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خالتـي  عـى  تطمـن  مجـال  يف  إذا  "عمـي 
اتصـال  يف  عـاد  مـا  الحاجـز  بعـد  ووالدهـا، 
معـن"، بهـذه الكلـات أشـار شـاب يف جامعة 
دمشـق ألحـد أقربائـه عـر الهاتـف الحتـال 
اختفـاء عائلـة كاملـة أثنـاء عبورهم مـن الريف 
إىل العاصمـة، مـن أجـل تقـدم أبنـاء خالته إىل 

.2013 العامـة سـنة  املفاضلـة 
سـمعت الكلات التـي خرجت من فمـه مخنوقة 
وخائفـة، مـع إنهائـه للمكاملـة بعجـز واضـح، 
فـا أمـل تقريبًا مـن التجـّرؤ عى االقـراب من 
الحاجـز عـى أطـراف دمشـق، بعدمـا كـرت 

حـاالت االعتقـال التـي مـرّت بتجـارب شـبيهة 
اليـوم  املختفـن  عـدد  وصـل  أن  إىل  حينهـا، 
إىل أكـر مـن 85 ألـف مدين، بحسـب الشـبكة 

السـورية لحقـوق اإلنسـان.
إمـا مبداهـات  أبناءهـم  أمهـات وآبـاء فقـدوا 
عشـوائية، أو بعـد اعتقالهـم عـى حاجـز مـا، 
ملناطـق  انتاءهـم  السـبب  يكـون  مـا  وغالبًـا 

معينـة، ثائـرة عـى نظـام األسـد.
"نريـد أن نعـرف إن كان ميتًـا حتـى ندفنـه، أم 
حيًـا لننتظـر، فقط نريـد أن نفهم وضعـه، ال أن 

يخرجوه"...

قبائل سورية في إدلب 
تعيد تجميع صفوفها

واقع اقتصادي جديد
يفرضه "تخفيف التوتر"

تحضيرات أستانة 6
داعمو النظام السوري 
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مؤيدو األسد..
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عناصر من قوات سوريا الديموقراطية خالل المواجهات العسكرية في مدينة الرقة - آب 2017 )رويترز(

)AFP( 2017 مقاتل من قوات األسد يعتلي مدفًعا ثقياًل خالل المعارك الدائرة ضد "داعش" في دير الزور - آب

دخلت معارك قوات األسد والميليشيات المساندة لها ضد تنظيم "الدولة" في سوريا مرحلة 
جديدة، تتركز حالًيا في محافظة دير الزور، وذلك بعد االنحسار الكبير لنفوذ التنظيم في 

المنطقة الوسطى شرق حماة وحمص، وريف الرقة الجنوبي الشرقي، ليوجه النظام السوري 
الثقل العسكري نحو "والية الخير"، كما يطلق عليها التنظيم، وهي المعقل األبرز له بعد الرقة.

تنظيم "الدولة" ينحسر وسط سوريا

األسد يدخل "والية الخير"

ثلثا المدينة بيد "قسد"

تنظيم "الدولة" يخسر أقوى 
قالعه في الرقة

عنب بلدي - خاص  

وخـال األسـبوع املـايض اجتـازت قوات 
األسـد الحـدود اإلداريـة لديـر الـزور من 
الجهـة الغربية، انطاقًا مـن محور مدينة 
السـخنة يف ريف حمص الرشقـي، والتي 
سـيطرت عليها مطلـع آب 2017 الجاري، 
 "137 "اللـواء  إىل  الوصـول  وتحـاول 
التابـع لقـوات األسـد واملحارص مـن قبل 

التنظيـم غـرب املدينة.
وال ميكن فصل التطورات العسـكرية يف 
ديـر الـزور، عـن املواجهـات العسـكرية 
قـوات  اسـتطاعت  إذ  حـاة،  ريـف  يف 
األسـد أن تقطـع طـرق إمـداد التنظيـم 
بـن املنطقتـن يف أواخـر آب املـايض، 
األمـر الـذي سـاعد عى تشـتّت قـدرات 
تنظيـم "الدولة" العسـكرية، وصواًل إىل 

وضعهـا الراهـن.

50 كيلومتًرا لفك الحصار
وبحسـب مـا تظهـره خريطة السـيطرة 
امليدانيـة وصلت قـوات األسـد إىل مواقع 
تبعـد نحـو 50 كيلومـرًا عـن املناطـق 
الخاضعة لسـيطرته يف مركـز املحافظة.
وقـال "اإلعام الحـريب املركـزي" التابع 
إن  أيلـول،   1 الجمعـة  األسـد،  لقـوات 
"الجيش السـوري يواصل، وبإسـناد من 
حوامـات الدعم النـاري، عملياته يف عمق 
البادية، ويسـيطر عى مسـاحات جديدة 
ويصـل الحـدود اإلداريـة ملحافظـة دير 

الـزور مـن اتجاه السـخنة".
وأضـاف أن التقـدم جـاء بعد السـيطرة 
كيلومـرًا،   12 بجبهـة  منطقـة  عـى 
وعمـق أربعـة كيلومـرات شـال قريـة 

حمـص. رشق  منـوخ 
ومل يعلـق تنظيـم "الدولة" عـى التقدم، 
وتركـزت إعاناته يف األيـام املاضية عى 
املعارك الدائـرة يف مدينة الرقـة وريفها.
ويسـيطر التنظيـم عى معظـم محافظة 
ديـر الـزور، بينـا تحتفظ قوات األسـد 
بأحياء داخـل املدينة واملطار العسـكري.
يف  عملياتهـا  األسـد  قـوات  واسـتأنفت 
ريـف حمـص الرشقي باتجاه ديـر الزور 
بعـد توقـف اسـتمر أليـام، عـى خلفية 

معـارك ريـف حـاة الرشقي.
وتدعـم القـوات الروسـية عمليات األسـد 
عـى األرض، مـن خـال تغطيـة جويـة 

مكثفة عـى نقـاط االشـتباك األوىل.
أن  الروسـية،  الدفـاع  وزارة  وأعلنـت 
"الجيـش السـوري بدعـم مـن الطـران 
باتجـاه ديـر  بنجـاح  يتقـدم  الـرويس، 
الـزور لفـك الحصـار عنهـا، وسـيكون 
اسـراتيجية  هزميـة  مبثابـة  تحريرهـا 

داعـش". لتنظيـم 
وقالت إن الطائرات الروسـية "سـو 34" 
التابعـة  األهـداف  دمـرت   "35 و"سـو 
للتنظيـم بعـد أن تم رصدها، إذ يسـتغرق 
تحديد األهـداف وتدمرها عـدة دقائق".

وأضافت أن "الطران الرويس اسـتهدف 
موكبًـا لداعـش عـى طريق ديـر الزور- 
الرصافـة، مؤلًفـا من 12 شـاحنة محملة 
بالذخائـر واألسـلحة، فضـًا عـن تدمر 
ثقيلـة  برشاشـات  محملـة  سـيارات 
وقذائـف  للطائـرات  مضـادة  ومدافـع 

الهـاون".

كر وفر في عقيربات
السـجال  شـهدت  عقربـات  ناحيـة 

األكـر بن األسـد والتنظيـم رشق حاة، 
املاضيـة  القليلـة  األيـام  يف  وتحولـت 
إىل خـط مواجهـة، بعـد السـيطرة عـى 
القـرى املحيطة بهـا، وأبرزهـا الرويضة 
وخضـرة واملعضميـة وجـروح، من قبل 
قـوات األسـد، املدعومـة بتغطيـة جويـة 

مـن الطـران الـرويس.
وبحسـب خريطة السـيطرة يركـز تقدم 
أربعـة  مـن  حـاة  رشق  األسـد  قـوات 
محـاور، األول ينطلـق مـن جهـة قريـة 
صلبـا، والثـاين مـن منطقـة الحردانـة 
وأم ميـل، أمـا الثالـث فانطاقًـا من قرية 
أم العايـا، إضافـًة إىل محـور رابـع من 

الجهـة الجنوبيـة الرشقيـة لعقربـات.
أن  النظـام  إعـام  وسـائل  وذكـرت 
ويقـوم  عقربـات  دخـل  "الجيـش" 
بعمليـات التمشـيط، وإزالـة األلغـام، إال 
أن التنظيـم نفى االنسـحاب مـن املنطقة، 
وأعلـن عـر وكالتـه الرسـمية "أعـاق" 
قتـل العـرشات مـن قـوات األسـد، عـن 
طريـق اسـتهدافهم بالسـيارات املفخخة.
تنظيـم  لسـيطرة  املنطقـة  وتخضـع 
2014، وتقـع يف  "الدولـة" منـذ عـام 
الريـف  مـن  ومتتـد  السـوري،  العمـق 
إىل  وصـواًل  السـلمية  ملدينـة  الرشقـي 
الرقـة،  ملحافظـة  اإلداريـة  الحـدود 
وتحـاذي منطقـة "البلعـاس" الخاضعة 
أيًضـا يف ريـف حمـص مـن  للتنظيـم 

الجنـويب. املحـور 
التنظيـم  لهجـات  منطلًقـا  وشـّكلت 
منـذ  السـلمية  منطقـة  بلـدات  باتجـاه 
عـام 2014، وكان أكـر األحـداث دموية 
املبعوجـة  بلـدة  املباغـت عـى  الهجـوم 
مطلـع نيسـان 2015، وخلّف مـا ال يقل 

عـن 60 قتيـًا وعـرشات الجرحـى، عدا 
ومفقوديـن. أرسى  عـن 

وتكـررت الحادثـة بعد عامـن، وتحديًدا 
هاجـم  حـن  املـايض،  أيـار   18 يف 
التنظيـم قريـة عقـارب الصافيـة ونفـذ 
قتيـًا   60 نحـو  بحيـاة  أودت  مجـزرة 
أيًضـا، بينهـم مدنيـون وعسـكريون يف 

قـوات األسـد.
أهميـة عقربـات االسـراتيجية  وتعـود 
لكونهـا شـّكلت نقطـة التقـاء جغـرايف 
مبناطـق التنظيـم يف محافظـات حلـب 
والرقـة وحمـص، كـا تعتـر املتنفـس 
الوحيـد لتنظيـم "الدولـة" يف املنطقـة.

ما مصير المدنيين؟
املدنيـن  عـن  املعلومـات  وتغيـب 
املحارصيـن يف املنطقـة، والذيـن يبلـغ 
مـن  مخـاوف  وسـط  اآلالف،  عددهـم 

ارتـكاب مجـازر بحقهـم من قبـل قوات 
املسـاندة  األجنبيـة  وامليليشـيات  األسـد 

. لها
بلـدي  عنـب  عليـه  بيـان حصلـت  ويف 
ناشـد املجلـس املحـي يف الناحية جميع 
املنظـات الدوليـة واإلنسـانية ومنظات 
لــ  األمـن  ومجلـس  االنسـان  حقـوق 
"القيـام بواجباتهـم تجـاه هـذه املذبحة 

بحـق املدنيـن".
الحملـة  انطـاق  "منـذ  أنـه  وأضـاف 
النظـام  لقـوات  الهمجيـة  العسـكرية 
الشـهداء  مئـات  إحصـاء  تـم  وحلفائـه 
املدنيـن  مـن  وجميعهـم  والجرحـى 

العـزل".
ويبلـغ عـدد سـكان املنطقـة املحـارصة 
50 ألـف مـدين، نـزح منهـم 35 ألًفـا، 
وبقـي 15 ألًفـا، مبسـاحة ألفـن و688 

كيلومـرًا مربًعـا.

عنب بلدي - خاص  

لعمليـة  العسـكرية  األعـال  تسـتمر 
"غضـب الفرات" التـي أعلنتهـا "قوات 
ضـد  )قسـد(  الدميقراطيـة"  سـوريا 
بهـدف  اإلسـامية"  "الدولـة  تنظيـم 
لتعلـن  الرقـة،  مدينـة  عـى  السـيطرة 
السـيطرة يف األيـام املاضيـة عى أقوى 
يف  "االسـراتيجية"  التنظيـم  قـاع 
املدينـة، وإطبـاق الحصـار عليه يف 14 

حيًـا مـن أحيـاء املدينـة.
وبلـغ عدد األحيـاء التي سـيطرت عليها 
حيًـا،   14 الرقـة  يف  الكرديـة  القـوات 
الكليـة  املسـاحة  مـن   65% مبسـاحة 
للمدينـة، وفـق ما أعلنـت عنـه الناطقة 
باسـم "غضـب الفرات"، جيهـان أحمد.
لهـا حصلـت  بيـان  وقالـت أحمـد يف 
عليـه عنـب بلـدي، الجمعـة 1 أيلـول، 
إن القـوات سـيطرت عـى حـي الرقـة 
القدمية وحـي الدرعية، اللذيـن كانا من 
االسـراتيجية"،  "أقـوى قـاع داعـش 

لتبلغ مسـاحة السـيطرة حـوايل 65% 
تتضمـن 14 حيًـا.

وحددت أسـاء األحياء، وهي السـباهية، 
الرومانيـة، حطـن، الكريم، القادسـية، 
الرمـوك، نزلـة الشـحادة، هشـام عبـد 
امللك، املشـلب، الصناعـة، والبتاين )الرقة 
القدميـة ضمنهـا حـي املنصـورة وحي 

الرافقـة(، إىل جانـب حـي الدرعية.
املجريـات  عـى  يعلّـق  مل  التنظيـم 
وتركـزت  املدينـة،  داخـل  امليدانيـة 
إعاناتـه يف األيام املاضيـة عى املعارك 
التـي يخوضهـا مـع قـوات األسـد يف 

الرشقـي. الجنـويب  الرقـة  ريـف 
عربيـة  وفصائـل  "قسـد"  وبـدأت 
"غضـب  حملـة  ضمـن  وعشـائرية، 
الفـرات"، عمليـة لدخـول الرقـة، منـذ 
وسـيطرت  املـايض،  حزيـران  مطلـع 
خالهـا عى أحيـاء ومقرات عسـكرية.

املواجهـات  أن  إىل  أحمـد  وأشـارت 
ماتزال ضـد تنظيم "الدولة اإلسـامية" 
مسـتمرة يف سـتة أحيـاء، وهـي حـي 

األمـن،  النهضـة،  الريـد،  املـرور، 
الرميلـة. وحـي  الروضـة 

ويف حديـث سـابق مـع مديـر املكتـب 
اإلعامـي يف "قسـد" مصطفـى بايل، 
قـال إن العمليات العسـكرية يف املدينة 
اتخـذت منحـًى مغايـرًا، متثـل بازدياد 
نسـبة املفخخات واألحزمة الناسـفة من 

التنظيم. قبـل 
"الخنـاق  أن  بلـدي  لعنـب  وأضـاف 
بشـكل  داعـش  عنـارص  عـى  ضـاق 
كبـر، ويعـود ذلـك إىل عـدم وجـود 
منفـذ لانسـحاب، األمر الـذي وضعهم 
أمـام خياريـن ال ثالـث لهـا )…( إمـا 

القتـال". أو  االستسـام 
حيًـا،   26 مـن  الرقـة  مدينـة  وتتألـف 
البتـاين،  الروضـة،  رميلـة،  بينهـا 
هشـام  شـباط،   23 شـارع  الصناعـة، 
القدميـة،  املدينـة  امللـك،  عبـد  بـن 
الدرعيـة،  املـرور،  النهضـة،  الريـد، 
نزلة شـحادة، األمـن، املـرور، الحرية، 

واألندلـس. السـكة،  الحنـي، 

أخبار سوريا
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تحضيرات أستانة 6

داعمو النظام السوري متفائلون
عنب بلدي - وكاالت     

تسـتعد الـدول الضامنـة يف امللـف السـوري )تركيا 
وروسـيا وإيران( لعقد جولة سادسـة مـن محادثات 
”أسـتانة“، بن فصائـل املعارضة السـورية والنظام 
منتصـف الشـهر الجـاري، بحسـب ما أعلنـت وزارة 

الخارجيـة الكازاخية، الجمعـة 1 أيلول.
الـوزارة أوضحـت يف بيان لها أن األطـراف الضامنة 
تلتـزم إقـرار خرائـط موحدة ترسـم حـدود مناطق 
وقـف التصعيـد، التـي اتُفـق عليهـا يف املحادثـات 
السـابقة، والتـي تشـمل إدلـب والغوطـة الرشقيـة 
تطبيـق  عـدم  الشـايل، يف ظـل  وريـف حمـص 
رشوط االتفـاق الـذي ينـص عـى وقـف اسـتخدام 
كافـة األسـلحة، مبـا فيهـا الجويـة بـن األطـراف 
املتصارعـة، إضافة إىل إيصال املسـاعدات اإلنسـانية 

والعاجلـة إىل املناطـق املذكـورة.
وأكـدت الـوزارة أن "األطراف سـيقرون صيغة عمل 
مركـز التنسـيق، املعنـي مبتابعـة الوضـع يف هـذه 
املناطـق، ويشـكلون فريـق عمـل يكلّـف مبتابعـة 
اإلفـراج عـن املوقوفـن وتحريـر الرهائـن، وتبـادل 

تسـليم جثـث القتـى والبحـث عـن املفقودين”.

مناطق "تخفيف التوتر" مقدمة للتقسيم
املحادثـات سـبقها تخـوف من قبـل "الهيئـة العليا 
"تخفيـف  مناطـق  تكـون  أن  مـن  للمفاوضـات" 
التوتـر" بداية لتقسـيم سـوريا، ال سـيا بعد ميض 
أكر مـن عام ونصف عـى انطـاق أول جولة منها، 
دون إحـداث تطور عـى األرض، واسـتمرار القصف 
ومنـع املسـاعدات اإلنسـانية، إضافة إىل عـدم بحث 

السـيايس. االنتقال 
وقـال املتحـدث باسـم الهيئـة، منـذر ماخـوس، يف 
حديـث إىل قنـاة "العربيـة"، السـبت 2 أيلـول، إن 
"اجتـاع أسـتانة يشـكل سـاًحا ذا حديـن، إذ مـن 
املمكـن أن تتحـول مناطق خفـض التوتـر إىل بداية 
لتقسـيم سـوريا“، فبعد ميض سـنة ومثانية أشـهر 

عـى بدء املحادثـات مل تتطرق األطراف إىل مناقشـة 
السـيايس. االنتقال  مرحلـة 

ماخـوس دعـا إىل عـدم االعتـاد عـى الترصيحات 
للـدول،  العمليـة  املواقـف  عـى  وإمنـا  اإلعاميـة، 
وخاصـة فيـا يتعلـق بعمليـة االنتقـال السـيايس.
مـن جهتـه اعتـر رئيـس االئتـاف الوطنـي لقوى 
سـيناريو  أن  سـيف،  ريـاض  واملعارضـة،  الثـورة 
مناطـق "تخفيـف التوتـر" بـدأ منـذ سـنة تقريبًا، 
قائـًا “منذ سـنة تقريبًا بدأ تداول سـيناريو يسـمي 
الثـورة بفـوىض سياسـية، وأن الوضـع وصـل إىل 
طريـق مسـدود، وأصبـح غايـة يف التعقيـد، مـا 
يف  ممكـن  غـر  شـامل  حـل سـيايس  أي  يجعـل 
الوقـت الحـارض وعـى مـدى العقديـن أو الثاثـة 

عقـود القادمـة".
وأضـاف سـيف، خـال كلمـة وجههـا للسـورين 
مبناسـبة عيـد األضحى املبـارك، أن "الحـل املطروح 
وفـق ذلـك السـيناريو توقـف القتـال لحقـن دمـاء 
السـورين، وتكليـف الفصيـل القـوي يف املنطقـة 
بحفـظ األمـن، وعـى املجتمـع الـدويل زيـادة دعم 
ولتمكينهـا  اإلغاثـة  أجـل  مـن  املحليـة  املجالـس 
مـن إدارة املنطقـة، وهـو مـا نـرى تطبيقـه اليـوم 
الهـدن  ومناطـق  التصعيـد،  خفـض  مناطـق  يف 

اإلذعـان”. ومصالحـات 

حل سياسي بعد هزيمة تنظيم "الدولة"
مـن  سياسـية  ترصيحـات  سـبقتها  املحادثـات 
املبعـوث  إىل  إضافـة  وإيرانـن،  روس  مسـؤولن 
األممـي إىل سـوريا، سـتيفان دي ميسـتورا، حـول 
قـرب التوصـل إىل حل سـيايس يف سـوريا وإنهاء 

الحـرب. سـنوات 
املتحـدة،  األمـم  لـدى  الدائـم  روسـيا  منـدوب 
فاسـيي نبينزيـا، قـال يف حديـث مـع الصحفيـن 
الـروس يف نيويـورك، السـبت 2 أيلـول، إن هنـاك 
بـوادر تسـوية سياسـية تلـوح يف األفـق، ”نتيجـة 
النجـاح الـذي تحقـق يف مجـال مكافحـة اإلرهاب، 

وتقلـص األرايض الخاضعـة للجاعـات اإلرهابيـة، 
وإقامـة املناطـق اآلمنـة، وضـان توريد املسـاعدات 

اإلنسـانية“. 
ترصيحـات املنـدوب الـرويس تزامنـت مـع  حديث 
وزيـر الخارجيـة اإليـراين، محمـد جـواد ظريـف، 
ملوقـع الحكومـة اإليـراين، وجـاء فيـه "بتنـا أقرب 
إىل الحـل السـيايس يف ظـل هزائـم داعـش وبقية 

التكفريـة". املجموعـات 
مـن جهتـه ربـط دي ميسـتورا بـن هزميـة تنظيم 
"الدولـة" والحـل السـيايس، متوقًعا، خـال مقابلة 
BBC، سـقوط مـا  الريطانيـة  مـع هيئـة اإلذاعـة 
تبقـى مـن معاقل التنظيـم يف سـوريا نهاية ترشين 

األول املقبـل، بيـد روسـيا وقوات األسـد.

وقــال املبعــوث األممــي إن "مــا نشــهده يف رأيــي 
ــة لهــذه الحــرب، ومــا نحتاجــه  ــة النهاي هــو بداي
هــو ضــان أن يكــون ذلــك أيضــاً بدايــة للســام، 
ــا املجتمــع  يبــدأ التحــدي يف تلــك اللحظــة"، داعيً
ــاوض  ــول تف ــام لقب ــى النظ ــط ع ــدويل للضغ ال
حقيقــي ميكــن مــن خالــه إجــراء انتخابــات يُعتــد 

بهــا بحــق خــال ســنة.
ويـرى محللـون أن تفـاؤل داعمي النظـام وحديثهم 
عـن تسـوية سياسـية يـأيت يف ظـل تراجـع الدول 
الداعمـة للمعارضـة عـن رشطهـا األسـايس برحيل 
رئيـس النظـام السـوري، بشـار األسـد، واسـتبدال 
خطابهـم بـأن األولويـة ملكافحـة اإلرهاب، وتسـوية 

الحرب. تنهـي  سياسـية 

عنب بلدي - خاص   

تصـد  بعـد  الضغـوط  هـذه  وجـاءت 
كبر مـن قبـل فصائـل الباديـة، املتمثلة 
و"قـوات  الرشقيـة"  أسـود  بـ"جيـش 
الشـهيد أحمـد العبدو" لجميـع العمليات 
العسـكرية التي بدأها األسـد وامليليشيات 
املسـاندة لـه يف املنطقة، وإيقاع خسـائر 
والعتـاد  البـرشي  العنـرص  يف  كبـرة 

له. التابـع  العسـكري 
وكان التحالـف الدويل أعلـن قطع الدعم 
العسـكري مطلع آب الجاي عن "شـهداء 
القريتـن"، بحجة القيام بنشـاطات ضد 
دون  الباديـة  منطقـة  األسـد يف  قـوات 

معه. التنسـيق 
وقـال املتحدث باسـم التحالـف، الجرنال 
رايـان ديلـون حينهـا، إن الفصيـل قـام 
بتنفيذ دوريـات خارج منطقـة "تخفيف 
التوتـر" املتفق عليها، وشـارك يف أعال 
ال تركـز عـى محاربـة تنظيـم "الدولة" 
املتحـدة  الواليـات  مـع  تنسـيق  دون 

ألمريكية. ا

الفصائل ترفض االستسالم
وقال فصيا "أسـود الرشقيـة" و "أحمد 

يف  املنطقـة،  يف  العامـان  العبـدو"، 
بيـان لهـا، األربعـاء 30 آب، "مارسـوا 
علينـا أشـد أنـواع الضغط ليك نستسـلم 
وتسـليم  النظـام  قتـال  عـن  ونتوقـف 

املنطقـة يف الباديـة الشـامية".
التـي  الجهـة  عـن  يعلنـا  مل  الفصيـان 
مارسـت الضغـوط، لكـن مصـادر عنب 
بلـدي أكـدت أن الضغـوط جـاءت مـن 
التـي  )املـوك(  الدعـم  تنسـيق  غرفـة 
تقودها واشـنطن، وأوقفـت دعم فصائل 
املعارضـة السـورية، يف متـوز املـايض.
فصيـل  انسـحاب  بعـد  ذلـك  ويـأيت 
"أحـرار العشـائر" مـن املنطقـة بشـكل 
األردنيـة. األرايض  داخـل  إىل  مفاجـئ 
أوامـر  مبوجـب  االنسـحاب  وكان 
الحكومـة  مـن  عسـكرية  وتوجيهـات 
األردنيـة، بحسـب مـا أكدته مصـادر من 
"الجيـش الحـر“ لعنـب بلـدي )طلبـت 
عدم الكشـف عنها(، ما تسـبب بسـيطرة 

قـوات األسـد عـى عـدة مناطـق.
بأنهـا  الضغـوط  عـى  ردا  الفصيـان 
لن يستسـلا، وتوعـدا بأعال عسـكرية 
أدىن  إىل  سـوريا  شـال  أقـى  ”مـن 

الجنـوب".
الرشقيـة  الغوطـة  وطلبـا مـن فصائـل 

والجنـوب السـوري )درعـا والقنيطـرة( 
املسـاعدة  الشـال  إىل فصائـل  إضافـة 

وفتـح الجبهـات مـع قـوات األسـد.
ويخـوض الفصيـان معارك ضـد قوات 
إطـار  يف  الرديفـة  وامليليشـيات  األسـد 
أيـار   31 منـذ  لنـا"،  "األرض  معركـة 

املـايض.
وتشـمل الباديـة مناطـق واسـعة متتـد 
دمشـق  وريـف  السـويداء  رشق  مـن 
الجنـويب وريف حمص وحـاة، وصواًل 

إىل املنطقـة الرشقيـة )ديـر الـزور(.

مبادلة عقب الضغوط
ومل متض سـاعات عى إعـان الفصيلن 
أنهـا يتعرضـان لضغـوط دوليـة، حتى 
أعلـن النظام السـوري أنه اسـتلم الطيار 
األسـر عـي الحلـو و30 عنـرًصا معـه، 
فصائـل  مـع  مبادلـة  صفقـة  مبوجـب 

البادية. العاملـة يف  "الحـر" 
ويف بيـان للقائـد العام للفصيـل، طال 
بلـدي،  عنـب  عليـه  حصلـت  السـامة، 
قـال إنـه تـم إدخـال الطيار األسـر عي 
الحلـو إىل األردن أمـس الخميـس بنـاًء 
املكلفـة مـن  األردن، وهـي  عـى طلـب 
قبـل الفصيـل بالتفـاوض مـع الجانـب 

الـرويس كــ "دولـة ضامنة".
الطيـار  بتسـليم  القبـول  أن  وأوضـح 
والعنـارص جـاء بعـد مطالـب تضمنـت 
سـجون  مـن  معتقلـة   100 إخـراج 
األسـد، واإلفـراج عـن أرسى الحـرب من 
إىل  فتـح طريـق  إىل جانـب  الطرفـن، 
ملـرة  وإيابًـا،  ذهابًـا  الرشقـي  القلمـون 
واحدة، إلخـراج مقاتلن وعتاد عسـكري 

الباديـة. إىل 
رسـميًا  السـوري  النظـام  يذكـر  ومل 
تفاصيـل عمليـة املبادلـة، واقتـرص عى 
نـرش صـور وتسـجيات عمليـة اإلفراج 
وسـائل  طريـق  عـن  العنـارص،  عـن 

لـه. التابعـة  اإلعـام 
"أسـود  لــ  ُوجهـت  املبادلـة  وعقـب 
الرشقيـة" اتهامـات حـول تلقيـه مبالـغ 
تناقـل  بينـا  التسـليم،  مقابـل  ماليـة 
التواصـل  مواقـع  عـى  ناشـطون 
الطيـار  تسـليم  "عمليـة  أن  االجتاعـي 
دون  أردين  بطلـب  جـاءت  والعنـارص 

األسـباب". معرفـة 
وتتضمـن املبادلـة أيًضـا، بحسـب قائـد 
الفصيل، "انسـحاب امليليشـيات املساندة 
لألسـد إىل عمـق 40 كيلومـرًا، من ريف 
وتوقـف قصـف  التنـف،  إىل  السـويداء 

الطـران للرشيـط الحـدودي ومخيات 
الاجئـن"، إضافـًة إىل "إخـراج عوائـل 
مـن مدينة العشـاره وعتيبة تـم اعتقالهم 

يف دمشـق بعـد أرس الطيار".

"الموك" تضغط على فصائل البادية

هل توقف قتال األســــــــد
تترقب فصائل "الجيش الحر" العاملة في البادية السورية مصيًرا مجهواًل، بعد الضغوط التي فرضت عليها في األيام القليلة الماضية من قبل 

غرفة تنسيق الدعم "الموك"، إلجبارها على إيقاف عملياتها العسكرية ضد قوات األسد، وحصرها في قتال تنظيم "الدولة اإلسالمية“.

أخبار سوريا

مؤتمر صحفي لدي ميستورا في جنيف الخميس 17 آب )رويترز(

)AFP( 2017 العميد أحمد بري ممثل وفد المعارضة السورية في أستانة - 5 تموز

تم إدخال الطيار 
األسير علي الحلو 
إلى األردن أمس 
الخميس بناًء على 
طلب األردن، وهي 
المكلفة من قبل 
الفصيل بالتفاوض 
مع الجانب الروسي 
كـ "دولة ضامنة"
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عنب بلدي - درعا      

عـاٌم جديـد مير عىل "أبـو هيثم" وزجتـه من ريف 

درعـا، دون الوصول إىل مكة املكرمـة ألداء فريضة 

الحـج، فغيـاب املعابـر الرسـمية والتوقـف الكامل 

لحركـة املسـافرين بـني سـوريا واألردن، حال بني 

القاطنـني يف املناطـق الخاضعة لسـيطرة فصائل 

املعارضـة جنوبًـا، وبـني الوصـول واالنضامم إىل 

مكـة  إىل  املغادريـن  السـوريني  الحجيـج  وفـود 

املكرمة.

درعـا  يف  املدنيـني  ومئـات  هيثـم  أبـو  واكتفـى 

مبشـاهدة الحجيج عـر التلفـاز، واالنتظـار حتى 

العـام املقبـل.

قـال أبو هيثـم إنه تواصل مـع العديد مـن منظمي 

حمـات الحـج يف األردن، إال أنهم اعتـذروا وبرروا 

األمـر بأنهـم ال يسـتطيعون تقديـم أي مسـاعدة 

للراغبـني بالحـج يف درعـا، إال بعـد وصولهـم إىل 

األردن أو أي دولـة مجـاورة.

تركيـا  نحـو  "الطريـق  أن  بلـدي  لعنـب  وأضـاف 

والشـامل  الباديـة  يف  املندلعـة  املعـارك  تقطعـه 

السـوري، بينام يسـتلزم الوصول إىل لبنـان املرور 

مبناطـق سـيطرة النظـام، وما يعرتضـه من خطر 

االعتقـال التعسـفي والعشـوايئ"، مشـرًا إىل أنه 

"مل يبـق أي حـّل إال البحث عن طريـق للوصول إىل 

األردن".

وأوضـح أن "املعضلـة األساسـية أمـام كثـرٍ مـن 

أهايل املناطـق الخاضعة للمعارضة جنوبًا، ليسـت 

والتكاليـف  الحـج،  تأشـرة  عـىل  الحصـول  يف 

املرتفعـة، والحصـول عـىل جواز سـفر، بـل تكمن 

يف تجـاوز الحـدود األردنيـة".

جـامرك  عـىل  املعارضـة  فصائـل  سـيطرة  ومنـذ 

درعـا القديم، أيلـول 2013، والسـيطرة الحًقا عىل 

معـر نصيـب، نيسـان 2015، رفضـت السـلطات 

األردنيـة أي تعامـل مـع هيئات املعارضـة، رغم كل 

مـا قدمتـه هـذه الهيئات مـن ضامنات وتنـازالت، 

لتصبـح الحدود بـني الطرفني مغلقة أمـام الحركة 

الرسـمية، مكتفيـة باملعابـر غـر الرشعيـة، التي 

يعتـر املـرور مـن خالها غـر متـاح للكثرين.

"بعـد البحث، أرشـدين أحـد األصدقاء نحـو قيادي 

يف إحـدى الفصائـل، بإمكانه مسـاعديت يف عبور 

الحـدود"، أضـاف أبو هيثـم، متفاجًئا مـن أن األمر 

يحتاج لدفـع مبالغ ماليـة كبرة.

وأوضـح أنـه رفـض العـرض، "مـن غـر املعقـول 

الذهـاب إىل الحـج بالرشـوة )...( أسـتغرب مـن 

بعض قـادة الفصائـل واملحسـوبني عليهـم، الذين 

للذهـاب وأداء مناسـك  الحـدود بسـهولة،  عـروا 

. " لحج ا

وتسـاءل الرجـل "هـل بـات الوصـول لبيـت اللـه 

مواسـًيا  ورشـوة؟"،  لوسـاطة  يحتـاج  الحـرام، 

نفسـه بأنـه سـعى لكنـه "مل يسـتطع إىل الحـج 

سـبيًا".

ال تواصل مع األردن والسعودية
مـن جانبهـم، مل يسـتطع القامئون عـىل األوقاف 

اإلسـامية يف مناطق سـيطرة املعارضة يف درعا، 

تقديـم أي حلـول، "نظـًرا للصعوبات الكبـرة التي 

تحيـط بهـذا املوضـوع"، بحسـب الشـيخ فيصـل 

أبازيـد، أحد وجهـاء وأمئـة درعا.

للحـج،  املرتفعـة  "التكاليـف  إن  أبازيـد  وقـال 

وصعوبـات الحصـول عـىل جـواز السـفر، وعـدم 

وجـود أي معـر مـع األردن، مـن أبـرز العقبـات 

أهـايل درعـا". تواجـه  التـي 

وأوضـح يف حديـث لعنب بلـدي أن "الـدول املعنية 

الـدول  مـع  مبـادرات،  أو  وسـاطات  أي  تّقـدم  مل 

املعنية بهـذا املوضوع، كاألردن والسـعودية، إلزالة 

العقبـات أمـام الحجاج".

وأشـار إىل أن هـذا املوضـوع مل يتـم بحثـه مع أي 

جهـة، "ونأمـل أن يتـم بحـث األمـر مـع الخـارج، 

لتأمـني الحـج ألهلنـا يف الداخـل، خـال الفـرتة 

القادمـة".

رغـم أن رعاية شـؤون الحجـاج السـوريني أُوكلت 

للمعارضـة  التابعـة  للحـج"،  العليـا  "الهيئـة  إىل 

السـورية، إال أن املفارقة تكمن يف أنها مل تسـتطع 

مناطـق  يف  بالحـج  للراغبـني  خدماتهـا  تقديـم 

يف  القاطنـني  عكـس  عـىل  جنوبًـا،  املعارضـة 

مناطـق سـيطرة قـوات األسـد، سـواء يف درعا أو 

دمشـق، والذيـن يسـتطيعون الوصـول إىل لبنـان 

للتقـدم ملكاتـب الهيئـة، لتثبـت السياسـة األردنية 

مفاصـل  مـن  بكثـر  كمتحكـم  مجـدًدا  نفسـها 

الحيـاة يف الجنـوب السـوري، لصالـح األسـد.

حجاج درعا "لم يستطيعوا إليه سبياًل"

حدود األردن تفصل حجاج درعا عن مكة

ريف حماة - إياد عبد الجواد       

رؤسـاء  انتخابـات  االجتاعـات  وشـهدت 

إىل  إضافـة  رس،  وأمنـاء  ونـواب  للقبائـل 

مكاتـب فرديـة وجاعية تتوزع عـى مكاتب 

إىل  إضافـة  وإعاميـة  وعسـكرية  سياسـية 

مكاتـب أخـرى.

لّم شتات القبائل
اختيـار  حـول  طرحـت  كثـرة  تسـاؤالت 

اجتـاع القبائـل يف هـذا الوقت، بعـد غياب 

إىل  البعـض  أرجعهـا  إذ  سـنوات،  اسـتمر 

اغتنـام توقـف القصـف مبوجـب اتفاقيـات 

التوتـر“. "تخفيـف 

عبـد  خالـد"،  "بنـي  قبيلـة  باسـم  الناطـق 

اللـه إسـاعيل، قـال لعنـب بلدي إن "سـبب 

هـو  الوقـت  هـذا  يف  االجتاعـات  انعقـاد 

منـذ  وخاصـة  الثـورة،  حضـور  تراجـع 

عـام ونيـف وانسـحاب الثـوار مـن مناطـق 

كانـوا قـد حرروهـا مـن النظـام"، معتـرًا 

الشـعب  "االجتاعـات هـذه خـر عـى  أن 

السـوري عامـة ويف الجاعـة قـوة وعزة".

أبـو  الحـر"  "الجيـش  يف  القيـادي  أمـا 

راشـد، املنحـدر مـن قبيلـة النعيـم، فأرجـع 

سـبب االجتاعـات إىل "قطـع الطريـق عى 

الثـورة". الذيـن تكسـبوا مـن  املتسـلقن 

يف حن أشـار عضـو األمانـة العامة مبجلس 

البـكارة يف الشـال السـوري، عبـد  قبيلـة 

األخـرة  األحـداث  أن  إىل  الحسـن،  العزيـز 

بريـف حـاة الرشقـي ونـزوح أبنـاء القبيلة 

وحلفائـه  النظـام  قـوات  قصـف  نتيجـة 

املحـررة  للمناطـق  النازحـن  ووصـول 

بالشـال السـوري، كانـت وراء االجتاعات، 

وقـد تـم التواصـل مـع النازحن بهـدف مل 

شـمل القبيلـة.

اصطفاف إلى جانب الثورة
التعـارف  وزيـادة  القـرىب  أوارص  تعزيـز 

بـن أبنـاء القبيلـة وملّ شـتات أبنائهـا الذين 

فرقـت الحـروب بينهـم، كان من أهـم أهداف 

االجتاعـات، بحسـب إسـاعيل، الـذي أكـد 

عى "أهميـة التعاون بـن أبنـاء القبيلة عى 

كافـة األصعـدة للوصـول إىل قـّوة فكريـة 

اجتاعيـة وسياسـية، تخـدم الثـورة وأهايل 

سـوريا“.

وأكـد القيادي "أبو راشـد" أن اجتـاع قبيلة 

القبيلـة  النعيـم يـأيت مـن أجـل مل شـتات 

يف املناطـق املحـررة، وتبيـان مواقـف أبنـاء 

للنظـام،  واملعارضـن  املؤيديـن  العشـرة 

إضافـة إىل تشـكيل مجلـس للقبيلـة.

وأكـدت قبيلة البـكارة أن اجتاعهـا يأيت من 

أجل الثـورة ودعمها، مشـرًة يف بيان صادر 

عنهـا إىل عزل أي شـخص ال يسـر يف ركب 

الثـورة، كا حصل مـع نواف راغب البشـر، 

شـيخ القبيلـة، الـذي غـر موقفـه املعارض 

إىل دمشـق. للنظام وعاد 

عـى الجانـب املقابـل، تعيـد فـروع القبائل 

النظـام  سـيطرة  مناطـق  يف  املوجـودة 

السـوري ترتيب أوراقهـا، وتشـارك بفصائل 

عسـكرية، قوامهـا أبنـاء القبائـل، يف معارك 

إىل جانـب قـوات األسـد.

ويُنتقـد هـذا التحـرك، عـى الجانبـن، بأنه 

يسـتثمر النزعة العشـائرية ألهداف سياسية، 

ويعيد منـاذج تجاوزهـا املجتمع السـوري.

قبائل سورية في إدلب تعيد تجميع صفوفها

اجتماع عشيرة النعيم بريف إدلب الجنوبي - 29 آب 2017 )عنب بلدي(

شهد الشمال السوري، خالل األسابيع الماضية، اجتماعات 
وتشكيل مجالس تابعة لقبائل سورية بهدف جمع شتات 

عشائرها وأبنائها بعد سنوات من الفرقة. "بني خالد" 
و"النعيم" و"البكارة" ثالث قبائل أعلنت، خالل األشهر 

الماضية، عن اجتماعات لمثقفيها وشيوخها ووجهائها 
وقادتها العسكريين بهدف تشكيل مجالس لجمع أبناء 

القبيلة الواحدة ولم شملهم وتوحيدهم.
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عنب بلدي - ريف حلب    

تفاقمـت أزمـة الرصف الصحـي يف مدن 
وبلـدات ريـف حلـب الشـايل، وسـط 
عجـز املجالـس املحليـة عـى احتوائهـا، 
فاألعـال التـي تقـوم بهـا تقتـرص عى 
وال  طويـًا،  تـدوم  ال  إسـعافية،  حلـول 
تسـاعد يف حـل املشـكلة بشـكل نهايئ.
مـدن  مـن  املمتـدة  املنطقـة،  وتعـاين 
اعزاز والراعـي وصـواًل اىل مدينة الباب، 
مـن انسـداد شـبكات الـرصف الصحـي 
وطوفـان املياه عـى وجـه األرض، األمر 
الـذي أدى إىل انتشـار أمـراض جلديـة 
األطفـال،  عنـد  خاصـًة  كبـر،  بشـكل 
إضافـًة إىل تلـوث ميـاه الرشب، بسـبب 
اآلبـار  إىل  الصحـي  الـرصف  تـّرب 

ومـوارد امليـاه.

تعود مشـاكل الـرصف الصحي يف ريف 
حلـب الشـايل إىل إهال الشـبكة لفرة 
طويلـة دون إصاحهـا أو تنظيفهـا، إىل 
جانـب مـرور الشـاحنات ذات الحمولـة 
الزائـدة عـى الطرقـات، والتـي سـببت 
انهيـار أجـزاء واسـعة منها وانسـدادها.
املجلـس  عضـو  محمـد،  القـادر  عبـد 
املحـي يف صـوران وريفهـا، أوضح أن 
واقـع الـرصف الصحـي شـايل حلـب 
"سـيئ جـًدا"، بسـبب انهيار الشـبكات 

ودمـار البنـى التحتيـة.
وقـال لعنـب بلـدي إن الشـبكات مهملة 
تـم  وقـد   ،2011 العـام  قبـل  مـا  منـذ 
بناؤهـا بشـكل بـدايئ ومل يتـم االعتنـاء 
املناسـبة  اإلجـراءات  تُتخـذ  ومل  بهـا، 
للتعامل مع مشـاكل الربـة املتحركة، يف 

الريـف الشـايل والرشقـي لحلـب.
اإلسـامية"  "الدولـة  لتنظيـم  كان  كـا 
خـال  مـن  املشـكلة  يف  أسـايس  دور 
حفـره الدشـم واملتاريـس بالقـرب مـن 
الريـكارات واألنابيـب وتركهـا مفتوحة.
وأضـاف عبد القـادر أن الصيانـة تحتاج 
مـر  يكلـف  إذ  "باهظـة"،  مبالـغ  إىل 
الجـر بـن 35 و40 دوالًرا مـا بن الحفر 
عـن  بعيـًدا  والـردم،  األنابيـب  ووضـع 

التزفيـت وفـرش الحـى.
نقـص  مـن  املحليـة  املجالـس  وتعـاين 

يف اإليـرادات، وانعـدام الدخـل الخاص، 
إذ تعتمـد عـى دعـم املنظـات وتنتظـر 
أن  املسـؤول  وأوضـح  مشـاريعها، 
العديـد مـن املنظـات مل تقبـل بإصاح 
الشـبكات، بسـبب الدمـار الهائـل الـذي 
تعرضـت له جـراء املعارك التي شـهدتها 

املنطقـة.

حلول إسعافية لفترة قصيرة
مـن جانب آخـر تحـاول بعـض مجالس 
املنطقة احتواء املشـكلة بحلول إسـعافية، 
بحسـب عبد القـادر، الـذي أوضـح أنها 
تتمثـل بسـحب ميـاه املجـرور يف أغلب 
النقـاط التي تطـوف عى وجـه األرض، 
إىل جانـب فتـح نقـاط وتنظيفهـا ريثا 

تتـم معالجـة األمـر بشـكل كامل.
وتبلـغ األزمـة ذروتها يف الفـرة الحالية 

يف بلدات صـوران ودابـق واحتيمات.

أحمـد حيـاين، رئيـس املجلـس املحـي 
احتيمـات، أشـار إىل معالجـات  لبلـدة 
يف  الصحـي  الـرصف  ملشـكلة  جزئيـة 
مـن  املـاء  ضـح  طريـق  عـن  البلـدة، 
املسـدودة، حتـى  الحفـر  أو  الريـكارات 
األهـايل،  عـى  الضغـط  تخفيـف  يتـم 
كـون االنسـداد وصـل إىل حـد رجـوع 
مياه الـرصف الصحي وامليـاه امللوثة إىل 

البيـوت.
أن  بلـدي  لعنـب  حديـث  يف  وأوضـح 
"وورلـد  منظمـة  مـع  تعاقـد  املجلـس 
 35 بقيمـة  مـرشوع  لتنفيـذ   ، فيجـن" 
الـف دوالر، و"يتم حاليًا إعداد اللمسـات 
املتعهديـن واملنفذين". األخـرة لدخـول 

األمراض تغزو المنطقة 
إثـر املشـكلة التي تعـاين منهـا املنطقة، 
ظهـرت بعـض حـاالت التسـمم يف قرى 

وبلـدات ريفـي حلب الشـايل والرشقي، 
غـر  للميـاه  األهـايل  اسـتخدام  مـع 
الصالحـة للـرشب، والتـي تربـت إليها 

الصحي. الـرصف  ميـاه 
وقـال الدكتور خليل عيـاط إن "األمراض 
أرضار  لهـا  جائحـات،  بشـكل  تنتـرش 
لـه  يوجـد  ال  منهـا  وقسـم  كبـرة، 

لقاحـات".
"االلتهابـات  أن  بلـدي  لعنـب  وأضـاف 
عنـد  كبـر  بشـكل  انتـرشت  املعويـة 
األطفـال، إذ تنتقـل عـر ميـاه الـرشب 
امللوثة، ومنها الحمى التيفية واإلسـهاالت 

الوبـايئ". الكبـد  والتهـاب 
وكانـت عنـب بلـدي حصلـت يف وقـت 
سـابق عـى تقريـر حـول تلـوث ميـاه 
الـرشب يف صـوران، من أحمد الحسـن، 
"لجنـة  يف  الهنـديس  املكتـب  رئيـس 
إعـادة االسـتقرار" بريـف حلـب، وقـال 

امليـاه  ضـخ  مركـز  دعمـت  اللجنـة  إن 
الازمـة. التشـغيلية  بالنفقـات 

وأكـد الحسـن احتـواء عينات امليـاه قبل 
الضـخ عـى ملوثـات "بشـكل كبـر"، 
وخاصـة يف الحـي الغريب مـن صوران.

ال متلـك اللجنـة، التي تعمل تحـت رعاية 
مجلـس املحافظـة، مخططـات لشـبكتي 
يف  الصحـي  والـرصف  الـرشب  ميـاه 
املنطقـة، وفـق رئيـس املكتـب الهنديس، 
إال أنهـا عملـت منـذ أكـر مـن أسـبوع 
للكشـف عن أماكـن االختـاط وحرصها 

يف البلـدة.
ووفـق الحسـن فـإن املكتـب الهنـديس 
يف اللجنـة، يعمـل عـى إصـاح أماكـن 
االختـاط، من خال عمليـات الصيانة، من 
أجل تنظيـف الخـزان العـايل، املهمل منذ 
عرش سـنوات، وضخ مادة الكلـور لتعقيم 

ميـاه الـرشب يف مرحلـة الحقة.

مجالس شمال حلب
تعجز عن حل أزمة الصرف الصحي

عنب بلدي - طارق أبو زياد     

اتخـذ مصطلـح "الفنـادق" يف املناطـق السـورية 
معنـًى  السـوري  النظـام  سـيطرة  عـن  الخارجـة 
ضغـط  خففـت  بدائيـة  بأبنيـة  متثـل  مغايـرًا، 
املدنيـن النازحـن من مناطـق املعـارك واملواجهات 
العسـكرية، وسـاعدتهم يف السـكن بشـكل مؤقـت 

وصولهـم. حـال 

الفنـادق،  عـرشات  إدلـب  محافظـة  يف  وأنشـئت 
وضمت املدينة فندقي السـفر والروضـة، إىل جانب 
الحدوديـة مـع  املـدن  خمسـة فنـادق توزعـت يف 
تركيـا، وخاصـًة يف رسمـدا وكفرتخاريـم، والدانـا.

"1500 ليرة للسرير ومن ال يملك النقود 
فليتفضل بالمجان"

قـي اإلبراهيـم مالـك فنـدق "السـفر"، افتتحـه 

مـن  الهاربـن  املدنيـن  مئـات  توافـد  بسـبب 
مناطـق سـيطرة تنظيـم "الدولـة" و"قوات سـوريا 

املدينـة. إىل  )قسـد(  الدميقراطيـة" 
وقـال إن األسـباب التي دفعتـه لفتح الفنـدق تجارية 
وإنسـانية يف آن واحـد، معترًا أن "الكثـر من النزالء 
الذيـن يأتـون يف وقـت متأخر مـن الليـل ال ميلكون 

مـأوى، وأحيانًـا البعـض منهم يأتـون دون نقود".
وأضـاف لعنـب بلـدي أن الفنـدق يقـدم الخدمـات 
األساسـية، كريـر للنـوم وحامـات، إضافـًة إىل 
شـبكة إنرنت مجانيـة، فهو لـ"قضـاء حاجة الناس 
املضطـرة، والتـي تقصـد املبيـت يف إدلـب لفـرة 
بيـت لاسـتئجار يف  أو مـن يبحـث عـن  قصـرة 
املدينـة، أو مـن يقصدونـه ألعـال معينـة، كالعمل 

الجراحـي يف نقـاط املدينـة الطبيـة".
وأشـار مالـك الفنـدق إىل أن تكلفـة الليلـة الواحدة 
يف الفنـدق تعـادل 1500 لـرة سـورية للشـخص 

الواحـد، وتوجـد غـرف مشـركة ومنفـردة.
ال  ممـن  الكثـر  يسـتقبل  "الفنـدق  أن  وأوضـح 
ميلكـون النقـود ويقـدم لهـم املبيـت إلعانتهـم عى 
مصائبهـم"، داعيًـا "مـن يريـد أن يبيـت يف الفندق 
فهـو مفتـوح للجميـع باملجـان دون أي مقابـل )...( 
عانيـت مـن صعوبـات النـزوح وأعـرف متاًمـا مـا 

يوجـد يف ثنايـاه".

وريفهـا  الـزور  كديـر  الرشقيـة  املنطقـة  أهـايل 
والرقـة، هـم األكـر ارتيـاًدا للفندق، لكـن يف الفرة 
ملحـوظ،  بشـكل  الزبائـن  عـدد  تراجـع  األخـرة 
بسـبب التهديـدات التـي تتعـرض لهـا مدينـة إدلب 
والتـي تُنبـئ باحتال اسـتهدافها من قبـل التحالف 

الـدويل، بحسـب اإلبراهيـم.

استراحة وانتظار للمسافرين
عـادل الحمـود من مدينة ديـر الزور يقيـم يف فندق 
السـفر منذ حـوايل شـهر تقريبًا، وينتظـر خروجه 
طريـق  عـن  إليـه  وصـل  أنـه  أوضـح  تركيـا،  إىل 
اإلعانـات املنتـرشة يف الطرقات، واعتـر أنه مبثابة 

"كنـز أنقـذه مـن املبيـت يف العراء".
وقـال لعنـب بلـدي إن "أغلـب النـزالء يسـتخدمون 
الفنـدق كمحطـة اسـراحة إلكـال الطريـق الـذي 
يكـون غالبًـا إىل تركيـا، وعـى الرغـم من بسـاطته 
إال أنـه يقـدم خدمة كبرة جـًدا يف نظر مـن ال ميلك 

مكانًـا يذهـب إليه".
بينا وجـد خالـد الديري، أحـد النازحـن القاطنن 
عنـد  "أسـرًا"  نفسـه  املدينـة،  فنـادق  يف  أيًضـا 
الوصـول إىل إدلـب، فـا وجـود لبيـت يقطـن فيـه 
بشـكل فـوري، وال معـارف لديـه، ليلجـأ إىل فنادق 

املدينـة كحـل أويل.

فنادق شعبية في إدلب.. والنزالء عابرو سبيل

أطفال قرب شبكة للصرف الصحي في بلدة دابق في ريف حلب الشمالي
1 أيلول 2017 )عنب بلدي(

تخت في فندق السفير في مدينة إدلب - 1 أيلول 2017 )عنب بلدي(
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أنشئ مسلخ دوما قبل 
أكرث من 15 عاًما، وتوسع 

العمل فيه قبل مثاين 
سنوات، ليستوعب منطقة 

دوما وما حولها، وخّدم 
يف وقت سابق كامل 

املنطقة، إذ خرجت منه 
ذبائح إىل دمشق والضمر 

ومعظم مناطق الغوطة. 

لمراقبة الباعة والتأكد من جودة اللحوم

إعادة تأهيل مسلخ دوما في الغوطة 

عنب بلدي - الغوطة الشرقية     

أعـاد املجلس املحـي ملدينة دومـا، تأهيل 
املسـلخ املركـزي يف املدينة، بعد سـنواٍت 
مـن توقفـه عـن العمـل، سـعيًا ملراقبـة 
اللحـوم  وجـود  مـن  والتأكـد  الباعـة 
عمليـات  انتشـار  ظـل  يف  املذبوحـة، 

الرشقيـة. الغوطـة  الغـش يف 
وبدأ املسـلخ باسـتقبال الباعـة واألهايل 
منـذ صباح السـبت 26 آب، بعـد أن ُجّهز 

ليحتضـن عمليات الذبح بـإرشاف طبيب 
بيطـري مختـص، ومراقبـن، للتأكد من 
جـودة اللحـوم وحرًصـا عـى الصحـة 
العامـة، وفق املجلـس املحي، الـذي أكد 
بـدء جـوالت رقابية عـى بائعـي اللحوم 

للتأكـد مـن جودتها.

المجلس يوضح آلية العمل في المسلخ 
فّعـل املجلـس املحـي املسـلخ املركـزي 
يف دومـا، لضبـط مخالفـات الجزاريـن، 

األهـايل  اعتـاد  بعـد  الغـش،  وحـاالت 
عـى أماكـن متعـددة للذبح، إثـر توقف 
عمـل املسـلخ منـذ بدايـة الثـورة، وفـق 

رئيسـه خليـل عيبـور.
وقـال عيبـور لعنـب بلـدي، إن املجلـس 
واألفـراد،  املؤسسـات  جميـع  راسـل 
وأبلغهـم  اللحـم،  بيـع  محـال  أصحـاب 
بـرورة الذبح يف املسـلخ، تحـت طائلة 
املخالفـة والعقوبة، مضيًفـا "توافد الكثر 
منهـم وبـدأ العمـل فيـه بشـكل جيـد". 

لبعـض  إنـذارات  املجلـس  ووّجـه 
املخالفـن، عـن طريـق مكتـب الرقابـة 
التجـارة  إلدارة  التابـع  والتمويـن 
أن  عيبـور  وأوضـح  فيـه،  واالقتصـاد 
للمسـلخ "كبـرة"  الطاقـة االسـتيعابية 
وميكـن أن تغطـي كافة ذبائـح الغوطة.

يعمل يف املسـلخ حاليًا عرشة أشـخاص، 
ولفت رئيـس املجلس إىل أن إلـزام الباعة 
القـوة  خـال  مـن  يـأيت  فيـه  بالذبـح 
التـي ميلكهـا، بعـد توقيعـه  التنفيذيـة 
مذكـره تفاهـم مـع قيـادة الرشطـة يف 
الغوطة، وتشـكيل مخفر ضمـن املجلس.

وحـول طبيعـة العقوبـات أشـار عيبور 
إىل أنهـا تتلخـص مبخالفة ماليـة قدرها 
خمسـة آالف لـرة سـورية عنـد اإلنـذار 
األول، ويف حـال تكرارها يدفـع املخالف 
25 ألـف لـرة مـع إغـاق محلـه، وفـق 

املجلس. رئيـس 
ال يتقاىض املجلس رسـوًما عـى الذبائح 
سـيارة  بتفعيـل  العمـل  وبـدأ  حاليًـا، 
لنقـل الذبائـح مجانًـا، إال أن عيبـور أكد 
اتفاقًـا مـع  املقبلـة ستشـهد  الفـرة  أن 
الجزاريـن عـى رسـوم تغطـي تكاليف 
املـرشوع، الـذي ال يدعمه سـوى املجلس، 
"يف ظـل التطورات السياسـية الحاصلة، 
املجالـس  معظـم  عـن  الدعـم  وتوقـف 

املحليـة يف الغوطـة". 

الخطوة تتزامن مع عيد األضحى 
املسـلخ  تأهيـل  إعـادة  عمليـة  تزامنـت 
مـع عيـد األضحـى، األمـر الـذي وضـع 
عمليـات  لضبـط  تحـٍد  أمـام  املجلـس 
مرجـان  محمـد  الجـزار  وقـال  الذبـح، 
)أبو حسـن( مـن دوما، إن تأهيل املسـلخ 
رضوري ملراقبـة اللحم السـليم، "ولكن ال 

أظـن أن املؤسسـات تقبل ذبـح أضاحيها 
فيـه ألنهـا بحاجـة إىل توثيقهـا، كا أن 
كًا منهـا لديهـا مزرعـة أو مـكان خاص 

للذبـح".
األخـرة،  الفـرة  يف  املخالفـات  كـرت 
وفـق محمـد، الـذي لفـت إىل أن "بعض 
أو  مريضـة  بقـرة  يذبحـون  الجزاريـن 
نافقة )ميتـة( ويوزعونها للبيـع"، مؤكًدا 
"مـن الـروري فحصهـا لـدى طبيـب 

بيطـري". 
وتحـدث أبو حسـن عن رضورة تشـكيل 
لجنـة ملراقبة ذبائـح املؤسسـات اإلغاثية 
خـال العيد، "فكثـر منهم ليـس لديهم 
مختصـون بالـرشاء أو تقييـم الذبيحـة، 
فالِعجل يجـب أن يتجاوز عمره السـنتن 
يك يُذبـح، وال يجـوز ذبح الخـروف قبل 

أشهر". سـتة 
الخـروف  لحـم  كيلـو  سـعر  يـرواح 
لـرة  و2700   2500 بـن  الغوطـة  يف 
سـورية، أما سـعر لحم العجـل فيختلف 

لـرة.  1900 و   1750 سـعره بـن 
ووفـق أبو حسـن فإن أجـرة ذبـح الِعجل 
تصـل إىل عـرشة آالف لرة سـورية، بينا 

تبلـغ أجرة ذبـح الخـروف 1500 لرة.

مسلخ دوما في الغوطة الشرقية - 25 آب 2017 )مجلس دوما المحلي(
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عنب بلدي - خاص           

نظمـت الوكالة السـورية لإلنقـاذ )SAR( بدعوة من 
بلديـة واليـة هاتـاي الركيـة، فعاليـة مبناسـبة عيد 
األضحـى يف مخيـم "بخشـن" لاجئن السـورين 
عـى الحدود الركية السـورية، يف ثاين أيـام العيد.

وتعتـر الفعاليـة، التـي حملت اسـم "جينـا نعيدكم 
2"، أول تنظيـم رسـمي ملنظمـة سـورية تسـمح لها 
الحكومـة الركيـة بدخول املخيـات، وفق مـا قالت 
منسـقة الفعاليـات يف الوكالـة السـورية لإلنقـاذ، 

سـارة عبد الجليـل، لعنـب بلدي.
سـارة قالـت إن الفعاليـة الجديدة، التي بدأت السـبت 
يعيشـون  يتيـًا  طفـًا   230 تسـتهدف  أيلـول،   2
يف مخيـم بخشـن التابـع إلقليـم هاتـاي الـريك، 
وتضمنـت سلسـلة فقـرات، من بينهـا أناشـيد دينية 
كرتونيـة محببـة مـن  لشـخصيات  دمـى  ومـرح 

األطفـال.
وشـملت الفعاليـات أيًضـا فقـرات فنيـة مـع فرقـة 

"SAR Academy" التابعـة للوكالـة، وهـي فرقـة 
مكونـة مـن 30 طفـًا وطفلة يغنـون بأربـع لغات 

ويعزفـون عـى اآلالت املوسـيقية.
ويعيـش يف تركيـا، منـذ عـام 2011، مـا يزيـد عن 
ثاثـة مايـن سـوري، 300 ألـف منهـم يتوزعون 
عـى مخيـات حدوديـة أنشـأتها الحكومـة الركية 
لشـؤون  املتحـدة  األمـم  مفوضيـة  مـع  بالتعـاون 
الاجئـن، وال تسـمح تركيا ملنظـات املجتمع املدين 
بدخـول املخيـات إال املرخصـة منها وفـق القوانن 

. لركية ا
وأشـارت عبد الجليـل إىل أن الهدف مـن الفعالية هو 
إيصـال رسـالة للعـامل بأن السـورين "رغـم كل ما 
تعرضـوا لـه من قصف وقتـل وتهجـر قادرين عى 
تقديـم يشء يُدخـل الفرح والرور لقلـوب أطفالهم 
يف العيـد، وإخراجهـم من الضغـوط النفسـية التي 

تعرضـوا لها".
وتابعـت موجهـة الشـكر للحكومـة الركيـة عـى 
دعمهـا للوكالـة "سـننرش السـام ونوصـل صـوت 

أطفـال سـوريا املوهوبـن لـكل العـامل".
وتضمـن برنامج فعاليـة "جينا نعيدكـم"، يف مخيم 
بخشـن الذي يضـم ما يزيـد عن عـرشة آالف الجئ 
سـوري، فقـرات ترفيهية لألطفـال، مثل ألعاب شـد 
الحبـل والطابـات وتنافس بـن األطفـال، باإلضافة 

إىل فقـرة خاصـة باملهّرج.
وتسـعى الوكالة إىل اكتشـاف مواهب أطفـال املخيم 
الفعاليـة وصقلهـا، وفـق مـا قالـت سـارة،  أثنـاء 

بوجـود تغطيـة إعاميـة تركيـة للفعالية.

)SAR( الوكالة السورية لإلنقاذ
هـي وكالـة سـورية غـر حكوميـة غـر ربحيـة، 
تأسسـت يف كانـون الثاين 2013، مقرهـا يف تركيا، 
وتعنـى باألطفـال واليافعـن والنسـاء املترريـن 
نتيجـة أعـال القتـل و العنـف التـي يتعـرض لهـا 

السـوريون مـن كافـة أطـراف النزاع.
ــوف إىل  ــامل للوق ــاه الع ــت انتب ــى لف ــل ع وتعم
جانــب مأســاة الشــعب الســوري ومســاعدته 

ــة”. ــذه “األزم ــاوز ه لتج
وللوكالـة نشـاطات عـدة عـى مختلـف األصعـدة، 
ومنهـا فرقـة "SAR Academy" التـي تهـدف من 
السـورين  األطفـال  صـوت  إيصـال  إىل  خالهـا 

كّكل. للعـامل 
مـن جانبـه، أشـاد سـامر بـركات، مديـر العاقـات 
العامـة يف الوكالـة، بـدور بلديـة واليـة هاتـاي يف 
تسـليط الضـوء عـى نشـاطات الوكالـة، وقـال يف 
البلديـة  تابعـت  “عندمـا  بلـدي  عنـب  إىل  حديـٍث 
األعـال التـي نقـوم بهـا، تواصلـت معنـا لنقـوم 
بصـوت  هادفـة  رسـالة  يوصـل  مشـرك  بعمـل 

األطفـال السـورين مـع كـورال تـريك ضخـم".
وأشـار إىل أن الحكومـة تقدم تسـهيات عدة للوكالة 

من صـاالت لعمل األنشـطة وغرها.
إال أن الوكالـة السـورية لإلنقـاذ تطمـح إىل وجـود 
مركز خـاص، يضـّم األطفـال السـورين املوهوبن 
الثقافيـة والفنيـة والعامليـة، والعمـل  يف املجـاالت 

ذلك. لتحقيـق  جـاٍر 
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أطلقـت منظمـة "بنفسـج" ثاثة 
تسـتهدف  تدريبيـة،  مشـاريع 
الشـال  يف  الشـباب  مئـات 
برنامـج  ضمـن  السـوري، 
ومبشـاركة  والطوارئ،  املتطوعن 
أربـع مؤسسـات سـورية، االثنن 

آب.  28
الحفـل  خـال  املنظمـة  وكرّمـت 
خـال  عملهـم  عـى  متطوعيهـا 
عـرض  بعـد  املـايض،  العـام 
منجـزات أكـر مـن 100 متطـوع 
أحمـد  وقـال  معهـا،  يعملـون 
إن  الرنامـج،  منسـق  قطيـش، 
مـع  بالتعـاون  بـدأت  املشـاريع 
ومنظمـة  إدلـب،  صحـة  مديريـة 
املنظـات  واتحـاد  "أورانـج"، 
 ،"UOSSM" واإلغاثيـة  الطبيـة 

."DTC" تدريـب  ومعهـد 
بال الـذي وصل يف دراسـته إىل 
السـنة الرابعـة من كليـة الحقوق، 
رشح عملـه خال الفـرة املاضية، 
ولكـن  خـرات  لدينـا  يكـن  "مل 
الرنامج قـّوى عاقاتنا االجتاعية 

وجعلنـا نعمـل كأرسة".
جـًدا  صعبـة  بظـروف  "مررنـا 
ولكـن ظـروف العمـل الجاعـي 
الـذي نعمـل فيـه أنسـانا ذلـك"، 
أضـاف الشـاب مطالبًـا املثقفـن 
إنجـاز  "بإمكانكهـم  بالتحـرك، 
عمـل عظيم كطريٍق إىل السـعادة، 
فالتطـوع يتيـح للشـخص إظهار 

وإبداعاتـه".  شـخصيته 
الخمسـون  السـنوات  متنـع  ومل 
مسـاعدة  مـن  الشـوا،  أنـس 
كونـه  جانـب  فـإىل  املتطوعـن، 
يسـاعد  "بنفسـج"،  يف  سـائًقا 
االسـتجابات،  يف  املتطوعـن 

يف  سـاعة   20 أحيانًـا  "أعمـل 
اليـوم ملسـاعدة النـاس، وأرى أن 
ذلـك أكر راحـة مـن جلويس يف 

املنـزل".
التـي  الـدورات  أن  أنـس  ورأى 
أتاحهـا الرنامج يف وقٍت سـابق، 
"جعلـت بعض الشـباب يتفتحون 
يف  ويسـهمون  الحيـاة،  عـى 
املهجريـن  مـن  الكثريـن  دعـم 

للمسـاعدة". واملحتاجـن 

مضمون المشاريع
مضمـون  عـن  قطيـش  تحـدث 
مشـرًا  بلـدي،  لعنـب  املشـاريع 
إىل توقيـع مذكـرات تفاهـم مـع 
وأوضـح  السـابقة،  الجهـات 
ضمـن  متطـوع  ألـف  "نُـدرّب 
مرشوع "مسـعف يف كل مكان"، 
أوىل،  كمرحلـة  "أورانـج"  مـع 
إضافـة إىل تدريـب 200 متطوع 
مـع  املتقـدم  اإلسـعاف  عـى 

."UOSSM "
وتعمــل املنظمــة ضمــن املــرشوع 
قــدرات  رفــع  عــى  الثالــث 
متطوعــن ليتمكنــوا مــن دخــول 
ــع  ــاون م ــل، بالتع ــوق العم س
معهــد "DTC"، بينــا تقــدم 
مديريــة الصحــة منــذ بدايــة 
املــايض،  العــام  الرنامــج، 
ــق  ــق، وف ــتيًا للفري ــًا لوجس دع

قطيــش. 
مل يبـدأ العمـل حتى اليوم سـوى 
واعتـر  "أورانـج"،  مـرشوع  يف 
املشـاريع  أن  الرنامـج  منسـق 
يف  التطـوع  فكـرة  "تعـزز 
أن "أكـر  املجتمـع"، مشـرًا إىل 
هـي  واجهتنـا  التـي  الصعوبـات 

العمـل ضمـن املناطـق الخطرة".
إدلـب  يف  الصحـة  مديـر 
إن  الخليـل، قـال  الدكتـور منـذر 
فكـرة  "مـن  جـاءت  مشـاركتهم 
اإلميـان بالحوكمـة الرشـيدة التي 
الفعـال  التعـاون  عـى  تقـوم 
بـن القطاعـن العـام والخـاص 
واملجتمـع املـدين ممثـًا بأفـراده 

. " تـه ومنظا
وتـزداد أهميـة دور املجتمع املدين 
يف ظـل الدمـار والكـوارث، وفق 
الخليـل، الـذي أضـاف يف حديثه 
لعنب بلـدي، أن الـدور "يزداد يف 
ظـل عجـز املؤسسـات العامة عن 

الخدمات". تقديـم 
شـارك يف حفل إطاق املشـاريع، 
نائب مسـؤول امللف السـوري، يف 
هيئـة اإلغاثـة اإلنسـانية الركيـة 
آلتـون،  شـعيب  محمـد   ،"IHH"
بلـدي "مشـركون  لعنـب  وقـال 
لدعـم  دورات  تقديـم  يف  معهـم 
مسـتقبل سـوريا لبناء جيـل جيد 
جاهـز ليتطـور ويتقـدم ويتسـلم 

لدولة". ا
مدينـة  يف  "بنفسـج"  تأسسـت 
أيـدي  عـى   ،2011 عـام  إدلـب 
مجموعـة مـن الشـباب، وُعرفـت 
اإلغـايث  املجـال  يف  بعملهـا 
يف  النفـي  والدعـم  والطـوارئ 

السـوري. الشـال 
ووفـق إحصائيـات املنظمـة فقـد 
و710  متطوًعـا،   120 دّربـت 
خـال  املجتمـع،  مـن  أشـخاص 
اإلسـعاف  عـى  املـايض،  العـام 
األويل ومبادئ الحاية واإلسـعاف 
النفي ومهـارات التواصل، وإدارة 

والحـاالت. الكـوارث 

أول فعالية "عيد"
لمنظمة سورية في المخيمات التركية

ضمن برنامج "المتطوعون والطوارئ"

طلق ثالثة مشاريع تدريبية في إدلب 
ُ

"بنفسج" ت
"أن تضع حياتك على المحك أو في الخطر فهذا شعور أعجز عن وصفه"، 

قالها الشاب بالل حميد، الذي يعمل مسعًفا متطوًعا مع منظمة 
"بنفسج"، معتبًرا أن المتطوع يشعر بلذة عندما ينقذ أو ُيسعد شخًصا ما.

حفل إطالق مشاريع "بنفسج" في إدلب - 28 آب 2017 )عنب بلدي(
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محمد رشدي شربجي 

 Nackt( ”تجري أحداث الفيلم األملاين “عاريًا وسط الذئاب
unter Wölfe( يف معسكر “بوخني فالد” يف والية تورينغن 
يف أملانيا الرشقية يف آخر أيام الحرب العاملية الثانية، الفيلم 

الذي تم تصويره عام 1962 يتحدث عن طفل قتل أبواه يف 
معسكر أوسشفيتز يف بولندا، وهو املعسكر األضخم الذي 
شيده النازيون هناك وأحرقوا فيه أكرث من مليون ضحية، 

هذا الطفل أنقذه أسر يهودي بولندي خبأه يف حقيبة، حتى 
حطت به الرحال يف معسكر بوخن فالد، وهو معسكر متوّسط 

الحجم قتل النازيون فيه حوايل 22 ألف إنسان خال سنوات 
الحرب الثانية.

ميوت األسر اليهودي يف املعسكر، ليتوىل مجموعة من 
السجناء، كانوا قد شكلوا مسبًقا تنظياًم رسيًا بالتعاون مع 

أحد اإلداريني الشيوعيني داخل املعسكر، حامية الطفل، بانتظار 
األمريكيني الذين بدأت تتوارد األخبار أنهم باتوا يف العمق 

األملاين. ويف حبكة درامية يتم إنقاذ الطفل يف النهاية، ويحرر 
السجناء أنفسهم من داخل السجن بعد أن فر معظم النازيني 

مع تقدم قوات التحالف.
كانت أملانيا الرشقية من حصة االتحاد السوفييتي بعد هزمية 
النازية، والتي غرت الكثر هناك ولكنها حافظت عىل السجن 

الذي تحول إىل سجن سيايس ملعاريض الشيوعية، ولسبب 
غر معروف، تم تدمر مهاجع السجناء، وبقي سور املعسكر 

الضخم وغرفة محرقة الجثث، وأبنية صغرة أخرى.
سبق وأن زرت املعسكر من قبل، وأنصح السوريني املوجودين 

يف أملانيا باغتنام الفرصة واالطاع عىل مخلّفات نظام ال 
يشبهه إال نظام األسد، ويرى الزائرون أن الذاكرة األملانية ال 

متاري يف حقيقة ال يقبل األملان النقاش فيها، وهي تحميل 
األملان كشعب املسؤولية عن جرائم النازي. لقد كان األملان 

يؤيدون هذا، ويجد املرء عىل باب املحرقة لوحة تعريفية 
بالرشكة التي اقرتحت عىل النازي بناء املحرقة بطريقة تتيح 

الرسعة و”النظافة” يف األداء مع توفر للطاقة يف ذات الوقت، 
وقد كانت الرشكة تعرف متاًما ألي غرض ستبنى املحارق، 

ولكنها آثرت السكوت والربح.
كنت أرشت يف عدة مقاالت سابقة لوجه الشبه بني النازية 

واألسدية، األسدية أكرث غباًء وهمجية طبًعا مقارنة بالنازية 
التي كانت أقرب لروح “الحداثة “ يف ذلك العرص، ولكنني أود 

أن أشر هنا إىل التشابه بني ضحايا النازية وضحايا األسدية، 
يقف هؤالء الضحايا متاًما كام الطفل يف الفيلم املذكور، عراة 
وسط الذئاب، تقصفهم أسلحة ضخمة الحجم والثمن من كل 
صوب، وال ينالون تعاطًفا إال من أناس يشبهونهم، محدودي 

العدد والتأثر. 
مل يتعرض شعب لهذا املستوى من االضطهاد البشع وقلة 
التعاطف كام حصل مع الشعب السوري، وال حتى ضحايا 

النازية، لقد كانت حربًا بني محورين عامليني، ويف هذه الحرب 
جرى تسليط الضوء عىل ضحايا الطرف اآلخر باعتبارهم أبطااًل 

واجبي التقديس، أما اليوم فا يوجد إال حرب عىل اإلرهاب، 
وهؤالء السوريون إن مل يكونوا هم اإلرهابيني فإنهم عىل أقل 

تقدير “حواضن اجتامعية لإلرهاب”.
لقد رشد األسد أكرث من نصف مواطنيه، وقىض عىل أكرث من 

نصف مليون )نصف مليون إنسان هو تعداد سكان بعض الدول 
باملناسبة(، وسبب إعاقات دامئة ملايني، ثم ال يحظى هؤالء 

املنكوبون ولو حتى باحرتام عىل تضحياتهم. يواجه السوري 
اليوم أينام حل بالشكوك واملامة، وليس نادًرا أن يحمل، وهو 
املرشد الذي ال يجد قوت يومه، مسؤولية ما حصل له. ويجد 
القارئ اليوم يف كل مكان أخباًرا تتحدث عن رضورة “إعادة 

تأهيل األسد.. أقل األعداء سوًءا”، بحسب تعبر قادة أوروبيني 
وغربيني اكتووا بنار النازية سابًقا.

وحملة إعادة التأهيل هذه يشارك فيها سوريون أيًضا بحجج 
سخيفة تشبههم، من شبيه أن السياسة وكرة القدم شيئان 

مختلفان ال يجب الخلط بينهام، ملاذا ال يلعب املنتخب السوري 
مع املنتخب اإلرسائييل إذن إذا كانت السياسة وكرة القدم 

شيئني منفصلني؟ وملاذا ال يكون قائد االتحاد الريايض لواًء يف 
جيش األسد؟ ولكنهم متاًما كرشكة بناء املحارق، آثروا السكوت 

والربح.
يوما ما سيجتمع السوريون العراة وسط الذئاب يف ساحات 
عامة، كام اجتمع أرسى املعسكر بعد تحريره ويقسمون مًعا 

قسم بوخن فالد: “نقسم أمام كل العامل يف هذا املكان الفايش 
املرعب، أننا سنناضل حتى إحضار آخر مذنب ليقف أمام قضاة 

الشعوب، حلّنا هو إبادة النازية مع جذورها، بناء عامل جديد 
للحرية والسام هو هدفنا”. عىس الله أن يجعله يوًما قريًبا، 

إنه نعم املوىل ونعم النصر.

السوري
عارًيا وسط الذئاب

كعك وألعاب.. وقنابل

إبراهيم العلوش 

أمام هذا الدمار والتشتت ليس لدى 
السوري غر صناعة األمل، ليس لديه إال 

إعادة الفرح لألطفال، ولألصدقاء، وله 
نفسه، إن استطاع إىل ذلك سبيًا.

تختفي النسوة يف املطابخ الفقرة 
واملحارصة ليبدعن شيًئا، ولو كان صغرًا 

من ذكريات العيد، وحلوياته، ويقدمنه 
مع األغنيات الصغرة التي كان يرتنم 

بها األطفال السوريون عر األعياد 
التي عاشوها، ويرضب الرجال أخامًسا 
بأسداس علّهم يستطيعون انتزاع مبلغ 

بسيط ملشوار العيد، وجعل األطفال 
يشعرون بالتغير يف يوم العيد الذي يليق 

به الفرح والبهجة والجال، عر اللباس، 
وعر األلفاظ والتعبرات التي تحفر عىل 

جدار الزمن مشاعر فرحهم بيوم العيد، 
رغم كل الظام والقهر الذي يحارصهم.

وألن التجمع سمة ليوم العيد، فإن 
املهاجرين يف كل مدينة يتجمعون يف 

مكان ما، يف متجر كبر أو يف ساحة أو 
أمام جامع، غر آبهني باتهام أدونيس لهم 
باإلرهاب، وال بتحذيره للعامل من خطرهم 
عىل مستقبل الحداثة، وعىل حقوق املرأة، 

وعىل استمرار بشار األسد وعائلته يف 
الحكم إىل األبد، وهذا بيت القصيد!

يف أورفا الرتكية كان الكثر من الاجئني 
السوريني يتجمعون يف مول “البيازة” 
الواسع، يخرجون من بيوتهم املهرتئة 

ومن حواريهم املتناثرة ليتجمعوا يف يوم 
العيد محاولني صناعة الفرح ألطفالهم 

الذين يلعبون، ويأكلون، ويستمتعون 

مبظاهر الرفاهية التي حرموا منها 
بالتهجر والقصف والحصار، بعض 

العائات ال متتلك مثن يشء تشرتيه، 
ولكنهم يتخذون املكان مبثابة مكان عام 
يتجولون فيه ويستعيدون ذكرياتهم يف 

مدنهم ويف أسواقهم التي أصبحت نائية، 
هذا النوع كان لدينا منه يف سوريا، وهذه 
املاركة مل نعرفها، وهذه األلعاب لعبنا بها 

يف دمشق أو يف حلب، وكان العاملون يف 
املكان ال يضايقون الاجئني وال يترمون 

من تجمعهم وال من قلة األشياء التي 
يشرتونها.

لقد أثبت األتراك يف أورفا، ومن كل 
األصول العرقية الرتكية، والعربية، 

والكردية، صدًقا وتعاطًفا مع السوريني، 
ومدوا يد املساعدة لهم بكرم وخاصة يف 
بدايات املحنة والتهجر يف أعوام 2013 

و2014، وكان للجامع الرتيك صورة 
املحسن العفيف والكريم واملتعاطف، يف 

حني كانت التنظيامت اليسارية يف أورفا 
شديدة التكر والفوقية يف تعاملها مع 

السوريني، وكأنها مثل معظم اليسار 
العريب، كانت ترسِّ تأييدها للنظام امللون 

بالعلامنية والتقدمية الزائفة، ليغطي 
مجارير الطائفية، والحقد، والوضاعة 

التي طافت فوق املستويات املألوفة، 
وصارت أفعال الشبيحة مثااًل للعنرصية 

وللكراهية املنقطعة النظر، وقد اعتمدت 
منظامت التمييز العنرصي اليمينية عر 
العامل صورة بشار األسد كمجرم مثايل، 

ال ميتلك قلًبا، وال عواطف تكبح الكراهية 
والتدمر اللتني ينتهجهام يف القصف، 
والتعذيب، والتهجر، وال يف استضافة 
اإلرهابيني والطائفيني ملعاقبة الشعب 

الذي قال ال للقمع، وال لاستبداد، وطالب 
بالحرية.

العيد يف الرقة املحارصة مير عىل الناس 
فيها وهم يأكلون الحشائش، كام قالت 

صحيفة “التاميز” اللندنية يف تقرير لها 
عن الرقة وعن أهلها املحارصين. وصار 

ماء الفرات، الذي ال يبعد عن املدينة إال 
بضع مئات من األمتار، حلاًم للعطىش 

واملحارصين بني مفخخات داعش، 
وطائرات التحالف، وأصبح التجول يف 

العيد شبه مستحيل، خاصة وأن الجثث 
متناثرة يف الشوارع، وال ميكن جمعها، 

ناهيك عن الركام الذي يسد الطرق، ويثر 
الريبة بوجود قناص، أو مفخخة، أو 

بصدور روائح الجثث التي تعفنت تحت 
األنقاض، با فرق إنقاذ، وال قبعات 

بيضاء، وال سوداء، فالعامل تحّجر قلبه 
عىل الرقة، وعىل أهل الرقة، وصار 

يترصف بكل عنجهية وتكّر، ضد هذه 
املدينة الصغرة والوادعة التي بدأ النظام 

بتدمرها، وها هي القوات الغازية تتعاون 
مع داعش ملحو عاصمة هارون الرشيد 

من الوجود!
يف األعيـاد يقيم تجار الحرب 

االحتفـاالت الصاخبة واملرسفة يف 
ترفها، ويرقصون عىل جثث السـوريني، 

وعىل دمارهم غر آبهني إال باملكاسـب 
التي يجنونها، سـواء من النظام، أو من 
املتاجـرة مع داعش، أو من التعاون مع 

املحتلـني اإليرانيني، أو الروس أو البي 
ومشتقاتهم. يك  يك 

لكن املرأة السورية مرصة عىل الوقوف يف 
املطبخ لتصنع شيًئا يثر الفرح والنشوة 

يف حياة عائلتها املحارصة أو النازحة 
أو الاجئة، النساء تلوّن حياتنا، وتتفّنن 
مبغافلة الحزن، وانتهاب لحظة الفرح.. 

فالسوريات والسوريون سيجعلون العيد 
املقبل أفضل، ألنهم يوًما بعد يوم يخرجون 
من حالة الفزع واالرتباك، ويعاودون بناء 
حياتهم من جديد، وسيتفتحون من جديد 

مثل أزهار تنبت عىل الصخور.. صخور 
الغربة، واللغات الصعبة، واملجتمعات 

الغريبة، وصخور االعتقال، والحصار، 
والعوز، واليتم، والقهر.. إنهم يثقون 
بأنفسهم يوًما بعد يوم، وسيعاودون 
سلوكهم املعتاد بالتسامح والوسطية 

والطموح الذي ال يعرف حدوًدا يف صناعة 
الحياة والفرح.

لكل معتقلينا، ولكل الصابرين، ولكل 
زارعي األمل، نقول كل عام وأنتم بخر!

األطفال في بلدة دابق بريف حلب الشمالي يخرجون لالحتفال بالعيد - 1 أيلول 2017 )عنب بلدي(
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اإلدارة المركزية للخدمات بدأت فرض 
سيطرتها على المديريات والدوائر الخدمية 
التابعة للمجلس، كمديرية المياه والنقل، من 
خالل قرارات تعيين لمدراء وتغيير تسميات

"تحرير الشام"
تكبح نشاط مجلس إدلب

ويبـدو أن مشـاريع "تحييـد إدلـب" 
بـدأت تتقاطع وتظهـر تخبّطًا سـببه 
وجـود  إلنهـاء  الـدويل،  الضغـط 
"تحريـر الشـام"، املتهمـة بتبعيتهـا 
فبعـد  "القاعـدة"،  لتنظيـم  املبـارشة 
عـرشة أيام مـن الدعـوة إىل تشـكيل 
"حكومـة اإلنقـاذ"، طـرح أكادمييون 
مـن جامعة إدلـب مبادرة حملت اسـم 
"اإلدارة املدنيـة يف املناطـق املحررة".

وحـر اجتـاع املبـادرة، يف 24 آب، 
نحـو 40 شـخًصا ميثلـون منظـات 
وهيئـات وفعاليات وجهات عسـكرية، 
الحـر"  وأبرزهـم مؤسـس "الجيـش 
الـذي  األسـعد،  ريـاض  العقيـد 
واتهمتـه  الذعـة،  النتقـادات  تعـرض 
بدعـم  الحـر"  "الجيـش  فصائـل 
"مـرشوع الجـوالين"، إال أنـه اعتـر 
أن "املحسـوبن عـى الثـورة وعماء 
صـورة  تشـويه  يُحاولـون  النظـام، 
مـن يعمـل جاهـًدا إلنقـاذ إدلـب من 
الهـاك، باعتبارها املحافظـة الوحيدة 

التـي بقيـت دون توقيـع هـدن".
ورشح األسـعد، يف حديـث إىل عنـب 
لتشـكيل  الجهـود  طبيعـة  بلـدي، 
املبـادرة  "أخذنـا  بالقـول  اإلدارة، 
واليـوم  الحـر،  الجيـش  بتشـكيل 
الدمـار،  إدلـب مـن  أخذناهـا إلنقـاذ 
واألهـايل  الحكومـة  قابلنـا  ولهـذا 
والهيئـات  والعشـائر  واملجالـس 
السياسـية وكل املكونـات حتـى نوجد 

املنطقـة".  إلنقـاذ  رؤيـة 
يف  الحكـم  إدارة  املبـادرة  تحـدد  مل 
إدلـب، بـل كانـت اجتاًعـا لتشـكيل 
"هيئـة عامـة" تضـم السـورين من 
مـا  لتقـرر  سـوريا،  وخـارج  داخـل 
سـيجري يف إدلب، وفق األسعد، الذي 

أوضـح أن اجتاًعـا ثانيًا سـيعقد يف 
األيـام املقبلـة تحـت مسـمى "مؤمتر 
عـام" تجتمع فيـه كافة الشـخصيات 

العسـكرية. والفصائـل  واإلدارات 
ومـن  للمدينـة  إدارة  تشـكيل  كيفيـة 
سـيحكمها يحددهـا املؤمتـرون، عى 
حـد قـول األسـعد، الـذي تحـدث عن 
قضـاء  مجلـس  لتشـكيل  طروحـات 
واحـد،  عسـكري  وجسـم  ورشطـة 
املحليـة،  املجالـس  تنتخبهـا  وإدارات 
رؤيـة  مـع  تتشـابه  خطـوات  وهـي 

مجلـس املدينـة حيـال إدلـب.
ــام"  ــر الش ــور "تحري ــن حض وع
ودورهــا يف املبــادرة، قــال مؤســس 
"الحــر" إن "األمــور ُدرســت بعنايــة 
نريــد  فنحــن  يتدخــل،  أحــد  وال 
ــع،  ــر الجمي ــك نستش ــاح لذل النج
ــر  ــر تحري ــن أال تح ــن ميك ولك
الشــام أو رمبــا ميثلهــا شــخص 
األســعد  إن  يقــال  ال  واحــد، "يك 
أو شــخًصا أو جهــة معينــة هــي 

ــادرة". ــى املب ــة ع القامئ
وخارجـي  داخـي  مطلـب  "هنـاك 
نتنـازل  أن  ويجـب  إدلـب  إلنقـاذ 
ونضحـي"، أضـاف األسـعد، مؤكـًدا 
بـل  ألحـد،  وال  للقاعـدة  ننتمـي  "ال 

الشـعب". مـع  نتعاطـف 
وعـن مسـتقبل املحافظـة، لفـت إىل 
أنه "ال ميكـن تحديده حاليًـا، فتعاون 
لسـان  وكـف  املبـادرة  مـع  النـاس 
نجاحهـا  يضمـن  عنهـا،  الحاقديـن 
وهـذا ما يُحـدد مصر إدلـب"، متمنيًا 
الداخـل  طمـوح  املبـادرة  "تلبـي  أن 
تجنيـب  نسـتطيع  يك  والخـارج، 
املنطقـة التدخـل الدويل مـن أي جهة 

دمارهـا". وبالتـايل  كانـت 

املخـاوف التي برزت لدى تشـكيل املجلس 
حـول تقييـده من قبـل "تحرير الشـام" 
بـدأت تطفـو إىل السـطح، كـا أن آمـال 
األهـايل يف االعتـاد عليـه واالنتقال إىل 
النشـاط املـدين داخـل املدينـة تضاءلت، 
بعد توسـيع "تحرير الشـام" سـيطرتها 
يف املحافظـة، ومحـاوالت فـرض نفوذها 
دعـوات  وسـط  القطاعـات،  كافـة  عـى 
مـن املجلـس للفصائل إىل "عـدم التدخل 
بالحياة املدنيـة واملجالس املحليـة حفاظًا 

عـى املصلحـة العامة".
املاضيـة  الفـرة  يف  املجلـس  ورعـى 
عـرشات املشـاريع الخدميـة، وصـواًل إىل 
تعيينـه مخاتر لألحياء وسـعيه لتشـكيل 
لجـان تديرهـا، إال أنه اصطـدم مبحاوالت 
السـيطرة عليـه، وخاصة بعـد دعوته إىل 
تشـكيل "حكومـة إنقاذ"، خـال اجتاع 
املجتمـع  مؤسسـات  معظـم  حرتـه 
املـدين يف إدلـب وما حولهـا، يف 15 آب.

وقـال رئيس املجلـس، إسـاعيل عنداين، 
"مازالـت  املبـادرة  إن  بلـدي،  لعنـب 
مرشوًعـا بحاجـة ألن يكتمـل بنقاشـات 
"طُرحـت  أنهـا  إىل  مشـرًا  املهتمـن"، 
الثوريـة،  الفعاليـات  كل  بـن  بالتوافـق 
لتنبثـق عـن مؤمتر وطنـي جامـع يكون 
مبثابـة جمعيـة تأسيسـية، إلدارة مدنيـة 
مسـتقلة ال تخضـع ألي جهـة عسـكرية، 
يف  وصاحياتهـا  مسـؤولياتها  وتحـدد 
ضـوء نظام عمـل يضبط عملهـا، عى أن 

تكـون منفتحـة داخليًا وخارجيًـا لتحقيق 
املصلحـة العامـة للبـاد".

"اإلدارة  لــ  املتتاليـة  التحـركات  وعقـب 
املدنيـة للخدمـات" التي تديرهـا "تحرير 
مبحاولـة  املجلـس  اتهمهـا  الشـام"، 
إخضاعـه لتبعيتهـا، مـن خـال قـرارات 

وصفهـا بــ "املتسـارعة".
املركزيـة  "اإلدارة  أن  عنـداين  وأكـد 
للخدمـات بـدأت فـرض سـيطرتها عـى 
التابعـة  الخدميـة  والدوائـر  املديريـات 
للمجلـس، كمديريـة امليـاه والنقـل، مـن 
وتغيـر  ملـدراء  تعيـن  قـرارات  خـال 

تسـميات".
ولفـت إىل أن الهيئـة "سـعت إىل إلحـاق 
املجالـس املحليـة بهـا وفـرض قراراتهـا 
عليهـا وإلغاء اسـتقالية املسـتقل منها"، 
مبديًـا عـدم رضـاه عـن الطريقـة التـي 

الهيئة. وفقهـا  تسـر 
بهـذه  املجلـس  مـن  املديريـات  سـحب 
الطريقـة أوقف نشـاطاته، وقـال عنداين 
إنـه مسـتعد لبحـث مسـائل مثـل تعميم 

األمـر  اقتـى  إن  املديريـات وتسـليمها 
لكـن إىل حكومـة مدنيـة غـر فصائليـة 
معـرف بهـا، مردفًـا "يف حـال توقـف 
املجلـس عن العمل سـيكون لنـا وقفة يف 

ذلـك الوقـت".
جهـة،  ألي  تابًعـا  املجلـس  يكـون  لـن 
بأنـه  اتهاماتـه  رغـم  عنـداين،  وفـق 
"ُمسـّر مـن قبـل الهيئة" حن تشـكيله، 
واعتـر رئيسـه أن الحفـاظ عـى املناطق 
االسـتهداف،  "املحـررة" وحايتهـا مـن 
يكـون عر تشـكيل حكومـة مدنية تتوىل 
زمـام األمور بعيـًدا عن العسـكرة، إضافة 
مدنيـة  ورشطـة  قضـاء  تأسـيس  إىل 
وجسـم عسـكري واحـد يخضع للسـلطة 

السياسـية.
وحـول شـكل الحكومـة املدنيـة يف ظـل 
عمـل الحكومـة املؤقتة حاليًا، قـال رئيس 
عـن  نتحـدث  ال  "نحـن  إدلـب  مجلـس 
إيجـاد بديـل عنها، فرمبـا تكون نفسـها 
فاألشـخاص  غرهـا،  أو  تعديـات  مـع 

يذهبـون واألجسـام باقيـة".

مبادرة لتشكيل "إدارة 
مدنية" في "المحرر"

عنب بلدي - فريق التحقيقات

مل يَصـُدق الجـوالين قولـه بعـد 
إدلـب،  مدينـة  عـىل  السـيطرة 
يف 28 آذار 2015، إن "النـرصة" 
بحكـم  باالسـتئثار  تُفكّـر  ال 
"هيئـة  بـدأت  فقـد  املنطقـة، 
التـي يقودهـا  الشـام"،  تحريـر 
عـىل  يدهـا  تبسـط  عسـكريًا، 
الخدميـة  القطاعـات  مفاصـل 
إدلـب  محافظـة  يف  واملدنيـة 
"بعـدل  ولكـن  إلدارتهـا،  سـعًيا 
رشيعـة اللـه التـي تحفـظ ديـن 
وأعراضهـم  وأموالهـم  األهـايل 
وتعـدل  الشـورى  وتبسـط 
صـويت  بيـان  بحسـب  بينهـم"، 

آنـذاك. لـه 
الفصيـل  مـرشوع  أن  ويبـدو 
الـذي يهـدف إىل تشـكيل "إمارة 
لكـن  قامئًـا،  مـازال  إسـامية" 
واملسـميات،  األسـاليب  بتغيـر 
وإن مل تظهـر مامحـه الكاملـة 
أو تَصـّور الهيئـة وآليـات إدارتها 

العلـن. إىل 
الوقـوف  بلـدي  عنـب  وتحـاول 
عـىل الخطـوات الرسيعـة التـي 
مـرت عـىل محافظة إدلـب عقب 
الهيمنـة الكاملـة لــ "الهيئـة"، 
واملصـر الـذي تنتظـره، يف ظل 
العمـل  يتـم  التـي  الطروحـات 
عليهـا لتشـكيل "جسـم مـدين" 
والخرائـط  إلدارتهـا،  جديـد 
الـدول  قبـل  مـن  املرسـومة 
إىل  تسـعى  والتـي  اإلقليميـة 

املنطقـة. يف  التدخـل 

مرت ثمانية أشهر على تشكيل مجلس مدينة إدلب، الذي تسّلم القضايا الخدمية 
والمدنية من اإلدارة التابعة لـ "جيش الفتح"، بعد عملها في المدينة منذ سيطرة فصائل 

المعارضة، وكأول التفاف على االتفاق القديم، أوقفت "تحرير الشام" العمل في 
المجلس، بعد إخضاع هيئاته اإلدارية والمدنية لسيطرتها كابحًة دوره بشكل كامل.
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"الهيئة" مستعدة لحل 
نفسها بشرط أن تحل 

جميع الفصائل العاملة 
في الشمال نفسها 
تحت قيادة واحدة

إىل  األنظـار  اتجهـت  املعمعـة،  هـذه  وسـط 
الحكومـة السـورية املؤقتـة، باعتبارهـا الجهـة 
املحليـة  املجالـس  إدارة معظـم  املسـؤولة عـن 
يف املحافظـة، لكـن "اإلدارة املدنيـة للخدمات" 
اسـتبقت أي تحـرك للحكومـة واعترت نفسـها 
أمـور  مبتابعـة  املخولـة  الوحيـدة"  "الجهـة 
"املحـررة"،  املناطـق  يف  املحليـة  املجالـس 
واإلغاثـة وشـؤون  املحليـة  اإلدارة  وزارة  لـرّد 
الاجئـن، التابعـة للحكومـة املؤقتـة، عر بيان 

تؤكـد فيـه أن تبعيـة املجالـس اإلداريـة لهـا.
ومل تخـص الـوزارة مدينـة إدلـب بعينهـا يف 
البيـان، بـل ذكـرت أن أي جهة جديـدة تنتج عن 
"تغيـر عسـكري" يف أي مدينة، لـن يكون لها 

سـلطة أو عاقـة بالحالـة املدنيـة أو املجالس.
وحـول مشـاركة الحكومة يف مبـادرة "حكومة 
اإلنقـاذ" يف إدلـب، قـال أحمـد قسـوم، معاون 
عنـب  إىل  حديـث  يف  املحليـة،  اإلدارة  وزيـر 
كان  ملمثليهـا،  والدعـوات  الحضـور  إن  بلـدي، 
بشـكل شـخي ومل تكـن حـارضة كحكومـة.

مل تتوقـف الحكومـة والـوزارات واملديريـات أو 
تتأثر "بشـكل كبر"، وفق قسـوم، الـذي أكد أنها 
"تتابـع عملهـا يف ظـل ما يجـري داخـل إدلب". 
ولـدى سـؤاله عـن التوجـه األمثـل، مـن وجهة 
نظـر الحكومـة، للحفـاظ عـى إدلـب، قـال إن 
جميـع اإلدارات واملديريـات والـوزارات تتكاتف 
وتتضافـر جهودهـا للوصـول إىل إدارة أفضـل 

"املحـررة". املناطق  لخدمـة 
لكنـه مل يُجب عـن إمكانية تنفيذ املبـادرات، يف 
ظـل وجـود الحكومـة، وإمكانيـة التعـاون مع 
"تحريـر الشـام" أو أي جهـة أخـرى، لتنسـيق 

العمـل ضمـن جسـم واحـد، واكتفـى بالقـول 
"قمنـا بالثـورة لبنـاء مؤسسـات عادلـة لـكل 

النـاس وهـذا مـا نطمـح إليه".
ومل تقتـرص محـاوالت "تحرير الشـام" بسـط 
يف  والخدمـي  السـيايس  امللـف  عـى  يدهـا 
املنطقـة، بـل امتدت لتطـال ملفـات كالرياضة، 
نشـاطات  مـن  واسـًعا  حيـزًا  شـغلت  التـي 
املحافظـة بـإدارة "الهيئـة السـورية للرياضـة 

والشـباب".

ومـع الحديث عـن تحرّك لــ "الهيئة" لتشـكيل 
الريـايض،  بامللـف  لهـا، خـاص  يتبـع  جسـم 
قـال ظـال املعلـم، رئيـس "الهيئـة السـورية 
للرياضـة"، إن "تحرير الشـام" مل تتدخل حتى 

اآلن ومل تصـدر تعليـات بهـذا الخصـوص.
مـع  تتقاطـع  محـاوالت  إىل  أشـار  أنـه  إال 
مـن  البسـاط  لسـحب  السياسـية،  التجاذبـات 
تحت هيئـة الرياضـة، واسـتغال البعض لذلك 
مبحاوالت إنشـاء أجسـام جديدة، لكنه اسـتبعد 
ذلـك، فقـد منعـت "اإلدارة املدنيـة للخدمـات"، 
التابعـة لـ "تحرير الشـام"، تشـكيل أي جسـم 
ريـايض، وأبقـت الوضـع كـا هـو عليـه يف 

الوقـت الحـايل.

مل تعلن"هيئـة تحرير الشـام" عن موقفها 
ورؤيتها الرسـمية مـن الخطـوات األخرة 
التـي تقـف وراءهـا، بخصـوص املرشوع 
الجديـد. وتواصلـت عنـب بلدي مـع مدير 
العاقـات اإلعامية، عـاد الديـن مجاهد، 

إال أنها مل تتلـقَّ رًدا.
ــام"  ــر الش ــا "تحري ــدة اتبعته ــرق ع ط
ــا  ــرح فكرته ــا ط ــن خاله ــت م وحاول
بصــورة غــر مبــارشة بعيــًدا عــن 
الظهــور أو البيانــات الرســمية، كان مــن 
ــو  ــل "أب ــن قب ــت م ــوة وجه ــا دع بينه
ــدة  ــع ع ــاع م ــوالين" لاجت ــد الج محم
الباحــث  بينهــا  ثوريــة،  شــخصيات 
ــتانة  ــد أس ــو وف ــد، وعض ــد أبازي أحم
الســابق أســامة أبــو زيــد، وحســن 
ــات  ــؤون الجاع ــث يف ش ــم الباح الدغي
ــكيلة  ــث تش ــل بح ــن أج ــامية، م اإلس

مــرشوع اإلدارة الــذي تحــّر لــه.
ومل متـض أيـام عـى الدعوة حتـى أصدر 
الدغيـم بيانًا أوضـح فيه تفاصيـل الدعوة 
تتمحـور  أنهـا  وأوضـح  تلقاهـا،  التـي 
الثـورة،  إليـه  آلـت  ومـا  "الحـوار  حـول 
املحـررة،  املناطـق  يف  األوراق  وترتيـب 
وذلـك بعـد تلقـي وعود مـن الهيئـة بأنها 
سـتتعامل مـع جميـع املكونـات الثوريـة 
ضمـن مصلحة الثورة والشـعب السـوري، 
تسـكت  أو  املنهجيـة  الخافـات  وتؤجـل 

األقل". عـى  عنهـا 
قبـل  طرحـت  رشوطًـا  أن  وأضـاف 
االجتـاع، منهـا "وقـف العـدوان والبغي 
متاًمـا، واإلفـراج الفـوري عـن املخطوفن 
الثوريـن، كأيب عبـد اللـه الخـويل وأيب 
تعويـض  إىل  باإلضافـة  رساقـب،  عـزام 
املترريـن، وكفالة حـق التظاهـر املدين 

سـيطرتهم". مناطـق  يف  السـلمي 
املوعـد  أخلفـت  الشـام"  "تحريـر  أن  إال 
املتفـق عليـه يف 24 آب املـايض، بحسـب 
الدغيـم، موضًحـا أن "خافًا حـاًدا حصل 

بـن أجنحة الجاعـة حول جلسـتهم معنا 
للتفاوض مـع اختاقهـم لذرائـع واهية".
قبلـت  "الهيئـة"  أن  الدغيـم  وأضـاف 
بالتواصـل مـرة أخـرى، إال أنهـا رفضـت 
فيـا بعـد، عـى خلفيـة املظاهـرة التـي 
عنجـارة  بلـدة  يف  الدغيـم  فيهـا  شـارك 
بريف حلـب الغـريب، إىل جانـب قيادين 
الزنـيك"،  الديـن  نـور  "حركـة  مـن 
مـن  نـوع  العمليـة  هـذه  أن  واعتبارهـا 

التحـدي.
القائـد العـام لـ "تحرير الشـام"، هاشـم 
خطبـة  يف  وجـه  جابـر(  )أبـو  الشـيخ 
مبسـجد يف مدينـة بنـش رسـائل حملـت 
اسـراتيجية "الهيئـة" يف املرحلـة املقبلة، 
التـي  املخططـات  مـن  العـام  واملوقـف 

ترسـمها الـدول املعنيـة باملنطقـة.
وقـال إن "الهيئـة" مسـتعدة لحل نفسـها 
بـرشط أن تحـل جميـع الفصائـل العاملة 

يف الشـال نفسـها تحـت قيـادة واحدة.
أن  أواًل  عليكـم  لنـا  "قالـوا  وأضـاف 
تحلـو هيئـة تحريـر الشـام، وقلنـا نحـن 
بنـي  الـذي  التنظيـم  لحـل  مسـتعدون 
لوسـيلة وليـس لغاية، لكـن رشط أن تحل 
الفصائـل نفسـها، ونكـون تحـت قيـادة 

واحـدة".
وأوضـح أبو جابر أنـه "يتم البحـث حاليًا 
عن جسـم واحد، بعد سـنوات مـن التمزق 

والترشذم الذي شـهدته السـاحة".
رأسـه  وعـى  "العـامل،  أن  إىل  وأشـار 
روسـيا وأمريكا، يحّرون إلنهـاء الثورة، 
والخـروج إىل جهـة يتـم االتفـاق معهـا 
عـى حـل سـيايس يبقـي األسـد ويضيع 

والشـهداء". الدمـاء 
"االجتاعـات  أن  الشـيخ  واعتـر 
إرادة  متثـل  ال  السياسـية  واملفاوضـات 

وثورتـه". الشـعب 

واتهـم منصـة موسـكو بأنهـا "صنيعـة 
روسـيا"، إىل جانـب منصة القاهـرة التي 
تعتر "صنيعـة مرص والسـيي والنظام 
"هيئـة  عـى  عـاوة  أيًضـا،  السـوري" 
الريـاض"،  صنعتهـا  التـي  التفـاوض 
والـذي "يعـد متثيلهـم للشـعب السـوري 

باطـًا". يف حقيقتـه 
يف  الـرصاع  شـخصنة  يحـاول  "الغـرب 
بأشـخاص  مرتبـط  أنـه  عـى  سـوريا، 
إنـه  الشـيخ  وقـال  السـلطة"،  يريـدون 
لكـن  السـيايس  الحـل  مـن  مانـع  “ال 
الثـورة  وأهـداف  مبـادئ  تضمـن  مـع 

السـورية".
لـه  يوضـع  إىل "مـرشوع جامـع  ودعـا 
برنامـج يرتكـز عى جهـة سياسـية متثل 
الشـعب، وجهة عسـكرية تحمي الشعب"، 
الفتًـا "هـذا ما نسـعى إليـه بعيـًدا عن أي 

أو داخلية". وسـاطة خارجيـة 

الحكومة المؤقتة تتابع عملها 
وتتحاشى الصدام

موقف غامض وغير مباشر لـ "تحرير الشام"

تضم املحافظة أكرث من 2.9 مليون 
مدين، كثرٌ منهم ُهّجروا من 

مناطق أخرى، بحسب إحصائيات 
املؤقتة. الحكومة 

أبو محمد الجوالني وأبو صالح الطحان يخططان لمعارك ريف حماة الشمالي -  )وكالة إباء(

مبادرة اإلدارة المدنية في مدينة إدلب - آب 2017 )وكالة إباء(

 هاشم الشيخ 
)أبو جابر(
القائد العام
لـ "تحرير الشام"
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كيف انفردت "جبهة 
النصرة" بمحافظة إدلب؟

ماذا تخبئ الدول إلدلب؟
تشرين الثاني 2012

ترشيـن  يف  النـرصة"  "جبهـة  تأسسـت 
الثـاين 2012 بهـدف "إعـادة سـلطان اللـه 
ورد  املنتهـك،  للعـرض  والثـأر  أرضـه،  إىل 
الرضـع"،  واألطفـال  النسـاء  إىل  البسـمة 
بحسـب بيـان صـويت أكـدت فيـه تبعيتها 
للقاعـدة واالنفصال عن "دولة اإلسـام يف 

العـراق والشـام".

كانون األول 2013 
لقـاء  يف  الجـوالين"  محمـد  "أبـو  ظهـر 
عىل قنـاة "الجزيـرة" مع اإلعامي تيسـر 
علـوين، واعتـر أن هـّم الجبهـة األول قيام 
رشع  تطبـق  راشـدة  إسـامية  "حكومـة 

. " لله ا

آذار 2015 
فصائـل  مـع  النـرصة  جبهـة  سـيطرت 
املعارضـة عىل مدينـة إدلب وريفها بشـكل 
كامـل، تحـت رايـة غرفـة "عمليـات جيش 

الفتـح"، املشـكلة مـن عـدة فصائـل.

تموز 2016
النـرصة  ارتبـاط  وفـك  الجـوالين  ظهـر 
إىل  مسـامها  وغـر  القاعـدة،  بتنظيـم 
"جبهـة فتـح الشـام"، وحـدد أهدافهـا بـ 
"تقريب املسـافات بـني فصائـل املجاهدين 
السـورية  الثـورة  وحاميـة  الشـام،  يف 
وجهـاد أهـل الشـام، وتلبيـة لرغبـة أهـل 
الشـام يف دفـع ذرائـع املجتمـع الـدويل".

أيلول 2016
لقـاء لــ "أبـو محمد الجـوالين"، دعـا فيه 
إىل كيـان يدافـع عـن أهل السـنة سياسـًيا 
وعسـكريًا، وظهـرت يف خطابـه إشـارات 
السـيايس، واسـتخدم  العمـل  التحـول إىل 
كلمة الثورة السـورية بشـكل متكـرر، ألول 

مـرة يف تاريـخ التنظيـم الجهادي.
وخـال هـذه السـنوات، قضت فتح الشـام 
الحـر"  عـىل عـدد مـن فصائـل "الجيـش 
العاملة يف الشـامل السـوري، منها "جبهة 
"جيـش  حـزم"،  "حركـة  سـوريا"،  ثـوار 
املجاهدين"، "تجمع فاسـتقم كـام أمرت".

كانون الثاني 2017 
أعلنـت فصائـل "فتح الشـام"، "نـور الدين 
الزنـي"، "لواء الحـق"، "جيـش األحرار"، 
"جيـش السـنة"، "جبهـة أنصـار الديـن"، 
تشـكيل "هيئة تحريـر الشـام"، واعتبارها 

جسـاًم سياسًيا وعسـكريًا.
سـمي الجـوالين قائـًدا عسـكريًا للفصيل، 
بينـام عـني املهنـدس هاشـم الشـيخ )أبـو 
جابـر( قائـًدا عاًمـا، وهو القـادم من حركة 
"أحـرار الشـام"، وسـط أنبـاء عـن تحكـم 

الجديد. التشـكيل  الجـوالين مبفاصـل 

أيار 2017 
الخدمـي  بالواقـع  اهتامًمـا  الهيئـة  أبـدت 
املناطـق  يف  اإلنسـانية  املنظـامت  وعمـل 
املحـررة شـامل سـوريا، ودخلـت عىل خط 
تعبيـد الطرقـات ومتديد اإلنارة يف شـوارع 

وريفها. إدلـب 

حزيران 2017 
بـدأت مامح خـاف يتوسـع بـني "تحرير 
الشـام" وحركـة "أحرار الشـام"، بعد فرض 
الهيئـة سـيطرتها عىل بعـض مفاصل إدلب 
االقتصاديـة وخاصـًة الكهربـاء، إىل أن بـدأ 
االقتتـال بـني الطرفـني يف نهايـة حزيران، 
عـىل  "الهيئـة"  بهيمنـة  انتهـى  والـذي 

. فظة ملحا ا

فتحـت سـيطرة "تحريـر الشـام" عـى 
دويل،  تدخـل  سـيناريوهات  إدلـب 
باعتبارهـا مصنفة عى قوائـم "اإلرهاب" 
السـوري. امللـف  املؤثـرة يف  الـدول  يف 
وبالتزامـن مع الخطـوات التـي تقوم بها 
عـى األرض، تسـتعرض الـدول اإلقليمية 
تحـاول  فبينـا  مخططاتهـا،  الكـرى 
ونظرتهـا  األمريكيـة  املتحـدة  الواليـات 
إلنهـاء  عسـكري  بعمـل  القيـام  روسـيا 
تحـاول  املحافظـة،  يف  الفصيـل  نفـوذ 
الحكومـة الركيـة تحييدهـا مـن خـال 
املـايض  آب   22 يف  طرحتـه  مقـرح 
يتضمـن ثاثـة بنـود يتـم دراسـتها مـع 

والفصائـل. املعارضـة 

موقف تركي متخّبط
مـن  املقربـة  شـفق"،  "ينـي  صحيفـة 
أن  ذكـرت  أنقـرة،  يف  القـرار  دوائـر 
املقـرح الـريك يتمثـل يف ثـاث نقـاط 
إدارة  هيئـة  تشـكيل  وهـي  أساسـية 
محليـة مدنيـة للمدينـة تتكفـل يف إدارة 
شـؤونها اإلنسـانية والحياتيـة، مع تحييد 
التنظيات املسـلحة عـن إدارتهـا، إضافًة 
إىل "تحويـل مقاتـي املعارضة السـورية 
إىل جهـاز رشطـة رسـمي يتكفـل بحفظ 
األمـن، وحـل هيئة تحرير الشـام بشـكل 

كامـل".
وأوضحـت الصحيفـة أن "جهات رسـمية 
مـع  اتصـاالت  حاليًـا  تجـري  تركيـة 
الفاعلة  السـورية، والتنظيـات  املعارضة 
يف املدينـة مـن أجـل التوصـل إىل حـل 
يلغي أسـباب القيام بعملية عسـكرية يف 

املحافظـة".
الواليـات  املحتملـة  العمليـة  وتتصـدر 
وفرنسـا،  وبريطانيـا  وروسـيا  املتحـدة 
ويجـري اإلعداد لهـا وتريـع خطواتها، 
وذلـك تحت مـرر "الحرب عـى اإلرهاب 
املتمثـل يف بقايا تنظيـم القاعدة وعنارص 
النـرصة املنضويـن حاليًا تحت اسـم هيئة 

تحريـر الشـام"، بحسـب الصحيفة.
أن  تخـى  "تركيـا  أن  إىل  وأشـارت 
تـؤدي هـذه العمليـة إىل تقويـة النظـام 
السـوري مـن خـال إنهـاء أكـر معقـل 
للمعارضـة السـورية املسـلحة، باإلضافة 
إىل الخشـية مـن وقـوع كارثـة إنسـانية 

عـى حدودهـا".
السـورية  الركيـة  السياسـة  وتتخبـط 
شـال  "إعصـار"  وسـط  أشـهر  منـذ 
والباحـث  الكاتـب  بحسـب  سـوريا، 
أن  معتـرًا  صالحـة،  سـمر  الـريك 
ليسـت فقـط يف  تركيـا هـي  "مشـكلة 
االتحـاد  )حـزب  املجموعـات  تنافـس 
الدميقراطـي، تحرير الشـام( للسـيطرة 
الجنوبيـة، بـل  عـى مناطـق حدودهـا 
يوجههـا  التهامـاٍت  الدائـم  تعرّضهـا 
عاقـة  وجـود  بشـأن  أحيانًـا  الحلفـاء 
تربطهـا ببعـض هـذه التنظيـات، كا 
فعلـت واشـنطن، عندما تحدثـت مطواًل 

لتنظيـم  قدمـت  تركيـة  خدمـات  عـن 
)الدولـة(".

صحيفـة  يف  لـه  مقـال  يف  وأوضـح 
"العـريب الجديـد" أن "أنقـرة ترص عى 
وجـود خطـة تسـتهدف أمنهـا القومـي 
مبـارشة، عر محاولة إنشـاء كيـان كردي 
يف شـال سـوريا، يجمـع بـن مناطـق 
الشـالية  والواجهـة  العراقيـة  الحـدود 
فتـح  ويتضمـن  سـوريا،  يف  الغربيـة 
نافـذة كرديـة تطـل عـى البحـر األبيض 

املتوسـط".
كـا "تعتـر أيًضـا أن واشـنطن نجحت 
يف تعطيـل آخـر تفاهـات لقاء أسـتانة 
إنشـاء منطقـة  الـذي دعـا إىل  الثـايث 
تخفيض التوتـر يف إدلب، بفتـح الطريق 
أمـام بنـاء قـوة محليـة جديـدة هنـاك، 
وحلفائهـا  النـرصة  جبهـة  بـإرشاف 
املحليـن، ورفـع شـعار رضورة القضـاء 
عـى هـذا التنظيم اإلرهـايب، قبـل طرح 

أي خطـة أمنيـة يف املدينـة".

خطط أمريكية فاشلة 
ال يقـل املوقـف األمريـيك مـن الوضـع 
عـن  أهميـًة  إدلـب  ملحافظـة  الحـايل 
املوقـف الـريك، وبالنظـر إىل التطورات 
الدقيقـة التـي شـهدها الوضع السـوري، 
نجـد تناقًضـا بـن املوقفـن )األمريـيك 
والـريك(، والـذي ظهـرت أوىل مامحه 
بترصيحـات تركيـة تفيـد بفشـل مخطط 

املحافظـة. أمريـيك يف 
مـن  مقتطفـات  بلـدي  عنـب  وترجمـت 
تقريـر نرشته صحيفة "يني شـفق"، 27 
آب، جـاء فيـه أن الواليـات املتحـدة كانت 
تسـتخدم "تحريـر الشـام" كذريعـة لـ 
"حتـال" إدلب، عـى أنهـا "ذراع تنظيم 

القاعدة".

املتاخمـة  إدلـب  أن  إىل  التقريـر  ولفـت 
الركيـة ستسـلم إىل "الجيـش  للحـدود 
السـوري الحـر"، مشـرًة إىل أن "العمل 
بـدأ لتشـكيل مجلس محـي وإدارة مدنية 

يف جميـع أنحـاء املحافظـة".
وشـبّهت "ينـي شـفق" ذرائـع الواليـات 
"ذريعـة  بأنهـا  إدلـب،  يف  املتحـدة 
انتهجتـه  مـا  غـرار  عـى  الدميقراطيـة 
خـال احتالهـا ألفغانسـتان والعـراق"، 
كـا "تُعطي PKK الرشعية يف سـوريا".

الحـر"،  "الجيـش  يف  القيـادي  وكان 
عقـب  عـرض  سـيجري  مصطفـى 
سـيطرة "الهيئـة" الكاملـة عـى إدلـب 
تهـدف  "أمريـكا  إن  قـال  مخططًـا 
مـن خالـه إىل متكـن قـوات سـوريا 
الرشقيـة،  املنطقـة  مـن  الدميقراطيـة 
متهيـًدا للسـيطرة الاحقـة عـى كامـل 

الحدوديـة". املناطـق 
وأضـاف أن "الخطـة )أ( عنـد األمريكان 
سـوريا  )قـوات  قسـد  دعـم  هـي 
الدميقراطيـة( لدخـول إدلـب، وهـذا مـا 

ترفضـه تركيـا وتعتـره تهديـًدا ألمنهـا 
القومـي ويتعـارض مـع مرشوع روسـيا 
وطموحهـا، ومـن املمكن أن تقبل روسـيا 
باملـرشوع األمريـيك يف حـال مل تصـل 

مـع تركيـا ألي تفاهـم حـول إدلـب".
فـإن  القيـادي،  نظـر  وجهـة  وبحسـب 
األمريـكان  عنـد  )أ(  الخطـة  "نجـاح 
يتوقـف عـى رفـض الفصائـل الثوريـة 
من أبنـاء إدلـب لرنامج الدعم والتسـليح 
عـى غرار برنامـج البنتاغون بعد خمسـة 
أشـهر، فـإن وافقـوا تـم قطـع الطريـق 

قسـد". عى 
ويف حـال عجـز األمريكيـون عـن تنفيذ 
)ب(،  الخطـة  إىل  ينتقلـون  )أ(  الخطـة 
تشـكيل  دعـم  إمـا  خيـاران،  لديهـم  إذ 
عسـكري عريب سـني، وإما عقـد صفقة 

الـروس. مـع  أكر 

محاوالت روسية ضمن "تخفيف 
التوتر"

الـدويل  الطـرف  روسـيا  إىل  باالنتقـال 
امللـف  يف  والفاعـل  األسـايس  الثالـث 
السـوري، تحاول موسـكو إنشـاء مناطق 
"تخفيـف التوتـر"، إال أنها تجـد صعوبة 
يف هـذه العمليـة، وفـق مـا أعلـن عنـه 
سـرغي  الـرويس،  الخارجيـة  وزيـر 

الفـروف.
نظـره  لقائـه  خـال  الفـروف  وقـال 
يف  تيلرسـون،  ريكـس  األمريـيك، 
آب  مطلـع  مانيـا  الفلبينيـة  العاصمـة 
املـايض، إن "العمـل عـى إنشـاء مناطق 
يكـون  لـن  إدلـب  يف  التوتـر  تخفيـف 

." سـهًا
"صعوبـة  هنـاك  أن  مراقبـون  ويـرى 
ظـل  يف  املناطـق،  تحديـد  يف  بالغـة" 
عـى  الشـام"  تحريـر  "هيئـة  سـيطرة 

املحافظـة. أرجـاء  معظـم 
وأعلنـت روسـيا أنهـا تفـاوض املعارضة 
يف سـت محافظـات، لانضـام التفـاق 
مـن  كل  يف  النـار،  إطـاق  وقـف  إىل 
حلـب وإدلـب ودمشـق وحـاة وحمص 

والقنيطـرة.
ورعـت روسـيا يف وقـت سـابق اتفـاق 
وقف إطـاق النار يف الجنوب السـوري، 
كـا  املتحـدة،  الواليـات  مـع  باملشـاركة 
الرشقيـة  الغوطـة  اتفاقـي  عـن  أعلنـت 
وريف حمص الشـايل خـال متوز وآب 

الجـاري.
وتعتـر روسـيا "هيئـة تحريـر الشـام" 
نقـاط  مـن  اسـتثنتها  وقـد  إرهابيـة، 

السـابقة. التوتـر  تخفيـف 
أن  الـرويس  الخارجيـة  وزيـر  وأكـد 
حـول  األمريكيـن  مـع  "االتصـاالت 
األزمـة يف سـوريا مسـتمرة ونأمـل يف 

. " بعتهـا متا
أمـر  ناقشـت  موسـكو  أن  إىل  ولفـت 
مناطـق تخفيـف التوتـر يف إدلـب، مـع 
وزيـر الخارجيـة الريك جاويـش أوغلو.

انتخابات المجلس المحلي لمدينة إدلب - 10 كانون الثاني 2017 )عنب بلدي(
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واقع اقتصادي جديد
يفرضه "تخفيف التوتر" في سوريا

عنب بلدي - مراد عبد الجليل

التوتـر"  "تخفيـف  اتفاقيـات  فرضـت 
بعـض  يف  جديـًدا  اقتصاديًـا  واقًعـا 
املناطـق املدرجة ضمنها، يف حن اسـتمر 
مسلسـل الحصار االقتصـادي يف مناطق 
أخـرى، مع تأخـر تنفيذ البنـود التجارية.
عـى  وتركيـا  وإيـران  روسـيا  واتفقـت 
"تخفيف التوتـر" يف محادثات أسـتانة، 
يف أيـار املـايض، قبـل انضـام الواليات 
املتحـدة األمريكيـة لتثبيت اتفـاق املنطقة 
الجنوبيـة، يف متوز، ثـم الغوطة الرشقية 
بوسـاطة مرصيـة، وأخـرًا اتفـاق ريف 
حمـص الشـايل الـذي مـازال غامًضـا 

حتـى اآلن.
االتفاقيـات أعطـت أمًا وتفـاؤاًل للمدنين 
يف املناطـق الخارجة عن سـيطرة النظام 
السـوري برفـع الحصـار ودخـول املواد 
تحسـن  إىل  يـؤدي  قـد  مـا  الغذائيـة، 
سـنوات  مـرور  بعـد  املعيـي  الواقـع 
عى الحصـار االقتصـادي، لكـن مدنين 
مازالـوا يشـككون يف تنفيـذ ذلـك، كون 
األوىل لاتفاقيـة  الراعيـة  موسـكو هـي 
واملسـؤولة عـن مقتـل آالف املدنيـن يف 

املناطق. هـذه 

انتعاش في الجنوب 
وأمل لدى المواطنين

وشـهدت مدينة درعـا وريفها يف الجنوب 
السـوري هدوًءا نسـبيًا عقـب االتفاق بن 
روسـيا وأمريـكا، مطلـع متـوز، مـا أدى 
إىل تحرك األسـواق يف بعـض القطاعات، 
أبـو  حمـزة  االقتصـادي  قـول  بحسـب 
زيـد، وهـو مديـر املحاسـبات يف منظمة 

الخدميـة واإلغاثية. "الحلـم" 
وأكـد أبـو زيـد لعنـب بلـدي أن االتفـاق 
أسـهم يف عودة الحياة ولو بشـكل جزيئ 
إىل املنطقـة، خاصة يف ظـل الحديث عن 
افتتـاح معـر نصيـب الحـدودي، األمـر 
الذي سـيفتح أبـواب التجارة مـع األردن، 
كـا كثـف نشـاط املنظـات والفعاليات 
التـي كانـت الحـرب متنعها من املشـاركة 
يف أي نشـاط، ووجـدت يف فـرة االتفاق 

تجربـة ملرحلة مـا بعـد الحرب.
كـا أنعشـت االتفاقيـة بعـض القطاعات 
يف املنطقـة مثـل تجـارة املـواد الغذائيـة 
واأللبسـة، إضافة إىل نشـاط قطاع البناء 
توليـد  وقطاعـات  املنزليـة  والتجهيـزات 
بسـبب  الشمسـية،  بالطاقـة  الكهربـاء 
ازديـاد عـودة الاجئـن مـن األردن إىل 
الداخـل السـوري، األمـر الـذي أدى إىل 
ارتفـاع إيجـارات املنـازل وزيـادة ترميم 

منها. املدّمـر 
ورغـم اعتبـار ناشـطن ومراقبـن قـرار 
ارتفعـت  إىل درعـا "مغامـرة"،  العـودة 
مؤخـرًا وترة عـودة الاجئن مـن األردن 
عائـًدا   28 مـن  السـوري  الجنـوب  إىل 
كل ثاثـة أيـام إىل 200 عائـد، بحسـب 

األردين".  "الغـد  صحيفـة 
عبـد الرحيـم العسـاودة، وهـو صاحـب 
زيـادة  سـبب  أن  اعتـر  بنـاء،  ورشـة 
الـذي  األمـل  إىل  يعـود  املنـازل  ترميـم 
أعطتـه االتفاقية لألهايل بإعـادة اإلعار، 
وخاصـة الذيـن كانوا يعيشـون يف الخيم 
قبـل  منازلهـم  إىل  العـودة  ويحاولـون 

فصـل الشـتاء.
ورفعـت عمليـات الرميـم الطلـب عـى 
مـواد اإلسـمنت التـي تدخل عـر التجار 
التاجـر  بحسـب  النظـام،  مناطـق  مـن 
محمـد الشـنور، الـذي أكـد أن الكميـات 
السـويداء،  محافظـة  مـن  تـأيت  األكـر 
ويبلغ سـعر طن اإلسـمنت بـن 55 و65 
ألـف لـرة، وطـن الحديـد 350 ألف لرة 
تقريبًـا، وسـعر املـر الواحـد مـن الرمل 

األبيـض بـن 13 و15 ألـف لـرة.
وبالرغـم مـن تحسـن الواقـع املعيي إال 
أنـه مـازال هنـاك تخـوف لـدى األهايل، 
بسـبب غمـوض االتفـاق وعـدم ظهـور 
تفاصيلـه للعلـن، والخـوف مـن حصول 
أي انتكاسـة يف املسـتقبل، بحسـب قـول 

زيد. أبـو  االقتصـادي 

ضغط اقتصادي للقبول باالتفاق
الشـايل،  حمـص  ريـف  مناطـق  أمـا 
التـي تعرضت يف السـنوات السـابقة إىل 
حصاٍر كامل، ودخلـت يف 2016 مبرحلة 

وإنسـانية  غذائيـة  معابـر  جديـدة عـر 
قبـل  مـن  أخـرى  وتفتـح  تـارة  تغلـق 
الطرفـن املتنازعن، شـهدت نشـاطًا يف 
الحركـة التجاريـة عقـب توقيـع اتفاقيـة 
"تخفيـف التوتر" بن الفصائل وروسـيا 

بوسـاطة مرصيـة، يف آب املـايض.

رئيـس مجلـس الرسـن املحي، يوسـف 
مـع  إنـه  بلـدي  لعنـب  قـال  درويـش، 
شـهدت  التنفيـذ  حيـز  االتفـاق  دخـول 
املعابـر حركة محـدودة أدت إىل تنشـيط 
احتياجـات  وتأمـن  التجاريـة،  الحركـة 
الغذائيـة  املـواد  مـن  املحليـة  السـوق 
واسـتقرار األسـعار، إضافة إىل تشـجيع 
عـودة األهـايل إىل منازلهـم يف املدينـة.
لكن األسـعار عـادت إىل االرتفاع بسـبب 
املعابـر،  هـذه  عـى  التضييـق  عـودة 
الفصائـل  االتفـاق النقسـام  بعـد فشـل 
اتفـاق  املدنيـة حـول بنـود  والفعاليـات 
جديـد أبـرم عنـد معـر الـدار الكبـرة.
وهـو ما أكـده درويش بقولـه "اآلن هناك 
التضييـق  نتيجـة  األسـعار  يف  ارتفـاع 
الرتفـاع  إضافـة  املعابـر،  حركـة  يف 

التجـار  يدفعهـا  )التـي  األتـاوات  قيمـة 
وجـود  عـدم  ظـل  يف  املعابـر(،  عـى 
ضوابـط متوينيـة تحـدد األسـعار ومتنع 

االحتـكار". 
مـن جانبـه أكـد عضـو مجلس تلبيسـة، 
أبو سـفيان خشفة، أن األسـعار تضاعفت 
قصـف  عـودة  عقـب  جنـوين  بشـكل 
الحولـة، إضافـة إىل تقنـن دخـول املواد 
األساسـية عر معـر الدار الكبـرة، الذي 
يعتـر الرشيان الحيوي للمنطقة، بسـبب 
األتـاوات التـي يفرضها الحاجـز، ما أدى 
إىل التضخـم يف األسـعار وإغـاق بعض 

التجارية. املحـال 
يلـف  الـذي  الغمـوض  مـن  وبالرغـم 
االتفـاق وعـدم التوصـل إىل حـل، إال أن 
درويـش توقـع أثـرًا إيجابيًـا يف املنطقة 

االتفاقيـة. يف حـال طُبقـت 

غموض في حرية التجارة بالغوطة
الواقـع االقتصـادي يف الغوطـة الرشقية 
مل يكـن بأفضل حـااًل من مناطـق الريف 
خـال  األسـعار  تذبذبـت  إذ  الحمـي، 
األيـام املاضيـة بالرغم من توقيـع اتفاقية 
"تخفيـف التوتـر" بـن روسـيا وفصيل 
"جيـش اإلسـام" قبـل انضـام "فيلـق 

إليها. الرحمـن" 
فـك  عـى  بنـوده  أحـد  ينـص  االتفـاق 
الحصـار وإقامـة مفاهيم جديـدة للتبادل 
التجـاري بـن مناطق املعارضـة والنظام 
مـن دون أي قيود أو أتـاوة، أي إنهاء عهد 
التاجـر محي الديـن املنفوش، الـذي كان 
يدخل قافـات غذائية من معـر الوافدين 

إىل داخـل الغوطـة ويتحكم باألسـعار.
الغوطـة  يف  واالقتصـاد  التجـارة  إدارة 
الرشقيـة قالـت إن آخـر يـوم كان يف عقد 
املنفـوش هو 24 متوز املـايض، ما أدى إىل 
توقـف إدخـال البضائع إىل املعـر من قبل 
النظـام، وإنهـاء عقود التجـار املحلين مع 
املنفـوش، متوقعـن دخـول االتفـاق حيز 

التنفيـذ وبدء حريـة الحركـة التجارية.
أدى ذلك، بحسـب اإلدارة التابعة للحكومة 
املؤقتـة، إىل ارتفـاع أسـعار بعـض املواد 
الغذائيـة وحالة مـن الجمـود يف الحركة 

التجاريـة الناتجـة عـن الكسـاد وضعف 
وارتفـاع  املـوارد  الرشائيـة وقلـة  القـوة 
نسـبة البطالة ونـدرة املـواد األولية وعى 

رأسـها الوقـود ومصـادر الطاقة.
لكـن األسـعار عـادت إىل طبيعتهـا بعـد 
دخـول بعـض السـيارات املحملـة باملواد 
تحـدد  أن  دون  الغوطـة،  إىل  األساسـية 

اإلدارة عـن طريـق َمـن.
مـن جهتـه أصـدر مجلـس أهـايل دومـا 
فيـه  املـايض، طالـب  آب   28 بيانًـا، يف 
لاتفـاق  الكامـل  بالتطبيـق  النظـام 
وتحريـر  املعابـر  فتـح  بنـد  وخاصـة 
التجـارة دون قيـد أو رشط، كـا طالـب 
بالضغـط  )روسـيا(  لاتفـاق  الضامـن 

مبضمونـه. لالتـزام  النظـام  عـى 
وطالب املجلـس إدارة التجـارة واالقتصاد 
يزيـد  غذائيـة  مـواد  أي  دخـول  مبنـع 
تحـت  الحقيقيـة  قيمتهـا  عـن  سـعرها 
أي بنـد، رافًضـا إضافـة أي مبلـغ عـى 

للسـلع. الحقيقيـة  التسـعرة 

إدلب تنتظر
أتـاح توقـف القصـف يف محافظـة إدلب 
األسـواق،  إىل  النشـاط  لعـودة  الفرصـة 
بعدمـا كان الطران يسـتهدف التجمعات 
البرشيـة والسـكانية، إال أن زيـادة نفـوذ 
دخـول  قيّـدت  الشـام"  تحريـر  "هيئـة 
بعـض املـواد مـن معـر بـاب الهـوى، 
كمـواد البنـاء والحديد، ما رفع أسـعارها، 

وسـط دعـوات السـتئناف دخولهـا.
عـى  املدرجـة  إدلـب،  مصـر  ومايـزال 
التوتـر"، مجهـواًل،  اتفاقيـات "تخفيـف 
وسـط مخططات لعـدة دول لتحييدها أو 
بـدء عملية عسـكرية فيهـا إلنهـاء "هيئة 

الشـام". تحرير 
ويبقى األهـايل يف املناطق بانتظار تطبيق 
االتفاقيـات برشوطهـا املتفـق عليهـا أمًا 
يف تحسـن الواقـع االقتصـادي املعيـي 
لهـم بعـد سـنوات مـن الحصـار، لكنهـم 
يتخوفـون من تكـرار سـيناريو االتفاقيات 
تنفيذهـا يف  دون  حالـت  التـي  السـابقة 
ظـل تعنـت النظـام وعـدم قـدرة األطراف 

الضامنـة التأثـر عليه.

مع دخول االتفاق حيز 
التنفيذ شهدت المعابر 
حركة محدودة أدت إلى 
تنشيط الحركة التجارية، 
وتأمين احتياجات 
السوق المحلية من 
المواد الغذائية واستقرار 
األسعار، إضافة إلى 
تشجيع عودة األهالي 
إلى منازلهم في المدينة
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عنب بلدي - علي بهلول

سـمعت الكلـات التـي خرجت مـن فمه 
مخنوقـة وخائفـة، مـع إنهائـه للمكاملـة 
مـن  تقريبًـا  أمـل  فـا  واضـح،  بعجـز 
التجـّرؤ عـى االقـراب مـن الحاجز عى 
أطـراف دمشـق، بعدمـا كـرت حـاالت 
شـبيهة  بتجـارب  مـرّت  التـي  االعتقـال 
املختفـن  عـدد  وصـل  أن  إىل  حينهـا، 
مـدين،  ألـف   85 مـن  أكـر  إىل  اليـوم 
لحقـوق  السـورية  الشـبكة  بحسـب 

اإلنسـان.
إمـا  أبناءهـم  فقـدوا  وآبـاء  أمهـات 
مبداهـات عشـوائية، أو بعـد اعتقالهـم 
عـى حاجز مـا، وغالبًـا ما يكون السـبب 
عـى  ثائـرة  معينـة،  ملناطـق  انتاءهـم 

األسـد. نظـام 
حتـى  ميتًـا  كان  إن  نعـرف  أن  "نريـد 

ندفنـه، أم حيًـا لننتظـر، فقـط نريـد أن 
تقـول  أن يخرجـوه"،  ال  نفهـم وضعـه، 

ابنهـا. اختفـى  التـي  األمهـات  إحـدى 
خـال  السـوري  النظـام  ورفـض 
االعـراف  املاضيـة  السـبع  السـنوات 
بارتكابـه لجرائـم إخفـاء قـري، فضًا 
التـي  واإلعـدام  التعذيـب  عمليـات  عـن 
املعتقلـن  مـن  اآلالف  عـرشات  طالـت 
املختفـن  بحكـم  واملصنفـن  لديـه، 
أي  تعـرف  ال  عائاتهـم  كـون  قـًرا، 

عنهـم. معلومـة 
يـروي معتقلون سـابقون نجـوا من أقبية 
املخابـرات األسـاليب التي يتبعهـا النظام 
يف محـو أي أثر لهـم، وأهمها تسـجيلهم 
بأسـاء وهمية وأرقـام، بحيـث ال تتمكن 
أي لجنـة تحقيـق دوليـة، إذا ما قُـدر لها 
النجـاح يف الوصـول إىل هذه السـجون، 
الذيـن  األشـخاص  عـى  العثـور  مـن 

تطالـب عائاتهـم بهم.
املخابـرات  بفـرع  صـار  "تـريك 
العسـكرية، بعدمـا خلص تحقيـق"، هذه 
آخـر معلومـة وصلت عن شـاب مـن دير 
الـزور جـرى اعتقالـه يف ريـف دمشـق، 
بعـد نزوحه مـن املحافظة املنكوبـة. لكن 
والـده السـبعيني مل يتعـب خـال ثـاث 
سـنوات من التوجـه كل يـوم صباًحا إىل 
املحاكـم، وأبواب السـارسة واملسـؤولن 
بحثًـا عـن ابنـه، إال أنـه مل يحصـل عـى 
أي جـواب رسـمي يؤكـد لـه فقـط مكان 
وجـود ابنـه، وليـس وضعـه الصحـي أو 

سـبب اختفائـه.
املفاجـأة أن املعلومات التـي انقطعت بعد 
أقل مـن عام عـى اختفـاء تـريك، عادت 
عـر عـدة شـباب كّل منهـم كان معتقـًا 
يف فـرع أمنـي مختلـف تطمـن األب، أن 
تـريك كان معهـم، "ميكـن ما بقـي فرع 

مـا فـات عليـه، وال واحـد منهـم رضيان 
يقي ويـن صـارت أراضيه"، يقـول "أبو 

تريك".
مل يتوقـف األمـر عـى مناطـق سـيطرة 
النظـام، فالغوطة الرشقيـة التي كانت يف 
يـوم من األيـام ملجأ للفارين مـن النظام، 
فقـدت عـدًدا مـن أبنائها بشـكل مفاجئ، 
مصرهـم،  توضـح  معلومـة  أي  ودون 
فصائـل  هـم  املـرة  هـذه  والخاطفـون 

املعارضـة.
مظاهـرات عـّدة شـهدتها بلـدات الغوطة 
والفصائـل  اإلسـام"  "جيـش  تطالـب 
األخـرى، مبحاكمـة املعتقلـن والكشـف 

عـن مصرهـم.
معنـا"،  ابنـك  النـرصة  جبهـة  "نحـن 
"هـام"  لوالـد  رسيـع  هاتفـي  اتصـال 
تفصيـل  أي  دون   ،2014 منـذ  املختفـي 

آخـر.

ومـا هـي إال عامـان حتـى يصـل الخـر 
سـجن  يف  "ابنـك  لوالدتـه:  الصـادم 
صيدنايـا". ومل تتمكـن العائلـة حتى اآلن 
مـن التأكـد مـن الجهـة التـي اختطفـت 
ابنهـا، هل هـو مـع النظـام أم املعارضة.

وبهمـس  تقـول،  اإلشـاعات  لكـن 
الـكام إال  شـديد بحيـث ال يسـمع هـذا 
تبـادل  عمليـات  أن  املختفـن،  أهـايل 
النظـام  فصائـل  بـن  ومعتقلـن  أرسى 
املخطوفـن  عـى  تحكـم  واملعارضـة، 
بتنقـل أبـدي بن أيـدي املسـلحن، الذين 
ال نعـرف عـى وجـه التأكيـد هدفهم من 
إدراج  التبـادل هـذه، وال طـرق  عمليـات 

فيهـا. األسـاء 
صفقـات  السـوري  النظـام  ويسـتغل 
التبـادل هـذه، التـي تركّـز عـى "الكم"، 
باعتقـال أنـاٍس جـدد ثـم اإلفـراج عنهـم 
مبوجـب االتفـاق مـع فصائـل املعارضة.

عنب بلدي - حنين النقري

“اللـه، سـوريا، بشـار وبـس”، هتـاف مؤيـدي 
األسـد املعروف يصـدح، ال يف القرداحة مسـقط 
رأسـه، وال يف دمشـق عاصمـة حكمـه، وإمنـا 
الجئـني  قبـل  مـن  أملانيـا،  يف  فرانكفـورت  يف 
بعـد،  عـن  وإن  ميارسـون،  مازالـوا  سـوريني، 
تأييدهـم ملـن هّجرهـم، ويـرّصون عـىل رشعية 
حكمـه وعدالتـه، وبطـش العصابـات املسـلّحة 

للسـوريني. وقتلهـا 

ــني،  ــني الاجئ ــن ب ــن م ــا املؤيدي ــرف متاًم “نع
ــول  ــا”، يق ــم أيًض ــن بينه ــبيحة م ــز الش ومنّي
الســيد ياســني )34 عاًمــا( وهــو الجــئ ســوري 
ــز  ــبيح يتمي ــف “الش ــا، ويضي ــم يف أملاني مقي
بأموالــه، فغالــب الشــبيحة أتــوا الســتثامر 
ــا  ــدو كونه ــا ال تع ــم ألوروب ــم، وهجرته أمواله
بحًثــا عــن رزق، إذ ال تواجههــم أي مشــكلة 
ــي  ــام الت ــق النظ ــة يف مناط ــية أو أمني سياس
تعيــش ظروًفــا جيــدة مقارنــة ببقيــة املناطــق، 

ــت”. ــادّي بح ــا اقتص ــم إىل أوروب لجوؤه

نعيم أم جحيم؟
بحكم عملـه كمرتجم متطوع ملسـاعدة الاجئني 
الجـدد، يلتقـي ياسـني بأصناف ال حـرص لها من 
السـوريني الاجئـني إىل أملانيا، يقـول “كمرتجم 
ال ميكنني سـوى نقـل ما يقولونـه حرفًيا، لكنني 
كإنسـان وكمعـارض للنظـام ال أسـتطيع فهـم 
املؤيـد الـذي يخـرج مـن سـوريا، إن كان النظام 
معيشـة  مسـتوى  للشـعب  ويؤّمـن  حـق  عـىل 
ُمـرض، ملـاذا هربـت مـن نعيمـه؟ يف الحقيقـة 
البلـد،  واقـع  سـوء  عـىل  دالالتـه  لـه  اللجـوء 
وسـواء شـاء املؤيـد أم أىب فإنـه بلجوئه يشـر 
إىل أحقيـة مطالبنـا يف املظاهـرات التـي خرجنا 
بها يف شـوارع سـوريا، أيـام كان رئيسـه يقول 

عنـا إننـا مندسـون وجراثيم”.
يف  ياسـني  سـاعدها  التـي  الحـاالت  إحـدى 
الرتجمـة كانت لعائلـة اتضح له تأييدهـا للنظام، 
يقـول “العائلة من سـكان جرمانـا وترجمُت لهم 
مـا وصفـوه بأنـه األذى الـذي وقع بهـم من قبل 
الفصائل املسـلحة، كان األب ينعـزل عن الاجئني 
وال يرغـب باالحتكاك بهم عـىل اإلطاق، ومبجرد 
أن حصـل عىل حق اللجـوء سـارع بتعيني محام 
وافتتـح  سـيارة  واشـرتى  عائلتـه،  شـمل  للـم 

املاديـة  الغذائيـة، أوضاعـه  املـواد  كشـكًا لبيـع 
ممتـازة حتـى إن السـيدة األملانيـة التـي أعمـل 
معهـا أخرتنـي أنهـم ال يحتاجون أي مسـاعدة، 
ملسـتوى الرفاهيـة التـي يعيشـون فيهـا، هـذه 
عينـة مـن مؤيـدي األسـد الذيـن يعيشـون يف 

أوروبا”.

مجرمون أم الجئون
مـن  موجـة  و2015   2014 العامـان  وشـهد 
اسـتقبال  يف  األوروبيـة  للسياسـة  االنتقـادات 
ومنـع  التدقيـق  عـىل  ركـزت  والتـي  الاجئـني، 
وصـول أي ممن تصفهـم بـ “اإلرهابيـني” إليها.

بــ  سـوريا  يف  يُعرفـون  ممـن  العديـد  لكـن 
حـق  ونالـوا  أوروبـا  إىل  وصلـوا  “الشـبيحة” 

ذويهـم. شـمل  ملّ  مـن  ومتكنـوا  اللجـوء، 
دفـع ذلك ناشـطني مدنيـني إلطـاق حمات عر 
مواقـع التواصـل االجتامعـي، من بينهـا صفحة 
“مجرمـون ال الجئـون”، التـي راقبـت حسـابات 
مجموعـة من منـارصي النظـام السـوري الذين 
تورطـوا بأعـامل عسـكرية، ونـرشت لقطات من 
حسـاباتهم وهـم يحملـون أسـلحة أو ميثلـون 

بالجثـث، ويهتفون باسـم األسـد.

مختفون قسًرا في سوريا.. يبحثــــون عّمن يجدهم
"عمي إذا في مجال 

تطمن على خالتي 
ووالدها، بعد الحاجز 

ما عاد في اتصال 
معن"، بهذه الكلمات 
أشار شاب في جامعة 

دمشق ألحد أقربائه 
عبر الهاتف الحتمال 

اختفاء عائلة كاملة 
أثناء عبورهم من 

الريف إلى العاصمة، 
من أجل تقدم أبناء 

خالته إلى المفاضلة 
العامة سنة 2013.

الهروب من النعيم

مؤيدو 
األسد..

ماذا يفعلون
في أوروبا؟



15 عنب بلدي - السنة السادسة - العدد 289 - األحد 3 أيلول/سبتمبر 2017

رايتـس  "هيومـن  مطالبـة  مصـر  مـا  تـرى 
ووتـش"، وتوصياتهـا الشـديدة للقامئن عى 
محادثات السـام حول سـوريا، لتشـكيل لجنة 
قضيـة  إلنهـاء  واسـعة،  بصاحيـات  تحقيـق 
املختفن قًرا واملقابـر الجاعية يف الباد، يف 
ظل اسـتخدام أسـاليب شـديدة التعقيد، بحيث 
قد يكـون الجناة أنفسـهم قد فقـدوا الكثر من 

املعلومـات املهمـة حـول مصـر ضحاياهم.
قـًرا  للمختفـن  العاملـي  اليـوم  مبناسـبة 
الذي يصـادف 30 آب من كل عـام، تصاعدت 

عدة أصـوات حول العـامل للمطالبة بالكشـف 
عن مصر املفقودين يف سـوريا، ال سـيا يف 
مناطـق النظـام، وال أرقـام دقيقـة تسـتطيع 
أن تكشـف عددهـم يف الحقيقـة، لكـن مـن 
وأحباءهـم  وأصدقاءهـم  ذويهـم  أن  املؤكـد 
يتمنـون لـو يكـون كل يـوم هـو يوًمـا عامليًا 
للمختفـن قـًرا، عـّل معلومـة صغـرة، ولو 
تريـح  أبنائهـم،  أحـد  ملقتـل  تأكيـًدا  كانـت 
قلوبهـم التـي تعيـش منـذ سـنوات يف حالة 

عمـى كي عـن الحقيقـة.

إال أن هـذه الدعـوات مل تتجـاوز حـدود الفضـاء 
اإللكـرتوين، ويكفي بحث بسـيط عر “جوجل“ 
ألخـذ نظـرة عـن الجرائـم التـي حاكـم القضـاء 
األملـاين مبوجبهـا بعـض السـوريني، وتنحـرص 
أو  “متطرفـة”  جامعـات  إىل  االنضـامم  بتهـم 
ارتـكاب جرائـم يف صفـوف املعارضة املسـلحة.

هوا الشام
بعـد أن لجـأت مهندسـة اإللكـرتون منـال )27 
الحقـد  مسـتوى  فاجأهـا  السـويد،  إىل  عاًمـا( 
يف كلـامت إحـدى صديقاتهـا املؤيـدات للنظـام 
أثنـاء محادثة معهـا، تقول “سـألتني بسـخرية 
)شـو.. كيـف الهايـم؟ ندمتـي أنـك طلعتـي وال 
لسـا(، لتتابـع حديثهـا عـن هـوا الشـام ومـاء 
بعدهـا  ترتكهـام،  أن  يسـتحيل  الـذي  الشـام 
بفـرتة علمـُت مـن حالتهـا عـىل فيس بـوك أنها 
تـدرس املاجسـتر يف إيطاليـا، غر آبهـة بهواء 
الشـام عنـد أول منحة دراسـية ُقبلت بهـا خارج 

الوطـن”.
تضيف منـال أن صديقتهـا مل ترتدد عن سـؤالها 
بخصـوص متطلبـات التقـدم برسـالة الدكتوراة 
يف أملانيـا، وتضيـف “عندما سـألتها عـن موعد 

عودتهـا للشـام، أخرتنـي حرفًيا )مـن يتقاىض 
راتًبـا باليـورو لـن يعـود لراتـب 50 ألـف لـرة 
منـح  عـن  بعدهـا  منـي  لتسـتفرس  سـورية(، 

الدكتـوراة يف أملانيـا”.

المؤيد “مدّلل”
بعجـز وغضب نتيجـة الصعوبات التـي تواجهها 
يف اسـتصدار جواز سـفر البنها، تصـف الاجئة 
السـورية يف أملانيـا أم كـرم )30 عاًمـا( مؤيدي 
األسـد بـ “املدللني” عنـد دول العـامل كلها، تقول 
صعوبـات،  مـن  نواجـه  مـا  املؤيـد  يواجـه  “ال 
ميكنـه العـودة للبلـد متـى أراد، ميكنـه تجديـد 
جـواز سـفره والـرتدد عـىل الدوائـر الحكوميـة 
العـامل  ودول  تنكيـل،  أو  اعتقـال  خـوف  دون 
تسـتقبله كأي سـوري آخـر بـل وأفضـل بحكـم 
رضـا األسـد عنـه وسـهولة اسـتخراج أوراقـه 

وتصديقهـا”.
تدلـل أم كـرم عـىل فكرتهـا بقصـة ترويهـا عن 
إحـدى زميات الجامعـة، تقول “إحـدى زميايت 
يف الدراسـة مـن طائفـة النظـام، كانـت تـأيت 
للجامعـة بسـيارة ومل تحمل مـادة جامعية قط، 
بالطبـع حصلت عىل عمـل مميـز يف التلفزيون 

السـوري بعـد التخـرج مـن قسـم اإلعـام، يف 
سـنوات الثـورة مل تتأثـر بأدىن ظـرف كونها من 
سـكان املناطـق الراقية يف دمشـق، اليـوم أراها 
تكتـب عـىل فيـس بـوك خـر سـفرها القريـب 
هنـاك،  مقيـم  لطبيـب  خطوبتهـا  بعـد  ألملانيـا 
هكـذا ينـال املؤيـد عنـب الشـام وبلـح أوروبـا 

. ” مًعا

يزورون سوريا بال مشاكل
ذكـر تقريـر صحفي أملـاين أن الجئني سـوريني 
القانونيـة  الحاميـة  حـق  ميتلكـون  وعراقيـني 
قضـوا إجازتهـم الصيفيـة يف سـوريا والعـراق.
وأشـار التقريـر، الـذي نرشته صحيفـة “فيلت” 
األملانيـة يف 17 آب، أن دائـرة األجانـب يف واليـة 
بـادن فورمتبـرغ سـجلت مـا ال يقـل عـن 100 
الجـئ كانـوا قـد سـافروا منـذ عـام 2014، عدة 

مـرات، إىل بلدانهـم األصلية.

ويعاقـب القانـون األملـاين الاجـئ الحاصل عىل 
حـق الحاميـة القانونية، يف حـال زار بلـده قبل 

انتهـاء النزاعـات، بسـحب حق اللجـوء منه.
أملانيـا  السـوريون يف  الاجئـون  وغالًبـا يـزور 

دون  سـوريا  يف  نسـبًيا  املسـتقرة  املناطـق 
اإلفصاح عـن ذلك ملكتـب الاجئـني، خاصة أنهم 
بـروت. مـن  بـًرا  السـورية  األرايض  يدخلـون 

مـن جانبـه، قـال أمـني عـام وزارة الداخلية يف 
الواليـة، يوليـان فورتينبرغـر، “عندمـا يسـافر 
الجـئ معـرتف بـه إىل بلـده األصـيل مـن أجـل 
التهديـد، يتـم  أو  املطـاردة  قضـاء عطلـة رغـم 
التسـاؤل بحق عـن قانونية الحاميـة التي يتمتع 

األجنبي”. هـذا  بهـا 
واسـتند التقرير الـذي نرشته الصحيفـة األملانية 
واليـة  يف  الداخليـة  وزارة  أجرتـه  إحصـاء  إىل 
بـادن فورمتبـرغ، وأشـار إىل أن أهـداف قضاء 
العطلـة يف بلدانهـم كانت إمـا لرؤيـة عائاتهم 

وأصدقائهـم، أو زيـارة عمـل.
مل  “فيلـت”،  لصحيفـة  رسـمي  متحـدث  وأكـد 
تذكـر اسـمه، أن عـىل املـرء أن يتوقـع “أرقاًمـا 
كبـرة غـر معلنة” ملثـل هـذه الحـاالت، خاصة 
أثنـاء ذهـاب الاجئني إىل سـوريا والعـراق التي 

تعـاين مـن سـوء األوضـاع األمنيـة.
ــون  ــن 1.2 ملي ــد ع ــا يزي ــا م ــتقبلت أملاني واس
الجــئ منــذ نهايــة عــام 2015، معظمهــم مــن 

ــراق. ــوريا والع س

مختفون قسًرا في سوريا.. يبحثــــون عّمن يجدهم

مجتمع

رايتـس  “هيومـن  منظمـة  طالبـت 
قويـة  مسـتقلة  بهيئـة  ووتـش” 
وقائـع  يف  للتحقيـق  الصاحيـات 

سـوريا. يف  “االختفـاء” 
آب،   30 للمنظمـة، نـرش يف  بيـان  ويف 
لضحايـا  الـدويل  اليـوم  مـع  بالتزامـن 
االختفـاء القـرسي، قالت إنه يجـب فوًرا 
تشـكيل مؤسسـة مستقلة مسـؤولة عن 
التحقيـق يف مصـر وأماكـن املختفـني، 
والتوصـل إىل رفـات املجهولـني واملقابر 

الجامعيـة يف سـوريا.
وأكـدت أنـه “يجـب أن يكـون لهـا والية 
مبـا  بالتحقيـق،  لهـا  تسـمح  واسـعة 
السـجات  جميـع  اسـتعراض  يشـمل 
وأن  مسـؤول،  أي  ومقابلـة  الرسـمية 
تكـون مدعومـة دولًيـا، سـواء سياسـًيا 

ماديًـا”. أو 
وتوصلت “لجنـة األمم املتحـدة للتحقيق 
املعنيـة بسـوريا” إىل تفـي اسـتخدام 
لإلخفـاء  السـوري  النظـام  حكومـة 
القـرسي، وأنـه قـد يرقـى لــ "جرميـة 

اإلنسـانية”. ضـد 
وقالـت سـارة ليا ويتسـن، مديرة قسـم 
رايتـس  “هيومـن  يف  األوسـط  الـرشق 
ووتـش”، إن سـوريا “لـن تتمكـن مـن 
املفاوضـات  أخفقـت  إذا  قدًمـا  املـي 
لفظائـع  املناسـب  بالقـدر  التصـدي  يف 
االحتجـاز واالختفـاء. يجب عـدم تجاهل 
أن  يُرجـح  ميـر  يـوم  كل  األمـر،  هـذا 
واإلعـدام  التعذيـب  مـن  املزيـد  يشـهد 

. ” للمختفـني
يف  املختفـني  عـدد  تحديـد  ميكـن  وال 
العظمـى  الغالبيـة  ألن  بدقـة  سـوريا 
مـن مراكـز االحتجـاز مغلقـة يف وجـه 
املنظمـة،  بحسـب  الخارجيـة،  األطـراف 
وعـادة مـا يُحتجـز املعتقلـون مـن قبل 
أجهـزة األمـن الحكوميـة والعديـد مـن 

الجامعـات املسـلحة غـر الحكومية يف 
سـوريا، مبعـزل عـن العـامل الخارجـي.

لحقـوق  السـورية  “الشـبكة  وتوثـق 
اإلنسـان” أكـرث مـن 65 ألف شـخص قد 
اختفـوا قـرًسا أو اخُتطفـوا يف سـوريا 
منهـم  العظمـى  الغالبيـة   ،2011 منـذ 
قـوات حكوميـة وميليشـيات  يـد  عـىل 

للحكومـة. مواليـة 
املختفـني  عـدد  إن  تقـول  أنهـا  إال 
واملعتقلـني قـد يفوق هـذا الرقـم بكثر.

ووتـش”  رايتـس  “هيومـن  وطالبـت 
الداعمـني الدوليـني للعمليات السياسـية 
بضـامن  وجنيـف  أسـتانة  يف  املزمعـة 
لقضيـة  مسـتفيض  بشـكل  التصـدي 
املحتجزيـن واملختفني خـال املفاوضات.

وأكـدت أنـه عـىل روسـيا وإيـران، أبرز 
داعمـي النظـام السـوري، الضغـط عىل 
أسـامء جميـع  فـوًرا  لتنـرش  الحكومـة 
املتوفـني يف مراكـز االحتجـاز،  األفـراد 
وتعيـد  املتوفـني  أهـايل  تُخِطـر  وأن 
عنـد  الحـال  هـو  كـام  إليهـم.  رفاتهـم 
املسـلحة  للجامعـات  الداعمـة  الـدول 
غـر الحكومية، مثـل تركيا والسـعودية 
التـي يجـب عليهـا  املتحـدة،  والواليـات 
عـن  بالكشـف  الجامعـات  هـذه  إلـزام 

لديهـا. املحتجزيـن  مصـر 
وطالبـت املنظمـة مبعوث األمـم املتحدة 
إىل سـوريا، سـتيفان دي ميسـتورا، أن 
يتحـدث علًنـا عـن أسـباب عـدم إحـراز 
تقـدم يف ملـف املختفني، ويعـزز جهود 

التصـدي لهـذه املشـكلة املُدمرة.
ويُعـرف االختفـاء القـرسي يف القانون 
احتجـاز  أو  توقيـف  بصفتـه  الـدويل 
لشـخص من قبـل مسـؤولني حكوميني 
االعـرتاف  رفـض  ثـم  لهـم،  أعـوان  أو 
مصـر  عـن  الكشـف  أو  بالتوقيـف 

مكانـه. أو  الشـخص 
نريد أن نعرف إن كان ميًتا حتى ندفنه، أم حًيا 

لننتظر، فقط نريد أن نفهم وضعه، ال أن يخرجوه

مشهد تمثيلي لمعتقلين في فيلم "تدمر" )موقع الفيلم(

مطالب بهيئة مستقلة 
للتحقيق بوقائع “االختفاء” 

في سوريا
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ما الذي تعرفه عن دواء

الزيكس؟

الزيكـس Lasix هـو االسـم التجاري 
فوروسـيميد  ملركـب  شـيوًعا  األكـر 
مـن  وفوروسـيميد   ،Furosemide
مـدرات البـول التي تؤثـر يف جزء من 
األنبـوب البـويل املجهـري )النِّفرون( 
يسـمى ُعـرَوة َهنـي، ولذلـك يصنف 
الفوروسـيميد ضمـن مـدرات العروة.
ويعمـل عـن طريـق منـع امتصـاص 
أنابيـب  يف  والكلوريـد  الصوديـوم 
الـكى، مـا يتسـبب يف زيـادة كميـة 
املـاء  إفـراز  زيـادة  بسـبب  البـول 
واملغنيزيـوم  والصوديـوم  والكلـور 
والكالسـيوم والبوتاسـيوم، لذلك فهو 
يسـتخدم يف حاالت احتباس السـوائل 
والذراعـن  القدمـن  يف  )الوذمـة( 
والبطـن والصدر التي تنجم عن فشـل 
القلـب وبعـض أمـراض الرئـة والكبد 
والـكى، كـا أن لـه تأثـرًا موسـًعا 
لألوعيـة الدمويـة لذلـك يسـتخدم يف 
الحـاالت الطارئـة للتخفيـف من وذمة 

الرئـة الحـادة.

استخداماته الطبية
االسـتعال  فوروسـيميد حيـز  دخـل 
قبـل أكـر من عرشيـن عاًمـا للحاالت 

: لية لتا ا
1 - قصور القلب االحتقاين.

2 - القصور الكلوي.
للقصـور  املصاحبـة  الوذمـات   -  3

الـكى. أمـراض  أو  الكبـدي 
غـر  الـدم  ضغـط  ارتفـاع   -  4
الضغـط  املسـتجيب عـى خافضـات 

األخـرى.
5 - وذمة الرئة.

6 - الوذمة الدماغية.
كـا أنه يسـتخدم يف الطـب البيطري 
منـذ أوائـل السـبعينيات ملنـع أو عى 
األقـل تقليـل حـدوث نزيـف الخيـول 
الرئـوي  )النزيـف  السـباقات  أثنـاء 

بالتمريـن(. املسـتحث 

معلومات دوائية
شـكل  عـى  فوروسـيميد  يصنـع 
أقـراص فمويـة )20 و40 و80 ملـغ( 
تؤخـذ قبـل األكل أو بعـده، وتعطـى 
أو  عضليًـا  ملـغ(  و40   20( حقـن 
بعـد  الـدواء  فعاليـة  وتبـدأ  وريديًـا، 
بينـا  األقـراص،  تنـاول  مـن  سـاعة 
تبـدأ فعاليتـه بعـد خمـس دقائق من 
أخـذ الحقـن، وتسـتمر الفعاليـة مـن 
سـاعتن إىل سـت سـاعات من بدئها.

وتبلغ الجرعة للبالغن:
فمويًـا: مـن 20 إىل 80 ملـغ يف املرة، 
مـرة أو مرتن يف اليـوم، وميكن زيادة 
الجرعـة مبقـدار 20 إىل 40 ملغ كل 6 
إىل 8 سـاعات حتـى الوصـول للجرعة 
املطلوبـة، عى أال تزيـد الجرعة اليومية 

عـن 600 ملغ كحـد أقى.
حقًنـا عضليًـا أو وريديًا: مـن 10 إىل 
20 ملـغ مـرة واحدة ببـطء عى مدى 
دقيقـة أو دقيقتـن، ويف حـال عـدم 
حـدوث اسـتجابة كافيـة يتـم تكـرار 
تلـك الجرعـة املبدئيـة مرة أخـرى بعد 
سـاعتن، وبعـد الجرعة الثانيـة إذا مل 
تحـدث اسـتجابة كافيـة يتـم تكـرار 

الحقـن مع زيـادة الجرعـة مبقدار 20 
40 ملـغ حتـى تظهـر اسـتجابة  إىل 

إدرار البـول املطلوبـة.
 1-0.5 الرئويـة:  الوذمـة  حالـة  يف 
ملغ/كـغ حقًنـا وريديًـا عـى مـدار 
1-2 دقيقـة، وميكـن زيـادة الجرعـة 
إذا مل تكـن هنـاك اسـتجابة كافية يف 
غضـون سـاعة واحدة، ولكـن يجب أال 
يتم تجـاوز 160-200 ملـغ/ جرعة.
يف القصـور الكلوي الحـاد: 1-3 غ/

يـوم لتحقيـق االسـتجابة املطلوبة.
السـن: يـوىص بجرعـات  عنـد كبـار 
مبدئيـة أقـل تجنبًـا لحـدوث تجفاف، 
والجرعة املعتـادة 20 ملغ/يوم بالفم أو 
بالحقـن، ويتم زيادتها ببـطء حتى يتم 

الحصـول عـى االسـتجابة املطلوبة.
وتبلغ الجرعة لألطفال:

فمويًـا: 2ملغ/كـغ مـن وزن الطفـل 
التأثـر  تعـِط  مل  وإذا  يوميًـا،  مـرة 
املطلـوب مـن املمكـن زيـادة الجرعـة 
1 – 2 ملغ/كـغ مـن وزنـه  مبقـدار 
للجرعـة كل 6 – 8 سـاعات، عـى أال 
مـن  ملغ/كـغ   6 الجرعـة  تتجـاوز 

للجرعـة. الـوزن 
حقًنـا عضليًـا أو وريديًـا: 1-2 ملغ/

كغ للجرعـة كل 6 إىل 12 سـاعة.
يف حالـة الوذمـة الرئوية عنـد حديثي 
 2  -  1 استنشـاقية  جرعـة  الـوالدة: 
ملغ/كغ مـن الوزن مخففـة يف 2 مل 

ملحي. محلـول 

تحذيرات
فوروسـيميد جرعـة  عندمـا يوصـف 
واحـدة باليـوم فإنـه يعطـى صباًحا، 
وعندمـا يوصـف مرتـن باليـوم فإن 
جرعـة املسـاء يجـب أن تكـون قبـل 
النـوم مبـدة ال تقـل عـن 4 سـاعات 

لتجنـب كـرة القيـام ليـًا للتبـول.
قد يـؤدي اسـتخدام فوروسـيميد إىل 
بعـض اآلثـار الجانبيـة: مثـل الصداع 
وضـوح  وعـدم  والـدوار  والدوخـة 
الفـم،  وجفـاف  والغثيـان  الرؤيـة 
وقـد  االنتصـايب،  الضغـط  وهبـوط 
يسـبب فقـدان السـمع بشـكل مؤقت 
)عادة مـع الجرعات الوريديـة الكبرة 
حالـة  ويف  رسيـع  بشـكل  واعطائـه 

الكلـوي(. القصـور 
هبـوط  إىل  اسـتعاله  يـؤدي  وقـد 
يف مسـتويات البوتاسـيوم يف الـدم، 
تنـاول  مـن  باإلكثـار  يُْنَصـح  لـذا 
الطازجـة  والفاكهـة  الخـراوات 
الغنية بالبوتاسـيوم كاملـوز والبطاطا، 
كذلـك قـد يـؤدي إىل ارتفـاع حمـض 
يسـبب  مـا  أسـيد(  )يوريـك  البـول 
بالنقـرس، وقـد يـؤدي إىل  اإلصابـة 

الـدم. ارتفـاع سـكر 
يف الحمـل: بشـكل عام مينـع إعطاء 
تعـر  قـد  وهـي  البـول،  مـدرات 
وتكـر  الجنـن،  وتـؤذي  املشـيمة 
الرشيانيـة  القنـاة  بقـاء  مشـاهدة 

الـوالدة. حديثـي  عـن  سـالكة 
يف اإلرضـاع: قـد مينـع فوروسـيميد 
مـع  يفـرز  أنـه  كـا  الحليـب،  إدرار 
لـذا  الرضيـع،  يـؤذي  وقـد  الحليـب 

اسـتخدامه. تجنـب  يجـب 

%15 من الناس يصابون بـ

نوبات الهلع..
ماذا تعرف عنها؟

د. كريم مأمون

ما أعراض نوبة الهلع؟
تتطـور األعـراض فجـأة، وتصـل ذروتها 
يف غضـون عـرش دقائـق، وتنتهـي يف 
غضـون 20 إىل 30 دقيقـة، ونـادًرا مـا 
تسـتمر ألكر مـن سـاعة، وتشـمل نوبة 
العامـات  مـن  مزيًجـا  الكاملـة  الهلـع 

التاليـة: واألعـراض 

1 - رضبات قلب رسيعة )خفقان(.
2 - تعرق.

3 - اهتزاز باليد ورعشة. 
4 - إحسـاس باالختنـاق وضيـق ورسعة 

التنفس.  يف 
5 - أمل يف الصدر عى شكل قبضة.

6 - شعور بالغثيان وتقلب املعدة.
7 - شعور بالدوخة أو الدوار أو اإلغاء.

8 - إحساس بالتنميل أو الخدر.
9 - هبات ساخنة.

10 - الشـعور بالقرب من املـوت وفقدان 
التحكـم يف املشـاعر والشـعور بالغربـة 

عـن النفس وعـن الواقـع املحيط.
قـد تحـدث واحـدة أو أكـر مـن نوبات 
الهلـع، ويكـون الوضـع طبيعيًـا متاًمـا 
النوبـات، ولكـن  يف حـال غيـاب هـذه 
اضطـراب  يحـدث  النـوب  تكـرار  عنـد 
الهلـع والـذي يتميـز بالقلق االسـتباقي 
)الشـعور بالقلـق بـن النوبـات وينبـع 
مـن حـدوث  الخـوف  مـن  القلـق  هـذا 
ورهـاب  املسـتقبل(  يف  هلـع  نوبـات 
أو  املواقـف  بعـض  )تجنـب  السـاح 
البيئـات، حيث يشـعر املريـض أن تجنب 
هـذه األماكـن قـد يحميـه مـن حـدوث 

الهلـع(. نوبـات 

ما أسباب اإلصابة بنوبات الهلع؟
عـى الرغـم مـن أن األسـباب الحقيقيـة 
لنوبـات الهلـع غـر واضحة، لكـن يبدو 
أن هنـاك عاقـة بينهـا وبـن التحـوالت 
الكـرى يف الحيـاة، مثـل التخـرج مـن 
الجامعـة ودخول أماكن العمـل، والزواج، 
وإنجـاب طفل، وكذلـك اإلجهـاد النفي 
أفـراد األرسة  أحـد  الشـديد، مثـل وفـاة 

والطـاق و فقـدان الوظيفـة.
كذلـك فـإن األسـباب الوراثيـة العائليـة 
متثـل جزًءا كبـرًا، إذ إن االضطـراب يزيد 
مـن 3 إىل 6 مـرات يف األرس التـي فيهـا 

مصاب. شـخص 

كيف تشخص نوبة الهلع؟
نوبـة الهلـع هـي نوبـة من خوف شـديد 
وإحسـاس بعـدم االرتيـاح ومعـه أربعة 
أعـراض عى األقـل من األعـراض العرشة 

التـي ذكرناهـا أعاه.
ولكـن يجـب نفـي بعـض الحـاالت التي 
ميكـن أن تشـابه أعراضها أعـراض نوبة 

الهلـع، وأهـم هـذه الحاالت:
ارتفاع ضغط الدم.

)أمفيتامـن،  املنشـطات  تعاطـي 
. ) . . . ئـن كوكا

تناول كميات كبرة من الكافين.
التوقف عن تعاطي دواء معن.

مشاكل الغدة الدرقية.
انخفاض معدل السكر يف الدم.

الحمل.
القولون العصبي وانتفاخ األمعاء.

كيف تعالج نوبات الهلع؟
يعتر العاج السـلويك املعريف الوسـيلة 
األكـر فعاليـة لعـاج نوبات الهلـع، عن 

طريـق إجـراء جلسـات أسـبوعية بهدف 
تتسـبب  التـي  املريـض  أفـكار  تعديـل 

لديه. النوبـات  بحـدوث 
اليوميـة،  السـلوكيات  بعـض  تعديـل 
كتجنـب الكحـول والتدخـن والكافيـن، 
منتظـم،  بشـكل  الرياضـة  ومارسـة 
والنـوم الـكايف املريـح ملـدة ال تقـل عن 

يوميًـا. سـاعات  مثـاين 
أثنـاء  التنفـس  محاولـة السـيطرة عـى 
النوبـة، عـن طريـق أخـذ أنفـاس بطيئة 
)شـهيق ملـدة 2 إىل 3 ثـوان، يليها الزفر 
ملـدة 7 إىل 9 ثـوان( فهـذا سيسـاعد عى 

اسـتعادة حالـة التنفـس الطبيعية.
مارسـة متارين االسـرخاء، مثـل اليوغا 

والتأمـل واسـرخاء العضات.
ويف الحـاالت الشـديدة يتـم اللجـوء إىل 
العـاج الـدوايئ، مـع التأكيـد أنـه يجب 
أال يكـون هو العـاج الوحيـد، ويتضمن:

1 - مضـادات االكتئـاب: تسـتغرق عـدة 
أسـابيع قبـل أن تبـدأ يف العمـل، لذلـك 
ولفـرة  مسـتمر  بشـكل  أخذهـا  يجـب 

طويلـة.
األدويـة  وهـي  البنزوديازبينـات:   -  2
املضـادة للقلـق التي تعمل بشـكل رسيع 
جـًدا )عـادة يف غضـون 30 دقيقـة إىل 
سـاعة(، وتؤخـذ لفـرة أسـبوعن عنـد 
بـدء العـاج، وميكـن أخذها عنـد حدوث 

الهلع. نوبـة 

أخـرًًا.. ننبـه إىل أن أعـراض نوبـة الهلع 
مشـابهة ألعـراض النوبـة القلبيـة، لذلك 
بأنهـا نوبـة هلـع يجـب  الحكـم  وقبـل 
إذا  للتأكـد  الازمـة  الفحوصـات  إجـراء 
كانـت األعـراض ناتجـة عن نوبـة هلع أو 

حقيقية. قلبيـة  نوبـة 

مفاجئـة  نوبـة  عـن  عبـارة 
مـن  الشـديد  الخـوف  مـن 
أو  الوعـي  فقـدان  أو  املـوت 
العقـل ترتافـق مـع أعـراض 
للنوبـة  مشـابهة  جسـمية 
القلبية، تحـدث النوبة يف أي 
وقـت، ودون سـبب واضـح، 
ودون أي سـابق إنـذار، فقـد 
تحـدث حتـى عندمـا يكـون 
املريـض مسـرتخًيا أو نامئًـا.

النـاس  مـن   15% ويصـاب 
لكـن  الهلـع،  بنوبـات 
بعضهـم تصيبـه نوبـة هلـع 
العمـر،  يف  واحـدة  مـرة 
وآخـرون يصابـون بهـا بـني 
والبعـض  واآلخـر،  الحـني 
النوبـات  بهـذه  يصابـون 
بشـكل يومـي، وقـد تتكـرر 

منفـرد  بشـكل  الهلـع  نـوب 
فتسـمى "اضطـراب الهلـع" 
)عندمـا تتكرر مرة كل شـهر 
تكـون  وقـد  األقـل(،  عـىل 
نفسـية  اضطرابـات  ضمـن 
الرهـاب  كاضطـراب  أخـرى 
أو  االكتئـاب  أو  االجتامعـي 

القهـري. الوسـواس 
 3 ويصيـب اضطـراب الهلـع 
- %5 مـن النـاس، ويحـدث 
عنـد النسـاء مرتـني أكرث من 
الرجـال، ويبدأ غالًبا يف سـن 
الثاثـني مـن العمر، ونسـبة 
تشـفى  املـرىض  مـن   30%
نوبـات  مـن  تعـاين  و45% 
متباعـدة و%21 تعـاين مـن 
انتكاسـات وتكـرار ويتحـول 

مزمن. ملـرض 

ما هي نوبة الهلع؟

يشعر اإلنسان بالخوف عندما يواجه شيًئا غير معروف أو شيًئا يجعله يشعر بعدم 
االرتياح، وربما يكون هذا الخوف شديًدا جًدا لدرجة الهلع والذعر، فالجهاز العصبي 

يملك استجابة للتهديدات الحقيقية أو المحتملة ويكون متأهًبا للقتال أو الفرار، 
وحين يكون هذا الشعور مفهوًما ومبرًرا فإنه يكون طبيعًيا ويمضي بسرعة، 

ولكن في بعض األحيان يصاب بعض الناس بموجات شديدة من الخوف غير المبرر، 
.)panic attacks( وهذه حالة مرضية تسمى نوبات الهلع
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الفرنـي،  والـروايئ  الكاتـب  يبتعـد 
غيـوم ميّسـو، عـن التصنيفـات التي 
ميكـن أن يندرج تحتها أّي روايئ، وفًقا 
العتبـارات عدة تتعلـق بنمـط الكتابة 
واألسـلوب األديب الذي يعتمـده، حتى 
الـذي  الفرنسـيني  النّقـاد  بعـض  إّن 
حـاروا بأمـره رفضوا أن يطلقـوا عليه 

"كاتب". لقـب 
ميّسـو،  روايـات  إلحـدى  قـراءة  يف 
التـي تعتـر روايـات طويلة، سـتكون 
أن  أّول مـا ميكـن  بسـاطة األسـلوب 
طريقـة  أّن  كـام  القـارئ،  ياحظـه 
الكاتـب  مّيـزة  تعـّد  املميـزة  الـرسد 
يف شـّد قّرائـه إلمتـام الروايـة حتـى 

النهايـة.
وإن كان مـن املجحف تشـبيه أسـلوب 
الجـذب يف روايـات الكاتـب الفرني 
الجيـب  قصـص  يف  املتبـع  بذلـك 
البوليسـية، إال أن ذلك ميكن أن يُحسب 
لـه عـىل اعتبـار أنـه يجيـد توظيـف 
لغـة التشـويق يف حبـكات تقرتب من 
الدراميـة تـارُة، ومـن البوليسـية تارًة 
أخـرى، وقـد تذهب يف بعـض األحيان 
إىل مامسـة قصـص الخيـال العلمي.

لغيـوم ميّسـو عرش روايـات معظمها 
مرتجـم إىل اللغـة العربيـة، ويف عام 
2012 بـاع مليونًـا و700 ألـف نسـخة 
مـن رواياته، األمـر الـذي وضعه عىل 
رأس قامئـة أكـرث الكّتاب انتشـاًرا يف 

. فرنسا
األوىل  روايتـه  ميّسـو  أصـدر  إن  مـا 
"وبعـد" عـام 2004 حتـى بـدأ صيته 
األوسـاط  يف  كبـر  بشـكل  ينتـرش 
التـي  الروايـة  متكنـت  إذ  العامليـة، 
اختبـار  مـن  لغـة   20 إىل  ترجمـت 
ومعايشـة  والحيـاة،  املـوت  تناقـض 
أثـر كل منهـام عـىل الفـرد والعاقات 

اإلنسـانّية.
يف  الواقعـة  الروايـة  أحـداث  تـدور 
382 كلمـة حـول محام شـهر والمع 
غـارق يف حيـاة الرتف والبـذخ، يلتقي 
عـىل  رأًسـا  حياتـه  يقلـب  بطبيـب 
عقـب، ويأخـذه مـن حياتـه املمهورة 
باملاّديـات، إىل مامسـة خيـال املـوت 

والفقـد.
القـارئ  عنـد  الروايـة  وتخلـق 
تسـاؤالت كثـرة عـن موقـع زوجـة 
املحامـي السـابقة وعاقتهـا بالحبكة 
يجعلهـا  الـذي  األمـر  القصصيـة، 
املفتاح الكتشـاف الغمـوض، ويفصح 
مـا  للحبكـة،  الخفيـة  الخيـوط  عـن 
اإلنسـانية  العاقـات  تداخـل  يجعـل 
املـوت  معـادالت  يف  صعًبـا  رقـاًم 

الروايـة. بطـل  لـدى  والحيـاة 
ذلـك التداخـل الـذي يفـي إىل ترتيب 
مـا  هـو  مذهلـة،  بطريقـة  األحـداث 
يصبـغ مختلـف روايـات ميّسـو مثـل 
)ألنني أحبـك، أنقذين، فتاة مـن الورق( 
وغرهـا بتمّيـز مسـتمد مـن تجربـة 
الكاتـب الذي يبلـغ من العمـر 43 عاًما، 
ويعكـس طموحـه بـأن "تكـون قدماه 

عـىل األرض ورأسـه يف النجـوم".

كتاب

غيوم ميّسو
ثورة روائية دون 
"عناوين عريضة"

اكتشف وشارك القصص من حولك

دخلك عالم "صحافة الموبايل"
ُ

أدوات بسيطة ت
عنب بلدي - تميم عبيد

الصحفـي املواطـن، صحفـي املوبايـل، 
مـع  تشـيع شـيًئًا فشـيئًا  مصطلحـات 
تطـور وسـائل العمـل اإلعامـي، الذي 
اإلعـام  يعـد حكـرًا عـى خريجـي  مل 
يف الجامعـات، يف ظـل التطـور التقني 
العمـل  ووسـائل  املحتـوى  إنتـاج  يف 

اإلعامـي.

مل تعـد تكاليف معـدات التصوير وطاقم 
اإلنتـاج املـريئ عائًقـا أمـام الصحفين 
الذيـن يرغبـون بإنتاج تقاريـر مصورة. 
وتحريـر  تصويـر  اليـوم  تسـتطيع 
وإعـداد تقريـرك املـريئ ليكـون جاهزًا 
للنـرش عـى التلفزيـون أو عى وسـائل 
التواصـل االجتاعـي، بواسـطة املوبايل 

. فقط
إذا كنـت تألـف خطـوات إعـداد القصة 
فلـن  التقليديـة،  بالطـرق  املصـورة 
عليـك،  صعبـة  الطريقـة  هـذه  تكـون 
سـعة  مـع  بالتعامـل  فقـط  سـتختلف 
الذاكـرة والبطاريـة، سـنتخطى يف هذا 
التقريـر جهـدك كصحفـي، كالتخطيط 

للتقريـر واختيـار زاوية للقصـة وجمع 
لبعـض  أكـر  وسـنتطرق  املعلومـات، 
النصائح واألدوات املسـاعدة والتطبيقات 
التـي يسـتخدمها الصحفيـون لتصوير 

الفيديوهـات. وتحريـر 

جّهز هاتفك
سـتحتاج إىل معـدات بسـيطة للوصول 
األخبـار  غـرف  تقاريـر  جـودة  إىل 
ألكـر الـوكاالت اإلخباريـة، كمقبٍض أو 
حامـل للهاتف لضـان ثبـات اللقطات، 
باإلضافـة إىل مايكروفـون وسـاعات، 
 iRig“ وصلـة  كثـرًا  تسـاعدك  وقـد 
Pro”، وهـي جهـاز بسـيط ميّكنـك من 
ربـط املايكروفونـات االحرافية بجهازك 
ومراقبـة الصـوت الداخـل بالسـاعات 
يف آن مًعـا، وال تنـى أن تجلـب جهاز 
شـحن محمول وبطاقـة ذاكرة واسـعة.
يف بعض األحيان سـتتعامل مـع مواقع 
تصويـر ذات إضـاءة منخفضـة فتحتاج 
ضوًءا محمـواًل، وللحصـول عى لقطات 
سـينائية أو لقطـات واسـعة تسـتطيع 
عـى  تركبهـا  إضافيـة  عدسـات  رشاء 

عدسـة كامـرا املوبايل.

يشء إضـايف أخـر، جهـاز” أوزمـو” 
من رشكة “DJI” سيسـمح لـك بالتقاط 
صـور متزنـة وثابتة بشـكل كبـر حتى 
أثنـاء املـي أو الركـض، كـا يتيـح لك 
اسـتخدام ميـزة “التتبـع النشـط” ألحد 

العنـارص عى الشاشـة.

قبل البدء بالتصوير
- شـّغل وضـع الطـران لتوقـف جميع 
االتصـاالت القادمـة، لئا تنقطـع عملية 
التسـجيل، هـذا سـيطيل عمـر البطارية 

. يًضا أ
- نظف عدسة كامرا املوبايل.

- ال تنس بطارية الشحن املحمولة.
- ال تصور بشـكل عمـودي، وال باملقلوب 
)زر القامئـة الرئيسـية يجـب أن يكـون 

عـى ميينك(.
- ال تسـتخدم خاصية التقريـب الرقمي، 
الـذي  العنـرص  مـن  االقـراب  عليـك 
ترغـب بتصويره، أو رشاء عدسـة تقريب 

إضافيـة تركـب عـى موبايلك.
- إذا كنـت ترغـب بتحريـك الهاتف أثناء 
الثـايث  الحامـل  فاسـتعمل  التسـجيل 

واملقبـض اليـدوي وافعـل ذلـك ببطء.

 هنـاك عـرشات التطبيقـات التـي تقوم 
عـى  واملونتـاج  التصويـر  بعمليـة 

أحدهـا: إىل  سـنتطرق  املوبايـل، 

Cinema FV
التطبيق ميّكنك من التحكم بكافة العنارص 
كالحساسية  املوبايل،  بكامرا  الخاصة 
الضوئية والفوكس وتوازن اللون األبيض 
مع  يتاءم  مبا  قيمها  عى  والتعديل 
اللقطات، إضافة إىل ذلك ميكنك االستفادة 
يف  لتساعدك  الشاشة  عى  الشبكة  من 
ضبط املناظر التي تقوم بتصويرها، راقب 
أمواج الصوت الداخل أثناء التسجيل عى 
الشاشة، وتحّكم مبصدر الصوت سواء كان 
مايك خارجي،  أو  املدمج  املايك  من خال 
التطبيق يخولك من التصوير بدقة 4K إذا 

كانت هاتفك يدعم هذه الخدمة.
الرنامـج مجـاين ومتوفر فقـط ألجهزة 
 Google Play متجـر  مـن  أندرويـد، 

 https://goo.gl/N8Yuot
أو  التقريـر  لعمـل  التقنيـة  األسـاليب 
القصـة املصـورة كثرة، ويكمـن العامل 
الفـارق يف طريقتـك اإلبداعيـة بعرض 

التـي تعمـل عليها. القصـة 

تشـكّل حسـابات املشـاهر عـىل 
موقـع “إنسـتغرام” فرصـة كبرة 
للصحفيـني املتخصصـني بأخبـار 
الفنانـني، األمـر الذي جعـل املوقع 
مسـتهدًفا بشـكل كبـر مـن قبل 
قراصنـة املعلومـات الذيـن متكنوا 
مـن الحصـول عـىل كميـة كبرة 
وأرقـام  املشـاهر  صـور  مـن 
الشخصية. ومعلوماتهم  هواتفهم 
موقع “إنسـتغرام” اعرتف بوجود 
حمـات كبـرة لرسقـة معلومات 
وصـور الفنانـني واملشـاهر، كام 
واجهـة  يف  “خلـل  بوجـود  أقـر 
سـمحت  ثغـرة  شـكل  التحكـم” 
الريـد  عناويـن  إىل  بالوصـول 
الهواتـف  وأرقـام  اإللكـرتوين 
الخاصـة باملسـتخدمني املؤثريـن 

عـىل املنصـة.
املوقـع،  قـام  لذلـك  ونتيجـة 
بإرسـال  املـايض،  األربعـاء 

املسـتخدمني  لجميـع  تنبيهـات 
حسـاباتهم  تعرضـت  الذيـن 
لهـم  وأكـد  قرصنـة،  ملحـاوالت 
أن كلـامت مرورهـم مل تتعـرض 
اسـتخدامها  يتـم  ومل  للقرصنـة 

أحـد. قبـل  مـن 
العربيـة  “البوابـة  موقـع  ونقـل 
متحدثـني  أن  التقنيـة”  لألخبـار 
باسـم موقـع “إنسـتغرام” أكدوا 
أن الرشكـة املشـغلة تعمـل عـىل 
وقـت  بـأرسع  الخلـل  إصـاح 

ممكـن.
الرياضيـني  حسـابات  وتعـد 
والفنانـني مـن أكـرث الحسـابات 
ترصيحـات  وفـق  اسـتهداًفا، 
األمـر  املوقـع،  باسـم  املتحدثـني 
إغـاق  حادثـة  تؤكـده  الـذي 
الفنانة “سـيلينا غومز”  حسـاب 
تعرضـه  بعـد  املوقـع  قبـل  مـن 

املـايض. األسـبوع  للقرصنـة 

املوقـع اعتذر عن الخلـل، وأكد أنه 
يسـعى جاهًدا مـن أجـل الحفاظ 
عىل سـامة املعلومـات والبيانات 
الخاصة باملسـتخدمني، كام نرش 
ميكـن  إلكـرتوين  بريـد  عنـوان 
يسـتفرسوا  أن  للمسـتخدمني 
عـن أفضـل طـرق الحفـاظ عـىل 

خاله. مـن  الخصوصيـة 
ويعـد موقع “إنسـتغرام” اململوك 
لرشكـة “فيـس بـوك” مـن أكـر 
العـامل،  يف  الصـور  منصـات 
ويضـم حسـابات مئات املشـاهر 
التي تشـكل نافـذة تفاعليـة لهم 

مـع متابعيهـم ومحبيهـم.
ويتجاوز عدد املسـتخدمني الكيل 
لخدمات منصة “إنسـتغرام” 700 
مليـون مسـتخدم حـول العـامل، 
ويتـم يومًيـا مشـاركة 95 مليون 
الصـور  تلـك  وتحصـل  صـورة، 

3.5 مليـار إعجاب. عـىل 

ثغرة في 
“إنستغرام” 

تهّدد 
حسابات 

المشاهير
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تسالي

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

اآلراء الواردة في الجريدة ال تعبر بالضرورة عن رأي عنب بلدي

حظوظ
عرب آسيا في

التأهل 
لكأس 
العالم

حلول العدد السابق

أفقي
هضبة سورية محتلة. 1

دولة مجاورة لسوريا. 2

منطقة سياحية سورية - هزار ولعب. 3

شخص بالغ - سوف لن نرضخ. 4

جسم ساوي - مبعنى سوى . 5

)مبعرة(

أمل يف األعى - ترأس. 6

نهر صغر - نقلم القلم. 7

أرض سبخة مليئة باملاء والنباتات - . 8

قرية سورية قرب الحدود اللبنانية

للنفي - وحدة عملة أجنبية. 9

مدينة سورية جنوب جبال طوروس . 10

قرب الحدود الركية

عمودي
ساحة الشهداء وسط دمشق - أها . 1

)بالعامية(

ملل - موبايل. 2

األساس واملنبع. 3

الشخص الذي يتوىل األمور - يف . 4

السلم املوسيقي

ثياب - الاحرب. 5

حرف ناصب - صنف. 6

الكاتب أو الخطاط املنمق لكتابته - . 7

نزيل الوسخ باملاء

شاعر عريب سوري راحل. 8

مملكة سورية قدمية. 9

سوق قديم يف دمشق. 10

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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الصيفيـة  االنتقـاالت  سـوق  انتهـى 
يف الدوريـات األوروبية لكـرة القدم، 
كان آخرهـا يف إسـبانيا، الجمعـة 1 
أيلـول، مخلًفـا انتقـاالت مـن الطراز 

أبرزها: هـذه  الرفيـع، 

نيمار دا سيلفا
الصفقـة األهـم يف سـوق االنتقاالت 
كانت مـن نصيـب الرازيـيل مهاجم 
دا  نيـامر  السـابق،  برشـلونة  نـادي 
صفـوف  إىل  انتقـل  الـذي  سـيلفا، 
باريـس سـان جرمـان الفرني يف 
أغـىل صفقـة يف عـامل كـرة القـدم، 

وصفـت بــ "صفقـة القرن".
وبلغـت قيمـة الـرشط الجـزايئ الذي 
دفعـه النـادي الباريـي لرشـلونة 
مقابـل الحصـول عىل خدمـات نيامر 
222 مليون يـورو، إىل جانب حصول 
الاعـب عـىل راتب سـنوي يبلـغ 30 

مليـون يورو ملـدة خمس سـنوات.

كيليان مبابي
النـادي الباريـي فاجـأ مـرة أخرى 

خدمـات  عـىل  بالحصـول  الجميـع 
كيليـان  الفرنـي،  موناكـو  العـب 
األخـرة مـن  السـاعات  مبـايب، يف 

االنتقـاالت. سـوق 
الباريسـيون أعلنـوا عـر  حسـابهم 
التواصـل  موقـع  عـىل  الرسـمي 
االجتامعـي "تويـرت" بنجـاح صفقة 
ملـدة  اإلعـارة  سـبيل  عـىل  مبـايب 
موسـم واحـد فقـط، قبـل أن يتحول 
الصيـف  بيـع نهـايئ يف  إىل  العقـد 
املقبـل ويصبـح الاعب داخـل ملعب 
عـام  صيـف  حتـى  األمـراء  حديقـة 

.2022
النـادي  خالهـا  سـيدفع  الصفقـة 
الباريـي مبلـغ 166 مليـون جنيـه 
إسـرتليني ملوناكـو، يف حـني قالـت 
عـىل  سـيحصل  مبـايب  إن  تقاريـر 
مليـون  بــ18  يقـدر  سـنوي  راتـب 

يـورو.

عثمان ديمبلي
نـادي برشـلونة اإلسـباين متكن من 
التعاقـد مع الفرنـي عثامن دميبيل 

مهاجـم بروسـيا دورمتونـد األملـاين 
مقابـل 147 مليـون يورو.

الوحيـد  البديـل  سـيكون  دميبـيل 
لتعويـض رحيل نيامر، يف ظل فشـل 
النـادي الكتالـوين يف التعاقد مع كل 
مـن فيليبـي كوتينيـو مـن ليفربول، 
وأنخيـل دي ماريـا من باريس سـان 

. ن جرما

روميلو لوكاكو
املرتبـة الرابعـة يف قيمـة الصفقـات 
جـاءت مـن نصيـب العـب إيفرتـون 
الـذي  لوكاكـو،  روميلـو  اإلنكليـزي 
مانشسـرت  صفـوف  إىل  انتقـل 
يونايتـد مقابل نحـو 75 مليون جنيه 

إسـرتليني.

ألفارو موراتا
إىل  انضـم  مـورات  ألفـارو  الاعـب 
يف  )تشـلي(  البلـوز  صفـوف 
مليـون   70 قيمتهـا  بلغـت  صفقـة 
جنيه إسـرتليني، ليصبـح أغىل العب 
إسـباين، بعـد موسـم واحـد قضـاه 

مـع نادي ريـال مدريد، عقـب العودة 
يوفنتـوس. مـن 

نابي كيتا
بعـد مفاوضـات طويلـة بـني ناديي 
اليبزيج األملـاين وليفربول اإلنكليزي، 
عـىل  الحصـول  مـن  األخـر  متكـن 
خدمـات الاعـب نـايب كيتا الـذي لن 
سـوى  النـادي  صفـوف  إىل  ينضـم 

الصيـف املقبـل.
وسـيكون كيتـا العًبـا يف ليفربـول 
بـول  بحسـب   ،2018 متـوز   1 يـوم 
تاميـز  بجريـدة  الصحفـي  جويـس 
الريطانيـة، بعـد دفـع قيمـة الرشط 
الجـزايئ، املقـدرة بـ48 مليـون جنيه 

األملـاين. النـادي  إسـرتليني إىل 

بنجامان مندي
أعلـن نادي مانشسـرت سـيتي تعاقده 
الفرنـي  موناكـو  مدافـع  مـع 
بنجامـان مندي ملـدة خمسـة أعوام، 
يف صفقـة تقـدر قيمتهـا بنحـو 58 

مليـون يـورو.

ألكسندر الكازيت
متكـن  اإلنكليـزي  أرسـنال  نـادي 
مـن ضـم مهاجـم ليـون الفرنـي، 
صفقـة  يف  الكازيـت،  ألكسـندر 
قيمتهـا 52 مليـون جنيه إسـرتليني، 
ليكون أغـىل العب يف تاريـخ النادي 
بعـد صفقة ضـم مسـعود أوزيل من 
ريـال مدريـد والبالغـة 42.5 مليـون 

إسـرتليني. جنيـه 

كايل والكر
تعاقـد نـادي مانشسـرت سـيتى مـع 
كايـل  هوتسـبر،  توتنهـام  مدافـع 
والكـر ملـدة خمـس سـنوات بصفقة 
كلفـت السـيتيزنز 50 مليـون جنيـه 
إسـرتليني، ليصبـح أغـىل مدافع يف 

التاريـخ.

برناردو سيلفا
انتقـل صانـع ألعـاب موناكـو بطـل 
نـادي  إىل  سـيلفا  برنـاردو  فرنسـا 
مانشسـرت سـيتي بصفقـة  بلغت 43 

مليـون جنيـه إسـرتليني.

أبرز عشر صفقات
في سوق
االنتقاالت الصيفية

فرصـة  خـرست  التـي  السـعودية  مـن  البدايـة 
االنفـراد يف املركـز الثـاين بعدمـا وقعـت بفـخ 
املنتخـب اإلمـارايت، الـذي متكـن مـن اقتنـاص 
نقـاط الديـريب الخليجـي بهدفـني مقابـل هدف 
وحيـد، إذ أبقت الخسـارة األخرض السـعودي يف 
ثـاين املجموعـة مناصفة مع الكنغر األسـرتايل، 
الكمبيوتـر  أمـام  أيًضـا  بـدوره  خـرس  الـذي 
اليابـاين، وحصـد األخـر مـن خالهـا التأهـل 

املبـارش إىل روسـيا.
اليابـاين  والتأهـل  السـعودية  خسـارة  بعـد 
قامئـة،  السـعودية  حظـوظ  مازالـت  املبـارش، 
ولكنهـا مرهونـة بهدايا مـن املنتخبـات األخرى، 
يجـب عـىل السـعودية انتظارهـا، بعـد فوزهـا 
عـىل اليابان يف املبـاراة األخرة املنتظـرة، والتي 
متصـدر  أمـام  لألخـرض  صعبـة  مهمـة  تعتـر 

املجموعـة.
بينـام يف حال خسـارة السـعودية أمـام اليابان 
تايلنـد، واإلمـارات عـىل  أسـرتاليا عـىل  وفـوز 
سـتتعقد  الجـاري،  أيلـول   5 الثاثـاء  العـراق، 
حسـابات السـعودية التـي كانـت قاب قوسـني 
أو أدىن مـن الوصـول إىل كأس العـامل، وميكـن 

أن يبعدهـا ذلـك إىل املركـز الرابـع ويقـي عىل 
آمالهـا بأحـد املركزيـن الثـاين أو الثالـث لصالح 
هـذه  يف  سـيتأهل  الـذي  اإلمـارايت،  املنتخـب 

الحـال إىل امللحـق.
أمـا يف املجموعة األوىل متكن املنتخب السـوري 
املنافسـة  وإعـادة  مجـدًدا،  األوراق  خلـط  مـن 
املجموعـة  يف  والثالـث  الثـاين  املقعديـن  عـىل 
إىل البدايـة، بعدمـا فـاز عـىل املنتخـب القطري 

هدف. مقابـل  بثاثيـة 
مـن  كان  وحـده  بثاثيـة  الثمـني  الفـوز  ليـس 
نصيب السـوريني، ولكـن تعرثُّ األوزبك بخسـارة 
أمـام التنـني الصينـي بهـدف، وتعـاُدل الكوريني 
عـىل أرضهـم مع إيـران مـن دون أهـداف، كانت 
مبثابـة هدايا قدمتهـا املنتخبات األخـرى، ليكون 
رصيـد سـوريا يف هـذه الجولـة مثـاين نقـاط، 
ونقطتـان  الصـني  مـن  وثـاث  صنعهـا  ثـاث 

رسقتهـام إيـران مـن كوريا.
وتنتظـر املنتخـب السـوري اآلن أهم مبـاراة كرة 
سـتكون  والتـي  تاريخـه،  يف  يخوضهـا  قـدم 
الثاثـاء املقبـل أمـام املنتخب اإليـراين، وال يوجد 
أمـام الخريبـني ورفاقه سـوى تكرار الكـرّة مرة 

أخـرى وكسـب نقاط املبـاراة الثـاث يف طهران، 
الثـاين  املركـز  احتـال  يريـدون  كانـوا  مـا  إذا 

والتأهـل بشـكل مبـارش إىل كأس العـامل.
وإن كانـت تبـدو فرصـة التأهـل املبـارش ضئيلة 
ولكنهـا ممكنـة فقـط يف حـال تعـرث املنتخـب 
تعـادل،  أو  بخسـارة  أوزباكسـتان  يف  الكـوري 

وفـوز سـوريا.
والتأهل  الثالث  املركز  احتال  فرصة  تبدو  بينام 
أو  الفوز  حال  ففي  أقرب،  اآلسيوي  امللحق  إىل 
عىل  كوريا  وفوز  إيران  أمام  الخسارة  أو  التعادل 

أوزباكستان سيتأهل نسور قاسيون للملحق.
وقـدم املنتخـب السـوري أمـام نظـره القطـري 
يـوم الخميـس الفائـت مبـاراة هي األفضـل منذ 
بدايـة التصفيـات، وقـد أثارت إعجـاب الكثر من 
املحللـني الرياضيـني بعـد عـودة ثـايث الهجوم 
السـوري عمـر خريبـني والسـومة والخطيـب، 
الهجـوم  خطـوط  أفضـل  مـن  يعتـر  والـذي 
يف آسـيا يف الوقـت الحـايل، ويحـاول املـدرب 
أميـن حكيـم كسـب فرصتـه وإثبات نفسـه مع 

التشـكيلة املثاليـة التـي يتميـز بهـا املنتخـب.
وتأمـل جامهـر كـرة القـدم العربيـة يف قـارة 

آسـيا بوجود أحـد املنتخبات العربيـة ضمن كبار 
القـارة يف كأس العامل، والعـني تتجه نحو ثاثة، 
بالتأهـل  إمـا  وسـوريا،  واإلمـارات  السـعودية 
املبـارش، أو يف امللحـق حيـث يلتقـي فيـه ثالـث 
املجموعـة األوىل مـع ثالـث املجموعـة الثانيـة، 
مـا يعنـي أنه مـن املمكن بشـكل كبـر أن يلتقي 
منتخبـان عربيـان فيـه، ومـن املرجـح أن يكون 

سـوريا يف مواجهـة اإلمـارات أو السـعودية.
إىل  تأهـل  أن  السـوري  للمنتخـب  يسـبق  ومل 
نهائيـات كأس العـامل، وأقرب مـا كان إىل التأهل 
 1985 املكسـيك  يف  العـامل  كأس  تصفيـات  يف 
عندمـا وصـل إىل امللحـق اآلسـيوي، ليخرس يف 
مبـاراة اإلياب أمـام العـراق بعدما انتهـت مباراة 

السـلبي. بالتعادل  الذهـاب 
بينـام تأهـل املنتخـب السـعودي إىل النهائيـات 
أربـع مـرات، كان أولهـا يف أمريـكا عـام 1994، 
ومتكـن حينهـا مـن الوصـول إىل الـدور الثـاين 

عندمـا خـرس أمـام السـويد ليـودع البطولة.
ووصل املنتخـب اإلمارايت مرة وحيـدة يف 1990 
إىل كأس العـامل يف إيطاليـا، وخـرج مـن الدور 

األول بعدمـا خرس جميـع مبارياته.

بات حلم التأهل إلى كأس العالم قريًبا من بعض المنتخبات العربية، بينما فقد بعضها اآلخر بصيص األمل األخير في الجولة التاسعة، التي أجلت 
الحسم إلى الجولة األخيرة من التصفيات، والتي سيشهدها األسبوع المقبل، فإما يمنح منتخبان عربيان آسيويان أنفسهما إحدى بطاقات التأهل أو 

يقدمونها هدية آلخرين.
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نبيل الشربجي

العـار لحـق بنظام األسـد حينام اكتشـَف وزيُر 

داخليتـه محمـد الشـعار أن يف البلـد عصابـة 

لتزويـر الوثائـق الحكومية لديهـا 152 "ختاًم" 

عنـب  )املصـدر:  املختلفـة.  الدولـة  ملؤسسـات 

. ) ي بلد

أحـُد  لنـا  رَسََّب  مـا  بحسـب  التزويـر،  يجـري 

العارفـني، بطريقـة سلسـة. فـإذا كان الزبـون 

يصيـح  مثـًا،  مـزورة،  علميـة  شـهادة  يريـد 

رئيـُس العصابـة بعنـارصه: وعنـدك واحد علوم 

يـا ولـد! فيسـتفرس الولـد: علـوم شـو معلـم؟ 

بـراءة اخـرتاع يعنـي؟ فيقول لـه: تعليـم عايل 

ويسـأله:  الزبـون  إىل  ويلتفـت  جحـش!  يـا 

ليسـانس بيكفي يـا حبيب؟ فيقـول الزبون: إذا 

مـا بيصر لكـم َغلَبة َعطُـوين دكتـوراه، باملرة. 

فيضحـك املعلـم ويقـول لـه: الحـق معك سـيد 

رايس، الليسـانس بهاإليـام مـو جايـب َهّمـو. 

الفـرع  يتفقـان عـىل  والعطـي،  األخـذ  وبعـد 

التخـرج،  ومرتبـة  واالختصـاص،  املطلـوب، 

رئيـس  يصيـح  ووقتهـا  النهـايئ،  والسـعر 

العصابـة مبسـاعديه: هاتـوا يل دكتـوراه إدارة 

أعـامل مبرتبـة جيد جـًدا يـا شـباب. فيعطونه 

ورقـة الشـهادة التـي عولجـت بالفوتوشـوب، 

وأُْدِخلَـْت عليهـا تفاصيـل هوية الزبـون، فيدق 

عليهـا الختم بقوة، ويقـول للزبون: آيـة الرزق، 

ان شـالله تشـوف عـىل وّجـا الخـر. 

شـعر النظـام املذكـور بالعـار، وقـرر تشـديد 

اإلجـراءات الروتينية عـىل معامـات املواطنني 

ولعـب  والتدليـس  الغـش  مـن  لحاميتهـم 

التزويـر  أن  "الشـعار"  وأوضـح  الكشـاتبني، 

سُيكَْشـف عـر بصـامت اليـد وُقزَحيـة العـني 

وصـورة الوجـه. وأضـاف أن بعـض املخاتر قد 

ُضبطوا وهم ميارسـون التزويـر بوضع بيانات 

ألشـخاص عليهـا صـور أشـخاص آخريـن! 

التـي  الهزليـة  التزويـر  طريقـة  اسـتدعت 

متثيليـة  ذاكرتنـا  إىل  الوزيـر  عنهـا  تحـدث 

حكمـت  الشـعبي  القصـاص  كتبهـا  قدميـة 

محسـن، وفيهـا "أبـو فهمـي" يتشـاجر مـع 

آخـر  لشـخص  صـورة  أعطـاه  ألنـه  املصـور 

بشـع، دميـم، ذي شـفاتر كراطيـم الجمـل، 

ومنخـار كبـر، وعينـني ممعوسـتني.. وبعـد 

أن  فهمـي  أليب  املصـور  أثبـت  جـدال  طـول 

أبـو  هـو  الصـورة،  يف  املوجـود  الشـخص 

فهمـي نفسـه! ولكـن اإلنسـان عـادة يحاول 

البشـاعة، ويطلـب مـن املصـور  التـرؤ مـن 

عنـه.  لـة  ُمَجمَّ مـزورة،  نسـخة  إعطـاءه 

طويـل  تاريـخ  ذو  حقيقـة،  األسـد،  نظـام  إن 

يف كشـف الغـش والتدليـس، ولذلـك ال ميكـن 

تُطْلَـُب  التـي  الثبوتيـة  األوراق  عـدد  إحصـاء 

مـن املواطـن السـوري عندمـا يريـد أن ينجـز 

أي نـوع مـن املعامـات إضافـة إىل اإلجـراءات 

الرسيـة التي من شـأنها الحفاظ عـىل مصلحة 

القطعـات  إحـدى  يف  يـوم،  فـذات  الوطـن.. 

العسـكرية، كان مثـة اسـتفتاء رئـايس لتجديد 

البيعـة لحافييـظ. يومهـا طلـب أحـُد الضبـاط 

من عنـارصه، وعددهـم مئـة، أن يدخلـوا تباًعا 

إىل الغرفـة الرسية ويعطـوا رأيهـم بالقائد، با 

إكـراه، وأثنـاء الفرز كان عـدد الذيـن قالوا نعم 

99، وواحـد قـال ال. 

اسـتطاعت قيـادة القطعـة العسـكرية معرفة 

الجـاين خـال زمـن قيـايس، وُقبـض عليـه، 

وأحيـل إىل سـجن تدمـر العسـكري.. حصـل 

هـذا بفضل اإلجـراءات االحرتازية غـر املرئية 

التـي كانـت متبعـة يف الوحـدات العسـكرية 

ألفلـت  ولوالهـا  االسـتفتاءات،  أوقـات  يف 

املجـرم الـذي قـال "ال" للقائـد مـن العقـاب، 

مـا  والـذي  يسـوى  الـذي  مبقـدور  وألصبـح 

ثـم  "ال"  يقـول  أن  العسـاكر  مـن  يسـواش 

ميـي يف حـال سـبيله.

وعندك دكتوراه 
مزورة يا ولد

تعا تفرج
  خطيب بدلة

وصــل الرئيــس الجديــد لســالة “العثامنيــني”، 
األمــر دونــدار بــن محمــد عبــد الكريــم أفندي، 
إىل تركيــا قادًمــا مــن العاصمــة الســورية 

ــق. دمش
ووفـق مـا رصـدت عنـب بلـدي عـىل حسـاب 
حفيـد السـلطان عبـد الحميـد، أورهـان شـيخ 
زاده، يف “إنسـتغرام”، االثنـني 28 آب، فقد وصل 

األمـر دونـدار مـن سـوريا إىل تركيـا.
دونـدار  “العثامنيـة”  الدولـة  سـالة  وعّينـت 
كرئيـس جديـد، خلًفا لرئيـس السـالة العثامنية 
السـابق، عثـامن بيازيـد عثـامن أوغلـو، الـذي 
نيويـورك  مدينـة  يف  العـام،  مطلـع  تـويف 

األمريكيـة.
يف  توفيـت  يـرسى،  دونـدار،  زوجـة  وكانـت 
دمشـق عـن عمـر ناهـز 91 عاًمـا، ودفنـت يف 

سـوريا.

وكتـب شـيخ زاده يف “إنسـتغرام”، “اليـوم جاء 
دونـدار أفنـدي مـن سـوريا إىل أمـام أعيننا بعد 

23 عاًمـا قضاهـا هناك”.
ودونـدار ابـن األمـر محمد عبـد الكريـم أفندي، 
ابـن األمـر محمد سـليم أفنـدي، ابن السـلطان 
يف  سـًنا  األكـر  وهـو  الثـاين،  الحميـد  عبـد 

العائلـة.
وبحسـب معلومـات عنـب بلـدي فدونـدار مـن 
مواليـد دمشـق عـام 1930، أقـام فيها واسـتلم 
واليـة عهد السـالة العثامنيـة عـام 2009 خلًفا 

أوغلو. لعثـامن 
ــو،  ــامن أوغل ــان عث ــد كايه ــد الحمي وكان عب
ــو  ــارون أخ ــن ه ــد )اب ــس الجدي ــن أخ الرئي اب
دونــدار(، قــال عــام 2013 “أريــد عــودة عمــي 
دونــدار أفنــدي مــن ســوريا، فــا أحــد يحميــه 
هنــاك يف ظــل هــذه الظــروف، كــام أنــه 

ــه”. ــد أن نخاطــر بحيات ــا وال نري ــض حالًي مري
وتخوفـت العائلـة عىل مصـر رئيسـها الجديد، 
السـوري  النظـام  بـني  العاقـات  توتـر  بحكـم 
وأنقـرة، عـىل خلفية موقـف األخرة مـن الثورة 

السورية.
وكانـت الخافـة والدولـة العثامنيـة ألغيـت يف 
الحديثـة  تركيـا  جمهوريـة  حلـول  مـع   ،1922
أتاتـورك، بعـد  الديـن  محلّهـا، عـىل يـد كـامل 

600 عـام. حقبـة اسـتمرت نحـو 
ويف عـام 1974 صـدر قانـوٌن يسـمح للذكـور 
مـن أفـراد العائلـة اإلمراطوريـة الحصـول عىل 

الجنسـية الرتكيـة.
وحينهــا قــدم أفــراد مــن الســالة مــن دمشــق 
إىل اســطنبول، لكــن دونــدار )الرئيــس الجديــد( 
فّضــل البقــاء يف دمشــق رغــم حصولــه عــىل 

الجنســية الرتكيــة.

الرئيس الجديد لساللة “العثمانيين”
يغادر دمشق إلى تركيا

يشـارك أربعـة مصورين سـوريني 
كالفـادوس”  “بايـو  جائـزة  يف 
للمراسـلني الحربيـني بدورتهـا الـ 
املصـورة  شـهاداتهم  لعـرض   ،24

حـول الحـرب يف سـوريا.
فعاليـات  تُنظـم  أن  املقـرر  ومـن 
الجائـزة الدوليـة يف ترشيـن األول 
الفرنسـية،  بايـو  مبدينـة  املقبـل 
مـن  صحفـي،   400 مبشـاركة 
ضمنهـم السـوريون كـرم املرصي، 
زكريـا عبـد الـكايف، بـراء الحلبي 
ذكـرت  مـا  وفـق  الحلبـي،  وأمـر 

بـرس". "فرانـس  وكالـة 
واختـارت لجنة تحكيـم الجائزة 50 
تقريـًرا مكتوبًـا أو مصـوًرا أو عر 
 330 مـن  أكـرث  مـن  فيديوهـات، 
عمـًا مشـاركًا، وخصصـت عـرش 
جوائـز تـرتاوح قيمتهـا مـن ثاثة 

إىل سـبعة آالف يـورو.
وكانت جائـزة “بايـو كالفادوس”، 
أو ما يعـرف بـ “بامليـر”، انطلقت 
مراسـيل  ملكافئـة   1993 عـام 
الحرب عـىل املجهود الـذي يبذلونه 
واملناطـق  النزاعـات  تغطيـة  يف 

السـاخنة حـول العـامل.
الجائـزة  أيـام  خـال  وسـُتنظم 
سـوريا  عـن  معـارض  سـبعة 
والعـراق والحـرب عـىل املخـدرات 
املنسـية  والنزاعـات  الفيليبـني  يف 
حـني  يف  السـودان،  وجنـوب 
سـتتناول أغلـب التقاريـر معركـة 
املوصـل بالعـراق وسـوريا واليمن 

وليبيـا.
نصـب  سـُتعرض  العـادة  وكـام 
تذكاريـة للمراسـلني الذيـن قتلـوا 
انطـاق  يسـبق  الـذي  العـام  يف 

ليـة. لفعا ا
محمـد  السـوري  الصحفـي  وكان 
دومـا،  مدينـة  يف  املقيـم  بـدرة، 
حـاز عـىل جائـزة أفضـل “مصّور 
تظاهـرة  ضمـن  شـاب”  صحفـي 
الــ  بدورتهـا  كالفـادوس”  “بايـو 
23، العـام املايض، عـن أعامله يف 
سـوريا لصالـح الوكالـة األوروبية 

."EPA" الصحفيـة  للصـور 

أربعة مصورين سوريين 
يعرضون مشاهد الحرب 

في مسابقة فرنسية
المصورالحربي محمد بدرة بعدسة زميله سمير الدومي  في دوما بالغوطة الشرقية - 2015 )صفحة سمير الدومي - فيس بوك(


