
جريدة أسبوعية
تأسست في داريا

بنت البلد
أين أصبحت خالل 

الثورة السورية

العدد 240 - األحد 25 أيلول/ســـبتمبر 2016 - الســـنة الخامسة 

20-09

www.enabbaladi.net

هل ينجح األسد 
بالسيطرة على حلب؟
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الحرب تقضي
على "برستيج" التدخين

في سوريا

التأخر في الزواج
في سوريا

قراٌر أم نصيب

22مجتمع

منافسة شرسة ومفاجآت 
بالجملة..

تراجع لكبار أوروبا 
على سلم الترتيب

21اقتصاد

جرحى درعا.. 
ورقة ضغط أردنية

05أخبار سوريا

أعمال شاقة 
للجامعيين السوريين

في تركيا

هــل أنــت طالــٌب جامعــي يف ســوريا 

وتريــد العمــل يف تركيــا، وصلــت 

ال  فرصــة؟،  عــن  وتبحــث  إليهــا 

ــًدا. ــهلًة ج ــور س ــد أن األم تعتق

ــبب  ــوريا بس ــن س ــاب م ــرج الط خ

الحــرب واملاحقــات األمنيــة وهاجس 

االلتحــاق بخدمــة العلــم، ليســتقبلهم 

ــات  ــذي ب ــا ال ــل يف تركي ــوق العم س

محصــوًرا بأصحــاب املهــن والحــرف، 

األمــر الــذي انعكــس عــى خرباتهــم 

الجامعيــة،  شــهاداتهم  وقيمــة 

للعمــل  بفــرص  األمــل  فقطعــوا 

ضمــن اختصاصاتهــم.

الجامعيــن  مــن  كثــر  يعــاين 

تركيــا صعوبــة يف  الســورين يف 

إيجــاد العمــل املناســب، الــذي يتــاءم 

ــوا يف  ــهاداٍت تعب ــرباٍت وش ــع خ م

ــة  ــنوات الدراس ــال س ــا خ تحقيقه

للعمــل  يدفعهــم  مــا  يف ســوريا، 

ــوا  ــوه ليؤّمن ــا تعلم ــار م ــارج إط خ

لألعــال  متجهــن  معيشــتهم، 

تركيــا... يف  الســائدة 

27رياضة
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عنب بلدي - ريف إدلب 

يف  املـدين  السـجل  فريـق  تابـع 

داريـا أعامله يف بلـدة أطمة بريف 

23 أيلـول، بعـد  إدلـب، الخميـس 

أهـايل  خـروج  مـن  شـهر  قرابـة 

إىل مخيـم "عطـاء". املدينـة 

السـجل  مكتـب  مديـر  ويقـول 

إعـادة  إن  بلـدي،  لعنـب  املـدين، 

تفعيـل السـجل يف إدلـب، جـاءت 

عقـب تغـّر أوضـاع أهـايل داريا 

بحكـم تبـّدل مـكان سـكنهم، يف 

إىل  مشـرًا  السـوري،  الشـامل 

أنهـم يحتاجـون للوثائق الرسـمية 

لضامن سـامتهم يف حـال تنقلهم 

بني القـرى، إضافـة إىل رضورتها 

اإلغاثيـة  املنظـامت  مـع  للتعامـل 

والجمعيـات.

مـن  األكـر  القسـم  تلـف  ومـع 

بأهـايل  الخاصـة  العائلـة  دفاتـر 

داريا، تبـدو الحاجة ملحـة ملنحهم 

بدائـل عنهـا، وفق أبو العبـد، الذي 

أكـد توثيق مـا يقـارب 200 عائلة 

مـن األهـايل، بينـام تـزداد أعـداد 

املوثقـني نظـرًا لوجـود العـرات 

مـن العائـات يف املخيـم، والـذي 

دقيـق  بشـكل  عددهـم  سـيتحدد 

حـني االنتهـاء مـن توزيـع الدفاتر 

الجديـدة، بحسـب مديـر املكتـب.

وثقهـا  التـي  املعلومـات  جميـع 

مـن  داريـا،  يف  املـدين  السـجل 

حاالت الـزواج والطـاق والوالدات 

والوفيـات، مازالـت محفوظـة لدى 

مكتب السـجل، ودعا أبـو العبد أي 

شـخص مـن داريا يف الشـامل، أو 

ممن توزعـوا عىل املناطـق املحررة 

يف  معـه  للتواصـل  الجنـوب،  يف 

بينـام  ألوراقـه،  حاجتـه  حـال 

القـت الخطـوة ترحيبًـا مـن أغلب 

عنـب  اسـتطلعت  التـي  العائـات 

بلـدي آراءهـم.

جوالت بين القرى لتسهيل 
التسليم

نظـرًا لبعـد املسـافات، مـا مينـع 

بعـض األهـايل مـن الوصـول إىل 

مكتب السـجل يف املخيم، سـيجول 

فريـق املكتـب ضمـن املخيـم ويف 

التجمـع  حيـث  جرجنـاز،  قريـة 

األكـر ألهـايل داريـا، إضافـة إىل 

القـرى املحيطة، لجمـع معلوماتهم 

الخاصـة وتوزيـع دفاتـر العائلـة 

عليهـم حـني صدورها، وفـق مدير 

. ملكتب ا

موحـدة  سـتكون  العائلـة  دفاتـر 

يف جميـع املناطـق املحـررة، بينام 

أكد أبـو العبـد أن املكتب سـيصدر 

هويـات، وفـق قـرار أمناء السـجل 

التـي  املؤقتـة،  والحكومـة  املـدين 

وسـيبدأ  املـروع،  عـىل  وافقـت 

املقبلـة،  األيـام  العمـل بـه خـال 

عـىل أن تتشـكل مديرية الشـؤون 

املحـررة،  املناطـق  لكامـل  املدنيـة 

يف  الداخليـة  لـوزارة  وتتبـع 

الحكومـة.

املـدين  السـجل  مكتـب  تأسـس 

دفاتـر  ووزع   ،2015 عـام  نهايـة 

عائلـة عىل أهايل املدينـة يف الفرتة 

العسـكرية  الحملـة  تلـت  التـي 

عـىل داريـا، وبـدأت أواخـر عـام 

2012، ووثـق مـن خـال الدفاتر 

أعدادهـم. وأحـى  معلوماتهـم 

عنب بلدي - ريف إدلب

ــة  ــل مدين ــى عوائ ــرًا ع ــع كث ــف الوض مل يختل

ــم  ــا منعه ــد، فبين ــكنهم الجدي ــل س ــا داخ داري

حصــار مدينتهــم قبــل الخــروج منهــا مــن 

التفكــر مبوســم "املونــة"، حرمهــم حصــار مــن 

نــوع آخــر مــن متويــن بعــض األصنــاف املنزليــة 

ــب. يف إدل

وتغــّرت ثقافــة املونــة عنــد أهــايل داريــا، 

ــذي  ــب، ال ــف إدل ــع ري ــن مجتم ــوا ضم فانخرط

ــتطاع  ــة، اس ــات مختلف ــدوره إىل فئ ــم ب انقس

بعضهــا تحضــر كميــات مــن املربيــات واألجبــان 

واملكــدوس لعــام كامــل، بينــا اقتــرت أخــرى 

ــوب. ــض الحب ــى بع ــا" ع يف "مونته

ورغــم أن الوضــع االقتصــادي لألهــايل مل يتغــر 

ــا  ــل داري ــن عوائ ــة م ــر، إال أن قل ــد كب إىل ح

ــره  ــة" يف آخ ــم "املون ــدارك موس ــتطاعوا ت اس

مــع انتهــاء فصــل الصيــف، رغــم غــاء األســعار، 

ــدوس،  ــات املك ــض حب ــن بع ــتطاعوا متوي واس

بينــا اقتــر آخــرون يف مونتهــم عــى تجفيــف 

ــوب. ــن الحب ــواع م ــض األن ــار وبع الخض

ــم،  ــكان املخي ــد س ــل، أح ــو باس ــن أب ــول أم ويق

ــدوس،  ــن املك ــل م ــن القلي ــى بتخزي ــه اكتف إن

ــه  ــن تخزين ــذي ميك ــد ال ــيء الوحي ــو ال "وه

ــايل  ــل األه ــًدا أن مجم ــن"، مؤك ــت الراه يف الوق

"مل يتمكنــوا مــن العمــل وتأمــن دخــل ميكنهــم 

مــن تخزيــن بعــض األغذيــة التــي غــدت موروثًــا 

ــوري”. ــت الس للبي

ــر  ــايل أواخ ــروج األه ــل أن خ ــو باس ــرى أب وي

ــه  ــتطيعوا في ــكان مل يس ــف، إىل م ــل الصي فص

ــم  ــل، منعه ــكل كام ــتقرار بش ــوم االس ــى الي حت

اكتفــوا  بينــا  "املونــة"،  يف  التفكــر  مــن 

باملســاعدات والســلل اإلغاثيــة التــي توزعهــا 

ــل  ــن القلي ــض متوي ــتطاع البع ــات، "واس املنظ

ــايض  ــات امل ــاء ذكري ــط إلحي ــدوس فق ــن املك م

ــم". ــا يف مدينته ــودوا عليه ــوس تع وطق

ــن مل  ــد الذي ــا(، أح ــر )40 عاًم ــو ثائ ــد أب محم

يســتطيعوا تخزيــن أي نــوع مــن املــواد الغذائيــة، 

نظــرًا لضيــق مســكنه الــذي ميتــد عــى مســاحة 

ــار  ــبح الحص ــرى أن "ش ــم، ي ــن املخي ــرة م صغ

ــزوح”. ــد الن ــى بع ــه حت ــازال ياحق م

ــل،  ــكن أفض ــن س ــر ع ــو ثائ ــث أب ــا يبح وبين

ــعار  ــره، "أس ــق تعب ــة"، وف ــر "املون ــل أم تجاه

ــي ال  ــا أنن ــة، ومب ــام خيالي ــت إىل أرق ــواد وصل امل

أملــك دخــًا كافًيــا لذلــك اقتــر مــا خزنتــه عــى 

ــة  ــر كاف ــم توف ــة، رغ ــار املجفف ــض الخض بع

املــواد يف األســواق، وهــذا مــا مل يكــن موجــوًدا 

ــار”. ــنوات الحص ــال س ــا خ يف داري

رمبــا ُحــرم أهــايل املناطــق املحــارصة ســنوات 

ــادوا تحضرهــا،  عديــدة مــن متويــن مــواد اعت

ــة  ــى ثقاف ــلًبا ع ــورة س ــدالع الث ــر ان ــد أث فق

باعتبــارات  متأثــرًة  تراجعــت  التــي  املونــة 

إىل  جديــدة  بدائــل  دخلــت  بينــا  الحــرب، 

ــادي  ــز اقتص ــل عج ــورين، يف ظ ــخ الس مطاب

طــال املناطــق املحــررة بالدرجــة األوىل، إضافــة 

ــام. ــيطرة النظ ــق س إىل مناط

أسامة عبد الرحيم - ريف دمشق

ســحب الدخــان هــذه، يراهــا جــران 

ــكانها، يف  ــن س ــت م ــي أفرغ ــة الت املدين

26 آب املــايض، بعــد اتفاقيــة مــع النظــام 

ــع  ــتمّر أرب ــار اس ــب حص ــوري، عق الس

ســنوات، وبــدأ شــبيحته وعنــارص األجهــزة 

األمنيــة، بـــ "تعفيــش"، كل مــا ميكــن أن 

ــة. ــن املدين ــاع م يب

ــبيحة  ــه ش ــش" أطلق ــح "التعفي مصطل

النظــام الســوري، تعبــرًا عــن نشــاطاتهم 

اليوميــة يف تفريــغ وتنظيــف منــازل 

املدنيــني مــن جميــع محتوياتهــا، ومعظــم 

ــل  ــم أه ــح ه ــذا املصطل ــداول ه ــن يت م

الســاحل، الــذي ينتمــي إليــه رأس النظــام 

الســوري وأكرثيــة ضبــاط الجيــش والدفاع 

ــرات. ــزة املخاب ــي وأجه الوطن

ــش يف  ــة َعْف ــن كلم ــح م ــتُّق املصطل واش

ــاث،  ــرش واألث ــي الف ــة وتعن ــة العربي اللغ

وفعــل َعفــش الــيء يعنــي جمعــه، 

وَعَفــش املنــزل أي نقــل عفشــه، وهــذا مــا 

ــا يف  ــن تجميعه ــبيحة م ــه الش ــوم ب يق

ــت  ــواق بات ــا إىل أس ــد ونقله ــكان واح م

معروفــة تحــت ســيطرة النظــام، أشــهرها 

حــي الســومرية ومدينــة صحنايــا املجاورة 

ملدينــة داريــا باإلضافــة اىل حــي دويلعــة. 

ومل يقتــر مصطلــح التعفيــش عــىل 

ــا  ــمل أيًض ــل ش ــب ب ــاث فحس ــل األث نق

رسقــة األبــواب والنوافــذ وحتــى "املابــن" 

ــة  ــبابيك(، باإلضاف ــواب والش ــارات األب )إط

ــون  ــازوت وصح ــاه وامل ــات املي إىل خزان

ــطح. ــىل األس ــة ع ــتااليت" املثبت "الس

ــكان  ــن س ــو م ــد، وه ــز محم ــول رام يق

داريــا واســتطاع الدخــول إىل املدينــة 

ــوات  ــه يف ق ــد معارف ــر أح ــرًا، ع مؤخ

األســد، "للوهلــة األوىل فرحــت كثــرًا 

ــس  ــا، بعك ــزيل قامئً ــاهدت من ــا ش عندم

ــي  ــي الت ــازل يف طريق ــن املن ــر م الكث

عانــق ســقفها أرضهــا، ولكنــي انصدمــت 

عندمــا دخلــت عليــه، ألتفاجــأ بخلــوه مــن 

أي محتــوى، مل أســتطع متالــك نفــي مــن 

ــة". ــول الصدم ه

ويوضــح رامــز "مل يتجــاوز عمــر منــزيل 

ســت ســنوات، وكان كل مــا أملــك، كلفنــي 

فرشــه يف تلــك اآلونــة قرابــة مليــون 

ونصــف )مــا يعــادل 30 ألــف دوالر(، كان 

تحــت ســيطرة النظــام منــذ ثــاث ســنوات 

ونصــف، ومل يتعــرض الحــي الــذي أســكن 

فيــه لدمــار كبــر، نظــرًا النســحاب فصائل 

الجيــش الحــر منــه منــذ بدايــة املعركــة".

كثــرٌ مــن القصــص والشــهادات وصلتنــا 

عــن مواطنــني وجــدوا أثــاث بيوتهــم يبــاع 

يف أســواق املســتعمل، واضطــروا لرائهــا 

ــم  ــزة عليه ــا عزي ــا ألنه ــرى، إم ــرة أخ م

ــًا. ــا فع كذكــرى، أو ألنهــم بحاجته

"أم ســعيد"، )55 عاًمــا( ســيدٌة مــن داريــا 

ــدت  ــا وج ــول إنه ــا، تق ــن يف صحناي تقط

أثــاث "غرفــة الضيــوف" عــىل أحــد 

ــت  ــة، واتصل ــي الدويلع ــة يف ح األرصف

بزوجهــا برسعــة لرائهــا بنصــف القيمــة.

ــذا  ــد ه ــش عن ــوم التعفي ــف مفه ومل يتوق

ــن أي يشء  ــازل م ــو املن ــد خل ــد، بع الح

يســتفاد منــه أو ميكــن بيعــه، بــل تطــور 

املفهــوم اىل مصطلــح جديــد بــات متــداواًل 

بــني تجــار التعفيــش يســمى "التنحيس"، 

حســب وصــف عنــارص النظــام عــىل أحــد 

الحواجــز املحيطــة باملدينــة.

و"التنحيــس" يعتــر املرحلــة الثانيــة بعــد 

ــحب  ــىل س ــوم ع ــذي يق ــش"، ال "التعفي

أســاك الكهربــاء مــن مكانهــا داخــل 

ــادة  ــىل م ــول ع ــا للحص ــدران وحرقه الج

ــن. ــايل الثم ــاس غ النح

ومل تكــن داريــا التجربــة األوىل، فقــد 

ســبقتها حمــص والزبــداين والقصــر 

وغرهــا مــن املــدن التــي تــم تطهرهــا من 

ــزال  ــا ي ــام م ــها"، بين ــكانها و"تعفيش س

أهــايل املدينــة يأملــون بالعــودة ولــو عــىل 

ــم. ــاض منازله أنق

"المونة" تعود "خجولة"
إلى المطبخ الداراني

فريق سجل داريا 
المدني يتابع أعماله 

من ريف إدلب

داريا .. من "التعفيش"
إلى "التنحيس"

مكتب فريق سجل داريا المدني في ريف إدلب - الخميس 22 أيلول )عنب بلدي(

"نشاهد يومًيا سحًبا من الدخان األسود يصعد من داخل داريا، سألت صديقي في حاجز قريٍب 
للنظام عن سبب هذه األدخنة، فأوضح أن تجار المستعمل يفصلون الغالف البالستيكي عن 
النحاس بحرقه ليصبح صافًيا وصالًحا للبيع بما يقارب سبعة آالف ليرة للكيلو الواحد"، يقول 

محمد أبو علي، الذي يسكن في طريق العاللي المطل على داريا من صحنايا.

http://www.enabbaladi.net/archives/105572
http://www.enabbaladi.net/archives/105575
http://www.enabbaladi.net/archives/105580
http://www.enabbaladi.net/archives/105575
http://www.enabbaladi.net/archives/105580
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هل ينجح األسد وحلفاؤه بالسيطرة
على مدينة حلب؟

عنب بلدي- خاص 

يسـتفيد األسـد مـن هجومـه الـري املعلن من 

جملـة عوامـل توفـرت يف املحافظة الشـاملية، 

يشـر هـذا التقريـر إىل أبرزها.

حصار من الجهات األربع
رغـم البقعـة الجغرافيـة الكبـرة، نسـبيًا، التي 

تخضـع لسـيطرة املعارضة يف الضفـة الرقية 

ملدينة حلـب، إال أنهـا أصبحت محارصة بشـكل 

كامـل من الجهـات األربـع، بعدما أغلقـت قوات 

األسـد ثغرة الراموسـة من الجنوب، واسـتعادت 

ما تقدمت إليـه املعارضة سـابًقا، لتبدأ بالضغط 

عـىل الفصائل املحلية من محور الشـيخ سـعيد.

من الشـامل، يبـدو الوضـع أكرث تعقيـًدا بعدما 

وسـعت قـوات األسـد وامليليشـيات الرديفة من 

نفوذهـا يف أرض املـاح، وفصلـت بـني بلدات 

حريتـان وكفر حمرة من جهـة، ومخيم حندرات 

وصـواًل إىل منطقة الشـقيف الصناعية من جهة 

أخـرى، لتبـدأ مسلسـل التقـدم باتجـاه املدينة 

شـاماًل بسـيطرتها عىل مخيم حندرات واقرتابها 

مـن القطاع الشـاميل يف األحيـاء الرقية.

ومـن الجهـة الرقيـة يبـدو النظـام السـوري 

أكـرث ارتياًحـا، بإحكامه السـيطرة عـىل املحور 

املتاخـم لألحيـاء الرقيـة بالكامـل، ابتـداًء من 

منطقة “الشـيخ نجـار” الصناعية، وصـواًل إىل 

مخيـم “النـرب” لاجئني الفلسـطينيني.

بينـام، وعـىل املحـور الغـريب، تتجـاور أحياء 

املعارضـة مـع أحيـاء النظـام، مـا عـدا الجهـة 

الهلـك  أحيـاء  فيهـا  تتجـاور  التـي  الشـاملية 

وبسـتان القر مع حي الشـيخ مقصـود التابع 

لسـيطرة وحـدات “حاميـة الشـعب” الكرديـة.

الحلفاء على أبوابها
مـن املرجح أن يكـون إعان معركة حلـب بقرار 

من القيادة الروسـية، بعدما أنهـت اتفاق التهدئة 

املدينـة بغـارات طالـت حتـى املسـاعدات  يف 

األمميـة، فمنـذ منتصف متـوز الفائـت واإلعام 

الـرويس يسـعى إىل تهيئـة األجـواء لخـروج 

املعارضـة مـن املدينـة، من خـال ترويـج فتح 

معابـر إنسـانية لخـروج املقاتلـني ومـن يرغب 

األهايل. مـن 

وقبـل أيـام، أورد “املرصـد السـوري لحقـوق 

اإلنسـان”، ومقـره لنـدن، خـرًا مفاده تحّشـد 

مدينـة  يف  رويس  مقاتـل  آالف  ثاثـة  نحـو 

السـفرة، جنوب رشق حلب، اسـتعداًدا للهجوم 

الكبـر، دون أن تتأكـد عنب بلدي مـن دقة هذه 

املعلومات.

وتزامـن كل ذلـك مـع إعـان حركـة “النجباء” 

العراقيـة زج ألفـي مقاتـي عىل جبهـات حلب، 

آب الفائـت، إذ تعتـر امليليشـيا األجنبيـة األكرث 

ظهـورًا بعـد “حـزب اللـه” اللبنـاين، عـدا عن 

باقـي امليليشـيات األجنبية واملحليـة العاملة يف 

املحافظة.

الفصائل في وضع حرج
سـببت معركـة حلـب األخـرة اسـتنزافًا كبـرًا 

لفصائـل “جيـش الفتـح”، وخـرست خالهـا 

مئـات املقاتلني يف معارك اسـتمرت نحو شـهر 

“الراموسـة”  معـر  بفتـح  تكللـت  ونصـف، 

والسـيطرة عىل الكليات العسـكرية فيها، لكنها 

انتهـت باسـتعادة قـوات األسـد وحلفائه معظم 

خرسته. مـا 

بعـض فصائـل مدينة حلـب انتقلت مـع مطلع 

متوز نحـو أقى شـامل حلب، وتشـارك حاليًا 

يف معـارك “درع الفـرات” مبـؤازرة من الجيش 

الرتيك، يف مواجهة تنظيم “الدولة اإلسـامية”، 

مـا قـد يؤثر عـىل جبهـات املدينـة فيام لـو بدأ 

الهجـوم الري.

ووفًقـا ملعلومـات عنـب بلـدي فإن مسـألة فك 

الحصار عـن مدينة حلـب مازالت قيـد التدارس 

بـني قـادة فصائـل “جيش الفتـح”، لكـن األمر 

أصبـح أكـرث صعوبـة مـن ذي قبـل، إذ عمـل 

النظـام عـىل تدعيـم املحـاور املتقدمة، تحسـبًا 

ألي هجـوم معاكـس.

صبـاح السـبت 24 أيلـول، انسـحبت فصائـل 

املعارضـة مـن مخيـم حنـدرات شـامل املدينة، 

تحـت رضبـات قـوات األسـد وميليشـيا "لـواء 

القدس" الفلسـطيني الرديـف، يف وقت تحاول 

مـن خالـه فـرض سـيطرتها عىل حي الشـيخ 

سـعيد جنـوب املدينـة، وهو ما قـد يجعلها عىل 

أبـواب حي السـكري.

تزامن إعالن النظام السوري عن شّن هجوم واسع، بري وجوي، على األحياء الشرقية لمدينة حلب، والتي تخضع بمعظمها لسيطرة 
فصائل المعارضة، بهدف السيطرة الكاملة عليها، مع تصعيد جوي غير مسبوق ينذر بأيام أكثر دموية في هذه المنطقة المحاصرة.

عناصر من قوات األسد في ريف حلب- الخميس 22 أيلول )فيس بوك(

عنب بلدي - خاص

دخلـت منظومة أسـلحة جديـدة إىل الحرب السـورية، 

مـع انهيار اتفـاق التهدئة الـذي رعته أمريكا وروسـيا، 

بقصـف أحيـاء مدينة حلـب وريفها بعـرات الغارات، 

املايض. االثنـني  منذ 

وحصلـت عنـب بلـدي مـن املكتـب اإلعامـي للدفـاع 

املـدين يف حلـب، عـىل حصيلـة الضحايـا والغـارات 

خـال الفـرتة مـن 19 وحتـى 24 أيلـول، وبلـغ عـدد 

 800 أكـرث مـن  بينـام جـرح  312 مدنيًـا،  الضحايـا 

آخريـن، إثـر نحـو 900 غـارة سـقطت عـىل أحيـاء 

املدينـة.

ومل يكـن عنـارص فريـق الدفـاع املـدين  قادريـن عىل 

طـال  الـذي  القصـف،  نقـاط  جميـع  إىل  الوصـول 

عـرات األحيـاء واملناطق املجـاورة بعـرات الغارات، 

بعـد إصابة عدة كـوادر يف مراكز األنصـاري، وهنانو، 

وبـاب النـرب، وسـيف الدولـة، وخـروج بعضهـا عن 

الخدمـة بشـكل كامل.

ويـروي مراسـل عنـب بلـدي يف حلـب حادثـة خروج 

مركـز األنصـاري عـن الخدمـة، موضًحـا أن صاروًخا 

سـقط قربـه وأحـدث حفـرة عمقهـا حـوايل أربعـة 

أمتـار، ما أدى إىل تهدم جدران وسـقف املدرسـة، التي 

كان يتخذهـا الدفـاع املـدين مركـزًا له يف الحـي، "من 

شـدة قوتـه التدمريـة"، وفـق تعبره.

 

قنابل ارتجاجية
عـن  معلومـات  معارضـة  إعـام  وسـائل  وتناقلـت 

صواريـخ وقنابـل ارتجاجية بدأت روسـيا اسـتخدامها 

املحصنـة  املراكـز  تدمـر  بهـدف  حلـب،  قصـف  يف 

األرض. تحـت  واملاجـئ 

وأظهـرت صـور وتسـجيات مصـورة دمـاًرا كبرًا يف 

مناطـق متفرقـة مـن املحافظتـني، كانت األغلبيـة منها 

حلب. يف 

تلـك  أحدثتهـا  التـي  التدمريـة  القـوة  إىل  وبالنظـر 

رؤوس  عـىل  كاملـة  أبنيـة  هّدمـت  والتـي  القنابـل، 

سـاكنيها، واعترها ناشـطون سـوريون بأنها "الساح 

األكـرث تدمـرًا"، تأكـد اسـتخدام سـاح جديـد ضـد 

املدنيـني يف سـوريا.

"أم القنابل" و "أبو القنابل"
مصـادر عسـكرية مطلعـة أخـرى تحدثـت إىل عنـب 

إمكانيـة أن تكـون األسـلحة املسـتخدمة  بلـدي، عـن 

عبـارة عـن قنابـل ذات قـوة تدمريـة ضخمـة تدعـى 

 Father of All" وهـي اختصـار ملصطلـح ،"FOAB"

Bombs"، وتعنـي "أبـو القنابـل".

 ،2007 عــام  إنتاجهــا  روســيا  بــدأت  القنبلــة 

ملنافســة الواليــات املتحــدة التــي صنعــت مــا 

لجملــة  اختصــار  وهــي   ،"MOAB يســمى" 

ــة ذات  "Massive Ordnance Air Burst"، أي قنبل

ــم  ــا اس ــواء، وله ــر ىف اله ــة تنفج ــر ضخم ذخائ

شــائع آخــر " Mother of All Bombs "، أي "أم 

القنابــل".

ــي  ــل" الت ــو القناب ــن "أب ــات م ــيا مئ ــت روس أنتج

ــط  ــن خلي ــارة ع ــي عب ــرة، وه ــادة متفج ــوي م تح

ــوم،  ــحوق األملني ــار، ومس ــة االنفج ــواد عالي ــن امل م

وأكســيد اإليثيلــني، وتحــدث دمــاًرا ىف دائــرة نصــف 

ــة  ــة األمريكي ــف القنبل ــرت، أي ضع ــا 300 م قطره

التــى تحــدث دمــاًرا ىف مســاحة نصــف قطرهــا 150 

مــرتًا.

وتـزن القنبلـة الواحـدة حـوايل عـرة كيلـو غرامات، 

وتنفجـر عـىل ارتفـاع 1.8 مـرت فـوق سـطح األرض، 

وهي مـن القنابـل الذكية، ويتـم توجيهها عـر األقامر 

. عية لصنا ا

التـي  الجديـدة  األسـلحة  بنوعيـة  الجـزم  ميكـن  ال 

تسـتخدمها روسـيا يف قصـف حلـب بعـد، ورغـم أن 

القنابـل غـر واضحـة املعـامل حتـى اللحظـة، إال أنها 

أحدثـت دمـاًرا كبـرًا يف حلـب.

ووفـق مراسـل عنـب بلـدي فـإن املنطقـة بـني دوار 

قايض عسـكر وحـي الصالحـني نالت النصيـب األكر 

مـن االسـتهداف، وغـّرت تلك األسـلحة معاملها بشـكل 

كامـل عـام كانـت عليـه قبـل أيام.

أسلحة جديدة تستخدمها روسيا لتدمير حلب

قنابـل  وروسـيا  أمريـكا  مـن  كل  صّنعـت 

ارتجاجيـة، يبلغ متوسـط طـول الواحـدة منها 

حـوايل سـبعة أمتـار، بينـا يصـل وزنهـا إىل 

أكـر من طنـن، ويختلف مداها الـذي يصل يف 

كيومـرات. تسـعة  إىل  أقصـاه 

األمريكيـة   "Lockheed  " رشكـة  وصّنعـت 

روسـيا  ومتتلـك   ،1991 عـام  القنابـل  هـذه 

قنابـل مشـابهة، وقـال ناشـطون إن موسـكو 

وحـاة. حلـب  مـن  كل  يف  اسـتخدمتها 

http://www.enabbaladi.net/archives/105198
http://www.enabbaladi.net/archives/105198
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فتاوى تحّرم القتال شمال حلب.. 

قيادي في "الجيش الحر" يهاجم فتاوى 
تجمع "أهل العلم" وجبهة "فتح الشام"

عنب بلدي - خاص 

أصـدرت فصائـل جهاديـة ومجالس رشعية 

بيانـات  السـوري،  والخـارج  الداخـل  يف 

وفتـاوى بخصـوص قتـال فصائل"الجيش 

الحـر" إىل جانب الجيش الـرتيك يف ريف 

حلب الشـاميل، يف مواجهة تنظيـم "الدولة 

اإلسـامية"، فمنهـا مـن مل يجـد حرًجا يف 

ذلـك، وآخـرون ذهبـوا إىل تحريـم القتـال، 

ووصفـت بعض فصائـل "الحـر" بالتبعية 

لــ "البنتاغون".

الشـام"  "فتـح  جبهـة  فتـاوى  وكانـت 

وتجمـع "أهـل العلـم يف الشـام" أبـرز ما 

شـهدته السـاحة اإلعاميـة خال األسـبوع 

الفائـت، ملـا قابلهـا مـن انتقـادات واسـعة 

لناشـطني وقياديـني يف "الجيـش الحـر"، 

وهاجـم رئيـس املكتـب السـيايس يف لواء 

“املعتصـم” التابـع لــ “الجيـش الحـر”، 

مصطفـى سـيجري، بيانـات الطرفـني، يف 

حديـث خّصـه عنـب بلـدي.

وصفهم بـ “أدعياء العلم”
كيـان  وهـو  العلـم”،  “أهـل  تجمـع  وكان 

رشعي تشـّكل مؤخرًا يف الشـامل السوري، 

أصـدر بيانًا أمـس، الخميـس 22 أيلول، أكد 

مـن خاله “حرمة التنسـيق مـع األمريكيني 

قـوات  القـوات،  هـذه  واعتبـار  وأذنابهـم، 

احتـال غازيـة عـدوة لإلسـام”، مضيًفـا 

عـن  الصادقـة  الفصائـل  متييـز  “يجـب 

فصائـل )البنتاغـون( التـي يجـب أن تحـل 

نفسـها، وإال كانـت يف الصـف املعـادي”.

ومل يـَر التجمـع حرًجـا يف التنسـيق بـني 

“الجيش الحـر” واألتـراك يف غرفة عمليات 

“درع الفـرات”، لكنه أشـار إىل وجوب “أن 

ال تـرتك خلـًا يف مناطـق الربـاط األخرى، 

مُيّكـن قـوات النظـام وأعوانهـا مـن إحراز 

تقّدم”.

ويف السـياق، وصـف مصطفـى سـيجري 

املوقعـني عىل بيـان تجمع “أهـل العلم” بـ 

“أدعيـاء العلـم”، قائـًا “لو أنهـم ميتلكون 

القليـل القليـل مـن العلـم كان عليهـم أواًل 

التواصـل معنا والسـامع منـا، فنحن معاليم 

والوصـول إلينـا سـهل، ونحن أهـل األرض 

وقـادة الجهـاد وصنـاع الثورة”.

وأوضـح سـيجري أن بيـان “أهـل العلـم” 

جـاء “خاليًـا متاًمـا مـن أي آيـة أو حديـث 

أو قاعـدة فقهيـة أو أصوليـة، ال تريًحـا 

وال اسـتنباطًا، أو حتـى دليـل عـىل الخيانة 

والعاملـة”، متسـائًا “كيـف يفتـى بنازلة 

أنـه  أم  والدليـل؟  املرجعيـة  عـن  بعيـًدا 

الهـوى؟”، ومضيًفـا “العجيـب أن بعـض 

أعضـاء التجمع مل يسـمع عن البيـان إال من 

خـال اإلعـام وقـد أنكـروه، ومل يوقعـوا 

عليـه أو يقـرؤوه”.

مشـايخ  إىل  بالحديـث  القيـادي  وتوجـه 

التجمـع “هل غاب عـن أدعياء العلـم أنه قد 

أجمـع كل مـن يؤخذ عنهـم العلـم أن جهاد 

الدفـع ال تشـرتط لـه الرايـة، وال يفـرق بني 

صائـل وصائل، وأن مسـائل االسـتعانة هي 

من أبـواب الفقـه وليسـت من العقيـدة؟”.

واسـتطرد قائـًا “ليعلم الجميـع أن قتالنا 

لداعـش هو قتـال لظـامل مرتد باع نفسـه 

ودينـه ألعـداء األمة، مـن اسـتقدم األعداء 

يسـتعني  مـن  هـو  املسـلمني  لقصـف 

بالكافـر عـىل املؤمـن، وليـس أمثالنـا من 

الفقـراء ممـن يدعي الغـرب دعمهـم وهو 

رشيـك األسـد وداعش يف قتلهـم “، وتابع 

السـنوات  طيلـة  أرضنـا  يف  ثباتنـا  “إن 

املاضية يف وجـه االنفصاليـني والدواعش 

أيـام  وخصوًصـا  أسـطوريًا،  ثباتًـا  كان 

حصـار مـارع، أيـن كان هؤالء مـن أدعياء 

. ” ؟ لعلم ا

وهاجم “فتح الشام”
مـن جهتهـا، نـرت جبهـة “فتح الشـام” 

)النـرة سـابًقا( بيانًا، الجمعـة 23 أيلول، 

قالـت فيـه إنهـا تـرى “حرمـة القتـال يف 

الريف الشـاميل تحـت أي طـرف إقليمي أو 

تحالـف دويل، ال عـىل جهة االسـتعانة، وال 

مـن بـاب التنسـيق معـه، ألن واقـع الحال 

الـروط  توفـر  ولعـدم  اسـتعانة،  ليـس 

الرعيـة الازمـة لذلـك”، بحسـب مـا جاء 

يف البيـان.

ــل  ــض الفصائ ــال بع ــارت إىل أن قت وأش

ــب  ــف حل ــني يف ري ــة األمريكي ــت راي تح

الشــاميل، يجعــل القــول باالســتعانة 

ــة  ــة الرعي ــن الناحي ــر م ــر معت “غ

ــدو  ــكا “ع ــار أن أمري ــة”، باعتب والواقعي

ــلمني”،  ــىل املس ــارش ع ــل مب ــر صائ كاف

والتعامــل معهــم “حــرام” تحــت أي مرر 

ــان. ــب البي ــة، بحس وذريع

واتهمت “فتح الشـام” فصيـي “املعتصم” 

أنهـام  الحـر”  “الجيـش  يف  و”الحمـزة” 

األمريكيـة  الدفـاع  لـوزارة  تابعـني 

)البنتاغـون(، وتأمتـران بأمـره، وتقاتـان 

الـدويل. التحالـف  رايـة  تحـت 

وحـول  ذلك، قـال سـيجري “أما عـن بيان 

جبهـة النـرة فنقـول أيًضـا تاريخهـم مل 

ينسـاه الشـعب السوري ولن ينسـاه، تكفر 

الجيـش الحر وقتل عنارصه ورسقة سـاحه 

واغتصـاب مقراتـه واغتيال قادتـه، ورفض 

االحتـكام للرع.. هـذا تاريخهـم معنا”.

الحـر”  “الجيـش  يف  القيـادي  وتعّجـب 

“داعـش”  قتـال  حرمانيـة  فتـوى  مـن 

بالتعـاون مـع أنقرة، قائـًا “مـاذا يريدون 

منـا؟ أن نقطـع العاقـة مـع تركيا املسـلمة 

التـي احتضنتنـا؟ لصالـح اسـتعداء تركيـا 

الريـف  تـرك  مـن  لصالـح  وتكفرهـا؟ 

)PKK(؟”. لــ  الشـاميل 

وشــدد ســيجري عــىل أن ثبــات “الجيــش 

ــع  ــن لقط ــر” يف األرض كان “الضام الح

الطريــق عــىل املشــاريع الدوليــة املعاديــة 

ــن  ــن م ــع “نح ــعب”، وتاب ــة والش لألم

وقــف يف وجــه مــروع التقســيم، فأيــن 

ــًا  ــم قائ ــا جــوالين؟”، وخت كنــت أنــت ي

“إننــا حملنــا الســاح للدفــاع عــن أرضنــا 

ــه  ــم الل ــى يت ــه حت ــن نرتك ــا ول وعرضن

ــا”. ــك دونه ــا أو نهل ــر ثورتن ن

عـدد  جانـب  إىل  املعتصـم  لـواء  ويقاتـل 

مـن فصائـل “الجيـش الحر” ضمـن غرفة 

عمليـات “درع الفـرات” بدعـم مـن الجيش 

الـرتيك، ونجحـت بطـرد تنظيـم “الدولـة 

الحـدودي مـع  الريـط  اإلسـامية” مـن 

تركيـا يف ريـف حلـب الشـاميل.

وتـأيت هـذه البيانـات غـداة دخـول جنود 

نحـو  قبـل  الراعـي  بلـدة  إىل  أمريكيـني 

العمليـات يف  أسـبوع، لتوضـح تركيـا أن 

ريف حلـب الشـاميل تأيت بتنسـيق مبارش 

مـع الواليـات املتحـدة األمريكيـة.

عنب بلدي - خاص  

نعــت أوســاط املعارضــة الســورية، وزيــر اإلدارة 

املحليــة يف الحكومــة الســورية املؤقتــة، يعقوب 

ــاري  ــر انتح ــر تفج ــل إث ــذي قت ــار، وال الع

ــة  ــة يف مدين ــر للرشط ــاح مخف ــتهدف افتت اس

ــول،  ــس 22 أيل ــا، الخمي ــة درع ــل مبحافظ إنخ

ــة  ــخصيات املحافظ ــن ش ــدد م ــره ع ــل إث ُقت

ــكرية. ــية والعس السياس

وعقــب التفجــر بســاعات، أعلــن تنظيــم 

عــن  مســؤوليته  اإلســامية"  "الدولــة 

العمليــة، وأشــار إىل أن أحــد مقاتليــه ويدعــى 

ــه وســط  ــر نفس ــوب الدرعــاوي" فّج ــو أي "أب

لتؤكــد  املحافظــة،  شــخصيات  مــن  عــدد 

أوســاط إعاميــة أن منفــذ الهجــوم ال يتعــّدى 

15 مــن عمــره. الـــ 

حارب الفوضى وقتل أمام صرٍح "أمني" 
ــام رصح  ــل أم ــع اغتي ــة الرفي ــؤول املعارض مس

أمنــي ثــوري يف حــوران، وهــو مــا يــدل عــى 

ــة  ــة يف املحافظ ــوىض األمني ــوة الف ــق فج عم

الجنوبيــة، وســهولة وصــول وحركــة انتحاريــي 

ــا. ــم” فيه “التنظي

ــر  ــدة من ــن بل ــو اب ــار، وه ــوب الع ــعى يعق س

يف محافظــة درعــا، إىل إنجــاح فكــرة املجالــس 

ــة  ــر تجرب ــاول تطوي ــوران، وح ــة يف ح املحلي

ــراغ  ــد الف ــهم يف س ــا، لتس ــس وضبطه املجال

ــوران  ــاء ح ــا وجه ــا دع ــو م ــي، وه الحكوم

ــة،  ــس املحافظ ــس ملجل ــن كرئي ــه مرت النتخاب

ــام  ــر الع ــه، أواخ ــل اختطاف ــت قب ــا كان آخره

ــت  ــي طال ــا الت ــرة ذاته ــي الف ــايض، وه امل

قضائيــة يف  ســلطة  أعــى  يد “اإلرهــاب” 

ــم،  ــامة اليتي ــيخ أس ــة بالش ــة، ممثل املحافظ

ــوران  ــدل ح ــتهدف ع ــه اس ــل إن ــر قي يف تفج

ــا. وأمنه

ــى  ــدين ع ــع امل ــاء الطاب ــرة إضف ــُرق فك مل ت

لفصائــل  درعــا،  يف  “املحــررة”  املناطــق 

محســوبة عــى التيــار “األســود” بالرايــة 

قبــل رشيحــة  تتهــم مــن  والفكــر، كــا 

“الثــوار”، فاختطفــه مســلحو “حركــة املثنــى”، 

قبــل أن يحــرره “الجيــش الحــر” مــن قبضتهــم.

وهــو مــا دعــا “املثنــى” آنــذاك لـــ “اللعــب عــى 

ــهداء  ــة “ش ــع جاع ــوت م ــوف”، فانض املكش

الرمــوك”، واتهــم الجانبــان بتبعيتهــا املطلقــة 

لتنظيــم “الدولــة اإلســامية”.

حــاز العــار عــى ثقــة “الجيــش الحــر” 

ــال  ــوران خ ــة يف ح ــات الثوري ــي املكون وباق

فــرة قصــرة مــن الزمــن، فرغــم عمــره 

ــاب  ــتفاد الش ــا، اس ــاوز 35 عاًم ــذي مل يتج ال

ــى  ــزًا ع ــه حائ ــة كون ــه التعليمي ــن إمكانيات م

ــي”،  ــاج النف ــاد والع ــتر يف “اإلرش ماجس

ــة  ــة لقولب ــاء املحافظ ــاد أبن ــة إرش يف محاول

التجربــة الثوريــة نحــو املدنيــة، وعــاج أمــراض 

الســاح وآفاتــه، لكنــه أخفــق يف ذلــك، فصــوت 

ــرًا. ــر تأث ــاص كان أك الرص

ــغل  ــار ليش ــر الع ــا، اخت ــبعن يوًم ــل س قب

املحليــة يف حكومــة  اإلدارة  منصــب وزيــر 

ــي  ــة الت ــة”، الحكوم ــب “املؤقت ــو حط ــواد أب ج

ــوري،  ــل الس ــاءات الداخ ــع كف ــا تجم ــل إنه قي

وتعــزز الســلطة املدنيــة يف املناطــق “املحــررة”، 

وقــد شــهدت حــوران يف نفــس الفــرة أعنــف 

عمليــات اغتيــال بحــق ناشــطن وقياديــن يف 

ــا  ــة منوذًج ــح املحافظ ــر”، لتصب ــش الح “الجي

للفــوىض، بعدمــا كانــت مثــااًل النضبــاط 

ــوام. ــل أع ــوري قب ــل الث العم

ــة الســورية لإلعــام” إن طفــًا ال  تقــول “الهيئ

يتعــدى الـــ 15 مــن عمــره، فجــر نفســه أمــام 

ــا كان  ــل، حين ــة إنخ ــي يف مدين ــر أمن مخف

ــل  ــه. فاغتي ــون بافتتاح ــه يهّم ــار ورفاق الع

ــدًدا. ــوران مج ــن ح ــل وُضب أم الرج

الحكومة المؤقتة
 تنعي مسؤوليها وتتهم النظام

وعقــدت الحكومــة الســورية املؤقتــة، الخميس، 

ــا يف مقرهــا يف مدينــة غــازي  مؤمتــًرا صحفًي

ــي  ــال الت ــة االغتي ــول حادث ــة، ح ــاب الركي عنت

طالــت اجتاًعــا لوزيــر اإلدارة املحليــة وأعضــاء 

الحكومــة الســورية املؤقتــة يف درعــا.

وأوضــح رئيــس الحكومــة، جــواد أبــو حطــب، 

ــبب  ــوم تس ــر الي ــل ظه ــة إنخ ــر مدين أن تفج

ــار،  ــوب الع ــة يعق ــر اإلدارة املحلي ــل وزي مبقت

واملهنــدس جــال العاريــن معــاون وزيــر 

ــات. الخدم

وأوضــح أبــو حطــب أن عمليــة االغتيــال حدثــت 

يف متــام الســاعة 14:20 دقيقــة ظهــًرا، خــال 

افتتــاح مخفــر للرشطــة يف مدينــة إنخــل، 

ــارشة  ــار يف الع ــع الع ــدث م ــه تح ــًدا أن مؤك

صباًحــا، قبــل أن يتوجــه الوزيــر إىل حفــل 

تكريــم للمتفوقــن بالشــهادة الثانويــة، ومنهــا 

ــر. ــاح املخف إىل افتت

واتهــم رئيــس الحكومــة، النظــام الســوري 

ــام يف  ــة النظ ــة، “عصاب ــه وراء العملي بوقوف

دمشــق مســؤولة عــن التفجــر”، مطالًبــا 

ــام  ــن نظ ــه ع ــحب دعم ــدويل بس ــع ال املجتم

ــة. ــة املؤقت ــم الحكوم ــق، ودع دمش

ــول  ــدي ح ــب بل ــلة عن ــؤال مراس ــى س ورًدا ع

مــا إذا كانــت هــذه الحادثــة خرًقــا أمنًيــا 

ــب  ــو حط ــح أب ــة، أوض ــة املؤقت ــل الحكوم لعم

ــا،  ــل درع ــة داخ ــذ البداي ــم من ــار مقي أن “الع

ــا  ــون اخراًق ــد يك ــدث ق ــذي ح ــك أن ال وال ش

ــحب  ــت لس ــالة كان ــربًا أن “الرس ــا”، معت أمنًي

ــن األرض”. ــا ع ــا ورشعيتن عملن

ــذ العــام  ــا كبــرًا من ــا أمنًي وتعيــش درعــا فراًغ

الفائــت، تخللــه عــرشات االغتيــاالت بحــق قــادة 

ــة،  ــرة يف املحافظ ــخصيات مؤث ــطن وش وناش

وســط مطالبــات بــرورة ضبــط الحالــة 

ــررة". ــق "املح ــة يف املناط األمني

فتى من "داعش" فّجر نفسه وسط مسؤولين في حوران

يعقوب العمار..
اغتيال مسؤول رفيع في المعارضة السورية في درعا 

http://www.enabbaladi.net/archives/105233
http://www.enabbaladi.net/archives/104995
http://www.enabbaladi.net/archives/104995
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سيارة إسعاف على الحدود السورية- األردنية تنتظر السماح لها بدخول األردن - أيلول 2016 )ناشطون(

محمد قطيفان - درعا    

أعلنــت الســلطات األردنيــة أواخــر حزيران 

املــايض حدودهــا الشــاملية مناطــق 

عســكرية مغلقــة، عــىل خلفيــة الهجــوم 

الــذي تعــرض لــه حــرس الحــدود األردين 

ــف  ــان وخلّ ــم الركب ــن مخي ــرب م بالق

ــا  ــو م ــه، وه ــى يف صفوف ــىل وجرح قت

ــامية” يف  ــة اإلس ــم “الدول ــاه تنظي تبن

وقــت الحــق، لينعكــس هــذا اإلعــان عىل 

ــاه األرايض  ــى باتج ــور الجرح ــة عب حرك

األردنيــة لتلقــي العــاج، حيــث تــم إغاق 

ــع  ــل، لتتقط ــبه كام ــكل ش ــدود بش الح

ــن ال  ــى الذي ــرات الجرح ــبل يف ع الس

يجــدون العــاج الــازم لهــم يف الداخــل 

ــوري.  الس

ــف  ــن ضع ــا م ــة درع ــاين محافظ تع

ــىل  ــة، فع ــات الطبي ــر يف اإلمكاني كب

الرغــم مــن الحــدود الواســعة التــي 

األردن،  بجارتهــا  املحافظــة  تربــط 

وســيطرة فصائــل املعارضــة عــىل هــذه 

الحــدود، إال أن قــرارًا أردنيـًـا غــر معلــن، 

ــدات  ــزة واملع ــور األجه ــن عب ــل م جع

الطبيــة الحديثــة إىل داخــل ســوريا خطًا 

ــة  أحمــر، حيــث تعــاين املشــايف امليداني

ــزة  ــل ألجه ــاب كام ــن غي ــا م يف درع

ــني  ــوري والرن ــي املح ــر الطبق التصوي

املغناطيــي، كــام تعــاين مــن محدودية 

يف  الطبيــة  الخــرات  يف  كبــرة 

ــة، وهــو  ــة والعصبي اختصاصــات األوعي

ــل  ــي يف الداخ ــع الطب ــل الوض ــا جع م

محــدود اإلمكانيــات، يقتــر عملــه 

عــىل املشــايف والنقــاط الطبيــة امليدانية، 

ــى  ــام الجرح ــا، أم ــزًا متاًم ــف عاج ويق

ــراض  ــام األم ــرة، أو أم ــات خط بإصاب

املزمنــة، لتضــاف هــذه املعانــاة، إىل 

ــاء إىل  ــرة األطب ــع هج ــر م ــاة األك املعان

ــوريا. ــارج س خ

ملف درعا الطبي خارج السيطرة
ــة،  ــيئ يف املحافظ ــي الس ــع الطب الوض

جعــل اعتامدهــا عــىل جارتهــا األردن 

خيــارًا ال مهــرب منــه، فتوجــه اآلالف مــن 

ــرة  ــات الخط ــن ذوي اإلصاب ــى م الجرح

للعــاج يف املشــايف األردنيــة، الحكوميــة 

منهــا أو الخاصــة، وشــهدت غــرف العاج 

ــا باملــرىض  ــة ازدحاًم يف املشــايف األردني

واملصابــني القادمــني مــن خلف الحــدود.

الناشــط محمــد العيــى أوضــح يف 

ــهد  ــذا املش ــدي أن "ه ــب بل ــه لعن حديث

ــه  ــا أن ــة"، موضًح ــه بدق ــا ل كان مخططً

جــزء مــن السياســة األردنيــة التــي تقيــد 

عمــل الهيئــات واملنظــامت املعارضــة 

ــى  ــاف العي ــا، وأض ــوب عموًم يف الجن

ــل،  ــي يف الداخ ــم الطب ــاف الجس "إضع

واعتــامده الكامــل عــىل املشــايف األردنية، 

كان قــرارًا مقصــوًدا، ليتحــول ملــف 

ــانيًا، إىل  ــا إنس ــه ملًف ــن كون ــى م الجرح

ــط". ــة ضغ ورق

ورأى الناشــط املهتــم بالجانــب الطبــي يف 

درعــا أن إغــاق الحــدود بوجــه الجرحــى 

قــرار تتخــذه األردن بشــكل متكــرر، 

مضيًفــا "تُغلــق الحــدود بوجــه الجرحــى 

ــط  ــة الضغ ــادة األردني ــى أرادت القي مت

ــذا  ــار ه ــى س ــح مت ــل، وتُفت ــىل الداخ ع

الداخــل كــام تريــد القيــادة األردنيــة لــه 

ــر". أن يس

ــذ  ــه من ــة، أن ــات الطبي ــر اإلحصائي وتش

إغــاق الســلطات األردنيــة للحــدود، 

ــت  ــا، رفض ــن 25 جريًح ــرث م ــويف أك ت

الســلطات األردنيــة مرورهــم لتلقــي 

العــاج يف أراضيهــا، بينــام يحــاول 

"مكتــب اإلخــاء املوحــد" يف مدينــة 

درعــا، املســؤول عــن نقــل الجرحــى نحو 

املعابــر الحدوديــة، بشــكل يومــي إدخــال 

أعــداد مــن الجرحــى، وســط رفــض دائــم 

مــن قبــل حــرس الحــدود األردين الذيــن 

ــع  ــر، مبن ــذون األوام ــم ينف ــدون أنه يؤك

اقــرتاب أي شــخص مــن الحــدود مبــا يف 

ــى. ــرور الجرح ــع م ــك من ذل

إسرائيل البديل المّر
ــات  ــام الهيئ ــِق أم ــاق، مل يُب ــذا اإلغ ه

ــر إال  ــًا آخ ــى ح ــة وذوي الجرح الطبي

التوجــه إىل إرسائيــل، والعمــل عــىل 

إدخــال الجرحــى للعــاج يف األرايض 

املحتلــة، إذ مل يعــد رسًا اســتقبال مشــاف 

إرسائيليــة لجرحــى ســوريني، عــىل الرغم 

ــم. ــة أعداده ــن قل م

لعنــب  مطلعــة  مصــادر  وأوضحــت 

ــاج يف  ــى للع ــال الجرح ــدي أن إدخ بل

ــس  ــه لي ــن، ولكن ــة ممك األرايض املحتل

باألمــر الســهل، فإدخــال الجريح يســتلزم 

تقييمــه طبيًــا مــن إحــدى النقــاط 

عــىل الريــط الحــدودي، كــام يســتلزم 

ــل الدخــول،  ــه عــىل إذن أمنــي قب حصول

ــه. ــد مبرافقت ــامح ألح دون الس

ــول  ــار الدخ ــن أن خي ــم م ــىل الرغ وع

عــىل  متــاٌح  املحتلــة  األرايض  نحــو 

ــاغة  ــى باستس ــه ال يحظ ــه، إال أن ضعف

ــون  ــن يفضل ــايل، الذي ــن األه ــر م الكث

املــوت يف الداخــل عــىل العــاج يف 

املشــايف اإلرسائيليــة.

طارق أبو زياد - إدلب     

ــاقط يف  ــدأت بالتس ــي ب ــر الت ــرات املط ــع أوىل قط م

مناطــق متفرقــة مــن الشــامل الســوري، أصبــح تأمــني 

مســتلزمات التدفئــة للشــتاء املقبــل رضورة حتميــة، لكن 

ــايض،  ــام امل ــن الع ــد م ــوة أش ــل قس ــتاء يحم ــذا الش ه

ليســت يف انخفــاض درجــات حــرارة، بــل يف تضاعــف 

ــايل  ــم أه ــه معظ ــد علي ــذي يعتم ــب ال ــعار الحط أس

ــامل. الش

ارتفعــت أســعار الحطــب يف الشــامل الســوري بنســبة 

ــعار  ــب أس ــايض، بحس ــام امل ــع الع ــة م %100 باملقارن

الصنوبــر  بلــدي، فحطــب  عنــب  عليهــا  اطّلعــت 

"الناشــف" بيــع هــذا العــام بـــ 45 ألــف لــرة ســورية 

ــايض،  ــام امل ــا يف الع ــل 20 ألًف ــد، مقاب ــن الواح للط

بينــام ارتفــع ســعر حطــب الزيتــون إىل 60 ألــف لــرة 

ــا. ــايض أيًض ــام امل ــا الع ــل 30 ألًف ــام، مقاب ــذا الع ه

ورصــدت عنــب بلــدي آراء بعــض املواطنــني يف ريفــي 

ــو  ــود، وه ــاس محم ــاج عب ــال الح ــب، فق ــب وحل إدل

مــن أهــايل مدينــة أريحــا يف ريــف إدلــب، إنــه تفاجــأ 

بشــكل كبــر لــدى ذهابــه لــراء الحطــب الــازم لهــذا 

ــر  ــرهقه أم ــا، وس ــرت جذريً ــعار تغ ــتاء، فاألس الش

ــة  ــاج إىل ثاث ــه يحت ــيام أن ــام، ال س ــذا الع ــب ه الحط

ــرة. ــه كب ــار أن عائلت ــة، باعتب ــان للتدفئ أطن

ــي  ــل أربعين ــو رج ــوان، وه ــمر رش ــع س ــام امتن بين

نــازح مــن مدينــة حــامة إىل إدلــب، عــن رشاء الحطــب 

ــعر  ــوازي س ــح ي ــعره أصب للشــتاء، موضًحــا أن س

ــري، ــكل تقدي ــازوت، بش ــل امل برمي

ــن  ــًدا م ــا واح ــة طًن ــازوت بالتدفئ ــل امل ــل برمي ويقاب

ــل  ــتعداد لفص ــوان لاس ــا رش ــا دع ــو م ــب، وه الحط

الشــتاء بــراء املــازوت "الحطــب أوفــر مــن املــازوت، 

ــايل،  ــت الح ــر يف الوق ــرق يذك ــاك ف ــد هن ــن مل يع لك

ــتغنيني  ــامزوت س ــأدفعها لل ــي س ــدة الت ــة الزائ فالتكلف

ــور  ــن األم ــا م ــه وغره ــه وتقطيع ــاء حمل ــن عن ع

ــب". ــة بالحط املتعلق

ــار  ــو ص ــى ل ــب "حت ــل الحط ــض اآلراء تفض ــن بع لك

ــرد  ــده مــن حــرارة تقــي ب ــا يول ــف" مل ــة أل الطــن مبي

الشــتاء، مبــا ال يقــارن مــع مدافــئ املــازوت أو الكهرباء.

لماذا ارتفع السعر؟
ــاد  ــاع أســعار الحطــب هــذا العــام إىل ازدي يعــود ارتف

الطلــب بشــكل الفــت قبيــل فصــل الشــتاء مــع ارتفــاع 

ــجار  ــود أش ــة وج ــة إىل صعوب ــة، إضاف ــود التدفئ وق

ــوام  ــر يف األع ــع الجائ ــا القط ــا طاله ــة، بعدم يابس

الســابقة، بحســب مــا أوضــح فــاروق الحمــوي، وهــو 

ــريب. ــب الغ ــف إدل ــط يف ري ــب ينش ــر حط تاج

وســاهم انخفــاض قيمــة اللــرة الســورية مقابــل 

ــت  ــام الفائ ــني الع ــبة %30، ب ــة بنس ــات األجنبي العم

والجــاري، بارتفــاع ســعر حطــب التدفئــة بشــكل غــر 

ــاروق. ــر ف ــاد التاج ــام أف ــبوق، ك مس

ــر  ــا عــىل الســوريني، إث ــأيت شــتاء هــذا العــام صعبً ي

تدهــور واضــح يف البنيــة التحتيــة التــي توفــر الكهرباء 

ــام،  ــق النظ ــني يف مناط ــات للمواطن ــاز واملحروق والغ

ــات  ــب أو املحروق ــك بالحط ــن كل ذل ــتعاضة ع واالس

ــة. ــق املعارض ــتيك يف مناط ــادة الباس ــن م ــة م املنتج

ــا  ــد عليه ــي يعتم ــية الت ــادة الرئيس ــو امل ــب ه الحط

الســوريون للتدفئــة يف ظــروف الحــرب التي يعيشــونها، 

ــة  ــة التقليدي ــه عــن مــادة التدفئ إذ متــت االســتعاضة ب

قبــل الثــورة )املــازوت(، النخفــاض تكلفتــه وتوفــره يف 

ــرب. ــن الح ــنوات األوىل م الس

بعض األهالي يعزفون عن شرائه  

الحطب يرتفع بنسبة %100 في الشمال السوري 

إغالق الحدود مستمر والجريح "مشروع شهيد 

جرحى درعا.. ورقة ضغط أردنية

مصــدر عســكري يف أحــد فصائــل الجيش 

الحــر يف درعــا، طلــب عــدم الكشــف عــن 

اســمه، أوضــح لعنــب بلــدي أن السياســة 

األردنيــة هــي "سياســة عقابيــة"، وليســت 

أمنيــة تهــدف لتأمــني الحــدود كام يشــاع.

ــدود  ــكري "الح ــدر العس ــاف املص وأض

مــن الجهــة املقابلــة ملحافظــة درعــا 

ــرتاق  ــهد أي اخ ــل، ومل تش ــة بالكام مؤّمن

مســبًقا، حيــث تتكفــل الجبهــة الجنوبيــة 

ــرتاق  ــرًا إىل أن االخ ــني"، مش ــذا التأم به

ــدود يف  ــه الح ــت ل ــذي تعرض ــي ال األمن

ــًدا،  ــا أب ــي درع ــايض ال يعن ــران امل حزي

وموضًحــا أن "مخيــم الركبــان يبعــد 

وال  درعــا،  عــن  الكيلومــرتات  مئــات 

يشــهد أي وجــود للجيــش الحــر، فإغــاق 

الحــدود املقابلــة لدرعــا كــرد عــىل حادثة 

ــاق  ــذا اإلغ ــي أن ه ــان، تعن ــم الركب مخي

ليــس لــه هــدف أمنــي، بــل هدفــه 

ــرث". ــل ال أك ــىل الداخ ــط ع الضغ

ــش  ــل الجي ــدر إىل أن فصائ ــوه املص ون

الحــر تتعــرض لضغــوط داخليــة لتحريك 

ــن  ــام، بالتزام ــوات النظ ــد ق ــا ض جبهاته

ــىل  ــاظ ع ــة للحف ــوط خارجي ــع ضغ م

هــدوء الجبهــات، مضيًفــا "إغــاق الحدود 

أمــام الجرحــى هــو جــزء مــن هــذا 

ــط". الضغ

وكانــت الهيئــات واملنظــامت الدوليــة، 

كمنظمــة العفــو الدوليــة، واملفوضيــة 

ناشــدت  الاجئــني،  لشــؤون  العليــا 

الســلطات األردنيــة أكــرث مــن مــرة، 

إلبقــاء حدودهــا مفتوحــة أمــام الاجئــني 

والجرحــى واملســاعدات اإلغاثيــة، واعتــرت 

ــاق  ــداتها أن إغ ــامت يف مناش ــذه املنظ ه

الحــدود تســبب يف معانــاة شــديدة آلالف 

ــني  ــىل تأم ــن ع ــر القادري ــني غ املدني

امللجــأ اآلمــن، مــا يعــرض حياتهــم للخطر 

ــتمر. ــكل مس بش

ــة يف  ــلطات األردني ــتمرار الس ــط اس وس

التعامــل مــع الجرحــى عــىل أنهــم أرقــام 

ــا،  ــا أو انخفاضه ــم ارتفاعه ــرّدة، ال يه مج

السياســة  الفائــدة  يهــم  مــا  بقــدر 

ــم،  ــن ورائه ــا م ــي تجنيه ــكرية الت والعس

ــة يف  ــعبية والطبي ــاط الش ــع األوس ال يس

درعــا إال توجيــه املناشــدات تلو املناشــدات 

ــة،  ــات الدولي ــة والهيئ ــلطات األردني للس

للســامح بإدخــال الجرحــى لتلقــي العاج، 

وحتــى ذلــك الحــني، ال يبــدو أن خيــارات 

ــرة. ــا كث ــى يف درع الجرح

إغالق الحدود للعقاب فقط
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بهار ديرك - ريف الحسكة    

بدأ مزارعـو مدن وبلدات محافظة الحسـكة 

جنـي محصـول القطـن للموسـم الزراعـي 

الحـايل قبـل أيـام، وبينـام قـّدرت وكالـة 

األنباء الرسـمية )سانا( املسـاحات املزروعة 

"يف مناطـق االسـتقرار الزراعي" بـ 4800 

هكتار، وتوقّعـت مديرية الزراعـة إنتاج 15 

ألـف طـن، أكـد مزارعـون قطافًـا أقـل من 

 . لك ذ

توقعات بانخفاض اإلنتاج
صالـح الصالـح، مهنـدس زراعـي يعمـل 

أال  قـّدر  الزراعـي،  الحسـكة  مـرف  يف 

يتجـاوز إنتـاج القطن لهـذا العـام أكرث من 

سـتة آالف طـن، بعـد أن كان العـام املايض 

24 طًنـا، وفـق إحصائيـات مديريـة زراعة 

النظـام السـوري، موضًحـا يف حديثـه إىل 

املزروعـة مـن  املسـاحات  أن  بلـدي  عنـب 

مدينة املالكيـة إىل الدرباسـية "قليلة جًدا".

وأكـد املراقـب الزراعـي يف مدينـة املالكية، 

وبلـدات  ومـدن  مدينتـه  أن  خليـل،  ديـار 

الجواديـة،  اليـان،  اليعربيـة،  معبـدة، 

القحطانية، "مناطق شـبه خاليـة من زراعة 

القطـن عـدا مشـاريع زراعية محـدودة يف 

كل منطقـة، ال تتجـاوز مسـاحة الواحـدة 

منهـا هكتاريـن.

ولفـت خليـل يف حديثـه إىل عنـب بلدي أن 

معظـم املشـاريع يف تلـك املناطـق توقفت 

عـن العمـل العـام الحـايل، "بعـد أن كانت 

الهكتـارات  مئـات  سـقاية  عـىل  تعمـل 

وتعطـي إنتاًجـا جيـًدا".

ل مسـاحات مزروعـة يف ريـف  ومل تسـجَّ

الجواديـة )جـل آغـا( الجنويب، وفـق خالد 

الزراعيـة،  املصلحـة  يف  العامـل  جمعـة، 

والتـي تتبـع ملديرية زراعـة الحسـكة التي 

يديرهـا النظـام، وأوضـح لعنـب بلـدي أن 

للمزارعـني  خدمـة  أي  تقـدم  مل  املصلحـة 

طيلـة العـام، "يف هـذا الوقـت من السـنة 

باملزارعـني  ميتلـئ  املصلحـة  مبنـى  كان 

الراغبـني بالحصول عىل تراخيص تسـويق 

القطـن”.

أسباب مختلفة
ساهمت في خفض اإلنتاج

يعـود تقلص املسـاحات املزروعـة يف ريف 

الحسـكة ألسـباب مختلفة، وباألخص زراعة 

القطـن، التـي تختلف عـن باقـي املحاصيل 

خاصـة،  ورشوطًـا  مسـتلزمات  وتتطلـب 

أبرزهـا كرثة السـقاية.

مــروان قاســمو، مــزارع مــن ريــف 

الحســكة، تــرك العمــل يف زراعــة القطــن 

قبــل عامــني، يف ظــل نقــص البــذار 

وغيــاب شــبه كامــل لليــد العاملــة، وفــق 

ــب  ــه إىل عن ــح يف حديث ــره، وأوض تعب

ــلبًا  ــر س ــايل تأث ــم الح ــدي، أن املوس بل

لنــدرة قطــع تبديــل املحــركات ومضخــات 

امليــاه املتوقفــة، وتحكــم مالــي الرافعــات 

التــي تســتخدم يف تبديــل القطــع املعطلــة 

ــه. ــد وصف ــىل ح ــعر، ع ــة الس مرتفع

بـدوره فّضـل املـزارع نـور الديـن علواين، 

غـر  آخـر  محصـول  زراعـة  إىل  التوجـه 

القطـن هـذا العـام، عازيًـا يف حديثـه إىل 

عنـب بلـدي السـبب "ألن الدولـة مل يعـد 

املزارعـني  مـن  اإلنتـاج  رشاء  بإمكانهـا 

بعـد تعـرض املسـاحات املزروعـة بالقطن 

مـن  واالسـتهداف،  للحـرق  املحافظـة  يف 

األرض يف  املتنازعـة عـىل  األطـراف  قبـل 

الحسـكة”.

المصارف الزراعية خارج الخدمة
خـروج املصـارف الزراعيـة عـن الخدمـة، 

وإهاملها للمزارعني، كان سـببًا أساسـيًا يف 

عـزوف املزارعـني عـن زرع القطـن، إضافة 

إىل غيـاب الدعـم الزراعـي بكافة أشـكاله، 

مـن قبـل األطـراف التـي تديـر املحافظة.

وبينـام تتلخص مهمـة املصـارف الزراعية، 

ماليـة  ومبالـغ  واألسـمدة  البـذار  بتوفـر 

دعـاًم للمزارعـني، من خال قـروض طويلة 

األمـد، كانـت تسـاعدهم يف رشاء املحركات 

واملضخـات، يـرى املهنـدس عمـر رمضان، 

الـذي يعمـل يف أحـد املصـارف الزراعيـة 

بريف الحسـكة، أن "املزارع تـرك مهنته يف 

ظـل غياب دعـم املصـارف".

وألقـى رمضـان املسـؤولية عـىل مديريات 

النظـام السـوري، و"اإلدارة الذاتيـة" التـي 

تديـر املسـاحات األكر يف الحسـكة، ولفت 

موسـم  أن  إىل  بلـدي  لعنـب  حديثـه  يف 

العـام املايض مـن القطـن رغم قلتـه إال أن 

"خافـات بـني املرفـني عـىل إدارة معر 

سـياملكا بـني سـوريا وكردسـتان العـراق 

تصديـره". مـن  منعت 

الزراعيـة،  املحاصيـل  تاجـر  اعتـر  بينـام 

غسـان فـارس، يف حديثـه إىل عنـب بلدي، 

أن فتـح بـاب التصديـر خارج الحسـكة من 

خـال املعر "سيشـجع املزارع عـىل زراعة 

ألنـه  القطـن  مـن  ممكنـة  مسـاحة  أكـر 

بيعها". سيسـتطيع 

يروج النظـام السـوري أن محاصيل القطن 

"جيدة" هـذا العـام، رغم إصابة مسـاحات 

يف ريف الحسـكة بـدودة اللـوز، التي أثرت 

سـلبًا عـىل اإلنتـاج، وفـق مديريـة زراعـة 

النظام.

أي  أيلـول،   24 السـبت  حتـى  تصـدر  مل 

واإلصـاح  الزراعـة  وزارة  مـن  تعليـامت 

الزراعـي بخصـوص تسـويق املوسـم، بعد 

أن حـددت سـعر رشاء الكيلـو غـرام الواحد 

منه بسـعر 235 لـرة سـورية، بينام تبقى 

اإلنتـاج  كميـات  إىل  تشـر  التـي  األرقـام 

املتوقعة هـذا العام، متأرجحـة بني توقعات 

املزارعـني ومديريـة الزراعـة.

أحمد حاج بكري - ريف الالذقية     

"مل أجـد سـوقًا لبيـع مـا أنتجتـه بعـض األرايض 

الزراعيـة التـي أملكهـا"، يقول عبـد القـادر حميد، 

مـن سـكان قرية "الحمبوشـية" يف ريـف الاذقية، 

متحدثًـا عـن معوقـات مختلفـة منعتـه مـن حراثة 

أغلـب أراضيـه هـذا العام.

شـغلت الزراعـة حيـاة معظـم سـكان قـرى ريـف 

الاذقيـة قبـل بـدء الثـورة السـورية، إال أن الحملـة 

العسـكرية الواسـعة التـي يشـنها النظام السـوري 

وتسـانده فيها امليليشـيات والقـوات الروسـية جًوا، 

جعلـت األرايض غـر صالحـة للزراعـة، وبينام ترك 

مزارعـون أراضيهـم هربًـا مـن القصـف، بقـي قلة 

منهـم يعملـون وسـط الصعوبات.

ويضيـف حميـد يف حديثـه إىل عنـب بلـدي أن قلة 

املـردود املـادي للمحاصيـل الزراعيـة، جعلـه يبحث 

عـن عمل آخـر لتغطيـة مصاريفه، ما دعـاه إىل ترك 

العمـل ضمـن أراضيـه البعيدة عـن قريتـه، "خوفًا 

قصفها". مـن 

مل يسـتطع حميـد حراثـة معظـم أراضيـه بسـبب 

قربهـا من جبهـة املعارك مـع قوات النظام، ويشـر 

األرايض، ألنهـا  أكـرث مـن نصـف  أهمـل  أنـه  إىل 

قصفت مـرات عـدة بالصواريـخ، "ناهيـك عن غاء 

أسـعار املبيـدات الحريـة، وانعدام الجـرارات التي 

نسـتخدمها لحراثـة األرض بعـد أن نقلهـا معظـم 

إدلب". إىل ريـف  مالكيهـا 

صعوبات في تسويق المنتجات
يعتمـد مزارعـو ريـف الاذقيـة يف تأمـني دخلهـم 

عـىل منتجـات مزارعهـم، والتـي متتلـئ باألشـجار 

املثمـرة وأغلبها أشـجار التفـاح، والخـوخ، والزيتون، 

إال أن النـزوح عقـب اشـتعال املعـارك يف قرى جبي 

األكـراد والرتكامن، وحرق القذائف قسـاًم منها، جعل 

بعضهـا غـر صالـحٍ  للزراعة، بينـام امتـألت أراٍض 

أخـرى باألعشـاب الضارة، ويبسـت معظم أشـجارها 

بعـد تركهـا دون اهتامم.

قريـة  نجـدات حـاج خالـد، مـن  املـزارع  ويقـول 

"مجـدل كيخيـا”، إن قيمة منتجـات أراضيه وصلت 

قبـل سـنوات إىل أكـرث مـن أربعـة مايـني لـرة 

سـورية سـنويًا، إال أنـه حاليًـا يعاين كـام قلة ممن 

بقـوا يف مزارعهـم، من صعوبـة تسـويق املنتجات، 

"يف ظل تحكـم بعض التجار باألسـعار، وانخفاض 

اإلنتـاج إىل مسـتويات متدنيـة".

ومل يسـتطع حـاج خالـد إيجاد عمـل بديـل لحراثة 

أرضـه بعـد نزوحـه عنهـا، ويختـم حديثـه "بعـد 

التدخـل الـرويس أجـرت عىل النـزوح مـن قريتي 

وحاولـت جاهـًدا البحث عـن بديـل، إال أين مل أمتكن 

حتـى اآلن مـن إيجـاد عمل يناسـبني".

وللوقـوف عـىل الخدمـات التـي توفرهـا البلديـات 

والهيئـات املوجودة يف ريـف الاذقيـة، التقت عنب 

بلـدي عضـو إدارة بلديـة منطقـة "عكـو"، حكمت 

الحريـة  املبيـدات  توفـر  عـن  وتحـدث  محمـد، 

للمزارعـني، وعـن لقـاءات دورية هدفـت إىل تعزيز 

الزراعـي خـال  القطـاع  تراجـع  العمـل يف ظـل 

. لثورة ا

يُقــّر محمــد بضعــف الخدمــات املقدمــة، ويــرى أن 

معظــم املشــاريع التنمويــة التــي نفذتهــا البلديــات 

ورعــى بعضهــا املجلــس املحــي، دمــرت مــن قبــل 

ــذ بــدء التدخــل الــرويس نهايــة  قــوات األســد من

ــىل  ــوات ع ــيطرت الق ــام س ــايض بين ــام امل الع

معظــم القــرى التــي تحتضــن تلــك املشــاريع.

ــة  ــي ملحافظ ــس املح ــات املجل ــق إحصائي وف

ــدي،  ــب بل ــا عن ــت عليه ــي اطلع ــة، الت الاذقي

أرايض جبــي  مــن   70% مــن  أكــرث  فــإن 

ــي  ــة، ه ــف الاذقي ــامن يف ري ــراد والرتك األك

ــرتاق  ــد اح ــة، بع ــة للزراع ــر صالح أراٍض غ

بعضهــا وتحــول أخــرى إىل غابــات بســبب 

ــام  ــا، بين ــل مالكيه ــن قب ــا م ــا وهجره إهامله

ــون  ــني يتنقل ــن املزارع ــة م ــداد قليل ــزال أع مات

بــني مزارعهــم الحدوديــة وأســواق إدلــب لبيــع 

ــم.  ــن مزارعه ــه م ــم جني ــا أمكنه م

محركات لسقاية القطن 
متوقفة عن العمل في 
ريف الحسكة
 24 أيلول )عنب بلدي( 

انحسرت المساحات المزروعة بالقطن في محافظة الحسكة بشكل واسع هذا العام، بعد أن كانت قبل سنوات 
“األولى” من حيث اإلنتاج والمساحات المزروعة في سوريا، وبينما زرعت بعض الهكتارات المحدودة بالقطن في 

وقت سابق، وتقلصت المساحات المزروعة تبًعا ألسباب مختلفة، يتوقع المزارعون شًحا كبيًرا في اإلنتاج.

زراعة القطن تنحسر في ريف الحسكة 
وتوقعات بانخفاض اإلنتاج

محاصيل ريف الالذقية..

إنتاج قليل 
وصعوبات 

في التسويق

http://www.enabbaladi.net/archives/105560
http://www.enabbaladi.net/archives/105560
http://www.enabbaladi.net/archives/105557
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نشاطات لتأهيل أطفال داريا في إدلب

 السوري منير الشعراني
ُيلّحن إيقاعاته الخطّية في باريس 

عنــب بلدي - إدلب   

أطفــال  أذهــان  إىل  يتبــادر  مل 

ــم،  ــم مدينته ــن اس ــل م ــا أجم داري

مــن  فنــي  عمــل  لتشــكيل 

قصاصــات األوراق، خــال النشــاط 

ــاء"  ــم "عط ــه مخي ــذي احتضن ال

أيلــول،   22 الخميــس  إدلــب،  يف 

مــن ضمــن نشــاطات رياضيــة 

أخــرى،  وترفيهيــة  وتعليميــة 

ــا 15  ــًا، وأدارته ــملت 150 طف ش

وتــرى  املكتــب،  مــن  متطوعــة 

عنــب  إىل  حديثهــا  يف  دقــامق 

بلــدي أنهــا كانــت ناجحــة يف دعــم 

نفســيًا. األطفــال 

خمســة نشــاطات تحضيــًرا للعام 
الدراسي

ــت  ــة أنه ــاطات تعليمي ــة نش خمس

ــألت  ــكاٍت م ــال بضح ــب األطف صخ

أرجــاء املخيــم. تقــول منــار ملنــدي 

الفعاليــة  منســقة  عاًمــا(،   27(

ــة  ــوي للرابط ــب الرتب ــرة املكت ومدي

ــل  ــاءت قب ــا ج ــدي، إنه ــب بل لعن

ــب  ــدف ترغي ــدارس "به ــاح امل افتت

وليســتعدوا  بالتعليــم  األطفــال 

للعــودة إىل املــدارس"، ال ســيام 

خــال  عنهــا  انقطعــوا  أنهــم 

ســنوات الحصــار األربــع التــي 

عاشــوها داخــل مدينتهــم.

ــا لكنــه  "بــدأ تفاعــل األطفــال خافتً

بشــكل  وانتهــى  تدريجيًــا  ازداد 

رائــع"، يصــف جميــل عنــداين، 

املنشــط الريــايض الــذي رعــى 

النشــاطات، ســر العمــل لعنــب 

النشــاطات  أن  ويــرى  بلــدي، 

اإلغاثيــة  املعونــات  "تشــابه 

دوًمــا". الطفــل  ويحتاجهــا 

ويعتــر عضــو املجلــس املحــي 

يعقــوب،  أحمــد  داريــا،  ملدينــة 

إيجابيــة  "حالــة  النشــاطات  أن 

مــن  باهتــامم  الطفــل  أشــعرت 

ــم"، إال  ــه معه ــه وتواصل ــه ب حول

أنهــا  البــد أن تســتمر تحــت إرشاف 

ــا،  ــؤيت مثاره ــى ت ــني حت مختص

ــره. ــق تعب وف

ــه  ــن نوع ــاين م ــو الث ــاط ه النش

ضمــن  الرابطــة  ترعــاه  الــذي 

ــم  ــن األول الــذي نُظّ املخيــم، وتضّم

ــام،  ــى بأي ــد األضح ــة عي ــل بداي قب

رســومات وعبــارات ألطفــال داريــا، 

ــود  ــلحة والجن ــن األس ــت م تدّرج

والــدم مجســدة مامــح الحــرب، إىل 

ــارات  ــجار وعب ــورود وأوراق األش ال

ــد  ــل محم ــّط الطف ــي خ ــل الت األم

ــىل  ــا ع ــع إحداه ــنوات التس ذو الس

ــم + أخــاق  ــة وردة وكتــب: "عل بتل

ــة". ــل = نهض + عم

وتــرى سوســن العبــار، وهــي مديرة 

مدرســة ســابقة يف داريــا، وتقطــن 

األطفــال  أن  حاليًــا،  املخيــم  يف 

ــة الواقــع  ــة مواكب ــوا يف مرحل مازال

ــع  ــم إىل وض ــد خروجه ــد بع الجدي

أكــرث اســتقراًرا، مشــرًة يف حديثهــا 

أن "نشــاطاتهم  بلــدي  إىل عنــب 

ــد". ــدأ بع ــة مل تب الفعلي

عنــب بلدي - القامشــلي   

مبناســبة اليــوم العاملــي للســام، والــذي 

ــى  ــول، رع ــاء 21 أيل ــوم األربع ــادف ي ص

ــة  ــام فعالي ــاء الس ــتي" لبن ــز "آش مرك

ــامنا"،  ــا س ــوان "ألوانن ــت عن ــة تح فني

ــدارس  ــدى م ــدران إح ــاء ج ــت ط تضمن

محافظــة  يف  القامشــي  مدينــة 

الحســكة.

ــادرة  ــات املب ــدي فعالي ــب بل ــدت عن ورص

ــن  ــة "حس ــدران مدرس ــت ج ــي حول الت

"جميلــة  شــارع  يف  اللــه"  العبــد 

بوحــرد" إىل لوحــة فنيــة تجســد فكــرة 

ــا. ــن عليه ــب القامئ ــام، بحس الس

ــي  ــؤول اإلعام ــواز أويس، املس ــال ف وق

يف مركــز "آشــتي" لعنــب بلــدي، "قمنــا 

ــي  ــام العامل ــوم الس ــادرة يف ي ــذه املب به

الجميــع  إىل  رســالة  إيصــال  بهــدف 

بأننــا جمعيــة كهــذه األلــوان، ننــرش 

الجميــع، مــن  الســام بــن  رســائل 

ــدارس". ــدران امل ــى ج ــم ع ــال الرس خ

ــل  ــا أن نحتف ــن لن ــاف أويس "ميك وأض

ــدة،  ــائل جدي ــرق ووس ــوم بط ــذا الي به

منهــا الحفــاظ عــى الســلم بــن جميــع 

ــن  ــام م ــة الس ــرش ثقاف ــات، ون املكون

خــال أطفــال هــذه املدرســة، وذلــك 

برســم لوحتــن يســاهم فيهــا األطفــال 

املجتمــع  ناشــطي  مــن  ومجموعــة 

ــدين". امل

ــن  ــول م ــامل يف 21 أيل ــل دول الع وتحتف

ــذي  ــي، وال ــام العامل ــوم الس ــام بي كل ع

ــا  ــه األمــم املتحــدة عــام 1982 يوًم أعلنت

مكّرًســا لتعزيــز ُمثــل و قيــم الســام يف 

أوســاط األمــم والشــعوب وفيــا بينهــا.

حسن مطلق - عنب بلدي    

ينّقل الحارضون نظراتهم بني تشـكيات 

فنيـة تعكس خـرًة طويلة يف اسـتخدام 

الخـط العـريب، كوسـيلة للتواصـل مع 

عرضهـا  لوحـاٌت  فتتصـدر  الجمهـور، 

يف  الشـعراين  منـر  السـوري  الفنـان 

باريـس، إيقاعـات خطيّـة تتلقاهـا أعني 

تكـرر  مشـهد  يف  بشـغف،  الناظريـن 

خـال معارَض جابـت أنحـاء العامل منذ 

مثانينيـات القـرن املـايض.

والتصـّوف  والحريـة  اإلبـداع  بـني 

واإلنسـانية والحكـم واألمثـال، تنوعـت 

لوحـاٌت للشـعراين ُعلّقـت عـىل جدران 

صالـة "أروبيـا" يف باريـس، مجسـدة 

بأسـلوب  والتشـكيل،  الحـرف  جـامل 

مختلـف يعتمد عليـه الخطاط السـوري 

يف كتابـة ورسـم فّنـه منـذ أكـرث مـن 

إىل  الناظـر  ويـرى  عاًمـا،  أربعـني 

اللوحـات التـي خطّهـا الشـعراين خال 

وعرضـت  السـابقة،  الثـاث  السـنوات 

بـدًءا مـن منتصـف أيلـول الجـاري، يف 

الفنـان  تُجّسـد رؤيـة  باريـس، صـورًا 

الحريـة وموضوعـات  حـول مصطلـح 

أخـرى.

تهتـم  أعاملـه  أن  الشـعراين  ويـرى 

وباإلنسـان  والجـامل،  والخـر  بالحـق 

مـن زوايـا مختلفـة، إذ تحرّضـه عـىل 

العقل، "وخصوًصا  السـؤال واسـتعامل 

إنسـاننا الـذي يعـاين من القهـر والظلم 

والتخلـف"، ويعتـر يف حديثه إىل عنب 

بلـدي أن املعـرض )الـذي يسـتمر حتى 

تريـن األول املقبل(، ال يختلف عن غره 

من ضمـن قرابـة أربعني معرًضا شـارك 

فيهـا، بعضهـا فرديـة وأخـرى جامعية، 

"بـل يكملها يف السـياق نفسـه".

السـلمية  مدينـة  ابـن  لوحـات  تأثـرت 

يف حـامة، واملولـود فيهـا عـام 1952، 

السـورية،  للثـورة  األوىل  األيـام  منـذ 

كـام يقـول، ويـأيت معرضـه "إيقاعاٍت 

خطيّـة"، مجسـًدا ملوضوعـات الحريـة 

االسـتبدادين  ورفـض  والدميقراطيـة 

النظامـي والظامـي، بشـكل يلتقـي مع 

طمـوح الشـعب السـوري لبنـاء دولتـه 

التي تسـاوي بـني أبنائهـا جميًعا بغض 

النظـر عن الديـن أو املذهـب أو اإلثنية أو 

الجنـس، وفـق تعبـره.

ال يُخـرج الشـعراين، الـذي تتلمـذ عـىل 

يـد كبر خطاطي دمشـق الراحـل بدوي 

الديـراين، أعامله لراهـا الجمهور إال بعد 

اقتناعـه بهـا، "ولهذا ال يجد عمـًا محببًا 

أكرث مـن اآلخـر إىل قلبه".

يف  الجميلـة  الفنـون  كليـة  خريـج 

شـارك   ،1977 عـام  دمشـق  جامعـة 

الـدول  بـني  املعـارض  عـرات  يف 

إىل  وصـواًل  واألوروبيـة  العربيـة 

عـدة  خطوطًـا  مسـتخدًما  أمريـكا، 

والفاريس،  والنسـخ،  الرقعـة،  أبرزهـا: 

كان  والكـويف،  والثلـث،  والديـواين، 

آخرهـا معرضـني يف سـيدين واألردن، 

املعـارض  هـذه  أمثـال  أن  ويعتـر 

حقيقيـة  صـورة  إعطـاء  يف  "تسـهم 

عـن ثقافتنـا وفنوننـا بعيًدا عـن تنميط 

التـي  املشـوهة  الصـورة  و  اإلعـام 

. " مهـا يقد

يف  يقيـم  الـذي  الشـعراين،  ويسـعى 

دمشـق منـذ عـام 2004، إىل أن تكـون 

موسـيقى  العربيـة  الخطيـة  أعاملـه 

أقرانـه  مـن  راجيًـا  العـني،  تخاطـب 

الفنانـني املـي إىل األمـام يف إعـادة 

االعتبـار إىل فـن الخط العـريب، بصفته 

فًنـا وليـس ملحًقـا باملقـدس أو مرتبطًا 

أو بصفتـه حرفـة.  دينيـة،  بوظائـف 

مغـادرة  السـوري  الخطـاط  يرغـب  ال 

بلـد  يف  الجئًـا  يكـون  حتـى  دمشـق 

اسـتمراره  ويؤكـد  يقـول،  كـام  آخـر، 

يف التصميـم والفـن، ليضيـف جوائـز 

ومؤلفـاٍت وأبعاًدا جديـدة للخط العريب، 

تزيـد مـن صداقـة خصبـة كّونهـا مـع 

حروفـه وكلامتـه، سـاعيًا ملـزج مهاراته 

بجـامل الحـرف العـريب كإرث متأصـل 

منـذ عـرات السـنني.

نشاطات رابطة المرأة المتعلمة تستهدف أطفال داريا في إدلب - أيلول 2016 )عنب بلدي(

الخطاط السوري منير الشعراني )إنترنت(

"رابطـة املـرأة املتعلمـة" هـي رابطـة نسـائية تربويـة تعليميـة تعمل داخـل مدينة إدلـب، وتهتـم باملرأة 

والطفـل، ويقـول القامئـون عليهـا إن محـور اهتامهـا سـيركز يف األيام املقبلـة عى مخيـم "عطاء" 

لتأهيـل نسـاء وأطفـال داريا.

"ألواننا سالمنا" 
رسوم على 

جدران القامشلي

"أعطيته بالوًنا ليكتب عليه ما يكرهه فكتب.. طيارة"، تصف الشابة تيماء دقماق، إحدى أعضاء المكتب التربوي لرابطة "المرأة المتعلمة" 
النسائية، حواًرا دار بينها وبين طفل داراني، داخل مخيم أهالي داريا في ريف إدلب، ضمن فعاليات ونشاطات رعتها الرابطة قبل أيام.

http://www.enabbaladi.net/archives/105541
http://www.enabbaladi.net/archives/105547
http://www.enabbaladi.net/archives/105541
http://www.enabbaladi.net/archives/105547
http://www.enabbaladi.net/archives/105583
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محمد ديرانية 

مل يرُك أسعد طه، يف مقالته 

املشهورة “أنت عريب؟ أريد أن أشّم 

رائحة النبي”، فسحة للنفس لئا 

تعقم لغتها عن البوح، وتشعر 

بالتضاؤل وتعرب عن تقصرها بكل 

ما يف العربية من مفردات، وتشكر 

الله عى سره.

الطيبون يف آسيا، وبأقىص جنوب 

الفلبن، كا يقول أسعد، هناك 

حيث يناضُل املسلمون ليحصلوا 

عى حقهم بحكم أنفسهم 

بأنُفسهم، و تقرير مصرهم، 

بعيًدا عن الصورة السائدة لنزاع 

الجاعات.

هناك.. بعيًدا، وببقعة منعزلٍة عن 

العامل، عندما يزورهم أّي عريب 

يف أرضهم، يستقبلونه استقبال 

األبطال، يلتّفون حوله، يحّفونه، 

يبّجلونه، ميّجدونه، كأنّه قائدهم، 

ال زائًرا ألرضهم، يقربون منه، 

يشتّمونه، يتلّمسونه، يقّبلون كتفيه 

ويديه، يسحب يديه فزًعا، وعندما 

يسألهم باستغراب، يجيبون:

“أنت عريب؟! أتيت من باد النبي.. 

ونريُد أن نشّم رائحة النبي”.

كا كان يفعُل أولئك الطيبون يف 

جنوب الفلبن، يعيدها ثوار الشال 

اليوم يف سوريا، بعزم الثائر، وطيبة 

املكافح، وبالصبغة الثورية السورية.

بتاريخ 26 آب 2016 أُفرَغت 

مدينة داريا من أهلها، بعد تسعة 

آالف برميل، ومئات األطنان من 

الصواريخ واملتفجرات، مل تزل 

تهبُط طوال أربع سنوات و نصف 

عى أطال مدينة، تبّقى منها أقّل 

من الُعرِش بيد الثوار خال السنة 

األخرة.

يف التاريخ السابق، ختمت املدينة 

حربها، ومسرة طويلة من 

التضحية قدمت فيه آالف الشهداء 

والجرحى واملعتقلن، وغربت 

الشمُس عى خسائر هائلة للنظام، 

بلغت من الجنود ما يساوي لواًء 

من الدرجة الثانية، ومئات الدبابات 

والعربات، باإلضافة إىل كاسحات 

استقدمها إىل جوار ميليشيات 

من كل أنحاء العامل ملساعدته يف 

إرضاخ الثوار، وكرس عزميتهم، 

وهزميتهم، التي مل يبلغها.

عندما تسامَع أهايل إدلب بقدوم 

أبناء داريا إليهم، مل تسعهم 

الفرحة، وخذلتهم اللغة، وكتبوا 

عى صفحاتهم يف مواقع التواصل 

من الشعر والدعوات والرحيبات 

بعبارات عفوية محلّية بسيطة، 

تحمُل من الذوق واألدب الصادق ما 

يستعيص عى الناقِد األديب جرُحه.

يسمعون عن تلك املدينة، وغالبهم 

مل يقابل أحًدا من أبنائها من قبل، 

و خال الثورة مل مييزوا ألحدهم 

اسًا أو صورة، و ال يتعرفون عى 

أحد ثوارها إال بعد أن يقيض شهيًدا 

يف املعركة و تنترَش ُصوره.

يتصّورون أّن ثوارها برٌش غر 

عاديّن، ال ينتمون لهذا الَعر، 

صموُدهم ألربع سنوات ونصف دون 

، شّجَعهم عى تعزيز تخمينهم. تشكٍّ

إذ تحت وطأة الحصار والقصف 

اليومي باألسلحة املحرمة، تخرّجت 

دفعات من حفظة القرآن، والتعليم 

االبتدايئ، باإلضافة إىل ندوات 

حوارية وثقافية داخلية دوريّة كانت 

تُعقد، يف األقبية وبعيًدا عن مخاطر 

القصف، وأخرى مع مفكرين كبار، 

وشخصيات سياسية عرب اإلنرنت، 

كان يتناهى إىل مسامع ثوار سوريا 

بعض أخبارها وصورها من داخل 

املدينة مكتومة األنفاس.

هناك يف الشال..

يف موسم الحّج إىل مكّة، آخرون 

وقفوا كالحجيج يف قلعة املضيق 

يف حاة، وآخرون نحروا الهدي 

وهيؤوا الوالئم يف البيوت، طافوا 

أكر من سبعٍ وهم ينتظرون وصول 

الحافات. بلهفة عجوز عاش يف 

القرن الصارم، يتطاوُل عى أصابع 

قدميه لييبر الكعبة أول مرّة يف 

عمره، فيأِسه املشهد، ويختنُق 

بدمعه، وتخذله اللغة، استحالت 

جموع املنتظرين يف القلعة مع 

وصول أول حافلة.

هناك يف الشال.. كان الحجُّ 

والطواف والنحُر محلًّيا.

بعد أن آووهم يف القلوب، 

وشاركوهم يف الحياة، ومنحوهم 

الحّب والديار، إذا تجولَت يف البلدات 

واألحياء، وابتعدَت عن مكان سكنك 

قليًا، من مشيتَك الحائرة ميّيزونك، 

تتضُح ُغربتك عن املكان من حرة 

خطواتك، يتفّرسونها فيك، وينّقلون 

أبصارهم معك.

ميعنون يف التحديق، وحدُسهم 

يحيك شيًئا ما ويتمناه، حتى إذا 

ما سلّمَت وتكلمت بضعة كلات، 

اعتقدوا أنّك من “حمص” لتشابه 

لهجة أبنائها مع لهجة أبناء داريا.

فإذا ما عرّفَت عن نفسك مجيًبا 

عن سؤالهم، بأنّك من داريا. 

استعدَت مشهد أسعد طه بأقىص 

الفلبن، و أنت تراقب استهاَل 

أسارير وجههم، و ذهولهم، وكيف 

يتحولون إىل أم رحيمٍة شفوقة 

عذبة تتلّمُسك، ومتسُح عى رأسك، 

وتأىب إال أن تنزَل عندها أسبوًعا 

يف بيتها، فإذا أبيَت انخفُضوا إىل 

النصف، فإذا تعّذرَت ال تخرُج إال 

مع ُقبلة للرأس، وساعة تقضيها 

يف بيتهم، يطلبون منك أن تزيدها 

دقائق أخرى ليطيلوا النظر فيك، 

ولو علموا رّش فعالنا، ويسء 

خلواتنا، لرمونا بحذائهم، ولطردونا 

من الباب، لكنه العزيز يسرُ 

برحمته، له املنة والثناء.

كم كنُت أمتّنى أال أكوَن أنا صاحب 

هذا املقال، ملعرفتي بجميِل سر الله 

علينا، وهفواتنا وتقصرنا وذنوبنا، 

والتي لوال سرُه عليها سبحانه 

ملا نالت تجربة داريا من التشجيع 

والثناء والتمجيد ما نالته.

يف الشال..

يف كثر من البلدات، يعيُش األهايل 

عى فطرتهم الثورية البسيطة، 

يدخلونك بيوتهم ويعطوك 

مفاتيحها، فأنت ثائر من داريا، 

يقّبلك ميسح عى رأسك وكتفيك، و 

يشتّم رائحتك، فإذا ما سألته أجاب: 

“أنت من داريا، وأنا أحّب أن أشتّم 

رائحة الطهر والنقاء”.

أحمد الشامي 

"با مؤاخذة.. أخطأنا واملسامح كريم..”، هكذا 

قال "أوباما" لصديقه "بوتن" حن قامت 

طائرات التحالف األربعيني، بالخطأ، بقصف 

موقع قرب دير الزور تحتله قوات "زملة" 

الرجلن يف سوريا.

األسراليون والدمناركيون سارعوا للتعزية 

بالضحايا وتعهد البيت األبيض بدفع "دية" 

ألهايل القتى.

باعتبار أن دم جنود األسد غاٍل عليه، انتفض 

هذا األخر متهًا الواليات املتحدة وتحالفها 

الدويل مبساندة "داعش"؟ ثم انتقم الحليف 

الرويس لجنود نظام الرباميل عرب قصف قافلة 

املساعدات األممية اليتيمة التي حاولت الوصول 

إىل حلب، رغم "العيدية" املتمثلة بوقف إطاق 

النار مبناسبة عيد األضحى املبارك.

مل تقف املهزلة عند هذا الحد، بل استمرت عى 

وسائل اإلعام والتواصل االجتاعي عى شكل 

"حفلة ردح" نسائية بن "صبية الكرملن" 

السيدة "زاخاروفا" ونظرتها األمريكية 

السيدة "سامنثا باور”، حيث تبادلت السيدتان 

االتهامات "بقلة الحياء" وانعدام الخجل. مل 

يكن ينقص حفلة "شد الشعر" هذه سوى 

مشاركة السيدة "بثينة شعبان" ليكتمل "النقل 

بالزعرور".

عى خاف السيدة “باور"، التي بنت سمعتها 

الدبلوماسية عى جهودها يف صالح املنظات 

اإلغاثية والتي تحاول، عن عبث، إعطاء قرشة 

أخاقية للسياسة الاأخاقية التي يتبعها 

السفاح األسمر، ال تضيع السيدة "زاخاروفا" 

وقتها يف مثل هذه الرهات وتكتفي، كالببغاء، 

برداد ما يقوله "معلمها" يف "الكرملن".

حسًا للنقاش ولعدم إضاعة الوقت يف تبيان 

من لديه حياء ومن ليس لديه ذرة من الخجل، 

دعنا نقول براحة أن السيدتن املذكورتن، 

حالها كحال سيديها يف الكرملن والبيت 

األبيض، ليس لديها ال أخاق وال خجل وأن 

القاسم املشرك بن كل هؤالء هو الحقارة 

وانعدام اإلنسانية.

االعتذاراألمرييك من نظام العصابة يؤكد ما 

ذكرناه عى الدوام حول وجود عاقة تكاملية 

وتبادل لألدوار بن قتلة الشعب السوري 

واملشاركن يف الهولوكوست “السني”.

لنتذكر أن العاقة بن األسد والعدو الصهيوين 

هي عاقة أكر من أخوية، مع ذلك مل تعتذر 

إسائيل ولو ملرة واحدة عن ضباتها لنظام 

العصابة! التفسر العقاين لهذا السلوك "غر 

املهذب" من قبل الدولة العربية يكمن يف 

أن الربات اإلسائيلية لألسد هي ضبات 

"تأديبية" مقصودة، متاًما كا يفعل البلطجي 

مع صعلوك "يلعب بذيله" وليس من املعقول أن 

تعطي صفعة ألزعر ثم تعتذر منه!

ملاذا اعتذر األمرييك من حليفيه الرويس 

واألسدي؟

عى األغلب تم االعتذار ألن الربة متت وفق 

إحداثيات “مغشوشة"، قدمها الكرد لطران 

التحالف األربعيني، ما أدى لقصف تجمعات 

سكنية بحجة كونها "مواقع داعشية”. حينها، 

ورغم مئات الضحايا األبرياء، مل يعتذر الصعلوك 

األسمر وزبانيته ولو ملرة، ألن الدم “السني” 

أرخص من املاء.

وملاذا ال يكون هذا الدم رخيًصا عى األعداء، 

وهو أكر من رخيص عى املتحكمن برقاب 

السنة يف سوريا وغرها؟ أمل يذبح جزار 

"رابعة" املرين باآلالف دون أن يرمش جفن 

أي من "زعاء" العرب واملسلمن؟  

بعد حوايل نصف مليون شهيد يف سوريا 

وماين الجرحى واملهجرين، هل تحرك واحد 

من زعاء "السنة" وتنطع للدفاع عن األبرياء 

الذين ميوتون ملجرد أنهم "سنة"؟

كيف نلوم العدو عى بربريته وال نلوم من 

يحسبون أنفسهم أشقاء وأصدقاء ويعتربون 

أنفسهم "مسلمن" وهم أنصاف بل أرباع رجال؟

حن تعجز أمة املليار عن صنع أو "تهريب" 

صاروخ واحد مضاد للطائرات، فأي خر يرتجى 

من هكذا أمة؟

حصار ومجازر حلب تزامنا مع موسم الحج 

"األكر نجاًحا". لكن، هل يجوز الحج ودماء 

املسلمن تراق بأرخص من املاء؟

يف انتظار صحوة لن تأيت عى األرجح، 

سيستمر أوباما يف االعتذار ملن لديهم "أولياء 

دم" وأهل السنة ليس لديهم أولياء.

أنت من داريا؟بال مؤاخذة!
أريد أن أشتّم رائحة الثورة والنقاء

استقبال مقاتلي داريا في إدلب شمال سوريا - 28 آب 2016 - )عنب بلدي(
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بنــت البــلد

مع محاوالت التوصل إىل حلول يف سـوريا، 

طفت إىل السـطح قضية دور املرأة يف إحال 

السـام أو يف ترسيخه عى األقل، ومتكينها 

اقتصاديًـا ومجتمعًيا، لكن هذه املصطلحات، 

عى بسـاطتها، تخفي وراءها تعقيدات بحجم 

امللف السوري وتشـابك خيوطه، والبحث فيها 

يسـتوجب طرق أبواٍب موصدٍة تحبس خلفها 

قضايـا جدليًة، زادتها وطأة الحرب وارتفاع 

تعقيًدا. الساح  صوت 

ثورة وفرط نشـاط يف إنشاء املنظات 

والجمعيات النسـائية والهيئات الحكومية 

واكبت الثـورة، بعد عقوٍد من احتكار العمل 

النسـوي لصالح مؤسسة النظام السوري، 

لكن أسـئلة تحيط بهذا النشاط حول الجدوى 

منـه، وقدرته عى تكوين دوٍر فاعٍل ومؤثٍر 

للمـرأة محلًيا ودولًيا، وما الذي يقف يف 

وجهـه ويحرمه من النفاذ إىل الرأي العام.

تحـاول عنب بلدي يف هذا امللف اإلحاطة 

بالنشـاط النسايئ يف سوريا "املحررة"، 

لإلجابـة عا إذا كانت الثورة عززت دور 

املرأة السـورية أم كّبلته، وللبحث عن مكامن 

عليها. التغلّب  وطرق  الضعف 

قّدمت أكر من 65 مؤسسـة وجمعية )أنشئت 

بعد 2011( نفسـها بأنها تعمل يف مجال 

متكن املرأة، تعليمًيا واقتصاديًا وسياسـًيا، 

ومنـارصة حقوقها، وطغى مصطلح "إحال 

السـام" أو املساعي للوصول إليه عى 

أسائها.

لكن هذه املؤسسـات جوبهت بعدة عوائق، 

أبرزها العامل األمني والقصف املسـتمر 

عى املناطق الخارجة عن سـيطرة النظام 

السـوري، وهو ما حّد من نشاطاتها وحريتها 

يف الحركة، وغياب تسـهيات حكومية يف 

ظّل شـلل أداء الحكومات املؤقتة املتعاقبة، 

وسيطرة سـلطة أمر الواقع عى بعض املناطق 

جعلت الجّو العـام يتجه نحو التحّفظ عى 

عمـل املرأة، إىل جانب غياب الخربات واملوارد 

بسـبب انقطاع املرأة السورية عن العمل 

طويلة. لعقود  السيايس 

إعداد فريق التحقيقات 
في عنب بلدي

عنب بلدي
العدد 239
األحد 18 أيلول 2016

ملف خاص

أين أصبحت
في الثورة السورية؟
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عنب بلدي - السنة الخامسة - ملف خاص10
العدد 240  - األحد 25 أيلول/سبتمبر 2016

المرأة في عهد األسد.. 

بين "االتحاد النسائي" والسيدة األولى..   تدجين فكري في بوتقة "البعث"

حكومتان للمعارضة تفشالن في تعزيز دور الـــــمرأة..
الثالثة تبحث عن "شخصية مناسبة"

بوصفه "قائًدا للدولة والمجتمع"، احتكر حزب "البعث" الحاكم في سوريا العمل المدني والتطوعي 
للمرأة السورية، ليدور نشاطها في فلكه حصًرا، طيلة خمسة عقود مضت، فأحدث حافظ األسد )األمين 

العام للحزب( منظمات كانت بمثابة مداجن فكرية تتوافق مع المراحل العمرية، أقصت المنظمات 
المدنية الحرة، واحتكرت نشاط المرأة.

 منـذ تأسـيس الحكومـة املؤقتـة للمعارضة السـورية يف 

أيلـول 2013، برئاسـة أحمد طعمـة، مل تنجح تشـكيلتان 

حكوميتـان لهـا، بتعزيز دور املـرأة يف الداخل السـوري، 

فكانـت الحكومـة تديـر عـىل مـدار سـنتني املكاتـب من 

خـال وزاراتها يف الخـارج، األمـر الذي اعتـره مراقبون 

عائًقـا أمـام أي نجـاح، ليـس عىل مسـتوى املـرأة بل عىل 

األصعدة. كافـة 

وعقـب محاولـة قادها غسـان هيتو، وفشـلت يف تشـكيل 

أول حكومـة للمعارضـة، تسـلّمت حكومـة أحمـد طعمـة 

األوىل الدفـة، ووضعـت ملف املـرأة بعهـدة وزارة الثقافة 

وشـؤون األرسة، التـي تناوبت عـىل حقيبتها شـخصيتان 

هـام: الدكتـورة تغريـد الحجـي، عضـو املجلـس الوطني 

السـوري، والدكتورة سـامح هدايـا )كانون الثـاين 2015 

ضعيًفـا  كان  الـوزارة  دور  أن  إال   .)2016 أيـار  حتـى 

يف الوصـول إىل املـرأة ورفـع سـويتها مجتمعيًـا، وفـق 

عليها. القامئـني 

يف األيـام األوىل مـن متـوز 2016، ولـدت حكومة جديدة 

ترأسـها الدكتـور جـواد أبـو حطـب، لكنهـا ألغـت وزارة 

القامئـون  مـازال  بهيئـة  واسـتبدلتها  األرسة"،  "شـؤون 

عليهـا يبحثون عـن شـخصية أنثوية "مناسـبة" لقيادتها، 

سـاعني إىل إبـراز دور الحكومـة يف دعـم املـرأة، بعد أن 

ُحـرت املحـاوالت يف منظـامت ومراكز مدعومـة محليًا 

خارجيًا. أو 

وبصفتهـا كيانًا يفرتض أن ميثل السـوريني، نسـلط الضوء 

عـىل دور الحكومـة السـابقة بتشـكيلتيها يف الوصول إىل 

املرأة السـورية، ومسـاعي الحكومة الحاليـة يف هذا الصدد، 

يف ظـل قصور مهنـي ومؤسسـايت ومعريف بـدا جليًا يف 

إدارة وزاراتها ومؤسسـاتها ونـواحٍ أخرى.

رئيس الحكومة: الجميع يتحدثون عن المرأة وال 
أحد ينصفها

يعتـر القامئون عـىل الحكومتـني، السـابقة والحالية، أن 

صعوبـات ومعّوقـات عدة مازالـت حتى اليوم تقـف عائًقا 

يف وجـه العمـل الحكومـي، وبالتـايل التأثر عـىل تطّور 

سـر الوزارات واملكاتـب، أبرزها التمويل ورفض الشـارع 

السوري.

وتعتـر الدكتـورة سـامح هدايا، وزيـرة الثقافة وشـؤون 

األرسة السـابقة يف الحكومـة املؤقتـة، أن الحكم عىل عمل 

الحكومـة يـأيت تبًعـا للزمن والفـرتة والظـرف، ورأت يف 

حديثهـا إىل عنـب بلـدي أن دور الحكومـة مل كافيًـا ألنها 

مل مُتـّول كـام يجـب، "تعاملنـا مـع منظامت كثـرة لدعم 

مديريـات الداخـل، ولكن وجدنـا أنهم مييلـون للتعامل مع 

جهـات أخـرى، ويرفـض معظمهـم العمـل عندما يسـمع 

بـوزارة الحكومـة املؤقتة".

وتدعـم تريحـات رئيـس الحكومـة الحاليـة، الدكتـور 

جـواد أبـو حطـب، رؤية هدايـا، فهـو يـرى أن "الحكومة 

رواتبهـا زهيـدة، ولذلـك يتوجـه الجميـع إىل املنظـامت 

التـي متنـح رواتب أكـر"، وأكـد لعنب بلـدي أن الحكومة 

الجديـدة مل تحصـل عـىل متويـل حتـى بعد شـهرين من 

تأسيسـها يف متـوز 2016.

عوائـق أخرى وقفـت يف وجه نشـاط املـرأة يف الحكومة، 

التعـرض  مـن  الخـوف  وأبرزهـا  حطـب،  أبـو  بحسـب 

للمسـاءلة واالنتقـادات يف ظـل االتهامـات بالفسـاد التي 

توجـه إىل الحكومـة، ودلـّل عـىل حديثه بقولـه "زوجتي 

تعمـل طبيبـة نسـائية يف الداخـل السـوري، وال تريـد أن 

تعمـل ضمـن مؤسسـة حكوميـة عـىل خلفية ما سـبق".

وتحـدث خـراء عـن فشـل الحكومـة السـابقة يف العمل، 

ووقوعهـا يف روتـني ومطبات متكـررة، وهذا مـا أثر عىل 

الـوزارات ومـن ضمنهـا شـؤون األرسة، وتوافق األسـتاذة 

نعـامت أحمـد، التـي عملـت ضمـن الـوزارة مـع هدايـا، 

وتوقفـت منـذ بدايـة عـام 2015، عـىل مـا سـبق بـأن 

املشـكلة كانـت يف نقـص التمويـل، وتزيد عىل ذلك سـوء 

بيئـة العمـل وضعـف اإلمكانيـات يف مناطـق الداخل.

الحكومـة  يف  األرسة  وشـؤون  الثقافـة  وزارة  نشـطت 

السـابقة خـارج سـوريا، مقارنـة برتكيزهـا عـىل الداخل 

السـوري، واكتفـت بالعمل من خـال مديرياتهـا الخمس 

يف سـوريا، عـىل تعزيـز دور املـرأة، ونجحـت بتطويـر 

بشـكل  هدايـا  الوزيـرة  معهـا  تعاملـت  فرديـة،  حـاالت 

مبـارش، عـىل حـد وصفهـا.

وجـود منظـامت "متلـك أجنـدات معينـة وتحـاول تناول 

دور املرأة وفق أجنداتها، أثر وسـيؤثر يف املسـتقبل سـلبًا 

عـىل املرأة"، بحسـب هدايـا، إال أنهـا مل تنكـر دور بعض 

املنظـامت اإليجـايب يف هـذا الخصـوص، كـام تـرى أن 

الثـورة "أحدثت زلـزااًل" يف مجال التأثر عـىل دور املرأة، 

رغـم أنهـا أكدت أن تطويـره مرتبـط بآلية التنفيـذ، "ليس 

مبجـرد أنا أريـد متكني املـرأة".

ويـرى الدكتـور أبـو حطـب، أن املـرأة يف سـوريا هـي 

الثـورة، إال أنهـا أهملـت يف مجـاالت عـدة حتـى اليـوم، 

"الجميـع يتحدثـون عـن املـرأة ولكـن ال أحـد ينصفها"، 

ويشـر بحكم دراسـته الطـب البري يف جامعة دمشـق، 

باختصـاص جراحـة عامـة وقلبيـة، أن املـرأة تعـاين من 

إهـامل شـديد يف رعايتهـا الصحيـة عـىل سـبيل املثـال، 

ولذلـك تضـع الحكومـة موضـوع حاميـة املـرأة ضمـن 

أولوياتهـا.

وتعـود هدايـا لتتحدث عن خرات واسـعة اكتسـبتها املرأة 

يف ظـل الثـورة، من خـال إدارتهـا ألعـامل أو مراكز، كام 

أن املـرأة التـي حملـت عبئًـا أكـر وخاضـت صعوبـات 

خـارج  أو  تابعـة  تكـون  أن  لنفسـها  تقبـل  ال  تجعلهـا 

املجتمـع، "بـل سـتتبوأ مراكـز سياسـية وثقافيـة فهي مل 

تعـد تسـتطيع الرجـوع إىل الـوراء كـام كانت".

نعـامت أحمـد، التـي تعمـل حاليًـا ضمـن قسـم حاميـة 

املـرأة يف منظمة "حياة"، وتحمل ماجسـترًا يف اإلرشـاد 

النفـي لـألرسة، ترى أن الثورة أثرت سـلبًا عـىل املرأة، إذ 

أفقدتهـا زوجها وأوالدهـا وفرقت عائلتهـا، إال أنها منحتها 

القـوة، فسـّدت مكان الرجـل يف أكرث من مجـال، وانتقلت 

مـن عملها كربـة منزل، لتقـود ورشـات ومنظامت. 

وبحكـم تواصلها مـع مديريات الحكومة السـابقة الخمس 

يف الداخل السـوري، اعتـرت أحمـد أن التثقيف املجتمعي 

والتمكـني املهنـي تطـور إىل حـد مـا، إال أن املديريات يف 

الداخـل تفتقر إىل الخدمـات واإلمكانيات.

ــبيبة  ــاد شـ ــث"، و"اتحـ ــع البعـ "طائـ

ـــايئ"،  ـــام النس ـــاد الع ـــورة"، و"االتح الث

عقـــب  األســـد  أسســـها  منظـــامت 

دوًرا  ولعبـــت  الحكـــم،  إىل  وصولـــه 

تعبويًـــا لتعزيـــز ُحكمـــه، وإرســـاء 

انعكـــس  مـــا  "البعـــث"،  مفاهيـــم 

ـــوري  ـــع الس ـــرأة واملجتم ـــىل امل ـــلبًا ع س

بشـــكل عـــام، وهـــو مـــا ســـار عليـــه 

نجلـــه بشـــار األســـد فعـــزز املنظـــامت 

البعثيـــة، وأفســـح املجـــال لعقيلتـــه 

)أســـامء األخـــرس(، دون غرهـــا، يف 

تبـــّوء العمـــل املـــدين ضمـــن "األمانـــة 

ــتها  ــي أسسـ ــة"، التـ ــورية للتنميـ السـ

ـــم. ـــد الحك ـــا مقالي ـــتام زوجه ـــد اس بع

االتحاد العام النسائي
تأسـس االتحـاد العـام النسـايئ يف سـوريا 

بأنـه منظمـة  نفسـه  1967، ويعـرّف  عـام 

شـخصية  ذات  سـوريا  يف  للنسـاء  شـعبية 

اعتباريـة، لكنـه ارتبـط بشـكل وثيـق بحزب 

البعث الحاكم، وعرف يف األوسـاط الشـعبية 

بأنـه كيان شـبه رسـمي يعزز سـلطة الحزب 

يف األوسـاط النسـوية.

اقتـرت نشـاطات االتحاد عـىل "الرفيقات" 

الحزبيـات يف املـدن والقـرى السـورية، من 

خـال فعاليـات اجتامعيـة وتعليمية شـابتها 

أجهـزة  بهـا  وصفـت  التـي  البروقراطيـة 

الدولة بشـكل عام، واسـتثنى االتحاد النسـاء 

السـوريات املسـتقات.

يف مثانينيـات وتسـعينيات القـرن املـايض، 

لعـب االتحاد أدواًرا سـلبية من خـال التمييز 

الحـزيب واالجتامعـي، فلفظـت قيادتـه املرأة 

املحجبة لـدواٍع وصفـت باألمنيـة، واقترت 

إدارتـه عـىل األعضـاء الفاعلـني يف "البعث" 

مشـابًها  منوذًجـا  فأصبـح  غـره،  دون 

ملؤسسـات الدولـة السـورية آنـذاك.

بنفـس  عملـه  ميـارس  االتحـاد  مايـزال 

الطريقـة، إال أنـه ومـع مطلـع الثـورة ضـد 

نشـاطه  وتـرة  مـن  زاد  السـوري  النظـام 

التعبـوي املنحـاز لألسـد وقواته، كـام أردف 

مبقاتـات  العسـكرية  القـوات  االتحـاد 

ضمـن ميليشـيا "كتائـب البعـث" و"الدفـاع 

الوطنـي"، وال سـيام يف محافظـات دمشـق 

والاذقيـة. وحمـص 

األمانة السورية للتنمية
دخلـت أسـامء األسـد، عقيلـة رئيـس النظام، 

 ،2001 عـام  سـوريا  يف  النسـايئ  العمـل 

"األمانـة  تأسـيس  عـىل  املبـارش  بإرشافهـا 

غـر  منظمـة  وهـي  للتنميـة"،  السـورية 

املجتمعـات  تعمـل عـىل "متكـني  حكوميـة 

األعـامل  يف  إرشاكهـم  إىل  إضافـة  لألفـراد 

دورهـم  أداء  يسـتطيعوا  حتـى  التنمويـة، 

الكامـل يف بناء املجتمع وصياغة املسـتقبل"، 

تعريفهـا. بحسـب 

أقامـت األمانـة عـدة مشـاريع تنمويـة بـني 

العامـني 2001 و2011، وتلقـت دعـاًم مـن 

منظـامت أوروبية، وشـملت املشـاريع معظم 

الرائـح املجتمعيـة، فظهـرت أكـرث انفتاًحا 

وحداثـة مـن االتحـاد العـام النسـايئ، كـام 

سـعت لتكـون أكـرث اسـتقالية عـن دوائـر 

الدولـة، وركزت نشـاطاتها عىل متكـني املرأة 

. ملجتمع وا

املؤسسـة  هـذه  شـابت  ذلـك،  ومـع  لكـن، 

عـىل  اقتصارهـا  أبرزهـا  عديـدة،  سـلبيات 

حيـز جغـرايف ضيـق، مثـل حلـب ودمشـق 

والاذقيـة وحمـص، دون انفتـاح عـىل باقي 

بشـكل  اهتمـت  السـورية، كـام  املحافظـات 

مـن  املقربـة  املجتمعيـة  بالريحـة  خـاص 

يف  الحاضنـة  كبيئتـه  السـوري،  النظـام 

السـوري. السـاحل 

األمانـة  نفـوذ  تقلـص   2011 العـام  ومنـذ 

السـورية للتنمية، بعد توقـف الدعم األورويب 

النظـام  عـىل  املفروضـة  العقوبـات  نتيجـة 

السـوري، لكنهـا حصلت عىل دعـم مايل من 

األمـم املتحـدة، بحسـب مـا نـرت صحيفة 

 ،2016 آب  يف  الريطانيـة  "الغارديـان" 

مؤكـدة أن منظمتـني تابعتـني لألمـم املتحدة 

عقدتـا رشاكـة مـع "األمانـة"، ودفعتـا لهـا 

مبلـغ 8.5 مليـون دوالر أمريـي.

كـام تركـز أداؤهـا خـال األعـوام الخمسـة 

املاديـة  املعونـات  توزيـع  عـىل  املاضيـة 

والعينيـة عـىل املترضريـن املوالـني للنظـام 

السـوري، بعدما أقصت عمـل جمعيات إغاثية 

يف املناطـق الخاضعـة للمعارضـة يف محيط 

العاصمـة، ومنعتهـم من تحصيـل دعم إغايث 

مـن املنظـامت األممية، وفق معلومات سـابقة 

حصلـت عليها عنب بلـدي، إىل جانـب رعاية 

بعـض الفعاليات والنشـاطات، بهـدف إظهار 

الوجـه املـدين للنظام السـوري.

هدفت حركة القبيسية الدينية إلى تطويع الشارع الدمشقي لتأييد 
النظام السوري وشرعنة أي عمل يقوم به، مقابل تسهيل النظام 

لنشاطاتها وعملها الدؤوب على استقطاب "المريدات" في سوريا، 
وفق خطاب ديني سلس يعادي "التطرف" ويمنع "الخروج عن الحاكم"

http://www.enabbaladi.net/archives/105511
http://www.enabbaladi.net/archives/105513
http://www.enabbaladi.net/archives/105511
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المرأة في عهد األسد.. 

بين "االتحاد النسائي" والسيدة األولى..   تدجين فكري في بوتقة "البعث"

حكومتان للمعارضة تفشالن في تعزيز دور الـــــمرأة..
الثالثة تبحث عن "شخصية مناسبة"

"القبيسيات" أكثر تأثيًرا
تؤكـد "أم وسـيم"، وهـي دمشـقية مطلعـة 

حركـة  يف  القـرار  صنـع  دوائـر  عـىل 

يف  وتقيـم  عنهـا  انشـقت  "القبيسـيات"، 

املنضويـات  النسـاء  عـدد  أن  حاليًـا،  أملانيـا 

يف الحركـة تجـاوز حاجز الــ 100 ألف يف 

دمشـق وحدها، وتشـدد األجهـزة األمنية عىل 

تأمـني وتسـهيل أي فعالية لهـّن يف العاصمة 

أو باقـي املـدن السـورية، نظـرًا لتحريم هذه 

السـوري  النظـام  عـن  الخـروج  الجامعـة 

وتأييـده، ونبـذ أي خطـاب معـاٍد لـه.

نشـأت حركـة "القبيسـيات" الدينيـة بشـكل 

علنـي يف دمشـق العـام 2005، إال أن وجودها 

الفعـي قـد يعـود لتسـعينيات القـرن الفائت، 

ويرتبـط اسـمها مبؤسسـتها "الحاجـة منرة 

القبيي" تلميذة الشـيخ صاح كفتـارو، وهو 

نجل مفتي الجمهورية السـابق أحمـد كفتارو.

ووفًقـا ملعلومـات حصلـت عليها عنـب بلدي 

مـن "أم وسـيم" وسـيدات أخريـات غـادرن 

عامل "القبيسـيات"، فإن هـذه الحركة الدينية 

هدفـت إىل تطويع الشـارع الدمشـقي لتأييد 

النظـام السـوري ورشعنة أي عمـل يقوم به، 

مقابـل تسـهيل النظـام لنشـاطاتها وعملهـا 

يف  "املريـدات"  اسـتقطاب  عـىل  الـدؤوب 

سـوريا، وفـق خطـاب دينـي سـلس يعادي 

"التطـرف" ومينـع "الخـروج عـن الحاكم".

دخلت القبيسـيات عامل السياسـة خال الثورة 

السـورية، فأعطيـت "الحاجـة منـرة" مرتبة 

معاون وزيـر األوقاف مبرسـوم جمهوري يف 

العام 2014، وشـاركت نسـاؤها يف انتخابات 

فـرح  ومثلتهـن  األخـرة،  الشـعب  مجلـس 

حمشـو، قريبة رجـل األعامل املعـروف محمد 

حمشـو، يف دليـل واضـح عىل تبعيـة الحركة 

الدينيـة للنظـام الحاكم.

وحامة  حمص  مدن  يف  أيًضا  الحركة  تنتر 

يف  لها  وجود  جانب  إىل  وحلب،  والاذقية 

وأبناء  زوجات  وتستقطب  ولبنان،  األردن 

الطبقة الرثية من تّجار وصناعيني ومسؤولني 

يف أروقة النظام، ممن يرى فيها منوذًجا دينيًا 

رائًدا، بحسب ما وصفت "أم وسيم".

مجتمع  سيدة  وهي  األسود،  راوية  وتقول 

النظام  إن  واملرأة،  الطفل  مجال  يف  وناشطة 

السوري ما كان ليسمح بأي عمل نسوي بشكل 

تنموي وحر، وهو أمر مفروغ منه، ألن من أهدافه 

األساسية محاربة العقول الحرة التي تتجه إىل 

أي  تدمر  عىل  عمل  بل  املدين،  املجتمع  تنمية 

من  زخاًم  للمجتمع  تعطي  بفكرة  يتجه  إنسان 

الثقافة واألخاق التي متيزنا كسوريني.

صديقاتها  مع  أسست  التي  السيدة،  وتشدد 

منظمة "سوريات عر الحدود" يف ظل الثورة 

نظام  مبفهوم  التطوعي  العمل  أن  السورية، 

البنات  لدى  السموم  "بث  مبثابة  كان  األسد 

متاًما  نراه  ما  "هذا  بالقول  وتختم  والشباب"، 

عند الطبقة املوالية من إرصار عىل التأييد، نتيجة 

لألفكار البشعة التي أدخلها األسد يف عقولهم”.

حكومة أبو حطب تستبدل الوزارة بـ "هيئة"
تبحـث الحكومـة الحاليـة عـن كـوادر لتديـر مثـاين وزارات 

وعـر هيئـات، مـن ضمنهـا هيئـة األرسة ودعم املـرأة، وهي 

مؤسسـة بديلـة للـوزارة التـي كانـت يف الحكومة السـابقة.

يـأيت ذلـك يف الوقـت الـذي خلـت فيـه الحقائـب الوزاريـة 

مـن متثيـل نسـايئ بشـكل كامـل، وعـزا شـادي الجنـدي، 

مديـر مكتب اإلعـام والعاقات العامـة يف الحكومة، السـبب 

لصعوبـة التنقل والوضع امليداين يف سـوريا، كـون الحكومة 

الداخل. الجديـدة تعمـل يف 

وفـق  كوادرهـا،  عـن  النسـاء  غيـاب  الحكومـة  تتعمـد  ومل 

الجنـدي، بينـام يبحـث أبـو حطـب والقامئون عـىل الحكومة 

عـن الشـخصيات النسـائية املناسـبة التـي تعمـل يف الداخل، 

والتـي لديهـا قـدرة قياديـة ومؤهـات أسـوة بباقـي أعضاء 

الحكومـة، وفـق تعبـر رئيسـها، الـذي فّضـل الوزيـر عـىل 

الوزيـرة باعتبـاره "قـادًرا عـىل املواجهـة يف الفـرتة األوىل، 

والتـي تحتـاج إىل صـر وحنكـة يف التعامـل".

ومن املفرتض أن ينتهي تشكيل الهيئات مع نهاية ترين األول 

املقبل، بحسب الجندي، عىل أن تضع كل هيئة خططها للعمل 

ضمن الرؤية العامة السرتاتيجية الحكومة، بعد أن تتشكل وفق 

آليات ترشيح من املجالس املحلية وبعض الجهات األخرى.

ويف هـذا الخصـوص ترى الوزيـرة السـابقة هدايـا، أن إلغاء 

الـوزارة واالكتفـاء بتشـكيل هيئـة "أمـر خاطـئ"، مؤكـدًة 

"أعضـاء الحكومـة الجديدة يحرتمـون دور املـرأة، ولكن رمبا 

ال يضعـون يف حسـبانهم أهميـة وجودهـا وتعزيـزه ضمـن 

الحكومـة، ويجـب أن يغـروا هـذه النظرة".

تعنـى  التـي  الرسـمية  اإلحصائيـات  غابـت 

بشـؤون املـرأة السـورية يف الداخل السـوري، 

فـا الحكومـة وال املنظات واملراكـز املختصة 

بتوثيـق االنتهـاكات، متلـك أرشـيًفا توثيقًيـا 

كامـًا، كـا هـو الحـال يف بقيـة القطاعات 

السـورية املتـررة.

تنظيم  عى  اعتمدت  مستقلة  منظات  لكن 

من  عينات  دراسة  أو  ومسوحات  استبيانات 

النساء يف سوريا، وأقر جميع من تحدثت إليهم 

ومدراء  حكومية،  شخصيات  من  بلدي  عنب 

منظات ومستقلن أن اإلحصائيات يف الداخل 

السوري لها أهمية كبرة يف كافة املجاالت.

وهـي  سـوريا"،  ألجـل  "مواطنـون  منظمـة 

منظمـة مدنية غر ربحيـة، تهدف إىل إنشـاء 

كّل  عـن  وُمحّدثـة  شـاملة  بيانـات  قاعـدة 

النشـاطات املدنّيـة والناشـطن والحركات يف 

سـوريا مـع الجهـات الداعمـة مـن املغربن، 

أحصـت، يف آخـر تحديـث اطّلعت عليـه عنب 

بلـدي، 67 منظمـة تقـّدم نفسـها عـى أنهـا 

املـرأة وتتخصـص  تعمـل يف مجـال متكـن 

بدعمهـا ومنـارصة حقوقهـا، مـن أصـل 835 

منظمـة مجتمـع مـدين أحصتهـا "مواطنون 

ألجـل سـوريا".

26 منظمـة من أصل 67 أنشـئت يف الحسـكة 

بسـبع  حلـب  تتبعهـا  سـوريا،  رشق  شـال 

منظات، ثم دمشـق وريفها بسـت منظات.

وخـال بحث عنـب بلـدي يف واقـع املنظات 

يوجـد  أنـه  تبـّن  السـورية،  املحافظـات  يف 

مزيـد مـن الجمعيـات مل تدرج بعـد يف بيانات 

"مواطنـون ألجـل سـوريا". وتقـّدم املنظمـة 

إمكانيـة التصحيـح واإلضافـة لجداولهـا.

كـا متكنـت بعـض املنظـات النسـائية من 

تشـبيك عملهـا يف أربع شـبكات هي: شـبكة 

نسـاء  ومبـادرة  )شـمس(،  السـورية  املـرأة 

والدميقراطيـة،  السـام  أجـل  مـن  سـوريات 

املـرأة  السـوري، وملتقـى  النسـوي  واللـويب 

القامشـي. يف  الثقـايف 

وتعمـل هـذه الشـبكات عى زيـادة التنسـيق 

الثقـايف  التبـادل  وتحسـن  املنظـات  بـن 

وتحقيـق املسـاواة بن الرجـل واملـرأة وتعزيز 

ذات  يف  تصـّب  أخـرى  ألهـداف  أو  التأثـر، 

يف  النسـاء  مشـاركة  كتطويـر  املنحـى، 

السـورية. املفاوضـات 

ويف بحـٍث أجرتـه منظمـة "أنا هـي" وملتقى 

"حنـن الثقايف"، عـى عينة مـن 100 مكتٍب 

ملنظـات سـورية يف غـازي عنتـاب الركية، 

بلغ عـدد النسـاء العامات يف هـذه املنظات 

2863 مـن أصل 9310 أي بنسـبة 20%.

وخلـص البحث، الصـادر يف آذار 2016، إىل أن 

عمر النسـاء العامـات يف هذا املجـال يراوح 

بن 20 إىل 30 سـنة، مبعدل %99، بينا تصل 

نسـبة مشـاركة املرأة يف القرارات القيادية إىل 

%12، مقابـل %88 تغيب فيها املشـاركة.

االسـراتيجية،  القـرارات  صعيـد  عـى  أمـا 

فتنخفض نسـبة مشـاركة املـرأة إىل %5، يف 

املدروسـة. العينـة 

ما مدى تمثيل المرأة السورية
في المنظمات والهيئات الحكومية؟

  76 منظمة تعنى بتمكين المرأة في سوريا

8%

92%

  768 منظمة مجتمع مدني أخرى في سوريا

منظمة
"مواطنون ألجل سوريا"

اجتماع القبيسيات مع بشار األسد في دمشق - 2014 - )رئاسة الجمهورية(
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كيف أثرت سلطة الفصائل العسكرية 
على نشاط المرأة في الشمال السوري؟

نـدى سـميع، مديـرة منظمـة "بارقـة أمـل" يف 

إدلـب، تقـول لعنـب بلـدي، إنهـا كانـت مطلوبـة 

كل  ففقـدت  شـهيد  وزوجهـا  السـوري  للنظـام 

يشء، وسـيطرت عليهـا حالـة مـن اليـأس، لكـّن 

لتبـدأ  التغيـر،  بـرورة  عندهـا  تولّـد  شـعوًرا 

مبسـاندة قريبتهـا، بإنشـاء أول منظمـة نسـائية 

تطوعيـة يف مدينـة إدلـب، بعـد تحريرهـا.

وتحـاول "بارقـة أمـل" إبعاد املـرأة السـورية عن 

منظـات اإلغاثـة، التـي تضيـع وقتهـا يف تأمن 

السـلة الغذائيـة، بعدمـا سـاهمت مجموعـة مـن 

النسـاء املثقفـات يف تأسيسـها، بهـدف الوصول 

إىل مجتمـع مثقـف واالرتقـاء بالنسـاء، خاصـة 

نفسـية  بحالـة  وأصبحـن  املعيـل  فقـدن  الـايت 

. سيئة

املفاجئـة، بحسـب سـميع، هـي أن عـدد طلبـات 

االنضـام لعضويـة املنظمة وصلـت إىل 40 طلًبا، 

العمريـة  الفئـات  مختلـف  مـن  يومـن،  خـال 

والثقافيـة.

وتقـدم املنظمة اليوم تدريبات مسـتمرة، اسـتدلت 

عـى نجاحها بتغير حيـاة النسـاء برواية قصٍص 

حصلـت مـع الفريـق، كامـرأة مل تخرج مـن بيتها 

عـى مـدار سـنة كاملـة، بعـد اعتقـال زوجهـا، 

لكنهـا أصبحـت اليـوم عضـًوا فاعـًا يف املنظمة، 

الـذي ينسـحب عـى عـدة نسـاء نجحـن  األمـر 

يف كـرس حاجـز املجتمـع الرشقـي بـأن "زوجـة 

املعتقـل ال تخـرج يك ال تختلـط بالرجـال".

وتؤكّـد مديـرة املركـز عـى اإلقبـال الواسـع عـى 

بعـض  لتأجيـل  تضطـر  فـاإلدارة  التدريبـات، 

التدريبـات، رغـم تكـرار القصـف عـى املدينـة، إال 

أنها تشـتيك مـن قصـوٍر يف العوامل اللوجسـتية 

والتجهيـزات، ألن "القدرة املالية تلعـب دوًرا كبرًا".

املدينـة  أحيـاء  يف  تتـوزع  منظمتنـا  "مراكـز 

الشعبية"، وتشـر سـميع إىل أن كثرًا من الرجال 

املنظمـة،  قبـل  مـن  السـتثارها  بيوتًـا  عرضـوا 

معتـربًة أن هـذا دليل عـى أن الفكرة سـليمة ولها 

املجتمـع. أوارص  تعزيـز  دور يف 

الراحـة  حالـة  تعيـش  تكـن  مل  املنظمـة  مديـرة 

هـذه التـي تحدثنـا بهـا اليـوم قبـل البـدء بالعمل 

النسـايئ، وتقول "وجـدت محبة النـاس يل زادت، 

نـدى سـميع كانـت لديهـا حالـة نفسـية سـيئة، 

مؤكـدًة "اآلن أنـا امـرأة قوية عندما أشـاهد فرحة 

طفـل حـن يتلقـى هديـة أو درًسـا، تـزداد ثقتي 

بنفـي وأسـتطيع أن أتحـدى العـامل كلـه ولـدي 

رغبـة أكـرب يف العطـاء".

إىل الجنـوب، تبـدو التجربـة أكر تبلـوًرا يف ريف 

مركـز  مديـرة  الجنـدي،  مزنـة  فتتحـدث  إدلـب، 

النعـان، عـن تجربـة  اآلن" يف معـرة  "النسـاء 

.2014 آذار  منـذ  املسـتمرة  الفريـق 

وميتلـك املركـز قسـًا للدعـم النفـي، بفرعـن، 

الدعـم  ويقـدم  الفنيـة،  واالستشـارات  األنشـطة 

الفئـات  حسـب  والفتيـات  لألطفـال  النفـي 

العمريـة، من ثـاث سـنوات وحتى 18 سـنة، إىل 

ألي  خاصـة  نفسـية  استشـارات  تقديـم  جانـب 

النفسـية يف  امـرأة أو طفـل مبراجعـة املرشـدة 

املركـز، التي تقـرح حلـواًل وتعمل عى اسـرخاء 

نفـي للمراجـع، أو تطلـب اإلحالـة إىل الطبيـب 

املختـص.

للورشـات  مخصـٌص  فهـو  الثـاين  القسـم  أمـا 

التدريبيـة، لتـايف صعوبـة االنتقـال إىل تركيـا، 

التنمويـة،  املشـاريع  إدارة  يف  تدريبـات  ونظّـم 

واإلدارة املاليـة، واسـراتيجيات التعليـم الحديـث، 

وغرهـا. الـذايت،  لاكتفـاء  املنزليـة  والزراعـات 

ويطمـح فريـق إدلـب، املكون مـن 16 سـيدة، يف 

خطتـه املقبلة إىل تخديـم منطقة الريـف الرشقي 

ملعرة النعـان، املغيب عن مشـاريع متكـن املرأة، 

الجندي. وفـق 

و"النسـاء اآلن مـن أجـل التنميـة" هـي منظمـة 

حزيـران  يف  أسسـتها  حكوميـة،  غـر  سـورية 

2012 يف باريـس، الصحفيـة السـورية والكاتبـة 

سـمر يزبـك، وتعمل عى دعـم املرأة السـورية يف 

الداخـل ودول الجـوار.

وتعمـل املنظمـة يف الغوطـة الرشقيـة أيًضا، عى 

تأهيـل املـرأة مهنًيـا ووضعهـا يف سـوق العمـل، 

مـن خـال دورات يف األعال اليدويـة والتدريبات 

بصقـل  املـرأة  "لتسـتفيد  والثقافيـة،  التوعويـة 

يف  حافـز  لديهـا  يصبـح  وبالتـايل  شـخصيتها، 

العمـل ويصبح عقلها أكـر انفتاًحـا"، وفق خلود 

بيطـار، مديـرة املركـز يف بلـدة مرسابا.

الصفـر  تحـت  مـن  معهـن  بدأنـا  عـدة  "حـاالت 

بيطـار  تقـول  الواقـع"،  يجابهـن  اآلن  وأصبحـن 

اتخـاذ  يف  أيًضـا  يؤثـر  املـرأة   تأهيـل  أن  وتـرى 

قراراتهـا بخصـوص عائلتهـا، كتزويـج بناتها يف 

عمـر مبكـر عـى سـبيل املثـال.

ويديـر مركـز يف الغوطة دورة "قيادات نسـائية"، 

عـى  تركـز  عمـل  ورشـات  خمـس  وتتضمـن 

مهـارات التواصـل، وإدارة فـرق العمـل، والربيـة 

عى السـام، واملهـارات الحياتية، وحل املشـكات 

الفئـات،  جميـع  وتسـتهدف  القـرارات،  واتخـاذ 

وتحدثـت بيطـار عن نسـاء انقطعن لفـرة طويلة 

عـن الدراسـة، إال أنهن حصلن عى شـهادة التعليم 

العام. هـذا  األسـايس 

يف  يعمـل  الـذي  اآلن"  "النسـاء  فريـق  يُخـّرج 

امـرأة، كل مثانيـة   400 مرسابـا وحـزّة، حـوايل 

مسـتمرة  تدريبـات  يحتجـن  جميعهـن  أشـهر، 

لصقـل مـا تعلمنـه، وتـرى مديـرة املركـز أن املرأة 

بينـا  أدوار محـددة،  الغوطـة تعمـل ضمـن  يف 

تتنحـى عـن أخـرى.

ويف اسـتطاع للـرأي بـن املسـتفيدات حـول أداء 

الفائـدة  عـى  التأكيـد  طغـى  التدريبـات،  هـذه 

"الكبـرة" التـي تحققهـا السـيدات مـن خالهـا، 

اقتصاديًـا  متقدمـة  مراحـل  إىل  بهـّن  واالنتقـال 

وثقافًيـا وتوعويًـا، لكن االنتقـادات متثلّت بغيابها 

عـن بعـض املناطـق وعـدم تعميـم التجـارب عى 

املناطـق املعزولـة نسـبًيا، أو بغيـاب الدعـم عـن 

تقرحهـا  التـي  واملشـاريع  النشـاطات  بعـض 

لتدربياتهـن. كنتـاجٍ  السـيدات 

ورشات لالرتقاء بواقع المرأة وتأهيلها
تحاول عدة منظمات أنشئت بدوافع ذاتية االرتقاء بالمرأة السورية والتغلب على فارق الخبرات والتعليم األكاديمي في 

سوريا، بتدريبات مكثفة في تخصصات متعددة: ثقافية وتعليمية واقتصادية تشغيلية.

 مزنة الجندي
مديرة مركز "النساء اآلن" 

في معرة النعمان
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أول مؤتمر نسائي في إدلب..
ومشاركة في إدارة المدينة

بخلفيـة  العسـكرية  السـلطة  أسـهمت 

شـامل  املقاتلـة  للفصائـل  دينيـة 

سـوريا، بتكريس الجـو العـام املتحفظ 

وتقييـد  وحريتهـا  املـرأة  نشـاط  عـىل 

مسـاهمتها يف أدواٍر قيادية يف املجتمع، 

لكـن النشـاط النسـايئ الـذي تشـهده 

محافظـة إدلـب، مثـااًل، يدلّـل عـىل أن 

املـرأة نجحـت يف كـرس بعـض التقاليد 

وتغلّبـت عـىل الضغـوط التـي تحيـط 

 . بها

ســيطرة  بعــد  إدلــب،  مدينــة  يف 

 ،2015 آذار  يف  عليهــا  املعارضــة 

ــزام  ــة إىل االلت ــاطات الداعي زادت النش

بالحجــاب، بدعــٍم مــن الفصائــل، وهــو 

ما يظهــره قــرار هيئــة "جيــش الفتح" 

للدعــوة واإلرشــاد، نهاية تريــن األول 

ــاب  ــرض الحج ــه، بف ــام ذات ــن الع م

ــا بـــ  ــام وصفه ــاد ع ورضورة االبتع

و"املكيــاج"  الفاضحــة"  "األلبســة 

ــات. ــا يف املح ــع بيعه ومن

يلتـزم  القـرار مل يطبّـق ومل  أن  ورغـم 

لجانًـا  أن  إال  بحذافـره،  املواطنـون 

دعوية نسـائية تابعـًة لـ"الفتح" حاولت 

فرضـه، كـام انتـرت حواجـز لفصيل 

املدينـة  شـوارع  يف  األقـى"  "جنـد 

ملنع "التـرج"، يف الوقت الـذي توزّعت 

تطالـب  املحافظـة  الفتـات يف شـوارع 

املـرأة بااللتـزام باللبـاس "الرعـي".

مل يكـن ذلك إجباريًـا ومل تطبق عقوبات 

"صارمـة" لفرضـه، بحسـب عدة نسـاء 

تكريـس  يف  سـاهم  لكّنـه  إدلـب،  يف 

وثقافـة  املجتمـع،  وتقاليـد يف  عـادات 

الخليجيـني،  الرعيـني  بعـض  حملهـا 

تحـّد من نشـاط املـرأة.

"مشكلة الطائرة" هي األساس
تعتـر رانيـا قيـرس، وهـي ناشـطة يف 

مجـال التمكـني املجتمعي ومديـرة معهد 

"شـاين" للتدريـب يف معرة النعـامن، أن 

واقـع املـرأة ال يرتقـي إىل املسـتوى الذي 

تسـتطيع أن تقدمه، موضحًة أن "سـقف 

املرأة محدود، وموجـودة يف أماكن معينة 

فقـط، ال تسـتطيع أن تسـاهم يف خدمـة 

النـاس، بحسـب القـدرة والكفـاءة التـي 

متلكهـا، وال تسـتطيع أن تتوسـع". هـذا 

الشـق السـلبي، مـن وجهـة نظـر قيرس، 

لكـن اإليجـايب هـو أن "املـرأة مسـتمرة، 

تعمـل، وتناضـل، وتجاهـد، وتريب".

وتدير الناشـطة معهد "شـاين" )السوري 

اإلنسـاين للتمكني الوطني(، وهو مرخٌص 

الواليـات  يف  ومعتمـٌد  إدلـب  إدارة  مـن 

خدمتـني  ويقـّدم  األمريكيـة،  املتحـدة 

رئيسـيتني: التعليـم والتدريـب، واإلغاثة.

وتربـط قيـرس عـودة النشـاط وتطـور 

دور املـرأة بإيقـاف "مشـكلة الطائـرة" 

املسـتمرة  الحـريب  الطـران  )غـارات 

يف املناطـق املحـررة( أواًل، ألنهـا تخلـق 

توتـرًا وخوفًـا لدى النسـاء ومتنعهن من 

النـزول إىل الشـارع.

كـام ال ميكـن أن تخـرتق املـرأة سـوق 

وسـٍط  يف  الرجـل،  وتنافـس  العمـل 

معـدوٍم اقتصاديًـا وتنـدر فيـه فـرص 

فاألولويـة هـي لصالـح  لذلـك  العمـل، 

"إنشـاء الجيـل"، بحسـب قيـرس التـي 

تقـول "املسـؤولية عـىل املرأة السـورية 

اليـوم عظيمـة جـًدا، نحـن نشـهد اآلن 

عـىل والدة أمة جديـدة، هذه الـوالدة لن 

تكـون بالصـورة الصحيحـة إال إن كانت 

املـرأة سـليمة العقـل واملنهـج". وتؤكد 

عـىل رضورة متكـني املـراة وتحفيزهـا، 

وتسـليمها الوسـائل الصحيحـة للرتبية، 

وكيف تسـتطيع تعزيـز القيـم واملبادئ 

عنـد الطفـل بطريقـة صحيحـة.

ال يجوز اختصار قضية المرأة في 
الحجاب

مسـألة  إىل  املدنيـة  الناشـطة  وتشـر 

يف  الحجـاب  إىل  والدعـوات  النقـاب 

املناطـق املحـررة، بالقـول "بإمكانـك أن 

تحجبي كل النسـاء ليكـّن منقبات، ولكن 

إن كان قلبهـن غـر صالـح فلـن يصلح 

املجتمـع. نحن لـن نرى التطـور الفكري 

الذي نريـد ونصبو إليه وخرجنـا بالثورة 

مـن أجله، قبـل مرور ثاثة أجيـال، ولكن 

هنـاك فرصة ال ميكـن أن تتحقـق إال من 

خـال إصـاح األم".

أن  عىل  الرتكيز  قيرس  إىل  حديثنا  وتخلّل 

املعهد، الذي تديره، يعمل يف نطاق رشعي 

ويفصل بني الشباب والفتيات يف الحضور، 

يخدم  مبا  الغرب"  "خرات  من  ويستفيد 

الواقع السوري يف "إطار الرع".

سـامح هدايـا، وزيـرة الثقافة السـابقة 

يف الحكومـة املؤقتة، تؤكّـد أن مام وقف 

لباسـها،  املـرأة  دور  تعزيـز  وجـه  يف 

الـذي يؤخـذ حتى اليـوم كإشـكالية يف 

الـراع، يف ظـل تعـدد السـلطات التي 

تحكـم املـدن واملناطق يف سـوريا.

ودعـت هدايـا إىل أال يكـون وضع وخلع 

الحجاب عـرثة يف حرية املـرأة ودورها، 

دامـت  ومـا  جـزيئ،  موضـوع  "فهـو 

تقـوم بـأداء إنسـاين ووطنـي، فقيمتها 

وعملهـا  وأرائهـا  مواقفهـا  مـن  تنبـع 

ترتديه". مـام  وليـس 

إدارة "الفتح": ال يوجد مضايقات
عنـب بلـدي توجّهـت بهـذه التسـاؤالت 

إدلـب،  يف  الفتـح"  "جيـش  إدارة  إىل 

والتـي نفـت أن يكـون هنـاك تضييـق 

عـىل نشـاطات النسـاء عـىل اختافها.

ويقـول مـازن حميـد، وهـو إداري يف 

"جيـش الفتـح"، إن "إدارة الجيـش لها 

اهتاممات تخص دور املرأة ونشـاطاتها، 

وهي تسـعى لتقديـم املسـاعدة الازمة، 

وفـق رشوط ال تخالف املبـادئ الرعية 

اإلسامية".

"ال  اإلدارة  فـإن  القيـادي،  وبحسـب 

أو تقـف عائًقـا يف وجـه أي  تعـارض 

نشـاط يكون له أهـداف تعـود بالفائدة 

عـىل األهـايل"، مسـتداًل بالعديـد مـن 

النشـاطات النسـائية املوجودة يف مدينة 

إدلـب، ومنهـا "معهـد للعلـوم الرعية 

أعضائـه  وكل  للنسـاء،  املخصـص 

)اإلداريـات واملدرسـات( نسـاء دون أي 

مشـاكل".

مدرسة: ينفذون األوامر "تحت 
الفصل السابع"

مدرّسـة يف إحـدى الثانويـات يف إدلب 

النسـائية  اللجـان  عمـل  عـىل  مطلعـة 

لضبـط املخالفـات، أفـادت عنـب بلـدي 

بـني  عديـدة  صدامـات  شـهدت  أنهـا 

مؤهـات  "غـر  وداعيـات  الطالبـات 

مقومـات  أدىن  ميلكـن  وال  للدعـوة، 

وأسـاليب  رشعـي  علـم  مـن  الداعيـة 

الدعـوة بالحكمـة واملوعظـة الحسـنة"، 

املدرّسـة. توصيـف  بحسـب 

فّضلــت  )التــي  املدرّســة  وأكّــدت 

الداعيــات  أن  اســمها(  ذكــر  عــدم 

ــزام  ــىل االلت ــات ع ــرن الفتي ــّن يج "ك

ــه  ــه بأن ــن ل ــب توصيفه ــاس حس بلب

ــد، وكل يشء  ــي الوحي ــاس الرع اللب

خافــه يعتــر ســفوًرا، حتــى حصلــت 

مشــادات بينهــن باأليــدي، كــن ال يتقّن 

أســلوب الحــوار واإلقنــاع وكأنهــن 

ينفــذون أوامــر عســكرية ملزمــة تحــت 

ــابع". ــد الس البن

أثـر ذلـك سـلبيًا عـىل حركـة الفتيـات 

وعملهـن، بحسـب املدرّسـة، ناقلـًة عـن 

إحـدى الفتيـات قولهـا "أشـتاق للحياة 

املدنيـة التـي سـلبت منـي، أشـعر أنني 

مجـرة عـىل كل يشء".

ــال  ــاالت اعتق ــة أي ح ــت املدرّس ونف

ــدى  ــا إح ــة روته ــوى قص ــاء، س لنس

ــن  ــدت عليه ــاة تع ــن فت ــات ع الداعي

وحاولــت  بالــرضب،  )الداعيــات( 

أن تنتــزع حجابهــن، وكالــت لهــن 

املســبات والشــتائم أمــام النــاس، مــام 

اضطرهــن إىل اســتدعائها إىل املحكمــة 

لـــ "ســوء ترفهــا".

املدرّسـة امـرأة منقبـة ولبسـت النقاب 

ومل  اللـه،  مـن  فـرض  بأنـه  مقتنعـًة 

تجـد حرًجـا يف التنقـل والعمـل، ومل 

يحـد النقـاب من أي نشـاط لهـا أو من 

عـدة مجـاالت،  نجاحهـا ومتيزهـا يف 

وفـق ما تنقلـه لنا، مشـرًة إىل "مناذج 

كثرة مـن نسـاء نجحن ومتيـزن وهن 

"املسـألة  خامتـًة  النقـاب،  يرتديـن 

ليسـت بالنقـاب، وإمنـا اإلكـراه عـىل 

منـه،  ينفـر  اإلنسـان  يجعـل  الـيء 

ولـو دعوت الشـخص بأسـلوب حسـن 

رمبـا  والراهـني،  بالحجـج  مدعـم 

كليًـا". فعلـه  ردة  تختلـف 

دعـت  نوعهـا،  مـن  األوىل  هـي  تجربـة  يف 

منظمـة "بارقـة أمل" النسـائية معظـم املنظامت 

يف  النسـائية  املـدين  املجتمـع  ومؤسسـات 

محافظـة إدلـب، لتنظيـم أكـر مؤمتـر نسـايئ، 

“حلقـة سـام” يف  لتشـكيل  التنسـيق  بهـدف 

املدينـة. إدلـب 

"حلقـة سـام" مـروع تطوعي نسـايئ مكون 

مـن مثانية أعضـاء، هدفـه إقامة مكاتب نسـائية 

النسـاء  أمـور  لتسـير  املدينـة  إدارة  يف دوائـر 

بشـكل عـام، وفاقدات املعيـل كزوجات الشـهداء 

الوصـول  بهـدف  خـاص،  بشـكل  واملعتقلـني 

العمـل  ببروقراطيـة  املـرور  دون  لحقوقهـن 

هـي”  “أنـا  شـبكة  املـروع  ويدعـم  اإلداري. 

العامليـة. النسـائية 

صبـا النقـر )24 عاًمـا(، إحـدى أعضـاء حلقـة 

بعـض  واجهنـا  عملنـا  "خـال  تقـول  سـام، 

املشـكات فكان ال بـد من وجـود رشكاء معنا يف 

لتجاوزهـا”. املـروع 

وتهـدف حلقـة سـام للعمـل يف خمـس دوائـر 

لهيئـة  التابعـة  املدينـة  إلدارة  تابعـة  حكوميـة 

الفتـح يف مدينـة إدلـب، وتـم اختيـار الدوائـر 

)الرتبيـة،  للعمـل  أهميـة  األكـرث  الخمـس 

والنفـوس، والتعليم العايل، والصحـة، واإلغاثة(. 

وتضـع يف خطتهـا أن تشـمل بقيـة الدوائر، وقد 

قـام أعضـاء الحلقـة بنر الفكـرة عر أوسـاط 

النسـاء وطرحها عـىل إدارة املدينـة، والقت قبواًل 

لـدى الطرفـني.  

تقـول ندى سـميع، مديـرة منظمة بارقـة أمل يف 

إدلـب، إن موعـد املؤمتـر يف 18 متـوز املـايض 

كان يـوم قصٍف شـديد “مل أسـتطع إلغاء املؤمتر 

بعـد أن حجزنـا املـكان وحرضنا لـه، فتوقعت أن 

تحـرض مجموعـة قليلـة مـن النسـاء، لكـن عدد 

الحضـور تجـاوز 200 امرأة”.

وتعتـر سـميع أن يف ذلـك مـؤرًشا عـىل تحدي 

النسـاء للطـران وكل الظروف “إلثبات أنفسـهن 

أنهـن موجـودات يف هـذه البلد”.

يف نهايـة املؤمتـر تطوعـت 12 فتـاة للعمـل يف 

هـذا املـروع، مـا دفـع املنظمـة )بارقـة أمـل( 

الشـفافية  يف  لهـن  تدريبيـة  دورات  لتنظيـم 

والعمـل الجامعـي لتأهيلهـن للعمـل ضمـن تلك 

الدوائـر.

مختلـف  مـن  شـاركن  امـرأة   250 مـن  أكـرث 

مؤسسـات املجتمـع املـدين يف املؤمتـر، وقدمت 

وبعملهـا  مبؤسسـتها  تعريًفـا  منهـن  كل 

والخدمـات التـي ميكـن أن تقدمهـا يف سـبيل 

الفكـرة. هـذه  إنجـاح 

ومـن املنظـامت التي حـرضت: ركني، وبنفسـج، 

وهيئـة اإلغاثة العامـة، وجمعية الـر، مًعا نصنع 

القـرار، وبر الصابريـن، وغرها.

تقـول إميـان الشـامي، مسـؤولة الدعـم النفي 

يف منظمـة ركـني، “ال بد مـن اجتامعـات كهذه، 

كل فـرتة لـي يتـم تنسـيق العمـل فيـام بينهم 

متكامل”. للعمـل بشـكل 

لحلقـة  الراعيـة  هـي"  "أنـا  منظمـة  وتحـاول 

بقيـة  عـىل  التجربـة  سـحب  هـذه،  السـام 

إحصائيـات  بحسـب  فدعمـت،  املحافظـات، 

حصلـت عنـب بلـدي عليهـا مـن القامئـني عىل 

داخـل  املجـال  هـذا  يف  مبـادرة   37 املنظمـة، 

سـوريا ويف دول الجـوار، واسـتطاعت 15 منها 

محليـة. رشاكات  بنـاء 
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حلب،  مدينة  يف  الرقية  األحياء  تستقطب 

السورية،  املعارضة  لسيطرة  الخاضعة 

األرسة.  بشؤون  تعنى  منظامت  نحوعر 

ونالت املرأة الحلبية قسطًا من الدعم النفي 

واالجتامعي واملهني والثقايف، من خال برامج 

أبدى  كام  املنظامت،  هذه  أعدتها  وورشات 

املجلس املحي يف املدينة جانبًا من االهتامم 

باملرأة، من خال مكتب أنشئ خصيًصا لها.

مكتب المرأة في المجلس المحلي 
لمدينة حلب

وتحدثـت عنـب بلـدي إىل السـيدة أسـامء 

العبـد اللـه، مديرة مكتـب املـرأة يف املجلس 

املحـي ملدينـة حلـب، موضحـة أن املكتـب 

وتركـزت   ،2016 العـام  مطلـع  أنشـئ 

نشـاطاته عـىل كافـة جوانـب املـرأة، مـن 

نـدوات تثقيفية وتوعوية بالنسـبة للنسـاء، 

مـن  والناجيـات  املعتقـات  عـن  ودورات 

بخصـوص  ومقرتحـات  النظـام،  سـجون 

إنشـاء مراكـز دعـم لهـن، وإقامـة مكاتـب 

للمـرأة يف مجالـس األحيـاء.

وتوضـح العبـد اللـه أن مكتـب املرأة أنشـأ 

ثاثـة مراكـز لتوعيـة للنسـاء مـن أعـامر 

15 سـنة فـام فـوق، يف املناطـق الرقيـة 

والوسـطى والغربية، وتعنى بتعليم النسـاء 

الحاسـوب واللغـة اإلنكليزيـة واإلسـعافات 

األوليـة ومهارات أخـرى )تصفيف الشـعر، 

الخياطـة، األشـغال اليدويـة(. 

تخرجـت 150 متدربـة مـن املراكـز الثاثة 

يف حزيـران مـن العام الجاري، عـىل أن يتم 

تخريـج دفعة جديـدة خال أيلـول الجاري، 

املكتب. أرقام  بحسـب 

الهـدف األسـايس مـن املراكز النسـائية يف 

حلـب املحـررة "ترفيهي تعليمي"، بحسـب 

وصـف العبـد اللـه، فعدا عـن محـو األمية 

املعلومـات،  وتكنولوجيـا  اللغـات  وتقويـة 

فـإن الهـدف األول هـو مـلء فـراغ املـرأة 

بأشـياء مفيدة، ومعالجة املشـاكل النفسـية 

اإلرشـادات  وتقديـم  الحيـاة،  وضغوطـات 

والنصائـح الازمـة يف شـتى املجـاالت.

ينشـط مكتـب املـرأة يف املجلـس املحـي 

بـاإلرشاف عـىل ورشـات تتعلق ببنـاء الثقة 

لدى املـرأة، ومحـارضات عن الـزواج املبكر، 

وحقوق وواجبات الزوجـة، والعنف األرسي، 

ويعمـل حاليًـا عـىل إنجـاز دراسـة خاصة 

بدار العجزة واملسـنني، ونسـبة النسـاء فيها 

وأعامرهـّن وكيفيـة التعامـل معهّن.

مركز "دارنا" االجتماعي
هـو مركز لـكل العائلـة، كـام عرّفـه مديره 

سـامل األطـرش، يقـدم خدمات عديـدة عىل 

صعيـد األرسة، وخصوًصا يف مجـال املرأة، 

ملسـاعدتها ومتكينهـا، ويركّـز عملـه عـىل 

األرس الفقـرة، والتـي فقـدت معيلها.

وتحدث السـيد سـامل عن بعـض الفعاليات 

التي يقـوم عليهـا املركـز، "لدينـا 60 امرأة 

تتعلـم الخياطـة شـهريًا، وأنشـأنا روضـة 

أطفـال، بحيث تسـتطيع املـرأة التـي لديها 

أطفـال بني -3 6 سـنوات أن تضـع أطفالها 

يف الروضـة ريثـام تتعلـم الخياطة".

محو  دورات  بإنشاء  أيًضا  املركز  يتخصص 

وبرامج  اإلنكليزية،  اللغة  وتعليم  األمية، 

الحاسوب، للمرأة الحلبية، كام ساهم بعرض 

أفام سينامئية هادفة، وورشات بالتعاون مع 

منظامت أخرى لتمكني املرأة ومعالجة بعض 

االضطرابات النفسية جراء الحرب أو االعتقال.

جمعية "نساء سوريا"
تهتـم جمعيـة "نسـاء سـوريا" بالجانـب 

الشـهيد  "أم  باعتبارهـا  للمـرأة،  اإلنسـاين 

وزوجتـه وأختـه وابنته"، بحسـب توصيف 

مديرتهـا هناء قصاب، فأنشـأت عـدة مراكز، 

نذكـر منهـا: مركز تعليـم النسـاء تصفيف 

الشـعر، مركز تعليم الخياطة، ودورات محو 

األمية.

وأوضحـت قصـاب أن نشـاطات الجمعيـة 

تتضمن بشـكل دوري جلسـات توعوية عن 

ظاهـرة الـزواج املبكر، والعنف ضد النسـاء، 

وسـاعات ترفيهية للنسـاء املسـنات يف ظل 

ظـروف الحـرب، لكنهـا أشـارت إىل بعض 

كالغـارات  العمـل،  تعيـق  التـي  الظـروف 

الجويـة التـي كانـت سـببًا بتدمـر مراكـز 

الجمعيـة سـابًقا، باإلضافة إىل شـّح الدعم، 

وفـق مـا ذكرت.

ورأت السـيدة هناء أن الثورة السورية أعادت 

للمـرأة السـورية ثقتهـا بنفسـها، وأعطتها 

القوة والجـدارة لتثبت شـخصيتها، وختمت 

بالقول "اسـتطعنا أن ننشـئ جمعية بكادر 

نسـايئ أثبت وجوده عـىل األرض، بينام يف 

زمـن النظـام كان هذا األمر مسـتحيًا".

نشاط نسائي واسع في حلب وتمثيل في مجلسها

درعا..
المرأة إلى جانب الرجل  في شتى المجاالت

تختـزل املـرأة الحورانيـة الصـورة املرقـة 

للمـرأة يف ظـل الثورة السـورية، فشـاركت 

التطوعيـة  األعـامل  يف  الرجـل  جانـب  إىل 

والخدميـة، وقد سـاهمت فعليًا يف املشـايف 

ومراكـز الدفـاع املـدين والجمعيـات املدنية 

املتنوعـة، ويف املحـاور املتقدمة مـن املعارك 

األسـد.  ضد قـوات 

عنـب  حـاورت  املوضـوع،  هـذا  وحـول 

بلدي عـدًدا مـن النسـاء الفاعـات يف درعا 

املحـررة، إىل جانـب مسـؤولني يف بعـض 

املحافظـة.  يف  الخدميـة  القطاعـات 

الدفاع المدني في درعا 
تعتـر مؤسسـة الدفـاع املـدين يف محافظة 

درعـا رائـدة يف مجـال العمـل التطوعـي، 

ورفـدت مراكزهـا مبتطوعـات مـن النسـاء، 

وهـو مـا يحدثنـا عنـه عبـد اللـه الرسحان، 

مديـر الدفاع املـدين يف املحافظـة، موضًحا 

وجـود 24 متطوعة عىل مسـتوى املحافظة.

النسـاء  عمـل  أن  إىل  الرسحـان  ويلفـت 

يختلـف عـن الرجـال يف املؤسسـة، فهنـاك 

مهام خاصـة لهن وفـق اعتبـارات "املجتمع 

املحافـظ"، وهنـاك حـاالت تتطلـب وجـود 

النسـاء فقـط يف حـاالت إسـعافية معينـة، 

بينـام عمـل الرجـال يتلخـص بالتوجـه إىل 

مناطـق القصـف وحـاالت التدخـل الرسيع 

وإنقـاذ العالقـني.

الدفـاع  يف  النسـاء  تطـوع  فـرص  وعـن 

املـدين، يقـول الرسحـان "حاليًـا ال يوجـد 

شـواغر لعمـل املـرأة يف الدفـاع املـدين يف 

درعـا، لكن مسـتقبًا سـيكون هنـاك إعان 

عـن قبـول متطوعـات جـدد، ضمـن رشوط 

ومعايـر معينـة لانضـامم إىل كوادرنـا".

تطوعـت الشـابة عبـر مـوىس يف الدفـاع 

ووقوفهـا  زوجهـا،  إصابـة  عقـب  املـدين 

عاجـزة عن إسـعافه، فـكان ذاك هـو املحفز 

لدخولهـا هـذا املضـامر، وتقول "تشـجعت 

باالنضـامم إىل فريـق اإلسـعاف يف الدفـاع 

املـدين، وخضعت لـدورات طبية وإسـعافية 

املصابـني  مـع  التعامـل  كيفيـة  وتعلمـت 

والجرحـى".

ال تنكـر عبـر بعـض املشـاكل التـي مـرت 

والصعوبـات  تطوعهـا،  إعـان  عقـب  بهـا 

العائليـة بالتوفيـق بني العائلـة والعمل، لكن 

الـدور  لـه  تشـجيع والدهـا وتحفيـزه كان 

موضحـة  بعملهـا،  اسـتمرارها  يف  الكبـر 

عن عمـل النسـاء يف الفريـق "املـرأة يرتكز 

نشـاطها يف اإلسـعاف واألمـور الطبية، لكن 

للرجـل أدواًرا مختلفـة يف اإلنقـاذ وانتشـال 

املصابـني والضحايـا مـن تحـت األنقـاض 

وإطفاء الحرائـق"، وختمت قائلـة "يجب أن 

تكـون املـرأة يـًدا بيد مـع الرجـل يف جميع 

العمل". مضامـر 

 أساسي في القطاع الطبي
ٌ
المرأة ركز

وهنـا تشـابه درعـا مثياتها مـن املحافظات 

السـورية واملناطـق الخارجـة عـن سـيطرة 

النظـام السـوري، والتـي شـهدت اسـتنزافًا 

واضًحـا للطاقـات الطبيـة والصحيـة جـراء 

عوامـل الحـرب والهجـرة املرافقـة، فدعمـت 

املـرأة اسـتمرار القطاع الطبـي يف عمله رغم 

املحيطة. الظـروف 

املسـاملة،  الرحمـن  عبـد  الدكتـور  وأوضـح 

أن  امليـداين،  البلـد  درعـا  مشـفى  مديـر 

وجود النسـاء يف املشـايف املدنيـة وامليدانية 

رضوري جـًدا، ألن قسـم النسـائية واألطفال 

والصيدليـات والتمريـض وغـرف العمليـات 

الخـرات،  مـن  نسـايئ  كادر  إىل  تحتـاج 

مضيًفـا "لدينـا يف مشـفى درعـا البلد كادر 

نسـايئ مـدرب بشـكل جيـد".

وأشـار املسـاملة إىل أن الوضـع الطبـي يف 

سـوريا جديـد عـىل كل الكـوادر الصحيـة، 

مـن ناحيـة العمليـات واإلصابـات اليوميـة، 

كـام أن غالبيـة الكـوادر الصحيـة يف بداية 

الثـورة مل يكـن لهـا خـرة يف التعامـل مع 

هـذه الحـاالت، وتابـع "اسـتطاعت كـوادر 

النسـاء أن تتـدرب بشـكل جيـد عـىل جميع 

الداخـي  اإلسـعاف  فيهـا  مبـا  الحـاالت، 

والخارجـي والعـاج الفيزيـايئ واملخابـر".

وقـّدم الطبيب املسـاملة رشًحا بسـيطًا عن دور 

املـرأة يف املشـفى الـذي يديـره "لدينا سـيدة 

تـرف عىل قسـم املخر الذي يعـد األول عىل 

مسـتوى املحافظة، ولدينا أربـع ممرضات يف 

قسـم اإلسـعاف، إىل جانـب وجـود ممرضات 

يف قسـم العمليات، كام ترف النسـاء بشكل 

كامل عىل قسـم النسـائية".

النسـائية،  الطبيـة  الكـوادر  تأهيـل  وعـن 

أكـد املسـاملة أن املعاهـد والكليـات واملدارس 

الطبيـة هـي األفضل، لكـن لـرضورة غيابها 

الكـوادر  بتأهيـل  "قمنـا  الحـرب  خـال 

النسـائية يف املحافظـة بأكـرث مـن طريقة، 

فأرسـلنا كـوادر للتدريـب يف دول الجـوار 

ونقلهـا  هنـاك  الخـرات  مـن  ليسـتفيدوا 

للفتيـات هنـا، ولدينـا أيًضـا نظـام تعليـم 

تأهيليـة  دورات  يقيـم  املشـفى  يف  داخـي 

بشـكل مسـتمر، ونقيم محارضات أسـبوعية 

للذكـور واإلنـاث يف املشـفى بشـكل عـام، 

أيًضـا". ولألهـايل 

فـرح أبازيد، شـابة ممرضة يف مشـفى درعا 

البلـد امليـداين، شـددت بدورها عـىل أهمية 

السـورية،  الثـورة  يف  النسـايئ  العنـر 

موضحـة  الطبيـة،  املجـاالت  يف  سـيام  وال 

يف  الكافيـة  الخـرات  تحصيـل  صعوبـة 

التعامـل مع إصابـات الحرب غر املسـبوقة، 

وقالـت "الـدورات التمريضية ليسـت كافية 

بسـبب االفتقار للامدة النظريـة، واملعلومات 

التـي تعطيهـا املـدارس وكليـات التمريـض 

. " لعلمية ا

نقـص  عـىل  أسـفها  فـرح  أبـدت  وبينـام 

الكـوادر الطبية، حضت األهايل عىل إفسـاح 

املجـال أمـام بناتهـن لتعويـض االسـتنزاف 

الحاصـل يف شـتى املجـاالت "وجـب عـىل 

املـرأة أن تسـاعد الرجـل وتقـف إىل جانبـه 

يـًدا بيـد يف ظـل الثـورة السـورية".

ربحيـة،  غـر  إنسـانية  مدنيـة  منظمـة  وهـي 

تعمـل يف الجنـوب السـوري وتهتـم بشـؤون املرأة 

السـورية يف كافة املجـاالت، وتعمل عـى متكينها 

ومتكن مشـاركتها لبناء األسة واملجتمع، بحسـب 

مديـرة  الرفاعـي،  مـاك  السـيدة  أوضحـت  مـا 

املنظمـة. العامـة يف  العاقـات 

تتمیـز املنظمـة بالعمل املؤسسـايت، وتتألف من 13 

مكتًبـا يعنـى بالخدمات والدعـم النفـي والتعليم 

واإلعـام،  والخدمـات  األسة  وشـؤون  والصحـة 

وتهـدف إىل الوصول ألكـرب عدد ممكن من النسـاء 

ومسـاعدتهن يف تخطـي هذه املرحلة مـن األحداث 

الجاريـة يف املنطقـة، واالرتقـاء بهـا إىل مسـتوى 

املشـاركة واملبـادرة يف بنـاء املجتمـع، واالنتشـار 

عـى قـدر واسـع يف الجنـوب السـوري، بحسـب 

الرفاعي.

بـدأت املنظمـة عملهـا بكيانهـا املؤسسـايت نهاية 

طفـس،  مدينـة  الرئيـي  ومقرهـا   ،2015 العـام 

وتنشـط يف مناطـق عديـدة مـن محافظتـي درعا 

التـي  املشـاريع  العديـد مـن  ونفـذت  والقنيطـرة، 

والنفسـية  واالجتاعيـة  الصحيـة  بـن  تنوعـت 

والتعليميـة واإلغاثيـة، وتفعيل الزيـارات واللقاءات 

االندمـاج  فكـرة  بتوضيـح  املنطقـة،  يف  للنسـاء 

املجتمـع. يف  ومشـاركتها 

اعتربت السـيدة الرفاعـي أن منظمـة "رؤى" مّثلت 

فرصـة إلبـراز مهـارات املـرأة ونشـاطها، يف ظـل 

هيمنـة الطابـع الذكـوري عـى معظـم منظـات 

أي  "رؤى"  تواجـه  فلـم  املحافظـة،  وجمعيـات 

إشـكالية حقيقيـة منذ تأسيسـها، باسـتثناء بعض 

العوائـق املادية، فكانـت هناك سـهولة يف الزيارات 

"تـم  وتابعـت  املشـاريع،  وتقديـم  واملقابـات 

اسـتقبالنا يف املجتمـع بالتحفيز والثنـاء عى هذه 

الخطـوة، والرحيـب مـن املجلس املحـي ومجلس 

املحافظـة واملنظـات الشـقيقة". 

منظمة "رؤى" 
لتمكين المرأة

فعاليات مدنية في  مركز للدفاع المدني في محافظة درعا - أيلول 2016 - )عنب بلدي(
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"سوريات عبر الحدود"..
تجربة نسوية ناجحة

دون اهتمام حكومي

تنـوع نشـاط "سـوريات" يف األردن 

املحـرر،  السـوري  والشـامل  وتركيـا 

االجتامعيـة  الفعاليـات  ليشـمل 

والتعليمية للنسـاء والرجـال واألطفال 

عـىل حـد سـواء، وهـو مـا أطلعتنـا 

عليه السـيدة راوية األسـود، مؤسسـة 

املنظمـة.

بـدأت راويـة األسـود مـع عـدد مـن 

صديقاتهـا أوىل نشـاطات املنظمة يف 

تريـن األول من عام 2012، فأنشـأن 

مراكز للتعليم واالسـتطباب، وورشـات 

خياطة للنسـاء، ومسـاهامت يف مجال 

دعم الطلبـة الجامعيني السـوريني يف 

بلـدان اللجـوء. مؤخـرًا أسسـت راوية 

مروًعـا جديًدا حمل اسـم "سـوريات 

للتعليم".

إعادة التالميذ إلى مقاعد 
الدراسة 

أبـر مـروع "سـوريات للتعليـم" 

النـور العـام الفائـت، وتركز نشـاطه 

الاذقيـة  بريـف  أوبـني  منطقـة  يف 

الشـاميل، بعدمـا نزح إليهـا اآلالف من 

أهـايل املناطـق املنكوبة جـراء املعارك 

يف ريـف الاذقية، فسـاهم يف إنشـاء 

مدارس جديدة، مـن "هنغارات" كبرة 

كانـت قد ترعـت بهـا األمـم املتحدة، 

وإعدادهـا وإصـاح حافـات ترعـت 

بهـا جهـات خرية لنقـل الطلبـة من 

عـدة مخيـامت يف الشـامل، وتابعـت 

السـيدة راوية "اسـتطعنا إعـادة عدد 

كبـر مـن التاميـذ إىل الدراسـة، من 

رشائـح األطفـال وحتـى الثانوية".

نجـح املـروع، الـذي يـرف عليـه 

رواتـب  توفـر  يف  مختـص،  فريـق 

للمدرسـني، بحسـب مـا هـو متعارف 

وخـال  املحـررة،  املناطـق  يف  عليـه 

لجنـة  الفريـق  أسـس  العـام  هـذا 

بحسـب  التدريـي  الـكادر  الختيـار 

إصـاح  يف  أيًضـا  وأسـهم  الكفـاءة، 

بعـض املـدارس املوجـودة يف املنطقة 

جديـد،  مـن  وتشـغيلها  وتأهيلهـا 

األسـود. بحسـب 

وأوضحت السـيدة راويـة، أن املروع 

يسـعى حاليًا لتأمـني الدعـم والرعاية 

النفسـية للطالـب والطفـل، وإدخـال 

هـذه املـادة عـن طريـق اختصاصيني 

يتواصلـون مـع الطلبـة ويدعمونهـم 

نفسـيًا، باعتبـار أن األطفـال ميـرون 

بحالـة غـر طبيعيـة، نظـرًا للـآيس 

العائلـة  فقـد  مـن  عايشـوها  التـي 

والتـرد وعـدم االسـتقرار.

عراقيل أمنية تعيق عمل 
"سوريات"

رغــم حصولهــا عــىل ترخيــص 

عراقيــل  أن  إال  األردن،  يف  للعمــل 

أمنيــة تســببت مؤخــرًا بتوقــف 

ــدود"  ــر الح ــوريات ع ــاط "س نش

بشــكل جــزيئ، ريثــام تحصــل 

أمنيــة  موافقــة  عــىل  املنظمــة 

جديــدة تتيــح لهــا اســتئناف عملهــا، 

كــام أوضحــت الســيدة راويــة.

ــوء  ــة الض ــؤولة املنظم ــلطت مس وس

عــىل إشــكالية حقيقيــة يعيشــها 

األطفــال الســوريون يف األردن، وهــي 

تــرسب املئــات منهــم عــن املــدارس، 

املفــرق  مدينتــي  أطــراف  عــىل 

ــرة  ــاوز ع ــم تج ــد، وبعضه وإرب

أعــوام، وتركــز نشــاط املنظمــة قبيــل 

ــو  ــج مح ــداد برام ــىل إع ــه ع توقف

ــل  ــال، والتواص ــؤالء األطف ــة له أمي

 "Save the children" ــة ــع منظم م

ــض  ــأت بع ــي هي ــة، والت الريطاني

ــع  ــل م ــيني للعم ــني النفس املعالج

فبعضهــم  وتأهيلهــم،  األطفــال 

ــا  ــم، م ــون عائاته ــون ويعيل يعمل

يشــكل صعوبــة بســحبهم ووضعهــم 

ــة. ــد الدراس ــىل مقاع ع

عــىل  مؤخــرًا  املنظمــة  وعملــت 

ــات،  ــاب الجامع ــح لط ــل من تحصي

غطــت  املــايض  العــام  وخــال 

نفقــات 30 طالبـًـا ســوريًا، كانــوا قــد 

وصلــوا للســنة األخــرة يف الجامعــة 

ــوا  ــم، وتخرج ــم الدع ــع عنه وانقط

جميًعا اآلن، بحســب األســود، مشــرة 

إىل أن "ســوريات" مازالــت تقــدم 

املنــح املاليــة لـــ 11 طالبًــا جامعيًــا، 

ــة. ــة كندي ــع منظم ــاون م بالتع

عن دور الحكومة المؤقتة
اقتــر الدعــم املــادي لـ "ســوريات 

الترعــات  عــىل  الحــدود"  عــر 

األهليــة واألصدقــاء بشــكل عــام، 

بعدمــا اكتســبت ثقــة مطلقــة لنجــاح 

أعاملهــا، كــام تحدثــت األســود، 

مؤكــدة أن أربــع ســنوات مــن العمــل 

ــة  ــامم الحكوم ــة باهت ــن كفيل مل تك

املعــارض،  االئتــاف  أو  املؤقتــة 

عــن  شــيئًا  أعــرف  "ال  وقالــت 

ــم  ــق بعمله ــة وال أث ــة املؤقت الحكوم

ــى". حت

أبــرز  أن  راويــة  الســيدة  ورأت 

املشــاكل التــي اعرتضــت الثــورة 

أن "مــن تســلق  الســورية هــي 

العمــل الســيايس أنــاس غــر أكفــاء 

ــت  ــل"، وتابع ــني للعم ــر صالح وغ

ــر  ــر مل أَر أي أث ــس كوزي ــن جل "م

إيجــايب لــه، رغــم اإلمكانيــات التــي 

توفــرت للحكومــة املؤقتــة يف بــادئ 

ــر". األم

مــن  للعديــد  راويــة  تعرضــت 

ــطة  ــا كناش ــال عمله ــاكل خ املش

وقامئــة عــىل جمعيــة، ومتنــت 

ــن  ــاعدة م ــا ومس ــى اهتامًم أن تلق

بشــكل  ولــو  املؤقتــة  الحكومــة 

تســاهم  "مل  وأضافــت  معنــوي، 

مســاعدة  يف  املؤقتــة  الحكومــة 

املنظــامت الســورية رغــم الضغــوط 

املســتمرة". املاديــة 

ــورية يف  ــطة الس ــتطردت الناش واس

ــال  ــة يف املج ــا دور املعارض انتقاده

"أسســنا  واالجتامعــي  التنمــوي 

مشــغًا لنحــو 30 عائلــة ســورية يف 

األردن، عانينــا يف تريــف البضائــع 

ــاكل  ــادي، ومش ــم امل ــم الدع وتقدي

بحالــة  الســورية  املــرأة  أخــرى. 

ــا  ــىل أطفاله ــا ع ــن خوفه ــاع م ضي

ــا عــىل تأمــني ســبل  وعــدم مقدرته

ــم  ــن الدع ــا م ــم وحرمانه ــاة له الحي

ــاف  ــة واالئت ــن الحكوم ــوي. أي املعن

ــوا  ــاذا قدم ــورية، م ــرأة الس ــن امل م

ــا؟". له

ووقفــت األســود عــىل تجــارب مــرت 

بهــا يف عملهــا، وقالــت "كنــت 

أحــزن عندمــا نطلــب الدعــم النفــي 

لألطفــال أو الجرحــى أو النســاء مــن 

ــا  ــدرب بدوره ــة، فت ــامت أجنبي منظ

كــوادر أردنيــة تســاعد يف هــذا 

ــورية  ــوادر الس ــن الك ــوع، أي املوض

ــة  ــة املؤقت ــىل الحكوم ــي كان ع الت

ــا؟". ــاف تدريبه واالئت

ــة تســاؤالت طرحتهــا الناشــطة  جمل

ــا  ــن خاله ــتنتجت م ــورية، اس الس

ــة  ــة املؤقت ــر للحكوم ــر الكب التقص

واملعارضــة السياســية يف املجــال 

التنمــوي، وتســاءلت "ملاذا مل ينشــئوا 

ــي يف كل دول  ــم النف ــة للدع منظم

ــورية؟،  ــوادر س ــوا ك ــوء ويدرب اللج

لدينــا طــاب تخرجــوا يف هــذا 

ــاذا مل يســتثمروهم بشــكل  املجــال مل

ــئوا  ــاذا مل ينش ــت "مل ــد؟"، وتابع جي

ــدة  ــاك ع ــاذا هن ــائيًا؟، مل ــا نس تجمًع

ــذا  ــاهم يف ه ــة تس ــراف خارجي أط

االتجــاه، والحكومــة مل تلتفــت للمرأة 

ــر  ــذا أم ــا؟... ه ــوريا وخارجه يف س

ــًدا". ــزن ج مح

خلصـت راويـة األسـود من خـال تجاربهـا إىل أن 

املـرأة السـورية أثبتـت إبداًعـا ووطنيـة منقطعـة 

وزوجهـا  أوالدهـا  دفعهـا  مـن  ابتـداًء  النظـر، 

ووقوفهـا  املظاهـرات،  يف  ليخرجـوا  وأشـقائها 

هـذه  يف  للخـوض  الثـاين  الصـف  يف  وراءهـم 

واملريـرة. الصعبـة  التجربـة 

عظيـًا  دوًرا  مارسـت  السـورية  املـرأة  أن  ورأت 

خـال مراحـل اللجـوء والنـزوح، بتحملهـا صعوبة 

هـذه املرحلـة وحفاظهـا عـى نفسـها وأطفالهـا 

يف املخيـات، وإرصارهـا عـى العمـل يف شـتى 

املجاالت لتمنع نفسـها عـن العوز ومـرارة الحاجة، 

وأضافـت "املـرأة السـورية سـقفها عـاٍل تـرشّف 

السـورين". جميـع 

ــف  ــة خل ــة الثاني ــها بالدرج ــة نفس ــت راوي صّنف

وقالــت "نحــن  الســوري،  الداخــل  املــرأة يف 

ــا  ــنا، ودخلن ــا أنفس ــارج وطورن ــنا يف الخ عش

ــه  ــأنا علي ــذي أنش ــر ال ــر التفك ــال تغي يف مج

األســد، وتعلمنــا مــا هــي خدمــة املجتمــع املــدين 

ــن يف  ــي. م ــل التطوع ــو العم ــا ه ــره، وم وتطوي

الداخــل مل يتعلمــوا هــذه األمــور يف زمــن األســد، 

شــتى  يف  وأبدعــوا  وضحــوا  قدمــوا  لكنهــم 

املجــاالت.. أفتخــر بهــم وأتعلــم منهــم". وأوصــت 

ــرورة  ــدود" ب ــرب الح ــوريات ع ــؤولة "س مس

ــس  ــوريا، ولي ــرأة يف س ــر للم ــم ح ــود تنظي وج

ــاء  ــام أو كنس ــد النظ ــذي عن ــائًيا كال ــاًدا نس "اتح

الســورية  "املــرأة  بــل ميّثــل  دي ميســتورا"، 

املجتمــع،  يف  األســايس  العنــر  الحقيقيــة، 

ــا"،  ــاعد زوجه ــي تس ــة الت ــن املزارع ــداء م ابت

ــا  ــدي أنه ــب بل ــا لعن ــة حديثه ــفت يف نهاي وكش

تســعى مــع بعــض زمائهــا إلنشــاء تنظيــم 

نســايئ يكــون "مرشًفــا للمــرأة الســورية"، 

ــا. ــب تعبره بحس

أبرزت الثورة السـورية الـدور املهم للمرأة 

واإلعاميـة،  السياسـية  السـاحة  عـى 

كـا بـرز دورهـا واضًحا يف النشـاطات 

املدنيـة داخـل سـوريا وخارجهـا، لكـن 

اإلعـام،  يـراه  ال  جانـب  هنـاك  يبقـى 

جانـب ال يقل أهمية، أسـهمت فيـه املرأة 

بصمودهـا وثباتهـا، يف صمـود وثبـات 

الثـورة بأكملهـا.

وضحـة طالـب الحريـري، امـرأة تشـابه 

السـوريات،  السـيدات  آالف  بقصتهـا 

فالسـيدة البالغة مـن العمـر 75 عاًما، مل 

تكـن خريجـة جامعية، ومل تعقـد ندوات 

االجتاعـي  البعـد  عـن  فيهـا  تتحـدث 

أن  اختـارت  بـل  للثـورة،  االقتصـادي  أو 

يكـون صمودها عـى تـراب أرضها وبن 

جـدران منزلهـا، هو الـدور الذي تشـارك 

بالثورة. فيـه 

جربــت الســيدة وضحــة "قهــر اللجــوء" 

يف مخيــم الزعــري يف األردن ألســابيع 

ــل أن تعــود إىل درعــا تحمــل  ــة، قب قليل

شــعار "املــوت وال املذلــة"، ويف الوقــت 

ــن  ــات اآلالف م ــه مئ ــار في ــذي اخت ال

رجــال وشــباب ســوريا اللجــوء إىل 

وضحــة  الســيدة  كانــت  الخــارج، 

ــا. ــدة يف درع صام

بلـدة  منزلهـا يف  السـيدة يف  اسـتقرت 

الصـورة يف ريـف درعا الرشقـي، وذاقت 

البلـدة كـا غرهـا مـن قـرى وبلـدات 

ريـف درعـا الرشقي مـن ويـات القصف 

أودى  والـذي   ،52 اللـواء  عـن  الصـادر 

بحيـاة املئـات مـن املدنيـن عـى مـدار 

فصائـل  تبـدأ  أن  قبـل  سـنوات،  خمـس 

معركـة   ،2015 حزيـران  يف  املعارضـة 

لتحريـر اللـواء، لتتمكـن الفصائـل مـن 

السـيطرة عليـه يف معركـة مل تـدم أكر 

واحد. يـوم  مـن 

فـور انتهـاء املعركـة، تفاجـأ املقاتلـون 

بامـرأة سـبعينية، ترتدي الـزي الحوراين 

الشـهر، تسـر بـن اآلليات العسـكرية، 

لتوزعهـا  الدرعاويـة"  "الراحـة  تحمـل 

عـى املقاتلـن فرًحـا بالتحريـر. يقـول 

حسـام أبو طالـب، أحد عنـارص املعارضة 

املشـارك يف تلـك املعركة "كانـت طائرات 

األجـواء  يف  تحلـق  مازالـت  النظـام 

رؤيـة  شـكلت  يتوقـف،  مل  والقصـف 

الحاجـة وضحـة حينهـا دافًعـا معنويًـا 

كبـرًا، ذكرتنا وهـي تتجول بيننـا وتوزع 

مـن  كانـت  املعركـة  هـذه  أن  الحلـوى، 

أجلهـا هـي وأمثالهـا".

التقـاط  اإلعـام  عدسـات  اسـتطاعت 

منظـر الحاجـة وضحـة، وهـي تتجـول 

"الراحـة  وتـوزع  الدبابـات  بـن 

ووصفهـا  املقاتلـن،  عـى  الحورانيـة" 

اإلعـام حينهـا بأنهـا "املرأة التـي متثل 

الثـورة"، وقيـل عنهـا إنهـا "املـرأة التي 

إىل جنـب يف  املقاتلـن جنًبـا  شـاركت 

الحاجـة  تحولـت  التحريـر.."،  معـارك 

وضحـة إىل ما يشـبه "األيقونـة" للمرأة 

الثائـرة. الدرعاويـة 

لكـن هـذه األيقونـة مل يكـن لهـا إال أن 

فبعـد  درامـي،  ختامـي  مبشـهد  تتزيـن 

اللـواء  تحريـر  عـى  أسـبوع  مـن  أقـل 

التابـع  الحـريب  الطـران  شـن   ،52

لقـوات األسـد غـارة عـى بلـدة الصورة، 

مسـتهدًفا منـازل املدنين، ومنهـم منزل 

الحاجة وضحـة، لتصاب بإحدى شـظايا 

الصواريـخ الفراغيـة، لتصبح "الشـهيدة 

الحريـري". طالـب  وضحـة 

غرهـا،  مئـات  القصـة  هـذه  تشـابه 

"توثيـق  مكتـب  إحصائيـات  تشـر  إذ 

مـن  أكـر  أن  إىل  درعـا  يف  الشـهداء" 

منتصـف  منـذ  قتلـَن  امـرأة   1009

 .2016 آب  نهايـة  وحتـى   2011 آذار 

القصـف  أن  اإلحصائيـات  وأوضحـت 

املدفعـي والصاروخي تسـبب بوفاة 459 

امـرأة، بينـا تسـببت الهجـات الجوية 

أقدمـت  حـن  يف  امـرأة،   292 بوفـاة 

املتحالفـة  وامليليشـيات  األسـد  قـوات 

معهـا عـى إعـدام 35 امرأة، كا تشـر 

إحصائيـات محليـة إىل وجـود أكـر من 

220 امرأة مـن محافظة درعـا معتقات 

النظـام. سـجون  يف 

المرأة السورية 
حالة مشّرفة 

وضحة الحريري..
المرأة التي شاركت في تحرير 

اللواء 52 في درعا 
أربعة أعوام انقضت، ومنظمة "سوريات عبر الحدود" مستمرة في 
تقديم الخدمات للمنكوبين داخل وخارج سوريا، من خالل دعم غير 
مشروط وغير مسيس، لتكون واحدة من أولى المؤسسات الخيرية 

التي أفرزتها الثورة.

بروفايل

السيدة وضحى الحريري، تقدم "الراحة الحورانية" لمقاتلي الجيش الحر في درعا - حزيران 2016 - )يوتيوب(

http://www.enabbaladi.net/archives/105559
http://www.enabbaladi.net/archives/105504
http://www.enabbaladi.net/archives/105554
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تجارب فريدة شهدتها لتمكين المرأة

الغوطة الشرقية تغّص بالمراكز النسائية وتفتقر للكــــــــوادر المؤهلة

بيان ريحان..

غزت المنظمات والمراكز النسائية مدن وبلدات الغوطة الشرقية، مخترقة مجتمًعا يصنف بأنه محافٌظ بكافة 
المقاييس، ويعترض على عمل المرأة ودخولها معترك الحياة العملية، لكن بعض النساء وصلن إلى إدارة 

مراكز ومؤسسات عدة، بينما مّثلت أخريات مكاتب نسائية في منظمات كبرى عاملة في الغوطة.

رغم أنها لم تستطع الحصول على شهادة تخّرجها من كّلية الجغرافيا في جامعة دمشق، 
إال أّن االلتحاق بالعمل الثوري كان األهّم بالنسبة لها، كما شّكل االعتقال نقطة تحّول في 

حياتها، ونقلها من تصميم الخرائط، إلى المشاركة في تنظيم المظاهرات السلمية، ودعم 
الثورة السورية عبر أنشطة عّدة، على المستويات التنظيمية واإلدارية.

ويف ظـل السـعي إلرشاك املـرأة بشـكل أكـر 

يف العمـل املؤسسـايت واإلداري، شـهدت مدينة 

دومـا عـىل وجـه الخصـوص تجربـة فريـدة، 

بتشـكيل مكتـب للمـرأة تابـع للمجلـس املحي 

فيهـا، والـذي وضع عـىل عاتقه العمـل لتطوير 

دورهـا، ويحـاول حتـى اليـوم تعميـم التجربة 

دمشـق،  ريـف  محافظـة  مجلـس  إىل  لتصـل 

وتشـارك فيهـا املجالـس املحليـة لجميـع املدن 

لبلدات. وا

مكتب المرأة في مجلس دوما المحلي
املـرأة يف دومـا عملهـا  بـدأت كـوادر مكتـب 

مطلـع عـام 2015، وكانت باكورة تلـك األعامل 

مؤمتـرًا ضم جميـع الفعاليـات التـي تديرها أو 

تعمـل فيها نسـاء، بالتعـاون مع مركز "شـام" 

الحقوقـي، وجاءت الخطـوة لتعزيـز دور املرأة 

يف العمل املؤسسـايت ضمـن املجالـس املحلية، 

وفـق بيـان ريحـان، رئيسـة مكتـب املـرأة يف 

املجلـس املحـي لدوما.

بريـة  وتنميـة  إدارة  دورات  املجلـس  ورعـى 

توظفـت  24 سـيدة،  تأسيسـه، شـملت  بدايـة 

منهـن ثـاث يف املجلـس املحـي ملدينـة دوما، 

إضافـة إىل نشـاطات وحمات منـارصة للتعليم 

مسـتمرة بالتشـارك مع جهات مختلفة، وأبرزها 

حملـة "صحتـك بإيـدك"، التـي اسـتمرت عىل 

مدار شـهر كامل )نيسـان 2016(، واسـتهدفت 

املدارس واملراكز النسـائية واملسـاجد، وشـاركت 

فيهـا منظـامت عـدة، كمديريـة الدفـاع املـدين 

اآلن"،  "النسـاء  ومنظمـة  األحمـر  والهـال 

التايل". و"اليـوم 

مطلـع عـام 2016 وقّـع املجلس املحـي ملدينة 

دومـا، مذكـرة تفاهـم مـع منظمـة "متكـني"، 

وغـدا ملكتـب املـرأة مقعـد منفصل ضمـن لجنة 

املجلـس، التـي أرشفـت عـىل إعـداد املشـاريع 

وتحضرهـا ومشـاركتها مـع "متكـني" وبدأت 

يف  ريحـان  رشحـت  مـا  بحسـب  ببعضهـا، 

حديثهـا إىل عنـب بلـدي.

يف  التجـارب  بعـض  إىل  ريحـان  وأشـارت 

الغوطـة الرقيـة ملكاتـب املـرأة يف املجالـس، 

لكنهـا غـر فاعلـة.

تحضيرات إلطالق لجنة المرأة ضمن 
مجلس المحافظة

املجالـس  عـىل  املـرأة  مكتـب  تجربـة  تعميـم 

طـرح إىل العلـن، يف خطـوة ترى ريحـان أنها 

الغوطـة،  يف  املـرأة  عمـل  لتعزيـز  رضوريـة 

لذلـك تواصـل مكتـب مجلـس دوما مـع بعض 

املجالـس األخـرى، وُشـّكلت لجنة للمـرأة ضمن 

مجلـس محافظـة ريـف دمشـق، وهـي عبـارة 

عـن لجنـة مؤقتـة مهمتها وضـع رؤيـة كاملة، 

لتأسـيس  مكتـب خاص أو نقابـة أو هيئة للمرأة 

ضمـن املجلـس  بشـكل دائـم، وفـق ريحان.

وتجتمع بعـض الناشـطات "الفاعـات" ضمن 

االختصاصـات،  كافـة  يف  الرقيـة  الغوطـة 

وعرسـال  الغربيـة  الغوطـة  أخريـات يف  مـع 

والقلمـون ومنطقة وادي بـردى، وتقول ريحان 

إن الفكـرة مل تتبلـور بشـكل كي، بعـد تنظيـم 

ثاثـة اجتامعـات لوضـع نظام داخـي، عىل أن 

تُرّشـح بعضهـن ويُنتخـن بشـكل دميقراطـي 

ضمـن اللجنـة يف مجلـس املحافظـة.

عـرات املنظـامت العاملـة يف الغوطـة سـعت 

دورهـا  وتفعيـل  املـرأة  متكـني  إىل  كوادرهـا 

املجتمعـي، وللوقـوف عـىل عملها التقـت عنب 

بلـدي بعضهـا ممـن تديرهـن نسـاء، ورشحت 

القامئـات عـىل املنظـامت مـا يقمن بـه يف هذا 

الخصـوص.

مركز "نساء الغوطة" للتدريب والتأهيل
بـدأ مركـز "نسـاء الغوطـة" عملـه يف حزيران 

2014، ويعنـى بتقديم الرعاية للمـرأة والطفل، 

يعيشـها  التـي  االسـتثنائية  الظـروف  ضمـن 

أهـايل الغوطة، وفـق مديرته هـدى خيتي، التي 

أقـرت بأنـه ال يوجد إحصـاء دقيق لعدد النسـاء 

اللـوايت يحتجـن إىل دعـم يف الغوطة.

مـن  أو  املركـز  إىل  يـأيت  مـن  دعـم  "نحـاول 

نـزوره من مراكـز يف املناطـق النائيـة"، تقول 

خيتـي لعنب بلـدي. وتعمل كـوادر املركز ضمن 

االقتصـادي،  الدعـم  املكتبـة،  أقسـام:  تسـعة 

الكمبيوتـر، االستشـارة االجتامعيـة والنفسـية، 

التنميـة البريـة، االستشـارة القانونيـة، اللغة 

العربيـة، اللغـة اإلنكليزيـة، اللغـة الفرنسـية.

القانونيـة  االستشـارات  قسـم  ضمـن  ويعمـل 

للسـيدات  القانـوين  الدعـم  تقـدم  محاميـة، 

اللـوايت يعانـني مـن مشـاكل قانونيـة، بينـام 

يرعـى قسـم التنميـة البرية دورات تهـم املرأة 

كاإلسـعاف والتمريـض واملعالجـة الفيزيائيـة، 

بينام تدير مهندسـة قسـم إدارة املشـاريع الذي 

اإلبداعـي  والتفكـر  التواصـل  مهـارات  يدعـم 

املرأة. لـدى  والريـادة 

قـّدم املركز خال سـنتني مـن عمله 18 دراسـة 

كاملـة ملشـاريع تتعلـق باملـرأة وقادتها نسـاء، 

مديـرًا  كان  كادره  أن  عـن  مديرتـه  وتحدثـت 

وجهـة مراقبـة لـكل مـروع يف بدايـة عمله، 

كـام نظّـم محـارضات لتأهيـل املـرأة وحمـات 

توعيـة حـول رسطـان الثـدي ومشـاكل تنظيم 

التغيـر طـال  أن  أكـدت  أن خيتـي  إال  األرسة، 

حـاالت فرديـة ومل يكـن جذريًـا. 

مل يعمـل املركـز بشـكل مسـتقل بل تعـاون مع 

عـدة فعاليـات نسـائية، وفـق ما رصـدت عنب 

بلـدي، أبرزها مكتـب املرأة يف املجلـس املحي، 

ومؤسسـة "األمل املـرق" التـي أوجدت فرص 

النسـاء،  الفرديـة مـن  الحـاالت  لبعـض  عمـل 

ومكتبـة "بيـت الحكمـة" وغرها.

وترى خيتـي أن صعوبـات العمـل يف الغوطة، 

األمنـي،  الوضـع  يف  األوىل  بالدرجـة  تكمـن 

"بطبيعـة الحـال السـيدات تخـاف أكـرث مـن 

الرجـال، وغالبًا ما تبـدأ الدورات بأعـداد كبرة، 

الكثـرات  وتتـرسب  تنخفـض  األعـداد  أن  إال 

"ليـس  أنـه  إىل  إضافـة  القصـف"،  بسـبب 

بحضـور  لزوجاتهـم  يسـمحون  الرجـال  كل 

الـدورات".

السـيئ"  "األداء  أن  املركـز  مديـرة  تعتـر 

تشــغل بيــان ريحــان اليــوم، منصــب رئيســة مكتــب 

ــل  ــا، وتعم ــة دوم ــي ملدين ــس املح ــرأة يف املجل امل

ــة  ــة يف منظم ــة البري ــال التنمي ــة يف مج كمدرب

"النســاء اآلن"، إضافــة إىل عملهــا مســؤولة التواصــل 

التــايل"، ومديــرة للقســم  يف منظمــة "اليــوم 

النســايئ ضمــن مركــز "شــام" الحقوقــي لإلحصــاء 

ــق. والتوثي

ــورية  ــدن الس ــل امل ــن أوائ ــا، م ــة دوم ــون مدين وك

الثائــرة يف وجــه النظــام الســوري، وجــدت ريحــان 

نفســها منخرطــة تلقائيًــا يف الحــراك الســلمي، عــىل 

اعتبارهــا ابنــة عائلــة "ذات تاريــخ نضــايل"، ميتــد 

ــن  ــا م ــل إرثً ــي، وتحم ــال الفرن ــام االحت إىل أي

املقاومــة ورفــض الظلــم، يعــود إىل نحــو مئــة عــام، 

كــام تقــول.

"ثائـرات"،  تنسـيقية   2012 عـام  ريحـان  أسسـت 

يف  سـوريات،  لنسـاء  نسـوي  تجّمـع  أّول  لتكـون 

الغوطـة الرقيـة، ووزعـت األدوار عـىل العامات يف 

التنسـيقية، لينشـطن يف العمـل الطبي،  بهـدف إنقاذ 

الجرحـى واملصابـني خـال املعـارك والقصـف.

ــة "ثائــرات"، خــال  كــام شــاركت يف تأســيس مّجلّ

دمشــق  يف  بتوزيعهــا  ونشــطت  ذاتــه،  العــام 

ــيقية واإلرشاف  ــا يف إدارة التنس ــا، إال أّن عمله وريفه

عــىل املجلـّـة ُعلّقــا يف 25 أيلــول 2012، وهــو تاريــخ 

اعتقالهــا عــىل يــد أجهــزة النظــام الســوري، حيــث 

ــل أن  ــي، قب ــدي، والنف ــب الجس ــت للتعذي تعرّض

ــود  ــع جن ــة م ــة مبادل ــر عملي ــا إث ــق رساحه يطل

ــني. ــاط إيراني وضب

ــن  ــة م ــع مجموع ــان، م ــت ريح ــام 2014 تلّق ع

ناشــطات دومــا، دعــوة مــن رئيــس املجلــس املحــي 

آنــذاك، أكــرم طعمــة، ملناقشــة إحــدى املشــاريع التــي 

ــفر  ــس، وأس ــىل املجل ــابًقا ع ــا س ــد اقرتحنه ــّن ق ك

ــس. ــن املجل ــل ضم ــا للعم ــن دعوته ــامع ع االجت

ــات كبــرة كــوين  ــاك صعوب ــة كانــت هن "يف البداي

الســيدة الوحيــدة يف املجلــس"، تقــول ريحــان لعنب 

بلــدي، مضيفــًة أّن دعــم بعــض زمائهــا يف العمــل 

ــوف  ــات، والوق ــي أوىل العقب ــىل تخطّ ــاعدها ع س

ــل اإلداري. ــاركتها يف العم ــني ملش ــه املعارض بوج

وتشــر ريحــان إىل أنهــا اصطدمــت مــراًرا مبنتقدين 

وزمياتهــا  اســتُثنيت  إذ  لعملهــا،  ومحاربــني 

الناشــطات يف العمــل الثــوري، مــن عمــل التجمعــات 

اإلداريــة والسياســية املحدثــة، والتــي تضــّم الفاعلــني 

وأصحــاب الســلطة يف املنطقــة، مــا يعنــي بالنســبة 

لهــا عوائــق "أكــر مــن الحــرب"، وفــق تعبرهــا.

ومـن خـال اطاعها عىل أنشـطة املؤسسـات الثورية، 

تـرى ريحـان، أّن قسـاًم كبـرًا مـن هـذه املؤسسـات 

"مازالـت تعمـل وفـق أسـلوب النظـام"، املتمثـل يف 

إحـدى  أّن  معتـرًة  واملحسـوبيات،  بالعمـل  املحابـاة 

كـرى املشـاكل التـي تواجـه العمـل املؤسـي هـو 

النشـاط اإلغـايث وليـس اإلنسـاين، فضًا عـن ضعف 

التنسـيق واالبتعـاد عـن التكامـل.

وتؤمــن ريحــان، بــرضورة وجــود املــرأة ودورهــا يف 

إعــادة بنــاء ســوريا املســتقبل، نظــرًا العتقــال أعــداد 

ــم  ــهاد قس ــن استش ــًا ع ــال، فض ــن الرج ــرة م كب

ــاء  ــىل النس ــرض ع ــذي يف ــر ال ــم، األم ــر منه كب

ــغل  ــّن لش ــت به ــرة، دفع ــؤولية كب ــوريات مس الس

ــعة،  ــق واس ــة يف مناط ــة والتعليمي ــوادر الطبي الك

ــررة". ــورية "املح ــن األرايض الس م

ــة  ــرب العاملي ــب الح ــة عق ــرأة األملاني ــتطاعت امل اس

ــىل  ــا ع ــادة بنائه ــا وإع ــوض بباده ــة، النه الثاني

كافـّـة املســتويات، وال بــد للحــرب الســورية أن تضــع 

ــل،  ــف تكام ــال، "يف موق ــب الرج ــاء إىل جان النس

وليــس تحــّد، بهــدف مواجهــة النظــام وبنــاء 

ــان. ــق ريح ــوريا"، وف س

من تنظيم الخرائط
إلى قيادة نساء الغوطة

بيان ريحان، مديرة مكتب المرأة في مجلس دوما المحلي )عنب بلدي(
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تجارب فريدة شهدتها لتمكين المرأة

الغوطة الشرقية تغّص بالمراكز النسائية وتفتقر للكــــــــوادر المؤهلة

مجلس المحافظة يخلو من التمثيل النسائي

المراكز النسائية تغيب عن حمص.. 
المرأة تنشط طبًيا وإنسانًيا 

لائتـاف الوطني السـوري املعـارض، الذي 

رُّخـص املركـز مـن قبلـه، رمبـا يؤثـر عىل 

العمـل "من خال مشـاكل التبعيـة"، إال أنها 

تؤكـد أن "العمـل أهـم مـن االسـم".

وال يحظى االئتاف السـوري بشـعبية كبرة 

يف الغوطـة الرقيـة، إذ يعتـر املواطنـون 

أنـه فشـل يف التخفيف مـن محنتهم.

ولفتـت خيتـي إىل مشـكات أبرزهـا الزواج 

مختلفـة  منظـامت  ترعـى  الـذي  املبكـر، 

الغوطـة،  يف  بخصوصـه  توعيـة  حمـات 

بالحقـوق  أواًل  املـرأة  تعريـف  إىل  داعيـة 

املدنية قبـل تأهيلها لتكـون يف الصف األول، 

وتـرى أن الغوطـة رغـم أنها تعيـش ظروفًا 

متغـرة إال أن مراكزها النسـائية تعمل ضمن 

. بت ثوا

وطالبـت خيتـي بأن توجـه املراكز النسـائية 

أنظارهـا إىل املناطـق النائيـة يف الغوطـة، 

كحـاريت "الديريـة"، و"الحجارية" وغرها، 

والعمـل تدريجيًـا وفـق املسـتوى الفكـري 

"متركـز  عـىل  معرتضـة  منطقـة،  لـكل 

املنظـامت التـي تعنى باملـرأة ضمـن مناطق 

محـددة دون أخـرى".

فريق "األمل" اإلنساني 
تديـر فريق "األمـل" اإلنسـاين، رزان خبية، 

وهـي مهندسـة موظفـة يف املجلـس املحي 

حديثًـا  أنشـئ  إنـه  وتقـول  دومـا،  ملدينـة 

ملعالجـة ومتابعـة األطفـال أصحـاب البتور 

يف الغوطـة الرقيـة.

وتـرى خبيـة، يف حديثها إىل عنـب بلدي، أن 

مشـاريع النسـاء اللوايت يعملن يف الغوطة، 

للمـرأة يف  إبداعيـة  أفـكار  "تعـزز وجـود 

الغوطة".

النسـاء  مـن  مجموعـة  الفريـق  يديـر 

"املبدعـات"، كـام وصفتهـم خبيـة، يتابعن 

األطفـال املعوقـني، لتأمـني أطـراف صناعية 

ودعمهـم نفسـيًا وعـاج مشـاكلهم، وتعتر 

مديـرة الفريق أن دور املـرأة يف الغوطة برز 

يف املجالـني التعليمـي والطبـي، "وكان لهـا 

بصمـة يف هذين املجالني بشـكل كبر، إال أن 

دورهـا يف املجـاالت األخرى كان محـدوًدا".

منظمات أخرى تساهم في تمكين 
نساء الغوطة

ــني  ــم بتمك ــي تهت ــامت الت ــرات املنظ ع

فيهــا  وتعمــل  الغوطــة،  يف  املــرأة 

ــملت  ــدي، وش ــب بل ــا عن ــاء، رصدته نس

منهــا  مختلفــة،  مجــاالت  اهتامماتهــا 

ــت  ــي انطلق ــايل" الت ــوم الت ــة "الي منظم

عــىل  الضــوء  لتســلط   ،2012 عــام 

والعدالــة  القانــون  ســيادة  قضايــا 

ــة، كــام يقــود كادرهــا مــروع  االنتقالي

ــم  ــف بأه ــل"، للتعري ــؤولية التواص "مس

ــث"  ــام البع ــا "نظ ــي غيبه ــا الت القضاي

ــني  ــق القامئ ــم، وف ــرتة الحك ــال ف خ

عليهــا.

ــة  ــه قاع ــاطات احتضنت ــرز النش ــد أب أح

مجلــس محافظــة ريــف دمشــق، يف بلــدة 

حموريــة، آب 2016، وعــرض للمــرة األوىل 

ــم  ــاعتني، فيل ــدار س ــىل م ــة ع يف الغوط

"ســوفر جيــت"، الــذي يحــي قصــة 

ــول إىل  ــت للوص ــة، ناضل ــرأة بريطاني ام

ــام 1912،  ــية ع ــة والسياس ــا املدني حقوقه

ــه نقاشــات بــني الحــارضات، وتجــاوز  تلت

ــقاط  ــال إس ــن خ ــرأة، م ــن 25 ام عدده

أحــداث الفيلــم عــىل واقــع املــرأة يف 

ــة. ــة الرقي الغوط

ويــرى ثائــر حجــازي، مســؤول التواصــل 

ــدي  ــب بل ــه إىل عن ــة، يف حديث يف املنظم

أن الرتكيــز عــىل نشــاط املــرأة يــزداد 

تدريجيًــا يف الغوطــة الرقيــة، مــن خــال 

ــل  ــن العم ــًدا ع ــرك "بعي ــه إىل التح التوج

ــرز  ــع لت ــه املجتم ــذي ينمط ــدي ال التقلي

ــة". ــرث إيجابي ــون أك ــا ويك ــرأة دوره امل

ــة  ــة"، خول ــت الحكم ــة "بي ــرة مكتب مدي

كريــم، تعتــر أن املــرأة يف الغوطــة 

ــع  ــذا يض ــل، وه ــة كالرج ــا ثقاف تنقصه

ــا  ــادة توعيتهــا وتحويله ــا لزي ــا عليه عبئً

ــد  ــا تؤك ــة، إال أنه ــة إىل فاعل ــن عامل م

أن دور املــرأة ازداد نشــاطًا "مــع املزيــد 

ــال  ــم الرج ــرغ معظ ــة وتف ــن الحري م

ــات". ــىل الجبه ــال ع للقت

نساء يشغلن مهام متعددة في 
الغوطة

مــن خــال مــا رصدتــه عنــب بلــدي 

ــات النســائية  ــة املراكــز والهيئ داخــل أروق

ــاء  ــض النس ــرر دور بع ــة، تك يف الغوط

ــم  ــتوى دع ــىل مس ــل ع ــن عم ــرث م يف أك

ــة. ــوادر املؤهل ــدرت الك ــا ن ــرأة، بعدم امل

فبيــان ريحــان تعمــل كمديــرة ملكتــب املرأة 

يف املجلــس املحــي لدومــا، ومســؤولة 

تواصــل يف منظمــة "اليــوم التــايل"، 

ــة مــع  ــة البري ــة يف مجــال التنمي ومدرب

منظمــة "النســاء اآلن"، وتديــر القســم 

ــي. ــام" الحقوق ــز "ش ــايئ يف مرك النس

ــاًء  ــم نس ــة تض ــان أن الغوط ــد ريح  وتؤك

عامــات، ولكنهــا تعــاين مــن نقــص 

"الفاعــات"، عازيــة الســبب ملعوقــات 

حــدت مــن نشــاط املــرأة، أبرزهــا "تأمــني 

ــل  ــا املعتق ــن زوجه ــداًل ع ــش ب ــة العي لقم

ــرض  ــا نتع ــف "مازلن ــهيد"، وتضي أو الش

للمضايقــات مــن قبــل جاهلــني ال يقــدرون 

ــن  ــه، لك ــوم ب ــا نق ــة م ــوم أهمي ــى الي حت

ــا بالجهــود مــع بعــض قــادة  هنــاك تعاونً

الفصائــل، وكان يل تجربــة مــع جيــش 

ــام". اإلس

ــة إىل  ــي، إضاف ــدى خيت ــل ه ــا تعم بدوره

ــة  ــة"، كرئيس ــاء الغوط ــز "نس إدارة مرك

مشــفى  يف  النفــي  الدعــم  لقســم 

أخــرى،  نشــاطات  وتديــر  "حمــدان"، 

وتــرى أن العمــل القيــادي يف الغوطــة 

محصــور بالفئــات ذات التحصيــل العلمــي 

ــود  ــي تق ــامذج الت ــرر الن ــايل، "تتك الع

ــرون يف  ــم يظه ــل وتراه ــن عم ــرث م أك

مؤسســات ومراكــز عــدة".

ــائية يف  ــامت النس ــز واملنظ ــت املراك فتح

الغوطــة املجــال أمــام املــرأة لتشــعر 

ــل،  ــان الخلي ــطة بي ــق الناش ــا، وف بوجوده

وتعتقــد أن دور املــرأة تطــور "فأكــرث مــن 

ــم مــا  امــرأة كانــت تــرضب وتعنــف وتكت

ــب  ــدث وتطال ــا اآلن تتح ــه، ولكنه ــر ب مت

عــىل  مشــاكلها  وتعــرض  بحقوقهــا 

أصحــاب الخــرة".

اإلداري  الــكادر  للمــرأة يف  ال متثيــل 

ــو  ــام تخل ــص، ك ــة حم ــس محافظ ملجل

ــوري  ــل الس ــس يف الداخ ــب املجل مكات

منهــا، عــدا عــن بعــض النســاء ضمــن 

حــي  يف  املــدين  الدفــاع  مؤسســة 

ــاريع  ــب املش ــر مكت ــزا مدي ــر، وع الوع

يف مدينــة غــازي عنتــاب الرتكيــة، 

زكريــا املوليــة، لعنــب بلــدي الســبب لـــ 

ــان"،  ــدام األم ــة وانع ــروف الصعب "الظ

املــرأة  الســتقطاب  محــاوالت  رغــم 

كممثلــة ضمــن املجلــس يف بعــض 

ــه. ــد وصف ــىل ح ــب، ع املكات

ولخصوصيـة الوضع داخل تلـك املناطق، 

يـرتدد املواطنـون بذكـر أسـامئهم مبـن 

فيهـم النسـاء والرجـال، خوفًا مـن هدنة 

أو تطـور يفك عنهـم الحصـار، ويجعلهم 

مضطريـن للعيش ضمن مناطق سـيطرة 

النظـام، مـا دعـا إىل ذكـر قصصهـم يف 

هـذا امللـف بأسـامئهم األوليـة أو ألقابهم.

ال مراكز نسائية في حمص 
الحـراك  يف  الحمصيـة  املـرأة  شـاركت 

الثـوري يف املدينـة، وأسـعفت الجرحـى، 

كـام عملـت يف مجـاالت التعليـم والدعم 

رضـوان  الناشـط  ووصـف  النفـي، 

الهنـدي مشـاركتها يف حديثـه إىل عنـب 

النسـاء  تحييـد  "حاولنـا  قائـًا:  بلـدي 

عـن الحـراك الثـوري خوفًا عليهـن، إال أن 

مشـاركتهن تطـورت تدريجيًـا، واقتـر 

مجـاالت  يف  العمـل  عـىل  النهايـة  يف 

محـدودة". 

ال إحصائيـات دقيقـة عـن عـدد النسـاء 

الشـاميل  حمـص  ريـف  يف  العامـات 

وحـي الوعـر، إال أن ناشـطي املنطقتـني 

قّدروهـن باملئـات، ويـرى معظمهـم أنـه 

النسـاء عملن يف ظـروف عشـوائية، ومل 

يتلقـني دعـاًم باسـتثناء حاالت نـادرة، إذ 

تتقـاىض املـرأة العاملة يف حمـص مبالغ 

زهيـدة تصـل إىل 25 ألـف لرة سـورية 

)مـا يعـادل 50 دوالًرا(.

نحـو  توجًهـا  بلـدي  عنـب  ورصـدت 

قـرى  يف  واإلنسـاين  الطبـي  املجالـني 

ريـف حمـص الشـاميل، ويرى الناشـط 

مهنـد البكـور، أن املناطق السـابقة تفتقر 

جعـل  مـا  وهـذا  املتخصصـة،  للكـوادر 

وخاصـة  الطبـي،  املجـال  يف  للعاملـني 

كبـرًا. دوًرا  النسـاء، 

أعمال فردية لنساء في حمص 
غابت عن اإلعالم

حصـار  منـر،  أم  الخمسـينية  عايشـت 

حـي  إىل  وخرجـت  القدميـة،  حمـص 

الوعر عـام 2014، لتعايـش الحصار مرة 

أخـرى، إال أنها اسـتمرت بعملها البسـيط 

الـذي متثـل بالطهـي للمقاتلـني، وهذا ما 

عملـت بـه معظم نسـاء الحي، كـام تقول 

بلدي. لعنـب 

بينـام تـرى ياسـمني "أم جهـاد"، التـي 

تعمـل يف مجـال التمريـض واإلسـعاف 

امليـداين، أن املرأة نصف املجتمـع، إال أنها 

مل تأخـذ حقهـا وفرصتهـا حتـى اليوم.

املـرأة يف حمـص كانـت مؤثرة رغـم أنها 

مل تظهـر عـىل اإلعـام، وفـق ياسـمني، 

وتعتـر أن الخـوف مـن االعتقـال أحـد 

أبـرز أسـباب غيابهـا، "مل تظهـر املـرأة 

يف حمـص إىل العلـن كام يجـب، إال أنها 

بشـكل  املجتمـع  يف  التأثـر  اسـتطاعت 

واضـح، إذ عملـت يف املجـاالت اإلغاثيـة 

ومـا تزال، كام شـاركت يف مجـال التعليم 

وسـاهمت فيـه بشـكل جـزيئ".

الشـارع  نظـر  ووجهـات  آراء  تباينـت 

الحمـي حـول دور املـرأة وعملهـا يف 

ظـل الثورة بشـكل كبر، وفـق ما رصدت 

عنـب بلـدي، وبينـام رأى بعضهـم أنهـا 

كانـت وسـيلة ضغـط اسـتخدمها النظام 

السـوري ضـد املعارضـة، اعتـر آخرون 

أن مشـاركتها كانـت أمـرًا رضوريًـا، كام 

أنهـا اسـتطاعت تقديم خدمـات مل يتمكن 

تقدميها. مـن  الرجـال 

عملـت  التـي  املجـاالت  محدوديـة  رغـم 

حـاالت  أن  إال  حمـص،  يف  املـرأة  بهـا 

واقتـرت  السـاحة،  إىل  بـرزت  فرديـة 

عـىل مشـاركات خجولـة ضمـن منظامت 

الفعاليـات  بعـض  رعـت  ومؤسسـات 

الثقافيـة يف املنطقتـني، وهـذا مـا جعـل 

املحافظـة مـن أقـل املحافظات السـورية 

املـرأة. دور  تعزيـز  يف  إسـهاًما 

"علمني والدي أن نكون أصحاب حق مبا أنزل الله، 

لذلك ثُرنا منذ البداية"، تصف مديرة مكتب راعية 

أيوب  مها  الرسنت،  مدينة  واألمومة يف  الطفولة 

مشاركتها يف الثورة السورية، وتقول إن دور املرأة 

الثوري مل يأت من فراغ.

الثورة،  قبل  أطفال  روضة  كمديرة  أيوب  عملت 

وتؤسس  الروضة،  مربيات  بعض  مع  لتتفرغ 

مكتب الرعاية الذي يهتم باملرأة واألطفال وذوي 

االحتياجات الخاصة، أيار من عام 2012، ومنذ 

ذلك الوقت تعمل ابنة الكاتب الراحل عبد الرحمن 

الكنج أيوب، داخل املركز.

تنحدر أيوب من عائلة "ثائرة"، فهي أخت الناشط 

محمود أيوب، امللقب أبو سلطان، والذي قتل يف 

األيام األوىل النطاق الثورة السورية، إثر حملة 

النظام السوري عىل الرسنت.

نساء،  خمس  بينهم  شخًصا   19 املكتب  ويضم 

يعملون بشكل تطوعي حتى اليوم، عىل تأمني مادة 

الحليب لألطفال دون عمر السنة، كام تقول أيوب 

لعنب بلدي، ويؤّمن املكتب الدعم والرعاية لذوي 

كام  العمرية،  الفئات  بكافة  الخاصة  االحتياجات 

يكفل 80 طفًا يتياًم بالتعاون مع مؤسسة "حمزة 

الخطيب". صعوبات جمة تحدثت عنها أيوب، أبرزها 

الحصار املفروض عىل الرسنت وباقي مدن وبلدات 

ريف حمص الشاميل، ما مينع دخول املواد الغذائية 

والحليب واملستلزمات الخاصة باملعوقني، وتضيف 

أيوب أن كادر املكتب يدفع مبالغ لتهريب تلك املواد 

دون  1200 طفل رضيع  مساعدة حوايل  بهدف 

السنة، و1300 معّوق، وفق سجات املكتب.

"لوال دعم بعض األشخاص وعملنا لكان الوضع 

أسوأ مام هو عليه، كسوء ما نعيشه يوميًا جراء 

القصف والراميل والحصار"، تصف أيوب منوذج 

عملها وكادر املكتب وترى أنهم "أبطال مجهولون 

يقدمون لهؤالء الناس إنسانيتهم قبل خدماتهم".

تعرّض املكتـب، كغره من املراكـز الحيوية يف 

املدينـة، للقصف مـرات عدة، مـا أدى إىل مقتل 

مربيتـني عملتا فيه سـابًقا، وهـام املربية نوال 

بكـور، واملربيـة مريـم الـدايل، وتشـدد أيوب 

عـىل اسـتمرار عملها وكادر املكتـب "حتى آخر 

نفـس"، مؤكـدة أنهـا تعرضت لتهديـدات عر 

وسـائل التواصـل االجتامعـي أكرث مـن مرة.

وترى أيوب أن الرسنت مدينة تستحق أن ينظر العامل 

الحر لها نظرة "تقدير وتبجيل"، مطالبة املجتمع 

الدويل واملنظامت اإلنسانية والدولية بالنظر إىل 

أوضاع النساء واألطفال الذين يعيشون يف املدينة.

تعمل النساء بشكل فردي ضمن املراكز واملنظامت 

قلتها،  رغم  الشاميل  حمص  ريف  يف  املنترة 

بينام يرى أهايل املدينة أن أولئك النسوة يحملن من 

اإلنسانية الكثر يف جعبتهن، ليكّن أعضاء فاعات 

ضمن مجتمع يخنقه الحصار منذ سنوات.

مها أيوب.. رباها والدها 
على الثورة "حتى آخر نفس"

مها أيوب
مديرة مكتب رعاية 
الطفولة واألمومة 
في مدينة الرستن

فعالية نسوية في مقر 
مجلس  محافظة ريف 
دمشق في حمورية 
31 آب  2016
)عنب بلدي(
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المرأة في الجزيرة..
نشاط ملحوظ يقابله استغالل

“طلعتي حيط يا بنتي وبينسند فيكي"

اإلمكانيات االستثنائية في المرأة العادّية

تعيش المرأة في الجزيرة السورية وضًعا متفرًدا في ظل تعدد المكونات التي تعيش في المنطقة، 
فنشطت عشرات المنظمات والمؤسسات النسائية بشكل واضح، واشتركت النساء في مناصب سياسية 

حساسة، ما جعلها تتحمل المسؤولية بشكل مؤثٍر وفاعل مقارنًة ببقية المحافظات.

وانخرطـت املـرأة الكردية مؤخـرًا يف الحياة 

السياسـية، وأنشـأت إىل جانب الرجل العديد 

مـن الجمعيـات واملؤسسـات، كـام شـّكلت 

هيئـات متخصصـة بشـؤون املـرأة، قّدرتها 

سـوريا"،  أجـل  مـن  "مواطنـون  جمعيـة 

بحـوايل 28 منظمـة وهيئـة نسـائية.

ومع فـرط النشـاط النسـايئ يف الحسـكة، 

بـرزت نـواٍح مـن االسـتغال للمـرأة، متثّلت 

إجباريًـا، ضمـن  العـرات منهـن  بتجنيـد 

صفـوف األذرع العسـكرية املقاتلـة لحـزب 

"االتحـاد الدميقراطـي"، أبرزهـا "وحـدات 

حاميـة املـرأة"، وقـوات "أسـايش". ويرى 

الذاتيـة"  "اإلدارة  أن  املواطنـني  بعـض 

لتمريـر  الكرديـة كواجهـة  املـرأة  اسـتغلت 

بعض املامرسـات والقرارات غـر القانونية.

ومنـذ عـام 2012 بـدأت تظهـر إىل العلـن 

هيئـات نسـائية عملت عىل متكـني املرأة يف 

مجـاالت مختلفة، مـا دعا املجلـس التنفيذي 

يف "اإلدارة الذاتيـة"، إلصـدار املرسـوم رقم 

"7" خال جلسـته العـارشة، التي عقدها يف 

شـهر أيار مـن عـام 2014، ألـزم برتخيص 

الجمعيـات ومنظـامت املجتمـع املـدين قبل 

بـدء عملهـا يف "مقاطعـة الجزيرة".

المرأة بعين "اإلدارة الذاتية"
التـي  الذاتيـة،  اإلدارة  يف  العاملـون  يـرى 

أعلـن عنها مطلـع عـام 2014، أن دور املرأة 

الكرديـة اختلـف قبـل وبعـد انطـاق عمـل 

مكاتبهـا عـىل األرض، مـا أوصلهـا لتمثيـل 

املجتمـع الكـردي يف مجـاالت عـدة.

وأعلن عـن "اإلدارة الذاتية" رسـميًا، شـامل 

رشق سـوريا، يف آذار 2016، معتمـدًة مـا 

قالـت إنـه نظـام حكـٍم فيـدرايل، ويشـكل 

عامدهـا حـزب االتحـاد الدميقراطـي.

وتقـول وليدة حسـن، رئيسـة مكتـب حقوق 

اإلنسـان يف اإلدارة، إن املـرأة مل يكن لها دور 

يف املجتمـع، بـل كانـت مهمشـة وال متلـك 

القـرار سـواء يف املنـزل أو العمـل، وتعتر، 

أنهـا كانـت  بلـدي،  يف حديثهـا إىل عنـب 

تعـاين مـن ضغوطـات يف العمـل، "إال أن 

اإلدارة مكنتهـا مـن أن تلعب أدواًرا أساسـية 

يف كافـة املجـاالت السياسـية واالقتصاديـة 

واإلدارية".

وتـرى اإلدارة أن األمـر مختلف عام عايشـته 

املـرأة الكرديـة يف ظـل حكم حـزب البعث، 

الـذي اعتمـد عىل سياسـة إقصـاء وتهميش 

وطـال  سـوريا،  يف  املجتمعيـة  املكونـات 

ظـل  "يف  األوىل،  بالدرجـة  املـرأة  التأثـر 

الذكوريـة  والذهنيـة  والتقاليـد  العـادات 

املتسـلطة، التـي وقفـت عائًقـا أمـام تطور 

املـرأة، فبقيـت حركـة املجتمـع بطئيـة بهذا 

الخصـوص"، وفـق تعبـر حسـن.

اإلنسـان  حقـوق  مكتـب  رئيسـة  وقـّدرت 

نسـبة متثيل املرأة يف مديريات ومؤسسـات 

"اإلدارة الذاتيـة" بــ %40، مشـيدة بـدور 

املـرأة يف "ثـورة روج آفـا"، وفـق تعبرها.

المرأة تشترك
في العملية العسكرية واألمنية

كشـف  )رفـض  مطلـٌع  مصـدٌر  وأفـاد 

اسـمه( عنـب بلـدي أن أكـرث مـن خمسـة 

آالف امـرأة وفتـاة تقاتـل ضمـن "وحـدات 

حاميـة املـرأة"، إىل جانـب "وحـدات حامية 

الشـعب"، وهـي الـذراع العسـكرية لحـزب 

مقاتـات  وغـدت  الدميقراطـي.  االتحـاد 

رمـوزًا لغرهـن بعـد مقتلهـن، عـىل غـرار 

إميـان عنـرت وفيـان مـركان.

نرسيـن عبـد اللـه، املتحدثة باسـم "وحدات 

املـرأة  مشـاركة  أن  تـرى  املـرأة"،  حاميـة 

"دليـل  واألمنيـة،  العسـكرية  العمليـة  يف 

عـىل انفتـاح فكـري اجتامعـي وتعبـر عن 

مسـؤوليتها يف حاميـة املجتمع واملـرأة مًعا، 

مؤكـدة أن "تجربتنـا يف روج آفـا )شـامل 

رشق سـوريا(، أثبتـت بأن أي ثـورة تتضمن 

سـيكون  املسـتوى  بهـذا  املـرأة  مشـاركة 

ضامنًـا النتصـار تلـك الثـورة".

مشـاركة املـرأة الكرديـة بـدت واضحـة من 

املجلـس  رئاسـة  ضمـن  وجودهـا  خـال 

التأسـيي للنظام الفيـدرايل، متمثلة بهدية 

يوسـف، التـي تشـارك منصـور سـلوم يف 

رئاسـة املجلس، وهنـا ترى حسـن أن اإلدارة 

منحت املرأة دوًرا سياسـيًا "مل يسـبقها إليها 

أحد". 

مل تكـن تجربـة التمثيـل النسـايئ مقترة 

املـرأة  الذاتيـة"، فقـد مثّلـت  عـىل "اإلدارة 

أحزابًـا كرديـة أخـرى معارضـة لسياسـات 

الوطنـي"، وهـو  أبرزهـا "املجلـس  اإلدارة، 

أحـد أبـرز األجسـام السياسـية الكردية يف 

حـزب  سياسـة  عـىل  ويعـرتض  سـوريا، 

الدميقراطـي". "االتحـاد 

وترى الفـا محمد، مـن "الوطنـي الكردي"، 

أن املـرأة أثـرت بدرجـة كبـرة يف املجتمـع 

الكـردي خال الثـورة، منذ بدايـة انخراطها 

لاعتقـال،  بتعرضهـا  مـروًرا  باملظاهـرات، 

معتـرًة أن غيـاب حـل للوضـع يف سـوريا 

"أدخـل املـرأة يف مجـال العمـل والسياسـة 

واإلعـام إىل جانـب الرجـل، وتفانـت لنيـل 

وطنها". وحريـة  حريتهـا 

استغالل وتجنيد إجباري
القـايض إبراهيـم الحسـني، عضـو رابطـة 

املسـتقلني الكرد السـوريني، يحلّل األسـباب 

التـي دفعـت باملـرأة يف الجزيـرة السـورية 

إىل الواجهـة، ويقول لعنب بلـدي "املعروف 

أن حزب العـامل الكردسـتاين يصنف ضمن 

التيارات اليسـارية يف العـامل، ولذلك مل يكن 

غريبًـا أن ينحـو فصيلـه السـوري، املتمثـل 

بحـزب االتحـاد الدميقراطـي، ذات املنحـى 

الـذي اتبعـه الحـزب األم، لذلـك عمـد خال 

تكريـس سـلطته املسـامة اإلدارة الذاتية إىل 

متخـًذا  رصيـح  علـامين  مبظهـر  الظهـور 

سلسـلة من املظاهـر التي تدعم ذلـك، ومنها 

إرشاكـه املـرأة يف القيادة حيث تكـون قيادة 

كل منظمـة مـن منظامتـه العديـدة املتفرعة 

عنـه قيادة مشـرتكة بـني ذكـر وأنثى".

أرادت  الذاتيـة  "اإلدارة  أن  الحسـني  وأكـد 

ظهـرت املرأة السـوريّة يف الدرامـا من خال 

لكـّن  والنـامذج،  الشـخصيات  مـن  العديـد 

أكرثهـا حضـوًرا هـي تلـك املـرأة البسـيطة 

املدبّـرة، التـي تحتفـظ بـكل يشء ال لقيمتـه 

مـن  مسـتقبًا.  للزومـه  ولكـن  الحاليـة، 

تسـتطيع تقديـم أفضـل مائـدة ألّي ضيـٍف 

ُمفاجـئ مهـام كانـت محتويـات مطبخهـا. 

الشـهر  أيـام  عـىل  زوجهـا  راتـب  تـوزّع 

براعـة محاسـب، وتعيـد تدوير ثيـاب قدمية 

مقبلـة. ملناسـباٍت 

كانت هـذه الحبـكات الدراميـة تبـدو مبالغًة 

قليـًا قبـل الثـورة، وهـو مـا تغـّر بعدهـا 

بـكل تأكيـد، إذ إن أي مقارنـة لهـذا النموذج 

مـع مـا بذلتْه املرأة مـن جهود لتـوازن األرسة 

والحفـاظ عليها خـال الحرب سـيجعل الدفة 

متيـل إىل صالح سـيدات املنـازل اليـوم، عدا 

عـن جهودهـّن عميقـة األثـر يف دعـم الثورة 

والنشـاط ضـد ظُلم األسـد.

قوانين طوارئ
مل تكـن عائلـة السـيدة ميسـاء معتـادة عىل 

الطعـام "البايـت"، إذ كانـت تطهـو يوميًـا 

طبًقـا جديـًدا كمعظـم العائـات السـوريّة، 

لكـن وبعـد توقف معظـم مظاهـر الحياة يف 

حمـص، ومن بينها عمـل رب األرسة، كان عىل 

السـيدة ميسـاء اتخاذ تدابر جديـدة لتتمكن 

العائلـة مـن االسـتمرار، تقول "مـن ال يرحم 

ال يُرحـم، أنـا أعـرف أحـوال زوجـي، توقّف 

عـن العمل خـال كل سـنوات الثـورة ونحن 

لأليـام  ادخـره  الـذي  القليـل  مـن  نـرف 

السـوداء، وهكـذا وضعـُت قوانـني جديـدة، 

تتناسـب مـع حالـة الحرب".

ــاء  ــيدة ميس ــوارئ الس ــني ط ــملت قوان ش

ــن  ــبوعيًا م ــخ أس ــرات الطب ــدد م ــل ع تقلي

ســبع طبخــات مختلفــة إىل طبختــني فقــط، 

ــذه  ــام، "به ــة أي ــام إىل ثاث ــّد كل منه متت

ــتلزمات  ــن مس ــر م ــر الكث ــة نوفّ الطريق

ــخ،  ــازم للطب ــاز ال ــن الغ ــة، وم كل طبخ

ومُنــي اليــوم الســابع يف األســبوع بطبــق 

بســيط كالبيــض املقــي أو الحّمــص، أحــد 

قوانينــي أيًضــا هــو االســتعاضة عــن لحــم 

الغنــم بلحــوم الدجــاج يف الطعــام بشــكل 

ــام". ــعر بينه ــارق الس ــر، لف كب

امتـّدت قوانني السـيدة ميسـاء لتطـال كيفية 

الحفـاظ ألطـول مـدة عـىل املابـس، وإعادة 

تدويرهـا، وتوفـر الدفاتر املدرسـية ألبنائها، 

السـابق كانـت بدايـة املدرسـة تتمثـل  "يف 

باصطحاب زوجـي ألبنائنـا إىل املكتبة، حيث 

ينتقون ما يشـاؤون من األقام والقرطاسـية، 

أمـا الدفاتر فكان يشـرتي ُرزًمـا تكفيهم عاًما 

كامـًا وتزيـد، الحـال مختلف جـًدا اليوم".

حاليًـا، بعـد انتهـاء العـام الـدرايس، تقـوم 

غـر  األوراق  بتجميـع  ميسـاء  السـيدة 

املسـتخدمة مـن دفاتـر أبنائهـا، وضّمها إىل 

بعضهـا كدفاتـر جديدة، وتضيف "يسـتخدم 

أبنـايئ هـذه الدفاتـر كمسـوّدات يف العـام 

التـايل".

صناعة األمان
األرسة،  يف  املـرأة  دور  عـن  نتكلـم  عندمـا 

الغوطـة  نسـاء  بـذَل  نتجـاوز  أن  ميكـن  ال 

الرقيـة وتضحياتهـّن مقابـل الحفـاظ عىل 

ملّـة األرسة، تحـت أي سـقف، وبـأّي ظـروف 

كانـت، السـيدة أم محمد )34 عاًمـا( أمٌّ لثاثة 

أطفـال تبـذل ألجـل طفولتهـم كل جهـد "مل 

يحمـل   ،2012 عـام  منـذ  الغوطـة  نغـادر 

أبنـايئ الكثـر مـن الذكريـات السـيئة مثـل 

قصـف الطيـارة ملنزلنـا أثنـاء تنـاول وجبـة 

والحصـار  الكيـاموي،  ومجـزرة  اإلفطـار، 

والجـوع، لكننـي أحـرص عـىل أن يحملـوا 

طفولتهـم،  عـن  جميلـة  ذكريـات  باملقابـل 

وأبـذل مـا بوسـعي إلسـعادهم".

محمـد  أم  مُتـي  حيـث  البنـاء،  قبـو  يف 

وأبناؤهـا معظـم نهاراتهـم وأحيانًـا لياليهم، 

زيّنـت أم محمـد ُركًنـا خاًصـا، تقـول "القبو 

مسـتودع يف األسـاس، لكننـي هيّـأُت إحدى 

زوايـاه، وأحـرضُت لوًحـا وطباشـر ليكتـب 

أبنايئ ويرسـموا، زيّنته برسـامتهم وما تبقى 

مـن ألعابهـم، وأضأنـاه بالليـدات للتخفيـف 

مـن عتمتـه ما أمكـن، عندمـا يشـتّد القصف 

أحـي لهـم الحكايـات، نقـرأ القـرآن مًعـا، 

ننشـد مـا نحفظه مـن األغـاين، وأرسـُم لهم 

لينشـغلوا بالتلويـن، أحـاول أن أعوضهـم ما 

الضائعـة،  اسـتطعت عـن أجـزاء طفولتهـم 

وأمانهـم املبعـرث".

تغّيرت حياة المرأة كلًيا
تقـول السـيدة أم محمـد إن حيـاة املـرأة يف 

الغوطـة تغـّرت كليًـا، وتضيـف "ال أعني أن 

حيـاة الرجـل مل تتغـر، جميعنـا ندفـع مـن 

الحـرب،  وأعصابنـا مثـن  وحياتنـا  صحتنـا 

لكـن روتـني حيـاة املـرأة هـو األكـرث تأثـرًا 

بالحصـار".

تــرح كلامتهــا "قــد تكــون طبيعــة 

الطعــام تغــّرت علينــا جميًعــا، لكــن 

أســلوب الطهــي تغــر أيًضــا، أمــي 

ــدم  ــىل ع ــا ع ــار حرًص ــام الن ــاعات أم س

ألصنــع  بالحطــب  وأذكيهــا  انطفائهــا 

جاهــزًا،  يأتينــا  كان  الُخبــز  الطعــام، 

ــه  ــوم مــروًرا بكافــة مراحل ــام أعــّده الي بين

كالعجــن والتقريــص والتخمــر والــرّق 

ــة  ــظ األطعم ــائل لحف ــر وس ــز، أبتك والَخب

ــىل  ــس ع ــل املاب ــرّاد، أغس ــود ب ــدم وج لع

ــف  ــاء، تنظي ــن امل ــل م ــل القلي ــدي بأق ي

ــك  ــع ذل ــه، م ــّرت أدوات ــا تغ ــزل أيًض املن

ــا،  ــباع عائاتن ــىل إش ــات ع ــن حريص نح

نظافــة منازلنــا وثيابنــا، ملـّـة العائلــة ودفء 

املنــزل، رغــم كل يشء".

امرأة بألف رجل
يف أول عامـني للثـورة كان منـزل السـيدة أم 

ُحسـام يف ركـن الديـن مقصـًدا لـكّل ثائـر 

املـوت،  نـازٍح وهـارب مـن  ومطلـوب، وكل 

املتظاهـرات  إحـدى  ماريّـا،  اآلنسـة  تقـول 

الاجئـات ملنـزل أم حسـام يف بدايـة الثورة، 

مـن  ونهـرب  املظاهـرات  تنفـّض  "عندمـا 

األمـن، كان منزل أم حسـام ماًذا لنـا، أحيانًا 

نُضطـر لرتك الكامـرات والافتـات لديها، مل 

تكـن متانـع عـىل اإلطـاق".

أصـف  أن  يسـعني  "ال  ماريّـا  وتضيـف 

بألـف  سـيّدة  كانـت  الثوريـة،  نشـاطاتها 

رجـل".

عـىل  زوجتـه  يوافـق  حسـام  أبـو  يكـن  مل 

النظـام،  يخـاف  فهـو  الثوريّـة،  نشـاطاتها 

وال ميتلـك قـّوة شـخصيتها عند املـرور عىل 

شرطية  تنظم السير  في القامشلي
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“طلعتي حيط يا بنتي وبينسند فيكي"

اإلمكانيات االستثنائية في المرأة العادّية

الغـريب  العقـل  مخاطبـة  ذلـك  خـال  مـن 

لكسـب الدعـم الـدويل، وتقديـم حـزب االتحـاد 

الدميقراطـي نفسـه عـىل أنـه منـوذج مختلـف 

عـن كل الفصائـل والتيـارات املعارضة السـورية 

األخـرى". لكـّن القايض يسـتدرك "لعـل تفعيل 

دور املـرأة نقطـة كانت ستحسـب له لـوال متلمل 

األوسـاط الشـعبية الكرديـة مـن خطـوة إرشاك 

النسـاء يف القتال وخاصـة الفتيـات الصغرات، 

إذ جنـد الحـزب الكثـر مـن النسـاء يف فصائله 

العسـكرية املتعـددة واسـتخدم صـور مقاتاته 

بشـكل ذيك ضمـن سياسـة إعاميـة، كـام قلنـا 

تهـدف لكسـب الدعايـة لـدى الغـرب".

عندمـا  اتسـع  الكـردي  املجتمـع  يف  "القلـق 

تعـددت حـاالت اختطـاف القـارصات وإرغامهن 

عـىل ارتـداء اللبـاس العسـكري، بداًل مـن توفر 

فـرص التعليـم لهـن"، بحسـب الحسـني، األمـر 

الـذي اندرج ضمـن أسـباب الهجرة التـي دفعت 

العائـات الكرديـة للهـروب بشـكل ملحـوظ من 

مدنهـم نحـو تركيـا وكردسـتان العـراق، خوفًـا 

مـن التغريـر بالفتيـات القـارصات أو خطفهـن 

وإرغامهـن عـىل العسـكرة.

)االتحـاد  الحـزب  "هـذا  أن  الحسـني  ويعتقـد 

الدميقراطـي( غـر صـادق يف احرتامـه الـذي 

يدعيـه للمـرأة، مسـتداًل باعتـداء عنـارصه عـىل 

إعاميـة أنثى تحمـل جنينـاً يف بطنهـا، ومنعها 

مـن دخـول بادهـا، مؤكـًدا أنه سـبق ذلـك عدة 

لسياسـات  مناهضـات  نسـاء  عـىل  اعتـداءات 

الحـزب.

وأثنـاء إعداد هـذا التحقيق، منعـت حواجز قوات 

"أسـايش"، الـذراع األمنية لاتحـاد الدميقراطي، 

اإلعاميـة يف شـبكة "روداو" رنكـني رشو، مـن 

دخول سـوريا لزيـارة أقاربها، واعتـدى العنارص 

عليهـا رغـم علمهـم بأنهـا حامـل، وفـق بيـان 

رسـمي لـ "روداو"، مسـاء 22 أيلول.

الكاتبـة الكرديـة، نرسيـن تيللو، التـي تقطن يف 

أملانيـا حاليًـا، توافـق الحسـني برأيـه، فتجربـة 

املـرأة الكرديـة "مريـرة" وفق رؤيتهـا، وتضيف 

أن املرأة "اسـتغلت بشـكل كبر يف ظل الظروف 

الراهنـة، إذ ارتدى االسـتغال ثيـاب الثورة".

النســاء يعجــزن عــن إظهــار  أن  وتعتــر 

ــة، "فالقــوة  مواقفهــن بشــجاعة وجــرأة وحري

ــل  ــهد يف ظ ــىل املش ــيطر ع ــي تس ــي الت ه

ــا  ــىل األرض، م ــيطر ع ــض املس ــط املتناق الخلي

ــرون  ــم يس ــة كأنه ــع يف حال ــل الجمي يجع

ــام". ــة باأللغ ــىل أرض مزروع ع

الحواجـز أو الحديـث مـع العنـارص، تقول أم 

حسـام "لدّي خمـُس بنـات وابن، ابني يشـبه 

أبـاه يف كل يشء، مل يشـارك بالثـورة ويخاُف 

مـن ظلّـه، لـذا هـرب إىل لبنـان أواخـر عـام 

2012، أّمـا بنـايت فهـّن جميًعا مثي شـجاعًة 

ونُـرًة للحـّق، وهـّن مـن يقفـن إىل جانبـي 

عندمـا أرغـب بإيـواء أحـد يف منزلنـا رغـم 

رفـض زوجـي".

ادفعي ثمن نشاطاتك الثورّية
بعـد أن بـدأت الشـكوك تحوم حول أم حسـام 

ومنزلهـا، وخّفـت وترة املظاهرات يف دمشـق 

بشـكل كبـر، فّكـرت بالسـفر للمـرة األوىل، 

"صـار األمن يحومـون حولنا، الحظنـا تدقيًقا 

زائـًدا عنـد مرورنـا عـىل الحواجـز مـع أننـا 

لكـن  لرتكيـا،  بالسـفر  فّكـرت  وهنـا  نسـاء، 

زوجـي عارضني بالطبع، فهـو ال يعيش إال يف 

دمشـق، وأنـا املسـؤولة عـن نتائج نشـاطايت 

الثوريّة".

مل يكن لدى أم حسـام الكثر مـن الوقت، فهي 

تعلـم أن يـوم اعتقالهـا مل يعـد بعيـًدا، وهنـا 

اتخـذت قرارها بالسـفر مـع بناتها، "اسـتلزم 

منـي قـرار السـفر الكثر مـن التفكـر، ليس 

لدينـا مصـدر دخـل إذا سـافرنا، لكنني أخىش 

عـىل بنايت ونفي مـن االعتقال، لهـذا توكّلت 

عـىل اللـه، ودفعُت مـا أملكه للسـفر إىل تركيا 

واسـتئجار منـزل يف والية اسـكندرون".

ــح  ــراًرا بفت ــام ق ــذت أم حس ــا، أخ يف تركيّ

صالــون حاقــة للنســاء مــع بناتهــا الخمــس 

لتأمــني مصــدر دخــٍل لهــّن، وبالفعــل 

اســتأجرت محــًا بالقــرب مــن منزلهــا "كنُت 

قــد عملــُت ســابًقا يف فــرتة صبــاي يف 

ــاك  ــبُت هن ــائية، واكتس ــة نس ــون حاق صال

املبــادئ األساســيّة كالقــص والسيشــوار 

ــيطة،  ــات البس ــات الحف ــاج، ومودي واملكي

كان عــّي أن أعتمــد عــىل هــذه املهــارة 

ــر”. ــٌل آخ ــدّي ح ــس ل ــرزق، لي ــب ال لكس

تُعيـل أم حسـام اليوم بناتهـا الخمس، ويتكفل 

صالـون الحاقـة بتكاليـف معيشـتهّن كاملة، 

الرضـا "نحـن يف  بلهجـة واضحـة  تضيـف 

تركيـا منـذ عامـني أصبـح الصالـون خالهام 

مصـدر رزق مسـتقٍر نوًعا مـا، زّوجـت ابنتّي 

الكبرتـني لعائلتني سـوريتنّي هنـا، الحمد لله 

كل حال". عـىل 

ابنتي سندي
مل تكن عائلة آالء تسـمح لها بالعمل بشـهادتها، 

مـن معهد تقانة الحاسـوب، قبل الثـورة، إذ رأوا 

أن عمـل املـرأة يف بيتهـا فحسـب، لكـّن الثورة 

والحـرب غرتـا كل يشء، مبـا يف ذلـك تفكر 

أهـل آالء تجـاه عملها، عن ذلك تقول "استُشـهد 

والـدي وأصيب أخـي األصغر، تركنـا منزلنا يف 

جوبـر ونزحنـا إىل التـّل، بعدهـا أصبـح أخي 

مطلوبًـا للنظـام بسـبب تخلّفه عن العسـكرية، 

ومل يبـق للعائلة مصـدر رزق واحد أمـام إعاقة 

إلصابته". نتيجـة  أخي 

مل تجـد آالء فرصـة عمـل بشـهادتها يف مدينة 

التـل، وهنـا انتقلـت للعيـش يف بيـت عّمتهـا 

باختصاصهـا  رشكـة  يف  للعمـل  بدمشـق 

الـدرايّس، "الحمـد للـه أنني أرد جميـل أهي، 

صحيـٌح أننـا نعيـش يف مكانـني مختلفني وال 

أراهـم بشـكل دائم، إال أنني أرسـل لهـم راتبي 

وأكفيهـم الحاجـة وسـؤال النـاس".

تقـول آالء إن هنـاك الكثـرات مثلهـا حولهـا، 

بـني  مـا  اليـوم  سـوريا  "شـباب  وتضيـف 

الهجـرة واالعتقـال، ما تـرك الحمل عـىل عاتق 

نسـاء العائـات، معظـم الـركات قامئة عىل 

املوظفـات اليـوم، باإلضافـة إىل سـهولة تنّقل 

الفتيـات أمنيًـا مقارنـة بالشـباب".

وتشـر آالء إىل أن معظـم زمياتها يف الركة 

يعملـن إلعالـة أهاليهـّن ولـو بشـكل جـزيّئ، 

وتضيف"عندمـا أرسـلُت ألهـي راتبـي للمـرة 

األوىل، سـمعُت مـن أمـي ما مل أتوقع سـامعه 

يل:  قالـت  دموعهـا  بـني  مـن  حيـايت،  يف 

)طلعتـي حيـط يابنتـي وبينسـند فيـي(”.

فعلًيــا، ال ميكــن الحكــم عــى دور املــرأة بشــكل حقيقــي وكامــل، يف 

ــرى  ــورية، وت ــى األرض الس ــتمرار ع ــرأ باس ــي تط ــرات الت ــل التغ ظ

ــرأة  ــراك امل ــا أن ح ــاح هداي ــابقة، س ــة واألسة الس ــرة الثقاف وزي

حالًيــا "مجــزوء" عــن الدولــة، وعــن منظومــة القوانــن واملرجعيــات 

االجتاعيــة والقانونيــة والدســتورية، "لذلــك نحــن بحاجــة إىل دعــم 

ــل،  ــادل للرج ــن مع ــان وككائ ــرأة كإنس ــل امل ــايئ وعم ــراك النس الح

والجنــدرة جــزء مــن املوضــوع، إال أن األهــم هــو االهتــام مبوضــوع 

ــمل". ــكل أش ــان بش اإلنس

وتعتـرب الوزيـرة السـابقة أن مسـتقبل املـرأة يف سـوريا، مرتبـط بعدة 

أمـور أبرزهـا الداللة عى أدوارهـا ضمن الدسـتور، وليس فقـط الحديث 

عـن توسـيع متثيلهـا ضمـن املنظـات أو الهيئـات، "وهذا يرتبـط بعدة 

أمـور، أولهـا: هل نؤمـن نحن بـدور املـرأة، أم فقط نتعامـل عى ضورة 

أن يكـون هناك نسـاء ضمـن الهيئات السـورية؟".

أمـا نعـات أحمـد، التـي عملـت يف الـوزارة حتـى 2015 وتنشـط يف 

منظمـة للمـرأة حالًيـا، فدعـت إىل تنظيـم العمـل ووضـع خطـة لدعـم 

مديريـات األسة الحاليـة لوجسـتًيا، وتزويدها بكافة الخدمـات، إضافة 

إىل رصـد احتياجـات الداخل السـوري والعمل عى أساسـه ضمن برامج 

تثقيفيـة ومهنيـة، "وهـذا يحتـاج إىل خرباء وأشـخاص عمليـن وليس 

منظريـن، واألهـم مـا سـبق تلبيـة االحتياجـات الطبيعية لـيك تحس 

أواًل". باألمـان  املرأة 

توصـف الحـركات النسـائية  يف سـوريا، رغـم أنهـا اندفعـت إىل األمام 

بشـكل كبرعا كانـت عليه يف السـابق، بأنهـا "هشـة"، يف ظل غياب 

الهيئـات والشـبكات الراسـخة القادرة عـى التأثر.

 نسرين تيللو
كاتبة  سورية كردية

املعروف أن حزب العال 

الكردستاين يصنف ضمن 

التيارات اليسارية يف 

العامل، ولذلك مل يكن غريًبا 

أن ينحو فصيله السوري، 

املتمثل بحزب االتحاد 

الدميقراطي، ذات املنحى 

الذي اتبعه الحزب األم، لذلك 

عمد خال تكريس سلطته 

املساة اإلدارة الذاتية إىل 

الظهور مبظهر علاين 

رصيح متخًذا سلسلة من 

املظاهر التي تدعم ذلك، 

ومنها إرشاكه املرأة يف 

القيادة حيث تكون قيادة 

كل منظمة من منظاته 

العديدة املتفرعة عنه قيادة 

مشركة بن ذكر وأنثى.

إبراهيم الحسن

عضو رابطة املستقلن الكرد السورين

المرأة في سوريا
بعين الخبرة الحكومية

ــن  ــات ضم ــاء الكردي ــرات النس ــل ع تعم

منظــامت إنســانية، تختــص بعضهــا بدعــم 

املــرأة بشــكل كامــل، وتقــود أخريــات 

أعــاماًل مهنيــة مختلفــة، وهــّن نســبة ال 

بــأس بهــا وترتكــز يف مــدن وبلــدات ريــف 

ــكة. الحس

ناريـن متينـي، مـن مواليـد منطقـة الهاليـة 

يف مدينة القامشـي، تـرأس مكتـب العاقات 

يف "تيـار املسـتقبل" الكردي، وتديـر منظمة 

"شـبكة املـرأة الدميقراطية"، ومركـز "املرأة" 

الذي تأسـس يف القامشـي يف ترين الثاين 

.2012 من عـام 

"نناضــل مــن أجــل توعيــة املــرأة ومتكينهــا 

وتحررهــا يف كافــة املجــاالت السياســية 

أن  تســتطيع  يك  واالجتــامع،  والثقافيــة 

ــتى  ــارك يف ش ــرار وتش ــز الق ــوأ مرك تتب

ــب  ــي لعن ــول متين ــاة"، تق ــاالت الحي مج

بلــدي، إن املركــز الــذي تديــره ينظــم دورات 

ــايئ"،  ــر نس ــة، "كواف ــاالت مختلف يف مج

ــل  ــىل تأهي ــل ع ــر، ويعم ــض، كمبيوت متري

املــرأة يف املجــال القانــوين واملــدين والعدالة 

ــة. االنتقالي

ــذا  ــل ش ــة، تعم ــاة العملي ــال الحي يف مج

النــارص كمحاســبة يف رشكــة "النــور" 

ملســتلزمات الكمبيوتــر يف مدينــة القامشــي، 

ــوايت  ــات الل ــني املئ ــن ب ــدة م ــي واح وه

دخلــن ســوق العمــل، وتقــول لعنــب بلــدي 

ــاء  ــن النس ــة" م ــبة مقبول ــت "نس ــا ملس إنه

ــن  ــن، "معظمه ــذه امله ــال ه ــات بأمث العام

ــن  ــن م ــة أو تخرج ــهادات جامعي ــن ش يحمل

ــب  ــىل روات ــن ع ــن يحصل ــد، إال أنه املعاه

ــرة  ــف ل ــا 20 أل ــاوز أحيانً ــة ال تتج متدني

ــورية". س

زاهـدة حسـني )28 عاًمـا(، تعيـش يف ريـف 

الحسـكة وتعمـل يوميًا يف تعبئـة التن ضمن 

ورشـة مؤلفـة من 14 فتـاة أخـرى، وترى يف 

حديثهـا إىل عنـب بلـدي أن عملها جـاء نتيجة 

الظـروف التـي متـر بهـا املنطقـة، وتـردف 

"أعيـش يف منطقـة نائيـة مـع حـوايل 128 

فتـاة أخـرى يعملـن يف مهـن مختلفـة أغلبها 

تتطلـب جهًدا شـاقًا".

بعيًدا عن السياسة 
والقتال في الحسكة

لدّي خمُس بنات وابن، ابني يشبه أباه في كل شيء، لم يشارك 
بالثورة ويخاف من ظله، لذا هرب إلى لبنان أواخر عام 2012، أما 

بناتي فهن جميًعا مثلي شجاعًة وُنصرًة للحق، وهن من يقفن إلى 
جانبي عندما أرغب بإيواء أحد في منزلنا رغم رفض زوجي

http://www.enabbaladi.net/archives/105592
http://www.enabbaladi.net/archives/105589
http://www.enabbaladi.net/archives/105589
http:/http://www.enabbaladi.net/archives/105504
http://www.enabbaladi.net/archives/105589
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فّنـدت  بلـدي  عنـب  مـع  لقـاء  ويف 

لشـبكة  التنفيذيـة  املديـرة  أسـد،  روال 

العوائـق  السـوريات،  الصحفيـات 

الرئيسـية يف وجـه املرأة داخل سـوريا، 

فتعـدد  األمنـي.  العامـل  مقدمتهـا  ويف 

حملـة السـاح يؤثـر عـىل النسـاء أكرث 

مـن الرجـال، كونهن غر مشـاركات يف 

إذ يتعرضـن لعوائـق  القتاليـة،  األعـامل 

يف  سـواء  ابتـداًء،  الحركـة  كحريـة 

املناطـق األكرث تشـدًدا كالنظام السـوري 

التـي  املناطـق  إىل  "الدولـة"،  وتنظيـم 

فيهـا مسـاحات أكـر للحركـة، والواقعة 

املعارضـة. سـيطرة  تحـت 

املاليـة  املـوارد  هـو  الثـاين،  العائـق 

أن  إىل  ذلـك  أسـد  وتعـزو  القليلـة، 

ال  داخـل سـوريا  النسـائية  املجموعـات 

مشـاريع  لتقديـم  كافيـة،  خـرة  متلـك 

وطلـب متويلهـا مـن املنظـامت الكـرى 

التـي تقـدم منًحا ماليـة، وبالتـايل عدم 

أمـوال،  بإرسـال  املنظـامت  هـذه  ثقـة 

ألنهـا تفـرتض أنهـا ميكـن أن تصل إىل 

مجموعـات مسـلحة، وتـرف بطريقـة 

غـر صحيحـة، لغيـاب آليـات التدقيـق. 

وألقـت باللـوم عـىل املنظـامت الكـرى 

باالسـتثامر  الرغبـة  متلـك  ال  التـي 

سـوريا. يف  املـدين  بالحـراك 

خـرات  توجـد  ال  ذلـك،  إىل  باإلضافـة 

إداريـة كافيـة، بحسـب مديرة الشـبكة، 

واملشـاريع  باألفـكار  أشـادت  التـي 

تفتقـر  لكنهـا  الداخـل،  يف  "الرائعـة" 

وامليزانيـات  املاليـة  األوراق  لتقديـم 

املنظـامت  أن  إىل  وأشـارت  والتدقيـق. 

التفتـت مؤخـرًا إىل ذلـك وبـدأت ببنـاء 

املجـال. هـذا  يف  القـدرات 

متعلقـٌة  السـابقة  الثاثـة  األسـباب 

يضـاف  أخـرًا  سـببًا  لكـن  ببعضهـا، 

إليهـا، هـو عـدم اإلميـان بـدور النسـاء 

األطـراف  كل  مـن  حقيقـي  بشـكل 

إىل  مثـااًل(،  املحليـة  )املجالـس  املحليـة 

جانـب تنميـط دور املـرأة، كأن يقتـر 

وهـو  اليدويـة،  واألعـامل  الطبـخ  عـىل 

مـا تعتـره أسـد فشـًا دوليًـا برامـج 

املهمشـة،  بالفئـات  الخاصـة  التمكـني 

مسـتدلًة باألعـامل التـي تقدمها النسـاء 

ميكـن  ال  والتـي  الاجئـات،  السـوريات 

أن تنافـس األسـواق املحليـة، لذلـك تباع 

يف أوروبـا مثًا، بأسـعار غاليـة، ليعود 

للـراء. "الشـفقة"  دافـع  بالتـايل 

كـام أن هـذه النشـاطات يف املجمل غر 

مرتاكمـة، وهـي متعلقـة بالتمويـل، فإن 

وجـد هـذه السـنة، رمبـا يتوقف السـنة 

. ملقبلة ا

السـوريات"  وتعمل شـبكة "الصحفيات 

عىل تحسـني صـورة النسـاء يف اإلعام 

الصـورة  أن  خاصـة  املحـي،  السـوري 

السـوريات  للنسـاء  السـائدة  النمطيـة 

مـن  وتبعاتـه  باللجـوء  مرتبطـة  اليـوم 

بحسـب  وتشـويه،  وعنـف  اسـتغال 

توصيـف الشـبكة يف موقعها الرسـمي.

وطالبـت مديـرة الشـبكة بإعـادة النظر 

برامـج التمكني مـن املنظـامت الدولية، 

واالسـتفادة مـن التجـارب السـابقة يف 

العـراق والبوسـنة وفلسـطني، املشـابهة 

لواقعنـا، داعيـًة إىل رضورة التغلب عىل 

مـا أسـمتها "كليشـة العـادات والقيم"، 

التـي تعتـر أن املـرأة غـر الرجـل يف 

املجـال العـام، مؤكـدًة أن "هـذا الراع 

طويـل، ويحتـاج حـراكًا داخـل املجتمع، 

ونقـًدا ورّد فعـل حتـى تتمكـن النسـاء 

لعـب دورهن". مـن 

"الصحفيات السوريات":
عوائق كثيرة

في وجه المرأة السورية

هل أنت مع عمل المرأة 
في المناطق "المحررة"؟

منصور العمري 

جاء الرسول الكريم بتحريم جرمية وأد 

األنثى، فهل يقتر وأد األنثى عىل دفنها 

حية عند والدتها ألنها أنثى، أم أن حرمانها 

من حقوقها وتغييبها مبنعها من القيام 

بدورها األسايس يف املجتمع، هو شكل 

آخر لوأدها؟

تكرث املقوالت واألمثلة يف لغتنا العربية عن 

فضل املرأة وأهمية دورها يف املجتمع، ولكن 

جميعها تفقد معناها عىل أرض الواقع.

شاركت املرأة السورية يف الحراك السلمي 

منذ آذار 2011، وخرجت إىل جانب 

الرجل يف شوارع ومدن سوريا للمطالبة 

ببلد حر وحياة كرمية. ومل يكن لهذا 

الحراك الشعبي أن يستمر لوال دور املرأة 

فيه، والذي تراوح من تحضر الطعام 

للمقاتلني ومتريضهم ورعاية الجرحى، 

وإعالة األرس، حتى إن بعض النسوة حملن 

الساح والتحقن بالجبهات. ورغم تطور 

دور املرأة يف املجتمع املدين إثر الثورة 

السورية، إال أنها وكعادتها تنى نفسها، 

وتقدم كل ما لديها لتثبت ذاتها، دون أن 

تويل أحًدا أكرث الجوانب يف نضالها أهمية 

وهو املطالبة بحقوقها وجعلها أمرًا واقًعا.  

رغم تنوع وكرثة الشعارات التي رفعتها 

الثورة السورية، إال أنها خلت من املطالبة 

بحقوق املرأة أو كادت. كام أنه ال يوجد 

أي إحصائيات رسمية متعلقة باملرأة، 

كمشاركتها يف القوى العاملة أو دوائر 

اتخاذ القرار أو االلتحاق بالتعليم وغره.

تعرضت املرأة ملا تعرض له الرجل يف 

سوريا، من جميع أنواع االنتهاكات 

والجرائم التي ارتكبها نظام األسد ضد 

الخارجني عن سطوته، مبا فيها االعتقال 

والتعذيب واالعتداءات الجنسية والقتل، بل 

أيًضا أصبحت هدفا ألجهزة مخابرات األسد 

يف أخذها رهينة إلجبار قريبها الرجل عىل 

تسليم نفسه.   

تفاوتت مدى الحريات املمنوحة للمرأة 

يف سوريا قبل الثورة لعدة اعتبارات من 

بينها االنتامء الديني أو القومي، من بينها 

الحق يف تعلم الدين، وحرية اختيار الزوج 

بغض النظر عن انتامئه الديني وغر ذلك. 

مل تختلف كثرًا هذه االعتبارات بعد قيام 

الثورة السورية، إال أنها أصبحت أكرث 

غيابًا يف ظل الوضع الكاريث يف سوريا، 

بحيث تحولت األولويات إىل البقاء عىل قيد 

الحياة، والحصول عىل الطعام والدواء.

يضم الدستور السوري الذي أصدره 

نظام األسد لعام 2012 مادتني متعلقتني 

باملرأة: 

املادة 23: "توفر الدولة للمرأة جميع 

الفرص التي تتيح لها املساهمة الفعالة 

والكاملة يف الحياة السياسية واالقتصادية 

واالجتامعية والثقافية، وتعمل عىل إزالة 

القيود التي متنع تطورها ومشاركتها يف 

بناء املجتمع".

املادة 33: البند 3: "املواطنون متساوون 

يف الحقوق والواجبات، ال متييز بينهم يف 

ذلك بسبب الجنس أو األصل أو اللغة أو 

الدين أو العقيدة".

إال أن التناقضات يف الدستور السوري مبا 

يخص املرأة وتحفظات حكومة األسد عىل 

"اتفاقية القضاء عىل جميع أشكال التمييز 

ضد املرأة" )سيداو(، يجعل املادتني يف 

الدستور السوري عبارة عن كام فارغ، 

وغر قابل للتطبيق بحكم الدستور السوري 

ذاته، فكيف ال يحق لرئيس الجمهورية 

السورية مثًا اختيار املهنة ونوع العمل، 

أو مكان سكنه أو إقامته إال مبوافقة الزوج 

إن كانت امرأة. وهو ما ينفي حق املرأة يف 

الرتشح لرئاسة سوريا، خاصة وأن رشوط 

الرتشح لرئاسة الجمهورية مطروحة 

بصيغة الذكر، ومن بينها "أال يكون متزوًجا 

من غر سورية". قد تكون هذه الصياغة 

مررًا لحرمان املرأة من الرتشح لرئاسة 

الجمهورية فيام بعد.

حقوق المرأة في االتفاقيات 
الدولية وتحفظات نظام األسد

تعد "اتفاقية القضاء عىل جميع أشكال 

التمييز ضد املرأة" )سيداو(، إحدى أهم 

االتفاقيات الدولية املتعلقة باملرأة، والتي 

تعرف التمييز ضد املرأة أنه: "أي تفرقة أو 

استبعاد أو تقييد يتم عىل أساس الجنس 

ويكون من إثارة أو أغراضه توهني أو 

إحباط االعرتاف للمرأة بحقوق اإلنسان 

والحريات األساسية، يف امليادين السياسية 

واالقتصادية واالجتامعية والثقافية واملدنية، 

أو يف أي ميدان آخر، أو توهني أو إحباط 

متتعها بهذه الحقوق أو مامرستها لها، 

برف النظر عن حالتها الزوجية وعىل 

أساس املساواة بينها وبني الرجل".

صادقت الحكومة السورية عىل اتفاقية 

سيداو "اتفاقية القضاء عىل جميع أشكال 

التمييز ضد املرأة"، إال أنها قدمت مجموعة 

من التحفظات عليها:

تحفظات حكومة نظام األسد 
على االتفاقية: 

املادة 9 البند 2: "متنح الدول األطراف 

املرأة حًقا مساويًا لحق الرجل فيام يتعلق 

بجنسية أطفالهام"، حيث رفضت منح 

املرأة حًقا متساويًا كالرجل يف منح 

الجنسية ألطفالها.

املادة 15 البند 4: "متنح الدول األطراف 

الرجل واملرأة نفس الحقوق فيام يتعلق 

بالتريع املتصل بحركة األشخاص وحرية 

اختيار محل سكناهم وإقامتهم". رفضت 

منح املرأة حق اختيار مكان سكنها وإقامتها. 

املادة 16 الفقرات: "نفس الحقوق 

واملسؤوليات أثناء الزواج وعند فسخه"، 

"نفس الحقوق واملسؤوليات بوصفهام 

أبوين، بغض النظر عن حالتهام الزوجية، 

يف األمور املتعلقة بأطفالهام وىف جميع 

األحوال، يكون ملصلحة األطفال االعتبار 

األول"، "نفس الحقوق واملسؤوليات 

فيام يتعلق بالوالية والقوامة والوصاية 

عىل األطفال وتبنيهم، أو ما شابه ذلك 

من األعراف، حني توجد هذه املفاهيم يف 

التريع الوطني، وىف جميع األحوال 

يكون ملصلحة األطفال االعتبار األول، 

"نفس الحقوق الشخصية للزوج والزوجة، 

مبا يف ذلك الحق يف اختيار اسم األرسة 

واملهنة ونوع العمل"، "ال يكون لخطوبة 

الطفل أو زواجه أي أثر قانوين، وتتخذ 

جميع اإلجراءات الرضورية، مبا يف ذلك 

التريعي منها، لتحديد سن أدىن للزواج 

ولجعل تسجيل الزواج يف سجل رسمي 

أمرًا إلزاميًا". واملادة 29 التي تلزم الدولة 

الطرف يف االتفاقية بتنفيذ تعهداتها: 

"يعرض للتحكيم أي خاف بني دولتني 

أو أكرث من الدول األطراف حول تفسر أو 

تطبيق هذه االتفاقية ال يسوى عن طريق 

املفاوضات، وذلك بناء عىل طلب واحدة 

من هذه الدول. فإذا مل تتمكن األطراف، 

خال ستة أشهر من تاريخ طلب التحكيم، 

من الوصول إىل اتفاق عىل تنظيم أمر 

التحكيم، جاز ألي من أولئك األطراف إحالة 

النزاع إىل محكمة العدل الدولية بطلب 

يقدم وفًقا للنظام األسايس للمحكمة".

تفرغ هذه التحفظات االتفاقية من هدفها 

األسايس يف املساواة الكاملة مع الرجل، 

وتخول الحكومة السورية بعدم االلتزام 

بتطبيق البنود التي تحفظت عليها.

حقوق المرأة في دستور 
األسد دعاية سياسية 

تتعرض النساء السوريات لعدة مصاعب وعوائق تقف في وجه 
االرتقاء إلى المستوى المطلوب لدور المرأة.

نور كزلة، مصورة لرويترز في مدينة حلب

روال أسد
المديرة التنفيذية لشبكة 

الصحفيات السوريات

  مع عمل المرأة في المناطق المحررة

استبيان أجرته عنب بلدي عبر موقعها اإللكتروني على 
مدار يومين شمل 300 مستطلًعأ

  ضد عمل المرأة في المناطق المحررة

25%

75%
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مصطلحات اقتصادية

هـو القدرة عى أن يكـون املرء موفـًرا أو اقتصاديًا 

مثـل  لاسـتهاك،  القابلـة  املـوارد  اسـتعال  يف 

الطعـام أو الوقـت أو األمـوال، إىل جانـب كونـه 

متجنًبـا للتبذيـر أو اإلساف أو اإلفـراط.

السـلوكية  العلـوم  املتخصصـون يف  وقـد عـرّف 

السـلع  عـى  للحصـول  امليـل  بأنـه  التوفـر 

والخدمات بطريقـة مقيدة، فضًا عن االسـتخدام 

البـارع للسـلع االقتصاديـة والخدمـات اململوكـة 

بالفعـل لتحقيـق هـدف طويـل األجـل.

وهنـاك أنـواع للتوفـر، فاقتطـاع مبلـغ مـن املال 

وحفظـه بعيـًدا عـن األيـدي لاسـتفادة منه وقت 

الحاجة، يسـمى التوفـر املوجـب، يف حن يطلق 

التوفـر اإليجـايب عـى الحـد مـن املروفـات، 

وميكـن لإلنسـان أن يجمـع بينهـا ليـرسع يف 

إيجـاد أمـن مـايل يسـتعن بـه يف ترتيـب أموره 

املالية. أحوالـه  وتعديـل 

وأول الطريـق للتوفـر هو معرفة أحوال الشـخص 

املاليـة، ووضـع ميزانيـة شـهرية لدخل اإلنسـان 

ومراجعـة مروفـه الشـهري، ما يجعلـه يجد أن 

هنـاك مصاريـف مل يكن يصـدق أنه رصفهـا بهذا 

املقـدار لوال وجـود تسـجيل دقيق.

السـورية  الثـورة  املوظـف قبـل  يف سـوريا كان 

يسـعى إىل توفـر جـزء مـن راتبـه، عـن طريـق 

جمـع مبلـغ مـن املـال بالتعـاون مـع عـدد مـن 

األصدقـاء واألقـارب شـهريًا يطلـق عليهـا اسـم 

"جمعيـة" وتكون مدتها بحسـب عدد األشـخاص 

منهـم  البعـض  كان  حـن  يف  فيهـا،  املشـاركن 

يعمـد إىل االحتفـاظ بجزء مـن راتبه عمـًا باملثل 

األبيـض  قرشـك  "خبـي  يقـول  الـذي  السـوري 

ليومـك األسـود".

لكـن بعـد الثورة ومـع التدهـور االقتصـادي الذي 

أدى إىل انخفـاض القيمة الرشائية للرة السـورية 

أمـام العمـات األجنبيـة وارتفاع األسـعار بشـكل 

كبـر، انتهـى مفهـوم التوفـر لدى املوظـف، ألن 

راتبـه الذي ال يتعدى وسـطًيا 35 ألـف لرة، أصبح 

ال يكفيـه لـرشاء أهـم حاجياتـه األساسـية فضًا 

عـن توفر جـزء منه.

بـل عـى العكس متاًما فـإن الكثر من السـورين 

قامـوا بـرف مـا تـم توفـره يف السـنوات التي 

بيـع  إىل  عمـد  مـن  ومنهـم  الحـرب،  سـبقت 

مقتنيـات الذهـب من أجـل مجاراة الواقـع املردي 

الـذي وصل إليـه االقتصاد السـوري، إذ بـات أكر 

مـن %87 من الشـعب السـوري تحت خـط الفقر 

بحسـب دراسـات حديثة. 

التوفير

إيلين عثمان - عنب بلدي

وغـاء  واألحـوال  الحـال  تغـر  مـع  لكـن 

"نـادرة"،  األنـواع  تلـك  أصبحـت  األسـعار، 

وإن وجـدت فـا طاقة ألي شـخص برائها، 

حتـى أصحـاب الدخـل الجيـد، فسـعر علبـة 

لـرة   2000 نحـو  إىل  "املارلبـورو" وصـل 

)4 دوالرات(، لتبـدأ عمليـة البحـث عـن أنواع 

أرخـص واالنتقـال مـن نـوع آلخـر بحثًا عن 

التوفـر.

العودة للماضي
رحلـة البحـث عـن "علبـة سـجائر رخيصة" 

ليسـت حكـرًا عـىل السـوريني يف الداخـل، 

فالاجئـون أيًضـا كان لهـم حصـة يف ذلـك، 

نظـرًا الرتفـاع أسـعار "الدخـان" يف الـدول 

السـوريني،  دفـع  مـا  فيهـا،  حطـوا  التـي 

داخـل البلد وخارجهـا، للعـودة إىل "الدخان 

أو “اللـف"، والـذي بـدأ ينتعـش  العـريب” 

بشـكل كبـر خـال الفـرتة األخـرة، كامدة 

رخيصـة.

رامـي )20 عاًمـا( يتابـع تعليمـه يف كليـة 

لعنـب  ويـروي  دمشـق،  بجامعـة  الحقـوق 

"القديـم  النـوع  هـذا  مـع  تجربتـه  بلـدي 

املتجـدد"، قائًا "دخـان اللف سـاعدين عىل 

التوفـر، فليـس سـهًا أن تدفـع يوميًـا مثن 

علبـة دخـان يف هـذه الظـروف، خاصـًة مع 

االرتفـاع املسـتمر لسـعر الدوالر، أسـوأ أنواع 

السـجائر ال يقـل مثنه عن 100 لرة سـورية، 

لكـن الحـرب علمتنـا أن لـكل مشـكلة حـًا، 

والدخـان اللـف كان الحـل للتغلـب عىل غاء 

. " لتبغ ا

ويتابـع رامـي، متحدثًـا عـن فوائـد "الدخان 

اللـف  "دخـان  تعبـره،  بحسـب  العـريب”، 

يسـاعدك يف اإلقاع عـن التدخـني أو التقليل 

فهـو  كبـر،  بشـكل  السـجائر  تنـاول  مـن 

بحاجـة لعنـاء لف السـيجارة، وحتـى بوجود 

آلـة للفهـا تبقـى بحاجـة للوقـت. كنـت يف 

املـايض أدخـن كل سـاعة ثاث سـجائر، اآلن 

كل سـاعة أدخن سـيجارة واحدة، ويف بعض 

األحيـان كل سـاعتني مـرة".

وبحسـب اسـتطاع لعنـب بلدي بـني بعض 

املدخنـني يف دمشـق، فـإن اللجـوء للدخـان 

العـريب أفضـل مـن رشاء األنـواع املنتـرة 

مؤخـرًا  انتـرت  وقـد  املصـدر،  املجهولـة 

مختلفـة،  وبأسـامء  األنـواع،  مـن  مجموعـة 

لكنهـا  الشـهرة،  املـاركات  أسـامء  تشـبه 

تختلـف بالجـودة والسـعر، وهـو مـا أسـهم 

بتشـجيع املراهقني عـىل تداولها فيـام بينهم، 

األمـر الذي أثـار غضـب األهـايل ومخاوفهم 

عـىل صحـة أطفالهـم.

رواًجـا  تلقـى  التـي  األنـواع  هـذه  ومـن 

املقبولـة  أسـعارها  بسـبب  األسـواق  يف 

و"مانشسـرت"،  و"ماسـرت"،  "وينشسـرت"، 

و"جيكـور". 

تجربة الالجئين 
للسـوريني تجربة يف دول اللجـوء مامثلة مع 

أشقائهم يف الداخل، فأسـعار "السجائر" يف 

دول أوروبا أو تركيا والدول املجاورة لسـوريا 

ليسـت رخيصة، قياًسـا بالدخـل الذي يحصل 

عليـه السـوري، ما اضطـره للجـوء إىل نفس 

الطريقة.

ابــن مدينــة درعــا حســان، املقيــم يف تركيا، 

تحــدث لعنــب بلــدي عــن تجربتــه، "عندمــا 

قدمــت إىل تركيــا جلبــت مــن الســوق 

الحــرة يف بــروت عــدة علــب مــن الدخــان 

ــا  ــوريا"، مضيًف ــه يف س ــت أبتاع ــذي كن ال

ــي  ــد نصحن ــام فلق ــك األي ــه تل ــم الل "يرح

أصدقــايئ قبــل مجيئــي أن أحــرض الدخــان 

ــا". معــي، لغــاء الســعر هن

الكميـة التـي جلبهـا حسـان انتهـت قبـل أن 

يحصـل عـىل عمـل، ومـا لديـه مـن مـال ال 

يكفـي لـراء نفـس النوعيـة مـن تركيـا، إذ 

يبلـغ مثنها عـر لـرات تركية )قرابـة ثاثة 

دوالرات(، فلجـأ إىل اللـف، رغـم أن تدخينـه 

أن يكـون  يعـّد “عقوبـة”، فصاحبـه يجـب 

السـيجارة،  يصنـع  كيـف  ليتعلـم  صبـوًرا 

ويضيـف "يف نفـس الوقـت كنت مـرسوًرا، 

عـدد  وتقليـل  املـال  بتوفـر  بـدأت  ألننـي 

السـجائر التـي أدخنهـا يوميًـا، فالكيلو الذي 

وأحيانًـا  ونصـف  لشـهر  يكفينـي  أشـرتيه 

شـهرين".

بـدوره تحـدث كنـان املقيـم يف أملانيـا، عـن 

تجربته مـع دخان اللف قائـًا، "كل الاجئني 

السـوريني هنا يدخنـون اللف، فسـعر العلبة 

ال يقـل عـن 3 يـورو، وهـي نفسـها ميكن أن 

تشـرتيها )فـرط( بثمـن أرخص”.

مدخنون: تعلمنا “التخفيف” والتوفير بـ “اللف”

الحرب تقضي على "برستيج" التدخين
في سوريا

كان من السهل التوجه إلى أي محل في سوريا لشراء علبة "سجائر"، بسعر يناسب الدخل، فإن كنت من أصحاب الدخل المحدود فعلبة "غولواز" أو 
"اليغانس" تفي بالغرض، وإن كنت "برجوازًيا" فـ "المارلبورو" هو الهدف، بعدما ارتبطت هذه الماركة بأصحاب الدخل العالي.

اقتصاد

ويف حسـبة عن غـاء الدخان ومـدى التوفر الـذي يحققه 

أن  سـوريا  يف  نجـد  اللـف،  إىل  لجوئـه  حـال  يف  املدخـن 

أرخـص نـوع مـن الدخان يبـاع بــ 100 لـرة سـورية، أي 

مبعـدل ثاثة آالف لرة سـورية، مـا يعادل مثانيـة دوالرات، 

أمـا بالنسـبة للدخـان العـريب فــ 2500 لرة تكفـي لرشاء 

كميـة تكفي شـهرين.

يف تركيـا يوفـر املدخن مبالغ كبرة، فسـعر علبة السـجائر 

مـن أرخـص األنـواع ال يقـل عـن خمس لـرات تركيـة )أقل 

مـن 2 دوالر بقليـل(، واملدخـن بحاجـة عـى األقـل لعلبـة 

يومًيـا، مـا يعني أنـه بحاجـة 150 لـرة تركية شـهريًا )50 

دوالًرا تقريًبـا(، أمـا يف اللـف سـيدفع أقـل مـن ربـع املبلغ 

شـهريًا، وهـو 35 لرة.

وتقـّدر حاجة السـوق املحليـة السـورية من الدخـان يومًيا 

بنحـو 70 طًنا، بحسـب إحصائيات املؤسسـة العامـة للتبغ، 

ويغطـي املصنـع محلًيا منها قرابـة 50 طًنا، أما الــ 20 طًنا 

املتبقيـة، فتؤّمـن عـن طريق التهريب لسـد حاجة السـوق.

وبحسـب ذات املؤسسـة، ينفق قرابة خمسـة ماين سوري 

مدخن نحـو 600 مليون دوالر سـنويًا عى التدخن.

حسبة بسيطة 

تحول السوريون لسجائر اللف 
بعد ارتفاع سعره )انترنت(

 مبيع 540 شراء 537



 مبيع 606 شراء 601 دوالر أمريكي 



 مبيع 182 شراء 180 يورو  



  ليرة تركية 

الغاز  2500 )للجرة(المازوت  180الذهب  18 17.142الذهب 21  20.000 األرز )ك(  480السكر )ك(  400البنزين  225
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جـودي الحلبي - حلب

وفتيـات  سـيدات  آراء  اسـتطلعنا 

يحـرضَن جلسـات توعيـة اجتامعيـة 

حـول  املحـررة،  حلـب  أحيـاء  يف 

يف  الفتيـات  زواج  تأخـر  أسـباب 

سـوريا، وجـاءت اآلراء شـبه متقاربة 

واألعـامر.  التجـارب  اختـاف  رغـم 

فالسـيدة أم أحمـد تعتقـد أن الجـامل 

األسـباب،  تلـك  مـن  واحـد  والغنـى 

"باعتقـادي تتأخـر الفتـاة يف الزواج 

إذا كانـت جميلـة جـًدا، ومـن عائلـة 

يتقـدم  َمـن  كل  ترفـض  إذ  غنيـة، 

لخطبتهـا طمًعـا منهـا بعريس أفضل 

من الـذي سـبقه ماليًـا أو اجتامعيًا".

أمـا أم عبـد القـادر، فـكان لهـا رأٌي 

أكـرث واقعيـة، إذ أكـدت أن الدراسـة 

الجامعيـة ومـا بعدهـا سـبب رئيي 

يف تشـكيل عائـق يصعب عـىل الفتاة 

تخطيـه، فهـي إمـا أن تتـزوج قبل أن 

يفوتهـا القطـار، أو تكمـل دراسـتها 

مراحلهـا  يف  وخاصـًة  الجامعيـة، 

العليـا. 

معظـم مـن يتزوجـن خال الدراسـة 

الجامعيـة يضطـررن لـرتك الدراسـة 

واالهتـامم بالـزوج ومـن ثـم الطفـل 

مـع  مـا حصـل  وهـذا متاًمـا  األول، 

أم  عائلـة  يف  الفتيـات  مـن  كثـر 

عبـد القـادر، بحسـب مـا تنقلـه لنا، 

َمـن  منهـنَّ  أجـد  ”لذلـك  موضحـًة 

تعلمـت مـن غرهـا وقـررت إكـامل 

دراسـتها، رافضـًة الـزواج قبـل إنهاء 

الجامعـي". التعليـم 

تقـول  ربيًعـا،  العريـن  ذات  والء، 

مبكـرة،  ماتـزال  زواجهـا  مسـألة  إن 

وماتـزال الحيـاة أمامهـا، خاصـة أن 

شـقيقتها التـي تكرها بتسـعة أعوام 

مل تتزوج بعـد، وذلك بسـبب خطبتها 

األوىل التـي اسـتمرت لعامني، وكانت 

الريـك،  اختيـار  يف  موفقـة  غـر 

مـا جعـل كل الشـباب مـن األقـارب 

وأضافـت  بهـا،  االرتبـاط  يرفضـون 

تشـكل  األوىل  الخطبـة  أن  "أعتقـد 

يف  الفتـاة  تأخـر  يف  مهـاًم  سـببًا 

الـزواج وهـذا التأخـر ال يد لهـا به".

يف  محليـة  آراء  مـن  اقتباسـات 

واحـدة  نتيجـة  إىل  توصـل  املدينـة 

لـدى رشيحـة واسـعة مـن الفتيـات، 

عمـٌر ميـي وسـنوات متـرُّ مرسعًة، 

يبـدو حلـاًم. ففـي  الحيـاة  ورشيـك 

ظل ظـروف الحـرب الحاليـة، أصبح 

إيجـاد الريـك املناسـب أمـرًا غايـة 

بالنسـبة  وخصوًصـا  الصعوبـة،  يف 

فمعظـم  الجامعيـات،  للفتيـات 

الجامعيـني هاجـروا إىل أوروبا، ومن 

بقـي منهـم فهـو إمـا متـزوج ولديه 

أطفـال أو يبحـث عـن فتـاة تصغـره 

أقلهـا خمسـة. أعـوام،  بعـدة 

وبالعـودة إىل معيـار السـن، كانـت 

سـن  أن  النسـاء  مـن  مجموعـة  آراء 

الخامسـة والعريـن إذا مـا تخطتـه 

غـر  أم  كانـت  متعلمـة  الفتـاة، 

متعلمـة، فـإن عليهـا أن تراجع بعض 

الحسـابات، وأن مجرد كونهـا متعلمة 

امتيـازات  يعطيهـا  ال  قـد  ومثقفـة 

إضافيـة عـن غرهـا.

نسـاٌء أخريـات كـنَّ أقـل تشـدًدا يف 

مسـألة السـن، فعندهـّن يبـدو سـن 

للتأخـر،  األقـى  الحـد  الثاثـني 

الثاثينيـة  للفتـاة  بـد  ال  وبعدهـا 

تـرتك  فقـد  فشـيئًا،  شـيئًا  التنـازل 

عملهـا إرضـاًء للخاطـب، ويف أسـوأ 

ثانيـة  زوجـة  تكـون  قـد  األحـوال 

ألحدهـم.

سببان قد يجعالن الفتاة تعزف 
عن الزواج 

آراٌء عديـدة وحكايـات كثـرة رويـت 

حول الفتـاة التي تأخـرت يف الزواج، 

ألي سـبٍب كان، وجميعهـا اتفقـت أن 

األسـباب متعلقـة باملعايـر املجتمعية 

أن  إال  املحافظـة،  العائـات  وطبيعـة 

أحـًدا مل يتطـرق ألمرين باتـا يطفوان 

الخامسـة  السـنة  يف  السـطح  عـىل 

خلفتـه  ومـا  النظـام،  ضـد  للثـورة 

مـن نتائـج. األول، وجـود الكثـر من 

املعتقـات يف سـجون نظـام األسـد، 

واللـوايت خرجَن منه يرفضـن الزواج 

ألسـباب شـخصية أو نفسـية، خاصة 

 ، بهـّن، أو أن أحًدا ال يتقـدم لخطبتهنَّ

فقـط ألنهـنَّ معتقات سـابًقا. 

األمـر الثـاين، ورمبا األكـرث خطورة، 

فيظهـر جليًـا يف اإلصابـة أو اإلعاقة 

الجسـدية الدامئـة، للفتيـات يف سـن 

الـزواج، أخطرهـا تلك التـي تصل إىل 

مرحلـة بـرت أحد األطـراف. فالشـائع 

الصحـة  أن  السـوري  املجتمـع  يف 

االختيـار،  معايـر  إحـدى  الجسـدية 

وهـو ما يسـحبه الناس عـىل الفتيات 

املصابـات بفعـل القصـف الهمجـي، 

ويـرتددون يف طلبهـن للـزواج.

النفســية  االختصاصيــة  وتعتــر 

ــىل  ــا ع ــدي، يف تعليقه ــامء رش أس

هــي  املــرأة  أن  الظاهــرة،  هــذه 

كافــة  تأثــرًا يف  األكــرث  الكائــن 

ــروب  ــال الح ــا خ ــاالت حياته مج

ــزواج  ــاالت ال ــل ح ــا، إذ تق وتبعاته

وتزيــد العنوســة، بســبب انخفــاض 

ــااًل أو  ــًا أو اعتق ــال قت ــدد الرج ع

فقــًدا، يضــاف إىل ذلــك هجــرة 

املعيشــية  والظــروف  الشــباب، 

املجتمــع  تضــع  التــي  املرتديــة، 

أمــام أولويــات كثــرة، قــد ال يكــون 

ــا. ــن بينه ــزواج م ال

عيبًـا  الـزواج  يف  التأخـر  يعتـر  ال 

طبيعـٌي  أمـٌر  وهـو  اجتامعيًـا، 

موجـوٌد يف جميع املجتمعـات، ولكل 

حالـة أسـباب خاصـة بهـا وظروف 

األذخـرى، وال ميكننـا  عـن  مختلفـة 

القيـاس عليهـا أو تعميمهـا. إحـدى 

يف  قابلناهـن  اللـوايت  السـيدات 

املسـألة:  اختـرت  التدريـب  مركـز 

ونصيـب”. قسـمة  ”كلـه 

عفاف جقمور - إدلب

مل يشـعر وحيـد إال أنـه يف قـر، يذكر أنـه كان يجلس 

يف غرفته أمام شاشـة حاسـوبه، اسـتيقظ ليجد نفسـه 

الركام. ظـام  تحت 

املـدين،  الدفـاع  عنـارص  أدركـه  بعـد نصـف سـاعة 

وأخرجـوه مـن تحـت األنقـاض، كان قد فقد عـدًدا من 

أفـراد عائلتـه، بينهـم أخـوه األصغر.

11 عائلـة يف إدلـب فقـدت عـدًدا مـن أفرادهـا خـال 

املجـزرة، التـي شـهدتها يف 10 أيلـول الجـاري، وبلغ 

عـدد الضحايـا 96 شـخًصا قتلوا جراء قصـف الطران 

السـوري، وفـق مصـادر طبيـة ويف الهـال األحمر.

وحيـد غفـر )22 عاًمـا( فقـد أربعـة مـن أقربائـه، 

اثنـان منهـم إخوتـه، إىل جانـب ابـن عمه وابـن عمته، 

وعـرات آخرين مـن أفـراد العائلـة واألقـارب أصيبوا 

بجـروح جـراء تلـك الصواريخ.

يقـع بيـت وحيـد يف منطقـة السـوق التـي تتوسـط 

مدينـة إدلـب وتصل حـارات املدينـة ببعضهـا البعض، 

وقـد باتت تعتـر منطقـة خطـرة، إذ اسـتهدفت مرات 

التـي  التجمعـات  بسـبب  الصواريـخ  بعـرات  عـدة 

فيها. تتشـكل 

عــاد وحيــد مــن عملــه إىل بيتــه ليجــد أحــد أقربائــه 

ــطح  ــي س ــد كان يعت ــر محم ــوه األصغ ــره، أخ ينتظ

ــه  ــد غرفت ــل وحي ــاء، دخ ــزان امل ــة خ ــزل لتعبئ املن

ليخــرج مــن تحــت أنقاضهــا بعــد ذلــك وقــد تحــول 

ــاء. ــوه إىل أش أخ

12 كيًسـا مـن األشـاء وجـدت تحـت األنقـاض، 12 

مفقـوًدا أيًضـا وجـد خمسـة منهم بعـد بحث اسـتمر 

أليـام، أمـا السـبعة املتبقون فلم تجـد لهم فـرق الدفاع 

املـدين أثرًا، فافـرتض النـاس وفاتهم بعـد العثور عىل 

مجهولة. أشـاء 

 كانـت املراصد تشـر إىل وجـود طران اسـتطاع يف 

أجواء املدينة اسـتمر لسـاعات، مل تعمل صفـارة اإلنذار 

يومهـا فقد كانـت الصواريخ الفراغيـة أرسع منها.

صفـارة اإلنذار التي يتـداول هنا عىل أنهـا "عنانة" تعمل 

أثنـاء وجـود الطـران يف أجـواء املدينة لتفادي تشـكيل 

التجمعـات، أعيـد تفعيلهـا من قبـل إدارة املدينـة للتقليل 

مـن نسـبة الضحايـا والخطـر يف املنطقة، لكن بحسـب 

السـكان فإن رضبـات كثـرة وقعت قبـل أن تعمل.

يذكـر وحيـد أن أًخا سـابًقا له قتـل منذ أقل من شـهرين 

يف مجزرة سـابقة يف املدينة، وبعـد أن قتل أخواه اآلخران 

يف املجـزرة األخرة بقـي وحيًدا لعائلته، اسـاًم ومعنًى.

رأي: تتأخر الفتاة إذا كانت جميلة جًدا
أو من عائلة غنية

التأخر في الزواج في سوريا

قراٌر أم نصيب

مجزرة إدلب منحته 
معنى اسمه 

فبقي “وحيًدا"

ال يوجد معيار محدد لتحديد السن الذي إن تخطته الفتاة صارت في عداد المتأخرين 
في الزواج، لكنه، إن وجد، يتراوح زيادًة ونقصاًنا بحسب العادات المجتمعية، وأعراف 
كل بيئة على حدة. وفي ظل الثورة والحرب، التي لم تنطفئ نارها إلى اآلن، ُترى ما 

هو سّن التأخر في الزواج، وكيف تأثّر وما الذي يحّدده اليوم؟

)AFP( - نساء يمشين في مدينة حلب
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عنب بلدي - الغوطة الشرقية 

العـرض املرسحـي الـذي اسـتمر عـىل 

مـدار نصف سـاعة، مسـاء السـبت 24 

أيلـول، كان أبطالـه سـبعة شـباب هواة 

جميعهم عاملون يف مؤسسـات وهيئات 

الغوطـة، جسـدوا شـخصياتهم ضمـن 

فريـق "Stage live"، بعـد تحضـرات 

اسـتمرت قرابـة شـهر ونصف.

تـدور أحـداث املرسحيـة حـول قضيـة 

خـروج الشـباب مـن الغوطـة، بحثًـا 

عـن ماذ آمـن، ويقـول حمـدان مخرج 

املرسحيـة وأحـد املمثلني، لعنـب بلدي، 

إنهـا تجسـد فكـرة انسـحاب الكـوادر 

الثـورة. من  والشـباب 

ــم  ــباب إىل أعامله ــع الش ــود جمي يع

إىل  وبعضهــم  واإلغاثيــة  الطبيــة 

جبهــات القتــال، ويبقــى حمــدان 

الــذي جّســد شــخصية "صبحــي" يف 

ــده  ــود إىل رش ــًدا، ليع ــة وحي املرسحي

ــل. ــة العم يف نهاي

بـال  عـىل  خطـرت  العـرض  فكـرة   

حمـدان وعرضهـا عـىل الكاتـب مرض 

نّحـاس، الـذي يقطـن خـارج سـوريا، 

والـذي أعجـب بالفكـرة وصاغهـا عىل 

شـكل سـيناريو، وفق مخرج العمل، ثم  

توزعـت أدواره عـىل الهـواة السـبعة.

ــا  ــاعدنا بعضن ــود س ــر الجه "بتضاف

وواجهنــا صعوبــات يف تأمــني مــكان 

ــد  ــدان، وأك ــف حم ــب"، يضي مناس

أن العمــل ســيعرض مــرة أخــرى 

ــامل  ــتمر باألع ــة، "وسنس يف الغوط

ونتنــاول  الغوطــة  يف  املرسحيــة 

ــا". ــن واقعه ــرى م ــا أخ قضاي

الشـاب  جّسـدها  "أنـس"،  شـخصية 

الدفـاع  كـوادر  أحـد  هـامم،  محمـود 

املـدين يف الغوطـة، ومثّـل دور مقاتـل 

يف "الجيش الحر" يحـاول بيع بندقيته 

ليسـافر خـارج الغوطـة بثمنهـا، إال أن 

حوارات تـدور بني األصدقـاء، وذكريات 

تعيدهم إىل الزمـن األول من عمر الثورة، 

متنعهـم من السـفر.

ويـرى هـامم يف حديثه إىل عنـب بلدي 

أن التمثيـل املرسحـي صعـب، وخاصـة 

أن يـؤدي املمثل الشـخصية أمـام الناس 

بشكل مبارش، مشـرًا إىل أن الكادر عمل 

ضمن إمكانيات بسيطة وبتقنيات بدائية، 

"اسـتديو  التحضـرات  يف  وسـاعدهم 

الغوطـة اآلن"، الـذي وضـع عـىل عاتقه 

القاعة. إضـاءة 

ــل  ــرض العم ــن ح ــع م ــدى جمي أب

املرسحــي والتقتهــم عنــب بلــدي 

إعجابهــم بــه، وعــىل رأســهم املهندس 

أكــرم طعمــة، نائــب رئيــس الحكومــة 

الســورية املؤقتــة، واعتــر أن "العرض 

جميــل ويحمــل قصــة هادفــة تتحدث 

ــا  ــام دع ــعب"، بين ــوم ش ــن هم ع

مديــر مؤسســة "Front Line"، هــامم 

"يك  املبــادرة  دعــم  إىل  حــري، 

ــة". ــى النهاي ــتمر حت ــح وتس تنج

هواة في الغوطة الشرقية
يمثلون "االنسحاب"

ضياء عودة - عنب بلدي

خـرج الطـاب من سـوريا بسـبب الحرب 

االلتحـاق  وهاجـس  األمنيـة  واملاحقـات 

بخدمـة العلـم، ليسـتقبلهم سـوق العمـل 

يف تركيـا الذي بـات محصـوًرا بأصحاب 

املهـن والحـرف، األمـر الـذي انعكس عىل 

الجامعيـة،  شـهاداتهم  وقيمـة  خراتهـم 

ضمـن  للعمـل  بفـرص  األمـل  فقطعـوا 

اختصاصاتهـم.

رحلة البحث 
يعـاين كثر من الجامعيني السـوريني يف 

تركيـا صعوبـة يف إيجاد العمل املناسـب، 

الـذي يتاءم مع خـراٍت وشـهاداٍت تعبوا 

يف تحقيقهـا خال سـنوات الدراسـة يف 

سـوريا، مـا يدفعهـم للعمـل خـارج إطار 

مـا تعلمـوه ليؤّمنـوا معيشـتهم، متجهني 

كاملخابـز  تركيـا  يف  السـائدة  لألعـامل 

الخياطـة  ومهـن  والورشـات  واملعامـل 

. وغرها

يقـول محمـد، وهـو خريج كلية الهندسـة 

املدنيـة بدمشـق، "كان السـفر إىل تركيـا 

الفرصـة الوحيـدة أمامـي بعـد أن وصلت 

كنـت  مسـدود،  طريـق  إىل  سـوريا  يف 

أضـع نصب عينـي العمل ضمن شـهاديت 

سـنوات  خمـس  لكسـبها  تعبـت  التـي 

متواصلـة، إال أن األمر اختلف هنـا، فاللغة 

الرتكيـة تعـد مـن األساسـيات للحصـول 

حملـة  وتحديـًدا  عمـل  فرصـة  عـىل 

الشـهادات الجامعيـة، ناهيـك عـن العديد 

مـن الـركات واملؤسسـات العربيـة التي 

راسـلتها عـىل مـدى ثـاث سـنوات لكن 

جـدوى". دون 

يعمـل محمـد اليـوم يف مخبز عـىل مدار 

12 سـاعة يوميًـا، وأحيانًـا أكـرث من ذلك، 

ودون عطلـة أسـبوعية، وبنصـف األجـر 

الـذي يتقاضـاه العامـل الـرتيك، ألنـه ال 

ميلـك أوراقًـا ثبوتيـة وليـس لـه حقـوٌق 

أو أي تأمـني، كـام يقـول. الـيء الوحيد 

الحاجـة  هـو  لاسـتمرار  يدفعـه  الـذي 

املاديـة وعـدم توفـر فـرص عمـل ضمـن 

. ته خر

"أشـعر بأننـي مل أعـد أميّـز األيـام مـن 

بعضهـا، ألننـي ال أحظـى بـأي عطلة…”، 

يضيـف محمـد، مردفًا "مل يعـد يهمني أن 

أميّـز األيام، فليس مبقـدوري تغير يشء، 

ورمبـا العمـل ورغـم تعبـه ينسـيني ولو 

بعض الـيء، الواقـع املرير الـذي فرض 

. " علينا

تكلفة إكمال التعليم
تقبـل الجامعات الخاصـة يف تركيا الطاب 

السـوريني مقابل مبالغ ماديـة "باهظة" ال 

يحتملهـا الهارب من ويـات الحرب. 

أمـا الجامعـات الحكوميـة فلديهـا بعـض 

تـأيت  لكنهـا  السـوريني،  للطـاب  املنـح 

الطـاب،  معظـم  يف  تتوفـر  ال  بـروٍط 

ألنهـم دخلـوا األرايض الرتكيـة بطرق غر 

نظاميـة، أو ألنهـم مل يتمّكنـوا بعـد مـن 

. للغة ا

وكذلـك الحال بالنسـبة لـألوراق الجامعية 

وكشـوف التحصيل الـدرايس، التي تحتاج 

السـورية  الجامعـات  دوائـر  يف  أياًمـا 

السـتخراجها يف الظـروف الطبيعيـة.

ــس  ــر مجل ــات لوزي ــب تريح وبحس

ــور  ــرتيك، الروفس ــايل ال ــم الع التعلي

ياكتــا ســاراج، يف نيســان املــايض، فــإن 

ــون  ــوري يدرس ــب س ــرة آالف طال ع

ضمــن الجامعــات التابعــة للمجلــس، مــا 

يشــكل %9 فقــط مــن الطــاب األجانــب 

ــا. يف تركي

يقـول محمـد "مل أعـد أضع يف حسـباين 

إكـامل دراسـتي يف تركيـا، فاملعيشـة هنا 

تحتـاج إىل عمل متواصـل، إضافة إىل أنني 

قطعـت األمـل مـن الدراسـة بشـكل عـام، 

ناهيك عـن املبالـغ الباهظة التـي تحتاجها 

كلفـة إكامل الدراسـة يف الجامعات الرتكية 

باليـأس  أشـعر  والحكوميـة،  الخاصـة 

وأخـىش أن تكـون دراسـتي قـد صـارت 

املـايض". من  ذكـرى 

بعـض الطاب متكنـوا من الحصـول عىل 

منـحٍ مدعومـة مـن الحكومـة الرتكيـة أو 

مدعومـة مـن برامـج األمـم املتحـدة، لكّن 

أعدادهـم قليلة مقارنة بعـدد الجامعيني يف 

تركيـا، ويتّعذر الحصول عىل نسـبة دقيقة 

الرسـمية. لهم، لغيـاب اإلحصائيات 

أعمال شاقة للجامعيين السوريين في تركيا

كـرث،  سـوريون  جامعيـون  ينتقـد 

التـي تطرحهـا منظـامت  العمـل  فـرص 

إذ  تركيـا،  يف  سـورية  ومؤسسـات 

يعترونهـا "فرًصـا وهميـة"، طاملـا أنهم 

ال يتلقـون رًدا لقبـول طلباتهـم للتوظيف 

أو حتـى رفضهـم، يف حـني أن عـرات 

األشـخاص يتـم توظيفهـم ضمـن أماكن 

تلـك. العمـل 

يقـول منـاف، وهو خريـج كليـة اإلعام، 

الحـرب،  بسـبب  سـوريا  مـن  "هربـت 

لكننـي وجـدت نفـي يف حـرب أخـرى 

مـع ظـروف الحيـاة الصعبة هنـا، مقابل 

عـدم توفـر فـرص عمـل الئقـة"، مضيًفا 

قبـل سـنتني،  تركيـا  إىل  "منـذ مجيئـي 

وأنـا أقـوم بإرسـال سـريت الذاتيـة إىل 

رشكات  وحتـى  ومنظـامت  مؤسسـات 

ومعامـل، ولكنـي مل أتلـّق أي رد، أغلـب 

املنظـامت واملؤسسـات ال تعتمـد أبًدا عىل 

الكفاءات، وإمنـا فقط األقـارب واملعارف، 

هي أقرب إىل مؤسسـات عائليـة منها إىل 

مؤسسـات مهنيـة".

بهـا  ميـر  التـي  املعانـاة  هـذه  ضمـن 

الجامعيـون السـوريون يف تركيـا، يتلمس 

الحـرة  السـوري  الداخـل  يف  الطـاب 

والتخـوف من الخـروج إىل تركيـا، بعد أن 

يئـس العديـد ممـن سـبقوهم ، بالحصول 

عـىل فـرص عمـل ضمـن اختصاصاتهم، 

واضعـني يف الحسـبان أال يجـدوا سـوى 

عمل يف إحـدى الورشـات الصناعية، األمر 

الـذي يجعلهم بـني ناريـن، النظـام الذي 

ياحقهم حـال إنهاء الدراسـة، أو الراميل 

التـي تنهـال فوق رؤوسـهم، أو املسـتقبل 

الغامض والشـاق الذي ينتظرهـم يف البلد 

الـذي ينـوون السـفر إليه.

فرص عمل "وهمية"

هل أنت طالٌب 
جامعي في 

سوريا وتريد العمل 
في تركيا، وصلت 

إليها وتبحث عن 
فرصة؟، ال تعتقد 

أن األمور
سهلًة جًدا.

هربت من سوريا بسبب الحرب، لكنني 
وجدت نفسي في حرب أخرى مع ظروف 

الحياة الصعبة هنا، مقابل عدم توفر 
فرص عمل الئقة

عمال في مطعم سوري في مدينة اسطنبول
تشرين الثاني 2015 - )عنب بلدي(

قماش أبيض وديكور بسيط داخل قاعة صغيرة في مدينة 
زملكا بالغوطة الشرقية، عرض فيها مجموعة من الشباب 

أول مسرحية في الغوطة تحت عنوان "االنسحاب"، جسدوا من 
خاللها قضية تشغل حيًزا من تفكير الكثيرين ممن يبحثون عن 

األمان خارج حدود غوطتهم.
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د. كريم مأمون 

الكورتيزونـات عبـارة عـن مركبات مشـتقة 

مـن  اإلنسـان  يفـرزه جسـم  مـن هرمـون 

غـدة صغـرة تلتصـق بالكلية تسـمى الغدة 

فـوق الكلويـة أو الغـدة الكظريـة، وتفـرز 

هـذه الغـدة مـواد أخـرى تسـمى املوصات 

والنورأدرينالـني(،  )األدرينالـني  العصبيـة 

وتتحكـم بعمـل الغـدة الكظرية غـدة أخرى 

موجودة يف الدماغ تسـمى الغـدة النخامية، 

حيـث تفـرز لهـا هرمونًـا يأمرهـا بإفـراز 

مـن  بالكثـر  للقيـام  الـازم  الكورتيـزون 

العمليـات الحيويـة يف الجسـم عـىل مـدار 

. عة لسا ا

وتنقسـم الكورتيزونات مـن ناحية وظيفتها 

إىل عدة أقسـام:

وهـي  السـكرية:  الكورتيزونـات   -  1

املقصـودة عندما تطلق كلمـة الكورتيزونات، 

مثـل  الطبيعيـة  الكورتيزونـات  وتشـمل 

كـام  والكورتيـزول،  الكورتيـزون  هرمـون 

تشـمل العديـد مـن املركبـات املصنعـة مثل 

الردنيسـون والردنسـولون وغرهـا والتي 

املركبـات  آثـار  نفـس  إلحـداث  تسـتعمل 

الطبيعيـة.

2 - الكورتيزونـات املعدنيـة: وأهمها هرمون 

األلدوسـترون والـذي يقوم بحفـظ معادن 

اإلخـراج  مـن  ومينعهـا  الـدم  يف  معينـة 

. لكلوي ا

وتشـمل  الجنسـية:  الكورتيزونـات   -  3

)تيستوسـترون(  الذكريـة  الهرمونـات 

والهرمونـات األنثوية )اسـرتوجينات(،والتي 

الجنسـية. والوظائـف  التغـرات  تنظـم 

الكورتيـزون  هرمـون  اكتشـاف  ويعـود 

إدوارد  األمريـي  العـامل  إىل  ووظائفـه، 

كالفـني كينـدال يف منتصـف األربعينيـات 

مـن القرن املـايض، الـذي نال عن اكتشـافه 

وقـد   ،1950 عـام  للطـب  نوبـل  جائـزة 

تـم تصنيعـه تجاريًـا ألول مـرة يف واليـة 

.1949 عـام  األمريكيـة  نيوجـريس 

ما هي الخصائص العالجية 
للكورتيزونات؟

1.  مضـادة لالتهابـات: حيـث متتـاز بأنها 

مـن أشـد وأرسع األدويـة كبًحـا لالتهابات 

يف جميـع أجـزاء الجسـم، وكذلـك تسـكن 

. األمل 

لهـا  إن  إذ  الخايـا:  لتكاثـر  مضـادة    .2

خاصيـة كبـح تكاثـر الخايـا الرسطانية أو 

اللمفاويـة . شـبه الرسطانيـة مثـل األورام 

3.  مثبطـة للمناعـة: فهـي تكبـح الجهـاز 

املناعـي مـن تدمـر أجهـزة الجسـم، وهـو 

ما يحـدث يف أمـراض املناعة الذاتيـة، وهي 

أمـراض ناتجـة عـن زيـادة فاعليـة الجهاز 

املناعـي  الجهـاز  يهاجـم  حيـث  املناعـي، 

الجسـم أو بعض أجزائـه ظًنا منـه أنها عدو 

أو جسـم غريـب مـا يـؤدي إىل تدمرهـا، 

أمـراض  أو  الضامـة  األنسـجة  كأمـراض 

املفاصـل  التهـاب  أو  الوعائيـة  الكوالجـني 

الرثـوي أو الذئبة الحامميـة. كذلك يف حاالت 

زراعـة األعضـاء يكـون للكورتيـزون فعالية 

يف تقليـل رد فعـل الجهـاز املناعـي تجـاه 

العضـو الجديـد لـي ال يتـم رفضـه.

ما هي األمراض التي يعالجها 
الكورتيزون؟

الحساسـية التنفسـية، يف األنـف أو الصدر، 

كام يف حـاالت الربو، خاصة إذا مل تسـتجب 

الحالـة املرضية للعاج مبضادات الحساسـية 

املعتادة.

خاصـة  جـًدا،  الشـديدة  الحلـق  التهابـات 

التـي تحـدث مع مـرض داء وحيـدات النوى 

الخمجـي الفـرويس، فالكورتيـزون ال يقلل 

مـدة االلتهـاب الفـرويس لكـن يسـتخدم 

أعـراض  تقليـل  و  املريـض  راحـة  لزيـادة 

صعوبـة الـكام و صعوبـة البلـع التي تنتج 

الحلق. تـورم  مـن 

أمل األعصـاب و العظـام، فقد يعطى بشـكل 

إبـر يف عـاج األمل لفـرتة قصـرة، كذلـك 

يقلـل االنتفاخ نتيجـة االلتهـاب يف املفاصل 

و األوتـار أو نتيجـة الرضـوض.

التهابات العني ذات املنشأ غر الفرويس.

أمـراض املناعـة الذاتيـة املختلفـة، كالذئبـة 

والتهـاب  اللويحـي،  والتصلـب  الحامميـة، 

األمعـاء  والتهابـات  الرثـواين،  املفاصـل 

وغرهـا. املنشـأ،  مناعيـة  والكولـون 

يف حـاالت زراعة األعضـاء، ألن الكورتيزون 

يعمـل عـىل تقليـل مناعة الجسـم مـا مينع 

رفض الجسـم للعضو املـزروع.

خاصـة  الجلديـة،  وااللتهابـات  األكزميـا 

والحكـة  الحساسـية  التأتبـي،  االلتهـاب 

الجلديـة، مـرض الحـزاز، وتسـاقط الشـعر 

)الثعلبـة(.

الصدفيـة، وهو مـرض جلدي مزمـن يظهر 

عىل شـكل قشـور فضيـة اللون.

البهاق، وهو مرض نقص الصبغة الجلدية.

هرمون  خفض  عىل  الكورتيزون  يساعد   

الذكورة، لذلك ميكن استعامله لتنظيم اإلباضة.

هل أدوية الكورتيزون متشابهة في 
التأثير واالستعمال؟

ال طبًعا، فأدوية الكورتيزون منها ضعيف 

القوة، ومنها املتوسط، 

ومنها القوي، ومنها 

القوي جًدا، ويتم 

تحديد الدواء املناسب 

من قبل الطبيب 

حسب الحالة.

 ما هي األشكال الصيدالنية 
المتوفرة للكورتيزونات؟

الحقن الجهازية، الحقن املوضعية، الكرميات، 

الكبسوالت والحبوب الفموية، الرابات، 

البخاخات.

ما هي اآلثار الجانبية لالستخدام؟
تظهـر التأثـرات الجانبيـة عنـد اسـتخدام 

جرعـات  أو  طويلـة  لفـرتات  الكورتيـزون 

زائـدة، وتختلـف هـذه الفـرتات والجرعـات 

الكورتيـزون،  أدويـة  أنـواع  باختـاف 

فالكورتيـزون القـوي يحـدث آثـارًا جانبيـة 

أكـرث، والعكـس صحيـح، لكـن قـد يكـون 

نـوع الكورتيـزون ضعيًفـا إال أنه اسـتخدم 

مدة طويلـة، أو بكميات كبـرة، أو يف أماكن 

واسـعة من سـطح الجسـم، أو أماكن جلدية 

رقيقـة مثـل الوجـه وثنايـا الجلد، مـا يؤدي 

لظهـور اآلثـار الجانبيـة.

عنـد  تظهـر  التـي  الجانبيـة  اآلثـار  وأهـم 

اسـتخدام الكورتيـزون جهازيـا )عن طريق 

الحقـن أو الفـم(: يحدث ما يسـمى مبتازمة 

الـدم،  ضغـط  ارتفـاع  الدوائيـة،  كوشـينغ 

احتبـاس الصوديـوم يف الجسـم والـذي قد 

يسـبب عبئًا عىل القلب وفشـل عملـه، زيادة 

الـوزن نتيجة احتباس السـوائل يف الجسـم 

وزيـادة الشـهية وتراكم الدهـون يف منطقة 

البطن والوجـه والرقبة، وجه بـدري، تقلبات 

يف املـزاج، عـدم انتظـام الـدورة الشـهرية، 

ارتفـاع ضغـط العـني، عتامة عدسـة العني 

ارتفـاع نسـبة  )سـاد(، كذلـك قـد يحـدث 

السـكر يف الدم، هشاشـة عظـام، وقد يؤثر 

قرحـة  فيفّعـل  املعـدة  عـىل  الكورتيـزون 

فيها. سـابقة 

أمـا عنـد االسـتخدام املوضعي: فقد يسـبب 

ظهور شـعرات دمويـة وبخاصة يف مناطق 

الوجـه، خطـوط حمـراء وبيضـاء بالجلـد، 

مناطـق  يف  التجريـح  وسـهولة  تقرحـات 

الشـباب،  حـب  زيـادة  اسـتخدامه،  كـرثة 

ورديـة الوجـه نتيجـة اسـتخدامه بالوجـه، 

حبوب حـول الفـم، اضطرار بتصبـغ الجلد، 

ظهـور شـعر خفيـف يف بعـض املناطـق، 

التئـام  بـطء  للضـوء،  شـديدة  حساسـية 

الجـروح وإصابتهـا بااللتهابـات البكترية. 

وعنـد اسـتخدام البخـاخ: قد تحـدث إصابة 

بالفطـور الفمويـة.

الكورتيزون
دواء سحري إذا استخدم بالشكل الصحيح

يعتقد الكثير من الناس أن استعمال أدوية ومستحضرات الكورتيزون يشكل خطًرا كبيًرا على صحة اإلنسان، وقد يعزز هذه الفكرة بعض الصيادلة حين يبدون 
استياءهم من وصفات األطباء التي تشمل هذه األدوية، لذلك أصبح ذكر هذه المستحضرات من المحرمات عند بعض الناس، فإذا ما وصفه الطبيب لهم راحوا 
تناقشونه ويحاورونه حتى يغير قراره. ومع أن هذا االعتقاد خاطئ؛ ألن الكورتيزون هو دواء مثل إي دواء آخر إذا استخدم بشكله الصحيح وبوصفة طبية عن 
طريق الطبيب المعالج، إال أن الجدل مستمر، سواء بين العامة أو العلماء، حول هذا الدواء، وربما لم تثر مادة دوائية على مدى تاريخ الطب، هذا الكم من الجدل 

الذي أثاره الكورتيزون، منذ اكتشافه حتى اليوم.

تربية وأسرة

إذا توقــف املريــض فجــأة عــن تنــاول الكورتيــزون فــإن جســمه يخلــو مــن الكورتيــزون الــازم 

للعمليــات الحيويــة وذلــك ألن غــدة الكظــر تكــون قــد توقفــت عــن إفــرازه بســبب تناولــه مــن 

ــراض  ــر أع ــايل تظه ــهر، وبالت ــابيع أو أش ــد أس ــا إال بع ــود إىل عمله ــد ال تع ــم، وق ــارج الجس خ

االنســحاب التــي منهــا الشــعور بالــدوار، ضعــف العضــات، أمل املفاصــل، تقــر الجلــد، ضعــف 

الشــهية، غثيــان أو قــيء، حمــى، هبــوط مســتوى ســكر الــدم، صــداع، وارتفــاع الضعــط داخــل 

الجمجمــة، وتغيــرات عقليــة، وقــد يــؤدي التوقــف املفاجــئ اىل املــوت، كــام قــد يــؤدي إىل عــودة 

املــرض الــذي كان يعالــج بالكورتيــزون.

وتعالــج أعــراض االنســحاب مــن الكورتيــزون بإعطــاء جرعــة عاليــة مــن الكورتيــزون ثــم تقليلهــا 

ــا. إذن، ومــن خــال كل مــا ذكرنــاه، نســتنتج أن الكورتيــزون دواء مفيــد بشــكل ســحري  تدريجيً

للكثــر مــن األمــراض، وال خــوف مــن اســتخدامه، بــرط عــدم اســتخدامه مــن تلقــاء نفســك، إمنا 

يجــب الرجــوع للطبيــب أواًل، كذلــك عــدم إيقــاف اســتخدامه مــن تلقــاء نفســك، حتــى لــو شــعرت 

بالتحســن، إمنــا عليــك الرجــوع للطبيــب أيًضــا.

ما هي األعراض التي تنجم عن اإليقاف المفاجئ 
لتناول الكورتيزون؟

ما هي التوصيات التي يجب 
على المريض اتباعها لتجنب 

ظهور اآلثار الجانبية الستخدام 
الكورتيزون؟

ــب  ــاخ يج ــتخدام البخ ــد اس أواًل: عن

أخــذه مبواعيــده بدقــة، ويجــب غســل 

ــتخدام  ــد االس ــة( بع ــم )املضمض الف

ــات  ــو الفطري ــب من ــارشة يك يتجن مب

فيــه، ويجــب أال يقطــع اســتخدام 

الــدواء فجــأة، علــاًم أن بخاخــات 

الكورتيــزون قليلــة املخاطــر نســبيًا إذا 

ــح. ــكل صحي ــتخدمت بش اس

األقــراص  اســتخدام  عنــد  ثانيًــا: 

ــرتة  ــتخدامها لف ــد اس ــا عن )وخصوًص

تتجــاوز األســبوع( يجــب أن ال يوقــف 

ــال  ــأي ح ــأة ب ــدواء فج ــتخدام ال اس

ــزون  ــوال، ألن دواء الكورتي ــن األح م

لــو  خطــرة  أعــراض  إىل  يــؤدي 

ــه  ــن إيقاف ــذا ال ميك ــأة، ل ــع فج قط

إال بشــكل تدريجــي وتحــت إرشاف 

طبــي وعــىل مــدى طويــل يصــل إىل 

عــدة أشــهر تتناقــص خالهــا الجرعــة 

مــن  التقليــل  ويجــب  تدريجيًــا، 

ــون  ــام والده ــح الطع ــكريات ومل الس

أســلفنا  كــام  الكورتيــزون  ألن 

ــكر  ــتوى الس ــاع مس ــؤدي إىل ارتف ي

ــك  ــؤدي كذل ــدم، وي ــون يف ال والده

إىل احتبــاس الصوديــوم وبالتــايل 

ــح  ــك ينص ــم، لذل ــل الجس ــاه داخ املي

ــة  ــة املحتوي ــاول األطعم ــض بتن املري

عــىل البوتاســيوم مثــل الرتقــال 

يــوىص  كــام  والبطاطــا،  واملــوز 

مبامرســة الرياضــة وتناول الكالســيوم 

وفيتامــني د لتفــادي هشاشــة العظام، 

ويجــب الحــرص عــىل تقليل الســعرات 

الحراريــة يف الغــذاء لتفــادي البدانــة، 

ويف حــال حــدوث اضطرابــات يف 

ــه إىل  ــب التوج ــهرية يج ــدورة الش ال

ــل  ــاء لح ــراض النس ــة أم اختصاصي

ــه  ــوه إىل أن ــرا نن ــكلة. أخ ــذه املش ه

يفضــل أن تكــون جرعــة الكورتيــزون 

ــادة  ــؤدي إىل زي ــه ي ــاح ألن يف الصب

نشــاط الجســم وعــدم اإلحســاس 

تؤخــذ  أن  يجــب  كذلــك  بالنــوم، 

األقــراص أثنــاء األكل أو بعــده مبــارشة 

ــار  ــزون الض ــر الكورتي ــب تأث ليتجن

ــدة. ــىل املع ع

الكرميــات  اســتخدام  عنــد  ثالثًــا: 

ــرة أو  ــتحرض م ــق املس ــوىص بتطبي ي

ــا، ويجــب أن يتــم اختيــار  مرتــني يوميً

املســتحرض املناســب مــن قبــل الطبيب، 

فالكورتيزونــات التــي تســتخدم للوجــه 

ــي  ــن الت ــب ع ــة يف الغال ــا مختلف مثً

تســتخدم لليديــن ومناطــق الجلــد 

ــاج  ــدة الع ــإن م ــك ف ــرى، وكذل األخ

تختلــف مــن مركــب آلخــر، فااللتهابــات 

العاديــة تعالــج ملــدة ال تتجــاوز العرة 

ــاج  ــي تحت ــاالت الت ــا يف الح ــام، أم أي

ــوي  ــزون الق ــة فالكورتي ملعالجــة طويل

ــة  ــن ثاث ــرث م ــتخدم أك ــًدا ال يس ج

أســابيع، و الكورتيــزون القــوي وحتــى 

ضعيــف القــوة ال يســتخدم أكــرث مــن 

ــم أو  ــتخدم كري ــم يس ــهر، ث ــة أش ثاث

ــم  ــة( ث ــام راح ــام )أي ــدة أي ــني ع فازل

ــة. ــرة ثاني ــزون م ــتعمل الكورتي يس
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الحزيـــن هـــي  الربتقـــال  أرض 

املجموعـــة القصصيـــة الثانيـــة 

الفلســـطيني غســـان  للكاتـــب 

ــرة األوىل  ــرشت للمـ ــاين، نُـ كنفـ

عـــام 1962، وتُرجمـــت قصصهـــا 

ــة. ــات أجنبيـ ــدة لغـ إىل عـ

تقـــع املجموعـــة يف حـــوايل 100 

ــرش  ــى عـ ــة عـ ــة موّزعـ صفحـ

ـــم  ـــيدي يتعلّ ـــا س ـــص. "يل أخ ي قص

ـــذه  ـــة"، به ـــدارس الوكال ـــذل يف م ال

واملؤملـــة  البســـيطة  الراحـــة 

ـــة  ـــاًدا مختلف ـــاين أبع ـــيك كنف يح

ـــّخر  ـــي س ـــطينية الت ـــة الفلس للقضي

ــكل  ــه، وبشـ ــه وحياتـ ــا قلمـ لهـ

خـــاص آالم الاجـــئ الفلســـطيني 

ـــي  ـــاة الت ـــد واملعان ـــل والبع يف الرحي

ـــزوح  ـــك يف مخيـــات الن رافقـــت ذل

ــروح  ــد والـ ــتات للجسـ ــع شـ مـ

ـــئ  ـــّول الاج ـــث يتح ـــرة، حي والذاك

ــر  ــة يُتاجـ ــان إىل حالـ ــن إنسـ مـ

ـــا  ـــياحًيا وتجاريً ـــًيا وس ـــا سياس به

ـــرد  ـــم كل ف ـــح اس ـــا، ويصب وزعامًي

مـــن العائلـــة مرتبطًـــا بالبلـــد 

الـــذي نـــزح إليـــه.

يشـــبه مـــا خطّـــه كنفـــاين مـــا 

ـــوء  ـــات اللج ـــوم يف مخّي ـــراه الي ن

ــتبدل  ــي أن تسـ ــورّي، إذ يكفـ السـ

ـــوري"  ـــطيني" بــــ "س ـــة "فلس كلم

ليكـــون كل مـــا يقولـــه عـــن 

ـــاع  ـــاس وأوج ـــأىس الن ـــرة ب املتاج

ــه  ــا نعيشـ ــا ملـ ــم مامًسـ قلوبهـ

ونـــراه اليـــوم، رغـــم أننـــا نقـــرأه 

ـــن  ـــد ع ـــا يزي ـــات عمره ـــن كل م

ـــاين يف  ـــول كنف ـــرن. يق ـــف ق نص

ـــن  ـــدود" ع ـــن الح ـــد م ـــة "أبع قص

ــن: الاجئـ

ســـياحية،  قيمـــة  أواًل  "إنهـــم 

فـــكل زائـــر يجـــب أن يذهـــب 

ــن  ــى الاجئـ ــات، وعـ اىل املخيـ

ــوا  ــف وأن يطلقـ ــوا بالصـ أن يقفـ

ــن،  ــكل األىس املمكـ ــم بـ وجوههـ

فيمـــر عليهـــم الســـائح ويلتقـــط 

ـــب  ـــم يذه ـــًا، ث ـــزن قلي ـــور، يح الص

إىل بلـــده، ويقـــول )زوروا مخيـــات 

ـــوا(،  ـــل أن ينقرض ـــطينين قب الفلس

ـــم  ـــة، فه ـــة زعامي ـــم قيم ـــم إنه ث

الوطنيـــة  الخطابـــات  مـــادة 

ــدات  ــانية واملزايـ ــات اإلنسـ واللفتـ

ـــيدي،  ـــرى، ياس ـــت ت ـــعبية، وأن الش

ــن  ــة مـ ــوا مؤسسـ ــد أصبحـ لقـ

مؤسســـات الحيـــاة السياســـية 

مييًنـــا  الربـــح  تـــدر  التـــي 

ويســـاًرا".

ــورّي،  ــمن الس ــبه الياس ــم يش ولك

برتقــال فلســطن الحزيــن "الربتقال 

الــذي قــال لنــا فــاح كان يزرعــه ثــم 

خــرج، أنــه يذبــل إذا مــا تغــرت اليــد 

التــي تتعهــده باملــاء".

كتاب

أرض البرتقال 
الحزين

لـ غسان كنفاني

تميم عبيد - عنب بلدي

تطبيًقـا  “غوغـل”  رشكـة  أطلقـت 

 Google“ مخصًصا ملسـاعدة املسـافرين

خمسـة  ملـدة  اختبـاره  بعـد   ،”Trips

أشـهر، وقالـت الركـة يف مدونتها إنها 

تريـد تخفيف العنـاء عن املسـافرين يف 

رحاتهـم، وذلـك بتطبيـق يخطـط لكل 

يـوم مـن الرحلـة “بضغطـات معـدودة 

باإلصبـع”.

ــوزات  ــع الحج ــق جمي ــب التطبي يجل

ــدك  ــن بري ــا م ــت بتأكيده ــي قم الت

اإللكــرتوين، وينظمهــا ضمــن رحــات 

فرديــة، وكل رحلــة تحتــوي خطــة 

ــا،  ــام به ــن القي ــياء ميك ــة ألش يومي

الطعــام  زيارتهــا،  ميكــن  أماكــن 

املقرتحــات  وبعــض  واملروبــات 

األخــرى.

األماكـن  مئـات  بـني  مـن  تسـتطيع 

مـن  االختيـار  العـامل  حـول  املفضلـة 

عـىل  واملوزعـة  املنظمـة  الخطـط  بـني 

عليهـا  التعديـل  وميكنـك  الخريطـة، 

املتوفـر. ووقتـك  اهتامماتـك  بحسـب 

مـن  اهتاممـك  يثـر  قـد  مـا  اكتشـف 

نشـاطات وفعاليـات محلية مـن حولك، 

والـزوار  املسـافرين  تقييـامت  وشـاهد 

قبلـك عنهـا.

كل رحلـة تحتـوي أفـكاًرا ألشـياء ميكن 

تلقـايئ  بشـكل  ومنظمـة  بهـا،  القيـام 

ضمن تصنيفـات متنوعة كأبرز املشـاهد 

شـعبية،  وأكرثهـا  السـياحية  واملعـامل 

الطلـق  الهـواء  يف  األماكـن  أفضـل  أو 

واملصنفـة بحسـب تقييـامت الـزوار.

اتصـال  توفـر  بـدون  التطبيـق  يعمـل 

فيمكنـك  تقلـق  ال  لذلـك  اإلنرتنـت، 

التطبيـق  خدمـات  كل  مـن  االسـتفادة 

دامئًـا.

العديد مـن الخدمـات تقدمهـا “غوغل” 

للمسـافرين عن طريق خدمـة “بطاقات 

وغرهـا،  الرتجمـة  وخدمـة  غوغـل” 

قـد  تكـون  التطبيـق  لهـذا  وبإطاقهـا 

باملنافسـة مـع عـدة تطبيقـات  دخلـت 

.”TripAdvisor“ أشـهرها  مختصـة 

 iOS التطبيـق متوفر ألجهـزة أندرويد و

وميكـن تحميله عـر الروابـط التالية:

 https://goo.gl/rMFu87 :أندرويد

https://goo.gl/52DlIl :آيفون

“توركسل” تطرح تطبيًقا لمساعدة العرب 
باللهجة السورية

تويتر للبيع.. فمن يشتري؟

أطلقـت رشكة “Turkcell” الركيـة لاتصاالت، تطبيًقا 

عـى األجهـزة الذكيـة يحمـل اسـم “مرحبـا اومـوت 

Merhaba umut”، ومعناهـا بالعربية "مرحبا باألمل"، 

والاجئـن  تركيـا،  يف  املقيمـن  العـرب  ملسـاعدة 

السـورين عـى وجـه الخصـوص، إذ يعتمـد اللهجة 

السورية.

وأصـدرت الرشكة التطبيـق ملسـاعدة املهاجرين العرب 

عـى االندمـاج مع املجتمـع الـريك، إذ يتيـح ترجمة 

مـن  تسـهل  واملكتـوب  الصـويت  بقسـميها  فوريـة 

أعالهـم يف حياتهم اليومية بطريقة بسـيطة، فضًا 

عـن متكينهم من تعلـم أهم الكلات والجمل الشـائعة 

يف اللغـة الركية.

وميكـن تنزيـل التطبيـق عـى األجهـزة الذكيـة كافة 

بنوعيهـا التي تعمـل بنظـام آندرويـد وأي أو إس، عرب 

البحـث عن اسـم التطبيق باللغـة الركيـة يف “غوغل 

بـاي“، و”آب سـتور“.

الرئيسـة خمسـة  التطبيـق يف صفحتـه  ويتضمـن 

أقسـام معنونـة كالتـايل: ترجمـة صوتيـة، و تعلـم 

الركيـة، وقامـوس، ومعلومـات مفيـدة، فضـًا عـن 

أيقونـة لاتصـال مبركـز الخدمـة لاستفسـار.

ولـدى الضغط عى “تعلـم الركية” تصـل إىل صفحة 

فرعيـة أخرى تشـمل عدة أقسـام يتم اسـتخدامها يف 

الحياة اليومية بكـرة، من قبيل املأكـوالت واملواصات 

واأللـوان  واألحـرف  والتعـارف  واإلقامـة  والصحـة 

والتاريـخ والسـاعة وأسـاء املهن والحيوانـات وحالة 

. لجو ا

كـا يحتوي تبويـب “املعلومـات املفيدة” عدة أقسـام 

عـدد  يف  اسـتخداًما  األكـر  الجمـل  حـول  إضافيـة 

مـن الحـاالت، أهمهـا السـفر، واملعامـات الرسـمية، 

واملسـكن، واملسـاعدات املاليـة، والتعليـم، واألماكـن.

ويعيش أكر من مليوين سـوري يف تركيـا ويحاولون 

العمـل  االندمـاج مـع املجتمـع الجديـد، مـن خـال 

داخـل السـوق الـريك وتعلم اللغـة التـي متكنهم من 

الحصـول عـى عمـل أفضل.

بينـا يعتمـد آخـرون وأغلبهم مـن طـاب الجامعات 

واملـدارس عى املعاهد السـورية أو الركيـة التي تؤّمن 

لهم تعلـم اللغة والحصول عى شـهادة “تومـر”، التي 

متكنهـم من إكـال تحصيلهم العلمـي يف تركيا.

تقــرب رشكــة “تويــر” مــن عقــد صفقــة 

ــة مل  ــا، إىل رشكات أمريكي ــع موقعه ــة، ببي تاريخي

ــد. ــة بع ــم الصفق ــف حج تكش

ــادر مل  ــن مص ــت ع ــة نقل ــاة “CNBC” األمريكي قن

ــة  ــول، أن “صفق ــة 23 أيل ــا، الجمع ــف هويته تكش

عــى وشــك التوقيــع لبيــع “تويــر”، وأن املشــرين 

“ألفابيــت”،  غوغــل  رشكــة  هــم  املحتملــن 

ومجموعــة “ســيلزفورس دوت كــوم” للمعلوماتية.

بــن  تجــري  مفاوضــات  أن  القنــاة  وأكــدت 

ــن  ــر” م ــرى و”توي ــا أخ ــات تكنولوجي مجموع

أجــل رشائــه، مشــرة إىل إحــراز تقــدم، وقــد تثمــر 

ــام. ــة الع ــل نهاي ــن قب ــة تعل ــات صفق املفاوض

وتعتــرب رشكــة “ألفابيــت”، املالكــة ملحــرك البحــث 

العمــاق “غوغــل”، مــن أغــى رشكات العــامل، بعــد 

تجــاوز قيمتهــا املاليــة رشكــة “آبــل”.

ويــأيت بيــع “تويــر” بعــد انتشــار إشــاعة، يف آب 

املــايض، مفادهــا أن املوقــع ســيغلق بشــكل كامــل 

مــع دخــول العــام املقبــل.

الغربيــة  اإلعــام  وســائل  عــرشات  واهتمــت 

والعربيــة بالخــرب، وأبرزهــا صحيفتــا “الغارديــان” 

و”إندبندنــت”، ملــا نرشتــه حســابات وهميــة 

ــبب  ــهر بس ــع الش ــاق املوق ــن إغ ــت ع وتحدث

ســوء املعاملــة اإللكرونيــة، وتباينــت ردود الفعــل 

ــه. ــن عدم ــع م ــاق املوق ــوص إغ بخص

إال أن ممثــي الرشكــة أكــدوا لصحيفــة “إندبندنــت” 

ــرشة  ــاعة املنت ــاق لإلش ــى اإلط ــة ع ــه “ال صح أن

حالًيــا، ولــن يغلــق املوقــع بــل سيســتمر يف عمله”.

ــل  ــع التواص ــهر مواق ــن أش ــر” م ــرب “توي ويعت

االجتاعــي واألكــر اســتخداًما من قبل الشــخصيات 

ــن. ــاهر والاعب ــاء واملش ــا، كالرؤس ــارزة عاملًي الب

..”Google Trips“
مرشدك السياحي في جيبك دون إنترنت

“استكشاف العالم أصبح 
أكثر سهولة بتنظيم 

األساسية  المعلومات 
عن المكان الذي تريد 

زيارته، وبالحصول على 
إشعارات عما يوجد 

بالقرب منك، ومع برامج 
يومية قابلة للتعديل، 
وحجوزاتك من بريدك 

اإللكتروني”.

“Google Trips”.. مرشدك السياحي في جيبك دون إنترنت (فيديو)
http://www.enabbaladi.net/archives/105591
http://www.enabbaladi.net/archives/105591
http://www.enabbaladi.net/archives/105122
http://www.enabbaladi.net/archives/105287
“Google Trips”.. مرشدك السياحي في جيبك دون إنترنت (فيديو)
http://www.enabbaladi.net/archives/105122
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املاعـب  يف  الحـايل  املوسـم  انطاقـة  شـهدت 

األوروبيـة إثـارة كانـت تتوقعهـا جاهـر اللعبة 

إذ كانـت ترتسـم معاملهـا  العـامل،  األشـهر حـول 

خالهـا  حدثـت  التـي  الصيفيـة  العطلـة  خـال 

العبـن  الفـرق  معظـم  عـى  كبـرة  تغيـرات 

ومدربـن.

ولفـرق التوازنـات املاليـة والكرويـة فقـد أشـارت 

التوقعـات إىل التهـام رؤوس أمـوال اللعبة لصغار 

الكسـبة يف أوروبـا، ولكـن األمـور مل تكـن بهـذه 

البسـاطة إذ ال كبـر يف كـرة القـدم، وال تعـرف 

ضمـن  دقيقـة   90 الــ  بحصيلـة  إال  "املـدورة" 

املسـتطيل األخـر، ولـكل مجتهـد نصيـب منهـا.

وحملـت الجـوالت األوىل يف الدوريـات األوروبية 

فليـس  املسـتويات،  جميـع  عـى  مفاجـآت 

متصـدر  إنكلـرا  يف  األغنـى  يونايتـد  مانشسـر 

برشـلونة  يتمكـن  مل  كـا  اإلنكليـزي،  الـدوري 

حامـل اللقـب مـن حصـد العامـة الكاملـة، بينا 

الجاهـر  البايـرن وجوفنتـوس عـى عهـد  كان 

وبقيـا يف الواجهة، وسـقط باريس سـان جرمان 

مرتـن وتخـى عـن الصـدارة.

الدوري اإلسباني 
يحافـظ نـادي ريـال مدريـد عـى صـدارة الرتيب 

رغـم  مباريـات،  خمـس  مـن  نقطـة   13 برصيـد 

عـدم بدايتـه املثاليـة ولكنه أفضـل املتعريـن، بعد 

تعادلـه ملـرة واحـدة فقـط يف الجولـة الخامسـة 

ريال. فيـا  أمـام 

واحتـل إشـبيلية املركز الثـاين بـ 11 نقطـة، بينا 

تعر نـادي برشـلونة بتعادل أمـام أتلتيكـو مدريد 

الدرجـة  لـدوري  الجديـد  الصاعـد  مـن  وخسـارة 

األوىل ديبورتيفـو أالفيـس، بهدفـن مقابـل هدف 
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نقـاط،  بعـرش  الثالـث  املركـز  يف  ليقبـع  وحيـد 

ويلحقـه املنافـس الـرشس أتلتيكـو مدريـد بتسـع 

. ط نقا

وامللفـت أنه مل يسـبق لربشـلونة أن بدأ هـذه البداية 

عـرش  حصـد  حيـث   ،2010 موسـم  منـذ  السـيئة 

نقـاط فقـط مـن أصـل 15 ممكنـة، بينـا تشـر 

حافـظ  الـذي  مدريـد  ريـال  أفضليـة  إىل  األرقـام 

عـى ثبـات تشـكيلته منذ املوسـم املايض ويسـعى 

لتحقيـق اللقـب مـع مدربـه الفرنـي زيـدان.

الدوري اإلنكليزي 
الجــوالت  منافســات  عــى  الســتار  أســدل 

الخمــس األوىل مــن عمــر مســابقة الــدوري 

ــد  ــر يونايت ــقوط مانشس ــاز، بس ــزي املمت اإلنكلي

ــى  ــدف، ليتلق ــل ه ــة مقاب ــورد، بثاثي ــام واتف أم

بذلــك رجــال املــدرب الربتغــايل جوزيــه مورينهــو 

ــغ  ــوايل يف الربميرلي ــى الت ــة ع ــة الثاني الهزمي

بعــد الخســارة يف ديــريب مانشســر أمــام الغريــم 

ــة  ــدف يف الجول ــل ه ــن مقاب ــيتي بهدف ــان س امل

ــة. الرابع

جـدول  يف  مراكـز  ثاثـة  يونايتـد  املـان  وتراجـع 

ترتيـب الـدوري، ليحل باملركز السـابع برصيد تسـع 

نقـاط فقـط مـن أصـل 15 ممكنـة، فيـا ارتقـى 

أرسـنال إىل املركـز الرابـع بعـد فـوزه العريض عى 

هـال سـيتي بأربعـة أهـداف مقابـل هـدف، وتخى 

تشـيلي عـن مركـز الوصيـف بعـد الخسـارة مـن 

ليفربـول.

مانشسـر سـيتي كان عى قـدر التوقعـات بقيادة 

صـدارة  يف  موقعـه  عـى  حافـظ  إذ  غوارديـوال، 

عـى  الخامـس  فـوزه  حقـق  بعدمـا  الربميرليـج 

إىل  إيفرتـون  ارتقـى  فيـا  بورمنـوث،  حسـاب 

ميدلزبـره. عـى  فـوزه  بعـد  الوصافـة 

إىل  مطلًقـا  يشـر  ال  إنكلـرا  يف  الرتيـب  جـدول 

اإلمكانيـات املوجـودة داخـل الفـرق، حيـث ميلـك 

ناديا مانشسـر وتشـيلي أفضـل تشـكيلة حالية 

يف الـدوري اإلنكليـزي، ولكـن ذلـك ال يشـابه لغـة 

األرقـام واألهـداف عـى أرض امللعـب.

الدوري اإليطالي 
كعادتـه يوفنتـوس يسـيطر عـى صـدارة الـدوري 

اإليطـايل بعـد انقضـاء الجولـة الخامسـة وفـوزه 

عـى كاليـاري برباعيـة نظيفـة، ويعـد هـذا الفوز 

الرابـع لـه يف املوسـم الحـايل، ليحصـد 12 نقطـة 

مـن أصـل 15 ممكنـة.

الثـاين بفـارق نقطـة وحيـدة  املركـز  ويتبعـه يف 

الجولـة  يف  الصـدارة  عـن  تخـى  الـذي  نابـويل 

مـع  تعادلـه  بعـد  يوفنتـوس  لصالـح  الخامسـة 

جنـوى، فيـا متكـن نـادي روما مـن الصعـود إىل 

املركـز الثالـث عى سـلم الرتيـب بعد فـوزه بأربعة 

أهـداف عـى كروتـوين، لرفـع رصيـده إىل عـرش 

نقـاط.

بـذات  الخامـس  املركـز  إنرميـان  نـادي  ويحتـل 

األهـداف،  بفـارق  متأخـًرا  نقـاط،  عـرش  الرصيـد 

بينـا يحتـل إيس ميـان املركـز السـادس برصيـد 

تسـع نقـاط.

منافسـة  إىل  اإليطـايل  الرتيـب  سـلم  ويشـر 

رشسـة يشـهدها الدوري، وهـذا حقيقة مـا مييزه، 

إذ يفصـل بـن صاحـب املركـز األول والسـابع ثاث 

نقـاط فقط، مـن شـأنها يف جولة واحـدة أن تقلب 

املعادلـة، ويتأجـل حسـم املواجهات وترتيـب املراكز 

إىل املراحـل األخـرة مـن الـدوري، والتـي غالًبـا ما 

باملفاجآت. مليئـة  تكـون 

الدوري األلماني 
أملانيـا  يف  التوقعـات  بحسـب  املواجهـة  تنحـر 

ميونـخ  بايـرن  األملانيـة  الكـرة  قطبـي  بـن 

وبروسـيا دورمتوند، إذ تفـوق إمكانيـات الفريقن 

ومسـتواها جميع الفرق األخرى يف البوندسـليغا.

ويحتـل البايـرن صـدارة الرتيـب بــ 12 نقطـة أي 

بالعامـة الكاملـة، فلـم يخـرس أيًـا مـن املباريـات 

املوسـم،  انطاقـة  منـذ  خاضهـا  التـي  األربـع 

يلحقـه بروسـيا دورمتونـد بــ 12 نقطـة أيًضا من 

خمـس مباريـات خاضهـا، بعدمـا تعرض لخسـارة 

وحيـدة أمـام اليبتـزغ، ويتأخر عـن البايـرن بفارق 

األهـداف، ويحتـل فريق كولـن املركز الثالـث برصيد 

عـرش نقـاط، بينـا يتأخـر فريـق العاصمـة هرتـا 

برلـن إىل املركـز الخامـس بتسـع نقاط وخسـارة 

البايرن. مـن  وحيـدة 

الفـارق  إىل  البوندسـليغا  ترتيـب  سـلم  ويشـر 

بـل  األملانيـة،  األنديـة  مسـتويات  بـن  الشاسـع 

ويوضـح منـذ الجولـة الرابعـة كيف ستسـر أمور 

سـتنحر  حيـث  املقبلـة،  املراحـل  يف  الـدوري 

املواجهـة بـن البايـرن وبروسـيا دورمتونـد عـى 

الصـدارة، بينـا سـتتنافس الفـرق األخـرى فيـا 

التاليـة. املراكـز  بينهـا عـى 

الدوري الفرنسي 
منافسـة قويـة ومثرة يشـهدها الـدوري الفرني 

لكـرة القـدم، ويظن مـن يراقـب جـدول الرتيب أن 

يجـد باريـس سـان جرمـان يف رأس القامئـة بعـد 

انقضـاء الجـوالت السـت األوىل من املنافسـات.

ولكـن بدايـة غـر موفقـة لفريـق العاصمـة كانت 

تعـرض  فقـد  الحـايل،  للموسـم  األبـرز  العنـوان 

للخسـارة الثانيـة يف “الليغ1”، فبعـد هزميته أمام 

موناكـو بثاثـة لهدف تعـرض لهزمية قاسـية أمام 

تولـوز بهدفـن مقابـل ال يشء.

ويحتـل فريق نيـس املركـز األول عى سـلم الرتيب 

برصيـد 14 نقطـة مـن سـت مباريـات، يليـه تولوز 

بنفـس الرصيـد ولكن مـن سـبع مباريـات ويتأخر 

عنـه بفـارق األهـداف، بينـا يـأيت سـان جرمـان 

يف املركـز الثالـث بــ 13 نقطـة من سـبع مباريات 

أيًضـا، يليـه موناكـو وبوردو.

ويبـدو أن املنافسـة سـتكون رشسـة عـى املراكـز 

الكـرة  سـيد  يتخـى  أال  املتوقـع  فمـن  األوىل، 

الفرنسـية النـادي الباريـي عـن لقبـه بسـهولة، 

إذ ميلـك مـن اإلمكانيـات والاعبـن مـا مييـزه عن 

الفرنسـية. األنديـة  باقـي 

وعـى صعيد املدربن شـهد املوسـم الحـايل تفوًقا 

الربتغـايل  عـى  غوارديـوال  لإلسـباين  واضًحـا 

الكـرة  قطبـي  يقـودان  اللذيـن  مورينيـو،  جوزيـه 

اإلنكليزيـة، السـيتي واليونايتد، إذ متكن اإلسـباين 

مـن هزميـة الربتغـايل يف الديريب وحصـد العامة 

الكاملـة حتـى اآلن.

كا مـازال زين الديـن زيـدان يثبت جدارتـه بقيادة 

النـادي املليك، الذي يشـهد حالة انتعـاش تجلت يف 

تصـدره للـدوري اإلسـباين، يف ظـل انتكاسـة غر 

مـربرة للمـدرب إنرييك الـذي مل يعتد عى خسـارة 

هـذا الكم مـن النقاط مـع النـادي الكتالوين.

البايـرن  جاهـر  إلسـعاد  إنشـيلويت  ويسـعى 

وإكال مسـرة السـيطرة عى الذهب التـي تعودت 

غوارديـوال،  السـابق  عهـد  يف  الجاهـر  عليهـا 

ونجـح يف ذلـك حتـى اآلن إذ يتصـدر الـدوري مـن 

الجاهـر  وتأمـل  تعـادل،  أو  خسـارة  أي  دون 

األملانيـة أن يحقـق إنشـيلويت لقـب دوري األبطـال 

الـذي عجـز عنـه غوارديـوال مـن البايـرن.

منافسة شرسة ومفاجآت بالجملة..

تراجع لكبار أوروبا على سلم الترتيب
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2016 أيلول/ســـبتمبر   25 األحـــــــــــد 
العـــــــــدد 240 - السنــــــــة الخامــــــسة

الســوري  الطفــل  صــورة  عــادت 

عمــران، الــذي اســتهدف الطــران 

ــب يف 17 آب  ــه يف حل ــريب منزل الح

املــايض، إىل وســائل اإلعــام مجــدًدا، 

ــل  ــق طف ــن طري ــرة ع ــذه امل ــن ه لك

أمريــيك.

الطفــل أليكــس، ويبلــغ السادســة مــن 

ــيك،  ــس األمري ــب الرئي ــره، خاط عم

ــاعدته  ــاه إىل مس ــا، ودع ــاراك أوبام ب

يف جلــب الطفــل الحلبــي عمــران، 

ــه. ــه وعائلت ــش مع ليعي

أليكس: أريد عمران
األبيــض”  “البيــت  حســاب  نــرش 

تســجيًا  “يوتيــوب”  يف  الرســمي 

ــر  ــول، أظه ــاء 21 أيل ــوًرا، األربع مص

يقــرأ  أليكــس،  األمريــيك  الطفــل 

ــا،  ــس أوبام ــزي الرئي ــالته: “عزي رس

جلــس  الــذي  الطفــل  تذكــر  هــل 

ــوريا؟  ــعاف يف س ــيارة إس ــل س داخ

ــه إىل  ــأيت ب ــاًء أن ت ــك رج ــل ميكن ه

ــون  ــة ويك ــه عائل ــنوفر ل ــزيل؟ س من

ــي”. أخ

وتابــع أليكــس “ميكنــك أن توقــف 

ســيارتك يف ممرنــا أو يف الشــارع، 

وســنكون بانتظاركــم حاملــن األعام 

وســتجمع  والبالونــات،  والزهــور 

ــران”،  ــات لعم ــن الفراش ــي كاثري أخت

ــق  ــدي صدي ــتي ل ــا “يف مدرس مردًف

ســوري اســمه عمــر وســأعرفه عــى 

ــا،  ــب مًع ــا اللع ــك ميكنن ــران وبذل عم

ــا  ــا فعلن ــة، مثل ــنعلمه اإلنكليزي وس

ــان”. ــن الياب ــو م ــي أوت ــع صديق م

ــالته:  ــيك رس ــل األمري ــي الطف وينه

ــيكون  ــقيقه س ــربه أن ش ــاًء أخ “رج

ــه،  ــف مثل ــًى لطي ــو فت ــس، وه أليك

وقــل لــه أال يخــاف ألنــه لــن يســتطيع 

ــي  ــاركه أخت ــه، فستش ــار ألعاب إحض

ــب،  ــكل أرن ــى ش ــرة ع ــا الكب دميته

ــة  ــوب الدراج ــى رك ــأدربه ع ــا س وأن

وســأعلمه الرياضيــات، وميكنــه أن 

ــي  يشــم حمــرة الشــفاه الخــراء الت

متلكهــا كاثريــن، والتــي ال تســمح 

ال  جزيــًا  شــكًرا  بلمســها..  ألحــد 

ــك". ــار قدوم ــي انتظ ميكنن

أوباما: يجب أن نتعلم  الكثير من 
أليكس  

ــع  ــس م ــالة أليك ــارك رس ــا ش أوبام

ــن،  ــة الاجئ ــال قم ــامل خ ــادة الع ق

ــذه  ــال “ه ــاري، وق ــول الج يف 19 أيل

ــر  ــل بعم ــا طف ــي قاله ــات الت الكل

ــر”. ــا الكث ــنوات تعلمن ــت س س

ــانية  ــيك “اإلنس ــس األمري وأردف الرئي

التــي يســتطيع طفــل أن يُظهرهــا 

ــون  ــد أن يك ــم بع ــه مل يتعل ــم أن رغ

ــن  ــن اآلخري ــا م ــامئًا أو متخوًف متش

عــى خلفيــة بلدهــم أو مظهرهــم 

ــدأ  ــط مب ــم فق ــذا يفه ــم، ه أو دينه

التعامــل مــع شــخص مثلــه بالراحــم 

ــم  ــا أن نتعل ــا جميًع ــف.. ميكنن والعط

ــس”. ــن أليك م
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وقـال ميناكـوف، بحسـب وكالـة 

“األناضـول”، السـبت 24 أيلول، إن 

التمثـال سـيحمل اسـم “مصـر” 

مأسـاة  عـى  الضـوء  لتسـليط 

مـن  هروبهـم  أثنـاء  السـورين 

جحيـم الحـرب يف بادهـم بحًثـا 

عـن حيـاة أفضـل.

التمثـال  نحـت  ميناكـوف  وقـرر 

عقب زيـارة قام بهـا إىل مخيات 

الاجئـن يف اليونـان، يف وقـت 

أوضاعهـم  عـى  واطلـع  سـابق، 

الصعبـة. وظروفهـم 

أزمـة  أن  أكـد  البلغـاري  النحـات 

الاجئن هي مشـلكة عاملية، ومن 

الـروري توجيـه أنظـار العـامل 

كلـه نحوها عرب الفن، مشـرًا إىل 

أن الاجئـن يعانـون مـن ظروف 

صعبـة جـًدا ومـن الـروري مد 

يـد العـون لهم.

الاجئـن  مـن  اآلالف  ومايـزال 

اليونانيـة  الحـدود  عالقـن عـى 

االتفـاق  بعـد  املخيـات  يف 

األورويب- الـريك، الـذي يسـمح 

بإعـادة الاجئـن إىل تركيا مقابل 

إىل  تركيـا  النضـام  مفاوضـات 

األورويب. االتحـاد 

يف  الاجئـن  احتجـاز  والقـى 

فعـل  ردود  اليونـان  مخيـات 

منظـات  قبـل  مـن  غاضبـة، 

الحـدود  بفتـح  طالبـت  إنسـانية 

واسـتقبالهم. أمامهـم 

“أبسـوس  مؤسسـة  وكانـت 

مـور” الربيطانيـة، نـرشت نتائج 

دول  يف  أجـري  للـرأي  اسـتطاع 

أّن  أظهـرت  مختلفـة،  أوروبيـة 

أكر مـن ثاثـة أربـاع األوروبين 

السـورين  مـع  “يتعاطفـون” 

بلدانهـم. إىل  يلجـؤون  الذيـن 

مرشح لرئاسة بلغاريا ينحت تمثااًل 
يجسد معاناة الالجئين السوريين

ألمانيا تحاكم الجًئا سورًيا
رمى أطفاله الثالثة من الطابق األول

بـدأت محكمـة أملانيـة محاكمـة الجئ 

سـوري بتهمـة إلقـاء أطفالـه الثاثـة 

يف  لاجئـن  مركـز  يف  نافـذة  مـن 

مدينـة بـون األملانيـة، وذكرت وسـائل 

جـاءت  الحادثـة  أن  أملانيـة  إعـام 

بعـد “متـرد زوجتـه ورفضهـا القيـام 

بواجباتهـا”.

األملـاين،   ”Web.de”موقـع وذكـر 

مـن  الرجـل  أن  أيلـول،   21 األربعـاء 

العمـر  مـن  يبلـغ  عامـودا  مدينـة 

بـن  مشـادة  أن  موضًحـا  عاًمـا،   36

الزوجـن جعلـت الزوج يرمـي بأطفاله 

الثاثـة مـن نافـذة مبنـى يف الطابـق 

األول.

وأصيـب طفـان )5 و7 سـنوات( بعدة 

كسـور يف كامـل الجسـم وكسـور يف 

الجمجمـة، وفـق املوقـع، بينا سـقط 

الطفـل البالـغ مـن العمـر عاًمـا واحًدا 

إلصابـات  يتعـرض  ومل  إخوتـه،  فـوق 

خطـرة، وفًقـا للتقاريـر الطبيـة التي 

األملاين. املوقـع  نقلهـا 

واعتقـل الـزوج بعـد اتهامـه بالرشوع 

جسـديًا،  وإيذائهـم  أطفالـه  قتـل  يف 

ومل يصـدر حتـى اليـوم قـرار املحكمة 

الرسـمي.

بـن  العاقـة  أن  املوقـع  وأوضـح 

فـرة،  منـذ  تسـوء  بـدأت  الزوجـن 

الرجـل  بـن  مشـادة  وقعـت  عندمـا 

وزوجتـه التـي “مل تعـد ترغـب بقبول 

أدوارهـا التـي كانـت ملتزمـة بهـا يف 

وطنهـا منـذ وصولهـا أملانيـا”، وفًقـا 

للمحكمـة. الرسـمي  للبيـان 

لاجئـن  مركـز  إىل  العائلـة  ووصلـت 

مدينـة  مـن  بالقـرب  لومـار  بلـدة  يف 

بـون األملانيـة، شـباط املـايض، بعد أن 

.2014 تنقلـت يف أملانيـا منـذ عـام 

بــن  متكــررة  مشــادات  وبعــد 

ضب  املحكمــة  وثقــت  الزوجــن، 

تســبب  مــا  مــرات،  الزوجة عــدة 

بجروح. وإثــر  مــرًة  بإصابتهــا 

الحادثــة، ألقــي القبــض عليــه ومنــع 

مــن دخــول منزلــه ملــدة عــرشة أيــام 

إىل أن وافقــت زوجتــه عــى الســاح 

ــع. ــق املوق ــودة، وف ــه بالع ل

وقـال  “الجرميـة”،  بــ  األب  واعـرف 

إنـه وصـل إىل أملانيا عـن طريـق تركيا 

ثـم توجـه إىل فرنسـا مـروًرا ببلغاريا 

ليلتحـق أخـرًا بعائلتـه عـام 2014.

محاسـبة  األملـاين  الدسـتور  ويضمـن 

الرجـل الـذي ينفـذ “جرميـة” العنـف 

وزوجتـه،  أطفالـه  بـرب  األسي 

زوجهـا  ضب  للزوجـة  يحـق  ال  كـا 

أو  املذنـب  الـزوج  ويطـرد  وأطفالهـا، 

يف  مؤقتـة  فـرة  املذنبـة  الزوجـة 

البدايـة، ويسـجن الشـخص يف حالـة 

الشـديد. العنـف  توثيـق 

طفل أمريكي يخاطب أوباما

“عمران حلب” أخي
وأريد أن يعيش معنا

تمثال "مصير" للنحات البلغاري )االناضول(

البلغاري، ويليسالف ميناكوف،  النحات  قرر 
نحت  البلغارية،  الرئاسة  النتخابات  المرشح 
السوريين  الالجئيين  معاناة  يجسد  تمثال 

خالل رحلتهم إلى أوروبا.
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