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سقى الله رمضان

هل ّ
تغير
أم تغيرنا نحن؟

يل
"سـقى الله" عبـارة فصيحة معناهـا األص ّ
دعـاء بالسـقيا ونـزول املطـر وانتعـاش
الحيـاة يف املـكان املذكـور بعدهـا ،وهو أمر
ذو أهميـة مضاعفـة لسـكّان الباديـة ،أما إذا
ذُكـر بعـد "سـقى اللـه" فترة زمنيـة مـا،
فتُفيـد الحنين والتم ّنـي بعـودة تلـك األيام،
والتحسر على فواتهـا .ورغـم أن الشـوق
ّ
للمايض ومت ّنـي عودتـه مـن طبائـع الناس
عمو ًما ،فـإن األمر بالنسـبة للسـوريني اليوم
ولعل اسـتخدامهم لـ "سـقى الله" بات
أوكدّ ،
بوتيرة أكبر وأشـ ّد حني ًنـا مـن ذي قبل مع

اقتراب كل موسـم أو عيد أو طقـس ،لهم فيه
ٍ
وعـادات اندثرت ،ومـن بينها
ذكريـات ولّـت،
رمضـان ،الـذي ورغم أنـه "ينعـاد علينا" كل
عـام ،إال أ ّن نكهتـه اليـوم مختلفـة حسـب ما
يؤكـد الجميـع بحرستهـم املصاحبـة لعبـارة
تغير رمضان؟
"سـقى اللـه رمضـان" ،فهل
ّ
بالنسـبة لآلنسـة سـناء ،وهـي مهندسـة من
تغير منذ
ريـف دمشـق ،فـإ ّن رمضـان قـد
ّ
خرجـت مـن مدينتهـا دومـا يف الغوطـة
الرشقيـة ،تقـول "أمضيـت  25رمضانًـا مـن
حيـايت يف بيـت أهلي يف دومـا....
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تناغم إيراني أسدي في البادية
ّ
على سكة تدمر -دمشق
ً
ً
واسعا لدى الخبراء والمحللين السياسيين ،وأجمعوا على أن هذا الشريان الحيوي
اهتماما
حازت التطورات األخيرة التي شهدها طريق دمشق -بغداد
يشهد ً
ً
متسارعا بين الواليات المتحدة وحلفائها من جهة ،وإيران وميليشياتها من جهة أخرى ،للهيمنة عليه ،وبالتالي امتالك مفاتيح دير الزور.
سباقا
عنب بلدي  -خاص
بـات ريـف حمـص الجنـويب الرشقـي
خال ًيـا متا ًما مـن وجـود تنظيـم "الدولة
اإلسلامية" ،وأصبـح طريـق تدمـر-
دمشـق مع ّبـدًا أمـام أرتـال قـوات
األسـد وامليليشـيات األجنبيـة الخاضعـة
إلرشاف "الحـرس الثـوري" اإليـراين،
بعـد عمليـات عسـكرية ممتـدة منـذ آذار
املايض ،تسـتهدف باملقـام األول التنظيم،
وتثير ريبـة "الجيـش الحـر" الصامـت
إزاء التطـورات.
خمسة آالف كيلومتر في غضون شهر
عمل ًيـا ،بدأت قوات األسـد وحلفاؤه رسـم
خطـوط دقيقـة يف الباديـة السـورية،
عقـب اسـتعادتها مدينة تدمر مـن تنظيم
"الدولـة" ،يف الثـاين مـن آذار الفائـت،
والتوجـه مـن محـاور مختلفـة للتوغـل
جنـوب تدمـر والقريتين ،وبالتـايل
اسـتعادة حقـول النفط والفوسـفات يف
خنيفيـس.
وتركـزت العمليـات من محاور متشـعبة،
محـوران يف ريـف حمـص (جنـوب
تدمـر ،جنـوب القريتين) ،ومحـور
ثالـث يف ريـف دمشـق الرشقـي (رشق
الضمير باتجـاه سـبع بيـار) ،ومحـور
أخير يف ريـف السـويداء الرشقـي ،يف
خطـة تعتمـد على مبـدأ "الكامشـة"،
وتسـتهدف تنظيـم "الدولـة" و"الجيش

الحـر" على حـد سـواء.
يف أيـار الجـاري تركـزت املعـارك ضـد
التنظيـم جنـوب رشق حمص ،وسـيطرت
قـوات األسـد وامليليشـيات على سالسـل
جبليـة يف الصحـراء السـورية ،وحققـت
خلال األيـام القليلـة الفائتـة تقد ًمـا
را باسـتعادتها السـيطرة على قرى
كبي ً
وبلـدات البـاردة والبصيري وخنيفيس،
وجبـل املحسـة االستراتيجي ،املطـل
على القريتين مـن املحـور الجنـويب،
لتحكـم قبضتهـا بالتـايل عىل أهـم حقل
للفوسـفات يف سـوريا ،كانـت طهران قد
وقعـت عقـد اسـتثامره مطلـع العـام.
كذلك حققـت القوات املهاجمـة فارقًا غري
مسـبوق يف املعادلة خالل أيـار ،فانتزعت
منطقـة "سـبع بيـار" مـن "الجيـش
الحـر" وتقدمـت على أوتوستراد
دمشـق -بغـداد ،لتصـل إىل مسـافة نحو
را مـن منطقة "التنـف" التي
 30كيلومت ً
اتخذتهـا قـوات أمريكيـة وبريطانيـة
مركـ ًزا لهـا ،وهـو مـا اعتبره التحالـف
الـدويل أمـ ًرا غير مقبـول ،واسـتهدفت
رتلا مليليشـيات عراقيـة يف 18
طائراتـه ً
أيـار الجـاري عىل األوتوستراد ،تسـبب
بجمـود العمليـات على هـذا املحـور.
املحـور األخري اسـتهدف بالتحديـد قوات
"الجيـش الحـر" يف ريـف السـويداء
الرشقـي ،بعـد أن نجـح األخير يف طرد
تنظيـم "الدولـة" مـن املحافظـة ،يف
معـارك اسـتمرت أسـابيع طويلـة ،لتقلب

قـوات األسـد وامليليشـيات الطاولـة عىل
"الحـر" وتنتـزع منـه مناطـق واسـعة،
ابتـداء مـن أرض الكـراع وبئر الرصيعي
وتـل الضبعـة ،وليـس انتها ًء بسـد الزلف
والرحبـة العسـكرية شماله.
نجحـت القـوات املهاجمـة بطـرد تنظيم
"الدولـة" بشـكل كامل مـن جنوب رشق
حمـص ،وعـزل مجموعـات مـن الجيش
الحـر يف القلمون الرشقي بريف دمشـق
(جيرود ،النارصيـة ،جبـل األفاعـي)،
وأحـكام السـيطرة املطلقـة على طريـق
تدمـر -دمشـق ،يف مسـاحة تقـارب
خمسـة آالف كيلـو متر مربـع.
زحمة ميليشيات تحركها طهران
تحظـى املعركـة ،وفقًـا للمعطيـات
امليدانيـة ،باهتمام بالـغ من قبـل إيران،
الداعـم األبـرز لنظـام األسـد ،وصاحبـة
املصلحـة يف النفـوذ العسـكري يف
البادية السـورية ،لتكون منطلقًـا للتوجه
إىل الحـدود مع العـراق ،من جهـة التنف
أو الريـف الرشقـي يف محافظـة ديـر
الـزور الخاضـع لتنظيـم "الدولـة" ،إذ
تشير التكهنـات إىل أنه سـيكون الوجهة
املقبلـة للمعـارك بعـد الرقـة.
كشـفت الرضبـة الجويـة للتحالـف عىل
رتـل عسـكري لقـوات رديفـة لقـوات
األسـد ،حجـم التعبئـة التـي نفذهـا
"الحـرس الثـوري" اإليـراين ملعركـة
الباديـة ،إذ قتـل نحـو سـتة عسـكريني

يف ميليشـيا "كتائـب سـيد الشـهداء"
العراقيـة ،املنضويـة يف "الحشـد
الشـعبي" العراقـي ،واملشـكّل قبل عامني
بـإرشاف إيـراين.
ووفقًـا ملصـادر عنـب بلـدي ،فـإن
املعركـة تشـهد مشـاركة امليليشـيات
التاليـة" :حـزب اللـه" اللبنـاين" ،لـواء
فاطميـون" األفغـاين ،متطوعـون مـن
"قـوات التعبئـة" اإليرانيـة (باسـيج)،
"كتائـب اإلمـام علي" العراقيـة" ،لـواء
أيب الفضـل العبـاس" العراقـي" ،كتائب
سـيد الشـهداء" العراقيـة ،علاوة على
ميليشـيات محليـة.
ويـرى باحثـون يف الشـأن امليـداين
السـوري أن الهـدف الرئيسي لطهـران
مـن خلال هـذه املعركـة ،ال يتعلـق
مبحاربـة التنظيـم والقضـاء على نفوذه
يف الباديـة ،كما يشـاع رسـم ًيا ،بقـدر
مـا هـو سـعي للتحكـم بطريـق بـري
يصـل طهران بشـواطئ املتوسـط ،مرو ًرا
بدمشـق وبغـداد وبيروت ،وهـو مـا
سـتحققه فيما لو سـيطرت على التنف
أو ريـف ديـر الـزور الرشقـي ،مبحـاذاة
الحـدود العراقيـة.
"الحر" وحلفاؤه في وضعية
"الصامت"
قضـت قوات األسـد وامليليشـيات اإليرانية
على إنجـازات "الجيـش الحـر" يف
الباديـة السـورية ،واملعارك التـي أطلقها

ضـد تنظيـم "الدولـة اإلسلامية" منـذ
مطلـع العـام ،والراميـة إىل السـيطرة
على باديـة السـويداء ،ووصـل مناطقها
يف باديـة الحماد بالقلمـون الرشقـي
(جيرود ،النارصيـة ،جبـل األفاعـي)،
والتأهـب لالنطلاق بعدهـا إىل محافظة
ديـر الـزور ،مـن بوابـة البوكمال.
وبعـد املعـارك األخرية ،باتت قوات األسـد
املسـيطر الفعلي على بادية السـويداء،
مـع نفـوذ قليـل لــ "الجيـش الحـر"،
وحلّـت هـذه القـوات مـكان تنظيـم
"الدولـة اإلسلامية" يف ريـف دمشـق
الرشقـي ،وأمعنـت يف حصارهـا مناطـق
املعارضـة يف القلمون الرشقـي ،وأحكمت
أيضً ـا قبضتهـا على مسـاحات واسـعة
من أوتوستراد دمشـق -بغداد ،مـا يهدد
وجـود "الجيـش الحـر" يف املنطقـة.
ويرتكز نشـاط "الجيش الحـر" يف البادية
على ثالثـة فصائـل رئيسـية" :جيـش
العشـائر"" ،جيـش مغاويـر الثـورة"،
و"جيش أسـود الرشقيـة" ،وتحظى بدعم
مـن التحالـف الـدويل واألردن.
املتحـدث باسـم "جيـش أسـود الرشقية"
أكـد لعنـب بلـدي حـدوث تقـدم كبير
يف الباديـة السـورية ،لصالـح النظـام
وحلفائـه ،معلّقًـا بالقـول "إن الحـرب ك ٌر
وفـر" ،وناف ًيـا االنسـحابات أمـام القوات
املهاجمة يف البادية السـورية ،كام أشـارت
تقاريـر متطابقـة ،وهـو ما يعكـس حالة
الصمـت أمـام هـذه العمليات.

تنظيم “الدولة” يهاجم الجرود
بعد حديث “حزب الله” عن “تسويات”
عنب بلدي  -خاص
ِ
متـض سـاعات عىل حديـث أمني عام “حـزب الله”
مل
اللبنـاين ،حسـن نصر اللـه ،حـول إمكانيـة حـدوث
تسـويات يف جـرود عرسـال لخـروج املجموعـات
املسـلحة منهـا ،وخضوعهـا بالكامل للدولـة اللبنانية،
حتـى هاجـم تنظيـم “الدولـة اإلسلامية” مواقـع
للمعارضـة السـورية فيهـا ،يف مواجهـات اتسـعت
داخـل األرايض اللبنانيـة وخارجهـا ،وأسـفرت عـن
عشرات القتلى.
وتخضـع منطقة الجرود ،الواقعة بني رشق بلدة عرسـال
ورأس بعلبـك اللبنانيـة مـن جهة والقلمـون الغريب يف

ريف دمشـق الشمايل من جهة أخـرى ،لتقاسـم نفوذ
ثالث جهات رئيسـية :تنظيم “الدولة اإلسلامية”“ ،هيئة
تحرير الشـام” ،و”رسايا أهل الشـام”.
عرسال نحو التسويات
واحتـوى خطاب نصر الله األخير ،الجمعـة  26أيار،
تطمينـات بدت داخليـة للحكومة والجيـش ،بعدم نيته
االقرتاب من عرسـال كام أشـيع مؤخـ ًرا ،مطال ًبا الجيش
اللبناين بضرورة اسـتعادتها وإعـادة األمان لها.
وقـال “نحـن حريصـون عىل إنهـاء الوضـع الذي ال
يجـوز بقاؤه ألي سـبب وبأي حجـة ،نحن حريصون
عىل حقـن الدماء وإنهاء هـذا امللف بالطرق السـلمية

والتسـويات املمكنـة ،ويف نهايـة املطـاف ال ميكـن
البقـاء عىل الوضـع القائم يف جـرود وفيها جامعات
مسـلحة لديها السـيارات املفخخة ولديهـا انتحاريون
وميكـن أن تهـدد قـرى وبلـدات هذه املنطقـة يف أي
لحظة مـن اللحظات”.
وحـول املعركـة التي سـ ّوق اإلعلام لهـا يف الجرود،
قـال نرص الله “لسـنا ملتزمين بجدول زمنـي إلنهاء
املعركـة يف جـرود عرسـال (…) وموضوع عرسـال
بـات واض ًحـا ،نحـن ال نريـد أن نقترب مـن البلدة،
فهـذه مسـؤولية الجيـش اللبناين”.
حديـث الحـزب ،الحليـف القـوي للنظـام السـوري،
وصاحـب املبـادرات يف معارك القلمـون الغريب ضد

ً
سابقا (جبهة فتح الشام المنضوية في هيئة تحرير الشام) في جرود عرسال اللبنانية (أرشيفية  -وكاالت)
عناصر من "جبهة النصرة"

املعارضـة ،وصـولً إىل ضواحي دمشـق ،والرسـائل
الواضحة حول اقرتاب حسـم مسـألة جرود عرسـال،
أعقبهـا تحـرك لتنظيـم “الدولة” ،يف سـياق مشـابه
ملا حـدث عـام .2014
هجوم “داعشي” انتهى بالفشل
يف حـوايل السـاعة الثالثـة والنصف من فجر السـبت
( 27أيـار) شـنت مجموعـات تنظيم “الدولـة” هجو ًما
من مناطق سـيطرتها يف جـرود “رأس بعلبك” باتجاه
جرود عرسـال ،تركـزت يف منطقـة “وادي حميد” ذات
الوجـود الكثيف ملخيامت الالجئني السـوريني ،وامتدت
إىل مناطـق “شـميس العجـرم”“ ،خربـة داوود”،
“الشـاحوط رسج النمـورة”“ ،املالهـي”“ ،العجـرم”،
و”خربـة يونين” يف جرود عرسـال.
ورصح مصـدر سـوري إعالمـي يف عرسـال (رفض
ذكـر اسـمه) لعنـب بلـدي ،أن الهجـوم هـو تكـرار
لسـيناريو عـام  ،2014إذ حـاول تنظيـم “الدولـة”
مباغتـة فصائـل املعارضـة يف جـرود عرسـال،
والسـيطرة على املنطقـة واملخيمات فيهـا ،واتخاذ
الالجئين السـوريني درو ًعـا برشيـة ،واالسـتفادة
املاديـة مـن املسـاعدات اإلنسـانية لهـم.
جـح املصـدر أن تتجـه خطـة التنظيم للتقـدم من
ور ّ
الجـرود إىل بلدة عرسـال والسـيطرة عليها ،اسـتباقًا
لعملية تسـويات محتملة مـع فصائـل املعارضة فيها،
بهـدف خلـط األوراق مجـددًا وإيجـاد خطـوط إمداد
تنعش وجـوده يف الجـرود وتوقف هجو ًما عسـكريًا
محتملا ،قـد ينتهي بطـرد مقاتليـه إىل الرقة.
ً
لكـن هجـوم التنظيـم الـذي اسـتمر نحـو مثـاين
سـاعات ،ومتـدد باتجـاه األطـراف الشمالية لبلـدة
فليطـة القلمونيـة ،انتهـى بالفشـل ،وقتـل نحـو 30
را مـن مقاتليـه بينهم قياديـان ،وفـق مصادر
عنص ً
لبنانيـة ،أكدتها “هيئـة تحرير الشـام” و”رسايا أهل
الشـام” ،الفصيلان اللـذان تصـدّا للهجوم.
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سواتر الغاب
ّ
تشرع عهد مناطق النفوذ في سوريا
أضفت السواتر التي أنشأتها قوات األسد بإشراف روسي في سهل الغاب بريف حماة الشمالي الغربيً ،
جو ا من القلق والترقب ألهالي المنطقة ومقاتليها
على حد سواء ،فهل هي شرعنة لتقسيم البالد ً
ً
مؤخرا؟
وفقا للنفوذ ،أم رسم دقيق لمناطق "تخفيف التوتر" التي ابتكرتها موسكو
عنب بلدي  -خاص
رافـق نصـب السـواتر الرتابيـة العاليـة
يف سـهل الغـاب ترصيحـات روسـية
رسـمية ،أشـارت إىل أن ترسـيم مناطـق
"التخفيـف" بـات قري ًبـا ،رغـم املعوقات
اللوجسـتية ،وهـو مـا قوبـل بغضب عىل
املسـتوى املحيل يف سـهل الغـاب ،فحذّر
مقاتلـون مـن أن األسلاك والسـواتر
سـتقرع أجـراس املعـارك مجـددًا.
سواتر القرى "المحتلة"
وأنشـأت قـوات األسـد سـواتر ترابيـة
عاليـة بين مناطـق سـيطرة النظـام يف
ريـف حماة الشمايل الغـريب ومناطق
املعارضـة ،ابتـدا ًء مـن  20أيـار الجاري،
وتركـزت يف قـرى وبلـدات خاضعـة
لقـوات األسـد يف سـهل الغـاب ،تعرض
معظـم سـكانها للتهجير القسري.
وتحدثـت عنـب بلـدي إىل القائـد
العسـكري يف “جيـش النصر” ،عبـد
املعين املصري ،وهـو مـن قريـة قبر
فضـة الخاضعة للنظـام السـوري حال ًيا،
وقـال إن "السـواتر أنشـئت بطول سـتة
أمتـار حـول قـرى قبر فضـة والكريـم
واألرشفيـة والرملة والتامنعـة والحاكورة
را إىل أن العملية
يف سـهل الغـاب" ،مشي ً
مسـتمرة حتـى السـبت  27أيـار ،وهـو
مبثابة "جـدار فصل بين القـرى املوالية
والثـوار" ،بحسـب تعبيره.
وكان مصـدر يف “الجيـش الحر” أشـار
لعنـب بلـدي قبـل يومين أن القـوات
الروسـية وضعـت أسلاكًا شـائكة
على مقربـة مـن حواجـز قـوات األسـد
يف منطقـة “املغير” يف ريـف حماة
الشمايل ،ومناطـق أخـرى يف سـهل

آلية لقوات األسد تضع سواتر ترابية في قرية الكريم بسهل الغاب -األربعاء  24أيار (عنب بلدي)

ج ًحـا أن
الغـاب شمال غـرب حماة ،مر ّ
تكـون هـذه العمليـة يف إطـار تحديـد
دقيـق ملناطـق “تخفيـف التوتـر” ،والتي
تشـمل أجـزاء مـن ريـف حامة الشمايل
والشمايل الغـريب.
مقاتلو الغاب يهددون
وهـدّد قـادة عسـكريون مـن أبنـاء قرى
يسـيطر عليها النظام السـوري يف سـهل
الغـاب بريـف حماة الشمايل الغـريب،
بالتصعيـد ضـد قـوات األسـد ،فيما لـو
اسـتمرت عملية رفع السـواتر الرتابية يف
هـذه القرى.
وألقـى القـادة بيانًـا ،الجمعـة  26أيـار،
جـاء فيـه أن النظـام مسـتمر يف رفـع
السـواتر يف القـرى “املحتلـة” ،بـد ًءا
مـن قريـة الكريـم جنوبًـا وحتـى قريـة
شمال ،يف ظـل الحديـث عن
ً
الحاكـورة
احتامليـة وضـع أسلاك شـائكة أيضً ـا.
وقـال مراسـل عنـب بلـدي ،الـذي حرض
تلاوة البيـان ،إن القـادة ينضـوون يف
أربعة فصائل رئيسـية“ :جيـش النرص”،
“أحـرار الشـام”“ ،جيـش النخبـة”،
و”الفرقـة األوىل السـاحلية” ،وجميعهـم
مـن أبنـاء هـذه القرى.
وهـدد القـادة العسـكريون قـوات األسـد،
فيام لو اسـتمرت يف تحصين القرى ورفع
سـواترها ،ووضـع أسلاك شـائكة حولها،
بإطلاق عمـل عسـكري ضدهـا ،بغـض
النظـر إن سـمحت فصائلهـم أو رفضت.
الروس :سنرسم المناطق
وقالـت وزارة الخارجيـة الروسـية إن
خبراء مـن روسـيا وإيـران وتركيـا
سريسـمون حـدود مناطـق “تخفيـف
التوتـر” يف سـوريا ،إىل جانـب إقامـة

حواجـز عليهـا ملنع تسـلل “مسـلحني”.
ونقلـت وكالـة “نوفوسـتي” الروسـية،
الجمعـة  26أيار ،عن نائـب وزير الخارجية
الـرويس ،ميخائيل بوغدانـوف ،أن “املذكرة
حـول مناطـق وقـف التصعيـد تنص عىل
أن الـدول الضامنة ستشـكل فـرق عمل”.
وأوضـح أن “الـدول الضامنـة يجـب أن
تشـكل فريـق عمـل لدراسـة كل هـذه
املسـائل حول الجهة املسـؤولة عن ضامن
األمـن على األرض ،وأن تتوصـل إىل
اتفـاق مـن خلال العمـل على الخرائط،
والنظـر يف تحديـد مواقـع ملناطـق وقف

التصعيـد وترسـيم حدودهـا الخارجية”،
إضافـ ًة إىل “تحديـد الجهـات املسـؤولة
عـن تأمين عبـور املواطنين يك يتمتعوا
بحريـة االنتقـال ،عىل عكـس اإلرهابيني،
كما يجـب نشر حواجـز وفـرض رقابة
على املناطق املذكـورة ،ويجـب إنجاز كل
ذلـك باسـتخدام الخرائط”.
ووقعـت كل مـن دول تركيـا وروسـيا
وإيـران مطلـع أيـار الجـاري ،مذكـرة
تقضي بإقامة مناطـق “تخفيـف توتر”
يف سـوريا ،وحـددت املناطـق كامـل
محافظـة إدلـب ،وأجـزاء مـن محافظات

الالذقيـة وحلب وحامة وحمص ودمشـق
(الغوطـة الرشقيـة) ،ودرعـا والقنيطـرة.
ويـدور الحديـث يف هـذه األثنـاء عـن
إمكانيـة دخول قـوات تركيـة إىل محافظة
إدلـب ،لتشرف عىل ضمان وقـف إطالق
النـار يف املحافظـة ،كونها إحـدى مناطق
"تخفيـف التوتـر" ،وهـو مـا أملحـت إليه
الحكومـة الرتكيـة قبـل أيـام ،يف حين
تنشـط القـوات الروسـية يف ريـف حامة
الغـريب واملدينة ،لتفصل مـا بني املنطقتني
أسالك شـائكة وسـواتر ترابية ،تفتح الباب
أمـام عهـد مناطق النفـوذ يف سـوريا.

قراصنة الخليج ومصائر الشعوب العربية
عنب بلدي -عبادة كوجان
أسـقط اختراق الوكالـة القطريـة لألنباء ،ومـا تبعه
مـن هجـوم إعالمـي مبالـغ فيـه على دولـة قطـر
وأمريهـا متيـم بـن حمـد آل ثـاين ،أي رهـان على
مسـتقبل
ً
مجلـس التعـاون الخليجـي ،ورمبا نشـهد
اهتراء هذه املظلة السياسـية الجامعة ،واتسـاع حالة
االسـتقطاب يف الـدول العربية عمو ًمـا ،واالنتقال من
السـجال اإلعالمـي إىل الحرب البـاردة يف الخليج ،ما
ينـذر بتهديـد حقيقـي ملصائـر الشـعوب العربية.
تخالف قطـر النسـق الخليجي الذي تقـوده اإلمارات
املتحـدة والسـعودية ،القائـم حال ًيـا على محاربـة
اإلخـوان املسـلمني محل ًيـا وعلى املسـتوى الـدويل،
وهـو ما ينسـحب على الحكومـة الرتكيـة ،وحكومة
اإلنقـاذ الليبيـة ،والحكومـة الرشعيـة يف اليمـن،
وإخـوان مصر وتونـس واملغرب ،وحركـة "حامس"
الفلسـطينية يف غـ ّزة.
كما تتخـذ الدوحة موقفًـا معتدلً من إيـران و"حزب
اللـه" اللبناين ،رغم رفضها مشـاريعهام يف سـوريا
واليمـن وغريهـا مـن البلاد العربيـة ،إال أنهـا تـرى
وجوبًـا يف البحـث عـن نقـاط التقـاء معهما ،فيام
تتخذ السـعودية واإلمـارات مواقف علنيـة أكرث حدّة،
وهـو ما أسـهم يف اتسـاع رقعـة الخلاف القطري-
السـعودي اإلمـارايت على مسـتوى السياسـات
الخارجيـة عمو ًما.
ولقطـر اليـد الطـوىل يف سـوريا ،على الجانـب
املغايـر للنظـام ،إذ تشـهر تحالفًا تاريخ ًيا مـع تركيا،
وتشرف على متويـل فصائـل بعينهـا ،كــ "حركة
أحرار الشـام اإلسلامية" و"فيلق الرحمـن" و"فيلق

الشـام" ،كما ترتبط بعالقـات وتفاهامت مـع "هيئة
تحريـر الشـام" ،التـي تعـ ّد "جبهـة فتـح الشـام"
الفصيـل األبـرز فيهـا ،بينام تشرف السـعودية عىل
متويـل "جيـش اإلسلام" ،وتدخـل اإلمـارات يف
توليفـة غرفـة "تنسـيق الدعـم العسـكري" (املوك)،
دعما لفصائل محـددة يف "الجيـش الحر".
وتقـدم
ً
خلاف "فيلـق الرحمـن" و"هيئـة تحريـر الشـام"
مـن جهـة ،و"جيش اإلسلام" مـن جهة أخـرى ،يف
الغوطـة الرشقيـة ،الـذي كانـت آخر فصوله تقسـيم
الغوطـة إىل مناطـق نفـوذ ،أو إمـارات عسـكرية
باملعنـى األدق ،عـزاه البعـض إىل تنامـي الخلاف
السـعودي -القطـري ،مـا قبـل زيـارة ترامـب إىل
اململكـة ،وظهـور الخلاف إىل العلن بعدهـا ،وهو ما
ينـذر بتصدّع أكبر يف الجسـم العسـكري املعارض
مسـتقبل.
ً
يف سـوريا
أصلا ،فبـدأت
ً
ال يقتصر األمـر على سـوريا املفتتـة
اإلمـارات مؤخـ ًرا اللعـب على وتـر انفصـال الجنوب
يف اليمـن ،واالنقالب على الحكومة الرشعيـة ،بدعمها
ومتويلهـا "املجلـس االنتقـايل الجنويب" الـذي طالب
عل ًنـا باالنفصال عن الشمال ،بينام تسـتمر قطر بدعم
الحكومـة الرشعيـة ،لتبـدو حالـة االسـتقطاب ظاهرة
على العلـن هناك.
الواقـع الليبـي ليـس بأفضـل مـن اليمنـي ،إذ ترص
قطـر على دعـم حكومـة الوفـاق الوطنـي يف
طرابلـس ،وهـي الحكومـة التـي نالـت اعرتافًـا من
األمـم املتحـدة ،يف حني تدعـم اإلمارات والسـعودية
قـوات "الجيـش الوطنـي الليبـي" التـي يقودهـا
املشير خليفـة حفتر ،لتتسـع دائـرة املواجهـة بني
الفريقين املدعومين خليج ًيـا ،وهـو مـا يباعـد بني

ليبيـا واالسـتقرار األمنـي واالقتصـادي رويـدًا،
ويدخلهـا دائـرة الحـرب األهليـة.
أسـهمت السـعودية واإلمارات يف االنقالب العسكري
عىل الرئيـس الرشعي ملرص ،محمـد مريس ،يف متوز
 ،2013ودعمـت وصول الفريق عبد الفتاح السـييس
إىل سـدة الرئاسـة ،الـذي رشع يف مالحقـة رمـوز
وزج معظـم قيـادات
اإلخـوان املسـلمني يف مصرّ ،
الصـف األول يف السـجون ،مبـن فيهم مـريس ،وهو
أمـر اعتربتـه قطـر انقالبًا على الرشعيـة ،وواجهت
السـييس إعالم ًيـا ،وكانـت أول مواجهة سياسـية بني
املعسـكرين (قطر -السـعودية واإلمارات).

تدعـم قطر ،سياسـ ًيا ،حركتـي "حماس" و"الجهاد
اإلسلامي" ،بينما تعتربهما الريـاض وأبـو ظبـي
إرهابيتين ،وتتحالـف قطـر مـع الرئيـس التريك
رجب طيـب أردوغان ،فيما دعمت اإلمـارات محاولة
انقالب فاشـلة عليه عـام  ،2013وفـق تقارير دولية.
مل يكـن االختراق ،إن صـح أو كان ادعـا ًء ،إال حلقـة
يف سلسـلة تراكامت وخالفـات خليجيـة عميقة ،بدت
وكأنهـا سـتتحول رويـدًا رويـدًا إىل حـرب علنيـة،
تسـعى الريـاض وأبـو ظبـي مـن خاللهـا إىل عـزل
الدوحـة وترويضهـا ،مبليـارات دخلت خزينـة ترامب
مؤخـ ًرا خلال مؤمتـرات الرياض.

أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني إلى جانب ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد آل نهيان
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األطباء مهاجرون ومتقاعدون والمستشفيات مغلقة ومشلولة

تدن كبير للخدمات الطبية في درعا المحطة
ً
يوميا بشكاوى األهالي في المناطق الخاضعة لسيطرة النظام ،من تردي الخدمات
رغم أن وسائل التواصل االجتماعي تعج
ً
ً
وارتفاع األسعار ،فضل عن حمالت االعتقال والتجنيد اإللزامي ،إال أن إعالمه يجتهد بشكل مستمر ،محاول تصوير الحياة الطبيعية
وحالة الرخاء التي يعيشها األهالي هناك.
عنب بلدي  -درعا

مـع تراجـع تغطيـة "إعلام الثـورة"
للواقـع الخدمـي يف مناطـق سـيطرة
النظـام ،يخ ّيـل لغير املتابـع أن مناطقه
تعيـش ظروفًـا أفضـل مام هـي عليه يف
مناطـق املعارضـة ،لكن الحـال يف درعا
املحطـة مبدينـة درعـا ليـس كذلك.
فاألحيـاء القليلـة التـي مازالـت تحـت
سـيطرة قـوات األسـد يف درعـا املحطة،
تعيـش حالـة توتـر عسـكري متواصل،
تصاعـدت خلال األشـهر املاضيـة مـع
بـدء قـوات املعارضـة معركـة "املوت وال
املذلـة" يف أحيـاء درعـا البلـد ،لتكشـف
هـذه املعركة عـن معاناة كانـت غائبة عن
اإلعلام ،ويتضـح أن املشـايف الرئيسـية
يف درعـا املحطـة تعاين مـن تراجع حاد
يف الخدمـات الطبيـة املقدمـة للمـرىض
واملصابين ،وسـط عجـز َمـن تبقـى من
أطبـاء عـن تقديـم الخدمـات الطبية.
ّ
شح في أطباء درعا المحطة
تحدثـت عنـب بلـدي إىل أحـد األطبـاء

العاملين يف درعـا املحطـة ،وأوضـح
أن املجـال الطبـي يف محافظـة درعـا
عمو ًمـا تعـرض لــ “نكسـة كبيرة"
بخسـارة مئـات األطبـاء ،مضيفًـا" :قبل
عـدة سـنوات كانـت مدينـة درعـا مـن
أكثر املدن التي تشـهد ارتفا ًعـا يف أعداد
األطبـاء ومـن جميـع االختصاصـات،
واليـوم تبقـى عـدد قليـل جـدًا ،نتيجـة
هجـرة أعـداد كبيرة".
أمـا العـدد القليـل الـذي تبقـى ،فهـو
يف نقصـان مسـتمر ،أضـاف الطبيـب:
"خلال السـنوات األربـع املاضيـة مل
تشـهد درعـا املحطـة انضمام أي طبيب
شـاب إليهـا ،فاألطبـاء الجـدد يختارون
بـدء حياتهـم العمليـة خـارج سـوريا،
أو يف مناطـق سـيطرة املعارضـة ،هربًـا
من مالحقـات التجنيـد اإللزامـي ،ولذلك
فنحـن كل عـام نخسر عـددًا إضاف ًيا من
األطبـاء الـذي يصلـون لسـن التقاعـد،
دون تعويضهـم بأطبـاء جـدد".
مثـال عن التناقـص الحاد
ً
وذكـر الطبيب
بأعـداد األطبـاء ،وقـال "قبـل انطلاق

الثـورة كان يف درعـا املحطـة لوحدهـا
أكثر مـن تسـعة أطبـاء مختصين
بالتخديـر ،أمـا اليـوم فيوجـد طبيـب
واحـد فقـط".
القطاع الخاص مغلق و"الوطني"
بمستوى العيادات
املستشـفيات العامـة والخاصـة مل
تكـن أفضـل حـالً مـن أطبائهـا ،فقـد
شـهدت درعـا املحطـة إغلاق عـدد مـن
املستشـفيات الخاصـة ،يقـول الطبيـب:
"تـم إغالق مستشـفى الشـفاء بعد هجرة
القامئين عليهـا ،وتـم إغالق مستشـفى
الرحمـة بقرار مـن النظـام ،وكالهام من
املستشـفيات الخاصـة الرئيسـية".
أمـا مستشـفى درعـا الوطنـي ،التـي
كانـت تعتبر مـن أبـرز املراكـز الطبية
العامـة يف الجنـوب السـوري عمو ًمـا،
فرغـم أنهـا مازالـت تقـدم الخدمـات
حتـى اليـوم ،إال أنها "شـبه مشـلولة"،
وفقًـا للطبيـب ،وأضـاف "تعرضـت
املستشـفى لدمار واسـع نتيجـة املعارك
التـي وصلـت إليهـا ،وتـم الحقًـا إعادة

ترميمهـا وافتتاحهـا ،ولكـن املنطقـة
املحيطـة باملشـفى مازالـت منطقـة
عسـكرية ،لذلـك هنـاك انخفـاض كبري
يف أعـداد املراجعين".
ووفقًـا للتقديـرات التـي قدمهـا الطبيب،
فـإن عـدد مراجعـي املستشـفى الوطني
ال يتجـاوز  5%مـن عـدد املراجعني قبل
انطلاق الثورة.
الخدمـات الطبيـة يف درعـا املحطـة
باتـت تعتبر ،بحسـب الطبيـب ،مـن
مسـتوى خدمـات العيـادات واملراكـز
الصحيـة ،وال ترقـى ملسـتوى خدمـات
املستشـفيات" ،نحـن نقـدم خدمـات
العيـادات واإلصابـات الخفيفـة
والعمليـات البـاردة ،أمـا العمليـات
السـاخنة والعنايـة املشـددة ،فتفتقـد
إىل اإلمكانيـات واألدويـة وإىل كثير
مـن التجهيـزات الالزمـة ،لذلـك ال يكون
أمامنـا حـل إال بإرسـال املريـض لتلقي
العلاج يف مستشـفيات دمشـق مـن
خلال سـيارات الهلال األحمـر".
ورغـم الدعـم الـدويل واإلمكانيـات
الكبيرة املسـخّرة لصالح الهلال األحمر

العـريب السـوري ،إال أن دوره يبقـى
محـدودًا ،وأضـاف الطبيـب "منظومـة
را يف الواقع
الهلال األحمـر ال تغري كثي ً
الطبـي ،عملهـم يقتصر على تقديـم
اإلسـعافات األوليـة ونقـل املـرىض
والجرحـى".
ونتيجـة األرضار التي لحقـت مبنظومات
اإلسـعاف يف درعـا ،خرجـت املنظومـة
التابعـة ملديرية صحـة درعا عـن العمل،
ليحـل الهلال األحمـر كبديـل عنهـا،
باإلضافة لألنشـطة والخدمات اإلنسـانية
التـي يقدمهـا "الهلال" ،الـذي يقترص
وجـوده يف درعـا على مناطق سـيطرة
النظام السـوري.
علي املحاميـد ،عيسى عجـاج ،كاظـم
أبازيـد ،وعـادل الحصـان ،أسماء أطبـاء
عملـوا يف درعـا املحطـة ،جمعتهـم مهنة
واحـدة ،ثـم لبـوا نـداء واجبهم اإلنسـاين
يف علاج الجرحـى مـن املتظاهريـن يف
بدايـات الثـورة السـورية ،ليجمعهـم يف
النهايـة لقـب "الشـهيد" ،بعدمـا قتلتهـم
قوات األسـد بحوادث مختلفـة ،انتقا ًما من
نشـاطاتهم الطبيـة يف الثـورة السـورية.

"جيش العزة" يريد عزل مجلس حماة
واألخير :هاتوا برهانكم
ريف إدلب  -طارق أبو زياد

طفـت إىل السـطح خالفات بين فصائل عسـكرية،
عاملـة يف ريـف حامة الشمايل ،ومجلـس املحافظة
املنتخـب يف الريـف "املحـرر" ،مطلع أيـار الجاري.
وشُ ـكّل مجلـس املحافظـة الحـايل خلال انتخابات
جرت يف  20نيسـان املـايض ،ثم اعتُمـد يف العارش
جهت
مـن أيار الجـاري ،إال أن جملة من االتهامـات ُو ّ
إىل القامئين عليـه ،وأبرزهـا تكـرار أسماء مـن
املجلـس املـايض "غير مؤهلـة" لالسـتمرار ،وفـق
رؤيـة البعض.
"جيش العزة" يرى االنتخابات "غير شرعية"
"جيـش العـزة" العامـل يف ريـف حماة ،أعلن يف
بيـانٍ رسـمي ،يف  18أيـار ،أنـه ال يعترف بأعضاء
املجلـس ،ولـن يسـمح لـه بـأي عمـل يف املنطقـة،

عازيًـا السـبب إىل أن "أعضـاءه غير نزيهين
وانتخبـوا بطريقـة غير رشعيـة".
إال أن الفصيـل أصدر توضي ًحـا يف  24أيار الجاري،
"فصيلا عسـكريًا مهمتـه الدفـاع
ً
را نفسـه
معتب ً
عـن الشـعب السـوري ،وأن البيـان األول مل يكـن
القصـد منـه أ ّن له وصاية عسـكرية على املدنيني"،
موض ًحـا أنـه "جـاء تلبيـة ملطالـب رشيحـة كبيرة
مـن املواطنين ،أرادوا إيصـال صوتهـم مـن خلال
ا لجيش " .
مديـر املكتـب اإلعالمـي يف الفصيـل ،عبـادة
الحمـوي ،قـال لعنـب بلـدي إن الشـعب سـيقرر
مجريـات املرحلـة املقبلـة ،يف حـال مل يوافـق
املجلـس الحـايل على حلّـه ،موض ًحـا "سنرضخ
ملطالـب الشـعب يف حـال مل يسـتجب (املجلس)،
وسـيتم حـل املشـكلة باالطـرق القانونيـة ضمـن
نطـاق التفاهـم".

مجلس المحافظة يطلب أدلة إدانته
للوقـوف عىل رؤيـة املجلـس الحـايل ،تحدثت عنب
بلـدي إىل رئيسـه نافع بـرازي ،وقال إنـه طلب أدلة
وإثباتـات مـن "جيـش العزة ،تثبـت االتهـام املوجه
لبعـض أعضـاء مجلـس املحافظـة ،والـذي يُشـكك
بالنزاهـة واألمانـة ،مؤكـدًا "يف حـال ثبـت األمـر
سـ ُيص ّوت على حجـب الثقـة عنهم رسـم ًيا".
جـرت انتخابـات املجلس الجديـد بحضـور الدكتور
جـواد أبـو حطب ،رئيـس الحكومـة املؤقتـة ،ونائب
وزيـر اإلدارة املحليـة ،ومل يثبـت الفصيـل أي اتهـام
حتى اليـوم ،وفق بـرازي ،الذي أق ّر ببعـض األخطاء
يف "التحضير لالنتخابـات وليـس يف اآللية".
"نسـتطيع علاج الخلـل يف انتخابـات املجلـس
را إىل إمكانية "إعادة
الحـايل" ،أضاف بـرازي ،مشي ً
تشـكيل املجالـس الفرعيـة ومـن ثـم آليـة التحضري
النتخابـات املجلـس الـذي سـيأيت بعدنا".

انتخاب مجلس محافظة حماة الحرة  22نيسان ( 2017مجلس المحافظة)

مشـاكل عـدة سـبقت االنتخابـات ،وفـق رئيـس
املجلـس ،الـذي تحـدّث عـن اعتراض على بعـض
املمثلين من الريفني الشمايل والرشقـي للمحافظة،
إذ طالـب البعـض بتبديـل األعضـاء الناجحين
بأشـخاص آخريـن.
ويـرى رئيـس املجلـس أنـه "مـن حـق الجميـع
را أن
االعتراض ولكـن بطريقـة صحيحـة" ،معتب ً
البيانـات التـي طعنت يف املجلـس ونزاهتـه خاطئة،
فــ "من حـق أي شـخص االعتراض قانون ًيا وعرض
األمـر التخاذ القرار املناسـب ،ولكن هـذا مل يحصل".
مساع لتشكيل مجلس جديد
ٍ
"مل يُحقـق املجلـس مطالـب الشـعب الذي مل يشـارك
باالنتخابـات" ،وفق مدير املكتـب اإلعالمي يف الفصيل،
مجلسـا جديدًا يضم
والذي أكد أن "املواطنني يشـكلون
ً
أشـخاصا ذوي خبرة من مهندسين ومهنيني".
ً
ولفـت إىل أن املسـؤول عـن التحضير للتشـكيل
الجديـد "مجالس شـورى تشـكلوا يف مـدن وبلدات
الريـف الحمـوي ،بعـد االتفـاق عليهـم مـن قبـل
األهـايل يف املنطقـة" .بـرازي أبـدى اسـتغرابه من
خطـوة تشـكيل مجلـس آخر ،وقـال "املجلـس ليس
را
لديـه علـم بهـذا األمـر وال يؤيـد الخطوة" ،مشي ً
إىل أن ذلـك "سـ ُيبحث بين كافـة الجهـات املتعلقة،
لتقريـب وجهـات النظـر وإزالـة الخلل".
ً
مكانا" لحل الخالفات
اإلعالم "ليس
يُوافـق الشـاب طـارق معـرايت ،مـن ريـف حماة
الشمايل ،رئيـس املجلـس حـول حـل املشـاكل
والخالفـات بعيـدًا عـن البيانـات اإلعالميـة.
ورأى معـرايت أنـه "مـن املعيـب التشـهري بين
املجلـس وجيـش العـزة ،فهـذا يضر أكثر مـن أن
را أن الخلاف يف أي أمـر " طبيعـي
ينفـع" ،معتب ً
ويجـب نقاشـه وحلّـه داخل ًيـا بعيـدًا عـن تراشـق
البيانـات اإلعالميـة".
أجمـع من اسـتطلعت عنـب بلدي آراءهـم بخصوص
القضيـة ،أن حـل الطريقـة بالشـكل الحـايل "غير
ٍ
حكـم
مجـد" ،وبينما دعـا البعـض إىل "إسـقاط ُ
العسـكر يف األمـور املدنيـة" ،طالـب آخـرون بــ
"انتخابـات نزيهـة تُنهـي الخلاف".

عنب بلدي  -السنة السادسة  -العدد  - 275األحد  28أيار/مايو
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سيلفي وبوظة وسيران

مشاريع تجميلة في إدلب تبدأ بترميم ساعة المدينة

عنب بلدي  -حسن مطلق
را للمـرة
“كأين طفـل رأى شـيئًا يحبـه كثي ً
األوىل بعـد غيـاب” ،تقـول الثالثينيـة أم
محمـد ،متمنيـ ًة عـودة مدينتها إدلـب أفضل
مما كانـت عليـه ،كما غـدت سـاعتها تُزيّن
غصـت سـاحة السـاعة
سـاحة املدينـة.
ّ
احتفـال بإعـادة
ً
يف مدينـة إدلـب بالـزوار
ترميمهـا ،فـكان املشـهد األبـرز حولهـا
“سـيلفي وبوظـة وسيران” ،شـارك فيـه
العشرات مـن أهـايل املدينـة ،مسـتذكرين
صـو ًرا عشعشـت يف ذاكرتهـم قبل سـنوات،
ورغـم أن الحـرب م ّزقتهـا إال أنهـا عـادت
تنبـض بالحيـاة مـن جديـد.
عشرات الكاميرات رصـدت أبـرز معـامل
املدينـة (السـاعة) ،بعـد أن عـادت كما
كانـت عليـه قبـل سـنوات ،منـار ًة وسـط
إدلـب ،كأحـد مشـاريع تجميـل املدينـة،
التـي تعمـل عليهـا منظمـة “بنفسـج”،
بالتعـاون مـع مجلـس املدينـة ا مل ُشـكّل
مطلـع العـام الجـاري.

الحملة “األضخم” في إدلب
ثالثـة أشـه ٍر مـن العمـل تُ ّوجـت بتجديـد
السـاعة ،األربعـاء  24أيـار ،خلال حملـة
“ربيـع إدلب” ،التي تسـتمر مبشـاريع أخرى
تجميليـة للمدينـة ،وفـق إدارة “بنفسـج”،
التـي وصفتهـا بأنهـا “األضخم” على مدار
السـنوات املاضيـة.
ترتيـب الشـوارع واألرصفة جاء نتـاج توقف
القصـف على إدلـب ،ويقـول إسماعيل
عنـداين ،رئيـس مجلـس مدينـة إدلـب ،إنها
أول الخطـوات املتالحقـة لتزيين مدينـة
إدلـب مع عـودة الحيـاة إليها يف ظـل وقف
األعمال القتاليـة.
ويضيـف رئيس مجلـس املدينة أن املشـاريع
املقبلـة سـتعمل عىل تأهيـل جميـع الحدائق
والسـاحات واملرافـق الخدميـة يف املدينـة،
ربا
إضافة إىل مشـاريع تأهيل األرصفـة ،معت ً
أن البـدء بالسـاعة كان “ملـا متثله مـن رمزية
لـدى األهايل”.
وأوضـح عنـداين لعنـب بلـدي أن املشـاريع
سـتتضمن زراعـة النباتـات وإعـادة طلاء

األحجـار واألحـواض ،وتختتـم بتزفيـت
وصول إىل إنشاء
ً
السـاحة املحيطة بالسـاعة،
موقـف للسـيارات.
وشـهدت إدلب يف  18كانون الثـاين املايض،
انتخـاب ممثلي مجلـس املدينـة ،ومهمتـه
اسـتالم القضايـا الخدميـة واملدنيـة بشـكل
كامـل ،مـن اإلدارة التابعة لـ “جيـش الفتح”،
التـي عملـت يف املدينـة منذ سـيطرة فصائل
املعارضـة عليهـا ،يف آذار مـن عـام .2015
خطة عمل تتجاوز المدينة
اختـارت إدارة املشروع السـاعة بدايـةً ،ألنهـا
نقطة حيويـة ومعلم حضـاري يف املدينة ،وفق
عبد الـرزاق عوض ،مدير برنامـج األمن الغذايئ
وسـبل العيـش يف “بنفسـج” ،الـذي يـرى أن
إعـادة الـروح للمدينة ،تُسـاهم يف تعزيز اسـم
املشروع تحت عنـوان “ربيـع إدلب”.
وسـعت “بنفسـج” مـن خلال املشروع
لتحسين الحدائق واألماكن العامة ،باعتبارها
متنفسـا لألهـايل واألطفـال على وجـه
ً
الخصوص ،بحسـب عـوض ،ويؤكّد أن العمل

لـن يقتصر على املدينـة ،بـل سـيتجاوزها
ليضـم مشـاريع يف معـرة النعمان وأريحا
مسـتقبل.
ً
وجسر الشـغور
ويقـول عـوض لعنـب بلدي إن حـوايل 400
شـخص ،بين مشرف وعامـل ،يُشـاركون
يف املشروع وفـق اختصاصـات متنوعـة:
حدائـق ورصف صحـي ونظافـة وترميـم
أرصفـة وغريهـا ،الفتًـا إىل أن العمـل يسير
وفـق خطـط واضحـة مـن البدايـة ،وحتـى
النهايـة أواخر حزيـران املقبل ،ثم االسـتمرار
مبشـاريع أخـرى إىل نهايـة العـام.
تسـتبدل إدارة املرشوع السـاعة الحالية بأخرى
رقمية (ديجيتـال) ،خالل األيـام القليلة املقبلة،
وقال مسـؤول املرشوع إحسـان حبوش ،لعنب
بلـدي إن تأخـر تصميـم الجديـدة ،منـع مـن
وضعها وقـت االفتتاح.
“التقطت صـو ًرا كثرية مع السـاعة واألضواء
التـي أحاطـت بها” ،يقـول الطفـل عمر حج
معبرا عـن سـعادته
عثمان ( 11عا ًمـا)،
ًّ
بإعـادة تأهيل السـاحة ،حيث منحتـه فرص ًة
للعب بـ”نافـورة” املياه يف السـاحة مجددًا.

تأهيل ساعة مدينة إدلب برعاية
منظمة "بنفسج"
 24أيار ( 2017عنب بلدي)

عرفت منظمة
ُ
“بنفسج” بعملها
يف املجال اإلغايث
والطوارئ والدعم
النفيس يف الشامل
السوري ،منذ تأسيسها
يف إدلب عام ،2011
عىل أيدي مجموعة من
الشباب ،ثم توسعت
لتضم مئات الكوادر
العاملة.

ٌ
ً
مشروع لـ “إنتاج البذار” محليا شمال حلب
عنب بلدي  -ريف حلب
عملـت بعـض املؤسسـات واملنظمات املختصـة
بالتنميـة والزراعـة على ترميم “الصـدع” الذي طال
القطاع الزراعي يف سـوريا بسـبب الحرب ،من خالل
مشـاريع تنمويـة حـددت أهدافهـا بتحقيـق االكتفاء
الـذايت ،وتقديـم الخدمـات الزراعيـة األساسـية التي
من شـأنها حرص الطلـب للمزارعني بالسـوق املحلية
فقـط ،دون النظـر إىل السـوق األجنبية.
تحـت مسـمى “املشروع الزراعـي األضخـم على
مسـتوى سـوريا” ،أطلقت املؤسسـة العامة لـ “إكثار
البـذار” ،إىل جانـب املجلـس املحيل يف مدينـة مارع
شمال حلـب ،مرشو ًعا إلنتـاج بـذار البطاطـا محل ًيا،
يف خطوة ملسـاعدة املـزارع السـوري ،وخفض القدرة
الرشائيـة يف املنطقـة ،وذلـك مـن خلال اسـتئجار
أراض زراعيـة على طريـق مـارع حـور النهر.
يضـم املشروع  60بيتًا شـبك ًيا ،وتزرع فيها خمسـة
أصنـاف مـن البطاطـا الرائجـة زراعتهـا يف بلـدات
وقـرى ريفـي حلب الشمايل والرشقي مثـل “بانيال،
جييل ،كـروين ،ريفيرا ،أجيال”.
ً
قياسا باألجنبية
السعر إلى النصف
بـدأت أوىل خطـوات التنفيـذ يف شـباط املـايض،

بتكلفـة ماليـة تزيـد عـن  85ألـف دوالر ،ويهـدف
املشروع إلنتـاج  1200طـن مـن بـذار البطاطـا
لتكفـي زراعـة  60هكتـا ًرا مـن أرايض ريـف حلب.
يقـول مدير مؤسسـة “اإلكثـار” بفرعها يف الشمال
السـوري ،معن نـارص ،إن “الهدف األول واألسـايس
للمشروع املنفذ هو توفير البذار يف السـوق املحلية
بسـعر يتناسـب مع دخـل املـزارع يف املدينـة ،أي ما
بدل من
يعـادل  500دوالر للطـن الواحد من البـذارً ،
اسـتريادها مـن السـوق الخارجية التي تبلـغ تكلفتها
 1800دوالر للطـن الواحد”.
ويوضـح املديـر أن املشروع سـيكون آليـة لتحقيق
االكتفـاء الذايت ،ولتحقيـق التوازن يف األسـعار ،عدا
عـن دوره يف توفير البطاطـا بكميات جيـدة كونها
مـن أهـم السـلع الغذائيـة يف املنطقة.
يقـدر إنتـاج البيـت البالسـتييك الواحـد  2.5طـن
مـن البذار ،أي مـا يقـارب  120ط ًنا كإنتـاج إجاميل
مـن كافـة األنواع ،وبحسـب نـارص “الكميـة املنتجة
كافيـة لزراعـة  60هكتـا ًرا وبكميـة إنتـاج متوقعـة
تقـدر بــ  1700طـن مـن البطاطا”.
وعملـت املؤسسـة على نثر البيـوت الشـبكية
باألسـمدة العضويـة ورشـها باألسـمدة الكيامويـة
وسـقايتها بالتنقيـط ،بهـدف الحصـول على نوعية
ممتـازة مـن املـادة املنتجـة ،وفـق مديـر املؤسسـة.

إىل ذلـك ،اعتبر املـزارع عبـد الرحمـن محمـد مـن
ريـف حلب الشمايل أن املشروع املنفّـذ يف املنطقة
ميكـن أن يسـاهم بـدوره يف زيـادة اإلنتـاج املحلي
للبطاطـا ،ويدفـع املزارعين وأبنـاء املنطقـة إىل
التوسـع باملسـاحات املزروعـة.
وأوضـح لعنـب بلـدي أن السـعر املتعـارف عليه يف
املنطقـة لشراء الكيلـو الواحـد مـن بـذار البطاطـا
األجنبيـة يرتاوح بين  1200إىل  1800دوالر تقري ًبا
مـن نـوع “سـنارجي” ،عىل خلاف السـعر الجديد
للبـذار املنتج يف املشروع الجديـد ( 500دوالر) ،ما
يعنـي أن السـعر انخفـض إىل الربـع تقري ًبا.
وأشـار املـزارع إىل التكاليـف الثانويـة التـي تضاف
إىل سـعر البـذار والتي من شـأنها التأثير عىل قدرة
املـزارع على املضي بزراعتـه ،وترتكـز يف عمليـة
السـقاية ،إذ تحتـاج املادة املزروعـة إىل كميات كبرية
مـن امليـاه بشـكل شـبه يومـي ،إىل جانب األسـمدة
واألدويـة الزراعيـة “باهظـة الثمـن” والتـي ال ميكن
االسـتغناء عنهـا كونهـا األسـاس يف زيـادة اإلنتاج.
كميات متوقعة تعادل نصف إنتاج األردن
وتشـكلت “مؤسسـة إكثـار البـذار” يف ،2013
وهـي أول كيـان إداري ومؤسسـايت يف مناطـق
املعارضـة ،وتهتـم بتوزيـع البـذار على الفالحين

وتوفريهـا بأسـعار مشـجعة ومقبولـة ،وخاصـة
بـذار “القمـح والبطاطـا” ،وغال ًبا ما تقدم املؤسسـة
أسـعا ًرا مدعومـة ،أقل من أسـعار السـوق ،تشـجي ًعا
للمواطنين.
يف ذات السـياق اعتبر مديـر املكتـب الزراعـي يف
املجلـس املحلي لبلـدة مـارع ،عبـد الرحمـن بكور
أنـه “إذا مـا أخذنـا بكميـات اإلنتـاج املتوقعـة من
املشروع فقـد تعـادل نصـف إنتـاج دولـة األردن،
قياسـا بإنتاج الـدول املجـاورة”.
وذلـك
ً
وأوضـح يف حديـث إىل عنـب بلـدي أن “املشروع
يتوقـع أن يحقق هدفـه يف تحقيق االكتفـاء الذايت”،
را إىل أن “التنسـيق والتعـاون قائـم بشـكل
مشي ً
مسـتمر مـا بين مؤسسـة إكثـار البـذار واملكتـب
الزراعـي يف املجلـس املحلي مـن حيـث العنايـة
واالهتمام”.
وكان واقـع الزراعـة يف ريفـي حلـب الشمايل
والرشقـي تغير بشـكل سـلبي وكبير جـدًا يف
األشـهر املاضيـة قبـل طـرد تنظيـم “الدولـة
اإلسلامية” منهـا ،مـا انعكـس على نوعيـة وقيمة
املحاصيـل الزراعية ،ليضـاف إليها بعـد “التحرير”
غيـاب الجهـة الناظمة واملسيرة للواقـع ،خاصة من
قبـل الحكومـة السـورية املؤقتـة.
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ّ
“دلني” ..لمرور آمن للمدنيين والمهجرين شمال حماة

تركيب شاخصات ودالالت تعريفية للقرى والبلدات في ريف حماة الشمالي  23 -أيار ( 2017عنب بلدي)

أطلقت مؤسسـة “شـباب التغيير” التطوعية حملة
“دلنـي” ،لرتكيـب شـاخصات ودالالت تعريفيـة
للقـرى والبلـدات يف ريـف حماة الشمايل وريـف
إدلـب الجنـويب ،الثالثـاء  23أيـار.
مراسـل عنـب بلدي يف ريـف حامة الشمايل ،رافق
الفريـق التطوعـي يف عملـه ،وتحـدث إىل عضـو
الحملـة وائـل مـواس حـول أهدافها.
وأوضـح مـواس أن الحملـة تهـدف إىل تعريـف
النازحين جـراء التهجري القرسي يف ريفي دمشـق
وحمـص باملنطقـة ،عن طريـق تركيب الشـاخصات
على الطرقـات ،لتدلهـم على الطـرق اآلمنـة يف
املحافظـة.
وأشـار املتطـوع إىل أن الهدف الثـاين للحملة يكمن
يف “تشـجيع الشـباب والطاقـات على مثـل هـذه
املبـادرات ،وأننـا نسـتطيع أن نفعـل شـي ًئا دون أي
متو يل ” .
كذلـك تهـدف حملـة “دلنـي” للتعريـف باملناطـق
املغمـورة التـي ال تحمـل أي دالالت تعريفيـة أو

شـاخصات يف املنطقـة ،بحسـب مـواس.
عنـارص الرشطـة يف ريـف إدلـب الجنـويب رافقوا
الحملـة أيضً ـا ،وتحدثـت عنـب بلـدي إىل أحـد
عنارصهـا ،والـذي أوضـح بـدوره أهميتهـا لحامية
املدنيين.
وقـال العنصر العامـل يف مركـز رشطـة ترملا إن
املنطقـة املسـتهدفة قريبـة مـن مناطـق النظـام،
وهنـا تكمـن أهميـة تركيـب شـاخصات ودالالت
حرصـا على حاميـة املواطنين وخوفًـا
تعريفيـة،
ً
مـن اعتقالهـم أو اسـتهدافهم.
وتعـدّ املنطقـة املسـتهدفة رشيانًـا رئيسـ ًيا بين
مناطـق النظـام يف محافظـة حماة واملناطـق
الخاضعـة للمعارضـة يف محافظـة إدلـب ،وهـو
الطريـق الرئيسي الذي شـهد نـزوح آالف املدنيني
مـن ريفـي دمشـق ومدينـة حمـص باتجـاه
الشمال ،ضمـن تسـويات أدرجتهـا املعارضـة
تحـت عمليـات “التهجري القسري” ،التـي ينفذها
النظـام السـوري.

تدريبات على التحرير الصحفي تستهدف نساء الغوطة
عنـب بلدي  -خاص

التحقـت خريجـة األدب اإلنكليـزي
وطالبـة املاجسـتري ،والء بويضاين ،يف
دورة التحريـر الصحفـي ،التـي نظمها
مركـز "تنميـة" للتدريـب والتطويـر
يف الغوطـة الرشقيـة ،وانتهـت األحـد
 21أيـار الجـاري ،بعدمـا دخلـت
مؤخـ ًرا مجـال ترجمـة التقاريـر
الصحفيـة لبعـض املؤسسـات اإلعالمية
السـورية".
ونظّـم املركـز الـدورة التـي اسـتمرت
عىل مـدار أكثر مـن شـهر ،بواقع 24
سـاعة تدريبيـة ،وتقـول بويضـاين
لعنـب بلـدي إنهـا وجـدت بعـض
األخطـاء يف الرتجمـة ،لذلـك سـعت
للحصـول على أساسـات يف هـذا
املجـال ،تُ كّنهـا مـن تطويـر عملهـا.
خطوة أوىل
سـاهمت الشـابة يف ترجمـة تقاريـر
طبيـة رفعـت إىل األمـم املتحـدة،
وتقـول "رغـم حصولنـا على
املعلومـات تحـت عناويـن عريضـة،
إال أنهـا كانـت دورة مميـزة ،كخطـوة
أوىل مـن تدريبـات أخـرى أطمـح

للحصـول مـن خاللهـا على أرضيـة
أكادمييـة علميـة ،وأسـتطيع مناقشـة
أصحـاب العمـل مـن خاللهـا وفـق
قواعـد صحيحـة".
وتقـول مـروة ياسين ،خريجـة معهـد
التعويضـات السـنية ،والتـي تعمـل يف
جمعيـة "الصحـة الخرييـة" حال ًيـا ،إن
حلمهـا كان دخـول مجـال الصحافـة،
"علمـت أن املركـز يُنظمهـا فسـجلت
مبـارشة ،وكان أول يـوم رائ ًعا بالنسـبة
يل ،فقـد أحسسـت أين بـدأت الصعـود
خطـوة أوىل على أول درجـة من سـلم
الصحافـة".
حصلـت املتدربـات على املبـادئ
األساسـية يف التحريـر الصحفـي،
را مـن األمـور
وتؤكـد ياسين أن كثي ً
كانـت تظنهـا سـهلة وبسـيطة ،لكنهـا
كانـت مغايـرة ملـا تعرفه ،الفتـ ًة إىل أن
ورشـات العمـل والتدريبـات مكنتهـا
مـن التعرف على قدراتهـا يف الكتابة.
المركز يسعى لمتابعة المتدربات
ويوضـح مديـر املركـز عبـد اللـه
ريا مـن الخريجات
الشـامي ،أن عددًا كب ً
األكادمييـات يرغبن بدخـول مجـال

الصحافـة وكان تفاعلهـم أكبر مـن
الذكـور ،لذلـك بحثنا عـن اختصاصيني
على رأسـهم األسـتاذ نبيـل شـبيب،
املختـص بالعالقـات الدوليـة ،للتدريب.
وواجـه التدريـب صعوبـات مختلفـ ًة
عما سـبقه ،كـون املتدربـات ال ميلكـن
خربة سـابقة ،وفـق الشـامي ،ويوضح
أن  12متدربـة سـجلت يف الـدورة،
وأكملتهـا  11منهـن ،بينما التزمـت
عشرة فقـط بإنجـاز املشـاريع التـي
تضمنتهـا الـدورة.
ويسـعى املركـز ملتابعـة املتدربـات،
ومتكينهـن من مامرسـة العمل "بشـكل
را أن ذلـك يـأيت ضمـن
جـزيئ" ،معتب ً
أولوياتـه ،فهـو يُركزعلى "زيـادة
كفاءة األشـخاص ،للوصـول إىل مرحلة
اإلنتـاج املفيـدة للمجتمـع".
ويقـول املـدرب نبيـل شـبيب لعنـب
بلـدي إن دورات التدريبـات الحرفيـة
ال تحقـق غايتهـا على الوجـه األمثـل
إال يف ورشـات عمـل مبـارشة ،وهـذا
مـا تضمنتـه  12جلسـة خضعـت لهـا
املتدربـات.
ووفـق شـبيب فـإن الجلسـات خُتمـت
بوظائـف تحـت عنـوان "اكتبـي مـا

رغم حصولنا على المعلومات تحت
عناوين عريضة ،إال أنها كانت دورة مميزة،
كخطوة أولى من تدريبات أخرى أطمح
للحصول من خاللها على أرضية أكاديمية
علمية ،وأستطيع مناقشة أصحاب العمل
من خاللها وفق قواعد صحيحة
تشـائني" ،مردفًـا "متك ّنـا مـن االطالع
على مسـتوى أقلام املشـاركات،
وتوجيههـم لتنميـة القـدرة الذاتيـة،
لتحقيـق االسـتفادة العمليـة املرجوة".
مركـز "تنميـة" للإدارة والتطويـر
يف مدينـة دومـا ،أسسـه مجموعـة
مـن االختصاصيين يف مجـال اإلدارة،
مطلـع عـام  ،2013ورعـى نشـاطات
وبرامـج تدريبيـة مختلفـة ،كما ناقش
قضايـا مجتمعيـة متنوعـة يف الغوطة،
على مـدار السـنوات املاضيـة.
يحتـاج التحريـر الصحفـي خبرة
مرتاكمـة ودورات تتابعيـة ،وفـق رؤية

بويضـاين ،التي كتبـت تقريرهـا األول
بعـد التدريـب ،وتـرى أن اإلعلام يركز
يف الغوطـة على الخبرة امليدانية دون
صقلهـا أكادمي ًيـا ،لكنهـا تعتقـد أنـه ال
يجـب االعتماد على املوهبـة بـل مـن
الضروري تطويرهـا.
بعـض املتدربـات ال ترغبن بنشر
تقاريـر عبر املنصـات اإلعالميـة أو
االنخـراط يف سـوق العمـل مبـارشة،
كمـروة ياسين التـي تقول "مـا يهمني
هـو الحصـول على كـم جيـد مـن
املعلومـات عـن الصحافـة قبـل كتابـة
أي تقريـر أو منـط صحفـي".

ُ
ٌ
منح لمشاريع تديرها نساء الغوطة
لهن مشاريع خاصة تساعدهن في إعالة أنفسهن
ليكون
ّ
ً
ً
مشروعا للمنحُ ،أقر
ماديا ،اقترحت منظمة "سراج"
وأسرهن
كثمرة للتواصل مع المجالس المحلية في الغوطة.

رئيسة مكتب المرأة في المجلس المحلي لمدينة دوما ،بيان ريحان ،تستقبل المسجالت في مشروع "كرامة" للمنح
 21أيار ( 2017عنب بلدي)

عنب بلدي  -الغوطة الشرقية

وسـ ّجلت عشرات النسـاء يف مجلـس
دومـا املحيل ،بين الفرتة من السـادس
وحتـى  22أيـار الجـاري ،على املنحة
وقدرهـا  500دوالر أمريكي ،مبلـغ
"قليل جـدًا يف ظل
ً
تراه إميـان محمـد
الحصـار" ،ما دعاها للتشـارك مع سـتة
من زميالتهـا ،لتسـتطيع البدء مبرشوع
تصنيـع مالبـس العرائس ،بعـد املوافقة
عليـه مـن املنظمـة املانحة.
ودرسـت الشـابة نـور سـليامن
مرشوعهـا الفتتـاح مقهـى إنرتنـت
نسـايئ ،بعـد تقييـم حاجـات املـرأة
عـن طريـق الشـبكة العنكبوتيـة ،كام
تقـول لعنب بلـدي ،وتـرى أن انقطاع
الكهربـاء واالعتماد على اإلنرتنـت
الفضـايئ غير املتـاح للجميـع ،منـع
ٍ
كثيرات مـن التواصـل مـع أهلهـن
خـارج الحصـار.

تهدف نـور ومن يُسـاعدها يف املرشوع
إىل توفير الراحة للنسـاء ،وفق رؤيتها،
وتعتبر أن املقهـى يسـتخدم أيضً ـا من
قبل الناشـطات ،ويُخـدّم رشيحة كبرية
من نسـاء الغوطة.
بيـان ريحـان ،رئيسـة مكتب املـرأة يف
املجلـس املحلي ملدينـة دومـا ،تقول إن
املشروع يـأيت لحفـظ كرامة السـيدات
يف الغوطـة الرشقيـة ،موضحـ ًة أن
املنظمـة سـتدرس املشـاريع ذات
الجـدوى االقتصاديـة األكبر ،يف ظـل
رشوط خاصـة للقبـول.
أمـا معايري قبـول املرشوع فهـي ثالثة:
أن متلـك صاحبتـه رؤية واضحـة ،وأن
تكـون قـادرة على تدويـر رأس املـال،
ويكـون للمشروع خلفيـة اقتصاديـة
جيـدة ،بحسـب ريحـان ،التـي تشير
إىل أن املنظمـة سـتنظم جلسـة خاصة
لجميـع املتقدمـات لكتابة دراسـة كاملة
ملشـاريعهن ،تكـون األفضليـة لصاحبة

املشروع األكثر إقنا ًعا.
وتـرى ريحـان أن قيمـة املنحـة "قليلة
إال أن املشـاركة بين السـيدات هـي
أفضـل وسـيلة للبـدء ،فاملشـاريع
قويـة بالشراكات" ،الفتـ ًة إىل أن عـدد
املتقدمـات يف دومـا ،وصـل إىل 35
سـيدة ،ومـن املقـرر اسـتجالب الدعـم
لكافـة املشـاريع املقدمة ،ولكـن البداية
تنظيما".
سـتكون مـع "األكثر
ً
تن ّوعـت املشـاريع املقدمـة يف دومـا
بين :متجـر ألبسـة عرائـس ،مقهـى
إنرتنـت نسـايئ ،مزرعة صغيرة لرتبية
الحيوانـات وصناعـة األلبـان واألجبان
منهـا ،مكتبـة صغرية ،ومشروع عيادة
طـب أسـنان وغريهـا.
تأطير عمـل املـرأة يف الغوطـة حال ًيا
يف الخياطـة والتطريـز والطبـخ
"مشـكلة عامـة" ،رمبـا تجد السـيدات
طريقـ ًة لكرسهـا يف الفرصـة التـي
ينتظرنهـا مـن املنحـة.

عنب بلدي  -السنة السادسة  -العدد  - 275األحد  28أيار/مايو
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ُ
ّ
"شاين" يكرم خريجي أولى دفعاته في إدلب
تخريج طالب معهد "شاين" في معرة النعمان بريف إدلب  24 -أيار ( 2017عنب بلدي)

عنـب بلدي  -إدلب

ٍ
مشـهد مل
ضمـن نسـقٍ منظّـم ويف
يعتـده أهـايل إدلـب خلال العامين
املاضيين ،سـار خريجـو وخريجـات
فـرع املعلوماتيـة ،يف قسـم العلـوم
املهنيـة التابع ملعهد "شـاين" ،بلباسـهم
األكادميـي وعلى أنغـام معزوفـة
موسـيقية ،نحـو منصـة التتويـج.
واحتضـن منتـزه "املنديـل" على
أوتوستراد معـرة النعمان يف إدلـب،

حفـل تخريـج الدفعـة األوىل يف فـرع
املعلوماتيـة ،مـن املنتسـبني للمعهـد
السـوري اإلنسـاين للتمكين الوطنـي
"شـاين" ،للعـام الـدرايس ،2016
األربعـاء  24أيـار ،مبشـاركة أهـايل
الطلاب.
وقـال بعـض الذيـن التقتهم عنـب بلدي
مـن الخريجين والخريجـات ،إنهـم
تعلمـوا خلال العـام الـدرايس ،تصميم
صفحـات الويـب واإلدارة ،إضافـة إىل
اكتسـابهم معلومـات يرونهـا ت ُسـاهم

يف تطويـر قـدرات الشـخص ،ليكونـوا
قادريـن على بنـاء بلدهـم.
خلال الحفـل تحدثـت إدارة املعهـد عن
مشـاهد "ال تُنسى" ،وكان أبرزهـا يف
بدايـة العـام الـدرايس ،وبالتحديـد 15
كانـون الثـاين  ،2016والـذي شـهد
مجـزرة طالـت املدنيين عىل بعـد 150
را مـن مقـر املعهد.
مت ً
وذكـرت إدارة "شـاين" أن املجـزرة
حدثـت بعـد أسـبوعني مـن افتتـاح
شـخصا مـن
املعهـد ،وقتـل حينهـا 93
ً

“بصمات المست السماء”

تكريم للمتفوقات في
مدرسة “ابن رشد” في إدلب
عنب بلدي  -خاص

شـاركت عشرات الطالبـات مـن مدرسـة “ابـن
ٍ
معـرض ألعاملهـن على
رشـد” لإلنـاث ،يف
خلفيـة حفل تكريـم ،مع انتهـاء العـام الدرايس
الحـايل يف مدينـة إدلـب.
وك ّرمـت مؤسسـة “ارتقـاء” التعليميـة الطالبات
املتفوقـات يف املدرسـة ،الخميـس  25أيار ،خالل
حفـلٍ حضره ممثلـون عـن املكتـب الرتبـوي
واملجلـس املحلي يف إدلـب ،إضافـة إىل بعـض
املنظمات املهتمـة باملـرأة والطفـل.
صبـا نقـار ،عضـو مجلـس مدينـة إدلـب ،مت ّنت
ٍ
حديـث إىل عنـب بلـدي التوفيـق للجهـات
يف
املنظمـة وكوادر املدرسـة ،اللوايت يعملـن لتأهيل
الطالبـات وتنميـة مواهبهـن املهنيـة إىل جانـب
التعليميـة ،ليكـن قـادرات على بنـاء سـوريا
املسـتقبل.
نبيلة مسـطو ،معلمـة الرياضيات يف املدرسـة،
قالـت لعنـب بلـدي إن لوحـات أجهـزة الهضم
والتنفـس ،وغريهـا مـن اللوحـات التعليميـة
التـي رسـمتها الطالبات وعرضـت يف املعرض،
ت ُكـ ّرس اسـتفادتهم مـن املعلومـات ضمـن
املنهـاج التدريسي.

“املعـرض كان معجـزة كونـه انطلـق بفترة
قياسـية قصيرة” ،وفق وليـدة أبو نقـرة ،مديرة
مدرسـة “ابـن رشـد” ،التـي قالـت إن التجهيـز
لبدئـه اسـتمر عشرة أيـام.
وأكّـدت أن “عـرض األعمال واإلنجـازات ومـا
تعلمتـه الطالبـات خلال العـام الـداريس،
سنسـتفيد منها كوسـائل تعليمية العـام املقبل”.
حمـل املعرض اسـم “بصامت المسـت السماء”،
ووفـق عبـد الـرزاق الجابـر ،منسـق مشروع
التعليـم التفاعلي يف مؤسسـة “ارتقـاء”
التعليميـة ،فـإن العمـل بالتنسـيق مـع كادر
املدرسـة “تكلـل بالنجـاح”.
وقـال الجابـر إن األعمال املعروضـة كانـت
ريا”،
“بصامت صغيرة إال أنهـا أعطت
ً
صـدى كب ً
باعتبارهـا أول معرض للمؤسسـة ،خامتًـا حديثه
“نسـعى إىل زيـادة النفـع العلمـي يف مدينـة
إدلـب ،ونعمـل على مشـاريع يف رمضـان،
تسـتهدف الطلاب والـكادر التعليمـي يف
املؤسسـة”.
ت ُديـر مؤسسـتا “ارتقـاء” و”قبـس” أربـع
مـدارس يف مدينـة إدلـب ،بينما تشرف
مديريـة الرتبيـة والتعليـم “الحـرة” عىل إدارة
بقيـة املـدارس يف املحافظـة.

أهـايل معـرة النعمان" ،إال أن الطلاب
قدمـوا إىل املعهـد رغـم األمل ،ليتابعـوا
تحصيلهـم العلمـي" ،عىل حـد وصفهم.
وفـق رانيـا قيسر ،الناشـطة يف مجال
التمكين املجتمعـي ومديـرة املعهـد،
فـإن  18طال ًبـا وطالبـة تخرجـوا خالل
الدفعـة الحاليـة ،وأوضحـت لعنب بلدي
أن  25آخريـن سـجلوا العـام الـدرايس
ا لحا يل .
وأكـدت مديـرة املعهـد أن العمـل فيـه
بـدأ قبـل عـام ونصـف ،ويسـتقبل

منـذ ذلـك الوقـت  150طال ًبـا شـهريًا،
يخضعـون لـدورات تقنيـة مختلفـة
منهـا إدارة املشـاريع واللغـة اإلنكليزية
وغريهـا.
معهـد "شـاين" (السـوري اإلنسـاين
مرخـص مـن إدارة
للتمكين الوطنـي)
ٌ
إدلـب ومعتمـ ٌد يف الواليـات املتحـدة
األمريكيـة ،كما يُقـدّم خدماتـه يف
التعليـم والتدريـب ،واإلغاثـة والتنميـة
املسـتدامة ،على امتـداد ريـف حماة
الشمايل وإدلـب وريـف حلـب.

"األميرة واألقزام السبعة"

ٌ
عمل مسرحي لـ "بنات دوما"
باللغة اإلنكليزية
عنب بلدي  -خاص
جسـدت الطفلـة أفنـان ( 10سـنوات) دور
ّ
امللكـة الرشيرة ،يف العمـل املرسحي "األمرية
واألقـزام السـبعة" ،الـذي احتضنته مدرسـة
"بنـات دومـا األوىل" يف الغوطة ،االثنني 22
أيـار ،و ُقدّ م باللغـة اإلنكليزيـة ،برعاية مكتب
الرتبيـة والتعليم ملدينـة دوما.
تدربـت الفتيـات عىل مـدار ثالثة أشـهر عىل
أدوارهـن ،وتقـول أفنـان لعنـب بلـدي إنهـا
مل تجـد صعوبـة يف الحديـث باإلنكليزيـة،
فهـي سـهلة ملـن يتعلمهـا بجـد ،وهـو مـا
توافقـه بها أمل ( 8سـنوات) التـي لعبت دور
"سـنيزي" (العاطـس) ،وتقـول إنهـا تحـب
اإلنكليزيـة وتتمنـى املشـاركة يف مرسحيات
مجد ًد ا .
قدّ مـت العـرض  19فتـا ًة وحضره أكثر من
شـخصا ،بينهـم ممثلـون عـن املجلـس
120
ً
املحلي ومديريـة الرتبيـة.
مقـدم من
وكُ ّرمـت التلميـذات مببلـغ مـايل
ٍ
مؤسسـة "شـام" التعليميـة ،وفـق عامـر

الز ّريـع ،رئيـس دائـرة شـؤون الطلاب
والعاملين يف مجمـع الرتبيـة والتعليـم يف
قطـاع دومـا.
ويوضـح الز ّريـع أن التجهيز للعرض اسـتمر
عىل مـدار  25يو ًمـا" ،قدمنا كل امل ُتـاح لدينا،
رغـم أن قلـة املـواد يف الغوطـة ،ص ّعبـت
علينـا اختيـار األلـوان وتوفري اللوجسـتيات
األخرى".
ويـرى مدير شـؤون الطالب أن املسـارح أداة
تعليميـة مهمـة وداعـم نفسي ،كغريها من
املعـارض واملسـابقات العلميـة والتعليميـة،
ويُشير إىل أن فكـرة العـرض املرسحـي
جـاءت لرتسـيخ اللغـة اإلنكليزيـة لتلميذات
الحلقـة األوىل (مـن الصـف األول حتـى
الخامـس).
رسـمت مالمـح العـرض املرسحـي توج ًهـا
نحـو متكني اللغـة اإلنكليزية لـدى التلميذات
يف املدرسـة ،مـن خلال طـرق تفاعليـة،
وأظهـرت اإلرصار على الحيـاة يف مـدن
وبلـدات الغوطـة التـي عانـت على مـدار
سـنوات مـن القصـف والحصـار.
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نحن وتركيا

محمد رشدي شربجي
كنت قد كتبت هذا املقال مرك ًزا عىل
عالقتنا كسوريني برتكيا ،التي بات رئيسها
وترصيحاته مادة يومية يف اإلعالم العاملي
عىل مدى السنوات املاضية ،وهو مناسب
أيضً ا ،ولو بدرجة أقل ،لعالقتنا مع قطر التي
يبدو أن حملة منسقة بني عدة دول بدأت
للتو بغية محارصتها هي األخرى.
هناك من ينتقد تركيا لعداء أيديولوجي
بحت مع اإلسالم أو اإلسالميني (والتفريق
بينهام مهم) ،عند هؤالء افرتاض راسخ أن
أردوغان هو إسالمي متسرت بالعلامنية،
والبعض وصل معه الحال إىل القول بأنه
إخوان حتى! وأنه ينتظر اللحظة املناسبة
حتى يعلن الخالفة اإلسالمية ويبدأ بغزو
الكوكب .ال يكفي هؤالء طب ًعا ما رأوه من
متزق أقطار الربيع العريب بسبب رصاع
األيديولوجيات السخيف هذا ،بل يريدون أن
يعم الخراب دول اإلقليم كافة.
وهناك من ينتقد تركيا ألنه ضد الربيع
العريب مطلقًا ،وهنا يأيت انتقاد تركيا
يف إطار ثورة مضادة تجتمع فيها قوى
األنظمة السابقة و مدعومة من قوى
عاملية ،عىل رأسها روسيا (التي تفاخرت
مرا ًرا بأنها أوقفت بجيشها امتداد
الربيع العريب) ملحارصة الثورات العربية
وداعميها ،واملراقب لفريق املهاجمني
الدامئني للدور الرتيك ،يجد أن أعداء الثورات
غال ًبا ما يلعبون دو ًرا أساس ًيا داخله.
وهناك أخريًا من ينتقد تركيا ألنها تستحق
االنتقاد ً
فعل ،فالسياسة الرتكية يف سوريا
سياسة فاشلة ،وأرضت بنا وبهم عىل حد
سواء ،وملف الدولة يف حقوق اإلنسان
يف تراجع مستمر لألسف ،وال ميكن إنكار
تعظم الذات عند أردوغان وجنوحه أكرث
فأكرث نحو الديكتاتورية وتثبيت السلطات
يف يده ،وغريه مام هو معلوم.
لعكس األسباب الثالثة السابقة :القناعة
متخف ،تأييد للربيع
بأن أردوغان إسالمي
ّ
العريب ،ودميقراطية تركيا واستقبالها
لالجئني بحد أدىن من الكرامة ،هناك من
ميتدح تركيا ً
ليل نها ًرا ويشيد برئيسها
وإنجازاته وقوته ،وكأنه رئيسه الشخيص
وليس رئيس دولة مجاورة.
عىل املستوى الشخيص أنا أحب تركيا،
هم أناس يشبهوننا وأمتنى لهذا البلد الذي
استقبلنا كل الخري ،وقناعتي لألسف أن
تركيا ماضية يف طريق خاطئ مجرب يف
عدة دول وهو طريق ال يبرش بخري ،وحبي
لهذا البلد هو رد لجميل ودين ثقيل تحمله
الشعب الرتيك بالنيابة عنا ،وأعتقد جاز ًما
أن الحملة العاملية عىل أخطاء أردوغان يف
وقت يوجد فيه أمثال بشار األسد وعبد
الفتاح السييس ليس بري ًئا ،وهي تأيت يف
إطار حملة عاملية تافهة ملكافحة “اإلرهاب”
ترى أن املشكلة اليوم هي أبو بكر البغدادي
وليس نظاما األسد ونوري املاليك.
ولكن أيًا كان موقفك يا أخي السوري
الجميل املشغول بتعداد ميزات أردوغان
أو املنزعج من إغالق السلطات الرتكية
ملوقـع “ويكيبيديا” ،إياك أن تنىس أننا من
سوريا املسالخ ،سوريا الكياموي ،سوريا
صيدنايا التي تحرق فيها جثث املساجني
بعد سلخهم ،حيث تتساقط الرباميل عىل
املدنيين أكرث من املطر ،حيث يرعى املجتمع
منظم للسوريني عن
الدويل تهجريًا
ً
أرضهم ثم يأيت من يفجرهم يف حافالت
فوق ذلك .انتقد كيفام شـئت وأيّد كيفام
شـئت ،لكن إياك أن تنىس أن ذلك السفاح
القاطن يف حي املهاجرين هو أصل
مصيبتنا وعلّة الكوكب.

ّ
مليون يتيم يحددون مستقبل سوريا

يتيم سوري في مدينة دوما بريف دمشق
 22حزيران )AFP( 2016

إبراهيم العلوش
اتهمت قبل أسـابيع زوجة أب سورية بقتل
ْ
أحد أطفال زوجهـا يف غازي عنتاب الرتكية،
ألنه مايزال خائفًـا من الحرب ويتبول عىل
نفسـه ،خرب تناقلته الصحافة ،ومل تتناقل
ما يعانيه آالف األيتام السـوريني ممن ابتلوا
مبثـل زوجة األب هذه غري األمينة ،أو بزوج
أم غري أمني ،عىل األيتام الذين يعيشـون
معهم .
آلة الحرب السـورية تُلحق مئات األطفال كل
يـوم بخانة اليتم ،وترتكهم بال حنان وبال
عطف ،وأمام جدار صلب من التجاهل الذي
قد تخرقه بعض مبادرات الشفقة والصدقة
واالبتسـامات العابرة ،فبعد أيام أو أشهر من
العنايـة باليتيم من قبل أهله رسعان ما قد
ميلونه ويرتكونه لإلهامل ،وقد ينقلب األمر
اىل جحيم جديد بعد جحيم فقد األب ،تعيشـه
األم وسط مجتمع ذكوري يعترب التحرش
الجنيس ميزة فروسية ،وما عىل املتحرش
إال تقديم بعض الخدمات والتسرت بالشفقة
ريثام يتمكن من األم الشـابة واملحتاجة .أو
أن تتمكـن امرأة من إغواء األب الذي قُتلت
زوجته مستغلة حاجته وحاجة أوالده اىل
العنايـة واالنتباه لتحتل مكان األم املتوفية وقد
ال تقوم بدور زوجة األب الحافظة لحقوق
األيتام.
ال شـك أن األيتام الذين بقي أحد أبويهم
محظوظون بالنسبة للذين فقدوا كليهام،
ووجدوا أنفسهم يف الشارع ،أو يف دوامة
التنقـل من بيت إىل بيت من بيوت األقارب
واألصدقاء ،الذين رسعان ما ميلهم الكثري
منهم ،ويتضايق أوالدهم من األيتام الدخالء
على املنزل ،أو يتضايق األب أو األم من هؤالء
املنكوبني ،لكن الحفاظ عىل هؤالء األيتام
وانتزاعهم من دوامة االضطراب هو إنقاذ
لحياتنـا ولحياة أبنائنا ،فكل ظلم لأليتام
سـينعكس تخري ًبا عىل مستقبلنا ومستقبل
أبنائنا.
من حق األرملة أن تتزوج ،ومن حق األرمل
أن يتـزوج ،ولكن من حق األيتام أن تُضمن

حقوقهم بالرعاية والحنان وحفظ إنسانيتهم،
فهل نحن قادرون عىل إنتاج قيم جديدة
تجرتح أعرافًا وقوانني متشددة يف حفظ
حقوق هؤالء األيتام ،هل القانون ّيون قادرون
عىل إدراج مواد ،وعقوبات ،ومكافآت
واضحة ،تكفل حقوق األيتام الذين يتزوج
رجل غريب أمهم ،أو تتزوج امرأة غريبة
أباهم؟ وهل الرشعيون الذين مألوا الدنيا
فتاوى عن التكفري واالرتداد يجدون النصوص
والفتاوى التي تحتفظ بحق اليتيم ،وتضع
من يتنكر لحقوقهم تحت املساءلة الدامئة
والحازمة ،إىل حد أن تكون مرب ًرا لالتهام
بخيانة األمانة الزوجية.
من حق األيتام عىل املجتمع وعىل الناس
واألهل رعايتهم ،مهام كان أبوهم أو أمهم،
ومهام كان سبب يتمهم ،فهؤالء األطفال
أبريـاء وال ذنب لهم بهذه الحرب ،وال عالقة لهم
باألطراف املتقاتلة ،بل إن امتداد هذا الرصاع
هو ما يتسـبب بتيتيم املزيد من األطفال
وقذفهم يف لجة الحرمان والفقر وقسوة
الحياة بشـكل مبكر ومبا ال تحتمله طفولتهم
الربيئة!
ليست مسألة األيتام مقترصة عىل طرف
دون آخـر ،وال عىل فصيل دون آخر ،فكلنا
معرضون لرتك أوالدنا أيتا ًما يف أي لحظة
مـن لحظات الحرب الدائرة ،فاأليتام هم أبناء
الثـوار واملعتقلني الذين متت تصفيتهم تحت
التعذيب ،وهم أبناء املؤيدين ،وهم أبناء
االنتهازيني من النظام ومن مدعي الثورة،
وهم أبناء الدواعش ،وهم أبناء كل أطياف
الشعب السوري ،وحتى من أبناء املقاتلني
األجانـب ،وال يجب معاقبة اليتيم مبا فعل أبوه،
أو مبـا فعلته أمه ،وال إدخالهم يف ماكينات
الحساب والعقاب الوحشية التي تدمر سوريا
والسوريني ،فالقرآن الكريم واضح وال لبس
فيه" :فأ ّما اليتيم فال تقهر".
تـزداد أعداد األيتام كل يوم ،وهي ال تقل عن
مليون يتيم ،فاملنظامت األهلية تورد ،حتى
منتصف عام  ،2015إحصاءات عن وجود
 800ألف يتيم سوري ،واملسجلون رسم ًيا
منهـم  475ألف يتيم ،والذين يحصلون عىل
الرعاية الرسمية سواء يف الداخل أو يف
الخارج ال تزيد نسـبتهم عن  ،10%وال نظن أن
املؤسسات الكافلة لأليتام قادرة حتى اليوم
على رعاية أكرث من  ،5%فكل األرقام التي
تصدرها املؤسسات الكافلة لأليتام متواضعة،
ال تزيد عن مئة هنا ومئتني هناك ،ومل تسـجل
إال ضاحيـة يف تركيا بنيت مؤخ ًرا لأليتام
السوريني يف الريحانية ،قادرة عىل رعاية ألف
يتيم دفعة واحدة.

ً
هائل
منجم
هذا العدد من األيتام يشـكل
ً
من القـوى البرشية املعرضة للتخريب
ولالنحـراف عىل أيدي املافيات ،أو عصابات
اإلرهـاب الدينية ،نتيجة اإلهامل والظلم
وأكل حقوقها ،وسـيغدو الكثري منهم مصد ًرا
لالنتقام وللعنف املتجدد يف املسـتقبل إن تم
تجاهل وجودهم.
ويف املقابل فاأليتام أناس غري عاديني،
خـرج من بينهم أهم العباقرة عرب التاريخ
يف مجاالت العلم ،واألدب ،والفن ،والدين،
وح ّولوا مسارات اإلنسانية نحو األفضل،
فالكثري من األنبياء كانوا إما أيتا ًما او عاشـوا
بعيدً ا عن أحد والديهم ،ولعل رسـولنا الكريم
أفضل شـاهد عىل عبقرية اليتيم ،وعىل أهمية
االهتمام به وتنمية مواهبه ،فقد كفله جده
عبـد املطلب ،ومن بعد وفاته كفله عمه الفقري
أبو طالب ليكون أحد أعظم الشـخصيات يف
تاريخ العامل أجمع.
وال بد من دعم النسـاء والرجال الذين يكرسون
جز ًء كبريًا من جهودهم من أجل رعاية
األيتام ،وخاصة الجدات واألجداد ،والكثري
من األمهات ،واألخوات ،واألخوة ،يضحون
مبستقبلهم الخاص من أجل أفراد عائلتهم
األيتام ،وإنقاذهم من طرق الضالل ،وكذلك
الكثري من أزواج األمهات األمناء عىل حقوق
األيتام ،وزوجات األب اللوايت يتغلنب عىل
نوازع الغرية ويربني األيتام بإخالص وبأمانة.
نغي من قوانيننا ومن أعرافنا لنضمن
كيـف ّ
حـق اليتيم والعناية به ،كيف ننقذ عرشات
األلـوف من الفتيات اليتيامت من الزواج املبكر
يف سـن الطفولة ،كيف نقوم بإنقاذ اليتيم من
التنكيل ،ومن مشاهدة التحرش بأمه األرملة،
أو بأخته الصغرية ،أو بجسده هو نفسه،
ويقـف غري قادر عىل حامية أهلة وال حامية
نفسـه ،فاليتيمة واليتيم ليسا غنائم لألقوياء،
وال هام مجال ملامرسة املرجلة عليهام ،وال
التبجـح بأطفالنا أمامهام ،فإذا كنا حريصني
عىل بناء سوريا جديدة ،وإعادة إعامر بلدنا،
فيجـب علينا ً
أول ضامن حقوق مليون يتيم،
وتربيتهم بشـكل إنساين والئق ،وأن نخفف من
معاناتهـم العائلية مع زوج األم ،أو زوجة األب،
يف حـال عدم قدرتهم عىل تحمل أمانة األيتام
يف أعناقهم .وأن نبعد املافيات والتنظيامت
اإلرهابية عن حياتهم ،وبذلك نضمن بناء
سوريا جديدة وعادلة وخالية من العنف
ومن اإلرهاب ،وتعج باملبدعني واملخرتعني
الذين امتصوا أهوال حياتهم الصعبة ،وح ّولوا
طاقتها السـلبية إىل طاقة إيجابية ب ّناءة ،كام
فعل العباقرة من العلامء ،والفنانني ،واألدباء،
واألنبياء األيتام عرب التاريخ!

بين حكم العادات
و "الجندرة"
انفتاح خجول على عمل المرأة
في مناطق سيطرة المعارضة في سوريا
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بين حكم العادات

و "الجندرة"

انفتاح خجول على عمل
المرأة في مناطق سيطرة
المعارضة في سوريا
تغـب النسـاء السـوريات يو ًمـا
مل
ْ
عـن املشـاركة يف العمـل إىل جانب
الرجـل ،إمنا أخـذ هذا الـدور اهتام ًما
وقبـول متفاوتين بحسـب الظـرف
ً
التاريخـي والوضـع االقتصـادي
والتعليمـي يف البلـد ،وبعـد الثـورة
السـورية تسـبب تـردي األوضـاع
األمنيـة يف املناطـق التـي تسـيطر
عليهـا فصائـل املعارضـة ،والقصف
املتواصـل وسـوء األوضـاع
االقتصاديـة ،بتأطير هـذا الـدور
وتراجعـه.
ورغـم انتشـار عـدد كبير مـن
منظمات املجتمـع املـدين التـي
حملـت يف برامجها أفـكار دعم دور
املـرأة وتعزيـز مسـاهمتها ودورهـا

يف املجتمـع ،إال أ ّن هـذا الـدور مل
يسـ ّجل تقد ًمـا ملحوظًـا ،بـل شـهد
تراج ًعا نسـب ًيا ،األمر املرتبط بسـيادة
فكـر "محافـظ" يف أغلـب هـذه
املناطـق ،فضً لا عن تراجـع الفرص،
والحاجـة إىل مهـن معينـة ميكـن
رسا.
للمـرأة مـن خاللهـا أن تعيـل أ ً
ويف الوقـت الـذي ماتـزال فيـه
معظـم الطبيبات واملعلامت ميارسـن
أعاملهـن ،فقـدت رشيحـة واسـعة
من النسـاء املتعلمات واملتخصصات
يف مجـاالت متنوعـة (محامـاة،
هندسـة ،اقتصـاد ،علـوم تطبيقيـة)
إمكانيـة العمل يف مجال دراسـته ّن،
وتح ّولـت أغلبهـن إىل التدريـس أو
مهـن أخـرى.

بين الصعب والممنوع
ّ
نساء سوريات يحافظن على أعمالهن رغم الحرب
المتقطع وكلماتها السريعة ،ويرسم سواد خفيف تحت العينين مالمح مدينتها التي ما إن خرجت
يتحدث َن َفسها
عن
ّ
التعب الذي تكابده الطبيبة إكرامّ ،
ّ
ً
دافعا آخر
إلى الحرية ،حتى دفعت الثمن من حياة أبنائها وأجسادهم وهمومهم التي ال تنتهي ،غير ّأن حركة صغيرة في شاشة "اإليكو" كفيلة بمنحها
حاملة على عاتقها مسؤوليات ال تنتهي مع نهاية اليوم ،وال تظن أنها يمكن أن تؤدى على ّ
ً
أتم وجه.
لتستمر في العمل،
ّ
ّ
قابلـت عنـب بلـدي الطبيبة إكـرام ح ّبـوش يف عيادتها
الصغيرة املوجـودة ضمـن مجمـع طبـي يف مدينـة
إدلـب ،بعـد أن فشـلنا مـ ّرات عـدة يف الحصـول على
موعـد لضيـق وقتهـا ،ونظـ ًرا لكثرة النسـاء اللايت
يتردّدن على العيـادة ،فمـن الطبيعـي أال تجـد وقتًـا
يتيـح لهـا أن تفرج عـن همـوم عملهـا ،وأن تتحدث يف
أمـ ٍر غري موعـد والدة ،أو رضورة إجـراء عملية قيرصية،
أو مسـتقبل مبهـم لطفـل بلا والد.
"نحن مسـؤولون عـن أرواح ،ال مجال للخطـأ يف عملنا،
وهـذا مـا يزيـد الضغـط علينـا" ،تقـول الطبيبـة ،التي
حملـت مسـؤوليات عـدّة يف وقـت مبكـر ،فعلى الرغم
مـن كونها حديثـة التخـرج ،وزوجـة وأم لعـدة أطفال،
إلّ أنهـا وجـدت نفسـها يف مواجهـة "واجـب" مهنـي
يفترض أن تؤديـه ،ويف الوقـت ذاتـه يف مواجهـة
مجتمـع يرتبص باملـرأة ،وأرسة تحتـاج رعايـة وعناية.
وبينما ترغـب أغلـب النسـاء يف مدينـة إدلـب ،التـي
يسـود فيها مجتمـع "محافـظ" نسـب ًيا ،يف اللجوء إىل
طبيبـة نسـائية للمعاينة والكشـف ،إلّ أ ّن أربـع طبيبات
نسـائيات فقـط ،مـن بينهـ ّن الطبيبـة إكـرام ،مازلـن
ميارسـن عملهـ ّن متحديات ظـروف القصـف والنزوح،
ومجتمـع وإن مل يكن يعـارض عمل املرأة بشـكل كامل،
إال أنـه ال يرغـب بامرأة تغيب عـن منزلها لوقـت طويل.

"املـرأة نصـف املجتمـع" بحسـب القـول السـائد ،ويف
املناطق السـورية الخاضعة لسـيطرة فصائـل املعارضة،
تزيـد املـرأة عدديًـا عـن نصـف املجتمـع ،بحسـب
إحصـاءات عـدّة تشير إىل تراجـع عـدد الذكـور مقابل
اإلنـاث ،وهـو أمـر طبيعـي يرافـق الحـروب ،ليجعـل
األنظـار تتوجـه إىل املـرأة يف رضورة زيـادة نسـبة
التأثير واإلسـهام ،إذ يُحسـب للنسـاء األملانيـات عقـب
ن أملانيا ،وم ّهـدن لبلد
الحـرب العامليـة الثانيـة أنّهن بني َ
ذي بنيـة مؤسسـاتية ضخمـة واقتصـاد متين.
أمـا يف سـوريا ،ورغـم املسـاعي الكثيرة لتعزيـز دور
املـرأةّ ،إل أنـه مايـزال دون التوقعـات ،فمـن وجهـة
نظـر رئيـس مجلـس مدينـة إدلـب ،إسماعيل عنداين،
فـإ ّن النسـاء يحجمـن عـن املشـاركة يف العديـد مـن
األدوار سـواء على املسـتوى املهني التخصصي أو عىل
املسـتوى اإلداري والحكومـي.
وبالنظـر إىل األمـر مـن وجهـة نظـر براغامتيـة ،فـإ ّن
املجتمـع السـوري يف مناطـق سـيطرة املعارضـة
أضحـى يأخذ مـن املـرأة احتياجاتـه العمليـة ويحرمها
را مـن اهتامماتهـا وطموحاتهـا ،فبينما ال
جـز ًءا كبي ً
تـزال نسـبة مـن العاملات يف املجـال الطبي ميارسـن
مهنه ّن (طبيبـات ،صيدالنيات ،ممرضـات) ،إال أ ّن غالب ّية
املهندسـات وخريجات الفروع التخصصيـة (كاالقتصاد

والعلـوم الطبيعيـة والهندسـة) ،تح ّولـن إىل التدريس،
وهـو ما أكّـده مديـر ص ّحة إدلـب ،الطبيب منـذر خليل،
الـذي أوضح أ ّن النسـاء يشـكلن  30%مـن العاملني يف
القطـاع الصحي ،ويف حـال اعتبارها نسـبة "جيدة" إال
أنهـا تفوق بأضعاف نسـب مشـاركة املـرأة يف قطاعات
مهنيـة أخرى.
"الرباغامتيـة املجتمعيـة" التـي تفتـح الباب للمـرأة من
إحـدى الجهـات وتغلقـه مـن جهة أخـرى ،ال تبـدو من
وجهـة نظـر الطبيبـة إكرام ،وغريهـا من النسـاء الاليت
قـررن أن ميارسـن أعاملهـن رغـم الحـرب ويف مجتمع
يسـتحق التوقّـف مـن أجلـه ،رغـم
مـن القيـود ،أمـ ًرا
ّ
كونـه يشـكّل عبئًـا إضاف ًيـا ،إذ تـرى الطبيبـة أ ّن داف ًعا
أي
مـا يجعلهـا تقـاوم مـرا ًرا رغبتهـا يف التوقـف عـن ّ
عمـل ،غري أ ّن حبهـا للتجربة وإميانها بضرورة العطاء،
دفعهـا لتكثيـف عملهـا الطبـي ،واملشـاركة بتأسـيس
جمعيـة خرييـة تُعنـى بكفالـة األيتـام أيضً ا.
نسـاء أخريـات ،مت ّك ّن مـن التحايـل عىل هـذه النفعية،
وسـايرن احتياجـات املجتمـع العامـة للوصـول إىل
احتياجاتهـن ،إذ متكّنـت املهندسـة حلا الشـامي ،مـن
الوصـول إىل قسـم املشـاريع والتخطيـط يف أحـد
املجالـس املحلّيـة يف الغوطة الرشقية ،بعـد أن اضطرت
للعمـل نحـو أربع سـنوات يف تعليم الطالبـات ،دون أن

تفقـد حلمهـا يف العمـل الهنـديس ،ودون أن تكرتث لـ
"نظـرات الرجـال املربكة" التـي تحمل أسـئلة من قبيل
"مـاذا تفعـل فتـاة هنا؟".
وتـرى املهندسـة حلا أن كونهـا فتـاة تعمـل يف مكان
يغلـب عليـه الذكور ،يحتـاج منها شـخصية قوية تواجه
بها الرفـض املتكرر للمشـاريع التـي تقدمهـا ،والتقليل
مـن قيمـة عملهـا "فقـط ألنهـا فتـاة" ،مـا يـؤدي
بالضرورة إىل الرتاجـع ،ويجعـل فكـرة العمـل بحـ ّد
ذاتهـا "شـاقّة".
وبينما تجمع الحـرب النسـاء السـوريات على التعب،
تختـار لبعضهـن حيـاة التشرد والنـزوح ،وألخريـات
تطـل منه
ّ
مجـال ضيقًا
ً
حيـاة بلا قـرار ،فيما تفسـح
بعـض النسـاء الراغبـات باملسـاهمة يف أعمال مل تكـد
تخرج مـن منظومة الرجـال أواخر القـرن املايض ،حتى
عـادوا ليحتكروهـا من جديـد عقـب الثورة السـورية.
"كان اللـه يف عـون النسـاء العامالت وغير العامالت"،
تقـول الطبيبـة إكـرام ح ّبـوش مـع تنهيـدة طويلـة،
يختلـط فيهـا تعـب األم وتعـب املـرأة العاملـة ،وت ُظهر
بـأ ّن مـا تكابـده النسـاء يف األرايض السـورية املحررة
مـن متاعـب حياتيـة يرقى إىل مسـتوى النضـال ،تحت
أعين مجتمـع مألهـا غبـار الحـرب ،وماتـزال تالحـق
خطـوات النسـاء وتحسـب تحركاتهـم.

عنب بلدي  -السنة السادسة  -ملف خاص
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حضور شكلي وغياب عن التخصصات

ماذا حل بواقع عمل المرأة
في مناطق المعارضة السورية؟
فرصـة لتعزيـز دورهـا يف الحيـاة
االقتصاديـة وجدتهـا املـرأة السـورية يف
غمار النـزاع الدائـر منـذ العـام ،2011
سـاعدها على ذلـك تـردي األوضـاع
االقتصاديـة يف البلـد وحـركات النـزوح
الشـديدة التي كسرت األعـراف والتقاليد
املتبعـة باملناطـق األصليـة للسـوريني.
وبصرف النظـر إن كانـت مجبرة على
العمـل لتعيـل عائلتهـا أو إن كانـت
مدفوعـة بذلـك بفكـرة متكين دور املرأة
يف املجتمـع السـوري ،شـهدت الحيـاة
االقتصاديـة تنام ًيـا ملحوظًا لعمل النسـاء
ومشـاركة فعالـة نـادت بهـا جمعيـات
نسـائية سـورية منـذ سـنوات ،تحـت
مسـمى "جنـدر".

إكرام ّ
حبوش
طبيبة في مدينة إدلب

نحن مسؤولون
عن أرواح ،ال
مجال للخطأ
في عملنا،
وهذا ما يزيد
الضغط علينا
كان اهلل في
عون النساء
العامالت وغير
العامالت

عمل المرأة رهن وجود المنظمات
نشـط يف السـنوات األخيرة للحـرب
والنـزوح عمـل الجمعيات اإلغاثيـة املحلية
ومنظمات املجتمـع املـدين ،يف إطـار
تقدميهـا مسـاعدات ماديـة ومعنويـة
للمترضريـن مـن النزاعـات الدائـرة يف
مناطـق سـورية عـدة ،والذيـن باتـوا
يفتقـدون مقومـات الحيـاة األساسـية.
ولتُثبـت املـرأة السـورية قدرتهـا على
االرتبـاط بحاجـات املجتمـع املل ّحـة،
انخرطـت يف تقديم خدمـات مأجورة لتلك
الجمعيـات ،التـي أصبحـت تشترط يف
بعـض وظائفهـا وجـود شـهادة جامعية
لـدى املـرأة املتقدمـة بطلـب وظيفـة.
ومل يقتصر عمـل منظمات املجتمـع
املـدين على مناطـق سـيطرة النظـام
السـوري ،بـل شـملت أيضً ـا املناطـق
املحـررة والخاضعـة لسـيطرة املعارضـة،
ليصـل عددهـا باملجمـل إىل مـا يزيد عن
 1000منظمـة تقـدم خدمـات اجتامعيـة
وصحيـة وتعليميـة 91% ،منهـا نشَ ـط
بعـد عـام  ،2011بحسـب إحصائيـة،
اطلعـت عليهـا عنـب بلـدي ،مـن منظمة
"مواطنـون ألجـل سـوريا" ،املختصـة
بنشـاط املنظمات السـورية.
وتقـدر نسـبة املنظمات العاملـة يف
مناطـق تقـع تحـت سـيطرة املعارضـة
 ،44%وهـي النسـبة األكبر مقارنة ببقية
املناطـق ،وذلـك بحسـب بحـث أعدتـه
منظمـة "مواطنـون مـن أجـل سـوريا"،
تحـت عنـوان "منظمات املجتمـع املدين
السـورية ..الواقـع والتحديـات".
وتـأيت املنظمات العاملـة خـارج الحدود
السـورية يف الدرجـة الثانيـة بنسـبة
 ،23%تليها املنظمات العاملة يف مناطق
سـيطرة الحكومة بنسـبة  ،14%أما باقي

النسـبة فهـي تعمـل يف مناطق سـيطرة
"اإلدارة الذاتيـة" يف املناطـق الكرديـة.
وبذلـك كسرت منظمات املجتمـع املدين
احتـكار محافظتي دمشـق وحلب ،لتنترش
يف كافـة املحافظات السـورية عـدا الرقة
وديـر الـزور الخاضعـة لسـيطرة تنظيم
"الدولة اإلسلامية".
تعزيز دور النساء أم تقييده؟
تشير بيانـات منظمـة "مواطنـون مـن
أجـل سـوريا" إىل أن مـا يزيـد عـن
 25%مـن املنظمات العاملـة تسـتهدف
النسـاء كفئـة "مسـتضعفة" يف املجتمع،
وبالتـايل فـإن معظـم العاملين فيها هم
مـن النسـاء أيضً ـا ،كونهـم األكثر قـدرة
على الخـوض يف الحيـاة االجتامعيـة
الخاصـة واالحتكاك مع النسـاء واألطفال.
أمـا يف املنظمات األخـرى ،فتتـوازى
فرص املـرأة بالتوظيـف إىل جانب الرجل
رغـم غيابهـا عـن املشـاركة يف القـرارات
القياديـة واالستراتيجية بنسـبة ،88%
بحسـب بحـث صـادر عـن منظمـة "أنـا
وهـي" يف آذار عـام .2016
وبالرتكيـز على عمـل املـرأة يف املناطـق
املحـررة ،تشير منظمات عـدة لعنـب
بلـدي ،ومنهـا منظمـة "ركين" املختصة
بشـؤون املـرأة والطفـل يف مدينـة إدلب،
إىل أن معظـم النسـاء العاملات يف
مناطـق سـيطرة املعارضـة انخرطـن يف
أعمال تركـزت مبعظمهـا يف املنظمات
والجمعيـات اإلغاثية باإلضافـة إىل العمل
كمدرسـات وممرضـات.
فيما تشـهد تلـك املناطـق غيابًـا واض ًحا
للمـرأة السـورية باألعمال املتخصصـة
مثـل الطـب والهندسـة واملعلوماتيـة
واملحاسـبة وغريهـا مـن التخصصـات
واملناصـب الرسـمية ،ما يعكـس البعد عن
املفهـوم الحقيقـي ملعنـى الجنـدرة.
ضوابط مازالت تحكم ..و"تقصير" من
المرأة
غيـاب ملحـوظ لـدور املـرأة عـن الحيـاة
السياسـية تشـهده مناطـق سـيطرة
املعارضـة ،بحسـب ما قال رئيـس مجلس
مدينـة إدلـب ،إسماعيل عنـداين ،لعنـب
بلـدي ،مؤكـدًا غيابهـا أيضً ـا عـن املهـن
التخصصيـة مثـل الطـب واملحاسـبة
والهندسـة.
وأضـاف "يوجـد تقصير مـن الطرفني،
مـن املـرأة نفسـها ومـن الجهـات
الرسـمية" ،وتابـع "نحـن بحاجـة لعمل
املـرأة التخصيص ،نحـن بحاجـة الطبيبة

النوع االجتماعي
(الجندر)
يطلـق مصطلـح النـوع االجتامعـي (الجنـدر)
على العالقـات واألدوار االجتامعيـة والقيم التي
يحددهـا املجتمـع لـكل مـن الجنسين (الرجـال
والنسـاء) ،وتتغير هـذه األدوار والعالقـات
والقيـم وفقًـا لتغير املـكان والزمـان ،وذلـك
لتداخلهـا وتشـابكها مـع العالقـات االجتامعيـة
االخـرى مثل الديـن ،الطبقـة االجتامعيـة ،العرق
وغريهـا.
و"الجنـدر" هـو مفهوم حديـث نسـب ًيا ،إذ ظهر يف
مثانينيـات القـرن املـايض كمصطلح بارز اسـتخدم
يف قاموس الحركات النسـوية ،يف أمريكا الشمالية
بدايـ ًة ومـن ثم يف أوروبـا الغربية عـام .1988

واملهندسـة واملربيـة ولكن يوجـد ترتيبات
وضوابـط أخالقيـة ودينية معينـة لذلك".
وأوضـح عنـداين أن مجلـس املدينـة
فتـح املجـال أمـام مشـاركة املـرأة يف
االنتخابـات التشـكيلية للمجلـس ،والتـي
ُعقـدت يف كانـون الثـاين املـايض ،إال أن
النسـاء "أحجمـن" بالكامـل عن الرتشـح
واالنتخـاب ،وسـط غيـاب التشـجيع عىل
الخـوض يف الحيـاة السياسـية.
وبهـذا الصـدد اسـتحدث مجلـس مدينـة
إدلـب ،عقـب االنتخابـات ،مكت ًبـا جديـدًا
لتفيعـل دور املـرأة تحـت اسـم "مكتـب
دعـم املـرأة" ،والهـدف منـه متثيلهـا يف
الدوائـر واملؤسسـات التابعـة ملجلـس
املدينـة ،حسـبام قـال إسماعيل عنداين.
ورغـم االنفتـاح "الخجـول" على عمـل
املـرأة يف املناطـق املحـررة ،إال أن العادات
والتقاليـد مازالت تحكـم إمكانية خوضها
تخصصـا وتسـليمها
مجـاالت أكثر
ً
مناصـب قياديـة تخولها اتخـاذ القرارات.
وهو مـا أشـارت إليه نـدى سـميع ،مديرة
منظمـة "بارقـة أمـل" ،املختصة بشـؤون
املرأة يف إدلب ،بقولهـا إن املرأة يف املناطق
املحـررة "يجـب أن تعمـل يف كل املجاالت
ولكـن ضمـن العـادات والتقاليد السـائدة
وضمـن الضوابـط الرشعيـة واألخالقية".
"المرأة الحضارية" بعيون حكومة
النظام
يف سـعيه لنقـل صـورة حضاريـة عـن
أماكـن سـيطرته ،فتـح النظـام السـوري
آفاقًـا جديـدة أمـام عمـل املـرأة ،مبي ًنـا
أدوا ًرا مختلفـة لهـا يف الحيـاة االجتامعية
والسياسـية مـن خالل تعيينـه هدية خلف
عبـاس رئيسـة ملجلـس الشـعب ،لتصبـح
أول امـرأة تترأس الربملـان يف تاريـخ
سور يا .
وأسـهمت الظـروف األمنيـة يف دخـول
النسـاء مجـاالت عمـل جديـدة كانـت
مقتصرة على الرجـال ،مثـل العمـل يف
املطاعـم والبيـع على العربـات املتجولـة
وغريهـا مـن املهـن اإلدرايـة والرسـمية
ا ملتخصصـة .
إال أن الواقـع الـذي آل إليـه املجتمـع
السـوري هـو ازديـاد أعـداد اإلنـاث،
لتبلـغ  65%مـن مجمـل فئـات املجتمع،
ورغبـة الرشكات واملؤسسـات باالسـتقرار
بـدل مـن الرجـال
عبر توظيـف النسـاء ً
تجن ًبا لــ "الخدمـة اإللزاميـة" املفروضة
على الذكـور ومـا يرتتـب عليهـا مـن
سـفر الشـباب خـارج البلاد أو االلتحاق
بالجيـش.

ويختلـف "النـوع االجتامعـي" عن مفهوم املسـاواة
بين املـرأة والرجـل ،بـل يهـدف إىل تعزيـز دور
املـرأة مبـا يتناسـب مـع إمكانياتهـا وقدرتهـا عىل
املسـاهمة يف مجـال معين ،والتواجـد يف مـكان
معين ،وليـس لخلق حالة مـن التنافس على األدوار
ّ
بينهـا وبين الرجل.
وتدعـو "الجنـدرة" وفـق اتفاقيـة "القضـاء على
جميـع أشـكال التمييـز ضـد املـرأة" ،واملوقعـة عام
 ،1979إىل تغيير األمنـاط االجتامعيـة والثقافيـة
لسـلوك الرجـل واملـرأة ،بهـدف تحقيـق القضاء عىل
التحيزات والعـادات العرفية وكل املامرسـات األخرى
القامئة على االعتقاد بكـون أي من الجنسين أدىن
أو أعلى مـن اآلخـر ،أو على أدوار منطيـة للرجـل
واملرأة.
كما تشير إىل رضورة تعديـل األمنـاط االجتامعية
والثقافيـة لسـلوك الرجـل واملـرأة ،بهـدف تحقيـق

ومـع ذلـك تركـز عمـل رشيحـة كبيرة
مـن النسـاء يف مناطـق النظـام على
مهنـة التعليـم ،إذ أظهرت نتائج مسـابقة
انتقـاء معلمـي صـف مـن طلاب كليـة
الرتبيـة تف ّوقًا نسـائ ًيا ملحوظًـا ،وتوج ًها
الفتًـا لدخولهـ ّن مجـال التدريـس ،إذ كان
نصيـب العاصمـة دمشـق مـن خريجات
كليـة الرتبية قسـم "معلّم صـف" ،% 89
مثل
بينما كان نصيـب محافظة حمـص ً
 85%من املعلّامت ،حسـب بيانـات وزارة
التعليـم العايل.
استثناءات أبرزت دور المرأة "الخجول"
ال تخلـو املناطق املحررة مـن أدوار قيادية
بـارزة للمـرأة السـورية ،تجلـت بشـكل
واضـح يف املجلـس املحلي ملدينـة دوما
رئيسـا ملكتـب املرأة،
بتعيينـه بيان ريحان
ً
وهـي البـادرة األوىل مـن نوعهـا مقارنة
باملجالـس املحليـة يف املناطـق األخرى.
ويف حديثهـا لعنـب بلـدي ،قالـت ريحان
إن عمـل النسـاء يف املناطـق املحـررة مل
يرتاجـع بل "تقوقع" يف مجـاالت محددة
هـي القطـاع التعليمـي والطبـي وقطـاع
املنظمات ،مـع غيـاب دروهـا "الف ّعـال"
يف الحيـاة السياسـية بشـكل كامـل.
وأضافـت أن عمل املرأة يف غوطة دمشـق
"تأطـر يف مجـال التدريـس" ،وتابعـت
"حتى خريجـات كلية التجـارة واالقتصاد
يعملـن كمدرسـات يف املدراس".
وأرجعـت ريحـان سـبب تغيب املـرأة عن
الحيـاة السياسـية إىل غيـاب مؤهالتهـا
يف هـذا املجـال وعـدم تجرؤهـا على
كسر القواعـد التـي تحـد مـن عملها يف
املناصـب الرسـمية.
يخـف دور املـرأة السـورية يف مجال
ومل
َ
اإلعلام عقـب اندالع الثـورة السـورية ،إذ
برزت أسماء العديـد مـن الصحفيات يف
إقبال من
املناطـق املحـررة والتي شـهدت ً
قبـل اإلنـاث بحسـب مـا قالـت سوسـن
السـعيد ،عضو مجلـس اإلدارة يف منظمة
"بارقـة األمـل" لعنـب بلدي.
وأضافـت السـعيد "هنـاك صحفيـات
كثيرات دخلـن مجـال اإلعلام بنسـبة
فاقـت الذكـور ،كونهـن أكثر قـدرة عىل
الدخـول يف خبايـا الحيـاة االجتامعيـة".
كما شـهد فريـق "الدفـاع املـدين
السـوري" مشـاركة مـن قبل النسـاء يف
مجـال التمريـض وإسـعاف الجرحـى،
ووصـل عـدد املتطوعـات يف املناطـق
املحـررة إىل نحـو  200من أصـل 3000
متطـ ّوع ،أي ما يعـادل  6.6%من إجاميل
عـدد املتطوعين.

القضـاء على التحيـزات والعـادات العرفيـة وكل
املامرسـات األخـرى القامئـة على فكـرة دونيـة أو
تفـوق أحـد الجنسين ،أو على أدوار منطيـة للرجل
واملرأة.
يف سـوريا ،يعـدّ مصطلـح "جنـدر" أو "جنـدرة"،
مـن املصطلحـات حديثـة التـداول ،وميكـن الربـط
بين انتشـاره وتزايـد عدد منظمات املجتمـع املدين
املحليـة والعاملية التـي أخذت باالنتشـار عقب الثورة
السورية.
كما ارتبـط انتشـار املصطلـح بالحاجـة إىل تعزيز
دور املـرأة يف ظـل تـردّي األوضـاع األمنيـة يف
سـوريا ،وامليـل يف بعـض املناطـق إىل أمنـاط مـن
التشـدد الدينـي متنع املـرأة عـن املشـاركة يف أدوار
ً
فضل عن
اجتامعيـة عـدّ ة ،وأمنـاط عمـل مختلفـة،
الحاجـة لتمكينهـا مـن أجـل مسـاهمة اجتامعيـة
أكبر يف مرحلـة مـا بعـد الحـرب.
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 46%يؤكدون وجود ّ
شح في فرص العمل أمام المرأة السورية

كيف ينظر المدنيون في سوريا إلى عمل المرأة؟
يـدور اإلجامع يف األرايض السـورية
الخاضعـة لسـيطرة املعارضـة حـول
تراجـع فـرص العمـل أمـام املـرأة،
فيما يكمـن جوهـر االختلاف بين
مؤيـد لعمـل املـرأة ورافـض لـه
وفقًـا العتبـارات مختلفـة ،أو يـدور
الخلاف حـول االختصاصـات التـي
ميكـن للمـرأة أن تعمـل بهـا وتقـدّ م
مسـاهامت مـن خاللهـا.
يف اسـتطالع للرأي أجرتـه عنب بلدي
عبر موقعهـا اإللكتروين ،ت ّبين أنّ
أغلب املشـاركني الذين وصـل عددهم
إىل  ،284يـرون أنّ املـرأة يف األرايض
التـي تسـيطر عليهـا املعارضـة ال
تأخـذ حقها يف فـرص العمـل ،بينام
يجـد  30%أنهـا تأخـذ فرصها.
كما أجـرت عنـب بلـدي اسـتطال ًعا
مصو ًرا لعـدد من املدنيين ذوي املهن
واالختصاصـات املختلفة حول نسـب
فـرص العمـل وتفاوتهـا قبـل اندالع
ً
فضلا
الثـورة السـورية وبعدهـا،
عـن أهـم املعوقـات التي تحـول دون
عمـل املرأة ،وأكثر املهن التـي ماتزال
تسـتقطب اليـد العاملة النسـائية.
قبل الثورة وبعدها
يـرى أغلـب املسـتطلعة آراؤهـم أنّ
فـرص العمـل تراجعـت بشـكل كبري

بعد انـدالع الثـورة السـورية ،مقارنة
مـع الفرتة التي سـبقت العـام 2011
والتـي شـهدت انتعاشً ـا نسـب ًيا يف
سـوق العمـل ،وتنـ ّوع الفـرص بين
القطاعين الخـاص والعـام.
إذ يـرى الصيـدالين يحيـى نعمـة،
وهـو مـن أبنـاء مدينـة إدلـب ،أن
فـرص العمـل أمـام املـرأة تراجعـت
بسـبب الظـروف التـي تلـت انـدالع
الثـورة ،ومنهـا القصـف ومـا
تتعـرض لـه النسـاء مـن مخاطـر
نتيجـة توتـر األوضـاع األمنيـة يف
ظـل الحـرب.
بينما ترجـع نريمين خليفـة ،مديرة
رابطـة املـرأة املتعلمـة يف إدلـب،
سـبب تناقـص فـرص عمـل النسـاء
باملقارنـة مـع فترة مـا قبـل الثـورة
إىل غيـاب املؤسسـات والدوائـر التي
كانـت توفـر مكانًـا مناسـ ًبا لعمـل
النسـاء املتخصصـات يف جوانـب
مختلفـة ،مؤكّـدة أن "تدمير البنيـة
املؤسسـاتية" أثـر بشـكل كبير عىل
عمـل املـرأة.
العرف والضوابط الشرعية
يؤكّـد املهنـدس أمين بـدران ،وهـو
أحـد سـكان الغوطـة الرشقيـة ،أنّ
"عـرف املجتمـع" هـو مـا ميكـن

فقدان "النضج
والمرجعيات السياسية"
ّ
يقيدان عمل المرأة
ً
سابقا
لقاء مع وزيرة الثقافة واألسرة
في الحكومة المؤقتة سماح هدايا

أن يحـدّ د نـوع عمـل املـرأة بقبولـه
الختصاصـات ورفضـه ألخـرى.
بينام تشير مديرة مكتـب التعليم يف
منظمـة "بارقة أمـل" يف إدلب ،رضاء
سـميع ،إىل أنّ املـرأة ميكـن أن تعمـل
يف كافـة املجـاالت يف حـال راعـت
"الضوابـط الرشعيـة" ،إذ "ميكـن
للمهندسـة أال تخـرج ملـكان عمـل
تختلـط فيـه بالرجـال ،إمنـا ميكن أن
تخـدم منزلها بتمديـد الكهربـاء له".
طبيبة أو معلمة
طبيبة أو معلمة
القـايض راتـب الـرز ،الـذي يعيـش
يف الغوطـة الرشقيـة ،يوضـح لعنب
بلدي أنّ مهنة املحاماة فقدت النسـاء
بشـكل كامـل يف املناطـق السـورية
التـي تسـيطر عليهـا املعارضـة ،كام
مل يعـد هنـاك وجـود للقاضيـات،
مشيرًا إىل أنّـه يؤيّد األمر كـون املرأة
يجـب أن تعمـل يف املجـال الطبـي
والتعليمـي ،أمـا يف القضـاء فــ "ما
أفلـح قـو ٌم ولّـوا أمرهم امـرأة".
فيما يرى الصيدالين يحيـى نعمة ،أنّ
محـاوالت النسـاء ماتـزال "خجولة"
يف طريـق العمـل املؤسسـايت ،يف
حين يـكاد دور املـرأة يف املجـاالت
الطبيـة ال ينقـص عـن دور الرجـل.

وصفـت وزيـرة الثقافـة واألرسة سـابقًا يف
الحكومـة السـورية املؤقتـة ،سماح هدايـا،
عمـل املـرأة يف املناطـق املحررة بأنه "مشـاركة
شـكلية" وقالـت ،يف حديثهـا لعنـب بلـدي ،إن
املـرأة هناك "قادرة عىل اإلمسـاك بزمـام األمور
ولعـب دور قيـادي ،إال أن آليـة صنـع القـرار
دامئًـا تكـون غير مرتبطـة فيهـا".
ورغـم تأكيدهـا على أهمية الـدور الـذي تلعبه
املـرأة يف القطاعـات الصحيـة والتعليميـة
واملنظامتيـة ،إال أنهـا ترفض تحجيم هـذا الدور
وتأطيره بعيـدًا عـن التخصصات ،بقولهـا "إذا
كانـت املـرأة ال تشـارك بقيـادات العمـل فـإن
عملهـا يبقـى شـكل ًيا".
ّ
"عقلية" القيادات تسيطر
وانتقـدت هدايـا القيادات املسـؤولة عـن الحياة
املدنيـة واالجتامعيـة يف املناطـق الخاضعـة
لسـيطرة املعارضـة بوصفهـا قيـادات "رجعية
وغير متطـورة" ،معتبر ًة أنهـا مل تتـح املجال
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أمـام املـرأة ملامرسـة عمـل "حقيقـي وفاعـل"
يتناسـب مـع قدراتهـا ومؤهالتهـا.
وتشير معظـم املنظمات التـي التقتهـا عنـب
بلـدي يف مدينة إدلب وغوطة دمشـق إىل وجود
نسـاء جامعيات يعملـن يف غير تخصصاتهن،
ومنهـن وسـام معـري ،مديرة مكتـب األيتام يف
منظمـة "ركين" بإدلـب ،وهـي خريجـة كليـة
الهندسـة املدنيـة إال أنهـا مل تجـد فرصـة للعمل
يف مجالهـا فانضمـت إىل املنظمة.
وطالبـت الوزيـرة السـابقة ،سماح هدايـا،
بوضع املرأة السـورية مبكانها املناسـب حسـب
تخصصهـا ومؤهالتهـا ،بعيـدًا عـن ضوابـط
العـادات والتقاليـد التـي تفرضهـا القيادات يف
مناطـق املعارضـة ،على حـد قولهـا.
ً
ً
جسديا"
فكريا قبل حمايتها
"حماية المرأة
"انخـراط املـرأة يف جمعيـات نسـائية رسـمية
مهمتهـا قيـادة عمليـة التغيير الفاعـل وليـس
الشـكيل" اعتربته سماح هدايا الحـل األول عىل

طريـق تعزيـز الـدور الفاعل للمـرأة يف مناطق
املعارضة.
ودعـت هدايـا القيـادات املدنيـة الحاكمـة إىل
اعتماد عقليـة "ناضجـة" ومرجعيـة سياسـية
تؤمـن بعمل املـرأة وتعطي جميع فئـات املجتمع
حقوقهـا ضمـن إطـار العدالـة االجتامعية.
كما طالبـت بتفعيـل دور املثقفـات القـادرات
على اإلمسـاك بزمام األمـور ،وأضافـت "يجب
صقـل مهـارات املـرأة املتخصصـة وتأهيلهـا
للعمـل يف مجالهـا لتتمكـن مـن املشـاركة
الفعالـة يف الحيـاة السياسـية واالجتامعيـة
واإلداريـة".
وعـن توعيـة املـرأة ،شـددت هدايـا على
رضورة اتبـاع أسـاليب جديـدة بعيـ ًد ا عـن
"التوعيـة الجنسـية" التـي باتـت تخيـف
املـرأة أكثر مـن أن تحميهـا ،مشير ًة إىل
أهميـة حاميـة املـرأة "عقل ًيـا وفكر يًـا قبـل
حاميتهـا جسـد يًا" ،وتفعيـل دورهـا القيادي
يف املجتمـع "املد ّمـر".
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اقتصاد

2017

مصطلحات اقتصادية

ثالثة أطراف تتصارع
على قمح الجزيرة السورية

اقتصاد
السوق الحر
اقتصـاد السـوق أواالقتصاد الحر
أو نظـام االقتصـاد الرأسمايل،
هو نظـام يسـمح للفـرد بالقيام
بـأي نشـاط اقتصـادي يريـده،
وافتتـاح أي مشروع باإلضافـة
إىل حريـة التعاقـد بين األفـراد
واملؤسسـات ،دون تدخـل الدولـة
أو أجهزتهـا بذلـك ،مبعنـى أن
تترك الدولـة السـوق يضبـط
نفسـه بنفسـه دون أي تدخل يف
األنشـطة االقتصاديـة.
وجـود نظـام اقتصـاد السـوق
الحـر ،ال يعنـي غيـاب الدولـة
والقطـاع العـام يف تنظيم الحياة
االقتصاديـة داخـل املجتمـع،
ألن االقتصـاد الحـر قـد يتسـبب
يف احتـكار بعـض املؤسسـات
واألفـراد للسـوق مـن خلال
احتـكار املنتجـات ،لذلـك نشـأت
فكـرة “االقتصـاد االجتامعـي”
وهـو بين االقتصـاد الرأسمايل
واالقتصـاد االشترايك ،وتسـعى
الدولـة مـن خاللـه إىل تحقيـق
املوازنـة واملسـاواة بين أفـراد
الوطـن ،وإعطـاء الطبقـات
املتوسـطة والفقيرة حقوقهـا.
سياسـة االقتصـاد الحـر تقـوم
على تحريـر االقتصـاد وجعـل
األسـعار مرتبطـة بالعـرض
والطلـب للسـلع ،دون تدخـل من
قبـل الدولـة كما هو الحـال يف
النظـام املركـزي االشترايك.
ومن أهـم فوائـد االقتصـاد الحر
زيـادة كفـاءة السـوق ،وظهـور
مجموعـة متنوعـة مـن السـلع
بأسـعار منخفضـة ،نتيجـة
وجود منافسـة تـؤدي إىل توفري
السـلع بأحسـن جـودة وأفضـل
األسـعار.
لكـن عيوبـه تكمـن يف الهيمنـة
على بعـض القطاعـات والتحكم
بأسـعارها (االحتـكار) ،إضافـة
إىل ازديـاد حجـم النشـاط
االقتصـادي يف فترة معينـة
وتقلصـه وركـوده يف فترة
أخـرى ،مـا يسـبب تقل ًبـا
اقتصاديًـا وزيـادة البطالـة.
االقتصـاد يف سـوريا تحـول
يف السـنوات العشر املاضيـة
إىل اقتصـاد حـر ،بعـد انسـحاب
تدريجـي للحكومـة وتهميـش
القطـاع العـام ،فغـزت األسـواق
سـلع آتيـة مـن كل
السـورية
ٌ
حـدب وصـوب كالسـلع الرتكيـة
والخليجيـة والصينيـة.
لكن ذلـك أدى إىل فـوارق طبقية
كبيرة بين التجـار النافذيـن
واملهيمنين على السـوق ،وبين
املواطنين العاديين الذيـن
تدهـورت أوضاعهـم املاديـة
أكثر فأكثر بعـد انـدالع الثـورة
السـورية واالنتقـال إىل العمـل
ا ملسـلح .
ويف ظـل الحـرب تعمـق مفهوم
االقتصـاد الحـر يف السـوق ،بعد
رفـع حكومـة النظـام السـوري
يدهـا عـن الكثير مـن السـلع
وسـمحت للتجـار بالتحكـم يف
األسـعار ،مـا أدى إىل تدهـور
الليرة وارتفـاع كبير يف
األسـعار حتـى أصبـح املواطـن
الـذي راتبـه وسـط ًيا  35ألـف
ليرة غير قـادر على تأمين
حاجياتـه األساسـية.

حصاد القمح في ريف إدلب
 31أيار ( 2015عنب بلدي  -تصوير خليل أشاوي "رويترز")

ً
صراعا ُأطلق عليه “معركة القمح” ،وهو ال يقل أهمية عن المعركة التي
تشهد منطقة الجزيرة شمال شرق سوريا
ّ
ّ
تخوضها األطراف المتصارعة في المنطقة .وتحر ّكت حكومة النظام السوري في مدينة الحسكة لشراء محصول
القمح من الفالحين لموسم  ،2017بالتزامن مع تحركات اإلدارة الذاتية لرفد مخزونها من المادة االستراتيجية ،إلى
جانب تجار السوق الحرة الذين يقدمون إغراءات مالية للفالح لبيعهم المحصول.
عنب بلدي  -مراد عبد الجليل
محافظـة الحسـكة تعتبر خـزان املادة
االستراتيجية بالنسـبة لسـوريا ،إذ
كانـت تسـهم وحدهـا بنحـو 36%
مـن إنتـاج القمح يف سـوريا ،بحسـب
الخارطـة االسـتثامرية الزراعيـة يف
وزارة الزراعـة يف حكومـة النظـام
السـوري .2007
وألهميـة املحافظـة يف رفـد صوامـع
النظـام السـوري بالقمـح ،تـرأس وزير
التجـارة وحاميـة املسـتهلك يف حكومـة
النظـام ،عبـد اللـه الغـريب ،األسـبوع
املـايض ،وفـدًا حكوم ًيـا إىل املدينـة من
أجل ضمان تسـويق املحصـول ورشائه
مـن الفالحين.
حكومـة النظـام خصصـت مبلغًـا قدره
 80مليـار ليرة سـورية ،لشراء القمـح
من الفالحني يف كل سـوريا ،وتوفري 13
مليـون كيـس خيـش ،كما رفعت سـعر
رشاء كيلـو القمـح الطـري والقايس من
 125لرية إىل  140لرية سـورية ،وسـعر
رشاء كيلـو الشـعري إىل  110لريات.
وتوقعـت مديريـة الزراعـة واإلصلاح
الزراعـي التابعـة لحكومـة النظـام ،أن
يتجـاوز إنتـاج القمـح يف الحسـكة
للموسـم الجاري  600ألف طـن ،بعد أن
كان يف  2007مليـون و 471ألـف طن،
مبسـاحة قـدرت بــ  396500هكتـار
بعـد أن كانـت يف  2007تبلغ 663086
هكتا ًر ا .
كما توقع مديـر فرع حبوب القامشلي،
عبيـدة العلي ،بحسـب وكالـة األنبـاء
الرسـمية (سـانا) 23 ،أيار ،استالم كمية
مـن القمـح تتراوح بين  300و350
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ألـف طـن يف مركـز الثروة الحيوانيـة
وصوامـع جرمـز مبدينـة القامشلي.
ووعـد العلي أال يتجـاوز موعـد رصف
قيـم فواتير الحبـوب يومني من تسـليم
اإلنتـاج ،لتشـجيع املنتجين لتسـويق
كامـل محصولهـم مـن األقماح.
اإلدارة الذاتية تنافس على شراء
القمح
اإلدارة الذاتيـة املعلنـة يف املناطـق
التـي تسـيطر عليهـا “قـوات سـوريا
الدميقراطيـة” دخلت عىل خط املنافسـة
لشراء القمـح مـن الفالحين للموسـم
األول ،بحسـب مـا قالتـه املديـرة العامة
للزراعـة يف هيئـة االقتصـاد مبقاطعـة
الجزيـرة ،زوزان حسـن ،التـي أكـدت
لعنـب بلـدي أنهـا “السـنة األوىل
التـي نشتري فيهـا القمـح ،وسـيحفظ
املحصـول يف عـدة مسـتودعات يف
مناطق ديرك والقامشلي والدرباسـية”.
حسـن أوضحـت أن الهيئـة االقتصاديـة
حـدّدت رشاء  200ألـف طـن قمـح مـن
الفالحين ،األمـر الـذي سـيجعل مناطق
مقاطعـة الجزيـرة مكتفيـة ذات ًيـا مـن
ا لقمح .
وأشـارت املسـؤولة إىل أن سـعر رشاء
كيلـو القمح مـن الفالحني قيد املناقشـة
ومل يحـدد حتـى اآلن ،وسـط تقديم منح
للمزارعني مثـل املازوت للـري والحصاد
إضافـة إىل السماد والبذار.
ٌ
عرض مغر من تجار السوق الحرة
إىل جانـب النظـام واإلدارة الذاتية ،ظهر
التجـار الذين يعملون يف السـوق الحرة،
ويسـعون لشراء القمح للمتاجـرة به عن

طريـق تصديره إىل كردسـتان العراق أو
إعادة بيعـه للنظام.
وقال شـادي حسين أحـد تجـار القمح
لعنـب بلـدي إن التجـار كانـوا يف
السـنوات املاضيـة يشترون كميـات
كبيرة مـن القمـح مـن املزارعين،
ويخزنونه يف مسـتودعات على أطراف
املدينـة ،لتصديـره إىل العـراق ،لكـن
بسـبب وجـود حواجـز ضمـن املدينـة،
مل يعـد مبقدورهـم الوصـول إىل بعض
القـرى مـا أدى إىل انخفـاض كميـات
الشراء.
وأضـاف التاجـر أن “التجـار كانـوا
يصـدّرون القمـح إىل كردسـتان العراق
العـام املـايض ،بعـد رشائـه مـن الفالح
بسـبب فـارق األسـعار الكبير ،إذ يبـاع
سـعر الكيلو يف العـراق بالعملة الصعبة
(الـدوالر)” ،وتبلـغ قيمتـه بالليرة
السـورية  350أو  400ليرة.
لكـن التصدير إىل العراق صعب املوسـم
الحايل ،بحسـب شـادي حسين ،بسبب
وجـود سـلطة وجهـات مختصـة يف
املدينـة ال ميكـن تجاوزهـا وهـي متنـع
التصديـر ،إضافـة إىل حاجـة املنطقـة
إىل القمـح بعـد انخفـاض املسـاحات
املزروعـة بسـبب توجـه الفالحين إىل
زراعـة املحاصيـل العطريـة الرتفـاع
تكاليـف القمـح.
حسين أكـد أنـه إىل جانـب التصديـر
للعـراق بـاع التجـار ،العـام املـايض،
القمح للنظـام السـوري دون علم اإلدارة
الذاتيـة.
وحـول اإلغـراءات املقدمـة للفالحين،
أشـار حسين إىل أن اإلغـراء الوحيد هو
الدفـع النقدي لسـعر القمـح ،ألن الفالح
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عندما يـورد محصولـه إىل النظام تتأخر
فاتـورة محصوله شـه ًرا أو شـهرين ،ما
يـؤدي إىل تفضيـل بيـع املحصـول إىل
التاجـر وإن كان بسـعر أقل.
نبيع لمن يدفع أكثر
مـن جهتـه اعتبر الفلاح فايـز محمـد
أن أسـعار رشاء القمـح ليسـت جيـدة،
وأقـل من الوسـط لهـذا املوسـم ،خاصة
يف ظـل تعـرض املحصـول يف بعـض
املناطـق لظروف مناخية سـيئة ،بسـبب
تأخـر هطـول األمطـار يف بدايـة فصل
الشـتاء مـا أدى إىل تضرر املوسـم.
وحـول عروض الشراء والبيـع ،أكد فايز
محمـد لعنب بلـدي أنه سـيبيع محصوله
ملـن يقدم سـع ًرا أعلى من قبـل األطراف
را إىل ج ّو من حريـة البيع
الثالثـة ،مشي ً
يف املنطقـة ،وغيـاب التهديـدات مـن
الجهـات التـي ستشتري املحصول.
الحـرب املسـتمرة واملتغيرات املناخيـة
حوال سـوريا مـن االكتفاء الـذايت مبادة
القمـح االستراتيجية إىل مسـتورد لهـا،
فبعـد أن بلـغ محصـول سـوريا مـن
القمـح خلال  2011نحـو  3.4مليـون
طـن ،تراجـع اإلنتـاج إىل  1.7مليـون
طـن العـام املـايض ،بحسـب إحصاءات
حكومـة النظـام.
يف حين تقـدر منظمة األغذيـة والزراعة
(فـاو) التابعـة لألمـم املتحـدة املحصول
بــ  1.3مليـون طـن فقـط ،بنسـبة
انخفـاض  ،.55%مـا دفـع حكومـة
النظـام السـوري إىل البحـث عـن بدائل
مـن أجـل توفير القمـح ،فتعاقـدت مع
روسـيا ،التـي تتصـدر قامئـة مصـدّري
القمـح العامليين ،لشراء آالف األطنـان.

مبيع  595شراء 591
البنزين
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ّ
من الصعب أن تصلي خلف إمام تعرف أنه مؤيد للظلم

منذ فرقنا األسد لم يجمعنا رمضان
ّ
سقى الله رمضان ..هل تغير أم تغيرنا نحن؟
محل حلويات شعبية في مدينة إدلب  27ايار ( 2017عنب بلدي )

ّ
األصلي دعاء بالسقيا ونزول المطر وانتعاش الحياة في المكان المذكور بعدها ،وهو أمر ذو أهمية مضاعفة
"سقى اهلل" عبارة فصيحة معناها
والتحسر على فواتها .ورغم أن الشوق للماضي
والتمني بعودة تلك األيام،
فتفيد الحنين
ّ
ّ
ّ
لسكان البادية ،أما إذا ُذكر بعد "سقى اهلل" فترة زمنية ماُ ،
ً
ً
وأشد حنينا من ذي
وتمني عودته من طبائع الناس عموما ،فإن األمر بالنسبة للسوريين اليوم أوكد ،ولعل استخدامهم لـ "سقى اهلل" بات بوتيرة أكبر
ّ
ّ
ّ
وعادات اندثرت ،ومن بينها رمضان ،الذي ورغم أنه "ينعاد علينا" كل عام ،إال ّأن
ولت،
ٍ
قبل مع اقتراب كل موسم أو عيد أو طقس ،لهم فيه ذكريات ّ
ّ
نكهته اليوم مختلفة حسب ما يؤكد الجميع بحسرتهم المصاحبة لعبارة "سقى اهلل رمضان" ،فهل تغير رمضان؟
عنب بلدي  -حنين النقري
بالنسـبة لآلنسـة سـناء ،وهي مهندسـة
مـن ريـف دمشـق ،فـإ ّن رمضـان قـد
تغير منـذ خرجـت مـن مدينتهـا دوما
ّ
يف الغوطـة الرشقيـة ،تقـول "أمضيت
 25رمضانًـا مـن حيـايت يف بيت أهيل
يف دومـا ،ذكريـايت فيها هـي الصورة
التـي أعرفهـا وأحبهـا لشـهر رمضـان،
بائـع املعـروك يف رأس حارتنـا ،صوت
مدفـع البلديـة املصاحـب للسـحور
واإلفطـار ،ابنـة الجيران تطـرق بابنـا
قليلا مـن الفلفـل لتكمـل أمهـا
ً
تطلـب
الطبـخ قبـل موعـد اإلفطـار ،عـودة
إخـويت وأيب مـع العرقسـوس والتمـر
هنـدي واملعـروك ،قطـط الحـارة
املتجمعـة يف جنينـة منزلنـا تنتظـر
حصتهـا مـن اإلفطـار ،صـوت أذان
ّ
جامـع النعسـان املميز ،صلاة الرتاويح
فيـه خلف اإلمـام أبـو راتـب ،ودروس
الشـيخ أبـو مصعـب ،التسـ ّوق مـن
شـارع الجلاء املزدحـم بعـد الرتاويح،
الجامـع الكبري يف وسـط السـوق ،هذه
الطقـوس املرتبطـة باملـكان هـي مـا
تعطـي رمضـان نكهتـه".
فارقـت سـناء مدينتهـا دومـا منـذ
ثالثـة أعـوام ،ومنـذ ذلـك الحين مل
يعـد رمضـان كما هـو بالنسـبة لهـا،
تتابـع "حتـى يف أشـ ّد أيـام الحصار،
والدمـار الكبير يف مدينتـي وسـوق
الجلاء والجامـع الكبير ،وتفضيـل
إخـويت لعـدم الصلاة يف جامـع
النعسـان لخطـورة األوضـاع األمنيـة
أحيا نًـا ،كان رمضـان بنكهـة مميـزة
مـع أهلي ويف مدينتـي ،ليـس لألمـر
عالقـة بالتخمـة واألطبـاق الكثيرة أو

املاديـات ،وإمنـا باملـكان واألشـخاص
الذيـن اعتدنـا أن نعيشـه معهـم ،حتى
روحانيـات رمضـان اختلفـت اليـوم
بشـكل كبير".
رمضان لم يجمعنا
رغـم كونها يف سـوريا ،وعـدم مفارقتها
ملنزلها الذي عاشـت فيه منـذ زواجها ،إال
أن السـيدة ميسـاء ،ربـة منـزل أربعينية
مـن مدينـة حمـص ،ال تُخفـي شـوقها
لرمضـان القديـم بـكل مـا فيـه ،تشرح
ذلـك "بالنسـبة يل ،أهـم مـا يف رمضان
هـو اللمـة مـع األهـل واألقـارب ،حتـى
يف اإلعالنـات للمنتجـات التجاريـة ترين
تركيزهـم على أن (رمضـان يجمعنـا)،
بالنسـبة يل فمنـذ بـدء الثـورة سـافر
إخـويت وأخوايت وأمـي إىل السـعودية،
وأبنـايئ هاجـروا إىل تركيـا واستراليا،
مل يبـق سـواي أنـا وزوجـي وابنتنـا
الصغيرة ،منذ أن فرقنا األسـد مل يجمعنا
رمضـان".
مـن األمـور التي تفتقدها السـيدة ميسـاء
يف رمضـان ،الزيـارات العائليـة واملباركة
بالشـهر ،تضيف "مع بدايـة رمضان أتذكّر
املنافسـات الحقيقية التي كانت تجري بني
عائلة زوجـي وعائلتي حول من سـيدعونا
لنمضي إفطـار أول يـوم معـه ،وأقارنهـا
بحالنـا اليـوم ،ال أحـد يزورنا تقري ًبـا ،وال
أقـارب يل ألزورهـم ،وهكـذا عوضً ـا عـن
أن يكـون رمضان مناسـبة لرؤيـة األحباب
وصلـة الرحـم ،صـار شـه ًرا لتذكّـر ثقـل
الوحـدة التي نعيشـها".
شيوخ النظام
بالنسـبة للسـيد غانـم زوج ميسـاء،
تغيرت أيضً ـا،
فروحانيـات رمضـان
ّ

أصلي الرتاويح يف
ّ
يقـول "رغـم أننـي
نفـس املسـجد منـذ عقـود ،إال أن نكهـة
الصلاة فيـه مختلفـة ،والروحانيـات مل
تصلي
ّ
تعـد هـي هـي ،مـن الصعـب أن
خلـف إمـام تعـرف أنـه مؤيـد لنظـام
حكم األسـد بعد كل بطشـه وجـوره عىل
النـاس ،كيـف تجتمـع الصالة مـع تأييد
الظلـم والدعـاء للظـامل؟".

ً
رمضانا
أمضيت 25
من حياتي في بيت
أهلي في دوما،
ذكرياتي فيها هي
الصورة التي أعرفها
وأحبها لشهر رمضان،
بائع المعروك في
رأس حارتنا ،صوت
مدفع البلدية
المصاحب للسحور
واإلفطار ،ابنة الجيران
تطرق بابنا تطلب
ً
قليل من الفلفل
لتكمل أمها الطبخ
قبل موعد اإلفطار

إمام ال يتقن العربية
بالنسـبة للسـيد نادر ،الجئ سوري مقيم
يف تركيـا ،فـإ ّن "سـقى اللـه رمضان"،
تعنـي لـه ،إضافـة لكل مـا ذُكر ،الشـوق
لخطـب املسـجد باللغـة العربيـة ،يقول
يب يقـرأ
"لـذة الصلاة خلـف إمـام عـر ّ
القـرآن بتأث ّـر وإتقان ال ميكـن تحصيلها
مـن الصلاة خلف إمـام ال يفهم مـا يقرأ
يف معظـم األوقـات ،وعلى الرغـم مـن
فهمـي للغـة الرتكيـة ،إال أن تأثير خطب
يل يـكاد يكـون معدو ًمـا ،كل
الجمعـة ع ّ
إسلامي تقـام فيـه
بلـد
يف
هـذا وأنـا
ّ
الصلـوات الخمـس والطقوس اإلسلامية
جميعهـا ،فكيـف سـتكون أمـوري لـو
مثلا؟".
ً
كنـت يف أوروبا
ُ
عقـب توقيعه عقـد عمل مع رشكـة تركية،
اضطـر نـادر لإلقامـة يف مدينـة ترك ّيـة
ال تعتبر مـن خيـارات السـوريني األوىل
لإلقامـة ،وهـو أمـر لـه رضيبتـه حسـب
تعبيره "أكرث مـا أفتقده هو لقـاء الصدفة
مـع األصدقـاء واألقـارب يف الشـارع،
الصلاة إىل جانـب صديـق ،العـودة مـن
صلاة الرتاويـح مـع أحـد الجيران".
بعـد لحظـات مـن الصمـت يسـتأنف
متأثـ ًرا "بني أهلنـا ،ويف األيـام العادية،
كان ذكـر رمضـان يثير الحنين ،فما
بالـك مبغترب يعيـش وحيـدًا ،محـروم
مـن زيـارة بلـده ورؤيـة أهلـه؟".
كل ما سبق
ال تختلـف حرسة "سـقى اللـه رمضان"
لـدى السـيدة أم ميـان عـن كل مـا ذُكر،
بـل لعلهـا تجمـع كل مـا ذُكـر ،وتوضح
"منذ خمسـة أعـوام خرجنا مـن الغوطة
الرشقيـة بعـد أن فقدنـا منزلنـا هنـاك،
ونزحنـا إىل إحـدى قـرى ريف دمشـق،

يف حين سـافر أهلي إىل مصر ،وأهل
زوجـي إىل السـعودية ،أفتقد يف رمضان
ملتـي مـع عائلتي وعائلـة زوجـي ،زيارة
أيب ليلـة آخـر يـوم يف شـعبان ويف
يده سـلّة رمضـان التـي اعتـاد توزيعها
على أقاربـه ،إفطـار أول يـوم يف بيـت
أهـل زوجـي وثاين يـوم يف بيـت أهيل،
أفتقـد بيتـي وحـاريت يف الغوطـة،
الحـي ،وصلاة الرتاويح
صـوت مسـجد
ّ
يف (الربنـدة) ،تبـادل (السـكبة) مـع
الجارات ،أفتقد الشـعور أننـي يف بلدي،
ال نازحـة ينظـر لهـا أنهـا غريبة".
غالء التكاليف
تغير أيضً ا
رمضان
أن
ميـان
ال تُخفـي أم
ّ
مـن ناحيـة املصروف بشـكل كبير،
وأن الفقـر والغلاء أثقلا كاهـل النـاس
كالشـوق والغربـة أو أكثر ،تضيف "من
املعـروف أن مصروف رمضـان أكرب من
بقية الشـهور ،فطبيعـة األطعمة واألرشبة
والحلويـات مختلفـة ،دعـوات األهـل
واألصدقاء على طعام اإلفطـار والحفاوة
يف اسـتقبالهم ،إضافـة لشراء مالبـس
العيـد وحلوياتـه ،هـذه األمـور كلها هي
جـزء من طقـوس رمضـان أيضً ـا ،أقصد
طقـوس رمضـان فيما مضى".
تشير أم ميـان أن غلاء السـلع مبختلف
أنواعهـا ،وصعوبـة "تحصيـل القـرش"
حسـب تعبريهـا ،حـدّا مـن قـدرة الناس
على التق ّيـد بتقاليـد رمضـان ،وتتابـع
"مـن املعـروف يف املثـل الشـعبي أن
رمضـان هـو املـرق ،والخـرق ،ولـف
الـورق (يف إشـارة لالهتمام بالطعـام
ورشاء املالبـس وصنـع الحلويـات) إذا
كان النـاس عاجزيـن عـن رشاء كعكـة
معـروك لغلاء سـعرها ،فماذا تبقّى؟".
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“الصيام” ليس ما يعاني منه
أهالي دير الزور في رمضان

15

االمتحانات تبدأ في ريف حلب
بحماية” الشرطة الحرة”
الشرطة الحرة أمام ثانوية عبد الله عزام في األتارب غرب حلب  25أيار ( 2017عنب بلدي )

أورفة  -برهان عثمان

يـزور رمضـان آخـر مدينـة ديـر
الـزور املمزقـة بين الحـرب
والحصـار ،وسـط قذائـف تنظيـم
“الدولة اإلسلامية” ،وغـارات طريان
النظام السـوري ،التـي تقتل املدنيني
بشـكل شـبه يومـي ،ويـرى أهـايل
املدينـة أن الشـهر “فقـد بريقـه”،
ٍ
صعوبات مختلفـة إىل جانب
وسـط
الصيـام.
يعيـش مـن بقـي مـن األهـايل يف
شـطري ديـر الـزور ،بعيـدًا عـن
الطقـوس الرمضانيـة ،وتقـول املرأة
السـبعينية لطفيـة إنهـا ال تتذكر آخر
مـرة “تناولـت فيهـا وجبـة إفطـار
حقيقيـة مـع عائلتهـا” ،ورغـم ذلك
ت ُحـاول مـع الكثرييـن مـن األهـايل
البقـاء على قيـد الحيـاة ،متعلقين
بصـور وذكريـات ،وفـق تعبريهـا.
ذكريات ال ُتنسى
تعيـش لطفيـة يف منزلهـا وحيـدة،
بعـد رحيـل إخوتهـا وعوائلهـم مـن
األحيـاء املحـارصة ،قبـل أكثر مـن
عـام ،وتضيـف لعنـب بلـدي أنهـا
تشـعر بالوحـدة “أعـرف الجميـع
واملنازل واألشـجار واألزقة والحارات
هنـا وأخـرج يوم ًيـا لتفقدهـم”.
مرتديـ ًة عباءتهـا التـي بـدا عليـه

القـدم ،تقـص السـبعينية القصـص
على األطفـال يف حـي الجـورة،
وتـروي ذكرياتهـا الرمضانيـة
القدمية على مسـامعهم ،وكيف كان
األهـايل يجهـزون أشـهى املأكوالت،
وتطمئنهـم أن تلـك العـادات لن تبىل
وسـتعود.
“امتحان الصبر”
يتزامـن رمضـان هـذا العـام مـع
امتحانـات الشـهادة الثانوية ،ويقول
امل ُـد ّرس أبو أمجـد ،بلغة ميـزج فيها
األمل باالسـتهزاء “وضـع التعليـم
مـز ٍر فاملـدارس شـبه فارغـة ،كام أن
الطلبـة يحتاجـون الطعـام واللباس
قبـل التعليـم ،فبعضهـم يـأيت إىل
املدرسـة حاف ًيـا”.
“الدمـار والفقـر والقهـر والحرمان
تشـابكت مع الصبر والرضـا وقليل
مـن شـقاوة الصغـار” ،يضيـف
امل ُد ّرس ،ويشير إىل أن عـدد الطالب
الذيـن أنهـوا امتحـان التعليـم
األسـايس مؤخـ ًرا ،مل يتجـاوز 118
ريا
طال ًبـا وطالبـة ،مردفًا “تعبنـا كث ً
ونعيـش امتحـاين الصبر والجـوع
سـوا ًء يف رمضـان أو غيره”.
صعوبات إلى جانب الصيام
ال تكمـن صعوبـة الصيـام يف
رمضـان بطـول السـاعات وحـرارة
الشـمس ،بـل تتجاوزهـا إىل نقـص

األدويـة يف املدينـة ،يف ظل انتشـار
أمـراض نقـص التغذية وفقـر الدم،
وبعـض حـاالت التهاب الكبـد ،داخل
األحيـاء املحـارصة ،وفـق "أبـو عبد
اللـه" املمـرض العامـل يف املدينـة.
يُقـدّر املمرض عـدد قاطنـي األحياء
املحـارصة ،بحوايل  100ألف نسـمة،
ويقـول لعنب بلـدي إنهـا تُعاين من
نقـص “حـاد” يف املـواد الطبيـة
والكـوادر ،إذ تضـم املنطقـة طبيـب
داخليـة وطبيبـة نسـائية مـن ضمن
أطبـاء ال يتجـاوز عددهـم أصابـع
ا ليد .
ود ّمـرت هجمات التنظيـم املتكـررة
على املشـفى العـام ،الكثير مـن
األدوات واألجهـزة وتسـببت بأرضار
“يصعـب إصالحهـا” ،ويقـول
املمـرض إن النسـبة العظمـى مـن
قاطنـي األحياء تتجـاوز أعامرهم 40
عا ًمـا ،ويليهـم األطفـال تحـت سـن
 12عا ًمـا ،بينما يُشـكّل اليافعـون
نسـبة ال تتجاوز  20%من السـكان،
وفـق مـا نقـل عـن منظمـة “الهالل
األحمـر” يف املدينـة.
“عشـنا أيا ًمـا جميلـة إال أن الجيـل
البائـس اليـوم ،مل يعـرف شـيئًا من
لـذة الشـهر الفضيـل” ،تختـم املرأة
ريا
السـبعينية حديثها ،معتبرة أن كث ً
مـن العـادات التي كانت متيـز أهايل
املدينـة ،أصبحـت مـن املايض.

سابق ،حوايل  400ألف نسمة ،بينام يُقدّ ر ناشطون عدد من يقطنها اليوم
احتوت املدينة يف وقت
ٍ
بحوايل  150ألفًا ،يعيشون بني مناطق النظام وتنظيم “الدولة”.
ومنذ بداية حصار التنظيم ألحياء الجورة والقصور وهرابش ،يف  15كانون الثاين  ،2015أسفرت
معارك الحصار عن الكثري من الدماء ،التي ماتزال تجري حتى اليوم.

عنب بلدي  -ريف حلب

انطلقـت االمتحانـات العامـة للعـام
الـدرايس الجـاري يف ريفـي محافظـة
حلـب الشمايل والغـريب ،األربعـاء 25
سـعي لحاميـة املراكـز
أيـار ،وسـط
ٍ
وتأمينهـا ،انتُـدب ألجلـه عنـارص مـن
الرشطـة “الحـرة” يف املنطقـة.
وجـاء االنطلاق بعـد اجتامعـات رعتهـا
مديرية الرتبية والتعليم يف حلب ،ونوقشـت
خاللها مسـؤوليات رؤسـاء املراكـز ،ووضع
خطـة طـوارئ ومناوبـات متواصلـة طيلة
أيـام االمتحانات.
محمـد كسـيبه ،معـاون مديـر الرتبيـة يف
حلـب ،وعضـو اللجنـة العليـا لالمتحانات،
قـال لعنـب بلـدي إن الرشطـة تُسـاهم يف
حاميـة املراكـز “ملـا لهـا مـن خصوصيـة
أمنيـة ،فحيـاة الطلاب رهـن برقابنـا”.
وتغطـي الرشطـة  17مركـ ًزا للشـهادة
الثانويـة العامـة ،و 31للتعليـم األسـايس.
ووفـق كسـيبه ينتشر عنصران على باب
كل مركـز ،وترافـق الرشطـة سـيارات نقل
أوراق اإلجابـات واألسـئلة مـن وإىل املجمع
الرئييس.
بدوره قـال العقيـد حميدي املطـر ،املرشف

على تنظيـم الرشطـة “الحـرة” يف قيـادة
رشطـة حلـب ،خلال العمليـة االمتحانيـة،
إن مهمـة العنـارص تكمـن يف تفتيـش من
يدخـل املراكز.
وأوضـح املطـر لعنـب بلـدي “يفتـش
العنـارص كل مـن يدخـل إىل املراكـز مـن
طلاب ومراقبني وزائرين ومنـدويب الوزارة
والرتبيـة ،ملنـع دخـول السلاح إليهـا”.
وتتعـاون الرشطـة مـع مجلـس محافظـة
حلـب ،عىل تأمني سير العمليـة االمتحانية،
وفـق العقيـد ،الـذي أشـار إىل أن التعـاون
يجـري مـع مؤسسـات املجتمـع املـدين
وأهـايل الطلاب.
كام تُنسـق الرشطـة مع أفرع رشطـة املرور
لتغيير الطرقـات ومنـع مـرور السـيارات
أمـام املراكـز خلال فترة االمتحانـات،
إضافـة إىل تجنـب الحفريـات “لتحقيـق
الجـو األمثـل” ،وفـق املطـر.
ومـع حاميـة سـيارات نقـل األسـئلة
واإلجابـات ،لفت املرشف عىل سير العملية
االمتحانيـة إىل أن عنارص الرشطة يضبطون
املخالفـات ،وحـاالت اإلخلال باألمـن،
بالتعـاون مـع مديرية الرتبيـة ،وبإيعاز من
رئيـس املركـز ،إضافـة إىل كتابـة الضبوط
وإحالـة املخالفين إىل املحاكـم.

أول مؤتمر لجمع المنظمات النسائية
في الشمال السوري
عنب بلدي  -خاص
احتضنـت مدينـة معـرة النعمان يف
إدلـب ،أول مؤمتـر تأسـييس لــ "تجمع
املـرأة السـورية" ،بهدف جمـع املنظامت
النسـائية العاملة يف الشمال السـوري،
الخميـس  25أيـار .وتـرى املهندسـة
فاطمـة الحجـي ،املدربـة املجتمعيـة يف
فريـق "الشـباب والتغيير" ،رضورة يف
االبتعـاد عن متثيل النسـاء ملنظمة بعينها
فقـط" ،فنحـن اليـوم بحاجـة لتمثيـل
املجتمـع وتكويـن صـورة عنـه".
وتضيـف الحجـي لعنـب بلـدي أن فكرة
العمـل على جمـع املنظمات النسـائية
قدميـة" ،فنحـن نسـعى لهـذا الهـدف
منـذ فترة طويلـة يف ظل مـا نعانيه من
تفرقة " .
فائـدة املؤمتـر تظهـر بعـد تشـكيل
الهيكليـات ولجـان العمـل ،ثـم آليـة
االنطلاق عىل أرض الواقـع ،وفق املدربة
املجتمعيـة ،التـي تدعـو إىل التفكير
بصـورة مغايـرة "فلا يجـب التفكير
دعما لتعمـل،
على أن املنظمـة تحتـاج
ً
بـل سـتمكننا مواردنا مـن رعاية عرشات
الفعاليـات والنشـاطات على األرض".
ٌ
توزيع للمهام ضمن مكاتب

تقول الحقوقية هدى رسجاوي ،ورئيسـة
مكتـب املـرأة يف مجلس معـرة النعامن،
إن فكـرة التجمـع بـدأ الحديـث عنها قبل
أكثر من عـام ونصـف ،واصفـ ًة املؤمتر
بأنـه "ميثل املـرأة وخطـوة أوىل لتوحيد
الجهـود يف محافظـة إدلب".
وشـاركت عشرات املنظمات واملراكـز
النسـائية يف املحافظـة ،وطـرح
الحـارضون مسـودة نظـام داخلي،
عبرت عـن األفـكار واألهـداف والغايـة
ّ
مـن التجمـع ،وفـق رسجـاوي.
وانتخبـت الحـارضات خلال املؤمتـر،
رئيسـة للتجمـع ونائ ًبـا وأمينـة رس،
إضافـة إىل توزيـع ممثلات املنظمات
على املكاتـب :الصحـي والقانـوين
واملـايل والتنمـوي ومكتـب املشـاريع
وغريهـا.
وتؤكـد الحقوقيـة لعنـب بلـدي أن
"سـيدات مـن خـارج إدلـب أرسـلن
طلبـات للمشـاركة" ،مشير ًة إىل أن
"الخطـوة املقبلـة هـي التواصـل مـع
بقيـة املحافظـات ،للتوحد عىل املسـتوى
النسـايئ ،وتنظيـم طاقـات املـرأة على
مسـتوى املناطـق املحـررة".
ٌ
آمال بمشاركة الخبرات
تتمنـى رهـام جمعـة ،مـن منظمـة

"بصمـة جانوديـات" ،العاملـة يف
ريـف جسر الشـغور ،والتي شـاركت
يف املؤمتـر ،أن تكـون الخطـوات
املقبلـة أكثر تنسـيقًا ،وتقـول لعنـب
بلـدي إن مشـاركتها كانـت للتعـرف

على ممثلات املنظمات ،والهيكليـة
األساسـية للعمـل.
وتـرى جمعة أن إدلـب تفتقر للمشـاركة
بين الخبرات النسـائية" ،فنحـن منلـك
مـوارد برشيـة كبيرة ،ويجـب توزيعها

على كافـة املناطـق لتعويـض النقـص
يف مجـاالت مختلفـة ،مـا يُعـزز عمـل
املنظمات النسـوية املشترك".
أول مؤتمر تأسيسي لجمع المنظمات النسائية
في الشمال السوري
 25أيار ( 2017عنب بلدي)
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كولشيسين؟
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الصيام

من وجهة نظر طبية

كولشيسين ،كومليديتين ،غوتين ،هـي أسماء تجاريـة
ملركـب كولشيسين  ،COLCHICINEوهـو مركب كياموي
تـم اسـتخالصه يف البدايـة مـن زهـور نبـات اللحلاح
(وهـو عشـبة طبية شـهرية لهـا عدة تسـميات مثـل فريوة
الشـايب ،السـورنجان ،خمرية العرب ،حافـر املهر ،وخمرية
العطـار) ثـم تـم تركيبـه مخربيًا بعـد ذلك.
ومـع أن آليـة عمل الكولشيسين ماتزال غير واضحة بدقة،
إال أن هنـاك مـا يفيد أنه يوثر بشـكل كبري على الربوتينات
املوجـودة يف الجسـم ،ما يسـاعد عىل التخفيف من ترسـب
األمالح يف املفاصل واألنسـجة ،فيقلـل االلتهاب واألمل.
ويستخدم الكولشيسين في الحاالت التالية:
علاج نوبـات النقـرس ،فقط مـن أجـل التخفيف مـن آالم
التهابـات املفاصـل يف حـاالت اشـتداد مـرض النقـرس،
ويكـون أكثر فائـدة عندمـا يتـم تناولـه عند بدايـة ظهور
األعـراض مبـارشة ،ويعتبر الكولشيسين مـن العالجـات
التجريبيـة يف حـال الشـك بالنقـرس ،حيث يعطـى املركب
للمريـض فـإذا تحسـن فالحالة نقـرس وإذا مل يتحسـن قد
يكـون السـبب مرضً ـا آخر.
علاج داء حمـى البحر املتوسـط ،ويكون اسـتخدامه وقائ ًيا
ملنـع تكـرار أزمـات املـرض ولجعلهـا أقـل حـدة يف حـال
حدوثهـا ،وكذلـك ملنع حـدوث داء نشـواين يف سـياق هذا
املـرض ،أمـا فعاليتـه يف املراحـل الحـادة للهجمـة فهـي
فعاليـة مشـكوك فيهـا ،وتعترب االسـتجابة للعالج املسـتمر
بالكولشيسين (تخليـص املريـض مـن األزمـات أو تقليـل
عددهـا) مؤكد ًة لتشـخيص حمـى البحر األبيض املتوسـط.
عالج بعـض األمـراض املزمنة ،كالتشـمع الكبـدي ،أمراض
الكولـون ،داء بهجت ،الصـداف ،وغريها.
معلومات صيدالنية
يصنـع كولشيسين على شـكل أقـراص فمويـة ( 0.6ملغ
وملـغ) ،وكان يصنـع على شـكل حقـن وريدية أيضً ـا ،إال
أن الحقـن حظـرت ملا قد تسـببه مـن مخاطر قاتلـة نتيجة
جرعتهـا السـمية ،ومن هـذه اآلثـار :نقص يف عـدد خاليا
الـدم ،أعـراض قلبيـة ،وفشـل يف األداء الوظيفـي لبعـض
األعضـاء الحيوية يف الجسـم.
وهـو يعطـى للوقايـة مـن حمـى البحـر األبيض املتوسـط
مـدى الحيـاة بالجرعـات التالية:
لألطفـال بعمـر  5سـنوات ومـا دون مبقـدار  0,5ملـغ/
اليـوم ،وبعمـر أكثر مـن خمـس سـنوات مبقـدار 1,5-1
ملغ/اليـوم على  3-2جرعـات ،وللبالغين مبقـدار 2-1
ملغ/اليـوم على  3-2جرعـات.
كما يعطى لعالج النقرس بالجرعات التالية:
يف النقـرس الحـاد يعطـى مبقـدار  1,2-0,5ملـغ يف
البداية ،ثم  0,6-0,5ملغ كل سـاعة إىل سـاعتني أو 1,2-1
ملـغ كل سـاعتني إىل حين زوال األمل أو حـدوث غثيـان أو
قـيء أو إسـهال أو الوصول إىل الجرعـة اإلجاملية القصوى
 8ملـغ ،ويجـب االنتظـار ثالثـة أيـام قبـل البـدء بشـوط
عالجـي آخر.
للوقايـة مـن نكس النقـرس يعطى مبقـدار  0,6-0,5ملغ/
اليـوم أو كل يومين ملدة شـهر عىل األقل.
مالحظات
قـد يـؤدي املركـب إىل حـدوث بعـض اآلثـار الجانبيـة
الهضميـة مثـل :غثيـان ،إقيـاء ،إسـهال ،أمل بطنـي ،وقـد
يـؤدي إىل آثـار جانبيـة أخـرى لكـن بشـكل نـادر مثـل:
اضطـراب وظائـف الكبـد ،اضطرابـات دمويـة (نقـص
عـدالت وفقـر دم) ،نقـص يف الحيوانـات املنويـة (عقـم
مؤقـت) ،حكـة واضطرابـات جلديـة ،ويجـب وقـف الدواء
عنـد ظهـور آثـار جانبيـة.
هناك تداخـل بني الكولشيسين وبعض األطعمـة واألدوية،
فيجب على املريض عـدم رشب عصري الكريفـون ،وتجنب
املرشوبـات الكحوليـة ،وعـدم تنـاول املضـادات الحيويـة
مـن نـوع ماكرواليـد ،وكذلـك أدويـة الشـحوم ،ومضادات
الفطـور ،وموسـعات القصبـات ،وحـارصات قنـوات
الكالسـيوم ،والديجوكسين ،فكلهـا تزيد من سـمية الدواء.
يجـب عـدم إعطـاء الكولشيسين للمـرأة الحامـل ألنـه قد
يسـبب تشـوهات لـدى الجنين ،كذلـك مل يثبـت أمانـه
للمرضعـات لـذا ال ينصـح بتناولـه.

من المعروف أن صيام رمضان هو أحد األركان الخمسة لإلسالم ،ورغم مشقته ،خاصة مع
قدومه في فصل الصيف وما يرافقه من ارتفاع درجات الحرارة وطول ساعات النهار ،فإن
معظم المسلمين يلتزمون به كفرض ديني ،ويتحدثون عن فوائده الروحية في تهذيب
النفس وتعويدها على الصبر والتحمل ،وعن فوائده االجتماعية في تقوية أواصر الترابط
االجتماعي بين أفراد المجتمع ،إذ يشعر الغني بشعور الحرمان الذي يعانيه الفقير ،ما يدفعه
للعطف عليه ومساعدته ،ولكن للصيام فوائد صحية ً
أيضا أثبتها العلم الحديث.
د .كريم مأمون
يعمـل الصيـام عىل راحـة الجهـاز الهضمي ،إذ
مينحـه فترة مـن الراحـة ملـدة ال تقل عـن 12
سـاعة يوم ًيا ،ومع أن إفراز العصـارات الهاضمة
يبقـى مسـتم ًرا ،إال أنـه يكـون مبعدل أقـل ،فإذا
تـم اختيـار اإلفطـار والسـحور بشـكل صحـي
مـن حيـث الكميـة والنوعية ،فـإن ذلك يسـاعد
على تحسين أداء الجهـاز الهضمي.
يسـاعد الصيـام عىل خفض مسـتويات السـكر
(الجلوكـوز) يف الـدم ،فهـو يعمـل على زيادة
اسـتقالب الغلوكـوز إلنتـاج الطاقـة للجسـم،
وهـذا يـؤدي إىل خفـض إنتـاج األنسـولني
(املسـؤول عـن تحويـل السـكر إىل دهـون
ونشـويات للحفـاظ على مسـتواه يف الـدم
ضمـن الطبيعـي) مـن البنكريـاس ،ما يسـاعد
على راحـة البنكريـاس.
يسـاعد الصيـام على زيـادة حـرق الدهـون؛
إذ تكـون االسـتجابة األوىل للجسـم أثنـاء
الصيـام هـي اسـتهالك سـكر الجلوكـوز ،ثـم
الدهـون ،إلنتـاج الطاقـة الالزمة للجسـم ،وهذا
يخفض مسـتوى الكوليسترول يف الـدم (يزيد
مسـتويات الكوليسترول الجيـد ويخفـض
مسـتويات الكوليسترول الضـار) ،وكذلـك
يخفـض مسـتويات الدهـون الثالثيـة.
الصيـام مفيـد ملـرىض ارتفـاع ضغـط الـدم،
فأثنـاء الصيـام تنخفـض معـدالت التمثيـل
الغـذايئ ،وتنخفـض معـدالت الهرمونـات
كاألدرينالين ،كما تنخفـض الشـحوم الضارة
(الكوليسترول والشـحوم الثالثيـة) ما يسـاعد
على خفـض مسـتويات ضغـط الـدم.
يحمـي الصيـام القلـب والدمـاغ مـن الجلطات،
فتخفيـض الدهـون الضـارة يقـي مـن اإلصابة
بتصلـب الرشايين ويقلـل
مـن
بالتـايل
جلطـات

القلـب والدمـاغ.
يحفّـز الصيام خسـارة الوزن ،فيعمـل عىل منع
تخزيـن الدهـون يف الجسـم ،وحـرق الدهـون
املخزنـة ،ويخفـض معامـل كتلة الجسـم ويقلل
محيـط الخرص.
يعـزز الصيـام إزالـة السـموم ،خاصـة املـواد
الحافظـة واإلضافـات الغذائيـة التـي تتحـول
إىل سـموم داخـل الجسـم ويتـم تخزينهـا يف
خاليـاه ،وأثنـاء الصيام يتـم حرق تلـك الخاليا
والتخلـص مـن السـموم مـن خلال الكبـد
والـكىل.
يسـاعد الصيـام على علاج االلتهابـات ،إذ إن
التخلـص من السـموم املرتاكمة وتناقص نسـبة
التخمـر يف األمعـاء يقلل مـن حـدوث الدمامل
والبثور ،ويسـاعد عىل شـفاء بعض االلتهابات،
كالتهـاب املفاصـل والنقـرس ،ويخفـف مـن
الحساسـية الجلديـة ،ويقلـل مـن حـدة بعـض
األمـراض الجلديـة كالصدفية.
يقـي الصيـام الجسـم مـن األورام ،فالجـوع
يجبره على اسـتهالك الخاليـا الضعيفـة،
فيتخلـص بذلـك من الخاليـا التالفـة واملريضة،
وقـد يقضي بذلـك على الرسطـان يف بدايته.
يعـزز الصيـام العـادات الغذائيـة الصحية ،فقد
لوحـظ أنـه يسـاعد عىل خفـض الشـهية تجاه
تنـاول األطعمـة الجاهـزة ويحفـز الرغبـة يف
تنـاول املـاء والفواكه.
يعـزز الصيـام الجهـاز املناعـي ،عـن طريـق
زيـادة عـدد كريـات الـدم البيضـاء والحمـراء
وعـدد الصفيحـات الدمويـة ،وإزالـة سـموم
الجسـم ،وخفـض الدهـون ،وتعزيـز املحتـوى
الغـذايئ للجسـم مـن الفيتامينـات واملعـادن،
عـن طريـق الخضراوات والفواكه ،التـي يكرث
تناولهـا يف رمضـان ،وتحفيـز تجـدد الخاليـا
بعـد التخلـص مـن الخاليـا الضعيفـة ،كل ذلك
يسـاعد على تقويـة جهـاز املناعـة.
يسـاعد الصيـام يف التغلـب على
مشـكالت إدمـان النيكوتين
والكافيين وغريهـا ،إذ إنـه يجرب

الصائـم أن ال يقترب منهـا ،وهـذا يزيـد إرادته
يف التخلـص منهـا.
مينـح الصيام اإلنسـان فرصـة للهـدوء النفيس
وراحـة الضمير ،وهـو مـا يسـهم بتخفيـف
االضطرابـات النفسـية كالقلـق واالكتئـاب.
ما الشروط الواجب على الصائم أن يلتزم بها
لتحقيق فوائد الصيام الصحية؟
الحصـول على الفوائد الصحيـة التـي ذكرناها
مشروط باتبـاع الصائـم لنظام غـذايئ صحي،
يشمل :
تنـاول وجبات فطور وسـحور صحية ،مامرسـة
نشـاط بدين معتـدل ،االمتناع عـن التدخني.
وبشـكل عام يجـب االعتـدال يف تنـاول الطعام
عىل السـحور واإلفطار ،وزيادة تنـاول الخضار
والفواكـه ،وتقليـل تناول الدهون والسـكريات.
وينصـح عنـد اإلفطـار بتنـاول حبة مـن التمر
عنـد بدايـة اإلفطـار لتـزود الجسـم بالطاقـة
الرسيعـة ،ثـم تنـاول الشـوربات السـاخنة
التـي تنبـه الجهـاز الهضمـي لالسـتعداد للبدء
باسـتقبال الطعـام ،ألن البـدء بـأكل اللحـوم
والخبـز فـو ًرا يـؤدي إىل فقـدان الكثير مـن
فوائـد الصيـام الصحيـة ،فهـذه املـواد تأخـذ
طويلا يك يتـم هضمهـا ،وتحـول جز ًءا
ً
وقتًـا
منها إىل سـكر يشـعر اإلنسـان معه بالشبــع،
ويف هـذا الوقـت يسـتمر اإلنسـان يف األكل
توهما منـه أنـه
وميلأ معدتـه فـوق طاقتهـا
ً
مـازال جائ ًعـا ،وهـو مـا يـؤدي إىل التخمـة
وعسر الهضـم وتراكـم الدهـون مجـددًا يف
الجسـم.
را ،نؤكد أنه ورغـم الفوائـد الصحية الكثرية
أخي ً
للصيـام إال أن هنـاك العديـد مـن الحـاالت التي
لهـا خصوصيـات يجـب أخذهـا بعين االعتبار،
مثـل داء السـكري وأمـراض الـكىل وأمـراض
املعـدة ،وكذلـك حـاالت الحمـل واإلرضـاع،
وهـؤالء يجـب أن يستشيروا طبيبهم قبـل البدء
بالصيـام ،تجن ًبـا ألي آثار سـلبية قـد تصيبهم.
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“فيس بوك”
تتيح ميزة
الدردشة عبر
البث المباشر بين
األصدقاء فقط

أعلنـت رشكـة “فيـس بـوك” عـن إضافـة ميـزة
جديـدة على منصتهـا االجتامعيـة ،تتيـح
للمسـتخدم إمكانيـة مشـاهدة البـث املبـارش
ألي فيديـو مـع أصدقائـه عبر إضافتهـم إىل
الدردشـة.
وبحسـب مـا ذكـرت الرشكـة عبر مدونتهـا
الخاصـة ،الثالثـاء  23أيـار ،فـإن امليـزة الجديدة
تتيـح لألصدقـاء التعليـق على البـث املبـارش
بعيـدً ا عـن تعليقـات املاليين ،ودون أن تظهـر
تعليقاتهـم لألشـخاص غير األصدقـاء.
وتسـمح امليـزة للمسـتخدمني بالبـث املبـارش
لألصدقـاء والتمتـع بقـراءة ومتابعـة التعليقـات
التـي يقـوم بهـا عـدد قليـل مـن األصدقـاء بدالً

البجعة
السوداء
لـ نسيم طالب

مـن محاولـة فحـص ومتابعـة كل تعليـق على
فيديوهـات البـث املبـارش العامـة.
وجـاءت هـذه امليـزة عقـب انتقـادات واجهتهـا
الرشكـة مـن قبـل املسـتخدمني حـول فكـرة
تعليـق املاليين على البـث املبارش والـذي عرض
املحتـوى املعـروض للتشـويه.
وتشير إحصائيـات “فيـس بـوك” إىل أن
التعليقـات على البـث املبـارش العـام تتجـاوز
املعـدل العـادي للتعليـق بعشر مـرات.
كما أضافـت “فيـس بـوك” ميـزة جديدة باسـم
“ ”Live Withوالتـي تسـمح للمسـتخدم بدعـوة
صديـق للمشـاركة بالبـث املبـارش ،ليتمكـن مـن
الحديـث معـه وينضـم إىل البـث بـكل سـهولة.

ومـن املتوقـع أن تالقـي امليـزة ،التـي ف ّعلتهـا
الرشكـة أمـس االثنين ،إعجـاب املسـتخدمني
كونهـا تزيـد التفاعـل واملتعـة بين األصدقـاء.
وكانـت رشكـة “فيـس بـوك” أتاحـت ميـزة البث
املبـارش عبر تطبيقهـا ،منتصـف العـام املايض،
والتـي تتيـح ألي شـخص بـث تسـجيل مصـور
على الهـواء مبـارشة مـن هاتفـه املحمول.
إال أن امليـزة وضعـت “فيـس بـوك” يف ورطة مع
تكـرر بـث جرائـم القتـل واالعتـداء على الهواء
مبـارشة ،وسـط تعهـدات مـن مؤسـس املوقـع،
مـارك زوكربيرغ ،بعـدم السماح بتكـرار تلـك
الحـوادث.

احذروا االختراق عبر ترجمة األفالم
حـذّرت الرشكة األمنية العامليـة " “Check Pointمن
اختراق األجهزة الذكية والحواسـيب الشـخصية ،من
خلال ترجمات األفلام التـي يُح ّملها املسـتخدمون
ملشـاهدة األفلام األجنبية.
ونشرت الرشكـة يف  23أيـار الجاري ،تقريـ ًرا حول
القضيـة ،ترجمـت عنـب بلـدي مقتطفـات منـه،
وأكـدت خاللـه رصدها عشرات االخرتاقـات ألجهزة
وحواسـيب ،موضحـ ًة أن امل ُهاجـم “يـزرع أكـوادًا
خبيثـة داخـل ملفـات الرتجمـة”.
تسـتغل األكـواد ثغـرات أمنيـة موجـودة يف برامـج
تشـغيل األفالم الشـهرية مثل “ ”VLCو”Popcorn-
 ”timeو” ”Stremioوغريهـا.
ووفـق الرشكـة األمنيـة ،فإن نفـس الثغـرة موجودة

ألول مرة..
قنوات عربية
في تطبيق
“سناب شات”

يف أكثر مـن  200مليـون برنامـج متوفّر لتشـغيل
األفلام ،سـوا ًء على األجهـزة الذكيـة أو على
الحواسـيب.
ال دالئل عىل اسـتغالل الثغـرات حتى اليوم ،بحسـب
تقريـر الرشكـة ،الـذي لفـت إىل تجاهـل الكثير من
املسـتخدمني للتحديثـات األمنيـة ،مـا يجعلهم ضمن
املسـتهدفني ،كـون التوجـه إىل تحميـل الرتجمات
يزيـد بشـكل مطّرد سـنويًا.
وينظـر برنامـج مكافحـة الفريوسـات إىل ملفـات
الرتجمـة النصيـة ،على أنهـا ملفـات حميـدة وال
يحجبهـا حتـى يف حـال احتوت على أكـواد خبيثة،
وفـق تقنيين.
واقرتحـت “ ”Check Pointتحديـث برامج تشـغيل

الفيديـو على الحواسـيب واألجهزة الذكيـة ،وتحميل
ملفـات الرتجمـة مـن مصـادر موثوقـة ،والتأكد من
خلوهـا مـن الربمجيـات الخبيثـة ،التـي ميكـن أن
تسـيطر على الجهـاز بالكامل.
ويتزامـن الحديث عـن االخرتاق مـع هجامت انترشت
على نطـاق واسـع تحـت مسـمى “وانـا كـراي”،
وأصابـت خلال شـهرين ،آالف األجهـزة مـن خلال
ثغـرة أمنيـة يف نظام “وينـدوز”.
وليسـت املـرة األوىل التي تكشـف فيهـا الرشكة ،عن
برمجيـات خبيثـة واخرتاقات يف األجهـزة ،إذ تحدثت
أواخـر العـام املـايض ،عـن إصابـة بيانـات أكرث من
مليـون مسـتخدم هواتـف “أندرويـد” ،مـا جعلهـا
معرضـة للخطر.

أتاحـت رشكة “سـناب شـات” ألول مـرة قنوات
عربيـة ضمن خدمـة “ديسـكفر” ،يف تطبيقها
على الهواتـف الذكية.
وكانـت الرشكـة أطلقـت خدمـة القنـوات بداية
عـام  ،2015إال أنهـا اقتصرت منـذ ذلـك الحني
على القنـوات األجنبية.
ووفـق مـا رصدت عنـب بلدي يف أحدث نسـخة
مـن التطبيق ،فإن وسـائل إعالم عربيـة أبرزها:
“الجزيـرة” و”العربيـة” و”سـكاي نيـوز”،
إضافـة إىل مجلات ومواقـع منوعـة ،أضيفـت
ضمـن خدمـة “ديسـكفر” يف التطبيـق.
وتسـمح الخدمـة للمسـتخدمني ،التعـرف عىل
األخبـار الجديـدة لبعض وسـائل اإلعلام ،ولكن
بطريقـة مختلفة ،إذ يُعـرض املحتوى املخصص
لـ”سـناب شـات” ،بشـكل تفاعلي مـن خلال
تسـجيالت مصورة ،ونصـوص مكتوبة ضمنها.
بدورهـا أعلنـت قنـاة الجزيـرة إطلاق قناتهـا
اليوميـة يف التطبيـق ،مؤكـد ًة أن محتواهـا
سـا لجيـل الشـباب
سـيكون “عرصيًـا ومك ّر ً
العـريب الواعـي".
وقـال املديـر التنفيـذي للقطـاع الرقمـي يف

الجزيـرة ،يـارس بشر“ ،هـذه ليسـت مجـرد
محاولـة للوصـول إىل شـباب القـرن 21
وتو عيتهـم ” .
وأضـاف أن املحتـوى الرقمـي ضمـن الخدمـة
“سـ ُيختار بعنايـة فائقـة لتلبيـة احتياجـات
مجتمـع “سـناب شـات” ،وإبقـاء مسـتخدمي
تلـك املنصـة الحيويـة ،على اطلاع بآخـر
األخبـار”.
ويـرى خبراء تقنيـون أن “سـناب شـات”،
تسـعى مـن خلال إضافـة أدوات جديـدة ،إىل
تلايف الخسـائر التـي لحقـت بهـا ،نتيجـة
تقليـد مزاياهـا مـن قبـل تطبيـق “فيـس بوك”
و”إنسـتغرام”.
تعتـزم الرشكـة ،املالكـة لتطبيـق الرتاسـل
الفيديـوي ،إضافـة املحتـوى األصلي للربامـج
التلفزيونيـة املتنوعـة.
ووفـق مواقـع تقنيـة فـإن الربامج ،سـتتضمن
املسلسلات واألفلام الوثائقيـة وبرامـج “TV
 ،”Showوقـد يتطـور األمـر ليصـل إىل عـرض
حلقـات ،إخباريـة وسياسـية ورياضيـة
واقتصاديـة وغريهـا.

كنـت أسـمع على الدوام
ُ
"لقـد
مـن أولئك الذين يكربونني سـ ًنا
أن الحـرب األهليـة (اللبنانيـة)
التـي دامـت زهـاء سـبع عرشة
سـنة سـوف تنتهي يف غضون
أيـام قليلـة .ولقـد بـدا هـؤالء
ٍ
على ثقـة شـديدة بصحـة
توقعاتهـم حـول مدة اسـتمرار
الحـرب".
بهـذه الذكـرى يسـتهل املؤلـف
نسـيم طالـب كتابـه "البجعـة
السـوداء ..تداعيـات األحـداث
غير املتوقعـة" ،والـذي يناقش
فيـه "اليقين" الـذي ينتشر
بسـهولة ويتعـزز بقـ ّوة يف
مختلـف األوسـاط االجتامعية،
النخبويـة وغريها ،حول مسير
األحـداث وقـادم األيـام ،مـا
يجعلنـا عرضـة لهـزات ضخمة
غير متوقعـة ترتكنـا بأوضـاع
مكشـوفة متا ًمـا.
ولعـل تلـك الذكـرى وذاك اليقني
ّ
يذكرنـا كذلـك بالتنبـؤات التـي
حملهـا سـوريون كثر حـول
الكيفيـة التـي سـيتطور بهـا
الحـراك الثوري واإلطـار الزمني
الـذي سيشـغله.
يسرد الكاتب يف مؤلفـه امل ُمتد
على  534صفحـة ،واملنشـور
مـن طـرف الـدار العربيـة
للعلـوم -نـارشون عـام ،2007
أمثلـة كثيرة عىل مجـاالت كان
يُتوقـع وبشـدّ ة أنهـا سـتتجه
بشـكل معين ثـم حصـل تحول
دراماتيكي كبير فيهـا ،إن
بلحظـة خاطفـة أو بشـكل
تدريجـي متعاقب ،مبـا يف ذلك
أزمـات اقتصاديـة وسياسـية
شـهرية.
ويف محاولـة تحسين تكهناتنا
املسـتقبلية يُقدّ م الكاتب نظرية
الفيلسـوف "كارل بوبـر" يف
الظـن والدحـض ،والتـي تُركّـز
على التفتيـش عـن املالحظات
يكـن لهـا
والظواهـر التـي ُ
أن تقيـم الربهـان على خطـأ
كل "ظـن" نقـوم بصياغتـه
والشـعور برجحـان كفتـه،
ومناقشـة "ملـاذا قـد ال ترجـح
فكرتنـا؟" و"مـا الذي سـنفعله
يف هـذه الحـال؟".
يُشـدّ د املؤلـف أن الكتـاب ليـس
دعـو ًة للتشـكيك الـذي مينـع
مـن وضـع التوقعـات ورسـم
الخطـط للتعامـل معهـا مـن
منظـور أنـه ليـس باإلمـكان
التنبـؤ بشيء ،وإمنـا تحسين
الطريقـة التـي نبنـي بهـا تلـك
االعتقـادات.
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أفقي
1 .1إحدى الحواس  -البحرية األمريكية
(معكوسة)
2 .2مجموع الحيل والقدرات الفردية يف
عمل ما  -ما يوضع عىل الثور لجر
محراث أو تدوير ساقية
3 .3يبكني  -أعرس (معكوسة)
4 .4شبل الدب  -خالف نفس (معكوسة)
5 .5متشابهة  -وضع يف شكل قوالب
6 .6يعطي وعدًا  -طمع شديد
7 .7صالت (فيها همزة مقلوبة ياء)  -يف
رغد من العيش
8 .8هرب  -إذا أغضب االبن والدته فيجب
عليه رسي ًعا أن ....
 9 .9قائد أوزبيك من القرن الرابع عرش
ومؤسس الساللة التيمورية  -نصف
وميض
1010ريفي  -فنانة كوميدية مرصية اسمها
الحقيقي نونيا نوشكا
عمودي
1 .1املطربة البدوية امللقبة بسمراء البادية
2 .2فراش الطفل الرضيع  -عكس خري
3 .3قاصدة مع سبق االرصار  -ثلثا توت
4 .4تغذية املاشية يف املناطق العشبية -
متشابهة
5 .5مغنية لبنانية
6 .6ثلثا بيت  -يف املقدمة
7 .7يستخدمه العب كرة التنس مثال
8 .8فنان مرصي من أصل سوري اسمه
الحقيقي أنور يحيى النقاش
9 .9االسم السابق للفنان املرصي عمر
الرشيف
1010مغني لبناين يحمل الجنسية الكندية

بإصابة السومة
والخطيب

للمشاركة في تحرير صفحات "عنب بلدي" يمكنكم إرسال مشاركاتكم
عبر البريد اإللكتروني إلى enabbaladi@gmail.com
اآلراء الواردة في الجريدة ال تعبر بالضرورة عن رأي عنب بلدي

المنتخب السوري
يتحضر
للقاء الصين

عنب بلدي  -السنة السادسة  -العدد  - 275األحد  28أيار/مايو

رياضة

2017

19

الدوريات األوروبية الكبرى

تبوح بأسرارها

باحـت الدوريـات األوروبيـة الكبرى بـكل
أرسارهـا مـع انتهاء املوسـم الحايل ،الذي شـهد
رصا ًعـا كبيرًا على اللقـب ،مل يحسـم حتـى
الجـوالت األخيرة.
يف بعـض الدوريـات حصـل مـا كان مفاج ًئـا
بوصـول فريـق غري متوقـع إىل اللقـب وبعضها
ما كان متوق ًعا ،إذ مل يغري املوسـم الطويل شـي ًئا
مـن هويـة حامـل اللقـب ،كما هـو الحـال يف
الـدوري اإليطايل.
البداية من إنكلترا
متكن فريق تشـليس من اسـتعادة اللقـب ،الذي
فقده لصالح ليستر سـيتي يف املوسـم املايض،
متفوقًـا على صاحـب املركـز الثـاين توتنهـام
هو تسرب .
وهـذه هـي املـرة السادسـة التي يحمل تشـليس
فيهـا لقـب الـدوري اإلنكليـزي ،وجـاءت بفضل
مدربه اإليطـايل أنطونيو كونتـي ،وأثبت الفريق
اللنـدين علـ ّو كعبـه على بقيـة املنافسين إذ
فـرض هيمنتـه منـذ البدايـة عىل صـدارة جدول
الرتتيـب حتـى النهاية.
وأنهـى تشـيليس "الربميريليـغ" يف املركز األول
برصيـد  93نقطـة ،بفارق سـبع نقـاط عن أقرب
وحـل مانشستر
ّ
منافسـيه توتنهـام هوتسبر،
سـيتي ثالثًا بــ  78نقطة ،يليـه ليفربـول راب ًعا.
واعتمـد املـدرب اإليطايل على عدد مـن نجومه
يف مشـوار التتويـج بلقـب الـدوري اإلنكليـزي
املمتـاز ،على غـرار صانـع األلعـاب البلجيكي
إيديـن هـازارد ،ومواطنـه الحارس تيبـو كورتوا،
واملهاجـم اإلسـباين دييغـو كوسـتا ،ومواطنـه
بيـدرو رودريغيـز وآخرين.
يخـل املوسـم الكـروي يف إنكلترا مـن
ُ
ومل
مفاجـآت مـن العيـار الثقيـل ،حيث فشـل ناديا
أرسـنال ومانشستر يونايتد يف إنهاء املسـابقة
املحليـة يف أحد املراكـز األربعـة األوىل ،ليضمنا
وجودهما يف مسـابقة الـدوري األورويب
"يوروباليـغ".
لكن مانشستر عـاد إىل دوري األبطال ،بتتويجه
بلقـب "يوروباليـغ" على حسـاب أياكـس
أمستردام األسـبوع املـايض ،وهي املـرة األوىل
التـي يطبـق فيهـا هـذا النظام.
وبإمـكان كونتـي أن يُضيـف لق ًبـا آخـر إىل
خزائنـه وخزائـن "البلـوز" ،إذ تنتظـره املبـاراة
النهائيـة يف كأس االتحـاد اإلنكليـزي أمام جاره
اللـدود أرسـنال ،يف مبـاراة قـد تُحـدد بشـكل
كبري مصير املـدرب الفرنيس أرسين فينغر مع
"املدفعجيـة".
اليوفي البطل الوحيد في إيطاليا
اسـتمر الوضـع على حالـه بسـيطرة كاملـة
ليوفنتـوس عىل املشـهد املحلي بأكملـه ،عندما
حسـم لقـب "الكالتشـيو" لصالحـه للمـرة

يواصل املنتخب السـوري تحضرياتـه للتصفيات
املؤهلـة لـكأس العـامل يف روسـيا ،2018
وسـيخوض مباراتين وديتين أمـام نظرييـه
العماين واليابـاين يف الثـاين والسـابع مـن
الشـهر املقبـل تحضريًا ملبـاراة الصني الرسـمية
يف الثالـث عشر منـه ضمـن الـدور النهـايئ
للتصفيـات.
وضمـت القامئـة التـي أعلنهـا مـدرب املنتخـب
أميـن الحكيـم  23الع ًبـا ،هـم إبراهيـم عاملـة
وأحمـد مدنية ومحمود اليوسـف ونديـم الصباغ
وفراس الخطيـب وعمر خريبين وأحمد الصالح
وعمـرو امليـداين وخالـد املبيـض ويوسـف قلفا
ونصـوح نكـديل وأحمـد ديـب ومؤيـد العجـان
وعلاء الشـبيل وعـدي عبـد الجفـال ومحمـد
زاهـر امليداين وحسين الجويـد وفهد اليوسـف
ومارديـك مردكيـان ومحمـود املـواس وتامـر

السادسـة على التـوايل والــ 33يف تاريخـه،
وذلـك قبـل جولة واحـدة على نهاية املسـابقة،
يف حين مايزال الصراع عىل الوصافـة محتد ًما
بين رومـا ونابـويل.
ويجمـع فريـق السـيدة العجـوز بين ثنائيـة
الـدوري وكأس إيطاليـا للعـام الثالـث على
التـوايل ،بعدمـا تـ ّوج باملسـابقة املحليـة الثانية
على حسـاب التسـيو بثنائيـة نظيفـة يف
املبـاراة النهائيـة ،كما تبـدو الفرصـة مواتيـة
لـه للتتويـج بالثالثيـة التاريخيـة ،إذا متكـن من
التفـوق عىل ريـال مدريـد يف كارديف يف نهايئ
التشـامبيونزليغ.
اليـويف أقصى خلال مشـواره يف دوري
األبطـال ،برشـلونة يف الـدور ربـع النهـايئ من
املسـابقة ،وميلـك مدربـه ماسـيمليانو آليغـري
كوكبـة مميـزة بين الالعبين الشـبان والخربة،
على غـرار األرجنتينيين غونزالوهيغوايـن
وباولـو ديبـاال ،إضافـة للظهري الربازيلي املتألق
داين ألفيـس ،والحـارس املخضرم جـان لويجي
بوفـون ،وثاليث خـط الدفـاع الصلـب ،جورجيو
كيلينـي وبونوتشي وبـارزايل.
بايرن ميونيخ عمالق ألمانيا
مل يجـد بايـرن ميونيـخ صعوبـة يف االحتفـاظ
ً
بطلا للـدوري األملـاين ،بفـارق كبري من
بلقبـه
النقـاط عن أقـرب منافسـيه ،عالوة على ابتعاد
بوروسـيا دورمتونـد عـن مسـتواه ومنافسـته
املعهـودة يف البطولـة املحليـة ،حيـث أنهـى
األخير املسـابقة يف املرتبـة الثالثـة.
وشـكل إنهـاء اليبزيـغ البوندسـليغا يف املركـز
الثـاين خلـف البطـل بايـرن ميونيـخ مفاجـأة
مدويـة ،بسـبب حداثـة عهـد النـادي يف الكـرة
األملانيـة بشـكل عـام.
وواصـل املدرب اإليطـايل كارلو أنشـيلويت ،الذي
أرشف على قيـادة العملاق البافـاري بدايـة من
صيـف عـام  ،2016نجاحاتـه الالفتـة يف القارة
العجـوز ،إذ بـات أول مـدرب يف التاريـخ ينجـح
يف تحقيـق ألقـاب أربعـة دوريـات مـن أصـل
البطـوالت الخمـس الكبرى ،وهـي دوريـات
إيطاليـا وإنكلترا وفرنسـا وأملانيـا.
ورغـم فـوز بايـرن ميونيـخ بلقـب الـدوري
اإليطـايل ،فـإن موسـمه مل يكـن مثال ًيـا بعـد
الخـروج مـن نصـف نهـايئ كأس أملانيـا،
واإلقصـاء على يـد ريـال مدريد يف ربـع نهايئ
دوري أبطـال أوروبـا.
يذكـر أن العملاق البافـاري فقـد اثنني مـن أبرز
العبيـه ،القائـد فيليـب الم ،ومتوسـط امليـدان
اإلسـباين تشـايب ألونسـو ،العتزالهام عامل كرة
القدم.
موناكو مفاجأة فرنسا
جر نـادي اإلمارة موناكـو مفاجأة
يف فرنسـا ،ف ّ

حـاج محمـد وعمـرو جنيـات وأحمد الـدوين.
وستشـهد تشـكيلة الحكيم عـودة الالعـب نديم
الصبـاغ ،وعمـر السـومة الـذي سـيحرض يف
مقاعـد البـدالء لكنـه لـن يشـارك يف جميـع
املباريات بسـبب إصابتـه التي تعـرض لها خالل
مبـاراة فريقـه األهلي السـعودي أمـام الرائـد
يف الثالثين مـن الشـهر املـايض يف الـدوري
السـعودي ،وأشـارت التقاريـر الطبيـة أن على
السـومة الغيـاب عـن املالعب لفرتة تتراوح بني
 25و 40يو ًمـا.
ويحتـل املنتخـب السـوري املركـز الرابـع يف
املجموعـة األوىل للتصفيـات برصيـد مثـاين
نقاط ،بينما يتصدر املنتخب اإليـراين املجموعة
بــ  17نقطـة ،يليه منتخـب كوريـا الجنوبية بـ
 13نقطـة ،ثم أوزبكسـتان بــ  12نقطة ،ويأيت
خامسـا بخمس نقـاط ،ثم قطر
منتخـب الصني
ً

ً
بطلا للمسـابقة
مـن العيـار الثقيـل ،بتتويجـه
املحليـة بـ 95نقطـة ،بفارق مثاين نقـاط كاملة
عـن حامل اللقـب يف السـنوات األخيرة باريس
سـان جريمـان املدجـج بالنجـوم واألسماء
الرنانة.
ويديـن املـدرب الربتغـايل ليونـاردو جارديـم لعدد
مـن العبيـه الشـبان ،أمثـال الربتغـايل برنـاردو
سـيلفا ،واملهاجـم الفرنيس الواعد كيليـان مبايب،
ومواطنـه تومـاس ليمار ،والربازيلي فابينيـو،
وباكايوكـو ،إضافـة لخبرة النمـر الكولومبـي
رادميـل فالـكاو ،والربتغـايل جـواو موتينيـو.
وبلـغ موناكـو أيضً ا بهذه األسماء الـدور نصف
النهـايئ مـن التشـامبيونزليغ قبـل أن يُطيح به
رفـاق بوفـون يف طريقهـم إىل النهايئ.
ً
الميرنغي بطل إلسبانيا
متكّـن نـادي ريـال مدريـد اإلسـباين مـن
اسـتعادة لقـب الليغـا الغائـب عـن خزائنـه منذ
خمسـة أعـوام ،وتحديـدً ا منـذ  ،2012وذلـك بعد
رصاع رشس مـع غرميـه التقليـدي برشـلونة،
الـذي رفـض رفـع الرايـة البيضاء رغم املسـتوى
املتذبـذب لفريـق املـدرب لويـس إنريكي حتـى
الجولـة األخيرة.
واسـتمرت اإلثـارة بين الغرميين التقليديين
حتـى الجولـة األخرية مـن الليغـا ،والتـي عرفت
فـوزًا لنـادي العاصمـة ريال مدريد عىل حسـاب
مضيفـه ملقـا ،يف حين حقـق برشـلونة فوزًا
صع ًبـا يف ملعبه ووسـط جامهيره ،وكان عىل
حسـاب إيبار.
وبنهايـة الليغـا وصـل فريـق املـدرب الفرنسي
زيـن الديـن زيـدان ،إىل النقطة  93بفـارق ثالث
نقـاط عـن برشـلونة ،الـذي اكتفـى مبوقـع
ً
ً
بطلا للـدوري
متنـازل عـن عرشـه
الوصافـة،
اإلسـباين يف املوسـمني األخرييـن.
وأثبـت املـدرب الفرنيس زين الديـن زيدان حنكته
التدريبيـة طـوال املوسـم الكـروي ،إذ نجـح يف
املـداورة بين العبيـه وخلـق فريقين قريبين
يف املسـتوى بين العنـارص األساسـية والبدالء،
علاوة على الحفـاظ على نجمـه الربتغـايل
كريسـتيانو رونالـدو مـن خلال اسـتدعائه
للمباريـات الكبيرة وإراحتـه يف املباريـات األقل
قو ة .
ووصل الفريق امللكي إىل لقبه الـ 33يف تاريخه
موسـ ًعا الفـارق بينه وبني برشـلونة إىل تسـعة
ألقـاب ،كما أنه ميتلـك فرصة ذهبيـة لالحتفاظ
ً
بطلا ملسـابقة دوري أبطـال أوروبا حيث
بلقبـه
بلـغ املبـاراة النهائية برفقة يوفنتـوس اإليطايل.
ويف حـال حـدث ذلـك يف الثالـث مـن حزيـران
املقبـل ،سـيجمع زيـدان بين ثنائيـة الـدوري
اإلسـباين ودوري أبطـال أوروبـا للمـرة األوىل
يف تاريـخ نـادي العاصمة اإلسـبانية ،يف إنجاز
فريـد مـن نوعـه للمـدرب الفرنسي الشـاب.

يف املركـز األخير بأربـع نقاط.
وتنتظـر املنتخـب ثلاث مباريـات مـع الصين
وقطـر وإيـران ،يتوجـب عليـه الفـوز بهـا
جميعهـا إن أراد الحفـاظ عىل حظوظـه بالتأهل
إىل النهائيـات.
كما أشـارت تقاريـر إىل أن أميـن الحكيـم
اسـتدعى العـب فريـق الوحـدة أسـامة أومري،
ً
بديلا لفـراس
لالنضمام إىل صفـوف املنتخـب
الخطيـب املصـاب.
وأكـد مديـر املنتخـب السـوري فـادي الدبـاس
أن خيـار اسـتدعاء األومـري هـو قـرار املديـر
رضا يف املباراتني
الفنـي ،وسـيكون الالعـب حـا ً
الوديتين ،أمـا فيما يخـص الالعـب فـراس
الخطيـب فـإن اإلصابة سـتحرمه مـن اللعب يف
يبت مبشـاركته مع
الوديتين املقبلتني ،على أن ّ
املنتخـب أمـام منتخـب الصين بحسـب تطـور

حالـة العلاج التـي سـيخضع لهـا يف املشـفى
الخـاص بأكادمييـة أسـباير بقطـر.
كما لفـت الدبـاس إىل أنـه سـيتوجه إىل قطـر
لالطمئنـان عىل سلامة الالعبني عمر السـومة
وفـراس الخطيـب قبـل توجهـه إىل العاصمـة
العامنية مسـقط.
وشـكل تزامن إصابـة الخطيـب والسـومة قلقًا
للجامهير السـورية ،بعـد موافقتهما على
العـودة إىل صفـوف املنتخـب مؤخـ ًرا ،وتعـ ّول
الجامهير على الالعبين يف تحقيـق نتائـج
جيـدة يف املواجهـات الثلاث املتبقية مـن جولة
الحسـم.
لكن مؤيـدي الثورة السـورية يتهمـون الالعبني
باللعـب ملنتخـب يديره نظـا ٌم قتـل زمالءهام يف
األنديـة السـورية ،عـدا عن املجـازر التـي يعترب
ً
مسـؤول عنها يف سـوريا.
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"مول" خيري للمهجرين في ريف إدلب
سوق " "IHH Mallالخيري في الدانا بريف إدلب  24 -أيار )IHH( 2017

افتتـح ناشـطون بدعمٍ مـن منظمـة " "IHHالرتكية
سـوقًا خرييًـا لدعـم املهجريـن الذيـن وصلـوا إىل
محافظـة إدلـب ،األربعـاء  24أيـار الجـاري.
وأنشـأت هيئـة اإلغاثـة اإلنسـانية الرتكيـة “”IHH
املـول ،يف مبنـى سـوق الحميديـة ،داخـل منطقـة
الدانـا يف ريـف إدلـب الشمايل ،ليقـدم خدماتـه
مجانًـا للمهجريـن مـن أريـاف دمشـق وحـي الوعر
يف حمـص مؤخـ ًرا.
ويتضمـن السـوق الخيري ألبسـة لكافـة الفئـات
العمريـة ،وأثاث ًـا منزل ًيا ومفروشـات ،إضافة إىل مواد
غذائيـة“ ،كبديـل عـن السـلة الغذائيـة التـي يعتمـد
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عليهـا كثيرون يف املنطقـة”.
عنـب بلـدي تحدثـت إىل عالء طقـش ،املنسـق العام
للسـوق ،وأوضـح أن الرشاء مـن محال “املـول” ،يتم
عـن طريـق بطاقـات تحتـوي رصيـدًا محـددًا مـن
النقـاط“ ،بحسـب أفـراد العائلـة” ،مؤكـدًا أن كافـة
البضائع مسـ ّعرة.
مـدة العمـل ضمن السـوق سـنة كاملة ،وفـق طقش،
وأشـار إىل أنه “يسـتهدف  100عائلـة يف يوم العمل
الواحـد” ،مقد ًرا عدد املسـتفيدين الكامـل بحوايل 15
ألـف عائلة.
مشروع السـوق الخيري يعتبر الخامـس للهيئـة،

إذ نظّمـت أربعـة أسـواق مؤقتة اسـتمر العمـل فيها
قرابـة  20يو ًمـا ،واسـتهدفت آالف العوائـل ،وفـق
املنسـق العـام لــ “ ،”IHH Mallالـذي لفـت إىل أن
السـوق يتميـز باسـتدامته لفترة طويلـة .وخرجـت
خلال األسـابيع املاضيـة مئـات العوائـل مـن بلديت
مضايـا والزبـداين يف ريـف دمشـق ،كما وصلـت
بعـض الدفعـات مـن مهجري حـي الوعـر إىل إدلب.
را إىل
وختـم املنسـق العـام للسـوق حديثـه ،مشي ً
أن شـهر رمضـان ،سيشـهد افتتـاح أربعـة أسـواق
خرييـة جديدة ،سـتتوزع على معرة مرصيـن وكافة
مخيمات املهجريـن والنازحين يف بلـدة أطمـة.

نبيل الشربجي

 20صفحة

مسابقة للدفاع المدني
في حماة الختيار
سائقي آليات ثقيلة
أجـرت مديريـة الدفـاع املـدين يف محافظـة حامة
اختبـا ًرا لنحـو  250شـابًا ،يف إطـار مسـابقة
النتقاء سـائقي آليـات ثقيلة للعمل ضمـن كوادرها
يف الريـف الغـريب للمحافظـة ،يف إطـار سـعيها
السـتكامل الشـواغر.
وقـال أحمـد نيروزي ،املسـؤول يف الدفـاع املدين
باملحافظـة ،إن املسـابقة جـاءت بعـد إعلان عنها
عبر وسـائل التواصـل االجتامعـي وعـن طريـق
املجالـس املحليـة ،والصفحـات الرسـمية للدفـاع
املـدين السـوري يف "فيـس بـوك".
وأوضـح يف ترصيـح لعنـب بلـدي أن املتسـابقني
خضعـوا لفحـص عملي على اآلليـة املـراد العمل
عليهـا ،بـإرشاف لجنة معتمـدة من مديريـة حامة،
وبحضـور بعـض املكاتـب مـن املجالـس املحليـة،
ضمـن جغرافيـة القطـاع الغـريب يف حماة.
وأضـاف نيروزي أن الفحـص العملي تبعـه
اختبـار نظـري ،ابتـدا ًء مـن  23أيار الجـاري ،من
خلال أسـئلة ومعايير توضـع مـن قبـل مـوارد
املديريـة ،مـع اشتراط مؤهلات للمتقـدم أبرزها
أن ميتلـك “خبرة يف قيـادة اآلليـات الثقيلـة،
حسـن السيرة والسـلوك ،الئـق بدن ًيـا ،وتحمـل
ضغوطـات العمـل".
مـن جهتـه ،قـال محمـد حمادة ،إعالمـي الدفـاع
املـدين يف حماة ،إن عـدد املتقدمني بلـغ نحو 250
شـخصا ،سـيتم انتقـاء األفضـل بينهـم بنـاء عىل
ً
الفحوصـات ،على أن تعلـن أسماء الناجحين يف
ختام املسـابقة.

ّ
سوري يحول
أعواد المثلجات
إلى مجسمات
واقعية

عبد الفتاح ،مواطن سوري ،نجار سوري ،مقيم في والية هاتاي التركية (األناضول)

متكـن سـوري مـن تحويـل مخلفات
األخشـاب وأعـواد املثلجـات املرميـة
يف الطرقـات إىل مجسمات واقعيـة
ذات أشـكال متعـددة.
وحظيـت املجسمات التـي يصنعهـا
السـوري عبـد الفتـاح ( 45عا ًمـا)،
املقيـم يف منطقـة أرسـوز التابعـة
جنـوب تركيـا،
لواليـة هاتـاي
باهتمام كبير لجاملهـا وبسـاطتها
ودقـة صنعهـا ،وفـق ترجمـة عنـب
بلـدي عـن “األناضـول”.
ويعمـل عبـد الفتـاح على جمـع
مخلفـات األخشـاب ،غير القابلـة
لالسـتعامل ،باإلضافـة إىل أعـواد
املثلجـات التـي يجدهـا يف الطريـق،
ويحولهـا ملجسمات خشـبية مـن
منـازل ،وسـيارات ،وشـاحنات،
وغريهـا.
ولجـأ عبـد الفتـاح مـن حلـب إىل
تركيـا ،مـع عائلتـه املؤلفـة مـن
زوجتـه وأطفالـه الخمسـة ،قبـل
ثالثـة أعـوام.
وكان يعمـل نجـا ًرا يف حلب لنحو 25
عا ًمـا ،واسـتمر يف نفـس املهنة لدى
قدومـه إىل تركيا.
وقال عبـد الفتاح إنه يأخذ األخشـاب
الفائضـة ،التـي يعتربهـا صاحـب
عملـه ال تنفـع ليشء ،ويجمـع أعواد
املثلجـات مـن الشـوارع ،ليعطيهـا
ً
أشـكال ومناذج
حيـاة ،وينتـج منهـا
خشـبية تعجـب مـن يراها.

