
اتفاق الجنوب ينسحب 
على الغوطة الشرقية
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02أخبار سوريا

ديما الدهوك..
مقعدة سورّية

بطلة “كندا المفتوحة” 
للطاولة

19               رياضة   

جريدة أسبوعية
تأسست في داريا
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طريقكم إلى
السالمة من 

األلغام
شمال حلب

12 - 09

“أمنيتـي أن ألعـب الرياضـة منـذ أن كنت 
وعقليـة  اإلعاقـة  أن ظـروف  إال  صغـرة، 
كانـت  املعاقـن  الرجعيـة حـول  املجتمـع 
الدهـوك  دميـا  تقولهـا  ضـدي”،  تقـف 
بــ  وصفتهـا  وتقاليـد  عـادات  متحديـًة 
ببطـوالت  تحديهـا  مكللـًة  “املتخلفـة”، 
محليـة ودوليـة كان آخرهـا بطولـة كنـدا 

الطاولـة. لكـرة  املفتوحـة 
مـن  الدهـوك،  دميـا  السـورية  تُّوجـت 
ذهبيـة  مبيداليـة  املتحـرك،  كرسـيها 
وأخـرى فضيـة يف بطولـة كنـدا املفتوحة 

لكـرة الطاولـة، والتـي أُعلنـت نتائجها يف 
14 متـوز الجـاري، يف مدينـة هاميلتـون 

الكنديـة. 
الوحيـدة  الفتـاة  أنهـا  واسـتطاعت، رغـم 
املشـاركة يف البطولـة الدوليـة، الحصـول 
عـى املركـز األول يف زوجي كـرة الطاولة 
واملركـز  السـابق،  كنـدا  بطـل  مبشـاركة 
مجموعـات  بثـاث  الفـردي  يف  الثـاين 
الثنتـن، لتفـوز مبيدالتـن ذهبيـة وفضية 
مـن  مشـاركًا  العبًـا   12 عـى  متفوقـًة 
مختلـف الجنسـيات يف دوري الفـردي...

دّراجات نارية من الصين 
إلى ريف حلب

مفتاح الشمال السوري
بيد “تحرير الشام”

أبو مهنا.. ُيحّول الحجارة إلى 
لوحاٍت فنية في إدلب

ثالث دول تنتظر
“كوريدوًرا تجارًيا”
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هل يتخلى برشلونة عن 
نيمار لضم جريزمان؟

صيف ساخن
في جرود عرسال
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ال وساطة في معركة عرسال..
والجرود تعيق "حزب الله"

عنب بلدي - خاص     

العمليـة بـدأت بتمهيـد جـوي وقصـف 
الخميـس  ليـل  املنطقـة،  عـى  مدفعـي 
بـن  املفاوضـات  فشـل  بعـد  املـايض، 
قائـد  التـي"،  مالـك  و"أبـو  الحـزب 
طالـب  الـذي  املنطقـة،  يف  "الهيئـة" 
انسـحاب الحزب من القلمـون، والخروج 
بالسـاح الثقيـل عـر األرايض اللبنانية 
إىل تركيـا األمـر الـذي قوبـل بالرفـض.

ساعة المعركة
صبـاح يوم الجمعـة أعلن الحـزب إطاق 
املعركـة، بغطاء جـوي للنظام السـوري، 
عـر الهجـوم مـن محوريـن باتجاهـات 
مـا  بحسـب  محـور،  لـكل  متعـددة 
أوضحـت قناة "املنـار" التابعـة للحزب.

املحـور األول مـن بلـدة فليطة السـورية 
القلمـون  "الهيئـة" يف  مواقـع  باتجـاه 
جـرود  مـن  الثـاين  واملحـور  الغـريب، 
الواقعـة  للبنـان  الرشقيـة  السلسـلة 
جنـوب جـرد عرسـال، باتجـاه مرتفعات 

وتحصينـات النـرة شـال ورشق جرد 
عرسـال.

العمليـات  “قيـادة  أن  القنـاة  وأضافـت 
أكـدت أن ال وقـت محـدد للعمليـة، وهي 
سـتتحدث عـن نفسـها وستسـر وفًقـا 

ملراحـل تـم التخطيـط لهـا”.
الحـزب  يفـرض  أن  محلّلـون  ويتوقـع 
سـيطرته عـى املنطقـة، ألنـه يحارصها 
لـن  الفاتـورة  لكـّن  الجبهـات،  كل  مـن 

تكـون قليلـة.
األيـام األوىل للمعركـة رافقتها إشـاعات 
حـول سـيطرة الحـزب عـى مسـاحات 
خسـائر  املقاتلـن  كبـد  وأنـه  واسـعة، 
نفسـية  حـرب  إطـار  ضمـن  كبـرة 

الحـزب. يسـتخدمها 
عـى  الحـزب  سـيطرة  مـن  وبالرغـم 
"ضهـر  تلـة  وخاصـة  التـال،  بعـض 
الهـوة" االسـراتيجية، إال أن معركته يف 
جـرود القلمـون لن تكون سـهلة بسـبب 
التضاريـس الواسـعة والجبـال الوعـرة، 
وهـذا مـا أدى إىل تكبده خال السـاعات 
األوىل لخسـائر كبـرة يف صفوفه، األمر 

الـذي أكـده املتحـدث الرسـمي لـ”رسايا 
الحـر،  للجيـش  التابعـة  الشـام”،  أهـل 
عمر الشـيخ،  يف حديـث إىل عنب بلدي.

وقـال الشـيخ، بعد سـاعات عـى انطاق 
املعركـة، “حـزب الله حـاول التقـدم نحو 
عـدة تـال يسـيطر عليهـا الجيـش الحر 
يف جـرود عرسـال لكـن املقاتلـن تصدوا 
للهجوم، وسـقط أكرث مـن 30 قتيًا وعدًدا 
كبـرًا مـن الجرحـى يف صفـوف الحزب، 
إضافـة إىل إسـقاط طائرتن اسـتطاع".

الجيش اللبناني لحماية الحدود فقط
املعركة سـبقتها تريحات من مسؤولن 
لبنانيـن، ويف مقدمتهـم رئيس الحكومة 
اللبنانيـة، سـعد الحريـري، الـذي أكد أن 
الجيـش اللبناين هو من سـيقود املعركة، 
وينفـذ العملية يف منطقة عرسـال، دون 

التنسـيق مع النظام السـوري.
لكـن عقب بـدء املعركة اتضـح أن الحزب 
املدعـوم بطـران النظـام، هو مـن يقود 
املعركـة يف حـن يقتـر دور الجيـش 
اللبناين عـى تفتيش مخيـات الاجئن 

بحثًا عّمـن تطلق عليهم الرواية الرسـمية 
بـ "اإلرهابيـن"، لتأمن حـدود البلدة.

وقالـت مصـادر أهليـة يف عرسـال لعنب 
يسـتهدف  اللبنـاين  الجيـش  إن  بلـدي 
باملدفعيـة أي حركـة يف منطقتـي املاهي 
ووادي حميـد الواقعتن يف جرد عرسـال، 
والتي تضم مخيات لاجئن السـورين.

ال لجهود الوساطة
أن  إال  املعركـة  بـدء  مـن  وبالرغـم 
الطرفـن  بـن  اسـتمرت  املفاوضـات 
بهـدف التوصل إىل حل يجنـب الاجئن 
آالم  عرسـال  مخيـات  يف  املوجوديـن 

الحـرب.
لكن الوسـيطان بـن الحـزب واملقاتلن، 
أصيبا بقذيفة مجهولـة املصدر يف جرود 
عرسـال أدت إىل مقتل نائـب رئيس بلدية 
عرسـال السـابق، أحمد الفليطي، وإصابة 

الوسـيط الثاين، فايـز الفليطي.
الجيـش اللبنـاين أصـدر بيانًـا حّمل فيه 
"جبهـة النـرة" مسـؤولية اسـتهداف 
املفاوضـن عر صـاروخ أدى إىل إصابة 

بالتنسـيق  إسـعافها  قبـل  سـيارتها، 
مـع الصليـب األحمـر الـدويل إىل أحـد 
لكـن  للمعالجـة،  املنطقـة  مستشـفيات 
أحمـد الفليطـي تـويف متأثـرًا بجراحه.

لكـن مصـادر أهليـة أكـدت لعنـب بلدي 
أن الجيـش اللبنـاين اسـتهدف بصاروخ 
حـراري سـيارة دفـع رباعـي يف منطقة 
وادي حميـد، كان العلم اللبنـاين مرفوًعا 
عليهـا، وهـي تابعٌة لشـخصن مـن بلدة 
بقصـد  املنطقـة  إىل  توجهـوا  عرسـال، 
املعـارك  إنهـاء  ملحاولـة  املفاوضـات 
أدى إىل تدمـر  الاجئـن، مـا  لحايـة 

السـيارة.
الطرفـن  بـن  املعـارك  احتـدام  ومـع 
يف  السـوريون  الاجئـون  ينتظـر 
يوقـف  حـل  إىل  التوصـل  املخيـات 
املعركـة ويعيدهم إىل قراهـم يف القلمون 
الغـريب، خاصـًة مـع حمـات تجييـش 
وتصعيـد عنـري ضدهـم، خلقـت جوًّا 
مـن  والتخـوف  االسـتقرار  عـدم  مـن 
مداهـات يقتل فيهـا الجئون عـى غرار 

مـا حصـل فيهـا الشـهر املـايض.

اتفاق الجنوب
ينسحب على الغوطة الشرقية..

جوبر خارج المعادلة
عنب بلدي - خاص  

الدفـاع  وزارة  مـن  صـدر  مفاجـئ  إعـان 
22 متـوز، حـول  الروسـية، صبـاح السـبت 
اتفـاق منطقـة “تخفيـف توتـر” يف الغوطة 
السـورية،  املعارضـة  فصائـل  مـع  الرشقيـة 

مريـة. بوسـاطة 
اتفـاق الغوطـة امتـداٌد التفـاق وقـف إطاق 
النـار يف جنـوب سـوريا الـذي تـّم التوصل 
الجـاري، بتوافـق رويس  7 متـوز  إليـه، يف 
أمريـي أردين، وينـص عـى إقامـة منطقـة 
والقنيطـرة  درعـا  يف  توتـر”  “تخفيـف 
والسـويداء بحسـب مـا قالـه الناطـق باسـم 
فصيـل “فيلـق الرحمـن”، وائل علـوان، لعنب 

. ي بلد
املنطقـة  اتفـاق  يشـابه  الجديـد  االتفـاق 
الجنوبيـة يف غموضـه وعـدم وضـوح آليـة 
تنفيذه بشـكل كامـل، إضافة إىل عـدم معرفة 
جنسـية القـوات التي سـتتوىل مهمـة الفصل 

بـن قـوات املعارضـة وقـوات األسـد.

قوافل إنسانية وإخراج مصابين
وزارة الدفـاع الروسـية أكدت يف بيـان لها أن 
الجانبـن قررا مبوجـب االتفاق املرم تسـير 
أول قافلـة إنسـانية إىل الغوطـة، إضافـة إىل 

إخـراج أول دفعة مـن املصابـن والجرحى.
ورسـم االتفاق حـدود منطقة وقـف التصعيد 
يف الغوطـة، بحسـب الوزارة، وحـددت مواقع 
انتشـار قـوات الفصـل والرقابـة يف الغوطـة 
وصاحياتهـا، كـا رسـمت خطـوط إيصـال 
املسـاعدات اإلنسـانية وممرات عبـور املدنين.

القيـادة  أصـدرت  روسـيا،  إعـان  وعقـب 
العامـة التابعة لـوزارة دفاع النظام السـوري 

بيانًـا مقتضبًـا عـن وقـف األعـال القتاليـة 
يف مناطـق الغوطـة الرشقيـة بريف دمشـق 
اعتبـاًرا مـن ظهر، السـبت 22 متوز، مشـرة 
إىل أنـه “سـيتم الـرد بالشـكل املناسـب عى 
أي خـرق لوقف األعـال القتاليـة يف الغوطة 

الرشقيـة بريـف دمشـق”.

مواقف متباينة للفصائل
الفصائـل  مـن  كانـت  متباينـة  مواقـف 
العسـكرية املوجـودة يف الغوطـة الرشقية، إذ 
نقلـت وكالة “سـبوتنيك” الروسـية عن رئيس 
املكتب السـيايس يف “جيش اإلسـام”، محمد 

االتفاقية. علـوش، موافقتـه عـى 
وقـال علـوش بحسـب الوكالـة إن “االتفاقيـة 
متـت ودخلت حيـز التنفيـذ، وسـتكون هناك 
نقـاط للفصـل مـع النظـام، وتؤدي إن شـاء 
اللـه إىل فـك الحصـار عـن الغوطـة وإدخال 
كافة املـواد اإلنسـانية واملحروقـات، وإن ذلك 
يعتـر جـزًءا مـن الحـل السـيايس أو متهيًدا 

للحـل السـيايس وفـق القـرارات الدولية”.
لكـن يف الوقـت نفسـه قـال علـوان “إننا يف 
فيلـق الرحمـن مل نتواصل مع أحـد، ومل نوقّع 

أو نشـارك يف أي اتفاق”.
كـا أصـدر املجلـس العسـكري يف الغوطـة 
الرشقيـة بيانًـا أكـد فيه عـدم التواصـل معه، 
وأنـه مل يوقـع أو يشـارك يف أي اتفـاق حول 
“تخفيـف التصعيـد” يف املنطقـة، واعتر أن 
االتفـاق املوقّـع مـن قبـل الـروس مـن طرف 
األسـد  قـوات  التـزام  عـدم  متوقًعـا  واحـد، 

وامليليشـيات املواليـة لـه.
وفيلـق  العسـكري  املجلـس  الطرفـن،  لكـن 
الرحمـن، رحبا بـأي مبـادرة أو جهـد إقليمي 
عـى  املتواصلـة  الهجـات  يوقـف  ودويل 

املنطقـة منذ أكرث من شـهر، والتي اسـتخدمت 
فيهـا قـوات األسـد الغـازات السـامة، إضافة 
إىل غـارات جويـة راح ضحيتهـا العرشات من 

. نين ملد ا
وتوقـع علـوان عدم التـزام نظام األسـد وإيران 
باالتفـاق الجديـد، إذ “أعلنـت عـدة اتفاقـات 
دولية سـابقة شـملت الغوطـة، ومل تلتـزم بها 
بحسـب  إيـران”،  وميليشـيات  األسـد  قـوات 

. ه تعبر

جوبر بعيد عن االتفاق
غمـوض االتفـاق وغيـاب ماهيتـه واملناطـق 
حـول  تسـاؤالت  عـدة  طـرح  تشـمله  التـي 
الـذي  الدمشـقي(  )الحـي  جوبـر  منطقـة 
تحـاول قـوات األسـد وتسـتميت لفصلـه عن 
باقـي بلـدات الغوطـة، جـراء الهجـوم عليـه 
عـن  جهـة  مـن  األول  محـاور،  ثاثـة  مـن 
ترمـا، والثـاين من حـي عربن شـال جوبر، 
الحـي  عـى  الرئيـي  املحـور  إىل  إضافـًة 

مبـارش. بشـكل 
وكالة “سـبوتنيك” الروسـية نقلت عن مصدر 
وصفتـه باملطّلـع أن “فيلق الرحمـن” مل يوقع 
عـى االتفاق وليس جـزًءا منه، يف إشـارة إىل 
اسـتمرار الهجـوم عـى الحي الدمشـقي كون 
الفيلـق هـو العامل فيه ويسـيطر عـى أجزاء 

واسـعة منه.
وكان الحـي الدمشـقي ُشـمل ضمـن اتفاقيات 
وقـف إطـاق النـار سـابًقا، كان آخرهـا اتفاق 
الـدول الضامنـة )روسـيا وإيـران وتركيا( يف 
6 أيـار املـايض، عـى تحديـد أربـع مناطـق 
“تخفيـف توتـر” منها الغوطـة الرشقية، تحت 
مراقبة روسـيا وإيـران الداعمتن لألسـد، لكن 

النظـام زاد ثقلـه فيه للسـيطرة عليه.

بعد تمهيد خالل األسابيع الماضية وإشاعات متكررة، أطلق "حزب اهلل" اللبناني، الجمعة 22 تموز، عملية عسكرية في جرود بلدة 
عرسال الحدودية والقلمون الغربي بريف دمشق، بهدف طرد المقاتلين منها والذين ينتمون إلى "سرايا أهل الشام" التابعة لـ "الجيش 

الحر"، وهيئة "تحرير الشام".

مقاتل من فيلق الرحمن على جبهة عين ترما 19 تموز 2017 )فيلق الرحمن(
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اقتتال إدلب يحّيد “األحرار”

مفتاح الشمال السوري بيد “تحرير الشام”
عنب بلدي - خاص   

دخلـت محافظـة إدلـب مرحلـة جديـدة 
بعـد أيـام مـن اقتتـال قطبيهـا “هيئـة 
تحريـر الشـام” وحركة “أحرار الشـام”، 
خالـه  مـن  فرضـت  باتفـاٍق  انتهـى 
“الحركـة”  عـى  رشوطهـا  “الهيئـة” 
” سياسـيًا  التـي ظهـرت ككيـان “هـشٍّ

. وعسـكريًا
وأظهـر االتفـاق، الـذي تضّمـن وقـف 
“األحـرار”  وانسـحاب  النـار  إطـاق 
لتسـليمه  الهـوى  بـاب  معـر  مـن 
رساح  وإطـاق  مدنيـة”  “إدارة  لــ 
املحتجزيـن، أن االقتتال مل يكن بسـبب 
“نكـث اتفاق تـل طوقان”، بـل بهدف 
السـيطرة عى “بـاب الهـوى”، والذي 
األعنـف،  العسـكرية  املواجهـات  شـهد 
لسـيطرتها  الشـام”  “تحريـر  لتضّمـه 
مـن  الرغـم  عـى  وعسـكريًا،  إداريًـا 
مدنيـة”  “إدارة  لــ  تسـليمه  تأكيدهـا 

تتـوىل أمـوره.

واسـتمرت املواجهـات ثاثـة أيـام، بدًءا 
مـن األربعـاء 19 متـوز وحتـى الجمعة 
الطرفـان  تبـادل  ذاتـه،  الشـهر   21
السـيطرة عـى عـدة مناطـق يف اليـوم 
يف  العسـكرية  الكفـة  لرجـح  األول، 
اليومن الثـاين والثالـث لصالح “تحرير 
الشـام”، دون ورود أي إحصائيـة دقيقة 

عـن قتـى الطرفـن.
وعقـب االتفـاق قـال الناطـق الرسـمي 
أبـو  محمـد  الشـام”،  “أحـرار  باسـم 
زيـد، “يا أبنـاء أحرار الشـام وحراسـها 
كونوا عـى يقـن أن الحركة لـن تتوقف 
عـن املسـرة التـي خرجـت ألجلهـا يوًما 

وستسـتمر بعـون اللـه”.
وأضـاف “بناؤكـم صامـد لـن ومل يهدم 
بـإذن اللـه، أنتـم الحركة، أنتـم املرشوع، 
وأنتـم األمـل، فليكـن كل منكـم الحركـة 
بذاته، وشـمروا عن سـواعدكم فبانتظارنا 

تحديـات أكـر وأهداف أسـمى”.
يف  منضويـة  مجموعـات  عـدة  أن  إال 
“االقتتـال”  عقـب  أعلنـت  “الحركـة” 
االنشـقاق عنهـا، أو التـزام الحيـاد، كا 
حصـل يف مدينـة الرامـي بريـف إدلب، 
غيـاب  إىل  البعـض  عـزاه  الـذي  األمـر 
جانـب  إىل  للفصيـل،  الواضـح  امليثـاق 
الـرّدد والتخبّـط باتخاذ القـرارات، التي 
تبّدلـت يف األشـهر املاضيـة، وكان آخرها 
تبّنـي رايـة الثـورة السـورية، والقانـون 

العـريب املوحـد قضائيًـا.

“الهيئة” تنقسم بين “المحيسني” 
و”الجوالني”

العسـكرية  املواجهـات  سـياق  ويف 
“الهيئـة”  انقسـام  مامـح  تكشـفت 
تـريٍك  تدخـٍل  حيـال  وذلـك  داخليًـا، 

“األحـرار”. وقتـال  محتمـٍل 
اللـه  عبـد  السـعودي  الداعيـة  وقـال 
الهيئـة الرشعيـة يف  املحيسـني، عضـو 
“تحريـر الشـام”، إنـه مل يُصـدر فتوى 
يبيـح  ال  وإنـه  الحركـة،  قتـال  تجيـز 
للشـباب املسـلم هذا القتـال بـل يحرّمه، 
يف وقٍت شـهدت املحافظة اقتتااًل واسـًعا 

الحيويـة. أبـرز مفاصلهـا  يف 
لكّن مسـؤول العاقـات اإلعاميـة، عاد 
“للهيئـة  بالقـول  رد  مجاهـد،  الديـن 
صفحاتهـا الرسـمية التي تنـرش مواقف 
قيادتهـا ومجلـس شـوراها، وكل مـا يتم 
ال  الشـخصية،  الصفحـات  عـر  نـرشه 
وتوجهاتهـم”. أصحابهـا  رأي  إال  ميثـل 

كمهاجـر  “إننـي  املحيسـني  وأضـاف 
تركـت األهـل والولـد وجئت لنـرة أهل 
الشـام، آليت عـى نفـي أال أخوض يف 

قتـال داخـي إال بالسـعي لإلصـاح”.
وبحسـب معلومـات حصلـت عليها عنب 
عـى  انقسـاًما  الهيئـة  تعيـش  بلـدي، 
خلفيـة احتال التدخل الـريك يف إدلب، 
بـن تيـاٍر يريـد إنهـاء العزلـة الدوليـة، 

وتيـاٍر يريد قتـال تركيـا والفصائل التي 
تدعمهـا كــ “أحـرار الشـام” و”الجيش 

. ” لحر ا
املناهـض  التيـار  املحيسـني  ويقـود 
لاقتتـال الداخـي إىل جانـب الرشعـي 

املـري”. الحـارث  “أبـو  العـام 
العـام  العسـكري  القائـد  يـّر  بينـا 
“أبو محمـد الجـوالين”، والرشعـي عبد 
الرحمـن عطون )أبـو عبد الله الشـامي(، 
وقائـد قطـاع حاة أبـو يوسـف حلفايا، 
الـريك  التدخـل  مـن  موقفهـم  عـى 
وبقيـة الفصائـل يف املحافظة، إىل جانب 
الرشعيـن املريـن الثاثة “أبـو الفتح 
الفرغـي”، و”أبـو اليقظـان املـري”، 

و”أبـو شـعيب املـري”.

مواقـف  املعلومـات  هـذه  وتؤكـد 
شـخصيات التيـار الثـاين مـن االقتتـال 
التواصـل،  مواقـع  عـر حسـاباتهم يف 
بينـا اكتفـى التيـار املناهـض لاقتتـال 
مبا نـرشه املحيسـني. فيـا غـاب القائد 
العـام للهيئـة، املهنـدس هاشـم الشـيخ 
حيـال  التريـح  عـن  جابـر(  )أبـو 
االقتتـال، وهـو القادم من حركـة “أحرار 

الجديـد. التشـكيل  إىل  الشـام” 
الفصائـل  إىل  الجـوالين  تيـار  وينظـر 
بأنهـا “مطيّـة” للتدخـل الـريك وتنّفذ 
إنهـا  الفصائـل  تقـول  بينـا  أجنداتـه، 
تريـد “مرشوًعـا وطنيًـا جامًعـا” يجّنب 
املحافظـة حربًـا مقبلـة يقودهـا الروس 
والتحالـف إلنهـاء آخـر معاقـل الثـورة.

“الزنكي” من “الهيئة” إلى “وساطة 
فاشلة”

وأكّـد االنقسـام الداخـي، مـا أعلنت عنه 

حركة “نـور الديـن الزني” باالنشـقاق 
عـن “تحريـر الشـام” بعد حوايل سـتة 
أشـهر مـن اندماجهـا، مـررة ذلـك بــ 
بذلنـا  التـي  الرشيعـة  تحكيـم  “عـدم 
مهجنـا والغايل والنفيـس لتحكيمها، من 
خـال تجـاوز لجنـة الفتـوى يف الهيئة 
وإصدار بيـان عن املجلـس الرشعي دون 
علـم أغلـب أعضائـه”، إضافـًة إىل “عدم 
القبـول باملبـادرة التـي أطلقهـا العلـاء 

األفاضل”.
عـن  صـدرت  التـي  املبـادرة  ونّصـت 
محمـد  “أبـو  هـم  مشـايخ  ثاثـة 
أبـو  املهـدي،  الـرزاق  عبـد  الصـادق، 
حمـزة املـري”، عـى تفويـض ثاثة 
القـرار  باتخـاذ  مخّولـن  أشـخاص 
يُرّجـح  أن  رشط  الفصيـل،  عـن  نيابـة 
القـرارات  آخريـن  مسـتقلن  ثاثـة 

الطرفـن. بـن  عليهـا  املتفـق 
أعلنـت  التـي  املبـادرة،  دعـت  كـا 
واشـرطت  عليهـا  املوافقـة  “األحـرار” 
إدلـب  يف  ذاتيـة”  “إدارة  “الهيئـة” 
ملزمـة  رؤيـة  “وضـع  إىل  لقبولهـا، 
وشـاملة، تراعـى مـن خالهـا الحقـوق 
السياسـية والعسـكرية واملدنية لألطراف 
جميًعـا، خـال سـبعة أيـام مـن تاريخ 

بدئهـا”.
السـبب الثاين لانفصال حددتـه الحركة 
بـ “تجـاوز مجلس شـورى الهيئة وقرار 
قتـال أحـرار الشـام، علـًا أن تشـكيلها 
عـى  البغـي  عـدم  أسـاس  عـى  بنـي 

الفصائـل”.
ويف اليـوم الثالـث من “االقتتـال” وبعد 
بـاب  ملعـر  الشـام”  “تحريـر  حصـار 
مـن  كل  أعلـن  كامـل،  بشـكل  الهـوى 
“الزنـي” و”فيلـق الشـام” توجه قوات 
فصـل بن طـريف “االقتتـال”، وكخطوة 

للمبـادرة واإلصـاح بينهـا.
إال أنـه مل متـض سـاعات عـى اإلعـان 
حتـى أصـدر الجانبـان بيانـن قـاال فيه 
إنهـا سـحبا األرتـال دون أي توضيح أو 

تفاصيـل عن أسـباب سـحبها.
يف حـن اتهمهم القيـادي يف “النرة” 
سـابًقا، صالـح الحمـوي بــ “التقصـد 
يف تأخـر إرسـال األرتـال حتـى تتغـر 
األوضـاع امليدانيـة عـى األرض لصالـح 

الشـام”. تحرير  هيئـة 

موقف تركي “غامض” ينعكس 
على “درع الفرات”

غابـت  الثاثـة،  االقتتـال  أيـام  خـال 
كامـل،  بشـكل  الركيـة  التريحـات 
واقتـرت عـى الفصائـل التـي تدعمها 
أو  الشـايل،  حلـب  ريـف  يف  أنقـرة 
مـا بـات يعـرف بــ “درع الفـرات”، إذ 
تكـررت املعلومـات عـن نيتهـم الدخـول 
تحـرّك  أي  دون  “األحـرار”،  إىل جانـب 

األرض. عـى  فعـي 
مـن  عسـكرية  مصـادر  وأوضحـت 
“الجيـش الحـر” أن العنـارص التـي تـم 
نقلهـا إىل مدينـة إدلب مـن مناطق ريف 
200 عنـر  حلـب ال يتجـاوز عددهـم 
معظمهـم مـن حركـة “أحـرار الشـام”.

حـال  “يف  أنـه  إىل  املصـادر  وأشـارت 
دخـول العنـارص ال ميكـن أن يحققوا أي 
تقـدم عـى حسـاب الهيئـة دون إسـناد 
جـوي مـن الطـران الحـريب واملدفعية، 
وذلـك نظـرًا للمنطقـة التـي جـرت فيها 
أساسـيًا  التـي تعـد مركـزًا  املواجهـات، 
أدرى  وهـم  الشـام  تحريـر  ملقاتـي 

بتضاريسـها”.
وتـدرج أنقـرة “جبهـة النـرة”، التـي 
غّرت مسـاها ثـم انضـوت يف “تحرير 
الشـام”، عـى قوائـم اإلرهـاب، يف وقٍت 
رفضـت فيـه “الهيئـة” أي تدخـل تريك 

مبواجهته. وهـّددت 

إدلب تتخّوف وتنتظر التطورات 
املستشـار القانـوين لـ “الجيـش الحر”، 
أسـامة أبـو زيـد، قـال لعنـب بلـدي إن 
“انهيـار حركـة أحـرار الشـام ووصـول 
تحرير الشـام ملعر باب الهوى، سـيغلق 
املعـر بسـبب تصنيـف تركيـا للنرة”.

وأوضـح أبـو زيـد أن املعـر هـو رشيـان 
رئيـي ملـّد املعارضـة ولدخول املسـاعدات 
اإلنسـانية، وبالتايل فإن سيطرة الهيئة عى 
املنطقـة املمتـدة من معـر أطمـة إىل معر 
بـاب الهوى إىل بابسـقا، سـتضع تركيا يف 

موقف صعـب وتدفعهـا إليجـاد حلول.
وأكد أنـه إذا وصلت “الهيئـة” للمعر فهذا 

يعتر عامًا لتعجيـل التدخل الريك.
عـى  الوقـوف  بلـدي  عنـب  وحاولـت 
بنـود االتفاق بـن “الهيئـة” و”األحرار” 
بخصوص “باب الهـوى”، إال أن “الهيئة” 

مل تعـط أي تفاصيل، مكتفيـًة بالتأكيد أنه 
سيسـلّم لـ “إدارة مدنية” مسـتقلة.

وتنتظـر محافظـة إدلـب تطـورات األيام 
املقبلة، وسـط مخـاوف مـن تحولها إىل 
سـاحة جديـدة لــ “مكافحـة اإلرهاب”، 
بحجـة القضـاء عـى جبهـة “النـرة” 
املصّنفـة عـى قوائـم اإلرهـاب الدوليـة، 
موقـف  عـن  تسـاؤالت  مـع  بالتزامـن 
“األحـرار” املفاجـئ مـن االتفـاق، الذي 
اعتُـر “استسـاًما” ورضوًخـا ملطالـب 

“تحريـر الشـام”.
اإلعاميـة يف  العاقـات   وقـال مسـؤول 
الجناح السـيايس لــ “الحركـة”، عمران 
محمـد، يف منشـور له عر “فيـس بوك” 
إن “حملـة االعتقاالت لألحـرار يف مناطق 
سـيطرة النرة ال تذكـرين إال بأواخر أيام 
فصائـل العـراق، قبـل أن يصـر العـراق 

أسـوًدا ويتجهـز للتسـليم للروافض”.
الفصيلـن مسـؤولية  وحّمـل ناشـطون 
املحافظـة،  يف  محتمـل  دويل  تدخـٍل 
املدرجـة عـى بنـود “تخفيـف التوتـر” 
مبوجـب اتفـاق أسـتانة، برعايـة تركية- 

إيرانيـة. روسـية- 
وانعكـس الغضـب يف مظاهرات شـعبية 
شـهدتها عـدٌد مـن املناطـق عـى غـرار 
رساقـب ومعـرة النعـان، التـي خرجت 

يف أيـام “االقتتـال” األوىل.
ليـل  إدلـب  محافظـة  سـاء  وشـهدت 
السـبت 22 متـوز، وبعـد سـاعات مـن 
التوقيـع عـى اتفـاق إنهـاء “االقتتـال” 
طلعـات جويـة لطائـرات “F16” يعتقد 
أنهـا تركية أو تابعـة للتحالـف، لكنها مل 

تشـّن أي غـارات.

)AFP( راية "أحرار الشام" مرسومة على جدار في حلب

jpg.)قصف على أحياء درعا البلد - 15 حزيران 2017 )وكالة نبأ

يعترب معرب “باب 
الهوى” رئة محافظة 
إدلب الوحيدة، وعربه 

تجري الحركة التجارية 
وتدخل املساعدات 

الغذائية واإلنسانية.

انهيار حركة أحرار الشام 
ووصول تحرير الشام 
لمعبر باب الهوى، 
سيغلق المعبر بسبب 
تصنيف تركيا للنصرة
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عنب بلدي -  ريف حلب       

نشـطت أسـواق الدراجات الناريـة الجديدة 

واملسـتعملة يف ريـف حلـب الشـايل، يف 

الطلـب  املاضيـة، بسـبب  القليلـة  األشـهر 

الكبـر عليهـا مـن قبـل سـكان املنطقـة، 

والحركـة التجارية عـر املعابـر الحدودية 

مـع تركيـا، التـي فُّعلـت عقـب السـيطرة 

عـى املنطقـة مـن قبـل "الجيـش الحر".

حديثـة  ومواصفـات  متنوعـة  مـاركات 

اسـترادها  تتـوىّل  الدراجـات،  تحملهـا 

خاصـة  رشكات  املنطقـة  إىل  وإدخالهـا 

يديرهـا أبنـاء املنطقـة، بعـد رشائهـا مـن 

الصـن ونقلهـا إىل تركيا، ثـم إىل املنطقة، 

بـاب  جرابلـس،  الثاثـة:  املعابـر  عـر 

والراعـي. السـامة، 

أشـيَع  مـن  الناريـة  الدراجـات  وتعتـر 

الخاضعـة  املناطـق  يف  النقـل  وسـائل 

فهـي  السـورية،  املعارضـة  لسـيطرة 

إمكانيـة  وتوفـر  نسـبيًا،  الثمـن  رخيصـة 

والتنقـل. التحـرك 

من الصين إلى ريف حلب
بيـع  وكالـة  مالـك  املصطفـى،  شـوقي 

الشـايل،  حلـب  ريـف  يف  "موتـورات" 

أوضـح آليـة إدخالهـا إىل املنطقـة، إذ يتـم 

اسـترادها مـن الصن عـن طريـق مدينة 

مرسـن الركيـة التـي تعتر صلـة الوصل 

واملركـز األسـايس لعمليـة االسـتراد.

وأشـار لعنـب بلـدي إىل رشكاء مـن تجار 

املنطقـة يف مدينـة مرسـن يتولـون أمور 

البضائـع  واسـتراد  والجـارك،  الرسـيم 

والقطـع، ويسـهلون مرورهـا إىل املعابـر 

الحدوديـة.

يسـتورد املصطفـى نوعـن مـن الدراجات 

وتصـل  و"إبراهيـم"،  "شـيزر"،  هـا 

الدراجـة عى شـكل قطـع داخـل صناديق 

كرتونيـة، ثـم تجّمـع يف ريف حلـب داخل 

الورشـات و الوكاالت التي تبيعها، وتُسـمى 

بعـد عمليـة التطبيـق والتجميـع بأسـاء 

مختلفة تعود إىل الشـخص املالـك للوكالة.

"الدخـول نظامـي عـن طريـق معـر باب 

السـامة، وذلـك مـن خـال دفـع الجمرك 

املفـروض والرسـيم دون أي صعوبـات"، 

بحسـب املصطفـى، الذي أوضح أن أسـعار 

"املوتـورات" تـرواح مـن 350 إىل 700 

و"عقـاد"  "بـارت"  بينهـا  ومـن   دوالر، 

و"النـور".

 يف حـن تصـل أسـعار بعـض الدراجات 

املسـتوردة إىل 1100 دوالر، والتي تختلف 

الياباين. باالمتيـاز 

رسوم مرتفعة إلدخالها إلى "المحرر"
وتختلـف الرسـوم التـي تفرضهـا املعابـر 

تبًعـا  االسـتراد،  عمليـة  عـى  الحدوديـة 

لـوزن الحمولـة  والنوعيـة ومواصفاتهـا.

وقـال التاجـر "أبـو أحمـد" )طلـب عـدم 

ذكـر اسـمه بالكامـل( إن سـعر الدراجـة 

الناريـة الواحـدة يرواح بـن 475 و500 

دوالر عنـد وصولهـا إىل مدينـة مرسـن.

ويفـرض املعـر الحـدودي 20 دوالًرا عى 

ريـف  إىل  إلدخالهـا  الواحـدة  الدراجـة 

حلـب، يضاف إليهـا خمسـة دوالرات كلفة 

التجميـع لتتخطـى األسـعار حاجـز 525 

دوالًرا.

ويف معظـم األحيـان تفرض الرسـوم عى 

الطـن الواحد مـن البضائـع،  مبقدار عرشة 

دوالرات لـكل طن.

كانـت  "سـابًقا  أحمـد"،  "أبـو  وبحسـب 

حاويـة الدراجـات الناريـة تدخـل بـ 300 

دوالر تقريبًـا، إال أن معـر بـاب السـامة 

رفّعهـا حاليًـا لتصـل إىل 2400 دوالر، أي 

مبقـدار 75 دوالًرا للطـن الواحـد".

وتعتـر هـذه العمليـة عائًقـا كبـرًا أمـام 

االسـتراد والبيـع، وذلـك النعكاسـها عى 

سـعر البيـع، وفـق "أبـو أحمد".

وال يقتـر العمـل التجـاري عـى معـر 

بـاب السـامة، بـل يشـمل كافـة املعابـر 

ويعتـر  الحلبـي،  الشـال  الحدوديـة يف 

معـر جرابلـس املمـر األسـايس إلدخـال 

والقـرى  البـاب،  مدينـة  إىل  الدراجـات 

بهـا. املحيطـة 

االستيراد ممنوع من مناطق "قسد" 
وتنظيم "الدولة"

إىل ذلـك قـال التاجـر شـوقي املصطفـى 

العسـكرية  الجهـات  إن "قيـوًدا فرضتهـا 

واألمنيـة يف املنطقـة عـى بيـع أو عبـور 

قـوات  سـيطرة  مناطـق  مـن  الدراجـات 

سـوريا الدميقراطيـة وتنظيم اإلسـامية".

وأوضـح أن البيـع مقتر عى مـدن ريف 

حلـب فقط، عـى الرغم من بعـض عمليات 

التهريـب إىل املناطـق التـي تسـيطر عليها 

والتنظيم. الكرديـة  القوات 

اقتـرت  القيـود  هـذه  أن  إىل  وأشـار 

عمليـات  إىل  الفتًـا   ، حلـب  ريـف  عـى 

بيـع ورشاء بـن مناطـق املعارضـة يف 

التـي  واملناطـق  الغـريب،  حلـب  ريـف 

يف  وخاصـة  "قسـد"،  عليهـا  تسـيطر 

عـزة. دارة  مدينـة 

وبحسـب التاجـر "أبـو أحمـد"، تطـورت 

تجارة الدراجـات النارية، الجديـدة منها أو 

املسـتعملة، بشـكل كبـر يف املنطقة.

لكنـه لفـت إىل أن زبائنها مـن كّل األعار، 

وبينهـم شـباٌب غـر ناضجن بعـد، ما زاد 

من الحـوادث التي أدى بعضهـا إىل الوفاة.

بزاعـة،  املحـي يف مدينـة  املجلـس  وكان 

حلـب  بريـف  البـاب  ملدينـة  املحاذيـة 

الجـاري  متـوز  مطلـع  أصـدر  الشـايل، 

الناريـة  الدراجـات  قيـادة  حـول  قـراًرا 

سـن  دون  األطفـال  ليمنـع  والسـيارات، 

السـيارات  قيـادة  مـن  عـرش  السادسـة 

والدراجـات منًعـا باتًـا، كـا منـع الرسعة 

داخـل املدينـة للسـيارات والدراجـات مها 

كان سـن السـائق، وحدد الرسعة القصوى 

بــ 40 كيلومـرًا.

للمخالفـن  العقوبـة  البيـان  وحـدد 

مبصـادرة اآلليـة، وحبـس املخالف سـبعة 

أيـام، ويف حـال التكـرار يحبـس املخالف 

ملـدة شـهر كامـل.

دّراجات نارية من الصين إلى ريف حلب..
م بأسعارها

ّ
المعابر تتحك

محل بيع الدراجات النارية الجديدة والمستعملة في سرمدا بإدلب - 12 حزيران 2017 )عنب بلدي(

عنب بلدي - درعا   

فـرض متّسـك قـوات األسـد باألوتوسـراد الـدويل 
بـن دمشـق وعـان نفسـه عـى خريطـة درعـا، 
فأصبـح القاطنـون يف مناطـق سـيطرة املعارضـة، 
مضطريـن  العاصمـة  إىل  بالوصـول  والراغبـون 
لسـلوك طريـق طويل ال يخلـو من العقبـات، بعد أن 
كان اجتيـازه يكلّف فقـط 35 لرة سـورية، ووقتًا ال 

والربع. السـاعة  يتجـاوز 
ورغم تغـر الخرائط بـن مناطق سـيطرة املعارضة 
مقيـم  بـن  املواطنـن  وانقسـام  األسـد،  وقـوات 
يف هـذه املناطـق أو تلـك، بقـي تنّقـل األهـايل بن 
الجانبـن حاجـًة ثابتًة ال مفـر منها، سـواء للعمل أو 

العاج. أو  السـفر 

ثالثة طرق يعرقلها االعتقال
ثاثة طـرق رئيسـية لانتقال من املناطـق الخاضعة 
األوتوسـراد  نحـو  املعارضـة  فصائـل  لسـيطرة 
الـدويل فالطريق نحو دمشـق: األول مـروًرا بحاجز 
خربـة غزالـة، والثـاين مـروًرا بحاجـز داعـل، أمـا 
إىل  إضافـًة  الصنمـن،  حاجـز  عـر  ميـر  الثالـث 

طريـق عـر محافظـة السـويداء.
إبراهيـم  قـال  سـهًا”،  الحواجـز  اجتيـاز  “ليـس 

الخطيـب، أحـد سـائقي الحافـات العاملـة باتجـاه 
العاصمـة دمشـق، موضًحا “نبـدأ العمل مـع الفجر 
وأحيانًـا قبـل الفجـر، إذ نجمـع الـركاب ونتجهـز 
للوصـول إىل الحاجـز باكـرًا، ألننا سنسـتغرق وقتًا 

طويـًا للوصـول إىل العاصمـة”.
تقـف الحافـات عـدة سـاعات حتـى يُسـمح لهـا 
بدخـول الحاجـز وبـدء التفتيـش، وأشـار الخطيب 
إىل أن “التفتيـش يشـمل كامـل الحافلـة والـركاب 
والهويـات الشـخصية، وأحيانًـا ال نجتـاز الحاجز إال 
بسـاعتن أو ثـاث، لتبـدأ بعدها معانـاة طويلة عى 

الحواجـز العسـكرية التابعـة لقوات األسـد”.
وأوضـح لعنـب بلـدي أن “بعـض الحواجـز يكـون 
مكتـب  حاجـزي  باسـتثناء  سـهًا،  عليهـا  املـرور 
الحطـب والسـنر فهـا األشـد واألكـرث ازدحاًمـا، 
ويتعامـل عنارص هذيـن الحاجزين بشـكل غر الئق 

مـع املسـافرين”.
ويقـع الحاجـزان عـى مسـافة قريبـة مـن مداخل 
العاصمـة دمشـق، ويشـتهران باعتقـاالت تعسـفية 
كثـرة، حيـث وثـق الناشـطون اعتقال قوات األسـد 

املئـات مـن أهـايل درعـا عندهـا بشـكل خاص.
وبحسـب السـائق “معظـم املعتقلن أوقفوا بسـبب 
مـكان امليـاد املكتـوب عـى الهويـة الشـخصية، إذ 
تعتـر قـوات األسـد بعض بلـدات حوران مشـبوهة 

أكـرث من غرهـا، وتتعمـد اعتقال الشـباب والنسـاء 
منهـا بشـكل تعسـفي، إلجـراء صفقـات مبادلـة أو 
بهـدف الضغط عـى أقاربهم العاملـن يف صفوف 

املعارضة”. فصائـل 
وال ميلـك السـائق خيـاراٍت أثناء تنفيـذ االعتقاالت، 
فعنـد إيقـاف أحـد الـركاب يطلب عنـارص الحاجز 
رفضـه،  ميكـن  ال  الـذي  األمـر  املسـر،  إكـال 
بينـا يحـاول بقيـة الـركاب تبليـغ ذوي املعتقـل 

بالحادثـة.

ظروف تجبر المدنيين على السفر
رمبـا تطـول الرحلة للوصـول إىل دمشـق، فتتجاوز 
سـبع أو مثاين سـاعات، ليصـل املسـافر بعدها إىل 
منطقـة بـاب مصـى، التـي تعتـر نقطـة انطـاق 

الحافـات مـن وإىل درعا.
وتتجـاوز تكلفـة الرحلـة ألفي لـرة للراكـب الواحد 
يف املواصـات العامـة، بينـا تتقـاىض السـيارات 

الخاصـة ضعـف املبلـغ، عـى الراكـب الواحد.
السـفر،  مـن  املدنيـن  املعانـاة  هـذه  متنـع  ومل 
العاصمـة  إىل  التوّجـه  تُلزمهـم  التـي  فاألسـباب 
واملوظفـن  الجامعيـن  الطـاب  متعـددة، خاصـة 
أو الباحثـن عـن عـاج األمـراض املزمنـة، أو مـن 
يرغب بالسـفر خـارج سـوريا بعد إغاق السـلطات 

الجنوبيـة. الحـدود  األردنيـة 
السـيدة مريـم، والـدة أحـد املعتقلـن يف سـجون 
النظـام السـوري، قالـت إنهـا تسـافر شـهريًا نحو 
دمشـق لزيـارة ابنها املعتقـل، وأشـارت إىل أنه “من 
الصعـب عـى الرجال الذهـاب إىل العاصمـة، نتيجة 
التهديـد باالعتقـال مقارنـة بالنسـاء، لذلـك معظـم 
مـن يذهـب للزيـارة أو البحـث عـن املعتقـل هم من 

لنساء”. ا
ويتوجـه ذوو املعتقلـن غالبًـا إىل سـجن عـدرا يف 
ريـف دمشـق، وأوضحـت السـيدة “غالبًـا تتجمـع 
النسـاء يف قريـة مـا، وتسـتأجرن حافلـة واحـدة 
هـذه  تختلـف  وال  السـجن،  يف  أقاربهـن  لزيـارة 
الرحلـة عـن غرها، سـواء املعانـاة عـى الطريق، أو 

الوقـت الطويـل للوصـول”.
كثـرة  سـاعات  نسـتغرق  األوقـات  بعـض  “يف 
عـى الحواجـز نتيجـة األزمـة املروريـة، أو التدقيق 
السـجن،  يف  الزيـارة  موعـد  ويفوتنـا  والتفتيـش، 

العنـاء دون فائـدة”. ليذهـب كل هـذا 
تحـاول مريـم اختيـار توقيـت الزيـارة للسـفر إىل 
دمشـق بشـكل دقيق، وتتجنـب األوقات التي تشـهد 
معـارك بن قوات األسـد وفصائل املعارضـة، واأليام 
التي تسـتنفر خالهـا القطعات العسـكرية املنترشة 

عـى طـول الطريق.

سبع ساعات لتصل العاصمة

“حواجز رعب” من درعا إلى دمشق 
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مدنيون هاربون من المعارك في في محافظة الرقة )رويترز(

 "من سيسقي أشجار الحي إذا رحل الجميع"

أهالي الرقة يروون أسباب بقائهم في المدينة رغم المعارك
برهان عثمان -  أورفة    

"قـوات  بـن  املعـارك  احتـدام  رغـم 
)قسـد(،  الدميقراطيـة"  سـوريا 
يف  اإلسـامية"  "الدولـة  وتنظيـم 
األهـايل  املئـات مـن  زال  مـا  الرقـة، 
رافضـن  املدينـة،  داخـل  يقطنـون 
الخـروج رغـم خطـر املـوت يف ظـل 

القصـف. اشـتداد 

آخـر املشـاهد التي تُرز بقـاء البعض 
تسـجيٍل  يف  ظهـر  الرقـة،  داخـل 
مصـوٍر تناقله ناشـطون عـى مواقع 
األيـام  االجتاعـي، خـال  التواصـل 

القليلـة املاضيـة.
مرضًجـا  عجـوزًا  التسـجيل  ويُظهـر 
حـي  يف  التُقـط  إنـه  قيـل  بدمائـه، 
تسـللت  الـذي  الرقـة،  داخـل  رميلـة 
حديثًـا،  إليـه  "قسـد"  مـن  عنـارص 
ويـرد فيـه العجـوز أحمـد زينو عى 
سـؤال "ليـش ما طلعتـوا" متسـائًا 

"ويـن بدنـا نـروح؟".
شـاع خـر إعـدام زينـو ميدانيًا عقب 
انتهـاء التصويـر، الذي انتهـى بعبارة 
"قسـد"  مـن  عنـر  لسـان  عـى 
وقال، "تـروح عالجنة تشـوف الحور 
العـن"، بينا يتحدث بعـض األهايل 
ممـن بقـي فيـي الرقـة لعنـب بلدي، 
عن صعوبـاٍت يعانونهـا داخل حدود 

املشـتعلة. املدينة 

ماذا يفعلون في المدينة؟
عـى  جـاءت  التسـاؤالت  مـن  سـيٌل 
لسـان البعـض، أبرزهـا "ملـاذا يلقون 
مخاطريـن  الهـاك  إىل  بأنفسـهم 
بحياتهـم ويـرون عـى البقـاء؟".

بعضهـا  يـروي  كثـرة  حكايـات 
األهـايل، عـن مدنيـن رفضـوا حمـل 
مدينتهـم،  مـن  والخـروج  السـاح 

فـوىض  "تحملـوا  إنهـم  يقولـون 
)الدولـة  تنظيـم  وجنـون  الفصائـل 
اإلسـامية(، إضافـة إىل جـور طران 

)التحالـف(".
عاًمـا(   50( مؤيـد  أبـو  زال  مـا 
يعيـش يف الرقـة إىل اليـوم، ويُعلـل 
لعنـب بلـدي بقـاءه باملحبـة الكبـرة 
إن  السـمك  مثـل  "أنـا  لشـوارعها، 
ابتعـدت عـن الفـرات أمـوت، وكل ما 
منـزيل". داخـل  البقـاء  هـو  أريـده 

يف  يعيشـون  األهـايل  مـن  اآلالف 
الرقـة حاليًـا، رغم القصـف واملعارك، 
ويقـول الرجـل الخمسـيني إن األمان 
رشط نسـبي، "املـوت بيد اللـه وحده 
أمـا التمسـك بـاألرض والوطـن فهو 

خيـار". وليس  واجـب 
يصـف نفسـه بالعجوز، ويشـر إىل 
أنـه ال يريد سـوى مرين مـن األرض 
املجـاورة ملنزلـه، يضم ترابهـا جثانه 
حـن ميـوت، ويؤكـد "لـن أبتعد عن 
الرقـة وسـأدفن قـرب زوجتـي التـي 
توفيـت قبـل سـنوات، متسـائًا "ملن 
أتركهـا من سيسـقي أشـجار الحي إذا 

الجميع؟". رحـل 
ال إحصـاء حقيقي ألعـداد املدنين يف 
الرقـة، إال أن الثابـت هـو بقـاء مئـات 
مصرهـم  يجهلـون  الذيـن  العوائـل 
خال األيـام املقبلة، يف ظل "السـتار 
اإلعامـي الحديـدي" الـذي تفرضـه 
تسـيطر  التـي  املناطـق  "قسـد" يف 

ناشـطن. وفق  عليهـا، 

خوٌف من الغربة
بشـاعة املشـاهد املرسبـة مـن الرقة، 
مل  مشـابهه،  مصـر  مـن  والخـوُف 
يف  البقـاء  مـن  اللـه  أبوعبـد  متنـع 
املدينة حتـى اليوم، وكـا يقول لعنب 
بلـدي فـإن "غربـة الروح أشـد وطأة 
عـى النفـس مـن الجـروح والقصف 

والدمـار وحتـى مـن املوت والسـجن 
والتعذيـب".

الشـاب األربعينـي يصـف مـا يجري 
يف الرقـة بأنه "خـراب كبـر"، يؤكد 
أنـه "ينتظر تقاسـم إعـادة إعاره من 
قبـل تجـار الحـرب"، معتـرًا أن مـا 
يحـدث "يكشـف زيف وإدعـاء جميع 
األطـراف التـي تريـد تهجـر األهايل 
مبصـر  تهتـم  وال  املدينـة  وتدمـر 

املدنيـن، وتظهـر عكـس ذلك".

"من ترك داره قل مقداره"
رغم انعـدام الخدمات الصحية وشـح 
جميـع  وتدهـور  الغذائيـة،  املـواد 
نواحـي الحيـاة يف املدينـة، إال أن ذلك 
كثريـن،  لرحيـل  مسـوًغا  يكـن  مل 
ومنهـم أم محمد )63 عاًمـا(، التي ما 
تـزال تعيـش مـع جارتهـا يف الرقة، 
عائلتهـا،  أفـراد  بعـد رحيـل معظـم 
فهـي تعتـر أن "مـن تـرك داره قـل 

مقـداره".
تقـول املـرأة السـتينية، التـي نزحـت 
مـن ديـر الـزور، واسـتقرت يف الرقة 
ارتباطهـا  إن  سـنوات،  خمـس  قبـل 
واألهـايل مبنازلهـم يـأيت يف إطـار 
الطامعـن"،  مـن  املدينـة  "حراسـة 
أمانـة  مضيفـًة لعنـب بلـدي، "هـي 
يجـب الحفـاظ عليهـا، وسـبب بقايئ 
إخضاعـه  أو  رشحـه  ميكـن  ال  هنـا 
لقوانـن الحيـاة والعقـل واملنطـق".

مشـاعُر يصعـب تفسـرها ال ترتبـط 
أهـايل  يرويهـا  جنـس،  أو  بعمـر 
أنفسـهم  يعتـرون  الذيـن  املدينـة، 
جزًءا من فسيفسـاء الحرب السـورية 
أنهم  بـإرصار  مؤكديـن  وحكاياتهـا، 
"الـذي  زينـو  مـن  أفضـل  ليسـوا 
قىض عـى يـد جاديه، وختـم قصة 
مهـرًا  حياتـه  ببـذل  ملدينتـه  عشـقه 

بالـدم". ممزوًجـا 

إدلب - طارق أبو زياد   

يف  دركـوش  مـزارع  إيجـارات  تتبايـن 
للخدمـات  تبًعـا  الغـريب،  إدلـب  ريـف 
املتوفـرة يف كل مزرعـة، ومـع االزدحام 
الـذي تشـهده املدينة يف فصـل الصيف، 
الواحـد يف بعـض  اليـوم  تصـل أجـرة 

دوالر.  100 إىل  املـزارع 
يسـتأجر الشـاب سـمر حج بكـري من 
مدينة إدلـب، مزرعة مع عائلته كل شـهر 
يف دركـوش ليـوٍم أو يومـن، للرويـح 
عـن نفسـه وللحصـول عـى قسـٍط من 
الراحـة، كـا يقول لعنـب بلدي، مشـرًا 
إىل أنـه يدفـع 80 دوالًرا عـن كل يـوم، 
نظيفـة  مبيـاه  املسـبح  تعبئـة  تشـمل 
وبضع سـاعات مـن الكهرباء، مسـتفيًدا 

مـن غرفتـن ومطبـخ ومحتوياتها.
اسـتطلعت  مـن  ومعظـم  سـمر  وفـق 
فـإن  إدلـب،  يف  آراءهـم  بلـدي  عنـب 
40 إىل  إيجـارات املـزارع تـراوح بـن 
100 دوالر، تختلف حسـب مسـاحتها أو 
حجم املسـبح الـذي يعتـر أبـرز أدوات 

للعائـات. والرفيـه  التسـلية 

قرابة 40 مزرعة لإليجار اليومي
يُقـّدر أهـايل دركـوش عـدد املـزارع يف 
املنطقـة بـوايل 40، جميعهـا مخصصة 
غرفًـا  وتتضمـن  اليومـي،  لإليجـار 
النـاس  يقصدهـا  ومسـابح،  للمعيشـة 
"باعتبارهـا منعزلـة عـن العامـة"، عى 

حـد وصـف سـمر.
ويقـول عبـد اللـه األمـن، مالـك إحـدى 
الخدمـات  إن  دركـوش،  يف  املـزارع 
املقدمـة "ليسـت قليلـة"، فأغلـب املزارع 
تحـوي مسـابح وتتطلـب تغيـر امليـاه 
بشـكل يومـي، عدا عـن تجهيـزات غرف 

النـوم واملطابـخ.
وبـّرر عبـد اللـه يف حديثه لعنـب بلدي 
ارتفـاع إيجـارات املـزارع، "ألن غالبيـة 
مالكيهـا يقطنـون فيهـا خـال الشـتاء، 
خـال  املدينـة  يف  السـكن  واعتـادوا 
موسـم أربعـة أشـهر، لسـد مصاريـف 
الشـتاء املقبـل، يف ظـل صعوبـة تأمن 

املعيشـة". مصاريـف 
ووفـق مالك املزرعة، فإن بعض األشـخاص 
"يسـتغلون الناس ويطلبون مبالغ مرتفعة 
فوق العـادة، لكن األمر ال يشـمل الجميع"، 

الشـخص  "يسـتطيع  أنـه  إىل  مشـرًا 
اسـتئجار مزرعـة مقابـل 20 دوالرًاً يوميًا، 

ولكـن خدماتهـا محدودة جـًدا".

"يلي بدو ينبسط الزم يدفع" 
اعتـاد الشـاب عـادل هنيـدي، مـن ريف 
إدلـب الرشقي، عى التوجـه إىل دركوش 
للتنـزّه، إال أنـه يقـول لعنـب بلـدي، "لن 
يحتكـر  فالجميـع  أخـرى،  مـرة  أعـود 
املـزارع وبعضهـم رفـع اإليجـار خـال 
فـرة العيـد إىل 200 دوالر، وهو سـعر 

مرتفـع جـًدا مقابـل يـوم واحد".
االصطيـاف  موقـع  دركـوش  أن  ومبـا 
األبـرز يف املحافظـة، فإن مالـي املزارع 
راحتهـم"،  عـى  باألسـعار  "يتحكمـون 
وفـق تعبـر عـادل، وألنهم يضمنـون أن 
العـرشات بـداًل  مـن يخرسونـه سـيأيت 
عنـه، فأكرث مـا يردد عى ألسـنة املالكن 
عبـارة "يـي بـدو ينبسـط الزم يدفـع".

زيادة أربعة أضعاف عن العام 
الماضي

عـاء الحمـوي نـازح مـن مدينـة حاة، 

ويقطـن يف ريـف حلـب الغـريب، يقول 
شـهد  الحـايل  العـام  إن  بلـدي  لعنـب 
ارتفاًعـا "جنونيًا" يف األسـعار، موضًحا 
"اسـتأجرت مزرعـة مقابـل مثانيـة آالف 
لرة سـورية )مـا يعـادل 16 دوالًرا(، إال 
أن إيجـار املزرعة نفسـها ارتفـع إىل 60 

دوالًرا بعـد إعـادة ترميمهـا".
ويـرى عـاء أن "الطمـع الـذي دخل إىل 
قلـوب مالـي املـزارع وحده سـبب رفع 

اإليجارات".
االرتفـاع يـأيت يف وقـت شـهدت خاله 
املحافظـة العـام الحايل، تشـييد عرشات 
املـزارع املخصصـة لإليجـار، يف مناطق 
مختلفـة مـن املحافظة إىل جانـب مزارع 
مـن  خلـدون  أيهـم  ويقـول  دركـوش، 
مدينـة حلـب، والـذي يقطـن يف إدلـب، 
إنه اسـتأجر مزرعـة "مجهـزة بالكامل" 

قـرب مدينـة إدلـب مقابـل 40 دوالًرا.
وبجـال  العـامل  عـن  بالعزلـة  "تشـعر 
يضيـف  دركـوش"،  كأنـك يف  الطبيعـة 
أيهم لعنـب بلـدي، معترًا أنهـا أفضل من 
مزارع دركـوش، "فهي ال تبعـد عن مدينة 
إدلب سـوى كيلومراٍت قليلـة، بينا يعتر 

الذهـاب إىل دركـوش سـفرًا بحـد ذاته".
مـع توقـف القصف وعـودة الحيـاة إىل 
إطـار  يف  تدريجـي،  بشـكل  طبيعتهـا 
اتفـاق "تخفيـف التوتر"، الـذي ُوقّع يف 
6 أيـار املـايض، تنتعـش محافظـة إدلب 
يوًمـا بعد يـوم، ويُحاول معظـم األهايل 
اسـتعادة مـا خـرسوه خـال السـنوات 
املاضيـة، إال أن معظمهـم يُقّر باسـتغال 
"املواطـن  أسـموه  ملـن  املـزارع  مالـي 

أمره". املغلـوب عـى 

"يلي بدو ينبسط الزم يدفع" 

مزارع دركوش تستقطب سكان إدلب
والمالكون يرفعون اإليجارات

تعترب دركوش، القريبة من 
الحدود الرتكية، مقصًدا 

لآلالف من سكان محافظة 
إدلب، فهي تقع عىل ضفاف 

نهر العايص، وتشتهر 
مناطق كثرية فيها، مثل 

"عني الزرقا"، واملزارع 
املجاورة لها، عىل طول 

الطريق نحو املدينة.

وثّقت تسجيالٌت مصورة استهداف الرقة 
بالفوسفور األبيض ومقتل عرشات األشخاص، 
ويقول "التحالف" إنه "اتخذ التدابري الرضورية 
للحـد من خطر اإلصابة غري املتعمدة للمدنيني"، 

كام تُتهم "قسـد" بعمليات تصفية وتهجري 
نفذتها يف املنطقة.
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الثأر أم العدالة
دير الزور بعد تنظيم الدولة

عنب بلدي - عمر عبد المجيد        

تنظيـم  سـلوك  متابعـة  خـال  مـن 
ميكـن  والرقـة،  املوصـل  يف  “الدولـة” 
للمحلّلـن التنبّـؤ بـأن املعركة ستحسـم 
لصالـح القـوات التـي سـتقاتل التنظيم، 
املجتمعيـة  البنيـة  وألن  طالـت،  وإن 
فـإن  عشـائرية،  تقليديـة  للمحافظـة 
هـو  البنيـة  هـذه  يف  العدالـة  تحقيـق 
الثـأر، والذي يعتر وسـيلة دفـاع وعدالة 
يف نفـس الوقـت، كـا أنه يعتـر دعامة 
أساسـية من دعامات املجتمع العشـائري 

وثقافتـه.
وقـد كانـت هـذه البنيـة كذلك قبـل عام 
الثـأر  تعتمـد  كانـت  أنهـا  أي   ،2011
القضائيـة  وأجهزتهـا  الدولـة  بوجـود 
والتنفيذيـة يف دير الـزور، فكيف الحال 
يف عـدم وجـود الدولـة وأجهزتهـا بعـد 

طـرد التنظيـم؟

تعميم الثأر الشخصي إلى ثأر عشائري
البنيـة  عـى  التداعيـات  أخطـر  مـن 
كيفيـة  الـزور،  ديـر  يف  االجتاعيـة 
الذيـن  املحافظـة  أبنـاء  مـع  التعامـل 
انضـووا تحـت لـواء التنظيـم، وقاتلـوا 
معـه وتسـببوا بـاألذى ألبنـاء جلدتهـم، 

الذيـن انضـووا تحـت  العنـارص  أو إىل 
تشـكيات أخـرى، كان لهـا القـرار قبـل 
سـيطرة التنظيـم يف متوز عـام 2014.

واليـوم يجـري نقـاش يف كيفيـة حـل 
النقـاش رضوري  هـذه املشـكلة، وهـذا 
تقـع  أن  قبـل  مبكـرة  حلـول  إليجـاد 
الفـوىض  تكـون  ال  وحتـى  الطامـة، 
فالكثـر  املحافظـة،  ملسـتقبل  أساًسـا 
يتخـّوف مـن طلـب الثـأر من أشـخاص 
ينتمـون لعشـائر مهمـة يف ديـر الزور، 
ومـن رد العشـرة الـذي ينتمي لهـا هذا 
العنـر، والـذي مـن املمكـن “تعميـم 
عشـائري”،  ثـأر  إىل  الشـخيص  الثـأر 
االجتاعـي  للباحـث  دراسـة  بحسـب 
فيصـل دهمـوش، الـذي عـّر عنـه يف 

قريبًـا. تنـرش  دراسـة 
وأوضـح دهمـوش لعنب بلـدي أن البنية 
االجتاعيـة يف ديـر الـزور تسـتطيع أن 
متتـص وتعيـد إنتـاج الثأر، ألنهـا تعتمد 
االقتتـال  مـن  الناتـج  “الثـأر  أن  عـى 
العشـائري يف املنطقـة هو ثأر شـخيص 
وعشـائري مًعـا”، وهـذا االمتـزاج بـن 
الشـخيص والعشـائري يؤرّش إىل ضياع 
الخطـوط التي مـن املمكـن وجودها يف 
بنـى اجتاعيـة أخرى غـر العشـائرية، 
فمـن  التخـوف،  هـذا  عـى  واعتـاًدا 

املمكـن التنبـؤ بـأن محافظة ديـر الزور 
تنتظـر حربًا عشـائرية بعد طـرد تنظيم 

لدولة. ا

كيف ينظر أبناء المحافظة إلى الحل؟
ويف اسـتطاع آلراء أبنـاء العشـائر حول 
“جديرتـه  مركـز  أجـراه  الثـأر،  قضيـة 
لألبحـاث” وأوردتـه دراسـة الدهمـوش، 
العشـائر حـّل  أبنـاء  مـن   97% فّضـل 
قضايـا الثـأر بطريقـة سـلمية وعادلـة، 
فيـا ذهـب %51 من أبناء العشـائر بأنه 
ميكـن حـل قضايـا الثـأر يف املنطقـة، 
%47 يقـرون بوجـود صعوبـات  إال أن 
قضايـا  حـل  إمكانيـة  تعرقـل  مختلفـة 

. ر لثأ ا
التأثـرات  مـن  أن  االسـتطاع  ويـرى 
املحتملـة يف حال عـدم حل قضايـا الثأر 
نشـوء مناطـق نفـوذ عشـائرية، وعـدم 
اسـتقرار يف عمـوم املحافظـة، وتسـلل 
التنظيـات الجهادية مجـدًدا إىل منطقة 
بسـبب  العنـف  وتصاعـد  العشـائر، 

االنتقـام. إىل  السـعي 
لجنتـان  تتشـكل  أن   44% ويفضـل 
عشـائرية وقضائيـة لحـل تلـك قضايـا 
بقـوة  مرتبطتـن  تكونـان  وأن  الثـأر، 
عسـكرية خاصـة يف املنطقـة، فيا يرى 

%20 أن تكـون لجنة عشـائرية مشـّكلة 
من عشـائر املنطقة سـواء كانـت مرتبطة 
بقـوة عسـكرية أم ال، و%18 يفضلـون 
أن تتـوىل لجنـة قضائيـة مرتبطـة بقوة 
عسـكرية خاصـة، و%17 يفضلـون أن 
تكـون لجنتان عشـائريتان تنسـقان مع 

قضائية. لجنـة 
أن  العشـائر  أبنـاء  مـن   77% ويـرى 
االجتاعيـن  والفاعلـن  الوجهـاء 
املوثوقـن مـن قبـل األهـايل، ميكـن أن 
قضايـا  حـل  يف  إيجابيًـا  دوًرا  يلعبـوا 
حـل  يكـون  أن   12% ويفضـل  الثـأر، 
العـرف  عـى  باالعتـاد  الثـأر  قضايـا 
الدولـة  وقوانـن  للمنطقـة  العشـائري 
والعدالة االنتقاليـة مًعا، و%57 يفضلون 
أن يكـون العرف العشـائري فقط هو من 
يحتكـم إليه يف تلك القضايـا، و%30 أن 
تكـون قوانـن الدولـة وقوانـن العدالة 
االنتقاليـة هـي مـن تحـل قضايـا الثأر.

ويخلـص الباحث دهمـوش، إىل رضورة 
فتـح نقـاش عـام بـن أبنـاء العشـائر 
السـلم  بنـاء  وأدوات  آليـات  للبحـث يف 
بعـن  األخـذ  املحـي، ورضورة  األهـي 
كمـوارد  العشـائرية  البنـى  االعتبـار 
اسـتخدام  ميكـن  رئيسـية  محليـة 
معايرهـا يف التحكيـم، ورضورة تحديد 
الحوامـل االجتاعيـة لبناء السـلم األهي 
مـن شـيوخ ووجهـاء عشـائر وفاعلـن 
وكفـاءات،  ديـن  ورجـال  اجتاعيـن 
ورضورة إنشـاء لجان من أبناء العشـائر 
تعنـى بتوثيق القتـى والجرائـم املرتكبة 
جـراء سياسـات تنظيـم الدولـة، وتوثيق 
املسـؤولن املبارشيـن وغـر املبارشيـن 
عنهـا، والتشـبيك مـع منظـات تعنـى 
بتوثيـق انتهـاكات حقـوق اإلنسـان يف 

املحافظـة.

هل تقتل العشيرة أبناءها 
“الداعشيين”؟

القانونيـون  ينظـر  كيـف  لكـن 
بعـض  يتداولـه  لحـّل  والحقوقيـون 
أبنـاء املنطقـة، يف أن تقتـل كل عشـرة 
أبناءهـا املنضويـن تحت لـواء التنظيات 
الجهاديـة وأسـاؤوا للمواطنـن اآلخرين، 
مـن أجـل االبتعـاد عـن الثـأر، وبالتايل 
االبتعـاد عـن حـرب عشـائرية يف ديـر 

الـزور.
إال  تحاكـم  أن  محكمـة  أي  تسـتطيع  ال 
املتهمـن الرئيسـين، فا يوجـد محكمة 
مهـا كان نوعهـا تسـتطيع أن تحاكـم 
مئـات املتهمـن، يف ظل ظـروف معّقدة 
كتلـك التـي يف محافظة دير الـزور، وال 
ميكـن النظر بـكل حالة انتهـاك وجرمية 
املبـارش  املسـؤول  وتحديـد  تُرتكـب 
جـال  الحقوقـي  بحسـب  بسـهولة، 
الحمـد، مدير منظمـة “العدالـة من أجل 

الحيـاة”.
وقـال الحمـد لعنـب بلـدي إن “تشـكيل 
املحليـة  األعـراف  تعتمـد  لجنـة محليـة 
واالجتاعيـة السـائدة يف املنطقـة، قـد 
يسـاعد يف أي حـل جـزيئ ملا يجـري أو 
ما تنتظره املحافظة مسـتقبًا، وأن تكون 
هـذه اللجنـة حلقـة وصل بـن األطراف 
املتنازعـة ووسـيطًا إليجاد حلول وسـط، 
تسـتطيع مـن خالهـا توفـر الكثر من 
الـدم، والعمـل والسـر بضـع خطـوات 
لتحقيـق اسـتقرار وسـلم يف املحافظة”.

 
ٌ

ثالثة خيارات.. واحٌد منها ممكن
فقط

لحـل  املمكنـة  األخـرى  الطـرق  وحـول 
قضايـا الثأر، هنـاك عدة احتـاالت هي: 
القضـاء الوطنـي أو محكمـة الجنايـات 
وأكـد  الخاصـة،  املحاكـم  أو  الدوليـة 
الحقوقـي الحمـد أن “احتـال القضـاء 
ومتـاح  واقعـي  خيـار  هـو  الوطنـي 
ملحاكمـة املتهمـن، لكن املشـكلة هي يف 

عدم الوثوق فيه، نتيجة سـطوة السـلطة 
القضائيـة،  السـلطة  عـى  التنفيذيـة 
إضافـة إىل تدخـات األجهـزة األمنية يف 
القطـاع القضـايئ، وبالتـايل البـد مـن 
أن يكـون هنـاك تغير جذري سـيايس، 
وإجـراء اصاحـات جذريـة عـى قطاع 
القضـاء من أجـل أن نبدأ باسـتعادة ثقة 
السـوري  بالقضـاء  السـوري  املواطـن 

ومحاكمـه”.
أمـا الخيار الثـاين يف محكمـة الجنايات 
ألن  مسـتحيل  خيـار  وهـو  الدوليـة، 
الحكومـة السـورية غـر موقعـة عـى 
نظـام روما األسـايس، وبالتـايل ال ميكن 
الجنايـات،  محكمـة  إىل  امللـف  تحويـل 
“يبقـى  أردف  الـذي  الحمـد،  بحسـب 
لنـا طريـق آخـر لتحويلـه إىل محكمـة 
مـن  قـرار  وهـو  الدوليـة،  الجنايـات 
مجلـس األمن الـدويل، لكن هـذا الطريق 
مغلـق بسـبب الفيتو الـرويس والصيني، 
الجنايـات  محكمـة  طريـق  فـإن  لـذا 

الدوليـة غـر متـاح وغـر واقعـي”.
فيـا الخيـار الثالـث هـو إنشـاء محاكم 
انتهـاكات  يف  تبحـث  بسـوريا  خاصـة 
حقـوق اإلنسـان، لكـن إنشـاء مثـل هذه 
املحاكـم يتطلـب أيضـا قراًرا مـن مجلس 
األمـن الـدويل، وهـو مـا سـيكون مغلًقا 
بسـبب الفيتـو الـرويس الصينـي أيًضا.

الـذي يناقـش أن تقتـل كل  ويف الحـّل 

أجـل  مـن  “الداعـي”  ابنهـا  عشـرة 
تجنـب حـرب عشـائرية، أكّـد الحقوقـي 
الحمـد أنـه “مـن حيث املبـدأ فـإن إيقاع 
أي عقوبـة بـأي متهـم ال يجـوز من دون 
محاكمـة، تتوفر فيهـا رشوط العدالة وأن 
تكـون مشـّكلة تشـكيًا صحيًحـا وفـق 
مـا تعارفـت عليـه املجتمعـات املتمدنـة، 
الحـل،  هـذا  اتبـاع  ميكـن  ال  وبالتـايل 
فالقتـل باألسـاس هـو انتهـاك للحق يف 
الحيـاة، وهـو انتهـاك لإلعـان العاملـي 
اإلنسـان، وهـو حـق مقـّدس،  لحقـوق 
اسـتخدام  ضيّقـت  املتحـرضة  والـدول 
هـذا  تقديـس  بسـبب  اإلعـدام  عقوبـة 
الحـق، لـذا فـإن العشـرة التي سـتلجأ 
لهـذا الحل تقـوم بانتهاك آخـر وال يوافق 

عليـه القانـون أبـًدا.

تتّضح مالمح المعركة التي تنتظرها محافظة دير الزور في مقبل األيام، 
والتي من الممكن أن تكون قريبة، خاصة وأن تنظيم “الدولة اإلسالمية” 

بدأ ينحسر في محافظة الرقة، تحت ضربات قوات “سوريا الديمقراطية” 
المدعومة أمريكًيا، والتي طردت عناصر التنظيم من عدد من أحياء المدينة.

مقاتلون في تسجيل ترويجي لتنظيم "الدولة اإلسالمية" في دير الزور )المكتب اإلعالمي للتنظيم(

تشكيل لجنة محلية 
تعتمد األعراف المحلية 
واالجتماعية السائدة في 
المنطقة، قد يساعد في 
أي حل جزئي لما يجري 
أو ما تنتظره المحافظة 
مستقباًل، وأن تكون 
هذه اللجنة حلقة وصل 
بين األطراف المتنازعة 
ووسيًطا إليجاد حلول 
وسط، تستطيع من خاللها 
توفير الكثير من الدم، 
والعمل والسير بضع 
خطوات لتحقيق استقرار 
وسلم في المحافظة
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تُغطي "بنفسج" 
تكاليف عمل حوايل 

120 عائلة، بينام 
 People "تستهدف
 In Need Syria"،

63 عاماًل يف أريحا، 
بينهم ثالثة مرشفني، 

وملدة ثالثة أشهر قابلة 
للتجديد، وفق حالق.

"النقد مقابل العمل"..

مشاريع قصيرة األجل لتشغيل 
أهالي إدلب

عنب بلدي - إدلب          

ينتظـر الشـاب الثاثينـي محمـد بكري 
فرصتهـم  آخـرون،  وعـرشاٌت  حلبيـة، 
لاسـتفادة مـن مـرشوع "النقـد مقابل 
منظمتـا  عليـه  تعمـل  الـذي  العمـل"، 
 ،"People In Need Syria"بنفسج" و"

ويسـتهدف أهـايل محافظـة إدلـب.
ويخضـع املتقدمـون ملعاير محـددة قبل 
القبـول، ثم يحصلون عـى املال كتعويض 

عـن عملهم يف مشـاريع مجتمعية.
تسـتهدف املرحلـة الحاليـة مـن املرشوع 
أريحـا  مدينـة  منهـا  مختلفـة،  مناطـق 
يف ريـف إدلـب، التـي انتهـى التسـجيل 
متـوز   12 فيهـا،  املسـتفيدين  لحـر 
الجـاري، عـى أن يبـدأ العمل فيـه مطلع 
آب املقبـل، بعـد صدور أسـاء املقبولن.

فائدة لألهالي والمحافظة
يـرى حلبية، الـذي يحمل إجـازة جامعية 
يف العلـوم اإلداريـة، أن املـرشوع "جيـد 
عـن  العاطلـن  مـن  كثـرًا  ويشـّغل 
العمل"، ورغـم التزام املنظـات مبعاير 
للقبول، إال أن الشـاب يقـول لعنب بلدي، 
"رمبـا أكـون عامـًا ويحصـل آخـرون 
بالواسـطة عى وظيفـة فنـي أو مراقب، 
بـكل  سـيُحقق  املـرشوع  نجـاح  ولكـن 

تأكيـد الفائـدة لألهـايل واملدينـة".
 محمد أيهم سـليان، الذي سـّجل اسـمه 
لـدى "بنفسـج"، يصـف املـرشوع بأنـه 
"تحريـك لطاقـات الشـباب الباحثن عن 
فـرص عمـل"، مشـرًا إىل أنه "يحّسـن 

الخدمـات بشـكل عام".
ويتمنى سـليان يف حديثـه لعنب بلدي، 
اسـتمرار هـذه املشـاريع، "ألنهـا تبقـى 
أفضـل مـن السـلل الغذائية التـي عّودت 
والشـجار  العمـل،  تـرك  عـى  كثريـن 
للحصـول عـى املسـاعدات واملعونات".

مجلس أريحا ُينّفذ المشاريع
مذكّـرة  أريحـا  مدينـة  مجلـس  وقّـع 

تفاهـم مـع املنظمتـن، لدعـم مشـاريع 
يف  التحتيـة  للبنـى  وصيانـة  نظافـة 
مقابـل  "النقـد  مـن  كجـزء  املدينـة، 
العمـل"، ويقـول نـور حـاق املسـؤول 
اإلعامي يف املجلـس، إن هدفه األول يف 
املدينـة "خلـق فـرص عمـل لألهايل يف 
أريحـا، والتـي تقطنهـا مئـات العوائـل 

الفقـرة".
أريحـا،  يف  حديثًـا  املُنتخـب  املجلـس 
يسـعى من خـال اإلسـهام يف املرشوع، 
األهـايل"،  لـدى  الرشعيـة  "كسـب  إىل 
وفـق إدارتـه، التي وضعت خطـة لرميم 
طريـق جبـل األربعـن وإنارتـه، وإعادة 
املدينـة،  داخـل  النقـاط  بعـض  تأهيـل 

وإصـاح الـرف الصحـي.
ويُـرشف املجلـس عـى املـرشوع بينـا 
للعـال،  الرواتـب  املنظمتـان  توفـر 
بحسـب حـاق، ويقـول "متنـح منظمة 
)People In Need( أربعـة دوالرات عن 
بينـا  للمـرشف،  يـوم عمـل، و4.5  كل 
تعطـي )بنفسـج( سـتة دوالرات للعامل، 

و6.5 لـكل مـرشف".

"بنفسج" ُتحدد معاييرها
املناطـق  "بنفسـج"  منظمـة  تختـار 
املجالـس  مـع  بالتنسـيق  واملشـاريع 
بعـد  املجتمعيـة،  والهيئـات  املحليـة 
املسـتهدفة،  للمنطقـة  األويل  التقييـم 
والتنسـيق  التواصـل  مسـؤول  وفـق 
نـور  للمنظمـة،  اإلعامـي  املكتـب  يف 

عـوض.
انطاقـة مشـاريع "النقد مقابـل العمل" 
ضمـن برنامـج املنظمـة الحـايل، بدأ يف 
حزيـران املـايض، عـى أن ميتـد عـى 
خمس جـوالٍت أخـرى، وترى "بنفسـج" 
قصـرة  مؤقتـة  "جهـود  املـرشوع  أن 
حـاالت  يف  تنفـذ  املجتمـع،  يف  األجـل 

املعقـدة". الطـوارئ 
ويقـول عوض لعنـب بلـدي إن الرنامج 
 1600 مـن  أكـرث  "خـرط  إىل  يسـعى 
ضمـن  العمـل  سـوق  يف  مسـتفيد 

محافظـة إدلـب"، باالعتاد عـى معاير 
أبرزهـا: أن يكـون املـرشوع مامئًا وغر 

مكـرر وذا جـدوى.
أمـا معايـر اختيـار املسـتفيدين، فتأيت 
وفـق الحاجة املاسـة، وأال يكـون لألرسة 
دخـل ثابـت، وال متتلـك أصواًل وأمـاكًا، 
كـا تفـرض أن يكـون الشـخص قـادًرا 
عـى العمـل، وتتجنـب جمـع شـخصن 
وفـق  املـرشوع،  يف  واحـدة  أرسة  مـن 

املنظمة. رؤيـة 

الـرزاق  عبـد  محمـد  األربعينـي  يقـول 
بـدوي، إنـه سـّجل يف املـرشوع، وأجاب 
عـن جميـع األسـئلة التـي طُرحـت عليه 
"براحـة"، متمنيًـا أن يكون اسـمه بن 
املقبولـن "وأن ينجـح املـرشوع بعيـًدا 

عـن املحسـوبيات".
الـرضوري  "مـن  فإنـه  بـدوي  ووفـق 
مراقبـة عمل وسـر املشـاريع واملرشفن 
فيهـا، باعتبارهـا تـأيت لتحسـن دخـل 
األرس الفقـرة"، مؤكـًدا "حديثـي يـأيت 
شـاركت  فقـد  شـخصية،  تجربـة  مـن 
يف  بالخياطـة،  تعمـل  التـي  زوجتـي 
أحـد املشـاريع املشـابهة سـابًقا، ولكـن 
املحسـوبيات طغـت حينهـا، وأمتنـى أال 

يحـدث األمـر نفسـه".

عنب بلدي - خاص    

لهـون  جابتنـي  ومامـا  شـهيد  "بابـا 
تقـول  رفقـايت"،  مـع  إلعـب  مشـان 
الطفلـة هبة العمـر )8 سـنوات(، معّرة 
الرفيهيـة  بالنشـاطات  سـعادتها  عـن 
التـي اسـتهدفت أكـرث مـن ألـف يتيـم 
يف الغوطـة الرشقيـة، ورعتهـا منظمـة 

اإلنسـانية. "البشـائر" 
حصلـت هبـة عى لعبـة شـقراء، لفوزها 
يف إحـدى املسـابقات ضمـن املهرجـان، 
تلـك  مثـل  يوميًـا  تحـرض  أن  وتتمنـى 
االحتفـاالت، التـي اسـتمرت عـى مـدار 
أربـع سـاعات يف مدينـة دومـا، الثاثاء 

17 متـوز.
 10( باكـور  سـليم  الطفـل  ويعيـش 
سـنوات( مـع جـده، باعتباره يتيـم األب 
واألم، ويقـول لعنب بلدي "أنـا وإخوايت 
بعـد  شـاورما  أكلنـا  انبسـطنا..  كتـر 
زمـان"، مضيًفـا بضحكة بريئـة "لو يف 

مسـبح كان طلـع السـران أحـى".
الضغـط  املهرجـان إىل تخفيـف  هـَدَف 
النفـي واالجتاعـي عن األطفـال، وفق 
راتـب خبية، مسـؤول املكتب اإلعامي يف 
املنظمـة، وشـمل أيتاًمـا ويتيـاٍت كجزء 
ممـن تكفلهـم املنظمـة، من خـال "بيت 

رعايـة اليتيـم" فيها، ويزيـد عددهم عى 
سـتة آالف من عمـوم الغوطة.

املشـاركن  األيتـام  أعـال  وتراوحـت 
خبيـة  ويوضـح  عاًمـا،  و12   8 بـن 
العمـر  أسـاس  عـى  كان  االختيـار  أن 
الصغـرة،  األعـار  املنظمـة  "فتجنبـت 
الذيـن يحتاجـون رعاية أكـرث، ومل ترُشك 
12 عاًمـا منًعـا  مـن تتجـاوز أعارهـم 

لاختـاط".
التـي  السـعيدة"  "األرض  احتضنـت 
 ،2016 أيلـول  يف  املنظمـة،  افتتحهـا 
 30 مـن  أكـرث  تكّفـل  الـذي  املهرجـان 
شـخًصا مـن املنظمـة، برعايـة األطفـال 

فيـه. املشـاركن 
ويقـول خبيـة لعنـب بلـدي إن إدارتهـا، 
هادفـة  وألعابًـا  عينيـة  هدايـا  وزّعـت 
يف  الفائزيـن  عـى  نقديـة  ومبالـغ 
املسـابقات، التـي جـرت ضمـن أضخـم 
مشـاريع ترفيـه لألطفـال يف الغوطـة، 

األرض". تحـت  آمنـًة  "باعتبارهـا 
ضمـن  اليتيـم"  رعايـة  "بيـت  تأسـس 
2013، وهـو  عـام  "البشـائر"  منظمـة 
مسـتوى  عـى  لأليتـام  األكـر  الكافـل 
سـوريا، ويقـدم الكفـاالت املالية بشـكل 
شـهري وتـراوح بـن 15 ألـف إىل 25 

ألـف لـرة سـورية، وفـق إدارتـه.

نشاطات ترفيهية تستهدف 
مئات األيتام في الغوطة 

نشاطات ترفيهية لأليتام في الغوطة الشرقية - 17 تموز 2017 )عنب بلدي(

عنب بلدي - ريف حماة   

التحـق الشـاب يحيـى جنيـد، أحد 
حـاة  صحـة  مديريـة  كـوادر 
يف  أقرانـه  جانـب  إىل  "الحـرة"، 
املديريـة، بالـدورة التدريبيـة التـي 
الطبيـة  اإلغاثـة  منظمـة  أنهتهـا 
الدوليـة املسـتدامة "SIMRO"، عن 
العامليـة  الصحـة  منظمـة  طريـق 
متـوز   17 االثنـن   ،"WHO"
مـدار  عـى  واسـتمرت  الجـاري، 

أيـام. ثاثـة 
 

عـى  تدريبـات  الـدورة  وشـملت 
 ،"HIS" الطبـي  العمـل  نظـام 
واملصطلحات الطبية واالسـتبيانات، 
إضافـة إىل تنظيـم التقارير الطبية، 
واسـتهدفت كوادر مشـايف ومراكز 
لتوحيـد  سـعي  "يف  املديريـة، 
العمـل الطبي والنـاذج الطبية يف 

املناطـق املحـررة"، وفـق جنيـد.
واعتـر املتـدرب، يف حديثـه لعنب 
املقـدم  الجديـد  النظـام  أن  بلـدي، 
مـن منظمة الصحة، قـّدم معلومات 
وافـرة، مؤكًدا "أعتقـد أن جميع من 
واكتسـب  اسـتفاد  الـدورة  حـرض 
املزيـد مـن الخـرة، التـي نتمنـى 
أن تسـاعد يف الربـط بـن جميـع 

املراكـز واملشـايف يف املنطقـة".
يف  امليـداين  املعلومـات  مـدرب 
منظمـة "SIMRO"، صهيب وحود، 
قـال لعنب بلـدي إن الـدورة تهدف 
معلومـات  نظـم  مـرشوع  لبنـاء 
صحي متكامل، موضًحـا أن الدورة 
"تضمنـت تدريـب كـوادر املراكـز 
واملشـايف واملنشـآت الطبيـة عـى 
أداة DHIS2، وهـو نظام معلومات 

صحيـة عاملـي".
تطبيـق األداة السـابقة مُيّكـن مـن 

الصحيـة وإدخالها،  البيانـات  جمع 
بشـكل  وإظهارهـا  تحليلهـا  ثـم 
جـداول محوريـة وأشـكال بيانيـة 
جنيـد،  وفـق  جغرافيـة،  وخرائـط 
الذي لفت إىل أن املرشوع "سـيخدم 
التي  مسـتقبًا مديريـات الصحـة، 
سـتُتابعه مـع مراكزهـا ومشـافيها 
الطبيـة  املصطلحـات  لتوحيـد 
املعلومات يف  والتصنيفـات وكافـة 

جميـع املنشـآت الطبيـة".
ركّـزت التدريبـات التـي تُنظم ألول 
مـرة يف املناطـق "املحـررة"، عى 
حـد قـول مـدرب املعلومـات، عى 
يف  والبيانـات  الطبـي  القسـمن 
"املديريـة  أن  وأوضـح  املديريـة، 
هـي مـن تختـار املشـايف واملراكز 
الطبيـة كـون منظمتنا متلـك فريق 

تدريـب جاهـز للعمـل".
قلعـة  مركـز  يف  الـدورة  بـدأت 
وبحسـب  حـاة،  غـرب  املضيـق 
مـن   األوىل  املرحلـة  فـإن  جنيـد 
املرشوع تسـتهدف القلعة ومشـفى 
كفرزيتـا والعيـادة املتنقلة يف ريف 
املحافظـة الرشقـي، عـى أن تُدرّب 
أومشـاف  مراكـز  ثاثـة  كـوادر 
يف تلـك املناطـق، "ريثـا يكتمـل 
املنشـآت  كافـة  ليشـمل  املـرشوع 
حـاة". صحـة  ملديريـة  التابعـة 

 ،2014 وتأسسـت "SIMRO" عام 
واملشـاريع  بالخدمـات  وتهتـم 
الطبيـة، وخاصة أنظمـة املعلومات 
والبيانـات، وتعتـر الرشيـك املنفذ 
ملنظمـة الصحة العاملية يف سـوريا.

وللمنظمة مشـاريع طبيـة مختلفة، 
أبرزهـا العمـل عى إنشـاء مشـفى 
والـذي  إدلـب،  يف  سـينا"  "ابـن 
بعـد  قريبًـا،  الخدمـة  سـيدخل 
تجهيـزه عى مـدار أكرث من سـنة، 

وفـق إدارتهـا.

دورة تدريبية "نوعية" 
تستهدف كوادر مديرية 

صحة حماة "الحرة" 
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محمد رشدي شربجي 

ال ميكن تجميل الواقع، حتى يف أسوأ 
الكوابيس وأكرثها رعًبا مل يكن أحد ليتخيل 

نهاية بهذا الشكل، أمور الثورة تقرتب من 
خواتيمها، وإذا كانت معركة حلب هي آخر 

معارك الثورة السورية ضد بشار األسد، فإن 
معركتها ضد النرصة )القاعدة( هي آخر 

معاركها عىل اإلطالق.
الواليات املتحدة أنهت برنامج دعم ومتويل 

املعارضة، الربنامج ال قيمة له بحد ذاته ولكنه 
أضفى رشعية سياسية عىل الدول الداعمة 
للمعارضة التي ستحجم عن الدعم مخافة 

االتهام باإلرهاب.
فصائل الثورة، أو املحسوبة عليها، تتالىش 
تباًعا، وتنظيم القاعدة يف بالد الشام يكمل 

سيطرته نظريًا وعملًيا عىل آخر معاقل 
املعارضة السورية يف عموم محافظة إدلب، 

ثم ماذا بعد؟ 
باقي السيناريو معروف وال يحتاج إىل دارس 

يف التاريخ ليدركه، أمريكا ستدعم حزب 
االتحاد الدميقراطي للتوجه نحو إدلب من 

عفرين حتى يصل إىل البحر املتوسط وهو 
هدف أعلنه الحزب أكرث من مرة. روسيا 

بالتنسيق مع إيران ستشن حربًا من الرشق 
والجنوب عىل بقية املناطق، وتركيا سيكون 

لها دور صغري ستحصل عليه بعد تقديم 
تنازالت لروسيا وأمريكا هنا وهناك. قنابل 

من كل حدب وصوب ستنهمر عىل إدلب، ثم 
انتصار عىل اإلرهاب وفيديوهات مصّورة 

بدقة من طائرات مسرّية تظهر األحياء 
املدمرة، وباقي أشالء الشعب السوري.

هل يذكرنا هذا بيشء؟ باملوصل مثاًل؟! هل 
حدثت معركة املوصل يف عهد الديناصورات 

حتى ينساها مجانني السلفية الجهادية 
فيكرروا ذات األخطاء التي أوصلت لها، 

أم أنها معركة انتهت منذ أسبوعني فقط 
وصور القهر والدمار مألت الشاشات؟ ما 

رس إرصار هؤالء السفاحني عىل قتل أي أمل 
عند املسلمني يف مهده؟ ماذا فعلوا بالضبط 
باملسلمني من أفغانستان إىل سوريا مرورا 
بالعراق والجزائر ومايل والشيشان، واليوم 

يضيفون عليها الفلبني؟ 
السلفية بشكل عام وخاصة منها الجهادية 
هي رسطان ينمو يف جسد املسلمني السنة 
حرصًا، وهو جسد مريض بكل األحوال، وال 
عالج شاف له إىل استئصاله يف بدايته كام 

فعلت حركة حامس يف قطاع غزة، أما إذا 
انترش فكل ما ميكن فعله مع املريض هو 

عالج تلطيفي يسّه؟ل عليه آالم املوت املحتوم. 
ولعل أهم الدروس التي ميكن تعلّمها من 

مسرية الربيع العريب املتعرثة بعد سبع سنوات 
أنه أينام حلت السلفية حل الخراب، وأنهم 
أداة األنظمة الرضورية لكرس الثورات من 
داخلها، فديدنهم املزاودة واملناكفة خاصة 
ضد أبناء التيار اإلسالمي الذين أثبتوا أنهم 

يسهل ابتزازهم، وما استبرش بهم أحد بخري، 
أو تحالف معهم إال أحل قومه دار البوار، 

وما أنجى تونس وتجربتها إال أن اإلسالميني 
هناك ميزوا أنفسهم منذ البداية عن السلفيني 
وفضلوا تحالًفا مع قوى علامنية دميقراطية 

عىل هؤالء، وهو الخطأ الكاريث الذي وقع 
به محمد مريس فرج الله عنه، الذي افرتض 

بسذاجة أن التحالف مع السلفيني سيكون 
ضامنته نحو حكم مستقر فإذا به كان 

ضامنته نحو الهاوية، وما حال سوريا عنا 
ببعيد. 

بعيًدا عن كل ذلك، ما هي خيارات الثورة وهي 
يف دقائقها األخرية؟ ال يشء طبًعا، هناك 

أمل بانتفاضة شعبية داخل مناطق املعارضة 
يف إدلب ضد بغي القاعدة وتفرّدها، أو اتحاد 

فصائل املعارضة وعدم اتخاذها موقف 
املتفرج أو تدخل تريك يف الوقت الضائع 

يخرج النرصة ويعيد للمعارضة مكانتها، وال 
حول وال قوة إال بالله.

دقائق الثورة األخيرة

وجهان إليران

إبراهيم العلوش 

من باريس جاء الخميني إىل طهران ليستويل 
عىل ثورتها عام 1979، وللقيام باألدوار التي 

كانت مخططة لشاه إيران سابًقا، فنظام 
الخميني اليوم يقوم بدور “القبضاي” املخيف 
لحكام الخليج ولشعوب املنطقة، بداًل من دور 
الرشطي الذي كان يقوم به شاه إيران، بعدما 

غرّي الغرب األدوار يف مرسحية احتواء املنطقة 
وامتصاص ثرواتها، وأعطى لنظام الدكاترة 

املجاهدين دوًرا جديًدا، يختلف عن دور نظام 
شاه إيران، ولكنه يحقق نفس األهداف املتمثلة 

بالوصاية عىل شعوب املنطقة وثرواتها، وما 
نهب ترامب لخمسمئة مليار دوالر يف زيارته 
األخرية للرياض، إال تفصيل عابر من تفاصيل 

تاريخ املنطقة، ومن سرية حكامها العجزة 
الفاقدين للرشعية الداخلية، والذين يشرتون 
رشعية كنتايك الجاهزة واللذيذة والرسيعة.

كيف تسّنى لعصابة الدكاترة املجاهدين 
الخمينية التهام املنطقة العربية بهذه السهولة؟ 

لقد ابتلعت خالياهم الناشطة بصمت، الكثري 
من األحزاب والتجمعات واملراكز الشعبية، 

والصحف العربية، واستطاعت أن تتاجر 
بالقضية الفلسطينية بطريقة أشمل وأنجع 

من طرق األنظمة العربية التي تهالكت بفعل 
االجرتار والتكرار، وقد ضمت تحالفات مهمة 

اجتامعًيا وسياسًيا، وتصّدرت جبهات مقاومة 
ونضال وطنية وحّولتها إىل الوجهة الطائفية، 

فاملقاومة اللبنانية التي أسسها الحزب 
الشيوعي، والحزب القومي السوري، مع الكوادر 
الفلسطينية الخبرية، تم ابتالعها من قبل مكون 

طائفي مسخ وعميل لها، هو حزب الله، الذي 
حّولته إىل وكيل لها لتوزيع الزرنيخ واالغتياالت 

والتهجري الطائفي.
ورغم الجربوت والقوة التي يبدو عليها املشهد 
اإليراين فإن الثورة السورية كانت أكرب طعنة 

له، وكانت كاشفة لكل الزيف اإليراين، وفاضحة 

لدعمه الشكيل للمظلومني يف حني إنه كان 
داعاًم للمستبدين، ولقوى التكرب والعنجهية يف 
النظام السوري، ما حدا بها أن تترصف بوحشية 

متزايدة، جعلت االدعاءات اإليرانية الدينية، 
واملقاومة، مجرد أضحوكة ولعبة طائفية 

مستهلكة، ال تقل سوًءا عن ادعاءات داعش 
ومشتقاتها الوحشية، ناهيك عن االشتباه 

برشاكاتها مع النظام، بتصنيع هكذا مناذج 
لتسّوغ وجودها يف سوريا ولبنان، ورشعية 

وجودها العسكري.
عىل الطرف اآلخر، فإن املعارضة اإليرانية 

تتنامى يوًما بعد يوم، وصارت تسـتطيع حشد 
100 ألف مدعو يف باريس للسـنة الثانية عىل 

التوايل، ويحرض مؤمتراتها كبار الشخصيات، 
واملثقفون، والسياسيون العامليون، مساهمني 

يف تجسـيد الرغبة العميقة بالتخلص من 
النظام الديني الطائفي اإليراين، الذي يدّمر 

املنطقة، فالدكاترة املجاهدون الذين ينرشهم 
هذا النظام، يف عواصم العامل العريب، 
مايزالون يخططون بدماء باردة للفنت 

الطائفية، ولالقتتال األهيل ولدعم دكتاتورية 
األسد، وعصابة حزب الله الطائفية، لقد 

انهالوا كالجراد عىل املنطقة الهشـة يف العامل 
العريب واملنخورة باالستبداد، واستطاعوا 
بعمل تراكمي طويل ودؤوب التهام أجزاء 

واسعة من طوائف وساسة وأحزاب املنطقة، 
فحتى الشيوعيني الذين كانوا يتفاخرون 

بشعارهم "الدين أفيون الشعوب"، قام 
الدكاترة املجاهدون بالتهامهم، تحت شعارات 

ديناميكية وبراغامتية مثل تيار املامنعة، 
ومقاومة اإلمربيالية والصهيونية، واتحاد 

األقليات وتحالفها ضد الوحشـية السنّية كام 
يّدعون.

املعارضة اإليرانية بقيادة مريم رجوي لديها 
فهم وخربة بالغرب وأهدافه، وتخاطب 

توجهاته ومخاوفه، وتقّدم نفسها لشعوب 
املنطقـة، كبديل عن الدولة الدينية الطائفية، 

التي تأيت مثل داعش من بطون الكتب 
والتاريخ، وتشرتك مع داعش بكراهية كل ما 
ميت بصلة إىل البرش من طموحات ورفاهية 

وحرية شخصية وعامة! 
الفرق بني داعش سوريا والعراق، وداعش إيران 

كبري، كالفرق بني الهواة واملحرتفني، فداعش 
سوريا والعراق تتسم باالنفعالية، والحامقة، 
وكراهية الناس أجمعني، ورمبا هم يكرهون 

حتى أنفسهم بالنتيجة، أما دواعش إيران، 
الدكاترة املجاهدون كام يرص املدّون السوري 

املوهوب سهيل نظام الدين أن يطلق عليهم، فهم 
أكرث احرتافية وأرسخ دميومة وتصمياًم عىل 

الدمار والتخريب، وهم صبورون ويتقنون فنون 
السياسة، واإلدارة، واغتنام الزمن املناسب الذي 

يطلّون فيه برؤوسهم املعممة.
دواعش سـوريا والعراق يشبهون متاًما 

البعث ومناضليه ذوي الشـعارات الرنانة، 
واالنفعاالت املراهقة، ومل يسـتطيعوا التخلص 
من سـامتهم البعثية املتأصلة، واملتمثلة بعبادة 

القائـد التاريخي البطل، وهو هنا البغدادي، 
بداًل من األسـد وصدام حسني، وكذلك باعتامد 

العدمية االجتامعية بالتكفري، وباسـتعامل 
تهم الردة، وقطع الرؤوس، واسـتباحة النساء، 

والنهم الجنيس تحت شـعار إعادة نخاسة 
السـبي، والتفاخر بالسيارات الحديثة، وتلك 

من أهم ميزات املرحلة البعثية بشـقيها 
السـوري والعراقي، منذ أيام توزيع سيارات 

البيجو الفرنسـية عىل املسؤولني البعثيني 
يف السـبعينيات، وصواًل إىل توزيع سيارات 

التويوتـا عىل قياديي داعش يف عام 2014م.
يف باريـس أيًضا، ويف متحف اللوفر، تتجاور 

اآلثار الفارسـية والعربية، وتتداخل أشكالها 
وزخارفها، وتختلط قاعاتها، فالسـومريون 

يتنقلون بـني الطرفني وينقلون حنكتهم 
وحكمتهم املؤسسـة لحضارات بالد الرافدين، 

واإلسالم يشد الطرفني بردائه األخرض 
النظيف، ويحيي الحضارة الفارسـية، ويعيد 

كتابـة تاريخها ومينحها أبجدية القرآن 
الكريم، ويعيد تصويب مسـاراتها الضائعة 

بـني الصني، وبالد الرافدين، وجبال األناضول. 
ووحدها األنظمة املسـتبدة من أيام الشاه 
إىل أيـام خامنئي من يحاول كرس التاريخ 
والتقارب بني الشـعوب، فقد وصل التجرّب 

اإليراين اليوم، وباحتكار اإلسـالم واملتاجرة 
بدم الحسـني وآل البيت، إىل تعطّش للظلم 

والحقـد والتفرقة التي تدّمر املنطقة.
ولكن اآلثار وتشابه الفنون واملصري املشرتك، 
تخربك أن ال مستقبل لهذه الرقعة الجغرافية 

إال بإعادة التالحم والتعاون، وال يتسنى ذلك إال 
برتسيخ قيم الحرية وإرساء نظم دميقراطية 

تعتمد االقرتاع، والدساتري الواضحة، وغري 
القابلة للتبديل املزاجي واالنتهازي. 

ليس لنظام األسد وشبيحته مستقبل، وليس 
لنظام الخامنئي والدكاترة املجاهدين مستقبل، 

وليس للدواعش والتكفرييني مستقبل. املستقبل 
هو ملواطن واحد حر، وغري خائف عىل لقمة 

خبزه، وال هو خائف عىل حريته.

المرشد األعلى اإليراني علي خامنئي مع عدٍد من قادة الحرس الثوري )وكاالت إيرانية(
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الطبيـة  املنظـامت  أن تعلـن  ال ميـر يـوٌم دون 
واإلسـعافية العاملـة يف ريـف حلـب الشـاميل 
والرشقـي مقتـل عدد مـن املدنيـني، أو إصابتهم 
األرايض  يف  املتوزعـة  األلغـام  انفجـار  جـراء 

الزراعيـة وعـىل جوانـب الطرقـات العامـة.
واعتمـد تنظيـم “الدولة اإلسـالمية” منـذ بداية 
دخولـه “الحـرب” يف األرايض السـورية عـىل 
سـالحني عسـكريني، األول خططـه وتكتيكاته 
التـي أربكـت حسـابات خصومـه، أمـا الثـاين 
آثـاره  فهـو األكـرث فتـكًا وقتـاًل، ومل تقتـرص 
عىل العسـكريني، بـل تعدتهم لتشـمل املدنيني، 
وبقيـت تؤّرقهم حتـى بعد خروجه مـن املناطق 

التـي سـيطر عليها.

تحـاول عنـب بلـدي مـن خـالل هـذا التقريـر 
األلغـام  بأنـواع  حلـب  شـامل  أهـايل  تعريـف 
املنتـرشة بشـكل واسـع يف منطقتهـم، ومـدى 
خطورتهـا وكيفيـة الكشـف عنهـا، واإلجراءات 
لتجنـب  اتباعهـا  املدنيـني  عـىل  يجـب  التـي 
التعـرض لهـا، والتقليـل مـن نسـبة اإلصابـات 

والضحايـا.
كـام يوّفـر معلومـات التواصـل مـع الجهـات 
حـال  يف  ونزعهـا  تفكيكهـا  عـن  املسـؤولة 
االشـتباه بوجودهـا، مـن خـالل الحديـث مـع 
أيـد  )يف  األلغـام  نـزع  مركـز  يف  املسـؤولني 
أمينـة( الـذي يتـوىل هـذه العمليـة، إىل جانب 
املنظـامت  يف  وأشـخاص  عسـكريني  قـادة 

الفوريـة. واإلسـعافية  الطبيـة 
ال توجـد إحصائيـات دقيقـة لضحايـا ومصايب 
إال  املنطقـة،  يف  الحـروب  ومخلفـات  األلغـام 
أن عنـب بلـدي حصلـت عـىل معلومـات خّصت 
مدينـة البـاب وريفهـا فقـط، والتـي كان لهـا 

النصيـب األكـرب.
منظمـة  عـن  الصـادرة  لإلحصائيـة  ووفًقـا 
“إسـعاف بـال حـدود” العاملـة يف املنطقة، بلغ 
عـدد ضحايـا األلغـام يف املدينـة بعـد خـروج 
التنظيـم 77 مدنًيـا بينهـم سـت نسـاء ومثانية 
أطفـال، إىل جانـب أكرث مـن 100 جريح، وأكرث 
لإلصابـات  معرضـنٍي  شـخٍص  ألـف   200 مـن 

جـراء األلغـام املتبقيـة يف أرايض املدينـة.
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هيثم..
ضحية “شباك” التنظيم

عبر “الواتساب” والقبضات..

تواصل مع فرق األلغام

خمسة أشكاٍل لأللغام.. 
احذروها 

الخـوف والخجـل، رفـض  بنظـرات يتخللهـا 
بلـدي،  عنـب  إىل  الحديـث  هيثـم  الطفـل 
أثنـاء وجـوده  لهـا  تعـرض  التـي  فاإلصابـة 
مـع أبيـه يف أرضهـم الزراعيـة التـي عـادوا 
مـن  “الدولـة”  تنظيـم  خـروج  عقـب  إليهـا 
بلـدة صـوران، ولّدت يف شـخصيته شـيئًا من 
“انعـدام الثقـة”، إذ شـلّت قدرتـه عـى املي 
بشـكل نهـايئ، وجعلتـه عاجـزًا عـى كـريس 
عـى  مسـاعدته  يف  األدوار  إخوتـه  يتبـادل 
التنقـل ضمـن غـرف املنـزل وإىل دورة املياه.

مل يكن بحسـبان هيثـم أن “نزهته” مـع والده 

سـتكون األخـرة عـى أقدامـه، إال أن حالته مل 
تكـن الوحيـدة، بـل هـي مـن ضمـن عـرشات 
الحـاالت مـن األطفـال يف املنطقة الذيـن غدوا 
الضحيـة األساسـية واملسـتهدفة لهـذا النـوع 
مـن آالت القتـل، فهـم معرضـون للمـوت أثناء 
اللعـب، وعـى طريق املدرسـة، وأثنـاء تنقلهم 

املنازل. محيـط  يف 
يروي محمود أبـو أحمد، والد الطفـل، الحادثة 
التـي اعرضتهـا يف صـوران بعـد العـودة 
إليهـا، حيـث انفجـر لغـٌم أريٌض أثنـاء حراثة 
األرض، مل يكونـا منتبهـن لـه بعـد “طمـره” 
األرايض  إىل  ذلـك  إثـر  ونقـا  الـراب،  يف 

الركيـة للعـاج.
“ابنـي هيثـم بـرت رجلـه، وأصيبـت األخرى 
بإصابـة بالغـة أوقفتـه عـن املـي والحركـة 
بشـكل كي”، يقـول الوالد، متابًعـا “مل ناحظ 
اللغـم عنـد حراثـة األرض، فقـد زرعـه تنظيم 
أو  ماحظتـه  ميكـن  ال  عمـق  عـى  الدولـة 
مشـاهدته بالعن املجـردة، لنتفاجـأ بانفجاره 

دون سـابق إنـذار”.
مل تقتـر اإلصابـة عـى هيثـم، بـل تعـرض 
والـده إلصابـة بالغـة أيًضـا يف يـده اليمنـى 
تعرضـا  الـذي  فاللغـم  الحركـة،  شـلّتها عـن 
لـه يحتـوي مـواد متفجرة كبـرة، و”شـظايا 
أثنـاء  واسـع  بشـكل  انتـرشت  حديديـة” 

انفجـاره.
املنظـات  مـن  بدعـم طفلـه  الوالـد  وطالـب 
الحركـة  املتخصصـة، مـردًدا “ابنـي مشـلول 
ننقلـه إىل دورة امليـاه نقـًا، وقـد ُحـرم مـن 
الذهـاب إىل املدرسـة واللعب مـع أصدقائه يف 

الحـارة، ومـن جميـع حقوقـه يف الحيـاة”.

عنـد االشـتباه بأي جسـم غريـب والتخّوف مـن كونه 
لغـًا، ميكـن للمدنيـن التواصل مـع فـرق العمل يف 
مركـز “نـزع األلغـام”، وهو مـا أوضحه غيـاث أحمد 
بالقـول إن “أي شـكوى تتعلـق باأللغـام وملحقاتهـا 
املتفجـرة يجب أن يقدمهـا األهـايل إىل املجلس املحي 
، ويحـّدد  املركـز  فـوًرا مـع  بـدوره  يتواصـل  الـذي 
اسـم الشـخص واملـكان املوجود فيـه، ويرسـل فريًقا 

بذلك”. مختًصـا 
هـو  عليـه  نسـر  الـذي  “القانـون  أحمـد  وأضـاف 
خدمـة املدنين، لكـن نظرًا لخطـوة األلغـام وخطورة 
املنطقـة التـي تحـررت منهـا فمـن املمكـن أن يكـون 
لتنظيـم الدولة اإلسـامية خايا نامئة، لذلـك ال نتلقىى 
الشـكوى إال مـن جهـات رسـمية، كاملجلـس املحـي 

والرشطـة الحـرة، إضافـًة إىل القضـاء واملحكمـة”.
االشـتباه  فـور  لاتصـال  املخصصـة  األرقـام 

 ،00905385649464 هـي  غريـب  جسـم  بـأي 
األرقـام  هـذه  نـرشت  وقـد  و00905350645350، 
بشـكل واسـع من خـال الروشـورات واملصلقات يف 

التوعيـة. حمـات  اسـتهدفتها  التـي  املـدن 
شـبكة  انقطـاع  حـال  يف  “أمـا  املسـؤول  وتابـع 
القبضـات  طريـق  عـن  التواصـل  فيتـم  االتصـاالت، 
الاسـلكية املنتـرشة بشـكل واسـع يف املنطقـة، وعر 
مسـؤويل املجالـس املحلية التـي تنتـرش مكاتبهم يف 

جميـع قـرى وبلـدات ريـف حلـب الشـايل”.
تجمعـات  يف  الحضـور  عـى  املركـز  فـرق  تعمـل 
املدنيـن، خاصـة املظاهـرات واالحتفـاالت، وبحسـب 
مجهولـن  “جنـوًدا  يكونـوا  أن  يحاولـون  املسـؤول 
يسـهمون بخرتهـم يف حاية املدنين ومسـاعدتهم”.

اسـتكااًل ملـا تحدث عنـه مديـر الخدمـات املجتمعية، 
أشـار مسـؤول نـزع األلغـام يف مدينة البـاب، يونس 

الجاهزيـة بشـكل  أمـن، إىل أن “الفريـق يف حالـة 
دائـم”، مرحبًـا بـأي اتصـال مـن املترضرين.

التـي تنتـرش فيهـا األلغـام بشـكل  املناطـق  وحـدد 
كبـر شـال حلـب، وتركـز يف الخطـوط األماميـة 
التـي متركـز فيهـا مقاتلـو التنظيـم سـابًقا والبيـوت 
التـي مترسـوا فيهـا، معترًا إياهـا من أخطـر النقاط 

للمدنيـن. بالنسـبة 
وال ميكـن الدخـول إىل البيـوت بشـكل مفاجـئ، بـل 
يجـب النظـر إىل زوايا األبـواب جميعها، حيـث اعتمد 
تنظيـم “الدولـة” عـى زرع األلغـام خلـف األبـواب، 
كـا يجـب الحـذر مـن األجسـام الغريبـة كاألسـاك 
أو الخيـوط، واألسـاك التـي تحتـوي عقًدا كثـرة، أو 
أي يشء يثـر االنتبـاه كأكيـاس القنـب والباسـتيك 
أو  البيـت  داخـل  مـكان  أي  يف  املوضوعـة  الكبـرة 

خارجـه، بحسـب املسـؤول.

اذا اشتبهت بأي 
جسم غريب

اتصل على الفور 
باألرقام التالية:

وفق مصادر عنب بلدي، قتل أكثر من 50 شخًصا قرب 
مدينة الباب بسبب األلغام، قبل السيطرة عليها، وطرد 

التنظيم منها في 23 شباط الماضي. ويستخدم التنظيم 
أنواًعا مختلفة من األلغام تعرض عنب بلدي أبرزها، بناًء 

على معلومات حصلت عليها من فرق األلغام:

المسطرة
لغم عـىل شـكل مسـطرتني فـوق بعضهام، 
املنـزل،  بـاب  إغـالق  نقطـة  توضعـان عنـد 
وتوصالن بعبوة ناسـفة، تنفجـر مبجرد فتح 
البـاب، وهي “املسـؤولة عن القتـل مبارشة”.

المسبحة
مبجـرد  تنفجـر  لحبـات،  عقـد  عـن  عبـارة 
ملسـها أو الوقـوف عليهـا، وميكـن أن يضـم 
اللغـم “املسـبحة” أكرث من عقـدة، يصل مدى 
انفجارهـا 80 سـنتمرتًا وتسـتهدف األطفـال 

خاص. بشـكل  والنسـاء 

00905385649464
00905350645350

خبير يفكك لغًما في مدينة الباب بريف حلب الشرقي -  7 نيسان 2017 )عنب بلدي(
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طريقكم إلى السالمة

وأوضـح املديـر أن الخطـوة األوىل التي 
يجـب عـى املـدين اتباعهـا هـي “جمع 
قبـل  واألهـايل  النـاس  مـن  املعلومـات 
جانـب  إىل  منطقـة،  أي  إىل  التوجـه 
تحييـد األطفـال عـن املناطق املشـبوهة، 
وتعليمهـم السـر عـر املمـرات والطرق 

املوطـوءة مـن قبـل”.
ونبّـه لــ “االبتعـاد عـن أي جسـم غريب 
يشـك يف أمره، ووضع عامـة يف املنطقة 
املشـبوهة ومحاولـة إبعـاد األطفـال عـن 
موقع الشـبهة كيلومرًا واحـًدا عى األقل، 

والتواصـل فـورًا مع عنـارص املركز”.
إضافـًة إىل أنـه “يجب التأكد مـن نظافة 
املنطقـة مـن األلغـام بشـكل كامـل قبل 
الذهـاب إليهـا، والبحـث بقدر املسـتطاع 
بخصـوص  الوافيـة  املعلومـات  عـن 
املحليـة  املجالـس  عـن طريـق  املنطقـة 

أو األصدقـاء والجـران”. مثـًا 
عـرشات  يف  املركـز  ورشـات  وجالـت 
املناطـق شـال سـوريا، ونظّفـت بلـدة 
أخرين بشـكل كامـل من األلغـام، عقب 
يف  منهـا،  “الدولـة”  تنظيـم  انسـحاب 
ترشيـن األول 2016، وأُعلنـت بالتعـاون 
مـع املجلـس املحـي يف البلـدة، منطقة 
األهـايل  إليهـا  ليعـود  ونظيفـة،  آمنـة 
وتـزرع أراضيها، بعد إزالـة حوايل 400 

البلدة. مـن  لغـم 
اليـوم  حتـى  العمـل  مناطـق  وتشـمل 
أماكـن مختلفة مـن أرياف حلـب وإدلب، 
وكفركلبـن  ومـارع  تالـن  ومنهـا 
البـاب  ومدينـة  جرابلـس  وأطـراف 
وريفهـا، وغرهـا مـن القـرى والبلـدات 

التنظيـم. سـيطرة  عـن  الخارجـة 
شـال  يف  “الوطنيـة”  الرشطـة  قائـد 
أصـان،  الـرزاق  عبـد  العميـد،  حلـب 
شـدد عـى ما ذكـره املسـؤول يف املركز، 
وطلـب، خـال الحديـث مع عنـب بلدي، 
مـن املدنيـن “إخبـار عنـارص الرشطـة 
الحـرة بـأي جسـم غريـب ياحظونه يف 
املنطقـة، وتنبيـه األطفـال بعـدم العبـث 

الغريبـة”. باألجسـام 
وأوضـح أن األلغـام تكـون سـطحية، 
املجـردة،  بالعـن  ماحظتهـا  وميكـن 
"األمـر الـذي يسـتدعي إخبـار مراكز 
الرشطـة املنتـرشة مراكزهـا يف جميع 
البلـدات بشـكل فـوري، والتـي تقوم 
انتـزاع  فرقـة  بإخبـار  بدورهـا 
األلغـام للكشـف عـى املنطقة بشـكل 

كامـل”.
إىل ذلـك حّذر املسـؤول من “السـر يف 
املناطـق املشـبوهة، إذ يجـب االبتعاد عن 
الطرق التـي مل يتم اعتادهـا وتطهرها، 
أسـاكًا  يتضمـن  أي يشء  مـن  والشـك 

معتـادة”. غر 
وأكـد عـى “جمـع املعلومـات كافـة عن 
املنطقـة املـراد السـفر إليها، مـع االنتباه 
عـى  املنتـرشة  التحذيـر  عامـات  إىل 

العامـة”. الطرقـات 
حلـب  ريـف  وبلـدات  قـرى  شـهدت 
الشـايل والرشقـي يف األشـهر القليلـة 
املاضية حركـة عمرانية كبـرة، بعد تأمن 
املنطقـة بشـكل كامـل، ترافقـت بحركـة 
تسـتثمر  مل  التـي  املناطـق  يف  زراعيـة 
أثناء وجـود تنظيـم “الدولـة”، ليتبع هذا 

التحـرك موسـم الحصـاد الحـايل.
وتبًعـا لذلـك أوضـح املدير املسـؤول أنه 
“عنـد القيام بالحفر وعمليات اإلنشـاءات 
والقنـوات يجب االنتبـاه بحذر، ويف حال 
اكتشـاف أي يشء غريـب يجـب التوقف 
املؤسسـات  وإبـاغ  املنطقـة  وإخـاء 

مبارش”. بشـكل  املحليـة 
منظمـة “الدفـاع املدين” كان لها رسـالة 
أحـد  جـر،  هيثـم  دعـا  إذ  مشـابهة، 
املسـؤولن يف فـرق الدفاع املـدين بريف 
“عـدم  إىل  املدنيـن  الشـايل،  حلـب 
االقـراب من الكتل أو األشـياء املشـبوهة، 
حتـى إبـاغ الدفـاع املدين، والـذي يقوم 
بالتأكـد منهـا وتفكيكهـا، إن كانـت لغًا 
متفجـرًا بالتعـاون مـع فـرق نـزع املواد  

املتفجـرة”.
“التفخيـخ طـال جميـع  أن  إىل  وأشـار 
البـال،  عـى  تخطـر  ال  التـي  املناطـق 
إىل  الفتًـا  مثـًا”،  املنزليـة  كاألواين 
“تعاون مشـرك مـع مركز إزالـة األلغام 
والعسـكرين يف فصائـل الجيش الحر”.

اللغم الليزري
يكـون اللغم الليزري عىل شـكل عدسـة ينفجر مبجرد 
املـرور أمامـه، وهـو أخطر أنـواع األلغـام. ويعمل من 
خالل حسـاس ضـويئ يعطي األمـر بالتفجري، مبجرد 
املـرور أمـام العدسـة الليزريـة، أو تفجـريه عـن بعد، 

وتكمـن خطورتـه يف أنه صعب الكشـف.

الحجر
يصنـع التنظيـم ألغاًما من الحجـارة، والتي 
تنفجـر مبجـرد ملسـها، أو بعد ملـس رشيط 

فيها. موصـول  كهربايئ 

الدوسة
“الدوسـة”  لغـم  عـىل  بكـرثة  ويعتمـد 
املعـروف، الـذي ينفجـر عند املـيش فوقه، 
ويكـون مغطـًى بالـرتاب أو مخفًيا بشـكل 

األرض. يف  جيـد 

إضافـًة إىل ألغـام “مضحكـة ومبكيـة” بنفـس 
الوقـت، كعلـب مـاء تحتـوي عـىل مواد سـامة 
تحـت  الصاعـق  يتموضـع  متفجـرة،  ومـواد 
غطائهـا وتنفجـر فـور فتحهـا. ليسـت قاتلـة 
كاألنـواع السـابقة، إال أنها سـامة تحـرق الوجه 

وميكـن أن تحـوي مـاديت األسـيد أو الكلـور.

ال تدخل األماكن غير المعروفة

تتفـاوت اإلصابـات التـي يتعرض لهـا املدنيـون جراء 
انفجـار مخلفات الحرب بحسـب نوعية اللغـم املنفجر 
أو املسـافة التـي طالهـا االنفجـار، بـدًءا من الشـظايا 
ووصـواًل  الجسـم،  أنحـاء  جميـع  يف  تنتـرش  التـي 
للحـاالت الخطـرة كالبـر والنزيـف الدائـم وغرها.

وعـى الرغـم مـن انتشـار عـدد مـن املراكـز الطبيـة 
يف قـرى وبلـدات ريـف حلب الشـايل، إال أنـه نطاق 
عملهـا ضيـق خاصـًة يف املجـال اإلسـعايف الفوري، 
األمـر الذي يشـكل تهديـًدا كبـرًا عى حيـاة املدنين، 

يف حـال اإلصابـة بجـروح عميقة.
مديـر قسـم التدريـب والتأهيـل يف منظمة “إسـعاف 
بـا حـدود” العاملـة يف ريـف حلـب الشـايل، عاء 
حطـاب، قـّدم خال الحديـث لعنب بلدي عـدة نصائح 
يجـب االلتـزام والعمل بهـا فـور اإلصابـة باالنفجار، 
الفتًـا إىل أنهـا ميكن أن تسـاعد يف إنقـاذ حياة مدين. 

صـوت  جـراء  السـمع  تـرضر  “إذا  حطـاب  يقـول 
االنفجـار، وخرجـت دمـاء مـن األذن، يجـب توجيـه 
الـرأس إىل األسـفل فوًرا لخـروج الدم، ونقـل املصاب 
بعدهـا إىل أقـرب مركـز لتلقـي العـاج”، مشـرًا إىل 
أن “املصـاب يف هـذه الحالـة يحتـاج للراحـة بشـكل 

أسـايس”.
أوضـح  طفيفـة،  بشـظايا  اإلصابـة  حالـة  يف  أمـا 
املسـؤول الطبي أنـه “ال ميكن إخراج أي جسـم غريب 
مـن الجسـم، بـل يجـب وضـع ضـاد بسـيط ونقل 
املصـاب إىل املركـز الطبي القريـب، بينـا تتبع نفس 
الخطـوات يف حالـة اإلصابـات العميقـة ومبسـاحات 
كبـرة أيًضـا، ويوضـع الضـاد حتـى إيقـاف النزف 

كامل”. بشـكل 
وتعتر منظمة “إسـعاف بـا حدود” إحـدى املنظات 
الطبيـة التـي تأسسـت يف أيـار مـن عـام 2013، عى 

يـد مجموعة من الشـباب املتطوعن، وتتلقـى دعًا من 
قبل بعـض التجار يف منطقة ريف حلب الشـايل، إىل 

جانـب بعض املنظـات اإلغاثية العاملـة يف املنطقة.
البـاب  مدينـة  يف  أسـايس  بشـكل  عملهـا  ويركـز 
وريفهـا، وتقدم الخدمات اإلسـعافية للمدنين بشـكل 
يومـي عـن طريق فريـق مـن املسـعفن ذوي الخرة 
مختـص  وطبيـب  واإلسـعايف،  الطبـي  املجـال  يف 
استشـاري، إضافـًة إىل كادر طبـي مختـص ملتابعـة 

أوضـاع الجرحـى يف املنـازل.

إسعافات أولية لإلصابات العميقة
إىل ذلـك، أوضـح املسـؤول الطبـي الخطـوات املتبعة 
يف حـاالت البـر، فـ “الطـرف املبتور يجـب أن تقطع 
الرويـة عنـه فـوًرا، عـن طريـق ربـط أعـى منطقة 
البـر بقـوة بـأي رشيـط دون أن يكـون مطاطيًـا، 

ورفـع الطـرف لألعى”، األمـر الذي يسـاعد يف وقف 
النزيـف حتـى يتـم نقلـه إىل أي مركـز طبي.

يف حـن تُعامـل اإلصابة بالـرأس أو الرقبـة أو العمود 
الفقـري بشـكل مختلف، فيجـب أال يُحـرَّك املصاب إال 
للـرضورة، وتوضع كـادات يف مـكان اإلصابة، لينقل 
النقطـة  أو عـن طريـق مـدرب مختـص إىل  بحـذر 

القريبة. الطبيـة 
إصابـة البطـن يجـب تنظيفهـا بشـكل مبـارش، ويف 
حـال خـروج األمعـاء يجب وضـع ضاٍد طبـٍي رطب، 

وثنـي أرجل املصـاب نحـو بطنه.
وتحـدث حطـاب عن إصابـات عديدة تتعلق بالكسـور 
يف كافـة أطراف الجسـم، والتـي يجـب التعامل معها 
بحـذر من خـال عـدم تحريـك الطـرف املكسـور أو 
محاولـة إعادتـه لوضعـه الطبيعـي يف املقـام األول، 

وتثبيـت الكـرس كا هـو يف املقـام الثاين.

كيف تتجنب خطر األلغام ؟

ماذا نفعل في ساعات اإلصابة األولى؟

ال تقترب من الذخائر التي لم تنفجر
وابتعد عن األماكن والمناطق العسكرية.

 فكر في الجهة التي تنوي  التواصل معها 
في حال االشتباه بلغم أو عبوة ناسفة.

 تجنب استخدام الالسلكي وأجهزة الهاتف 
في المناطق العسكرية، أو مسافة أقل من 

50 متًرا منها.

 احصل على معلومات عن المنطقة 
التي تنوي  السفر إليها.

 انتبه إلى عالمات التحذير  المحلية 
وكن يقًظا. 

 ال تلمس األشياء المجهولة أو أي شي غير 
معروف ملقًى على األرض.

حملت عنب بلدي عدة أسئلة واستفسارات إلى غياث أحمد، مدير الخدمات المجتمعية 
في مركز “في أيد أمينة” المتخصص بنزع األلغام، ورّكزت على اإلرشادات والنصائح 

التي يجب على المدنيين اتباعها لتجنب مخاطر األلغام، وما هو رد الفعل المثالي في 
حال مالحظة أي جسم غريب ُيشّك بأنه لغم.

 غياث أحمد
مدير الخدمات 

المجتمعية في مركز 
“في أيدي أمينة”
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“في أيد أمينة”
 ناشئ يزيل األلغام ومخلفات الحرب

ٌ
مركز

نظرة األهل وتفاعلهم عالج نفسي مهم

كأول ورشـات عمـٍل منظّمـة، تسـهم بإزالـة األلغـام 
مـن املـدن والبلـدات شـال سـوريا، يعمـل “املركـز 
السـوري لألعال املتعلقـة باأللغام ومخلفـات الحرب 
)يف أيـد أمينـة(، مـن خـال أكـرث مـن 50 متطوًعا، 
عـى إزالة األلغـام والتوعيـة من مخاطرهـا من خال 

خمسـة برامـج أبرزهـا تدمـر املخزون مسـتقبًا.
نشـأ املركـز كمبادرة شـبابية عـام 2015، مـن مدينة 
اعـزاز يف محافظـة حلـب، وضم ناشـطن مـن حلب 
وإدلـب، عقـب تراجـع تنظيـم “الدولـة اإلسـامية”، 
أمـام فصائـل “الجيـش الحـر” يف مناطـق مختلفـة 
شـال سـوريا، ومـع ظهـور مشـكلة األلغام وسـط 

“الفـراغ الكبـر” لحل املشـكلة.
وتحولـت املبـادرة نهايـة العام املـايض إىل “منظومة 
عمل” أطلـق عليها “املركز السـوري لألعـال املتعلقة 
باأللغـام ومخلفـات الحـرب” )يف أيد أمينـة(، بعد أن 
وضـع القامئـون عليـه سياسـات ومعايـر وبرامـج 

املتحـدة  األمـم  برامـج  مـع  يتوافـق  مبـا  منظمـة، 
.)UNMAS( لأللغـام 

يعمـل املركـز حاليًـا بالتعـاون مـع هيئـات مدنية يف 
الشـال السـوري، تشـمل 50 مجلًسـا محليًا يف حلب 
وإدلـب وحـاة والاذقيـة، والدفاع املـدين ومنظومة 
اإلسـعاف ولجنة إعـادة االسـتقرار يف محافظة حلب، 

إضافـة إىل الرشطـة “الوطنية”.
وطـرح خمسـة برامـج للتعامل مـع مخلفـات الحرب 
الرسيعـة  االسـتجابة  وهـي  املحـررة،  املناطـق  يف 
ومسـاعدة األهايل، ونـزع األلغـام، والتوعية مبخاطر 
األلغـام، ودعـم ضحايـا األلغـام، إضافـًة إىل تدمـر 
املخـزون، وهـو الرنامـج الوحيد الـذي مل يدخل حيز 

اليوم. التنفيـذ حتـى 
يعتمـد مركـز األلغام يف كشـف املتفجـرات عى نوع 
واحـد مـن األجهـزة، مخصص لكشـف املعـادن فقط 
دون أن يكـون مختًصـا باملـواد املتفجـرة، مـا يعنـي 

التـي زرعهـا  الحديثـة  األلغـام  صعوبـة يف كشـف 
التنظيـم مؤخـرًا داخل عبـوات باسـتيكية.

كـا يواجـه عـدة صعوبات يتجـى أبرزهـا يف نقص 
التمويـل، خاصـة يف الفـرة الحاليـة التـي يحـاول 
يشـبه  فريـق  إىل  تحويلـه  املركـز  عـى  القامئـون 
هيكليـة الدفـاع املـدين، لكنهـم يصطدمـون بأسـعار 
بعـض التجهيـزات، إذ يبلـغ سـعر اللبـاس املخصص 
للشـخص الـذي يريـد أن ينـزع األلغـام ثاثـة آالف 

دوالر أو أكـرث يف بعـض األحيـان.
لـويب  املركـز  “يواجـه  أحمـد  املسـؤول  وبحسـب 
بقيـادة بشـار الجعفـري )سـفر سـوريا يف األمـم 
املتحـدة( الذي يضغـط يف األمم املتحـدة، يك يوقفوا 
التمويـل باللباس واألجهـزة املخصصـة لعمليات نزع 

أللغام”. ا
ضمـن  املركـز  طرحهـا  التـي  الرامـج  إىل  وانتقـااًل 
خطتـه، أشـار غيـاث أحمـد، املسـؤول يف مركز “يف 

أيـد أمينـة”، إىل جهود واتصـاالت تتم حاليًـا مع عدة 
والعمليـات  الصناعيـة  باألطـراف  تتعامـل  منظـات 
الجراحيـة الدقيقـة والصعبـة، للحصـول عـى الدعم 
مخلفـات  وضحايـا  ملصـايب  والنفـي  املعنـوي 

الحـروب.
وأوضـح أن املركـز رفع 70 اسـًا مـن املصابن حتى 
اآلن إىل املنظـات الدوليـة والحكومـة الركية، تضمن 
إقامتـه،  املصـاب ومـكان  للشـخص  الثـايث  االسـم 
ودرجـة اإلصابـة التـي تعرض لهـا، كا اسـتطاع أن 

يجـري 11 عمليـة جراحيـة للمصابـن يف عيونهم.
ضيـق  مسـتوى  عـى  وتواصـل  شـخصية  جهـود 
إذ  أحمـد،  بحسـب  األلغـام  نـزع  مركـز  بـه  يقـوم 
يعمـل القامئـون حاليًـا عى مـرشوع  إحصـاء جميع 
مـع  التنسـيق  يتـم  كـا  األلغـام،  مـن  املترضيـن 
مذكـرة  لتوقيـع  انرناشـيونال”،  “ريليـف  منظمـة 

للمترضريـن. برنامـج  إلنشـاء  تفاهـم 

وتقـول االختصاصية النفسـية يف منظمة 
رميـزة  الزاهـر”،  سـوريا  “مسـتقبل 
الشـيخ، “خـال سـتة أعـوام مـن األزمة 
السـورية كان األطفال هـم األكرث ترضًرا، 
فإىل جانب خسـارتهم الروتـن الطبيعي 
املدرسـة،  األرسة،  )األمـان،  لحياتهـم 
االصدقـاء( الـذي يسـهم يف اسـتقرارهم 
النفـي، تعرضـوا ألذيـة جسـدية نتيجة 
األلغـام ومخلفـات  انفجـار  أو  القصـف 
الحـروب، وخرسوا بذلك أحـد األطراف أو 
أصيبـوا بالشـلل، ليعانوا فيا بعـد عجزًا 
وشـدة  نـوع  بحسـب  دامئًـا،  أو  مؤقتًـا 

بة. اإلصا
وتضيف الشـيخ، االختصاصية يف تعزيز 
وتقديـم  االجتاعيـة  النفسـية  العافيـة 
خدمـات الصحة النفسـية، “مـا ال ميكن 
تجاهلـه أن األثـر النفي لهذه الخسـارة 
كبـر، يبدأ مـن شـعور الطفـل بالفقدان 
مختلـف  أنـه  لنفسـه  فيظهـر  والعجـز، 
عـن األطفـال اآلخريـن وغـر قـادر عى 
مارسـة أبسـط األنشـطة التي ميارسـها 
أقرانـه، فقـد ينظر بعن الحـرسة والحزن 
يتسـابقون،  أو  الكـرة  يلعبـون  ألطفـال 

والكثـر من األطفـال املصابن يعيشـون 
القلـق والخوف من املسـتقبل ويشـغلهم 

به”. التفكـر 
املـزاج  مـن  فـرة  يف  يعيشـون  “قـد   
السـيئ والكآبـة وشـعور فقـدان األمـل 
عـى  قدرتهـم  لعـدم  القيمـة،  وانعـدام 
قـد  أنهـم  كـا  كاآلخريـن،  يكونـوا  أن 
النـوم  يف  اضطرابـات  مـن  يعانـون 
الشـيخ  تقـول  املتكـررة”،  والكوابيـس 
موضحـًة “ياحـظ أن األطفـال املصابن 
الحادثـة  عـن  الحديـث  يرفضـون  قـد 
ويتجنبـون  بهـا  مـرو  التـي  الصادمـة 
مشـاعرهم  اآلخريـن  ومشـاركة  تذكرهـا 
وأفكارهـم حولهـا، نظرًا ألن هـذه الذكرى 
وهـي  والقلـق،  الخـوف  لهـم  تجلـب 
النفسـية  االضطرابات  مؤرشات ألعـراض 
مثـل االكتئـاب والكـرب التـايل للصدمـة 
)PTSD( الـذي يعايشـها االطفـال الذين 

عنيفـة”. لصدمـات  تعرضـوا 
أن  إىل  النفسـية  االختصاصيـة  وأشـارت 
“اسـتجابة األطفـال ملثـل هـذه األحـداث 
القاسـية وتكيفهـم معهـا مرتبـط بعـدة 
وسـاته  الطفـل  عمـر  منهـا  عوامـل 

الشـخصية وشـدة الحدث، والدعـم الذي 
يتلقـاه مـن املحيـط ، خاصة مـن أهله”.

 واعتـرت أن تكيّـف الطفـل اإليجايب مع 
هـذه األحـداث الصعبـة مرتبـط بنظـرة 
واآلخريـن،  واملسـتقبل  لنفسـه  الطفـل 
وخاصـة نظـرة األهـل لـه بعـد الحادثة، 
شـعور  يعـززون  األهـل  مـن  فالكثـر 
اإلحبـاط والعجـز عنـد أطفالهـم عندمـا 
ينظـرون لـه عـى أنـه عاجـز، والعكس 

صحيـح.
مـن  هائـل  كـم  تحـت  األهـل  ويقـع 
الضغـوط نتيجـة إلصابـة طفلهـم، منها 
مـا هو نفـي  )حـزن عى حالـة طفلهم 
وقلـق حـول مسـتقبله(، ومنهـا مـا هـو 
مـادي )تأمن العـاج للطفل مـن أطراف 
صناعيـة وغرهـا(، والتـي بدورهـا تؤثر 
سـلبًا عـى نـوع الدعـم الـذي يقدمونـه 
االختصاصيـة،  قـول  حسـب  ألطفالهـم، 
ومـن أجل مسـاعدتهم عى تكيـف أفضل 
يتـم  أن  ينبغـي  الجديـدة   الحالـة  مـع 
تقديـم خدمـات التأهيل عـى الصعيدين 

النفـي والطبـي بشـكل متكامـل.

تعتبر األلغام ومخلفات الحرب من األسلحة التي تمتد توابعها لسنوات عدة، ليتحول 
المدنيون أرقاًما تتزايد يوًما بعد يوم، في قوائم الضحايا أو ذوي اإلعاقة الدائمة من 

أطراف مبتورة، أو تشّوهات تصل إلى فقدان إحدى الحواس الخمس.

خبير يفكك لغًما في مدينة الباب بريف حلب الشرقي -  7 نيسان 2017 )عنب بلدي(

خبير تفكيك ألغام يحمل لغم "المسبحة"  )عنب بلدي(
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ثالث دول تنتظر والنظام أكبر المستفيدين 

“كوريدور تجاري” جنوب سوريا

عنب بلدي - مراد عبد الجليل

الحركـة  إعـادة  إىل  االتفـاق  وميهـد 
واألردن،  لبنـان  بـن  الريـة  التجاريـة 
عر “كوريـدور تجاري” ميـر باألرايض 
السـورية، بعد توقـف منذ ثاث سـنوات 
فصائـل  وسـيطرة  املعـارك  بسـبب 
مـا  املنطقـة،  عـى  السـورية  املعارضـة 
سـيؤدي إىل تحسـن كبـر يف االقتصـاد 
مايـن  ودخـول  واألردين  اللبنـاين 
الـدوالرات إىل خزينـة النظـام السـوري 
يف حـال تـوىل إدارة املعابـر، حسـب ما 
مركـز  يف  االقتصـادي  الباحـث  يقولـه 
“عمران للدراسـات االسـراتيجية" محمد 

العبـد اللـه، لعنـب بلـدي.

لبنان: الممر التجاري أقل كلفة
الحديـث عـن “كوريـدور تجـاري” كان 
اللبنانـن  للمسـؤولين  ملًحـا  مطلبًـا 
يف اجتاعاتهـم املتكـررة مـع نظرائهـم 
املاضيـن،  العامـن  خـال  األردنيـن، 
بسـبب الرضر الكبـر الذي عانـاه مجمل 
االقتصـاد اللبناين من توقفـه يف 2015.

فإيقـاف املنفذ الـري الوحيـد للبنان مع 
األسـواق العربية، وخاصة الخليجية، أدى 
إىل خسـائر كبـرة، إذ كانـت متـر عـره 
الزراعيـة و32%  الصـادرات  %70 مـن 
مـن  و22%  الغذائيـة،  الصناعـات  مـن 
صـادرات الصناعـة بشـكل عام، بحسـب 
ما نقلـه رئيـس مجلـس إدارة ومدير عام 
املؤسسـة العامـة لتشـجيع االسـتثارات 
)إيـدال(، نبيـل عيتاين، للرشق األوسـط، 

يف 16 متـوز الجـاري.
إىل  لبنـان  توجـه  املمـر  إغـاق  وعقـب 
تصديـر منتجاته عـر البحر لكـن بكلفة 
كبرة، إذ رصح نقيب أصحاب الشـاحنات 
اللبنانية، شـفيق القسـيس، للصحيفة، أن 
تكلفـة النقـل الـري للشـاحنة الواحـدة 
كانـت تبلـغ 1600 دوالر، يف حـن تصل 
تكلفـة النقـل بالجـرس البحـري أضعاف 
املبلـغ، مشـرًا إىل أن ثاثة آالف شـاحنة 

كانـت تعمل عـى الخط الري مـن لبنان 
إىل أسـواق الخليـج عر سـوريا.

وبالرغـم مـن أن تكلفـة الشـحن الـري 
سـتكون أقل، إال أن صحيفة “الجمهورية” 
اللبنانية أشـارت يف تقرير لهـا أّن تكلفته 
عر الخـط الجديد سـرتفع بشـكل كبر 
باملقارنـة مـع العـام 2014، ألن رشكات 
التأمـن عـى الشـاحنات تطلـب مبالـغ 
فيهـا  متـّر  التـي  املنطقـة  كـون  أعـى 

“محفوفـة باملخاطـر”.
وال يعـرف بعـد كيـف سـتؤثر الرضائـب 
الجمركيـة الداخليـة التـي فرضهـا النظام 
السـوري واملعارضة عـى البضائع املنتقلة 
بـن مناطـق سـيطرتها يف درعـا، عى 
الحركـة التجاريـة التي يتـّم الحديث عنها.

الباحـث محمـد العبـد اللـه أكـد لعنـب 
بلـدي أن لبنـان يعتـر مـن أكـرث الدول 
التـي ترضرت مـن إغاق املعابـر وإيقاف 
املمـر التجاري، الـذي كان يعتـر رشيانًا 
كان  إذ  اللبنـاين،  لاقتصـاد  رئـة  أو 
مجمـوع الصـادرات اللبنانية التـي تتجه 
مشـرًا   ،65% الخليجيـة  األسـواق  إىل 
التجـاري  الخـط  أنـه عقـب توقـف  إىل 
%50، يف  الصـادرات  نسـبة  انخفضـت 
حـن تقـدر خسـارة االقتصـاد اللبنـاين 

باليـوم الواحـد بــ 2.5 مليـون دوالر.

سوريا ممّر األردن ألوروبا الشرقية
األردن مل تكـن أقـل ترضًرا مـن لبنان، إذ 
يعتـر املمـر التجـاري عر سـوريا املنفذ 
الوحيـد وجـرس عبـور أمـام الشـاحنات 
األردنيـة املتجهـة إىل لبنـان وتركيا ودول 
البلقان، والتي تشـكل نسـبة ال بـأس بها 

مـن الصـادرات األردنية.
الخارجيـة  التجـارة  بيانـات  وبحسـب 
الصـادرة عن دائـرة “اإلحصـاءات العامة 
األردنيـة”، فـإن الصـادرات األردنيـة إىل 
سـوريا خـرست حـوايل %83.7 خـال 
السـنوات الخمـس املاضيـة، وانخفضـت 
قيمـة الصـادرات مـن 183 مليـون دينار 
يف  دينـار  ميلـون   29.8 إىل   2011 يف 

 153.2 بلغـت  خسـارة  مبقـدار   ،2016
دينار. مليـون 

يف حـن سـجلت الصادرات خـال الثلث 
مليـون   9.9 الجـاري  العـام  مـن  األول 
دينـار  مليـون   12.5 مـن  بـداًل  دينـار، 
لنفـس الفرة مـن العـام املايض بنسـبة 

.20.8% تصـل  انخفـاض 
تصديـر  كميـة  أن  أكـد  اللـه  العبـد 
الخضـار األردنيـة عـن طريـق سـوريا 
كانـت مبعدل يراوح بـن 400 إىل 700 
طـن يوميًـا، كـا كان عـدد الشـاحنات 
األردنيـة الداخلـة إىل سـوريا يوميًا بن 

شـاحنة.  60 إىل   50
لـدى  أصبـح  املعـر  إغـاق  وعقـب 
األردن أزمـة يف الصـادرات التـي بدأت 
تتجـه نحـو دول الخليـج، أو مـن ميناء 
مـا  طرطـوس،  مينـاء  عـر  العقبـة 
يـؤدي إىل تكاليـف باهظـة، وخسـارة 

النائـب  عليـه  أكـد  مـا  وهـذا  كبـرة، 
األردن،  تجـارة  غرفـة  لرئيـس  األول 
“األناضـول”  لوكالـة  خرفـان،  غسـان 
خسـائر  بـأن   ،2016 نيسـان  يف 
اململكـة مـن إغـاق الحدود مع سـوريا 

دوالر. مليـاري  نحـو  والعـراق 

الدوالر هّم النظام الوحيد
السـوري  النظـام  أن  أكـد  اللـه  العبـد 
مـن  املسـتفيدين  أكـرث  سـيكون 
لبنـان  بـن  التجـاري”  “الكوريـدور 
ماليـة  عوائـد  تحقيقـه  بسـبب  واألردن، 
والرانزيـت”،  “الجمركـة  مـن  ضخمـة 
إضافـة إىل رفد خزينتـه بالقطع األجنبي، 
التـي تعتـر هّمـه الوحيـد مـن املعابـر.

 ومل يتـم اإلعـان بعـد عـن الجهـة التي 
بـن  الحدوديـة  املعابـر  إدارة  سـتتوىل 
سـوريا واألردن، وبالرغم مـن أن صحيفة 

“الـرشق األوسـط” نقلـت عـن مصـادر 
مجموعـات  بـأن  باملطلعـة  وصفتهـا 
سـورية محايـدة سـتكون مسـؤولة عـن 
النقـاط الحدوديـة، إال أن العبد الله أشـار 
أن  يجـب  الـذي  املهـم  “السـؤال  أن  إىل 
يطـرح مـن هـي الجهـة التـي ستسـتلم 

إيـرادات املعـر املقـّدرة باملايـن”.
وتوقـع الباحـث أن يتـوىل النظـام إدارة 
املعابـر قائـًا “املتتبـع ألمور املعـر منذ 
رفضـت  األردن  أن  يجـد  سـنوات  ثـاث 
أن تسـّره املعارضـة السـورية، بالرغـم 
مـن وجـود كادر كامـل ومؤهل، بسـبب 
رفضهـا التعامـل مـع الحكومـة املؤقتـة 
وحكومـة  دولـة  مـع  التعامـل  ونيتهـا 
تؤثـر  بالرغـم مـن  )باعتقادهـا(  قامئـة 
االقتصاد األردين وخسـائره”، مشـرًا إىل 
أن األردن لـو كان يريـد تسـليم املعر إىل 

الفصائـل لتـم ذلـك منذ سـنوات.
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عائدات مالية كبيرة وانتعاش للتبادل التجاري البري ينتظره لبنان واألردن إلى جانب النظام السوري من فتح معبر نصيب- الرمثا 
الحدودي بين سوريا واألردن. الحديث عن عودة الخط التجاري مع األردن جاء بعد اتفاق الهدنة في جنوب سوريا الذي تّم التوصل 
إليه، في 7 تموز الجاري، بتوافق روسي أمريكي أردني، وينص على إقامة منطقة “تخفيف توتر” في درعا والقنيطرة والسويداء.

دمشق

درعا الحدودينصيب

المصنع

بيروت

ترتبـط األرايض السـورية مـع األردنية 
عـر معريـن، األول نصيـب ويقع بن 
بلـدة جابر األردنيـة يف محافظة املفرق 
وبلـدة نصيـب السـورية يف محافظـة 
درعا، وبـدأ العمل بإنشـائه يف 1991، 
ازدحاًمـا  املعابـر  أكـرث  مـن  يعتـر 
أهميـة  ولـه  السـورية،  الحـدود  عـى 
اسـراتيجية للمصّدريـن السـورين إذ 
يقـع عـى الطريـق الـدويل الواصـل 

وعان. دمشـق  بـن 
وسـيطرت فصائـل املعارضة السـورية 
عـى املعـر، يف نيسـان 2015، بعـد 
انسـحاب مقاتـي األسـد منه، مـا دفع 
عـى  إغاقـه،  إىل  األردين  الجانـب 

خلفيـة الرسقـات التـي متـت فيـه.
وعـى الرغـم مـن تشـكيل املعارضـة 
السـورية للجنة مدنية ملتابعة واسـتام 

بتنظيمـه  والتكفـل  املعـر،  أمـور 
وإدارتـه كا هـو الحـال يف معر باب 
أن  إال  الركيـة،  الحـدود  الهـوى عـى 
ذلـك قوبـل برفـض أردين حتـى اآلن، 
بالرغـم مـن الخسـارة املاليـة الكبـرة 

األردين. لاقتصـاد 
الحـدود  بـن  الثـاين  املعـر  أمـا 
السـورية األردنيـة هـو الرمثا ويسـمى 
مـن  ويعتـر  الحـدودي  درعـا  مركـز 
األردن. يف  الحدوديـة  املراكـز  أقـدم 

وتسـيطر فصائـل املعارضـة السـورية 
عـى املعر الـذي كان مخصًصـا لحركة 
يعتمـد  حـن  يف  املسـافرين،  عبـور 
أصحـاب الشـاحنات عى معـر نصيب 
املدينـة  إىل  يـؤدي  درعـا  معـر  ألن 
مبـارشة يف حـن يـؤدي نصيـب إىل 

الـدويل. األوتوسـراد 

ما هي المعابر بين سوريا واألردن؟
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عنب بلدي - حنين النقري    

"ال أريـد جنسـية، أرغب فقـط بتسـهيل رؤيتي ألهي 
ولقـايئ بهـم"، يقـول محمـد، مهندس سـوري مقيم 
يف تركيـا، ويتابـع "وضع السـورين هنـا معّقد جًدا، 
الهويـة املمنوحة لنـا حاية مؤقتة وال نعلـم متى تُرفع 
هـذه الحاية عّنـا، وهي هوية ال متنحنـا حقوقًا تذكر، 
واجباتنـا يف تركيـا هي واجبـات الـريك عينها، لكن 
ال حقـوق لنا كبقيـة الاجئـن السـورين يف مناطق 

أخـرى من العـامل، وهو مـا دفع بآالف السـورين يف 
تركيـا إىل تحمل املخاطـر مقابل الوصـول ألوروبا".

أربـع  مـدار  أبوابهـا عـى  فتحـت  تركيـا  أن  ورغـم 
سـنوات للسـورين الهاربـن مـن الحـرب، إال أنهـم 
يعانـون عدم اسـتقراٍر يف الباد وتعقيـًدا لناحية فهم 
وضعهـم القانـوين، ولعـّل مـا يزيـد املتابـع لحالهم 
حـرًة، التناقـض الصـارخ بـن تريحـات أردوغان 
ومسـؤويل الحكومـة املرّحبة، والوعود كبـرة الحجم، 
كمنـح الجنسـية الركيـة أو توظيـف أعـداد جديـدة 

منهـم، وبن مـا يلقاه السـوريون من تضييـق وتقييد 
لحركاتهـم ومعاماتهـم عـى أرض الواقـع.

دعوة زيارة
بحـث محمـد عـن طريقـة لتتمكـن والدتـه فيهـا من 
زيـارة تركيـا ولقائـه بعـد ثاثة أعـوام مـن مغادرته 
سـوريا، وكان أمامـه حـّان، يقـول، "إما عـن طريق 
التهريـب مـن الحـدود الريـة وهـو حل غـر مأمون 
التقـدم بطلـب فيـزا، وهـو حـل غـر  أو  املخاطـر، 

مضمـون النتائـج، لكننـي رغبـت باملحاولـة، وهكـذا 
سـألُت عـن خطواتها وكانـت البداية يف مكتـب النوتر 
)كاتـب العـدل( ألتقـدم بطلـب دعـوة مع صـور من 
جواز سـفر والـديت مـع دفع رسـوم بسـيطة، وعى 
غـر العـادة متكنـت من إخـراج هـذه الدعـوة بزيارة 

واحـدة بسـبب تعـاون املوظفة".
أن يرسـلها  كان عـى محمـد  الدعـوة،  إخـراج  بعـد 
للقنصليـة الركيـة يف لبنـان، وهنـا بـدأت سلسـلة 
التعقيـدات، "الكثـر مـن األوراق مطلوبـة يف تطبيق 
القنصليـة، بـدًءا مـن ورقـة ال حكـم عليـه لوالـديت 
وإثبـاٍت بقدريت املالية وكشـف حسـاٍب بنـي، وليس 
انتهـاًء بصـورة عـن حجز طـران مـن لبنـان لركيا 
باسـم والـديت، وحجـز الطـران يف هـذه الحالة هو 
مجازفـة لعـدم إمكانيـة معرفـة إن كانت سـتنال فيزا 
للدخـول أم ال، ومتى سـتحصل عى الفيزا يف أحسـن 

األحوال".

"إذا عشنا"
مل يجـد محّمـد بًدا مـن حجـز بطاقة طـران حقيقية 
بتاريـخ محـّدد، "مبـا أن دعـوة الزيـارة لهـا تاريـخ 
صاحيـة أقصـاه ثاثـة أشـهر مـن إصدارهـا، فأنـا 
مجـر عـى الحجز خال هـذه الفرة الزمنيـة، وهكذا 

حجـزت بطاقـة طـران يف شـهر أيلـول املقبل".
تطبيـق  يف  املطلوبـة  األوراق  جميـع  إمتامـه  بعـد 

عنب بلدي - رهام األسعد   

مـن  الدهـوك،  دميـا  السـورية  تُّوجـت 
كرسـيها املتحرك، مبيداليـة ذهبية وأخرى 
فضيـة يف بطولـة كنـدا املفتوحـة لكـرة 
الطاولـة، والتـي أُعلنـت نتائجهـا يف 14 
هاميلتـون  مدينـة  يف  الجـاري،  متـوز 

الكنديـة. 
واسـتطاعت، رغـم أنهـا الفتـاة الوحيـدة 
املشـاركة يف البطولـة الدوليـة، الحصول 
عـى املركـز األول يف زوجي كـرة الطاولة 
واملركـز  السـابق،  كنـدا  بطـل  مبشـاركة 
مجموعـات  بثـاث  الفـردي  يف  الثـاين 
الثنتـن، لتفـوز مبيدالتن ذهبيـة وفضية 
مـن  مشـاركًا  العبًـا   12 عـى  متفوقـًة 
الفـردي،  دوري  يف  الجنسـيات  مختلـف 
وسـتة فـرق مشـاركة يف دوري الزوجي.

حققـت  إنهـا  بلـدي  لعنـب  قالـت  دميـا 
أنهـا  البطولـة رغـم  مراكـز متقدمـة يف 
مل تتلـقََّ التدريـب الـكايف قبـل البطولـة، 
مرجعًة األمـر إىل عدم وجـود ناٍد ريايض 
يف املنطقـة التـي تسـكن فيهـا، باإلضافة 
إىل كونهـا حديثـة العهـد يف كنـدا التـي 

وصلتهـا قبـل أربعة أشـهر.
معاملـة  تلقـى  أنهـا  إىل  دميـا  ونوهـت 
“ممتـازة” يف كنـدا، مع وجود تسـهيات 
االحيتاجـات  بـذوي  خاصـة  وتجهيـزات 
الخاصـة، وتضيـف “نُعاَمـل هنـا معاملة 
الكنـدي  والشـعب  الكنديـن،  املواطنـن 
أننـا  عـى  يعاملنـا  وال  جـًدا  لطيـف 

الجئـون”.

بطلة سوريا لعشر سنوات
بـدأت دميـا ذات الــ 32 عاًمـا مسـرتها 
األمـل  نـادي  2005 يف  عـام  الرياضيـة 
أعـراف  رافضـًة  للمعاقـن،  الريـايض 

املجتمـع والعقليـة السـائدة بـأن “املعـاق 
عاجـز عـن فعـل أي يشء”، حسـب مـا 
قالـت، وتابعـت “كانـت أمنيتـي أن ألعب 
أن  إال  صغـرة،  كنـت  أن  منـذ  الرياضـة 
ظـروف اإلعاقـة وعقلية املجتمـع الرجعية 

حـول املعاقـن كانـت تقـف ضـدي”.
أن  منـذ  بشـلل نصفـي  إصابتهـا  ورغـم 
كانـت يف عامهـا الثالـث نتيجـة حـادث 
سـر تبعـه خطـأ طبـي، اسـتطاعت دميا 
التفـوق يف رياضـات متعددة مثـل القوة 
الطاولـة  وكـرة  القـوى  وألعـاب  البدنيـة 
التـي حـازت عـى ألقـاب محليـة ودولية 

. فيها
فمنـذ عـام 2006 إىل عـام 2015 كانـت 
عـى  الطاولـة  كـرة  يف  سـوريا  بطلـة 
التـوايل، كـا أنهـا شـاركت يف بطـوالت 
دوليـة مثـل بطولـة لبنـان الوديـة والتي 
فـازت باملركـز األول فيها رغم أنها السـيدة 
الوحيدة املشـاركة، وبطولة عـّان الدولية 
عـام 2012 والتـي حصلـت عـى امليدالية 

فيها. الرونزيـة 
وأرجعـت دميـا قلـة ألقابهـا الدوليـة إىل 
عـدم اهتـام االتحـاد الريايض السـوري 
وعـدم  بالتحديـد،  الطاولـة  كـرة  بلعبـة 
للمشـاركة يف بطـوالت  الفـرص  إتاحتـه 
دوليـة، رغـم أنهـا بطلـة لعـرش سـنوات 

عـى املسـتوى املحـي.

“المعاقون أكثر شريحة تأثرت بالحرب”
غـادرت دميـا سـوريا عـام 2015 متجهة 
نحـو تركيـا، التـي أمضـت فيهـا سـنتن 
تقريبًـا قبـل وصولهـا إىل كنـدا يف آذار 
أن  عـى  وتأسـفت  الجـاري،  العـام  مـن 
أكـرث رشيحة تـرضرت بالنزاعـات الدائرة 
“مـع  املعاقـن،  فئـة  هـي  سـوريا  يف 
أكـرث رشيحـة  كانـوا  املعاقـون  األسـف، 

تأثـرت بالحـرب، مل نسـتطع التأقلم معهم 
مـع غيـاب وسـائل املسـاعدة التـي كنـا 

حًقـا”. بحاجتهـا 
توقعـت دميـا أن تلقـى اهتاًمـا أكر يف 
مدينة اسـطنبول الركية، إال أن التسهيات 
كانـت مقدمـة للمعاقـن األتـراك، حسـب 
مـا قالـت، ومـع كل محاولـة لانخـراط 
يف األنديـة الرياضيـة والبطـوالت الركية 
كان يُقـال لها “مع األسـف أنتم سـوريون 
وال يوجـد سـفارة لبلدكـم هنـا أو مكاتـب 

نظاميـة للتعاقـد معها”.
املُقعـد  زوجهـا  برفقـة  دميـا،  ركـزت 
تدريـب  عـى  اهتامهـا  جـل  أيًضـا، 
الاجئـن السـورين يف تركيـا من ذوي 
عـى  وتعرفـت  الخاصـة،  االحتياجـات 
عـى  ستسـاعدهم  أنهـا  ادعـت  منظمـة 
تكويـن فريـق كـرة سـلة وكـرة طاولـة 
بإمكانـه املشـاركة يف بطـوالت محليـة، 
إال أنهـا تفاجـأت، بعـد تطوعها بأشـهر، 
أن املؤسسـة مل تحقق لهـم أي يشء يذكر 
سـوى “التقاط الصـور وإعـداد التقارير 

اإلعاميـة”.
اسـتغالنا،  تـم  أنـه  “شـعرت  وأضافـت 
وكنـا وسـيلة لتجمع املؤسسـة املـال عى 
أكتافنـا، دون أن تقدم لنا أبسـط ما ميكن، 
حتـى املواصـات املجانيـة مل تؤمنها لنا”، 
مـا اضطرهـا إىل االنسـحاب هـي وزجها 

املنظمة. مـن 
انضمـت  املنظمـة  مـن  انسـحابها  وبعـد 
دميـا إىل فريق أمـان التطوعـي للخدمات 
مدينـة  يف  واالجتاعيـة  النفسـية 
اسـطنبول، وشـاركت معـه يف فعاليـات 
رياضيـة  فعاليـات  إىل  باإلضافـة  عـدة، 

نفسـيًا. املعاقـن  لدعـم 
وقالـت “مـا يفعلـه أعضـاء الفريـق مهم 
جـًدا، أبـدوا تعاونهـم معنـا بشـكل ملفت 

"كلما خرجت تصريحات لسياسيين أتراك من الحكومة بمزيد من التسهيالت أقول الله يسترنا"

وعوٌد للسوريين على الشاشات.. وتعقيٌد في    الدوائر والسفارات

ديما الدهوك.. مقعدة سورّية بطلة “كنــــــــــدا المفتوحة” للطاولة
“أمنيتي أن ألعب الرياضة منذ أن كنت صغيرة، إال أن ظروف اإلعاقة وعقلية المجتمع الرجعية حول المعاقين كانت تقف 

ضدي”، تقولها ديما الدهوك متحديًة عادات وتقاليد وصفتها بـ “المتخلفة”، مكللًة تحديها ببطوالت محلية ودولية كان 
آخرها بطولة كندا المفتوحة لكرة الطاولة.

لقانـون  والخاضعـني  تركيـا  يف  املسـجلني  السـوريني  الالجئـني  عـدد    •
الحاميـة املؤقتـة قرابـة ثالثـة ماليني سـوري حسـب املديرية العامـة إلدارة 

الهجـرة الرتكيـة حتـى شـباط 2017.
• حسـب إدارة الكـوارث والطـوارئ الرتكيـة، تحتضن اسـطنبول العدد األكرب 
مـن السـوريني بقرابـة 484 ألف سـوري، لتليها شـانيل أورفا بــ 425 ألًفا، 

وهاتـاي بـ 389 ألف سـوري.
 246 • عـدد الالجئـني السـوريني يف املخيـامت الرتكيـة يقـدر بقرابـة 
ألـف الجـئ، مقابـل مليونـني و782 ألـف سـوري يعيشـون خارجهـا، 

حسـب مسـؤولني أتـراك.
• مـّول االتحـاد األورويب مرشوًعـا أطلـق عليـه "برنامـج املسـاعدة عـىل 
االنسـجام االجتامعـي لألجانـب" ملسـاعدة السـوريني خـارج املخيامت يف 

تركيـا يف الربـع األول مـن عـام 2017.
• يُقـدم الربنامـج بطاقة نقديـة بقيمة 100 لـرية تركية )حـوايل 30 دوالًرا( 
شـهريًا للسـوريني املسـّجلني فيه، مع األولوية لألشـخاص األكـرث حرمانًا.

• فرضـت تركيـا تأشـرية دخول عـىل السـوريني الراغبـني بدخـول أراضيها 
بـدًءا مـن 8 كانون الثـاين 2016.

السوريون في تركيا.. أرقام

ديما دهوك تنال ميداليتين ذهبية وفضية في بطولة كندا المفتوحة لكرة الطاولة - )عنب بلدي(
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وقدمـوا خدمـات نفسـية واجتاعية لذوي 
الخاصـة يف تركيا”. االحتياجـات 

ومـع ذلـك اعتـرت دميـا أنـه مـع ازدياد 
أعـداد املعاقـن نتيجـة إصابـات الحـرب، 
فـإن الدعم املـادي أصبح حاجـة ملحة إىل 
جانـب الدعـم النفـي، خاصـة أن املعدات 
باملقعديـن تكلفتها  الخاصـة  والتجهيـزات 

الخيال”. “تفـوق 

“أم لطفلين وزوجي هو الداعم”
دميـا الدهوك مـن مواليد عـام 1985 وهي 
متزوجـة مـن املـدرّب أسـامة جحـا الـذي 
تعرفـت عليـه يف أحـد األنديـة الرياضيـة 
وتزوجـت منه عـام 2009 ورزقـا بولدين، 
وعبـد  سـنوات(   7( فـارس  محمـد  هـا 

الرحيـم )3 سـنوات(.
الجميـع  توقـع  طفـَي  أنجبـت  أن  “بعـد 
أن أتـرك الرياضـة وألتـزم البيـت، إال أنـه 
لقـدرايت  زوجـي  ودعـم  اللـه  وبفضـل 
مشـواري  واصلـت  يل  وتشـجعيه 
الريـايض”، قالـت دميـا، موضحـًة “أنـا 
وزوجـي رياضيـان لذلـك نتفهـم بعضنا، 

منـذ  رفيقتنـا  كانـت  اإلعاقـة  أن  خاصـة 
الصغـر”.

إىل جانـب دميـا، شـارك زوجهـا أسـامة 
املفتوحـة  كنـدا  بطولـة  يف  أيًضـا  جحـا 
محقًقـا ميداليـة فضيـة يف كـرة الطاولة، 
إال أن مشـواره الريـايض بـدأ من كرسـيه 
كـرة  عـامل  يف   ،1997 عـام  املتحـرك، 
السـلة، التـي اسـتمر فيهـا أربع سـنوات 
اللعـب  التـي حرمتـه مـن  قبـل اإلصابـة 
البدنيـة  القـوة  إىل  لينتقـل  املتواصـل، 
ألقابًـا عـدة يف بطولـة إفريقيـا  محقًقـا 
رشق أوسـطية عـام 2005، باإلضافة إىل 
مشـاركته عـام 2014 مع منتخب سـوريا 
يف بطولـة غرب آسـيا لكرة السـلة محرزًا 

املركـز الخامـس.
 34( أسـامة  التجـأ   2006 عـام  ويف 
عاًمـا( إىل عـامل التدريب وتلقـى دورات 
يف  واألصحـاء  املعاقـن  لتدريـب  عـدة 
صالـة  ليفتتـح  البدنيـة،  القـوة  مجـال 
خاصـة بـه لكـال األجسـام التـي تخرج 
منهـا أبطـال عـى مسـتوى الجمهورية، 

حسـب مـا قـال لعنـب بلـدي.

الفيـزا اإللكـروين، ورفعهـا بنجـاح عـى موقع 
القنصليـة، كان عى محمـد اختيار موعـد لتقابل 
والدتـه فيه السـفر، وهنا كانـت املفاجـأة، يقول 
"أقـرب موعـد حـدده يل املوقـع يف شـهر أيـار 
2018، أي بعـد عرشة أشـهر مـن اآلن، وهو وقت 
تكـون فيـه دعـوة الزيارة فقـدت قيمتهـا، وكذلك 
بطاقـة الطائـرة، قرابة سـنة ميكن أن يفقـد فيها 
جـواز السـفر أيًضـا صاحيتـه ويحتـاج لتجديد 

)إذا عشـنا(”.

اصنع فنجان قهوة أو احجز فيزا إلكترونية
ورغـم مـدة االنتظـار الطويلـة، ال يـرى محمـد 
عـدم  يف  بـل  املوعـد،  تاريـخ  يف  املشـكلة 
التعقيـدات عـى السـورين،  التنسـيق، وكـرثة 
بـن  تنسـيق  يوجـد  أن  "يُفـرض  يوّضـح 
القنصليـة والنوتـر، بحيـث أُوّجه هنـاك للتاريخ 
األنسـب السـتخراج دعـوة زيارة، أو عـى األقل، 
اإللكـروين  املوقـع  عـى  تنبيًهـا  أُعطـى  أن 
مبوعـد املقابلـة التقريبـي ألحجـز بطاقة طران 
عـى هـذا األسـاس، العجيـب يف املوضـوع أن 
إعـان الفيـزا اإللكرونية عـى موقـع القنصلية 
يشـر إىل إمكانيـة طلبهـا بثـاث دقائـق، رمبا 
كان ذلـك بالنسـبة لحملـة الجنسـيات األخـرى 

غـر السـورية".

وعود كثيرة
أتـراك  لسياسـين  تريحـات  خرجـت  "كلـا 
مـن الحكومـة مبزيـد من التسـهيات للسـورين 
أقـول الله يسـرنا"، بهـذه العبارة عـّرت املدّونة 
تريحـات  تأثـر  عـن  عاًمـا(   29( ياسـمن 
تركيـا،  يف  كمقيمـة  وضعهـا  عـى  السياسـين 
التريحـات  هـذه  تأثـر  "لألسـف،  وتضيـف 
سـلبّي يف الغالـب، النسـبة األكـر ممـن أقابلهم 
مـن األتـراك يعتقـدون أننـا نأخـذ رواتـب مـن 
عـى  بيوتًـا  ونسـتأجر  نـأكل  وأننـا  الحكومـة، 

حسـابهم".
وتوضـح "ال ميكـن تخيّـل كـم مـرة يتكـرر عّي 
سـؤال: هـل أعطـوك الجنسـية الركيـة لتصـّويت 
بنعـم للتعديل الدسـتوري؟ وأنا يف هـذا ال ألومهم 
بـل أوجه اللـوم للحكومـة، فكرثة الوعـود املوجهة 
الصعوبـات  مقابـل  الشاشـات  عـى  للسـورين 
املتزايـدة التي يواجهها األتـراك يف مواضيع عديدة 
مثـل األمـن والبطالـة هي املسـؤول األسـايس عن 
مشـاعر النفـور والرغبة بطـرد السـورين، والتي 
يعـّرون عنها من حـن آلخر بهاشـتاغات تتصدر 

مواقـع التواصـل االجتاعّي".

إحصائيات شفافة
تـروي ياسـمن ما تطالعـه يف وسـائل التواصل 

االجتاعـي ومـا يُنقـل يف الهاشـتاغات الرائجة 
ضـد السـورين، "يف الهاشـتاغات الداعية لطرد 
السـورين، كثـرًا مـا تُسـتخدم صـور لشـباب 
سـورين يدخنـون األركيلـة أو يتنزهـون، ورغم 
يكونـون  مـا  غالبًـا  الصـورة  يف  الشـباب  أن 
)بحالهـم( ويف مشـوار عـادي مـع أصدقـاء أو 
عـى  الرهنـة  بُغيـة  تسـتخدم  أنهـا  إال  عائلـة، 
الرخـاء الـذي يعيش فيه السـوريون مـن األموال 

للرضائب". األتـراك  يدفعهـا  التـي 
تقاريـر  إصـدار  وجـوب  إىل  ياسـمن  تشـر 
فيـا  الركيـة  الحكومـة  قبـل  مـن  شـفافة 
يتعلـق بالسـورين، تـرشح فكرتهـا "ال يعلـم 
األتـراك أننـا ننفـق يف بلدهـم كـا ينفقـون، 
املخيـات  يف  املوجوديـن  السـورين  وعـدا 
يدفعـون  تركيـا  يف  السـورين  بقيـة  فـإن 
حتـى  متاًمـا،  كاألتـراك  ورضائـب  فواتـر 
مقدمـة  السـورين  للطلبـة  الجامعيـة  املنـح 
أرى  لـذا  األورويب،  االتحـاد  مـن  الغالـب  يف 
مسـؤولة،  جهـة  قبـل  مـن  ذلـك  توضيـح  أن 
مـع إحصائيـات دقيقة مبـا يدفعه السـوريون 
للحكومـة،  خدمـات  وفواتـر  رضائـب  مـن 
لركيـا  مُتنـح  التـي  املاليـة  واملسـاعدات 
ألجلهـم، أمـر رضوري لتقليـص الفجـوة بـن 

والسـورين". األتـراك 

"كلما خرجت تصريحات لسياسيين أتراك من الحكومة بمزيد من التسهيالت أقول الله يسترنا"

وعوٌد للسوريين على الشاشات.. وتعقيٌد في    الدوائر والسفارات

ديما الدهوك.. مقعدة سورّية بطلة “كنــــــــــدا المفتوحة” للطاولة

مجتمع

كانت أمنيتي أن ألعب الرياضة 
منذ أن كنت صغيرة، إال أن ظروف 
اإلعاقة وعقلية المجتمع الرجعية 
حول المعاقين كانت تقف ضدي 

بعد أن أنجبت طفَلي توقع الجميع 
أن أترك الرياضة وألتزم البيت، إال أنه 
وبفضل اهلل ودعم زوجي لقدراتي 
وتشجعيه لي واصلت مشواري 
الرياضي، أنا وزوجي رياضيين لذلك 
نتفهم بعضنا، خاصة أن اإلعاقة 
كانت رفيقتنا منذ الصغر

ديما دهوك تنال ميداليتين ذهبية وفضية في بطولة كندا المفتوحة لكرة الطاولة - )عنب بلدي(

حسن مطلق - عنب بلدي   

فنـاٌن بالفطـرة يسـتقي لوحاته مـن الطبيعـة، وتُحيل 
مهارتـه أحجارًا قاسـية إىل لوحـاٍت فنية، تدفـع الناظر 
إليهـا إلبـداء إعجابـه، والثناء عـى رجـٍل مل مينعه كر 

عمـره وسـنواُت اعتقالـه من املـي يف طريـق الفن.
حمـود محمد الحسـن، أو "أبو مهنا" كـا يُلقبه جرانه 
يف قريـة معرتحرمـة جنويب إدلـب، يُشـّكل لوحاته من 
الرخـام امللون "موزاييـك" ناحتًا جال الطبيعـة، بعيًدا 
عن رسـم الطيور واألشـخاص، "يك ال يقع يف الشـبهة 
يف محرّمـة مـن قبل كثريـن"، كا يقول لعنـب بلدي.

الرجـل، الـذي أمـىض 14 عاًمـا مـن حياتـه، معتقـًا 
داخل سـجن تدمـر بتهمـة االنتـاء لجاعـة "اإلخوان 
املسـلمن"، خـال أحـداث حـاة 1982، يصف نفسـه 
بأنـه "بيتـويت"، فهو ال يحـب االبتعاد عـن منزله، وعن 
لوحاته "غـر املألوفة والتي ال تشـبه إحداهـا األخرى".

درس أبـو مهنـا املرحلـة االبتدائيـة وانتقل إىل املدرسـة 
الزراعيـة، اكتسـب خال تلـك املرحلة معلومـاٍت أتاحت 
لـه امتهـان التدريـس لعامـن، ثم عمـل بعدها رئيًسـا 
ملركـز األعـاف يف مدينة خـان شـيخون، إىل أن اعتُقل 
لـدى محاولتـه الفـرار عر الحـدود األردنيـة إىل خارج 

. سوريا
منـذ أن كان صغـرًا رسـم الرجـل عـرشات اللوحـاٍت عى 
األوراق والخشـب، إىل أن توسـعت مداركه وعرف قيمة الفن 
والرسـم، وفق تعبـره، ويؤكد أنـه "ال يُكرر ما يرسـمه وال 

يجتزئـه مـن مناظر يراها بل ينسـجها مـن خياله". 
يقـول حمود إن "فاقـد اليء ال يعطيـه"، فهو صاحب 
جـرحٍ قديـم، متحدثًـا عـن مشـاركته يف الثـورة والتي 
مل تجـد حيـزًا يف لوحاتـه، "خططـت يف وقت سـابق 
أن أرسـم شـيئًا، ميثل فئـة أو شـخصية ثوريـة، لكنني 

تراجعـت يك ال أنـدم يف يـوم ما".
ويقتنـي أبـو مهنا يف منزله رسـوماٍت صنعهـا قبل 25 
عاًمـا، كـا مل مينعـه اعتقاله مـن متابعة فنـه، "عملت 
خطاطًـا ورسـاًما يف السـجن رغـم كل التعذيـب، يف 

سـبيل الحصـول عـى بعض امليـزات".
ولّـد االعتقال لـدى النّحـات ملَكًة داخليـة، فأصبح يُعّر 
مـن خال لوحاتـه، "كا يعـر األبكم مجازيًـا باعتباره 

ال يسـتطيع الحديـث"، كا يقول.
ال عيـب يف اسـتخدام الفـن للمنفعـة املاديـة، كا يرى 
املعتقـل الفنـان، ويقـول إنـه شـارك يف معـارض قبل 
الثـورة سـعى مـن خالهـا إلشـهار نفسـه، "شـاركت 
 ،2009 عـام  شـيخون  وخـان  أريحـا  يف  مبعرضـن 
أين  رغـم  الثـورة  بعـد  املشـاركة  أسـتطع  مل  ولكنـي 

حاولـت".
إىل جانـب لوحاتـه، يُخطـط أبو مهنـا شـواهد القبور، 
ويسـعد "كثـرًا" حـن ينجزهـا، "إنهـا تخليـٌد لذكرى 

املتوىف".
أول عمـٍل أمتّـه أبو مهنا بعـد خروجه من سـجن تدمر، 
كان عـام 2001، وباع حوايل 170 لوحة خال سـنوات 

عمله، مببالـغ يصفها بـ"الزهيدة".
ويأمل الرجل الستيني اليوم، أن يلتقي من يتبنى ويُقّدر 

عمله ومشاريعه، "أحلم بتنظيم معرٍض للوحايت 
مستقبًا، ورمبا أسعد بتعليم فني لبعض املوهوبن، فهذا 

مكسب ويُخلّد ذكراي بعد مويت". 

قل 14 عاًما في تدمر
ُ

اعت

أبو مهنا..
ُيحّول الحجارة إلى 

لوحاٍت فنية في إدلب  

حمود محمد الحسن "أبو مهنا"
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نصائح ال بد منها لتتجنب

ضربة الشمس

يشكو الكثير من الناس من التململ والضجر بسبب ارتفاع درجات حرارة الجو بشكل غير مسبوق في هذه الفترة، ولكن تعتبر اإلصابة 
بضربة الشمس إحدى أهم المشكالت الصحية التي قد تحدث بسبب ذلك، وفيها يحدث ارتفاع شديد في درجة حرارة الجسم، نتيجة فشل 

آلية تنظيم الحرارة في الجسم؛ إذ ال يحدث التعرق الذي يلطف من درجة حرارة الجسم، وهذا يؤدى إلى زيادة درجة حرارته بسرعة، مما 
يتسبب بخلل مؤقت أو دائم في عمل األجهزة الحيوية في الجسم كالقلب والرئتين والكبد و الكليتين والعضالت والدماغ.

د. كريم مأمون

 وقـد تتطـور األعـراض خـال أيـام، أو 
خـال سـاعات، فياحـظ عنـد املصـاب 
جسـمه  حـرارة  بدرجـة  حـاد  ارتفـاع 
حتـى 40 درجـة مئويـة أو أعـى، وعدم 
تعـرق؛ إذ يكـون الجلـد حـاًرا وجافًا عند 
ملسـه ومائًا لاحمـرار، وصـداع، ودوار، 
وغثيـان، وقـيء، وزيادة رسعـة التنفس، 
وتسـارع رضبات القلـب، وارتفاع ضغط 
انخفاضـه  ثـم  األوىل  املرحلـة  الـدم يف 
شـديد،  وإعيـاء  املتقدمـة،  املراحـل  يف 
وهلوسـة، وصعوبـة الـكام أو فهـم مـا 
يقولـه األخـرون، أخـرًا إغـاء وتضيـق 
حدقـات العينن وتشـنج العضـات، وقد 
يحـدث أن تبـدأ اإلصابة بسـقوط مفاجئ 
مـع فقـدان للوعـي ورسعـة وعمـق يف 
التنفـس، باإلضافـة إىل باقـي األعـراض 

الذكر.  السـابقة 

تحـدث  الشـمس  رضبـة  أن  إىل  وننـوه 
نتيجـة التعـرض للشـمس، إال أنـه ليـس 
الشـمس  ألشـعة  التعـرض  بالـرضورة 
ميكـن  بـل  اإلصابـة؛  لحـدوث  املبـارشة 
أن تحـدث نتيجـة العمـل بظـروف غـر 
مامئة مـن الحرارة والرطوبة، كمارسـة 
التاريـن الرياضيـة الشـاقة يف جو حار 

. مثًا
حـرارة  تريـد  عـى  العـاج  ويعتمـد 
املصاب حتـى تعـود لوضعهـا الطبيعي، 
ويتـم  الوريديـة،  السـوائل  وإعطـاء 
اإلسـعاف األويل وفـق الخطـوات التالية:

إبعـاد املصاب عن أشـعة الشـمس والجو 
أو  مظلـل  مـكان  يف  ووضعـه  الحـار 
مكيـف، واالنتبـاه إلبقائـه مسـتلقيا عى 
ظهـره مع رفـع الـرأس والكتفـن قليا، 
بينـا يقـوم شـخص آخـر بطلب سـيارة 

اإلسـعاف لنقـل املصـاب إىل املشـفى.
تريـد جسـم املصـاب مـن خـال إزالـة 

واسـتخدام  الرضوريـة،  غـر  املابـس 
كادات ماء بارد لتريـد الرأس واألطراف 
وتحـت اإلبطـن وبـن الفخذيـن، كذلـك 
لـف الجسـم بقطعـة قـاش مبللـة باملاء 
الجسـم،  عـى  املـاء  صـب  أو  البـارد، 
وميكـن تغطيـس الطفل يف حـوض ماء 
بـارد بدرجة حـرارة 15 مئويـة مع تجنب 
اسـتخدام الثلج خشـية أن يسـبب تقلص 

األوعيـة الدمويـة مـا يـيء للحالة.
أو  هـوايئ  ملصـدر  الجسـم  تعريـض 
مروحـة حتـى يتبخـر املـاء برسعـة ما 

الجسـم. حـرارة  مـن  يخفـض 
إذا كان املصـاب واعيا فيجـب إعطاؤه ماء 
أو مرشوبًـا مثلًجـا لرشبـه، مـع رضورة 

تجنـب املرشوبـات السـاخنة أو املنبهة.
يجـب قياس درجة حرارة الجسـم بشـكل 
متكـرر أثنـاء اإلسـعاف، ويجـب التوقف 
هبطـت  حـال  يف  الجسـم  تريـد  عـن 

حرارتـه إىل مـا دون 38 مئويـة.

ويف املشفى يتم العاج وفق ما يي:
إعطاء السوائل عن طريق الوريد.

قـد يصـف الطبيـب األدويـة التـي تقلـل 
مـن االرتعـاش، حيـث أن عمليـة التريد 
تسـبب االرتعاش واالرتعـاش يزيد حرارة 
الجسـم و يجعـل العاجـات املسـتخدمة 

فعالية. أقـل 
ومبـا أن الوقايـة خر من العـاج فينصح 
النـاس بالبقـاء يف املنـزل عندمـا تكـون 
الخـارج،  يف  مرتفعـة  الحـرارة  درجـة 
يجـب  للخـروج  االضطـرار  عنـد  ولكـن 
مـن  للوقايـة  النصائـح  بعـض  اتبـاع 
الشـمس، وأهـم هـذه  اإلصابـة برضبـة 

النصائـح:
ارتـداء مابـس فضفاضـة فاتحـة اللون 

الشـمس. أشـعة  تعكس 
ارتـداء القبعـات الكبـرة التـي تقلـل من 

تأثـر أشـعة الشـمس عـى الرأس.
استخدام واقي شمي إن أمكن.

مبختلـف  السـوائل  رشب  مـن  اإلكثـار 
العصائـر.. أو  كاملـاء  أنواعهـا 

تجنـب التعرض ألشـعة الشـمس لفرات 
طويلة ومتواصلـة، و البقاء قـدر اإلمكان 

يف األماكـن املظللة و جيـدة التهوية.
وعـدم  لعبهـم  أثنـاء  األطفـال  مراقبـة 
لفـرات  الشـمس  أشـعة  تحـت  تركهـم 

طويلـة.
خصوصـا  و  شـخص  أي  تـرك  عـدم 
األطفـال أو كبار السـن يف سـيارة مغلقة 

الحـار. الطقـس  لفـرة طويلـة يف 
تجنـب مارسـة األنشـطة الرياضيـة يف 
الطقس الحار وخاصـة يف الظهرة، وإمنا 
مارسـتها يف الصباح الباكر أو يف املساء، 
مـع الحفـاظ عـى رشب كميـة كافية من 
السـوائل قبـل التمرين بسـاعتن، ورشب 
كمية قبـل التارين مبـارشة، وكذلك يجب 
رشب املـاء كل 20 دقيقـة أثنـاء التمريـن 

حتـى دون الشـعور بالعطش.

أسماء رشدي

يبلـغ أحمـد مـن العمر سـت سـنوات، تشـتيك 
الطلبـات،  وكثـري  "زنّـان"  طفـل  بأنـه  والدتـه 
يعنـي لـو طلـب منهـا رشاء لعبـة سـيارة لـه، 
واشـرتتها، فإنـه سـوف يلعـب بهـا ملدة سـاعة 
مثـاًل ثـم بعد ذلـك ميـل ويبدأ مـن جديـد بطلب 
الخـروج  يشء آخـر، والـزّن مـن جديـد، مثـاًل 
للعـب مـع أوالد الحي بغـض النظر عن انشـغال 

أو عـدم انشـغال والدتـه.

إن الطفـل الزنّـان هـو الـذي مل يتعلـم الصـرب 
وال ميلـك القـدرة عـىل االنتظـار، وإذا مل يحصل 
عـىل مـا يريـد يف نفـس اللحظـة فإنـه يغضب 
أو يرمـي نفسـه عـىل األرض أو يبـدأ بالـرصاخ 
والبـكاء السـتدرار شـفقة اآلخريـن، أو التامدي 
يف اإللحـاح عـىل طلب األشـياء، أمـام اآلخرين 

الخصوص. وجـه  عـىل 
إن معظـم األمهـات يف هذه الحالة سـوف يقمن 
إمـا بتعنيـف الطفـل حتـى يتوقف، أو يسـتجنب 

لـه وينفـذن طلباتـه حتـى يرتحـن مـن الـزّن، 
اإللحـاح  عـىل  قـدرة  لديهـم  األطفـال  فبعـض 
املتواصـل بطريقـة قـد تكـون مسـتفزة بشـكل 

. كبري
بالطبـع كال األسـلوبني لـن يحـال املشـكلة، بـل 
سـيفاقامنها ويـرتكان آثاًرا سـلبية إضافية عىل 
شـخصية الطفـل. لذلك هنـاك بعـض التعليامت 

التـي قـد تسـهم يف الحد مـن هذه املشـكلة:
قبـل كل يشء ال بـد من لفـت النظـر إىل أن الزن 
قد يكون وسـيلة الطفـل للفت انتبـاه والديه له. 
مثـاًل قـد يكـون بحاجـة لقضـاء وقـت معهام. 
فكلـام كانت لدينا القـدرة عىل تلبيـة احتياجات 
أطفالنا النفسـية بطريقة إيجابيـة، كلام تجنبنا 
سـلوكيات سـلبية للفـت االنتباه قد تنجـم عنها. 
بهـذه الحالـة يفضل قضـاء وقت أطـول كل يوم 

مـع الطفـل لفعـل أي يشء يرغب به.
بسـبب  السـلوك  هـذا  يكـون  أن  املمكـن  ومـن 
التدليـل الزائـد وإجابـة طلباتـه دامئًا، أو بسـبب 

الشـعور بامللـل أو تقليـًدا لآلخريـن.
الفـرق  للطفـل  التوضيـح  أيًضـا  املفيـد  ومـن 
بـني سـلوك الـزن وبـني سـلوك الطلـب العادي 
يف وقـت يكـون مناسـًبا لـه وللوالديـن، يعنـي 
ليـس يف وسـط ثـورة غضبـه، وإمنـا يف وقت 
يكـون كال الطرفـني يف حالـة هـدوء، وبأنه لن 

تسـتجاب طلباتـه عنـد قيامـه باإللحـاح.
وأن  الـرصاخ  تتجاهـيل  أن  عليـك  التجاهـل:   .1
وامتـالك  تحمـل  عـىل  القـدرة  لديـك  يكـون 
أعصابـك، وأن تؤكـدي للطفـل أنـك لـن تركـزي 

السـلوك. هـذا  يف  اسـتمر  طاملـا  معـه، 
2. تعبـريات الوجـه: يجـب أن تـدل عـىل الحـزم 

عـن  االبتعـاد  مـع  املوقـف،  عـىل  والثبـات 
التعبـريات التـي تعطـي للطفل بأنك عىل وشـك 
االستسـالم، ألنـك بذلـك تعطـني الطفل شـعوًرا 
بأنـه إذا اسـتمر بذلـك فإنـك يف النهايـة سـوف 

متلـني وتسـتجيبني لـه.
3. ابتعـدي عـن الـرضب: مـن املمكن أن يسـكت 
طفلـك يف حـال رضبـه، لكـن ذلك سـوف يرتك 

تأثـريًا سـلبًيا عىل شـخصيته.
4. علميـه الصـرب: دريب الطفـل عىل أنك سـوف 
تلبـني احتياجاتـه حاملـا تنتهـني مـام تقومـني 
بـه، وبعـد ذلـك لـو اسـتمر بالـرصاخ والـزن ال 
تسـتجيبي لـه. يجـب أن يتعلم أنه مـن املمكن أن 
تلبـى طلباتـه ولكن بعـد االنتظـار، وال تنيس ما 

طلبـه حتـى ال تضيع ثقتـه بك.
5. ضعـي قواعـد لطلبـات الطفـل والتزمـي بها: 
مثـاًل هنـاك أوقـات معينـة للخـروج مـن البيت 
التلفزيـون.  للنـوم ومشـاهدة  للعـب، وأوقـات 
وتذكـري دامئًـا أن الطفـل سـوف يختـرب صربك 
عـىل تنفيـذ هـذه األوامـر. بهـذه القواعـد فإنك 
تعطـني الطفـل شـعوًرا باألمان وبنفـس الوقت 
تعلمينـه بأنـه لـن يحصل عىل مـا يريـد بنفس 

. للحظة ا
6. ارشحـي لـه سـبب عـدم قبولـك ملـا يـزّن من 
أجلـه، وبعـد ذلـك تجاهـيل كل ترصفاتـه مـن 
رصاخ وبـكاء. سـوف يتعلـم أن هذا السـلوك لن 

يـأيت بـأي نتيجـة مـع الوقت.
7. شـجعي الطفـل وادعميـه عنـد قيامـه بـأي 
وصمـه  عـن  وابتعـدي  إيجابيـة،  سـلوكيات 
بصفـات "أنـت طفل نقـاق" أو "ال تسـمع كالم 
مامـا"، فمثـل هـذه الكلامت سـوف تؤثـر عليه 

املزعجـة. بترصفاتـه  لالسـتمرار  وتدفعـه 
8. اثبتـي عـىل موقفـك: ال تهتمي لـكالم الناس 
اآلخريـن مـن حولـك، افعيل مـا ترينه مناسـًبا، 
فلسـت بحاجة إلثبـات حبك وكرمك مـع أطفالك 

لآلخرين.
يف  تعيـش  التـي  األطـراف  كل  مـع  اتفقـي   .9
التعليـامت.  نفـس هـذه  الطفـل عـىل  محيـط 
حتـى لـو كان هنـاك الجـد أو حتـى األب الـذي 
يسـتجيب لـكل مـا يريده طفلـه، عليـك أنت كأم 

السياسـة.  االسـتمرار يف هـذه 
وضعـت  كلـام  أنهـا  تدعـي  األمهـات  بعـض 
قوانـني وحاولـت االلتـزام بهـا، تقـوم أطـراف 
أخـرى، كاألقـارب مثـاًل، بهدم مـا تقـوم به. يف 
هـذه الحالـة عليـك أن تبقـي مبـا أنت مبـا عليه، 
واالسـتمرار يف نصح اآلخرين، فذلـك ليس عذًرا.

املوضـوع ليـس سـهاًل ويحتـاج إىل قـدرة عـىل 
الصرب، بعـض األمهات غري صابـرات، لكن عليهن 

املحاولـة، الرتبيـة لـن تحصـل بني يـوم وليلة. 

الطفل ليس لديه القدرة عىل 
الصرب، ولكن نعلمه ذلك من 
خالل طريقة تعاملنا معه. 

تذكر أن كل ما يستطيع 
القيام به الطفل هو "الزّن"، 

وكل ما تستطيع القيام به 
أنت هو الثبات عىل موقفك، 

املهم هنا هو من يستطيع 
الصرب أكرث، أنت أم طفلك؟

ان 
ّ

الطفل الزن

"النقاق"
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لعـّل روايـة ألـواح ودرس مـن 
أبـرز ما كتبـه املؤلّـف العراقي 
يف  العمـري  خـريي  أحمـد 
والـذي  القصـي،  املجـال 
تتجـىل فيه أفـكار كتبـه ذاتها 
بأسـلوب بسـيط وسـلس يف 

آن مًعـا.
 400 قرابـة  الروايـة يف  تقـع 
صفحـة مـن القطـع الصغري، 
عـام  الفكـر  دار  عـن  نُـرشت 
2009، والقـت انتشـاًرا كبـريًا 
وإعجابًـا من جمهـور العمري.

سـتبدو  األوىل،  للوهلـة 
نـوح  النبـي  عـن  الروايـة 
)عليه السـالم(، وبناء سـفينة 
خالفـت ظنون املسـتهزئني به 
فأنقـذت فيـام بعـد مخلوقات 
لكـن  الطوفـان.  مـن  األرض 
مـع املزيد مـن القـراءة، ميكن 
للقـارئ أن يستكشـف للنـص 
أبعـاًدا أخـرى خـارج إطاريـه 
الزمـاين واملكايّن، فـريى فيها 
قّصة رصاع الحـّق والباطل يف 

كّل نفـس برشيّـة.
الروايـة  بطـل  نـور،  ولعـّل 
وطفلـه الذي ال يكـرب، يخاطب 
داخـل  يف  الطفـل  مـا  بلغـة 

القـارئ.
تحـيك الرواية قصـة الطوفان 
طفـل  وهـو  "نـور"،  بلسـان 
صغـري عايـش األحـداث ورآها 
بعينيه، وبرمزيّـة واضحة نرى 
إسـقاطات كل مـا يعيشـه يف 
حياتنا املعارصة، االسـتهالكية 
التـي لطاملا ذكرهـا العمري يف 
هنـا،  حـارضة  نجدهـا  كتبـه 
وعقـدة النقـص تجـاه الغـرب 
وفردوسـهم املسـتعار نجدهـا 
عـن  تعبـريه  يف  أيًضـا  هنـا 
األبيـض وتعظيم  الرجل  مدينة 
كل مـا هو قادم منهـا، كمنتج 
"الكـوال لـوال"، إضافـة ملنحه 
أسـامء  الروايـة  شـخصيات 
معـرّبة عـن صفـات حامليها، 
مثـل السـيدة منيمـة، السـيدة 
املـال،  عبـد  السـيد  تفاهـة، 

وسـواهم.
باألفـكار،  محّملـة  الروايـة 
ومكتوبـة بأسـلوب ممتع، ما 
مختلـف  مـن  قراءهـا  يجعـل 
وأسـلوب  العمريـة،  الفئـات 
الكتابـة فيها مناسـب بشـكل 

للمراهقـني. كبـري 

"اسـمع يا نـور.. إننـا ال نكرب 
حًقـا إال عندمـا نضيـف شـيًئا 
إىل مـا حولنا، إىل هـذا العامل. 
وتذكـر دوًمـا أننا ال نكـرب حًقا 
إال بقـدر مـا نضيف، بقـدر ما 

نقـدم مـن إضافة".

كتاب

ألواح ودسر

أعلنـت إدارة تطبيـق الراسـل الفـوري “تيليغـرام” عـن 
تأسيسـها فريًقا ملحاربة املحتـوى “اإلرهايب” وحذفه قبل 

أن ينتـرش، منًعـا لوصوله لعـدد كبر من املسـتخدمن.
سـريت  وول  “ذا  صحيفـة  ذكـرت  مـا  وبحسـب 
جورنـال”، يف 16 متـوز، فـإن تحـركات “تيليغـرام” 
تـأيت عـى خلفيـة حظـر أندونيسـيا املوقـع وتهديدها 
بحظـر التطبيـق أيًضا، لوجـود محتوى “غـر رشعي” 

مـن القنـوات.
وقـال املديـر التنفيـذي يف “تيليغرام”، بافيـل ديروف، 
أمـس، إن الرشكـة سـتحجب القنـوات التـي تـم اإلباغ 
عنهـا من قبـل الحكومـة يف أندونيسـيا، مؤكـًدا اتخاذ 

املزيـد من الخطـوات إلزالـة املحتـوى “املخالـف”، رًدا 
عـى تهديدات وزيـر تقنيـة املعلومـات واالتصاالت يف 

أندونيسـيا، الجمعـة املـايض، بحـذف التطبيق.
وادعـت الحكومـة األندونيسـية بأنها سـجلت اعرافات 
تطبيـق  اسـتخداموا  إنهـم  قالـوا  البـاد  يف  ملقاتلـن 
التعليـات  الهجـات ومشـاركة  لتنظيـم  “تيليغـرام” 

وتعلـم طـرق تصنيـع القنابـل.
السـنوات  ونشـط تطبيـق تلغـرام يف سـوريا خـال 
الثـاث األخـرة، إذ تعتمـد عليـه فصائـل وتشـكيات 
عسـكرية ومجموعـات إعاميـة لتوفـر قنـوات لبـث 
البيانـات واألخبـار وغـرف محادثـات رسيـة ومغلقة.

ومل تحـدد الرشكـة فيـا إذا كانـت سـتحارب املحتـوى 
“املخالـف” لـدى املسـتخدمن يف كافـة دول العامل، أم 
سـتقتر عى حذف املحتـوى الذي طالبت أندونيسـيا 

بحذفـه عـى وجـه الخصوص.
ويشـتهر موقع “تيليغرام” بسـهولة اسـتخدامه من قبل 
الجاعـات املقاتلـة، أو مـن يوصفون بــ “اإلرهابين”، 

بسـبب التشـفر العايل الـذي يتمتع به.
وتـرر الرشكـة ذلك بـأن من حـق املسـتخدمن التمتع 
بالخصوصيـة واألمـان الازمـن، مؤكـدًة سـعيها نحو 
لتنظيـات “إرهابيـة” مثـل  التابعـة  القنـوات  حـذف 

اإلسـامية”. “الدولة  تنظيـم 

تسـعى خدمـة املراسـلة الفورية “واتسـاب”، 
ضمـن  “يوتيـوب”  فيديوهـات  لعـرض 
عـى  الضغـط  إىل  الحاجـة  دون  املحادثـات، 

التطبيـق. مـن  والخـروج  الرابـط 
موقـع  عـى  بلـدي  عنـب  ورصـدت 
"WABetaInf"، الذي ينقل أخبار “واتسـاب”، 
االثنـن 17 متـوز، صـورًا وتسـجيًا مصـورًا 
الهواتـف  بعـض  امليـزة عـى  تفعيـل  يُظهـر 

إس”. أو  “آي  التشـغيل  بنظـام  العاملـة 
ماتـزال امليـزة قيـد االختبـار، وميكـن تحريك 
النافـذة ووضعها يف أي مـكان داخل املحادثة، 
مشـاهدة  ميكـن  كـا  التقنـي،  املوقـع  وفـق 

الفيديـو عـى كامل الشاشـة.
ورصـد املوقـع امليّـزة يف اإلصـدار 2.17.40 
إنهـا  وقـال  “آيفـون”،  عـى  التطبيـق  مـن 
ماتـزال مخفيـة حتـى اليـوم، لكنها قـد تصل 
إىل األجهـزة مـع صـدور تحديثـات أُخـرى.

تتوافـق امليـزة مـع هواتـف “آيفـون 6” فـا 

فوق، وتوقع خراء تقنيون أن تتوسـع لتشـمل 
الهواتـف العاملة بنظـام التشـغيل “أندرويد” 

يف وقـت قريب.
مليـار   1.2 مـن  أكـرث  التطبيـق  ويسـتخدم 
مليـون   340 حـوايل  ويقضـون  مسـتخدم، 
وفـق  املرئيـة،  محادثاتهـم  خـال  دقيقـة 

الرشكـة. مـن  الرسـمية  اإلحصائيـات 
كـا تتصـدر الهنـد كأكرث البلـدان اسـتخداًما 

للخدمـة بــ 50 مليـون دقيقـة يوميًا.
تسـعى خدمـة املراسـلة الفورية، التـي متلكها 
“فيـس بـوك”، إىل تطويـر ميـزات تطبيقهـا 
عى الهواتف الذكية، ملنافسـة أبـرز التطبيقات 

التـي يعتمـد عليها املسـتخدمون.
وتتوفـر ميـزة فتـح فيديـو “يوتيـوب” ضمن 
املحادثـات، عـى أكـرث مـن تطبيق حاليًـا مثل 
“مسـنجر” مـن “فيس بـوك”، إال أنـه ال ميكن 
تحريـك النافـذة كـا يف امليـزة التـي تعمـل 

“واتسـاب”. عليها 

لـ أحمد خيري العمري

“تيليغرام” تحارب المحتوى “اإلرهابي”
عبر فريق خاص

"واتساب" سيدعم عرض فيديوهات "يوتيوب"

وبحسـب ما ذكـر موقع “ماشـابل” األمرييك، 
السـبت 22 متـوز، فإن الرشكة تهـدف وراء ذلك 
إىل منـع استنسـاخ مزاياها من قبل املنافسـني 
وأهمهـا رشكة “فيس بـوك”، وذلـك عن طريق 
حامية الربامـج والشـيفرات الربمجية الخاصة 

بهـا، ما يجعـل من الصعـب رسقتها.
وكانـت عمليـة االسـتحواذ عىل الرشكـة بدأت 
حني وظفت “سـناب شـات” مؤسـس الرشكة، 
بولنـت بامليـيل، بداية العام الجـاري، ثم وظفت 
تدريجًيـا كافـة فريـق الرشكـة واملكـون مـن 

أشخاص. خمسـة 
وتشـتيك رشكة “سـناب شـات” من استنساخ 
مثـل  مزاياهـا،  ألهـم  بـوك”،  “فيـس  رشكـة 
وغريهـا  املتحركـة  والفالتـر  القصـص  ميـزة 
مـن املزايـا، وإضافتهـا عـىل كافـة التطبيقات 
التـي متلكهـا مثـل “إنسـتغرام” و”ماسـنجر” 

و”واتسـاب”.
ويتوقـع خـرباء تقنيون أن اسـتحواذ “سـناب 
لـن  الربمجيـات  حاميـة  فريـق  عـىل  شـات” 
تجـدي نفًعا، كـون الفريق سـيعتمد يف حامية 

التطبيقـات عـىل “الهندسـة العكسـية”، وفق 
ما نقـل “ماشـابل”.

املزايـا  بـوك”  “فيـس  تقلـد  أن  املمكـن  ومـن 
بأخـذ الفكـرة نفسـها وتطويرها عـرب فريقها 
العكسـية  الهندسـة  اسـتخدام  دون  الخـاص، 

لنسـخ تلـك املزايـا.
وكان تطبيـق “سـناب شـات” لقـي رواًجا يف 
أوسـاط الشـباب، وبلغ عـدد مسـتخدميه، منذ 
شـخص  مليـون   100  ،2011 عـام  انطالقـه 

تـرتاوح أعامرهـم بـني 13 و35 عاًمـا.

“سناب شات”
تمنع “فيس بوك” 
من سرقة مزاياها

أعلنت الشركة المالكة لتطبيق التراسل الفيديوي “سناب شات” عن استحواذها بشكل كامل على فريق 
عمل شركة "Strong codes" السويسرية المتخصصة بحماية الشيفرات.
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تسالي
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كروان . 17 حروف   - )معكوسة(  تدخل  حيث 
)مبعرثة(

زاهية . 18 ألوانه  الطران  عى  يقوى  ال  طائر 
خابة - وحدة قياس الطاقة

أوداج . 19 ذو  السمية  شديد  ثعبان   - هرب 
منتفخة كان من مقدسات قدماء املرين

الشعر . 20 من  قرنان  له  ضخم  أفريقي  حيوان 
الراث  يف  اسطوري  حيوان   - الكثيف 

الصيني

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

تكون بعض املربعات الصغرة معبأة باألرقام بدايًة،

وعى الاعب 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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املجموعـة  تصفيـات  الدوحـة  تحتضـن 
آسـيا  أمـم  كأس  إىل  املؤّهلـة  الثالثـة 
للمنتخبات تحت 23 سـنة، والتي سـتجري 
يف الصـني العـام املقبـل، ويشـارك فيهـا 
جانـب  إىل  األوملبـي  السـوري  املنتخـب 
وقطـر  وتركامنسـتان  الهنـد  مـن  كل 
تسـع  جانـب  إىل  الثالثـة،  املجموعـة  يف 

أخـرى. مجموعـات 
كل  مـن  األول  املركـز  صاحـب  ويتأهـل 
برفقـة  النهائيـات  إىل  مبـارشة  مجموعـة 
املركـز  احتلـت  منتخبـات  خمسـة  أفضـل 

الثـاين.
األوملبـي  السـوري  املنتخـب  وكان 
نظـريه  مـع  السـلبي  بالتعـادل  اكتفـى 
أقيمـت  التـي  املبـاراة  يف  الرتكامنسـتاين 
يف  متـوز   20 الجمعـة  مسـاء  بينهـام، 
الجولـة  أسـفرت  بينـام  الثانيـة،  الجولـة 
القطـري عـىل  املنتخـب  األوىل عـن فـوز 
رد،  دون  بهدفـني  تركامنسـتان  نظـريه 
السـوري  املنتخـب  النتيجـة فـاز  وبنفـس 

الهنـدي. نظـريه  عـىل 
املنتخـب  مـدرب  عفـش،  حسـني  وقـال 
السـوري األوملبـي، إن لعـب مباراتني خالل 
72 سـاعة فقـط أثّـر عـىل أداء فريقـه يف 

تركامنسـتان. مبـاراة 
عقـب  الصحفـي  املؤمتـر  يف  وأضـاف، 
املبـاراة، أن الالعبـني حاولـوا التسـجيل يف 
ينجحـوا،  لألسـف مل  لكـن  األول،  الشـوط 
السـهلة،  الفـرص  إضاعـة  مثـن  ودفعـوا 
وفقـد املنتخب نقطتـني يف غايـة األهمية، 
متمنًيـا أال يتسـبب ذلـك يف الخـروج مـن 
التصفيـات بـدون التأهـل إىل كأس آسـيا.

قـّدروا  أنهـم  السـوري  املـدرب  وأردف 
كثـريًا،  الرتكامنسـتاين  املنتخـب  مسـتوى 
لكـن املشـكلة كانـت يف عدم ترجمـة األداء 
املنافـس. مرمـى  أمـام  األنسـب  بالشـكل 

السـوري  املنتخـب  وماتـزال فرصـة تأّهـل 
قامئـة، فهنـاك جولة أخـرى أمـام املنتخب 
القطـري، ويبقـى يف النهاية انتظـار نتائج 
املجموعـات العـرش، للتعرف عـىل املتأهلني 
مبـارشًة ثـم أفضـل الفـرق صاحبـة املركـز 

لثاين. ا
أجامـريادوف  أكـد  اآلخـر،  الجانـب  وعـىل 
أحمـد، مـدرب منتخـب تركامنسـتان، عدم 
طمـوح  أن  مؤكـًدا  النتيجـة،  عـن  رضـاه 
فريقـه كان تحقيـق االنتصـار، معتـربًا أن 
للفريقـني  التأهـل  فـرص  جعـل  التعـادل 

جـًدا. ضعيفـة 
الـذي  السـعودية،  منتخـب  تغلّـب  كـام 
الثانيـة،  املجموعـة  تصفيـات  يسـتضيف 
ضمـن  الجمعـة  يـوم  أفغانسـتان  عـىل 
الجولـة الثانيـة مـن منافسـات املجموعـة 
الثانيـة ضمـن  املبـاراة  الثانيـة. وشـهدت 
ذات املجموعـة فـوز العـراق عـىل البحرين 
بهدفـني مقابـل هـدف عـىل ذات امللعـب، 
املجموعـة  ترتيـب  السـعودية  وتصـدرت 
برصيـد سـت نقـاط مـن مباراتـني، بفارق 
بقـي  حـني  يف  العـراق،  أمـام  األهـداف 
البحريـن وأفغانسـتان خالًيـا مـن  رصيـد 

النقـاط.
مـن  واألخـرية  الثالثـة  الجولـة  وتقـام 
متـوز   23 األحـد  املجموعـة  منافسـات 
مـع  العـراق  يلتقـي  حيـث  الجـاري، 
أفغانسـتان. مـع  والبحريـن  السـعودية، 

مسـتضيف  الصـني  منتخـب  أن  ورغـم 
التأهـل  بطاقـة  عـىل  حصـل  النهائيـات 
لكـرة  الصينـي  االتحـاد  أن  إال  املبـارش، 
القـدم أكـد رغبتـه يف مشـاركة فريقـه 
حالـة  يف  وبالتـايل  بالتصفيـات، 
إحـدى  عـىل  الصينـي  املنتخـب  حصـول 
أفضـل  سـادس  فـإن  التأهـل،  بطاقـات 
فريـق يحصـل عـىل املركز الثاين سـوف 

للنهائيـات. يتأهـل 

فرصة لتأّهل 
"األولمبي السوري" 
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الصحفيـة  التقاريـر  مـن  عـدٌد  أكـدت 
نيـامر  الربازيـيل  النجـم  اقـرتاب  عـن 
برشـلونة  نـادي  نجـم  جونيـور، 
النـادي  عـن  الرحيـل  مـن  اإلسـباين، 
الكتالـوين واالنضـامم لنـادي باريـس 
سـان جريمـان الفرنـيس خـالل فـرتة 

الحاليـة. الصيفيـة  االنتقـاالت 
وسـيكرس النـادي الفرنـيس يف حـال 
الجـزايئ  الـرشط  الصفقـة  اكتـامل 
املوجـود بعقـد الالعـب واملقـدر بنحـو 
إدارة  لتمتلـك  يـورو،  مليـون   222
برشـلونة عنـرص املـال الوفـري والقدرة 
عـىل التعاقـد مع اسـم رنّان يف سـامء 
الكـرة العامليـة لخالفـة نيـامر، ووفًقـا 
ملـا نقلته العديـد من املصـادر الصحفية 
أنطـوان  الفرنـيس  فـإن  إسـبانيا  يف 
جريزمـان هداف نـادي أتليتكـو مدريد 
اإلسـباين قـد دخـل بقـوة يف قامئـة 
املرشـحني لخالفة نيامر بربشـلونة يف 

حـال رحيلـه.
وكان جريزمـان قـاب قوسـني أو أدىن 
مـن االنتقال لنـادي مانشسـرت يونايتد 
الصيفـي  املريكاتـو  خـالل  اإلنكليـزي 
الحايل، ولكـن إدارة الروخـي بالنكوس 
رفضـت رحيله بسـبب العقوبـة املوّقعة 
تعاقـدات  إبـرام  مبنـع  النـادي  عـىل 
جديـدة، وقـام الالعـب بتمديـد عقـده 

أيًضا. الفريـق  مـع 
كام يحتـوي عقـد الالعب مـع الروخي 
بالنكـوس رشطًـا جزائًيا أيًضـا، مبقدار 
100 مليـون يـورو، مـا يسـهل األمـر 
كثـريًا عـىل إدارة برشـلونة التـي متتلك 
222 مليـون يـورو حـال رحيـل نيـامر 

جريمان. لسـان 
وشـارك جريزمـان يف 53 مبـاراة رفقة 
فريقـه باملوسـم املنقـي ونجـح يف 

هدًفا.  26 إحـراز 
الهـّداف الفرنـيس ليـس االسـم الوحيد 
مـن  العديـد  انضمـت  فقـد  املطـروح، 
األسـامء املميزة األخرى لخالفة املهاجم 
كليـان  الفرنـيس  أبرزهـم  الربازيـيل 
مبـايب هـّداف ريـال مدريـد الكبري يف 
الصيـف الحـايل، وتطلـب إدارة موناكو 
عـىل  للموافقـة  يـورو  مليـون   150

رحيلـه.
كام تضمنت األسـامء أيًضـا األرجنتيني 
باولـو ديبـاال نجم يوفنتـوس اإليطايل، 
فــ 100 مليـون يـورو كفيلـة بإقنـاع 

التخـيل عنه. ناديه بفكـرة 
الكتالـوين  النـادي  إدارة  واسـتقبلت 
شـديد  بهـدوء  الالعـب  مغـادرة  أنبـاء 
وثقـة بالغـة يف بقـاء الالعـب، الـذي 
أعلـن عشـقه للنـادي اإلسـباين الكبري 
منـذ أن كان العًبـا بصفـوف سـانتوس 
الربازيـيل، ولكـن وفًقـا للتقاريـر فإنه 
بالفريـق  أصبـح غاضًبـا مـن وضعـه 
األوحـد وهـو  النجـم  يف ظـل وجـود 

ميـيس. ليونيـل  األرجنتينـي 
النـادي  إدارة  فـإن  نيـامر  رحـل  وإن 
الباريـيس سـتكون وجهـت صفعتـني 
رحيـل  برفضهـا  األوىل  لربشـلونة، 
ماركـو فـريايت العـب وسـط الفريـق 
الصيـف،  هـذا  الكتالـوين  للنـادي 
والثانيـة ضـم أحـد الركائـز األساسـية 
سـيضعف  الـذي  األمـر  بالبلوجرانـا، 
الـرواق األمامـي يف الفريق اإلسـباين 
الـذي تنتظـره تحديـات قوية باملوسـم 
الجديـد، ولـن تـرىض جامهريه سـوى 

البطـوالت. كافـة  عـىل  بالهيمنـة 
ووضـع احتـامل رحيـل نيـامر عشـاق 
إذا  فيـام  كبـرية  حـرية  يف  برشـلونة 
كان سـيعود ذلـك بالسـلب أم اإليجـاب 

فالفـريدي،  أرنسـتو  سـيتأثر  وهـل 
للويـس  الجديـد خلًفـا  النـادي  مـدرب 
إنريـيك، برحيـل نيامر أم سـيجد البديل 

لتعويضـه.
منـذ أن أنضـم نيـامر لنـادي برشـلونة 
هجوميـة  أنيـاٌب  للفريـق  أصبـح 
الربازيـيل  النجـم  فأضـاف  واضحـة، 
قـوة كبـرية لخـط هجـوم الفريـق ملـا 
يتميـز بـه مـن رسعـة ومهـارة وقدرة 
إجادتـه  جانـب  إىل  مميـزة،  تهديفيـة 
صناعـة األهداف وتسـديد ركالت الجزاء 
املبـارشة، وخاصـة  الحـرة  والرضبـات 
بأدائـه املتألـق نهايـة املوسـم الفائـت.

الـذي  البـارز  الـدور  إنـكار  ميكـن  وال 
لعبـه يف مبـاراة باريس سـان جريمان 
التاريخيـة ببطولة دوري أبطـال أوروبا 
املوسـم املـايض، حيـث قـدم أداًء كبريًا 
مبـاراة  بطـل  لقـب  يسـتحق  وكان 
الرميونتـادا الشـهرية إلحـرازه هدفـني 
باإلضافـة لصناعته العديـد من األهداف 

وتسـببه يف ركلـة جـزاء لفريقـه.
 45 يف  شـارك  الربازيـيل  النجـم  وكان 
مباراة بقميـص فريقه املوسـم املايض 
ونجـح يف إحـراز 20 هدًفـا باإلضافـة 
يـربز  مـا  وهـو  هدًفـا،   19 لصناعـة 
قـدرات الالعـب الهجومية حيـث تكفل 
أهـداف  مجموعـة  مـن  هدًفـا   39 بــ 

املـايض. املوسـم  البلوجرانـا 
بشـدة يف  الكتالـوين  الفريـق  ويتأثـر 
نيـامر،  عنهـا  يغيـب  التـي  املباريـات 
لتغيـري  إنريـيك  لويـس  اضطـر  إذ 
خطـة اللعـب، والدفـع بباكو الكاسـري 
بجانـب األوروجويـاين لويس سـواريز 
بخـط الهجـوم، أو الدفـع بالـرتيك أردا 
تـوران، الذي فشـل يف تعويـض النجم 

البلوجرانـا. هجـوم  يف  الربازيـيل 

عنب بلدي -  الغوطة الشرقية 

رغـم انخفاض مسـتواهم الفني، يُشـارك بعض 
معلمـي مـدارس دومـا، يف البطولـة الرياضية 
الرشقيـة،  الغوطـة  يف  نوعهـا  مـن  األوىل 
الرتبيـة  مديريـة  ترعـاه  ترفيهـي  كنشـاٍط 

دمشـق. ريـف  يف  والتعليـم 
انطلقت البطولـة الرياضية، األربعـاء 19 متوز، 
مـدارس  يف  العاملـني  املعلمـني  مسـتهدفًة 
تُديرهـا  التـي  الخاصـة  واألخـرى  املديريـة، 

مختلفـة. مؤسسـات 
دائـرة شـؤون  رئيـس  الزريـع،  ويقـول عامـر 
الطـالب والعاملـني يف مجمع الرتبيـة والتعليم 
القطاع الشـاميل، واملـرشف عىل البطولـة، إنها 
نُظّمـت لدعم املعلمني نفسـًيا وتقديـًرا لجهوهم 
التـي بذلوهـا خالل العـام الدرايس الـذي انتهت 

حديًثا.  امتحاناتـه 
تُشـارك مثانية فرق شـملت كامل قطـاع التعليم 
املشـاركون  املعلمـون  وميثـل  الشـامل،  يف 
العـام والخـاص، عـىل أن  مـدارس القطاعـني 

تنتهـي السـبت 29 متـوز الجـاري. 
ويوّضـح املـرشف لعنـب بلـدي، أن "18 فرقـة 
انتسـبت للبطولـة ثـم ُخّفضـت إىل مثانيـة بعد 
اختبـارات، اختـري مـن خاللهـا الفـرق األكـرث 
قـوة، لجعـل البطولـة التـي تسـتمر عـىل مدار 

أسـبوعني أكـرث زخـاًم".
الرشعيـة  "الهيئـة  رعتـه  االفتتـاح  برنامـج 
الغوطـة، بحضـور ممثلـني عـن  العامـة" يف 

نادي دوما الريـايض واملجالـس املحلية، إضافة 
إىل وفـود عـن معظـم هيئـات الغوطـة، ويرى 
منظموهـا أن ذلـك "دليل عـىل االهتـامم بها".

ويُـرشف عىل البطولـة مثانية أشـخاص، كام 
يديـر مبارياتها تسـعة حـكام، ويـرى عدنان 
ريـف  يف  والتعليـم  الرتبيـة  مديـر  سـليك، 
أنهـا  بلـدي،  عنـب  إىل  حديثـه  يف  دمشـق، 
وتخفيـف  النفـس  عـن  للرتويـح  "رضوريـة 

ظـل  يف  التعليمـي،  الـكادر  عـن  الضغـط 
عـاٍم  مـدار  عـىل  الـدؤوب  والعمـل  الحـرب 

كامـل".
يف  النشـاطات  عـرشات  الغوطـة  شـهدت 
رياضـات مختلفـة، عىل مـدار السـنوات الثالث 
التابعـة  التنفيذيـة  اللجنـة  نظّمـت  املاضيـة، 
والشـباب"  للرياضـة  السـورية  لـ"الهيئـة 
بعضهـا، ورعت أنديـة الغوطة نشـاطاٍت أخرى.

ويـرى مـدرب نـادي "الجيـش" يف الغوطـة، 
محمـد جعفـر، الـذي حـرض افتتـاح البطولة، 
اللياقـة البدنيـة  أنهـا "نشـاٌط مهـم رغـم أن 
الضعيفة سـتؤثر عـىل األداء الفنـي لالعبني"، 
أنهـا  بلـدي،  لعنـب  حديثـه  يف  معتـربًا 
"سُتسـهم يف رفـع لياقـة املعلمـني املهتمـني 
العمليـة  املعلومـات  واسـتعادة  القـدم،  بكـرة 

للحـكام". بالنسـبة 

هل يتخلى برشلونة
عن نيمار لضم جريزمان؟

بطولة رياضية أولى للمعلمين في الغوطة الشرقية
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نبيل الشربجي

“يـاء  املحرتمـة  الثوريـة  الناشـطة  كادت 

عـني” أن تزلغـط مـن شـدة الفرح حينمــا 

عمليـة  أمتـْت  رساقـب  مدينـة  أن  علمـْت 

انتخـاب املجلـس املحـيل بــ “دميقراطية” 

منقطعـة النظـري، وتحـَت رايـة َعلَـم الثورة 

األخـرض الخفاق الـذي كان يصطهـُج تحت 

أشـعة شـمس متـوز اصطهاًجـا. 

نقلـت لنـا تلـك الناشـطة، عـىل صفحتهـا، 

صـورَة الناِجَحنْي الرساقبيـني األول والثاين 

وكل واحـد منهـام يضـع يـَده عـىل كتـف 

ينـرشط  أن  يوشـك  وفُمـه  بحنـان،  زميلـه 

مـن شـدة الضحـك، ليـس ابتهاًجـا بنجاحه 

التجربـة  نجـاح  بسـبب  وإمنـا  شـخصًيا، 

الدميقراطيـة األوىل بعيـًدا عن نظام األسـد 

ينتخبهـا  التـي  الجبهـة  قوائـم  صاحـب 

األمـواُت أكـرث مـن األحيـاء. 

ال  النسـوان  أن  جنابكـم  لـدى  معلـوم 

ميتلكـن عنفـوان الرجولة، والفحولـة، لذلك 

بالزالغيـط،  فرحهـن  عـن  ْن  يَُعـربِّ تراُهـنَّ 

وأمـا الشـباب فأقـل مـا ميكـن أن يفعلـوه 

يف لحظـات الفـرح هـو “لَـّف الشـمالت” 

والنزول إىل “املَْرَسـح” والدبكة السـلمونية 

أيب  قلبنـا  حبيـب  أغـاين  إيقاعـات  عـىل 

حسـني التـالوي، ويا تـالوي يا أبو حسـني، 

مـني قـال لك تاخـد تنتـني؟.. ولـدى اكتامل 

والثانيـة،  الدبكـة،  سـاحة  يف  فتلـة  أول 

تخرج املسدسـات املعلقة بالخصـور وتتجه 

فوهاتهـا إىل األعـىل ويبدأ إطـالق النار، دي 

دي دي بـم، و”َفـرَْدْك اْسـتانَْدر يابـو عبـود، 

يرضب رضب روشـيش يا ويـيل”.. دم دم دم 

دم.. بدنـا نقـوص، وليـش حتى مـا نقوص 

ودميقراطيـة  وانتخبنـا،  انتخابـات  إذا 

وطبقنـا؟

نعم سـيدي، انتخبنـا، وما يف حدي أحسـن 

رساقـب،  انتخابـات  قبـل  ألن  حـدي،  مـن 

صـارت عندنـا انتخابـات يف إدلـب، ولكـن 

مـن دون زالغيـط. صحيـح أن نسـوان إدلب 

فرحـَن، واغتبطـَن، ولكـن عـىل السـكيت. 

خـيل  أحـكام.  لهـا  الـرضورة  ألن  ملـاذا؟ 

الفرحـة “يـا خيـت” يف القلـب تجـرح، وال 

تخليهـا تطلـع بـني النـاس وتفضـح. هكذا 

قالـت أم عبـد الكريـم لجارتهـا أم محمـود. 

مطـت أم محمـود بوزهـا “شـربين” وبدأت 

النسـوان،  رشطـة  ترصفـات  عـن  تحـيك 

والشـغل،  الدنيـا،  تركـن  أنهـن  وكيـف 

والطبيـخ،  والخبيـز،  والعجـني،  واإلنتـاج، 

وتحفيـض األوالد، وبناء الحضـارة، ولحقَن 

طـول املانطـو، وأنـه الزم الطـرف التحتاين 

مـن املانطو يدقـر بكعـب السـكربينة -الله 

يعـزك- فـإذا نقـص سـنتمرت واحـد فهـذا 

يعنـي أن النظـام سـيأخذ الغوطـة، ويحرق 

قلـب محمـد علـوش، وينـزل محـل داعـش 

يف الرقـة والديـر، ويندار عىل جبـل الزاوية، 

ويصبـح من العسـري عـىل املجاهديـن فتح 

جبهـة السـاحل، وميكـن هذه السـنة يصري 

قحـط، ومـا عاد ينـزل مطـر.. أي أنـا دخيل 

الـذي خلِقـْك وَصـوَّرك يـا أم عبـد الكريـم، 

يعنـي كل هالقـد شـوفة كعـاب رجـيّل أنـا 

محـرزة؟ قسـاًم باللـه أبـو محمـود، وهـو 

زوجـي عـىل سـنة رسـول اللـه ورسـوله، 

القصـري  الثـوب  كان يشـوفني البسـة  ملـا 

كان يقـول يل: تسـرتي يـا مـرا، اللـه أمـر 

بالسـرتة! بقـى روحـي وخـربي الناشـطة 

للفـرح  أن ال داعـي  املجنونـة “يـاء عـني” 

والزالغيـط، وقويل لهـا إن “الجبهـة” قتلت 

الناشـط اإلعالمـي مصعـب العـزو، وواحـد 

مـن العنارص داس عـىل علم الثـورة، وصار 

يقـول: بدكـن حـري ي ي ي ي ي؟

بدكن حرية
يا أهل سراقب؟

تعا تفرج
  خطيب بدلة

عنب بلدي - خاص         

تسـلّم أعضـاء مجلـس مدينـة رساقـب املحيل 
الجديـد مهامهـم، الخميس 20 متـوز الجاري، 
بعـد انتهـاء االنتخابات التي شـارك فيها أهايل 
املدينـة يف ريـف إدلـب، واسـتمرت عـىل مدار 
يوٍم كامـل، والقت ترحيًبا واسـًعا مـن األهايل 

باعتبارهـا "دميقراطية"، وفـق تعبريهم.
وشـارك أهـايل رساقـب يف االنتخابـات التـي 
عـن  وتختلـف  متـوز،   18 الثالثـاء  بـدأت، 
سـابقتها بأنهـا "أُعـد لهـا بشـكل جيـد بعيًدا 
خـالل  ومـن  القـرارات،  يف  االرتجاليـة  عـن 
نظـام عمـل وقانـون خـاص أُنجـز عـىل مدار 
أمـني رس  األبـرش،  يوًمـا"، وفـق حمـزة   60

االنتخابـات. لجنـة 
وقـال األبـرش لعنـب بلـدي إن اللجنـة، عملت 
فـرتة  مـدار  عـىل  مفتـوح  اجتـامع  ضمـن 

التجهيـز، إىل حـني بـدأت االنتخابـات، واختري 
بعـد  اثنـني،  مرشـحني  مـن  املجلـس  رئيـس 
انسـحاب ثالثـة قبل بـدء االنتخابات، بحسـب 

األبـرش.
للمكتـب  أعضـاء  مثانيـة  انُتخـب  بينـام 
التنفيـذي، مـن أصـل 15 دخلـوا السـباق عىل 
بـدء  قبـل  أربعـة  انسـحاب  بعـد  العضويـة، 
االنتخابـات، مـن أصـل 19 رشـحوا أنفسـهم.

حتـى  املمنوحـة  االنتخابيـة  البطاقـات  عـدد 
17 متـوز بلـغ 4499 بطاقـة، بإجـاميل عـدد 
ناخبـني وصل إىل 2475 ناخًبـا، وفق أمني رس 
اللجنـة، الـذي قـّدر نسـبة االقرتاع بــ55.1% 

مـن إجـاميل عـدد البطاقات.
"الفاعلـة"  مشـاركتهم  للنسـاء  وكانـت 
تصويتهـم  نسـبة  بلغـت  إذ  االنتخـاب،  يف 
بحسـب  للرجـال،   64.2% مقابـل   ،35.9%

اللجنـة. بيانـات 

بشـكل  جـرى  "االنتخـاب  أن  األبـرش  وأكـد 
شـخي ضمن الغرفـة الرسيـة، ومل ينب أحٌد 
عـن غـريه"، واصًفـا االنتخابات بأنهـا "كانت 
حـرة بكافـة املعـاين وراعـت كافـة الـرشوط 

التـي تـربز نزاهتهـا".
يـارس الصـويف رئيـس أحـد املركـز االنتخابية 
الثامنيـة )ثالثـة للنسـاء وخمسـة للرجـال(، 
قـال إن العمليـة االنتخابية كانـت "حقيقية"، 
وجـود  أن  بلـدي،  لعنـب  حديثـه  يف  معتـربًا 
غرفـة رسيـة منـح األهـايل حريـة التصويت 
للمرشـحني، الذين قدمـوا نشـاطًا دعائًيا وفق 

عملهم. برنامـج 
بأنهـا  االنتخابـات،  املعلّقـني  ووصـف بعـض 
"أول تجربـة دميقراطيـة منذ عـام 1963 رغم 
مـا شـابها مـن بعـض األخطـاء البسـيطة"، 
لتجـارب  األوىل  "اللِبنـة  البعـض  واعتربهـا 

يجـب أن مُتاثلهـا لبنـاء سـوريا املسـتقبل".

عنب بلدي - القامشلي  

عـى طـاوالٍت بأغطيـة زرقـاء، احتلـت 

كتـٌب بلغـات مختلفـة إحـدى القاعـات 

يف مدينـة القامشـي، يف إطار املعرض 

الـذي ترعـاه "هيئـة الثقافـة والفـن"، 

الكرديـة  الذاتيـة"  لــ"اإلدارة  التابعـة 

املسـيطرة عـى معظم الحسـكة، وميتد 

بـن الخميـس 20 متـوز والثاثـاء 25 

من الشـهر نفسـه.

يف  نوعـه  مـن  األول  هـو  املعـرض 

املنطقـة، منذ تأسـيس "اإلدارة الذاتية"، 

أواخـر عـام 2012، ويضيـف يوسـف 

"إنهـا املـرة األوىل التي أرى فيهـا كتبًا 

باللغـة الكرديـة منتـرشة دون رقابة أو 

ضغـط مـن السـلطات"، مشـرًا إىل أن 

األهـايل "تعـودوا منـع اللغـة الكردية، 

ولكـن الثـورة حققـت لنـا مـا نريـده 

ليوم". ا

نشاطات  وندوات حوارية ضمن 
المعرض 

يُرافـق عـرض الكتـب نشـاطات ثقافية 

ونـدواٌت حواريـة، إىل جانب محارضات 

أدبيـة، وفـق أحـد منظميـه مـن "هيئة 

الثقافـة والفـن"، عبـد الرحمـن محمد 

. عر شا

"الشـهيد  اسـم  املعـرض  حمـل 

حـزب  يف  قيـادي  وهـو  هركـول"، 

الكـردي  الدميقراطـي"  "االتحـاد 

)YPG(، ولقـي حتفه بحـادٍث مروري 

يف 20 متـوز 2016، وهـو تاريخ بدء 

املعـرض.

تفتتـح قاعة الكتـب أبوابها يف السـاعة 

يف  فرتـن  عـى  صباًحـا،  العـارشة 

الصبـاح واملسـاء، ويقول محمد شـاعر 

بـن  تتنـوع  الكتـب  موضوعـات  إن 

والكتـب  والروايـة،  والقصـة  الشـعر 

بأربـع  وتـأيت  واألدبيـة،  الفكريـة 

لغـات: الكرديـة والرسيانيـة والركيـة  

والعربيـة.

ويُشـارك شـاعر يف املعرض، من خال 

كتابـه "أوراق كردسـتانية"، الذي نرُش 

2014 يف مؤسسـة "روناهـي"،  عـام 

ويعـرض   ،2011 يف  تأسسـت  التـي 

نبـذة تاريخيـة ويُعـرّف بحـوايل مئـة 

البـاع  لهـا  "كان  كرديـة،  شـخصية 

الحيـاة  يف  الكبـر  والتاثـر  الطويـل 

الثقافيـة والفكريـة"، وفـق كاتبـه.

ثقافـة  "إعـادة  إىل  املعـرض  يهـدف 

بـن  الحميميـة  والعاقـة  القـراءة، 

منظمـي  وفـق  والكتـاب"،  القـارئ 

املعـرض، الذين يـرون أن الكتـاب غاب 

عـن معظـم منـازل الحسـكة، "يف ظل 

السـيئة". املعيشـية  األوضـاع 

وتشـكلّت "هيئـة الثقافـة والفـن" من 

قبـل "اإلدراة الذاتية"، عـام 2016، إىل 

جانـب 15 هيئـة أخرى.

القامشلي
تحتضن معرض الكتاب األول في الحسكة 

بمشاركة نسائية تجاوزت الثلث

أهالي سراقب ينتخبون
أعضاء مجلسهم المحلي "ديمقراطًيا" 

"نحتاج الكثير من النشاطات الثقافية، في ظل ابتعاد الناس عن القراءة وسط الفوضى التي تعصف بالبالد"، 
يقول الخمسيني يوسف محمد، أحد رّواد معرض الكتاب األول الذي احتضنته مدينة القامشلي في الحسكة.


