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“رابطة الكتاب 
السوريين”

الجامعـي  العمـل  تجربـة  فشـل  “ميثـل 
التـي  للقيـم  انحسـاًرا  املثقفـة  للنخبـة 
يدعـون الجمـوع إليهـا، وال تخـرج رابطة 
الكتـاب السـوريني عن سـياق بـات جامًعا 
للدعـوات الفئويـة، عـى حسـاب الهـدف 
الجمعـي األسـمى، لذا تـأيت االنسـحابات 
الجامعيـة مـن رابطـة الكتـاب السـوريني 
لتسـدل السـتار عـى تلـك التجربـة التـي 
وئـدت يف ظـال واقـع يـزداد مأسـاوية، 
ولتصـدر اللجنـة العربية املسـتقلة املرشفة 
عـى االنتخابـات بيانًـا تحّمل فيـه املكتب 

واليتـه  واملنتهيـة  للرابطـة  التنفيـذي 
التجربـة”. مسـؤولية فشـل 

الكتـاب  “رابطـة  رئيـس  أعلـن  هكـذا 
الجـراح،  نـوري  الشـاعر  السـوريني”، 
عـن انتهاء رئاسـته لهـا، بعـد أن غصت 
عـى  االجتامعـي  التواصـل  مواقـع 
والتخوينـات  بالتهـم  شـهرين  مـدى 
التـي تراشـقها أعضـاء الرابطـة، الذيـن 
وقـف بعضهـم مـع الرئاسـة، مطالبـني 
حـني  إىل  بكرسـيه  الجـراح  باحتفـاظ 

للرابطـة... جديـد  مؤمتـر  انعقـاد 
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األسد يمسك 
بالجنوب السوري 

عنب بلدي - خاص  

أمسـكت  تذكـر،  خسـائر  أي  دون 
بعـد  السـوري،  بالجنـوب  األسـد  قـوات 
مناطـق سـيطرة  عـى  الكاملـة  السـيطرة 
اإلسـامية"  "الدولـة  وتنظيـم  املعارضـة 
والتـي  والقنيطـرة،  درعـا  محافظتـي  يف 
يف  نظرياتهـا  فيهـا  املعـارك  تشـابه  مل 
مـن  سـواء  األخـرى،  السـورية  املناطـق 
ناحيـة الفـرة الزمنيـة التـي دارت فيهـا، 
دخلـت  لهـا.  املرسـومة  التحـركات  أو 
للعمليـة  األول  اليـوم  منـذ  األسـد  قـوات 
املـايض،  حزيـران  أواخـر  العسـكرية، 
مـع  و"مصالحـة"  تسـوية  باتفاقيـات 
قـادة فصائـل املعارضـة، متكنـت فيها من 
التـي خرستهـا  املناطـق  اسـتعادة جميـع 
وُدعمـت  للثـورة،  األوىل  السـنوات  يف 
الجانـب  مـن  أسـايس  بشـكل  ذلـك  يف 
الـرويس، الـذي دخل كطـرف رعـى بنود 
العاملني  املدنيـني واملقاتلـني  التسـوية مع 

املنطقـة. يف 
ألهـايل  أعطيـت  التـي  الضامنـات  وتبقـى 
ومقاتـي الجنـوب مبوجـب التسـوية أمـام 
عـن  الحديـث  مـع  التطبيـق،  اسـتحقاق 
اسـتعداد النظـام لفرض سياسـة عسـكرية 
بوادرهـا  أوىل  بـدأت  جديـدة،  وأمنيـة 
بحمـات متشـيط للمناطـق التـي سـيطرت 

الريـف الرشقـي مـن درعـا. عليهـا يف 

اتفاق استسالم في الحوض 
منطقـة حـوض الريموك كانت آخـر املناطق 
يف  األسـد  قـوات  عليهـا  سـيطرت  التـي 
الجنـوب، بعـد معارك اسـتمرت ألسـبوعني 

ضـد تنظيـم "الدولـة اإلسـامية".
يصمـد  مل  التوقعـات،  خـاف  وعـى 
املعـارك،  يف  كثـريًا  الجهـادي  التنظيـم 
العسـكرية  التطـورات  تسـارعت  إذ 
لصالـح قـوات األسـد، التـي انضمـت لهـا 
"الجيـش  يف  سـابًقا  عملـت  مجموعـات 
الحـر"، وكانت رأس الحربـة عى األرض، 
السـابقة  السـنوات  يف  تعرضـت  كونهـا 
التنظيـم،  مـن  "موجعـة"  لرضبـات 

"الثـأر". فيهـا  تـرد  فرصـة  وكسـبت 

وجـاءت السـيطرة عـى حـوض الريمـوك 
للتنظيـم  "استسـام"  اتفـاق  مبوجـب 
والنظـام  التسـوية"  "مجموعـات  أمـام 
السـوري، كحادثـة هـي األوىل مـن نوعها 
يف سياسـة التنظيـم، فقـد سـلم أكـر من 
100 مقاتـل أنفسـهم بعـد أسـبوعني مـن 
بشـكل  عنـًرا   25 منهـم  أعـدم  القتـال، 
ميـداين، وآخـرون نقلوا إىل مركـز تجميع 

أمنـي تابـع للنظـام.

الروس ينتشرون في الجوالن
يف محافظـة القنيطـرة، التـي دخلتها قوات 
األسـد بعـد االنتهـاء مـن الريـف الغـريب 
لنـرش  بالتجهيـز  روسـيا  بـدأت  لدرعـا، 
قواتهـا يف هضبـة الجـوالن، وإقامة مثاين 
نقـاط مراقبـة هنـاك ملنـع أي اسـتفزازات 

ضـد مواقـع األمـم املتحـدة.
وذكـرت وكالـة "إنرفاكس" الروسـية، يف 
2 مـن آب، أن قـوات من الرشطة العسـكرية 
التابعة للقوات املسـلحة الروسـية سـتتمركز 
عـى امتـداد خـط "برافـو" الـذي يفصـل 

املناطـق املحتلـة مـن الجوالن.
وأشـار املسـؤول بـوزارة الدفاع الروسـية، 
رودسـكوي سـريجي، إىل أن قـوة "حفـظ 
التـي  املتحـدة،  لألمـم  التابعـة  السـام" 
عـام  الجـوالن  هضبـة  يف  عملهـا  توقـف 

عملهـا. اسـتئناف  ميكنهـا   2012
وبالتزامن مع االسـتعداد لانتشـار، أرسـلت 
روسـيا تطمينـات إلرسائيـل بعدم مشـاركة 
أي عنـارص مـن "حـزب الله" يف االنتشـار 
عـى الحـدود، إذ أكد السـفري الـرويس يف 
تل أبيـب، أناتويل فيكتوروف، أن السـيطرة 
إرسائيـل  مـع  السـورية  الحـدود  عـى 
سـتكون فقـط للجيـش النظامـي السـوري 

ولـن توجـد هنـاك تشـكيات أجنبية.
وأكـد السـفري الـرويس يف لقـاء بُـث عـر 
اإلرسائيـي،  للتلفزيـون  العـارشة  القنـاة 
انتشـار قـوات  اتفـاق حـول عـدم  وجـود 
عـى حـدود إرسائيل مـن الجانب السـوري 
غـري القـوات النظاميـة للجيـش السـوري، 
أمـن  ضـامن  هـي  "األولويـة  مضيًفـا، 
إرسائيـل، وهـذا ليس مجـرد كام بالنسـبة 

الروسـية". الخارجيـة  للسياسـة 

)AFP( 2018 عناصر من قواات األسد على حدود الجوالن المحتل - تموز

)livemap( 2018 خريطة توضح توزع السيطرة العسكرية في الجنوب السوري - 4 تموز

دخلـت محافظـة إدلب يف مرحلـة جديدة 
مـن الراتبيـة العسـكرية، بعـد اندمـاج 
الفصائل العسـكرية فيها بتشـكيل جسـم 
عسـكري موحـد تحـت مسـمى "الجبهة 
بشـكل  املدعومـة  للتحريـر"،  الوطنيـة 
رئييس مـن تركيـا، والتي تحـاول تجنيب 
املحافظـة أي هجـوم محتمـل مـن جانب 
كونهـا  املدعومـة روسـيًا،  األسـد  قـوات 
الطـرف الوحيـد الـذي يعول عليه برسـم 

املنطقة. مصـري 
الوطنيـة  "الجبهـة  تشـكيل  عـن  أعلـن 
حسـاس،  زمنـي  ظـرف  يف  للتحريـر" 
لرئيـس  األخـرية  التهديـدات  فرضتـه 
بـأن  األسـد،  بشـار  السـوري،  النظـام 
إدلـب هـي الهـدف املقبـل لقواتـه، التـي 
بعـد  كبـري  بشـكل  عسـكريًا  ارتاحـت 
السـيطرة الكاملـة عى الجنوب السـوري 
مبحافظتـي درعـا والقنيطرة، كـام تزامن 
مـن  العـارشة  الجولـة  مـع  االندمـاج 
تغفـل  مل  والتـي  "أسـتانة"،  محادثـات 

الحديـث عـن مصـري املحافظـة، لكنها مل 
تعـرض مـا توصلـت إليـه بشـكل واضح 

ودقيـق.
ورمبـا يعطـي التريـح األخري لروسـيا 
حـول إدلـب الصـورة الكاملة ملسـتقبلها، 
عنهـا  هجـوم  أي  إبعـاد  ربطـت  فقـد 
بفصائـل املعارضـة "املعتدلـة" واألتراك، 
إىل  لسـان رئيـس وفدهـا  وقالـت عـى 
ألكسـندر الفرينتيف، "دعونا  "أسـتانة"، 
املعارضـة املعتدلـة إىل تنسـيق أكـر مع 
الـرشكاء األتـراك مـن أجـل حـل مشـكلة 

)هيئـة تحريـر الشـام(".
واعتـر املسـؤول الرويس أن ذلـك "ليس 
إلبعـاد التهديـد عـن العسـكريني الروس 
املوجوديـن بقاعـدة حميميم فحسـب، بل 
وكذلك لتأمني القوات الحكومية السـورية 

املنتـرشة عـى خـط التامس".

خليط بين "الحر" والفصائل اإلسالمية  
للتحريـر"  الوطنيـة  "الجبهـة  جمعـت 

الحـر"  "الجيـش  فصائـل  مـن  خليطًـا 
والفصائـل اإلسـامية التـي تبنـت رؤيـة 
منـذ  بهـا  خاصـة  وعسـكرية  سياسـية 
اإلعـان األول لتشـكيلها، لتكـون العملية 
األوىل مـن نوعها يف السـاحة السـورية.

وضـم التشـكيل كًا مـن "جبهـة تحرير 
أحـرار  حركـة  مـن  )املشـكلة  سـوريا" 
الديـن  نـور  وحركـة  اإلسـامية،  الشـام 
الزنـي(، "ألوية صقور الشـام"، "جيش 
األحـرار"، "تجمـع دمشـق"، و"الجبهـة 
الوطنيـة للتحريـر"، التي تشـكلت مؤخرًا 

مـن اندمـاج فصائـل "الجيـش الحر".
وقالـت الفصائـل يف البيـان، إن االندماج 
يـأيت كنواة لــ "جيـش الثورة القـادم"، 
جامـع  وطنـي  مؤمتـر  عقـد  وأيـدت 

الثـورة جميعهـا. ألطيـاف 
وجـاءت هذه الخطـوة بعد اجتـامع لقادة 
فصائـل يف العاصمـة الركية أنقـرة قبل 
بـدء محادثـات "أسـتانة10"، وبحسـب 
مـا قالـت مصـادر مشـاركة يف االجتامع 

لعنـب بلدي، ضغطـت تركيا بشـكل كبري 
عى الفصائـل لاندماج، كخطـوة لتنظيم 
وإلبعـاد  إدلـب،  يف  العسـكري  العمـل 
بـه  وسـمت  الـذي  "اإلرهـاب"  مسـمى 

. فظة ملحا ا
وكانـت عنـب بلـدي حصلت، يف شـباط 
املـايض، عـى معلومات أفادت بـأن تركيا 
تسـري يف رسـم هيكلية عسـكرية جديدة 
لفصائـل إدلب، عـى غرار مناطـق "درع 

الفـرات" شـاميل حلب.
وقالـت ثاثـة مصـادر عسـكرية لعنب 
"الجيـش  فصائـل  إن  حينهـا  بلـدي 
مـن  تلقـت  إدلـب  يف  العاملـة  الحـر" 
بديـًا  ماليًـا  دعـاًم  الركيـة  الحكومـة 
خطـوة  يف  األمريـي،  الدعـم  عـن 
لتشـكيل "جيـش وطنـي"، والـذي من 
املرجـح أن يدخـل مبواجهات عسـكرية 
يف  الشـام"  "تحريـر  نفـوذ  إلنهـاء 
لحـل  رفضهـا  حـال  يف  املحافظـة 

كامـل. بشـكل  نفسـها 

مصير "تحرير الشام" على الطاولة 
الجديـد هـو غيـاب  التشـكيل  مـا ميـز 
"هيئـة تحرير الشـام" عنـه، إىل جانب 
يف  العامـل  العـزة"  "جيـش  فصيـل 
األوىل  وكانـت  الشـاميل،  حـامة  ريـف 
رفضـت الدخول يف أي جسـم عسـكري 
الرشعـي  ونفـى  املاضيـة،  األيـام  يف 
فيهـا "أبـو الفتـح الفرغـي"، تقديم أي 
تنـازالت يف إدلـب، وذلـك بعـد الحديث 
يضـم  موحـد"  "جيـش  تشـكيل  عـن 

أيًضـا. "الهيئـة" 
وأمـام التطـورات "الحاسـمة" التـي متر 
بهـا إدلب، يبقـى مصري "تحرير الشـام" 
الطاولـة،  عـى  يـدرس  لكنـه  مجهـواًل، 
خاصـة مـع تأكيـد الجانب الـرويس عى 
رضورة القضـاء عليهـا، كونهـا مصنفـة 
بـني  وتشـن  "اإلرهـاب"،  لوائـح  عـى 
الفـرة واألخرى عمليات عسـكرية، آخرها 

حميميم. قاعـدة  عـى 
عليهـا  حصلـت  معلومـات  وبحسـب 

تركيا ترتب فصائل إدلب إلنقاذها من هجوم األسد 

الحارة

السويداء

األردن
نصيب

بصر الحرير

درعا البلد

الصنمين
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 أرسلت روسيا 
تطمينات إلرسائيل بعدم 

مشاركة أي عنارص 
من "حزب الله" يف 

االنتشار عىل الحدود، 
إذ أكد السفري الرويس 

يف تل أبيب، أناتويل 
فيكتوروف، أن السيطرة 

عىل الحدود السورية 
مع إرسائيل ستكون 

فقط للجيش النظامي 
السوري ولن توجد هناك 

تشكيالت أجنبية

أخبار سوريا

"جيش خالد"
من التشكيل إلى المبايعة.. فاالستسالم 

تركيا ترتب فصائل إدلب إلنقاذها من هجوم األسد 

عناصر من فصيل جيش النصر في معسكر تدريبي بريف حماة 

الشمالي - تموز 2018 )عنب بلدي(

تأسـس "جيـش خالـد" يف أيـار 2016، 
هـام  رئيسـيني،  فصيلـني  اندمـاج  مـن 
لـواء "شـهداء الريمـوك" وحركـة "املثنى 
اإلسـامية"، إىل جانب فصيل آخر يسـمى 
بــ "جامعة املجاهديـن"، وانتمـى بفكره 

وعقيدتـه إىل التيـار السـلفي الجهـادي.
ويف بيان التشـكيل الذي ذيل باسـم "قاطع 
حـوض الريمـوك"، أوضـح "الجيـش" أنه 
سـيتم إلغاء مسـمى "مقـر 105" وتحويله 
إىل مسـمى "األندلـس"، ومـن ثـم يلغـى 

"مقـر 106" بشـكل نهايئ.
واعتـر املقـران املذكوران حينهـا مراكز أمنية 
ـ "لواء شـهداء الريمـوك" يف املنطقة،  تابعة ل
وشـهدا سـابًقا قيـادة املعـارك يف مواجهـة 

فصائل املعارضـة يف محافظـة درعا.
و"املثنـى"  الريمـوك"  "شـهداء  اندمـاج 
سـبقه تشـكيل تحالف عسـكري مشـرك 
املعارضـة يف  لفصائـل  بينهـام، مضـاد 
املنطقـة الجنوبيـة، واتهـام حينهـا مـن 
قبـل فصائـل املعارضـة بالتبعيـة لتنظيم 

اإلسـامية". "الدولـة 
أما "جامعة املجاهدين"، فهو مسـمى جديد 
ـ "رسايـا الجهاد" التـي متركزت سـابًقا  لـ
يف منطقـة القحطانية يف ريـف القنيطرة، 
ولوحقـت أمنيًا وعسـكريًا مـن قبل "جبهة 
النـرة" بحجة مبايعـة تنظيـم "الدولة"، 
وحصلـت معارك بـني الطرفني يف نيسـان 
2015 راح ضحيتهـا نحـو 100 قتيـل من 
الجانبني، قبل أن ينسـحب هـذا الفصيل إىل 

الريموك. حـوض 
وكان بيـان التشـكيل األول للتنظيـم أغفـل 
بشكل كي النظام السـوري واملعارك ضده، 
وشـدد عى أن مسـؤولية "مقـر األندلس" 
)األمـن الداخي( هـي "التصـدي ملحاوالت 
الغـدر والخيانة مـن قبل املرتديـن )فصائل 
املعارضـة("، وسـيكون منطلـق عمـل هذا 

املقر هـو "املحكمة اإلسـامية".
وعـني التنظيـم أمـريًا جديـًدا بعـد إعان 
الريمـوك  حـوض  منطقـة  يف  التشـكيل 
خلًفـا  الشـامي"،  عثـامن  "أبـو  يدعـى 
لألمـري السـابق "أبـو عبـد الله املـدين"، 
قـرار  أن  إىل  آنـذاك  ناشـطون  وذهـب 
تعيـني "أبو عثامن الشـامي" جـاء بأوامر 
مبـارشة مـن زعيم تنظيـم "الدولـة"، أبو 

بكـر البغـدادي.

ضربات طالت األمراء
تعاقب عى مسـرية التنظيم الجهـادي عدة 
قادة وأمـراء، وكانـت الرضبة الكبـرية التي 
طالتـه يف آب 2017، حـني قتـل ثاثـة من 

أمرائـه خال شـهرين، بغـارات جوية.
محمـد  "أبـو  هـو  الـذي  األول  األمـري 
املقـديس"، والـذي اسـتلم الزعامـة بعـد 
هاشـم  "أبـو  السـابق  زعيمـه  مقتـل 
اإلدلبـي" يف ترشيـن األول 2016، قتـل 

سـيارته. اسـتهدفت  ناسـفة  بعبـوة 
يف  "الدولـة"  تنظيـم  املقـديس  وتزعـم 
منطقـة الضمـري بريـف دمشـق الرشقي، 
وخـرج منها إثـر اتفاق مع النظام السـوري 
يقيض بانسـحاب التنظيم مـن املنطقة إىل 

الباديـة، بـدأ يف نيسـان 2016.
وبعـد تشـكل "جيـش خالـد" يف حوض 
الريمـوك، يف أيـار 2016، التحـق املقديس 
بـه ليصبح زعيـاًم له، قبـل أن يُقتـل بغارة 
إىل   ،2017 حزيـران  مـن   7 يف  جويـة، 
جانـب قائـده العسـكري العام "أبـو عدي 
الحميص"، والقيادي "أبـو دجانة اإلدلبي".

األمـري الثـاين الـذي فقـده التنظيـم هـو 
تـل  بلـدة  مـن  الرفاعـي"  هاشـم  "أبـو 
شـهاب يف ريـف درعـا الغـريب. وعمـل 
الرفاعـي سـابًقا كــ "أمري عسـكري" لـ 
"لواء شـهداء الريمـوك"، وكان أحـد أبرز 
مرافقـي "أبـو عـي الريـدي" )الخال(، 

مؤسـس اللـواء.
ويف 29 مـن حزيـران 2017، اسـتهدف 
صـاروخ من طـراز "توماهـوك"، رجحت 
مصـادر مطلعة لعنـب بلـدي أن يكون قد 
أطلـق مـن بارجـة عسـكرية أمريكية يف 
البحر املتوسـط، اجتامًعا لقيـادة الجيش، 
الرفاعـي إىل جانـب  مـا تسـبب مبقتـل 

عـرشة قياديـني بارزيـن فيه.
الثالـث  األمـري  إنخـل" هـو  تيـم  "أبـو 
رضبـة  التنظيـم  تلقـى  الـذي  البـارز 
بلـدة  مـن  وينحـدر  مبقتلـه،  "قويـة" 
إنخـل يف ريـف درعـا، وتـرك "الجيش 
أعـوام  ثاثـة  قبـل  والتحـق  الحـر" 
بفصيـل "جيـش الجهاد"، الـذي خاض، 
2015، معـارك ضـد "جبهـة  أيـار  يف 
النـرة" و"الجيـش الحـر" يف ريـف 
القنيطـرة، عـى خلفية اتهامـه بارتباطه 

"الدولـة". بتنظيـم 

اسرتاتيجية الكامئن
التنظيـم  لسـيطرة  األول  اليـوم  منـذ 
الجهـادي عى حوض الريمـوك، مل تتمكن 
فصائـل املعارضـة مـن إحـراز أي تقـدم 
فيـه، رغـم العمليـات العسـكرية واملعارك 
التـي أطلقتها ضـده بني الفـرة واألخرى.

واعتـرت جبهـات "جيش خالد" هاجًسـا 
مـن  املئـات  وخـرست  الفصائـل،  أمـام 
مقاتليهـا بهجامت مباغتـة اتبعها التنظيم 
عى فـرات متفاوتة، وسـيطر يف كل مرة 

عـى سـاح وذخرية.
الهجوم األكـر الذي نفـذه "جيش خالد" 
كان يف شـباط 2017، وانتـزع من خاله 
الجـوالن  سـحم  أبرزهـا  وتـااًل  بلـدات 
وتسـيل وتـل الجمـوع، لتتوسـع خريطة 
السـيطرة لـه يف الجـزء الشـاميل الغريب 

مـن مدينـة درعا.
واعتـاد "جيـش خالد" معـارك الكر والفر 
يف منطقـة حوض الريمـوك، كام مل تنجح 
املعارضـة يف التقـدم عى حسـابه خال 

األشـهر املاضية، العتامده عـى الكامئن.
ومنذ منذ مطلـع 2018، وثـق "مكتب توثيق 
الشـهداء يف درعـا" مقتـل أكـر مـن 100 
مقاتل من الطرفني )املعارضـة، جيش خالد(، 

باإلضافـة إىل املئـات خال العـام املايض.

محاكاة تنظيم "الدولة"
رغـم عـدم إعان "جيـش خالـد" العقيدة 
التـي يسـري عليهـا يف حـوض الريموك، 
كانـت اإلجـراءات واألمـور التـي اتبعهـا 
لتنظيـم  تبعيتـه  عـى  بالتأكيـد  كفيلـة 
"الدولـة"، وخاصـًة مـن حيـث اإلعدامات 
التـي نفذهـا واألحـكام التـي أطلقها عى 
يف  القاطنـني  واملدنيـني  العسـكريني 

مناطـق سـيطرته.
وتكـررت صـور تنفيـذ أحـكام اإلعـدام التي 
نفذهـا بحـق املدنيـني بتهـم شـتى، أبرزها 
"التعامل مع النظام أو الجيش الحر والسـحر 

وسـب الـذات اإللهيـة والـردة"، وغريها.
ويف كانـون الثـاين 2017، نقلـت عنـب 
بلـدي عـن مصـادر مطلعـة يف حـوض 
الريمـوك، أن قـرارًا صـدر عـن "جيـش 
خالـد" املسـيطر عـى املنطقـة، بتبييض 

سـجونه بالكامـل.
وأشـارت املصادر حينها إىل وجـود حوايل 

20 معتقـًا يف سـجونه، قـد يواجهـون 
أحـكام إعـدام خـال الفـرة املقبلة.

مل تسـتهدف اإلعدامـات املدنيـني فقـط، 
نفسـه،  التنظيـم  يف  قـادة  طالـت  بـل 
ففـي حزيـران 2017، أفـادت مصادر من 
حـوض الريمـوك أن التنظيـم نّفـذ "حكم 
القصـاص" بحـق مجموعـة مـن قيادات 
صفوفـه،  يف  عملـوا  وعنـارص  سـابقة 
قيـادات يف  "العاملـة" واغتيـال  بتهمـة 

صفوفـه، إضافـًة إىل مدنيـني.
ومن بـني القياديني الذيـن أعدمهم الفصيل 
أبـو عبيـدة قحطـان، ونـادر القسـيم أبـو 
حسـن النواوي، وخالد جـامل الريدي، إىل 

جانب أبـو تحرير الفلسـطيني.
لكن بعد قرابة عـام، برأ الفصيل القياديني الذين 
أعدمهـم، وقـال إن "املدعى عليهم مسـلمون مل 
تثبت عاملتهم وال تورطهم يف مقتل أبو هاشـم 
اإلدلبـي، واألصل براءة ذمتهـم وأنهم قتلوا ظلاًم، 

عـى أن ترد األمـوال التي صـودرت منهم".

مبايعة
بقـي "جيـش خالـد" محتفظًـا بهويتـه 
دون توضيـح الجهـة التي يتبـع لها حتى 
بانتامئـه  أقـر  إذ   ،2018 عـام  حزيـران 
لتنظيـم "الدولـة" يف بيـان نـرشه مكتب 

العاقـات العامـة لألخـري.
وتزامـن إقـرار الفصيل بالتبعيـة للتنظيم 
مـع العملية العسـكرية التـي بدأتها قوات 
األسـد يف محافظـة درعـا ضـد فصائـل 
املعارضـة، والتي بـدأت أوىل تحركاتها يف 
الريـف الرشقي وخاصـة منطقـة اللجاة.

اختلفـت اإلعانـات الخاصـة بــ "جيش 
مـن  معاركـه  أخبـار  وانتقلـت  خالـد" 
وكالـة  معرفـات  إىل  الرسـمية  معرفاتـه 
"أعـامق" التابعـة للتنظيـم، والتي أطلقت 
اسـم "واليـة حـوران" يف األخبـار التـي 

توردهـا عـن حـوض الريمـوك.
وبالتزامـن مـع تقـدم قـوات األسـد عى 
اسـتغل  درعـا،  يف  املعارضـة  حسـاب 
واسـتقبل  الفرصـة  خالـد"  "جيـش 
العـرشات مـن املدنيني مـن املناطـق التي 
شـهدت قصًفـا مـن الطـريان الـرويس، 
تدريبيـة،  معسـكرات  يف  وأدرجهـم 
العسـكرية  للعمليـة  اسـتباقية  كخطـوة 

ضـده. أطلقـت  التـي 

فضل اهلل الحجي القائد العام
عني الحجـي قائـًدا عاًما للتشـكيل الجديد، 
وهـو القائـد العام لفصيـل "فيلق الشـام" 
مـن  الواسـع  بدعمـه  املعـروف  سـابًقا، 

الجانـب الـريك.
الحجـي عقيـد منشـق عـن قـوات األسـد، 
املـايض رئيًسـا  األول  وعـني يف ترشيـن 
ألركان "الجيـش الوطنـي"، والذي تشـكل 
من فصائـل "الجيش الحـر" كافة يف ريف 

الشـاميل. حلب 
ولـد يف قرية "كفـر يحمول" بريـف إدلب 
الشـاميل، وانشـق عـن النظـام السـوري 
لـواء  يف  ليدخـل   ،2012 عـام  أواخـر 
"درع الثـورة" كنائـب لقائـد اللـواء العقيد 

مصطفـى عبـد الكريـم.
وقـال قياديـون يف "الجيش الحـر" لعنب 
بلـدي، إن القيادي "رجل عسـكري خلوق"، 
وتـوىل فيـام بعـد قيـادة غرفـة العمليات 
العسـكرية يف إدلب، وتـم التوافق عليه من 
قبـل جميع الفصائـل لنشـاطه والتزامه يف 
العمل العسـكري، إىل أن انضوى يف "فيلق 

قيادته. وتسـلم  الشام" 
ويتبـع "فيلـق الشـام" أسـلوب التكتم عن 

قيادتـه، وبحسـب معلومـات عنـب بلـدي، 
الضبـاط  مـن  العـرشات  فيـه  ينضـوي 
املنشـقني، والـذي يعتمد عليهم يف تسـيري 

أمـوره العسـكرية.
وال توجـد معلومـات تفصيليـة عـن القائد 
العـام للتشـكيل الجديـد، حتـى إن الصور 
الخاصـة به تغيب بشـكل كامل عن وسـائل 

اإلعـام ومواقـع التواصـل االجتامعي.

أحمد سرحان )أبو اصطيف( نائب أول
ينحـدر مـن بلـدة احسـم يف ريـف إدلب، 

ويبلـغ مـن العمـر 40 عاًما.
بحسـب معلومات عنب بلـدي، عمـل رسحان 
قبل الثورة السـورية مدرًسـا، والتحق فيام بعد 
بالحراك العسـكري، وخاض معظم املعارك ايل 
دارت ضـد قـوات األسـد يف جبـل الزاوية قبل 

اإلعان عن تشـكيل "الجيـش الحر".
انضـم فيـام بعـد مـع إخوتـه إىل فصيـل 
"صقـور الشـام"، وتـوىل منصـب قائـد 
كتيبـة، ثم قائـد "لواء عمر" لفـرة قصرية، 
حتـى انتقل إىل "مجلس شـورى" الفصيل.

وشـغل أيًضا، إىل جانب املناصب السـابقة، 
مسـؤول "صقـور الشـام" يف معـر باب 
الهـوى الحـدودي، وقالـت مصـادر مقربة 
إخـوة  ثاثـة  لـه  إن  بلـدي  لعنـب  منـه 
"استشـهدوا" يف معارك ضد قوات األسـد.

وليد املشيعل )أبو هاشم( نائب ثاٍن

ينحـدر مـن بلـدة بسـقا جنـويب مدينة 
كفرنبـل، وهـو مقـدم منشـق منـذ عـام 

مدفعيـة. ضابـط  واختصاصـه   ،2012
كان يعمـل ضمـن صفـوف "حركـة أحرار 
الشـام اإلسـامية"، وتـوىل منصـب أمري 
املدفعيـة فيها، وفيـام بعد التحـق بفصيل 
"جيـش األحـرار"، وكان ضمـن صفوفـه 

عسـكريًا. قائًدا 
مؤخـرًا ترك العمل العسـكري مـع "جيش 
األحـرار"، دون ورود معلومـات عن الجهة 

بها. التحـق  التي 

عناد الدرويش )أبو المنذر( رئيس 
األركان

ينحـدر مـن مدينـة حـامة، ويعتـر أقوى 
أحـرار  "حركـة  يف  عسـكرية  شـخصية 
الشـام"، بحسـب معلومـات عنـب بلـدي.

شـغل قبـل عمليـة االندمـاج قائـد الجناح 
العسـكري لــ "أحـرار الشـام"، ويعتـر 
املخطـط واملهندس األول ملعـارك "األحرار" 
واملسـتودعات  وإدلـب  الضيـف  وادي  يف 

العسـكرية يف حلـب.
قالـت مصـادر لعنـب بلـدي إن الدرويش 
األيـام  يف  االندمـاج  لفكـرة  رافًضـا  كان 
املاضيـة، إىل أن أعلـن عـن التشـكيل اليوم 

قبوله. بعـد 
والدرويش مقدم منشـق اختصـاص "قوات 

خاصـة"، وشـغل يف بداية عمله العسـكري 
ـ "لـواء اإلميـان" أحـد  قائـًدا عسـكريًا لـ

تشـكيات "أحرار الشـام" سـابًقا.

محمد منصور نائب رئيس األركان
تـوىل يف أيار املـايض رئاسـة األركان يف 
"الجبهـة الوطنية للتحرير"، بعد أن شـغل 
سـابًقا قائًدا عاًما لفصيـل "جيش النر" 

العامل يف أريـاف حامة.
ولـد منصـور يف منطقة قلعـة املضيق يف 
ريـف حـامة الغـريب، وهـو ضابـط برتبة 
رائـد، انشـق عـن قـوات األسـد يف عـام 
2012، وانضـوى يف املجلـس العسـكري 

حينهـا ملدة سـتة أشـهر.
وعقـب االنضـواء يف املجلـس العسـكري 
شـكل منصـور لـواء "أحـرار الغـاب" يف 
ريـف حـامة، وبقي فيه لفـرة قصرية، إىل 
أن انتقـل لفصيـل "صقور الغـاب"، الذي 
تـوىل قيادته بعد مقتـل القائد السـابق له 

املقـدم جميـل رعدون.
شـارك القيـادي يف معظـم املعـارك ضـد 
قـوات األسـد يف أريـاف حـامة، كـام كان 
لـه دور بـارز يف صـد تقـدم قوات األسـد 
مؤخـرًا عـى الريـف الرشقـي إلدلـب عى 
والـذي  النـر"،  "جيـش  فصيلـه  رأس 
الغـاب"  "صقـور  اندمـاج  مـن  تشـكل 

و"الفـوج 111"، مـع عـدة فصائـل.

أبرز قادة
"الجبهة الوطنية للتحرير" 

عنـب بلـدي يف وقـت سـابق، تعيـش 
يريـد  تيـار  بـني  انقسـاًما  "الهيئـة" 
يريـد  وتيـار  الدوليـة،  العزلـة  إنهـاء 
قتـال تركيـا والفصائـل التـي تدعمهـا 
و"الجيـش  الشـام"  "أحـرار  كــ 

الحـر".
اللـه  عبـد  السـعودي،  الرشعـي  وكان 
املناهـض  التيـار  يقـود  املحيسـني، 
لاقتتـال الداخـي، إىل جانـب الرشعـي 

املـري". الحـارث  "أبـو  العـام 
بينـام يـر القائـد العسـكري العـام، 
والرشعـي  الجـوالين"،  محمـد  "أبـو 
عبـد الرحمـن عطـون )أبـو عبـد اللـه 
"أبـو  حـامة  قطـاع  وقائـد  الشـامي(، 
مـن  موقفهـم  يوسـف حلفايـا"، عـى 
التدخـل الـريك ومـن بقيـة الفصائـل 
الرشعيـني  جانـب  إىل  املحافظـة،  يف 
الفتـح  "أبـو  الثاثـة  املريـني 
اليقظـان املري"،  الفرغـي"، و"أبـو 

املـري". شـعيب  و"أبـو 

عنب بلدي - خاص  
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شخصيات من حركة رجال الكرامة في تعزية ألحد قتلى هجوم تنظيم الدولة على السويداء - تموز 2018 )رجال الكرامة(

مبادرات مدنية لجمع مكونات السويداء
في "تحالف موحد"

السويداء - نور نادر 

اليـوم،  تـزال حتـى  الهجـوم ال  تبعـات 
سـواء عـى األرض بالتحركات املسـتمرة 
عـى  أو  املحافظـة  باديـة  يف  للتنظيـم 
املسـتوى الداخـي، والذي تشـغله قضية 
أسـايس،  بشـكل  املختطفـات  النسـاء 
واملرحلـة املقبلـة التـي سـتعقب االنتهاء 
محيـط  يف  عسـكري  عمـل  أي  مـن 

املنطقـة.
املاضيـة  األيـام  املحافظـة يف  وشـهدت 
تحـركات مدنيـة لجمع املكونـات والقوى 
العاملـة فيهـا عـى األرض يف تحالـف 
ملواجهـة القضايـا االجتامعيـة والخدمية 
وحتـى العسـكرية منهـا بشـكل منظـم، 
يف خطـوة تعتمـد عى وضـع الخافات 
جانبًـا سـواء عـى الصعيد السـيايس أو 

ئري. لعشا ا

اجتماع مرتقب 
يف 4 مـن آب الحـايل، اجتمعـت بعـض 
وفـرق  التطوعيـة  الشـبابية  املبـادرات 
األيـادي  و"أصحـاب  املـدين  العمـل 
دعـوة  بعـد  السـويداء  يف  البيضـاء" 
نرشهـا ناشـطون عـر مواقـع التواصل 

االجتامعـي.
وحـرض االجتـامع وفـد من جهـة تحاول 
وجميـع  العقـل  مبشـايخ  تلتقـي  أن 
الفصائـل والقـوى املؤثـرة عـى األرض، 
لتشـكيل غرفـة عمليـات خاصـة بتنظيم 
آليـات االسـتجابة والدفاع عـن الجبل من 

املُحتملـة. السـيناريوهات  جميـع 
ورجـح مصـدر مطلـع، مـن املشـاركني 
بالتحـركات، التوصـل إىل اجتـامع بـني 
)رجـال  السـويداء  يف  القـوى  جميـع 
الكرامة، مشـايخ العقل، الدفـاع الوطني، 
الحـزب القومـي، رجـال مشـايخ العقل( 
املحافظـة،  يف  فاعلـة  أخـرى  وأطـراف 
من أجـل تنظيمهـم وحل الخافـات فيام 
بينهم، كخطـوة لـ "الدفاع عـن الجبل".

خالـد، ناشـط وصحفي )طلب عـدم ذكر 
"التحالـف"  إن  يقـول  كامـًا(،  اسـمه 
الـذي تدعـو لـه الفعاليـات املدنيـة مـن 

املفـرض أن يعمـل عى رفـض أي تدخل 
دويل يف املحافظـة، أو سـحب السـاح 

مـن يـد التشـكيات املحلية.
ويعتـر يف حديـث لعنـب بلـدي أنه يف 
حال تشـكيل "التحالف املوحد" سـيكون 
"الوجـه الواعـي للجبل تجـاه مخططات 
النظـام يف إعـادة بسـط سـيطرته عـى 
عـن  املتخلفـني  وسـحب  املحافظـة، 
تنظيـم  عـى  سـيعمل  كـام  الخدمـة، 
"سـواء  مؤكـًدا  واملقاومـة"،  الجهـود 
كانـت داعـش ورقـة لبـث الفـوىض أو 
لشـن حالـة حـرب يف املحافظة سـيعمل 

مجابهتهـا". التحالـف عـى 

وجـاءت فكـرة تشـكيل التحالـف عـى 
خلفيـة عـدم مشـاركة قوات األسـد بصد 
التصـدي  اقتـر  إذ  التنظيـم،  هجـوم 
فقـط عـى التشـكيات املحلية مـن أبناء 

املحافظـة.
وعقـب الهجـوم بسـاعات تغنـى النظام 
السـوري عـر وسـائل اإلعام الرسـمية 
تنظيـم  طـرد  يف  قواتـه  مبشـاركة 

"الدولـة" مـن محافظـة السـويداء، لكن 
ناشـطني يف املدينـة أكدوا إحجـام قوات 
األسـد عـن املشـاركة يف املعـارك، وأثار 
حديثـه غضـب مواطنـني يف السـويداء 

وخاصـة املقاتلـني املحليـني.
عـن  باإلحجـام  النظـام  يكتـف  ومل 
املشـاركة، بـل اسـتمر بطلب السـاح من 

املسـلحة. الفصائـل 
وقالت ناشـطة مـن قرية الشـبي بريف 
السـويداء الرشقي لعنب بلـدي، إن قوات 
مـن  املاضيـة  األيـام  يف  طلبـت  األسـد 
تسـليم  القريـة  يف  املسـلحة  الفصائـل 
السـاح الذي سـيطرت عليه مـن التنظيم 
يف أثناء دخولـه للمنطقة، لكـن املقاتلني 
العنـارص بــ  الطلـب وهـددوا  رفضـوا 

صرهم". "نفـاد 

"عالقة متينة" رغم الخالفات
تختلف محافظـة السـويداء ذات الغالبية 
املحافظـات  مـن  غريهـا  عـن  الدرزيـة 
السـورية من ناحيـة التكويـن املجتمعي 
املشـكل لهـا، والـذي يشـهد ترابطًـا بني 
جميـع العائـات، رغـم الخافـات بينها، 

والتـي ال تظهـر عـى الواجهة.
مـا  املجتمعـي  الرابـط  سـامت  ومـن 
شـهده اليوم األول مـن هجـوم التنظيم، 
إذ وصلـت تعزيـزات مـن مقاتلـني دروز 
مـن  السـورية،  املناطـق  مختلـف  مـن 
وجبـل  والجـوالن  وصحنايـا  جرمانـا 
يف  للمشـاركة  الشـيخ  وجبـل  العـرب 
املواجهـات إىل جانب التشـكيات املحلية 

السـويداء. يف 
ومل يقتـر األمر عى الناحية العسـكرية، 
بـل تحركت القوى املدنيـة الدرزية يف دول 
عديـدة مبظاهـرات و"وقفـات منـارصة" 
أضاء فيهـا الناشـطون الشـموع، وحملوا 
علـم "الخمسـة حـدود" والبيـارق، وهـي 
رمـوز دينيـة للطائفـة يف كل مـن أملانيـا 
والجـوالن  ولبنـان  والسـويد  وبلجيـكا 

واألردن.
يقـول أحـد الباحثـني يف تاريـخ الجبـل 
والتكويـن املجتمعـي للطائفـة الدرزيـة 
)طلـب عـدم ذكر اسـمه( إن الـدروز يف 

جميـع الـدول واملناطـق تربطهـم عاقة 
متينة، بعيـًدا عن "العصبية العشـائرية" 
الصغـرية  العائـات  بـني  نشـبت  التـي 

بينهم. والكبـرية 
ويضيـف لعنب بلدي أن "الـراع الوجودي 
لـدى األقليـات يخلـق حالـة مـن العصبية 
الطائفيـة يف الحـرب مـع جهـة خارجيـة 
)خـارج الدين التوحيدي( تجعلهم يتكاتفون 

للـراع مـن أجل البقـاء".
املجتمـع  تحـرض  ورغـم  أنـه  ويعتـر 
الـدرزي واالنفتـاح الكبـري الـذي يظهر 
عليـه، إال أن هـذا االنفتـاح يخفـي وراءه 
أي  فكريًـا،  أصـًا  ال  أقلويًـا"  "خوفًـا 
أنهـم يجـدون أن التعصب وبنـاء جامعة 
عـى  يؤثـر  أخـرى  لجامعـات  معاديـة 
وجودهـم، وأن االنفتـاح عـى املجتمعات 

يحميهـم. األخـرى 
وعـى املسـتوى السـوري، ملـس أهـايل 
السـويداء نوًعـا من التعاطـف يف العديد 
اختـاف  عـى  السـورية  املناطـق  مـن 
تعرضـت  مناطـق  تشـهده  مل  توجههـا 
لهجـامت مامثلـة، وخاصـة يف السـلمية 

والاذقيـة. وحمـص 

روسيا تتولى مفاوضات المختطفات
هجـوم  تركهـا  التـي  التبعـات  أبـرز 
التنظيـم هـي النسـاء املختطفـات الايت 
ال يـزال مصريهـن مجهـواًل حتـى اليوم، 
إىل أن أعلنـت روسـيا دخولها يف عمليات 

التفـاوض الخاصـة بهـن.
وبحسـب الشـيخ يوسـف الجربـوع، أحد 
مشـايخ املوحدين الدروز يف سـوريا تولت 
روسـيا التفـاوض مـع تنظيـم "الدولـة" 
لـدى  املختطفـات  رساح  إلطـاق  سـعيًا 

التنظيـم قبـل أكـر من أسـبوع.
وقـال الجربـوع لوكالة "فرانـس برس"، 
"الجانـب  إن  الحـايل،  آب  مـن   3 يف 
بالتنسـيق  التفـاوض  يتـوىل  الـرويس 
إىل  مشـريًا  السـورية"،  الحكومـة  مـع 
أن التنظيـم "خطـط الختطـاف رهائـن 
بهـدف الضغـط عـى الدولـة السـورية 

معينـة". مطالـب  لتحقيـق 
الوفـد  رفـض  األوىل  املفاوضـات  ويف   

املفـاوض رشوط التنظيـم التـي تتضمن 
ورجـال  نسـاء  مـن  لـه  أرسى  إطـاق 
مـن سـجون النظـام السـوري، ووقـف 
الحملـة العسـكرية عى حـوض الريموك 

األوىل. بالدرجـة 
ومن ضمـن الرشوط املطروحة انسـحاب 
قوات األسـد من أرايض السـويداء، وعدم 
مشـاركة أبنـاء الجبـل بـأي معركـة إىل 
جانبهـا، باإلضافة ملنع اسـتخدام أرايض 

السـويداء يف املعـارك ضده.
لكن الشـيخ يوسـف جربـوع مل يحدد ما 

هـي مطالب تنظيـم "الدولة".
إىل  21 سـيدة  املخطوفـني  عـدد  وبلـغ 
جانـب مثانيـة أطفـال، ومل يصـدر عـن 
النظـام السـوري أي تريحـات حـول 
أو  التنظيـم،  رشوط  وتلبيـة  التفـاوض 

املختطفـات. مصـري  تحديـد 

تكوين  طبيعة  شيبلر  بريجيت  الباحثة  تصف  العشائرية"،  العصبية  تسود  السلم  وفي  الطائفية،  العصبية  تسود  الحرب  "في 
الهجوم  الماضية، بعد  األيام  الذي بدت تركيبته أوضح في  المجتمع  الدروز"،  "انتفاضات جبل  الدرزي في كتابها  المجتمع 

الشرقي. السويداء وريفها  "الدولة اإلسالمية" على مدينة  تنظيم  بدأه  الذي 

شن تنظيم "الدولة 	 
اإلسالمية"، يف 25 من 

متوز، هجوًما عىل مدينة 
السويداء وريفها أسفر 
عن مقتل أكرث من200  

شخص، بينهم مقاتلون 
محليون ومدنيون.

اعتربت الهجامت أكرب 	 
حادثة متر عىل تاريخ 

املحافظة، منذ مطلع الثورة 
السورية.

أملحت األمم املتحدة إىل 	 
تورط النظام السوري 

بالهجوم، بنقل مقاتيل 
التنظيم من جنويب دمشق 

إىل بادية املحافظة.
نفت 	  الروسية  الخارجية 

بالهجوم،   النظام  صلة 
الناشطني  إن  وقالت 

اإلنسان، حاولوا  بحقوق 
املتاجرة  سلوك طريق 

اللوم  إللقاء  بالسويداء 
عىل دمشق.

 قوات األسد طلبت 
في األيام الماضية 

من الفصائل المسلحة 
في القرية تسليم 

السالح الذي سيطرت 
عليه من التنظيم في 

أثناء دخوله للمنطقة، 
لكن المقاتلين رفضوا 

الطلب وهددوا 
العناصر بـنفاد صبرهم
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 ريف حماة - إياد عبد الجواد

موسـم القطاف يبدأ سـنويًا يف أشـهر 
يف  النبتـة  هـذه  وتنتـرش  الصيـف، 
املناطـق الجبليـة والوعـرة واملهجـورة، 
مخاطـر  مـن  قاطفوهـا  ويعـاين 
الوصـول إليهـا، وسـاح الشـوك الذي 

. يغطيهـا

بريـة،  شـوكية  شـجرية  “الشـفلح” 
تتكون مـع أغصـان متعـددة، وتتحول 
أزهارهـا البيضـاء مـع اشـتداد الحرارة 
إىل مثار تشـبه مثرة التني، وتسـهم يف 
صناعـة الكثري مـن األدويـة، فضًا عن 

إسـهامها يف عـدة أطعمة.

مصدر رزق موسمي
يعـد “الشـفلح” مصـدر رزق موسـميًا 
ألهـايل ريـف حـامة، بعـد أن كان قبل 
شـوكية  نبتـة  عـن  عبـارة  عاًمـا   20
عدميـة الفائدة، لكـن الطلـب عليها يف 
السـنوات األخـرية دفـع املواطنـني إىل 
الطبيـة  فائدتهـا  يف  طمًعـا  قطافهـا، 

وتصديرهـا إىل خـارج سـوريا.
يجمع األهـايل الثامر ويبيعونها بسـعر 
يـراوح بني 700 إىل ألف لرية سـورية 
للكيلوغـرام، ومـع أنهـا قيمـة زهيـدة 
مقارنة مع األسـعار املرتفعـة للمنتجات 
األخـرى، إال أن ظروف الفقر، وخسـارة 
ظـل  يف  أرزاقهـم  املواطنـني  أغلـب 
لاعتـامد  دفعهـم  والتهجـري،  الحـرب 
عليهـا والسـعي وراء الحصـول عليها.

 

هجمات تقلق القاطفين
“أبو مصعـب”، الذي يعمـل يف مرصد 
عسـكري للهجـامت الجويـة والقذائف، 
النظـام  قـوات  اسـتهداف  إن  يقـول 
مهمـة  جعـل  حـامة،  ريـف  ملناطـق 
جنـي محصول نبـات القبار )الشـفلح( 
بسـبب  باملهالـك،  محفوفًـا  طريًقـا 
االسـتهداف املتواصـل للمنطقـة، فغالبًا 
توجـد النبتـة يف األماكـن القريبـة من 
يف  قطافـه  وأن  سـيام  ال  الحواجـز، 
األصـل فيه مشـقة مـن حيـث الوصول 
الوعـرة مـن جهـة،  املناطـق  إليـه يف 
وألنـه مغطى بالشـوك من جهـة أخرى.

ويضيـف أن األهـايل دفعـوا أرواحهـم 
مثـن ذلـك، إذ تسـبب القصـف املدفعي 
سـبعة  وإصابـة  عـامل  ثاثـة  مبقتـل 
لحايـا، يف  أهـايل قريـة  آخريـن مـن 
ريـف حـامه الشـاميل، قبل أسـبوعني.

يقطـع فـواز الرمـاح مسـافات طويلـة 
بصحبـة  الناريـة  دراجتـه  مـن  عـى 
أفـراد أرستـه، من أجـل الحصـول عى 
تلـك الثمـرة، وأوضـح أنهـم يواجهون 
بسـبب  قطافهـا  يف  كبـرية  صعوبـة 
الحواجـز  مـن  للقصـف  تعرضهـم 
إضافـة  عملهـم،  أماكـن  مـن  القريبـة 
العنقوديـة  القنابـل  وبقايـا  لأللغـام 
الشـاميل،  حـامه  ريـف  يف  املنتـرشة 
التجـارة،  تلـك  وراء  سـعيه  ووصـف 
بالدمـاء”،  مغموسـة  “لقمـة  بأنهـا 

تعبـريه. بحسـب 
العائـدات  قلـة  مـن  الرمـاح  واشـتىك 
املاليـة رغـم صعوبـات املهمـة، وعـزا 
ذلـك إىل مـا وصفـه باسـتغال التجار 

لحاجـة النـاس بفـرض أسـعار قليلـة 
املحصـول. مقارنـة بقيمـة 

 
استخدامات دوائية

تـأيت األهمية الطبيـة لنبتة “الشـفلح” 
فعالـة  مكونـات  عـى  الحتوائهـا 
وبعـض  الدوائيـة  الصناعـات  يف 
يقـول  كـام  التجميليـة،  املسـتحرضات 
بلـدي. لعنـب  السـيد  سـامل  الدكتـور 

العـاج  بطريقـة  النبتـة  وتسـتخدم 
باألعشـاب ألمـراض كثـرية، كالديسـك 
األذن واإلسـهال  والسـكري والتهابـات 
والبواسـري  والنقـرس  والروماتيـزم 
وغسـيل الكى، وتعتر مطهـرًا لألمعاء 
واملعـدة، كـام تسـتعمل كمسـكن لآلالم 

ومنشـط جنـيس.
مـواد  عـى  “الشـفلح”  ويحتـوي 
والروتـني  كالجلوكوزيـد  كيميائيـة 
واألحـامض واألنزميـات، كـام يحـوي 
والزيـوت  السـكريات  مـن  مجموعـة 
ودهنيـة،  وهاميـة  صابونيـة  ومـواد 
العسـل  ويعتـر  السـيد،  بحسـب 
“الري” املسـتخرج من أزهـاره، أفضل 

فائـدة. وأكرهـا  العسـل  أنـواع 
ومـن جهـة أخـرى تعتـر النبتـة أحد 
والتوابـل  الطعـام  مقبـات  أنـواع 
واملنكهـات التي تسـتخدم يف تحضري 
لفـرة  تخزينهـا  يتـم  إذ  اللحومـات، 
منهـا  تسـتحرض  ثـم  املـاء،  ضمـن 
الزيتـون  جانـب  إىل  “السـلطات” 
ونباتـات أخرى، أو ميكن أن تسـتخدم 
كصنـف مـن “املخلـل” بعـد إضافـة 

امللـح إليهـا.

بحًثا عن لقمة العيش وسعًيا للفائدة المالية والطبية، يستثمر أهالي ريف حماة 
الشمالي موسم قطاف نبتة القبار المعروفة بـ “الشفلح”، طمًعا في بيعها باعتبارها 
من أصناف الطعام والدواء، لكنهم يواجهون ألجل ذلك قذائف تزيد معاناتهم في 

الوصول إليها باإلضافة إلى قساوة أشواكها.

هل يصطاد النظام في ماء "اإلرهاب" العكر؟

أشرطة الرهائن في سوريا تعود إلى الواجهة

قطاف “الشفلح” محفوف بالدماء في ريف حماة

أطفال يقطفون نبات الشفلح في ريف حماة 6 تموز 2017 )عنب بلدي(

تداولت مواقع إخبارية وصفحات في مواقع التواصل شريطي فيديو لرجلين أجنبيين محتجزين في "منطقة غير محددة" من الشمال 
السوري منذ سنوات، إذ تم تصوير الرجلين وهما راكعان ويرتديان لباًسا برتقالًيا، بطريقة تحاكي أسلوب إصدارات تنظيم "الدولة 

اإلسالمية" خالل إعدام األسرى، دون توضيح الجهات المسؤولة عن "أسرهما".

ريف حلب - برهان عثمان

لغطًـا واسـًعا حـول  أثـارا  الرشيطـان 
الجهـة املسـؤولة عـن نرشهـام وسـبب 
النـرش، يف الوقـت الـذي ال يـزال فيـه 
إذ  مجهـواًل،  السـوري  الشـامل  مصـري 
أدرجـه البعض يف خانـة إعطاء مررات 
جديـدة للنظـام إلجـراء عمـل عسـكري 
"تنظيـامت  وجـود  بحجـة  إدلـب  يف 

متشـددة".

قضية مغيبة منذ أعوام
الصحفـي  األول  الرشيـط  يف  يظهـر 
املحتجـز  ياسـودا،  جامبـي  اليابـاين 
يف سـوريا منـذ منتصـف عـام 2015، 
فـإن  يابانيـة  إعـام  وسـائل  ووفـق 
حكومة طوكيـو اعتـرت أن "إرهابيني" 

احتجـازه. عـن  املسـؤولون  هـم 
الـوزراء  مجلـس  أمنـاء  كبـري  وذكـر 
هـو  الرجـل  أن  يعتقـد  أنـه  اليابـاين 
وهـو  ياسـودا،  جامبـي  اليابـاين 

نقلتـه  مـا  بحسـب  حـر"،  "صحفـي 
"رويـرز". وكالـة 

برتقـايل  لبـاس  يف  ياسـودا  ويظهـر 
وهـو راكٌع ومحـاط بأشـخاص ملثمني، 
ويقـول يف الفيديـو الذي نرشتـه مواقع 
إلكرونيـة عـدة باللغة اليابانية "اسـمي 
وتاريـخ  جنـويب،  كـوري  وأنـا  عمـر 
اليـوم هو 25 مـن متـوز 2018. أنا يف 
حالـة مزريـة، رجاًء سـاعدوين فـوًرا".

أمـا الرشيط اآلخر فيظهـر فيه الصحفي 
اإليطـايل أليسـاندرو سـاندريني، الذي 

فُقـد أثـره يف تركيا مطلع عـام 2016.
نـرش  اإليطـايل  الحكومـي  التلفزيـون 
فيـه  يظهـر  الـذي  الفيديـو  رشيـط 
الصحفي وهو يطلب مسـاعدة سـلطات 
بـاده إلطاق رساحه، وأشـار التلفزيون 
إىل أن سـاندريني )32 عاًمـا( "معتقـل 
لـدى جامعة مسـلحة يف سـوريا تطلب 

رساحه". إلطـاق  فديـة 
وأكـد ناشـطون أن أخبـار الصحفيـني 
كامـل  شـبه  بشـكل  مقطوعـة  كانـت 

خـال السـنوات املاضيـة، رغـم وجـود 
ترسيبـات غـري مؤكـدة عـن مفاوضات 
رسيـة جـرت مـع "فصائـل جهاديـة" 
يف الشـامل السـوري إلطـاق رساحهام 

مقابـل مبالـغ ماليـة كبـرية.

خدمة مجانية للنظام
وأثـار نـرش التسـجيات مخـاوف عدة 
السـوري،  الشـامل  ناشـطني يف  لـدى 
ومنهم سـليامن الطـه، الذي قـال لعنب 
بلدي إن نـرش األرشطة "يثري تسـاؤالت 
متعلقـة بالتوقيـت واملسـتفيد الحقيقي 

. " منها
"سـيخدم  النـرش  أن  الطـه  وأضـاف 
ادعـاءات النظـام عـن وجـود اإلرهـاب 
يف مناطـق سـيطرة الفصائـل املعارضة 
ويف  ككل،  السـوري  الشـامل  يف  لـه 
إدلـب بشـكل خـاص"، الفتًـا إىل وجود 
"من يحـرض الـرأي العام الـدويل عى 
بعـض الفصائل املعارضـة املوجودة يف 

محافظـة إدلـب".

تبنـي  مـع  األرشطـة  نـرش  ويتزامـن 
لعمليـات  اإلسـامية"  "الدولـة  تنظيـم 
خاطفـة يف إدلب، وسـط محـاوالت من 
الفصائـل املحليـة ملاحقـة خايـا نامئة 

له. تتبـع 
الطـه اعتـر أن "مثـل هـذه األرشطـة 
بـني  الخلـط  السـهل  مـن  سـتجعل 
وبقيـة  الدولـة(  )تنظيـم  داعـش 
سيسـتخدمها  وبالتـايل  الفصائـل، 
النظـام لتريـر أعاملـه الوحشـية ضد 

ملدنيـني". ا
تهديـدات  السـوري  الشـامل  ويشـهد 
السـوري  النظـام  قبـل  مـن  متكـررة 
"الوجهـة  إدلـب  بكـون  وحلفائـه 
انتهـاء  بعـد  النظـام  لقـوات  املقبلـة 
السـوري"،  الجنـوب  يف  عملياتـه 
وكان أبرزهـا التهديـدات التـي وردت 
عـى لسـان رئيـس النظام السـوري، 
بشـار األسـد، الـذي أكد أن اسـتعادة 
الهـدف  إدلـب "هـي  السـيطرة عـى 

السـوري". للنظـام  التـايل 

مثل هذه األشرطة 
ستجعل من السهل 

الخلط بين داعش 
)تنظيم الدولة( وبقية 

الفصائل، وبالتالي 
سيستخدمها النظام 

لتبرير أعماله الوحشية 
ضد المدنيين
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من سلفي جهادي إلى صوفي متملق

انقالب في الخطاب الديني
تفرضه تحوالت السياسة في حمص

المليحة تستقبل ثلث أبنائها من جديد
مع عودة الحياة إلى 

مدينة المليحة في ريف 
دمشق تدريجًيا، يفكر 

محمد، ابن المدينة، بشكل 
جدي بالعودة إليها بعد 
غياب دام ألربع سنوات، 

قضاها متنقاًل بين منازل 
العاصمة دمشق في 
أحياء الميدان والسبع 

بحرات وشارع بغداد.

حمص - عروة المنذر

بعـد سـيطرة النظام وصـل الصوفيون 
إىل املنابـر، ليوجهـوا الخطـاب الديني 
إىل  األمـر  بهـم  ليصـل  صالحـه،  يف 
كانـت  التـي  األسـد  لقـوات  الدعـاء 
ليسـت  مـدة  منـذ  املنطقـة  تقصـف 

ببعيـدة.
عــى  األســد  قــوات  وســيطرت 
اتفاقيــات مــع  املنطقــة مبوجــب 
فصائــل املعارضــة، بعــد حصــار 
دام نحــو أربــع ســنوات، انتهــى 
الشــامل  إىل  املقاتلــني  بخــروج 

.2018 أيــار  يف  الســوري 

األمن غائب والمساجد ممتلئة
شـهدت املسـاجد إقبـااًل واسـًعا يف ظل 
سـيطرة فصائـل الثـورة، بغـض النظر 
عمـن وصلـوا إىل منابـر املسـاجد، فقد 
كل  يف  باملصلـني  املسـاجد   ازدحمـت 
الجمعـة  صـاة  ويف  عموًمـا  األوقـات 
عليـه  اعتـاد  مـا  وألغـي  خصوًصـا، 
كان  صوفيـة  عـادات  مـن  السـوريون 
ومل  الثـورة،  قبـل  املشـايخ  ميارسـها 
تعـد أجهزة االمـن ترسـل تعليامتها إىل 
خطباء املسـاجد، كـام كان قبـل الثورة.

أبـو عمـر، مواطن مـن قريـة الزعفرانة 
قـال لعنـب بلـدي، "رغـم عـدم رضـا 

القريـة  املصلـني عـى خطيـب جامـع 
شـعائر  مارسـنا  أننـا  إال  عـام  بشـكل 
إىل  أريحيـة، واسـتمعنا  بـكل  اإلسـام 
عنـارص  دون  مـن  الخطيـب  خطبـة 
كل  وألغـي  املصلـني،  بـني  للمخابـرات 
مـا يـدل عـى الصوفيـة يف ترفـات 
الخطيـب، أو مـا قبـل الخطبـة وبعدها 
إدخـال  مـن  الرغـم  وعـى  وخالهـا، 
الخطبـة  يف  كبـري  بشـكل  السياسـية 
دون  املسـجد  إىل  نتوجـه  كنـا  أننـا  إال 
الخـوف مـن عيـون عنـارص األمـن".

ولعـل مـن أبرز مـا أثار سـخط املصلني 
املنطقـة  افتقـار  الفـرة  هـذه  خـال 

الكليـات  مـن  اإلجـازات  ألصحـاب 
الرشعيـة، فقد وصـل إىل املنابر شـباب 
بعمر العرشيـن ومهاجـرون ال يحملون 

السـورية. الجنسـية 
خالد أبو أحمد، من سـكان مدينة تلبيسـة 
تحـدث عـن انزعاجه مـن هـذه الظاهرة، 
فــ "أكر مـا كان يزعـج يف تلـك الفرة 
اعتـاء املنـر شـباب مل يبلغـوا عامهـم 
الخامـس والعرشيـن، وكل علمهـم عـى 
يـد مشـايخ مل يحصلـوا عـى اإلجـازات 
الجامعيـة، ناهيـك عن وصول أشـخاص 

مـن الجزائـر ومـر إىل املنابر".
مـن  قليـًا  ليـس  عـدًدا  ذلـك  ودفـع 

الـذي  املسـجد  تغيـري  إىل  املصلـني 
يقصدونـه، مبجـرد وصـول خطيـب أو 
الكفـاءة  يحمـل  ال  املسـجد،  إىل  إمـام 
العلميـة للصعـود عـى املنـر، وسـط 
غيـاب أي قانـون العتـاء املنـر خـال 

املنقطـة.  عـى  املعارضـة  سـيطرة 

الصوفيون يعودون بقوة
املسـاجد  يف  الدينـي  الخطـاب  انقلـب 
رأًسـا عـى عقـب، بعـد سـيطرة قوات 
النظـام عـى املنطقـة، ليعـود املذهـب 
يف  السـلطات  لـدى  املحبـب  الصـويف 
سـوريا لتصـدر املشـهد عـى السـاحة 
الشـاميل  حمـص  ريـف  يف  الدينيـة 

بشـكل عـام.
وتناقـص عـدد املصلـني بشـكل ملحوظ 
نظـرًا للتهجـري، وتجنبًـا لعيـون األمـن 
املسـلطة بشـكل دقيق عى املسـاجد يف 
املنطقة، وبسـبب دعوات خطباء املسـاجد 
لجيـش النظام الـذي كان يقصف املنطقة 

منـذ أقل مـن أربعة أشـهر.
أبو إسـامعيل، مـن بلـدة الفرحانية قال 
لعنـب بلـدي، "منـذ أن سـيطرت قوات 
النظام أصبحت املسـاجد مراقبة بشـكل 
دقيـق مـن قبـل عيـون مخـري األفرع 
منـة  عـن  تتحـدث  والخطـب  األمنيـة، 
الحكومـة علينـا بنعمـة األمـن واألمان، 
شـيئًا،  منهـا  نـر  مل  التـي  والخدمـات 
عـى  الصوفيـون  املشـايخ  وسـيطر 
املنابـر، وأصبحت الخطبـة مبثابة درس 
توجيـه سـيايس لكـن بصبغـة دينية".

"كلـه بكـوم وأن يدعـو خطيب املسـجد 
ملـن قتل ابنـي يف كـوم آخـر"، يضيف 
"أبـو إسـامعيل"، فــ "مـا إن تنتهـي 
الخطبـة حتـى يبـدأ الخطيـب بالدعـاء 
للجيـش الذي دمـر بيوتنا وقتـل أوالدنا، 
ويطلـق عـى أهلنـا املهجريـن أوصافًـا 
كاإلرهابيـني والخارجني عـن القانون".

محافـظ  بنيهـم  مسـؤولون،  ويـردد 
حمـص محمـد طـال بـرازي، لحضور 
الخطـب يف املسـاجد يف بعـض الجمع، 
اإلنجـازات  عـن  خالهـا  ويتحدثـون 
إعـامر  إلعـادة  والخطـط  املسـتقبلية 
املنطقـة  تـزال  ال  وقـت  يف  املنطقـة، 
تـراوح مكانهـا، ويصعـب تأمـني الخبز 

فيهـا عـى أقـل تقديـر.

دمشق - ماري العمر

مل يتحمـل محمـد )رفض الكشـف عن 
اسـمه كامـًا ألسـباب أمنيـة( نفقـات 
أقربائه  اإليجـار، فقرر مشـاركة أحـد 
يف اسـتئجار منزل يف مدينة دمشـق، 
وقفـت  العوائـق  مـن  الكثـري  لكـن 
منهـا  عائلتـه،  وراحـة  راحتـه  بوجـه 
إصابـة عمـل تعـرض لها عـام 2010 
وأقعدتـه عـن العمـل منذ ذلـك الوقت.

محمـد  يعتمـد  إصابتـه،  ونتيجـة 
تأمـني  عاًمـا( عـى زوجتـه يف   73(
مـروف املنـزل، ويسـهم فيه بشـكل 
محـدود، لكـن مـا يجنيانـه ال يكفـي 
وأم  أب  مـن  مؤلفـة  أرسة  إلعالـة 
وولديـن، وتأمني مصاريـف اإليجارات 
لقـاء  يف  أكـده  مـا  وفـق  الشـهرية، 
مـع عنـب بلـدي، الفتًـا إىل أن الضيق 
املـادي هو مـا يدفعـه للعـودة مجدًدا 

املليحـة. يف  منزلـه  إىل 

عودة تدريجية 
قـرر محمـد العـودة إىل مدينتـه بعـد 
سـيطرتها  األسـد  قـوات  بسـطت  أن 
لبعـض  وسـمحت  املنطقـة  عـى 
العائـات مـن املليحـة الدخـول إليهـا 

بهـا. واإلقامـة 
يقـول محمـد إنـه فوجـئ بـأن منزله 
مل يكـن مدمـًرا بسـبب القصـف الذي 
الحملـة  خـال  املليحـة  لـه  تعرضـت 
التـي شـنها النظـام السـتعادة املدينة 
عـام 2014، ولكنـه مل يجـد فيـه أيًـا 
إذ  فيـه،  تركهـا  التـي  ممتلكاتـه  مـن 

للرسقـة. جميعهـا  تعرضـت 
إضافة إىل محمد وعائلته، تشـهد مدينة 
عـودة  الرشقيـة  الغوطـة  يف  املليحـة 
تدريجيـة لسـكانها، بالتزامـن مـع فتح 
الطرقـات وإزالـة األنقـاض ومخلفـات 

القصـف الناجـم عـن املعـارك.
وكانـت قـوات األسـد مـع حلفائها من 
مقاتـي امليليشـيات املواليـة سـيطرت 

اسـتمرت  معـارك  بعـد  املدينـة  عـى 
135 يوًما مـع فصائـل “الجيش  ملـدة 

الحـر” باملنطقـة عـام 2014.
ال تشـكل النسـبة العائدة من السـكان 
إىل البلـدة سـوى أقـل مـن ثلثهم إىل 
“إدارة  مقـر  عـن  البعيـدة  املناطـق 
تلـق  مل  والتـي  الجـوي”،  الدفـاع 
الـذي  القصـف  مـن  نفسـه  النصيـب 
نالـه الجـزء الغـريب منهـا، وفـق مـا 
أكدتـه مصـادر محليـة لعنـب بلـدي.

وكان عدد سـكان املليحة يفـوق 23 ألًفا 
 ،2004 وفـق التعـداد السـكاين لعـام 
الصـادر عـن املكتب املركـزي لإلحصاء.

جهود ذاتية إلعادة الحياة
إنـه  بلـدي  لعنـب  محمـد  يقـول 
مبسـاعدة بعـض الجمعيـات وأقاربـه 
األرضار  بعـض  صيانـة  مـن  متكـن 
التـي تعرض لهـا املنـزل ورشاء بعض 
يف  البقـاء  يفضـل  لكنـه  الحاجيـات، 

مـن  يتمكـن  حتـى  بدمشـق  منزلـه 
كامـل. بشـكل  صيانتـه  إعـادة 

العائـدون من األهايل بشـكل  ويعمـل 
منازلهـم  ركام  إزالـة  عـى  طوعـي 
ريثـام تكمـل بلديـة املليحـة عمليـات 

كاملـة. املدينـة  األنقـاض يف  إزالـة 
كـام وعـدت البلديـة األهـايل بافتتـاح 
مسـتوصف صحي يف املنطقـة وترميم 
جانـب  إىل  السـابق،  الصحـي  املركـز 
ميـاه  مـن  للمنطقـة  الخدمـات  عـودة 
وكهربـاء وافتتاح الطريـق التجاري مع 

كامل. بشـكل  دمشـق 
ورغـم الوعـود الحكوميـة، والعـودة 
تخـوف  هنـاك  يـزال  ال  التدريجيـة، 
املنطقة  غـادروا  الذيـن  األهـايل  لدى 
التي سـترتب  الكبرية  التكاليـف  مـن 
حـال  يف  منازلهـم  لرميـم  عليهـم 
التدقيـق  ومـن  العـودة،  قـرروا 
تشـهده  الـذي  الكبـري  األمنـي 

عـام. بشـكل  الرشقيـة  الغوطـة 

يعد الخطاب الديني من أبرز وسائل توجيه البوصلة السياسية في الشارع السوري المسلم، فخالل سيطرة المعارضة سيطرت "جبهة 
النصرة" على الخطاب الديني في ريف حمص الشمالي، فيما أهملت بقية فصائل الجيش الحر هذا الجانب، لتبرهن للشارع ولمموليها 

بعدها عن أي أيديولوجيا دينية، وإلثبات أن انتماءها إلى سوريا الديمقراطية التي يحلم بها السوريون، ما أتاح الفرصة لوصول المشايخ 
"المهاجرين" في "جبهة النصرة" إلى منابر المساجد في المنطقة وتحويلها إلى منبر سياسي يخدم أجنداتها ويمدها بالمقاتلين.

)Emad Khedr( 2013 - آثار القصف الذي استهدف مسجد "الشهداء" في مدينة الحولة
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حملة لتوزيع 
المواشي على

العائالت الفقيرة 
في الشمال

مراكز متخصصة
ومسابقات عالمية

علم "الروبوت" 
يقتحم مجتمعات 

اللجوء السورية

عنب بلدي - رهام األسعد 

لكـن مجتمـع اللجـوء السـوري أبـرز يف 
تسـخري  تجـاه  وعيًـا  األخـرية  السـنوات 
حيـاة  يف  إيجـايب  بشـكل  التكنولوجيـا 
األطفـال الاجئني تحديًدا، فـرزت توجهات 
نحـو تحويل األطفـال من متلقني سـلبيني 
إىل مسـتخدمني فعالني، عـر تدريبهم عى 
تركيـب وبرمجـة الروبوتـات واملتحكم اآليل 
والطائـرات دون طيار، لتصل بذلك جهودهم 

العاملية. نحـو 

مشروع لتعليم الروبوت في تركيا 
افتتـح   2017 العـام  منتصـف  منـذ 
يف  السـوريني  الشـبان  مـن  مجموعـة 
مدينـة غـازي عنتـاب الركيـة مرشوًعـا 
 ،)Robobasic( "تحت اسـم "روبوبيزك
مسـاحة  واليافعـني  لألطفـال  يتيـح 
وبرمجـة  تركيـب  عـى  للتدريـب 
الروبوتـات التعليمية، وفهـم التكنولوجيا 
الحديثـة وأدواتهـا ومفاهيمهـا بطريقـة 
السـائد،  النمطـي  الفهـم  عـن  بعيـدة 
والـذي حر التكنولوجيـا باعتبارها أداة 

فقـط. ترفيـه وتسـلية 
مدير مركـز "روبوبيـزك"، متيـم كبارة، 
يضـم  املـرشوع  إن  بلـدي  لعنـب  قـال 
حاليًـا 55 طفًا سـوريًا وتركيًـا، يتلقون 

التدريـب عـى الروبوتـات الحديثة تحت 
إرشاف مختصـني، باإلضافـة إىل تعليـم 
برمجـة الطائـرات دون طيـار واملتحكـم 

اآليل والفيزيـاء.
وأضـاف أن املركـز يضـم مدربـني مـن 
بينهـم  العلميـة،  الكفـاءات  أصحـاب 
اآليل،  واملتحكـم  الرمجـة  يف  خـراء 
وخـراء يف الروبـوت التعليمـي، وأيًضا 
خـراء يف التعامـل مـع األطفـال وخبري 
يف حاميـة األطفـال، باإلضافـة إىل كادر 
إداري يـرشف عى التخطيـط والتواصل 

والتسـويق.
من وجهـة نظر كبـارة، فـإن التعلم عى 
الروبوتـات ال يقتـر عـى تنمية الحس 
اإلبداعـي للطفـل فقـط، بـل مـن شـأنه 
تشـجيعه عـى العمـل الجامعي وحسـن 
للمشـاكل،  الحلـول  وإيجـاد  التواصـل 
فضـًا عن تعزيـز التفكري النقـدي لديه.

إذ تقـوم فكـرة التدريب عى تشـكيل فرق 
مـن املتدربـني، كل فريق يتكـون من ثاثة 
أطفـال، يتوجـب عليهـم تركيـب وبرمجة 
الروبوت بشـكل جامعـي، وإجـراء عرض 
تقدميي للمشـكلة التـي يحلهـا الروبوت، 
باالعتـامد عى أسـلوب دمـج التكنولوجيا 
املسـلية مع مهـارات الحيـاة اليومية، وفق 

ما قـال مديـر املرشوع.
وأضـاف أن هـذا النـوع مـن التدريبـات 

يضمـن رفـع السـوية العلميـة النوعيـة 
بنـاء  عـى  ويسـاعدهم  األطفـال  لـدى 
تاحـق  وقـت  يف  أفضـل،  مسـتقبل 
فيـه تهديـدات الجهـل جيـًا كامـًا من 
السـوريني، بعـد تـرسب نحـو مليـوين 
طفل سـوري داخـل وخارج سـوريا من 
مقاعـد الدراسـة، بحسـب أرقـام منظمة 

)يونيسـف(. للطفولـة  املتحـدة  األمـم 
كبـارة أضـاف لعنـب بلـدي أن مركـزه 
يسـعى إىل نـرش ثقافـة الروبـوت لـدى 
رشيحـة كبـرية مـن السـوريني، مشـريًا 
إىل مسـاٍع للوصـول إىل أصحـاب القرار 
يف العمليـة التعليميـة السـورية إلقـرار 
والرمجـة  التعليمـي  الروبـوت  مـادة 

ضمـن املقـررات الدراسـية.
وكان مركـز تعليـم الروبـوت والرمجـة 
يف غـازي عنتـاب )روبوبيـزك( حصـل 
الحكومـة  مـن  رسـمي  ترخيـص  عـى 
رشكـة  باعتبـاره   ،2017 عـام  الركيـة، 

ربحيـة.

تجربة شبيهة في لبنان
مختلًفـا  تجسـيًدا  كان  "روبوجـي" 
مجتمـع  يف  الروبـوت  علـم  النتشـار 
اللجـوء السـوري، وتحديـًدا يف لبنـان، 
حـني أسسـت منظمـة "MAPS" فريـق 
مكونًـا   ،2016 عـام  روبوتـات سـوريًا 

مـن مجموعـة مـن الطـاب السـوريني 
الاجئـني يف لبنـان، تحـت اسـم "أمـل 

سـوريا".
فريـق الروبوتات هـذا فـاز باملركز األول 
يف  األمريكيـة  بالجامعـة  مسـابقة  يف 
السـوري  الفريـق  بـريوت، رغـم كونـه 
الوحيـد، ما أّهله إىل املشـاركة مبسـابقة 
 ،2017 عـام  األمريكيـة،   ”VEX“
لينافـس أقـوى الفرق الكوريـة واليابانية 
والعامليـة، وفـاز بجائـزة املحكمني، دون 

حصولـه عـى ترتيـب يف املسـابقة.
لكنـه عـاود املشـاركة يف نيسـان 2018 
وحـاز عـى جائـزة “اإللهـام والتحفيز” 
العامليـة، واحتـل املركـز 55 عامليًـا عـن 
فئـة اإلبـداع يف مجال الروبـوت، متفوقًا 
بذلـك عـى 945 فريًقـا مـن أصـل ألف 

شـاركوا يف املسـابقة العامليـة.
مـن جانبـه، قـال فـادي الحلبـي، مدير 
سـابق  حديـث  يف   ،”MAPS“ منظمـة 
لعنـب بلـدي إن الهـدف مـن املسـابقات 
هـو رفـع سـوية التفكـري لـدى األطفال 
السـوريني، وإظهـار “شـغف” الاجئني 

بالعلـم والدراسـة وتطويـر أنفسـهم.
وغالبًـا ما يركـز هذا النوع من املسـابقات 
عـى اختيـار أفضـل تصميـم لروبوتـات 
قـادرة عـى تأديـة مهـام معينـة، بأيـدي 

فـرق مـن الطـاب وبـروح جامعية.

تشكك الكثير من الدراسات في صحة تسخير التكنولوجيا 
وأدواتها لخدمة أغراض التطوير والبحث العلمي، في 

وقت استهلكت فيه مواقع التواصل االجتماعي واأللعاب 
اإللكترونية جهد ووقت جيل كامل من األطفال والشباب 

وحتى المسنين، بعيًدا عن أهداف التعليم.

عنب بلدي - ريف حماة

أطلقـت هيئـة اإلغاثـة الركيـة )IHH( مرشوًعـا 
إغاثيًـا يف أريـاف حامة وحلـب والاذقيـة، قامئًا 
العائـات "األكـر  عـى توزيـع املـوايش عـى 

ضعًفـا" يف تلـك املناطـق.
املـرشوع، الـذي ترعـاه الهيئـة حاليًـا بالتعـاون 
مـع املجالـس املحلية يف الشـامل السـوري تحت 
اسـم "سـبل العيـش"، يرتكز عى توزيـع األبقار 
واألغنـام للعائـات التي فقـدت املعيـل الرئييس، 
معدومـة  واألرس  الشـهداء  أرس  إىل  باإلضافـة 
الدخـل، وتلـك التـي يعـاين فيهـا رب األرسة من 

جسـدية. إعاقة 
 "IHH" مركـز  يف  الصحفـي  املكتـب  مسـؤول 
ببـاب الهـوى، عـدي صطوف، قـال لعنـب بلدي 
إن مـا يقـارب 50 عائلـة يف منطقة سـهل الغاب 
اسـتفادت مـن هذا املـرشوع، الـذي يؤّمن لألرسة 
مصـدر دخـل ثابتًا، مشـريًا أن مدة املرشوع سـنة 
األعـاف  املنظمـة بتقديـم  كاملـة تتكفـل فيهـا 

للامشـية. والطبابة 
ومـن املقـرر أن يُنّفـذ املـرشوع عى عـدة مراحل 
يف مناطـق ريـف حلب وريـف حامة والسـاحل، 
ويتـم خالهـا توزيع األبقـار واألغنـام واألعاف 

عـى العوائل املسـتفيدة.
يقـول عـدي صطـوف إن "نسـب الدعـم املقـدم 
لألهايل والنازحني يف الشـامل السـوري انخفضت 
مـن  العديـد  عمـل  تعليـق  إىل  باإلضافـة  جـًدا، 
املنظـامت التـي تعنى بشـؤون اإلغاثة اإلنسـانية".

فيـام تقول السـيدة أم أحمـد، إحدى املسـتفيدات 
أوضاعهـا  إن  العيـش"،  "سـبل  مـرشوع  مـن 
تدهـورت جًدا بعـد وفـاة املعيل الوحيـد ألرستها 
يف منطقـة جبل األكـراد بريف الاذقية، مشـرية 
لعنـب بلـدي إىل أنهـا أصبحـت املعيلـة الوحيدة 
لخمسـة أطفـال، إذ اضطـرت لبيع ثاثـة رؤوس 
مـن األبقـار كانت متلكها بسـبب ظـروف النزوح 

ومشـقة املصاريـف، عـى حـد تعبريها.
وأضافـت السـيدة أن املـوايش التـي منحتهـا لها 
املنظمـة أصبحـت تشـكل مصـدر دخـل لهـا من 
خـال بيـع حليبهـا، خاصـة أن املنظمة سـتؤّمن 

األعـاف والطبابـة مـدة عـام كامل.

خسارة كبيرة في تربية المواشي
املجلـس  رئيـس  الحمـود،  ماهـر  قـال  بـدوره، 
املحـي لقريـة العنـكاوي يف سـهل الغـاب، إن 
خمـس عائـات يف القرية اسـتفادت من مرشوع 
"سـبل العيـش"، مشـريًا يف حديث لعنـب بلدي 

إىل أن منـاخ القريـة مائـم جـًدا لربيـة األبقار 
واألغنـام، إذ إن معظـم سـكانها يعتمـدون عـى 

املـوايش كمصـدر دخل. تربيـة 
وأضـاف الحمـود أن القرية تعرضـت لقصف من 
قبـل النظام السـوري أدى لنزوح معظم سـكانها 
وتراجـع تربيـة املوايش، لكن االسـتقرار النسـبي 
الـذي يسـود حاليًـا زاد مـن رضورة تفعيـل هذه 
التـي تواجـه األهـايل،  العقبـات  الربيـة، رغـم 
إذ  املـوايش واألعـاف،  ارتفـاع أسـعار  وأهمهـا 
يقـدر مثـن رأس البقـر الواحـد بنحـو 700 ألف 
لرية سـورية )مـا يقـارب 1700 دوالر أمريي(.

وكانـت قريـة العنـكاوي تحـوي مـا يزيـد عى 
300 رأس بقـر قبـل عـام 2011، أمـا اآلن فـا 
يتجـاوز عددها الـ 20، بحسـب ما ذكـر الحمود، 
وأضـاف أن عـدد رؤوس األغنـام تجاوز خمسـة 
آالف رأس قبـل 2011، يف حـني ال يتجـاوز 500 

اآلن. رأس 
ويعـرف سـهل الغاب بأنـه منطقة زراعيـة وبيئة 
مناسـبة لربيـة املـوايش، إذ بلـغ عـدد املوايش، 
قبـل عـام 2011، أكر مـن عـرشة آالف رأس بقر 
وأكـر مـن 100 ألـف رأس مـن األغنـام، أما اآلن 
فانخفـض العـدد إىل أكـر مـن %70، بحسـب 

أرقـام املجالـس املحليـة هناك.

أطفال سوريين يتدربون على تكنولوجيا الروبوت في مدينة غازي عنتاب )ترك برس(

ما هو علم الروبوت؟

يعتـرب علـم الروبـوت واحـًدا من 
اإلبداعيـة  التعليميـة  املجـاالت 
دول  مـن  العديـد  يف  املنتـرة 
 ،1932 عـام  منـذ  العـامل، 
"ليجـو"  رشكـة  ابتكرتـه  حـني 
العامليـة، لكنـه مل يصـل بعـد إىل 
يف  الواسـع  االنتشـار  مرحلـة 
الـدول العربيـة، وعمـوم الـرق 

األوسـط.
وتقـوم فكـرة الروبـوت التعليمي 
عـىل تطويـر حزمـة متكاملة من 
األدوات، تحوي قطًعـا ميكانيكية 
مثل )مسـننات، براغـي، عجالت، 
تشـكيلها  ميكـن  محـركات( 
لتكوين منـاذج روبوتية مختلفة، 
باسـتخدام  برمجتهـا  وميكـن 
لتصبـح  حاسـويب،  برنامـج 
قـادرة عـىل تأدية مهمـة أو مهام 
محـددة باسـتخدام األذرع، وذلـك 
املجّسـات  مـن  مجموعـة  عـرب 
)أدوات خاصـة( تسـاعدها عـىل 

املحيطـة. البيئـة  إدراك 
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جيش الخيانة

أبشر بطول سالمة يا داعش!

العلوش إبراهيم 

يف األول مـن آب، وليوم واحد فقط من 
كل عـام، يأمر اللصوص الكبار يف الجيش 

أعوانهـم الصغار، بإيقاف الرسقة من طعام 
املجندين مبناسـبة ما يدعى "عيد الجيش"، 
ورغـم غضب قادة الكتائب واأللوية والفرق 
من هذا اإلجـراء الذي يحّد من لصوصيتهم، 

واالجتامعات  املنصات  يغرقون  فإنهم 
العسـكرية بوابل من األكاذيب الوطنية 
والقومية املرصعة بعبادة القائد األسـد 

حامي األمة العربية، وما إىل ذلك من سـعار 
حاميس دفع السـوريون مثنه نصف قرن من 

بالدهم.  حياة 
يف األول من شـهر آب الحايل، استبق قادة 

الجيـش االحتفاالت والخطابات املعهودة، 
بتوزيع أسـامء آالف املعتقلني الذين 

استشـهدوا يف أقبية املخابرات العسكرية 
والجويـة، كعربون وفاء لألب القائد والبنه 

الذي جعل من الشـعب السوري عدوه اللدود.
ومثلـام حدث يف حرب عام 1948، عندما 

انفجرت البنادق املغشوشـة عىل الجنود 
املرصيـني وقتلتهم، انفجر هذا الجيش 

علينا نحن السـوريني وقتلنا، فقام طياروه 

)نسـورنا البواسل!( بقصف املدن السورية 
بال هوادة بالرباميل، وبالصواريخ وبالسـالح 

باحتالل  الدبابات  الكياموي، وقامت 
الشـوارع والبيوت، وقصف البنية التحتية 

للمدن، والقـرى الفقرية التي ترفض التبعية 
لعبودية األسـد، وملافياته الطائفية، ناهيك 

عن أدوار األسلحة العسكرية األخرى 
كاملدفعية وألوية الصواريخ املسـتقلة وغري 
املسـتقلة، وتدمريها للبالد متهيًدا لتسليمها 

إىل اإليرانيـني والروس، أو من يأيت بداًل 
منهـم كمندوب أو حليف، كإرسائيل. 

فاملهـم يف عقيدة هذا الجيش هو احتقار 
السـوريني، وكَيل التهم لهم، وتعذيب أبنائهم 
يف عملية إبادة جامعية مربمجة ومدروسـة 

يف أقبية مخابرات هذا الجيش ومنذ سـنني 
طويلة.

وعـىل عكس ادعاءات علامنية النظام، 
وحسـب مقال الكاتب فؤاد حمرية عن 

الطائفيـة، يف صحيفة العريب الجديد، فإن 
اسـتغالل الحس القبيل للكالزية، وهي قبيلة 

حافظ االسـد، واستغالل حاجة العلويني 
وتخويف  بهم،  والتالعب  االقتصادية، 

أبنـاء الطائفة مبقوالت وتهديدات طائفية 
معاكسـة، هو ما زج الكثري من ضباطهم يف 

مواجهة بقية الشـعب السوري، وهذا هو 
املحرك الذي صممه األسـد األب يف العقيدة 

الجيش.  لهذا  املافيوية 
العسـكرية  املعرفة  العلم وال  يكـن  فلم 

النبل الذي يتسـم به  العميقـة، وال 
الفرسـان واملقاتلون، مـن ضمن عقيدة 

األسـد، وال من خياراتـه، فالحقد كان 
املدمرة  القوى  لهـذه  نووي  أهم وقود 

التي نهبت الشـعب السـوري طوال نصف 
قرن، وانتهى بتدمري سـوريا، سياسـًيا 

وعسـكريًا واقتصاديًـا، وتهجري نصف 
سـوريا  وجعل  نخبها،  وتعذيب  سـكانها، 

بـؤرة لإلرهـاب وللعصابات التي كان 
ضد  السـتعاملها  النظام  اسـتقدمها  قد 

األمريكيـني يف العراق.
تبلـورت العقيدة املافيوية، التي أرسـاها 

حافظ األسـد، عرب خدمة قطعات الجيش 
يف لبنان، واعتامدها النهب والسـلب 
30 سـنة من الجرائم  والرتويع، خالل 

املسـتمرة ضد اللبنانيني )1976 - 2005(، 
وقد وصل األمر بضباط الجيش إىل تكسـري 

رخام األرضيـات القتالع عروق النحاس 
وبيعهـا بالكيلـو غرام رغم غالء الرخام 

أعامل  اىل  باإلضافة  النحاسـية،  والتزيينات 
النهب واالسـتغالل الجنيس واالبتزاز 

املخابرايت والراكة يف زراعة الحشـيش 
وتهريب املخـدرات، وما رموز مثل غازي 

كنعان، ورسـتم غزالة، إال عالمات يف 
النظام، واسـتكامل عقيدته  تطور هذا 

املافيوية التي ابتدأها األسـد األب، وعيل 
دوبا، ومحمد الخـويل، وبقية قادة الجيش 

األسـدي املؤسسني لهذا الخراب.
يف هذه البيئة متت عملية اسـتزراع حزب 

الله بالتعـاون مع اإليرانيني، لينمو بهذا 
الشـكل املافيوي الذي يجمع أساليب 

املخابرات األسـدية مع الفتاوى اإليرانية، 
ويعتمـد التهريب واإلتجار باملخدرات ورفع 
شـعارات املقاومة، كأسلوب حيايت أفىض 

إىل إسـهامه الفعالة بالدمار والتخريب يف 
سوريا.

األول من آب هو عيـد هذا الجيش، وهو 
الربا الفاحش يف سـوريا،  باملصادفة عيد 

فمعظم مؤسسـات ومكاتـب الربا الفاحش 
تعترب يوم األول من آب هو يوم السـداد 

للمبالـغ املسـتقرضة مع إضافة أربعني 
باملئة عىل أصل املبلغ، وهو يوم أسـود يف 
حياة املعوزيـن والفقراء من أبناء األرياف 

واملدن. وكان الكثري مـن أثرياء الضباط 
املخابراتية يسـتثمرون  األجهزة  وقادة 

رسقاتهم يف هذه السـوق السوداء 
اقتصاديًا وأخالقًيـا، إذ ترتاوح أرباحها من 
أربعني إىل سـتني باملئـة أحيانًا، ناهيك عن 

أسـاليب االبتزاز والتهديـد والتزوير املرافقة 
. لها

الخـالص من بنية هذا الجيش ومصادرة 
أموال أثريائه ومعفشـيه، هو السبيل الوحيد 

إلرساء السالم يف سوريا، فأموال قادة 
الجيش وقـادة مخابراته املنهوبة يجب أن 
تصـادر وتوضع يف صناديق دعم األيتام 

واألرامل من كل أطياف الشـعب السوري، 
مبا فيها مصادرة أموال عائلة األسـد، 

وهذه األموال، إن متت إعادتها للشـعب 
السـوري، كفيلة ببناء نطاقات واسعة من 
البنية التحتيـة الصحية والخدمية وتعزيز 

مؤسسـات الرعاية االجتامعية لضحايا 
النظام. 

ورغم كل الكالم عن تثبيت األسـد وتصويره 
كمنتـرص، فإن الروس واإليرانيني هم من 

سـيقومون بالتخلص منه، إلزاحة عقبة 
سياسـية، وعسكرية، وأخالقية سوداء من 

طريـق وقف الحرب يف هذا البلد وبدء جني 
األرباح لهم، باإلضافة إىل حرمان السـوريني 
من محاكمة عائلة األسـد ومن حجز أموالها، 

متهيًدا لالسـتيالء عليها من قبلهم، وملنع 
كشـف تفاصيل جرامئها، وجرائم قادة 

الجيـش، وذلك متهيًدا إلعادة توزيع هؤالء 
القـادة ضمن الحصص القادمة لدولتي 

االحتالل الرويس واإليراين.

عدي  زهور  حذام 

مل يكن خافًيا عـىل كثري من الكتاب 
واملحللـني واملتابعني للثورة السـورية، بدء 

ظهـور التطرف الديني، منـذ نهاية العام 
األول لهـا، ليس ألن بثينة شـعبان تحدثت 

عـن التوجه الطائفي اإلسـالمي للثورة بعد 
أسـبوعني من انطالقها، فقد كان الحراك 

دميقراطًيـا صافًيا نقًيا العالقة لـه بالتهمة 
التـي ألصقتها بـه إال بالقدر الذي افرُتض، 

وهو أنها بهذا رسـمت طريـق التطييف 
الذي سـيعالج النظام به األمر، ال سـيام أن 
السـيد حسـون أضاف بعد ذلك إىل التطييف 

الخاليـا النامئة التـي هدد بها الغرب إن 
تعاطف مع الثوار ومل يؤيد بشـارعىل ما 

ميارسـه من قمع لهم.
املحايدون يسـتغربون  املراقبون  وكان 

الصمت الذي يواجـه به الغرب والواليات 
املتحدة تحديـًدا هذا التطرف، وكأن 

مسـؤويل البيت األبيض مل يصدقوا أن 
األوضاع تسـري بذلك االتجاه حتى بعد 

ظهور داعش واشـتداد عودها وقيامها 
بتفجريات ضخمـة أزهقت بها أرواًحا 

بريئـة، وبات لديها مواقعها وشـبه وكالة 
إعـالم خاصة بها، تنر مـن خاللها أخبار 

الرعب يف  أنشـطتها ودعاويها، وتُلقي 
بأعاملها. قلوب من تسـتهدفهم 

يف ظروف االضطرابات ليس مسـتغربًا 
ظهـور أعمق مـا يف املجتمعات من تخلف 

ووحشـية، وما مر تاريخًيـا عىل منطقة 
الرق األوسـط ترك فيها كثريًا من تلك 

القصـص والفتاوى، لكـن الالفت للنظر أن 
يسـتحرضه عامل القرن الواحد والعرين 

ويزيد عليـه ليوظفه من أجل إخضاع 
طالبي الحريـة والكرامة وإيقاع أكرب 

وأطول توحش ممكـن بهم ووضعهم يف 
النهاية أمام معادلة سـلطتنا أم سـلطانهم؟ 

يحدث هذا أمام العـامل الحر املتمدن 
وسـمعه وبرصه، حتى وصل البل إىل ذقنه، 

عندها تنادى بصـوت جهوري غضنفري، 
الحتالل األرض والسـامء، وافتعال الكوارث 

التي وفرهـا داعش، ملحاربته.
واملضحك املبـي أن عدًدا ضخاًم من أقوى 

الدولية تحتل سـامء سوريا  التحالفات 
وأرضهـا من أجل القضاء عىل ذلـك التنظيم 
الجهنمي، وتُدمر سـوريا من أجله، ويُرد 

ويُقَتل  وأراضيهم  بيوتهـم  أهلها وترُسق 
أطفالهم ونسـاؤهم باسـم ذلك التنظيم، 
ومتر الشهور والسـنون وأزيز الطائرات 

وقصف الصواريـخ األحدث بقوتها 
الكربى  الدول  وتُعلن  التدمريية يسـتمر، 

والصغـرى انتهاء تنظيم داعش والسـيطرة 
عليه وتحرير سـوريا منه، ثم نسـمع فجأة 

أنه ما زال موجوًدا بسـيارات ذات دفع 
رباعي وموتورات تجوب بادية مكشـوفة 

اليدين، يهاجم ببسـاطة  أكرث من راحة 
شـديدة قرى آمنة، بعد أن يُنزع سـالح أهلها 
البسـيط الذي امتلكوه بشـق األنفس للدفاع 
عن أنفسـهم وأعراضهـم، وتُقطع الكهرباء 

عنهم، ويُرتك الوبـاء الداعيش يفتك مبن 
خالـف رغبة النظام ومل يؤيـد تقتيل أهله 

بيده. أي مرسحية كوميدية سـوداء ميكن 
أنها ُمثلت  ألحمق أن يصدقها؟! وخاصـة 

قبـاًل قرب السـلمية وجبلة وطرطوس، حني 

متلمـل أهايل تلك املناطق مـام يحصل لهم 
وألوالدهـم نتيجة التصميم عىل التمسـك 

الحكم. بكريس 
وال يحتـاج األمر إىل ذكاء يك يتضح أن 

هذا األسـلوب يقصده النظام األسدي 
وحلفـاؤه قرب من يسـميهم األقليات عندما 

ال يسـتطيع املتاجرة بهـم دولًيا، عقوبة 
عىل عدم الرضـوخ لقتال رشكاء الوطن 

واشـرتاكهم بجرامئه، واملسؤول عند ذلك: 
الجيش األسـدي  البعبع داعش.. وحاميهم 

املغوار! الـذي يظهر دوًما بعد فوات األوان.
الحوار اليوم ال يجـب أن يكون هل األفكار 

الداعشـية هي وريث رشعي للرسالة 
اإلسـالمية أم ال؟ وهل يجب أن تعالج 
باسـتئصال أصحابهـا أم بتهديم الدين 

الذي تتحرك باسـمه، فذلك ما يريده 
النظام األسـدي وحلفاؤه، بل يُفرتض 

بالحـوار أن يتوجه إىل ما هي الظروف 
التي أوجدت داعش، ومن املسـتفيد من 
أفراده  تشـكيلته ووجوده، وملاذا يتنقل 
سـاملني عىل مساحة األرض السورية، 

ومن أيـن متويلهم، وهل يسـتطيع تنظيم 
متخلـف مثله مواجهـة قوة التحالف 

العاملـي، ويخرج وهو قادر بعد سـنتني من 
ادعاء محاربتـه ملتابعة جرامئه؟ وكثري 

من التسـاؤالت التي تُثريهـا وقائع مامثلة 
أخرى.

وسـواء كانت ألفكاره عالقة ما بالرتاث 
التاريخي اإلسـالمي أو كانت تحريًفا 

مقصوًدا أو غري مقصود للرسـالة 
اإلسـالمية، وبرصف النظر عن نظام 
التوحش،  الفساد واالسـتبداد املطلق 

السورية عىل  الطوائف  واسـتعداء جمهور 
بعضهـا بعًضا، والتـي مُتارس يومًيا، فإن 
التنظيم الداعـيش أدى الوظائف التي مل 

يسـتطع أي تنظيم آخـر تحقيقها. وذلك هو 
مـا يجب أن يهتم السـوريون به وما عىل 

العـامل أن يتنبه له قبـل أن يرتكب -لغاية 
يف نفوس العارفني- مجازر وجرائم أشـد 

وبربرية. قذارة 
لقد احتـل اإليرانيون -ُصناع اإلرهاب- 

سوريا، باسـم القضاء عىل اإلرهاب 
الداعـيش “التكفريي”، ثم جاء االحتالل 

الحجة ذاتهـا، ولحقتهم  الرويس تحت 
أمريكا ولعبـت باألمر معظم الدول 

اإلقليمية، ودمرت سـوريا جيًشا وشعًبا 
ودولة، وتقاسـمها كٌل وفق مصلحته، 

وتحولت األرض السـورية إىل مراكز 
استخبارات لسـتني دولة -كام يُقال- 

وأُفشـلت الثورة تحت تلـك الالفتة، ودخلت 
املنطقة يف رصاع ونـزاع ال تُرى نهايته، 

وتحول اإلسـالم واملسلمون إىل فزاعة 
العامل... فأي أهداف اسـتطاع داعش 

تنفيذها؟! وإذا اسـتطاع أقطاب العامل 
األقوياء تحقيـق مصالحهم كلها يف 

منطقة الرق األوسـط بسبب داعش 
فـام مربر القضاء عليـه إًذا؟ وملصلحة من 

يُحافـظ أو ال يُحافظ عليه.
واليـوم ال تزال دواعش إدلـب تنتظر تنفيذ 
املهـام املوكلة إليها. قد تتغري األسـامء من 
القاعـدة إىل النرصة إىل داعش واملضمون 

نفسها.  واألهداف  واحد، 
يبدو أن السـوريني وحدهم أصحاب 

املصلحـة بالقضاء عىل داعش، وحتى 
تتغـري ظروفهم ويسـتطيعوا تحقيق 

الحرية والكرامـة، التي قدموا أغىل مثن 
العاملي لها، سـيبقى داعش،  التاريخ  يف 

ويسـتمر، والجواب األوضح لتهديد األسد 
وحلفائـه والتحالف الـدويل لتنظيم داعش، 

أبر بطول سـالمة، طاملا مصالحهم 
تتطلب سـالمته، وحاملا تسـتقر تلك املصالح 
وتتطلب اسـتقراًرا سـيتبخر داعش ولن يُرى 
لـه أثر وال يبقى منه سـوى حكايا الرببرية 

التـي صنعها العامل الحر!



نقاطًـا  الظـروف  تعـط  اآلخـر، مل  الجانـب  عـى 
املعارضـة، بـل  املحليـة  القـوى  إيجابيـة لصالـح 
تقلـص  السـورية  فاملعارضـة  العكـس،  عـى 
نشـاطها عسـكريًا عـى األرض وسياسـيًا بفشـل 
املطالـب التـي تريدهـا، وكان لــ "قـوات سـوريا 
الدميقراطيـة" )قسـد( وضـع مشـابٌه لسـابقتها، 
لكـن بوتـرية أبطـأ، بـدًءا مـن بـوادر االنسـحاب 
مـن  الـريك  الهاجـس  قابلـه  الـذي  األمريـي، 
انتشـار قـوة كرديـة يف املناطـق الحدوديـة مـع 

أراضيـه.
ثـاث سـنوات مرت عـى تشـكيل "قسـد"، وبدت 
ورقـاًم  عسـكريًا  جسـاًم  املاضيـة  السـنوات  يف 
صعبًـا يف املعادلـة السـورية، عـى خلفيـة الزخم 
تنظيـم  ضـد  للحـرب  امتلكتـه  الـذي  العسـكري 
بخطـاب  التزمـت  كـام  اإلسـامية"،  "الدولـة 
سـيايس واحـد انطلـق مـن مفهـوم "الفيدرالية"، 
وقتـال أي طـرف من شـأنه أن يخل بـاألركان التي 

تقـوم عليهـا.
إذ سـارعت "قسـد"  اختلـف حاليًـا،  األمـر  لكـن 
النظـام  مـع  العاقـات  لتعيـد  الفرصـة  الغتنـام 
مـن  بسلسـلة  الـرويس،  وحليفـه  السـوري 
وكان  املـايض،  حزيـران  يف  بـدأت  املفاوضـات 
لانسـحاب األمريـي من ملـف الجنوب السـوري 
والتريحـات األخـرية للرئيـس، دونالـد ترامـب، 

ذلـك. إىل  دفعهـا  رئيـيس  دور 
ميكـن القـول إن القـوات، التـي تسـيطر عى نحو 
%25 مـن مسـاحة سـوريا، فقـدت نقـاط القـوة 
التـي كانـت متسـكها طـوال السـنوات املاضيـة، 
عليهـا  تعتمـد  التـي  األمريكيـة  الورقـة  وخاصـًة 
مـن  تتمكـن  مل  أنهـا  كـام  وسياسـيًا،  عسـكريًا 
إدارة مناطقهـا بالشـكل املطلـوب، ال سـيام فيـام 
يتعلـق باالسـتفادة من القـدرات االقتصاديـة التي 

املنطقـة. متتلكهـا 
أمريـكا  تتبعهـا  التـي  السياسـة  تكـن  مل  كـام 
ووسـمت  املـايض،  العـام  أواخـر  منـذ  واضحـة 
اسـراتيجيتها بالغامضـة واملبهمة، وال سـيام فيام 

عليهـا "قسـد". تسـيطر  التـي  املناطـق  يخـص 
ورمبـا اتضحـت قليًا يف شـهر حزيـران املايض، 
مـع  أمريـكا  لهـا  توصلـت  التـي  الخارطـة  بعـد 
تركيـا يف مدينـة منبـج، والتـي قضت بانسـحاب 
بشـكل  )الكرديـة(  الشـعب"  حاميـة  "وحـدات 
كامـل مـن املدينـة، عـى أن يتـم تسـيري دوريات 
مشـركة فيهـا ريثـام يتـم تشـكيل مجلـس محي 
إلدارة الحيـاة املدنيـة والخدمية، األمـر الذي اعتر 
انسـحابًا مفاجئًـا ألبـرز القـوى التـي تدعمها يف 

. يا سور
أعطـت خارطـة الطريـق هـذه فكـرة عـن تذبذب 
أمريـي، واتضحت الصورة بأن واشـنطن ال ميكن 

الوثـوق بسياسـتها، ومـا أكـد ذلـك املوقـف الذي 
اتخذتـه بخصـوص مدينـة عفريـن بعـد اعتبارها 
أن معركـة الجيـش الـريك ال ميكـن توقيفها ألنها 

تنـدرج تحـت "حاميـة األمـن القومي".
األسـباب  أبـرز  مـن  كانـت  السـابقة  الظـروف 
النظـام،  مـع  للتفـاوض  "قسـد"  رضـوخ  وراء 
والـذي بـدأت أوىل بـوادره يف حزيـران املـايض 
خـال زيـارة للناطقـة الرسـمية باسـم "الجبهـة 
ميـس  املعارضـة،  السـورية"  الدميقراطيـة 
لــ  املشـركة  الرئيسـة  فيهـا  التقـت  الكريـدي، 
"مجلـس سـوريا الدميقراطية" )الجناح السـيايس 
لـ "قسـد"(، إلهام أحمـد، والتي أبدت اسـتعدادها 
للتفـاوض املبارش مع النظام السـوري يف دمشـق 

مسـبقة. رشوط  دون 
اتضـح موقـف "قسـد" يف التفـاوض بعـد شـهر 
مـن الزيـارة، وعقـب مؤمتـر لــ "مجلس سـوريا 
الدميقراطيـة"، يف 16 من متوز املـايض، توجهت 
إىل دمشـق واجتمعـت مـع وفـد النظام السـوري 
بشـكل مبـارش، يف زيارة هـي األوىل مـن نوعها.

وبحسـب املخرجـات التـي عرضتها عقـب الزيارة، 
قالـت إن الهـدف منهـا هـو "وضـع األسـس التي 
كافـة  ولحـل  وأشـمل،  أوسـع  لحـوارات  متهـد 
عـى  السـورية  األزمـة  وحـل  العالقـة،  املشـاكل 

الصعـد". مختلـف 

وأضافـت أن "هـذه اللقـاءات كانـت قـد سـبقتها 
حـوارات متهيديـة يف مدينـة الطبقـة بـني اللجان 
القضايـا  ناقشـت  والتـي  للطرفـني،  الفرعيـة 
الخدميـة"، كـام أفـى اللقـاء بـني الطرفـني إىل 
مختلـف  عـى  لجـان  بتشـكيل  قـرارات  اتخـاذ 

واملفاوضـات. الحـوار  لتطويـر  املسـتويات 
الدقيقـة  التفاصيـل  تعـرض  مل  اليـوم،  وحتـى 
األوسـط"  "الـرشق  صحيفـة  ونقلـت  للزيـارة، 
يف  األوليـة  املحادثـات  أن  كـردي  قيـادي  عـن 
النظـام  يرسـل  يك  تفاهـامت  تخللتهـا  دمشـق 
وتصليـح  لتشـغيل  وعـاماًل  وفنيـني  مهندسـني 
سـد الفـرات، والـذي أرص عـى إرسـال الحامية 
"قسـد"  قبـل  مـن  رفـض  ليقابلـه  األمنيـة، 

املحـي. الطبقـة  ومجلـس 
سـوريا  "مجلـس  وفـد  إن  القيـادي  وقـال 
الدميقراطيـة" )مسـد( ركز عـى أولوية اسـتعادة 
الخدمـات: الكهربـاء، التعليـم، النفـوس، الصحة، 
سـد  يف  السـبع  العنفـات  إصـاح  يتـم  بحيـث 
الفـرات، وإعـامر املـدارس وتشـغيلها، واسـتعادة 
النفـوس والسـجات املدنيـة عملهـا، وتكـون هذه 
الخطـوات مبثابـة إجـراءات للثقـة ومرحلـة أوىل، 
الثانيـة،  املرحلـة  إىل  االنتقـال  يتـم  بعـد  وفيـام 
املعابـر  تسـليم  تتضمـن  القيـادي  وبحسـب 
السـوري. للنظـام  األمنـي  والوجـود  الحدوديـة 

شهد الملف السوري منذ مطلع العام الحالي تطورات على المستويين العسكري والسياسي، وكانت بمجملها لصالح النظام السوري، الذي 
تمكن بمساندة حلفائه الدوليين )روسيا، وإيران( من استعادة مناطق واسعة كان قد خسرها في السنوات الماضية من الثورة، كما استمر 

باللعب على الوتر السياسي، محاواًل التنصل من التهم التي وجهت له، ومتبنًيا سردية "الحرب على اإلرهاب".

"قسد" و"األسد"
تفاهمات على قدم وساق

"الربع األصفر"
يقترب من قبضة النظام
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تشرين الثاني 
:2013

اإلعان األول عن اإلدارة 
الذاتية الدميقراطية يف 

شامل رشقي سوريا، 
تحت اسم "اإلدارة 

املدنية االنتقالية ملناطق 
غرب كردستان".

 كانون الثاني 2014:
 اإلعان الرسمي عن اإلدارة 

الذاتية يف مقاطعات 
الجزيرة وكوباين وعفرين، 

التي تدير مجموعة من 
الهيئات )الوزارات( التي 

تتوىل مهام تنفيدية.

تشرين الثاني 2014:
اإلدارة الذاتية تصدر 

قانون "املرأة" الذي ينص 
عى املساواة بني املرأة 

والرجل يف جميع نواحي 
الحياة، وارتبطت بهذا 
القوانني بنود متعلقة 

بالزواج واملرياث. 

تشرين الثاني 2014:
اإلدارة الذاتية تبلّغ جميع 

العوائل يف "كانتون 
الجزيرة" إلرسال فرد من 

العائلة يراوح عمره ما 
بني 18 و30 عاًما، تطبيًقا 

لقانون التجنيد اإلجباري.

كانون األول 2015: 
اإلدارة الذاتية تصدر 

قانونًا لإلعام، مؤلًفا من 
33 مادة، قيدت مبوجبه 

حريّة التعبري ومنعت 
صحًفا ومجات عدة من 
الرخيص والعمل داخل 

مقاطعاتها مبوجبه.

كانون األول 2015:
 اإلدارة الذاتية تصدر 

قانونًا لإلعام، مؤلًفا من 
33 مادة، قيدت مبوجبه 

حريّة التعبري ومنعت 
صحًفا ومجات عدة من 
الرخيص والعمل داخل 

مقاطعاتها مبوجبه.

 رياض درار
الرئيس المشترك لمجلس سوريا 

الديمقراطية

تهديدات سبقت التفاوض

"مسد" يطمح لالمركزية..  
النظام يريد منهم 
"االستسالم"

على الطاولة.. 
مصالح

ال اتهامات 

مؤتمر فعاليات المؤتمر االعتيادي الثالث 
لمجلس سوريا الديمقراطية
17 تموز 2018 )قوات سوريا الديمقراطية(

األمريـي  االنسـحاب  يكـن  مل 
السـبب الوحيد الذي دفع "قسـد" 
إىل التفـاوض مع النظـام، ورمبا 
األخـرية  األسـد  تهديـدات  كانـت 
سـببًا آخـر، خاصـًة بعـد بـروزه 
األرض،  عـى  "فعـال"  كاعـب 

وإيـراين. رويس  بدعـم 
السـوري،  النظـام  رئيـس  وكان 
بشـار األسـد، وضع "قسـد" أمام 
املشـكلة  أنهـا  واعتـر  خياريـن، 
قواتـه  تعـرض  التـي  الوحيـدة 
يف سـوريا، وذلـك يف مقابلة مع 
"روسـيا اليـوم" يف 31 مـن أيار 

املـايض.
نظـر  وجهـة  مـن  األول  الخيـار 
األسـد هـو "فتـح األبـواب أمـام 
القـوات  أغلبيـة  ألن  املفاوضـات، 
ويفـرض  السـوريني،  مـن  هـي 
أنهـم يحبـون بلدهـم، وال يرغبون 
بـأن يكونوا ُدمـى بيـد األجانب".

ونوه رئيـس النظام السـوري إىل 
الدعـم األمريـي لهـذه القـوات، 
واعتـر أنـه يجـب عـدم الوثـوق 
"دامئًـا  ألنهـم  باألمريكيـني 
يقولـون شـيئًا ويفعلون عكسـه، 

إنهـم يكذبـون بشـكل يومـي، إًذا 
لدينا خيـار وحيد وهـو أن نعيش 
وإىل  كسـوريني  بعضنـا  مـع 

األبـد".
أمـا الخيار الثـاين فهو السـيطرة 
بالقـوة،  "قسـد"  مناطـق  عـى 
قائـًا، "إذا مل يحدث الخيار األول، 
سـنلجأ إىل تحريـر تلـك املناطـق 
بالقـوة، ليسـت لدينـا أي خيارات 
أو  األمريكيـني  بوجـود  أخـرى، 
بعـدم وجودهم، ليـس لدينا خيار 

. " آخر
وأضاف أن األرايض التي تسـيطر 
عليهـا القـوات الكرديـة "أرضنـا 
وهـذا حقنا ومـن واجبنـا تحرير 
تلـك املنطقـة، وعـى األمريكيـني 
أن يغادروا، وسـيغادرون بشـكل 

. " ما
األسـد  طرحهـا  التـي  الخيـارات 
تهديـدات  سـبقها  قـد  كانـت 
مبارشة، إذ وصف األسـد "قسـد" 
بأنها "خائنـة"، وقال يف تريح 
صحفـي يف كانـون األول 2017، 
إن "كل مـن يعمل تحـت قيادة أي 
بلـد أجنبـي يف بلده وضد جيشـه 

وضـد شـعبه هـو خائن".
وزيـر  نائـب  وصفهـا  حـني  يف 
بأنها  الخارجيـة، فيصـل مقـداد، 
الشـامل  يف  جديـدة"  "داعـش 

مـن سـوريا. الرشقـي 
عـى  "قسـد"  تسـكت  ومل 
وقالـت  املوجهـة،  االتهامـات 
بــ  وصفهـا  بعـد  بيـان  يف 
"النظـام  إن  "الخائنـة"، 
السـوري هـو مـن فتـح أبـواب 
أمـام  مراعيهـا  عـى  البـاد 
جحافـل اإلرهـاب األجنبـي، التي 
جاءت مـن كل أصقـاع األرض".

وأضـاف البيـان أن "النظـام هـو 
بالـذات الذي أطلـق كل اإلرهابيني 
دمـاء  ليوغلـوا يف  مـن سـجونه 
السـوريني مبختلف تشـعباتهم".

واعترت "قسـد" أن "بشار األسد 
ومـا تبقـى من نظـام حكمـه، هم 
آخـر من يحـق لهـم الحديـث عن 
الخيانـة وتجلياتهـا"، معتـرًة أن 
األسـد هـو املسـؤول مبـارشة عن 
إطاق يـد الفصائـل الطائفية يف 
البـاد و"التـي عاثـت فسـاًدا يف 

نسـيج سـوريا أرًضا وشـعبًا".

خـال الزيـارة األخـرية لوفد "مسـد" 
إىل دمشـق، بـرزت نقطـة خافيـة مع 
النظـام السـوري، تتعلـق بالامركزيـة 
اإلداريـة التـي يطمـح لهـا الكـرد يف 
شـامل رشقـي سـوريا، ورغـم تأكيـد 
"مجلـس سـوريا الدميقراطيـة" عـى 
طـرح املوضـوع خـال الزيـارة، نفـى 
النظـام الدخـول بالتفـاوض عـى هذه 
النقطة، وغابـت تغطية وسـائل إعامه 
للقاء الثنـايئ، واقتر األمـر عى خر 
أوردتـه صحيفـة "الثـورة" قالـت فيه 
إن موضـوع الامركزيـة مل يتم التطرق 

إليـه بشـكل نهايئ.
وتعتـر الامركزيـة اإلداريـة الطمـوح 
والهـدف الـذي يريـده "مسـد" ويركز 
عليـه حاليًـا، بعـد الرؤيـة التـي تبناها 
سـابًقا مـن النظـام الفيـدرايل، والذي 
ثـاث  إىل  "قسـد"  مناطـق  قسـم 
يعرضـه  الطمـوح  لكـن  مقاطعـات، 
تعنـت واضـح مـن النظـام السـوري، 
الـذي رفـع سـقف رشوطـه، وميكـن 
اختصارهـا باالستسـام ودخـول قواته 
األمنيـة والعسـكرية كمرحلـة أوىل يف 

أي عمليـة تفاوضيـة.
ويقـول الرئيـس املشـرك لــ "مجلس 

سـوريا الدميقراطية" ريـاض درار، إن 
اإلدارة التـي يطمـح لهـا "مسـد" هـي 
الامركزية الدميقراطية، وهذا "يسـاعد 
الدميقراطيـة  املبـادئ  تكريـس  يف 
يعتـر  توافقـي  لدسـتور  ويحتـاج 
اإلدارات  بـني  يوحـد  الـذي  الضامـن 
الوطـن  ضمـن  الدميقراطيـة  الذاتيـة 

تعبـريه. وفـق  املشـرك"، 

إىل  حديـث  يف  درار،  ويضيـف 
الامركـزي  الحكـم  أن  بلـدي،  عنـب 
مهـم  هـدف  هـو  سـوريا  ملسـتقبل 
سـوريا  "مجلـس  لتطلعـات  بالنسـبة 

الدميقراطيـة" املسـتقبلية، مشـريًا إىل 
أن الوثيقـة السياسـية التـي التـزم بها 
سـوريا  عـى  أكـدت  سـابًقا  املجلـس 
يلغـي  ال  مبعنـى  المركزيـة  اتحاديـة 
املركـز كليًـا، بل إنه سـيتحول مـن أداة 
وتنسـيق  توحيـد  وسـيلة  إىل  تحكـم 
بني جميـع املناطـق التي تشـكل الكل، 
مـع احتفاظه بـإدارة وظائف أساسـية 
السـيادية  الصفـة  تحمـل  محـددة 

العامـة. واالسـراتيجية 
وكان الرئيس السـابق لـ "حزب االتحاد 
قـال  مسـلم،  صالـح  الدميقراطـي"، 
بعـد أيام مـن زيـارة وفـد املجلس إىل 
دمشـق "نريد جس النبض واسـتطاع 
إمكانـات التفـاوض بحيـث يتـم بعـد 
جديـة  مفاوضـات  يف  الدخـول  ذلـك 

املسـتقبل". سـوريا  حول 
وأضاف مسـلم، الذي يشـكل حزبه نواة 
"مجلس سـوريا الدميقراطيـة"، "لدينا 
منـوذج وهـو اإلدارات املحليـة ونريـد 
تعميم هـذا النمـوذج والتفـاوض حول 
النـامذج املتوفـرة )الفيدراليـة، اإلدارات 
املحلية، الامركزية، الدسـتور الجديد("، 
اتفـاق يعقـد يجـب أن  معتـرًا أن أي 
يكـون له ضامـن دويل ألن النظام يريد 

التاعـب وفرض االستسـام كام حصل 
يف درعـا ومناطـق أخرى.

شـغلته  الـذي  األبـرز  الحـدث  ورغـم 
النظـام  الـذي جمـع  الزيـارة واللقـاء 
أي  اليـوم  حتـى  تعـط  مل  و"مسـد"، 
خطـوات واضحـة للعاقـة املسـتقبلية 
املجلـس  يـزال  فـا  الطرفـني،  بـني 
التـي  باملناطـق  يتمسـك  السـيايس 
يسـيطر عليهـا ويعترهـا غـري قابلـة 
للنقـاش حاليًـا، وهـو مـا أكـدت عليه 
الرئيسة املشركة لـ "مسـد" بالقول إن 
مجلسـها لن يسـلم أي منطقة لدمشـق.

تلفزيـون  مـع  لقـاء  يف  وأضافـت 
"روسـيا اليوم" أن "الحكومة السـورية 
مل تقـدم أي ضامنـات للمجلـس حـول 

املناطـق رغـم مطالبتـه بهـا".

لماذا اإلصرار على "الحكم 
الالمركزي"

الامركـزي  الحكـم  أن  درار  ويـرى 
يؤكـد عى وحـدة األرايض السـورية، 
وهـو معيـار قـوة ومتكـني وتجـاوز 
لألزمـة، والتـي وصفها بــ "البنيوية، 
التـي ارتكـزت عـى الدولـة القوميـة 
االسـتبداد  وعـى  الصيغـة،  أحاديـة 

خمسة أعوام من 
السلطة المدنية..

اإلدارة الذاتية
نحو التفتت
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آذار 2016:
اإلدارة الذاتية تصدر قانون 

"مكافحة اإلرهاب"، الذي 
حددت مبوجبه اإلجراءات 

العقابية بحق "اإلرهابيني"، 
ووسعت مفهوم "اإلرهايب" 

مبا يتوافق مع حامية 
وجودها ومصالحها.

آذار 2016:
اإلدارة الذاتية تعلن 
عن "فيدرالية" يف 

املناطق التي تديرها، 
وسط رفض محي 

وإقليمي ودويل.

آذار 2016:
اإلدارة الذاتية تصدر 

قانون "تنظيم التظاهر 
والتجمعات يف مقاطعة 
الجزيرة"، والذي قيدت 

مبوجبه أي تحركات 
شعبية سلمية.

تموز 2017:
اإلدارة الذاتية تكشف 
عن دستورها األويل، 

والذي أعلنت فيه 
مدينة القامشي 

"عاصمة فدرالية 
لكردستان سوريا".

حزيران 2017:
هيئة التعليم يف 

اإلدارة الذاتية تعلن 
فرض املناهج الكردية 

عى جميع املدارس 
يف مناطقها.

حزيران 2017:
بدء تنفيذ قرار "دفع 
رضيبة الدخل" عى 

املواطنني، نتيجة 
تراجع األحوال 

االقتصادية.

كانون الثاني 2016:
 اإلدارة الذاتية تطرح 
مرشوع قانون يلزم 

الشباب باالنضامم إىل 
وحدات حامية الشعب، 
وفق بنود ومواد تشابه 

إىل حد ما قانون التجنيد 
السوري.

تموز 2018:
اإلدارة الذاتية تعلن 
استعدادها للحوار 

"الذي يؤدي إىل 
الحل يف سوريا"، 

مع النظام.

هل نرى سالًحا أمريكًيا 
بيد قوات األسد؟

وإنـكار األخـر".
ويعتـر أّن الحـل السـيايس ال بـد أن 
والتشـاركية  الامركزيـة  إىل  يتجـه 
لتمكـني  الحقيقيـة،  والدميقراطيـة 
اختـاف  عـى  املكونـات  جميـع 
ذاتهـا  تحقيـق  مـن  الخصوصيـات 
يف الوطـن املشـرك، الـذي يجـب أن 
يحضـن الجميع دون إقصـاء أو إبعاد 
أو تحكـم أو تسـلط أو احتـكار، كـام 
يجب أن تسـود فيه القوانـني العادلة، 
الدميقراطيـة  املؤسسـات  وتديـره 
التـي سـتكون الضامنـة الدسـتورية 
الحقيقيـة لسـوريا املنسـجمة مع هذا 

العـر.
النظـام  "تعنـت"  إىل  درار  وتطـرق 
الـذي  للهـدف  ورفضـه  السـوري 
يسـعى له "مسـد"، ويقول إن النظام 
الامركـزي واإلدارة  النظـام  ال يقبـل 
الامركزيـة وهـو ضدهـا، لكـن ذلك 
ال مينـع مـن اإلرصار عـى التفاوض 
أن  وعـى  الامركزيـة  فائـدة  عـى 
تجربـة  هنـاك  ألن  عليهـا  يسـري 
الشـامل  يف  الذاتيـة"  "اإلدارة  هـي 
واملجالـس املدنيـة، والتـي تعمل دون 
أن يكـون حاجـة للعـودة إىل املركـز، 

ألن القضيـة املحليـة تـدار محليًا من 
قبـل أبنائهـا املنتخبـني دميقراطيًـا.

وكان النظـام السـوري طـرح فكـرة 

الامركزيـة يف قانـون اإلدارة املحلية 
باملرسـوم   2011 عـام  يف  الصـادر 
الترشيعـي رقـم 107 واملطبـق حتى 
هدفـه  القانـون  إن  وقـال  اليـوم، 
السـلطات  المركزيـة  تطبيـق  األول 
أيـدي  يف  وتركيزهـا  واملسـؤوليات 
ملبـدأ  تطبيًقـا  الشـعب،  فئـات 
الشـعب  يجعـل  الـذي  الدميقراطيـة 
مصـدر كل سـلطة وذلـك مـن خال 
توسـيع وتحديد واضـح وغري مزدوج 
مجالـس  وصاحيـات  لسـلطات 
الوحـدات اإلدارية لتمكينهـا من تأدية 
اختصاصاتهـا ومهامهـا يف تطويـر 
الوحـدة اإلدارية اقتصاديـاً واجتامعيًا 

وعمرانيًـا. وثقافيًـا 
لكـن درار يقـول إن القانـون الـذي 
مجتـزأ  السـوري  النظـام  أصـدره 
قراراتـه  تـم تحويـل  إذ  يطبـق،  ومل 
املحليـة،  اإلدارة  ووزيـر  للمحافظـة 
التحاكـم  يف  مرجعيتـه  وكانـت 
املحاكـم اإلداريـة، و"هـذا ال ميكن أن 
يكـون نافًعـا يف مسـتقبل العمل ألن 
تغـول الدولـة والحـزب واألشـخاص 
يف الحـزب يجعـل املركزيـة شـديدة 
والفسـاد مسـتمرًا"، مؤكًدا أن "مسد" 

لفرضهـا  ويسـعى  الامركزيـة  مـع 
وإجبـار النظـام عـى أن يأخـذ بهـا 

ألنهـا "الحـل املسـتقبي األمثـل".
نقـاط عـدة يتمسـك بها "مسـد" يف 
عمليـة التفـاوض، وبحسـب الرئيس 
املشـرك يقـوم املـرشوع التفـاويض 
عـى البنـاء الـذايت أواًل، و"أننـا جزء 
مـن سـوريا وال ندعـو إىل االنقسـام 

يشـاع". كام  واالنفصـال 
هـو  "التفـاوض  أن  درار  ويعتـر 
الثـورة  إلعـادة  الوحيـدة  الوسـيلة 
واملـدين،  السـلمي  جانبهـا  إىل 
ويفتـح الحـل السـيايس املجـال أمام 
األحـزاب والعمـل السـيايس، وبذلـك 
عـن  الداخـل  مـن  املحاربـة  ميكـن 
طريـق الـراع السـيايس والرامـج 
السياسـية، وهـذا يتطلـب أن نحقـق 
بهـذا  تسـمح  دسـتورية  رؤيـة 

التفاعـل".
السـوري  النظـام  تعنـت  ومـع 
التـي  الرؤيـة  وضـوح  وعـدم 
يريدهـا يف شـامل رشقي سـوريا، 
يـرى درار اسـتحالة عودة األشـياء 
كـام كانـت عليـه، وعـودة النظـام 

االسـتبداد. إىل 

األمريكيـة  الدفـاع  وزارة  أنفقـت 
)البنتاغـون( 2.2 مليـار دوالر لرشاء 
أسـلحة من الحقبة السـوفيتية، مدت 
بهـا "قـوات سـوريا الدميقراطيـة" 
وعامدهـا "وحـدات حامية الشـعب" 
)الكرديـة(، بحسـب تحقيـق ملرشوع 
املنظمـة  الجرميـة  عـن  اإلبـاغ 
وشـبكة   )OCCRP( والفسـاد 
التحقيقـات االسـتقصائية يف البلقان 
.2017 أيلـول  يف  نـرش   ،)BIRN(

دعـم  إىل  "البنتاغـون"  وعمـدت 
"الوحـدات" بهـذه األسـلحة، وأخفت 
سـجات تثبت وصولها إىل سـوريا، 
لالتفاف عى فشـل برامـج التدريب 
مـن  واعتقـال  للمعارضـة  الرسـمية 
جهـات  قبـل  مـن  منهـا  اسـتفاد 

التحقيـق. بحسـب  متطرفـة، 
األمريـي،  الرئيـس  سياسـة  لكـن 
دونالـد ترامـب، الـذي تسـلم زمـام 
البيـت األبيـض مطلـع 2017، كانت 
سـوريا  "قـوات  دعـم  يف  أوضـح 
وزارة  رصـدت  إذ  الدميقراطيـة"، 
 500 مبلـغ  رسـمي  بشـكل  الدفـاع 
وتجهيـز  لتدريـب  دوالر  مليـون 

.2018 لعـام  القـوات 
يف  مليونًـا   550 خصصـت  كـام 
ميزانيـة عـام 2019، 300 مليون منها 
للتدريـب والتجهيـز، و250 لدعم قوة 

أمنيـة حدوديـة تديرهـا القـوات.
ويف وقـت تعـذر التواصـل مـع مدير 
املركـز اإلعامـي يف "قـوات سـوريا 
مل  بـايل،  مصطفـى  الدميقراطيـة"، 

يجـزم الرئيـس املشـرك، لـ"مجلـس 
سـوريا الدميقراطيـة"، ريـاض درار، 
متـت  حـال  يف  السـاح  مبصـري 
التسـوية مع النظام السـوري، متوقًعا 
عـن  الدفـاع  إىل  "قسـد"  تذهـب  أن 
املناطـق كقـوات حاميـة، وأن يكـون 
هنـاك تفاهـم عـر مجلس عسـكري 
لتصبـح جـزًءا مـن الجيش السـوري 

الـذي يحمـي الحـدود والبـاد.
تـاركًا  النتائـج،  درار  يسـتعجل  ومل 
مرهونًـا  والقـوات  السـاح  مصـري 
"قسـد  أن  ومؤكـًدا  بالتفـاوض، 
مجلسـها  مقـررات  كل  سـتحمي 
السـيايس ومواقفهـا إىل أن يتم الحل 

النهـايئ".
السـوري  النظـام  فـرض  أن  وسـبق 
تسـليم السـاح الثقيـل عـى املناطق 
التـي توصـل فيهـا إىل تسـوية مـع 
فصائـل املعارضـة، عى غـرار أرياف 
دمشـق ودرعـا وريـف حمـص، ويف 
حـال أرص عـى هـذا الـرشط شـامل 
رشقـي سـوريا، سـيحصل ألول مـرة 
بشـكل علني عى سـاح أمريـي، إال 
يف حـال اسـتعادته من قبل واشـنطن 
قبـل أن يصـل إىل أيـدي قوات األسـد.

بعتـاد  مجهـز  السـوري  والجيـش 
يف  صنـع  معظمـه  رويس  وسـاح 
واعتـاد  السـوفيتي،  االتحـاد  زمـن 
أسـلحة  صفقـات  إجـراء  النظـام 
مـع روسـيا ودول أوروبـا الرشقيـة 
)سـوفيتية سـابقة(، لكنه مل يجر أي 

واشـنطن. مـع  رسـمية  صفقـات 

أبرز األسلحة األمريكية
بيد “قسد"

 سيارات “Humvee” المدرعة المتعددة األغراض

”Cougar“ المدرعات الثقيلة 

المنظومات الصاروخية المضادة للدبابات
”FGM-148 Javelin“ 

المنظومات الصاروخية الثقيلة المضادة للدبابات 
 ”BGM-71 TOW“ 

 قاذفات القنابل “إم كي 19"

”M4Carbine ” البنادق اآللية 

”M16“ البنادق اآللية 

يتم يف اإلدارة 
الالمركزية توزيع 

الوظائف اإلدارية يف 
الدولة بني السلطة 

املركزية وهيئات محلية 
أو مرفقية مستقلة 

تبارش نشاطها تحت 
إرشاف السلطة املركزية 

ورقابتها، ويعرف هذا 
النمط بأنه نظام اإلدارة 

املحلية.
أما اإلدارة املركزية 

فترتكز الوظيفة اإلدارية 
فيها بيد هيئة واحدة 

تتوىل دواوينها يف 
العاصمة وفروعها يف 

املحافظات، وتتوىل 
إدارة جميع الشؤون 

واملرافق العامة من 
قومية ومحلية.
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الدميقراطـي"  "االتحـاد  حـزب  سـيطرة  رغـم 
السـورية،  الجزيـرة  الحيـاة يف  عـىل مفاصـل 
أو  العسـكري  أو  األمنـي  الصعيـد  عـىل  سـواء 
السـيايس أو املـدين، حافـظ املجلـس الوطنـي 
الكـردي املعـارض عىل وجـوده يف "مقاطعات" 
اإلدارة الذاتيـة منذ تأسيسـها، واسـتمر أعضاؤه 
والناشـطون املوالـون لـه مبامرسـة أنشـطتهم 
عـىل نطـاق محدود وتحـت رقابة أمنيـة صارمة 

مـن قبـل أجهـزة اإلدارة الذاتيـة.
هـذا الوجـود، وعـىل الرغـم مـن تقييـده، مهدد 
اليـوم باالندثـار، مـع طـرح احتامليـة دخـول 
النظـام السـوري مدنًيـا وعسـكريًا إىل الجزيرة 
السـورية وفق التفاهامت األخـرية بني "مجلس 
سـوريا الدميقراطيـة" ومسـؤولني مـن النظام 

السـوري يف العاصمـة دمشـق.
واإلدارة  الكـردي  الوطنـي  بـني  عـدة  ملفـات 
الذاتيـة مل يتـم حلّهـا حتـى اآلن، وعـىل رأسـها 
اإلدارة  عليهـم  تتكتـم  الذيـن  املعتقلـني  ملـّف 
الذاتيـة وترفـض اإلفصـاح عـن مصريهـم، مـا 
يخلـق مخـاوف وتسـاؤالت حـول مصريهم يف 

حـال دخـول النظـام السـوري.
إىل جانـب ذلـك، فـإن املجلـس الوطنـي الكردي 
يشـارك إىل جانب املعارضة السوري يف الهيئات 
للنظـام،  معاديًـا  موقًفـا  ويتبنـى  السياسـية، 
وهـو ما ميكـن أن يعرّض أعضـاءه أو مواليه يف 

الحسـكة لخطـر االعتقاالت التعسـفية.

في صالح النظام
يف  الكـردي  الوطنـي  املجلـس  ممثـل  يشـري 
الهيئـة  وعضـو  املعـارض  السـوري  االئتـالف 
أن  إىل  سـعدون،  حـواس  ضمنـه،  السياسـية 
مل  الدميقراطيـة"  سـوريا  "مجلـس  بيانـات 
مـع  األخـري  اجتامعـات  نتائـج  عـن  تفصـح 
األمـور  "تركيـز عـىل  كان هنـاك  بـل  النظـام، 
الخدميـة، ومـن ثم االنطـالق لبناء الثقـة للبحث 

األخـرى". املواضيـع  يف 
بلـدي  عنـب  مـع  لقـاء  يف  سـعدون  وأضـاف 
أهميـة  عـىل  نركـز  نحـن  ملوقفنـا  "بالنسـبة 
الحـوار السـيايس اسـتناًدا إىل بيـان جنيـف 1 
والقـرارات الدولية وتحديـًدا 2254"، الفًتا إىل أن 

"أي مفاوضات دون االسـتناد إىل هـذه القرارات 
الدوليـة سـتصب يف صالـح النظـام".

وحـول األسـباب التـي دفعـت إىل التقـارب بني 
"مجلـس سـوريا الدميقراطيـة" والنظـام، قال 
سـعدون، "هناك الكثـري من القضايا اإلشـكالية 
الجنـوب  يف  مـا  منهـا  مؤخـًرا،  حدثـت  التـي 
السـوري وتخـيل الـدول الضامنـة عـن دورهـا 
يف الجنـوب السـوري، وكان ذلـك أحد األسـباب 
عفريـن"،  يف  مؤخـًرا  حـدث  مـا  إىل  إضافـة 
الوفـد قـد  أن يكـون هـذا  أتوقـع  مضيًفـا، "ال 

أمريـي". ذهـب إىل دمشـق دون ضـوء 

مصير مجهول لمعتقلي "الوطني"
"التضييـق"  سياسـة  الذاتيـة  اإلدارة  تجـاوزت 
بحـق املجلـس الوطنـي وأعضائـه إىل "القمع" 
الـذي تجـىّل يف إغالق املقـار الحزبيـة، واعتقال 

األعضـاء، ومنـع التظاهـرات السـلمية.
يف  الكـردي  الوطنـي  املجلـس  ممثـل  وكان 
االئتـالف الوطنـي املعـارض، فـؤاد عليكـو، أكد 
لعنـب بلـدي يف لقـاء سـابق أن اإلدارة الذاتيـة 

أغلقـت جميع مقـار املجلـس واألحـزاب التابعة 
لـه، والتـي يصـل إجـاميل عددهـا إىل 70.

إضافـة إىل ذلـك اعتقلـت اإلدارة الذاتيـة عـدًدا 
مـن أعضـاء املجلـس الوطنـي الكـردي، ووفق 
مـن  الكثـري  "هنـاك  فـإن  سـعدون  حـواس 
مجهـواًل  مصريهـم  يـزال  ال  الذيـن  املعتقلـني 
آبـو،  الرحمـن  وعبـد  دورسـن،  بهـزاد  أمثـال 
مـن  العديـد  إىل  إضافـة  إبراهيـم،  وفـؤاد 
مؤيـدي املجلـس الوطنـي الكردي والناشـطني 
الثوريـني مـن الشـباب الكـرد املوجوديـن يف 
تتوفـر  ال  والذيـن  الذاتيـة،  اإلدارة  سـجون 
معلومـات كافيـة حولهـم، ألنهـم مل يعرتفـوا 

منهـم". العديـد  مبصـري  اآلن  حتـى 
سـعدون أكـد يف لقائـه مـع عنـب بلـدي أن 
عـودة النظـام إىل أي منطقـة سـورية تخلق 
بعنجهيتـه  مسـتمر  النظـام  "ألن  مخـاوف 
وال يـزال يفكـر بالحـل العسـكري، وميـارس 
والتهجـري  التعسـفي  االعتقـال  سياسـة 
النظـام ال يؤمتـن  القـرسي"، مضيًفـا "هـذا 

لـه بـأي شـكل مـن األشـكال".

الوطني الكردي:

نرفض أي تفاهمات غير مبنية على القرارات الدولية

حاليًـا  املـدارة  املسـاحة  تتميـز 
الذاتيـة" باحتوائها  مـن "اإلدارة 
عى مـوارد اقتصاديـة مهمة يف 
الناتـج الوطنـي السـوري، ما قد 
يجعـل التنافس عليهـا عقبة أمام 

التوصل إىل تسـوية سياسـية.
وبلغـت ميزانيـة اإلدارة الذاتية يف 
عام 2016 ملياريـن و700 مليون 
بشـكل  اعتمـدت  سـورية،  لـرية 
أسـايس عى عدة مصـادر، أبرزها 
النفـط والغـاز واملـوارد الزراعية، 
الجمركيـة  الرسـوم  جانـب  إىل 
التـي  البضائـع  املفروضـة عـى 
تدخـل أرايض الجزيـرة مـن إقليم 

كردسـتان العـراق.

أكبر حقول النفط
تضم منطقة الجزيرة حقواًل نفطية 
وغازية ذات أهمية “اسـراتيجية”، 
منها الرميان والشـدادي والجبسة 
والسـويدية، التـي سـيطرت عليها 
“وحدات حامية الشـعب” )الكردية( 
منتصـف العـام 2012، إضافًة إىل 
مصفاة الرميان، وحقول كراتشوك 
وحمـزة وعليان ومعشـوق ولياك.

كام ضمـت إىل سـيطرتها حقواًل 
ديـر  ريـف  يف  اسـراتيجية، 
الـزور الرشقـي، إثر معـارك ضد 
أيلـول  بـني  "الدولـة"  تنظيـم 
وأهمهـا   ،2017 األول  وترشيـن 

حقـل العمـر وكونيكـو والجفرة.
ويعتـر حقـل العمـر الواقع يف 
الريـف الرشقي لدير الـزور أكر 
حقـول النفـط يف سـوريا، وبلغ 
إنتاجـه قبـل عـام 2011 حوايل 

30 ألـف برميـل يوميًا.
النفطيـة  اآلبـار  عـدد  ويبلـغ 
التابعـة لحقل “رميـان” 1322 
بـرًا، إىل جانـب 25 بـرًا للغـاز 

السـويدية. حقـل  يف  املسـال 

سلة سوريا الغذائية 
يشـكل االقتصـاد الزراعـي حاليًا 
خريطـة  مـن   75% حـوايل 
بينـام تحتـل  املنطقـة،  اقتصـاد 
الـروة الحيوانيـة نسـبة 15%، 
عـن  التجـارة  إليهـا  وتضـاف 
سـواء  التجاريـة  املعابـر  طـرق 
إىل  أو  السـوري،  العمـق  إىل 
كردسـتان العـراق مـروًرا مبعر 
سـياملكا، أو عـر مدينة جرابلس 
الفـرات"،  "درع  مناطـق  إىل 
بحسـب نائب الرئاسـة املشـركة 
اإلدارة  يف  االقتصـاد  لهيئـة 

بشـري. مـا  ديـروك  الذاتيـة، 
وأوضـح ما بشـري لعنـب بلدي 
القطـاع  أن  سـابق  وقـت  يف 
الزراعـي لـه أولويـة يف املنطقة، 
القمـح،  زراعـة  رأسـه  وعـى 
والتـي تراوح إنتاجهـا يف األعوام 

550 و600 ألـف  املاضيـة بـني 
طـن، إضافـة إىل زراعة الشـعري 

والبقوليـات.

معابر استراتيجية قد تفتح
ال يـزال ملـف عـدد مـن املعابـر 
منـذ  عالًقـا  الركيـة  السـورية- 
عـى  "الوحـدات"  سـيطرة 
أي  تركيـا  ترفـض  إذ  املنطقـة، 
عـى  وتصنفهـا  معهـا  تعـاون 
أنهـا "إرهابيـة"، وهو ما تسـبب 
بخسـارة "اإلدارة الذاتيـة" موارد 
هـي:  أساسـية  معابـر  أربعـة 
مرشـد بينـار، تـل أبيـض، رأس 

نصيبـني. العـني، 
األخـرية  التفاهـامت  ومبوجـب 
سـوريا،  غـريب  شـاميل  يف 
مشـاريع  الفتتـاح  والتخطيـط 
بالتنسـيق بـني روسـيا  حيويـة 
وتركيـا، ال يسـتبعد التوصـل إىل 
املعابـر  هـذه  لتشـغيل  تفاهـم 

السـوري. النظـام  بـإدارة 
كام سـيطرت القـوات عى معر 
اليعربيـة مع العـراق عام 2013، 

لكنـه غري مفعـل أيًضا.
وتحتفـظ "اإلدارة الذاتيـة" حاليًا 
مبعـر وحيـد مفعل غري رسـمي 
املتعارف  العـراق،  مع كردسـتان 
ويفتـح  "سـياملكا"،  بــ  عليـه 

سياسـية. ألسـباب  ويغلق 

ملفات اقتصادية قد تحول دون التسوية

هل تنجح روسيا في مساعيها إلعادة 
الالجئين السوريين؟

التخلي األمريكي 

ضغط روسي 

تخوف من التدخل التركي 

أظهـر اسـتطالع للـرأي أجرتـه 
جريـدة عنـب بلـدي أن التخيل 
األمريـي عـن قـوات سـوريا 
األخرية  وتخـوف  الدميقراطية، 
من تدخـل تـريك محتمل، هام 
قـوات  دفعـا  اللـذان  السـببان 
للتفاوض  الدميقراطية  سـوريا 

النظام. مـع 
عـىل  بلـدي  عنـب  وطرحـت 
قرائهـا عرب املوقـع اإللكرتوين 
وصفحتهـا عـىل "فيـس بوك" 
السـؤال التـايل: "ما الـذي دفع 

"قـوات سـوريا الدميقراطيـة" 
النظـام؟". مع  للتفـاوض 

ألـف  االسـتطالع  يف  شـارك 
مسـتخدم، انقسـم أغلبهم بني 
األمريي"  "التدخل  الخياريـن: 
التدخـل  مـن  و"التخـوف 
%46 و45%  الـرتيك" بنسـبة 
عـىل الرتتيب، بينـام رجح 8% 
املشـاركني يف االسـتطالع  من 
أن يكـون الضغـط الرويس هو 

السـبب.
وعلـق عـدد مـن املسـتخدمني 

يف  االسـتطالع  منشـور  عـىل 
صفحة عنب بلـدي عىل "فيس 
بـوك"، إذ كتب املسـتخدم رأفت 
أبو خالـد "هكـذا أرادت أمريكا 
أن تسـلم األمـور لروسـيا بعـد 
والضحـك  والكـذب  املراوغـة 

الشـعب". عىل 
املسـتخدمان  ذهـب  فيـام 
إىل  فتـال،  وخالـد  وايل  زهـري 
قديـم  تقـارب  وجـود  ترجيـح 
بـني النظـام و"قـوات سـوريا 

لدميقراطيـة". ا

 تخلي أمريكا والخوف من تركيا سببان لتقارب النظام و"قسد"

معبر حدودي

حقل نفطي

خريطة توضح توزع حقول النفط والمعابر الحدودية الموجودة في منطقة الجزيرة )عنب بلدي(
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بلغ عدد الركات التي 
السوريون  أسسها 

7234 رشكة  يف تركيا 
سورية خالل سبع 

اتحاد  سنوات، بحسب 
التجارة وسوق  غرف 

األوراق املالية يف 
تركيا، الذي أشار إىل 
أن هناك رشكات غري 

ما  للسوريني،  مرخصة 
العدد اإلجاميل  يرفع 

إىل أكرث من عرة 
آالف رشكة.

يعاين األهايل يف ريف 
حلب الشاميل من سوء 

الطرقات الرئيسية 
والفرعية بسبب األمطار 

والوحل، ال سيام مع 
الحفر التي تخلفها 

سيارات الشحن املحملة 
بأطنان من املواد.

السيطرة  الشمالي، بعد قرابة عام ونصف من  أوراقها ورسم هيكلية اقتصادية في مناطق ريف حلب  تستمر تركيا في ترتيب 
“الدولة اإلسالمية”،  الحر” في مواجهة تنظيم  “الجيش  الفرات”، دعمت من خاللها فصائل  عليها بعملية عسكرية تحت مسمى “درع 

الماضي.  العام  آذار  وانتهت في 

عنب بلدي - مراد عبد الجليل 

الحكومـة  وضعتهـا  مسـتقبلية  خطـط 
الركيـة للمنطقة عـى مختلـف األصعدة، 
أمنيـة واقتصاديـة، إذ أطلقـت جملـة مـن 
االسـتثامرات من أجـل النهـوض باقتصاد 
املنطقة، فبدأت بفتـح املعابر وتحويلها إىل 
“تجاريـة”، وبنـاء املدارس واملستشـفيات 
واملناطـق الصناعية وغريها من املشـاريع، 
بهدف تثبيـت وجودها وكسـب ملف إعادة 

املنطقة. اإلعـامر يف 

شركات تركية وعمالة سورية
آخر هـذه االسـتثامرات كان إنشـاء طرق 
رسيعـة مبواصفـات عامليـة، تربـط مدن 
ذكـرت  مـا  بحسـب  سـوريا،  شـاميل 
يف  الركيـة،  شـفق”  “ينـي  صحيفـة 
عددهـا الصـادر االثنـني 30 مـن متوز، 
الرسيـع  الطريـق  أعـامل  أن  موضحـة 
املمتـد من معـر الراعـي الحـدودي إىل 

مركـز مدينـة الراعـي مسـتمرة.
طريقـني  هنـاك  إن  الصحيفـة  وقالـت 
آخرين كجـزء متصـل بالطريـق الرسيع 
وسـيمتد  الراعـي،  إىل  سـيصل  الـذي 
الطريـق األول حتـى مدينـة البـاب، أمـا 
الثـاين فسـيمتد حتـى مدينـة  الطريـق 
جرابلس، مشـرية إىل مخطـط ملد الطريق 
حتـى مدينـة منبـج، بعـد تنفيـذ االتفاق 
بـني تركيـا والواليـات املتحـدة األمريكية 
وخـروج “قـوات سـوريا الدميقراطيـة” 
)قسـد( منها، والتي سـتلعب دور البوابة 
والعـراق  حلـب  رشقـي  بـني  التجاريـة 

بفضـل موقعهـا.
الشـاميل  حلـب  ريـف  منطقـة  وتعتـر 
ممـرًا للشـاحنات بـني مختلـف املناطـق 

السـورية الخاضعـة لجهـات مختلفة، من 
مناطق سـيطرة “اإلدارة الذاتيـة” الكردية، 
يف الشـامل الرشقـي لسـوريا، إىل إدلـب 
الخاضعـة للمعارضة يف الشـامل الغريب، 
ومناطـق سـيطرة النظـام السـوري التي 

الجنوب. تحاذيهـا مـن 
عنـب بلـدي تواصلت مـع مديـر العاقات 
العامـة واإلعـام يف املجلـس املـدين يف 
مدينـة الراعـي، عـاء حمـد، الـذي أكد أن 
املرحلـة األوىل مـن الطريـق املنجـز حتى 
اآلن امتـدت مـن معـر الراعـي الحدودي 
باتجـاه مخـرج املدينـة )متحلـق رشقـي( 
حتى مدينـة الباب بطول سـتة كيلومرات 
وعـرض 40 مـرًا، ومتت إضافـة اللوحات 
الطرقيـة واللوحـات املروريـة عـى طول 

الطريـق وداخـل املدينة.
ويف املرحلـة الثانيـة، سـيصل الطريـق 
مـن الجانـب الـريك إىل طريـق كلس 
الركيـة   ”elbeyli“ مدينـة  باتجـاه 

كيلومـرات. بطـول سـتة 
عنـب  إىل  حديـث  يف  حمـد،  وأوضـح 
بلـدي، أن املـرشوع بتكلفـة 60 مليـون 
لـرية تركية )12.2 مليـون دوالر تقريبًا(، 
وتـم  كامـل،  تـريك  بـإرشاف  وكان 
االعتـامد عى املـواد األوليـة يف املنطقة، 
باسـتثناء مـادة اإلسـفلت، يف حـني تـم 
اسـتخدام أكر من 200 شـاحنة سـورية 
إىل  أدى  مـا  األتربـة،  نقـل  عمليـة  يف 
توفـري فـرص عمل لسـائقي الشـاحنات 

عـى مـدار األشـهر الثاثـة املاضيـة.

شريان اقتصادي لريف حلب
الحديـث عـن الطرقات فتـح البـاب أمام 
تحليـات اقتصاديـة ربطت بني إنشـائها 
ودخـول الـرشكات الركيـة إىل املنطقـة 
مـن أجـل البـدء يف إعـادة اإلعـامر، يف 
وجـود  عـن  الصحيفـة  تحدثـت  حـني 
مخطـط لتحويـل منطقة تبلغ مسـاحتها 
30 كيلومـرًا مربًعـا، متتـد مـن حـدود 
تركيـا لتشـمل حـدود حلب ومنبـج، إىل 
منطقـة عازلة بعد اسـتتباب األمـن فيها، 
يحتضـن  تجـاري  مركـز  إىل  لتتحـول 

عمليـات إعـادة اإلعـامر يف سـوريا.
يف  ورد  مـا  أن  اعتـر  حمـد  لكـن 
الصحيفة حـول طول الطرقـات “اجتهاد 
شـخيص”، كونـه مل يصـدر أي تريح 
الرسـمية  الجهـات  قبـل  مـن  رسـمي 
الركيـة، معتـرًا أن الهـدف مـن إنشـاء 
املتحلـق الرشقـي )الطريـق الرسيع( هو 
خفـض األزمـة املروريـة ملدينـة الراعي، 

كـون املدينـة صغرية وال تسـتوعب مرور 
مئـات الشـاحنات اليوميـة، خاصـة وأن 
عـدد السـيارات التـي تدخل وتخـرج من 

املعـر يوميًـا 100 سـيارة.
املنتـدى  الباحـث يف  أرجـع  مـن جهتـه 
االقتصادي السـوري، ملهم جزمايت، إنشاء 
)اقتصـادي(  رشيـان  مـد  إىل  الطرقـات 
ملناطـق ريـف حلـب، مـن أجـل تسـهيل 
عمليـة التبـادل التجاري بينهـا وبني تركيا 

مـا ينعكـس إيجابيًـا عـى الطرفني.
عنـب  إىل  حديـث  يف  جزمـايت،  وقـال 
بلـدي، إن مـدن ريـف حلـب ال يحدهـا 
غري تركيـا ومناطق النظام السـوري، وال 
تتعامـل تجاريًـا واجتامعيًا حاليًا سـوى 
مـع تركيـا، معتـرًا أن هـذه املناطـق لن 
تسـتطيع أن تبقـى معزولة عـن نظرياتها 
النظـام،  لسـيطرة  الخاضعـة  املجـاورة 
وبالتـايل سـيكون هنـاك تواصـل بـني 
املنطقتـني حتـى لـو بقيت مناطـق ريف 
حلـب تحـت الوصايـة الركيـة، متوقًعـا 
إنشـاء شـبكة طرقات تربط بـني مناطق 

ريـف حلـب ومدينـة حلب.

هل بدأت إعادة اإلعمار؟
تسـاؤالت كثـرية طرحـت خـال األيـام 
املاضيـة عـن بـدء تركيـا بإعـادة إعـامر 
التـي  الوقـت  مناطـق ريـف حلـب، يف 
تحدثـت فيـه بعـض الصحـف الركيـة 
عـن إمكانيـة إرشاف أنقـرة عـى إعـامر 
مدينة حلـب، الخاضعة لسـيطرة النظام، 
بعـد اتفاق مـع روسـيا، يف حـني اعتر 
جزمـايت أن قضيـة السـيطرة عـى حلب 

سياسـية أكـر مـن كونهـا اقتصادية.
وقـال جزمـايت إن مـا يهـم تركيـا هـو 
كسـب ملف إعـادة إعـامر مناطـق ريف 

حلـب، خاصـة وأن عيون التجـار ورجال 
األعـامل األتـراك مفتوحـة عـى املنطقـة 
للبـدء بإعـادة إعامرهـا، لذلـك كان ال بـد 
مـن مـد رشيـان )طرقـات رسيعـة( من 
تركيـا إىل هـذه املناطـق، بحسـب قوله، 
رابطًـا بـني ذلـك وبـني السـامح للتجار 
السـوريني بالدخـول عر معـر جرابلس 
إىل داخـل تركيـا ملـدة أسـبوع، رشط أن 
يكـون لديهـم رشكـة مسـجلة يف تركيا، 
ويف سـجاتهم اسـترياد وتصدير بقيمة 

تفـوق 50 ألـف دوالر.

وأكـد جزمـايت أن تركيـا بـدأت منذ زمن 
بإعـادة إعـامر املنطقـة، عندمـا أرشفـت 
البنـى  وتطويـر  املشـايف  بنـاء  عـى 
يعدهـا  دراسـة  إىل  مشـريًا  التحتيـة، 
املنتـدى حاليًـا بطلب تريك، حـول كيفية 

تنميـة ريـف حلـب اقتصاديًـا.
وتتكون الدراسـة مـن مرحلتـني، األوىل 
بهـا،  تتمتـع  التـي  الـروات  معرفـة 
للجانـب  التوصيـة  مرحلـة  والثانيـة 
الـريك باملناطـق التـي تصلـح إلقامـة 
مصانـع ومشـاريع زراعيـة فيهـا، قبـل 
تقدميهـا لغرفـة تجـارة غـازي عنتـاب 
الركيـة، الفتًـا إىل أن الدراسـة سـتقدم 

الـريك. للجانـب  شـهرين  خـال 

طرقات ريف حلب بوابة تركيا إلعادة اإلعمار

الغاز  2650 )للجرة(المازوت  180الذهب 18  16.015 السكر )ك(  360البنزين  225

 يورو   مبيع 517 شراء 513 دوالر أمريكي  مبيع 517 شراء 515

الغاز  2650 )للجرة(المازوت  180الذهب 18  13028الذهب 21  15200 الرز )ك(  500السكر )ك(  250البنزين  225
  ليرة تركية  مبيع 92 شراء 90 دوالر أمريكي  مبيع 444 شراء 442

أعمال تخطيط وإضافة لوحات إشارات المرور الطرقية على االوتستراد المحلق الشرقي لمدينة الراعي  )المجلس المدني في مدينة الراعي(

اقتصاد
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النخبة المثقفة تفشل
في العمل الجماعي

من يمنع دق
آخر مسمار في نعش

رابطة الكتاب السوريين

عنب بلدي - حال إبراهيم 

الكتـاب  “رابطـة  رئيـس  أعلـن  هكـذا 
الجـراح،  نـوري  الشـاعر  السـوريني”، 
عـن انتهاء رئاسـته لها، بعـد أن غصت 
مواقـع التواصـل االجتامعـي عى مدى 
التـي  والتخوينـات  بالتهـم  شـهرين 
الذيـن  الرابطـة،  أعضـاء  تراشـقها 
وقـف بعضهـم مـع الرئاسـة، مطالبني 
حـني  إىل  بكرسـيه  الجـراح  باحتفـاظ 
يتـم  للرابطـة،  جديـد  مؤمتـر  انعقـاد 
جديـد،  رئيـس  انتخـاب  خالـه  مـن 
يف  الجـراح،  انتخـاب  إعـادة  رمبـا  أو 
مواجهـة املكتـب التنفيـذي الـذي يقول 
الداخـي، محاواًل  بالنظـام  يتمسـك  إنه 

جديـدة. انتخابـات  تنظيـم 
تأسسـت رابطـة الكتـاب السـوريني عام 
2012 مـن مجموعـة مـن الكتـاب الذين 
وقفوا ضـد النظام السـوري بعـد اندالع 
الثـورة، وكان رئيسـها املفكـر السـوري 
الراحـل، صـادق جـال العظـم، وبعـد 
وفاتـه عـام 2016، أصبح مـكان رئيس 
أحـد عـى  يقـدم  الرابطـة شـاغرًا، ومل 
الرشـح للمنصـب، فتـم انتخـاب نوري 
الجـراح بالتزكيـة لعدم وجود مرشـحني 

 .2017 عـام  منذ  منافسـني، 

بداية الخالفات في الرابطة
عضـو  الحـاق،  الرحمـن  عبـد  يقـول   
الكتـاب  رابطـة  يف  التنفيـذي  املكتـب 
السـوريني، يف حديـث إىل عنـب بلـدي، 
التنفيـذي  املكتـب  الجـراح  “وصـف 
باملنتهيـة واليتـه، وغري الرشعـي، ونحن 
بوصفنـا مكتبًا تنفيذيًـا دعونا النتخابات 
واعترنـا مهمتنا هي تسـيري األعامل، إىل 
أن يتـم انتخـاب مكتـب تنفيـذي جديد، 

خـال انعقـاد املؤمتـر العـام”. 
الجـراح  “أعطينـا  الحـاق،  ويضيـف 
االجتامعـني  خـال  كاملـة  التطمينـات 
الوحيديـن اللذيـن حرضهـام مـن أصـل 
مبعاملـة  اسـتمر  ولكنـه  اجتامًعـا،   52
باسـتقالة  وتسـبب  بفوقيـة،  الزمـاء 
التنفيـذي  املكتـب  أعضـاء  مـن  اثنـني 
وطـرح  بينهـام،  نشـب  شـجار  نتيجـة 
متسـائًا  عـام”،  مؤمتـر  عمـل  فكـرة 
“كيـف ميكن أن يتـم مؤمترعـام يجتمع 
فيـه 400 سـوري يف مـكان واحـد يف 
ظـل ما يعيشـه السـوريون مـن صعوبة 
التنقـل والحصـول عـى تأشـريات، هذا 

للسـوريني”. املـؤايت  غـري  الجـو 
عـام عـى  وبعـد  املـايض،  نيسـان  يف 
انتخـاب الجراح، أصدر املكتـب التنفيذي 
بيانًـا بانتهـاء واليتـه، وبالتـايل إجـراء 
انتخابـات لألمانـة العامـة، وعندما يعلن 

املكتب عـن انتخابـات يتحـول دوره إىل 
مسـرّي أعـامل، إىل حـني انتخـاب مكتب 
بالنظـام  االنتخابـات  وإعـان  جديـد، 
الداخـي يقتـيض بالـرضورة أال يكـون 
أي منصـب، مبـا يف ذلـك  الرابطـة  يف 
الرئاسـة، إىل أن تبـت االنتخابـات بذلك. 
عـاد  االنتخابـات  إجـراء  إعـان  “بعـد 
الرابطـة،  يف  املشـهد  لتصـدر  الجـراح 
فاتفقنـا أن نقبـل طلبـات الرشـح وكنا 
ننـوي تسـمية لجنـة عربيـة لـإلرشاف 
عـى االنتخابـات، تتسـم بالحيادية، لكن 
الجـراح عـني لجنـة بنـاء عـى إرادتـه 

فقـط”، عـى حـد قـول الحـاق. 
مـن  مطالبـة  الفـرة  هـذه  وشـهدت 
االنتخابـات  بتأجيـل  الجـراح  قبـل 
عـدد  ألكـر  ليتـاح  وذلـك  لشـهرين، 
مـن النسـاء الرشـح، ورد الحاق عى 
هـذا املـرر بالقـول “عـدد النسـاء يف 
%30 ونسـبة النسـاء الـايت  الرابطـة 
%30 من نسـبة  كـن مرشـحات تقريبًا 

املرشـحني”.
لرفـض  املكتـب  دفـع  مـا  وهـذا 
هـذا  جديـة  لعـدم  الرشـيح  متديـد 
الجـراح عـى موقفه  السـبب، فـأرص 
وعـني لجنـة أسـامها “لجنـة تطبيـق 
مثـل  أن  علـاًم  الداخـي”،  النظـام 
يف  موجـودة  غـري  اللجـان  هـذه 

لجنـة  شـكل  ثـم  الداخـي،  النظـام 
الـرشف،  مبيثـاق  تتعلـق  ثانيـة 

حـاق. قـول  حسـب 
مطالبـة  اللجـان  هـذه  نتيجـة  كانـت 
مـايل  بتقريريـن  التنفيـذي  املكتـب 
االنتخابـات  إىل  النظـر  دون  وإداري، 

. ملقبلـة ا
مـع  التواصـل  بلـدي  عنـب  وحاولـت 
رئيـس الرابطة، الشـاعر نـوري الجراح، 
لكـن التواصـل تعذر معـه، أو مع أي من 
الكتـاب الذيـن كانـوا مـن ضمـن اللجنة 

شـكلها. التي 

35 كاتًبا عربًيا وسورًيا إليجاد حل 
حـاول مجموعـة أدبـاء سـوريني وعرب 
ترميـم الخـاف، فشـكلوا مـا يسـمى بـ 
يريـدون  ال  وهـم  العربيـة”،  “املبـادرة 
شـيئًا إال أن تسـتمر الرابطة، حسـب قول 
الكاتب السـوري أحمد جاسـم الحسـني، 
الهولنديـة  الجامعـة  يف  أسـتاذ  وهـو 
ورئيـس مجلس إدارة البيت السـوري يف 
هولنـدا، وأحـد منسـقي املبـادرة إليجاد 

الرابطة. لقضيـة  حـل 
ويضيف لعنـب بلدي، “لسـت عضًوا يف 
رابطـة الكتـاب، لكنـي سـمعت وقـرأت 
عـن الخـاف الـذي شـهدته، وبصفتـي 
مواطًنا سـوريًا وجـدت أن هـذا الخاف 

السوريين  الكتاب  رابطة  تخرج  وال  إليها،  الجموع  التي يدعون  للقيم  انحساًرا  المثقفة  للنخبة  الجماعي  العمل  تجربة  “يمثل فشل 
الكتاب  رابطة  الجماعية من  االنسحابات  لذا تأتي  الجمعي األسمى،  الهدف  الفئوية، على حساب  للدعوات  عن سياق بات جامًعا 

المشرفة على  المستقلة  العربية  اللجنة  يزداد مأساوية، ولتصدر  التي وئدت في ظالل واقع  التجربة  تلك  الستار على  لتسدل  السوريين 
التجربة”. فشل  مسؤولية  واليته  والمنتهية  للرابطة  التنفيذي  المكتب  فيه  تحّمل  بياًنا  االنتخابات 

أعطينا الجراح 
التطمينات كاملة 
خالل االجتماعين 
الوحيدين اللذين 

حضرهما من أصل 
52 اجتماًعا، ولكنه 

استمر بمعاملة 
الزمالء بفوقية، 

وتسبب باستقالة 
اثنين من أعضاء 

المكتب التنفيذي 
نتيجة شجار نشب 

بينهما، وطرح فكرة 
عمل مؤتمر عام

“رابطـة الكتـاب السـوريني أول وليـد 
وصفهـا  هكـذا  للثـورة”،  دميقراطـي 
الشـاعر السـوري نـوري الجـراح، يف 
أحـد لقاءاتـه مـع صحيفـة “دويتشـه 
“دم  أن  إىل  مشـريًا  األملانيـة،  فيلـه” 
الشـعب السـوري” هو من نـادى نخبة 
مـن املثقفني السـوريني إىل االنتسـاب 
لنقـل  أقامهـم  مسـخرين  للرابطـة 
ضمـن  وتصويـره  السـوري  الواقـع 

أديب. إطـار 
تأسسـت رابطـة الكتـاب السـوريني يف 
أيلـول 2012، لتمهد الطريـق أمام رابطات 

نقابيـة وسياسـية ومهنية أخـرى، ومنها 
“رابطة الصحفيني السـوريني” و”تجمع 
التشـكيليني السـوريني” و”رابطـة املرأة 

وغريها. السـورية” 
حسـام الدين محمد، نائـب رئيس رابطة 
الكتـاب، قـال لعنـب بلـدي إن وجـود 
مؤسسـة كبرية تجمع الكتّاب السـوريني 
أمـر مهم يف هـذه املرحلة، تكون جسـاًم 
دميقراطيًـا يعـر عـن إميـان الكتّـاب 

بوطنيـة موحدة. السـوريني 
بينهـم  عضـًوا،   376 الرابطـة  تضـم 
نخبة مـن الكتّاب واملثقفني السـوريني 

وخلـدون  الجبـني  إبراهيـم  ومنهـم 
ودميـة  غليـون  وبرهـان  النبـواين 
وواحـة  تريـيس  وابتسـام  ونـوس 
الراهـب وخطيـب بدلـة وأحمـد عمـر، 
ويعتـر الراحـل صـادق جـال العظم 
حـني  الرابطـة  مؤسـيس  أكـر  أحـد 

.2012 عـام  لهـا  رئيًسـا  اختـري 
وينتسـب إىل الرابطـة كتـاب من داخل 
سـوريا، وحتـى مـن مناطـق سـيطرة 
النظـام السـوري، ولكـن أسـامءهم ال 
تظهر بشـكل علنـي، بناء عـى طلبهم، 
إجـراءات  أي  مـن  لحاميتهـم  وذلـك 

“قمعيـة” قـد يتخذها النظـام بحقهم.
تعتـر “رابطـة الكتاب السـوريني” أن 
مقرهـا االفـرايض هـو يف العاصمـة 
السـورية دمشـق، وميثلهـا أعضاؤهـا 
يف جميـع أنحـاء العـامل، كـام أن لهـا 
مكتبًـا يف لنـدن يديـر مجلـة “أوراق” 

عنها. املنبثقـة 
اختصاصـات  إىل  الرابطـة  وتقسـم 
عدة أهمهـا األمانـة العضوية ورئاسـة 
وموقـع  “أوراق”  مجلـة  تحريـر 
إلكـروين مخصـص لهـا، فضـًا عن 
إدارة “جائـزة رابطة الكتاب السـوريني 

ما هي رابطة 
الكتاب السوريين؟
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يف املقاالت السابقة من سلسلة العدالة للسوريني، تحدثت عن 
جرائم الحرب والجرائم ضد اإلنسانية واإلبادة الجامعية مثااًل، 

ويف مقاالت سابقة رشحت جرائم أخرى ترتكب يف سوريا:
مقتل عبدالله تيسري العيىس.. جرمية تشاركية لعدّوين يف 
سوريا، “التعفيش” يف القانون الدويل، هجامت التحالف 

وقوانني الحرب، تسييف.. النوم عى حد السيف.
يف هذا العدد، سأتحدث باختصار عن جرائم أخرى ترتكب يف 
سوريا، من قبل جميع األطراف، مع مراعاة أن نظام األسد هو 
املرتكب األكر مبا ال يقارن ببقية األطراف، ولكن هذا ال يرر 

وال يخفف مطلًقا من وطأة الجرائم التي ترتكبها األطراف 
األخرى ورضورة املحاسبة وتحقيق العدالة للجميع. ألكمل يف 
املقاالت املقبلة الحديث عن تجارب أمم تعرضت لجرائم كرى 
مشابهة ملا تعرض له السوريون، وخاضت معارك طويلة يف 

سبيل تحقيق العدالة للضحايا.

الجرائم المرتكبة في سوريا
استهداف املدنيني، والهجامت العشوائية التي تطال املدنيني 

والبنى املدنية كاملشايف واملدارس واملكاتب اإلعامية وغريها، 
واستخدام الراميل املتفجرة والذخائر العنقودية واألسلحة 

الحارقة والكياموية وغريها من األسلحة العشوائية واملحظورة 
دوليًا، ومنع املساعدات اإلنسانية ورسقتها، وحصار املدنيني 
وتجويعهم، واإلخاء القرسي، والترشيد التعسفي، مبا فيه 

ترحيل السكان، وعمليات الطرد الجامعي، والنزوح الجامعي، 
وغري ذلك من املامرسات التي تنطوي عى ترشيد إجباري 

وغري طوعي للناس من أراضيهم ومجتمعاتهم. االعتقال 
التعسفي، واإلخفاء القرسي، والقتل تحت التعذيب وظروف 

االعتقال غري اإلنسانية والتعذيب، واإلعدامات امليدانية واملوجزة 
والتعسفية. الخطف، وطلب الفدية، والسجون الرسية، 

وماحقة املعارضة والصحفيني، وتجنيد األطفال.
كل طرف يف سوريا له طابع إجرامي مييزه عن البقية، 

باستثناء نظام األسد الذي مل يرك جرمية تعرفها البرشية 
تقريبًا إال وارتكبها يف إطار مساعيه لاحتفاظ بسوريا مزرعة 

خاصة له.
فرض كل طرف هذه التسميات عى نفسه من خال مامرساته 

الغالبة، وهذا ال يعني أنه مل يرتكب جرائم أخرى.

نظام األسد
تشمل مفردة “نظام” يف تعبري “نظام األسد” األسد نفسه 
رأس النظام، وأذرعه األمنية والسياسية، و”الجيش العريب 

السوري”، والحكومة السورية، والرملان السوري. جميع هؤالء 
مسؤولون عن الجرائم الذي يرتكبها هذا النظام.

ميكن إطاق التسميات أدناه عى مكونات نظام األسد 
واألطراف األخرى يف سوريا، كل حسب الطابع اإلجرامي أو 

االنتهاك الغالب عى مامرساته:
الحكومة السورية: حكومة جرائم ضد اإلنسانية. وزير الداخلية، 

األمن السيايس والسجون املدنية: وزير التعذيب. وزارة 
الدفاع، السجون العسكرية: وزير املسلخ البرشي. الجيش 

العريب السوري: جيش التعفيش. املخابرات: خط إنتاج قتى 
تحت التعذيب، مخابرات اإلرهاب. الرملان السوري: برملان 

الدمى. وحدات حامية الشعب: وحدات تجنيد األطفال، وصيد 
املعارضني والصحفيني. الجيش الحر: النهب. داعش: الذبح 

والرسقة واالغتصاب، أو داعش األسد. النرة: الخطف ومطاردة 
الصحفيني. حزب الله اللبناين الطائفي: حصار املدنيني، االبتزاز، 
أو حزب إيران يف لبنان. امليليشيات الطائفية العراقية واألفغانية 

والباكستانية: حصار املدنيني، أو ميليشيات إيران. الحرس الثوري 
اإليراين: تكتيكات جرائم الحرب. ساح الجو الرويس: ساح 
قصف املشايف، سياسة األرض املحروقة، قصف البنى املدنية 

واملدنيني. التحالف الدويل لألرضار الجانبية غري املتناسبة، وإنكار 
املجازر. القوات الركية: تجاهل جرائم من تدعمهم. االئتاف 

السوري لتهديد الصحفيني ومتثيل الداعمني.

تحميل المسؤوليات في القانون الدولي
عندما يغلب طابع إجرامي ما عى طرف محدد، فهو مؤرش 
قوي عى أن هذا الطابع نتج عن تكرار الجرمية يف سياسة 

ممنهجة ومتعمدة، وليست مامرسات فردية.

فما مسؤولية القادة عن األفراد الذين يتبعونهم؟
يجب أن تدرج الدول، أو القيادات املسـؤولة أحكام القانون 

اإلنسـاين الدويل يف قوانينها العسكرية والتعليامت املوجهة 
إىل القوات املسـلحة ومدونة االنضباط العسكري، ويجب 

عليها أن تضمن معرفة قادتها من العسـكريني بهذه األحكام.
مثـًا، عى قادة الجيش الحر، ووزارة الدفاع يف الحكومة 

السـورية املؤقتة، املسؤولة هيكليًا عن الجيش الحر يف 
سـوريا، مسؤولية القيادة أيًضا. عدم السيطرة الفعلية لوزارة 

الدفاع ورئيس الوزراء عى القوات املقاتلة يف سـوريا، ال يرر 
لها أو يبعدها عن املسـؤولية عن الجرائم املرتكبة، وميكن 

محاسـبة وزير الدفاع ورئيس الوزراء عى هذه الجرائم إن 
مل يتخـذوا إجراءات كافية متنعها، كالنهب واختطاف املدنيني 
والصحفيني وغريها، طاملا هم يف مناصبهم فهم مسـؤولون.

كام تلتزم السـلطات السياسية والعسكرية باتخاذ التدابري 
الرضورية لضامن احرام التزامات القانون اإلنساين.

تلتزم الدول والقادة بالبحث عن أشـخاص يزعم أنهم ارتكبوا 
أو أمـروا بارتكاب انتهاكات وجرائم وإحالتهم إىل املحاكم.

فمثًا حني أعلنت قيادة “الجيش الحر” محاسـبة أحد عنارصه 
العتدائه عى مشـفى مدين وترويع املدنيني، تكون قد أبعدت 

نفسـها عن توجيه تهمة بهذه الجرمية إليها، وهي مسؤوليتها 
يف النهاية، أما إن مل تحاسـب املرتكب، فتصبح رشيكة له.

منذ بدء نظام األسـد بارتكاب جرامئه مع انطاق الثورة 
السـورية، مل نسمع عن حالة واحدة ملحاسبة مجرم، بل 

عى العكس، يحصن األسـد مجرميه ضد املحاسبة باملراسيم 
والقوانني.

الدول والقيادات مسـؤولة عن جميع األعامل التي يرتكبها 
أفراد قواتها املسـلحة، وعن أشخاص أو كيانات مفوضة 

بالقيام بقدر من السـلطة، أو أشخاص أو مجموعات تعمل يف 
الواقع بناء عى تعليامتها أو تحت إرشافها أو سـيطرتها، أو 
أشـخاص أو مجموعات خاصة تعرف بها الدولة أو القيادة 

وتتبناها كترفات صادرة عنها.
كام أن الدول والقيادات تتحمل مسـؤولية تحقيق العدالة 

بالطرق القانونية واإلجراءات القانونية الواجبة، ألي شـخص 
تعـرض لجرمية أو انتهاك، ضمن األرايض الواقعة تحت 
سـيطرتها. فمثًا إن تعرض شخص لجرمية يف مناطق 
سـيطرة القوات الركية أو املدعومة من تركيا، عى هذه 

القـوات وعى تركيا أن تحقق يف جرائم الحرب التي يزعم 
ارتكابها من قبل مواطنيها أو قواتها املسـلحة أو عى أراضيها 

ومحاكمـة املرتكبني. ال يغفل القانون عن الطبيعة الهرمية 
للقيـادات والجيوش وأجهزة املخابرات وغريها من التنظيامت 
الجامعيـة، لذلك يضع التزامات محّددة عى القادة، ويحملهم 

املسـؤولية الجنائية عى املستوى الشخيص عن أفعال 
وتجاوزات ارتكبوها بأنفسـهم، وأيًضا عن أفعال ارتكبها 

مرؤوسـوهم أو شخصيات تحت سيطرتهم الفعلية، حتى لو 
كانت غري رسمية.

يتحمل القائد المسؤولية كالتالي:
إن ارتكب بنفسـه الجرمية أو أصدر أمرًا بارتكابها.

إن علم بارتكاب جرمية ومل يحاسـب مرتكبها، أي إن عرف 
بها أو توفرت لديه معلومات متكنه من اسـتنتاج بأن مثل هذا 

االنتهاك أو الجرمية كانت ترتكب أو سـرتكب. مثالها حني 
أعلم صحفي أمريي بشـار األسد مبا يحدث يف صيدنايا، 
نعلم أن األسـد وعصابته يعلمون بكل الجرائم املرتكبة يف 

سـوريا، فهم من يأمر بارتكابها، ولكن يف القضاء يجب توافر 
دليـل مادي عى هذه املعرفة، ويكفي أن نرى أحدهم يُعلم 

األسـد بجرمية ما كاستخدام الراميل، حتى تكون دليًا ماديًا 
عى علمه بها وعدم إيقافها، وبالتايل مسـؤوليته الجنائية 

عنها. 
إن مل يكن يعلم بارتكاب الجرمية، بسـبب فشله يف اتخاذ 

إجراءات متنع ارتكابها، فهو مسؤول أيًضا.

مراجع
هيومن رايتس ووتش

اللجنة الدولية للصليب األحمر

تفاصيل المسؤولية الجنائية للقيادات

ما الطابع اإلجرامي الذي يميز أطراف 
القتال في سوريا

سلسلة يكتبها منصور العمري

أن  ويجـب  السـوري،  بالـدم  يليـق  ال 
يكـون هنـاك عقـاء ملحاولـة وأد هذه 
املشـكلة، خاصـة أنهـا تحمـل طابًعـا 
شـخصيًا، وإيجـاد مخـارج ملـا يطرحه 

كل فريـق”.
منـذ  جاسـم  تواصـل  عليـه،  وبنـاء 
أصدقـاء  مـع  أسـابيع  ثاثـة  حـوايل 
مـن الرابطـة ومـن خارجهـا وهـم 40 
كاتبًـا عربيًا وسـوريا، ومتـت مخاطبة 
ووجـدت  الرابطـة،  يف  الفريقـني 
املبـادرة اسـتجابة عاليـة مـن املكتـب 
التنفيـذي، وخاصة فيام يتعلـق بإعداد 
تقاريـر ماليـة وإداريـة، واالمتناع عن 
وقـرر  املقبلـة،  املرحلـة  يف  الرشـح، 
املكتـب بناء عـى ذلـك تكليـف اللجنة 
باإلرشاف عـى االنتخابات، بحسـب ما 

قالـه جاسـم.
عبـد  يقـول  العربيـة،  اللجنـة  وعـن 
كل  عـى  “وافقنـا  الحـاق،  الرحمـن 
التقريـر  فيهـا  مبـا  اللجنـة،  طلبـات 
نعمـل  ألننـا  واإلداري،  املـايل 
متطوعـني عـى مدى سـبع سـنوات، 
الوقـت،  نخـرس  أننـا  إىل  باإلضافـة 
نـوري  مـن  كل  يقـدم  أن  وطالبنـا 
الجبـني  إبراهيـم  والكاتـب  الجـراح 
تقريـًرا ماليًـا عـن مرحلـة التأسـيس 

يسـتجيبوا”. مل  لكنهـم  فقـط، 

انسحابات “فيسبوكية”
التنفيـذي،  املكتـب  اجتمـع  أن  بعـد 
لبحث عدم اسـتجابة الجـراح للمبادرة، 
اعتـامد  فيـه عـى  أكـد  بيانًـا  أصـدر 
لحـل  وحيـد  كحـل  العربيـة  املبـادرة 
االنتخابـات  عـى  واإلرشاف  الخـاف، 
املقبلـة، مـع التأكيـد عى عدم ترشـيح 
أحـد منهـم نفسـه النتخابـات املكتـب 
الجديـد، وإمنـا لألمانة العامة فحسـب. 
انسـحابات  البيـان  هـذا  وأعقـب 
الجـراح  قبـل  مـن  “فيسـبوكية” 
ومجموعـة من الكتاب، عـر صفحاتهم 
االجتامعـي،  التواصـل  موقـع  يف 
معلنـني البـدء بتشـكيل كيـان جديـد، 
األمـر الذي اعتـره أعضـاء املكتب غري 
قانوين، ألن االنسـحاب يجـب أن يكون 
رسـميًا عر الريـد الخـاص بالرابطة. 
يجـري  مـا  أدبـاء سـوريون  واعتـر 
يف الرابطـة “مهزلـة”، مثل الشـاعرة 
عـر  كتبـت  التـي  عمـران،  رشـا 
“مـا  بـوك”،  “فيـس  يف  صفحتهـا 
مخجـل  الكتّـاب  رابطـة  يف  يحـدث 
بحـق الثقافـة السـورية، أمـا الحديث 
عـن تشـكيل جديـد للكتّـاب بـداًل من 
بصيغـة  والخـروج  الخافـات  حـل 
العـار  فهـو  للرابطـة  كليًـا  جديـدة 
بعينـه يف الظرف السـوري الحايل”.

األديب”. لإلبـداع 
فيـام تحـدث الكاتـب أحمد عمـر، عضو 
الكتـاب،  رابطـة  التنفيـذي يف  املكتـب 
عـن مشـكلة ذات طبيعة سياسـية، أدت 
عـن  األعضـاء  مـن  عـدد  انفصـال  إىل 
أرضيـة  عـى  عامـني،  قبـل  الرابطـة، 
رصاع  عـن  فضـًا  سـيايس،  اختـاف 

داخلهـا. والقوميـات  اآلراء 
مل  اآلن  حتـى  الرابطـة  أن  وأضـاف 
املطلـوب،  التأثـري  بلـوغ  تسـتطع 
مجـال  يف  جـًدا”  “هشـة  وبصمتهـا 
الثقافـة السـورية، متحدثًـا عـن غيـاب 

الدعم املـايل لألعضـاء املنتسـبني إليها، 
فضـًا عـن أن مجلتهـا تصـدر بشـكل 

شـهريًا. وليـس  فصـي 
الكاتـب خطيـب بدلـة، الـذي كان مـن 
وجـود  أن  اعتـر  الرابطـة،  مؤسـيس 
السـوريني  الكتـاب  تجمـع  مؤسسـة 
إياهـا  واصًفـا  األهميـة،  بغايـة  أمـر 
مـن  النظيـف  الجانـب  “متثـل  بأنهـا 
عوائـق  وجـود  رغـم  الثـورة”،  أدب 
عـدة متنـع وصـول تأثريهـا للجمهور 
سـوف  “تأثريهـا  وأضـاف  السـوري، 

املسـتقبل”. يف  يكـر 

رئيس “رابطة الكتاب السوريين” المستقيل، الشاعر نوري الجراح )فيس بوك(
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المعدية، األمراض يكون معدًيا بشدة، كالمليساء  الناس، بعض هذه  بين  الشائعة  الجلدية  األمراض  العديد من  هناك 
وال بد من التعرف إلى هذا المرض وطرق عالجه والوقاية من العدوى به للحد من انتشاره.

د. كريم مأمون

كيف تحدث العدوى؟
عـن  املعديـة  املليسـاء  فـريوس  ينتـرش 
طريـق االتصـال مـن الجلـد إىل الجلـد، 
ويشـمل ذلـك االتصـال الجنـيس أو ملس 
أو خـدش املطبـات ثـم ملـس الجلـد، وقد 
تحـدث العـدوى عـن طريـق االسـتخدام 
كاملناشـف  األشـياء  لبعـض  املشـرك 
واملابس ومسـكات الحنفيـات واأللعاب أو 

عـن طريـق املسـابح.
وقـد تحـدث عـدوى ذاتيـة يف الجسـم، 
فنتيجـة الحكـة املسـتمرة مـن الشـخص 
املصـاب ينتقـل الفـريوس بيـده ألماكـن 
أخـرى من جسـمه ويسـبب اإلصابـة بها.

وتكـون اإلصابة معدية حتـى تنتهى البقع 
الجلديـة، والتـي قـد تسـتمر حتـى سـتة 

أشـهر أو أكـر إن مل تعالج.

كيف تتظاهر اإلصابة؟
العـدوى  )مـن  الحضانـة  فـرة  تـراوح 
وحتـى بـدء األعـراض( من أسـبوعني إىل 
سـتة أشهر، وبشكل وسطي سـتة أسابيع، 
وتظهـر األعراض عى شـكل نتـوءات يف 

الجلد تتميـز ببعـض الصفات:
تكون مرتفعة عن الجلـد، ودائريـة، ومحدبة، 
تشـبه شـكل القبة، مـرسرة )فيهـا تجويف 
صغـري مميز لها أو نقطة تعلوهـا بالقرب من 
املركز غامقة اللون(، تأخذ لونًا لحميًـا أو ورديًا، 
صغـرية يبلغ قطرهـا عـادة 1 – 5 ملـم )أقل 

مـن 6 ملم(، وتتميز هـذه الندبات بكونها غري 
مؤملة، ولكن قد تتسـبب بشـكل نادر بالحكة 
أو التهيج أو النزيف أو االلتهاب، وميكن إزالتها 
بسـهولة عن طريق الخـدش أو الفـرك حيث 
تخرج منها مادة شـمعية القـوام تحتوي عى 
الفريوسـات ما ميكن أن ينرش الفـريوس إىل 

مناطق الجلـد املجاورة.
عـادة مـا يصيـب الفـريوس عـدة مناطق 
مـن الجلـد )الطبقات السـطحية(، فتظهر 
اإلصابـة عـى الوجـه والعنـق واإلبطـني 
والذراعـني وأعـى اليديـن لـدى األطفال، 
التناسـلية،  األعضـاء  عـى  تظهـر  وقـد 
وأسـفل البطـن والجهة الداخليـة من أعى 
الفخـذ عند البالغـني إذا كانـت العدوى قد 
انتقلت جنسـيًا، وبشـكل عام فإن العدوى 
قد تصيـب أي منطقة يف جسـم اإلنسـان 
باسـتثناء راحتي اليدين وباطني القدمني، 
أن يصيـب  الفـريوس  لهـذا  كـام ميكـن 

األغشـية املخاطيـة داخـل الفـم واألنف.

كيف يتم التشخيص؟
عـادة مـا يتـم تشـخيص املليسـاء املعدية 
بالفحـص املبـارش مبجـرد النظـر إليهـا، 
ولكـن إذا مل يكـن التشـخيص قطعيًا فقد 
يطلـب الطبيب أخذ كشـطات من الجلد من 
املنطقـة املصابـة وفحصها تحـت املجهر.

كيف تتم المعالجة؟
يف كثـري مـن األحيـان ال لـزوم للعـاج، 
إذ إن معظـم الحـاالت تـزول تلقائيًـا دون 

عـاج خال فـرة متتـد من شـهرين إىل 
سـنة يف حـال كان املصـاب ال يعـاين من 
أي نقـص يف املناعة، أمـا املصابون بنقص 
يف املناعة فقد تشـهد حاالتهـم تدهورًا يف 

حـال عـدم عاجها.
وتتعدد الوسائل العاجية املستخدمة:

إزالـة اآلفـات عـن طريـق الضغـط عليها 
باسـتخدام ملقـط، ولكن يخـى أن ترك 

مكانها. نـدوب 
املعالجة بالتريد والتـي تتمثل بقتل الخايا 
الفريوسـية بتجميدهـا باسـتخدام بخـاخ 
خاص يحتـوي عـى النيروجني السـائل، 
وقد تسـبب هـذه الطريقـة أملًا اعتـامدًا عى 
عدد وموقع الخايا املتأثرة، ويحدث الشـفاء 

يف مـدة ال تتعـدى ثاثة أسـابيع . 
اسـتخدام العديد مـن املركبـات الكيميائية 
ذات التأثري الفعال عى الخايا الفريوسـية 

للمرض. املسببة 
العـاج بأشـعة الليـزر، أثبـت نسـبًا عالية 
للنجـاح، كـام أنهـا تتميـز بعـدم تسـببها 
إن  حيـث  املؤملـة،  التقرحـات  أو  للحـروق 
النتوءات تختفي يف مدة أقصاها أسـبوعان، 
ولكـن أثبتـت الدراسـات أن جلسـة عاجية 
واحـدة تكفي للتخلص مـن هـذه النتوءات 
لكـن ذلـك ال يعنـي التخلص مـن الفريوس 
املُسـبب لها، ولذلـك ميكن أن تظهـر اآلفات 
مجـددًا عى مـدار عام، ويتم تكـرار عاجها 

يف كل مـرة تظهـر فيها.
والجديـر بالذكـر أن عـاج هـذا املـرض 
يعـد قطعيًـا، أي أن العـاج منـه يعنـي 

التخلـص مـن الفـريوس بشـكل نهايئ، 
إال  الفـريوس  هـذا  يعيـش  ال  حيـث 
أو  الهربـس  مثـل  وليـس  الجلـد،  يف 
الفريوسـات األخرى التي ميكـن أن تظل 
كامنـة يف الجسـم لفـرات طويلـة ومن 
ثـم تعاود الظهـور، وهكـذا، عندما يكون 
قد تـم عـاج اإلصابة بشـكل فعـال فلن 
تعـود إىل الظهـور إال إذا كان املريض قد 

تعـرض للعـدوى مـرة أخرى.

ما سبل الوقاية من العدوى؟
الحفاظ عى النظافة الشـخصية: وخاصة 
غسـل اليدين جيًدا، إذ ميكـن للحفاظ عى 
نظافـة اليديـن املسـاعدة يف الوقايـة من 

انتشـار الفريوس.
تجنب ملـس أي بثور أو حبـوب أو نتوءات: 
ميكـن أن يؤدي حـك املنطقـة املصابة إىل 

انتشـار العدوى بصـورة أكر.
مـع  الشـخصية  األشـياء  تشـارك  عـدم 
اآلخريـن: كاملابس واملناشـف أو األشـياء 

األخـرى.  الشـخصية 
عـدم االقـراب مـن أي شـخص مصـاب 
باملليسـاء أو بـأي مشـكلة جلديـة: فمـن 
املحتمـل أن يكـون لديـه فـريوس معدي، 
ويجـب تجنب التواصـل الجنيس يف حالة 
اإلصابـة باملليسـاء املعديـة يف األعضـاء 
التناسـلية أو بالقـرب منهـا إال بعـد عاج 

اآلفـات واختفائهـا متامـا.
اسـتخدام  ميكـن  النتـوءات:  تغطيـة 
ضـامدات مانعـة للـامء لتغطيـة النتوءات 

يف حالـة إمكانيـة مامسـة شـخص آخر 
للبـرشة املصابة بالعدوى أو عند السـباحة 
لتجنـب نقل العـدوى لآلخريـن، وللحفاظ 
عى صحـة الجلـد ينبغـي إزالـة التغطية 
عنـد عـدم مامسـة األفـراد اآلخريـن أو 

السـباحة. من  االنتهـاء 
وينصح بشـكل عـام بإضافة الكلـور إىل 
ميـاه املسـابح رغم أنـه ليس مـن الواضح 
مـا إذا كانـت املليسـاء املعديـة ميكـن أن 

تنتـرش يف املـاء املضـاف إليـه الكلور.

المليساء المعدية

أسبوع عالمي للرضاعة الطبيعية.. 

أرقام تهدد األطفال الرّضع

ماذا تعرف عنها

ما هي المليساء المعدية؟
مـن  جلـدي  فـريوس  هـي 
الجدريـة،  العائلـة  فريوسـات 
تـؤدي اإلصابـة بـه إىل ظهـور 
عـىل  صغـري  جلـدي  طفـح 
شـكل حدبات، وعـادة ما تكون 
أو  ورديـة،  أو  اللـون،  بيضـاء 
كلـون الجلد، باإلضافـة إىل أنها 
براقـة، وناعمـة، وذات مظهـر 
لؤلـؤي، لذلـك يطلق عليـه "داء 

اللؤلـؤ".
شـيوًعا  أكـرث  اإلصابـة  هـذه 
بـني  بأعـامر  األطفـال  بـني 
سـنة وعـر سـنوات، إال أنهـا 
ميكن أن تصيـب البالغني أيَضا، 
خاصـة الذيـن يعانـون ضعَفـا 

املناعيـة. أجهزتهـم  يف 

تخصـص منظمـة الصحة العامليـة ومنظمة 
األمـم املتحدة للطفولة )يونيسـف( أسـبوًعا 
أهميـة  إىل  للتنويـه  عـام  كل  يف  عامليًـا 
الرضاعـة الطبيعيـة، والتحذيـر من تغايض 
أطفالهـم  إرضـاع  رضورة  عـن  األمهـات 
الـوالدة  مـن  األوىل  السـاعات  خـال 

إلنقـاذ حياتهـم.
وتُعقـد ما يزيـد عـى 540 فعالية 
يف جميـع أنحـاء العامل مـن قبل 
يف  منظمـة،   488 مـن  أكـر 
الفـرة بـني 1 و7 مـن آب مـن 
كل عـام، وذلك لتسـليط الضوء 
الرضيـع  تلقـي  أهميـة  عـى 
حليبًـا طبيعيًـا خـال األشـهر 

السـتة األوىل مـن عمـره.

تشـري منظمة الصحـة العاملية، يف 
تقريرهـا الصـادر يف 31 مـن متوز 
املـايض، إىل أن 78 مليـون طفل حول 
الثـدي خـال  مـن  يرضعـون  ال  العـامل 
السـاعة األوىل بعد الـوالدة، أي مبعدل 
أصـل خمسـة،  مـن  رّضـع  ثاثـة 
تعرضهـم  احتـامل  يزيـد  مـا 
لخطـر املـوت واملـرض، ويقلل 
مـن احتـامل اسـتمرارهم يف 

الرضاعـة الطبيعيـة.
فـإن  التقريـر،  وبحسـب 
األطفـال  هـؤالء  معظـم 
البلـدان  يف  يولـدون 
ومتوسـطة  منخفضـة 
معـدالت  إن  إذ  الدخـل، 
خال  الطبيعيـة  الرضاعـة 
السـاعة األوىل بعـد الوالدة 
رشق  يف  األعـى  هـي 

وجنـوب إفريقيـا )%65( واألدىن يف رشق 
.)32%( الهـادئ  واملحيـط  آسـيا 

إىل  العلميـة  والدراسـات  التقاريـر  وتنبـه 
السـاعة  خـال  الطفـل  إرضـاع  رضورة 
الجـدد  املواليـد  إن  إذ  والدتـه،  مـن  األوىل 
الذيـن يرضعـون خـال السـاعة األوىل من 
حياتهـم هـم أكـر احتـاماًل يف البقـاء عى 
قيـد الحيـاة، بينـام قد يـؤدي التأخـري ولو 
لسـويعات قليلـة بعـد الـوالدة إىل عواقـب 
"فتّاكـة"، بحسـب منظمة الصحـة العاملية.

وبحسـب األرقام، فـإن املواليد الجـدد الذين 
بـدؤوا الرضاعـة الطبيعيـة خال سـاعتني 
أكـر  كانـوا  الـوالدة  بعـد  سـاعة   23 إىل 
عرضـة للوفـاة مبقـدار الثلـث، مقارنـة مع 
الذين بـدؤوا الرضاعـة خال سـاعة واحدة 

الـوالدة. من 
بـدؤوا  الذيـن  الجـدد  املواليـد  كان  بينـام 
أكـر  أو  يـوم  بعـد  الطبيعيـة  الرضاعـة 
مـن الـوالدة أكـر عرضـة للوفـاة مبقـدار 

. لضعـف ا
وتقـول هرنييتا هــ. فور، املديـرة التنفيذية 
لــ "يونيسـف"، "عندمـا يتعلق األمـر ببدء 
الرضاعـة الطبيعيـة، فالتوقيـت هو العنر 
األهـم، بـل هـو الفرق بـني املـوت أو الحياة 

يف العديـد مـن البلدان".

لماذا الرضاعة المبكرة
رغـم أن فئـة كبـرية مـن األمهـات يدركـن 
أهميـة إرضـاع أطفالهن بشـكل طبيعي، إال 
أن كثـريات منهـن يبـدأن بعمليـة اإلرضـاع 
بعـد أكر من سـاعتني عـى الـوالدة، األمر 
الـذي تحـذر منـه منظمـة الصحـة العاملية 

و"يونيسـف".
وترجـع املنظمتـان يف تقريرهـام ذلـك إىل 

املامرسـات  بعـض  أهمهـا  عـدة،  أسـباب 
الشـائعة والتـي تعتمـد عى إطعـام املواليد 
الجـدد مـواد غذائيـة أو مرشوبـات، منهـا 
العسـل والحليـب الصناعـي، وذلـك قبيـل 

البـدء بالرضاعـة الطبيعيـة.
كـام تحـدث التقرير عـن ارتبـاط وثيق بني 
ارتفاع عـدد العمليات القيريـة االختيارية 
بالرضاعـة  املبكـر  البـدء  نسـب  وتقلـص 
الطبيعيـة، فضـًا عـن ثغـرات يف نوعيـة 
الرعايـة املقدمـة لألمهات وحديثـي الوالدة.

"إّن الرضاعة هي أحسن 
املواليد  لتزويد  وسيلة 

املغذية  بالعنارص  الجدد 
وتويص  يحتاجونها،  التي 

العاملية  الصحة  منظمة 
الرضاعة  عىل  باالقتصار 

الساعة  بدًءا من  الطبيعية 
األوىل بعد الوالدة حتى 

أشهر  الرضيع ستة  يبلغ 
من عمره، ينبغي بعد ذلك 

املكملة  األغذية  إضافة 
بالرضاعة  االستمرار  مع 

يبلغ  حتى  الطبيعية 
العمر  الطفل سنتني من 

أو أكرث".  
                                                  

العاملية  الصحة  منظمة 
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يحقـق الـروايئ السـعودي محمد حسـن 
علـون يف روايته "مـوت صغري" رشوط 
التأهـل والفـوز بجائـزة الروايـة العربية 
مـا  )البوكـر(، محمـاًل نفسـه وروايتـه 
مل يحمـاله يف أعـامل سـابقة بـدت أكرث 
تنـاول شـخصية  لكـن  وتناغـاًم،  خفـة 
الصـويف  العالمـة  بثقـل  تاريخيـة 
عـريب  بـن  الديـن  محيـي  والفيلسـوف 
)-1240 1164م( مل يكـن باألمر السـهل، 
واسـتدعى من علوان تغيـريًا جوهريًا يف 

نَفسـه الـروايئ.
السـعودي يف روايتـه  الـروايئ  يناقـش 
"مـوت صغـري" حيـاة ابن عريب بشـكل 
تفصيـيل، وبرتاتبيـة منتظمـة بـدًءا من 
مولـده يف مرسـّية )يف األندلـس( حتـى 
وفاتـه يف مدينة حلـب، مـروًرا بتنقالته 
والحجـاز  واملغـرب  األندلـس  بـني مـدن 
والشـام ووسـط آسـيا، ضمـن مـا يزيد 

عـىل 600 صفحـة.
الرتابـة يف رسد سـرية  وللتحايـل عـىل 
حيـاة، أضـاف الـروايئ مسـاًرا آخـر إىل 
االثنـي  الكتـاب  فصـول  الزم  الروايـة 
عـر، وهو سـرية 800 عام مـن تنقالت 
عـريب،  ابـن  عـن  املتـوارث  املخطـوط 
والتـي بـدأت عـام 1212م، يف أذربيجان، 
وانتهـت يف بـريوت مع نازح سـورّي يف 

.2012 العـام 
املسـار الثـاين، أتـاح لعلـوان التحـرر من 
رضورات دقـة النقـل التاريخي يف سـرية 
مجـال  لـه  وفتـح  وثقلـه،  عـريب  ابـن 
الخيـال وربـط األحـداث سياسـًيا وفـق 

الشـخصية. رؤيتـه 
بالعودة إىل مسـار السـرية الذاتية، ميكن 
القـول إن علـوان أجـاد اسـتخدام اللغـة 
وتوظيفهـا، رغـم أنهـا بـدت متكلفة يف 
كثـري مـن األحيـان، ورمبا اسـتدعت ذلك 
طبيعـة الشـخصية التـي "يـؤّرخ" لهـا، 
والفـرتة التـي دارت فيهـا غالبيـة أحداث 

الرواية.
قـّدم الكاتب لفصـول روايته باقتباسـات 
عـن ابـن عـريب، وآثـر ربـط كل اقتباس 
بحـوادث أو مواقـف واجهـت الشـخصية 
املحوريـة، إضافة إىل ربطها بشـخصيات 

املوازي. املسـار 
كـام تحـدث علـون عـن ابـن عـريب يف 
جميـع مراحـل حياتـه، فوصفـه صبًيـا 
يف  أغـرق  كـام  وكهـاًل،  وشـابًا  وفتـًى 
وعاشـق  كمؤمـن  النفسـية  تفاصيلـه 
التفاصيـل  أيًضـا  وتنـاول  وأب،  وزوج 
املحيطـة بكتابيه الشـهريين، "الفتوحات 

األشـواق". و"ترجـامن  املكيـة" 
واجهـت الروايـة، الحائـزة عـىل جائـزة 
"البوكـر" لعـام 2017، انتقادات واسـعة 
الروائيـة، وعـىل  البنيـة  عـىل مسـتوى 
مسـتوى التنـاول التاريخـي، ورغـم عدم 
وجود تشـكيك بصدقية ونزاهـة األحداث 
طريقـة  لكـن  الغالـب  يف  التاريخيـة 
عرضهـا وربطها حملت، مـن وجهة نظر 
بعـض النقاد، رسـائل سياسـية، وأرضّت 

بصـورة ابـن عـريب بشـكل أو بآخر.

"موت صغير"
سيرة "روائية"

لحياة ابن عربي

كتاب

عنب بلدي -  تميم عبيد

عندمـا ألتقـي مـع أصدقـايئ، عـادًة 
مـا نلتقـط صـورة جامعيـة، وينصح 
بعـض األصدقـاء باسـتخدام جوجـل 
هـذه  ومشـاركة  لتخزيـن  صـور 
الذكريـات، لكـن هـذا االقـراح غالبًـا 
يـؤدي إىل مجموعة من األسـئلة حول 

التطبيـق.
لقـد نجحـت الخدمة بشـكل كبري يف 
توفـري خيـارات كثـرية جعلـت منهـا 
أهم خدمـة سـحابية لتخزيـن الصور 
ومقاطـع الفيديـو، فمـن خالهـا لـن 
تحصل عـى خيارات كثـرية ومتنوعة 
لتنظيـم ورفع صـورك فقط بـل كذلك 
أمـان عاليـة  سـتحصل عـى درجـة 
للحفـاظ عـى معلوماتك الشـخصية.

عندمـا تفتـح التطبيق وتنقـر عى زر 
البحـث، سـيفتح بطاقـات منظمة يف 

م: أقسا

األشـخاص: بعـد وضـع عامة عى 
شـخص ما باسـمه يف صورة واحدة، 

سـيتمكن جوجـل مـن العثـور عـى 
جميـع الصـور يف مكتبتـك مـع هـذا 
الشخص. أسـتطيع أن أقول إن النتائج 

للغاية. دقيقـة 

عامـات  وضـع  يتـم  األماكـن: 
جغرافيـة عـى الصـور مـن األماكـن 
الخيـار  هـذا  فيهـا،  التقطـت  التـي 
املوبايـل  كامـريات  يف  االفـرايض 
 ”Damascus“ عـى  انقـر  حاليًـا، 
التـي  الصـور  جميـع  وستشـاهد 
التقطتهـا هنـاك عـى سـبيل املثـال.

األشـياء: مـا يفاجئنـي أحيانًـا ليس 
تخمـني جوجـل ملـا تحتويـه الصور، 
الجبـال  مثـل  الجليـة  كاألشـياء 
مـا  إمنـا  واألشـجار،  والسـيارات 
يسـتطيع اكتشـافه مـن بـني صوري 
داخـل  والنصـوص  كالشـعارات 
لقـد  قـزح،  قـوس  وحتـى  الصـور، 
ذات  صورتهـا  صـورة  عـى  عـرت 
مـرة تحـت املاء لسـمكة حمـراء اللون 
باسـتخدام البحـث يف صـور جوجل. 

حـال  يف  محـدد:  شـهر  يف  بحـث 
أردت البحـث عـن صـور يف تاريـخ 
معـني، اكتـب اسـم الشـهر والعـام 

البحـث. مربـع  يف 

الفيديـو:  مقاطـع  جميـع  عـرض 
سـتظهر جميـع الفيديوهـات الخاصة 
مربـع  يف   videos كتبـت  إذا  بـك، 

البحـث. 
البحـث بحسـب الكامـريا: الصـور 
التـي تـم التقاطها باسـتخدام كامريا 
Sony مثـًا، اكتـب Sony وسـتظهر 
ميكنـك  وبالطبـع  الصـور،  كل  لـك 
البحـث عـن موديـات محـددة، مثل 
املثـال،  سـبيل  عـى   canon 70d
التقطتها  التـي  وسـتظهر كل الصور 
يف هـذه الكامـريا. تسـتطيع تجربة 
كــ  أيًضـا  موبايلـك  اسـم  كتابـة 
iphone4s وسـتفعل اليشء نفسـه، 
أو ميكـن البحـث عن صـور املوبايل 
يف   mobile بكتابـة  عـام  بشـكل 

مربـع البحـث.
عرض جميـع اإلنشـاءات التلقائية 

الرائعـة التـي أنشـأها جوجـل لك: 
وقـد تكـون هـذه فيديوهـات تجميع 
لصـور مرتبطـة ببعضهـا لحفـل ما، 
مع إضافة املوسـيقا وبعـض التأثريات 
عليهـا، أو حتـى صور جيـف متحركة 
مقرحـة مـن جوجـل، سـتعر عليها 
جميعهـا بسـهولة عـن طريـق البحث 
مربـع  يف   AutoAwesome عـن 

. لبحث ا
الصـور التي تم االحتفاظ بنسـخة 
احتياطيـة منها تلقائًيـا: يف الواقع 
جـًدا،  مهـاًم  ليـس  االختصـار  هـذا 
لكننـي اكتشـفته مؤخـرًا وأحببـت أن 
أشـاركه، إذا كنـت تريد مشـاهدة تلك 
 autobackup الصور اسـتخدم كلمـة

يف البحـث.
دمـج عدة فالتر للبحـث املخصص: 
 Daraa عى سـبيل املثـال، ابحث عـن
Mars 2011 15، لتجـد صـوًرا مـن 

ذلك اليـوم يف هـذا املكان.
أخـرى  نصائـح  أي  لديـك  هـل 
كذلـك،  األمـر  كان  إذا  ملشـاركتها؟ 

لنـا! أرسـلها 

أفضل برنامج ألرشفة الصور

ماذا يمكنك
أن تفعل

مع جوجل صور

هل بحثت عن صورة لك عندما كنت في رحلة 
إلى مكان ما العام الفائت ولم تجدها؟ أم أنك 

ما زلت تبحث حتى اآلن عن صورتك مع صديقك 
المقرب في الثانوية؟ هذه الخدمة ستتيح لك 

هذا والكثير من الميزات األخرى.

سينما

  "12th MAN"
"الرجل الثاني عشر" دراما تاريخية نرويجية

عن الحرب العالمية الثانية
يحـي فيلـم "الرجـل الثاين عـر" قصة 
دراميـة لهـروب الجنـدي الرنويجـي يـان 
بلـرسود من الجيـش النازي خـالل الحرب 

الثانية. العامليـة 
تبـدأ حكايـة هـروب الجنـدي بعـد قيامه 
برفقـة 11 مقاتاًل من املقاومـة الرنويجية 
بصعود قـارب صيد يف شـتالند وعبورهم 
"نوعيـة"  عمليـة  لتنفيـذ  الشـامل  بحـر 

ضـد أحـد املطـارات العسـكرية األملانية.
يحمـل  الـذي  القـارب  النازيـون  يالحـق 
الجنـود، والذيـن قامـوا بدورهـم بتفجري 
إال  البحـر،  يف  نزولهـم  بعـد  القـارب 
الجنـود  عـىل  القبـض  ألقـوا  األملـان  أن 
الذ  الـذي  بلـرسود  باسـتثناء  جميعهـم، 

املتجمـد  البحـر  يف  سـباحًة  بالفـرار 
حتـى وصـل إىل بـر األمـان بعد مسـاعدة 

املحليـني. السـكان 
"الرجـل الثـاين عـر" هـو فيلـم أصـدر 
عـام 2017، مـن إخراج هارالـد زورات عن 
قصـة حقيقية حدثت عام 1943،جسـدها 
جـان  )بـدور  غولسـتاد  تومـاس  املمثـل 

. بلرسود(
األحـداث  ذات  إىل  الفيلـم  ويسـتند 
بلـرسود مـن  يـان  كتـاب  التاريخيـة يف 
كارلسـن  وأسـرتيد  هـوج  تـور  تأليـف 

. ت سـكو
عـىل  زورات  هارلـد  املخـرج  وحصـل 
حقـوق الفيلـم يف عـام 2004، لكنـه مل 

.2015 حتـى  يصـور 
ويركـز الفيلـم بشـكل كبـري عـىل جهـود 
السـكان املحليـني يف مسـاعدة بلـرسود 
الـرسد  الهـرب، مبـا يتـامىش مـع  عـىل 
بهـا  رصحـت  وقـد  للقصـة،  التاريخـي 
الشـخصية الحقيقيـة التـي تـدور حولها 
شـجاعة  إىل  إشـارة  يف  العمـل،  أحـداث 
النازيـة  للقـوات  ومواجهتهـم  السـكان، 

عليهـم. املعتديـة 
ويتوفـر الفيلـم بأربـع لغـات، اإلنكليزيـة 
واألملانيـة والرنويجيـة والسـامية املحلية، 
وقد رشـح  لــ 14 جائزة عاملية وروسـية، 
موقـع  عـىل   7.4 تقييـم  عـىل  وحصـل 

)IMDB( املختـص يف مجـال السـينام.
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للمشاركة في تحرير صفحات "عنب بلدي" يمكنكم إرسال مشاركاتكم
editor@enabbaladi.org عبر البريد اإللكتروني إلى

اآلراء الواردة في الجريدة ال تعبر بالضرورة عن رأي عنب بلدي

كرر نادي برشلونة 
اإلسباني فعلته مع نادي 

روما اإليطالي، بخطف 
صفقة كاد نادي إنتر 

ميالن أن يحقق شروطها.

المنتخب 
السوري 

ينبش 
مواهب 

المغتربين

أفقي
كتاب . 1  - الرائحة  عطرة  طبيعية  مادة 

رشح الكلامت )جمع(

عاصمة الرتغال. 2

موسيقى جزائرية مغاربية - خراب. 3

املادة يف النبات تصنع الغذاء. 4

آلة موسيقية وترية تركية - حامم ينقل . 5

الرسائل قدميًا

أداة نصب. 6

يركب - ظل. 7

متحجرات . 8  - مري  سياحي  منتجع 

ملونة يف البحر

االهل . 9 مع  وتسلية  أنس   - فلوس 

واالصدقاء

جسد . 10 سوري  ممثل   - جف  نبات 

شخصية ملك مري

عمودي
مخرع الراديو - طرق. 1

للتعريف - نر املاء. 2

ملكة مرية قدمية. 3

تقويم سنوي. 4

برقوق )مبعرة( - اكتمل )معكوسة(. 5

متشابهان. 6

يرسم . 7 فيه   - الجنوبية  أمريكا  جبال يف 

الرسامون

زبالة - هاج وعىص. 8

خيّال كريم الخلق. 9

اضخم ما بناه إنسان يف التاريخ. 10

لعبة تتكون من 9 مربعات كبرية 3×3، و81 مربع صغري 9×9.

تكون بعض املربعات الصغرية معبأة باألرقام بدايًة،

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

كل واحٍد من املربعات التسعة الكبرية، ويف كل صٍف أو عمود.
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املخطـوف مـن  عـىل طريقـة مالكـوم 

خطـف  اإليطاليـة،  العاصمـة  نـادي 

أرتـورو  الالعـب  الكاتلـوين  النـادي 

األوىل يف  الـذي وضـع قدمـه  فيـدال، 

ميـالن، ولكـن رحالـه حطـت يف مطار 

كاتلونيـا. إقليـم 

وأعلـن برشـلونة عـرب موقعه الرسـمي 

عـىل اإلنرتنـت عـن اتفاقـه مـع بايرن 

التشـييل  الـدويل  ضـم  عـىل  ميونـخ 

فيـدال املعار لصفـوف يوفنتـوس، عىل 

كأكـرب  اإلنـرت  اسـم  تـردد  مـن  الرغـم 

املهتمـني.

ويتطلـع برشـلونة لتدعيم خط وسـطه 

بأحـد أبرز العبي الوسـط يف السـنوات 

الخمـس األخـرية، بعـد أن ضـم العديـد 

الصيـف  هـذا  البارزيـن  الالعبـني  مـن 

عـىل رأسـهم الربازيـيل مالكوم.

الصفقـة  أن  بيانـه  يف  النـادي  وأكـد 

متـت بانتقـال فيـدال بعقد مدتـه ثالثة 

مواسـم، فيـام اجتـاز الالعـب الفحص 

 19 الطبـي، وبلغـت قيمة الصفقـة بني 

و23 مليـون يـورو بحسـب املتغـريات، 

"آس"  صحيفـة  ذكـرت  مـا  وفـق 

اإلسـبانية.

لنـادي  الفنـي  املديـر  أكـد  بـدوره 

أنه يأمل  برشـلونة، إرنسـتو فالفريدي، 

أن يسـهم التشـييل فيـدال بشـكل جيـد 

مـع الفريـق ومينحـه الخـربة والجودة 

يف امللعب، مشـريًا إىل أن فيـدال يختلف 

عـن الالعبني الذيـن ميتلكهم برشـلونة 

يف الوقـت الحـايل.

أن يتفهـم  وأضـاف فالفـريدي، "نأمـل 

أرتـورو طريقـة لعبنـا جيـًدا، لقـد لعب 

إحصائيـات  ولديـه  كبـرية  فـرق  يف 

التـي  املباريـات  لعـدد  بالنسـبة  رائعـة 

خاضهـا، وإذا ناسـب آرثر ميلـو )العب 

النـادي  معـه  تعاقـد  جديـد  برازيـيل 

أيًضـا( أسـلوب لعبنـا فـإن فيـدال هـو 

سيناسـبنا". اآلخـر 

لماذا تعاقدت برشلونة مع فيدال
مـع رحيـل كل مـن إنيسـتا وباولينيـو 

عـن صفـوف الفريـق، أصبحـت هنـاك 

حاجـة ملحـة للتعاقـد مع العب وسـط 

يحتـاج  إذ  الالعبـني،  رحيـل  يعـوض 

الفريـق الكاتلـوين العـب وسـط قويًـا 

يقـوم بااللتحامـات، والضغـط العـايل 

عـىل املنافس فضـاًل عن القـوة البدنية.

كـام أن خـربة النجـم التشـييل القيادية 

أن  بعـد  األبطـال،  دوري  يف  وخربتـه 

ارتـدى سـبعة قمصـان ألنديـة مختلفة 

للتعاقـد  النـادي  دفعـت  مسـريته،  يف 

الدفاعيـة  قدرتـه  جانـب  إىل  معـه، 

التـي يتميـز بهـا وأسـلوب لعبـه الـذي 

يجمـع فيـه بـني األداء الدفاعـي القوي 

واسـتخالص  املنافـس  عـىل  والضغـط 

الكـرة. والسـيطرة عـىل 

ويتمتـع الالعب بخـربة تكتيكيـة كبرية 

بعـد أن تعامـل يف مشـواره الكروي مع 

عدد مـن املدربـني الكبار وعىل رأسـهم 

بيـب غوارديوال، مـا سـيمليانو أليغري، 

سـامباويل  خورخـي  هاينكـس،  يـوب 

أنشـيلويت. وكارلو 

وفـوق كل هـذا، فـإن مثنـه املنخفـض 

يف سـوق االنتقـاالت قـد يكـون عاماًل 

مسـاعًدا إلمتـام الصفقـة، مـع وصوله 

إىل عمـر 31 عاًمـا، مـا يعنـي أنـه قـد 

يواصـل العطـاء سـنتني عـىل األقل مع 

. ي د لنا ا

الكاتلـوين مـن خالل  النـادي  ويحـاول 

خـربة  بـني  الجمـع  الحاليـة  تعاقداتـه 

الكبـار وموهبـة الشـباب للحصول عىل 

التكامـل الـذي يطمـح إليـه فالفريدي، 

التتويـج يف دوري  للعـودة إىل منصـة 

أوروبا. أبطـال 

دماء شابة إلى المنتخب
أتـم الاعـب السـوري املحـرف يف نـادي 

هرياكليـس أمليلـو الهولندي، محمـد عثامن، 

للمنتخـب  بانضاممـه  املتعلقـة  اإلجـراءات 

السـوري )هويـة شـخصية، جـواز سـفر، 

وثائـق قانونيـة(.

لكـن إشـكاالت وقفـت يف وجـه انتسـاب 

نـواف  بوالـده  تتعلـق  للمنتخـب،  الاعـب 

عثـامن، الـذي كان ينتظـره حكـم قضـايئ 

سـوريا. يف 

رئيـس االتحـاد الريـايض، فـادي الدباس، 

قـال عـر صفحتـه يف "فيـس بـوك"، إن 

تلك اإلشـكاالت ُحلـت بوقت قيـايس، معلًا 

أن االتحـاد الريـايض واتحاد الكـرة مل يكن 

لهـم علـم بقـدوم الاعـب مـع والـده إىل 

سـوريا، دون أن يذكـر أسـباب التوقيـف.

وإىل جانـب محمـد انضـم صانـع األلعاب 

دريسـدن  دينامـو  العـب  عثـامن،  ايـاز 

يف  النمسـا  مبعسـكر  ملتحًقـا  األملـاين، 

املـايض. حزيـران 

سـيمون أمـني العـب أوربـريو السـويدي، 

شـارك أيًضـا يف معسـكر النمسـا، وسـبق 

التحـق غابرييـل سـومي يف مباريـات  أن 

الجولـة األخرية مـن التصفيـات املؤهلة إىل 

كأس العـامل 2018 قادًمـا مـن السـويد.  

كـام وصـل الاعـب منقـذ عـدي، املحرف 

يف الـدوري القطـري، إىل سـوريا، بعد أن 

اختـار اللعـب لصالـح املنتخـب السـوري، 

بعـد وصـول كتـاب مـن االتحاد السـوري 

لكـرة القـدم إىل االتحـاد القطـري يخـري 

أو  سـوريا  منتخـب  متثيـل  بـني  الاعـب 

منتخـب قطـر خـال السـنوات املقبلـة.

يف  جدارتهـم  أثبتـوا  الشـباب  الاعبـون 

عـى  حصلـوا  التـي  دولهـم  دوريـات 

اللعـب  فضلـوا  أنهـم  ورغـم  جنسـيتها، 

للمنتخب السـوري، ال تـزال املخاوف تحيط 

مبلفاتهـم رغـم تطمينـات رئيـس االتحـاد 

الدبـاس. فـادي  الجديـد 

زيـارة  يخشـون  الاعبـني  بعـض  وكان 

الجنسـية  مـن  حرمانهـم  بسـبب  سـوريا 

للخدمـة  لطلبهـم  أو  الكرديـة(  )ألصولهـم 

العسـكرية اإللزاميـة أو ألسـباب سياسـية 

السـوري. النظـام  مـن  مبواقـف  تتعلـق 

ويف تريحـات، عـر صفحتـه يف "فيس 

انضـامم  حـول  الدبـاس  قـال  بـوك"، 

إن ذلـك يشـكل إضافـة كبـرية  الاعبـني، 

لصفـوف املنتخب سـواء يف كأس أمم آسـيا 

.2022 العـامل  كأس  تصفيـات  أو   2019

وسيشـكل الاعبـون الجـدد رافـًدا لاعبـي 

السـومة  عمـر  غـرار  عـى  األول،  الصـف 

وأحمـد  عاملـة  وإبراهيـم  خريبـني  وعمـر 

الصالـح، بانتظـار تحديد اختيـارات املدرب 

األملـاين برينـد سـتانغه، الذي تسـلم مهامه 

يف شـباط املـايض.

استعدادات اتحاد كرة القدم
مـع  الاعبـني  هـؤالء  اسـتدعاء  وتزامـن 

لكـرة  السـوري  االتحـاد  وضعهـا  خطـة 

القـدم، كشـف عنها رئيـس االتحـاد، فادي 

الدبـاس، يف مؤمتـر صحفـي، يف 23 مـن 

متوز املـايض، للذهاب بعيًدا يف كأس آسـيا 

. ملقبل ا

خطـوة  "سـنميض  للصحفيـني  وقـال 

خطـوة، وكل مبـاراة بالنسـبة لنا سـتكون 

نظـرًا  مـرشوع  وطموحنـا  بطولـة، 

إلمكانياتنـا وقـدرات العبينـا لنكـون بـني 

آسـيا". يف  األوائـل  األربعـة 

وحـول اسـتعدادات املنتخـب، قـال الدباس 

إن االسـتعدادات لـن تكـون مقتـرة عى 

املشـاركات، فاملعسـكرات سـتكون مستمرة 

بشـكل دوري لـكل املنتخبـات، وعـر عـن 

تفاؤلـه يف لعـب التصفيات املؤهلـة لكأس 

سـوريا. يف  العامل 

وأشـار إىل الخطـوات التي قام بهـا االتحاد 

املاعـب  عـن  الحظـر  رفـع  مسـألة  يف 

السـورية، والتي تبـدأ يف إقنـاع االتحادين 

الـدويل واآلسـيوي بإرسـال لجنة للكشـف 

العمـل عـى  باإلضافـة إىل  املاعـب،  عـن 

تحسـني البنـى التحتيـة.

لكـن مقطـع فيديـو صادًمـا لعشـاق كـرة 

القـدم نـرشه اإلعامـي لطفي األسـطواين، 

يقلـل  دمشـق،  يف  العباسـيني  مللعـب 

عـى  يطغـى  الـذي  التفـاؤل  حجـم  مـن 

الرسـمية. التريحـات 

وأظهـر الفيديـو أرضية امللعـب التي مل تعد 

صالحـة بشـكل نهـايئ، إضافـة إىل بنـاه 

التحتيـة املخربـة، بفعـل املعارك.

وتواجـه هذه التحـركات لعـودة اللعب عى 

هيئـات  مـن  بانتقـادات  السـورية  األرض 

معارضـة، ألن بعـض املاعـب اسـتخدمت 

إىل  كتحويلهـا  حـرب"،  "جرائـم  لتنفيـذ 

سـجون أو نـرش منصـات لقصـف مناطق 

. نية مد

املنتخـب  أنصـار  إليـه  ينظـر  مـا  ومـع 

السـوري باإلنجـاز يف التصفيـات املؤهلـة 

لكأس العامل روسـيا 2018، والذي اصطدم 

بالطمـوح األسـرايل، يتطلـع الكثريون إىل 

إنجـاز أكر عـى صعيـد الرياضـة املحلية 

يف بطولـة أمـم آسـيا والتصفيـات املؤهلـة 

ملونديـال قطـر عـام 2022.

في إطار استعدادات المنتخب السوري لكرة القدم لكأس أمم آسيا عام 2019، بدأ اتحاد كرة القدم سياسة جديدة بالبحث عن المواهب 
السورية المنتشرة في دوريات كرة القدم األوروبية واآلسيوية.

فيدال
على طريقة مالكوم
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قال األستاذ كامل إن البر يف األزمنة 
البعيـدة كانوا يتفاهمون مع بعضهم البعض 

بلغة اإلشارة، ليس من أجل الحب وتذبيل 
العينـني للحبيبات، ولكن من أجل التفاهم، 

وكانوا ال يجيدون استغالل الصوت الذي 
يصدره اإلنسان من حنجرته، فرتى الواحد 

منهـم يزمر بصوته كام لو أنه ولٌد رَسََق 
املزمار من العرس ورشع ينفخ فيه، ولكن 

اإلنسان، وهو كائن ذيك بال شك، راح يطور 
لغة اإلشـارة شيًئا فشيًئا حتى جعلها منطوقًة 

باللسان، وكل جامعة برية اخرتعت لغتها 
الخاصة، وبقيت اللغات تتطور حتى يومنا.

قال أبو سـلوم: عيّل الطالق يف عندنا ناس إذا 
الواحد منهم اسـتلم الحي ال يوجد قوة عىل 

وجه األرض تسـتطيع أن تلجمه. مني منكم 
بيعرف “أبو هداد”؟ 

اد؟ يا  ضحك أبو الجود وسـأله: مني أبو َهدَّ
ر؟ ترى تربطه صلة قرابة مع أبو َعامَّ

قال أبو سلوم: أرجوكم ال متّيعوا املوضوع، 
واسمعوين ألحي لكم الحكاية. 

قلنا له: تفضل.
قـال: كان أبو هداد رجاًل فقريًا، عىل قولة أهل 
حربنوش )الفقر ناصب حواليه دبكة(، ويف 

الوقت نفسه ثرثار. والرثثار إنسان يتعرض 
للخسـارة بشكل دائم حتى يف مجال الحي. 

ففـي بعض األحيان يحي مئة جملة غري 
ا، واليشء  مرتابطة، عىل طريقة الرمي َرشًّ
الطبيعـي أن تتخلل حديَثه بضُع جمل مهمة 
ومفيدة، ولكن املستمعني ال يستوعبونها، 
ألنهـم ال يركزون عىل حديثه كله، ليقينهم 

ك حاشاكم. وأحيانًا  بأنه ثرثار، يعني َعالَّ
تقوده الرثثرة إىل مهالك الردى، مثلام حصل 

مع أبو هداد نفسه ذات يوم.
سألناه: أيش صار مع أبو هداد؟

قـال: كان عائًدا إىل بيته فرأى تجمًعا كبريًا من 
الناس يف السـاحة القريبة من البيت، فدحش 
منخاره، كالعادة، بني الناس، وصار يشمشم، 

ويخمخم، ويسأل، ويلح يف السؤال، حتى 
عرف الحكاية وهي أن جاره أبا مسـعود أطلق 

النار عىل عنرص يف األمن العسكري اسمه 
"فالن" وأصابه بجروح بليغة، وعىل الفور 

رشع أبـو هداد يرثثر و"يعلك" قائاًل إن الحق 
كله عىل أختنا أم مسعود، كان املفروض 

بها أن تترصف دون علم أبو مسـعود، وأبو 
مسـعود، أصلحه الله، عقله تنح، وعنيد، وقد 

نصحناه، أنا وجارنا أبو إبراهيم وأبو سامل 
وأبـو نادر، أن يرتك هذا العنرص عن باله، فهو 
رجل مؤٍذ، وطاملا أن أختنا أم مسـعود رشيفة 

ورضبته بالشحاطة عىل فمه، فالقصة ميكن 
اعتبارها منتهية، والدليل أن العنرص فالنًا 
مـا عاد يجرؤ عىل رفع نظره إىل بلكونها، 

خشـية من أن ترضبه بالبابوجة العتيقة عىل 
شفاتريه مرة أخرى..

خالصة الكالم: املخابرات اعتقلوا أبو هداد 
وأبو إبراهيم وأبو سـامل وأبو نادر وأم مسعود، 

والكل تعرضوا للرضب واإلهانة، بسبب ثرثرة 
أيب هداد، وحينام فهموا القصة، وهي أن 

فالنًا تحرش بأم مسعود، وأم مسعود دافعت 
عن نفسها بسالح “البابوجة”، ثم حكت 

لزوجهـا، فقرر أن يقتله.. أطلقوا رساح جميع 
الذيـن اعتقلوهم للتحقيق، عدا أبو هداد الذي 
مكث يف االعتقال أكرث من أبو مسـعود الذي 

أطلق النار عىل عنرص األمن. 
وهذا كله بسبب العالك، حاشاكم.

حالة تحرش بسبب العالك

تعا تفرج
  خطيب بدلة

"سوا منحييها"..
حملة مدنية لتنظيف شوارع عفرين

عنب بلدي - عفرين

أطلـق الدفـاع املـدين السـوري، بالتعاون 
مـع املجلـس املحـيل يف مدينـة عفريـن 
تأهيـل  إلعـادة  حملـة  سـوريا،  شـاميل 
اسـم  تحـت  وتجميلهـا،  املدينـة  مدينـة 

منحييهـا". "سـوا 
ووفـق مـا قـال املهنـدس محمـد شـيخ 
املحـيل،  رشـيد، عضـو مجلـس عفريـن 
بـدأت  سـاعة،   72 الحملـة  مـدة  فـإن 
مضيًفـا  الحـايل،  آب  مـن   1 بتاريـخ 
يف حديـث لعنـب بلـدي أن الهـدف مـن 
عفريـن  مدينـة  تنظيـف  هـو  الحملـة 
مـن  والنفايـات  األنقـاض  وإزالـة 

وطرقهـا. شـوارعها 
العالقـات  مديـر  قـال  جانبـه،  مـن 
الدفـاع  منظمـة  يف  الرتكيـة  السـورية- 
إن  الخطيـب،  خالـد  السـوري،  املـدين 
الدفـاع املـدين شـارك يف الحملـة بنحـو 
عـىل  موزعـة  آليـة  و35  عنـرًصا   130
يف  واملديريـات  القطاعـات  جميـع 
املنظمـة، باإلضافـة إىل مشـاركة عنارص 
من الرطـة الحـرة والرطة العسـكرية 

املدينـة. يف 
أن  بلـدي،  لعنـب  الخطيـب  وأضـاف 
مراحـل،  ثـالث  عـىل  سـُتنفذ  الحملـة 
الحفـر  وردم  الـركام  إزالـة  هـي  األوىل 
يف شـوارع املدينـة، والثانيـة تتمثـل يف 
إزالـة النفايـات، والثالثة إعـادة املنّصفات 

املدينـة. وتجميـل  ملسـارها 
ويف إطـار الحملـة، ألصـق الدفـاع املدين 
عفريـن  شـوارع  يف  توعيـة  منشـورات 

يشـكلون  الكـرد  كـون  الكرديـة،  باللغـة 
النسـبة األكـرب مـن مكونـات املدينـة.

وكانـت فصائل املعارضـة السـورية، التي 
مدينـة  عـىل  سـيطرت  تركيـا،  تدعمهـا 
انسـحاب  بعـد  املـايض،  آذار  عفريـن يف 
وأعلنـت  الدميقراطيـة”،  سـوريا  “قـوات 
قواتهـا يف  بقـاء  املـايض  الشـهر  تركيـا 
الشـاميل  حلـب  بريـف  عفريـن  مدينـة 
تنميتهـا”،  أجـل  “مـن  مؤقـت  بشـكل 
وزارة  باسـم  املتحـدث  قالـه  مـا  بحسـب 

آقصـوي. حامـي  الخارجيـة، 
ويديـر املدينـة مجلـس محـيل، ويجـري 
البنـى  يف  وإصالحـات  خدمـات  فيهـا 
صـورة  إعـادة  إىل  مسـعى  يف  التحتيـة 
الطبيعيـة بـأرسع وقـت ممكن،  الحيـاة 
امليـاه  شـبكات  إصـالح  خـالل  مـن 

طبيـة. مراكـز  وتوفـري  والكهربـاء 
حلـب  محافظـة  مجلـس  رئيـس  يقـول 
وجـود  إن  ددم،  الرحمـن  عبـد  السـابق، 
مبـادرات كهـذه أمـر يف غايـة األهميـة، 
جميـع  بلـدي  لعنـب  حديـث  يف  داعًيـا 
املنظـامت واملواطنـني يف مدينـة عفريـن 
منحييهـا"،  "سـوا  بحملـة  اإلسـهام  إىل 
املناطـق  يف  أكـرب  نطـاق  عـىل  لتنتـر 

املدمـرة. السـورية 
املحـيل  املجلـس  أطلـق  أن  وسـبق 
شـوارع  لتنظيـف  حملـة  عفريـن  يف 
إطـار  يف  املـايض،  متـوز  يف  املدينـة، 
إىل  الراميـة  الحمـالت  مـن  سلسـلة 

املدينـة. تأهيـل  إعـادة 


