
"عبث" بخريطة السيطرة 
شرق حلب يتسارع 
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02أخبار سوريا

شيوخ يعرضون
“أرامل” للزواج

“الزواج الثاني"
تعميم على خطب 

الجمعة في دمشق

أشهر مسددي 
الركالت الحرة 

في تاريـخ
كـرة القـدم

19               رياضة   

أطباء الوعر وناشطوها 
رون من

ّ
يحذ

“كارثة إنسانية” 

ما الذي رآه
ان 

ّ
السوريون في سك

العالم المتحضر؟

15

جريدة أسبوعية
تأسست في داريا
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التطــــرف
يغزو سوريا

تنظيم "الدولة" ينشط
خارج أماكن سيطرته

12 - 09

الجولة الرابعة انتهت

المفاوضات
مستمــــرة

هيكلية جديدة لمحاكم 
ريف حلب.. مجلس 

القضاء يرفض التدخل

04أخبار سوريا

تقارير المراسلين

مجتمع

07

14

عون 
ّ

إدلب.. تجار يصن
منتجات “مزّورة” 
لماركات عالمية

"الـزواج الثـاين هو أحـد الحلـول املقرتحة 
للقضـاء عـى ظاهـرة العنوسـة”، واحٌد من 
أكـر الترصيحـات التـي شـاع تداولها بني 
السـوريني مـع بداية العـام الجديـد، والذي 
ألّح القايض الرشعي األول بدمشـق، محمود 
معـراوي، عـى رضورة العمل به بعـد تزايد 
أعـداد اإلنـاث يف املجتمـع السـوري عـى 

الذكور. حسـاب 
ويبـدو أن الحكومة يف دمشـق تنوي تطبيق 
الترصيح، الذي تناوله السـوريون بسخرية، 

وأخـذه عـى محمـل الجـد ضمـن منهجية 
واضحـة، عى خالف غريه مـن الترصيحات 
حكومـٍة  يف  ملسـؤولني  العابـرة  والوعـود 
أطلق عليهـا اسـم "حكومـة الترصيحات”.

حّول السـوريون ترصيح القـايض الرشعي 
األول إىل مـادة طريفة بغرض التسـلية دون 
العاصمـة  تشـهد  إذ  خفايـاه،  يف  التعّمـق 
دمشـق حملـة ممنهجـة مـن قبـل الشـيوخ 
للتأثري عـى الرجال "املقتدريـن" وإقناعهم 

بالـزواج مـن امـرأة ثانية...

13اقتصاد
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عنب بلدي - خاص       

مل تكـن الفـرتة التـي سـبقت "تحريـر" 
مدينـة البـاب من قبـل فصائـل "الجيش 
الحـر" كتلـك التـي تلتهـا، فقـد فُتحـت 
مرحلـة جديـدة مـن العمليـات والخطط 
الكـرى  القـوى  ملختلـف  العسـكرية 
املتحكمـة عى األرض، والتـي أفضت إىل 
دخول قوات األسـد بدعـم واتفاق رويس 
إىل خـط التـاس بـني فصائـل "الحر" 
و"قـوات سـوريا الدميقراطية" )قسـد( 

يف مدينـة منبـج رشق حلـب.

بيان عسكري يمهد الطريق لألسد
بعـد أقـل مـن عـرشة أيـام من سـيطرة 
الفصائـل العسـكرية املنضوية يف "درع 
الفـرات" عـى مدينـة البـاب، ووصولها 
إىل الحـدود اإلداريـة ملدينـة منبـج بعـد 
التقـدم الرسيـع عـى الجهـة الجنوبيـة 

أنهـا سـلمت  أعلنـت "قسـد"  الغربيـة، 
قـرًى إىل قـوات األسـد، تقـع عـى خط 

التـاس مـع الفصائـل غـرب املدينـة.
ونـرش "املجلس العسـكري ملدينـة منبج 
"قسـد"،  ضمـن  املنضـوي  وريفهـا"، 
بيانًـا يف 2 آذار الجـاري أكد فيه تسـليم 
قـرًى للنظـام "بهـدف حايـة املدنيـني 
وتجنيبهـم ويـالت الحـرب والدمـاء، وما 

مـآيس". من  تحملـه 
وأضاف البيان أن التسـليم جـاء "حفاظًا 
عى أمـن وسـالمة مدينة منبـج وريفها، 
وقطـع الطريـق أمـام األطـاع الرتكيـة 
باحتالل املزيـد من األرايض السـورية".
ومنـذ أن سـيطرت القـوات الكرديـة عى 
منبـج، يف آب مـن العـام املـايض، تنفي 
أي وجـود لقـوى عسـكرية تعمـل تحت 
منبـج  مدينـة  "مجلـس  عـدا  رايتهـا، 

العسـكري".
وعقـب السـيطرة أكدت تركيـا نيتها طرد 

القـوات مـن املدينة الواقعـة أقىص رشق 
. حلب

القـرى  "سـلمت  البيـان  ذكـر  كـا 
لقـوات حـرس الحـدود التابعـة للدولـة 
السـورية، التـي سـتقوم مبهـام حايـة 
الخـط الفاصل بـني قوات مجلـس منبج 
الجيـش  سـيطرة  ومناطـق  العسـكري 

الفـرات". ودرع  الـرتيك 

تركيا تهدد و"الحر" يتوعد
بعـد عمليـة التسـليم التـي قامـت بهـا 
القـوات الكردية رشق حلـب، والتخمينات 
املتباينـة بشـأن املوقـف الـذي سـتتخذه 
وزيـر  قـال  العمليـة،  هـذه  مـن  تركيـا 
إن  إشـيق،  فكـري  الـرتيك،  الدفـاع 
"أولويـة تركيا هـي تحرير مدينـة منبج، 
ويف  الـدويل،  التحالـف  مـن  وننتظـر 
بوعودهـا". االلتـزام  أمريـكا،  مقدمتـه 

بشـكل  تنتظـر  "تركيـا  أن  إىل  إضافـًة 

 )pkk(و )pyd( قاطع انسـحاب عنـارص
مـن غرب نهـر الفـرات.. هذا مـا تعهدت 
بـه أمريـكا لرتكيـا، وننتظـر تنفيـذ هذا 

وقت". بأقـرب  التعهـد 
يف  قـادة  مـع  بلـدي  عنـب  وتواصلـت 
"درع  املنضويـن يف  الحـر"،  "الجيـش 
الفـرات" املدعومـة تركيًـا، للوقـوف عا 
يف  العسـكرية  السـاحة  إليـه  سـتؤول 

األيـام املقبلـة.
وقـال العقيـد أحمـد عثـان، إن فصائل 
تقدمهـا  سـتواصل  الحـر"  "الجيـش 
"بغـض النظر عـن العدو الـذي أمامها"، 
مضيًفـا "سنسـتمر حتـى تحريـر منبج، 
مدينـة  إىل  الوصـول  هـو  هـدف  ولنـا 

الرقـة".
مـن جهته، أوضـح النقيـب سـعد الدين 
"فيلـق  يف  األول  اللـواء  قائـد  صومـع، 
الفـرات"،  "درع  يف  العامـل  الشـام" 
"نعلـم منـذ سـنتني أن قسـد والنظـام 
التسـمية،  اختـالف  رغـم  واحـد  كيـاٌن 
وهـذه الخطـوة التـي قامت بها قسـد مل 

تكـن مسـتبعدة أبـًدا".
الفـرات  درع  "نحـن يف  وأكّـد صومـع 
سـندخل  أننـا  وتكـراًرا،  مـراًرا  قلناهـا 
وسنسـتمر  حربًـا،  أو  سـلًا  منبـج  إىل 
يف تطهـري أرضنـا مـن الطغـاة والغالة 

واالنفصاليـني".
"العمـود  أن  عـى  الضابـط  وشـّدد 
الفقـري ملقاتـي درع الفـرات هـم مـن 
شـباب منبـج، ولديهـم العزميـة القويـة 
لتحريـر بلدهـم مـن االنفصاليـني مها 

تعبـريه. بحسـب  التكلفـة"،  كانـت 

"صفعة" روسية.. المصفحات تدخل 
والراية ُترفع

املجلـس  بيـان  مـن  الثالـث  اليـوم  يف 
العسـكري ملنبـج، أعلنـت وزارة الدفـاع 

األمريكيـة )بنتاغون( أن النظام السـوري 
والحليف الرويس أرسـال قوافل إنسـانية 

وعربـات مصفحـة إىل املدينـة.
املتحـدث باسـم وزارة الدفـاع األمريكية، 
أن هنـاك  جيـف ديفيـس، قـال "نعلـم 
الـروس  يدعمهـا  إنسـانية  قوافـل 
والنظـام السـوري متجهـة إىل منبـج… 
سـيارات  عـى  تشـتمل  القوافـل  هـذه 

. " مصفحـة
وبالتزامـن مـع اإلعـالن األمرييك نرشت 
وسـائل إعالم روسـية صـور املصفحات 
إنهـا  وقالـت  منبـج  إىل  املتجهـة 
"مسـاعدات إنسـانية"، إضافـًة إىل رفع 
الرايـة الروسـية إىل جانب رايـة املجلس 
العسـكري الكـردي فـوق إحـدى املقرات 

املدينـة. العسـكرية يف 
للجيـش  العامـة  األركان  هيئـة  وكانـت 
الـرويس اسـتبقت هـذا التحـرك بإعالن 
سـابق أن "وحـدات من القوات السـورية 
سـتدخل املناطـق التـي تسـيطر عليهـا 
القـوات الكرديـة، بـدًءا مـن الجمعـة 3 

آذار".
العسـكرية  السـاحة  مـآالت  تتبـنّي  ومل 
الريـف  يف  الالعبـة  القـوى  وخريطـة 
مـع  خاصـة  حلـب،  مـن  الرشقـي 
تشـديدات تركيـة عـى دخـول املدينـة 
يؤكدهـا قـادة "الجيـش الحـر"، لكـن 
يقابلهـا إعالنات روسـية معاكسـة ترّص 
عـى دخـول قـوات األسـد وسـيطرتها 

املدينـة. عـى 
مبثابـة  التطـورات  هـذه  وتعتـر 
"صفعـة" للحكومـة الرتكيـة، ميكـن أن 
تثنيهـا عـن تنفيـذ تهديداتها السـابقة، 
"قسـد"  بـني  مفتوحـة  حـرب  فقيـام 
حليـف  وكالهـا  الـرتيك  والجيـش 
لواشـنطن، يعنـي تسـديد رضبـة قوية 

املنطقـة. يف  األمريكيـة  للسياسـة 

عنب بلدي - الغوطة الشرقية       

بـدأت حملـة النظـام عـى حيـي القابـون وبـرزة، 
الخاضعـني لسـيطرة املعارضة يف دمشـق، منتصف 
شـباط املـايض، ورافقها تصعيـٌد عى مـدن وبلدات 
الغوطـة الرشقية، التي شـهدت خـالل األيـام القليلة 
املاضيـة، قصًفـا مكثًفـا جلـب دمـاًرا واسـًعا، وقتل 

إثـره عـرشات الضحايـا مـن املدنيني.
التصعيـد شـمل القابـون وبـرزة ومنطقة حرسـتا 
الغربيـة، إضافـة إىل حـي ترشين، ورافقـه قصٌف 
مكثـف طـال مدينـة دوما عـى وجـه الخصوص، 
مـن  الغوطـة  وبلـدات  مـدن  بقيـة  تسـلم  ومل 
القصـف، بينـا أغلقـت الطرقـات إىل حـي بـرزة 
أمـام املدنيني، مـا انعكس سـلبًا عى نـواٍح حياتية 

الغوطـة. مختلفـة يف 

أهالي حرستا أبرز المتضررين
هّجـر القصـف املكثـف أهـايل مدينـة حرسـتا عـام 
2012، ونـزح سـكانها إىل األحيـاء الغربيـة منهـا، 
وقـّدر حسـام بـريويت، نائـب رئيس املجلـس املحي 

يف املدينـة، نسـبة النـزوح التي ارتفعت عـام 2013، 
بـ%95 مـن نسـبة السـكان اإلجالية.

عقـب عقـد الهدنـة يف القابـون وبرزة عـام 2014، 
عاد السـكان إىل حرسـتا، وقـال بـريويت، إن 3500 
عائلة عـادت حينهـا إىل املنطقة، وانخفضت النسـبة 
الحملـة األخـرية،  أنـه مـع بـدء  %60، مؤكـًدا  إىل 
نزحـت جميع تلـك العائـالت وخلت املنطقـة الغربية 

تقريبًـا مـن قاطنيها.
عـى  مأسـاوية  إنسـانية  حالـة  إىل  أدت  "الحملـة 
كافـة األصعـدة"، وفـق بـريويت، عازيًا السـبب إىل 
أن "األهـايل أسسـوا للبقـاء يف املنطقـة التـي كانت 
هادئـة إىل حـٍد مـا عـى مـدار أكـر من سـنتني".

دعـا  مفاجـئ،  بشـكل  الحملـة  بـدء  أن  وأوضـح 
املدنيني يف حرسـتا "للخـروج مبـا يحملونه فقط"، 
النظـام  عـى  للضغـط  الدوليـة  املنظـات  داعيًـا 
إليقـاف الحملـة، "حتـى ال نشـهد تبعـات إنسـانية 
أسـوأ ما هـي عليـه اليـوم"، واقرتح لـرأب الصدع 
املؤسسـات  دعـم  "زيـادة  الحملـة  خلفتـه  الـذي 
املدنيـة لتنفيـذ مشـاريع مخـزون احتياطي تحسـبًا 

لحصـار قـد يطـول”.

الحملة رفعت أسعار المواد والمحروقات 
مختلفـة  جبهـات  عـى  املعـارك  اسـتمرار  رغـم 
أن  إال  عليهـا،  املفـروض  والحصـار  الغوطـة،  يف 
املـواد الغذائيـة واملحروقـات كانـت متوفـرة قبـل 
الحملـة، التـي انعكسـت سـلبًا عى جميـع مناحي 
الحيـاة، وكان املتـرر األبـرز هـم أهـايل الحيني 

والغوطـة.
سـميح رمضـان، مالـك محـل لبيـع الحلويات يف 
بلـدة مرسابـا، قـال إنـه تأثـر وغريه مـن أصحاب 
املحـال األخـرى، بارتفاع أسـعار املواد األساسـية 
التـي يصنـع منهـا حلوياته، مشـريًا يف حديٍث إىل 
عنـب بلـدي أنـه اسـتبدل الغـاز ومـادة املـازوت 

بالحطـب، يف ظـل شـبه انعـداٍم للادتني.
وتحـدث رمضـان عـن اختـالف األسـعار، فارتفع 
 21 مـن  كليوغراًمـا(   50( السـكر  كيـس  سـعر 
إىل 35 ألًفـا، وزارد سـعر كيـس الطحـني من 27 
35 ألًفـا، مردفًـا "ألن الحلويـات تعتـر مـن  إىل 
الـرتف يف الغوطـة، فقد عـزف معظـم الناس عن 
رشائهـا، وهـذا ال يؤثـر فقـط عـى كميـة الطلب، 
وإمنا عـى العـال الذيـن يجنون مصـدر رزقها 

صناعتها". مـن 
معـاذ درويـش، مالك فرن خبـٍز يف مدينـة دوما، 
تحـدث عـن تـرر معظـم األفـران إثـر الحملـة، 
وقـال يف حديـٍث إىل عنـب بلـدي إن نـدرة مـادة 
املـازوت رفعـت سـعر ربطـة الخبز مـن 325 إىل 
املـازوت  ليـرت  سـعر  أن  إىل  مشـريًا  لـرية،   600
ارتفـع مـن 700 إىل ألفـي لرية يف حـال وجوده.

وشـمل تأثـري الحملـة عـى املـدارس، إذ أصـدرت 
مديريـة الرتبيـة والتعليـم يف مدينـة دومـا، قراًرا 
بتعليـق دوام التالميـذ والطـالب خـالل األسـبوع 
األخـري مـن شـباط املـايض، متخوفة مـن احتال 
الحملـة  اسـتمرار  مـع  أخـرى،  لفـرتات  متديـده 
وخاصـة يف ظـل اسـتهداف املدينة بشـكل يومي.

حلوٌل مقترحة 
قدمـت "الهيئـة العامـة" يف الغوطـة الرشقيـة، والتي 
تضـم مدنيني وفعاليـات من مختلـف املـدن والبلدات، 
مقرتًحـا ملكتـب محافظـة ريـف دمشـق، قبـل ارتفاع 
األسـعار ملحاربـة االحتـكار، وتحقيـق األمـن الغذايئ 

لألهـايل، وفـق رئيسـها، محمـد سـليان دحال.
وأكـد رئيـس "الهيئـة العامـة" أن مجلـس املحافظـة، 
الخطـط  أن  إىل  مشـريًا  قريبًـا"،  إلصـداره  "يعمـل 
األخـرى لتجنب آثار الحملـة، "تأيت ضمـن مهام لجنة 
الطـوارئ املركزية التي سـعت الهيئة إىل تشـكيلها منذ 

أشـهر، واكتملـت هيكليتهـا يف مكتـب املحافظة". 

القطاع الطبي تأثر سلًبا
الطبـي،  القطـاع  إىل  وصلـت  الحملـة  انعكاسـات 
إذ منـع النظـام دخـول املـواد الطبيـة إىل الغوطـة، 
أكـر مـن مـرة يف ظـل التصعيد، وعـزا نجـم الدين 
الشـامي، املديـر اإلداري يف مستشـفى ريف دمشـق 
التخصـي، السـبب "لإلجـراءات األمنيـة املشـددة 

اتخذها". التـي 
حتـى السـبت 4 آذار، مل تدخـل القافلـة التـي قـّدر 
الشـامي عددهـا بــ46 سـيارة، وتحـوي لقاحـات 
وجلسـات "تحال" دمـوي ملرىض القصـور الكلوي، 
اإلصابـات  زادت  بينـا  غذائيـة،  مـواد  إىل  إضافـة 
الـواردة إىل املراكـز اإلسـعافية يف الغوطـة، وقـال 
املستشـفى،  يف  منهـا  "العديـد  إن  اإلداري  املديـر 
تحتـاج مسـلتزماٍت ومواد غري موجـودة يف الغوطة، 

مـا يشـكل عبئًا كبـريًا".
مصـرٌي مجهـوٌل ينتظر حيـي القابون وبـرزة، اللذين 
فصائـل  مـن  لتفريغهـا  جاهـًدا  النظـام  يسـعى 
املعارضـة، األمـر الذي ينسـحب عـى مـدن وبلدات 
الغوطـة، بعـد توجيـه أنظـاره نحوهـا، منـذ تفريغ 
مناطـق وادي بـردى غرب دمشـق، منتصـف كانون 

املايض. العـام  األول مـن 

"عبث" بخريطة السيطرة شرق حلب يتسارع 

تركيا تهدد بدخول منبج
رفع بدخول المصفحات

ُ
والراية الروسية ت

دخول القوات الروسية إلى مدينة منبج بريف حلب الشرقي- 4 آذار -2017 )فيس بوك(

أهالي حرستا أبرز المتضررين
حملة األسد على القابون وبرزة.. 

كيف أثرت على أهالي الغوطة؟

http://www.enabbaladi.net/archives/135026
http://www.enabbaladi.net/archives/135026
http://www.enabbaladi.net/archives/135023
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واللقـاءات  بالترصيحـات  حافلـة  جولـة 
التفاوضيـة،  واملنـاورات  واالجتاعـات 
يـرى بعض املحلّلني أنها تشـبه سـابقاتها 
الثـالث، مـن جهة عـدم الوصـول إىل حل 
سـنوات،  منـذ  املسـتمر  الـرصاع  ينهـي 
السـوريني،  ماليـني  طموحـات  ويلبـي 
واالكتفـاء باإلعـالن عـن جولـة جديـدة.

يف حـني رأى آخـرون أن ما مييـز الجولة 
هـو التحـول يف املوقف الـرويس وتأييده 
لحـل سـيايس تجى يف ضغوط مارسـها 
للقبـول  السـوري  النظـام  وفـد  عـى 
السـيايس"، وسـط  "االنتقـال  مبناقشـة 

شـكوك حـول جديتـه.

جدول أعمال من "أربع سالل" 
سـوريا،  إىل  املتحـدة  األمـم  مبعـوث 
الجمعـة  أعلـن،  ميسـتورا،  دي  سـتيفان 
باالتفـاق   "4 "جنيـف  انتهـاء  آذار،   3
عـى جـدول أعـال واضـح بـني الوفود 
السـورية املشـاركة، ملناقشـته يف الجولة 
املقبلـة للمـي يف سـبيل التوصـل إىل 

سـيايس. حـل 
املقبلـة،  الجولـة  أن  ميسـتورا  دي  وأكـد 
تعقـد  قـد   ،"5 "جنيـف  مسـمى  تحـت 
آذار الجـاري، دون تحديـد تاريخهـا  يف 
بعـد  سـيحدد  زمنهـا  لكـن  بالضبـط، 
زيـارة دي ميسـتورا إىل نيويـورك خـالل 
األيـام املقبلـة، ولقائـه األمني العـام لألمم 
وتقدميـه  غوتـريس،  أنطونيـو  املتحـدة، 

الـدويل. إحاطـة إىل مجلـس األمـن 
ويف مؤمتـر صحفـي عقـده بعـد انتهـاء 
املفاوضـات، قـال دي ميسـتورا إن جدول 
أعـال الجولـة املقبلـة سـيتضمن "أربـع 
سـالل"، السـلة األوىل هي إنشـاء حكومة 
غـري  للجميـع  وشـاملة  بالثقـة،  جديـرة 
والسـلة  أشـهر،  سـتة  خـالل  طائفيـة 
الثانيـة بـدء عملية صـوغ دسـتور جديد 

خـالل سـتة أشـهر أيًضا.
أمـا السـلة الثالثة فتتضمن مناقشـة إجراء 
انتخابـات حـرة نزيهة تحـت إرشاف األمم 
املتحدة، وتشـمل أعضـاء مـن الجالية يف 
املهجـر التي يحـق لها التصويـت، وتكون 
 18 غضـون  يف  الدسـتور  وضـع  بعـد 

. ا شهًر
وأكـد املبعـوث األممـي أن هنـاك "سـلة 
رابعـة" أضيفـت إىل جدول األعـال، بناء 
عـى طلـب وفـد النظـام السـوري، وهي 
"مناقشـة اسـرتاتيجية مكافحة اإلرهاب".

الوفود تعتقد أنها "أنجزت"
املشـاركة  السـورية  الوفـود  ترصيحـات 
يف  تناقضـات  شـهدت  املفاوضـات  يف 
وفـد  رئيـس  فأكّـد  صحفيـة،  مؤمتـرات 
أن  الجعفـري،  بشـار  السـوري،  النظـام 
 80% عـى  سـيطرت  اإلرهـاب"  "سـلّة 
مـن فـرتة املحادثـات، مشـريًا إىل التمّكن 
بــ  وصفـه  أعـال  جـدول  فـرض  مـن 

"العقـالين".
أمـا رئيس وفـد الهيئـة للمفاوضات، نرص 
الحريـري، فقال إنـه "عى الرغـم من أننا 
نعـود دون نتائج واضحـة يف أيدينا، لكن 
أقـول إن هذه املـرة كانـت إيجابيـة أكر، 
هـذه املـرة األوىل التـي ندخل فيهـا بعمق 
مقبـول لنقاش مسـتقبل سـوريا، لنقاش 
مسـتقبل االنتقال السـيايس يف سوريا".

اعتقادهـا  الطرفـني تظهـر  ترصيحـات 
بتحقيق "إنجـاز"، فوفد النظام السـوري 
يعتقـد أنـه متكـن مـن إدراج "مكافحـة 
اإلرهـاب" يف جـدول األعـال، يف حـني 
يـرى وفـد الهيئـة العليـا أنه اسـتطاع أن 
يجـر النظـام عـى القبـول بالبحـث يف 

عمليـة االنتقـال السـيايس.
"الـرشق  لصحيفـة  مصـادر  وذكـرت 
األوسـط" أن "وفـد النظـام وافـق عـى 
السـيايس،  االنتقـال  سـلة  إىل  التطـرق 
مقابـل موافقـة وفـد الهيئـة عـى إدراج 
مسـمى  تحـت  لكـن  اإلرهـاب،  مكافحـة 
اإلرهـاب وجرائـم الحـرب، وهو مـا دافع 
عنـه دي ميسـتورا يف وجـه الجعفـري".
وكان عضـو منصـة القاهرة املشـاركة يف 
املفاوضـات، فـراس الخالـدي، أكـد لعنب 
قـال  الوفـد  أن  آذار،   2 الخميـس  بلـدي، 
لـدي ميسـتورا إن "كنت تريد طرح سـلة 
مكافحـة اإلرهاب فـال مانع لدينـا، ولكننا 
نظنهـا عرقلـة للمفاوضـات، ونفضـل أن 

يكـون مكانها يف أسـتانة".
وإيـران  وروسـيا  تركيـا  دول  وكانـت 
رعـت اجتاعـني بـني الفصائل السـورية 
املقاتلـة، والنظـام السـوري، يف العاصمة 
أسـتانة، بهـدف "وقـف إطـالق النـار"، 
األمـر الذي مل يلتـزم فيه النظام السـوري 
عـن  الخارجـة  املـدن  قصـف  وواصـل 

سـيطرته.
ومـن املتوقـع أن يعقـد اجتـاٌع ثالث قبل 
21 مـن آذار الجـاري، بحسـب مـا أعلـن 
السـفري اإليراين يف كازاخسـتان، مجتبى 

جيلو. دمـري 
جانـب  إىل  القاهـرة،  منصـة  وشـاركت 
منصـة موسـكو، بوفديـن منفصلـني عن 
وفـد "الهيئـة العليـا للتفـاوض"، املنبثق 
عـن منصـة الريـاض، وحصلـت لقـاءات 
بـني املنّصـات بهدف تشـكيل وفـٍد موّحد 

لكنهـا مل تثمـر.

ما بعد "جنيف 4"
التـي عقـدت بشـأن  املتتبـع للمؤمتـرات 
امللـف السـوري، بـدًءا مـن بيـان "جنيف 
 ،2012 30 حزيـران  1" الـذي عقـد يف 
مـروًرا  الحـايل،   "4 "جنيـف  وبيـان 
بــ"جنيـف 2" يف كانـون الثاين 2014، 
يجـد   ،2016 شـباط  يف   "3 و"جنيـف 
أن املخرجـات تنـص عـى تحديـد جدول 
وسـقف زمنـي، مـن أجـل صوغ دسـتور 
وتشـكيل هيئة انتقالية وإجـراء انتخابات 

بـإرشاف أممـي.
االجتاعـات  بعـد  يتحقـق  مل  مـا  وهـو 
سـوريني  ناشـطني  دفـع  مـا  السـابقة، 
للقـول إّن مـا حصـل يف "جنيـف4" هو 
تكـراٌر لـذات املخرجـات، متوقعـني عودة 

الواجهـة مجـدًدا. إىل  املعـارك 
يعتقـدون  السـوريني  مـن  كثـرٌي  وبـات 
أن املفاوضـات ال يعـّول عليهـا يف إنهـاء 
معاناتهـم، يف ظـل عـدم وجـود رغبـة 
حقيقيـة مـن الـدول الكـرى يف إنهائها، 
مع وجـود دول يف مجلس األمن )روسـيا 
والصـني( تحـاول إعـادة هيكلـة النظـام 
السـوري واإلبقـاء عليـه يف سـدة الحكم.
وإىل جانـب ذلـك يعطي تشـتت املعارضة 
السـورية وعـدم اتفاقها عى تشـكيل وفد 
بعـدم  السـوري  للنظـام  ذريعـة  موحـد 
التفـاوض بشـكل مبـارش مـع معارضـة 
غـري "ناضجة سياسـيًا"، بحسـب ما قاله 

الجعفـري،  النظـام، بشـار  رئيـس وفـد 
صحفـي،  مؤمتـر  يف  اإلعالميـني  ألحـد 
أن  املعارضـة  "عـى  آذار،   2 الخميـس 
توحـد صفوفهـا أواًل يك تثبـت نضوجها 
السـيايس، قبل أن نجلـس معها مبارشة".
فكـرة  مـراًرا  السـوري  النظـام  ورفـض 
“جنيـف  يف  حتـى  السـيايس،  االنتقـال 
4"، مطالبًا بالبدء بــ "محاربة اإلرهاب"، 
يعارضـه  مـن  كّل  يعتـر  الـذي  وهـو 
"إرهابيًـا"، بحسـب توصيـف املعارضـة.
دفّـة  لتديـر  املعارضـة  تضغـط  بينـا 
"حـرب اإلرهاب" إىل امليليشـيات األجنبية 
السـوري  النظـام  جانـب  إىل  املقاتلـة 
وقواتـه، املتهّمـة وفـق تقاريـر أمميـة بـ 

حـرب". "جرائـم 

هل يرحل دي ميستورا قبل إنهاء 
مهمته؟

وتـدور أنبـاء يف أروقـة األمـم املتحـدة، 
عن قـرب انتهـاء مهمـة املبعـوث األممي، 
تجديـد  وعـدم  ميسـتورا،  دي  سـتيفان 
األمـني العـام، أنطونيـو غوترييـس، لـه، 
وسـط خالفـات حـول وجـود بديـل لـه.

دفـع ذلـك إىل التخـوف مـن أّن مبعوثًـا 
جديًدا إىل املسـتنقع السـوري، رمبا يطرح 
أفـكاًرا واجتاعـات جديـدة كـا حصـل 
مـع املبعوثـني السـابقني، كـويف عنـان 
الـذي أطلـق "خطـة عنـان"، واألخـر 
اإلبراهيمـي الذي اعتذر بعـد "جنيف 2".
السـوريني  تجعـل  املعطيـات  هـذه 
يعتقـدون بـأن الجولـة املقبلـة سـتكون 
كسـابقاتها، ولـن تتمكن من إعـادة بارقة 
باتـوا  الذيـن  السـوريني،  ملاليـني  أمـل 
"متواليـة  سـتصل  أيـن  إىل  يتسـاءلون 

وأسـتانة".  جنيـف 

"جنيف 4" ينتهي بـ "أربع سالل"
والتحضير الجتماعين جديدين

ثمانية أيام من االجتماعات الثنائية بين المبعوث األممي 
إلى سوريا، ستيفان دي ميستورا، ووفود النظام السوري 

والمعارضة، انتهت باإلعالن عن جولة جديدة تحت 
مسمى "جنيف 5"، الشهر الجاري.

مبعوث األمم المتحدة إلى سوريا 
)AFP( ستيفان دي ميستورا

• خطة عنان في "جنيف 1"
عقـد املؤمتـر يف 30 حزيـران 2012، بعـد دعـوة مـن املبعـوث 
األممـي إىل سـوريا حينهـا، كـويف عنـان، والجامعـة العربية، ملا 

سـمي "مجموعـة العمـل مـن أجل سـوريا".

• اإلبراهيمي يعتذر بعد "جنيف 2"
عقـد يف كانـون الثـاين 2014، بـدور كبـر للمبعـوث األممـي 
إىل سـوريا يف تلـك الفـرة، األخـر اإلبراهيمـي، لتنفيـذ بنـود 
االجتـاع السـابق، وتشـكيل حكومـة انتقاليـة بـن الطرفـن.

مل يخـرج االجتـاع بـأي من املقـررات إلرصار النظـام عىل رفض 
فكـرة هيئـة الحكم االنتقايل يف سـوريا.

واعتـذر اإلبراهيمي للشـعب السـوري عن عـدم تحقيق يشء يف 
املفاوضات.

• دي ميستورا يبدأ مهامه في "جنيف 3"
دي  سـتيفان  سـوريا،  إىل  األممـي  املبعـوث  عقـده  عـن  أعلـن 
"تعـرض  بعـد  تأجيلـه،  تـم  لكـن   2016 شـباط  يف  ميسـتورا، 
)املبعـوث الدويل( لضغوطـات إقليمية ودولية"، ليسـتأنف بعدها 

يف آذار مـن العـام نفسـه.
مل يخـرج االجتاع بأي جديد عىل السـاحة السياسـية السـورية 
وامليدانيـة، إذ بقيـت مسـألة مصر األسـد العقبة األساسـية يف 

وجـه املفاوضات.

• سلل "جنيف 4"
عقـد االجتـاع نهايـة شـباط 2017، بدعـوة مـن دي ميسـتورا، 
تتضمـن حكومـة  املبعـوث،  أعلـن عنهـا  بأربـع سـلٍل  وانتهـى 
شـاملة، والتحضـر لدسـتور، وانتخابات أمميـة، إىل جانب حرب 

اإلرهـاب، خـال 18 شـهًرا.
وأعلـن املبعـوث خـال هـذه الجولـة عن "جنيـف5" خـال فرة 

شـهر. أقصاها 

محطات جنيف األربعة
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عنب بلدي - ضياء عودة      

وكانـت محكمـة جرابلس أتبعت سـابًقا 
لــ "مجلـس القضـاء األعـى الحـر"، 
والـذي أعلنـت تأسيسـه سـبع محاكـم 
أجـل  مـن   ،2015 متـوز  يف  بحلـب 
“اسـتقرار األمـن”، خاصـة بعـد حالة 
الفـوىض التـي تلـت تحريـر املدينـة، 
نفذهـا  التـي  “الجرائـم”  إىل  إضافـة 
تنظيـم "الدولـة" أثنـاء سـيطرته عى 

.2014 منـذ  املدينـة 
يف األيـام القليلـة املاضيـة انترشت عدة 
املحكمـة  تسـليم  بخصـوص  بيانـات 
أن  إال  املؤقتـة،  السـورية  للحكومـة 
القـايض محمـد مشـعل نفـى أن يكون 
للحكومـة املؤقتـة أي عالقـة باملحكمـة 

املذكـورة.

ال اعتراف تركي بقرارات المؤسسات 
الثورية

تحدثـت عنب بلـدي مع محمد مشـعل، 
جرابلـس  محكمـة  يف  قـاض  وهـو 
سـابًقا، للوقـوف عـى األسـباب التـي 
السـابقة  الهيكليـة  تغيـري  اسـتدعت 
للمحكمـة القضائيـة، وقـال إن عمليـة 
مـن  بقـرار  جـاءت  املحكمـة  تسـليم 
الحكومـة الرتكيـة، ضمـن خطتهـا يف 
واملؤسسـات  األمـور  كافـة  “تنظيـم 
الثوريـة بالطريقـة التـي تناسـبها، يف 

السـوري". الشـال 
غيـاب  مـع  تزامـن  ذلـك  أن  مضيًفـا 
التـي  بالقـرارت  الـرتيك  االعـرتاف 
واملنظـات  املؤسسـات  تصدرهـا 
السـورية، املعلنـة بعد الثورة السـورية، 
“فال وجـود للتعامـل الرتيك السـوري 
للمعارضـة  الخاضعـة  املناطـق  يف 
عـر  تتـم  البنـاء  وعمليـة  السـورية، 

فقـط". الرتكيـة  الخطـة 
سـابًقا  جرابلـس  محكمـة  وتشـكلت 
عقـب مشـاورات مكثفـة بـني "مجلس 

القضـاء األعـى" يف حلـب، والفصائل 
املدنيـة،  يف  املوجـودة  العسـكرية 

املحـي. واملجلـس 
وبعد تأسيسـها، ُشـكلت لجنـة من قبل 
الذيـن لهـم “بـاع  عـدد مـن القضـاة 
الخـرة  لديـه  مـن  ناشـدت  طويـل”، 
ويـرى يف نفسـه القدرة عـى أن يكون 
قاضيًـا أو محاميًـا أو كاتبًـا أو إداريًـا، 
مـدة  خـالل  املحكمـة،  يف  التسـجيل 
أعلنتهـا اللجنـة وامتـدت عـرشة أيـام، 
ليتقـدم خـالل املـدة املحـددة قرابة 15 

شـخًصا.
وأجـرت اللجنـة مسـابقة ضمن رشوط 
شـهاديت  يحملـون  ممـن  محـددة 
لديهـم  وتتوافـر  والرشيعـة،  القانـون 
خـرات سـابقة، ضمن معايـري مجلس 

األعـى. القضـاء 
آنـذاك  التعيـني  يف  األولويـة  وكانـت 
النظـام  عـن  انشـقوا  الذيـن  للقضـاة 
لـدورات  خضعـوا  ملـن  ثـم  السـوري، 
قضائيـة يف مجلـس القضـاء األعـى، 
وضمـن معهد القضاء العـايل يف قطر.
عضـو  إليـه  أشـار  مشـعل  ذكـره  مـا 
“مجلـس القضـاء السـوري املسـتقل”، 
لعنـب  حديـث  يف  الحسـني،  إبراهيـم 

بلـدي.
يقـول الحسـني "بقناعتنـا يف املجلس، 
امللـف القضـايئ هـو ملف سـيادي وال 
ميكـن بأي حـال مـن األحـوال التهاون 
فيـه، أو السـاح بتدخـل دول أخرى أو 
جهـات ال متتلـك أي رشعيـة ملقاربة هذا 

مللف". ا
القـايض مشـعل إىل  يف حـني أشـار 
عـى  تنطبـق  ال  التغيـري  “عمليـة  أن 
كافـة  عـى  سـتطبق  بـل  املحاكـم، 
املؤسسـات الثوريـة يف املنطقـة، كـا 
الرشعـي يف  املجلـس  الحـال يف  هـو 
ريـف حلب، الـذي مل يتم االعـرتاف به 
نهائيًـا، وتم انتقـاء املوظفـني والدعاة 

عـن طريـق الحكومـة الرتكيـة".

واسـتنكر مشـعل الطريقة التي سـلمت 
بهـا املحكمـة إىل القضاة الجـدد، دون 
أي تواصل سـابق أو توضيـح لألهداف 
التـي كان مـن املمكـن أن يتـم العمـل 

عليها بشـكل مشـرتك.
قـادة  عـن  املتباينـة  "األنبـاء  أن  كـا 
عمليـات الفصائـل العاملـة يف املنطقة، 
منهـم مـن دعـا إىل تسـليم املحكمـة، 
وآخـرون دعوا إىل عدم تسـليمها، وكان 
التـي  البلبلـة  يف  األكـر  الـدور  لهـا 

املاضيـة”. األيـام  يف  حدثـت 

محكمة اعزاز: ينقصنا "االعتراف 
والشرعية"

مل يقتـرص تطبيق العمليـة عى محكمة 
جرابلـس، إذ تتالـت األنبـاء التـي تؤكد 
نيـة تكـرار النمـوذج يف كافـة محاكم 
وأهمهـا  الشـايل،  الحلبـي  الريـف 

اعزاز. مدينـة  محكمـة 
القـايض  مـع  بلـدي  عنـب  تواصلـت 
يف محكمـة اعـزاز، يـارس باشـا، وأكد 
أن "الرشطـة الحـرة أنهـت تدريباتهـا 
واسـتلمت مركـز املحكمـة يف املدينة"، 
بشـأن  تـدور  نقاشـات  إىل  مشـريًا 
وإعـادة  ترتيبـه  “إلعـادة  القضـاء، 
مبحكمـة  الحـال  هـو  كـا  هيكليتـه، 
التعديـالت  بعـض  مـع  جرابلـس، 

لطفيفـة". ا
الباشـا،  وفـق  الخطـوة،  جـاءت  كـا 
وسـيادته  القانـون  تفعيـل  لـ"إعـادة 
املعايـري  مـع  يتناسـب  مبـا  وتطبيقـه 
هيكليـة  “لدينـا  مضيًفـا  الدوليـة”، 
ينقصنـا  لكـن  قضائيـة منـذ سـنتني، 

والرشعيـة”. االعـرتاف 
إبراهيـم  القـايض  اعتـر  جهتـه  مـن 
الحسـني "أن حـال املحاكـم يف املناطق 
لـن  النظـام  سـيطرة  عـن  الخارجـة 
يسـتقيم إن مل تكـن تحـت إرشاف جهة 
الكافيتـني  والخـرة  املرشوعيـة  لهـا 

املحاكـم". هـذه  إلدارة 

ِعد بالقادم  
َ

العدل التركية تعين قضاة منشقين.. والحكومة المؤقتة ت

هيكلية جديدة لمحاكم ريف حلب..
مجلس القضاء يرفض التدخل

بعد حوالي ثالثة أشهر من تشكيلها من قبل قضاة ومحامين اقترحهم "مجلس القضاء األعلى" في حلب، بتعاون مع الفصائل المقاتلة والمجلس 
المحلي في جرابلس، ُسلمت محكمة جرابلس المركزية إلى قضاة سوريين منشقين عن النظام السوري، ُعينوا من قبل وزارة العدل التركية، على أن 

تطبق هذه العملية على كافة محاكم الريف الحلبي، الخاضع لسيطرة فصائل "درع الفرات" تباًعا.

أخبار سوريا

ويف سـياق الحديـث عـن الوضـع الذي 
سـتؤول إليـه املحاكـم يف ريـف حلـب 
أن  "نتمنـى  الحسـني  قـال  الشـايل، 
يف  بهـا  قمنـا  التـي  مسـاعينا  تنجـح 
مجلـس القضـاء السـوري مـن خـالل 
وكل  املؤقتـة،  الحكومـة  مـع  التواصـل 
كامـل  أبدينـا  فقـد  املعنيـة،  الجهـات 
االسـتعداد للعمل وقدمنـا رؤية واضحة 

ومحـددة تنسـجم مـع مـا سـبق".
بحسـب  الرؤيـة،  هـذه  وتتضمـن 
الحسـني، "عـدم الوقـوع يف أي مطـب 
أو خلـل دسـتوري أو قانـوين، ال لجهـة 
تعيـني  لجهـة  وال  املحاكـم،  تشـكيل 
لجهـة  وال  فيهـا،  العاملـني  القضـاة 

بـه". العمـل  الواجـب  القانـون 
أبـو  املؤقتـة، جـواد  الحكومـة  رئيـس 
حطـب، أكد يف حديـث لعنـب بلدي أن 
"الحكومـة تقـوم برتتيـب كل املنطقـة 
ضمـن إطارهـا، إال أنـه يلزمهـا بعـض 
سـتة  منـذ  كحكومـة  نحـن  الوقـت… 
كل  ترتيـب  نعيـد  أن  نحـاول  أشـهر 
األمـور املاضيـة، وخـالل األيـام املقبلة 
سـتكون كافـة األمـور ضمـن برنامـج 

جديـد".
وأشـار أبـو حطب "إننـا نعيـد األنظمة، 
ومؤسسـاتنا كـا كانـت ولـن نخـرتع 

شـيئًا جديـًدا، الطبيـة  والخدميـة كاملة 
إلعـادة  ثابتـة  وقوانـني  أسـس  ضمـن 

ترتيـب البلـد مـن جديد".
الرؤيـة  "تطبيـق  أن  أوضـح  الحسـني 
كان كفيـاًل بإضفـاء الرشعيـة والطابـع 
الحقيقـي،  واملؤسسـايت  الدسـتوري 
ليـس فقط عـى محكمـة جرابلـس، بل 
عـى كل املحاكـم التـي ميكن إنشـاؤها 
الحًقـا يف سـائر املناطـق الخارجـة عن 

سـيطرة النظـام".
وأضـاف "يبـدو أن األمـور مل تـرس كا 
ينبغـي أن تكـون عليهـا، وتـم تكليـف 
بصفاتهـم  القضـاة  الزمـالء  بعـض 
محكمـة  يف  للعمـل  الشـخصية 
جرابلـس، ورغـم أننـا نتمنـى أن تتغري 
املحاكـم  وكل  جرابلـس  محكمـة  حـال 
لألفضـل، فإننا نؤكـد أن مجلس القضاء 
السـوري، والـذي يضـم معظـم قضـاة 
الدولـة السـورية والذين قطعـوا صلتهم 
بالنظـام، ال عالقـة لـه أبـًدا ال مبحكمـة 

املحاكـم". مـن  بغريهـا  وال  جرابلـس 
حطـب  أبـو  أكـد  الحديـث  ختـام  يف 
شـاق  عمـل  إىل  تحتـاج  "العمليـة  أن 
وترتيبـات خاصـة وتعديـالت خاصـة، 
وانتقـاء مـا نسـتطيع توجيهـه.. عمـل 

وقتًـا". كبـري جـًدا ويحتـاج 

تضـم منطقـة شـال حلب عـدًدا مـن املـدن والبلـدات الرئيسـية، التي 
تخضـع جميعها لسـيطرة فصائـل "الجيش الحـر"، املنضوية يف غرفة 
عمليـات "درع الفـرات"، وأبرزهـا: مـدن جرابلـس، واعـزاز، ومـارع، 

وقـرى وبلـدات الراعـي، ودابـق، وصوران.
وعقـب تحريـر املنطقـة الشـالية مـن حلـب، أُنشـئت عـدة محاكـم 
متفرقـة تولّـت الفصـل يف الخافـات والنزاعـات القامئـة بـن الناس 
والفصائـل، وكُلفـت بااللتـزام بتطبيق "األحـكام" بن األطـراف، وكان 

صـوران. محكمة  آخرهـا 
يف 5 شـباط 2017 زار رئيـس الحكومـة السـورية املؤقتـة، الدكتـور 
جـواد أبـو حطـب، مدينـة صـوران، للوقـوف عـىل أعـال املجالـس 
املحليـة واملحاكـم يف البلـدة، ومـدن الريـف الشـايل، وإعـادة تفعيل 

العمـل املؤسسـايت يف املنطقـة.
وقـال رئيـس الحكومـة إن الزيـارة تـأيت للوقـوف عـىل عمـل املحاكم 
التـي تـم افتتاحهـا مؤخـًرا، وتفعيـل "دور املؤسسـات يف املنطقـة".

وسـيركز عمـل املحاكـم املفتتحـة حديًثـا، بحسـب أبـو حطـب، عىل 
"أصـول املقاضـاة التـي سـادت يف سـوريا حسـب القانون السـوري، 

ومبـا ال يخالـف الرشيعـة اإلسـامية".

الخارجة عن  المناطق  المحاكم في  حال 
إن لم تكن تحت  النظام لن يستقيم  سيطرة 

الكافيتين  والخبرة  المشروعية  لها  جهة  إشراف 
المحاكم إلدارة هذه 

أهالي بلدة الشيوخ يتظاهرون في مدينة جرابلس للمطالبة بتحرير قريتهم واعادتهم الى قراهم  - 27 كانون الثاني 2017 )عنب بلدي(

مجلس القضاء األعلى:

قدمنا رؤية واضحة ونسعى للتواصل 
مع الحكومة
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الدورات التدريبية التي نظمتها بنفسج في إدلب - 2 آذار 2017 )عنب بلدي(

عنب بلدي - الغوطة الشرقية         

"آليـة التوثيـق خـرة بحد ذاتهـا، فهنـاك أمور 
غائبـة يف ذهننـا عن تاريـخ السـجل العقاري 
ومـن الـروري معرفتها لبـدء العمـل"، يقول 
يف  العقـاري  القسـم  عضـو  زيـاد،  مـروان 
الرشقيـة،  بالغوطـة  املحـي  عربـن  مجلـس 
والـذي يخضـع لورشـات تدريبيـة مـع زمائه 
يف املجلـس، برعايـة منظمـة "اليـوم التايل”، 
بـدأت يف األول مـن آذار الجاري وتسـتمر حتى 

. يته نها
الثـورة  قبـل  الرشقيـة  الغوطـة  يف  يكـن  مل 
سـوى سـجلن عقاريـن يف كل مـن عربـن 
ودومـا، وبينـا عمل مكتـب التوثيـق العقاري 
يف دومـا منـذ عـام 2013، بقي سـجل عربن 
غـر مفعـل حتـى اليـوم، "مـا جلـب فـوىض 
عقاريـة يف ظل غيـاب التنظيم"، وفـق املدرب 
يف  العقـاري  السـجل  ومديـر  الورشـات،  يف 

طه. عدنـان  دومـا، 
رفـع  عـىل  "نعمـل  بلـدي  لعنـب  طـه  يقـول 
مسـتوى القامئـن عىل القسـم العقاري ضمن 
املقبلـة،  الورشـات  أن  موضًحـا  الورشـات"، 
سـتكون لـكل مكتب وفـق اختصاصـه واملهام 
مـع  مرابطًـا  العمـل  "ليكـون  إليـه،  املوكلـة 

مكتـب التوثيـق يف دومـا”.

تخفيض عدد الورشات بسبب القصف
يوضح مسـؤول التواصـل يف "اليـوم التايل"، 
ثائـر حجـازي، أن ورشـات العمـل "ُخّفضـت 
مـن 25 إىل عـرش"، يف ظـل التصعيـد الـذي 
الورشـات  أن  إىل  مشـرًا  الغوطـة،  تشـهده 
تـأيت ضمن خطـة املنظمـة للعام الحـايل، يف 
مـرشوع "التوثيـق الوطني"، ويعتـر املجالس 
املدنيـة  الدولـة  "نـواة  املحليـة،  والتجمعـات 

الجديـدة".
يهدف املـرشوع  إىل حايـة الوثائق الرسـمية 

)سـجات امللكية العقارية وسـجات املحاكم(، 
وشـملت املرحلـة األوىل مـن املـرشوع، توثيق 
100 ألف سـجل عقـاري، يف 60 منطقة ضمن 
نسـًخا  املنظمـة  وسـلمت  إدلـب،  محافظـة 
العـدل  لـوزاريت  السـجات  مـن  إلكرونيـة 
املؤقتـة، وفـق  الحكومـة  املحليـة يف  واإلدارة 

القامئـن عليهـا.
املرحلـة الثانيـة ضمـت توثيق 208 ألف سـجل 
محافظـة  ضمـن  مناطـق  عـدة  يف  عقـاري، 
حلـب، ويف رساقـب، بينا يسـتمر العمل حتى 
اليـوم لتوثيـق سـجات املحاكـم يف مدينتـي 

واعزاز. األتـارب 
يتخـّوف املواطنـون عـىل أماكهـم، وخاصـة 
ويـرى  سـوريا،  مـن  للخـروج  اضطـروا  مـن 
عملهـم  أن  العقـاري،  بالتوثيـق  املهتمـون 
حتـى  امللكيـات،  عـىل  بالحفـاظ  يتلخـص 
يسـتطيعوا التـرف بعقاراتهـم، حـن العودة 

منازلهـم. إىل 

عنب بلدي - خاص        

"اسـتفدنا كثـريًا يف التعرف عـى أمناط 
الشـخصية للطفـل والتعامـل معـه ومع 
قمينـايس،  نـور  تقـول  املراهقـني"، 
املرشفـة يف مدرسـة "الحريـة" مبدينـة 
إدلـب، والتـي خضعـت لـدورة تدريبية، 
إىل جانـب العرشات مـن أقرانهـا، رعاها 
املكتـب التعليمي يف منظمة "بنفسـج"، 
الجـاري. آذار   2 الخميـس  وانتهـت 
اسـتهدف التدريـب العاملـني يف مكتـب 
املسـؤولني  واملرشفـني  الرتبـوي،  إدلـب 
وتصـف  إدلـب،  يف  املـدارس  عـن 
قمينـايس لعنـب بلـدي مشـاركتها أنها 
محاولـة لإلملام بجميـع محتويات العملية 
التعليميـة، “كون املصلحة مشـرتكة بيننا 
صعوبـات  إىل  الفتـًة  الطالـب"،  وبـني 
كانـت تعـاين منهـا، "اكتسـبنا مهارات 
تدعم سـعينا إلنجاح العمليـة الرتبوية".
 "SPS" الـدورة التـي احتضنتها صالـة
"دعـم  عنـوان  حملـت  إدلـب،  يف 
بتدريبات وأنشـطة  املحليـة  املجتمعـات 
مرتبطـة بالبيئـة املدرسـية"، واسـتمرت 
عـى مـدار ثالثـة أيـام، ركـز املدربون 
فيها عـى ثالثة محـاور، متمثلة بتدريب 
ودعـم  الشـخصية،  والتنميـة  الطفـل 
املجتمعـات، والتعليم يف حالـة الطوارئ 
واألزمـات، إضافـة إىل ورشـة عمل حول 

املدرسـية. اإلدارة 

39 مشرًفا خضعوا للدورة
حسـن القاسـم، مدرٌب ومنسـق تعليمي 
لـ"بنفسـج"،  التعليمـي  املكتـب  يف 
"تطوعيـة"، موضًحـا  الـدورة  إن  قـال 
أنهـا جـاءت "لدعـم املجتمعـات املحلية 
 24 مـدار  واسـتمرت عـى  والرتبويـة، 
سـاعة خـالل ثالثـة أيـام"، مشـريًا إىل 
أنهـا شـملت 39 متدربًـا، مـن املرشفني 

عـى 40 مدرسـة يف إدلـب.
ويـرى املنسـق أن نشـاط املتدربـني كان 
التدريبيـة  الـدورات  أن  مؤكـًدا  متميـزًا، 
"سـتنتقل إىل مناطـق أخـرى يف كل مـن 
إدلب وحلب، ليسـتفيد منها أكر عدد ممكن 

مـن القامئـني عـى العمليـة التعليمية”.

خطة إجرائية وإدارية لبناء قدرات 
الكوادر 

بعـض  مـع  الرتبـوي  املكتـب  تواصـل 
املنظات التي تعنـى يف مجال التدريب، 
وأبرزهـا “بنفسـج"، يف محاولـة "لرفع 
يف  قدراتهـم  وبنـاء  املرشفـني  كفـاءة 
وفـق  والرتبـوي"،  التعليمـي  املجـال 
محمـد عثـان، مديـر املكتب الـذي يتبع 

ملديريـة الرتبيـة والتعليـم يف إدلـب.
الذيـن  املرشفـني  أن  عثـان  ويـرى 
أن  "ميكـن  الـدورة  مـن  اسـتفادوا 
ينقلـوا تجـارب التدريبـات، إىل مديري 
املـدارس، مـن خـالل ورشـات تدريبية 
لتلبيـة  املـدارس،  داخـل  يقيمونهـا 
طالـب  ألـف   20 مـن  أكـر  متطلبـات 
إدلـب". يف  موزعـني  مـدرّس  وألـف 

إجرائيـة  خطـة  خـالل  مـن  "نسـعى 
وإداريـة، إىل بنـاء قـدرات كوادرنا يف 
كامـل"،  مسـتوى  عـى  إدلـب  مدينـة 

عـن  الرتبـوي  املكتـب  مديـر  يتحـدث 
موضًحـا  التدريبـات،  مـن  الهـدف 
املرشفـني،  اسـتهدفت  الـدورة  أن 
ضبـط  يف  األكـر  الـدور  لهـم  "ألن 
مـن  أفضـل  وهـم  التعليميـة،  العمليـة 
ميكنـه الربـط بـني املدرسـة واملجتمـع 
املحيـط، باعتبارهـم السـلطة األعى يف 

املـدارس".
وتـرشف مديريـة الرتبية "الحـرة" عى 
إدارة املـدارس يف محافظـة إدلـب، منها 
مجـال  يف  عاملـة  ملنظـات  يتبـع  مـا 
التعليـم، كمؤسسـتي "قبـس وارتقـاء" 
املدينـة(،  يف  مـدارس  أربـع  )تديـران 
بينـا تديـر منظـات أخـرى مـدارس 

عـى مسـتوى املحافظـة ككل.
الـدورة  حـروا  ممـن  عـدد  يقـول 
التدريبيـة إنهم حصلوا عـى كم "جيد" 
مـن املعلومـات، فيـا يتعلـق بالتعامل 
واملعلمـني،  واإلداريـني  الطـالب  مـع 

يف  املـرشف  العثـان،  عبـود  ومنهـم 
يف  ويؤكـد  بإدلـب،  الرتبيـة  مـدارس 
حديـٍث إىل عنـب بلـدي أن املوضوعات 
“اسـتفدنا  مفيـدة،  كانـت  الـدورة  يف 
تلبيـة  اسـتمرار  ضـان  يف  خاصـة 
القصـف". رغـم  املـدارس  احتياجـات 

باملجـال  العاملـة  املنظـات  تسـعى 
تنسـيق  إىل  إدلـب،  يف  التعليمـي 
الجهـود، وكانـت آخرهـا ملتقيـان أقيا 
يف مدينـة إدلـب، ومعـر بـاب الهـوى 
الثـاين  الحـدودي مـع تركيـا، كانـون 
خانـة،  يف  االثنـان  وصـّب  املـايض، 
تواجـه  التـي  للمشـاكل  إيجـاد حلـول 
التعليـم، ودعـم املشـاريع التعليمية يف 

"املحـرر". الجـزء 
ويرى القامئون عـى العملية التعليمية يف 
إدلب، رضورة يف سـحب املظلة من النظام، 
"الـذي يأخذ منًحـا ماليـة زورًا، باعتباره ال 

يُغطـي أيًا من املناطـق املحررة".

ضمن مشروع "التوثيق الوطني"

دّرب كوادر مجلس عربين على التوثيق العقاري
ُ

"اليوم التالي" ت

بدعٍم من المكتب التعليمي في منظمة "بنفسج"

 تأهيلية
ٌ

دورات
لمشرفي التربية "الحرة" في إدلب 

ُعرفـت منظمـة "بنفسـج" 
املجـال اإلغايث  بعملهـا يف 
والطـوارئ والدعـم النفيس 
منذ  السـوري،  الشـال  يف 
تأسيسـها يف مدينـة إدلـب 
أيـدي  عـىل   ،2011 عـام 
الشـباب  مـن  مجموعـة 
املدينـة  لخدمـة  "الطامـح 
توسـعت  ثـم  وأهلهـا"، 
ليصـل عدد الكـوادر العاملة 
فيهـا حالًيـا إىل أكـر مـن 

وشـابة. شـابًا   350

كمنظمـة  التـايل"  "اليـوم  تأسسـت 
 ،2011 عـام  حكوميـة  غـر  سـورية 
الضـوء  لتسـلط   ،2012 يف  وانطلقـت 
عـىل قضايـا سـيادة القانـون والعدالة 
االنتقاليـة، وتضم املنظمـة أكر من 11 

فريًقـا يف سـوريا.

بـدأت أرشـفة السـجات العقاريـة يف 
دومـا، مـن خـال سـبعة مكاتـب، ثـم 
أنشـئ مكتـب "النافـذة الواحـدة"، إىل 
ليتطـور  العقـود،  منـاذج  ُوّحـدت  أن 
العمـل عر تسـعة مكاتب، بعـد إضافة 
األرشـفة اإللكرونية ومكتـب األمتتة. 

http://www.enabbaladi.net/archives/135018
http://www.enabbaladi.net/archives/135015
http://www.enabbaladi.net/archives/135015
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رجل يتأمل ما جرى باألبنية داخل حي المنشية في درعا البلد - شباط 2017 )وكالة نبأ(

إدلب - طارق أبو زياد    

هكـذا بدأ بـراء بيطـار )40 عاًما(، صاحب 
سـوق  يف  اإللكرونيـة  لـأدوات  محـل 
مدينـة إدلـب، جوابـه عـن سـؤاٍل حـول 
مـا يفعله يـوم الجمعـة، كحـال املوطنن 
القاطنـن يف إدلب، وهـو العمل يف كافة 

األسـبوع. أيام 
التجاريـة  واملحـات  األسـواق  افتتـاح 
انتشـارها يف  ازداد  الجمعـة ظاهـرة  يف 
الشـال السـوري عموًمـا، بعدمـا اعتـاد 
مـع  العطلـة  يـوم  قضـاء  عـىل  النـاس 

األقـارب. وزيـارة  التنـزّه  أو  العائلـة، 

يوم للعمل ال للتنّزه
يـوم  محلـه  فتـح  بيطـار  بـراء  اعتـاد 
الجمعـة منذ سـنة، ويقول لعنـب بلدي إن 
السـبب الرئيـيس لعملـه يف العطلـة، هو 
جنـي بعـض األربـاح اإلضافية، ال سـيا 
مـن  تعـاين  العمـل  قطاعـات  أغلـب  أن 
تراجـع الدخـل وصعوبـة تحصيـل املوارد 

. لية ملا ا
املناطـق  ويعـاين السـوريون يف عمـوم 
يف  املـال  عـىل  الحصـول  صعوبـة  مـن 
الحركـة  وتراجـع  األسـعار  ارتفـاع  ظـل 

التجاريـة عىل جميع املسـتويات، يف ظل 
الحـرب الدائـرة منـذ سـنوات.

منـار هنـداوي، خريجـة كليـة الصيدلـة 
ومتلـك صيدليـة يف ريف إدلـب الجنويب، 
“أصبـح  الجمعـة  يـوم  التنـزه  إن  تقـول 
مـن املـايض… نحـن يف حـرب والقصف 
يومـي… الجمعـة أصبـح كغره مـن أيام 
الجمعـة،  صـاة  إال  تغيـر  ال  األسـبوع. 

والتـي تلغـى أحيانًـا أيًضـا”.
وتـردف الصيدالنيـة "عمـي يوجـب عي 
مـن  الكثـر  فهنـاك  النـاس،  مسـاعدة 
التـي  االسـتثنائية  والحـاالت  املـرىض 
النـاس للـدواء يف أوقـات  يحتـاج فيهـا 
يـوم  بعمـي  أقـوم  لذلـك  مفاجئـة… 
الجمعـة لخدمـة أي أحـد قد يحتـاج لدواء 

نقدمـه". مـا  يشء  أي  أو 

تعويض عن أيام القصف 
عـي الحمـوي، نـازح مـن مدينـة حاة، 
يعتـر حركـة األسـواق يف يـوم الجمعـة 
“أمـًرا طبيعًيـا”، فـا يـكاد مير األسـبوع 
أكـر  أو  ليـوم  الحركـة  تتوقـف  أن  دون 
بسـبب القصف، “وهـو ما يعـود بالرر 
عـىل أصحـاب املحـات مـن جهـة، وعىل 
املواطنـن الذيـن لهم حاجـات ومتطلبات 

مـن السـوق مـن جهة أخـرى".
ويرى الشـاب أن األسـواق تشكل “خدمة” 
للباعـة والزبائـن عـىل حـد سـواء، “وال 
أن األسـواق تفتـح فقـط  الجـزم  ميكـن 
ألن التجـار يريـدون املزيـد من املـال، فلو 
مل تكـن هنـاك حركـة النـاس ملـا فتحـت 

املحـات”.

كهٌل إدلبي يرفض تغيير التقاليد
يف حن عـارض الحاج مرهـف العبييس، 
وهـو أحـد كبار السـن يف إدلـب، فكرة أن 
يكـون يـوم الجمعـة كغـره مـن األيـام، 
وعـزا ذلـك إىل اعتباره "عيـد خّصصه الله 
للمسـلمن، وعىل النـاس أن يرتاحوا فيه، 
بغـض النظـر عـن الحـرب وغرهـا، فهو 
يـوم مقـدس ويجـب احرامـه وإعطـاؤه 
نوًعـا من الخصوصيـة عن باقـي األيام”.

وعـىل الرغـم من حركـة يـوم الجمعة يف 
مختلـف املجـاالت، إال أنـه يبقـى العطلـة 
واملؤسسـات  املنظّـات  لـدى  الرسـمية 
األطبـاء  وعيـادات  كاملـدارس  اإلداريـة، 
يقصـدون  املواطنـون  ويبقـى  وغرهـا، 
فيـه قضـاء حاجاتهـم، فالحـرب مل ترك 
كافيـة  فسـحة  السـورين  حيـاة  يف 

النفـس. للراحـة والرويـح عـن 

"تمّدد" أدخل اآلالف في دائرة الحصار وأجبر قرًى بأكملها على النزوح

"جيش خالد" يخلط أوراق حوران في "أصعب" أوقاتها

تقارير المراسلين

“الجمعة"
يوم عمل
في إدلب

المنظمات اإلغاثية كانت في حالة عمل 
دائم لمساعدة نازحي درعا البلد، واليوم أصبح 
العمل مضاعف مع تداعيات ما يحصل في 
حوض اليرموك

"أنتهي من صالة الجمعة وأتجه إلى 
السوق الفتتح دكاني كأي يوم آخر، فلم 

يعد هناك وقت للراحة أو متسع إليقاف 
العمل... ولو نزل الناس إلى األسواق قبل 

الصالة لفتحت دكاني أيًضا”.

درعا - عنب بلدي     

بعد عدة أشـهر مـن هـدوء الجبهات ضد 
قـوات األسـد يف محافظـة درعـا، الـذي 
الجنوبيـة  للمحافظـة  اتهامـات  تخللـه 
بالخيانـة،  وأخـرى  باملهادنـة  تـارة 
املعارضـة  فصائـل  مقاتلـو  اسـتنهض 
يف درعـا “الهمـم”، وأعلنـوا عـن معركة 
باسـم "املوت وال املذلـة”، بهـدف انتزاع 
السـيطرة عـى حيـي املنشـية وسـجنة 
مـن  يعتـران  اللذيـن  البلـد،  درعـا  يف 
أبـرز معاقل قوات األسـد العسـكرية يف 
إىل  السـوريني  أعـني  لتتوجـه  املدينـة، 
مجريـات املعركـة، التي وصفهـا األهايل 
واملتابعون، بأنهـا أرشس معارك محافظة 

درعـا منـذ بدايـة الثـورة السـورية.
يف خضـم أحـداث املعركـة، ويف غفلـة 
املعـارك  نـريان  اشـتعلت  الجميـع،  مـن 
يف  وتحديـًدا  الغـريب  درعـا  ريـف  يف 
بعدمـا  أوجهـا،  الريمـوك عـى  حـوض 
رضب "جيـش خالـد بـن الوليـد"، املتهم 
مـن املعارضـة مببايعـة تنظيـم "الدولة 
اإلسـالمية"، رضبته املوجعـة، ومتّدد إىل 
مسـاحات واسـعة عـى حسـاب فصائل 
عـى  سـيطرته  ليفـرض  املعارضـة، 
بلـدات تسـيل وسـحم الجـوالن وعدوان 
مكتسـباته،  ألبـرز  باإلضافـة  وجلـني، 
بالسـيطرة عى تل عشـرتة وتـل الجموع 
مـن  كبـرية  أعـداًدا  موقًعـا  العسـكري، 

القتـى مـن عنـارص املعارضـة املسـلحة 
باإلضافـة لعـدد مـن املدنيـني.

هـذا التقـدم الرسيع واملفاجـئ، مل يجذب 
األنظـار واالهتام عن معركـة "املوت وال 
املذلة" فقـط، بل خلـط أوراق حوران يف 
أصعـب أوقاتهـا، بعدمـا أظهـر "جيـش 
خالـد" قـدرة عى اخرتاق صفـوف قوات 
املعارضـة، ورضبهـا من الخلـف وانتزاع 

السـيطرة منها يف أوقات قياسـية.
كـا أن هذه املعركـة، ال تبدو كسـابقاتها 
بالنسـبة لـ "جيـش خالد"، الـذي اعتمد 
سـابًقا أسـلوب "حـرب العصابـات" يف 
الـرب واالنسـحاب، هـذا الـرأي أيـده 
يرمـوك  وكالـة  مراسـل  عمـر"،  "أبـو 
اإلخباريـة العاملـة يف حـوض الريمـوك 
بلـدي،  عنـب  إىل  حديثـه  يف  سـابًقا، 
متعـرًا "املعركة اليـوم، هي رسـم جديد 

لخارطـة الريـف الغـريب".
الفـرتة  طـوال  خالـد"  "جيـش  عمـل 
التمـدد،  لهـذا  التجهيـز  عـى  املاضيـة 
بحسـب املراسـل، الـذي أضـاف "طوال 
أشـهر الحصار املاضيـة، كان جيش خالد 
ينظّـم الـدورات العسـكرية يف حـوض 
الريمـوك ويرتـب بيتـه الداخـي، ويعزز 

مـن انتشـار خاليـاه خـارج املنطقـة".
ويشـري خط سـري املعركة إىل أن "جيش 
مـا  "أول  االنسـحاب،  ينـوي  ال  خالـد" 
سـيطر عليـه مقاتلـو جيـش خالـد هـو 
تـل الجمـوع العسـكري، وعندمـا تأكدوا 

متـددوا  عليـه،  سـيطرتهم  إحـكام  مـن 
إىل سـحم الجـوالن وتسـيل، ثـم عدوان 
وتل عشـرتة، وأخـريًا إىل جلـني وأطراف 
حيـط، هـذا يعنـي أنهـم رسـموا خطـة 
للبقـاء يف املنطقـة، ال االنسـحاب منها".
"جيـش  بـدأ  التـي  املارسـات  أن  كـا 
سـيطرته  مناطـق  يف  يطبقهـا  خالـد" 
الجديـدة، توحـي برغبته يف البقـاء فيها 
طويـاًل، "حيث فـرض كثريًا مـن األوامر 
سـيطرته  مناطـق  يف  األهـايل  عـى 
عـى  القيـود  بوضـع  وبـدأ  الجديـدة، 
ثابتـة  نقاطًـا  ووضـع  العامـة،  الحيـاة 
ومتحركـة لـه، يف نسـخ ماثل ملـا فعله 
يف القـرى الخاضعة لسـيطرته سـابًقا"، 
وعـى الرغـم أن فصائل املعارضة شـنت 
عـدة هجـات يف محاولـة السـتعادة ما 
خرستـه، إال أنهـا ُمنيت بخسـائر إضافية.

وقـال "أبـو عمـر”، متحدثًا عن خسـائر 
فشـل  وراء  "السـبب  السـوري،  النظـام 
فهمهـا  عـدم  هـو  املعارضـة،  هجـات 
ألسـلوب قتـال جيـش خالـد حتـى اآلن، 
فهـو يعتمـد عـى الكائـن واملنـاورات 
الرسيعـة، لذلـك هـو اسـتعاد السـيطرة 
عـى تـل عشـرتة وجلـني، بعد سـاعات 
قليلة مـن إعـالن املعارضة اسـتعادتها". 
املعركـة قـد  أن هـذه  أبـو عمـر  ويـرى 
متتد ألشـهر طويلـة، إال يف حـال حدوث 
تغيـري جـذري تفرضه املعارضـة أو قوى 

خارجيـة عـى أرض املعركـة.

عشرة آالف نازح
ومل تقتـرص تداعيـات مـا يحصل عى 
الصعيد العسـكري، بل حمـل تداعيات 
إنسـانية تعيشـها حوران للمرة األوىل 
منـذ سـنوات، فبعـد أن كانـت قـرى 
تعيـش  الغربيـة  الريمـوك  حـوض 
عـى وقـع حصـار تفرضـه فصائـل 
مـن  أكـر  السـورية عـى  املعارضـة 
50 ألـف نسـمة، شـكل متـدد "جيش 
خالـد" متـدًدا لدائـرة الحصـار أيًضا، 
ألـف   100 يقـارب  لهـا مـا  ليضيـف 
نسـمة من أهايل بلدات تسـيل وسـحم 
أجـرت  بينـا  وعـدوان،  الجـوالن 
املعـارك أكـر مـن عـرشة آالف نسـمة 
عى النـزوح مـن بلديت جلـني وحيط 
بشـكل خاص، وهـو ما أضـاف املزيد 
مـن األعبـاء عـى املؤسسـات اإلغاثية.

شـادي املصالحـة، املسـؤول امليـداين 
عن توزيـع املواد اإلغاثيـة، أوضح، يف 
حديـٍث إىل عنـب بلـدي، أن أكـر من 
1200 عائلـة نزحـت عن بلـديت جلني 
وحيـط خـالل أيـام قليلـة، "املنظات 
اإلغاثيـة كانـت يف حالـة عمـل دائـم 
ملسـاعدة نازحـي درعـا البلـد، واليوم 
أصبـح العمـل مضاعـف مـع تداعيات 

مـا يحصـل يف حـوض الريمـوك".
املقـام  يف  العائـالت  هـذه  وتعـاين 
أي  قبـل  النـزوح  صعوبـة  مـن  األول 
يشء آخـر، "رقعـة املعارك بـني جميع 
األطـراف فـرض عى النازحني سـلوك 
طريـق الـوادي، الوعـر جـًدا، والـذي 
عليـه"،  السـري  املركبـات  ال تسـتطيع 

املصالحـة. بحسـب 
تواجههـم  النازحـني،  وصـول  وبعـد 
للسـكن،  مـكان  توفـري  يف  صعوبـة 
وأوضـح املصالحة "هناك أزمة سـكن، 
الطرقـات  تفـرتش  باتـت  والعائـالت 
الوقـت  يف  واملسـاجد  واملـدارس 
الراهـن، يف بلدات األشـعري والعجمي 

وعموريـة وتـل شـهاب واملزيريـب”.
ويقترص عمـل املنظـات اإلغاثية عى 
توزيع املسـاعدات الغذائية والشـتوية، 
وأكّـد الناشـط اإلغـايث "ال يوجـد أي 
الراهـن،  الوقـت  يف  جذريـة  حلـول 
نحـن نسـاعد النازحـني عـر تأمـني 
أهم املسـتلزمات، حتى يحصـل انفراج 
عـى األرض بعودتهـم إىل منازلهم، أو 

بإنشـاء مخيـات مجهزة". البـدء 
يف  مازالـوا  الذيـن  األهـايل  وحـول 
البلدات التـي خضعت حديثًا لسـيطرة 
"جيـش خالـد"، قـال املصالحـة "قبل 
التطـورات األخـرية، كان أهـايل القرى 
التـي تخضـع لسـيطرة جيـش خالـد 
يحصلون عـى املسـاعدات، لكن كانت 
اإلجـراءات تقتي أن يغـادروا مناطق 
سـيطرته إىل مناطـق سـيطرة الجيش 
الحـر، للحصـول عـى هذه املسـاعدة، 

ثـم يعـودوا إن أرادوا ذلك".
"مـن  يكـون  أن  الناشـط  وتوقـع 
الصعـب العمـل يف مناطـق سـيطرة 
جيـش خالـد ألسـباب عديـدة، لذلـك 
إن اسـتمر الوضـع عـى ما هـو عليه، 
عـى  مجريـن  سـنكون  أننـا  أظـن 
توزيـع املسـاعدات عـى أهـايل بلدات 
وعـدوان،  الجـوالن  وسـحم  تسـيل 

بلداتهـم". خـارج 
املعارضة،  مل تقـدم قيـادات فصائـل 
أي  التقريـر،  إعـداد  سـاعة  حتـى 
رشٍح رسـمي ملـا حصـل، ومل تقـدم 
أي تفسـري للكيفيـة التـي كـرس فيها 
الدفـاع  خطـوط  خالـد"  "جيـش 
مسـاحات  عـى  سـيطرته  وفـرض 
القتـى  عـرشات  موقًعـا  واسـعة، 
األهـايل  لكـن  قليلـة،  سـاعات  يف 
الحصـول  حقهـم  مـن  أن  يعتـرون 
عـى توضيـح حقيقـي، ال يوضح ما 
حصـل فقـط، بـل يقـدم املسـؤولني 

للمحاسـبة. واملقرصيـن 
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حمص - جودي عرش        

ثنـاء  إىل  بالنسـبة  آمنـة  املنـازل  تعـد  مل 
أبنـاء حيهـا  التـي مل تعتـد مـع  املحمـد، 
بالقنابـل  االسـتهداف  عـى  الحمـي 
املظليـة، بينـا يعجـز اإلغايث “أبـو عمر” 
عن تقديـم ما يخّفـف كربة سـكان الوعر، 
إدخـال  عـن  املتحـدة  األمـم  عجـز  بعـد 

اإلنسـانية.  املسـاعدات 

أيام دامية وال فرصة للنجاة
بـدأت الحملة العسـكرية عـى الحي يف 7 
شـباط املايض، بشـكل مفاجئ مـن خالل 
اسـتهدافه مـن قبل قـوات األسـد باملدفعية 
الثقيلـة، وصواريـخ الفيـل مـا أوقـع عدًدا 

مـن الجرحى يف اليـوم األول.
ثنـاء املحمـد، إحـدى أهـايل حـي الوعـر 
املحـارص، تقـول "يف فـرتة الظهـرية مـن 
اليـوم األول بـدأ النظـام اسـتهدافه للحـي 
يف مشـهد غري مسـبوق، إذ كان اآلالف من 
سـكان الحـي يف الشـوارع… االسـتهداف 
كان رشًسـا ومل يكـن هنـاك مـكاٌن آمـن ال 
تصلـه القذائـف التـي تتسـاقط مـن كافة 

الجهـات”.
وزادت وتـرية القصـف بدخـول الغـارات 
الجويـة، عقـب سلسـلة التفجـريات التـي 
طالت فرعـي أمن الدولة واألمن العسـكري 
يف مدينـة حمـص، والتـي تسـببت مبقتل 
ضبـاط وعنـارص، يف 25 شـباط املايض.

تتابع ثنـاء "بعد تفجـريات املراكـز األمنية 
أننـا سـنكون املتهـم األول، رغـم  شـعرنا 
معرفـة النظـام باسـتحالة هـذه الفرضية، 
وبحكـم العـادة نعلم أن الوعر هـو الوجهة 
التـي يوقـع النظـام عليهـا جـام غضبـه.. 
لذلـك كنا نخـى تصعيـًدا عنيًفـا وتحقق 

مـا كنا نخشـاه".
املنـازل واملالجـئ مل تكـن آمنـة، خاصـة 

املظليـة  للقنابـل  النظـام  اسـتخدام  بعـد 
الفراغيـة التي تـزن نحو 500 كيلـو غرام، 
والتي تحـدث دماًرا كبـريًا يف املنطقة التي 

تسـتهدفها.
بهـذه  نسـتهدف  "مل  ثنـاء  وأوضحـت 
القنابـل )الفراغيـة( مـن قبـل، وظننـا يف 
بـادئ األمـر أنهـا بالونات حراريـة، لتتبني 
فيـا بعـد قدرتهـا الكبـرية عـى الحفـر 

والتدمـري”.

كارثة إنسانية متوقعة
ارتبـاط دخـول القوافـل باملفاوضات كانت 
عائًقـا أمـام أهـايل الحـي البالـغ عددهـم 
أكـر من 13 ألف عائلة، بحسـب املسـؤول 

أبـو عمر. اإلغـايث، محمد 
وقـال املسـؤول  لعنـب بلدي "مل تسـتطع 
القوافـل األمميـة الدخول إىل الحـي كونها 
مبـارش"،  بشـكل  باملفاوضـات  ترتبـط 
مضيًفـا "حتـى وإن كان لألمـم املتحدة نية 
الدخـول قبيل جنيـف، إال إن النظـام عرقل 

الدخـول إليهـا، ورسقتهـا ونهبها".
و"يف األيـام املاضيـة تسـبب تأخري دخول 
القوافـل إىل الحـي بخلـق أزمـة إنسـانية 
كبـرية، إذ فقد حليـب األطفـال والحصص 

الغذائيـة مـن طحـني وغريها”.
وأفرغـت محتويـات قافلـة لألمـم املتحـدة 
مـن قبـل ميليشـيا اإلمـام الرضـا، يف 21 
شـباط، يف قـرًى موالية للنظام السـوري، 
واعتـدت امليليشـيا عـى املرافقـني للقافلة، 
بحسـب معلومات عنـب بلدي، األمـر الذي 

أكدتـه األمـم املتحـدة يف بيـان الحق.
وبحسـب املسـؤول فـإن أعـداد الحصص 
حصـة  ألـف   15 مـن  ُخفضـت  الغذائيـة 
إىل عـرشة آالف حصـة، كان مـن املفرتض 

دخولهـا بعـد اجتـاع أسـتانة.
"عجـز حقيقـي يشـعر بـه اإلغاثيـون إزاء 
أهـايل الحـي"، أضـاف املسـؤول اإلغـايث 

فــ "مل نعد قادريـن عى تقديم املسـاعدة 
واسـتنفدنا كل املـواد اإلغاثية… هـذا األمر 
خطـري إن مل تدخـل األمـم املتحدة بشـكل 

عاجـل تنقـذ فيـه األبرياء”.

290 جريًحا وال إمكانيات طبية
الحملـة  مـن  املاضيـة  األيـام  خـالل 
بلغـت  املحـارص  الحـي  عـى  العسـكرية 
حصيلـة الجرحى 290 جريًحـا، إىل جانب 
47 مـن الضحايـا املدنيـني بينهـم عـرش 
نسـاء و13 طفاًل، بحسـب طبيب اإلسعاف 

عـي جمعـة.
العسـكرية  للحملـة  األول  اليـوم  ومنـذ 
الحـي  الحـريب  الطـريان  اسـتهدف 
الحمـي بــ 128 غـارة بينهـا 26 تحمل 
صواريـخ مظليـة، و78 صاروًخـا من نوع 
"فيـل"، إضافـًة إىل أكر مـن 500 قذيفة 

بـني هـاون ودبابـة و مدفـع 57".
عنـب  إىل  حديـٍث  يف  الطبيـب،  وأوضـح 
 35 أجـرى  امليـداين  املشـفى  أن  بلـدي، 
13 عمليـًة  عمليـة جراحيـة مـن ضمنهـا 

أصحابهـا. أعضـاء  بـرتت 
وأضـاف مدير املشـفى امليـداين، أبو محمد 
السبسـبي، أنه إىل جانب الحاالت السـابقة 
"ظهـرت حـاالت أصيبت بأمراض نفسـية، 
التـي  التغذيـة  نقـص  حـاالت  عـن  عـدا 

أصابـت األطفـال بشـكل خاص.
وخـالل الحديـث مـع مديـر املشـفى عـن 
"اسـتنفار  إىل  أشـار  الطبـي،  الوضـع 
الـكادر الطبـي يف الحـي، والعمل بشـكل 
متواصـل عـى مـدار 24 سـاعة، اسـتنفد 
مـن خاللها قـواه الجسـدية والنفسـية يف 

ظـل نقـص األدوات الطبيـة".
إىل  العنـارص  كـا تعـرض بعـض مـن 
اإلصابـات املبـارشة، ما أسـهم يف زيادة 
الطبيـة،  الكـوادر  يف  الحـاد  النقـص 

السبسـبي. وفـق 

رون
ّ

أطباء الوعر يحذ
من “كارثة إنسانية” متوقعة

طفل بين آثار الدمار في حي الوعر 
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أورفة - برهان عثمان        

"بدنـا نعيـش"، كلمتـان سـهلتا النطق، 
ولكـن "أبـو محمـد"، الذي ميلـك بقالية 
يف مدينـة الرقـة، نطقهـا بلهجـة رقية 
الحركـة  وصفـت  طويلـة،  وتنهيـدة 
التجاريـة يف أسـواق املدينـة، وأتبعهـا 
بعبـارة "رغـم الحـرب والقصـف مايش 

الحـال”.
محمـد،  أبـو  السـتيني  يـراه  وصـٌف 
املدينـة،  تعيشـه  الـذي  للحـال  واقًعـا 
يف ظـل "ظلـم" ومضايقـات التنظيـم، 
ومـا يفرضه عـى التجـار مـن رضائب، 
بلـدي  عنـب  إىل  حديـٍث  يف  مضيًفـا 
غـري  واألوضـاع  االقتصاديـة  "الهـزات 
التجـارة  عـى  تقـي  ال  املسـتقرة، 
منوهـا  تعيـق  أنهـا  رغـم  بالـرورة، 

.“ وازدهارهـا 

ارتفاع أسعار المواد 
يقـّدر ناشـطون عـدد املدنيـني يف الرقة 
مايزالـون  مـدين،  ألـف   200 بحـوايل 
ميارسـون حياتهـم داخل املدينة، وسـط 
تضييـق "كبـري" مـن تنظيـم "الدولـة 
اإلسـالمية"، الذي يسـيطر عـى املدينة، 

بينا جلبـت التحركات املتسـارعة باتجاه 
املدينـة، إثـر املعارك املسـتعرة يف ريفها، 
الغذائيـة  املـواد  أسـعار  يف  ارتفاًعـا 

والتموينيـة، وفـق األهـايل.
 400 إىل  الخبـز  ربطـة  سـعر  ووصـل 
لـرية سـورية، رغـم انخفـاض جودتـه، 
ورجح بعـض األهـايل الذين اسـتطلعت 
عنب بلـدي آراءهـم، ارتفاًعا مسـتمرًا يف 
ظـل نقـص الطحـني والقمـح، متحدثني 
عن وصول سـعر ليرت املـازوت إىل 500 
لـرية، وتجاوز سـعر ليـرت البنزين حاجز 

لرية.  700
حسـني عي، مالـك محـٍل لبيـع األدوات 
املسـتعملة يف الرقـة، قـال إن تدفق املال 
"إال  ينقطـع،  مل  الرقـة  إىل  والبضائـع 
أنـه شـهد اضطرابًـا يف املسـتوى بـني 
كانـوا  فالتجـار  واالنخفـاض،  االرتفـاع 
دوًمـا يجـدون مصـادر لبضائـع جديدة 
ترفـد السـوق، مـا سـاعد يف اسـتمرار 

التجاريـة". العجلـة  دوران 
“أثـر واضـح" تحدث عنه حسـني، عازيًا 
السـبب لألوضـاع األمنية غري املسـتقرة، 
وتكـرر إغالق الطرق واملعابـر الحدودية، 
"فسـوق الرقـة مسـتهلك وليـس منتًجا، 
كـا أن أغلبيـة البضائع تـأيت من مناطق 

النظـام أو من خـارج الحدود ".
الرقـة،  إىل  املاليـة  التدفقـات  مصـادر 
الخارجيـة  التحويـالت  مـن  تـأيت 
النازحـون  يجلبهـا  التـي  واألمـوال 
وفـق  املدينـة،  إىل  معهـم  الريـف  مـن 
األهـايل، إضافـة إىل ما يضخـه التنظيم 
لعنـارصه  يعطيهـا  التـي  األمـوال  مـن 
كمرتبـات، ومـا يُوزّعـه مـن "صدقات" 

املدينـة.  عوائـل  بعـض  عـى 

من وإلى الرقة 
بالنسـبة ملدينة مقبلة عـى حرب وتعيش 
قصًفـا يوميًـا، رمبا كان مـن املفرتض أن 
تُصـاب أسـواقها بالركود، إال أنها تشـهد 
حركـة بيـع ورشاء شـبه طبيعيـة، رغـم 
صعوبـات التنقـل وارتفاع أجـوره، وفق 
تنقـل  الحسـني، سـائق شـاحنة  خلـف 

املـواد والبضائـع مـن وإىل الرقة.
طـريان "التحالـف الـدويل" دمـر خالل 
الفـرتة املاضيـة، بعـض جسـور الرقـة، 
يف محاولـة لعزلهـا عـن محيطهـا، ومن 
بينهـا الجـرس القديـم املعـروف بجـرس 
املعروف  الجديـد  "املنصـور"، والجـرس 
جـرس  إىل  إضافـة  "الرشـيد"،  بجـرس 
"املقلـة"، مـا قسـم الرقـة إىل ضفتـني 

جنوبية وشـالية، بالنسـبة لنهر الفرات.
ورأى الحسـني أن حركـة البيـع والـرشاء 
مل  إذ  الجسـور،  تدمـري  رغـم  مسـتمرة 
يتوقـف التواصـل مـع الخـارج، رغم أن 
حركـة العبـور والنقـل انخفضـت، بينا 
اسـتمر نقـل البضائـع من خـالل ماليك 

القـوارب، مقابـل مبالـغ ماليـة.
سـوق العقـارات يف املدينـة تأثـر بدوره 
مبجريـات األحـداث، إذ شـهد انخفاًضـا 
واملنـازل،  الشـقق  أسـعار  يف  حـاًدا 
بعـد بيـع الكثـري مـن األهـايل ملنازلهم، 
قبـل نزوحهـم عـن املدينـة، يف حركـة 
عكسـية، قللـت مـن الوافديـن إليهـا، ما 
خّفض نسـبة الطلـب عى املنـازل )رشاء 

وإيجـار(.

عناصر التنظيم "ُيعّفشون"
وانسـحب ضعـف التـداول عـى األثـاث 
والجديـد،  املسـتعمل  بشـقيه  املنـزيل، 
وعزا حسـني انخفاض أسـعاره "بسـبب 
بيـع عـدد مـن عنـارص التنظيـم األثاث 
سـكنوها،  التـي  املنـازل  يف  املوجـود 
أمالكـه  إىل  التنظيـم  ضمهـا  والتـي 

مختلفـة". بحجـج  متذرًعـا 
بعـض عنـارص التنظيـم الذيـن حصلوا 

بيـع  أو  ببيعهـا  رشعـوا  املنـازل،  عـى 
فيهـا، ووفـق شـهادات حملهـا  األثـاث 
بلـدي، فـإن  األهـايل إىل عنـب  بعـض 
بعضهـم غـادر متجًهـا إىل ريـف ديـر 
الـزور، لبيعهـا يف مـكاٍن "أكـر أمًنـا و 
أقـرب إىل الحـدود العراقية السـورية ".

"شـكل  بأنـه  األمـر  وصـف  الحسـني 
مـن أشـكال التعفيـش"، متوقًعـا زيادة 
مـع  املقبلـة،  الفـرتة  خـالل  الظاهـرة 
تضييـق الحصار عـى املدينـة، "فبعض 
إىل  يصـل  مـا  كل  يبيعـون  العنـارص 
أيديهـم قبـل أن يهربـوا مـن املدينـة".

يكـر الحديـث بـني أهـايل الرقـة اليوم، 
عـن تخزيـن تنظيـم "الدولـة"، للمـواد 
بينـا  يطـول،  قـد  لحصـار  اسـتعداًدا 
يخفـي التجـار بضائهـم لبيعهـا بسـعر 
أعـى يف ظـل الحصـار، وفـق األهـايل.

مـن  البضائـع  بعـض  فقـدان  ورغـم 
األسـواق، وشـح أخرى، تـزداد املخاوف 
األيـام،  مقبـل  مـن  األهـايل،  لـدى 
متخوفني من اشـتداد الحصـار وتكثيف 
القصـف، إال أنهـم يرصون عـى متابعة 
حياتهـم عاقديـن األمـل عى غـٍد أفضل، 
عـودة  آملـني  أحوالهـم،  فيـه  تتحسـن 

مدينتهـم إىل سـابق عهدهـا.

الحصار يلقي بآثاره على األسواق

أهالي الرقة يتابعون حياتهم بين "ظلم" التنظيم 
و"َجور" التجار

http://www.enabbaladi.net/archives/135006
http://www.enabbaladi.net/archives/135006
http://www.enabbaladi.net/archives/135003
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محمد رشدي شربجي 

ليس يف العامل اليوم أسوأ من اإلرهاب إال 
الحرب عليه، هذه الهاوية السحيقة التي 

ابتلعت دواًل وأقواًما وحضارات ال يبدو لها 
يف املدى املنظور قاع، واليوم وبعد عقدين 
من هذه الحرب املجنونة عىل إرهاب يزداد 

جنونًا، يعيش هذا األخر أبهى عصوره.
اإلرهاب املستهدف بالحرب عليه هو 

اإلرهاب السني حرًا بطبيعة الحال، فهو 
إرهاب ال عقاين يخطط لتنفيذ هجات 

داخل الغرب وال ميكن التعامل معه وال حتى 
التعامل مع دولة تستطيع أن تضبطه من 

وجهة نظر غربية صحيحة، عىل عكس 
أنواع اإلرهاب األخرى "العقانية" التي 
متارس إرهابها لدوافع سياسية ميكن 

تحديدها بدقة، إنه إرهاب ألخذ مكان أكر 
ضمن نظام دويل قائم، أما اإلرهاب السني 
فهو يريد تدمر النظام القائم من أساسه. 

بعد حربن جمهوريتن كارثيتن يف 
العراق وأفغانستان، اتبعت اإلدارة األمريكية 

سياسة "تلزيم املشاكل" لقوى محلية، 
مقابل اكتفاء الواليات املتحدة بالقيادة 

من الخلف، وقد أبدت هذه السياسة نجاًحا 
مقبواًل يف البداية باملناسبة، فتجربة 

"الصحوات" العراقية تكاد تكون التجربة 
الوحيدة التي استطاعت إخراج تنظيم 
القاعدة يف العراق، )كان اسمه وقتها 

تنظيم الدولة اإلسامية يف العراق( من 
املدن العراقية وطرده إىل صحراء األنبار. 

لقد كانت سنوات 2008 و2009 أسوأ 
فرات التنظيم يف العراق عىل اإلطاق، فقد 

انخرط سّنة العراق بقوة يف الصحوات، 
وشكلوا حائط صد ال يخرق ضد تنظيم 
القاعدة حينها، حتى جاءت إدارة أوباما 

التي قررت دعم نوري املاليك الخارس 
واملدعوم من إيران يف االنتخابات ضد 

الفائز إياد عاوي املدعوم من سنة العراق 
حينها، مقابل اتفاق مع إيران عىل تأمن 

انسحاب سلس لأمريكين من العراق، ثم 
حدث ما هو معلوم للجميع، شّن املاليك 

حربه عىل الصحوات، ثم فقد السنة 
إميانهم بالعملية السياسية برمتها، وعاد 
تنظيم الدولة للمدن العراقية بعد أن انهار 

أمامه جنود الجيش العراقي تاركن خلفهم 
أحدث الساح األمرييك لـ "األيدي الخطأ".

الحرب عىل تنظيم الدولة قصة أخرى 
للفشل، فبدل دعم أهل املوصل يف العراق 

أنفسهم لتحرير مدينتهم من داعش، تّر 
الواليات املتحدة )وخلفها العامل( عىل دعم 

ميليشيات تقودها إيران تجاهر بانتهاكاتها 
وتتوعد باملزيد. 

يف سوريا عارضت أمريكا إسقاط النظام 
كا فعلت روسيا متاًما، وحن انترش، 

بحكم هذه السياسة، اإلرهاب يف سوريا، 
قررت أمريكا أن األولوية يف سوريا هي 

الحرب عليه، وأن هناك رشيكًا واحًدا 
فقط يف هذه الحرب هو حزب العال 

الكردستاين الذي قرر مؤخًرا تسليم منبج 
"لأيدي الخطأ" يف إطار حربه ضد تركيا.

عىل مدى ست سنوات رفضت أمريكا 
تسليح املعارضة السورية مخافة وصول 

هذه األسلحة "لأيدي الخطأ"، املاليك 
تدعمه أمريكا ثم يهدي ثلث العراق لداعش، 

الذي يسلمها بدوره إليران، وحزب العال 
الكردستاين تدعمه أمريكا يف سوريا ثم 

يسلم مناطقه للنظام.
من هم إذن املقصودون بالضبط بـ "األيدي 

الخطأ"؟ إنهم املنكوبون أهل املوصل 
والرمادي والفلوجة وحلب وحمص، 

املسحوقون بقهر اإلرهاب والحرب اللعينة 
عليه. إنهم األيدي التي سري العامل لعقود 

مقبلة معنى الخطأ.

األيدي الخطأ

رأي وتحليل

ما هي معادلة الشمال الجديدة بعد منبج؟

المكاذبات الطائفية

إبراهيم العلوش 

تتحدث األجهزة الرسمية عن اللغة العربية 
ورضورة التمسك بها، وتحارب استخدام اللهجات 

املحكية، لكن مثة لهجة واحدة سائدة يف كل 
فروع املخابرات وغرف التعذيب، ويف معظم 

حواجز النظام التي مأت األرجاء السورية.
يعلن التلفزيون كل يوم عن رغبة الجيش 

العريب السوري بانضام شباب سوريا إىل 
صفوف القوات املسلحة، ويف الحقيقة فإن 

هذه اإلعانات موجهة لطائفة واحدة، لتوريطها 
واستعبادها بخدمة املافيا األسدية الحاكمة، 

ومعظم من يُقبل من خارجها فهو يُقبل لحمل 
أحذية اآلخرين، والتملّق لهم، ولكتابة التقارير 

مبن يحيطون به.
يتحدثون عن حفظ القرآن الكريم، ورضورة 
العمل بقيمه النبيلة، ولكن الغنائم والتعذيب 

والذبح هي أدوات متكن األخاق التي يفهمها 
الطائفيون من كتاب الله، ففتوى التكفر تبيح 

ابتاع اآلخر وتحويله إىل شيطان رجيم.
يتحدثون عن املسيح رسول املحبة والسام، 

يف حن يظهر الرهبان يبّخرون طائرات 
القصف األجنبية، ويباركون صواريخها التي 

ستهطل عىل األطفال والنساء والبيوت واألفران 
واألسواق الشعبية، بحجة أنهم تدنسوا بوجود 

بينهم. إرهابين 
يتحدث اليساريون عن الطبقة العاملة، وعن 

قيم الحرية، ولكن عندما يتم الحديث عن 
التعذيب واملارسات اإلرهابية للنظام، يشيحون 

بوجوههم ويتنكرون حتى لرفاقهم الشجعان من 
املعتقلن، ويعترونهم مجرد اشراكين طفيلين. 

ويتحالفون مع الثورة املضادة، ويحطمون 
التحالف مع االتحاد السوفيايت الصديق سابًقا، 

وضد حلف املانعة الطائفية الحًقا.
يتحدث املثقفون عن قيم الحداثة، وما بعد الحداثة، 
ويتدحرجون عند طوائفهم وعشائرهم، ويكّررون 

بيت دريد ابن الصمة الحايس: وما أنا إال من 
غّزية إن غوت غويت... وتصبح كل التنظرات 

مجرد حر عىل ورق وبضاعة لاستهاك من قبل 
بسطاء الناس، الذين يصدقون املضخات اإلعامية 

التي يحتضنها النظام ويرعاها.
ويهّب امللفقون من كل الطوائف ويرددون هذا 

ليس موقفنا الحقيقي، وهذا خطأ فردي، ولكن 
ال بدائل لدينا تحمينا من الطوائف األخرى، نريد 

حاية، ونفوًذا أبديًا يف السياسة، والنهب، 
والجيش، والتعذيب، والزراعة!

اليوم وبعد كل هذه املكاذبات يصبح مصطلح 
جان جاك روسو )العقد االجتاعي( مجرد نكتة، 

أو خدعة ال تنطي إال عىل السذج، مثلها مثل 
شعار "الرشطة يف خدمة الشعب"، وشعار 

"وحدة حرية اشراكية"!
لقد نجح النظام بإرساء املفاهيم الطائفية 

وترسيخ استثارها، مستفيًدا من تجربته يف 
الحرب األهلية اللبنانية التي نقل فروساتها إىل 
الداخل السوري، فصارت كل األطراف تعلن شيًئا 

وتخفي تحت الطاولة شيًئا آخر، وتجعل مرسحية 
العقد االجتاعي هزلّية، فمثقفو الطوائف ظلّوا 
متشبثن بطوائفهم بكل مارساتها، وبكل ما 
تبطن من حقد عىل الطوائف األخرى، مجتمعة 

أو متفرقة، وال يغري أحًدا منظّرو طائفة ما، 
يعتنقون قيم الحداثة ويتناولون الوضع الهمجي 
للطائفة املنافسة ووضع املرأة فيها، يف حن أن 
املرأة يف طائفته ال تنال أي دفاع عنها، وميارس 

هو نفسه التحقر لها، فا تتزوج إال شبه 
خطيفة، أو تعامل كمخلوق غر برشي يحق له ما 

يحق للحيوانات من حرية الغرائز. 
ويصّب آخر لعناته عىل تدين القيم اإلنسانية يف 
الطائفة املقابلة، يف حن يصمت عن مارسات 

أخيه الضابط املتطوع يف املخابرات املقترة 
قياداتها عىل طائفته، والذي يتباهى أمام العائلة 
بطرق تعذيب اإلرهابين وانتزاع االعرافات منهم 

وإعدامهم بعد انتهاء صاحيتهم!
شاركت كل الطوائف السورية يف رفع شعارات 

القومية واالشراكية، ويف الدعوة إىل النقاء 
الديني واألخاقي، ولكن مارساتها عىل األرض 

ال عاقة لها بكل هذه الشعارات، وإن حدث 
أن نفذت هذا الشعار أو ذاك، فهو أمر تكتييك 

ومؤقت، وال يؤخذ عىل محمل الجدية، وظل 
املثقفون والسياسيون والنخب تحت السقف 

الطائفي وال يجرؤون عىل تحدي قيمه إال عىل 
الورق، ويشمل ذلك الكاتب املبتدئ، وأمن الفرقة 

الحزبية، ليصل إىل مرشح جائزة نوبل، واألمن 
القطري والقومي، فجلسات الطائفة أو القبيلة 
الحميمية وخاصة يف مناسبات العزاء واألفراح 

ويف لحظات األزمات، هي األكر فاعلية يف 
حياة النخب السورية من كل الطوائف، إذ تبقى 

الحداثة والقومية واالشراكية تنتظر عىل الباب 
مع األطفال والخدم وسائقي املسؤولن، وال يحق 

لها الدخول واملشاركة يف القرارات الحقيقية 
والفعالة، رغم انتقال هذه التجمعات من فشل 

إىل آخر، ومن جرمية أخاقية اىل أخرى.
الثورة السورية كانت صدمة لكل البنى 

االجتاعية والسياسية يف سوريا، وهزت اليقن 
لدى النخب املتكاذبة واملستسلمة لحبال الخداع، 

التي تتصّنع االستقرار املتمثل بعودة أخته بعد 
الساعة الثالثة ليًا من دون أن يزعجها أحد!
عبقرية الثورة كانت ببساطة مطلبها، وهو 

يتلخص بكلمة واحدة: الحرية.
ومل تكن تطالب بتفوق طائفة أو قبيلة أو مهنة 
أو فئة عىل أخرى، كانت تطالب بوقف التاعب 

بالنسيج الوطني السوري.
قالت الثورة لقد شبعنا من املكاذبات ونريد 
الحرية، ورفع املتظاهرون الورود واألعام 

واألغاين الجميلة، ولكن أهل املكاذبات الراسخة، 
مل يستوعبوا اإلبداع والرقي الذي جاءت به 

الثورة، ومل يلتقطوه ليبنوا عليه، بل أطلقوا املزيد 
من بضائعهم الفاسدة، وتسلّحوا باملزيد من القتل 

والدمار، ووّرطوا الطوائف يف استهاك الحقد 
الذي تكّنه مافيات النظام ضد الدولة واملجتمع، 

واستجلبوا النفوذ األجنبي من كل األشكال 
واأللوان، ومأوا أرض سوريا باأليتام واألرامل 

من كل الطوائف، ونرشوا النازحن والاجئن يف 
كل األرجاء، وبوحشية تعّر عن احتقارهم لكل 

النسيج الوطني السوري مبا فيه شبيحتهم الذين 
ميوتون با حساب.

إن وقف املكاذبات، ووقف تراشق التهم الطائفية 
والعنرية، والتعامل الريح بيننا عىل أسس 

املواطنة الصادقة، ووضع عقد اجتاعي للتنفيذ 
وليس للخداع املتبادل، هو الحل لتناقضاتنا بكل 

تجلياتها، االجتاعية، والدينية، واالقتصادية، 
والسياسية، وهذا ما فعلته كل الدول مبا فيها 

الدول اإلفريقية جنوب الصحراء، فهل نحن 
قادرون عىل تحدي أنفسنا وتجاوز قيم املكاذبة 
ليك نوقف حام الدم، ونجّنب األجيال القادمة 

ويات ما استزرعه هذا النظام من مشاريع 
لحروب أهلية دامئة التجدد.

براء الطه 

قد يكون رضبًا من الخيال التحدث 
عن نهاية الحرب يف سوريا، لكّن 

تسارع األحداث، وتراجع تنظيم 
الدولة يف شتى املناطق التي سيطر 

عليها بن سوريا والعراق، إضافة 
اىل التوقف شبه الكامل يف املعارك 
بن قوات النظام وقوات املعارضة، 

هو ما يشر إىل اقراب نهاية الراع 
املستمر منذ عدة سنوات، إال أن ذلك 
مايزال بعيًدا وخاصة مع بقاء أغلب 
ملفات الحرب مفتوحة، ومل يضف 

إليها أي جديد يقربها من الحل.
كان الفًتا أن تقدم الجيش باتجاه 

منطقة منبج مل يستغرق أكر من ثاثة 
أيام، ليفتح بذلك صفحة جديدة من 

فصول الحرب، وصورة متثيلية للمرحلة 
املقبلة يف سوريا. هذه العملية ستلقي 

بظالها عىل جميع األطراف والقوى 
يف املنطقة، بدًءا بالنظام وليس انتهاء 

بقوات درع الفرات.

بالنسبة لقوات درع الفرات
ميكن النظر من عدة زوايا ألثر هذه 

العملية عىل "درع الفرات"، فمن 
املنظور السطحي لأمور تم تضيق 
الخناق عىل هذه القوات وحرها 

يف املنطقة املمتدة بن جرابلس 
واعزاز، لكن من ناحية ثانية، فإن 

هذا التقدم جّنب القوات توغلها 
أكر يف الداخل السوري، وبالتايل 

استنزافها بوجود خطوط إمداد 
طويلة وغر مؤّمنة، من املمكن أن 

تتعرض للهجات يف محيط أقل 
ما يوصف بأنه غر راٍض عن هذا 
التوغل، لذلك أجر "اإلغاق" هذه 
القوات عىل املفاوضات للوصول 

إىل الرقة عن طريق تل أبيض، 
بتفاهم رويس- أمرييك لتحقيق 

تسوية من نوع ما، مع قوات 
سوريا الدميقراطية.

بالنسبة لقوات سوريا الديمقراطية
تتعرّض القوات لعدٍد كبر من 
الضغوط الداخلية والخارجية، 

وأهمها يف الجانب االقتصادي الذي 
يؤثر بشكل أو بآخر عىل قراراتها 
السياسية، فمن املعلوم أن املعر 
واملتنفس الوحيد ملناطق سيطرة 

"اإلدارة الكردية الذاتية"، هو معر 
"سيالكا" مع إقليم كردستان 

العراق، وقد حدث سابًقا أن تعرض 
هذا املعر لإلغاق من قبل الجانب 
العراقي، يف محاولة للضغط عىل 
اإلدارة الذاتية وقادتها يف مناطق 

سيطرة األكراد يف سوريا، لتحقيق 
أجندات تخدم الجانب الكُردي 

العراقي ومن خلفه الحليف الريك.
اليوم وبعد اإلعان عن فتح الطريق 

بن دمشق والحسكة بتوافق 
بن النظام والقوات زالت هذه 

الضغوط وبدأ التحرك املضطرب 
والرسيع لأطراف املعادية للقوات 

وباألخص الكردستاين العراقي، 
يف شعور بخروج هذه الورقة من 

اليد "الرزانية"، فتحركت قوات 
بشمركة "روج آفا" القتحام الحدود 

مع الجانب السوري، يف إشارة 
واضحة لتعزيز دور القوات وزوال 

الضغوط التي كانت متبعة، إضافة 
اىل إمكانية استقدام تعزيزات من 
مناطق عفرين إىل مناطق الرشق 

التي تسيطر عليها القوات، من أجل 
تعزيز مواقعها.

بالنسبة للنظام السوري
 أهّم ما حققه النظام يف هذا 

التقدم أنه يعني اسراتيجًيا حسم 
املعركة يف سوريا، فيا لو تحقق 

تقدم القوات العراقية والحشد 
الشعبي إىل الحدود السورية عند 
محافظة الحسكة، ما يعني وصل 

الجغرافيا السورية باإليرانية مروًرا 
بالعراق، وانتهاء بالجنوب اللبناين، 
وبذلك يتم استكال الهال املنشود.
النظام السوري ومن خلفه حلفاؤه 
يعرف جيًدا اللعب باألوراق وانتهاز 

الفرص واالستفادة من األخطاء، 
فقد جعل من الكُرد ورقة ضاغطة 

عىل تركيا عن طريق عدم االستفزاز 
واملبادرة إىل الوقوف يف صفهم 

ضد أي اعتداء تشّنه قوات درع 
الفرات املدعومة تركًيا، وبذلك يكون 
استفاد بعد الجغرافيا من االقتصاد 

الذي سينعشه الغاز والنفط يف 
حقول محافظة الحسكة، ويخفف 

من األزمة الحالية التي تعاين 
منها مناطق سيطرته، رافدة 

للحقول التي تم السيطرة عليها 
يف البادية السورية، ريثا تصل 
القوات العراقية والحشد الشعبي 

إىل الحدود، كا أسلفنا، ليبدأ 
شيًئا فشيًئا بسط السيطرة وإعادة 

االنتشار يف الحسكة والقامشي.
 وال يخفى أن أهم فائدة من هذا 
التواصل الجغرايف الذي تحقق 

بن مناطق النظام وقوات سورية 
الدميقراطية هو الضغط عىل 
األتراك بالورقة الكُردية، والتي 

تعتر تهديًدا حقيقًيا لأمن القومي 
الريك. 

وأخرًا يجب عىل املعارضة السورية 
محاولة فهم الواقع الحايل وقواعد 

اللعبة الدولية الجديدة والتوازن 
اإلقليمي والداخي، واالبتعاد عن 

معاداة جميع االطراف لتحقيق 
بعض من مطالب الشعب يف 

التغير، وتجنيب املنطقة ارتداد 
زلزال الخسارة.
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يتفـق معظـم مـن حاورتهـم عنـب بلدي 
يف  املتطـرف  الفكـر  انتشـار  أن  عـى 
أسـباب  إىل  يعـود  السـوري،  الشـارع 
وتراكـات كبرية، أبرزها الجهـل واالندفاع 
العاطفـي يف مواجهة الظلم، واإلشـكاليات 
التـي خلّفتهـا األنظمـة الشـمولية لعقـود 

طويلـة.
الشـيخ محمـد الخطيـب، رئيـس املكتـب 
الرشعـي يف "الجبهة الشـامية" مبحافظة 
يف  الرئيـي  السـبب  أن  اعتـر  حلـب، 
انتشـار الفكـر واسـتمراريته حتـى اليوم 
هـو الجهـل، وقـال "الجهـل هـو أعظـم 
كل  فيهـا  ينبـت  شـجرة  وهـو  املفاسـد، 
وصلنـا  التـي  الطامـات  فـكل  الـرشور، 
لهـا وكل اآلفـات التـي وقعـت يف ثورتنـا 
"اإلنسـان  أن  الجهـل"، موضًحـا  سـببها 
البسـيط الـذي ال ميلك أي فكـرة عن الفكر 
الخارجـي، وماهيـة الفـرق بيننـا وبينهم، 
صـورة  ناصعـة،  صـورة  عندهـم  يـرى 
جميلـة، يرفعـون رايـة اإلسـالم والخالفة 
اإلسـالمية وتطبيـق الحـدود ورشع اللـه، 
فصورتهـم أفضـل من الصـورة التي عليها 

نحـن اآلن مبقياسـه".
وأضـاف "يقـول لـك املتأثر بفكرهـم: هم 
يطبقـون الحـدود ونحـن ال، هـم يأمرون 
بالصـالة ونحـن ال نأمـر، هـم يفرضـون 
الحجـاب ونحـن ال.. ال يعـرف أن الخلـل 
الرئيـي الـذي يفـرق بيننـا وبينهـم هو 
الصفـة  هـذه  املسـلمني،  وقتـل  التكفـري 
الرئيسـية التـي نخالفهم فيهـا، ال نخالفهم 
يسـعون  التـي  الجزئيـات  مـن  بكثـري 
إىل تطبيقهـا، بـل نخالفهـم يف طريقـة 
التطبيـق، فالخـالف الجوهـري هـو القتل 
نوضحـه  أن  يجـب  مـا  وهـو  والتكفـري، 

الجاهـل". للشـباب 
وشـدد الخطيـب، الـذي حـر نقاشـات 

مـع قـادة ورشعيـي التنظيم فيـا مىض، 
عـى أن اندفاع الشـباب وعاطفتهـم تجاه 
"الغلـو"،  انتشـار  عـى  يسـاعد  دينهـم 
وأضـاف "عندمـا تـرى الهجمة الرشسـة 
عـى اإلسـالم واملسـلمني، أو الترصيحات 
الغربيـة غـري املنضبطـة، والتـي يعادون 
فيهـا اإلسـالم مبجملـه، دون التفريق بني 
أصحـاب الغلـو واالعتدال، يـؤدي هذا إىل 
رد فعـل عكـي عنـد الشـباب املتحمس، 
وإىل عـداء مسـبق لـكل مـن ال يكـون مع 
الفكـر الخارجـي، يعـادي الفصائـل وكل 
إنسـان ميلـك نَفـس اعتـدال، فيقـول لـك 
ويربـون  وبقصفـون  يقتلـون  هـؤالء 
وأنتـم تتكلمـون بوسـطية واعتـدال.. هذا 
الشـاب  عنـد  رواًجـا  يلقـى  ال  الخطـاب 

العاطفـي".
وأوضح رئيـس املكتب الرشعي أن الشـاب 
املائل إىل التطـرّف ميلك اندفاًعا وحاًسـا 
يـرى  مسـتعجاًل  شـيئًا  ويريـد  زائـًدا، 
املنتـرص"  مـن خاللـه صـورة "اإلسـالم 
بأقـل الخسـائر وأقـرص األوقـات، وتابـع 
والرحمـة  بالرويـة  تتكلـم معـه  "عندمـا 
والتـدرج، فيقـول لـك أتريـدين أن أنتظر 
سـنوات طويلة يف الرتبيـة والتعليم وبناء 
الجيـل؟ فيجـد العاطفة الرائجـة لديه عند 
التنفـع لـدى  املـزاود وخطـاب  الخطـاب 
داعـش، عندمـا يقولـون )سـنغزو العامل، 
ونكـرس الصليب، ونحـارب ملـة الكفر..(، 
هـذا  إىل  يدفعـه  بداخلـه  شـيئًا  فيجـد 

الخطـاب وينسـجم معـه".
عصمـت  الشـيخ  أوضـح  جهتـه،  مـن 
العبـي، رئيـس محكمـة "دار العدل يف 
درعـا  محافظتـي  يف  العاملـة  حـوران" 
إىل  تنـزع  القتـال  بيئـة  أن  والقنيطـرة، 
ألفـكار  خصبـة  بيئـة  وهـي  العاطفيـة، 
الغلـو والتطـرف، موضًحـا أن أحـد أهـم 

مـرشوع  وجـود  "عـدم  أيًضـا  أسـبابه 
عليـه  تجتمـع  املعـامل  واضـح  وطنـي 
األيـدي"، مـا يـؤدي إىل "توجـه بعـض 
الشـباب إىل مـرشوع الغلـو الـذي يـرون 
فيـه مناهضة للطغيـان ومـرشوع التجر 
العاملـي"، مـورًدا حديـث الصحـايب عمر 
بـن الخطـاب حينا قـال "إن هـذه األيدي 
خلقـت لتعمـل، فـإن مل تشـتغل يف طاعة 

معصيـة". يف  اشـتغلت 
يف  الناشـط  اسـكاف،  محمـد  الدكتـور 
املجـال الحقوقـي يف ريـف إدلـب، اعتر 
تـم  أنـه "حتـى وإن  مـن وجهـة نظـره 
القضـاء عـى تنظيـم داعـش وطـرده من 
جميع األرايض السـورية، فنحن مسـتقباًل  
بانتظـار تنظيـات مشـابهة تكـون أكر 
قـوة ورضاوة مـن التنظيـم، الـذي اعتـر 
والتنظيـم يف  القـوة  ناحيـة  طفـرة مـن 

عـامل الجاعـات اإلسـالمية املتطرفـة".
تكمـن يف  املسـألة  أن  اسـكاف  وأوضـح 
عـالج األسـباب ال الظواهـر، وقـال "علينا 
كسـوريني، وعـى املجتمع الـدويل أيًضا، 
أواًل، وعالجهـا بشـكل  اإلملـام باملسـببات 
منطلـق  "مـن  مضيًفـا  ثانيًـا"،  جـذري 
القامئـة  رأس  عـى  نذكـر  املسـببات، 
األنظمـة الديكتاتورية، التـي أعطت لهؤالء 
غسـل  عـى  الكبـرية  القـدرة  املتشـددين 
األعـال  بقداسـة  واقتناعهـم  األدمغـة، 
التـي يقومون بهـا… تلك األنظمـة، وعى 
رأسـها النظـام السـوري، حرصـت دوًمـا 
عـى إفشـاء الجهـل، واالسـتعانة بهـؤالء 
يف خلـق الـرش، وتصويـر نفسـها دوًمـا 
إرهابهـم،  مـن  واملخلـص  األمـل  بأنهـا 
فـال يخفـى عـى متابـع أن وجـود هـذه 
التنظيـات مرتبـط حتًا بوجـود األنظمة 
يجـب  منهـا  وللتخلـص  الديكتاتوريـة، 

القضـاء عليهـا مًعـا".

"بالنسـبة يل،  الحقوقـي  الناشـط  وقـال 
وعـر سـنوات الثـورة، التي أوشـكت عى 
دخـول عامها السـابع، فقد شـهدت الكثري 
مـن القصـص ألصدقـاء ومثقفـني ونخب 
والتحقـت  الثـوار،  صفـوف  هجـرت  قـد 
تنظيـم  رأسـها  عـى  التنظيـات،  بهـذه 
داعـش، وعنـد التعمـق أكر يف األسـباب 
التـي دفعتهـم لذلك، نجـد أن غريـزة الثأر 
واالندفـاع للوجـود مـع الطـرف األقـوى، 
كانـت مـن أهـم األسـباب الدافعـة لذلـك، 
يضـاف أيًضـا إىل جملة األسـباب، حاالت 
كثـرية أقـرب مـا تكـون لحـب االنتحار".

أبـو الوليـد الحمـوي، وهـو قائـد سـابق 
لفصيـل يف "الجيش الحـر" بريف حاة، 
"كالوبـاء  بأنـه  املتطـرف  الفكـر  لّخـص 
الميكـن عالجـه بسـهولة"، وقـال "يبقى 
التطـرف منتـرًشا بعـدة حـاالت، أخطرها 
تتمثـل يف الخاليـا التـي زرعهـا داعـش 
لتنفيـذ إجرامـه األمني، ومن هـذه الحاالت 
أيًضـا جمهـور الفكـر املتطـرف ومؤيدوه 
الذيـن أعجبهـم جـّذ رأس شـخص كانـوا 
ومـن  األيـام،  مـن  يـوم  يف  يكرهونـه 
أعجبتهـم قـوة التنظيم يف بعـض معاركه 
السـوري،  النظـام  ضـد  خاضهـا  التـي 
ومنهـم مـن يكونـون ذوي قـرىب ملقاتـل 
داعـي كان وأثنـاء وجـوده يبث سـموم 

الغلـو يف رؤوسـهم".
شـاهًدا  كان  الـذي  الحمـوي،  واعتـر 
األخـرية  األقـىص"  "لـواء  أحـداث  عـى 
يف ريفـي حـاة وإدلـب، أن أهـم أسـباب 
عـاة للفكر  انتشـار التطرف هـو "غياب الدُّ
الوسـطي واإلسـالم الحقيقي يف األرايض 
املحـررة، وعـدم ثقـة املقاتلـني فيهـم يف 
حال وجـدوا، وذلك لتشـظي الفصائل ذات 
تكوينهـا  والحيلولـة دون  الواحـد  اللـون 

جامعة”. مظلّـة 

منهم من بايع "الخليفة" وآخرون ينتظرون..

تنظيم "الدولة"
ينشط خارج أماكن سيطرته

رفض "أبو المثنى" التوجه إلى الرقة مع أصدقائه في "لواء األقصى"، ألسباب تتعلق بعدم قبوله 
"بغي الدولة اإلسالمية"، رافًضا في الوقت ذاته مهاجمة التنظيم أو نكران فضله في إقامة 
"شرع اهلل" في األرض، في ظل مواالة "الثوار" للغرب "الكافر"، واالتفاق مًعا على استئصال 

"المجاهدين" وإفشال مشروعهم في إقامة "خالفة راشدة" في سوريا، بحسب توصيفه.

عنب بلدي - عبادة كوجان   

لشـاب  حـريك  اسـم  املثنـى"،  "أبـو 
عرشينـي مـن محافظـة حـاة، مل يتـّم 
ظـروف  بسـبب  الجامعيـة  دراسـته 
الثـورة، وتدّرج مـن الحراك السـلمي إىل 
"الجيـش الحـر" ثـم "جنـد األقـىص"، 
الرتكسـتاين".  اإلسـالمي  "الحـزب  فــ 
وسـيط  عـر  بلـدي  عنـب  إىل  تحـدث 
ارتضـاه أخـريًا، معتـرًا إياهـا "جريـدة 
علانيـة تدعـم املرتديـن وتشـّوه صورة 

املجاهديـن". 
"أبـو  تبّنـاه  الـذي  الفكـر  يختلـف  ال 
مـن  قليلـة  ليسـت  فئـة  عـن  املثنـى" 
الشـباب السـوري، بل بـات مزاًجـا عاًما 
ال يقتـرص عـى فصائل جهاديـة بعينها، 

وأصبـح يهّدد بنيـة املجتمـع يف املناطق 
النظـام  لسـيطرة  الخاضعـة  السـورية 
والخارجـة عنـه، ليصنع األب مـن طفلته 
قنبلـة حيـة تفّجـرت أشـالؤها يف أحـد 
املخافـر األمنيـة يف دمشـق "تقّربًـا إىل 
اللـه”، كـا وصـف، ويقتل الفتـى والده 
"املرتـد" يف ريـف إدلـب دون أن يـرّف 
لـه جفـٌن، قبـل أن يلتحـق بــ "دولـة 

الرقـة. الخالفـة" يف 
يتبنـى ذوو الفكـر املتطرف يف سـوريا، 
كمبـدأ  الجهاديـة"  "السـلفية  تيـار 
مسـرّي لظـروف السـلم والحـرب، ومـا 
يتضمنـه مـن أحـكام "الـوالء والـراء" 
و"الحاكميـة"، يف إطالق أحـكام الكفر 
الحكومـات  رشعيـة  وإسـقاط  والـردة، 
التـي تؤمـن بالدميقراطيـة بعيـًدا عـن 

اإلسـالمية" ومحاربتهـا يف  "الرشيعـة 
الثـورة  والعلـن. وأسـهم تحـّول  الـرس 
إىل  السـلمي  الحـراك  مـن  السـورية 
بيئـة  تكويـن  يف  املسـلحة  املواجهـات 
جهاديـة  جاعـات  لتأسـيس  خصبـة 
نـواة  وجعلهـا  الفكـر،  هـذا  تتبنـى 
السـتقطاب املقاتلـني مـن شـتى أنحـاء 

العـامل.
وتحـاول عنـب بلـدي مـن خـالل هـذا 
انتشـار  أسـباب  عـى  الوقـوف  امللـف، 
التطـرّف يف املجتمـع السـوري عموًمـا 
خـاص،  بشـكل  "املحـررة"  واملناطـق 
وطـرق معالجـة اآلثـار والقضـاء عـى 
مـن  عليهـا،  املرتتبـة  السـلبية  األفـكار 
مختصـني  مـع  أجرتـه  حـوار  خـالل 

سـوريني. وباحثـني 

جهل واندفاع عاطفي ضد الظلم

كالوباء اليمكن 
عالجه بسهولة، 

يبقى التطرف منتشًرا 
بعدة حاالت، أخطرها 

تتمثل في الخاليا 
التي زرعها داعش 

لتنفيذ إجرامه األمني، 
ومن هذه الحاالت 

أيًضا جمهور الفكر 
المتطرف ومؤيدوه 

الذين أعجبهم جذ 
رأس شخص كانوا 

يكرهونه في يوم من 
األيام، ومن أعجبتهم 

قوة التنظيم في بعض 
معاركه التي خاضها 

ضد النظام السوري، 
ومنهم من يكونوا 
ذوي قربى لمقاتل 

داعشي كان وأثناء 
تواجده يبث سموم 
الغلو في رؤوسهم
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ال حلـول قريبـة يف املناطـق املحـررة 
خصوًصـا، لـدرء خطـر هـذه الظاهرة 
تكويـن  سـوى  املتزايـد،  وانتشـارها 
وفكريـة  واقتصاديـة  مظلـة سياسـية 
جامعـة، تواجـه قطب تنظيـم "الدولة" 
وماكينتـه اإلعالميـة يف نـرش أفـكاره 

الدخيلـة.

الشـيخ  أوضـح  املثـال،  وعـى سـبيل 
عصمـت العبـي أن القضـاء يف درعا 
فكـر  مارسـات  يعالـج  "املحـررة" 
محكمـة  عمـل  صلـب  وهـو  الغلـو، 
القضـايئ  املجالـني  يف  العـدل"  "دار 
املعالجـة  لكـن  للمسـألة،  والقانـوين 
األمنيـة ال تكفـي مـن وجهة نظـره، بل 
تحتـاج إىل معالجة نفسـية واجتاعية 
النواحـي،  جميـع  مـن  واقتصاديـة 
"ال بـّد مـن معالجـة أسـباب التطـرف 
بدايـة ومعالجـة الفكـر املتطـرف حتى 
نسـتطيع القضـاء عى جميع بـذوره".
ورأى العبـي أن الشـباب الذين أوقفوا 
وعوقبـوا بالسـجن وأخضعـوا لدورات 
رشعيـة، يحتاجـون إىل عـالج نفـي 
أيًضـا، وقـال "ال يخفى عى إنسـان أن 

فكـر التطـرف والغلو ومارسـة أفعال 
إجراميـة ترتقـي إىل السـادية، بحاجة 
إىل عـالج نفـي لهـؤالء الـذي تلوثت 

الفكر". أدمغتهـم بهـذا 
تعـرض  والـذي  العبـي،  القـايض 
أشـارت  فاشـلة  اغتيـال  ملحـاوالت 
"جيـش  وقـوف  إىل  االتهـام  أصابـع 
خالـد بـن الوليـد" املقـرب مـن تنظيم 
"الدولـة" وراءهـا، أفصـح عن نشـاط 
دعوي ميارسـه يف هـذا االتجـاه بعيًدا 
عـن وظيفتـه يف "دار العـدل"، وقـال 
"بغـض النظـر عـن صفتنـا القضائية 
نحـن أعضـاء يف أكـر مـن مؤسسـة 
لفئـة  توعـوي  بـدور  تقـوم  دعويـة 
الشـباب واملجاهديـن واملجتمع بشـكل 
والغلـو  الدواعـش  خطـر  مـن  عـام، 
والتطـرف، وإن ديننا وسـطي حنيف.. 
الثـورة  إبقـاء  عـى  نحـن حريصـون 
األبيض ووسـطيتها اإلسـالمية،  بثوبها 
أخـرى،  ضـد  قـوى  مـع  لسـنا  نحـن 
خرجنـا ضـد الطغيـان والظلـم وأيًضا 
ضـد التطـرف والـذي يعّد ظلـًا بوجه 

. " آخر
وتقديـم  الجهـل،  عـى  القضـاء 
بديـاًل  يكـون  جامـع  مـرشوع 
هـي  "الدولـة"،  تنظيـم  عـن  ناجًعـا 
الحلـول التـي طرحهـا الشـيخ محمد 
الخطيـب، رئيـس املكتـب الرشعي يف 
"الجبهـة الشـامية"، وقـال إن "عالج 
الغلـو يكمـن يف القضاء عى أسـبابه 
تعطـي  فعندمـا  الجهـل،  ومعالجـة 
العلـم الصحيـح السـليم لهذا الشـاب 
سـوف يرتـدع عـن كثـري مـن األفكار 
التـي زرعت يف ذهنـه، ويعـود عنها، 
وينتهـي من هذه اإلشـكالية والشـبهة 
يفندهـا،  مـن  إىل  يحتـاج  التـي 

وتفنيـد  ونـرشه  العلـم  فموضـوع 
هـو  الغـالة  ومحاججـة  الشـبهات 
عـودة  إىل  يـؤدي  رئيـي  موضـوع 

الشـباب". مـن  الكثـري 
الخطيـب يف طرحـه حلـواًل  وأضـاف 
لهـذه الظاهرة "يجـب أن نقـدم بدياًل، 
نحـن ال منلك بديـاًل إىل اآلن، مشـتتون 
متشـظية،  فصائـل  يف  ومتصارعـون 
فعندمـا يجد أحدهـم هذا الواقـع املرير 
يلجـأ إىل داعـش، باعتبارهـا ذات رأس 
واحـد وتنظيـم واحد ويسـيطرون عى 
مسـاحات واسـعة، نحـن إن مل نقـدم 
بديـاًل فسـنكون رشكاء يف ضالل هؤالء 

لشباب". ا
يف  الرشعـي  املكتـب  رئيـس  وكشـف 
مسـارات  عـن  الشـامية"  "الجبهـة 
اإلطـار،  هـذا  يف  عليهـا  يعملـون 
"األول هـو املكتـب الرشعـي والدعـوة 
العسـكرية،  الفصائـل  يف  الرشعيـة 
عنـد  الخلـل  توضيـح  عـى  ويعمـل 
وبينهـم،  بيننـا  والفـوارق  الغـالة، 
مـا هـو منهجنـا ومـا هـو منهجهـم، 
واملسـار الثـاين هو موضوع السـجناء 
أو  للتنظيـم  منتسـبني  كانـوا  الذيـن 
مـن كانـوا يريـدون االنضـواء، فكذلك 
نعمـل عـى توعيتهم بـدورات رشعية، 

بحيـث نعمـل عـى غسـل هـذا الفكر، 
السـليمة". فطرتهـم  إىل  ويعـودون 

"بـذرة  بقـاء  مـن  الخطيـب  وحـّذر 
إىل  لجـأ  مـن  أذهـان  يف  التطـرف" 
دورات التوعيـة، "عندهـا نكون فشـلنا 
يف إنجـاز أي يشء وزدنـا الطـني بلة، 
أقـوى..  فعـل  ردود  لديهـم  وأصبـح 
مـن الـروري غسـل بـذور الغلو من 
بيننـا  "املعركـة  مضيًفـا  أذهانهـم"، 
وبـني أصحـاب املنهـج املتطـرف هـي 
معركـة فكـر ووعـي باملقـام األول، لو 
امتلكناه ما اسـتطاعوا تضليل الشـباب 
هـي  األخـري  املطـاف  ويف  السـوري، 

عسـكرية". معركـة 
الحلـول لهـذه الظاهـرة موجـودة رغم 
صعوبتهـا، بحسـب القيادي أبـو الوليد 
الحمـوي، وتابـع "منهـا األمنـي الذي 
والرتسـبات  الخاليـا  معالجـة  عليـه 
املسـمومة التـي بقيـت لتنفـذ أجنـدات 
التنظيـم، مـن تفجـريات مسـتقبلية أو 
ومنهـا  والدعـاة،  للقيـادات  اغتيـاالت 
الرشعـي بتوفري حايـة أمنيـة للعلاء 
الثقـاة بدايـًة، ومـن ثـم دعوتهـم ليك 
وميلـؤوا  مسـتمر،  بشـكل  يتواجـدوا 
الفـراغ الذي كان سـببًا النتشـار الفكر 

املغـايل بسـهولة"، بحسـب تعبـريه.

يف  بـرز  إسـامي  تيـار  هـو 
الفائـت، وتأثـر  القـرن  مثانينيـات 
بأفـكار وأدبيـات الكاتـب واملنظـر 
اإلسـامي سـيد قطب يف ستينيات 
القـرن املـايض، والعامل الدمشـقي 
ابـن  أحمـد  اململـويك  العهـد  يف 
يف  انطاقتـه  وكانـت  تيميـة، 
جمهوريـة مـر يف عهـد الرئيس 
والـذي  السـادات،  أنـور  الراحـل 
 1981 األول  ترشيـن   6 يف  اغتيـل 
إىل  ينتمـون  ضبـاط  يـد  عـىل 
تعتـر  إذ  اإلسـامية"،  "الجاعـة 
التيـار  هـذا  تتبنـى  جاعـة  أول 
وتصبـح منبًعـا لقـادات ومنظـري 

الجهـادي. السـلفي  التيـار 
عـن  الجهاديـة  السـلفية  تختلـف 
حـركات  أو  العلميـة  السـلفية 
كجاعـة  السـيايس  اإلسـام 
"اإلخـوان املسـلمون"، يف تأكيدها 
عـىل أن "الجهاد" هـو "فرض عن 
عـىل  مشـددة  مسـلم"،  كل  عـىل 
الحاكـم"  "الخـروج عـىل  وجـوب 
الـذي ال يحكـم مببـادئ الرشيعـة 
اإلسـامية، ورضورة اتبـاع مبـدأي 
و"الحاكميـة". والـراء"  "الـوالء 

يرى منظرو السـلفية الجهادية يف 
"الـوالء والراء" أهـم أركان العقيدة 
اإلسـامية، وهـو مصطلـح طرحه 
ابـن تيميـة يف مؤلفاتـه، معتـرًا 
إيـاه رشطًـا مـن رشوط اإلميـان، 
واملحبـة  "النـرة  هـي  فالواليـة 
مـع  والكـون  واالحـرام  واإلكـرام 
املحبوبـن ظاهًرا وباطًنـا"، والراء 
هـو "البعد والخاص والعـداوة بعد 
تعريـف  وفـق  واإلنـذار"،  اإلعـذار 

موسـوعة "الـدرر السـنية".
إسـامين حـّذروا  لكـن مفكريـن 
تفسـر  يف  والغلـو  التطـرف  مـن 
هذيـن الركنـن "فـا نقـص عـن 
حـدود الوالء املطلوب فهـو تفريط، 
ومـا زاد عىل حدود الـوالء املرشوع 
فهـو غلـٌو مذمـوم"، بحسـب مـا 
جـاء يف كتـاب "الغلـو يف الديـن" 
الرحمـن  عبـد  السـعودي  للباحـث 

اللويحـق.
مـن  كتابـه  يف  الباحـث  وحـّذر 
بـدأت  للغلـو  مظاهـر  خمسـة 
التيـار  مّتبعـي  بـن  باالنتشـار 
السـلفي، وهـي "الغلـو يف مفهوم 
التعصـب  يف  الغلـو  الجاعـة، 
للجاعـة، الغلـو بجعـل الجاعـة 
القائـد،  يف  الغلـو  الحـق،  مصـدر 
الغلـو يف الـراءة مـن املجتمعـات 

. " ملسـلمة ا
رائًجـا  ويُعتـر مبـدأ "الحاكميـة" 
تتبنـى  التـي  الجاعـات  عنـد 
ويؤصـل  الجهاديـة،  السـلفية 
والحاكـم  الحكـم  مـن  املوقـف 
الدولـة، وترفـض من  ومؤسسـات 
خالـه أعـال الرملـان والقوانـن 
الـذي  والدسـتور  يرشّعهـا،  التـي 
يحتـوي  باعتبـاره  البـاد،  يحكـم 
قوانـن وضعية تخالـف "الرشيعة 

اإلسـامية".
السـلفي  التيـار  منظـري  أبـرز 
الراهـن،  الوقـت  يف  الجهـادي 
أبـو محمـد املقـديس وأبـو قتـادة 
السـباعي،  وهـاين  الفلسـطيني 
بينـا أبـرز قادته العسـكرين هم: 
تنظيـم  )زعيـم  الظواهـري  أميـن 
البغـدادي  بكـر  أبـو  القاعـدة(، 
أبـو  الدولـة(،  تنظيـم  )زعيـم 
محمـد الجـوالين )مؤسـس جبهة 
النـرة(، وأبـو بكر شـيكاو )زعيم 

حـرام(. بوكـو  جاعـة 

السلفية 
الجهادية

مظلة جامعة تقي من التطّرف

عصمت العبسي
رئيس دار العدل في حوران

عناصر من جبهة 
النصرة في 
مدينة حلب
24 أيلول 

)afp( 2014

عالج الغلو يكمن في القضاء على أسبابه 
ومعالجة الجهل، فعندما تعطي العلم الصحيح 
السليم لهذا الشاب سوف يرتدع عن كثير من 
األفكار التي زرعت في ذهنه، ويعود عنها
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عمر الخطيب 
كاتب وصحفي سوري 

أعتقد أن تسمية "الفكر الداعيش" 
مغلوطة، وتستخدم لتنزيه املجتمع عن 

هذا الفكر، واالدعاء بأنه فكر دخيل، بينا 
من الواضح أن أدوات وأساليب التنظيم هي 

الدخيلة، أي أن الفصل بن الفكر والفعل 
رضوري لفهم رّس تغلغل األول ورفض 

الثاين.
الفكر الرائج اليوم ينتمي للفكر األصويل، 

ويحب البعض تسميته باملتطرف، ولذلك 
البحث يف تغلغل هذا الفكر يجب أن ينطلق 

من فهم آليات انتشار الفكر األصويل نفسه 
ودينامكيته، فانتشار األصولية مرتبط 
بعدة عوامل، منها الدفاع الذايت بوجه 

قيم وأفكار اآلخر املتطور، ويعتر الفقر 
واليأس والتهميش من العوامل املهمة 

ولكنها ليست أساسية، فاألصولية جذبت 
الكثر من ميسوري الحال ومن الجامعين 

وأصحاب املكانة املجتمعية.
مل ينشط الفكر "الداعيش" يف املناطق 

املحررة، بل وجد مجااًل يف املناطق املحررة 
لينشط ويعلن عن نفسه، فالفكر األصويل 

موجود يف كل املجتمعات وبكل األديان، 
يظهر للعلن فقط بشكل نخبوي، أما البقية 

فيبقى ضمن حلقات خاصة، ويحتاج 
لرشوط معينة ليظهر، كحالة اجتاعية 

عامة علنية.
يسود بن الدارسن أن األصولية يف العامل 
العريب ظهرت مع بداية القرن املايض، كرد 

فعل عىل الغزو الغريب، ال سيا بشكله 
الثقايف والقيمي، حيث شكل تهديًدا 

مبارًشا للمجتمع العريب وتقاليده، فكانت 
األصولية رد فعل عىل هذا الغزو، وخطوة 

للدفاع عن الذات والهوية.
ولكن انتشاره الكبر وظهوره عىل شكل 

حركات وتنظيات بدأ يف سبيعينيات 
القرن املايض، وارتبط ذلك بشكل أسايس 

بأنظمة الحكم العربية التي دعمته وعملت 
عىل تكريس العنرية القومية والدينية 

يف املجتمعات، وهنا الكام عن النظام 
العريب بأشكاله، وكانت األنظمة التي 

ادعت “العلانية”، وللمفاجأة، هي من 
أكر من دعم هذه االتجاهات للتحكم 

باملجتمعات وخلق الوهم والخوف من 
االقتتال الداخي.

تنظيم "داعش" مثله مثل الحركات 
األصولية األخرى، هو وبعكس الفكرة 

الشائعة استوعب أحدث ما توصلت إليه 
الحضارة اإلنسانية يف كل املجاالت، ال 
سيا االتصاالت، وبذلك فهو يستخدم 
طرائق حديثة للتعبر عن نفسه ونرش 

فكره، كا أنه يعتمد عىل حالة عدم اليقن 
يف الحالة السورية وتعدد الخطابات 

واالتجاهات، ليقدم أجوبة بسيطة 
للمشاكل، أجوبة تكفر اآلخر وتلغيه بينا 

تقول لصاحبها بأنه الوحيد الذي ميلك 
الحقيقة، وأنه رائع ال عيب فيه، وإمنا كل 

األخطاء والذنوب هي عند اآلخر، ومثل هذه 
األفكار من السهل واملطلوب قبولها.

مواجهة انتشار التنظيم ترتبط بالقضاء 
عىل عوامل وجوده وقوته، ويف سوريا 

ال ميكن التفكر بالقضاء عىل داعش قبل 
القضاء عىل أّس الباء وهو نظام األسد، 

فبزوال النظام الكثر من عوامل اليأس 
وعدم اليقن تزول، ويصبح الركيز عىل 
الحياة، وكلّا تقدم اإلميان بالحياة كلا 
تراجعت داعش وقل تأثرها، الكام هنا 
عن الفعل، أما الفكر األصويل فهو باق 

وسيبقى، ولكن من املمكن التحاور معه 
والوصول لصيغة تفاهم مجتمعية.

عن األصولية 
والتطّرف وأّس البالء 

"بعـد تلـك الحادثـة، تغـريت متاًمـا 
وبـدأ  صديقـي،  تفكـري  طريقـة 
جميـع  قتـل  وجـوب  عـن  يتحـدث 
مـن يسـاند النظـام وحتـى عوائلهم، 
ومـع مـرور األيـام، وازديـاد الضـخ 
الدعائيـة،  داعـش  ملاكينـة  اإلعالمـي 
انتقـل صديقـي إىل مناطـق سـيطرة 
التنظيم، ألشـاهده عر مقطـع فيديو 
وهـو يقود عربـة مفخخة اسـتهدفت 
يف  الكرديـة  الذاتيـة  اإلدارة  قـوات 
 ،"2014 عـام  الحسـكة  محيـط 
أن  عـى  مشـّدًدا  اسـكاف  أضـاف 
تطـرّف صديقـه مل ينشـأ مـن فـراغ 
أبـًدا "هناك مـن دفع بـه إىل كل هذا 

الحقـد، فأشـالء أطفالـه التـي حملت 
لتكـون  كافيـة  كانـت  عينيـه،  أمـام 

مـرًرا". ال  سـببًا 
"الداعـي" موجـود وبكرة  الفكـر 
يف املقـرات التـي تخلو مـن الدورات 
فيهـا  مبـا  والتوعويـة،  الرشعيـة 
فصائـل "الجيـش الحـر" يف حـاة 
وإدلـب وحلـب، وتقـل النسـبة لـدى 
أبـو  بحسـب  املؤدلجـة،  الفصائـل 
الوليـد، وروى قصـة ثالثـة أصدقـاء 
الثـورة  جمعتهـم  إدلـب  ريـف  يف 
وقتلهـم التطـرّف، أحدهـم مقاتل يف 
"لـواء األقـىص"، واآلخـر يف هيئـة 
"تحريـر الشـام"، والثالـث مل يحمل 

باألصـل. السـالح 
وعنـد احتـدام املواجهـات بـني "لواء 
قتـل  الشـام"،  و"تحريـر  األقـىص" 
األول صديقـه الثـاين يف االشـتباكات 
املبـارشة، وقبيـل خروجه مـع فصيله 
إىل الرقـة الشـهر الفائـت، اسـتدعى 
صديقـه الثالـث ليعدمـه ميدانيًـا بدم 
بـارد، وهـي قصـة ضـّج بهـا الريف 
الجنـويب للمحافظـة بحسـب تعبريه.
مدينـة  مـن  عرشينـي  شـاب  "أ.ح" 
يقودهـا  مجموعـة  يف  قاتـل  حـاة، 
عمـه شـقيق والـده تتبـع لــ "حركة 
أحـرار الشـام"، ثـم انتقـل إىل "لواء 
األقـىص" يف خـان شـيخون، وقالت 

مصـادر عنـب بلـدي إنـه ذو سـمعة 
سـيئة يف الشـال السـوري، وصادر 
أمـالك املدنيني دون وجـه حق، وتزوج 
أن  دون  وراءه  تركهـّن  نسـاء  خمـس 
الرقـة  إىل  غـادر  حينـا  يطلقهـّن، 

الشـهر الفائـت.
وحصلـت عنـب بلـدي عـى تسـجيل 
خاللـه  مـن  يهـّدد  للشـاب،  صـويت 
بقتـل قـادة مـن "الجيـش الحر" يف 
والـده،  شـقيق  فيهـم  مبـن  حـاة، 
العسـكري  القائـد  التهديـد  ليشـمل 
أبـو  الشـام"،  تحريـر  "هيئـة  يف 
محمـد الجـوالين، واصًفـا الجميع بـ 

املرتديـن”. "املرتزقـة 

قصص عن التطّرف في "المحرر"

يضـم اللـواء مجموعـة مقاتلـني 
وإدلـب،  حـاة  محافظتـي  مـن 
السـلفي  التيـار  إىل  ينتمـون 
الجهـادي، أيـدوا أفـكار القاعـدة 
وتنظيـم "الدولـة"، ومنهم بايعوا 

رًسا. التنظيـم 
عقـب انطـالق معركـة "مـروان 
حديـد" يف ريف حاة الشـايل، 
80 عنـرًصا  قـدم   ،2016 أيلـول 
ليقاتلـوا  "الدولـة"  تنظيـم  مـن 
األقـىص"،  "لـواء  قيـادة  تحـت 
معظمهـم مـن أهـايل املحافظـة، 
ثـم لحـق بهم قـادة مـن التنظيم 
أبرزهـم "أبـو الوكيـل العراقي"، 
الرئيـي  املحـرك  يعـّد  والـذي 
واإلعدامـات  األخـرية،  لألحـداث 
الفصيـل  نفذهـا  التـي  امليدانيـة 
حـاة  ريفـي  يف  الجهـادي 
وإدلـب، والتـي طالـت نحو 200 

مقاتـل مـن املعارضـة.
كامـل،  بشـكل  الفصيـل  انحـل 
فمنهـم مـن بايـع "هيئـة تحرير 
يف  انضـووا  وآخـرون  الشـام"، 
الرتكستاين"،  اإلسـالمي  "الحزب 
إىل  انسـحبوا  األكـر  والقسـم 
رشق  "الدولـة"  تنظيـم  مناطـق 
الفصائـل  ومعظـم  سـوريا، 
السـلفي  التيـار  تتبـع  املذكـورة 

الجهـادي.

عناصر من جبهة النصرة في مدينة حلب
)afp( 2017 26 أيار

روى الدكتور والناشط الحقوقي محمد اسكاف قصة صديقه من مدينة حماة، والذي أنهى حياته 
داخل عربة مفخخة، وقال الدكتور "كان من أوائل من حملوا السالح في المدينة، نزح مطلع عام 

2012 إلى ريف حماة الشمالي، وُاستهدف مكان نزوحه بقصف صاروخي من قوات النظام السوري 
في أيار 2013، ما أدى إلى فقدانه طفليه وإصابة زوجته إصابة بليغة تعافت منها الحًقا". 

لـدى سـؤال "أبـو املثنـى”، الشـاب الـذي كان منضويًـا يف “جنـد األقـى”، عـن حنينـه لعائلتـه النازحـة مـن الريـف الحمـوي إىل مدينـة تخضع 
لسـيطرة النظـام حالًيـا، أجـاب عـر الوسـيط "أخـى أنهم دخلـوا يف الـردة، وليتني أدخـل املدينـة فاتًحا مـع املجاهديـن، ألحثهم عىل االسـتتابة، 
فالعيـش الرغيـد يف ظـل حكـم كافـر هـو مبثابة املـواالة له، ويجـب عليهـم الراء منـه"، جملـة مصطلحات مل يكـن يعرفهـا الشـاب العرشيني يف 
جامعتـه أو منزلـه، قبـل تشـظّي املجتمـع السـوري عموًما، فهـل تنجح مسـاعي املعنيـن يف القضاء عـىل "الفكر الداعـيش" أم أنها تبقـى مؤجلة 

ومرتبطـة برحيـل نظام األسـد؟. 

لواء األقصى
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عنب بلدي - مراد عبد الجليل

املنتجات تدخـل إىل املناطق الشـالية 
عـر  وحلـب(  حـاة  وريـف  )إدلـب 
نتيجـة  تركيـا  مـن  األول  طريقـني، 
والتسـهيالت  الحـدود،  مـن  قربهـا 
التي قدمتهـا الحكومة الرتكيـة للتجار 
عـر  البضائـع  بإدخـال  السـوريني 
املعابـر، والطريق الثاين عـر إدخالها 
األخـرى  السـورية  املحافظـات  مـن 
الخاضعـة لسـيطرة النظام السـوري، 

حـاة. محافظـة  وخاصـة 

معامل دون تراخيص
واللصاقات متوفرة

الواسـعة  التجاريـة  التبـادل  عمليـات 
مـع تركيـا، حـّول املنطقـة إىل سـوق 
كبـري تتوفـر فيـه املنتجـات مـن كافة 
األصنـاف بأسـعار مختلفـة، لكـن يف 
ظل غيـاب الرقابـة واملحاسـبة ظهرت 
منتجـات مجهولـة املنشـأ صـادرة عن 
منشـآت صناعية أو معامل أنشئت عى 
الحـدود الرتكيـة مـن قبـل "مافيات"، 
بحسـب توصيف مدير رشكة اسـترياد 

يف إدلـب، رفض كشـف اسـمه.
وأوضـح املديـر، يف حديـٍث إىل عنـب 
بلـدي، أن الكثري مـن التجـار افتتحوا 
معامـل دون تراخيـص عـى الحدود، 
التنظيـف  مـواد  مـن  أصنافًـا  تنتـج 
التجميـل  ومسـتحرات  والشـامبو 
عبـوات  جلـب  بعـد  الجـودة،  رديئـة 
مـن الصـني، وضعـت عليهـا لصاقات 
كتـب عليهـا باللغة الرتكية مـن مطابع 
متوفـرة بكـرة، وتـوّزع يف األسـواق 
تركيـة  أنهـا  أسـاس  عـى  السـورية 

. ملنشأ ا
بأسـعار  تعـرض  األصنـاف  هـذه 
ذوي  املواطنـني  دفـع  مـا  رخيصـة، 
الدخل املحـدود إىل رشائها دون النظر 
مـا  بحسـب  ومنشـئها،  جودتهـا  إىل 
قـال التاجـر سـامر، لعنب بلـدي، يف 
ظـل غـالء أسـعار املنتجـات الوطنية 
القادمـة مـن مناطق النظام السـوري.
سـامر أكـد أن املعامـل املوجـودة عى 
الحـدود ليسـت جميعها تركيـة، وإمنا 
سـوريون  أصحابهـا  معامـل  هنـاك 
يـورّدون منتجاتهم إىل داخل سـوريا، 
بجـودة  مـواد  هنـاك  أن  إىل  مشـريًا 
ومـواد  عاليـة،  وبأسـعار  جيـدة 
جودتهـا قليلـة بتكلفة أقل، وبالنسـبة 
للمواطنـني يوجـد مـن يرغـب للجيـد 
ومـن يرغـب لألقل جـودة لكـن "كلّو 

عـم ميـي”.

أسعار غير معقولة لماركات عالمية
مديـر رشكـة االسـترياد أكـد أن أنواع 
الشـامبو والصابـون التـي تدخـل إىل 
األسـواق باعتبارهـا ذات منشـأ تـريك 
قليلـة الجـودة، والدليـل هـو سـعرها 
قبـل  سـعرها  مـع  مقارنـة  املتـدين 
الثـورة، فسـعر عبوة شـامبو "هويب" 
250 لـرية  70 ملـم كان يبلـغ  سـعة 
لـرية   50 الـرصف  بسـعر  سـورية، 

للـدوالر الواحـد. أما اليوم فيبلغ سـعر 
نفس العبـوة بـني 600 إىل 700 لرية 

سـورية، بسـعر رصف 540 لـرية.
وبحسـاب ريـايض بسـيط يجـب أن 
 2000 بـني  اليـوم  السـعر  يـرتاوح 

سـورية. لـرية  و2500 
تـريك  "كلـري"  شـامبو  يوجـد  كـا 
لـرية   1200 بسـعر  يبـاع  املنشـأ، 
سـورية لعبـوة سـعتها 350 ملم، يف 
الشـامبو األصـي  يبلـغ سـعر  حـني 
املسـتورد  "يونيليفـر"،  رشكـة  مـن 
من مـرص، املـوزع الوحيـد يف الرشق 

لـرية.  2700 بسـعر  األوسـط، 
شـامبو  أن  إىل  املديـر  أشـار  كـا 
بسـعر  يبـاع  "جونسـون"  األطفـال 
املنتـج  يبـاع  حـني  يف  لـرية،   375
النظـام، بسـعر  األصـي يف مناطـق 
ألـف لـرية لعبـوة 200 ملـم، معتـرًا 
أن هـذا “الفـارق الكبـري يف األسـعار 

شـك”. موضـع  يجعلهـا 
وقد تـؤدي هذه األصنـاف إىل أمراض 
وترتك آثـاًرا جلدية، وخاصـة مخلفات 
أمراًضـا  تسـبب  التـي  الصابـون 

رسطانيـة.
الناشـط يف املجـال الطبـي، الدكتـور 
محمـد سـكاف، أكـد انتشـار بعـض 
املنظفـات عـن طريـق منشـآت محلية 
يف  تدخـل  مجهولـة  مبـواد  الصنـع، 
تصنيعهـا، إضافـة إىل رداءة األصناف 
التي تأيت مـن املواد اإلغاثيـة والرتكية 

يف ظـل عـدم وجـود رقابة.
املنتجـات  هـذه  أن  سـكاف  وأكـد 
أسـهمت يف انتشـار بعـض األمـراض 
)نـوع  األكزميـا  وخاصـة  الجلديـة 
اسـتخدام  نتيجـة  الحساسـية(،  مـن 
منظفـات وأنـواع مـن الصابـون دون 
معرفـة تركيبتها وجودتهـا، إضافة إىل 

عـدم جـودة امليـاه يف املنطقـة.

المادة الفعالة ال تتوافق
مع اللصاقة

األمـر مل يقترص عـى مـواد التنظيف 
مبيـدات  انتـرشت  وإمنـا  فحسـب 
ومخصبـات زراعيـة ضعيفـة الفاعلية 
املهنـدس  بحسـب  األسـواق،  يف 

الريـك. يوسـف  الزراعـي، 
وقـال الريـك، يف حديـٍث إىل عنـب 
بلـدي، إن "بعـض التجـار اسـتوردوا 
مبيدات ومخصبـات من رشكات خاصة 
منتجاتهـا  وّجهـت  حكوميـة،  غـري 
السـيئة إىل السـوق السـورية خاصة، 
وعـادة تكون مثـل هـذه املنتجات غري 

مطابقـة للمواصفـات املرفقـة”.
طباعـة  إىل  لجـأ  “البعـض  وأضـاف 
السـوري،  الداخـل  يف  لصاقـات 
ولصقهـا عـى عبـوات تحتـوي عـى 
مـواد غري فعالـة أو ضعيفـة الفعالية، 
مـا أدى إىل وجـود مثل هـذه املنتجات 

السـوق". يف 
ذات  منتجـات  ظهـور  الريـك  وأكـد 
رشكات  اسـتوردتها  صينـي،  منشـأ 
تركيـا،  طريـق  عـن  سـورية  محليـة 
القـت قبـواًل لـدى رشيحـة جيـدة من 

نظـرًا النخفـاض سـعرها  املزارعـني، 
ولفعاليتهـا  بنظرياتهـا  مقارنـة، 

نسـبيًا. املقبولـة 
املهنـدس الزراعـي، أنس رحمـون، أكد 
الفعالـة يف  “املـواد  أن  بلـدي  لعنـب 
املنتجـات الرتكيـة التي تدخل سـوريا 
غالبًـا ال تتوافق مع اللصاقـة من حيث 
النسـبة، كـا أنهـا ال تجـرّب وال متـّر 
عـى أي جهـة رقابية، وهـي قابلة جًدا 
للغـش عـى عكـس منتجـات رشكات 
معروفة ويوثـق بها، إذ تكـون موادها 
ذات جـودة عاليـة، ومكفولـة املصدر، 
)ضبـط(  لحجـر  لجـان  عـى  ومتـر 
األدويـة غـري املطابقـة للمواصفات".

ويـأيت ذلـك يف ظـل غيـاب الحجـر 
يتمثّـل  الـذي  الفعـال،  الزراعـي 
والتجـارب  الدراسـات  بإجـراء  دوره 
الحقليـة عـى املبيـدات التـي تدخـل 
وتحديـد  كفاءتهـا،  الختبـار  حديثـاً 
طـرق وظـروف اسـتخدامها، ومنـع 
املحرمـة  املبيـدات  بعـض  دخـول 
مثـل  حاليًـا،  السـوق  يف  والرائجـة 
والتـي   ،”D و"2.4  "الكاربوسـلفان 
البيئـة  عـى  سـلبًا  آثارهـا  تنعكـس 
والصحـة، بحسـب مـا قالـه املهندس 

الريـك. يوسـف 
رحمـون لفـت إىل أن ثقـة املزارعـني 
مناطـق  مـن  تـأيت  التـي  باملبيـدات 
مـن  الرقابـة  أن  يعنـي  ال  النظـام، 
مؤسسـات النظام نفسـه، وإمنا تكون 
السـمعة  ذات  الـرشكات  مـن  الرقابـة 
الجيـدة ولها فـروع يف األردن والعراق 
ولبنـان، مثـل "دبانـة"، كـا أن عـدم 
يعنـي  ال  الرتكيـة  األدويـة  اسـتخدام 
أنها فاسـدة، ولكـن التجار السـوريني 
دون  الجـودة  قليلـة  مـواد  يدخلـون 
"ليسـت  مؤكـًدا  حسـيب،  وال  رقيـب 
وليسـت  سـيئة  الرتكيـة  األدويـة  كل 
كل األدويـة التـي تدخـل مـن النظـام 

جيـدة”.

مواطنون يفقدون الثقة
بالمنتج التركي

املواطنـني،  دفعـت  املشـكالت  هـذه 
املسـتهلكني لهـذه املـواد، إىل التوجـه 
كونهـا  األصليـة  املنتجـات  لـرشاء 
مضمونـة مـن الرشكة املـوردة بفواتري 

نظاميـة.
ثقافـة  املواطنـني  لـدى  أصبـح  كـا 
بحسـب  املـواد،  هـذه  تجـاه  عامـة 
الدكتـور محمـد سـكاف، مـا يدفعهم 
إىل رشاء املنتـج الوطنـي القـادم مـن 
مناطـق النظـام السـوري، بالرغم من 
ارتفـاع سـعره نتيجـة تكلفـة إدخالـه 

املعارضـة. مناطـق  إىل 
يـرى املواطنون يف إدلـب أن املنطقة 
ليـس  اسـتهالك  "سـوق  أصبحـت 
وتحقيـق  بضائـع  لتنفيـذ  أكـر، 
املنطقـة  باعتبـار  باهظـة،  ثـروات 
فصائـل  مطالبـني  للتجـار”،  ملعبًـا 
والحكومـة  السـورية  املعارضـة 
ومحاسـبة  الرقابـة  بتفعيـل  املؤقتـة 

النفـوس”. “ضعـاف 

عون
ّ

إدلب.. تجار يصن
منتجات “مزّورة” لماركات عالمية

]محل أدوات تجميل في مدينة إدلب الخميس
2 آذار 2017 )عنب بلدي(

اقتصاد

تحّولت مناطق المعارضة السورية في الشمال إلى سوق كبير لمنتجات 
مجهولة المصدر بأسماء “ماركات” معروفة، ورغم أن أسعارها متدنية إال أنها 

قد ال تكون فّعالة، أو قد  تسّبب أمراًضا مختلفة.

أصـلـي أصـلـي
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في الشمال السوري
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عنب بلدي - حنين النقري 

شـّكلت تجـارب السـوريني يف تغريبتهم 
بالنسـبة  األول،  االحتـكاك  الكـرى 
ملعظمهـم، مـع األجانـب، واالستكشـاف 
التـي  املخلوقـات  هـذه  لُِكنـه  األول 
تعيـش حيـاة أفضـل منهم، وتسـتحقها، 
ومعاينتهـا بشـكل أكـر دقـة مـا نقله 
تنقلـه  ومـا  يوًمـا،  البـالد  هـذه  زائـرو 

يـوم. كل  التلفـاز  شاشـات 
"اكتشـفت أنهم بـرش عاديون جـًدا جًدا، 
يعيشـون يف بـالد متحرة جـًدا"، هذا 
مـا يقولـه محمـد، الجـئ سـوري مقيم 
ويؤكـد  ونصـف،  عـام  منـذ  أملانيـا  يف 
توقعـايت  خـارج  ذلـك  "كان  صدمتـه 
متاًمـا، لكننـي أصـادف هنـا كل أصناف 
البـرش الذين قابلتهم يف سـوريا، ليسـوا 
شـعبًا مـن املثقفـني املنظمـني املفعمـني 

بالحيـاة فقـط، كـا كنـت أتخيل".

نحارب الناجح حتى يفشل
الحضـارّي  املسـتوى  محمـد  ينفـي  ال 
يقـول  أملانيـا،  يف  للمعيشـة  الكبـري 
والخدمـات  الدقـة  النظـام،  "النظافـة، 
أنـه  وأعتقـد  أبهرتنـي،  جميعهـا 
الالجئـني  كل  لـدى  مشـرتك  انبهـار 
الفكـرة  لكـن  الثالـث،  العـامل  دول  مـن 
اللغـة  إتقـاين  مـع  يل  تكّشـفت  التـي 
بـني  الفـارق  أن  باألملـان،  واحتـكايك 
معيشـتنا ومعيشـتهم، والخدمـات التـي 

تقدمهـا حكوماتهـم مقارنـة مبـا تقدمه 
حكوماتنـا، كبـري جـًدا، يف حـني ال تجد 
اإلنسـان  بـني  االتسـاع  بهـذا  الفـارق 

األملـاين". واإلنسـان  السـوري، 
يدلـل محمد عـى فكرته باقتبـاس للعامل 
أحمـد زويـل عندما قـال "الغرب ليسـوا 
عباقـرة ونحـن لسـنا أغبيـاء، ھـم فقـط 
يدعمـون الفاشـل حتـى ينجـح، ونحـن 
نحـارب الناجـح حتى يفشـل"، ويضيف 
"اإلنسـان العـريب مقهور ومكبّـل بعقد 
النقص، وباإلحسـاس بعدم االسـتحقاق، 
الحكومـات هنـا تدعـم مواطنهـا بقـوة 
حتـى ينجـح، يف املقابـل حتـى تتميـز 
يف البـالد العربيـة يجب عليـك أن تتعب 
تبـذل  وأن  هائـل،  بشـكل  نفسـك  عـى 
جهـوًدا ذاتيّـة جبـارة، وقـد يـأيت مـن 
يبـّدد جهـودك هـذه كلها بجـرّة قلم عى 
طاولـة مسـؤول، أو اعتقال تعّسـفي، أو 

ببسـاطة لعـدم وجـود فرص".

 "مطحونون"
"نحـن مطحونـون”، بهـذه الكلمة عّرت 
املهندسـة ريـم، الجئـة سـورية مقيمـة 
مقارنـة  السـوريني،  عـن  السـويد،  يف 
برفاهيـة املعيشـة التـي يتلقاهـا املواطن 
"املواطـن  فتقـول  بـالده،  يف  األورويب 
العـريب عموًمـا مطحـون، ما بني سـوء 
الواقـع الـذي يعيشـه، والضغـط املطبق 
عليـه مـن الحكومـة عـى كافـة الصعد، 
بينـا ال تجديـن ذات الضغـط عى رجل 

الشـارع يف أوروبـا، والفـارق الجوهري 
هنا هـو يف الحكومـات وليـس الناس".

تؤكـد ريم عـى وجود صفـات حضارية 
لـدى الناس قـد نفتقـر إليها فيـا بيننا، 
لكنهـا تـرى أن جـزًءا من هـذه الصفات 
يف  عليهـا  الرتكيـز  بفعـل  مكتسـب 
التعليـم والقانـون، "ليـس ألنهـم أفضل 
منـا"، حسـب تعبريهـا، وتـرب عـى 
ذلـك مثـااًل "قـد يهتـم املجتمـع الغريب 
بإعـادة التدويـر بشـكل كبري لكـن ذلك 
عليهـم  تفـرض  التـي  القوانـني  بسـبب 
وقـد  نوعهـا،  حسـب  القامـة  فصـل 
يكـون الشـعب دقيًقـا يف مواعيـده لكن 
ذلـك جـزء مـن دقـة النظـام ومواعيـد 
القطـارات والخدمـات كلها، مـا أود قوله 
أن اإلنسـان الغـريّب لـه حقـوق كبـرية 
عـى دولتـه مقابـل واجباتـه تجاههـا، 
بينـا يف بالدنـا علينا واجبات فحسـب، 
هـذا إن جـرى االعـرتاف بـأن املواطـن 

إنسـان".

إحساس بالنقص
رغـم إقامتـه يف تركيـا، ال تختلف وجهة 
نظـر لـؤي، وهـو مصّمـم سـوري، عّا 
يـراه محمـد وريـم يف أوروبـا، ويشـري 
إىل وجـود إحسـاس قـوي بالنقص لدى 
األخـرى،  القوميـات  مقابـل  السـوريني 
موضًحـا ذلـك بتجربـة مـّر بهـا "بحكم 
رغبـت  اإلنرتنـت،  طريـق  عـن  عمـي 
يف تقويـة مهـارايت باللغـة اإلنكليزيـة 

غـري  العمـل  سـوق  عـى  لالنفتـاح 
مبعهـد  اشـرتكُت  وبالفعـل  العـريب، 
أمريـيك هنـا يف تركيـا وبـدأُت بحضور 
زمـالء  مـع  متقـدم،  مبسـتوى  دورة 

أتـراك".
وهنـا كانت املفاجـأة للؤي، يـرشح "من 
املعـروف أن األتـراك بعيـدون متاًما عن 
تعلـم اللغـات األخـرى، لكننـي مل أتوقع 
أن يكـون األمـر كذلـك يف دورة لتعلـم 
لفـظ  فهـم  تسـتطيع  بالـكاد  إذ  اللغـة، 
كلاتهـم باإلنكليزيـة، لكنهـم ال يجدون 
أدىن حـرج يف ذلـك، عـى العكـس منا، 
إذ نحـاول أن نصـل للكنـة بريطانيـة أو 
مـن  بشـّدة  ونخجـل  أصيلـة،  أمريكيـة 
الخطـأ باللغـات األجنبيـة، وكأنهـا لغتنا 

األم".
يعزو لـؤي األمر إىل اإلحسـاس بالنقص 
لـدى العرب "والشـعور بـأن اآلخر الذي 
تعبـريه،  حسـب  منـا"،  أفضـل  أمامنـا 
وهـو أمر ال يرى مشـابًها لـه يف محيطه 
أنفسـنا  نـرى  حـني  "يف  األتـراك  مـن 
ال  اإلنكليزيـة،  تعلـم  عـى  مجبوريـن 
ترى األمـر ملًحا عـى الشـعوب الناطقة 
باللغـات األخرى بذات القـدر، ويف حني 
ترّسنـا اللكنـة املميـزة ملـن يتعلـم اللغـة 
العربيـة مـن غـري الناطقني بهـا، ونثّمن 
محاوالتهـم لتعلمهـا، نخجـل بشـدة من 
عـدم وصولنـا للهجـة األصليـة باللغات 
األخـرى، بل ونسـتهزئ بأخطـاء بعضنا 

البعـض باللغـات األجنبيـة".

من المعروف أن 
األتراك بعيدون تماًما 

عن تعلم اللغات 
األخرى، لكنني لم 

أتوقع أن يكون األمر 
كذلك في دورة 

لتعلم اللغة، إذ بالكاد 
تستطيع فهم لفظ 

كلماتهم باإلنكليزية، 
لكنهم ال يجدون أدنى 

حرج في ذلك، على 
العكس منا، إذ نحاول 

أن نصل للكنة بريطانية 
أو أمريكية أصيلة، 

ونخجل بشّدة من 
الخطأ باللغات األجنبية، 

وكأنها لغتنا األم

اكتشفت أنهم بشر عاديون جًدا، جًدا، يعيشون في 
بالد متحضرة جًدا، كان ذلك خارج توقعاتي تماًما، 
لكنني أصادف هنا كل أصناف البشر الذين قابلتهم 

في سوريا، ليسوا شعًبا من المثقفين المنظمين 
المفعمين بالحياة فقط، كما كنت أتخيل

الغرب ليسوا عباقرة ونحن لسنا أغبياء

ان العالم المتحضر؟
ّ

نحن وهم.. ما الذي رآه السوريون في سك
مع كثير من الحيرة والحسرة والتيه، خرج ماليين السوريين من بالدهم، ليشقوا طرقهم في بالد جديدة عليهم، ويحتكوا 

بشعوب وأجناس بلغات مختلفة في نواٍح متفرقة من الكرة األرضية، ال يجمع بينها شيء، إال أنها في معظمها تحتل ترتيًبا 
أفضل من سوريا على سلم التقدم ومؤشراته المختلفة.

حتى ذوي االحتياجات الخاصة
سـورية  وهـي  هبـة،  اآلنسـة  عملـت 
خـاص  معهـد  يف  أملانيـا،  يف  مقيمـة 
لـذوي االحتياجـات الخاصة يف سـوريا 
لعـدة سـنوات سـابًقا، وهـو مـا جعلها 
مقارنتهـا  يف  الفئـة  هـذه  عـى  تركّـز 
ويف  أوروبـا  يف  اإلنسـان  حيـاة  بـني 
سـوريا، تقـول " يف املعهـد الـذي كنُت 
أعمـل فيـه، مل يكـن لدينـا فصل حسـب 
نـوع اإلعاقـة، فمثـاًل الطفـل الـذي كان 
يعـاين مـن صعوبـات يف التعلم ونقص 
االنتبـاه )والـذي يحتاج لعنايـة مبارشة 
وشـخصية( يُدمـج مع طفل لديـه توّحد 
شـديد، رغـم أن صعوبات التعلـم تعتر 
للتحسـن،  قابليـة  وأكـر  أبسـط  نوًعـا 
مـع  الحالتـني  دمـج  يجعـل  مـا  وهـو 
بعضهـا أمـرًا مجحًفـا بحق مـن يعاين 
صعوبـات التعلـم إذ يحرمـه مـن فرصه 

األرسع". التحسـن  يف 
إحـدى الحاالت التـي التقت بهـا هبة يف 
أملانيـا كانـت لشـاب يعـاين مـن نفـس 
الحـاالت التـي كانـت مسـؤولة عنها يف 
سـوريا، والـذي أثّـرت العنايـة والجهـد 
املقـدم لـه بشـكل ملمـوس عـى حالـه، 
تتابـع "بصر كبري مـن والدتـه وتعاون 
مـن املدرسـة اسـتطاع الطفـل أن يدرس 
حتـى الصف التاسـع يف مدرسـة عادية، 
ورغـم فـرط النشـاط وصعوبـات التعلم 
واملنطـق لديـه )وهـو منـط متعـب جًدا 
ملـن يدربـه ويتعامـل معـه يف الواقـع( 

درس بعـد التاسـع يف معهـد للكهربـاء، 
وهو اليـوم يعمـل يف وظيفـة ثابتة مثل 
أي فـرد آخـر يف املجتمـع، بتفهـم كبـري 

مـن محيطـه وجهد أكـر ملسـاعدته".

الفرص للجميع
تتابـع هبـة واصفـًة مشـهًدا آخـر يتكرر 
أمامهـا يف شـوارع أملانيا، حيـث "تعطي 
اإلعاقـة  لـذوي  بسـيطة  مهاًمـا  الدولـة 
للمشـاركة يف املجتمـع، فكثـريًا مـا أرى 
الخاصـة  االحتياجـات  ذوي  مـن  عـااًل 
لجمـع أوراق الشـجر يف الخريـف، أو مل 
أعقـاب السـجائر، وغريهـا مـن األعـال 
البسـيطة التي ال تشـكل صعوبـة عليهم، 
وتجعلهـم يف الوقـت نفسـه مشـاركني 
وفعالـني يف املجتمـع الذي ينتمـون له".

تؤكـد هبة أنهـا، طيلة سـنوات عملها يف 
املجال، مل تر سـابًقا إرشاكًا لشـخص ذي 
إعاقـة بعمل حقيقـّي يعود عـى املجتمع 
بالنفـع وعليـه باملقابـل املـادّي، وتختـم 
مـن  نـوع  بـأي  طفـل  "والدة  حديثهـا 
اإلعاقـة يف بالدنـا هـو أشـبه باملصيبـة 
يف العائلـة، ألنه سـيكون عبئًـا عى أهله 
طـول حياته، لكـن رؤيتي ملشـاركة ذوي 
االحتياجـات الخاصـة يف أعـال حقيقيّة 
الدعـم،  أفكـر يف أهميـة  هنـا يجعلنـي 
تأمني الفـرص لكافـة درجـات الكفاءات 
اإلنسـان  لـه  يفتقـر  أمـر  وهـو  لدينـا، 
بـذوي  بالـك  فـا  بالدنـا،  يف  العـادي 

الخاصـة؟". االحتياجـات 

مواطنة 
أمريكية 
تتظاهر 

تعاطًفا مع 
الالجئين ضد 
قرار الرئيس 
األمريكي، 

دونالد ترامب، 
في مطار 

فالدلفيا
28 كانون 

الثاني 2017
)Nur(
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يحق للقاضي أال يأذن للمتزوج أن يتزوج 
على امرأته إال إذا كان لديه مسّوغ شرعي، 
وكان الزوج قادًرا على نفقتهما

 عنب بلدي - ر. ك      

ويبـدو أن الحكومـة يف دمشـق تنوي 
تناولـه  الـذي  الترصيـح،  تطبيـق 
السوريون بسخرية، وأخذه عى محمل 
الجـد ضمـن منهجيـة واضحـة، عى 
خـالف غريه من الترصيحـات والوعود 
العابـرة ملسـؤولني يف حكومـٍة أطلـق 
عليها اسـم "حكومـة الترصيحـات”.

شيوخ يوّحدون الخطبة ويعرضون 
“أرامل” للزواج

حـّول السـوريون ترصيـح القايض 
طريفـة  مـادة  إىل  األول  الرشعـي 
يف  التعّمـق  دون  التسـلية  بغـرض 
خفايـاه، إذ تشـهد العاصمة دمشـق 
حملـة ممنهجـة مـن قبـل الشـيوخ 
للتأثـري عـى الرجـال "املقتدريـن" 
وإقناعهـم بالـزواج من امـرأة ثانية.
“أبـو  إىل  تحدثـت  بلـدي  عنـب 
محمـد” )62 عاًما(، وهو من سـكان 
حـي الرامكة يف دمشـق، وقـال إن 
جوامع دمشـق وّحـدت خطبة صالة 
الجمعة، بتاريخ 17 شـباط، للحديث 

عـن موضـوع الـزواج الثاين.
وقـال "حثّنـا الشـيخ خـالل الخطبة 
يف  ثانيـة،  بامـرأة  الـزواج  عـى 
معلـاًل  ماديًـا،  قادريـن  كنـا  حـال 
يف  العانسـات  نسـبة  بتزايـد  ذلـك 

املجتمـع".
يركـز  محمـد”،  “أبـو  وبحسـب 
الـزواج  رضورة  عـى  الشـيوخ 
“الشـهداء"،  وزوجـات  باألرامـل 
لكسـب ثـواٍب مـن جهـة، والقضـاء 
أخـرى. جهـٍة  مـن  العنوسـة  عـى 

حـي  يسـكن  الـذي  خـري،  محمـد 
الفحامـة، أكّـد أيًضـا توجه الشـيوخ 
يف الـدروس "الدينيـة" املُقامـة يف 
الجوامـع، نحـو حـّث الرجـال عـى 

الـزواج مـرة ثانيـة.
بعـض  أن  خـري  محمـد  وأضـاف 
عـن  للحارضيـن  يلّمحـون  الشـيوخ 
وجود نسـاء "أرامل" أبديـن رغبتهن 

يف  حدثـت  قصـة  وروى  بالـزواج. 
جامع “تـريوزي” يف الفحامة، عندما 
عـرض أحد الشـيوخ امـرأة قـال إنها 

"زوجـة شـهيد وال معيـل لهـا".
ووافـق أحـد الحارضين عـى الزواج 
دون أن يـرى املـرأة، وكتـب الشـيخ 
كتابهـا عـى الفور، بحسـب ما ذكر 

خري. محمـد 
وتوقـع مواطنـون أّن تعميـًا صـدر 
عن وزارة األوقاف والشـؤون الدينية 
دمشـق  جوامـع  عـى  سـوريا،  يف 
لتوعيـة الرجـال بــ “خطـر تزايـد 
اختـالل  يف  وأثـره  النسـاء،  أعـداد 

املجتمـع”. تـوازن 
ذلـك  عـن  تعلـن  األوقـاف مل  لكـن 
رسـميًا، كـا أنهـا ال تعّمـم الخطبـة 
للشـيوخ  تسـلّمها  بـل  إلكرتونيًـا، 

مبـارشة.

الشرع يقّر الزواج الثاني لمحاربة 
"الفساد"

والقضـاة  الشـيوخ  معظـم  اسـتند 
والقضـاة  الشـيوخ  معظـم  اسـتند 
الرشعيـني أثنـاء إقرارهـم بـرورة 
فكـرة  عـى  الثـاين،  الـزواج 
بـني  األخالقـي"  انتشـار"االنحالل 

السـوري. املجتمـع  يف  النسـاء 
الـذي  االجتاعـي  التدهـور  فمـع 
كثرييـن  ونـزوح  الحـرب،  خلفتـه 
للمعيـل  النسـاء  بعـض  وفقـدان 
الوحيـد لهـن وألطفالهـن بالتزامـن 
مع غـالء املعيشـة، اتجهـت بعضهن 
نحـو سـلوٍك "ال أخالقي" ، بحسـب 

مـا أكـد مواطنـون لعنـب بلـدي.
أن  حديثهـم  يف  الشـيوخ  ويعتـر 
"حاجـة  يصبـح  الثـاين  الـزواج 
ملّحـة" بهـذه الحالة، لحاية نسـاء 
عـن  االنحـراف  عـى  "مجـرات" 

والعـادات. الديـن 
مـن  املنحـدر  عبـده،  بـالل  الشـيخ 
دمشـق ويقطـن يف تركيـا، أكـد أن 
يوجـب  ومل  األمـر،  يحلّـل  الـرشع 
للرجـل الزواج بأربع نسـاء، بحسـب 

الحاجـة وضمـن رشوط، مـن بينهـا 
املاديـة. الكفـاءة 

وأشـار، يف حديـٍث إىل عنـب بلدي، 
إىل أن الـزواج الثـاين يأخـذ نفـس 
أحـكام الـزواج األول، إذ يتطلـب أن 
يكون الـزوج قادًرا جسـديًا )صحيًا( 

. ديًا وما
الراغبـني  الرجـال  الشـيخ  ونصـح 
املقتدريـن ماديًـا، بالزواج مـن املرأة 
"ذات العيـال" وذات الحاجـة املادية، 
الصغـريات،  الفتيـات  مـن  وليـس 

إلنقـاذ املجتمـع مـن العنوسـة.
وانتقـد الشـيخ اإلعـالم الـذي يرّوج 
أن الـزواج الثـاين هـو "حيـاة نكـد 
ودمـار للعائلـة واألوالد"، مـا دفـع 
النسـاء السـوريات إىل عـدم تقبلـه 

بـأي شـكل مـن األشـكال.
وعـن “الفسـاد”، قـال عبـده إنـه مل 
املجتمـع،  يف  انتشـاره  مـن  يتأكـد 
فـإن  ذلـك،  ثبـت  حـال  يف  ولكـن 
بالوجوب"  الثـاين "يرتقـي  الـزواج 
بشـكل أكر، وعـى املقتـدر ماديًا أن 

يبـدأ بنفسـه.
وكانـت عنـب بلـدي سـلّطت الضوء 
انتشـار  عـى  سـابقة،  تقاريـر  يف 
غـري  وعالقـات  “دعـارة”  بيـوت 
رشعيـة، يف أحيـاء دمشـق، وسـط 
اتهامـاٍت من املواطنني لـ “شـبيحة” 
موالـني للنظـام السـوري بالرتويـج 

لهـا، حتـى صـارت أمـرًا واقًعـا.

تسهيالت قانونية للزواج بثانية
األول،  الرشعـي  القـايض  بقناعـة 
محمـود معـراوي، فـإن هـذا القرار 

لـن يعجـب كثـريًا مـن النسـاء بـل 
"جميعهـن"، إال أنـه اعتـره "الحـل 
حيـال  ومنطقيـة"،  واقعيـة  األكـر 

كهـذه. "عالقـة"  مشـكلة 
السـوري  القضـاء  أن  إىل  وأشـار 
الـزواج  مسـألة  مـع  يتسـاهل  بـدأ 
مـن ثانيـة، وقـال "يف السـابق كان 
الـزواج الثـاين يتطلب مـن القايض 
الـزوج  )قـدرة(  مـالءة  مـن  التأكـد 
إمكانيـة  مـن  والتأكـد  اقتصاديًـا، 
أرستـني".  مـرصوف  أعبـاء  تحمـل 
لصحيفـة  حديـٍث  يف  وتابـع، 
“ترشيـن” الحكوميـة، ”مل نعد ندقق 
عـى رشوط زواج الرجـل مـن امرأة 
أخـرى، وهـذه الرشوط بـدأت تطبق 
عند الـزواج مـن ثالثة، وهـي حاالت 

. " قليلة
عنـب بلـدي تحدثـت إىل محامية يف 
دمشـق، فّضلـت عـدم ذكـر اسـمها، 
وأكـدت أن القانـون السـوري مينـع 
زواج الرجـل عـى زوجتـه، يف حال 

مل يكـن مقتـدًرا ماليًا.
مـن   "17" رقـم  املـادة  تنـص  إذ 
قانـون األحوال الشـخصية السـوري 
عـى أنـه "يحـق للقـايض أال يـأذن 
للمتـزوج أن يتـزوج عـى امرأتـه إال 
إذا كان لديـه مسـّوغ رشعـي، وكان 

الـزوج قـادًرا عـى نفقتهـا".
هـذا  أن  أكـدت  املحاميـة  أن  إال 
القانـون مل يُطبّـق يوًمـا، حتـى قبل 
انتشـار ظاهـرة  2011 وقبـل  عـام 
العنوسـة، إذ غالبًـا يوافـق القضـاة 
عى الـزواج الثـاين دون التحقق من 

املاليـة. الـزوج وقدرتـه  “مـالءة” 

شيوخ يعرضون “أرامل” للزواج

“الزواج الثاني”.. تعميم على خطب الجمعة في دمشق

"الزواج الثاني هو أحد الحلول المقترحة للقضاء على ظاهرة العنوسة”، واحٌد من أكثر التصريحات التي شاع تداولها بين السوريين مع بداية العام الجديد، 
والذي ألّح القاضي الشرعي األول بدمشق، محمود معراوي، على ضرورة العمل به بعد تزايد أعداد اإلناث في المجتمع السوري على حساب الذكور.

أجـرت عنـب بلـدي اسـتطالًعا للـرأي شـمل ثالثـني 
امـرأة متزوجـة يف دمشـق، أجمعـت معظمهـن عـى 
الرفـض "القاطـع" لـزواج رجالهـن من امـرأة أخرى، 

حتـى وإن فـرض القانـون ذلك.
وقالـت السـيدة وفاء معـرصاين )40 عاًمـا(، متزوجة 
ولديهـا ثالثـة أوالد، إن رضر هـذا القـرار أكـر مـن 
)زوجـة  "رضّة"  دخـول  املتزوجـات  لرفـض  نفعـه، 

حياتها. عـى  ثانيـة( 
وأضافـت أن “ظاهـر القرار هـو القضاء عى عنوسـة 
البنـات يف املجتمـع، إال أنـه باملقابل سـيؤدي ذلك إىل 

طـالق أخريـات، وبالتايل سـتُخرب بيـوت كثرية".
وهـذا مـا أكدتـه كثـريات، قلـن إنهـن لن يبقـني عى 

ذمـة أزواجهـن يف حـال تزوجـوا بأخريات.
إال أن السـيدة “أم صـالح” )50 عاًمـا( كانـت أكـر 
تقبّـاًل من غريهـا، عندما نوهت إىل انتشـار ما سـّمته 
“الفسـاد” بني النسـاء يف املجتمع، وسـلوكهّن طريًقا 
"ال أخالقـي"، بسـبب حاجتهن للال وعـدم وجود أي 

لهن. معيـل 
وقالـت أم صـالح إن “قـرار الـزواج بثانيـة قـد يقـي 
النسـاء  بـني  الفسـاد  تفـي  املحافظـة مـن  بيئتنـا 
بنسـبة كبـرية، إال أنـه يصعـب عـى الزوجـات، وأنـا 

أولهـن، تقبلـه بسـهولة".
وتشـهد العاصمة دمشـق ومحافظات سـورية أخرى، 
الفتيـات، وسـط تزايـد  الـزواج بـني  ظاهـرة تأخـر 
بنسـبة  األخـرية،  الخمـس  السـنوات  يف  أعدادهـن 
تجـاوزت %65 مـن مجمـل فئـات املجتمع السـوري، 

بحسـب إحصائيـات رسـمية.
ويعتـر البعـض أن السـبب الرئيـي هـو قلـة أعداد 
الشـباب بني مفقـود ومعتقـل ومهاجر، بينـا يلتحق 
آخـرون بالخدمـة العسـكرية بشـكل “إجبـاري” منذ 
سـنوات، مطالبـني الحكومـة باإلفـراج عـن الشـباب 

كحـّل بديـل عـن الـزواج الثاين.
فضاًل عـن صعوبـة تحمل الشـباب ملصاريـف الزواج 
األسـواق  تشـهده  الـذي  "الفاحـش"  الغـالء  وسـط 

السـورية وارتفـاع سـعر الذهـب.

قرار الزواج بالعانسات قد 
يؤدي إلى “طالق أخريات"

مهجّرون يتبادلون خبرات العمل “على قلّته” في الشمال
http://www.enabbaladi.net/archives/134971
http://www.enabbaladi.net/archives/134971
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الحمى المالطية
مرض طويل العالج كثير النكس

ما الذي تعرفه عن دواء

بيراسيتام؟

برياسـيتام، يونيسـيتام، نوتروبيـل، هـي أسـاء تجارية 
للمركـب )2 بريوليدون-أسـيتاميد(، والـذي يؤثـر عـى 

الدمـاغ فيزيـد مـن نشـاط خاليـاه ويحّسـن وظائفه.
يزيـد املسـتحر مـن نفوذيـة غشـاء الخليـة العصبيـة 
املوجـودة يف القرشة الدماغية، ما يسـهل دخـول املغذيات 
إىل داخـل الخليـة وخروج الفضـالت منهـا، وبالتايل فهو 

يحمـي هـذه الخاليا مـن نقص األوكسـجني.

ويستخدم برياسيتام يف الحاالت التالية:
بانخفـاض  ترتافـق  التـي  العصبـي  الجهـاز  أمـراض   •
القـدرات  ويحّسـن  الذاكـرة  يحسـن  فهـو  الذاكـرة،  يف 

للشـخص. اإلدراكيـة  والوظائـف 
• تصلّـب الرشايـني الدماغيـة، والظواهـر الناتجـة عـن 

قصـور األوعيـة الدماغيـة املزمـن.
اإلصابـات  بعـد  الوعـي  وفقـدان  الغيبوبـة  حـاالت   •

الدماغيـة.
• السكتة الدماغية الحادة.

• خرف الشيخوخة مبا يف ذلك مرض الزهامير.
• متالزمة إدمان الكحول والسحب.

• الرمـع العضـي القرشي )تحـدث فيه حركات متشـنجة 
الذراعـني  يف  خاصـة  قصـرية  لفـرتة  العضـالت  يف 

والسـاقني(.
• حاالت القصور الذهني لدى الطفل وتأخر النطق.

• بعـض األمـراض النفسـية، كاالكتئاب العصبـي وفقدان 
الديناميكيـة، الفصـام، العصاب الوسـوايس القهري. 

• العـدوى الفريوسـية العصبيـة الحادة، للحـد من نقص 
األكسـجة الدماغية ونقـص الرتوية.

• حاالت فقر الدم املنجي.

معلومات صيدالنية
يتوفـر الدواء يف الصيدليات عى شـكل إبـر )1غ( تعطى 
عضليًـا أو وريديًـا، وحبـوب فمويـة )200 و300 و400 
و600 و800 ملـغ(، ورشاب فمـوي )1000 ملغ /5 مل(، 

وهو يـرصف دون وصفـة طبية.
وال توجـد جرعـة يوميـة محددة السـتخدامه، إمنـا يعطى 
بكميـات متسـاوية موزعـة عـى مرتـني أو ثـالث مـرات 
عـى مـدار اليـوم لزيـادة الفعالية، ويتـم البـدء بجرعات 
عالية ثـم تخفض تدريجيًـا للوصول إىل املسـتوى الفعال 
املناسـب لـكل مريـض حسـب حالتـه، أي الحصـول عى 
النتيجـة املطلوبـة مـع أقل آثـار جانبيـة، وهذا يسـتغرق 

عـدة أسـابيع عادة. 

وبشكل عام يعطى بالجرعات التالية:
حقًنـا عضليًا أو وريديًا: وسـطيًا ثالث أمبـوالت يف اليوم، 
علـًا أنـه ميكـن إعطـاء 10 – 15 أمبولـة يف اليـوم يف 

املراحـل األوىل وذلك حسـب شـدة الحالة.
فمويًـا: يعطـى الكبـار 800 ملـغ ثـالث مـرات يف اليوم، 
وعنـد الحصـول عـى النتيجـة املطلوبة تخفـض الجرعة 

تدريجيًـا حتـى 400 ملغ ثـالث مـرات باليوم. 
أمـا عند األطفـال فتـرتاوح الجرعـة بـني 30 – 50 ملغ/
كغ/اليـوم، مقسـمة عـى ثالث دفعـات عى مـدار اليوم.
وينصـح بابتـالع األقـراص الفموية كاملـة دون مضغ ألن 
طعـم البرياسـيتام مّر، أما عند اسـتخدام الـرشاب فينصح 
بـرشب كوب مـن املـاء أو املرشوبـات الغازية بعـد تناول 

الجرعة.

تحذيرات
مينـع اسـتخدام هـذا الـدواء يف الحـاالت التاليـة: قصـة 
نزيـف سـابق يف الدمـاغ، متالزمـة هنتنغتـون )نوع من 

اضطـراب الحركـة(، قصـور كلـوي متقدم.
ينصـح بتجنـب اسـتخدامه يف الحـاالت التاليـة: الحمـل 
واإلرضـاع، وجـود مشـاكل يف تخـر الـدّم، وجـود أي 
نـوع مـن نزيـف غـري عـادي، بعـد الخضـوع للعمليات 

الجراحيـة حديثًـا.
قد يسـبب هـذا الدواء بعـض التأثـريات الجانبيـة: دوخة، 
صـداع، توتـر وقلق، عصبية، فرط نشـاط حـريك، غثيان، 
زيـادة وزن. وعـادة مـا تخـف األعـراض الجانبيـة مـع 

االسـتمرار بتنـاول الدواء.
أخـريًا ننـوه إىل أن التحسـن يظهر مبارشة عند اسـتخدام 
يف  يظهـر  بينـا  الحـادة،  الحـاالت  يف  حقًنـا  الـدواء 
األسـبوع الثالـث عنـد االسـتخدام الفمـوي، ولزيـادة هذا 

التحسـن يجـب االسـتمرار باملعالجـة لفـرتة طويلـة.

د. كريم مأمون

الحمـى املالطيـة هي أحـد األمراض 
اإلنتانية املشـهورة بـني الناس، وقد 
عرفنـا بهـا وبأعراضهـا يف العـدد 
تتظاهـر  بأنهـا  وذكرنـا  املـايض، 
بأعراض عامـة كاإلرهـاق والخمول 
وآالم العضـالت واملفاصـل والتعرّق 
الليـي والقشـعريرة، لذلـك ينبغـي 
مراجعـة الطبيـب عند وجـود تعب 
شـديد غـري معتـاد أو أمٍل عضي أو 
حّمـى مـع وجـود عوامـل خطورة 
عنـد وجـود  أو  باملـرض  لإلصابـة 
البـدء  ويجـب  مسـتمرة.  حّمـى 
تجنبًـا  التشـخيص  فـور  بالعـالج 
خطـرية،  تكـون  قـد  ملضاعفـات 
والنخـاع  الفقـرات  كالتهـاب 
الشـغاف  التهـاب  أو  الشـويك، 
التهـاب  أو  القلـب،  وصامـات 
الجهـاز البـويل التناسـي وحدوث 

العقـم.

كيف يتم التشخيص؟
املـرض  تشـخيص  الصعـب  مـن 
يف املراحـل املبكـرة بسـبب تشـابه 
أعراضـه مـع أعـراض الكثـري مـن 
األمـراض كاإلنفلونزا مثـاًل، ويعتمد 

التشـخيص عـى:
1. القصة الرسيرية واألعراض.

2. الفحوص املخرية التالية: 
تعـداد الكريات البيـض يف الدم، إن 
كان سـويًا أو منخفًضـا، مـع زيادة 

اللمفاوية. الخاليا  نسـبة 

الكريـات  تثفـل  رسعـة  ارتفـاع 
.)ESR( الحمـر 

)تفاعـل  األضـداد  عـن  الكشـف 
رايـت(.

عـزل الجرثـوم بالـزرع مـن نقـي 
الـدم  مـن  أو  )باكـرًا(  العظـم 
)إيجـايب يف %50 بالطـور الحاد( 
أو السـائل الدماغي الشـويك أو من 

اللمفيـة. العقـد 
عمليًـا يعتمـد يف التشـخيص عـى 
والـذي  رايـت،  تفاعـل  إيجابيـة 
يصبـح إيجابيًا بعـد 8 – 9 أيام من 
بدايـة املـرض، ويف هـذا االختبـار 
يتـم مـزج مسـتضدات الروسـيال 
مـع األضـداد املوجـودة يف املصل، 
املرتاصـة،  الكتـل  تشـكل  ويراقـب 
العيـارات  عـى  الحصـول  ويتـم 
املختلفـة مـن خـالل إجراء سلسـلة 
مـن التمديـدات التسلسـلية وتحديد 
عنـده  يتوقـف  الـذي  التمديـد 

الـرتاص.
و1/40   1/20 القيـم  وتعتـر 
سـلبية، بينـا تعتر القيمـة 1/80 
سـلبية ما مل تكن مرتافقـة بأعراض 
 1/160 القيـم  وتعتـر  رسيريـة، 

وأكـر إيجابيـة.
املنخفضـة  العيـارات  ألن  ونظـرًا 
1/40 و1/80 ميكـن أن تـدل عى 
معالـج،  خمـج  أو  قديـم،  تعـرض 
فإنـه  حديـث  لخمـج  بدايـة  أو 
يجـدر إعـادة التقييمـني الرسيـري 
 3( أيـام  بضعـة  بعـد  واملخـري 
5- أيـام(، وذلـك الكتشـاف فعالية 

املـرض عـن طريـق تلمـس تزايـد 
عيـار األضـداد مبقـدار مرتني عى 
األقـل، أو زيادتهـا مبقـدار أربعـة 

أسـبوعني. خـالل  أضعـاف 

كيف تعالج الحمى المالطية؟
باسـتخدام  دوًمـا  العـالج  يتـم 
بسـبب  حيـوي  مضـاد  مـن  أكـر 
إذ  للنكـس،  العاليـة  االحتاليـة 
ينكـس املرض عنـد 10 – %12 من 
املـرىض حتـى مـع العـالج، وهناك 

أكـر مـن طريقـة:
عنـد البالغـني واألطفـال أكـر مـن 
مثـاين سـنوات: ترتاسـيكلني فمويًا 
ملـدة 6 أسـابيع مع سرتيبتومايسـني 
عضليًا ملدة أسبوعني، أو دوكسيسللني 
فمًويا ملدة 6 أسـابيع مع ريفامبيسني 

فمويًـا ملدة 6 أسـابيع.

عنـد الحوامـل واألطفـال أصغر من 
8 سـنوات: سلفاميتوكسازول فمويا 
ريفامبيسـني  أسـابيع مـع   6 ملـدة 

فمويًـا ملدة 6 أسـابيع.
يفضـل  الشـديدة  الحـاالت  ويف 
بإعطـاء  العـالج  مشـاركة 
 5 – 3 ملـدة  جينتامايسـني عضليًـا 

أيـام.
حميـة  اتبـاع  أن  إىل  هنـا  وننـوه 
الحليـب  تنـاول  بعـدم  غذائيـة 
ومشـتقاته أثنـاء املـرض هـو خطأ 

فقـط. غليـه  يجـب  إذ  شـائع، 
جديـد  تحليـل  إجـراء  ويفضـل 
مـن  للتأكـد  أشـهر  ثالثـة  بعـد 
عـودة األجسـام املضـادة لوضعهـا 
الطبيعـي، ويف حـال النكـس يتـم 
إعـادة العـالج باألدوية املسـتخدمة 

األصليـة. اإلصابـة  يف 

عنب بلدي - أسماء رشدي

أظهـرت دراسـة ملركز األبحـاث "بيـو" مؤخرًا 
أن مهـارة تواصـل األهل مـع الطفـل، بنوعيها 
اللفظـي وغـري اللفظي، من أكر املهـارات التي 
احتلـت الصدراة بالنسـبة للطفـل للمي قدًما 

يف عـامل اليوم. 
أهميـة  عـى  املهـارة  هـذه  أهميـة  وتغلبـت 
القـراءة والكتابـة والعمـل الجاعـي واملنطق، 

بالرغـم مـن أهميـة هـذه القـدرات.
إىل اآلن، هنـاك بعـض األهل الذيـن ال يدركون 
يف  يلعبـوه  أن  ميكـن  الـذي  الـدور  حجـم 
تطويـر ورعايـة هـذه املهـارة. وأود أن أؤكـد 
الطفـل  الفعالـة بـني  العالقـة  بنـاء  أن  عـى 
ووالديـه يتكون من خـالل املحادثـات اليومية 
التـي تجري بـني الطرفـني بناًء عى مـا يقوله 
الوالـدان، وكيفية قولـه ومتى يقولونـه، وهذه 
هـي األدوات الوحيـدة يف خلق عالقـات دامئة 

وذات مغـزى مـع طفلهم.
إن املحادثـات التـي تجريهـا مع طفلك بشـكل 
يومـي، أو مـع اآلخرين املحيطني بـك بحضور 
طفلك، هـي الكلات التي تسـاهم يف تشـكيل 
شـخصية طفلـك وتكـّون وجهـة نظـره عـن 

لعامل. ا
فيا يـي أمثلة عـن بعض الكلـات والعبارات 
الروريـة الواجـب تدوالها مع طفلك بشـكل 

يومي:
تلعـب  أنـت:  كـا  أحبـك  أنـا  أحبـك..  أنـا   •
الطفـل  إعطـاء  مهـًا يف  دوًرا  الكلمـة  هـذه 
الشـعور باألمـان والحـب. قلهـا بغـض النظر 
عـن املواقـف الجيـدة أو السـيئة التـي ارتكبها 

طفلـك.
يتمنـى  الجميـع  سـعيًدا:  تجعلنـي  أنـت   •
معرفـة مـا الـذي يجعـل اآلخريـن املحيطني 
ال  لذلـك  طفلـك،  خصوًصـا  سـعداء  بهـم 
بذلـك،  تخـره  حتـى  يكـر  حتـى  تنتظـر 

مثـاًل لقـد شـعرت بالسـعادة اليـوم عندما 
أفـكارك. شـاركتني 

• أنـا فخـور بـك: الطفـل بحاجـة إىل سـاع 
كلـات تشـري إىل أن مـا يقـوم به هو سـلوك 

جيـد وأنـك تقـدر لـه ذلك.
أحـد  ال  نخطـئ..  قـد  كلّنـا  آسـف..  أنـا    •
كامـل: كلّنـا نرتكـب األخطـاء لكـن التعامـل 
هـي  أخطائنـا  مـن  والتعلـم  املشـاكل  مـع 
الواجـب تعلمهـا. بذلـك تعطـي  املهـارات 
الفرصـة لطفلك لـيك يتعلم كيفيـة تحمل 
التـي يرتكبهـا  املسـؤولية عـن األخطـاء 
واملـي قدًمـا، وتنميـة ثقافـة االعتـذار 

عندمـا يرتكـب خطـأً مـا.
• أنـا أثـق بـك: إن هـذه الكلمة سـوف 
باألمـان  الشـعور  منـو  يف  تسـاهم 

لـدى الطفـل بأنـك تؤمـن بـه. مثـاًل أنا 
كنـت واثًقـا اليـوم مـن قدرتك عـى حّل 

واجبـك لوحـدك. عندمـا نحـرتم مـا يقـوم 
يعطيـه  ذلـك  فـإن  جهـد  مـن  الطفـل  بـه 

املزيـد. دافًعـا إلنجـاز 
• أنـت مميـز: مـن املهـم للغايـة أن يفهـم 

األطفال يف سـن مبكرة أنهـم مختلفون، 
وأن هـذه االختـالف هـو مصـدر قـوة 

مبدعـني  أشـخاص  لنمـّو  ورضوري 
يف املسـتقبل.

يـأيت  عندمـا  أنـت؟:  رأيـك  مـا   •
إليـك طالبًـا اإلجابـة عن سـؤال ما، 

ال تتـرسع يف اإلجابـة عـى كل مـا 
يطرحـه من أسـئلة، فمثـاًل: ملـاذا يجب أن 

يعمـل أيب كل يـوم؟ بإمكانك أن تـرد عليه بأن 
تقـول مثـاًل: برأيك أنـت ماذا تظـن؟ فمن حّقه 
إعطـاءه فرصـة للتفكـري بأسـئلته والبحث عن 

بنفسـه. األجوبة 
• أنـا ممنت لوجـودك يف حيايت: عبـارة تجعل 
الطفـل يحـس بأنـه مرحـب بـه دامئًـا وأنـه 

محبـوب مـن أهله.

عبارات يجب أن تقولها لطفلك كّل يوم

ما هي سبل الوقاية من اإلصابة؟
غـي الحليـب ملـدة 5 دقائق بعـد فورانه، وغـي الجبنة، 	 

املبسـرة  غـر  ومشـتقاته  الحليـب  تنـاول  وتجّنـب 

كالجبنـة واآليـس كريـم.

طبخ اللحم بشكل جيد وتجّنب أكله نيًئا.	 

ارتـداء القفـازات عنـد التعامـل مـع الحيوانـات خاصة 	 

مـن قبـل عـال املسـالخ أو البيطرين.

الفحص املستمر ملن يتعامل مع منتجات األلبان.	 

ذبح الحيوانات املصابة والتخلص منها.	 

تلقيـح الحيوانـات املنزليـة واملـوايش )ال يوجـد لقـاح 	 

متـاح للبـرش حتـى اآلن(.

http://www.enabbaladi.net/archives/134961
http://www.enabbaladi.net/archives/134959
http://www.enabbaladi.net/archives/134959
http://www.enabbaladi.net/archives/134960
http://www.enabbaladi.net/archives/134960
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يناقـش  حـرة"،  "ثقافـة  كتابـه  بعـد 
الكاتـب األمريـيك لورنـس لسـيج، يف 
كتابـه "نحـو ثقافـة إبداعيـة جديدة"، 
بصيغتهـا  الفكريـة  امللكيـة  قوانـن 
الحاليـة، وأثرهـا عـىل تشـارك وإنتـاج 

املعرفـة.
الحاليـة  القوانـن  أن  املؤلـف  ويـرى 
املنتجـات  اسـتهاك  عـىل  تشـجع 
املشـاركة  عـىل  الحـث  دون  الثقافيـة 
بإنتاجهـا، وهذا ما ينعكـس عىل ثقافة 
اإلبداعيـة.  وقدراتـه  الناشـئ  الجيـل 

300 صفحـة  قرابـة  الكتـاب يف  يقـع 
موزعة عـىل ثاثة أجـزاء، األول بعنوان 
الثقافـات، وفيه يناقـش البعد األخاقي 
لتجريم تشـارك املعرفـة، وإطاق أحكام 
جنائيـة عـىل أفعـال مـن قبيـل التنزيل 
املجـاين ملحتـوى محمّي عـىل اإلنرنت، 
طارًحـا العديـد مـن األمثلـة القضائيـة 
يف  للقانـون  كمـدّرس  عملـه  بحكـم 

هارفرد. جامعـة 
ويقـول "إن تجريـم جيـل بأكملـه هـو 
مثن باهـظ للغاية يك ندفعـه مقابل أي 
غايـة مهـا كانـت، وهـو بالتأكيد مثن 
باهـظ للغايـة مقابـل منظومـة حقوق 
منـذ  قوانينهـا  صيغـت  ونـرش  تأليـف 

أكـر مـن جيـل مىض".
وهـو  الكتـاب  أجـزاء  ثـاين  يف  أمـا 
أفـكاًرا  لسـيج  يطـرح  االقتصـادات، 
عـىل  تعتمـد  ال  ربـح  لنـاذج  بديلـة 
احتـكار املعرفـة وتقييدها، بـل إتاحتها 
عـر نـوع مـن االقتصـاد الهجـن، مـا 
واالقتصـاد  التجـاري  االقتصـاد  بـن 
واملؤلفـون  فالفنانـون  التشـاريك، 
بحاجـة لحوافـز تدفعهـم نحـو اإلبداع، 
وميكننـا صياغـة منظومة تقـوم بذلك 
األمـر تحديـًدا دون االضطـرار لتجريـم 

أبنائنـا.
بعـد مناقشـة األبعـاد الثقافيـة، وطرح 
يتحـدث  هجينـة،  اقتصاديـة  حلـول 
كتابـه  مـن  األخـر  الجـزء  يف  لسـيج 
تحريـر  عـن  املسـتقبل"،  "متكـن 
القـدرة عـىل اإلبـداع، وبنـاء مسـتقبل 
لعـامل مـن الكيانـات الهجينـة التـي ال 
يتناقـض فيها تشـارك اإلبـداع وإنتاجه 
مـع الربح، لكّن مسـتقبًا كهـذا يحتاج 
خطـط عمـل لجعلـه واقًعا، عـن طريق 
طريقـة  ويف  القانـون،  يف  تغيـرات 

التشـارك. تفكرنـا حيـال 
فـاروق  أسـامة  ترجمـة  الكتـاب مـن   
هنـداوي  مؤسسـة  ونـرش  حسـن 
عـام 2014، وهـو متـاح مجانًـا عـىل 

اإلنرنـت.

اقتباس من الكتاب:
للمجتمـع  تقدمـه  الـذي  املعنـى  "مـا 
عندما ينشـأ جيـل كامل فيـه، يُنظر إىل 

أفـراده عـىل أنهـم مجرمـون".

كتاب

نحو ثقافة إبداعية جديدة..

ازدهار التجارة والفنون 
في االقتصاد الهجين

منوعات

تسـعى رشكة “فيـس بـوك” املالكة 
لتطبيق “واتسـاب”، لطـرح تطبيق 
“واتسـاب  عنـوان  تحـت  جديـد 
مخصًصـا  ليكـون  أعـال”، 

الصغـرية. للمرشوعـات 
بلـدي  عنـب  وترجمـت 
موقـع  نـرشه  تقريـرًا 
نيـة  تحـدث عـن  “فوربـس”، 
“فيـس بـوك” تحقيـق أربـاح مـن 
“واتسـاب” عـر منوذج “واتسـاب 
أعـال”، موضحـة أنّـه للمرشوعات 
التـي تتضمـن عـرشة موظفـني أو 

أقـل.
التطبيـق  يصـدر  أن  املقـرر  ومـن 
يف الهنـد بدايـة، حيـث تضـم البلد 
مسـتخدم  مليـون   200 مـن  أكـر 
للخدمـة )حـوايل %15 من إجايل 
مسـتخدمي واتسـاب(، كـا تضـم 

35 مليـون مؤسسـة أعـال صغرية 
ومتوسـطة، وفـق التقريـر. 

حـال  ففـي  “فوربـس”،  ووفـق 
نجحـت التجربـة، سـيعمم التطبيق 
عى مناطـق أخرى يف العـامل، مثل 

وأندونيسـيا وغريهـا. الرازيـل 
التقريـر رشح آليـة عمـل التطبيـق 
مـع  التواصـل  يتيـح  إذ  الجديـد، 
عـدد كبـري مـن العمـالء، وإرسـال 
رسـائل ومقاطـع فيديو مسـتهدفة، 
التواصـل عـر الريـد  بعيـًدا عـن 

اإللكـرتوين.
تقريرهـا  يف  توقعـت  “فوربـس” 
تطبيـق  بـوك”  “فيـس  تتيـح  أن 
“واتسـاب أعـال”، ولكن باشـرتاك 
البـاب  مبثابـة  يكـون  شـهري، 

منصتهـا. مـن  األربـاح  لتحقيـق 
تقنيـون،  يف حـني تحـدث خـراء 

الكثـري  سـتجني  الرشكـة  أن  عـن 
تتيـح  أن  متوقّعـني  األمـوال،  مـن 
كل  مقابـل  نسـب  عـى  الحصـول 
تحويـل مـايل ميكـن أن يتـم عـر 

أعـال”. “واتسـاب 
عـى  بـوك”  “فيـس  واسـتحوذت 
 26 بلغـت  “واتسـاب” يف صفقـة 
 ،2014 عـام  ومنـذ  دوالر،  مليـار 
تحـاول الشـبكة االجتاعية األشـهر 
تحقيـق  العـامل،  مسـتوى  عـى 
األربـاح من خـالل خدمـات مختلفة 
عـر تطبيقاتهـا مثـل “إنسـتغرام” 

و”مسـنجر”. بـوك”  و”فيـس 
الخطـوة  أن  “فوربـس”  وذكـرت 
جـاءت بعد تعيـني رئيـس للعمليات 
يف “واتسـاب”، معتـرة أن الرشكة 
تعتمـد عـى تطبيقـي “واتسـاب” 
يف   25% بنسـبة  و”إنسـتغرام” 

أرباحهـا. تحقيـق 
أطلقـت  بـوك”  “فيـس  وكانـت 
شـبكة تواصـل اجتاعـي جديـدة، 
العمـل  إمكانيـة  للـرشكات  تتيـح 
مسـمى   تحـت  بخصوصيـة 
“مـكان  وتعنـي   ،”WorkPlace“

. ” لعمـل ا
العمـل”  “مـكان  شـبكة  وتعمـل 
منفصلـًة عـن الحسـاب الشـخي 
بـوك”،  “فيـس  يف  للمسـتخدم 
وتختلـف باحتوائها بريـًدا إلكرتونيًا 
للتواصل بـداًل من الرسـائل العادية.
وتحـاول “فيس بـوك” التـي متلك 
أكـر مـن مليـار مسـتخدم نشـط 
تطبيقاتهـا،  شـهريًا، عـى معظـم 
شـاملة،  عامليـة  منصـة  تكـون  أن 
مـن خـالل تطويـر مـا متلكـه من 

وسـائل تواصـل.

“فيس بوك” تطّور أدواتها لمحاربة االنتحار في البث المباشر

“واتساب أعمال”..
تطبيق جديد للمشروعات الصغيرة

أعلنـت رشكـة “فيـس بـوك” نيتهـا تطويـر أدوات 
برنامجهـا، ملنع حـاالت االنتحـار بني املسـتخدمني، 

عـر اسـتخدام “الـذكاء االصطناعـي”.
ونـرشت الرشكـة تدوينـة عـر منصتهـا، األربعـاء 
سـتعتمدها  التـي  اآلليـة  فيهـا  تـرشح  آذار،   1
ملنـع االنتحـار، وذلـك عـر دمـج أدوات الرنامـج 
مبنشـورات “فيس بـوك”، يف خاصية البـث املبارش 

“ماسـنجر”. عـر  التواصـل  و 
“الـذكاء  ستسـتخدم  أنهـا  إىل  الرشكـة  وأشـارت 
االصطناعـي”، لرصد األشـخاص الذيـن لديهم ميول 

لالنتحـار، مـن خـالل منشـوراتهم.
وشـهدت ميـزة البـث املبـارش )فيـس بـوك اليف(، 

حـاالت انتحـار عـدة، وثقهـا أصحابها مبـارشًة عر 
امليـزة، مـا أثار تحفظـات عـدة حول مسـاوئها.

ومـن املقـرر أن تضيف الرشكـة خيـار التواصل مع 
الشـخص الـذي يصـّور انتحـاره عر البـث املبارش، 
بـوك”  “فيـس  إدارة  إبـالغ  خيـار  إىل  باإلضافـة 
عـن املـادة بـأرسع وقـت ممكـن، واالتصـال بخط 

للمسـاعدة.
وكانـت فتـاة أمريكيـة يف الثانية عرشة مـن عمرها، 
األول  كانـون  يف  تنتحـر  وهـي  نفسـها  صـورت 
املـايض، وقيـل إنهـا انتحرت بسـبب االكتئـاب بعد 
تحـرش أحـد أفـراد عائلتهـا بها، بحسـب مـا ذكرت 

ميل”. “ديـي  صحيفـة 

وسـارعت الرشطـة إىل مـكان الحـادث بعـد بـالغ 
وفاتهـا  عـن  أُعلـن  أنـه  إال  أصدقائهـا،  أحـد  مـن 
وحذفـت  مبـارشة،  املستشـفى  إىل  وصولهـا  بعـد 
إدارة “فيـس بـوك” الفيديـو الحًقـا مـن صفحتهـا 

. لشـخصية ا
وتشـري إحصائيـات إىل ارتفـاع معـّدل االنتحـار بني 
عامـي 1999 و2014 بنسـبة كبـرية، خاصـًة لـدى 
األشـخاص الذين تـرتاوح أعارهم بـني 15 و29 عاًما.

وتسـعى أكـر شـبكة تواصـل اجتاعـي، إىل حاية 
مسـتخدميها عر خدمـات عدة، منها اسـتخدام الذكاء 
االصطناعـي ملراقبـة املـواد املسـيئة يف خدمـة البث 

الحـي، باإلضافـة إىل محاربـة املحتـوى “الكاذب”.

“يوتيوب” تدّق مسماًرا في “نعش التلفاز” 
وتبث عن طريق “الكابل”

تستعد “يوتيوب” إلطالق خدمة جديدة تحت مسمى 
“يوتيوب TV”، تتضمن حزمة من شبكات البث التلفزيونية 

المتنوعة، إضافة إلى قنوات أخرى محددة.

خدمـة  إلطـالق  “يوتيـوب”  تسـتعد 
 ،”TV جديـدة تحت مسـمى “يوتيوب
البـث  شـبكات  مـن  حزمـة  تتضمـن 
إىل  إضافـة  املتنوعـة،  التلفزيونيـة 

قنـوات أخـرى محـددة.
ووفـق ما رصدت عنب بلـدي عى موقع 
“يوتيوب”، الخميـس 2 آذار، فإن الرشكة 
سـتوفر بثًـا تلفزيونيًا لقنـوات مختلفة 
 ”ABC,CBS,FOX,NBC,ESPN“ مثـل

وغريها.
ويبلغ االشـرتاك الشـهري يف الخدمة 

35 دوالًرا أمريكيًـا.
الخدمـة  أن  إىل  الرشكـة  وأشـارت 
يريـد  مـن  داعيـة  قريبًـا،  سـتنطلق 
بريـد  إرسـال  إىل  بهـا،  االشـرتاك 
إلكـرتوين يُحـدد فيـه املـكان الـذي 

فيـه. يعيـش 
وسـتوفر “يوتيـوب” خدمـة تخزيـن 
سـحابية غـري محـدودة، معتـرًة أن 
“الخدمـة الجديـدة أفضـل مـن البـث 

التلفزيـوين املبارش، خاصـة يف حال 
املسلسـالت  متابعـة  املسـتخدم  أراد 
واألحـداث  املمتعـة  والعـروض 

الحيـة". الرياضيـة 
املالكـة لــ  وتتيـح رشكـة “غوغـل” 
لبعـض  مبـارًشا  بثًـا  “يوتيـوب”، 
عـى  الحـايل،  الوقـت  يف  القنـوات 
شـبكة اإلنرتنت وموقعهـا الخاص، إال 
أن األمـر يختلـف عن البـث املبارش، إذ 
سـيكون عن طريـق “كابـل” خاص.
الرشكـة بـدأت بيانهـا “ال بـد أن الناس 
يحبـون التلفـاز، بـكل مـا يتضمنه من 
رياضـة وأخبـار عاجلـة ومسلسـالت 
وأعـال درامية، ولكن هنـاك الكثري من 
القيـود متنع مشـاهدة التلفـاز اليوم”.
“ال ميكـن للنـاس مشـاهدة التلفزيون 
عندمـا يريـدون، ووفًقـا لرشوطهـم، 
بحكـم التزاماتهـم”، وفـق “غوغـل”، 
التـي ذكـرت أن املسـتخدمني يتمنون 
دامئًـا “االسـتمتاع بالبـث التلفزيوىن 

املبـارش دون متاعـب”.
شـخص  “أي  فـإن  الرشكـة  ووفـق 
مـن املسـتخدمني ال يريـد القلـق مـن 
امتـالء ذاكرة هاتفـه، أو تفويت فرصة 
أو مسلسـله  مشـاهدة مبـاراة مهمـة 
املفضـل، لذلـك أصبـح يوتيـوب مثل 

التلفـاز”.
نهايـة  أعلنـت  “يوتيـوب”  وكانـت 
مسـتخدميها  أن  املـايض،  شـباط 
سـاعة  مليـار  مـن  أكـر  ميضـون 
الفيديوهـات  مشـاهدة  يف  يوميًـا، 

تبثـه. التـي  املـريئ  واملحتـوى 
ومُيكن لسـتة أشـخاص أن يسـتخدوا 
الحسـاب نفسـه عـى الخدمـة، كـا 
مُيكـن أن يشـاهد ثالثة أشـخاص بثًا 

مختلًفـا عـى أجهـزة مختلفة.
"كابـل"  طريـق  عـن  سـتكون  كـا 
خـاص بقنـوات “يوتيـوب”، برسعـة 
“كابـل  املـرات  عـرشات  تفـوق 
اإلنرتنـت” الـذي يسـتخدم ألكـر من 

واحـد. وقـت  يف  غـرض 
 YouTube“ الخدمـة محتـوى وتضم 
تنتجـه  الـذي   ،”Red Originals
“يوتيـوب” وتوفـره بشـكل حـرصي 

.”YouTube Red“ خدمـة  عـى 
 ،”TV بينا أكدت أن خدمـة “يوتيوب
“أندرويـد”  أجهـزة  عـى  سـتتوفر 
و”آي أو إس”، وأي جهـاز يعمـل وفق 

.”Chromecast“ خدمـة 
الخدمـة  أن  تقنيـون  خـراء  ويـرى 
نعـش  يف  يـدق  “مسـار  الجديـدة 
أغلبيـة  أصبـح  أن  بعـد  التلفـاز”، 
النـاس يف العـامل، يعتمـدون بشـكل 
أسـايس عـى اإلنرتنـت يف متابعة ما 
يفّضلونـه مـن برامج منوعـة وأخبار.

بتهميـش  الجديـدة  الخدمـة  وتُنـذر 
التلفـاز بشـكل أكـر، بعـد إتاحتهـا 
تلفزيونيـة،  شـبكة  مـن  أكـر 
سـتعرض بشـكل مبارش وعـى مدار 

توقـف. دون  اليـوم 

http://www.enabbaladi.net/archives/134965
http://www.enabbaladi.net/archives/134578
http://www.enabbaladi.net/archives/134654
http://www.enabbaladi.net/archives/134965
http://www.enabbaladi.net/archives/134666
http://www.enabbaladi.net/archives/134960
http://www.enabbaladi.net/archives/134666
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تسالي

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

اآلراء الواردة في الجريدة ال تعبر بالضرورة عن رأي عنب بلدي

أشـهر 
مسـددي 
الركالت 
الحـرة 
فـي تاريــخ 

ة  كــر
لقــدم ا

أفقي
مملكة سورية قدمية فيها رأس شمرا - والدة. 1

يدعم باملال )معكوسة( - ذات النطاقني هي . 2

ابنة أيب بكر الصديق 

أصبح ليًنا - مصائب. 3

جرس الهوة - مركز التحكم. 4

دولة أوربية رشقية - برد. 5

متشابهان - وحدة قياس متناهية الصغر. 6

قاطنات - ظل )معكوسة(. 7

صاحب قصة البؤساء )أو البائسون(. 8

يف السيارة لتحريكها يف االتجاهات - تشد . 9

به الخيمة

لعبة منضدية بلغ عدد الكتب املؤلفة حولها . 10

نحو 330 ألف كتاب - حيوان ولود

عمودي
 مدينة أثرية وتاريخية جنوب األردن - أثاث. 1

متشابهان - قدك. 2

نظرت . 3  - )معكوسة(  علقم   - شديد  حزن 

بانتباه

االسم األول من شاعر عريب توني - يرقى . 4

إليه اليقني

ولد - مراعي. 5

يتأمل بصوت - قدم هدية. 6

ثلثا تاج - الشاعر صاحب الكوميديا اإللهية. 7

متشابهات - مكان منخفض. 8

صاحب نظرية وقانون الجاذبية. 9

شجرة تعيش يف مياه البحر املالحة - ينام . 10

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

تكون بعض املربعات الصغرية معبأة باألرقام بدايًة،

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

كل واحٍد من املربعات التسعة الكبرية، ويف كل صٍف أو عمود.

حلول العدد السابق
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القـدم  كـرة  إىل  الحـرة  الركلـة  تنتمـي 
العريـة، إذ يغيـب مشـهد الكـرة التـي 
تنفيـذ  عنـد  الفضـاء  يف  بعيـًدا  تذهـب 
الركات الحرة املبارشة شـيًئا فشـيًئا عن 
املاعـب، ويعـود الفضل بذلـك إىل الطرق 
الاعبـون  يسـتخدمها  التـي  الحديثـة 
بدقـة  الكـرات  تسـديد  عـىل  للتـدرب 
الكـروي  الـرف  إىل  باإلضافـة  عاليـة، 
الـذي يتـوق إليـه الاعبـون والجاهر، 
أال  للجاهـر  بالنسـبة  مقبـواًل  فليـس 
يتقـن العب كـرة القـدم الحديثة تسـديد 

الـركات الحـرة.
املرمـى،  أمـام  الطـرق  كل  إغـاق  عنـد 
وفشـل جميـع املحـاوالت بهـز الشـباك، 
ومعانـدة الحـظ للمهاجمـن، واعتـاد 
مغلقـة  خططًـا  الفريقـن  عنـارص 
دفاعًيـا تزيـد صعوبـة مهمـة تسـجيل 
األهـداف، يلجـأ الاعبـون إىل اسـتخدام 
الـذكاء الكـروي، والسـعي للحصول عىل 
األخطـاء بالقـرب مـن منطقـة الجـزاء، 
حيـث  محاوالتهـم،  تنجـح  مـا  وغالًبـا 
خاصـة  الكرويـة،  االلتحامـات  تزيـد 
يف  لـإلرساع  املدافعـون  يسـعى  عندمـا 
اسـتخاص الكـرات، ويبـدع املهاجمـون 
عـىل  بهـا  بالتاعـب  الوسـط  وخـط 

عـرش. السـتة  منطقـة  مشـارف 
الـذي  الهـداف،  النجـم  دور  يـرز  هنـا 
النـوع  لهـذا  اللوغاريتمـي  الحـل  ميلـك 
مـن املباريـات املعقدة، إذ تصبـح الركات 
الحـرة بالنسـبة له أشـبه بركلـة الجزاء، 
ال مينعـه الجـدار مـن رؤية الشـباك من 

القائـم إىل القائـم.
كـرة  سـأمارس  كنـت  أننـي  أعتقـد  "ال 
القـدم يف يـوم مـن األيـام، لـو كانـت 
الـركات الحـرّة غـر موجودة"، هـذا ما 
قالـه سينيسـا ميهايلوفيتـش، صاحـب 
األهـداف  عـدد  يف  القيـايس  الرقـم 
الـدوري  يف  حـرّة  ركات  مـن  املسـّجلة 
اإليطـايل بــ 27 هدًفـا، وهـو الـريب 
ثاثـة  واحـدة  مبـاراة  الـذي سـّجل يف 
أهداف مـن ركات حـرّة لفريقه التسـيو 

.1998 عـام  ضـد سـمبدوريا  رومـا 
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عنـد التكلـم عن الكـرات الحـرة، يتبـادر إىل 
الذهن بطبيعـة الحال ركلـة الرازيي الصلب 
روبرتو كارلوس صاحب التسـديدة الشهرة 
التـي كانـت وقتهـا األرسع يف تاريـخ كـرة 
كم/سـا،   137 رسعتهـا  بلغـت  إذ  القـدم، 
والتي سـكنت الشـباك الفرنسـية يف 1997، 
ووصفـت بأنها األجمل حيث سـلكت مسـاًرا 
مسـتحيًا خضـع لدراسـة جديـة مـن فريق 

مـن العلـاء والفيزيائين الفرنسـين.
 وقـال روبرتـو كارلـوس إن املـدرب ماريـو 
زاجالـو راهن عىل تسـديد الكرة يف الشـباك 
مـع أحـد األشـخاص عـىل مقاعـد البـدالء، 
كا وصفـه بأنـه الهـدف األكر اسـتعراًضا 

يف مسـرته الكرويـة.
صاحبـي  النجـوم  واّلدة  الرازيـل  وتعتـر 
األقدام الذهبيـة، حيث رونالدينيـو وجينينيو 

وزيكـو وكاكا وباسـتوس.
املبـارشة  الحـرة  الـركات  مسـددي  أفضـل 

القـدم: كـرة  تاريـخ  يف  والحاسـمة 

أليساندرو ديل بيرو )إيطاليا(
ملك تورينو وأسـطورة يوفنتـوس وأحد أبرز 
املهاجمـن خـال العرشيـن سـنة األخـرة، 
كان ميلـك الحلـول بقدمـه اليمنـى القويـة 
لتسـديد الركات الحـرة إلنقـاذ البيانكونري 
يف املباريـات املسـتعصية أمام دفـاع محكم 

. فسن للمنا
ويعتـر ديـل بـرو مـن الاعبـن الذيـن ال 
مبـارشة،  حـرة  ركلـة  يضيعـوا  أن  ميكـن 
وميكنهم إسـكانها الشـباك بطريقـة عجيبة 

املرمـى. تسـتعيص عـىل حـراس 
كان خليفـة ميشـيل باتينـي يف يوفنتوس، 
يف  الحـرة  الـركات  ملـك  عليـه  ويطلـق 

الكالتشـيو.

زيكو )البرازيل(
بيليـه األبيـض كـا كان يطلـق عليـه، زيكو 
هـو ملهـم لجيل منتخـب السيلسـاو الذي مل 
يتـوج بـكأس العـامل 1982، رغـم أن البعض 

يعتـر هـذا الجيـل األفضـل يف التاريخ.
زيكـو كان يتمرن مبفـرده عـىل أداء الركات 
الحـرة بعـد متاريـن الفريـق، وبالفعـل كان 
الـركات  تنفيـذ  يف  رائعـة  مهـارة  ميتلـك 

الثابتـة بقدمـه اليمنـى.

روبيرتو كارلوس )البرازيل(
املدفعجـي، ورمبا يكـون أفضـل ظهر أيرس 
قدًمـا  ميتلـك  كان  القـدم،  كـرة  تاريـخ  يف 
يـرسى ال تعـرف الرحمة، معتمـًدا عىل القوة 
تسـديد  يفضـل  كان  لذلـك  الدقـة،  وليـس 

الـركات الثابتـة مـن مسـافات بعيـدة.
هدفـه يف مرمى فرنسـا مببـاراة وديـة عام 
الفيزيـاء عـن تفسـر  1997 عجـز علـاء 
حركـة دوران الكـرة الغريبـة، التـي سـكنت 

شـباك الحـارس فابيـان بارتيـز.

رونالدينيو )البرازيل(
لعشـاقه  يحلـو  الـذي  الرازيـي  السـاحر 
نجـوم  سلسـلة  يكمـل  "دينيـو"  مبناداتـه 
الرازيـل أصحـاب املهـارة يف تنفيـذ الركات 

الثابتـة.
رونالدينيـو يفضـل اسـتخدام قدمـه اليمنى 
يف التسـديد، وأشـهر أهدافـه مـن الـركات 
الحـرة كان يف مرمـى حـارس إنكلـرا ديفيد 
منتخـب  بسـببه  تأهـل  والـذي  سـيان، 
السيلسـاو لنصف نهـايئ كأس العامل 2002.

ميشيل بالتيني )فرنسا(
أحـد أسـاطر الكـرة الفرنسـية، الـذي قـاد 
منتخـب الديـوك للتتويج بـأول بطولة كرى 

يف تاريخهـم وهـي يـورو 1984.
كان يجيـد اسـتخدام قدمه اليمنـى يف تنفيذ 
الـركات الحـرة حتى أصبـح املتخصص األول 
يف تنفيذهـا سـواء مع املنتخـب الفرنيس أو 

يف ناديـه يوفنتوس.

ميهايلوفيتش )صربيا(
عندمـا يحصل نـادي التسـيو عـىل مخالفة 
يقفـز  مـرًا   40 تبعـد  امليـدان  وسـط  يف 
املهاجـم ميهايلوفيتـش فرًحـا ويـرسع نحو 
الكـرة لينفـذ الركلـة الحرة املبارشة، ووسـط 
الكـرة يف  املنافـس يسـكن  الفريـق  ذهـول 

الشـباك. 
كـّرر ميهايلوفيتـش هـذا السـيناريو مـرات 

عديـدة حتـى بـات كابوًسـا مرعًبـا للفـرق 
التـي تواجه التسـيو، إذ ليس عـىل املدافعن 
تفـادي األخطـاء قريًبـا مـن منطقـة الجزاء 
فقـط بـل كذلـك يف وسـط امليـدان، إذ كان 
ميهايلوفيتـش متخصًصا بارًعـا يف الركات 

الحـرة املبـارشة.

أندريا بيرلو )إيطاليا(
أحـد أبـرز الاعبن الذيـن يتمنى أي مشـاهد 
مهـا كان انتـاؤه أن تكـون هنـاك مخالفة 
ملشـاهدة برلـو ينفذهـا بدقة قدمـه اليمنى.

مـازال برلـو يتمتـع بركاتـه الثابتـة حتـى 
اآلن مـع يوفنتـوس ومـن قبـل مـع ميـان، 

وبالطبـع مـع املنتخـب اإليطـايل.

جونينيو )البرازيل(
أحـد املظلومـن إعامًيـا أيًضا، ورمبـا يعود 
رونالـدو  جمـع  جيـل  بـن  لوجـوده  ذلـك 
وريفالـدو ورونالدينيـو وروبرتـو كارلوس 
ودينلسـون، ومـن بعدهـم كاكا وروبينيـو، 
مـن  الـكايف  بالتقديـر  جونينيـو  يحـَظ  مل 
منتخـب السيلسـاو، ولكنه كان يبهـر العامل 
بإتقانـه الـركات الثابتة مع فريـق أوليمبيك 
ليـون، فقـد كان قادًرا عىل إسـكان الكرة يف 
شـباك املنافس من أي مسـافة بعـد منتصف 

. مللعب ا
كان احتسـاب أي مخالفة يف وجود جونينيو 
ليـون ومصـدر رعـب  طـوق نجـاة لفريـق 
100 هـدف سـجلها  للمنافسـن، مـن بـن 
النجـم الرازيـي جونينيو مع ليـون كان 44 

منهـا عـن طريـق ركات حـرة مبارشة.

ديفيد بيكهام )إنكلترا(
أيقونـة كـرة القـدم اإلنكليزيـة وأشـهر من 
العـر  الحـرة يف  الـركات  عـرف بتسـديد 
الحديـث من كـرة القدم، حتى أصبـح كل من 
يجيـد تسـديد الـركات الحـرة يف أي فريـق 

يطلـق عليـه عـىل طريقـة بيكهـام.
قائـد املنتخـب اإلنكليـزي السـابق يسـتخدم 
الثابتـة  الـركات  تنفيـذ  يف  اليمنـى  قدمـه 
بشـكل لولبي ومييل بجسـمه مبنظر شـهر 
جعـل رشكـة أديـداس للمنتجـات الرياضيـة 
اسـتغااًل  تجاريـة  عامـة  لجعلـه  تتخـذه 

بيكهـام. لشـعبية 
اليونـان  مرمـى  يف  أهدافـه  أشـهر  ومـن 
يف  الثاثـة  األسـود  منتخـب  قـاد  عندمـا 
كأس  يف  مقعـد  لحجـز  األخـرة  الثـواين 
العـامل 2002، ليصبح أحد األبطـال القومين 

بريطانيـا. يف 
مدريـد  وريـال  يونايتـد  مانشسـر  نجـم 
وميـان  غاكـيس  أنجلـوس  ولـوس 
وباريـس سـان جرمـان السـابق ال يجيـد 
صناعـة  يجيـد  أيًضـا  بـل  فقـط،  التسـديد 
ورمبـا  لزمائـه،  الركنيـات  مـن  األهـداف 
عـام  أوروبـا  أبطـال  دوري  نهـايئ  يكـون 
1999 هـو أحـد أفضـل الذكريـات لبيكهام، 
الحمـر  للشـياطن  هدفـن  صنـع  الـذي 
وسولسـكاير،  لشـرنغهام  ركنيتـن  مـن 
الـكأس  املـدرب فرغسـون  لتنتـزع كتيبـة 
األوروبيـة يف اللحظـات األخـرة مـن يـد 

ميونيـخ. بايـرن 
يعتمـد إسـكان الكـرة الشـباك عـىل الـذكاء 
والقـوة، فيجـب عـىل الاعـب أن يصـل إىل 
مرحلـة متقدمـة مـن التدريـب عـىل اخراق 
الجـدار الدفاعي وإسـكان الكـرات التي تبعد 

حـوايل 25 مـرًا أو أكـر عـن املرمى.
ومتكـن العديـد مـن الاعبـن مـن تسـجيل 
أرقـام خياليـة مـن حيـث رسعة الكـرة، كان 
آخرهـم النجـم السـوري عمـر السـومة مع 
نـادي األهـي السـعودي، الـذي متكـن مـن 
تسـجيل هدفه الحاسـم يف الدقيقـة 84 من 
ركلـة حرة مبـارشة يف شـباك ذوب أصفهان 
اإليـراين يف دوري أبطال آسـيا، وصفت أنها 
األرسع يف آسـيا والعـارشة عـىل مسـتوى 
العـامل، حيـث بلغـت رسعتها 127 كم/سـا، 
وحطمـت الرقـم القيـايس لاعـب الرازيي 
ايلتـون برانـداو العب نادي النر السـعودي 

صاحـب هدف برسعـة 121 كم/سـا.
العـامل  يف  األرسع  التسـديدة  وتعـود 
لاعـب ريـدل بويبـون العـب نادي سـبارتا 
ركلـة  سـّدد  حيـث  الهولنـدي،  روتـردام 
حـرة مبـارشة صاروخيـة وصلـت رسعتها 
إىل 273 كم/سـا، لتسـكن شـباك رودا يف 

الهولنـدي. الـدوري 
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يُحـّر “االتحـاد السـوري الحـر" لكـرة 
العامـة  الهيئـة  مـع  بالتعـاون  القـدم، 
دوري  إلطـالق  والشـباب،  للرياضـة 
الدرجـة األوىل والثانيـة يف كـرة القـدم، 
مبحافظـة إدلـب، كأول دوري رسـمي منذ 
بـدء النشـاطات الرياضيـة يف املحافظـة 
قبـل سـنوات، وبعـد أقـل مـن عـام عى 

األنديـة. تصنيـف 
الفعاليـات  عـى  القامئـون  وعـرض 
بـدء  خطـوات  إدلـب،  يف  الرياضيـة 
الدوريـني، خـالل مؤمتـر صحفـي داخل 
صالـة "دارنـا" يف مدينة معـرة النعان، 
الخميـس 2 آذار، إضافة إىل رشح مرشوع 
حديـث  السـوري"  الريـايض  "الطفـل 

العهد يف املنطقة. 
االتحـاد  عـن  ممثلـون  املؤمتـر  حـر 
والشـباب  للرياضـة  العامـة  والهيئـة 
األنديـة  بعـض  إىل  إضافـة  سـوريا،  يف 
الرياضيـة وعـدٍد مـن املنظـات املدنيـة 

إدلـب. محافظـة  ومجلـس 
تيـت،  فـراس  إىل  تحدثـت  بلـدي  عنـب 
يكـون  أن  أمـل  الـذي  االتحـاد،  رئيـس 
إطالق الـدوري الرسـمي "بوابـة لالرتقاء 
يف  الرياضيـة  والنشـاطات  بالدوريـات 

املحـررة". املناطـق 
ومـن ضمـن الفـرق املشـاركة يف دوري 
ورساقـب  أميـة  أنديـة  األوىل،  الدرجـة 
 12 بـني  مـن  وهـي  النعـان،  ومعـرة 

ألنديـة  ذاتـه  العـدد  إىل  إضافـة  فريًقـا، 
الثانيـة. الدرجـة 

 9 يف  الثانيـة  الدرجـة  دوري  ينطلـق 
الدرجـة  دوري  ويتبعـه  الجـاري،  آذار 
األوىل يف 15 مـن الشـهر الحـايل، ووفق 
االتحـاد،  رئيـس  نائـب  األطـرش،  نـادر 
فـإن املؤمتـر "وضـع النقـاط التنظيميـة 
الرسـميني  الدوريـني  بإطـالق  الخاصـة 
كانـت  أن  بعـد  املحافظـة،  ألول مـرة يف 
جميـع النشـاطات السـابقة تنـدرج تحت 

الوديـة". النشـاطات  بنـد 
ويسـعى االتحـاد، كـا قال األطـرش، إىل 
"االجتهـاد للوصـول برياضـة كـرة القدم 
وفـق  العامليـة"،  إىل  الحـرة  السـورية 

تعبـريه.
بـدوره اعتـر عبـد اللطيف رحـوم، عضو 
لجنـة العالقـات يف االتحـاد، أن املؤمتـر 
"يعكـس أهميـة الرياضـة الحـرة والعمل 
املـدين بشـكل عـام يف املناطـق املحررة، 
موضًحـا "سـتقام املباريات عـى امللعبني 

البلديـني يف إدلـب ومعـرة النعان".
وأكـد رحوم وصـول الحقائـب الرياضية 
الخاصة  املسـلتزمات  والتجهيزات وجميع 
بالدوريـني، متمنيًـا أن تجري املنافسـات 
بـني األندية "بـروح رياضيـة"، يف حني 
شـدد رئيس اللجنـة التنفيذيـة الرياضية 
أحمـد ربيـع، عـى  العامـة،  الهيئـة  يف 
مـن  طلبـات  ألي  "جاهـزة  اللجنـة  أن 
االتحـاد للتعـاون يف إنجـاح الدوريـات 

والنشـاطات الرياضيـة".

القـدم  لكـرة  السـوري  االتحـاد  تأسـس 
عـرشات  ورعـى   ،2015 عـام  صيـف 
النشـاطات الرياضيـة يف كل مـن إدلـب 
وحـي  دمشـق  وريـف  ودرعـا  وحلـب 
الوعـر يف حمـص، بالتعـاون مـع اللجان 
التنفيذيـة التابعة للهيئة العامـة للرياضة، 
نهايـة  الجـدد  أعضاءهـا  انتخبـت  التـي 

املـايض. شـباط 
الريـايض  "الطفـل  مـرشوع  وبـدأ 
السـوري"، مطلـع آذار الجـاري، وتوزعت 
مراكـزه الثانيـة التي تضم حـوايل 400 
طفـل بـني إدلـب ورساقـب وكفردريـان 
الزاويـة وحيـش ومعـرة  وبنـش وجبـل 

النعـان.
تضـم الهيئـة العامـة للرياضة والشـباب 
 ،2014 آذار  تأسيسـها،  منـذ  يف سـوريا 
أنديـة واتحادات ولجانًـا تنفيذية، ويحاول 
كادرهـا الوصـول إىل كيـان معـرتف بـه 
لتمثيـل سـوريا دوليًا، كبديل عـن منتخب 

السـوري. النظام 
انتهـى الـدوري التصنيفـي يف محافظـة 
إدلـب منتصـف أيـار مـن العـام املايض، 
ومعـرة  إدلـب  مدينتـي  يف  وجـرى 
النعـان، مبشـاركة 40 ناديًـا ضمن أربع 

مجموعـات.
الدرجـة  أنديـة  رساقـب  نـادي  وتصـّدر 
آخريـن،  فريًقـا   11 جانـب  إىل  األوىل، 
يف  املصنفـة  األنديـة  عـدد  بلـغ  بينـا 
الدرجـة الثانيـة 12 ناديًـا، وصُنفت عرشة 

الثالثـة. الدرجـة  أنديـة  أخـرى يف 
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السادســـة السنــــــــة   -  263 العـــــــــدد 

أحيـت فرقـة “SAR أكادميـي"، املؤلفـة من 
أطفـال الجئن سـورين يف مدينـة أنطاكية 
الركيـة، حفـًا موسـيقًيا برعايـة الوكالـة 
أغنيـة  فيـه  أنشـدت  لإلنقـاذ،  السـورية 
“حلـب” بأربع لغـات، إىل جانـب “عالقة" 
شـخصيات  وبحضـور  الـريك،  الكـورال 
العاقـات  مديـر  وفـق  تركيـة،  اعتباريـة 

الوكالـة، سـامر بـركات. العامـة يف 
األوىل  األغنيـة هـي  أن  إىل  بـركات  وأشـار 
مـن تأليف وتلحـن وغناء أطفال سـورين، 
ينشـدون السـام ويدعون إىل إيقاف الحرب 

سوريا. يف 
وانطلقت فعاليات فرقة “SAR” املوسـيقية، 
تـراوح  سـوريًا،  طفـًا   12 مـن  واملكونـة 
وتضـم  سـنة،   16 إىل   12 بـن  أعارهـم 
يـرشف  أطفـااًل  ومغنـن  عازفـن  الفرقـة 
تحـت  وأتـراك،  سـوريون  أسـاتذة  عليهـم 
شـعار “مشـوار األلـف ميـل يبـدأ بخطوة”.

ومـن املقـرر أن تسـتكمل الفرقة مشـوارها 
بأربـع محطـات، األوىل كانـت يف أنطاكية، 
والثانية سـتكون مبدينـة إزمـر الركية، ثم 
يف جنيـف بسـويرسا، وأخـرًا يف نيويـورك 

األمريكيـة، بحسـب ما قال بـركات.
"حلـب"  أغنيـة  تحقـق  أن  املتوقـع  ومـن 
شـهرة عاملية، بعـد أن غناها األطفـال باللغة 
العربيـة واإلنكليزيـة والفرنسـية والركيـة.

واليـة  بلديـة  بـدور  بـركات  سـامر  أشـاد 
الفرقـة،  الضـوء عـىل  هاتـاي يف تسـليط 
وقـال "عندمـا تابعـت البلدية األعـال التي 
لنقـوم بعمـل  بهـا، تواصلـت معنـا  نقـوم 
بصـوت  هادفـة  رسـالة  يوصـل  مشـرك 
األطفال السـورين مع كـورال تريك ضخم"، 
موضًحـا أن الحكومـة تقـدم تسـهيات عدة 
للفرقة من صـاالت لعمل األنشـطة وغرها.

رئيـس  أوزفـرات،  يلـاز  قـال  مـن جهتـه، 
للحضـارات،  أنطاكيـا  جوقـة  جمعيـة 
واملـرشف عـىل فرقـة األطفـال السـورين، 
يسـعون  "األطفـال  إن  األناضـول،  لوكالـة 
عـر الغنـاء إليصـال أصواتهـم إىل املجتمع 
الـدويل، والتعبـر عـن مطالبهـم مـن أجـل 
مل  الـذي  األمـر  ببادهـم،  السـام  إحـال 

يفعلـه مـن هـو أكـر منهـم سـًنا".

فرقة “SAR أكاديمي" تؤدي أغنية "حلب" في أنطاكية 3 آذار 2017 - )فيس بوك(

دوري الدرجتين األولى والثانية لكرة القدم 
قريًبا في إدلب

عنب بلدي - خاص

أطلقت منظمة "Maps" السـورية 
الروبـوت  مسـابقة  لبنـان  يف 
الختيـار  "روبوجـي"،  الاجـئ 
الاجئـن  ميثـل  روبـوت  أفضـل 
السـورين يف مسـابقة "فيكس" 

األمريكيـة.
عنـب بلـدي تحدثـت إىل املسـؤول 
بهـاء  املنظمـة،  يف  اإلعامـي 
مجـذوب، األربعـاء 1 آذار، وأوضح 
آذار،   10 يف  سـتبدأ  املسـابقة  أن 
سـوري،  طفـل   100 مبشـاركة 
فرقـة  لـكل  فـرق،  عـرش  ضمـن 

عنهـا. مسـؤول  رئيـس 
وعـن رشوط التقديم، قال مجذوب 
املتقدمـن  اختـارت  املنظمـة  إن 
مختلفـة  وجهـات  مـدارس  مـن 
وطرابلـس  والبقـاع  عرسـال  يف 
اللبنانيـة، ضمـن رشوط محـددة، 
أعارهـم  تـراوح  أن  أهمهـا 
يكونـوا  وأن  عاًمـا،  و14   11 بـن 
إىل  باإلضافـة  سـورين،  حـرًا 
اخترهـا  أُخـرى،  إبداعيـة  رشوط 
مهندسـون تقنيـون قبـل املوافقة 

املُتقدمـن. عـىل 
بيانًـا،   "Maps" ونـرشت منظمـة
حصلـت عنـب بلـدي عىل نسـخة 
املنظمـة،  مديـر  فيـه  قـال  منـه، 

فـادي الحلبـي، إن هدف املسـابقة 
هـو "رفـع وبنـاء قـدرات األطفال 
الاجئـن السـورين يف مجـاالت 

الحديثـة". التكنولوجيـا 
الفريـق  يتوجـه  أن  املقـرر  ومـن 
املتحـدة  الواليـات  إىل  الفائـز 
 "VEX" مبسـابقة  للمشـاركة 
يف  سـُتقام  والتـي  األمريكيـة، 
نيسـان املُقبـل، تحت اسـم "فريق 
أمـل سـوريا" مـن خـال تصميـم 
"أفضـل روبـوت قـادر عـىل تأدية 

املطلوبـة". املهمـة 
يف  اإلعامـي  املسـؤول  وأشـار 
"Maps"، إىل أن املنظّمـة أسسـت 
العـام  "روبوتـات"،  فريـق 
يف  األول  باملركـز  فـاز  املـايض، 
األمريكيـة  بالجامعـة  مسـابقة 
يف بـروت، رغـم كونـه الفريـق 
أّهلـه  مـا  الوحيـد،  السـوري 
 "VEX" مبسـابقة  للمشـاركة 
الفرق  أقـوى  لينافس  األمريكيـة، 
والعامليـة،  واليابانيـة  الكوريـة 
املحكمـن،  بجائـزة  وفـاز 
يف  ترتيـب  عـىل  حصولـه  دون 

. بقة ملسـا ا
"أمـل  فريـق  أن  مجـذوب  وأكّـد 
يف  األخطـاء  سـيتاىف  سـوريا" 
املسـابقة املقبلـة، لينافـس أقـوى 

العـامل. حـول  الفـرق 

"روبوجي".. روبوت سوري
من لبنان إلى الواليات المتحدة

حلب بأربع لغات.. 
تأليف وعزف وغناء 
أطفال سوريين
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