت "قـوة جيـش الفتـح" الوحيـدة 
العبـوات،  تفكيـك  عـى  تعمـل  التـي 
املاضيـة تدخـاًل مـن  األيـام  إذ شـهدت 
إدلـب،  يف  املـدين"  "الدفـاع  عنـارص 
حـن  يف  منهـا،  عـدًدا  فككـوا  الذيـن 
اعتـرب بعض األهـايل أن "القـوة ل تقوم 

أكمـل وجـه". بعملهـا عـى 
محمـد الشـيخ عيل يعمـل عى شـاحنة 
لتوزيـع الوقـود يف مدينـة إدلـب، قـال 
لعنـب بلـدي إن "القوة التنفيذيـة ل تنفذ 
عملها بشـكل كامـل، وهنـاك تقصر يف 

الجوانب". بعـض 
بحسـب محمـد، فـإن الحواجـز املحيطة 
تُفتـش  أن  املفـرض  "مـن  باملدينـة، 
أنهـا  إل  التـي تدخـل إدلـب،  السـيارات 
دون  بالدخـول  منهـا  لكثـرٍ  تسـمح 
تدقيق"، وأشـار إىل أنه "مـن الرضوري 
مكثـف،  بشـكل  متنقلـة  نـرش حواجـز 
تجعل مـن يفكـر يف زعزعة األمـر يفكر 

ألـف مـرة قبـل أن ينفـذ فعلتـه".
بـدوره دعـا الشـاب النـازح مـن مدينـة 

حاة، عـالء الحمـوي، إىل تكثيف العمل 
أن "الفصائـل  املدينـة، معتـربًا  لحايـة 
متنـع  أن  ميكنهـا  كبـرة  قـوات  لديهـا 
النملة مـن الدخول إىل إدلب لـو أرادت".

"مهـا كان سـبب التقصـر فهـو غـر 
بلـدي،  لعنـب  عـالء  يقـول  مقبـول"، 
مردفًا "من املؤسـف أن يسـتطيع األسـد 
ضبـط مناطقه أكـر من املعارضـة، رغم 
أن األهـايل هنـا يسـهمون يف كشـف أي 

اإلمـكان". قـدر  خرق 
أبـو  عليهـا  رد  بالتقصـر  التهامـات 
الحـارث، بأنهـا تعـود إىل "قلـة الكوادر 
واإلمكانيـات، وتعزيـز الفصائليـة داخل 
جيـش الفتـح )مكوناه األساسـيان حركة 
أحرار الشـام وهيئـة تحرير الشـام(، أثر 
سـلبًا عى سـر عمـل القـوة التنفيذية"، 

مردفًـا "لكننـا نعمـل بـكل جهدنا".
تزامـن انتشـار العبوات مع حملـة بدأتها 
"هيئة تحرير الشـام" يف عـرش مناطق: 
إدلـب، النـرب، رسمـن، الدانا، سـلقن، 
حارم، إسـقاط، بسـنيا، قورقانيـا، حتّان، 

يف 9 متـوز الجاري.
عـى  القبـض  "الهيئـة"  وأعلنـت 
لتنظيـم  يتبعـون  وأمنيـن  مسـؤولن 
معـدة  وآليـات  اإلسـالمية"،  "الدولـة 
كامتـة  أسـلحة  إىل  إضافـة  للتفجـر، 
ناسـفة،  وعبـوات  وأحزمـة  للصـوت 

بينـا علمـت عنـب بلـدي مـن مصـادر 
متطابقـة، أن بعـض العنـارص املعتقلن 
مـن "القوقـاز" وآخريـن مهاجريـن من 

أخـرى. جنسـياٍت 
ووفق "أبـو الحارث" فإن الحملة أسـفرت 
عـن اعتقـال 25 شـخًصا يتبعـون للنظام 
تفجـر  عمليـات  "ينفـذون  السـوري، 
اعتقلـت  كـا  اإلحداثيـات"،  ويرسـلون 
مجموعتـان تتبعـان لـ"جيـش الثـوار".

قلـة من املدنيـن يف إدلـب تبنـوا نظرية 
عـن  اللبنـاين  اللـه"  "حـزب  مسـؤولية 
التفجـرات، التـي نقلتهـا وسـائل إعـالم 
روسـية نهايـة العـام املـايض، وذكـرت 
أن "الحـزب" يسـتهدف أمـن املحافظـة 
"لتجنب عمليات عسـكرية واسـعة فيها". 
ورأى املهنـدس املعـاري عـادل علـوش، 
أن  الجنـويب،  إدلـب  ريـف  أهـايل  مـن 
التفجـرات األخـرة تختلف عن سـابقتها 
بأنها تسـتهدف املدنين، متوقًعا أن تكون 
خاليـا تابعـة لـ"حـزب اللـه" و"الحرس 

الثـوري" اإليـراين مسـؤولة عنها.
تُشـّكل العبـوات الناسـفة هاجًسـا يؤرق 
أمن األهـايل يف إدلب حتى اليـوم، ويأمل 
بلـدي  اسـتطلعت عنـب  كثـرون ممـن 
آراءهـم، أن "تتخلـص مدينتهم مـن كافة 
الطـران  توقـف  بعـد  املـوت"،  أشـكال 

والقصـف منـذ مطلـع أيـار املـايض. 

عنب بلدي - الغوطة الشرقية        

يف  خطواتـه  أوىل  قاقيـش  يوسـف  الطالـب  بـدأ 
طريـق علـم هندسـة اإللكـرون، لدى تسـجيله يف 
مركـز التكنولوجيـا والعلوم، الذي افتتحته مؤسسـة 
فهـي  الرشقيـة،  الغوطـة  يف  للتدريـب  "سـبييل" 

هوايتـه منـذ صغـره، كـا يقـول لعنـب بلدي.
منـذ أسـابيع يتعلم طالـب الصـف الثـاين الثانوي، 
دروًسـا نظريـة يف التصـالت والتصميـم، وأخرى 
عمليّـة منـذ مطلـع متـوز الجاري، ويشـر يوسـف 
إىل أنـه "بحـث طويـاًل لاللتحـاق بدوراٍت مشـابهة 

يف وقـت سـابق إل أنـه مل يجد".
مـن أصل 25 طالبًـا يتعلمون يف املركـز الجديد، التحق 
الطالب عبيـدة الجيش مع زميله يوسـف، ويقول لعنب 
بلدي إنه سـمع عنه يف املدرسـة، "اتفقنـا وأصدقايئ أن 

نسـّجل يف العطلة الصيفية وهـذا ما حدث".
يطمـح عبيـدة إىل متابعـة دراسـته أكادمييًـا، ثـم 
دراسـة هندسـة اإللكـرون، ويـرى أن الفائـدة مـن 
الـدروس املهنيـة التـي يتلقاهـا تكمـن يف إمكانيـة 
تطبيـق الـدارات، والعتـاد عـى الطاقـات البديلة، 
"التـي رمبا نسـتفيد منها وسـط غياب املـواد األولية 

وأساسـيات الحيـاة يف الغوطـة".

معسكراٌت تدربيبة وبرامج متخصصة 
بـدأت املرحلة األوىل مـن التدريبـات مطلع حزيران 
املـايض، تزامًنـا مـع شـهر رمضـان، ثـم جـاءت 
املرحلـة الثانيـة بعـد عيـد الفطـر يف بداية الشـهر 

الحـايل، وفـق سـهيل دقـاق، مدير "سـبييل".
مبجـالت  التدريبيـة  بالـدورات  املركـز  يتخصـص 
والفيزيـاء  والعلـوم  اإللكـرون  أبرزهـا:  مختلفـة، 

والكيميـاء والربمجة، ويتلقى طالبـه الدروس ضمن 
معسـكراٍت يخضعـون فيها لربامـج تدريبية خاصة.

يقـول مدير املؤسسـة إن مركزها يسـتهدف الطالب 
مـن  "بـدًل  الثانـوي،  األول  الصـف  أنهـوا  الذيـن 
إضاعـة الوقـت"، موضًحـا "يتلقـى الطالـب مـواد 
تكميليـة ملـا درسـه يف الصـف العـارش، ويُطبـق 
اإللكـرون  مخـربي  يف  عمليًـا  النظـري  الشـق 

افتُتحـا حديثًـا". اللذيـن  والكيميـاء 
حـاول املركـز انتقـاء النخـب مـن الطالب، بحسـب 
دقـاق، الـذي يُعـّول يف حديثـه لعنب بلـدي عى 
أن "يتخـرج الطـالب مسـتقباًل كأطباء ومهندسـن 
أو كـا يرغبـون، ولكنهـم محيطـون بالعلـوم التي 
يحصلـون عليهـا حاليًـا، فرمبـا تكون مهنـة رديفة 

لهـم يف الظـروف الصعبة".
الختصـاص،  أهـل  مـن  كادٌر  الربامـج  ويُـدرّس 

وفـق مديـر املؤسسـة، "جميعهـم خريجـو كليـات 
ومعاهـد وهـذا مـا يُتيـح إيصـال املـادة العلميـة 

األمثـل". بالشـكل 
مقارنـة  قليـل،  الطـالب  أن عـدد  ويعتـرب دقـاق 
مـع حجـم الحاجـة ملثـل هـذه الربامج، مشـرًا إىل 
أن املؤسسـة "أدخلـت اختصاًصـا فريـًدا ابتكرتـه 

ويتعلـم كوادرهـا مـن التجربـة لتطويـره".
وتسـعى املؤسسـة خـالل الشـتاء املقبـل، لفتتـاح 
مركـٍز للطـالب الذيـن أنهـوا الثانويـة العامـة، ومل 
يسـتطيعوا اللتحـاق بالدراسـة الجامعيـة، عى أن 
اإللكـرون  مهـن  لتعلـم  رسيعـة  دورات  تتضمـن 
والربمجـة، تؤهل املنتسـب إليها للعمل يف السـوق، 
"رمبـا تتحمـل املؤسسـات التي تطلـب الختصاص 

تكاليـف الطالـب بالتفـاق معها".
يف  يكمـن  التحـدي،  أن  "سـبييل"  إدارة  وتـرى   
عـى  وبالعتـاد  الغوطـة،  ضمـن  املـوارد  غيـاب 
تعبـر  وفـق  باملـرشوع"،  آمنـت  "التـي  الكـوادر 
مديرهـا، الـذي يؤكـد أن "الكـوادر تعمـل بشـكل 
تطوعي، وهـذا يجعـل الخيارات محـدودة يف حال 

الرغبـة بزيـادة العـدد".
"أعدادهـا  املـرشوع  مـع  تفاعلـت  التـي  الخـربات 
قليلـة"، مـا يتطلـب التواصـل مع خرباء مهندسـن 
يناقشـون ويتممـون الفكـرة وفق خربتهم، بحسـب 
دقـاق، الـذي يتمنـى أن "يُسـهم الجميـع بتأهيـل 
وضـع  خـالل  مـن  التكنولوجيـة،  الختصاصـات 
مناهـج متكاملـة أو كتـب وبرامـج مناسـبة، إلغناء 

املـرشوع وأل يكـون ضمـن نطـاق ضيق". 

طالب مركز التكنولوجيا والعلوم في "سبيلي" - تموز 2017 )عنب بلدي(

تأسست "سبييل" للتدريب 
والدراسات مطلع عام 2016، 

وتقول إدارتها إنها عملت عىل نرش 
العلم بأقل التكلفة، طارقًة باب 

االختصاصات "املفقودة" داخل 
الغوطة، باعتبارها أساسية لرفد 

سوق العمل.
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تخضع ناشـطات مثقفات مـن الغوطة 
الرشقيـة، لـدورة تدريبيـة عـن بُعد يف 
"املركـز  يرعاهـا  الصحفيـة،  الكتابـة 
مـع  بالتعـاون  السـوري"،  الصحفـي 
 ،)ASML( "جمعيـة دعم اإلعالم الحـر"

املرخصـة يف فرنسـا.
وتعترب الـدورة هـي األوىل مـن نوعها، 
كونهـا عن بُعـد، ومتتـد عى مـدار 12 
يوًمـا بدءًا من الثنـن 10 متوز، وتعتمد 
عى برنامـج "وين بوكس" الـذي يُوفّر 
التدريب بالشـكل األمثل، كونه مخصًصا 

لهـذا الغرض.
عنـب بلـدي تحدثـت إىل مديـر املركـز 
أكـرم األحمد، وقـال إن الـدورة التدريبية 
تتضمـن مبـادئ كتابة الخـرب والتقرير 
الصحفـي والقصة الخربيـة، إضافة إىل 

التصوير. أساسـيات 
أنهـا تـأيت "لرفـع كفـاءة  ولفـت إىل 

أن  مؤكـًدا  اإلعالميـات"،  الناشـطات 
"الناشـطات بـدأن بإنتاج أخبـار مهنية 
بـن 100 و150 كلمـة، "ملسـت لديهن 

رغبـة للعمـل يف املجـال اإلعالمـي".
مل يختلـف التدريـب عن بُعد كثـرًأ عن 
التدريـب املبـارش، وفـق رؤيـة األحمد، 
موضًحـا "يسـتمر التدريـب يوميًا عى 
مدار أربع سـاعات، بينها سـاعة متابعة 
وتقييـم للمـواد الصحفيـة التـي تنتـج 

يوميًا".
وأّمن مركز "أسـس" يف الغوطة، القاعة 
واملعدات واملسـتلزمات اللوجستية خالل 

الدورة التدربيبة، بحسـب األحمد.
وتخضـع نسـاءٌ يف الغوطـة الرشقيـة 
متكـرر،  بشـكل  صحفيـة  لتدريبـات 
ترعاهـا مراكـز ومؤسسـات مـن داخل 
الغوطـة، وأبرزها مركز "تنميـة" لإلدارة 

والتطويـر يف مدينـة دومـا.

عنب بلدي - الغوطة الشرقية      

الشـاب فكـري أثنـى عـى املنتجـات 
املعروضـة ووصفهـا بــ “اإلنجاز"، 
معتـربًا أن قطـع املالبـس مصنوعـة 
عـى  "دليـٌل  هـذا  وأن  باحرافيـة، 
عـى  الهوايـة  احرمـن  النسـوة  أن 
عمـر  ويعتـرب  املـادة".  حسـاب 
الشـامي، مواطـن آخـر، أن املعـرض 
"فتـح بابًـا واسـًعا للنسـاء اللوايت ل 
ميلكـن قـوت يومهـن أو ل يسـتطعن 

العمـل".
عنـب بلـدي تحدثت إىل هـدى خيتي، 
الغوطـة"،  "نسـاء  مركـز  مديـرة 
املعـرض هـو نتـاج دورة  إن  وقالـت 
اسـتمرت عـى مـدار أربعـة أشـهر، 
الخياطة والتطريـز والفنون  وشـملت 
"مسـتمر  أنـه  مؤكـدًة  التطبيقيـة، 
لثالثـة أيـام ورمبـا ميتـد ألسـبوع".

مطلـع  بـدأت  التدريبيـة  الـدورات 
لـورش  وتطـّورت  املـايض،  شـباط 
عمـل "مكثفـة"، وفـق خيتـي، التـي 
إعالنًـا  طـرح  املركـز  أن  أوضحـت 
الـدورات،  يف  للتسـجيل  مفتوًحـا 
واسـتفادت منهـا حـوايل 120 امرأة.

يهـدف املركز مـن خالل الـدورات إىل 
"متكـن املـرأة اقتصاديًـا واجتاعيًا، 
بتعليمهـا بعـض املهـن اليدويـة التي 
متّكنهـا مـن صنـع ألبسـة وبيعهـا"، 

مديرته. وفـق 
مـن  النسـوة  بعـض  املركـز  ويضـم 

ذوي الحتياجـات الخاصـة، وأرامـل، 
ومطلقـات، يتدربـن عـى يـد تسـع 
مدربـات للمهن اليدويـة وذوات خربة 

يف مجـال التعليـم املهنـي.
يتوفـر يف  املتدربـات مبـا  وتتعامـل 
األسـواق، وتتضمن التدريبـات التعليم 
عـى إعـادة تدويـر املالبـس القدمية، 
القـاش مرتفعـة جـًدا  "ألن أسـعار 
ألسـعار  بالنسـبة  األمـر  وكذلـك 

املركـز. الصـوف"، تقـول مديـرة 
ويُبـاع اإلنتـاج بعـد انتهـاء الـدورات 
لتسـتفيد منـه املتدربـات، عـى أمـل 
"فاإلنتـاج  صغـرة،  مشـاريع  فتـح 
يُضاهـي املوجـود يف السـوق وأقـل 

تكلفـًة منـه"، وفـق خيتـي.
يُقدمهـا  التـي  الـدورات  تقتـرص  ل 
بـل  املهنـي،  التعليـم  عـى  املركـز 
األميـة  ملحـو  تدريبـات  إىل  تتعداهـا 
وتعليـم اللغـة اإلنكليزيـة والتمريض، 
توعويـة  محـارضات  إىل  إضافـة 
اجتاعية وصحية، ووفـق إدارة املركز 
فإنهـا تسـعى إىل اسـتيعاب الطاقات 
يف الغوطـة "ومتكينهـا إلنتاج أشـياء 

مميـزة".
بـدأ مركـز "نسـاء الغوطـة" عملـه 
ويعنـى   ،2014 حزيـران  يف 
والطفـل،  للمـرأة  الرعايـة  بتقديـم 
التـي  السـتثنائية  الظـروف  ضمـن 

الغوطـة. أهـايل  يعيشـها 

دورات إعالمية عن ُبعد 
تستهدف نساء الغوطة 

نساء دوما يعرضن 
أشغالهن اليدوية في 

الغوطة 

عنب بلدي - القامشلي      

 12( محمـد  مصطفـى  الطفـل  يجلـس 
الجهـة  يف  جمعايـة  حـي  مـن  عاًمـا( 
الرشقيـة مـن القامشـيل، مسـّمرًا نظـره 
إىل راوي قصـة "نرجـس"، الفتـاة ذات 
الشـعر األخـرض، وبطلـة القصـة الثانية 
مـن نشـاطات تحت عنـوان "هنـاروك" 
أو "رمانـة صغـرة"، التي نُظّمـت األحد 
مـرشوع  فعاليـات  كإحـدى  متـوز،   9

الحسـكة. يف  الثقـايف  "هنـار" 
كتبهـا  التـي  القصـة  إىل  "اسـتمعت 
جـًدا"،  جميلـة  وكانـت  بـركات  سـليم 
يقـول مصطفـى مـن الصـف السـادس 
البتـدايئ، "فالفراشـات واملطـر والحياة 
جميلـة بعيًدا عـن الحـرب"، متمنيًـا "يا 
ريـت كل يـوم يحكولنـا قصـة ونجتمـع 

دامئًـا".
مرشوع قـراءة قصـص األطفال بـدأ قبل 

حـوايل شـهرين، وفق سـياف حسـن، 
املتطوعـة يف مرشوع "هنـار" بالكردية، 
أن  وتـرى  العربيـة،  باللغـة  أو"رمـان" 
أسـاس عمل املرشوع يكمـن يف "الحاجة 
امللحـة لنـرش الثقافة الكرديـة، عن طريق 

قـراءة قصـص األطفـال القدمية".
معظمهـم  شـخًصا،   20 قرابـة  ويقـرأ 
مـن املتطوعـن، القصـص العامليـة عى 
األطفـال يف الحسـكة، بعـد ترجمتها إىل 
اللغـة الكرديـة، وتقـول سـياف لعنـب 
بلدي، إن السـعي مسـتمر إليصال الثقافة 
العامليـة،  بالثقافـة  يختلـط  مل  مـن  إىل 

األم". بلغتهـم  ويحكوهـا  "ليسـمعوها 
رواهـا  التـي  األوىل  القصـة  "شـينكو" 
أعضـاء "هنـاروك"، بعـد ترجمتهـا عـن 
اإلنكليزيـة، وهـي التـي كتبهـا األخـوان 
وتتمحـور  غريـم،  وويليـام  جايكـوب 
والـراث  الفولكلـور  حـول  قصصهـا 
األملـاين األورويب، وتشـر املتطوعـة إىل 

أن األعضـاء "يختـارون السـن املناسـب 
لألطفـال لفهـم كل قصـة".

وتسـعى املجموعة للوصـول إىل األطفال 
يف القـرى واملخيـات حـول القامشـيل، 
"ألنهـم أكر مـن يحتـاج هذا النـوع من 
الوعـي لديهـم  التـي تزيـد  النشـاطات، 
القصـص"،  العـرب يف  بالسـتفادة مـن 
وفق سـياف، التـي ترى أنهم يعيشـون 

جـًوا روتينيًـا يف الوقـت الراهن.
وضـع القامئـون عـى النشـاطات خطة 
عمـل تتيح تنظيم ثالثة أنشـطة شـهريًا، 
القامشـيل  مـن  مختلفـة  مناطـق  يف 
و"الجزيـرة"، وصـوًل إىل عـن العـرب 
نشـاطات  لتنظيـم  سـاعن  )كوبـاين(، 

ماثلـة يف عفريـن.
وتأسـس مـرشوع "هنـار" الثقـايف يف 
القامشـيل قبـل حـوايل عامـن، ويوزع 
أعضـاؤه بشـكل دوري منشـورات وكتبًا 

الكردية. باللغـة  ومطبوعـات 

"هنار" الثقافي يرعى نشاطاٍت 
لألطفال في القامشلي

نشاطات هناروك الثقافية في القامشلي - 9 تموز 2017 )عنب بلدي(

عنب بلدي - ريف حماة      

الخالفـات  سـيُخفف  املخفـر  "تأسـيس 
ونتمنـى أن يُلغيهـا"، يقـول صـدام عبيد، 
الشـايل مـن  القسـم  يقطـن يف  الـذي 
سـهل الغـاب غـرب حـاة، متحدثًـا عـن 
مخفـر بلـدة زيـزون، الـذي ُشـّكل حديثًا 

ويتبـع لقيـادة رشطـة "إدلـب الحـرة".
يف  الغـاب  سـهل  وبلـدات  مـدُن  عانـت 
حـاة، من غيـاب الجهـة األمنيـة لحوايل 
ثالِث سـنواٍت، منـذ توقف قيـادة الرشطة 
عـن العمـل ألسـباٍب مجهولـة، بعـد فرة 
مخفـر  تشـّكل  أن  إىل  تأسيسـها،  مـن 

زيـزون، نهايـة حزيـران املـايض.
مواطنـون يف زيـزون قالـوا لعنـب بلدي 
الخالفـات يف  املخفـر سـيخفف مـن  إن 
البلـدة، ويقـول صـدام عبيد، من سـكان 
باألمـان  شـعروا  املدنيـن  إن  املنطقـة، 

بعـد إحـداث املخفـر، رغـم أنـه مل ميِض 
فيـه،  العمـل  بـدء  عـى  طويـل  وقـت 
وإنـه "أصبـح وسـيلة لحايـة ممتلكاتنا 

حقوقنـا". وتحصيـل 
أهـايل  مـن  النعسـان،  جمعـة  ويقـول 
الراحـة  شـعور  بـث  املخفـر  إن  البلـدة، 
واألمـان لديـه ولـدى عائلتـه، مثنيًـا عى 
عمـل أعضائـه، الذين يتجـاوز عددهم 20 

شـخًصا.
 25 يف  بـدأ  زيـزون  مخفـر  يف  العمـل 
املخفـر  املـايض، وفـق رئيـس  حزيـران 
هشـام إسـاعيل، مشـرًا إىل أن منطقـة 
عمله تُغطـي قرى تابعـة إداريًـا ملحافظة 

إدلـب، وأخـرى ملحافظـة حـاة.
منطقـة عمـل املخفـر يف حـاة متتد من 
قريـة الصحـن شـاًل، حتـى العنـكاوي 
جنوبًـا، ويؤكـد إسـاعيل يف حديثـه إىل 
عنب بلـدي، أن املخفر تم تأسيسـه بهدف 
"ردع الرسقـات وحفـظ األمـن والحفـاظ 

عـى املمتلـكات العامـة والخاصة". 
واملخفـر هـو األول يف القسـم الشـايل 
مـن سـهل الغـاب، ويوضـح رئيسـه أن 
معظـم عنـارصه "صف ضبـاط وعنارص 
منشـقون عـن جهـاز الرشطة الـذي كان 

النظام". لـدى  يعمـل 
انتشـار العنـارص املتطوعـن ومتركزهـم 
لـدى  ارتياًحـا  "شـّكل  املنطقـة،  يف 
األهـايل"، وفـق إسـاعيل، الـذي يؤكـد 
أن املخفـر حديـث التشـكيل "يفتقـد إىل 
العديـد مـن األمور كوسـائل النقـل، كون 
إىل  إضافـة  واسـعة،  تغطيتـه  منطقـة 

والسـالح". القرطاسـية 
وتأسسـت الرشطـة "الحـرة" يف إدلـب، 
"تحريـر"  منـذ  مجتمعيـة  كمؤسسـة 
ويف   ،2012 آب  يف  املحافظـة،  أريـاف 
قيـادة  نـواة  ُشـّكلت   2014 منتصـف 
رشطـة إدلـب، لتجمـع حـوايل 40 مخفر 

ككل. املحافظـة  عـى  موزعـة  رشطـة 

شرطة إدلب "الحرة" تفتتح أوُل مخفٍر 
للشرطة في سهل الغاب

"نحن في بيئة حرب يصعب فيها على الجامعيين 
إكمال دراستهم، فما بالك بأولئك النسوة اللواتي 

يمتهّن صناعة األعمال الفنية"، تساءل الثالثيني 
فكري العوام، من أهالي مدينة دوما في الغوطة 

الشرقية، معلًقا على معرض األشغال اليدوية 
الذي نظمه مركز "نساء الغوطة"، على مدار أيام، 

بدًءا من الخميس 13 تموز.
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محمد رشدي شربجي 

يف تاريخ االنقالبات الفاشلة 
نستطيع أن نذكر االنقالب 

الذي خاضه الجيش الفنزوييل 
ضد الرئيس املنتخب هوغو 

تشافيز يف عام 2002، حينها 
ابتعد تشافيز عن السلطة 

عدة أيام، ثم أعادته للسلطة 
مظاهرات شعبية وقفت بوجه 
االنقالب، حكم بعدها فنزويال 

حتى عام 2013 حيث تويف 
بعد رصاع طويل مع مرض 

الرسطان. 
يف تركيا كان تدّخل الجيش 
يف حكم البالد سابًقا عىل 

تأسيس الجمهورية الرتكية 
الحديثة نفسها عام 1923، 

ولطاملا تدّخل الجيش لإلطاحة 
بقادة إسالميني منتَخبني 

بحجة الدفاع عن العلامنية، 
كان أولهم عدنان مندريس 

الذي أعدمه الجيش بعد 
عرش سنوات من الحكم، 

وآخرهم نجم الدين أربكان، 
أستاذ أردوغان و”أبو اإلسالم 
السيايس الرتيك”، كام يطلق 

عليه أتباعه، الذي أطاح به 
الجيش يف انقالب أبيض.

وما حصل داخل تركيا يشابه 
ما حصل يف العامل العريب، 

انقلب الجيش عىل جبهة 
اإلنقاذ يف الجزائر، كام رفض 
العامل وسلطة محمود عباس 

الوهمية االعرتاف بنتائج 
االنتخابات الفلسطينية 

التي أوصلت حركة حامس 
اإلسالمية إىل السلطة، 
وآخرهم انقالب الجيش 

املرصي عىل محمد مريس.
االنقالبات كانت مدعومة 

من الغرب أو مرحًبا بها، 
فالجيوش هي استثامر الدول 

العظمى األبرز يف بالدنا، 
وهناك حاالت شاركت فيها 
املخابرات األمريكية بشكل 

مبارش كام هو حال االنقالب 
عىل الرئيس املنتخب محمد 

مصدق يف إيران، ولعقود 
سادت داخل الدائرة اإلسالمية 
نقاشات ماتزال مستمرة حتى 
اليوم، مفادها أنه كيف ميكن 

الحفاظ عىل املبادئ التي 
يؤمن بها اإلسالميون دون 

تعرّضهم لالنقالب العسكري 
والعودة إىل السجون مرة 

أخرى. 
شكلت حالة حزب العدالة 

والتنمية خرًقا للأملوف، 
وخروًجا من هذه الدائرة 

املعيبة التي كرر فيها 
اإلسالميون -وما زال بعضهم 

يكررون طبًعا- أخطاءهم 
بتشابه عجيب. الحزب ذهب 

بالرباغامتية إىل أبعد ما ميكن، 
وحرص ما استطاع عىل 

تجنب استفزاز الجيش ولو 
بشق كلمة، وأجرى مراجعات 

فكرية حادة )باألصل مسار 
اإلسالم السيايس الرتيك 
مختلف عن غريه ألسباب 
ال مجال لذكرها هنا( آمن 
مبوجبها أن أيام الخالفة 

اإلسالمية اإلمرباطورية ولّت 
إىل غري رجعة، وتصالح 

فيها مع فكرة العلامنية، وأن 
ما يطلبه اإلسالميون غري 

واقعي وسيعيدهم للسجن 
كلام خرجوا منه. وليس غريًبا 

لذلك أن أول ما قاله أردوغان 
لإلسالميني يف مرص وهم 

يستقبلونه استقبال األبطال 
بعد الثورة أن عليهم كتابة 

دستور علامين. 
خالل ساعات قليلة بدا أن 

عمل عقود آيل لالنهيار، 
وأن كل الكالم عن الواقعية 

والرباغامتية واملرونة 
والدميقراطية هو مجرد هراء، 

ولساعات ظهرت رسالة واحدة 
عىل عواجل الشاشات أمام 

املاليني “مهام فعلت وسعيت 
ال تحاول! طاملا أنك متهم 

باإلسالم فلن يروا مكانًا لك إال 
السجن وأعواد املشانق”.

لو نجح هذا االنقالب لكان يوم 
عيد لكل ديكتاتوريات العامل 

العريب بداية، ولحكومات 
غربية دميقراطية وصفت 
ما حدث باالنتفاضة ثانًيا، 

ولـ"أبو بكر البغدادي" أخريًا، 
الذي كان سريقص فرًحا 
وهو يرى عرشات ماليني 

اإلسالميني يف العامل العريب 
يهرعون إليه بعد أن سدت يف 
وجههم كل الطرق، والشتعلت 

املنطقة املنكوبة أصاًل بحكامها 
واإلرهاب بحروب ال حرص لها.

مل ينجح االنقالب، ومنيت 
الثورة املضادة بفشل ذريع 

هذه املرة، لتعيد مللمة صفوفها 
مرة أخرى وتعيد االنقضاض 

عىل قطر بعدها بعام، بحجج 
مكافحة اإلرهاب الذي زادته 

الحرب عليه قوة وتوحًشا 
وانتشاًرا. 

سيبقى فشل االنقالب من 
اللحظات النادرة الجميلة 

يف حياتنا املكلّلة بالهزائم 
والكوارث، مثلها مثل تالوة 
عمرو سليامن لبيان تنحي 

حسني مبارك عن السلطة، أو 
ذلك الشاب الصارخ يف شوارع 

تونس “بن عيل هرب”، أو 
مواطنه الذي “هرم من أجل 
هذه اللحظة التاريخية”، أو 
تلك اللحظة التي يذكرها كل 
من رصخ بأعىل صوته ألول 
مرة يف مظاهرة يف الثورة 

السورية “ الله سوريا حرية 
وبس”، لحظات شعرنا بها 

أن الدنيا ال تسعنا، وأن أنظمة 
الحكم هذه جبال من وهم 

رأيناها تنهار أمام أعيننا 
واحتاجت لجيوش خارجية 
مدججة بالسالح لحاميتها، 
وأن الهزمية ليست لنا قدًرا 
أبديًا، وأن لنا صوتًا، وأن له 
وظيفة أخرى غري الهتاف 

لصالح الحاكم املفدى. 
لست متفائاًل مبا حدث بعد 

االنقالب، ولست متفائاًل 
مبسار تركيا الحايل، وأخاف 

أن ينتهي األمر برتكيا كام 
انتهى بفنزويال اليوم، دولة 

فقرية عىل حافة اإلفالس 
مليئة باالضطرابات، ولكن 

األهم يل، أنا ابن جيل الهزائم، 
من كل ذلك تلك اللحظات، 

وهي ما تدفعني لالستمرار.

ليلة فشل االنقالب العظيمة

المواطن الكلب

إبراهيم العلوش 

يف الوقت الذي تخاطب الوثائق الرسمية 
املواطن السوري بلقب السيد، فإن 

السلطات عىل أرض الواقع تخاطبه 
بلقب “املواطن الكلب”، وخاصة يف 

قطاعات املخابرات والجيش والرشطة 
واملالية.

الذهاب اىل أي مخفر رشطة، أو فرع 
أو مفرزة جنائية يتيح لك ارتداء لقب 

املواطن الكلب عند الباب الرئييس، وقد 
تعفى من هذا اللقب إذا أقنعت الرشطي 

يف براكية االستقبال، بأنك قادم لدفع ما 
يلزم، فتنقلب “تعكيشته” اىل ابتسامة 

عريضة، وتتفجر ينابيع النخوة العربية 
يف وجهه الذي كان مكفهًرا قبل لحظات 

قليلة من إخراج التميمة، التي تتزين 
بصورة األب القائد باين سورية الحديثة!
عند الذهاب إىل التجنيد اإلجباري، وعند 

الباب الرئييس للقطعة العسكرية، تنهال 
عليك كالب االنضباط واألمنيني بتشكيلة 
واسعة من األلقاب، ومن وسائل التحقري 
الوطني والعسكري، التي تنم عن حقيقة 
الرشف العسكري، الذي تجىل الحًقا لكل 

السوريني بتدمري املدن وتهجري نصف 
عدد السكان، مبكنسة األسد أو نحرق 

البلد، والتي تحولت حالًيا إىل األسد 
ونحرق البلد.

أما أفضل تجليات لقب املواطن الكلب 
فهي املعتقالت، وجلسات التعذيب، 

وأحكام اإلعدام االعتباطية، والزيارات 
التي وصلت أجورها يف الثامنينيات إىل 

نصف كيلو من الذهب، من أجل رؤية 
معتقل عىل بعد عرشين مرتًا، حيث ميّر 
املعتقل أمام أهله يف تدمر، أو صيدنايا، 
ليقتنع أهل املواطن الكلب، بأنه مايزال 

عىل قيد الحياة فقط!
منذ انفجار الثورة السورية اهتز لقب 

املواطن الكلب، فالجموع األلفّية التي 
مألت شوارع املدن والقرى مطالبة 
بالحرية، مل تعد تقبل لقب املواطن 

الكلب، بل انعكس األمر يف الشعارات، 
ويف الهتافات، واُستعمل اللقب ليصف 
املخربين، والجالدين، وأزالم النظام من 

شبيحة، ومرتزقة، ومجرمني يستثمرهم 
يف الحفاظ عىل جرعة اإلذالل التاريخي 

للشعب السوري.
لكن الدعم اإليراين والرويس، الذي ضخ 

اإلمكانات الحربية، واملالية، والبرشية 
إلركاع الشعب السوري، جعل لقب 

املواطن الكلب لطيًفا، يف نظر الكثري 
من السوريني الذين ترشدوا، وهدمت 
بيوتهم، ودّمر نسور جيشنا األبطال 
مدنهم وقراهم، بالرباميل املتفجرة، 

وبالصواريخ، وقتل أبناءهم بتشغيل 
فّرامات اللحم البرشي يف صيدنايا 

واملزة، ويف مختلف املعتقالت واألقبية، 
وحتى عىل الحواجز التي صارت تعد 

باآلالف.
لقد اضطرب لقب املواطن الكلب، وترك 

مكانه أللقاب أشد رشاسة وقسوة، 
تسببت برتحيل نصف سكان سوريا 

من بيوتهم، لتتسلمهم جهات أخرى، 
وتستكمل تحقريهم كالدواعش، وجبهة 
النرصة، ومشتقاتهام، ومتطريف الدول 

املستضيفة لالجئني، الذين صار لقب 
الالجئ الكلب أخف لقب من ألقاب 

التحقري والكراهية، وأخف وقًعا من 
مطالبات إرجاعهم إىل معتقالت النظام، 

أو من وصمهم باإلرهابيني، والدواعش 
وما إىل ذلك من أسامء املواطن غري 

الحسنى التي ابتكرها نظام األسد.
الدساتري السورية املقبلة يجب أن تحدد 

بدقة لقب املواطن لدى كافة الجهات 
الرسمية، وغري الرسمية، ويجب عليها 

أن تنهي ثنائية اللقب الدارجة يف أجهزة 
الدولة، بني لقبي السيد يف الوثائق 

الرسمية، والكلب لدى السلطات عىل 
أرض الواقع!

وكذلك رجال الدين الذين يحتلون 
مساحات واسعة من رقعة القهر، 

عليهم أن يحددوا ألقابنا، وينتهوا من 
ازدواجية اللقب، بني لقب أخي املؤمن، 

ولقب الكافر واملرتد، وأن ينتهوا من حالة 
التشفي التاريخية من عذابات البرش، 

بإطالقهم تربير القهر باملقولة الشهرية، 

كام تكونوا يوىل عليكم، وأن يكّفوا عن 
النأي بأنفسهم عنا، وكأنهم من طينة 
نورانية، أو مريخية، أو مجرد مندويب 

ترويج للطاعة والخضوع.
جامعة “والله كنا عايشني” يحّنون 
إىل لقب املواطن الكلب، ويعتربونه 

هدًفا اسرتاتيجًيا ملستقبلهم ومستقبل 
أوالدهم، ويفتون بأن التخيل عن هذا 

اللقب هو سبب كل هذا الدمار والتهجري 
والوحشية، وما عىل السوريني إال 

االقتداء بهم، والتذلل للنظام عىل مبدأ 
عبدة الشيطان، الذين يتقربون منه ليس 

حًبا به، بل تجنًبا ملصائبه ومكائده.
فأحد عبدة الشيطان هؤالء، ُقتل ابنه 

تحت التعذيب، وقامت دورية من 
املخابرات بتسليمه هوية ابنه، فاستشاط 

غضًبا وحنًقا أثناء العزاء، ليس عىل 
النظام وجالديه الذين قتلوا ابنه، بل 

عىل أحد معارفه، الذي حرض أجهزة 
املخابرات ضد ابنه، وافرتى عليه بتهمة 

مساندة الثورة، فالنظام بنظره ال يالم 
عىل قتل ابنه، بل يالم من كتب التقرير 

به، فكأن النظام بنظره مجرد آلة لطحن 
البرش، وال ذنب له مبا يتم رميه يف فم 

هذه اآللة القاتلة.
يتقاذف الكثري من الالجئني يف املهاجر 
ألقابًا أخرى، أشد فتكًا من لقب املواطن 

الكلب، ويتهمون بعضهم بالعاملة 
لهذا الجهاز الدويل، أو ذاك، ويدرجون 

أسامء ضحايا تسبب هذا بقتلهم، أو 
ذاك، ويصورون محادثات ومقاطع 

فيديو لتثبيت ألقاب التالعب والعاملة، 
وليثبتوا لآلخرين بأنهم أبرياء، أو بأنهم 
مثل منافسيهم عىل األقل، وال يزيدون 
سوًءا عن غريهم يف جرمية التضحية 

بالسوريني، والتسبب لهم باملزيد من 
البؤس والعذاب.

هل نستطيع، نحن السوريني، أن نجرتح 
لقًبا واحًدا للمواطن السوري، ونتخلص 

من هذه االزدواجيات يف األلقاب، هل 
سنعود إىل لقب املواطن السيد- الكلب 

إذا انترص النظام، أم لقب املؤمن- املرتد 
إذا انترص مندوبو التنظيامت املتشددة، 
أم نقف حائرين مثل ذلك القروي الذي 

كتب معروًضا ألحد القضاة، واحتار يف 
لقب مخاطبته، فكتب أخريًا:

السيد الباشا األخ الرفيق الشيخ القايض: 
فالن الفالين!

كاريكاتير للفنان علي فرزات
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شكل أدوات 
النضال الكردية 

تغّير مع المظاهرة 
األولى التي دعا 

إليها )يكيتي( 
لتتالى بعدها 

االحتجاجات 
السلمية التي 

تميزت بازدياد 
حجم المشاركة 

الجماهيرية وعدد 
األحزاب المشاركة 

في تلك 
االحتجاجات، ما 

شكل أيًضا حافًزا 
أمام المعارضة 

العربية للمشاركة 
فيها

بين استقطاب النظام
والنزوع إلى المعارضة

كيف كان 
الحراك الكردي 

في عهد
األسد االبن

“انتفاضتان” كرديتان
في عهد بشار األسد..

وإعالن معارضة “رسمي”
االنتقال إلى النشــــــاط العلني

شـهدت بدايـة العقـد املـايض تطـوًرا الفًتا 
األحـزاب  اعتمدتهـا  التـي  األدوات  يف 
الكرديـة السـورية يف حراكها السـيايس، 
وذلـك بسـبب الرتاكـامت التـي نتجـت عن 
 ،1957 العـام  منـذ  اسـتمر  سـيايس  إرث 
إبـان تأسـيس أول حـزب سـيايس كـردي 

سـوريا.  يف 
وأسـهمت التغيـريات الحـادة يف الخارطة 
السياسـية التـي شـهدها اإلقليـم املحيـط 

إىل  الكرديـة  األحـزاب  دفـع  يف  بسـوريا 
السـيايس  العمـل  دائـرة  مـن  الخـروج 
الـرسي الـذي ترسـخ خـالل مرحلـة حكم 
حافـظ األسـد، فبـدأت تلك األحـزاب بأوىل 
الخطـوات الجديـدة بقـرار التظاهـر أمـام 
مجلس الشـعب السـوري يف العـام 2002 
مبناسـبة اليـوم العاملـي لحقوق اإلنسـان، 
بقـرار مـن حـزب “يكيتـي” الكـردي الذي 

أعلـن عـن تأسيسـه يف العـام 2000. 

هجـات  شـكلت  الخارجـي  املسـتوى  وعـى 
الحـادي عـرش من أيلـول يف الوليـات املتحدة 
السياسـة  يف  جذريًـا  تغيـرًا  األمريكيـة 
األوسـط،  الـرشق  منطقـة  تجـاه  األمريكيـة 
وظهـرت مشـاريع سياسـية جديـدة كمرشوع 
“الـرشق األوسـط الكبـر”، ومـا رافقـه مـن 
تحرك عسـكري أمريـي يف أفغانسـتان ومن 
ثـم العـراق واإلطاحـة بحكمـي حركـة طالبان 

الثانيـة. البعـث يف  يف األوىل وحـزب 
عضـو املكتـب السـيايس يف حـزب “يكيتـي” 
الكـردي يف سـوريا، سـليان أوسـو، يقـول 
يف هـذا الصـدد إن العـام 1992 هـو بدايـة 
للتاريـخ الجديـد للحركـة السياسـية الكردية، 
حـن قـاد حـزب “يكيتـي”، الـذي نشـأ عـن 
حينهـا،  أحـزاب  عـّدة  بـن  سياسـية  وحـدة 
املـدن  يف  الجـدران  عـى  ملصقـات  حملـة 
الكرديـة ودمشـق مبناسـبة الذكـرى الثالثـن 
لإلحصـاء السـتثنايئ يف محافظـة الحسـكة، 
والتـي انتهـت باعتقال العرشات مـن القيادين 
محكمـة  يف  ومحاكمتهـم  الكـرد،  والنشـطاء 
أمـن الدولة بدمشـق، ومـا رافقها مـن مظاهر 

احتجاجيـة أمـام مبنـى املحكمـة. 
يضيـف أوسـو، يف حديـٍث إىل عنـب بلـدي، 
أن “شـكل أدوات النضـال الكرديـة تغـّر مـع 
)يكيتـي(  إليهـا  دعـا  التـي  األوىل  املظاهـرة 
أمـام مجلـس الشـعب مبناسـبة اليـوم العاملي 
لإلعـالن عـن حقـوق اإلنسـان يف 10 كانـون 
الحتجاجـات  بعدهـا  لتتـاىل   ،2002 الثـاين 
السـلمية التـي متيـزت بازدياد حجم املشـاركة 
الجاهريـة وعدد األحـزاب املشـاركة يف تلك 
الحتجاجـات، مـا شـكل أيًضـا حافـزًا أمـام 
املعارضـة العربيـة للمشـاركة فيهـا، إذ بلغـت 
هـذه الحتجاجـات ذروتهـا يف انتفاضـة آذار 
عـام 2004، حـن افتعل النظـام حادثة امللعب 
يف القامشـيل لسـتفزاز الشـارع الكردي، من 

خالل اإلسـاءة للرموز الكرديـة، ومارس حينها 
املتظاهريـن  ضـد  األسـاليب  وأبشـع  القمـع 

وراحـت ضحيتهـا عـرشات الشـهداء”.
وذكـر السـيايس الكـردي أن ردة فعل الشـعب 
الكـردي “كانت قويـة"، إذ عمـت الحتجاجات 
كافـة املـدن الكرديـة واملـدن الكـربى كحلـب 
ودمشـق، "غـر أن النظـام متكـن مـن إيهام 
الشـارع العـريب مـن خـالل التضليـل الـذي 
مـا  القوميـة،  بالعواطـف  واللعـب  مارسـه 
السـورين يف  أدى إىل عـدم مشـاركة بقيـة 
السياسـية  األحـزاب  أن  مؤكـًدا  النتفاضـة”، 
 ،2004 الكرديـة تعتـرب “انتفاضـة آذار عـام 

بدايـة حقيقـة للثـورة السـورية”.
الشـيخ  اغتيـال  حادثـة  عـى  أوسـو  وعـّرج 
فاعتربهـا   ،2005 عـام  الخزنـوي  معشـوق 
مبثابـة “انتفاضـة”، شـكلت ردة فعـل قويـة 
لدى الشـارع الكـردي، لفتًـا إىل تفاعل الحركة 
السياسـية الكردية بشـكل فعال مـع املنتديات 
التـي تأسسـت خالل مـا يعرف بحقبـة “ربيع 
دمشـق”، يف بدايـة العقـد املـايض، معتـربًا 
تلـك املنتديـات بدايـة التعـرف الحقيقـي بن 

املعارضـة السـورية والحركـة الكرديـة.
كـا أشـار عضـو املكتـب السـيايس يف حزب 
“يكيتـي” إىل انضـام العديـد مـن األحـزاب 
الكرديـة إىل “إعـالن دمشـق” الـذي تأسـس 
مبشـاركة العديد مـن القـوى املعارضـة، لفتًا 
إىل أن الكثـر مـن تلـك القـوى “مل تتمكن من 
التخلـص مـن الخطـاب القوموي الـذي فرضه 
النظـام عـى عقـول العديـد مـن السـورين، 
املعارضـة مـن تفّهـم  القـوى  مـا منـع تلـك 
مجـرد  واعتربتهـا  الكرديـة  القضيـة  جوهـر 
قضيـة مواطنـة فقـط، متناسـية بـأن القضية 
الكرديـة هـي قضية شـعب يعيش عـى أرضه 

التاريخيـة”.

الثالثـة انعطافًـا  شـهدت بدايـة األلفيـة 
النضاليـة  األشـكال  تاريـخ  يف  مهـًا 
أول  الكرديـة يف سـوريا، وكان  للحركـة 
التظاهـر  التغـرات هـو  تلـك  مـؤرشات 
أن  قبـل   ،2002 الشـعب  مجلـس  أمـام 
يتكـرر األمـر خـالل السـنوات الالحقـة، 
ويف هـذا اإلطـار يـرى املحامـي الكردي 
فيصـل بدر، الـذي يقيم حاليًـا يف أملانيا، 
وهو قيـادٌي سـابق يف حـزب “يكيتي”، 
أن ذلـك كان “انعطافًـا مهـًا يف أشـكال 
السياسـية  الحركـة  قبـل  مـن  النضـال 
مـرة،  وألول  الكـرد،  كـرس  إذ  الكرديـة، 
الطـوق األمنـي الـذي فرضـه النظام عى 
مينـع  كان  والـذي  السياسـية  الحركـة 
إىل  والخـروج  عليهـا  علنـي  نشـاط  أي 
الشـارع. وحقيقة فوجئ النظـام بإرصار 
القيـام  عـى   ،2002 تظاهـرة  منظمـي 
بذلـك بالرغم مـن الضغوط الهائلـة التي 
مورسـت عليهـم مـن كل حـدب وصوب، 
ناهيـك عـن إطالق الوعـود الكاذبـة بغية 

إقناعهـم بالرجـوع عـن قرارهـم”.
ل يـزال املحامـي يتذكر اللحظـات األوىل 
مـن تلـك التظاهـرة، وحالـة الرقـب ملـا 
سـيقدم عليـه النظـام ضـد املتظاهرين، 
لكـّن  بلـدي،  لعنـب  يقولـه  مـا  عـى 
الظـروف سـاعدت يف األمـر، فقـد كان 
النظـام تحت األنظـار والضغوط، سـواء 
يف الداخـل، لجهة املطالبـة بالدميقراطية 
واحـرام حقوق اإلنسـان، أو مـن الخارج 
كالرشاكـة األوروبية املتوسـطية وضغوط 
الغـرب عـى النظـام لتغير سـلوكه عى 
بـاب  انتـزاع  وتـم  املسـارات،  مختلـف 
املبـادرة مـن النظـام ليبـدأ حراكًا سـلميًا 
يف الشـارع مل يقترص عى حـزٍب لوحده 
بـل انضمـت إليـه أحـزاب أخـرى كردية 

ولحًقـا أحـزاب سـورية معارضـة.

املعارضة و”أصدقاء” الكرد
“انتفاضـة  اندلعـت   2004 العـام  يف 
لكـرة  مبـاراة  خلفيـة  عـى  قامشـلو”، 
والفتـوة،  الجهـاد  فريقـي  بـن  القـدم 
واختـار حينها النظـام الحـل األمني ضد 
املتظاهريـن الكـرد، مـا أودى بحياة أكر 
وآلف  الجرحـى  ومئـات  شـابًا   35 مـن 
الحتجاجـات  عمـت  أن  بعـد  املعتقلـن، 
كل املناطـق الكرديـة يف البـالد إضافـة 
إىل حلـب ودمشـق، وكان لذلـك أثـٌر عى 
الوعـي الجمعي الكـردي واملوقـف العام 
طبيعـة  وعـى  الحاكـم،  النظـام  مـن 

السـورية. املعارضـة  العالقـات مـع 
ويعتقـد املحامي فيصل بـدر أن الحتكاك 
بـن الجمهوريـن كان مدبـرًا، بقصد قمع 
الكـرد وحركتهـم ووضـع حّد لنشـاطهم 
العلنـي الـذي مل تنفـع معـه العتقـالت 
وأسـاليب الرغيـب والرهيـب، وخاصـة 
أن هـذا الحـراك ترافـق مع حـوارات بن 
األحـزاب الكردية والسـورية عى مختلف 
السياسـية  املنتديـات  مشـاربها، ولعبـت 

والثقافيـة دوًرا رئيًسـا فيها.
شـكل ذلك شـعوًرا بالخوف لـدى النظام 
وأراد بذلـك أن يـرضب عصفورين بحجر، 
بحسـب تعبـر املحامـي، وذلـك بإرهاب 
تتمتـع  كانـت  التـي  الكرديـة  الحركـة 
بنفـوذ كبـر بـن الجمهـور. كـا لعـب 
الوضـع السـيايس يف كردسـتان العراق 
هنـاك يف  الكـردي  باإلقليـم  والعـراف 
زيـادة مخـاوف النظام أكـر، ليدفعه إىل 
قطـع الطريـق أمـام أي تفاهـات جدية 
بـن الحركـة السياسـية الكرديـة وبـن 
الحركـة السياسـية عـى مسـتوى البالد.

“لكـن النتفاضـة التي انطلقـت يف اليوم 
عمـوم  لتشـمل  امتـدت  والتـي  التـايل، 
أرجـاء كردسـتان سـوريا وبقيـة مناطق 
وجـود الكـرد يف الداخل واملهجـر، كانت 
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حقيقة كان رد الشعب 
الكردي مزلزاًل بالرغم 

من إرهاب النظام وقتله 
لعشرات المتظاهرين 
واعتقال اآلالف في 

األيام األولى إضافة إلى 
مئات المصابين، ما جعل 

النظام في حالة تخبط 
وإرباك وانعكست النتائج 

التي يبتغيها عليه

االنتقال إلى النشــــــاط العلني

)AP( 2012 مظاهرة لكرد سوريين ضد النظام السوري في مدينة القامشلي

صـدر إعالن دمشـق يف 16 ترشين 
بحسـب   ،2005 العـام  مـن  األول 
نـص وثيقـة اإلعـالن، كــ “جهـد 
مشـرتك بني تشـكيالت مختلفة من 
املعارضة السـورية بشـقيها العريب 
سياسـات  عـىل  رًدا  والكـردي، 
واحتـكاره  السـوري  النظـام 
للسـلطة وتأسيسـه نظاًما شمولًيا 
السياسـية  انعـدام  إىل  أدى  فئويًـا 
يف املجتمـع وخـروج النـاس مـن 
دائـرة االهتـامم بالشـأن العـام، ما 
أورث البـالد هـذا الحجم مـن الدمار 
املتمثـل بتهتـك النسـيج االجتامعي 
الوطني للشـعب السـوري واالنهيار 
والعزلـة  واألزمـات  االقتصـادي 
الخانقـة التي وضـع النظـام البالد 
فيهـا نتيجـة سياسـاته التـي بنيت 
عىل أسـس استنسـابية وليس عىل 

هـدى املصالـح الوطنيـة العليـا”.
اإلعـالن  عـىل  املوقعـون  وصـف 
حينهـا نـص الوثيقة بأنهـا “مهمة 
تغيـري إنقاذيـة، تخـرج البـالد مـن 
صيغـة الدولـة األمنيـة إىل صيغـة 
الدولـة السياسـية، ومتكن الشـعب 
األمـور  مبقاليـد  اإلمسـاك  مـن 
شـؤونها  إدارة  يف  واملشـاركة 
بحريـة”. وطالـب اإلعـالن بإقامـة 
الدميقراطـي  الوطنـي  النظـام 
والقطـع  الشـمويل  الفكـر  ونبـذ 
اإلقصائيـة  املشـاريع  جميـع  مـع 
ونبـذ  واالسـتئصالية  والوصائيـة 

السـيايس. العنـف 
الثقـايف  املكـون  اإلسـالم  واعتـرب 
األبـرز يف حيـاة األمـة والشـعب، 
كنظـام  الدميقراطيـة  واعتـامد 
واألسـس  القيـم  عاملـي  حديـث 
يقوم عـىل مبادئ الحرية وسـيادة 
الشـعب ودولـة املؤسسـات وتداول 
انتخابـات  خـالل  مـن  السـلطة 
دسـتور  وصياغـة  ودوريـة،  حـرة 
يجعـل  عـرصي  دميقراطـي 
املواطنـة معيـاًرا لالنتـامء ويعتمد 
التعدديـة وتـداول السـلطة سـلمًيا 
وسـيادة القانـون يف دولـة يتمتع 
الحقـوق  بـذات  جميـع مواطنيهـا 
عـن  النظـر  بـرصف  والواجبـات 
أو  اإلثنيـة  أو  الديـن  أو  الجنـس 

العشـرية. أو  الطائفـة 
إىل  دمشـق  إعـالن  دعـا  كـام 
عـادل  دميقراطـي  حـل  إيجـاد 
يضمـن  مبـا  الكرديـة،  للقضيـة 
املسـاواة التامـة للمواطنـني الكـرد 
السـوريني مـع بقيـة املواطنني من 
حيـث حقـوق الجنسـية والثقافـة 
وبقيـة  القوميـة  اللغـة  وتعلـم 
والسياسـية  الدسـتورية  الحقـوق 
عـىل  والقانونيـة،  واالجتامعيـة 
قاعدة وحدة سـوريا أرًضا وشـعًبا، 
وال بد مـن إعادة الجنسـية وحقوق 
منهـا  حرمـوا  للذيـن  املواطنـة 

كلًيـا.  امللـف  هـذا  وتسـوية 
كـام طرح اإلعـالن أفـكاًرا للوصول 

إىل مـا دعـا إليـه مـن خـالل فتـح 
دميقراطـي  لحـوار  القنـوات 
بـني  ومتكافـئ  شـامل  وطنـي 
جميـع مكونـات الشـعب السـوري 
والسياسـية  االجتامعيـة  وفئاتـه 
واالقتصاديـة، وتشـجيع املبـادرات 
السياسـية  إىل  باملجتمـع  للعـودة 
بالشـأن  النـاس  اهتـامم  وإعـادة 
العـام، وتشـكيل اللجـان واملجالس 
املختلفـة  والهيئـات  واملنتديـات 
محلًيا وعىل مسـتوى البالد لتنظيم 
الحـراك العام الثقـايف واالجتامعي 
والسـيايس واالقتصـادي، والتوافق 
برنامـج  عـىل  الشـامل  الوطنـي 
مشـرتك ومسـتقل لقـوى املعارضة 
التحـول  مرحلـة  خطـوات  يرسـم 

الدميقراطيـة.  سـوريا  ومعـامل 
ووقـع إعـالن دمشـق حينهـا عـّدة 
التجمـع  أبرزهـا:  سياسـية  قـوى 
الوطنـي الدميقراطـي يف سـوريا، 
الكـردي  الدميقراطـي  التحالـف 
يف سـوريا، لجـان إحيـاء املجتمـع 
املدين، الجبهـة الدميقراطية الكردية 
يف سوريا، حزب املسـتقبل )الشيخ 
نواف البشـري(، إضافـة إىل عدد من 
والوطنيـة  املسـتقلة  الشـخصيات 
جـودت  سـيف،  ريـاض  ومنهـا: 
سـمري  عيـد،  عبدالـرزاق  سـعيد، 
النشـار، فداء أكرم الحـوراين، عادل 
هيثـم  الضحـاك،  عبدالكريـم  زكار، 

املالـح ونايـف قيسـية.

إعالن دمشق للتغيير الديمقراطي

سـتطول أكـر لـول توافـق ما سـمي آنذاك 
مبجمـوع األحـزاب الكرديـة عـى التهدئـة 
لعتبـارات خاصـة بـكل طـرف”، أضـاف 
املحامـي فيصـل بـدر، موضًحـا “حقيقـة 
كان رد الشـعب الكـردي مزلـزًل بالرغم من 
إرهـاب النظام وقتلـه لعـرشات املتظاهرين 
إضافـة  األوىل  األيـام  يف  اآللف  واعتقـال 
إىل مئـات املصابـن، مـا جعـل النظام يف 
حالـة تخبـط وإربـاك وانعكسـت النتائـج 
التـي يبتغيهـا عليـه، سـواء لزديـاد نفوذ 
األحـزاب الكرديـة بـن الناس واسـتمرارها 
يف نضالهـا العلنـي، وكذلـك لجهـة ازدياد 
التواصـل والحـوار بن الكـرد وبقية القوى 
القـوى  ومواقـف  السـورية  واملكونـات 
الدوليـة، وخاصة أمريكا املنددة مبارسـات 
مـن  املزيـد  الكـرد  اكتسـب  لقـد  النظـام. 
األصدقـاء عـى خـالف مـا كانت تشـتهيه 

النظام”. ريـاح 

لفت نظر الغرب ُيغضب النظام أكثر
واسـتطاعت بعـض األحـزاب خـالل العقد 
األول مـن القـرن الحـايل تأسـيس عالقات 
دوليـة محـدودة مـع عـّدة سـفارات لدول 
غربيـة، بينهـا أمريـكا وبريطانيا وفرنسـا 
وغرهـا، مـا كرّس صـورة الحـراك الكردي 
العلنـي، مقابـل تحفظـات أكـرب مـن قبـل 

النظـام السـوري.
كان هنـاك تواصل جيد بـن بعض األحزاب 
املسـتقلن  الناشـطن  وبعـض  الكرديـة 
أيًضـا وبـن السـلك الدبلومـايس الغـريب 
يف دمشـق، فقـد جذبـت تظاهـرات الكـرد 
وانتفاضتهـم انتبـاه القوى الدوليـة والرأي 
العـام الـدويل والسـوري للكرد وللمسـألة 
ينـدرج  النتبـاه  هـذا  كان  وإن  الكرديـة، 
وعـى  العموميـات  يف  للغـرب  بالنسـبة 
الحقوقيـة  املفاهيـم  الغالـب ضمـن إطـار 

ومبقـدار ارتباطه بالوضع السـيايس العام 
يف البـالد.

وأكّـد فيصل بـدر أن هذه العالقات شـكلّت 
دفًعـا معنويًـا أكر مـن أن يكـون ذا طابع 
مؤثـر يف خيـارات الحركة الكرديـة، ولكنه 
فتـح أمامهـا آفاقًـا أوسـع ومجـاًل للحركة، 
مردفًـا “مل تكـن بذلـك التأثر الذي يشـكل 
النعطافـة، ألن القـوى الغربية مل تكن متلك 
تصـورات ومخططـات واضحـة )وأخـى 
أنهـا ماتـزال( تجـاه الكـرد يف كردسـتان 
إيصـال  يف  أسـهمت  ولكنهـا  سـوريا، 
قضيتهـم إىل مواقـع القرار يف هـذه الدول 
عـى األقـل، عـدا عـن أن هـذه العالقـات 
أكسـبت الكـرد العديـد مـن الدبلوماسـين 
وحسـب علمـي يـزداد تأثرهـم يوًمـا بعد 

. ” يوم
هـذه  إىل  بغضـب  ينظـر  النظـام  كان 
فرملتهـا،  باتجـاه  ويضغـط  العالقـات 
ولكنـه كان مضطـرًا لغـض الطـرف عنها، 
نظـرًا للظـروف السـائدة آنـذاك، ل سـيا 
قبـل  العراقـي مـن  النظـام  إسـقاط  بعـد 
األمريكيـن وحلفائهـم، وانتعـاش القضية 
الكرديـة عـى خلفيـة ذلـك ومتتـع الكـرد 
وكذلـك  بـه،  معـرف  فيـدرايل  بإقليـم 
محاولتـه إرضـاء األوروبيـن لقبوله ضمن 
املتوسـطية  األوروبيـة  الرشاكـة  منظومـة 
دعمـه  لجهـة  عليـه  املتزايـدة  والضغـوط 

لإلرهـاب.
تراجعـت تلك العالقـات يف شـكلها العلني 
الرشاكـة  األمـل يف  النظـام  أن فقـد  بعـد 
مـع أوروبـا، ليعتقـل املعارضـن وخاصـة 
الشـخصيات الرمزيـة، ولكنهـا مل تنقطـع. 

“إعالن دمشق” وخالف عربي- كردي
شـهدت الفـرة بـن العـام 2000 ولغايـة 
بـن  العالقـات  يف  تناميًـا   2011 العـام 

أطـراف الحركـة الكردية املختلفـة من جهة 
وتشـكيالت املعارضـة السـورية، وتّوّجـت 
وثائـق  بتوقيـع  العالقـات  تلـك  بعـض 
سياسـية ألول مـرة بـن الجانبـن، كإعالن 
دمشـق، إىل جانـب املنتديـات أو مـا يعرف 

بــ “ربيع دمشـق”.
وأوضـح بـدر أن أول وثيقـة تـم التوقيـع 
عليهـا كانت وثيقة تأسـيس هيئة التنسـيق 
الوطنيـة للدميقراطيـة وحقـوق اإلنسـان، 
التي سـبقت تأسـيس إعـالن دمشـق، الذي 
بنـي عـى أنقـاض هـذا اإلطـار، وقـد كان 

فعالية. وأكـر  أشـمل 
لكـن، وبحسـب رؤية املحامي، فـإن التجاه 
القومـي العـرويب املتمثـل آنـذاك بالتجمع 
الوطنـي الدميقراطي، كان السـبب يف إنهاء 
إعالن دمشـق، بسـبب إنكاره ملا تـم التفاق 
عليه، بوجـوب إيجاد حـل دميقراطي عادل 
للقضيـة الكرديـة، وطالب وقتهـا بتفصيله 
عـى قاعـدة رفـض أي اعـراف بالجغرافيا 
مصطلـح  نسـف  تـم  إذ  الشـأن،  هـذا  يف 
حـل القضيـة الكرديـة مـن خـالل رشحـه 
والدخـول يف تفاصيلـه، بحيـث أصبحـت 
قضيـة مواطنـة ليـس إل، بـل إن التجـاه 
العـرويب ازداد فيـه واقـرن بنزعـة دينيـة 
إسـالمية أيًضـا من خـالل التوضيـح الذي 
أصـدره قـادة اإلعـالن لحًقا هو أن سـوريا 
جـزء ل يتجزأ مـن الوطن العـريب والتأكيد 

عـى الهويـة اإلسـالمية للبالد.

اقتراب من النظام أم سعي إلسقاطه؟
يـرى البعـض أن النظـام السـوري حـاول 
عـن  نتجـت  التـي  الصدمـة  امتصـاص 
انتفاضـة 2004، مـن خالل إفسـاح املجال 
أمـام األحـزاب الكردية للتظاهـر والعتصام 
بـدون  دمشـق  يف  سـيادية  دوائـر  أمـام 
كُلَـف باهظـة، عـى الرغـم من أنـه مل يكن 

مسـتعًدا إلنجاز أي انفتاح سـيايس حقيقي 
يف البـالد.

لكـن املحامـي بـدر رأى يف هـذا التحليل 
الكرديـة  فاألحـزاب  “تسـطيًحا شـديًدا”، 
النتفاضـة  قبـل  التظاهـر  إىل  بـادرت 
بعامـن ولكـن هـذه التظاهرات اكتسـبت 
النتفاضـة  بعـد  قـوة  أكـر  طابًعـا 
والنظـام  الجاهريـة،  املشـاركة  لناحيـة 
كان ميـارس "تقيـة" مـع الكـرد بسـبب 
يـأُل  ومل  واإلقليميـة،  املحليـة  الظـروف 
يف  السـلطة  عـى  اسـتيالئه  منـذ  جهـًدا 
احتـواء الحركـة الكردية، ولكنـه مل ينجح 
متاًمـا يف احتـواء جميـع هـذه األحـزاب 
يعتربهـا  كان  مـا  احتـواء  يف  فشـل  بـل 
أقـرب إليـه، فقـد كان تعامل النظـام فظًا 
مـع مظاهـرات األحـزاب الكرديـة ولكـن 
كانـت هنـاك حـدود يضعهـا هـو حسـب 
الوجـود  املحيطـة، إضافـة إىل  الظـروف 
األمريـي عى حـدوده والحـراك اللبناين 
كل  عليـه،  الغربيـة  والضغـوط  املضـاد 
القومـي  املـد  صعـود  مـع  ترافـق  ذلـك 
الـدويل  الهتـام  جانـب  إىل  الكـردي 

وقضيتهـم. بالكـرد 
يضيـف بـدر، "كانـت هنـاك جهـود مـن 
مـن  املظاهـرات  هـذه  إلفـراغ  البعـض 
مضامينهـا وإخضاعهـا لإلجـاع، وعندمـا 
انضمـت أغلبية األحـزاب إليهـا كان التفاق 
عـى لفتـة أو شـعار مصـدر إشـكال يف 
املـزروع  إن الرشطـي  أحيـان كثـرة، بـل 
فعاليـة  أكـر  كان  الكثريـن  دواخـل  يف 
القـوى  وجميـع  النظـام،  رشطـي  مـن 
كانـت لديهـا قناعـة أن النظـام لـن يعطي 
أحـًدا شـيئًا، ولكن إسـقاط النظـام مل يكن 
مطروًحـا من قبـل الجميع، لقـد كان وضًعا 
محـرًا ومربـًكا وكانـت املارسـة مبهمـة 
والخطـاب حّال أوجـه من قبـل الجميع".

 المحامي الكردي
فيصل بدر
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مّثل العام 2000 بداية لتحوالت جذرية يف تاريخ 
الحركة الكردية يف سوريا، وجاء ذلك مرتبطًا 

بظروف موضوعية متثلت بصعود بشار األسد 
إىل سدة الحكم يف سوريا خلًفا لوالده، واالنفتاح 

املزعوم الذي دعا من خالله الرئيس الجديد إىل 
بداية عهد جديد يف البالد، فكان األمر مقدمة 

النطالق ما يعرف بربيع دمشق واملنتديات التي 
أسست يف عّدة مدن سوريّة. إىل جانب ظروف 
ذاتية توضحت من خالل ظهور تيارين بارزين 
يف الحركة الكردية، األول دعا إىل االنتقال من 

مرحلة النضال الرسي من خالل تنظيم نشاطات 
ميدانية خارج الدوائر املغلقة والتحول نحو 

علنية العمل السيايس ولو بشكل نسبي، بينام 
دعا الثاين للحفاظ عىل اآلليات النضالية التي 

اتسم بها تاريخ الحركة الكردية يف سوريا طيلة 
عقود خلت. ويفرس كثريون أن التناقض الذي 

ظهر بني التيارين يعود إىل االختالف الذي عصف 
بالحركة الكردية جراء حملة امللصقات التي متت 

يف تسعينيات القرن املايض والتي أسفرت عن 
اعتقال عرشات السياسيني والناشطني الكرد. 

أفرز الجدل الصاعد يف صفوف الحركة الكردية 
حول التوجه نحو املزيد من الحراك العلني وتدوال 

مصطلح درج يف تلك الفرتة “الحقوق يجب 
أن تنتزع”، إىل ظهور حزب يكيتي الكردي يف 

سوريا، ليقوم مع بداية العام 2002 بتنظيم 
أول مظاهرة أمام مجلس الشعب السوري يف 

ذكرى اإلعالن العاملي لحقوق اإلنسان يف العارش 
من كانون األول مبشاركة نحو مئة عضو من 

الحزب إضافة إىل مستقلني وأعضاء من أحزاب 
أخرى. ووزع الحزب حينها بيانًا طالب فيه بحّل 

دميقراطي للقضية الكردية وإلغاء كافة سياسات 
التمييز بحق الكرد وبالدميقراطية والحريات 

العامة لعموم البالد، وعىل إثر ذلك اعتقل النظام 
كاًل من حسن صالح ومروان عثامن، القياديني 
يف حزب يكيتي، واللذين كانا يقودان املظاهرة، 

ليحاكام الحًقا من قبل محكمة أمن الدولة العليا 
بالسجن خمسة أعوام قبل أن يخفض الحكم إىل 

عام وشهرين. 
مل متِض أكرث من ستة أشهر حتى نظمت 

أربعة أحزاب كردية هي اليسار الكردي، االتحاد 
الشعبي، الوحدة الدميقراطي الكردي، إضافة إىل 

حزب يكيتي، مظاهرة ثانية أمام مبنى منظمة 
األمم املتحدة للطفولة )يونيسيف(، يف دمشق 
بتاريخ 25 حزيران 2003، واعتقل إثرها سبعة 

من املشاركني، وتراوحت أحكامهم بالسجن بني 
عام وثالثة أعوام.

تالحقت األحداث املفصلية التي مّيزت العقد 
األول من األلفية الثالثة، إذ انطلقت "انتفاضة 

قامشلو" يف 12 آذار من العام 2004، بعد مباراة 
ضمن مجريات الدوري السوري لكرة القدم بني 

فريقي الجهاد )القامشيل( والفتوة )دير الزور(، 
وتحول الصدام بني جمهوري الفريقني إىل 

انتفاضة شعبية عارمة شملت جميع املناطق 
الكردية إضافة إىل مدينتي حلب ودمشق. ومل 

ينتظر النظام كثريًا حتى اتخذ قراره يف استخدام 
الحل األمني مبواجهة املتظاهرين السلميني، 

فقام محافظ الحسكة حينها، سليم كبول، 
بإطالق الرصاصة األوىل من مسدسه الخاص 
كام أشيع يف ذلك الوقت، باتجاه املتظاهرين. 

وأظهرت “انتفاضة قامشلو” اختالفات جديدة 
بني األحزاب الكردية، إذ أسمت بعض تلك األحزاب 

االنتفاضة بـ “أحداث القامشيل” أو “الهبة” 
أو “الفتنة”، رغم أن تلك األحزاب شاركت تحت 

مسمى مجموع األحزاب الكردية يف تقليل 
الخسائر التي كان من املتوقع أن تكون مكلفة 

وباهظة، خاصة مع انسياق النظام وراء 
الحل األمني الواسع، إذ خلفت أربعة أيام من 

االحتجاجات نحو 38 شهيًدا، ومئات الجرحى 
وآالف املعتقلني، إضافة إىل نرش جنود من 
الجيش السوري يف معظم مدن الحسكة.

وكان من نتائج االنتفاضة الشعبية تنامي املد 

القومي الكردي وارتفاع منسوب األمل بالتحرر 
وخاصة بعد سقوط النظام العراقي، وكرس 

حاجز الخوف وتزايد القبول الشعبي للتيار الداعي 
إىل تصعيد النشاطات النضالية العلنية املبارشة 

ضد النظام السوري.
لقد واجه النظام السوري املظاهرات بالرصاص 
الحي ونّفذ اعتقاالت واسعة النطاق يف مناطق 

مختلفة أثناء االنتفاضة، ومات منهم بعض 
األشخاص تحت التعذيب يف معتقالته، لتخمد 

االنتفاضة خالل أيام. 
ويرجع فشل االنتفاضة إىل سببني رئيسيني 
وفق متابعني كرد: أولهام القمع املفرط من 

جانب النظام السوري، وثانيهام عدم تضامن 
السوريني يف بقية املناطق معها، لترتك وحيدة 
يف مواجهة النظام الذي ميلك سجاًل كبريًا يف 

قمع االحتجاجات، إىل جانب اعتامد النظام 
عىل تسليح بعض العشائر العربية يف املنطقة 

وإطالق يدها يف األحياء الكردية وخاصة يف 
مناطق مثل الحسكة، حيث تعرضت أحياء كردية 

كاملة للنهب والسلب بتشجيع وحامية من 
النظام وعنارصه األمنية. 

ومن املفاصل الرئيسية يف تلك الحقبة، 
كان سطوع نجم الشيخ معشوق الخزنوي، 
سليل العائلة الخزنوية )“خلفاء” الطريقة 

النقشبندية(، حيث شكلت االنتفاضة انعطافة 
يف حياة الشيخ الخزنوي، فكرّس حياته منذ 

تلك الفرتة من أجل “أفضل الجهاد كلمة حق عند 
سلطان جائر”، ما شكّل حالة من التداخل بني 

الحراك القومي واملعارضة الكردية والتيار الداعي 
للقيام مبواجهات سلمية مبارشة مع النظام وفق 

اإلسالم الذي دعا إليه الشيخ يف خطبه، اإلسالم 
الذي يقف يف وجه الظلم ويدعو إىل مواجهة 

الظامل، والتي ترجمها يف مقولته الشهرية: 
“الحقوق ال يتصدق بها أحد، إن الحقوق تؤخذ 

بالقوة”.
لقيت دعوات الشيخ معشوق الخزنوي ولغته 

املبارشة ووجوده يف مقدمة النشاطات املعارضة 
للنظام قبواًل شعبًيا واسًعا، ومن كافة رشائح 

املجتمع الكردي، إضافة إىل مشاركته يف الكثري 
من الندوات واالجتامعات اإلسالمية داخل سوريا 

وخارجها وعىل الفضائيات الكردية والعربية، 

كام أقام عالقات طيبة مع املنظامت الدولية 
واألوروبية الحقوقية والدينية من أجل إحالل 

حوار األديان والحضارات محل رصاعها، محاربًا 
يف ذات الوقت التطرف والتكفرييني، وشارًحا 
القضية الكردية وعدالة املطالبة بإحقاق الحق 

ورفع الظلم عنهم. 
كان نشاط الشيخ الخزنوي يؤسس لحراك 

شـعبي خارج األطر الضيقة التي كانت تعمل 
فيهـا األحزاب الكردية، ما اعتربه النظام خطًرا 

داهاًم يستوجب إيقافه، فاختطف الشيخ 
الخزنوي يف دمشق يف العارش من أيار 

مـن العام 2005 من قبل مجهولني، لتنطلق 
مظاهرات يف القامشيل ويف دمشق للمطالبة 
بالكشـف عن مصريه دعت إليها كافة األحزاب 
السياسية الكردية واملعارضة العربية حينها، 

ليأيت خرب اغتيال الشـيخ عرب جهة أمنية ادعت 
أنها وجدت جثة الشـيخ الخزنوي يف قرب قرب 

ديـر الزور. بعد معاينة الجثة من قبل ذويه تبني 
أن الشـيخ تعرض إىل تعذيب شديد ومبختلف 
الوسـائل ما أدى إىل مقتله بعد عرشين يوًما 

عىل اختطافه. 
نقل جثامن الشيخ الخزنوي إىل القامشيل 

ملفوًفا بالعلم الكردي، ليسـتقبله يف مدخل 
املدينة ما ال يقل عن نصف مليون مشـّيع 

قدمـوا من كافة املناطق املحيطة باملدينة. ويف 
الخامس من حزيران 2005 دعا حزبا يكيتي 

وحزب آزادي الكرديان إىل مظاهرة شاركت فيها 
العديد من املنظامت الكردية املستقلة أبرزها 

حركة الشـباب الكرد تدعو للكشف عن حقيقة 
اغتيال الخزنوي، ليشارك يف التظاهرة خمسون 
ألف متظاهر، واجههم النظام بالرصاص وأطلق 

يد املجموعات املسـلحة لنهب ممتلكات الكرد 
عقابًا وترهيًبا.

يعترب العقد األول من األلفية الثالثة مرحلة 
مهمة يف تاريخ الحركة الكردية، إذ شهدت تلك 

الفرتة تغيريات جذرية يف سبل النضال السيايس 
الكردي، كام اعتربت فرتة ذهبية يف بناء عالقات 

واسعة بني الحركة الكردية واملعارضة السورية 
مستفيدة من التطورات اإلقليمية والدولية 

املتسارعة التي أثرت عىل منطقة الرشق األوسط 
عموًما وسوريا خصوًصا. 

عقد التحوالت الجذرية في أدوات النضال الكردي

آالن حصاف 

الشيخ معشوق الخزنويقبر الشيخ معشوق الخزنوي )والت(
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الذهب تحت الرمال..

البادية السورية تستقطب أطماع الدول

عنـب بلدي - مـراد عبد الجليل

وتشـمل الباديـة مناطـق واسـعة متتد 
دمشـق  وريـف  السـويداء  رشق  مـن 
وحـاة،  حمـص  وريـف  الجنـويب 
)ديـر  الرشقيـة  املنطقـة  إىل  وصـوًل 

الـزور(.

أهـداف كبـرة وراء "معركـة الرمـال" 
تحليـالت  وسـط  عسـكري،  ظاهرهـا 
الباديـة  عـى  يسـيطر  مـن  إن  تقـول 
يفـرض سـيطرته عـى املنطقـة، لكـن 
ثـروات  ملعظـم  الباديـة  احتضـان 
سـوريا، وخاصة حقول النفـط والغاز، 
أكسـبتها أهمية كـربى وجعلتهـا محّط 

الكـربى. الـدول  أنظـار 

ثروات باطنية تحت الرمال
حجـة واحـدة علّقـت عليهـا األطـراف 
وأمريـكا  روسـيا  )دول  املتصارعـة 
محليـة  قـوًى   تدعـم  التـي  وإيـران 
املنطقـة،  عـى  هجومهـا  وأجنبيـة( 
"الدولـة  تنظيـم  محاربـة  وهـي 
إغفـال  ميكـن  ل  لكـن  اإلسـالمية"، 
والـروات  القتصاديـة  املنفعـة 
املوجـودة يف املنطقـة، إن كانـت آبـار 
نفـط وغـاز أو طاقـة شمسـية أو أمور 
الطيـور  وصيـد  كالزراعـة  أخـرى 
الحـرة، بحسـب معـاون وزيـر املاليـة 
يف الحكومـة السـورية املؤقتـة ونقيب 
الكريـم  القتصاديـن يف درعـا، عبـد 

املـرصي.
وتعتـرب حقـول النفـط يف الباديـة من 
التـي  سـوريا،  يف  الرئيسـية  الحقـول 
املحـيل،  إنتاجهـا  يف  عليهـا  تعتمـد 
والـذي كان يبلغ 380 ألـف برميل نفط 

2011، إضافـة  الثـورة يف  خـام قبـل 
سـابقة  علميـة  دراسـات  وجـود  إىل 
تشـر إىل وجـود آبـار نفـط واعدة يف 

املنطقـة.
وتركـز احتياطيات الغاز السـوري يف 
منطقـة تدمـر يف الباديـة، وقـارة يف 
القلمـون الغـريب، وسـاحل طرطـوس 
هـذا  اسـتخراج  تـم  وإذا  وبانيـاس، 
بلـد  ثالـث  سـوريا  سـتصبح  الغـاز 
بحسـب  العـامل،  يف  للغـاز  مصـدر 
للدراسـات  األملـاين  "فريـل"  مركـز 
وقـد  السـوري،  النظـام  مـن  واملقـرب 
قـّدر احتياطـي الغاز السـوري بـ28.5 

بليـون مـر مكعـب.
وأوضـح املركـز أن ثالثـة حقـول غـاز 
متوسـطة الحجم موجودة شـال تدمر 
تكفـي لتزويـد سـوريا كاملـة بالطاقة 
الكهربائيـة 24 سـاعة يوميًـا ملـدة 19 

. سنة
هنـاك  إن  بلـدي  لعنـب  قـال  املـرصي 
احتياطـي سـوريا  إن  تقـول  دراسـات 
مـن الغـاز والبـرول يركـز يف البادية 
السـورية والسـاحل بنسـبة %83 مـن 
بينـا  السـوري،  الحتياطـي  مجمـل 
نسـبة  السـورية  الجزيـرة  يف  توجـد 

فقـط.  12%
وبحسـب الدراسـات فإن آبـار الجزيرة 
سـتبدأ بالنضـوب اعتبـاًرا مـن 2022، 
بينا سـتبقى حقول البادية والسـاحل، 
حتـى عـام 2051 عـى األقـل، إن بـدأ 

املقبل. العـام  اسـتغاللها 
مـن جهتـه، اعتـرب املنتـدى القتصادي 
حزيـران  يف  لـه  تقريـر  يف  السـوري 
املـايض، أن "قضيـة الغاز مـن القضايا 
الحساسـة يف امللف السـوري، إذ تشـر 
العديـد مـن الدراسـات، ومنهـا تابعـة 

لحكومـة النظـام السـوري، إىل وجـود 
العديـد مـن األحـواض النفطيـة التـي 
موزعـة  والنفـط  الغـاز  عـى  تحتـوي 
السـورية  الباديـة  يف  مناطـق  عـى 
وعى السـواحل السـورية أيًضـا، ولكن 
مل يتـم التنقيـب عنهـا بعـد لتدخـالت 

عديدة. دوليـة 
وإىل جانـب وجـود آبار النفـط والغاز، 
أشـار املـرصي إىل أهمية تركيـب ألواح 
شمسـية يف البادية، بسـبب مسـاحاتها 
الواسـعة التـي تتعرض للشـمس دامئًا، 
األمـر الذي يولـد طاقـة وميـّد املناطق 

القريبـة بطاقـة بديلـة "مثينة".

حلٌم بـ "طريق الحرير"
الهجـوم عـى البادية بدأته قوات األسـد 
جـوي  بدعـم  اإليرانيـة  وامليليشـيات 
رويس، يف محاولـة إيرانيـة لفتح معرب 
بـري من طهران إىل السـاحل السـوري 
مـروًرا بالعـراق والباديـة، بهـدف نقل 

إنتاجهـا مـن الغـاز والنفـط الخام.
وكانت إيـران وقّعت، يف متـوز 2011، 
اتفاقًـا مـع النظـام السـوري والعـراق 
ملّد أنبـوب عربهـا إىل البحر املتوسـط 
مـر  ماليـن   110 ينقـل  أوروبـا  ثـم 

مكعـب مـن الغـاز يوميًا.
كـا تحـاول إيـران تحقيـق حلمها يف 
يصـل  اقتصـادي  مركـز  إىل  التحـول 
رشق آسـيا بأوروبـا وإفريقيـا بخطوط 
قلـب  “إيـران  مـرشوع  عـرب  بريـة 
طريـق الحريـر"، الذي طرحـه الرئيس 
أواخـر  رفسـنجاين،  هاشـم  األسـبق، 
وأعـاد  املـايض،  القـرن  الثانينيـات 
طرحـه يف 2013 الرئيس الصيني، يش 
جينينـغ، بحلـم ربـط بالده مـع أوروبا 
وإفريقيـا بشـبكة طرق ميـر أحدها من 

إيـران إىل العـراق وسـوريا، األمر الذي 
لقـى ترحيبًـا مـن قبل طهـران.

عـى  سـيطرت  التـي  روسـيا،  أمـا 
عـرب  السـوري  السـاحل  يف  الـروات 
النظـام  مـع  األمـد  طويلـة  اتفاقيـات 
السـوري، فتكمن مصلحتهـا يف تحقيق 
إيـران هدفهـا يف املمـر الربي، بحسـب 
املنتـدى القتصـادي، ألن ذلـك يعطـي 
موسـكو قوة سياسـية واقتصادية أكرب 
مقتـىض  حسـب  املمـر  تسـويق  عـرب 
الغـاز  بسـوق  والتحكـم  الحاجـة، 
األورويب. التحـاد  دول  يف  وتسـويقه 

صدام مع أمريكا وبريطانيا
لقـى  والـرويس  اإليـران  املـرشوع 
األمريكيـة  املصالـح  مـع  تصادًمـا 
والربيطانيـة التـي تدخلـت يف املنطقة 
التنـف،  يف  عسـكرية  قاعـدة  وأقامـت 
عى الحدود السـورية العراقيـة، بحجة 

“الدولـة”. تنظيـم  محاربـة 
وبـدا هـدف واشـنطن بالقضـاء عـى 
خطـاب  يف  واضًحـا  إيـران  مـرشوع 
ترامـب،  دونالـد  األمريـي،  الرئيـس 
عـى  أكـد  عندمـا  الريـاض  قمـة  يف 
رضورة تحجيـم مـرشوع إيـران وكبـح 
جاحـه، إضافة إىل الهـدف القتصادي 
املنطقـة،  ثـروات  عـى  بالسـيطرة 
فأمريـكا تاريخيًـا ل تدخـل حربًـا دون 

اقتصاديـة. فائـدة 
الـدول  بـن  الحـرب  رحـى  وبـن 
خـارج  السـوريون  يبقـى  املتصارعـة 
باآلثـار  تأبـه  ل  فالـدول  الحسـابات، 
ميكنـأن  التـي  القتصاديـة  والخسـائر 
لسـنوات  السـوريون  لهـا  يتعـرض 
طويلـة نتيجة وضـع يدها عـى ثروات 

بالدهـم.

)albadiacement( مصنع في البادية السورية تابع لشركة اسمنت البادية السورية

مصطلحات اقتصادية

ماذا تعرف
عن الموارد؟

دائـرة  يف  يدخـل  مـا  كل  هـي 
االسـتغالل االقتصـادي لبلـد مـا، 
وبدونـه ال ميكـن أن يكـون هناك 
نشـاط اقتصادي، وبقـدر ما يتاح 
مـن مـوارد ملجتمـع مـا، يتحـدد 
االقتصاديـة. الرفاهيـة  مسـتوى 

وتنقسـم املوارد بحسـب طبيعتها 
ونشـأتها، إىل طبيعية واقتصادية 

وبرشية.
وتعـرف املـوارد االقتصاديـة بأنها 
وتحتـاج  اإلنسـان،  نتـاج  مـن 
رئيسـية،  عنـارص  أربعـة  إىل 
هـي العمـل ورأس املـال واألرض 
واإلدارة، مـن أجـل إنتـاج مختلف 
التـي  والخدمـات  السـلع  أنـواع 
يحتـاج إليهـا املجتمـع، يف حـني 
العامـل  البرشيـة  املـوار  تعتـرب 
اقتصـاد  تنميـة  يف  الرئيـيس 

الـدول.
أمـا املـوارد الطبيعية فهـي كل ما 
الطبيعـة مـن مخزونـات  تؤّمنـه 
بقائـه  أجـل  مـن  لإلنسـان 
حضارتـه. لبنـاء  واسـتخدامها 

إىل  الطبيعيـة  املـوارد  وتنقسـم 
متجـددة وغـري متجـددة. املـوارد 
التـي  املـوارد  تتضمـن  املتجـددة 
باسـتمرار، ومنهـا  ذاتًيـا  تتجـدد 
الحيـة  والكائنـات  األشـجار 
وتتميـز  والنباتيـة،  الحيوانيـة 
أو  يسـتهلك  مـا  تعـوض  بأنهـا 
يُخـى  ال  لذلـك  عنهـا،  ينقـص 
عليهـا مـن النفـاد مـا مل يدخـل 
اإلنسـان يف اسـتخدامها بشـكل 

مفـرط.
تلـك  هـي  املتجـددة  غـري  املـوارد 
التي توجـد يف الطبيعة وال تتجدد 
إذا تـم اسـتخدامها بشـكل مفرط، 
ومعرضة لخطـر النضوب والنفاد، 
والنفـط  الحجـري  الفحـم  مثـل 
الطبيعـي  والفوسـفات  والغـاز 

املشـعة. واملعـادن 
مـن  العديـد  توجـد  سـوريا  ويف 
مثـل  الطبيعيـة،  املـوارد  مصـادر 
والغـاز  والفوسـفات  البـرتول 
والجـص  الصخـري  وامللـح 
بعـض  إىل  إضافـة  واإلسـفلت، 
تسـتخدم  التـي  املهمـة  املـوارد 
الصناعـة  يف  أوليـة  كمـواد 
كثـري  طينـي  )تـراب  كالغضـار 
يف  وكذلـك  والرمـال،  الصالبـة( 
أعـامل البنـاء كالصخور الكلسـية 
والرصـاص  واملنغنيـز  والبازلتيـة 
واليورانيـوم،  والنحـاس 
والالمعدنيـة كالكربيـت والحريـر 

. لصخـري ا
ويعتـرب الغـاز والبـرتول مـن أهم 
إذ  سـوريا،  يف  الطبيعيـة  املـوارد 
كان يبلـغ إنتـاج سـوريا 380 ألف 
برميـل نفط خـام قبل الثـورة يف 
2011، إضافة إىل وجود دراسـات 
علمية تشـري إىل وجـود آبار نفط 

واعدة.
االحتياطـي  يعتـرب  حـني  يف 
السـوري مـن الغـاز يف منطقـة 
تدمر وقـارة يف القلمـون الغريب 
وبانيـاس  طرطـوس  وسـاحل 
هـو األكـرب يف املنطقة، بحسـب 
مركـز “فرييـل” للدراسـات، الذي 
أكـد أنـه إذا اسـتخرج هـذا الغـاز 
بلـد  ثالـث  سـوريا  سـتصبح 
مصـّدر للغـاز يف العـامل، مقـدًرا 
احتياطـي الغاز السـوري بـ28.5 

مكعـب. مـرت  بليـون 

الغاز  2650 )للجرة(المازوت  180الذهب 18  15.942الذهب 21  18.600 األرز )ك(  500السكر )ك(  360البنزين  225
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أهمية اقتصادية، ال تقل عن األهمية العسكرية، كانت وراء المواجهات والمعارك بين الدول 
المؤثرة في الملف السوري، التي احتضنتها "الرمال السورية" خالل األشهر الثالثة الماضية بهدف 

السيطرة على مساحات من البادية.
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عنب بلدي رهام األسعد    

مهـدت األحـداث املتواترة التي تشـهدها 
سـوريا منـذ أكـر مـن سـت سـنوات 
لنشـاط حمـالت املجتمـع املـدين، عـرب 
التواصـل  ووسـائل  اإلنرنـت  شـبكة 
مضمونهـا  يف  وحملـت  الجتاعـي، 
تجـاه  املواقـف  حشـد  نحـو  مسـاٍع 
القضية السـورية ولفت أنظـار املجتمع 
السـورين  معانـاة  باتجـاه  الـدويل 
والسـيايس  امليـداين  الصعيـد  عـى 
والجتاعـي والقتصـادي، ولكـن هـل 

املطلـوب؟ األثـر  تحقـق 

حمالت منظمة.. 
والتأثير “حضر ثم غاب” 

باعتباره منـربًا عاًمـا متخصًصا بحمالت 
املجتمـع املـدين، جـذب موقـع “آفـاز” 
العديد من الناشـطن السـورين إلطالق 
حمـالت خاصة بالشـأن السـوري وصل 
عددهـا تقديريًـا إىل مـا يزيـد عـن مئة 
أفـاد  2011، حسـبا  حملـة منـذ عـام 
مديـر عمليـات املنارصة ملؤسسـة “آفاز” 
بالعـامل العريب وشـال إفريقيا، وسـام 

. يف طر
عنـب  إىل  أضـاف، يف حديـٍث  طريـف 
بلـدي، أنه ومنذ انـدلع الحراك الشـعبي 
يف سـوريا عـام 2011، بـدأت حمـالت 

موقـع  عـرب  السـوري  بالشـأن  خاصـة 
“آفـاز” وصفهـا بالناجحـة، مشـرًا إىل 
جمـع  إىل  دعـت  التـي  األوىل  الحملـة 
مـن  السـورين  للناشـطن  تربعـات 
الصحفـي  العمـل  تدريبهـم عـى  أجـل 
بالكامرات ووسـائل التصال  وتزويدهم 
والتقنيـات الخاصـة بتغطيـة املظاهرات 
آنـذاك، والتـي حققـت الهـدف املطلـوب 

منهـا، عـى حـد قوله.
كـا أشـار طريـف إىل حمـالت خاصـة 
بالالجئـن السـورين اسـتهدفت التحاد 
فتـح  أجـل  مـن  وحكوماتـه  األورويب 
معتـربًا  واسـتقبالهم،  أمامهـم  أبوابـه 
أنهـا “حققـت تأثـرًا” حتـى نهايـة عام 

2015، لكـن هـذا التأثـر تراجـع بعدها 
دوليـة  واعتبـارات  اتفاقيـات  بسـبب 
خرجـت عن سـيطرة مؤسسـات املجتمع 

.2016 املـدين عـام 
إىل  طريـف  نـّوه  معاكـس  وباتجـاه 
وجـود حمـالت كانت “أقـل تأثـرًا” من 
سـابقاتها رغـم أنها “محقـة”، مخصًصا 
بالسياسـة  املنـددة  الحمـالت  بالذكـر 
يف  العسـكري  وتدخلهـا  الروسـية 
سـوريا، إذ أطلق ناشـطون، عـام 2013، 
حملـة عـرب موقـع “آفـاز” طالبـوا فيها 
الحكومـات األوروبيـة مبقاطعـة رشكـة 
الروسـية  اكسـبورت”  “روزوبـورون 
املصنعة لألسـلحة، ومنعها من املشـاركة 
وبيـع  األوروبيـة  بالـدول  معـارض  يف 

األسـلحة هنـاك.
وجاء يف نص الحملـة “نطالب الحكومتن 
مبقاطعـة  والفرنسـية  الربيطانيـة 
)روزوبـورون اكسـبورت( إىل أن تتوقـف 
عـن تزويد النظام السـوري باألسـلحة، يك 
تثبتا لروسـيا أن قرارها بالوقوف مع مجرم 

حـرب غـر مقبـول إطالقًا”.
إل أن الحملـة مل تسـتطع التأثـر عـى 
أنهـا  رغـم  األوروبيـة،  الـدول  قـرارات 
حصـدت مـا يقـارب ثالثـة آلف توقيع، 
أسـاه  مـا  إىل  ذلـك  طريـف  وأرجـع 

الدوليـة”. املصالـح  “ضغـوط 
ومـن الحمـالت التـي مل تحقـق هدفهـا 
أيًضـا، ذكـر طريـف الحملـة التـي دعت 
الـدول الخليجيـة إىل فتـح أبوابهـا أمام 
السـورين، وتلـك التي طالبـت الحكومة 
الركيـة بإلغـاء تأشـرة الدخـول عـى 

السـورين أيًضـا. 
مؤسسـات  إن  بالقـول  حديثـه  وختـم 
تعيـش  املـدين  املجتمـع  ومنظـات 
مـا  حيـال  “عجـز”  بحالـة  جميعهـا 
يعانيه السـوريون وسـط هيمنة املصالح 
الدوليـة، مضيًفا “ل أحد اسـتطاع إحداث 
الكريـم  العيـش  رشوط  يوفـر  تغيـر 

كانـوا”. أينـا  السـورين  للمواطنـن 

حمالت فردية بانتظار الصدى
بعيـًدا عـن املواقـع املختصـة والحمالت 
املؤسسـاتية، يعمـد ناشـطون سـوريون 
إىل  تدعـو  فرديـة  حمـالت  إطـالق  إىل 
وقفات اعتصامية يف الشـوارع أو حشـد 
تضامـن شـعبي عـرب مواقـع التواصـل 
الجتاعـي مـع قضيـة بـارزة متعلقـة 

بالشـأن السـوري.
عنب بلدي تحدثت إىل الناشـط السـوري 
محمـد حسـن، أحد منسـقي “اعتصامات 
والـذي  لبنـان”،  يف  السـورية  الثـورة 
بهـا  يقـوم  التـي  املسـاعي  إىل  أشـار 
مبساعدة 12 ناشـطًا سـوريًا وبالتعاون 
الحقوقيـة  املنظـات  مـن  العديـد  مـع 
اللبنانيـة، ومنهـا صوت النسـوة والنادي 
األملـاين يف الجامعة األمريكيـة واملنتدى 

املنظات. الشـرايك وغرهـا مـن 
تلـك  تأثـر  ضعـف  إىل  أشـار  حسـن 
التفاعـل  رغـم  عـام  بشـكل  الحمـالت 
الشـعبي معهـا، إذ غالبًا مـا تقترص عى 
“تسـجيل املواقـف” دون تلبيـة املطالب، 
“أنقـذوا  اعتصـام  بذلـك عـى  مسـتدًل 
حلـب”، العـام املـايض، والـذي شـارك 
جنبـالط  وليـد  اللبنـاين  النائـب  فيـه 
وزوجته وعـدٌد من املنظـات الحقوقية، 
تنديـًدا بالقصـف الـرويس عـى املدينة، 
الـدول  متارسـها  “لعبـة”  إىل  مشـرًا 

الكـربى خـارج أي اعتبـار.
الحمـالت،  بعـض  أن  اعتـرب  أنـه  إل 
ملموًسـا،  تغيـرًا  إحداثهـا  عـدم  رغـم 
نجحـت يف تأجيـج الـرأي العـام تجـاه 
قضيـة متـّس السـورين، ومنهـا قضية 
“التهجـر القـرسي” واتفاقيـات إخـالء 
املـدن، إذ سـاهمت الحملـة الخاصـة بها، 
الـرأي  بإثـارة  املـايض،  العـام  نهايـة 
العـام، عـى حـد قولـه، وأصبـح عنوان 
الحملـة شـعاًرا عريًضا لكافـة التجمعات 

املعارضـة.  السياسـية 

حمالت المناصرة ألجل السوريين..
تسجيل مواقف والتأثير يتراجع

حملة  أوقفوا التهجير القسري 

 الحملة لم تستطع 
التأثير على قرارات 
الدول األوروبية، رغم 
أنها حصدت ما يقارب 
ثالثة آالف توقيع، وأرجع 
طريف ذلك إلى ما أسماه 
ضغوط المصالح الدولية

رغـم ضعـف التأثري الـذي تحدثـه بعـض الحمالت 
الخاصة بالشـأن السـوري، إال أن التضامن الشعبي 
معهـا كان كفياًل بجعلهـا فّعالة يف حشـد املواقف 
مـن ناحيـة، ودليـاًل عـىل فشـل صانعـي القـرار 

بإحـداث التغيـري املطلـوب من ناحيـة أخرى.
الخاصـة  الحمـالت  أبـرز  رصـدت  بلـدي  عنـب 
بالوضـع السـوري والتـي حصـدت تأييًدا شـعبًيا، 

ومنهـا:

حلب تحترق
اجتـاح وسـم “#حلب_تحـرتق” مواقـع التواصـل 
االجتامعـي عقـب إعـالن النظـام السـوري البـدء 
عـام  نيسـان   20 يف  حلـب”  “اسـرتداد  مبعركـة 

.2016
رويس  بغطـاء  السـوري  النظـام  قـوات  وشـنت 
اسـتهدفت  املدينـة  عـىل  مكثفـة  قصـف  حملـة 
خاللهـا البنى التحتيـة واملرافق الحيويـة التعليمية 
واإلغاثيـة، وكان عـىل قامئـة املترضريـن القطـاع 

. لطبي ا
وانتـرشت صـوٌر وصفـت بــ “الدمويـة” ملدنيـني 
تحـت األنقـاض أثـارت الـرأي العـام العاملـي، مـا 
دفـع بعـض الناشـطني إىل إطـالق حملـة “حلـب 
تحرتق” عـىل مواقـع التواصل االجتامعـي، والتي 
يف  تغريـدة  مليـون  نصـف  مـن  أكـرث  حصـدت 
موقـع “تويرت”، كـام اصطبغت منصـات التواصل 
االجتامعـي باللـون األحمـر الخـاص بالحملة، يف 
محاولـة مـن قبـل الناشـطني لنقل مـا يحدث يف 

. ينة ملد ا
مـن ناحيـة أخـرى، أطلـق ناشـطون عـرب موقـع 

طالبـوا   ،2016 نيسـان   30 يف  حملـة،  “آفـاز” 
فيهـا رشكة “جوجـل” بوضـع عالمة عـىل محرك 
البحـث لإلشـارة إىل املجازر التي تجـري يف مدينة 

حلـب، دون اسـتجابة ملطلبهـم.
عقـب  مجـدًدا  #حلب_تحـرتق”   “ وسـم  ونشـط 
النظـام  فيهـا  اسـرتد  التـي  “الدمويـة”  الحملـة 
السـوري املدينـة يف 22 كانـون األول املـايض، إال 
أنـه رغـم التضامـن الكبري من شـعوب العـامل، مل 
يحصـل عىل اسـتجابة من املجتمع الـدويل إليقاف 

الحملـة أو التقليـل مـن آثارهـا عـىل املدنيـني.

لتحسين وضع الالجئين في تركيا
يف  القانـوين  السـوريني  وضـع  لتذبـذب  نتيجـة 
تركيـا، أُطلقـت حمـالت عـدة عـرب موقـع “آفـاز” 
ومواقـع التواصـل االجتامعـي إليجاد حـل يضمن 
التـي اسـتقبلت قرابـة  البـالد  لهـم اسـتقراًرا يف 

ثالثـة ماليـني الجـئ سـوري منـذ عـام 2011.
 18 يف  ناشـطون،  أطلقهـا  الحمـالت  تلـك  آخـر 
الرتكيـة  السـلطات  مطالبـني  املـايض،  حزيـران 
مبنـح إقامات للسـوريني املخالفني عـىل أراضيها، 
وجـاء يف نـص الحملة التـي انطلقت مـن “آفاز”، 
بوضـع  تركيـا  يف  يعيشـون  السـوريني  “مئـات 
مخالـف مـن دون إقامـات سـياحية، ولتصحيـح 

أوضاعهـم هنـاك رشط خـروج ودخـول”.
تأشـرية  فـرض  مـع  “ولكـن  الناشـطون  وتابـع 
يسـتحيل  تركيـا  إىل  السـوريني  عـىل  الدخـول 
بذلـك خروجهـم منهـا، لذلـك نطالـب بالعمل عىل 
تصحيـح وضـع املخالفني بإسـقاط رشط الخروج 

والدخـول”، وحتـى اآلن مل تلـَق الحملـة أي رد.

مـن جانبها، شـغلت الفيزا التي فرضتها السـلطات 
الرتكيـة عىل دخـول السـوريني إىل أراضيها، يف 8 
كانـون الثـاين 2016، حيزًا من اهتامم الناشـطني، 
#إلغاء_الفيزا_للسـوريني”،   “ وسـم  فأطلقـوا 
باإلضافـة إىل حمـالت طالبـوا فيهـا بإلغـاء الفيزا 
عائالتهـم”،  مـن  السـوريني  آالف  “حرمـت  التـي 

وحتـى اآلن مل تُجـِد تلـك الحملـة نفًعا.

“كيماوي خان شيخون” 
بلـدة  شـهدتها  التـي  الكيـاموي  مجـزرة  عقـب 
السـورية،  إدلـب  محافظـة  يف  شـيخون  خـان 
يف 4 نيسـان املـايض، تصـّدر وسـم إدلـب باللغـة 
اإلنكليزيـة املراتب األوىل عاملًيـا يف موقع التواصل 

“تويـرت”. االجتامعـي 
يف حـني حـل وسـم “Syria” باللغـة اإلنكليزيـة 
15، أمـا وسـم “#خان_شـيخون” فحـل  باملرتبـة 
يف املرتبـة 150، وسـط تغريـدات واسـعة من قبل 

ناشـطني مـن مختلـف دول العـامل.
بالوسـوم  أصحابهـا  أرفقهـا  التـي  التغريـدات 
السـابقة، تنوعـت بـني صـور وتسـجيالت تظهـر 
آثـار الكيـاموي عـىل املصابـني، وبني الذيـن دعوا 
أنـه  معتربيـن  السـوري  النظـام  محاسـبة  إىل 
 87 بحيـاة  أودت  التـي  الهجـامت،  عـن  املسـؤول 

400 إصابـة.  مدنًيـا وأكـرث مـن 
يف  جاريـة  التحقيقـات  اآلن  حتـى  ومازالـت 
تحديد املسـؤول عـن الهجوم، وسـط تنديد دويل 
وشـعبي رافقتـه العديـد مـن الحمـالت املطالبـة 
احتامليـة  لتبقـى  عنـه،  املسـؤولني  مبحاسـبة 

مجهولـة.  املحاسـبة 

حمالت منّددة وأخرى تسعى لتغيير الواقع وجدت في معاناة السوريين بيئة خصبة بغية التأثير على 
صانعي القرار، وإثارة الرأي العام المحلي والعالمي نحو قضايا عالقة يعاني منها الشعب السوري في 

الداخل أو في الخارج.

تضامن شعبي رغم غياب التأثير



15 عنب بلدي - السنة السادسة - العدد 282 - األحد 16 تموز/يوليو 2017

عنب بلدي - سـما نعناعة   

قضيـة  حـول  إشـاعات  تـرّدد  وبعـد 
بعـد  حلـب،  يف  املنـازل”  “تشـبيح 
اسـرجاعها مـن قبـل النظام السـوري، 
أواخـر العـام املـايض، تواصلـت عنـب 
بلـدي مـع مصـادر محلية مـن مختلف 
مناطـق املدينـة، للوقوف عـى تفاصيل 

وآثارهـا. القضيـة 

لجنة تقصٍّ من البلدية
“عبـد الكريم أ” )54 عاًمـا( روى قصته 
بلـدي،  لعنـب  املنـازل”  “شـبيحة  مـع 
وكيـف اسـتحوذوا عـى منزلـه يف حي 
املنطقـة  يف  املهـّدم،  شـبه  الزبديـة، 
الرشقيـة مـن املدينـة، لعـدم قدرته عى 
اآلن  ملكيّتـه، يف حـن يضطـر  إثبـات 

للعيـش يف بيـت أجـرة مجـدًدا.
عبـد الكريـم تاجـر مـن سـوق املدينـة 
جـراء  محلّـه  تهـّدم  حيـث  القدميـة، 
الشـتباكات يف املنطقـة منتصـف عـام 
2012، وهـو غـر قـادر عـى مزاولـة 
أعالـه فيه ريثـا تنتهـي عمليـة إعادة 

املرتقبـة. اإلعـار 
وقبـل نحو أربعة أشـهر عـاد إىل منزله 
مؤقّتًـا  نـزح  أن  بعـد  "الزبديـة"،  يف 
ليتفاجـأ  الجديـدة،  حلـب  منطقـة  إىل 
منـذ حـوايل أسـبوعن بوجـود ثالثـة 
أشـخاص أمـام بـاب بيتـه، قالـوا إنهم 
“لجنـة تقـصٍّ مـن البلديـة”، وأخربوه 
بـرضورة املغـادرة يف حـال مل يتمكـن 
أنـه  رغـم  منزلـه،  ملكيـة  إثبـات  مـن 
الثبوتيـة  أوراقـه  كل  برسقـة  أبلغهـم 

النـزوح.  جـراء 
وعلـم عبـد الكريـم لحًقـا بعـد أن عاد 
أخـرى  عائلـة  أن  الجديـدة،  حلـب  إىل 
اللجنـة  وأن  اآلن،  منزلـه  يف  تقطـن 
التـي زارت منزلـه، مل تكـن عـى عالقة 
مـع البلديـة “ول هـم يحزنـون”، وفـق 

تعبـره، فـوكّل محاميًـا ملتابعـة قضيته 
واسـرداد بيتـه إن أمكنـه ذلـك، معتربًا 

أنـه “رُسق مـن قبـل الشـبيحة”. 

حتى المناطق الغربية
يـرى البعض أن عملية “تشـبيح املنازل” 
حكـٌر عى املناطـق الرشقية مـن املدينة، 
املـايض  العـام  نهايـة  خضعـت  التـي 
للنظـام السـوري، كنـوٍع مـن النتقـام 
إل  املناطـق،  هـذه  سـكان  أهـايل  مـن 
الغربيـة  املناطـق  تشـمل  الظاهـرة  أن 

واألحيـاء الراقيـة أيًضـا.
ووفـق مـا أخـرب أبـو عبـدو )29 عاًما( 
عنـب بلـدي، فقـد شـهد تعـرّض جاره 
لعمليـة مشـابهة يف حـي الفرقان، حيث 
أُعلـم بـرضورة مغادرة منزلـه خالل 24 
سـاعة لعـدم متّكنه مـن إثبـات امللكيّة.

الفرقـان يعـّد أحـد أهـم أحيـاء  وحـي 
املدينـة  مـن  بالقـرب  الراقيـة،  حلـب 
والقتصـاد  الطـب  وكليـات  الجامعيـة 
وسـط  املعاريـة،  والهندسـة  واآلداب 

املدينـة. 
ولكـن عـى خـالف قصـة عبـد الكريم، 
لصاحـب  قريبًـا  عبـدو  أبـو  جـار  كان 
البيـت، املقيم يف أوروبـا حاليًا ومل يكن 

األصيل. املالـك 
وبـدأت قصـة الجـار ببـالغ مـن أحـد 
البنـاء  يف  القاطنـن  “الشـبيحة” 
نفسـه، لعلمـه أنه ليـس صاحـب البيت 
األمـن  مـن  عنـارص  فجـاء  األسـايس، 
أو  املنـزل،  ملكيـة  بإثبـات  وطالبـوه 
بحضـور  مثبـت  إيجـار  عقـد  وجـود 
عليـه  وإل  وكيلـه،  أو  املنـزل  صاحـب 
مـا  وهـو  سـاعة،   24 خـالل  املغـادرة 

فعـاًل. حصـل 
وهـو مـا أكـده أبـو حسـام )23 عاًما( 
الفـردوس رشقـي حلـب،  مـن منطقـة 
أمنيـة،  ألسـباب  اسـمه  ذكـر  ورفـض 
موضًحـا أن هـذا السـلوك بـات ينتـرش 

الرشقيـة. األحيـاء  جميـع  يف 
ميكـن  كيـف  عبـدو،  أبـو  يتسـاءل 
للشـخص القاطـن إثبـات ملكيـة املنزل 
صاحـب  إحضـار  أو  ميلكـه،  ل  الـذي 
البيت الـذي هو خارج سـوريا أساًسـا؟ 
هـذه  وراء  مـن  الغـرض  أن  معتـربًا 
أصحـاب  عـى  “الضغـط  اإلجـراءات 
املنـازل لبيـع بيوتهـم إىل جهـات تابعة 
مـن  للمسـؤولن  وبالتـايل  للشـبيحة 
ورائهـم، إذ يصعـب عودتهـم إىل البلـد 
بعـد أن طلب معظمهم اللجـوء خارًجا”. 

المتعاقدين  العقد شريعة 
القانونيـة  الناحيـة  عـى  وتعقيبًـا 
للظاهـرة، وهـل ميكـن ألي جهـة كانت 
بحجـة  سـكانه  مـن  منـزًل  تُخـيل  أن 
أنهـم ل ميلكـون أوراقًـا تثبـت ملكيّتـه 
“حفاظًـا عـى األمـن”، تواصلـت عنب 
بلـدي مـع الخبـر القانـوين املحامـي 
أوضـح  الـذي  علـوش،  الـرزاق  عبـد 
اإليجـار  لقانـون  القانونيـة  التفاصيـل 
عـام  لـه  تعديـل  آخـر  يف   ،20 رقـم 
2015، مشـرًا إىل أنـه ل ميكـن إخالء 
القانـون  يخالـف  مل  مـادام  منـزل  أي 
أحـد  مـن  شـكوى  يوجـد  ول  العـام، 

األطـراف.
عقـد اإليجـار هـو اتفـاق ثنـايئ يعقد 
ملـدة  باملأجـور  لالنتفـاع  بـن طرفـن 
ضمـن  إيجـار  بـدل  مقابـل  محـّددة 
عـدم  مـع  عليهـا،  متّفـق  رشوط 
يف  أمـا  العـام،  للنظـام  مخالفتهـا 
حالت اإلخـالء، فهـي منصـوص عليها 
هـو  العـام  واملبـدأ  ذاتـه،  بالقانـون 
املتعاقديـن، ففـي حال  العقـد رشيعـة 
عدم وجـود شـكوى مـن أّي الفريقن، 
تدّخـل  وأي  املفعـول،  سـاري  فالعقـد 
مـن طرف ثالـث يعترب إخـالًل وتجاوزًا 
يف  عليـه  املنصـوص  التملـك  حـق  يف 

السـوري. الدسـتور 

ظلم على الطرفين
حلـب  يف  املنـازل  تشـبيح  وظاهـرة 
ليسـت غريبـة، إذ يعـاين منهـا األهايل، 
سـواء كانـوا يف األريـاف أو يف مركـز 
سـلطان،  رفـاه  تحـي  وهنـا  املدينـة، 
عاًمـا(،   67( عـار”  “أم  بــ  امللقبـة 
والتـي اضطـرت للمغـادرة للعيـش يف 
تركيـا مـع عائلتهـا، كيـف أنهـا انتقلت 
إىل شـارع بغـداد بجوار بلـدة حريتان، 
قبـل نحـو عامـن مـن بـدء الثـورة يف 
سـوريا، وتعرضـت إىل محاولـة رسقـة 
منزلهـا مـن قبـل إحـدى الجهـات التي 
فصائـل  عـى  نفسـها  تحسـب  كانـت 
بأنـه مـن  قائدهـا  املعارضـة، ويعـرف 
مصطفـى  واسـمه  املنطقـة،  سـكان 
جبـارة )أبـو محمـود(، مشـرًة إىل أنه 
السـكني  املـرشوع  بنـاء  متعهـد  كان 

الـذي تعاملـت معـه قبـل الحـرب. 
وقـدم أبـو محمود جبـارة، الذي شـكل 
لنفسـه فصياًل وحسـبه عـى املعارضة، 
رشعيـة”،  “هيئـة  أسـاه  مـا  برفقـة 
وإسـكان  منزلهـا  عـى  لالسـتحواذ 
عنـارصه فيـه بحجـة أنهـم “يدافعـون 

عـن عـرض املنطقـة”، وفـق قولهـا. 
لذا أحـرضت رفاه أحـد معارفها للجلوس 
أثاثـه،  املنـزل حفاظًـا عليـه وعـى  يف 
واضطـرت إلحضـار أكر مـن عائلة، إىل 
أن انتـزع املنـزل منها يف نهايـة املطاف. 
وعلمـت عنـب بلـدي مـن ذيك دهـان، 
الـذي كان يقطـن املبنـى نفسـه، وهـو 
بروفسـور يف جامعـة بلجيكيـة عاد إىل 
سـوريا قبـل الحـرب، وغادرهـا نهائيًـا 
منـذ حـوايل سـنة ونصـف تقريبًـا، أن 
“جبـارة، احتـل املنزل، وعمـل عى نهب 
مـا اسـتطاع مـن املنطقـة، ثم هـرب مع 
ولديـه وعائلتـه إىل السـويد وطلب فيها 

اللجـوء قبـل نحـو عام مـن اآلن”. 
الجنسـية  ميلـك  الـذي  والربوفسـور 
أوروبـا  يف  بجبـارة  التقـى  البلجيكيـة، 

مـع عائلتـه مصادفـًة، فأخـرب السـلطات 
البلجيكيـة عنه، عـى ما قاله لعنـب بلدي.

سرقة عينك كنت عينك
روت هديـل شـاهن )16 عاًمـا( قصتها 
منعهـا  أن  بعـد  بلـدي،  لعنـب  وأمهـا 
حاجـز أمنـي تابـع للنظام مـن الدخول 
الشـّعار،  قهـوة  حـي  يف  منزلهـا  إىل 
منطقـة  مـن  وبالقـرب  حلـب  وسـط 
“املدينـة” القدميـة، لعدم قدرتهـا إثبات 
أن املنـزل وما فيـه يعود لهـا، إذ نزحتا 
عـام 2015، بعـد أن قتـل أخاهـا تحـت 

أنقـاض البيـت نفسـه.
أن  لتجـد  يومـن  بعـد  هديـل  عـادت 
محتويـات املنـزل رسقـت ومل يبـَق منها 
يشء يذكـر، وكأنهـا “رسقـة عينك كنت 

عينـك”، عـى حـد وصفها. 
بعـض  عـودة  مـع  الحادثـة  وتزامنـت 
العائـالت النازحـة من املناطـق الرشقية 
هديـل  فأخـذت  للمعارضـة،  والتابعـة 
تتوسـل لعنـارص الحاجـز للسـاح لها 
منزلهـا  يف  مجـدًدا  العيـش  وألمهـا 
املهـّدم جزئيًـا، إل أنهـا ُمنعتـا بالقوة، 
األمـر الـذي تسـبب بانهيـار كيّلّ لـألم.

اإلخالء أو البيع “القسري”

“شبيحة” يضعون أيديهم على منازل حلب
“إذا كنت تملك منزاًل في حلب وغادرت لسبٍب ما، فأمامك خياران، إما البيع أو تركه للشبيحة واألمن، ليسرحوا ويمرحوا فيه”، يقول 

أبو عبدو، وهو مواطن حلبي، رفض ذكر اسمه الصريح ألسباٍب أمنية. لم يكن أهالي حلب يتوقعون أن منازلهم ستكون فريسة 
للشبيحة ورجال األمن، فال خيارات أمام من يتلقى تهديًدا سوى البيع أو القبول بتسليم المنزل.

مجتمع

)pbs( 2016 مقاتل من قوات األسد أمام قلعة حلب في المدينة القديمة - تشرين األول 

جبارة، احتل المنزل، وعمل 
على نهب ما استطاع من 
المنطقة، ثم هرب مع 
ولديه وعائلته إلى السويد 
وطلب فيها اللجوء قبل 
نحو عام من اآلن
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ما الذي تعرفه عن دواء

توفرانيل؟

توفرانيـل Tofranil هو السـم التجـاري ملركب 
إمييربامـن الذي ينتمـي إىل مجموعـة األدوية 
املعروفـة مبضـادات الكتئـاب ثالثيـة الحلقـة، 
ويسـتعمل بشـكل واسع يف عالج سـلس البول 

الليـيل )بلل الفـراش( عنـد األطفال.
تركيـز  زيـادة  عـى  اإلمييربامـن  يعمـل 
مـواد  وهـي  والنورأدرينالـن،  السـروتونن 
فعندمـا  العصبيـة،  الخاليـا  تحفـز  كيميائيـة 
يجري إفرازهـا من الخاليا العصبيـة يف الدماغ 
تعمـل عـى التخفيـف مـن اضطـراب الحالـة 
املزاجيـة، ويعتقـد أن الكتئـاب يحـدث عندمـا 
يكون هنـاك انخفـاض يف كمية السـروتونن 
والنورأدرينالـن املتحررة مـن الخاليا العصبية 
يف الدمـاغ، لذلـك فـإن اإلمييربامن يسـتخدم 

يف املقـام األول لعـالج الكتئـاب.

استطباباته
كـا  الوظيفـي،  األداء  اإلمييربامـن  يحسـن 
يحفز النشـاط البـدين، ويزيد الشـهية للطعام، 
اليوميـة،  بالحيـاة  اهتامـه  للمريـض  ويعيـد 
لذلـك فهـو يسـتخدم باإلضافة لعـالج الكتئاب 
العصبـي  والتوتـر  القلـق  اضطرابـات  لعـالج 
ومـا يرافقهـا مـن اضطرابـات كنوبـات الهلع، 
املبكـر،  املنـوي  القـذف  القهـري،  الوسـواس 
األطفـال،  عنـد  الفـراش  يف  الليـيل  التبـول 
اضطـراب  لإلدمـان،  املصاحبـة  الضطرابـات 
املـزاج يف فـرة ما قبـل الـدورة الشـهرية عند 
النسـاء، الصـداع النصفي، كا يسـتخدم لعالج 
حـالت اآللم املزمنـة، وحـالت اختـالل نظـام 

التغذيـة.

معلومات صيدالنية
شـكل  عـى  الصيدليـات  يف  الـدواء  يتوفـر 
أقـراص فمويـة بعياريـن 10 ملـغ و 25 ملـغ، 
أخـذ  وميكـن  طبيـة،  وصفـة  دون  ويـرصف 
الطعـام،  بعـد  أو  فارغـة  الـدواء عـى معـدة 
وميكـن طحـن األقـراص أو سـحقها وخلطهـا 

السـوائل. أو  الطعـام  مـع 
وهـو يعطـى للبالغـن يف البدايـة بجرعـة 75 
3-4 جرعـات،  عـى  موزعـة  اليـوم  ملـغ يف 
حسـب  بالتدريـج  الجرعـة  تُـزاد  أن  وميكـن 
اليـوم،  يف  ملـغ   300  200- حتـى  الحاجـة 
ولكـن عند املسـنن ينبغـي أل تزيـد عى 100 

ملـغ يف اليـوم.
ويعطـى لألطفـال بجرعـة 1,5 ملغ/كغ/اليوم 
دفعـة واحـدة أو عـى عـدة جرعـات، ولعـالج 
التبـول الليـيل يجب تنـاول الدواء قبـل الخلود 

إىل النـوم بنحـو نصف سـاعة.

تحذيرات
مل يتـم إثبات أمـن اسـتخدام هذا الـدواء خالل 

فـرة الحمـل لذا ينصـح بتجنب اسـتخدامه.
ينتقـل الـدواء إىل حليـب األم، إل أنـه ل يـؤدي 

إىل تأثـرات سـلبية عـى الرضيع.
ل ينصـح باسـتعاله مـن قبـل األطفـال تحت 
عمـر سـت سـنوات )إل بتوصية مـن الطبيب(.

اآلثـار  بعـض  إىل  اإلمييربامـن  يـؤدي  قـد 
بالدوخـة،  الشـعور  النعـاس،  الجانبيـة مثـل: 
تشـوش الرؤيـة، هبـوط الضغـط النتصـايب 
)اإلِحسـاس بدوخـة عنـد القيـام مـن وضعية 
الجلـوس أو السـتلقاء(، إِمسـاك، جفـاف الفم، 
الوجـه،  تعـرق، ونـادًرا قـد يحـدث  احمـرار 

طفـح جلـدي.
مـن املمكـن الشـعور بجـزء مـن تأثـرات هذا 
الـدواء خـالل سـاعات معـدودة، إل أنـه مـن 
أسـبوعن حتـى سـتة  أن متـر فـرة  املمكـن 
أسـابيع قبـل بـدء الشـعور بالتأثـر الـدوايئ 

بشـكل تـام.    

البواسير الشرجية
أكثر من نصف النساء والرجال يعانون منه

إن مرض البواسير هو أكثر اضطرابات الشرج شيوًعا عند الرجال والنساء، ومع أننا نسمع عنه بشكل 
متكرر، إال أن نسبة شيوعه أكثر مما نظن، فحتى سن الخمسين فإن ما يقرب من نصف الناس 

يكونون قد اشتكوا من أعراض البواسير في فترة ما من حياتهم، ولكن معظم المرضى يخفون 
إصابتهم بسبب طبيعة المشكلة المثيرة للحرج بعض الشيء عند الحديث عنها مع غير المتخصصين، 

إضافة إلى أننا ال ننتبه كثيًرا لهذا المرض لكونه ليس من األمراض الخطيرة أو المهددة للحياة.

د. كريم مأمون

ما أسباب اإلصابة بمرض بالمرض؟
يوجـد يف القنـاة الرشجيـة الطبيعيـة 
بالوسـائد  تعـرف  دمويـة  أوعيـة 
الباسـورية، وهـي تسـهم يف عمليـة 
عـى  والحفـاظ  الغائـط،  حـرص 
عضلـة معـرصة الـرشج أثنـاء مـرور 
الـرباز، كـا تسـهم بجـزء مـن ضغط 
غلـق الـرشج أثنـاء الراحـة، وتصبـح 
تتضخـم  عندمـا  مرضيـة  البواسـر 
أو تلتهـب، ويف هـذه الحالـة يسـمى 

البواسـر. مـرض 
السـبب الدقيق ملشـكلة البواسـر غر 
الغالـب  تحـدث يف  لكنهـا  معـروف، 
بسـبب الضغـط الشـديد عـى األوردة 
واملسـتقيم،  الحـوض  منطقـة  يف 
دوًرا  تلعـب  عوامـل  عـدة  وهنـاك 

منهـا:  باملـرض،  بالتسـبب 
عـدم انتظام حركـة األمعاء )اإلمسـاك 

املتكـرر واملزمن أو اإلسـهال(.
الضغط الشديد واإلجهاد عند التربز.

والـذي  للملينـات  املفـرط  السـتخدام 
يغـر مـن وظيفـة اإلخـراج الطبيعية.

السـمنة وقلـة الحركـة وعدم مارسـة 
الرياضـة، والتـي تؤدي إىل كسـل يف 

األمعاء. حركـة 
عوامـل غذائيـة، عـدم تنـاول الغـذاء 
الغنـي باألليـاف وعدم تنـاول الفواكه 
رشب  وقلـة  بانتظـام،  والخـرضاوات 

املـاء والسـوائل بشـكل عـام.
رفـع  تتطلـب  التـي  الشـاقة  األعـال 

ثقيلـة. أشـياء 

الجلوس لفرات طويلة.
السعال املزمن.

الحمـل، فأثنـاء الحمل يضغـط الجنن 
عـى األوعيـة الدمويـة، كـا تُحـدث 
يف  ضعًفـا  الهرمونيـة  التغـرات 
األغشـية وتضخًا يف أوردة البواسر، 
بعـد  األعـراض  تختفـي  مـا  وعـادة 

الـولدة.
مـن  تزيـد  أن  شـأنها  مـن  الـولدة، 
الباسـورية. األوردة  عـى  الضغـط 

وجـود  عـدم  أو  وراثيـة  عوامـل 
البواسـر. أوردة  يف  صامـات 

ما أعراض اإلصابة بمرض البواسير؟
تختلـف أعـراض البواسـر باختـالف 

موقعهـا، داخليـة أو خارجيـة.
البواسـر الداخليـة: غالبًـا مـا ترتبط 
دون حـدوث  الـرباز  مـع  دم  بنـزول 
أمل، وعـادة مـا يغطـي الـدم الـرباز، 
التواليـت  الـدم عـى ورق  أويالحـظ 
األعـراض  املرحـاض، وتشـمل  أو يف 
وحكـة  مخاطيـة  إفـرازات  األخـرى 
الحـالت  ويف  الـرباز،  وتـرسب 
املتقدمـة قـد يحـدث هبـوط للـدوايل 
الداخليـة عـرب فتحـة الـرشج لتـربز 
خارجيًـا بشـكل واضـح، ويصاحبهـا 
حدوث أمل شـديد، وتقسـم البواسـر 
بحسـب  درجـات  ألربـع  الداخليـة 

: هبوطهـا
األوعيـة  تضخـم  األوىل:  الدرجـة 
القنـاة  داخـل  ونزيفهـا  الدمويـة 

تدليهـا. دون  الرشجيـة 
األوعيـة  تـديل  الثانيـة:  الدرجـة 

املتضخمـة أثنـاء التـربز، لكنهـا تعود 
للداخـل. تلقائيًـا 

الدرجـة الثالثة: تـديل األوعيـة تلقائيًا 
خـارج الرشج، مـع الحاجـة لردها إىل 

يدويًا. الداخـل 
األوعيـة  تـديل  الرابعـة:  الدرجـة 
الدموية بشـكل مسـتمر خـارج الرشج 
مع العجز عـن إعادتها للداخـل يدويًا.

تتظاهـر  الخارجيـة:  البواسـر 
بانتفاخـات حـول الرشج، وقـد تؤدي 
للحكـة والتهـاب الجلـد املحيـط بهـا، 
تسـبب  قـد  كبـرة  تصبـح  وحـن 
بعـض  ويف  النظافـة،  يف  مشـاكل 

البواسـر  الـدم  يسـد  قـد  األحيـان، 
الداخـل  نحـو  ويجذبهـا  الخارجيـة 
فتتكـون خـرة باسـورية تسـبب أملًـا 
شـديًدا، قد يسـتدعي فتحهـا جراحيًا، 
ولكـن عادة تفتـح تلقائيًـا ويزول األمل 
خـالل يومـن أو ثالثـة أيـام، وتلتئـم 
التضخـات خـالل  فتختفـي  تلقائيًـا 
عـدة أسـابيع، وتـرك ندبـة صغـرة 
عـى شـكل زائـدة جلديـة، أو تبقـى 
مقفلـة وتـرك انتفاًخـا بحجـم حبـة 

الحمـص.

كيف يتم تشخيص المرض؟
يجب مراجعـة الطبيب عند اإلحسـاس 
الـرشج  منطقـة  يف  وهـرش  بحكـة 
غـر  دم  نـزول  أو  مسـتمر،  بشـكل 
أو  الـرباز،  مـع  بـأمل  مصحـوب 
الـرشج  منطقـة  يف  بـأمل  الشـعور 
ومـا حولهـا أثنـاء الجلـوس أو أثنـاء 
التـربز، أو الشـعور بكتلـة بـارزة من 
الطبيـب يف  الـرشج. ويعتمـد  فتحـة 

تشـخيصه عـى مـا يـيل:
الداخليـة  الـدوايل  األعـراض:   -  1
متيزهـا أعـراض نـزول دم مـع الرباز 
أكـر مـن غرهـا مـن األعـراض يف 
الخارجيـة متيزها  والـدوايل  البدايـة، 
منطقـة  يف  الجلـد  التهـاب  أعـراض 
الـرشج أكـر مـن غرهـا يف البداية.

يتـم  الـذي  الرسيـري:  الفحـص   -  2
مـن خاللـه فحـص القنـاة الرشجيـة 
واملسـتقيم بالنظـر العيـاين ثـم مـن 
خـالل إدخـال الطبيب إلصبعـه داخل 

فتحـة الـرشج )املـس الرشجـي(.
والسـن  الـرشج  تنظـر   3-
ملـس  تعـذر  حـال  يف  واملسـتقيم: 
يخضـع  الرشجـي  باملـس  البواسـر 
الجـزء  لفحـص  للتنظـر  املريـض 
والقولـون  املسـتقيم  مـن  السـفيل 
والتأكـد مـن التشـخيص لنفـي وجود 
مشـاكل أخرى مسـببة للـرباز املدمى.

أخـرًا بالنسـبة للعـالج فإنـه يختلف 
يكـون  فقـد  املـرض،  حسـب مرحلـة 
عـى شـكل إجـراءات بسـيطة للغاية، 
وقـد يكـون عالًجـا جراحيًا عـرب عدة 
تقنيـات ميكـن اسـتخدامها حسـب ما 

الطبيب. يقـرره 

هو تورم وانتفاخ يف األنسـجة واألوردة الدموية أسـفل املسـتقيم 
ويف الرشج، وهي مشـكلة مشـابهة ملشـاكل الـدوايل التي تحدث 
يف األوعيـة الدمويـة يف مختلـف مناطـق الجسـم، لهذا تسـمى 

البواسـري باألوردة الدواليـة يف منطقة املسـتقيم والرشج.
وقـد تكون اإلصابـة يف القنـاة الرشجية )أعىل ما يسـمى بالخط 
املسـنن( وتسـمى بواسـري داخلية، أو أنهـا قد تحـدث بالقرب من 
فتحـة الرشج )أسـفل الخط املسـنن( فتسـمى بواسـري خارجية، 

وقـد يعاين الشـخص مـن كال النوعني يف نفـس الوقت.
تصيـب هذه املشـكلة الرجال والنسـاء بنسـب متسـاوية، وميكن 
أن  تتطـور يف أي سـن، لكـن نسـبتها ترتفـع بعـد سـن الــ 30 
عاًمـا، وتبلـغ ذروتها بـني 45 – 65 عامـا من العمر، و فوق سـن 
الــ50 عاًمـا يكون 50 % من األشـخاص قـد عانوا من البواسـري 
يف مرحلـة مـا مـن حياتهـم، ويتأثـر حـوايل ٪5 من النـاس بهذا 

املـرض يف نفـس الفرتة.

ما هو مرض البواسير؟
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الباحـث  محمـود،  منـري  الدكتـور  يطـرح 
املتخصـص يف الشـؤون اإلرسائيليـة، يف كتابـه 
مجموعـة دراسـات تاريخيـة ودينية وسياسـية 
واجتامعيـة وفق رؤيـة تحليليـة موضوعية تهمُّ 

اإلرسائيـيل.  بالشـأن  واملختـّص  الباحـث 
يـويص الكاتب بقراءة هـذه الدراسـات بعيًدا عن 
أي صـور مقولبة أو مسـبقة عن إرسائيـل، فيبدأ 
واملصطلحـات  املفاهيـم  بـرشح  األول  بالبـاب 
لبًسـا،  تشـكّل  التـي  الشـائعة،  اإلرسائيليـة 
كالعربانيـة والصهيونية واليهوديـة والعربية، ثم 
يتحدث عـن الجامعـات السياسـية اليهودية من 
1850 وحّتى 1948 ودوافـع الهجرة إىل األرايض 
االّدعـاءات  أبـرز  عـىل  بالـرّد  ويبـدأ  املقّدسـة، 
والتحريفـات التاريخيـة املتعلقـة ببنـي إرسائيل 
يف مـرص، كادعاءات مشـاركة يهـود مرص ببناء 
األهرامـات وعقائدهـم الدينيـة وتأثـريات الفكر 
الدينـي الفرعوين عـىل الديانة اليهوديـة، ففكرة 
الهيـكل اقتبسـها اليهـود عـن الفراعنـة، وكذلك 
عبـادة العجـل الذهبـي وأشـكال ألـواح الرشيعة 
اليهوديـة، وأوجـه الشـبه بني ترانيم املوسـويني 
والفرعـون إخناتـون وعـادات اجتامعيـة ودينية 

كالختـان وخلـع الحـذاء يف األماكن املقدسـة.
يف البـاب الثـاين يتحـدث عـن الناحيـة الدينية، 
ويـرشح بشـكل مفّصل أسـباب نشـوء الطوائف 
اليهوديـة الدينيـة وأبرز الفـروق بينهـا، وينتقل 
بعدهـا إليضـاح الظـروف التـي أّدت إىل طـرح 

القرنـني  يف  اليهـودي  القومـي  الوطـن  فكـرة 
ظـروف  ويعتـرب  والعرشيـن،  عـرش  التاسـع 
اليهـود يف جيتوهـات أوروبـا منطلًقا للمشـكلة 
بحـق  مذابـح  إىل  الحًقـا  أّدت  التـي  اليهوديـة 
معتنقـي الديانـة املوسـوية يف أملانيـا وغريهـا، 
ويـرشح سـبب قبـول الكثـري مـن يهـود أوروبا 
األشـكناز بفكـر بنيامـني هرتـزل الـذي خالـف 
املوسـوية  الديانـة  بكتاباتـه نصـوص وتعاليـم 
التـي تحـرّم العودة لـألرض املقّدسـة قبـل نزول 
املاشـيح، هذا الفكـر الذي ُعّد هرطقـة ومعارضة 
ويـرشح  السـابقة،  الفـرتات  يف  اللـه  ملشـيئة 
دوافـع هجـرة اليهـود الطوعيـة أو االضطراريـة 
مـن كافة أرجـاء املعمـورة إىل األرض املقدسـة، 
ويقـول إنّها تراوحـت بني الضغـوط االجتامعية 
والحاجـة املاديّـة واالقتنـاع بالفكـر الصهيـوين 
جملـة وتفصيـاًل، ويوّضـح مرافقـة العنرصيـة 
إنشـاء الدولة بني اليهود السـفارديم واألشـكناز 
ثم تحوالت هـذه العنرصيـة إىل عرصنا الحارض، 
ببعـض  الخاصـة  الدميقراطيـة  أنتجـت  التـي 

فقط. اليهـود 
ويف البـاب الثالث يطـرح الكاتب نقـاط الضعف 
العبوديـة  كعقـدة  اإلرسائيـيل،  املجتمـع  يف 
واحتفـاظ كثـري مـن الطوائـف بهويّـات البلدان 
التـي قدمـوا منهـا، واختـالف مصـادر الترشيع 
تأثـري  وتزايـد  العكسـية  الهجـرة  ومشـكلة 
التّيـارات العلامنيـة املعارضة لالحتـالل، ويتحدث 
التيـارات  بعدهـا عـن فـرص السـالم وحقيقـة 
اليهوديـة الداعيـة لـه، وعـن محدوديـة تأثريهم 

يف املجتمـع بسـبب حواجـز عديـدة.
إرسائيليـني،  سـالم  دعـاة  آراء  اسـتعراض  بعـد 
األرض  يف  للسـالم  مجـال  ال  أن  الكاتـب  يؤكّـد 
املقّدسـة مـا مل يُفرض حـل من الخـارج بقرارات 
الوعـي  ضعـف  مـن  الكاتـب  ويتعّجـب  دوليـة، 

الـذي  العـريب،  املواطـن  العـريب لـدى  املعـريف 
مل يـدرك حتـى اليـوم تحـّول شـكل الـرصاع من 
املسـلح إىل الدبلومـايس السـيايس، ثـم يعـود 
فيهـا  يفّصـل  التـي   ،48 حـرب  إىل  بالتاريـخ 
سـبب انتصـار ميليشـيات الهاجانـاه عـىل مـا 
ُسـّمي وقتهـا خطـأ جيوًشـا عربّيـة، ويؤكّـد أن 
قـرارات الزعامات العربيـة كان بعضهـا انفعاليًّا 
تخلّـف  وانتقـد  ا،  تآمريًـّ وبعضهـا  مدروًسـا  ال 
منظمـة التحريـر عن الوقائـع عام68 الـذي أّدى  
إىل تراجـع منظمـة التحريـر الفلسـطينية عـن 
املطالبة بـزوال إرسائيل يف العـام 1988، وعادت 
للمطالبـة بتطبيق قرار التقسـيم رقـم 181 لعام 
1947، وينتقـل لحـرب 73 التـي أّدى التخطيـط 
الدقيـق لهـا إىل هزميـة إرسائيـل عـىل الجبهـة 
املرصية، فاسـتقالت إثرهـا الحكومة اإلرسائيلية، 
الجـدد  اإلرسائيليـني  املؤرخـني  روايـة  وينقـل 
الكاتـب  ويتحـدث  إرسائيـل،  هزميـة  ألسـباب 
بعدهـا عـن أيديولوجيـا الحكومـات اإلرسائيلية 

املخالفـة لرغبـات املجتمـع الداعـي للسـالم.
محمـود  منـري  الدكتـور  يؤكّـد  الختـام  ويف 
عـىل اسـتحالة حـل الـرصاع عسـكريًا يف هـذه 
يعنـي  ال  السـلمي  الحـل  أن  ويشـّدد  الظـروف، 
التنـازل عـن فكـرة املقاومـة بـكل أشـكالها ألي 
عـدوان إرسائيـيل، ويطـرح رؤيتـه الخاصة لحل 
القضّيـة التي تسـتند عـىل اسـرتاتيجية رشحها 
بالتفصيـل، أساسـها تفعيل دور اإلعـالم العريب 
الشـعبية  املعرفـة  وزيـادة  االحتـالل  ملناهضـة 
بإرسائيـل، وزيـادة متثيـل املختصني يف الشـأن 
مبـادرة  ثـم طـرح  العـام،  بالشـأن  اإلرسائيـيل 
أو  األمـن  مبجلـس  للسـالم  إسـالمية  عربيـة- 
وإطـالق  املتحـدة،  باألمـم  العموميـة  الجمعيـة 
املظاهـرات املليونية الداعية للسـالم، التي تنطلق 
مـن خـارج فلسـطني إىل داخلهـا، ويسـتعرض 

أخـريًا رأيـه بقضيـة التطبيـع مـع إرسائيل عىل 
كافة املسـتويات بسـؤال "نقاطع مـن تحديًدا؟".

اقتباسات: 

أسـوأ  الحديـث  العـرصي  مبفهومهـا  التبعيـة 
بالقـوة  األرض  احتـالل  مـن  مبراحـل  وأخطـر 

الغاشـمة.
هنالـك مسـافة كبـرية بـني معرفـة التفاصيـل 

النتائـج. واسـتخالص  املوقـف  وإدراك 
واملزايـدون  واملتاجـرون  فقـط  الضعفـاء 
اتخـاذ قـرارات  واالنتهازيـون ال يقـدرون عـىل 
التغيـري، ألن نتائج التغيري سـتفضحهم وتعصف 
بأماكنهم التـي تبوؤوها ألجل مصالح شـخصية 

عـىل حسـاب حقـوق شـعوبهم. 
نظـام يف  أي  أو  أو طاغيـة  أي حاكـم  يقـدر  ال 
مليـون  يقتـل  أو  يسـجن  أو  يقهـر  أن  العـامل 
القيـام بـأي  مواطـن يتظاهـرون سـلميًّا، دون 

عنـف. أعـامل 

كتاب

كتاب إسرائيل
 بين الحقائق واألكاذيب

رفع سـبعة مسـتخدمن ملوقـع “توتر” 
دعـوى قضائية ضـد الرئيـس األمريي، 
دونالـد ترامـب، قالـوا إنـه حظرهـم من 

متابعـة حسـابه عـرب “توير”.
وبحسـب ما ذكرت هيئة اإلذاعة الربيطانية 
)BBC(، األربعـاء 12 متـوز، فـإن جمعية 
“نايـت فرسـت أمندمينت”، وهـي جاعة 
رفعـت  كولومبيـا،  جامعـة  يف  حقوقيـة 
الدعـوى بالنيابـة عـن املدعـن السـبعة، 

“دفاًعـا عـن حريـة التعبر”.
وقال املغـردون املحظـورون إن ترامب أو 
أحـد املرشفن عـى حسـابه يف “توير” 
حظرهـم مـن متابعة الحسـاب الرسـمي 
تعليقـات  بسـبب  األمريـي  للرئيـس 
“معارضة” لسياسـة وآراء ترامـب، إل أن 
ترامـب مل يعلـق رسـميًا عـى الدعـوى 

ضده. املرفوعـة 
ويعتـرب ترامـب مـن أكـر الشـخصيات 
البـارزة النشـطة عـرب موقـع التواصـل 
ويسـتخدمه  “تويـر”،  الجتاعـي 
بحلفائـه،  واإلشـادة  خصومـه  ملهاجمـة 
حذفـه  بسـبب  طالتـه  انتقـادات  رغـم 
إمالئيـة  أخطـاء  نتيجـة  للتغريـدات 

وتعبريـة. ولغويـة 
وجاء يف نص الدعـوى القضائية أن حظر 
ترامـب للمسـتخدمن يعتـرب “انتهـاكًا” 
األمريـي  الدسـتور  األول مـن  للتعديـل 
الخـاص بحريـة التعبـر، ومحاولـة لــ 

“قمـع” املعارضـة يف منـرب عـام.
مـن جانبـه، قـال جميـل جعفـر، املديـر 
التنفيـذي لــ “نايت فرسـت أمندمينت”، 
مخالفـة”  “اقـرف  األبيـض  البيـت  إن 

“تويـر”،  عـرب  مسـتخدمن  بحظـره 
ملجـرد تعليقهـم بـرأي يخالـف الرئيس، 
مشـرًا إىل أن حـب ترامـب لــ “توير” 
يعنـي أنه بـات “مصـدًرا مهـًا لألخبار 

واملعلومـات عـن الحكومـة.”
ووجهـت الدعـوى، باإلضافـة إىل ترامب، 
ضـد كل مـن مسـاعده لشـؤون وسـائل 
التواصـل الجتاعـي، دانيال سـكافينو، 
واملتحـدث باسـم البيـت األبيـض، شـون 
سـباير، الذي رصح، يف حزيران املايض، 
أن تغريـدات ترامـب تعـد “ترصيحـات 

رسـمية” لرئيـس الوليـات املتحدة.
وبلـغ عـدد متابعي الحسـاب الشـخي 
 33.7 “تويـر”  يف  ترامـب  لدونالـد 
مليـون شـخص، أمـا حسـابه الرئـايس 

شـخص. مليـون   19.3 فيتابعـه 

مغردون يقاضون ترامب
لحظرهم من متابعته على “تويتر”

مراجعة ليث الزعبي

أعلنـت رشكـة “فيـس بـوك” عن 
اختبارهـا للمزيـد مـن اإلعالنات 
التجاريـة عرب تطبيقها للرتاسـل 

“ماسـنجر”. الفوري 
وقالـت الرشكـة، وفـق مـا نقـل 
املختـص  كرانـش”  “تـك  موقـع 
الثالثـاء  التكنولوجيـا،  بأخبـار 
11 متـوز، إن اإلعالنات سـتظهر 
قريًبـا عـىل الصفحـة الرئيسـية 
الهواتف  لتطبيق “ماسـنجر” يف 

املحمولـة.
بـوك”  “فيـس  تسـعى  وبذلـك 
بشـأن  اختباراتهـا  توسـيع  إىل 
اإلعالنـات والتـي بـدأت بهـا يف 
كانـون الثاين املـايض يف كل من 
عـرض  عـرب  وتايالنـد  أسـرتاليا 
عـدد صغـري مـن اإلعالنـات عىل 
مسـتخدمي “ماسـنجر” هنـاك، 
عـىل  الرشكـة  سـتطبقها  واآلن 

العـامل.  مسـتوى 
وميتلـك تطبيق الرتاسـل الفوري 
 1.2 مـن  أكـرث  "ماسـنجر" 
مليـار مسـتخدم نشـط شـهريًا، 
الجديدة  اإلعالنات  تلك  وسـتظهر 
ضمـن الصفحـة الرئيسـية فقط 
للتطبيـق املحمـول وليـس ضمن 

املسـتخدمني. محادثـات 

وقالـت الرشكـة إن نسـبة قليلـة 
الصعيـد  عـىل  املسـتهلكني  مـن 
تلـك  يشـاهدون  سـوف  العاملـي 
الحـق  وقـت  يف  اإلعالنـات 
الجـاري، وإن عـدد  الشـهر  مـن 
سـوف  املتأثريـن  املسـتخدمني 
يـزداد تدريجياً مع مـرور الوقت، 

وفـق مـا نقـل املوقـع.
للمعلنـني  الرشكـة  وتسـمح 
و”إنسـتغرام”  “ماسـنجر”  عـرب 
بـوك”  “فيـس  أخبـار  وخالصـة 
املسـتخدمني يف  بالتواصـل مـع 
حال نقـروا عىل اإلعالن، وإرسـال 

لهـم. الثمـن  رسـائل مدفوعـة 
بـوك”  “فيـس  إيـرادات  وبلغـت 
 7.9 يقـارب  مـا  اإلعالنـات  مـن 
املـايل  الربـع  يف  دوالر  مليـار 
الثاين مـن العام الجاري، حسـب 
زيـادة  يف  الرشكـة،  إحصائيـات 

اإليـرادات. مـن   51% بلغـت 
فكـرة  تعجـب  أال  املتوقـع  ومـن 
“ماسـنجر”  يف  اإلعالنـات 
الكثـري مـن املسـتخدمني، كونها 
الرئيسـة  الصفحـة  سـتغطي 
يعرقـل  مـا  كامـل،  بشـكل 
يف  أصدقائهـم  مـع  تواصلهـم 

العاجلـة. الحـاالت 

اإلعالنات تهيمن على 
تطبيق “ماسنجر” قريًبا
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للمشاركة في تحرير صفحات "عنب بلدي" يمكنكم إرسال مشاركاتكم
enabbaladi@gmail.com عبر البريد اإللكتروني إلى

اآلراء الواردة في الجريدة ال تعبر بالضرورة عن رأي عنب بلدي

أفقي
يعمل عمل النسان يف الصناعة - . 1

خوف

عاصمة فنزويال - للنفي. 2

يجب . 3 عمل   - والرشاء  البيع  يف  أجادل 

القيام به

معتِد - جهاز لغزل النسيج. 4

جزيرة مرصية يف البحر األحمر. 5

تحول اليشء من مادة طرية إىل ألياف. 6

حرف للدللة عى املعنى - تاجر الفراء. 7

عشبة طبية توصف للقحة. 8

ملتقى العصابة - تسبب بضعف السمع. 9

لستعالت . 10 مرتبطة  عربات  مجموعة 

االنقل - مؤسسة إخبارية

عمودي
- حجر . 1 الفرس  ركوب  به عى  يستعان 

البناء

الصحراء . 2 مزروعة يف  مناطق  مجموعة 

- للنداء

3 . 300 تقفز  مؤذية  صغرة  مخلوقات 

ضعفا من طولها - ثعبان ضخم هارص

اللعب . 4 أوراق  من   - وارف  ارباع  ثالثة 

)الكوتشينة(

تسدان ونستغني عن اآلخرين - حرفان . 5

من نور

هزّ . 6

أشكال وأمناط مخطوطة - هدم بشدة. 7

حرفان من صاغ - نبات يشبه الفجل. 8

بلد املليون شهيد - ثعبان شديد السمية. 9

10 .- النهرين  بن  ما   حضارة 

بنت النبي )ص(

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

تكون بعض املربعات الصغرة معبأة باألرقام بدايًة،

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

كل واحٍد من املربعات التسعة الكبرة، ويف كل صٍف أو عمود.
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ظهـر نادي برشـلونة اإلسـباين بـأداء غـري مقنع 
املوسـم  يف  لجامهـريه  بالنسـبة  اإلطـالق  عـىل 
املـايض، فلم يتمكـن املـدرب لويس إنرييك سـوى 
مـن إضافـة بطولـة محليـة وحيـدة إىل خزينـة 
النـادي، بينـام متكّـن رجـال مدريـد مـن تحقيـق 
الثنائيـة التاريخيـة محلًيـا وأوروبًيـا، األمـر الـذي 
دفـع إدارة البارسـا لرد فعـل رسيع وإيجـاد البدائل 
عـىل جميع األصعـدة حتـى ال تقـع يف ذات املأزق 

يف املوسـم املقبـل.
ويعتـرب املريكاتـو الصيفـي، أو سـوق االنتقـاالت 
الصيفيـة، الفرصة املناسـبة لرتميم البيـت الداخيل 
الحـروف  عـىل  النقـاط  ووضـع  برشـلونة  يف 
يـرى  الفريـق، حيـث  الخلـل يف  أماكـن  وتحديـد 
املحللـون أن النـادي الكاتالـوين بحاجـة إىل العديد 

مـن الالعبـني يف مراكـز اللعـب املختلفـة.

خط الدفاع
يحتـاج الفريـق إىل العـب قلـب دفـاع يسـد املكان 
الـذي تركـه بويـول املعتـزل دون أن يتمكـن أحـد 
مـن ملئـه حتـى اآلن، خاصـة مـع رحيـل ماثيـو، 
يف  ماسـكريانو  خافيـري  مسـتوى  وانخفـاض 

املـايض. املوسـم  األخـرية  املباريـات 
سـانتوس  مارلـون  الالعـب  ترقيـة  قـرار  ويبـدو 
للفريـق األول خطـوة جيدة، باإلضافـة إىل إمكانية 
املمكـن  مـن  والـذي  آخـر،  مدافـع  مـع  التعاقـد 
مـع  املتألـق  الكولومبـي  مينـا  بـراي  يكـون  أن 
باملـرياس الربازييل، بحسـب ما رصحـت الصحافة 

اإلسـبانية.
البديـل  إيجـاد  مـن  إنريـيك  خيـارات  تتمكـن  مل 
اليـرسى  الجهـة  تنشـيط  ميكنـه  الـذي  املناسـب 
للكاتالونيـني، بوجـود جـوردي ألبـا الـذي تراجـع 
مسـتواه ولـوكا ديني، بينام يسـعى املـدرب الجديد 
فالفـريي إىل إعـادة القـوة إىل الجهـة اليرسى يف 
الفريـق، ويعمـل عـىل إعادتهـام إىل مسـتواهام.

الجهة اليمنى
 تـرك داين ألفيـش بعـد رحيلـه إىل يوفنتـوس يف 
املريكاتـو الصيفـي املـايض فراًغا كبـريًا يف الجهة 
اليمنـى، والتـي كانـت خطـة لعـب الفريـق التـي 
يعتمـد عليهـا يف كثـري مـن املباريات، ويبـدو ذلك 
الجهـة  روبريتـو عـىل  إقنـاع سـريجي  يف عـدم 
اليمنـى، والـذي كان من ضمن خطة إنرييك ليسـد 

الفـراغ املوجـود يف اليمـني.
ولكـن عودتـه املرتقبـة لوسـط امليـدان، سـتجعل 
برشـلونة مطالًبـا بالتعاقـد مع ظهري أميـن، فمن 
الصعـب االعتامد عـىل فيدال لوحـده، خاصة أنه مل 

يحصـل عـىل فرصتـه كاملة بعـد مـع الفريق.
لـذا تعاقـدت إدارة النـادي مـع الربتغايل نيلسـون 
سـميدو، العـب بنفيـكا، وأفـادت تقاريـر صحفية 
أن قيمـة انتقالـه إىل صفـوف البالوغرانـا قد تصل 
إىل 35 مليـون يورو، ملدة خمسـة مواسـم متتالية، 
إضافـة إىل مكافـآت تتعلق بالفعاليـة واألداء بنحو 

خمسـة ماليـني يورو.
ويتحـىل الالعـب بقـدرات هجوميـة رغـم مركـزه 

الدفاعـي، كـام يتمتـع بإمكانـات بدنيـة رائعـة.

وسط الميدان
ظهـرت الشـيخوخة عـىل وسـط ميدان برشـلونة 
تألـق  مـن  فبالرغـم  الفائـت،  املوسـم  أواخـر  يف 
أندريـاس إينيسـتا يف الكثـري مـن املباريـات إال أن 
املحللـني يـرون أنه حـان الوقت للنـادي الكاتالوين 
للبحـث عن العب خط وسـط شـاب بحجـم قدرات 
اإلدارة  تـدرك  كـام  الكـروي،  وإبداعـه  إينيسـتا 
جيـًدا أن خطـة الفريـق خـالل السـنوات السـابقة 

برشلونة 
وريال مدريد 
والميركاتو 

الصيفي 
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كانـت معتمـدة بشـكل أسـايس عىل خط الوسـط 
الفـوالذي الـذي ميتلكـه، وإن نجـح املـدرب بحـل 
تلـك املشـكلة فسـيكون قـد حـل جـزًءا مهـاًم من 

الفريق.  مشـاكل 
مـع  التعاقـد  هـي  الواضحـة  الفريـق  أولويـة 
اإليطـايل ماركـو فـريايت، ويبـدو أن النـادي لـن 
يـرتدد يف التقـدم بعـرض كبري جـًدا مـن أجله وقد 
يصـل لــ 100 مليـون يـورو، كـام أنه قـد يضحي 
مبجموعـة مـن العبيـه ليجعـل األمر ممكًنـا، عىل 
غـرار أردا تـوران، رافينيـا ألكانتـارا أو حتـى إيفان 
راكتيتـش، الذيـن باتوا مرشـحني للرحيـل من أجل 
توفـري السـيولة الكافيـة للتعاقد مع العـب باريس 

جريمان. سـان 
يف حالـة مل تنجـح الصفقة، قد يتجـه النادي نحو 
اإليفـواري جـان سـريي الذي تألـق مع نيـس هذا 
املوسـم، كـام يفكـر برشـلونة بتعويـض إنيسـتا 
بالالعـب الربازيـيل فيليبـي كوتينيو مـن ليفربول، 
لكـن سـعره املرتفـع قـد يجعـل النـادي يفكـر يف 

أخرى. حلـول 

 خط الهجوم
 مـع وجود الـ MSN، ودور باكـو كالعب احتياطي، 
جديـد  مهاجـم  مـع  للتعاقـد  البارسـا  احتيـاج 
سـيتوقف عىل خطط فالفريدي، فإن كان سـيلعب 
الفريـق بخطـة 4-3-3، فلـن يكون املـدرب بحاجة 
ألي العـب جديـد يف الخـط األمامي، لكـن إن حول 
قـد يحتـاج  الفريـق  فـإن   ،1-3-2-4 لــ  الخطـة 
ملهاجم يلعـب عىل الجهـة اليمنى، واألقرب حسـب 
وسـائل اإلعـالم هـو الفرنـيس عثـامن دميبيـيل، 
رغـم أن سـعره بات مرتفًعـا جًدا، وتتحدث وسـائل 

اإلعـالم عـن 90 مليـون يورو.
بطبيعـة الحـال يحتـاج برشـلونة ألربـع صفقات 
عـىل األقـل يك يرمـم صفوفـه، وتكلفتها لـن تقل 
عـن 200 مليـون يـورو، فيـام ال ميلـك النـادي يف 
الوقـت الحـايل أكرث مـن 75 مليون يـورو لرصفها 

املريكاتو. يف 
كل يشء سـيتوقف يف النهايـة عـىل املبالـغ التـي 
قـد  بيـع العبيـه، ورمبـا  وراء  النـادي  سـيجنيها 
هـذا  العبـني  سـتة  أو  خمسـة  مغـادرة  نشـاهد 
الصيـف عـن البارسـا، وهـي خطـوة قـد تكـون 
إيجابيـة ألن مجموعـة مـن العبـي الفريـق حالًيا 
يعانـون مـن تراجع واضـح يف املسـتوى، والفريق 

بـات يف حاجـة لضـخ دمـاء جديـدة.

عـىل الجهـة املقابلـة، وبالرغـم من أن موسـم 
ريـال مدريـد كان ناجًحـا عـىل عـدة أصعـدة 
وتـوج يف النهايـة بلقبني جوهريـن هام الليجا 
الغائبـة عـن خزائنـه منـذ 2012 ودوري أبطال 
وللمـرة  التـوايل  عـىل  الثانيـة  للمـرة  أوروبـا 
العـارشة يف تاريخـه، إال أنـه عازم عـىل القيام 
االنتقـاالت  خـالل  التغيـريات  مـن  مبجموعـة 

الصيفيـة الجاريـة.

حراسة المرمى 
عـن  املريكاتـو  بدايـة  يف  اإلشـاعات  كـرثت 
دي  دافيـد  مـع  التعاقـد  يف  املريينجـي  رغبـة 
أكـدت  النـادي  خيـا، ولكـن ترصيحـات إلدارة 
أنـه “يرغـب بكيلور نافـاس كحارس أسـايس، 
فالريـال ميلـك حامـي عريـن مميز وهـو ليس 
األقـل  عـىل  بديـل  عنـرص  النتـداب  بحاجـة 
بالنسـبة للموسـم املقبل”، لكن املفاجآت واردة 

جـًدا يف هـذا املركـز.
خط الدفاع

رفـض النادي امللـيك التجديد للربتغـايل كيبلري 
بيبـي وبالتـايل سـريحل النتهـاء عقـده، لكـن 
دون أن يـرتك نقًصـا أو ثغـرة يف مكانه بوجود 
فاران وناتشـو الـذي بإمكانه أن يجـاور القائد 
رامـوس عىل خط الدفـاع، كام اسـتعاد الفريق 
الشـاب خيسـوس فاييخـو بعـد تألقـه خـالل 
فرانكفـورت،  آينرتاخـت  املـايض مـع  املوسـم 
الـدوري  يف  الالزمـة  الخـربة  اكتسـب  والـذي 
األملـاين، وهـو متميـز يف الرصاعـات الهوائية. 
وهـو  للفريـق  جـًدا  مناسـًبا  تجعلـه  سـامت 
سـيحصل بـكل تأكيـد مع زيـدان عـىل الفرص 

التطور. ملواصلـة  الكافيـة 

الظهير األيسر
لوحـده  يصـارع  مارسـيلو  الربازيـيل  النجـم   
هنـاك عـىل الجهـة اليـرسى، ونـادًرا مـا يتـم 
إرشاك ناتشـو لتعويضـه عـىل عكـس املراكـز 
األخـرى التـي كان يحظى فيهـا الالعبون بفرتة 
راحـة أكـرب، لكـن الفريـق تعاقـد يف مسـتهل 

مشـكلة  لحـل  هريناديـز  ثيـو  مـع  املركاتـو 
النقـص عـىل الجهـة اليـرسى.

الظهير األيمن
يف  األفضـل  مـن  واحـًدا  كاربخـال  داين  يعـد 
العـامل يف هـذا املركز عـىل الجهـة اليمنى، وقد 
أثبـت ذلـك يف املوسـم الفائـت، ولكـن بديلـه 
دانيلـو ال ميكـن أن يعوض غيـاب كاربخال، وال 
يرتقـي حتى لجزء مـن املسـتويات الرائعة التي 
التغطيـة ولطاملـا  يقدمهـا، فهـو ضعيـف يف 
وقـع يف هفـوات فادحـة يف عـدة مناسـبات، 
ويبـدو مـن األفضـل للفريـق أن يبيـع الظهـري 

الربازيـيل وينتـدب عنـرصًا عاديًـا بـداًل منه.

خط الوسط
متوسـط امليدان الدفاعـي: لن يبقى كاسـمريو 
النـادي  ملعـب  قلـب  يف  ينشـط  مـن  وحـده 
ماركـوس  الفريـق  اسـرتجع  فقـد  امللـيك، 
يورينتـي مـن آالفيس بعـد انتهـاء إعارته، وهو 
مميـز جـًدا يف التدخالت وقطـع التمريرات كام 
أنـه دقيـق جـًدا يف متريراتـه )%87( ويخـدم 
الهجـوم كثـريًا بكراتـه الذكيـة والطويلـة، وال 
احتياجـات أخـرى للفريق يف منتصـف امللعب، 
فكـروس ومودريتش مـن بني أملـع النجوم يف 
مراكزهـام ولهـام بديـل متألق الكـروايت ماثيو 

كوفاسـيتش.
النـادي امللـيك أكـرث  صانـع األلعـاب: أصبـح 
تشـبًثا مـن أي وقت مـى بالدويل اإلسـباين 
فرانشيسـكو إيسـكو نظًرا لتوهجه واملستويات 
الخرافيـة التـي أظهرها يف املرحلـة األخرية من 
املوسـم، حتى إنـه كان أفضـل مواسـمه رقمًيا 
وفنًيـا، لكـن هنـاك يف املقابل مـن بـات قريًبا 
جـًدا مـن الرحيل والحديـث هنا عـن الكولومبي 
خاميـس رودريجيـز الـذي كانـت الجامهري قد 
حّيتـه تحية الـوداع يف آخر مبـاراة عىل أرضية 

ميـدان سـانتياجو برنابيو.
إىل  انتقـل  قـد  الكولومبـي  الالعـب  وكان 
مانشسـرت يونايتـد منذ عـدة أسـابيع وتتحدث 

التقاريـر عـن صفقـة تفـوق 50 مليـون يورو، 
لكـن الريـال لن يكـون بحاجة لصفقـة ضخمة 
أهميـة  ذا  أصـاًل  يكـن  مل  فهـو  لتعويضـه، 

جوهريـة ولـن يؤثـر كثـريًا عـىل التشـكيلة.

الهجوم
الجنـاح األميـن: يكفـي أن نذكـر بـأن جـارث 
بيـل أصيـب املوسـم املـايض مـراًرا وتكـراًرا، 
لكـن النادي مل يعاين يف غيابـه وكان لوكاس 
فاسـكيز معوًضـا ناجًحـا جـًدا لـه، وطالـت 
وصـف  عليـه  وأُطلـق  الويلـزي  االنتقـادات 
املسـتبعد  مـن  لكـن  الزجاجـي”،  “الالعـب 
جـًدا التخـيل عنـه، فالفريـق يريد االسـتفادة 
منـه بشـكل أكـرب ويثـق أن يف جعبتـه املزيد 

واملزيـد. 
الجنـاج األيـرس: قـدم الشـاب املوهـوب ماركو 
أسينسـيو مسـتويات رائعـة مـع الفريـق يف 
املوسـم الفائـت مـا يدعـو زيـدان لتثبيتـه يف 
هـذا املركـز، وهـو يجيـد التسـديد مـن خـارج 

منطقـة الجـزاء. 
ويشـغل الدون كريسـتيانو رونالـدو عادة مركز 
املهاجـم األيـرس، لكنه مييـل كثريًا نحـو العمق 
وحـني يشـارك ماركو، يـرتك له مسـاحة كافية 

للرتكيـز عـىل منطقة العمليـات فقط.
كـام سـريحل موراتـا اإلسـباين بالرغـم مـن 
مسـتواه الجيـد مـع النـادي، ولكن عـدم رضاه 
عـىل  وجلوسـه  لعبهـا  التـي  الدقائـق  عـن 
االحتيـاط يف اللقـاءات الكبـرية، أجربتـه عـىل 
عـىل  سـيحتم  مـا  البيضـاء،  القلعـة  مغـادرة 

كبـري. بالعـب  تعوضيـه  امللـيك  النـادي 
ومـن الواضـح أن الطاقـم الفنـي بـإدارة زيزو، 
يريـد الحفـاظ عـىل املنظومـة الحاليـة والتـي 
كانـت ناجحة جـًدا وتوجـت بعدة ألقـاب، لكنه 
يعـول يف نفـس الوقت عـىل الالعبني الشـباب 
ويضـع ثقـة كبـرية فيهـم، وذلـك واضـح مـن 
خـالل نوعية الوافديـن الجدد األمـر الذي يظهر 
يف خطـة زيـدان للمحافظـة عـىل الفريـق يف 

املقبلة. املواسـم 

أما الملكي فاحتياجاته ليست كثيرة
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عنب بلدي - خاص 

أعلنـت والية كلـس )جنـويب تركيا(، 

أن نحـو عـرشة آالف الجـئ سـوري 

دخلـوا  ألًفـا   70 حـوايل  أصـل  مـن 

سـوريا يف عطلـة العيـد، مل يعـودوا 

إىل تركيـا، وفـق ترجمـة عنـب بلدي 

عـن موقـع وكالة “إخـالص” الرتكية 

. صة لخا ا

املهلـة  متـوز،   14 الجمعـة  وانتهـت 

بعـد  كلـس،  واليـة  حددتهـا  التـي 

حامـيل  مـن  السـوريني  منحـت  أن 

)بطاقـة  و”الكيمليـك”  اإلقامـات 

أقاربهـم،  لزيـارة  اإلذن  التعريـف(، 

ال سـيام يف املناطـق الشـاملية مـن 

سـوريا.

وقالـت الوالية يف ترصيـح لها أمس 

الجمعـة، إنـه وفًقا لألرقام الرسـمية 

بينـار”  “أونجـو  بـاب  إدارة  مـن 

الحدودي مـع سـوريا، واملقابل لباب 

السـوري،  الجانـب  يف  “السـالمة” 

الجئـني  و209  آالف  تسـعة  بقـي 

سـوريني يف بالدهـم، مـن أصـل 68 

ألًفـا و238 شـخًصا، غـادروا مطلـع 

املـايض. حزيـران 

معظـم  أن  الواليـة  وأضافـت 

املناطـق  إىل  توجهـوا  السـوريني 

حلـب  ملحافظـة  التابعـة  الشـاملية 

شـاماًل، ومنهـا مـدن إعـزاز والبـاب 

الراعـي، ومارع  وجرابلـس، وبلـدات 

وأختاريـن. وصـوران 

البقـاء  بعضهـم  قـرر  حـني  يف 

فرصـة  عـن  بحًثـا  سـوريا،  يف 

جديـد،  عمـل  فتـح  أو  أفضـل 

يف  املعيشـة  لصعوبـة  نظـًرا 

تركيـا وغالئهـا، وفـق ترصيحـات 

مـن  بلـدي  عنـب  عليهـا  حصلـت 

بعـد  فيهـا  اسـتقروا  أشـخاص 

العيـد. إجـازة  انتهـاء 

وفتحـت إدارة معرب كلـس الباب أمام 

الالجئـني السـوريني لقضـاء عطلـة 

بـني  مـا  سـوريا،  يف  الفطـر  عيـد 

ليفتـح  حزيـران،  و23   13 تاريخـي 

مـرة أخـرى للعودة مـا بـني تاريخي 

28 حزيـران و14 متـوز.

معـرب  إدارة  سـمحت  حـني  يف 

بـاب  جهـة  مـن  غـوزو”،  “جيلـوة 

“الهـوى” عـىل الحـدود السـورية- 

الرتكيـة، بالدخـول مـا بـني تاريخي 

السـامح  مـع  حزيـران،  و24   1

بالعـودة إىل تركيـا بـني تاريخـي 3 

أيلـول.  و30  متـوز 

نحو عشرة آالف سوري
لم يعودوا إلى تركيا

سوري ينال 
المرتبة األولى 
في فرع
الهندسة

بجامعة 
اسطنبول

حصـل الطالـب السـوري محمـد عـامر 
جامعـة  يف  األول  املركـز  عـىل  الشـعار 
اسـطنبول عن فرع الهندسـة الكهربائية 

وامليكانيكيـة.
وبحسـب مـا رصـدت عنـب بلـدي عـرب 
صفحـة الشـعار يف "فيس بـوك"، األحد 
9 متـوز، فإنـه حصل عـىل املرتبة األوىل 
يف فـرع الهندسـة الكهربائيـة، والثانية 
يف كليـة الهندسـة بجامعـة اسـطنبول 

مبعـدل 97%.
وكتب الشـعار عـرب صفحتـه "الحمدلله 
جامعـة  مـن  بالتخـرج  أكرمنـي  الـذي 
اسـطنبول كلية الهندسـة فرع الهندسـة 
عـىل  حائـزًا  واإللكرتونيـة  الكهربائيـة 
املرتبـة األوىل عىل الفـرع واملرتبة الثانية 

عـىل كليـة الهندسـة مبعـدل 97%".
سـاعدين  مـن  جميـع  "أشـكر  وتابـع 
وخصوًصـا  النجـاح  هـذا  يف  ودعمنـي 
أمـي وأيب وعائلتي ومشـايخي ومربيني 
الذيـن  وأسـاتذيت  حيـايت  ورشيكـة 

أيديهـم". عـىل  بالتلمـذة  ترشفـت 
وكرمـت جامعة اسـطنبول الشـعار عىل 
هـذا اإلنجـاز، ضمـن حفـل كبـري ألقـى 
فيـه الطالـب السـوري كلمة شـكر فيها 
كل من سـاعده عىل التفوق يف دراسـته.

صـورة  يقـّدم  اإلنجـاز  "هـذا  وقـال 
جيـدة للطـالب السـوريني أمـام زمالئنـا 
رغـم  عموًمـاً  تركيـا  يف  وأشـقائنا 

منهـا". نعـاين  التـي  الظـروف 
وقـدم عامر الشـعار مـن مدينـة حمص 
ومل  سـنوات،  أربـع  قبـل  تركيـا  إىل 
جامعـة  يف  دراسـته  إنهـاء  يسـتطع 
البعث، ليسـتكملها يف جامعة اسـطنبول 
التـي تعتـرب من بـني أهم ثـالث جامعات 
يف تركيـا، ومـن بني أفضـل 500 جامعة 

العـامل. يف 
العـايل  التعليـم  مجلـس  رئيـس  وكان 
آذار  يف  قـال،  صـاراج،  يكتـا  الـرتيك، 
املـايض، إن عـدد الطـالب السـوريني يف 
الجامعـات الرتكيـة تجـاوز الــ 15 ألـف 
طالـب، نحو ألف و149 منهـم يف مرحلة 
درجـة  يف  طالًبـا  و352  املاجسـتري، 

الدكتـوراه.
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عنب بلدي - خاص 

فـازت املشـركة السـورية جينـدا كنجـو 

بلقـب برنامـج املواهـب الغنائيـة "كـرد 

أعلنـت  والـذي  األول،  آيـدول" مبوسـمه 

نتائجـه، الجمعـة 14 متـوز.

"كوبـاين  موقـع  ذكـر  مـا  وبحسـب 

العـرب  عـن  ابنـة  فـإن  كـرد"، 

بعـد  اللقـب  عـى  حصلـت  )كوبـاين( 

كرديًـا  متسـابًقا   17 بـن  منافسـة 

وكافـة  وتركيـا  والعـراق  سـوريا  مـن 

العـامل، بينهـم سـوريتان هـا  بلـدان 

كنجـو  جينـدا  اللقـب  عـى  الحاصلـة 

هـي  القامشـيل،  مدينـة  مـن  وأخـرى 

إبراهيـم. روان 

وكانـت فضائيـة "كـرد سـات" نظمت 

النسـخة الكردية مـن برنامج اكتشـاف 

املواهـب الغنائيـة العاملـي باسـم "كرد 

املـايض،  الثـاين  كانـون  يف  آيـدول"، 

العـراق،  أربيـل يف كردسـتان  مبدينـة 

يف  الكـرد  قبـل  مـن  إقبـاًل  ولقـي 

العـامل. أنحـاء  مختلـف 

وضمـت لجنـة التحكيـم أربعـة فنانـن 

الديـن أريـج وبيجـن  كـرد هـم: نظـام 

وكاين. كريـم  وعدنـان  كامـكار 

موهبتهـا  عرضـت  عاًمـا(   26( كنجـو 

تطبيـق  عـرب  اللجنـة  أمـام  البدايـة  يف 

وصولهـا  صعوبـة  بسـبب  "سـكايب" 

املسـابقة،  السـليانية حيـث  إىل مدينـة 

وأبهـرت اللجنـة بصوتهـا قبـل أن تتمكن 

مـن  التاليـة  املراحـل  املشـاركة يف  مـن 

الربنامـج.

وتدرجـت كنجو يف مراحـل "كرد آيدول” 

حتـى بلغت مؤخرًا املرحلـة النهائية.

وأطلـق ناشـطون حملـة دعـم وتأييد لها 

عـرب مواقـع التواصـل الجتاعـي، بنرش 

و   ”jinda_kobani_kurdidol#“ وسوم 

.”jínda_kanjo#“

وينـال الفائز باملرتبـة األوىل يف الربنامج 

مبلـغ 30 ألـف دولر أمريـي باإلضافـة 

إىل ألبـوم غنـايئ كامـل، وتوثيق سـرته 

الفنيـة وحياتـه عرب فيلـم وثائقـي مدته 

برنامـج  يف  يُعـرض   سـاعة  نصـف 

دنك”. ”سـيربا 

وكانـت كنجـو درسـت يف املعهـد العايل 

لفريـق  وانضمـت  بدمشـق  للموسـيقا 

كـورال “جوقـة قـوس قوس” وشـاركت 

بكـورال الشـام، كا شـاركت سـابًقا يف 

برنامـج “one beat istanbul”، وأحيـت 

حفـالت عـدة يف اسـطنبول.

سورية من عين العرب تفوز بلقب
"كرد آيدول"


