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سقى الله رمضان
هل تغّير

أم تغيرنا نحن؟
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بين حكم العادات
و "الجندرة"

انفتاح خجول على عمل 
المرأة في مناطق سيطرة 

المعارضة في سوريا

12 - 09

رمضان هادئ 
يتمناه السوريون

سواتر الغاب تشّرع عهد 
مناطق النفوذ في سوريا

"سـقى الله" عبـارة فصيحة معناهـا األصيّل 
وانتعـاش  املطـر  ونـزول  بالسـقيا  دعـاء 
الحيـاة يف املـكان املذكـور بعدهـا، وهو أمر 
ذو أهميـة مضاعفـة لسـّكان الباديـة، أما إذا 
ذُكـر بعـد "سـقى اللـه" فـرة زمنيـة مـا، 
فتُفيـد الحنـن والتمّنـي بعـودة تلـك األيام، 
الشـوق  أن  ورغـم  فواتهـا.  عـى  والتحـّر 
للـايض ومتّنـي عودتـه مـن طبائـع الناس 
عموًما، فـإن األمر بالنسـبة للسـورين اليوم 
أوكد، ولعّل اسـتخدامهم لـ "سـقى الله" بات 
بوتـرة أكـر وأشـّد حنيًنـا مـن ذي قبل مع 

اقـراب كل موسـم أو عيد أو طقـس، لهم فيه 
ذكريـات ولّـت، وعـاداٍت اندثرت، ومـن بينها 
رمضـان، الـذي ورغم أنـه "ينعـاد علينا" كل 
عـام، إال أّن نكهتـه اليـوم مختلفـة حسـب ما 
يؤكـد الجميـع بحرتهـم املصاحبـة لعبـارة 
"سـقى اللـه رمضـان"، فهل تغـّر رمضان؟

بالنسـبة لآلنسـة سـناء، وهـي مهندسـة من 
ريـف دمشـق، فـإّن رمضـان قـد تغـّر منذ 
الغوطـة  يف  دومـا  مدينتهـا  مـن  خرجـت 
الرشقيـة، تقـول "أمضيـت 25 رمضانًـا مـن 

حيـايت يف بيـت أهـيل يف دومـا....
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تناغم إيراني أسدي في البادية
ة تدمر- دمشق

ّ
على سك

تنظيم “الدولة” يهاجم الجرود
بعد حديث “حزب الله” عن “تسويات”

عنب بلدي - خاص 

الرشقـي  الجنـويب  ريـف حمـص  بـات 
خاليًـا متاًما مـن وجـود تنظيـم "الدولة 
تدمـر-  طريـق  وأصبـح  اإلسـامية"، 
قـوات  أرتـال  أمـام  معبّـًدا  دمشـق 
الخاضعـة  األجنبيـة  األسـد وامليليشـيات 
اإليـراين،  الثـوري"  "الحـرس  إلرشاف 
بعـد عمليـات عسـكرية ممتـدة منـذ آذار 
املايض، تسـتهدف باملقـام األول التنظيم، 
وتثـر ريبـة "الجيـش الحـر" الصامـت 

التطـورات. إزاء 

خمسة آالف كيلومتر في غضون شهر 
عمليًـا، بدأت قوات األسـد وحلفاؤه رسـم 
السـورية،  الباديـة  يف  دقيقـة  خطـوط 
عقـب اسـتعادتها مدينة تدمر مـن تنظيم 
"الدولـة"، يف الثـاين مـن آذار الفائـت، 
والتوجـه مـن محـاور مختلفـة للتوغـل 
وبالتـايل  والقريتـن،  تدمـر  جنـوب 
اسـتعادة حقـول النفط والفوسـفات يف 

خنيفيـس.
وتركـزت العمليـات من محاور متشـعبة، 
)جنـوب  حمـص  ريـف  يف  محـوران 
ومحـور  القريتـن(،  جنـوب  تدمـر، 
ثالـث يف ريـف دمشـق الرشقـي )رشق 
الضمـر باتجـاه سـبع بيـار(، ومحـور 
أخـر يف ريـف السـويداء الرشقـي، يف 
"الكاشـة"،  مبـدأ  عـى  تعتمـد  خطـة 
وتسـتهدف تنظيـم "الدولـة" و"الجيش 

الحـر" عـى حـد سـواء.
يف أيـار الجـاري تركـزت املعـارك ضـد 
التنظيـم جنـوب رشق حمص، وسـيطرت 
قـوات األسـد وامليليشـيات عـى ساسـل 
جبليـة يف الصحـراء السـورية، وحققـت 
تقدًمـا  الفائتـة  القليلـة  األيـام  خـال 
كبـرًا باسـتعادتها السـيطرة عـى قرى 
البـاردة والبصـري وخنيفيس،  وبلـدات 
املطـل  االسـراتيجي،  املحسـة  وجبـل 
الجنـويب،  املحـور  مـن  القريتـن  عـى 
لتحكـم قبضتهـا بالتـايل عى أهـم حقل 
للفوسـفات يف سـوريا، كانـت طهران قد 

وقعـت عقـد اسـتثاره مطلـع العـام.
كذلك حققـت القوات املهاجمـة فارقًا غر 
مسـبوق يف املعادلة خال أيـار، فانتزعت 
"الجيـش  مـن  بيـار"  "سـبع  منطقـة 
أوتوسـراد  عـى  وتقدمـت  الحـر" 
دمشـق- بغـداد، لتصـل إىل مسـافة نحو 
30 كيلومـرًا مـن منطقة "التنـف" التي 
وبريطانيـة  أمريكيـة  قـوات  اتخذتهـا 
مركـزًا لهـا، وهـو مـا اعتـره التحالـف 
الـدويل أمـرًا غـر مقبـول، واسـتهدفت 
طائراتـه رتـًا مليليشـيات عراقيـة يف 18 
أيـار الجـاري عى األوتوسـراد، تسـبب 

بجمـود العمليـات عـى هـذا املحـور.
املحـور األخر اسـتهدف بالتحديـد قوات 
السـويداء  ريـف  يف  الحـر"  "الجيـش 
الرشقـي، بعـد أن نجـح األخـر يف طرد 
يف  املحافظـة،  مـن  "الدولـة"  تنظيـم 
معـارك اسـتمرت أسـابيع طويلـة، لتقلب 

قـوات األسـد وامليليشـيات الطاولـة عى 
"الحـر" وتنتـزع منـه مناطـق واسـعة، 
ابتـداء مـن أرض الكـراع وبـر الرصيعي 
وتـل الضبعـة، وليـس انتهاًء بسـد الزلف 

العسـكرية شـاله. والرحبـة 
نجحـت القـوات املهاجمـة بطـرد تنظيم 
"الدولـة" بشـكل كامل مـن جنوب رشق 
حمـص، وعـزل مجموعـات مـن الجيش 
الحـر يف القلمون الرشقي بريف دمشـق 
األفاعـي(،  جبـل  النارصيـة،  )جـرود، 
وأحـكام السـيطرة املطلقـة عـى طريـق 
تقـارب  مسـاحة  يف  دمشـق،  تدمـر- 

خمسـة آالف كيلـو مـر مربـع.

زحمة ميليشيات تحركها طهران 
للمعطيـات  وفًقـا  املعركـة،  تحظـى 
امليدانيـة، باهتـام بالـغ من قبـل إيران، 
الداعـم األبـرز لنظـام األسـد، وصاحبـة 
يف  العسـكري  النفـوذ  يف  املصلحـة 
البادية السـورية، لتكون منطلًقـا للتوجه 
إىل الحـدود مع العـراق، من جهـة التنف 
ديـر  محافظـة  يف  الرشقـي  الريـف  أو 
إذ  "الدولـة"،  لتنظيـم  الخاضـع  الـزور 
تشـر التكهنـات إىل أنه سـيكون الوجهة 

املقبلـة للمعـارك بعـد الرقـة.
كشـفت الرضبـة الجويـة للتحالـف عى 
لقـوات  رديفـة  لقـوات  عسـكري  رتـل 
نفذهـا  التـي  التعبئـة  حجـم  األسـد، 
ملعركـة  اإليـراين  الثـوري"  "الحـرس 
الباديـة، إذ قتـل نحـو سـتة عسـكرين 

الشـهداء"  سـيد  "كتائـب  ميليشـيا  يف 
"الحشـد  يف  املنضويـة  العراقيـة، 
الشـعبي" العراقـي، واملشـّكل قبل عامن 

إيـراين. بـإرشاف 
فـإن  بلـدي،  عنـب  ملصـادر  ووفًقـا 
امليليشـيات  مشـاركة  تشـهد  املعركـة 
اللبنـاين، "لـواء  اللـه"  التاليـة: "حـزب 
مـن  متطوعـون  األفغـاين،  فاطميـون" 
)باسـيج(،  اإليرانيـة  التعبئـة"  "قـوات 
"كتائـب اإلمـام عـيل" العراقيـة، "لـواء 
أيب الفضـل العبـاس" العراقـي، "كتائب 
سـيد الشـهداء" العراقيـة، عـاوة عـى 

محليـة. ميليشـيات 
امليـداين  الشـأن  يف  باحثـون  ويـرى 
الرئيـي لطهـران  الهـدف  أن  السـوري 
يتعلـق  ال  املعركـة،  هـذه  خـال  مـن 
مبحاربـة التنظيـم والقضـاء عـى نفوذه 
الباديـة، كـا يشـاع رسـميًا، بقـدر  يف 
بـري  بطريـق  للتحكـم  سـعي  هـو  مـا 
يصـل طهران بشـواطئ املتوسـط، مروًرا 
مـا  وهـو  وبـروت،  وبغـداد  بدمشـق 
سـتحققه فيـا لو سـيطرت عـى التنف 
أو ريـف ديـر الـزور الرشقـي، مبحـاذاة 

العراقيـة. الحـدود 

"الحر" وحلفاؤه في وضعية 
"الصامت"

قضـت قوات األسـد وامليليشـيات اإليرانية 
يف  الحـر"  "الجيـش  إنجـازات  عـى 
الباديـة السـورية، واملعارك التـي أطلقها 

منـذ  اإلسـامية"  "الدولـة  تنظيـم  ضـد 
السـيطرة  إىل  والراميـة  العـام،  مطلـع 
عـى باديـة السـويداء، ووصـل مناطقها 
الرشقـي  بالقلمـون  الحـاد  باديـة  يف 
األفاعـي(،  جبـل  النارصيـة،  )جـرود، 
والتأهـب لانطـاق بعدهـا إىل محافظة 

ديـر الـزور، مـن بوابـة البوكـال.
وبعـد املعـارك األخرة، باتت قوات األسـد 
املسـيطر الفعـيل عـى بادية السـويداء، 
مـع نفـوذ قليـل لــ "الجيـش الحـر"، 
تنظيـم  مـكان  القـوات  هـذه  وحلّـت 
دمشـق  ريـف  يف  اإلسـامية"  "الدولـة 
الرشقـي، وأمعنـت يف حصارهـا مناطـق 
املعارضـة يف القلمون الرشقـي، وأحكمت 
أيًضـا قبضتهـا عـى مسـاحات واسـعة 
من أوتوسـراد دمشـق- بغداد، مـا يهدد 

وجـود "الجيـش الحـر" يف املنطقـة.
ويركز نشـاط "الجيش الحـر" يف البادية 
"جيـش  رئيسـية:  فصائـل  ثاثـة  عـى 
الثـورة"،  مغاويـر  "جيـش  العشـائر"، 
و"جيش أسـود الرشقيـة"، وتحظى بدعم 

مـن التحالـف الـدويل واألردن.
املتحـدث باسـم "جيـش أسـود الرشقية" 
كبـر  تقـدم  بلـدي حـدوث  لعنـب  أكـد 
النظـام  لصالـح  السـورية،  الباديـة  يف 
وحلفائـه، معلًّقـا بالقـول "إن الحـرب كٌر 
وفـر"، ونافيًـا االنسـحابات أمـام القوات 
املهاجمة يف البادية السـورية، كا أشـارت 
تقاريـر متطابقـة، وهـو ما يعكـس حالة 

الصمـت أمـام هـذه العمليات. 

عنب بلدي - خاص  

مل متـِض سـاعات عى حديـث أمن عام “حـزب الله” 
اللبنـاين، حسـن نـر اللـه، حـول إمكانيـة حـدوث 
املجموعـات  لخـروج  عرسـال  جـرود  يف  تسـويات 
املسـلحة منهـا، وخضوعهـا بالكامل للدولـة اللبنانية، 
مواقـع  اإلسـامية”  “الدولـة  تنظيـم  هاجـم  حتـى 
للمعارضـة السـورية فيهـا، يف مواجهـات اتسـعت 
داخـل األرايض اللبنانيـة وخارجهـا، وأسـفرت عـن 

عـرشات القتـى.
وتخضـع منطقة الجرود، الواقعة بن رشق بلدة عرسـال 
ورأس بعلبـك اللبنانيـة مـن جهة والقلمـون الغريب يف 

ريف دمشـق الشـايل من جهة أخـرى، لتقاسـم نفوذ 
ثاث جهات رئيسـية: تنظيم “الدولة اإلسـامية”، “هيئة 

تحرير الشـام”، و”رسايا أهل الشـام”.

عرسال نحو التسويات 
واحتـوى خطاب نـر الله األخـر، الجمعـة 26 أيار، 
تطمينـات بدت داخليـة للحكومة والجيـش، بعدم نيته 
االقراب من عرسـال كا أشـيع مؤخـرًا، مطالبًا الجيش 

اللبناين بـرضورة اسـتعادتها وإعـادة األمان لها.
وقـال “نحـن حريصـون عى إنهـاء الوضـع الذي ال 
يجـوز بقاؤه ألي سـبب وبأي حجـة، نحن حريصون 
عى حقـن الدماء وإنهاء هـذا امللف بالطرق السـلمية 

والتسـويات املمكنـة، ويف نهايـة املطـاف ال ميكـن 
البقـاء عى الوضـع القائم يف جـرود وفيها جاعات 
مسـلحة لديها السـيارات املفخخة ولديهـا انتحاريون 
وميكـن أن تهـدد قـرى وبلـدات هذه املنطقـة يف أي 

اللحظات”. مـن  لحظة 
وحـول املعركـة التي سـّوق اإلعـام لهـا يف الجرود، 
قـال نر الله “لسـنا ملتزمـن بجدول زمنـي إلنهاء 
املعركـة يف جـرود عرسـال )…( وموضوع عرسـال 
بـات واضًحـا، نحـن ال نريـد أن نقـرب مـن البلدة، 

فهـذه مسـؤولية الجيـش اللبناين”.
حديـث الحـزب، الحليـف القـوي للنظـام السـوري، 
وصاحـب املبـادرات يف معارك القلمـون الغريب ضد 

املعارضـة، وصـواًل إىل ضواحي دمشـق، والرسـائل 
الواضحة حول اقراب 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 
)27 أيـار( شـنت مجموعـات تنظيم “الدولـة” هجوًما 
من مناطق سـيطرتها يف جـرود “رأس بعلبك” باتجاه 
جرود عرسـال، تركـزت يف منطقـة “وادي حميد” ذات 
الوجـود الكثيف ملخيات الاجئن السـورين، وامتدت 
داوود”،  “خربـة  العجـرم”،  “شـميس  مناطـق  إىل 
“الشـاحوط رسج النمـورة”، “املاهـي”، “العجـرم”، 

و”خربـة يونـن” يف جرود عرسـال.
ورصح مصـدر سـوري إعامـي يف عرسـال )رفض 
ذكـر اسـمه( لعنـب بلـدي، أن الهجـوم هـو تكـرار 
لسـيناريو عـام 2014، إذ حـاول تنظيـم “الدولـة” 
عرسـال،  جـرود  يف  املعارضـة  فصائـل  مباغتـة 
والسـيطرة عـى املنطقـة واملخيـات فيهـا، واتخاذ 
واالسـتفادة  برشيـة،  دروًعـا  السـورين  الاجئـن 

املاديـة مـن املسـاعدات اإلنسـانية لهـم.
ورّجـح املصـدر أن تتجـه خطـة التنظيم للتقـدم من 
الجـرود إىل بلدة عرسـال والسـيطرة عليها، اسـتباقًا 
لعملية تسـويات محتملة مـع فصائـل املعارضة فيها، 
بهـدف خلـط األوراق مجـدًدا وإيجـاد خطـوط إمداد 
تنعش وجـوده يف الجـرود وتوقف هجوًما عسـكريًا 

محتمـًا، قـد ينتهي بطـرد مقاتليـه إىل الرقة.
الـذي اسـتمر نحـو مثـاين  التنظيـم  لكـن هجـوم 
سـاعات، ومتـدد باتجـاه األطـراف الشـالية لبلـدة 
فليطـة القلمونيـة، انتهـى بالفشـل، وقتـل نحـو 30 
عنـًرا مـن مقاتليـه بينهم قياديـان، وفـق مصادر 
لبنانيـة، أكدتها “هيئـة تحرير الشـام” و”رسايا أهل 

الشـام”، الفصيـان اللـذان تصـّدا للهجوم.

حازت التطورات األخيرة التي شهدها طريق دمشق- بغداد اهتماًما واسًعا لدى الخبراء والمحللين السياسيين، وأجمعوا على أن هذا الشريان الحيوي 
يشهد سباًقا متسارًعا بين الواليات المتحدة وحلفائها من جهة، وإيران وميليشياتها من جهة أخرى، للهيمنة عليه، وبالتالي امتالك مفاتيح دير الزور.

عناصر من "جبهة النصرة" سابًقا )جبهة فتح الشام المنضوية في هيئة تحرير الشام( في جرود عرسال اللبنانية )أرشيفية - وكاالت(
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قراصنة الخليج ومصائر الشعوب العربية 

أخبار سوريا

سواتر الغاب
تشّرع عهد مناطق النفوذ في سوريا 

عنب بلدي - خاص  

رافـق نصـب السـواتر الرابيـة العاليـة 
روسـية  تريحـات  الغـاب  سـهل  يف 
رسـمية، أشـارت إىل أن ترسـيم مناطـق 
"التخفيـف" بـات قريبًـا، رغـم املعوقات 
اللوجسـتية، وهـو مـا قوبـل بغضب عى 
املسـتوى املحيل يف سـهل الغـاب، فحّذر 
والسـواتر  األسـاك  أن  مـن  مقاتلـون 

سـتقرع أجـراس املعـارك مجـدًدا.

سواتر القرى "المحتلة"
ترابيـة  سـواتر  األسـد  قـوات  وأنشـأت 
عاليـة بـن مناطـق سـيطرة النظـام يف 
ريـف حـاة الشـايل الغـريب ومناطق 
املعارضـة، ابتـداًء مـن 20 أيـار الجاري، 
خاضعـة  وبلـدات  قـرى  يف  وتركـزت 
لقـوات األسـد يف سـهل الغـاب، تعرض 

القـري. للتهجـر  معظـم سـكانها 
القائـد  إىل  بلـدي  عنـب  وتحدثـت 
عبـد  النـر”،  “جيـش  يف  العسـكري 
املعـن املـري، وهـو مـن قريـة قـر 
فضـة الخاضعة للنظـام السـوري حاليًا، 
وقـال إن "السـواتر أنشـئت بطول سـتة 
أمتـار حـول قـرى قـر فضـة والكريـم 
واألرشفيـة والرملة والتانعـة والحاكورة 
يف سـهل الغـاب"، مشـرًا إىل أن العملية 
مسـتمرة حتـى السـبت 27 أيـار، وهـو 
مبثابة "جـدار فصل بـن القـرى املوالية 

تعبـره. بحسـب  والثـوار"، 
وكان مصـدر يف “الجيـش الحر” أشـار 
القـوات  أن  يومـن  قبـل  بلـدي  لعنـب 
شـائكة  أسـاكًا  وضعـت  الروسـية 
عـى مقربـة مـن حواجـز قـوات األسـد 
حـاة  ريـف  يف  “املغـر”  منطقـة  يف 
سـهل  يف  أخـرى  ومناطـق  الشـايل، 

الغـاب شـال غـرب حـاة، مرّجًحـا أن 
إطـار تحديـد  العمليـة يف  تكـون هـذه 
دقيـق ملناطـق “تخفيـف التوتـر”، والتي 
تشـمل أجـزاء مـن ريـف حاة الشـايل 

الغـريب. والشـايل 

مقاتلو الغاب يهددون 
وهـّدد قـادة عسـكريون مـن أبنـاء قرى 
يسـيطر عليها النظام السـوري يف سـهل 
الغـاب بريـف حـاة الشـايل الغـريب، 
بالتصعيـد ضـد قـوات األسـد، فيـا لـو 
اسـتمرت عملية رفع السـواتر الرابية يف 

القرى. هـذه 
وألقـى القـادة بيانًـا، الجمعـة 26 أيـار، 
النظـام مسـتمر يف رفـع  أن  فيـه  جـاء 
بـدًءا  “املحتلـة”،  القـرى  يف  السـواتر 
مـن قريـة الكريـم جنوبًـا وحتـى قريـة 
الحاكـورة شـااًل، يف ظـل الحديـث عن 
احتاليـة وضـع أسـاك شـائكة أيًضـا.

وقـال مراسـل عنـب بلـدي، الـذي حرض 
القـادة ينضـوون يف  البيـان، إن  تـاوة 
أربعة فصائل رئيسـية: “جيـش النر”، 
النخبـة”،  “جيـش  الشـام”،  “أحـرار 
و”الفرقـة األوىل السـاحلية”، وجميعهـم 

مـن أبنـاء هـذه القرى.
وهـدد القـادة العسـكريون قـوات األسـد، 
فيا لو اسـتمرت يف تحصـن القرى ورفع 
سـواترها، ووضـع أسـاك شـائكة حولها، 
بإطـاق عمـل عسـكري ضدهـا، بغـض 

النظـر إن سـمحت فصائلهـم أو رفضت.

الروس: سنرسم المناطق 
إن  الروسـية  الخارجيـة  وزارة  وقالـت 
وتركيـا  وإيـران  روسـيا  مـن  خـراء 
“تخفيـف  مناطـق  حـدود  سرسـمون 
إقامـة  التوتـر” يف سـوريا، إىل جانـب 

حواجـز عليهـا ملنع تسـلل “مسـلحن”.
الروسـية،  “نوفوسـتي”  وكالـة  ونقلـت 
الجمعـة 26 أيار، عن نائـب وزير الخارجية 
الـرويس، ميخائيل بوغدانـوف، أن “املذكرة 
حـول مناطـق وقـف التصعيـد تنص عى 
أن الـدول الضامنة ستشـكل فـرق عمل”.

وأوضـح أن “الـدول الضامنـة يجـب أن 
هـذه  كل  لدراسـة  عمـل  فريـق  تشـكل 
املسـائل حول الجهة املسـؤولة عن ضان 
إىل  تتوصـل  وأن  األرض،  عـى  األمـن 
اتفـاق مـن خـال العمـل عـى الخرائط، 
والنظـر يف تحديـد مواقـع ملناطـق وقف 

التصعيـد وترسـيم حدودهـا الخارجية”، 
إضافـًة إىل “تحديـد الجهـات املسـؤولة 
عـن تأمـن عبـور املواطنـن يك يتمتعوا 
بحريـة االنتقـال، عى عكـس اإلرهابين، 
كـا يجـب نـرش حواجـز وفـرض رقابة 
عـى املناطق املذكـورة، ويجـب إنجاز كل 

الخرائط”. باسـتخدام  ذلـك 
وروسـيا  تركيـا  دول  مـن  كل  ووقعـت 
مذكـرة  الجـاري،  أيـار  مطلـع  وإيـران 
تقـي بإقامة مناطـق “تخفيـف توتر” 
كامـل  املناطـق  وحـددت  سـوريا،  يف 
محافظـة إدلـب، وأجـزاء مـن محافظات 

الاذقيـة وحلب وحاة وحمص ودمشـق 
)الغوطـة الرشقيـة(، ودرعـا والقنيطـرة.

عـن  األثنـاء  هـذه  يف  الحديـث  ويـدور 
إمكانيـة دخول قـوات تركيـة إىل محافظة 
إدلـب، لتـرشف عى ضـان وقـف إطاق 
النـار يف املحافظـة، كونها إحـدى مناطق 
"تخفيـف التوتـر"، وهـو مـا أملحـت إليه 
أيـام، يف حـن  قبـل  الركيـة  الحكومـة 
تنشـط القـوات الروسـية يف ريـف حاة 
الغـريب واملدينة، لتفصل مـا بن املنطقتن 
أساك شـائكة وسـواتر ترابية، تفتح الباب 

أمـام عهـد مناطق النفـوذ يف سـوريا.

عنب بلدي- عبادة كوجان    

أسـقط اخـراق الوكالـة القطريـة لألنباء، ومـا تبعه 
مـن هجـوم إعامـي مبالـغ فيـه عـى دولـة قطـر 
وأمرهـا متيـم بـن حمـد آل ثـاين، أي رهـان عـى 
مجلـس التعـاون الخليجـي، ورمبا نشـهد مسـتقبًا 
اهـراء هذه املظلة السياسـية الجامعة، واتسـاع حالة 
االسـتقطاب يف الـدول العربية عموًمـا، واالنتقال من 
السـجال اإلعامـي إىل الحرب البـاردة يف الخليج، ما 

ينـذر بتهديـد حقيقـي ملصائـر الشـعوب العربية.
تخالف قطـر النسـق الخليجي الذي تقـوده اإلمارات 
املتحـدة والسـعودية، القائـم حاليًـا عـى محاربـة 
اإلخـوان املسـلمن محليًـا وعـى املسـتوى الـدويل، 
وهـو ما ينسـحب عـى الحكومـة الركيـة، وحكومة 
اليمـن،  يف  الرشعيـة  والحكومـة  الليبيـة،  اإلنقـاذ 
وإخـوان مـر وتونـس واملغرب، وحركـة "حاس" 

الفلسـطينية يف غـزّة.
كـا تتخـذ الدوحة موقًفـا معتداًل من إيـران و"حزب 
اللـه" اللبناين، رغم رفضها مشـاريعها يف سـوريا 
واليمـن وغرهـا مـن البـاد العربيـة، إال أنهـا تـرى 
وجوبًـا يف البحـث عـن نقـاط التقـاء معهـا، فيا 
تتخذ السـعودية واإلمـارات مواقف علنيـة أكرث حّدة، 
وهـو ما أسـهم يف اتسـاع رقعـة الخـاف القطري- 
السياسـات  مسـتوى  عـى  اإلمـارايت  السـعودي 

عموًما. الخارجيـة 
الجانـب  عـى  سـوريا،  يف  الطـوىل  اليـد  ولقطـر 
املغايـر للنظـام، إذ تشـهر تحالًفا تاريخيًا مـع تركيا، 
وتـرشف عـى متويـل فصائـل بعينهـا، كــ "حركة 
أحرار الشـام اإلسـامية" و"فيلق الرحمـن" و"فيلق 

الشـام"، كـا ترتبط بعاقـات وتفاهات مـع "هيئة 
تحريـر الشـام"، التـي تعـّد "جبهـة فتـح الشـام" 
الفصيـل األبـرز فيهـا، بينا تـرشف السـعودية عى 
يف  اإلمـارات  وتدخـل  اإلسـام"،  "جيـش  متويـل 
توليفـة غرفـة "تنسـيق الدعـم العسـكري" )املوك(، 
وتقـدم دعـًا لفصائل محـددة يف "الجيـش الحر".

خـاف "فيلـق الرحمـن" و"هيئـة تحريـر الشـام" 
مـن جهـة، و"جيش اإلسـام" مـن جهة أخـرى، يف 
الغوطـة الرشقيـة، الـذي كانـت آخر فصوله تقسـيم 
عسـكرية  إمـارات  أو  نفـوذ،  مناطـق  إىل  الغوطـة 
الخـاف  البعـض إىل تنامـي  باملعنـى األدق، عـزاه 
السـعودي- القطـري، مـا قبـل زيـارة ترامـب إىل 
اململكـة، وظهـور الخـاف إىل العلن بعدهـا، وهو ما 
ينـذر بتصّدع أكـر يف الجسـم العسـكري املعارض 

يف سـوريا مسـتقبًا.
ال يقتـر األمـر عـى سـوريا املفتتـة أصـًا، فبـدأت 
اإلمـارات مؤخـرًا اللعـب عـى وتـر انفصـال الجنوب 
يف اليمـن، واالنقاب عـى الحكومة الرشعيـة، بدعمها 
ومتويلهـا "املجلـس االنتقـايل الجنويب" الـذي طالب 
علًنـا باالنفصال عن الشـال، بينا تسـتمر قطر بدعم 
الحكومـة الرشعيـة، لتبـدو حالـة االسـتقطاب ظاهرة 

عـى العلـن هناك.
الواقـع الليبـي ليـس بأفضـل مـن اليمنـي، إذ تر 
يف  الوطنـي  الوفـاق  حكومـة  دعـم  عـى  قطـر 
طرابلـس، وهـي الحكومـة التـي نالـت اعرافًـا من 
األمـم املتحـدة، يف حن تدعـم اإلمارات والسـعودية 
يقودهـا  التـي  الليبـي"  الوطنـي  "الجيـش  قـوات 
املشـر خليفـة حفـر، لتتسـع دائـرة املواجهـة بن 
الفريقـن املدعومـن خليجيًـا، وهـو مـا يباعـد بن 

رويـًدا،  واالقتصـادي  األمنـي  واالسـتقرار  ليبيـا 
ويدخلهـا دائـرة الحـرب األهليـة.

أسـهمت السـعودية واإلمارات يف االنقاب العسكري 
عى الرئيـس الرشعي ملر، محمـد مريس، يف متوز 
2013، ودعمـت وصول الفريق عبد الفتاح السـيي 
إىل سـدة الرئاسـة، الـذي رشع يف ماحقـة رمـوز 
اإلخـوان املسـلمن يف مـر، وزّج معظـم قيـادات 
الصـف األول يف السـجون، مبـن فيهم مـريس، وهو 
أمـر اعترتـه قطـر انقابًا عـى الرشعيـة، وواجهت 
السـيي إعاميًـا، وكانـت أول مواجهة سياسـية بن 

واإلمارات(. السـعودية  املعسـكرين )قطر- 

تدعـم قطر، سياسـيًا، حركتـي "حـاس" و"الجهاد 
اإلسـامي"، بينـا تعترهـا الريـاض وأبـو ظبـي 
الـريك  الرئيـس  إرهابيتـن، وتتحالـف قطـر مـع 
رجب طيـب أردوغان، فيـا دعمت اإلمـارات محاولة 
انقاب فاشـلة عليه عـام 2013، وفـق تقارير دولية. 
مل يكـن االخـراق، إن صـح أو كان ادعـاًء، إال حلقـة 
يف سلسـلة تراكات وخافـات خليجيـة عميقة، بدت 
وكأنهـا سـتتحول رويـًدا رويـًدا إىل حـرب علنيـة، 
تسـعى الريـاض وأبـو ظبـي مـن خالهـا إىل عـزل 
الدوحـة وترويضهـا، مبليـارات دخلت خزينـة ترامب 

الرياض. مؤخـرًا خـال مؤمتـرات 

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

أضفت السواتر التي أنشأتها قوات األسد بإشراف روسي في سهل الغاب بريف حماة الشمالي الغربي، جًوا من القلق والترقب ألهالي المنطقة ومقاتليها 
على حد سواء، فهل هي شرعنة لتقسيم البالد وفًقا للنفوذ، أم رسم دقيق لمناطق "تخفيف التوتر" التي ابتكرتها موسكو مؤخًرا؟

أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني إلى جانب ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد آل نهيان
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عنب بلدي - درعا         

الثـورة"  "إعـام  تغطيـة  تراجـع  مـع 
سـيطرة  مناطـق  يف  الخدمـي  للواقـع 
النظـام، يخيّـل لغـر املتابـع أن مناطقه 
تعيـش ظروفًـا أفضـل ما هـي عليه يف 
مناطـق املعارضـة، لكن الحـال يف درعا 

املحطـة مبدينـة درعـا ليـس كذلك.
تحـت  مازالـت  التـي  القليلـة  فاألحيـاء 
سـيطرة قـوات األسـد يف درعـا املحطة، 
تعيـش حالـة توتـر عسـكري متواصل، 
تصاعـدت خـال األشـهر املاضيـة مـع 
بـدء قـوات املعارضـة معركـة "املوت وال 
املذلـة" يف أحيـاء درعـا البلـد، لتكشـف 
هـذه املعركة عـن معاناة كانـت غائبة عن 
اإلعـام، ويتضـح أن املشـايف الرئيسـية 
يف درعـا املحطـة تعاين مـن تراجع حاد 
يف الخدمـات الطبيـة املقدمـة للمـرىض 
واملصابـن، وسـط عجـز َمـن تبقـى من 

أطبـاء عـن تقديـم الخدمـات الطبية.

شّح في أطباء درعا المحطة
تحدثـت عنـب بلـدي إىل أحـد األطبـاء 

وأوضـح  املحطـة،  درعـا  يف  العاملـن 
درعـا  محافظـة  يف  الطبـي  املجـال  أن 
كبـرة"  “نكسـة  لــ  تعـرض  عموًمـا 
بخسـارة مئـات األطبـاء، مضيًفـا: "قبل 
عـدة سـنوات كانـت مدينـة درعـا مـن 
أكـرث املدن التي تشـهد ارتفاًعـا يف أعداد 
االختصاصـات،  جميـع  ومـن  األطبـاء 
واليـوم تبقـى عـدد قليـل جـًدا، نتيجـة 

كبـرة". أعـداد  هجـرة 

فهـو  تبقـى،  الـذي  القليـل  العـدد  أمـا 
يف نقصـان مسـتمر، أضـاف الطبيـب: 
مل  املاضيـة  األربـع  السـنوات  "خـال 
تشـهد درعـا املحطـة انضـام أي طبيب 
شـاب إليهـا، فاألطبـاء الجـدد يختارون 
سـوريا،  خـارج  العمليـة  حياتهـم  بـدء 
أو يف مناطـق سـيطرة املعارضـة، هربًـا 
من ماحقـات التجنيـد اإللزامـي، ولذلك 
فنحـن كل عـام نخـر عـدًدا إضافيًا من 
التقاعـد،  الـذي يصلـون لسـن  األطبـاء 

دون تعويضهـم بأطبـاء جـدد".
وذكـر الطبيب مثـااًل عن التناقـص الحاد 
انطـاق  "قبـل  وقـال  األطبـاء،  بأعـداد 

الثـورة كان يف درعـا املحطـة لوحدهـا 
مختصـن  أطبـاء  تسـعة  مـن  أكـرث 
طبيـب  فيوجـد  اليـوم  أمـا  بالتخديـر، 

فقـط". واحـد 

القطاع الخاص مغلق و"الوطني" 
بمستوى العيادات

مل  والخاصـة  العامـة  املستشـفيات 
تكـن أفضـل حـااًل مـن أطبائهـا، فقـد 
شـهدت درعـا املحطـة إغـاق عـدد مـن 
املستشـفيات الخاصـة، يقـول الطبيـب: 
"تـم إغاق مستشـفى الشـفاء بعد هجرة 
القامئـن عليهـا، وتـم إغاق مستشـفى 
الرحمـة بقرار مـن النظـام، وكاها من 

الرئيسـية". الخاصـة  املستشـفيات 
التـي  الوطنـي،  درعـا  مستشـفى  أمـا 
كانـت تعتـر مـن أبـرز املراكـز الطبية 
الجنـوب السـوري عموًمـا،  العامـة يف 
الخدمـات  تقـدم  مازالـت  أنهـا  فرغـم 
حتـى اليـوم، إال أنها "شـبه مشـلولة"، 
"تعرضـت  وأضـاف  للطبيـب،  وفًقـا 
املستشـفى لدمار واسـع نتيجـة املعارك 
التـي وصلـت إليهـا، وتـم الحًقـا إعادة 

املنطقـة  ولكـن  وافتتاحهـا،  ترميمهـا 
منطقـة  مازالـت  باملشـفى  املحيطـة 
عسـكرية، لذلـك هنـاك انخفـاض كبر 

املراجعـن". أعـداد  يف 
ووفًقـا للتقديـرات التـي قدمهـا الطبيب، 
فـإن عـدد مراجعـي املستشـفى الوطني 
ال يتجـاوز %5 مـن عـدد املراجعن قبل 

الثورة. انطـاق 
املحطـة  درعـا  يف  الطبيـة  الخدمـات 
مـن  الطبيـب،  بحسـب  تعتـر،  باتـت 
واملراكـز  العيـادات  خدمـات  مسـتوى 
خدمـات  ملسـتوى  ترقـى  وال  الصحيـة، 
خدمـات  نقـدم  "نحـن  املستشـفيات، 
الخفيفـة  واإلصابـات  العيـادات 
العمليـات  أمـا  البـاردة،  والعمليـات 
فتفتقـد  املشـددة،  والعنايـة  السـاخنة 
كثـر  وإىل  واألدويـة  اإلمكانيـات  إىل 
مـن التجهيـزات الازمـة، لذلـك ال يكون 
أمامنـا حـل إال بإرسـال املريـض لتلقي 
مـن  دمشـق  مستشـفيات  يف  العـاج 

األحمـر". الهـال  سـيارات  خـال 
واإلمكانيـات  الـدويل  الدعـم  ورغـم 
الكبـرة املسـّخرة لصالح الهـال األحمر 

يبقـى  دوره  أن  إال  السـوري،  العـريب 
محـدوًدا، وأضـاف الطبيـب "منظومـة 
الهـال األحمـر ال تغر كثـرًا يف الواقع 
تقديـم  عـى  يقتـر  عملهـم  الطبـي، 
املـرىض  ونقـل  األوليـة  اإلسـعافات 

والجرحـى".
ونتيجـة األرضار التي لحقـت مبنظومات 
اإلسـعاف يف درعـا، خرجـت املنظومـة 
التابعـة ملديرية صحـة درعا عـن العمل، 
عنهـا،  كبديـل  األحمـر  الهـال  ليحـل 
باإلضافة لألنشـطة والخدمات اإلنسـانية 
التـي يقدمهـا "الهـال"، الـذي يقتر 
وجـوده يف درعـا عـى مناطق سـيطرة 

السـوري. النظام 
كاظـم  عجـاج،  عيـى  املحاميـد،  عـيل 
أبازيـد، وعـادل الحصـان، أسـاء أطبـاء 
عملـوا يف درعـا املحطـة، جمعتهـم مهنة 
واحـدة، ثـم لبـوا نـداء واجبهم اإلنسـاين 
يف عـاج الجرحـى مـن املتظاهريـن يف 
بدايـات الثـورة السـورية، ليجمعهـم يف 
النهايـة لقـب "الشـهيد"، بعدمـا قتلتهـم 
قوات األسـد بحوادث مختلفـة، انتقاًما من 
نشـاطاتهم الطبيـة يف الثـورة السـورية. 

األطباء مهاجرون ومتقاعدون والمستشفيات مغلقة ومشلولة

تدن كبير للخدمات الطبية في درعا المحطة

"جيش العزة" يريد عزل مجلس حماة
واألخير: هاتوا برهانكم

رغم أن وسائل التواصل االجتماعي تعج يومًيا بشكاوى األهالي في المناطق الخاضعة لسيطرة النظام، من تردي الخدمات 
وارتفاع األسعار، فضاًل عن حمالت االعتقال والتجنيد اإللزامي، إال أن إعالمه يجتهد بشكل مستمر، محاواًل تصوير الحياة الطبيعية 

وحالة الرخاء التي يعيشها األهالي هناك. 

تقارير المراسلين

ريف إدلب - طارق أبو زياد      

طفـت إىل السـطح خافات بـن فصائل عسـكرية، 
عاملـة يف ريـف حاة الشـايل، ومجلـس املحافظة 
املنتخـب يف الريـف "املحـرر"، مطلع أيـار الجاري.

وُشـّكل مجلـس املحافظـة الحـايل خـال انتخابات 
جرت يف 20 نيسـان املـايض، ثم اعتُمـد يف العارش 
مـن أيار الجـاري، إال أن جملة من االتهامـات ُوّجهت 
مـن  أسـاء  تكـرار  وأبرزهـا  عليـه،  القامئـن  إىل 
املجلـس املـايض "غـر مؤهلـة" لاسـتمرار، وفـق 

البعض. رؤيـة 

"جيش العزة" يرى االنتخابات "غير شرعية"
"جيـش العـزة" العامـل يف ريـف حـاة، أعلن يف 
بيـاٍن رسـمي، يف 18 أيـار، أنـه ال يعـرف بأعضاء 
املجلـس، ولـن يسـمح لـه بـأي عمـل يف املنطقـة، 

نزيهـن  غـر  "أعضـاءه  أن  إىل  السـبب  عازيًـا 
وانتخبـوا بطريقـة غـر رشعيـة".

إال أن الفصيـل أصدر توضيًحـا يف 24 أيار الجاري، 
الدفـاع  مهمتـه  نفسـه "فصيـًا عسـكريًا  معتـرًا 
يكـن  األول مل  البيـان  وأن  السـوري،  الشـعب  عـن 
القصـد منـه أّن له وصاية عسـكرية عـى املدنين"، 
موضًحـا أنـه "جـاء تلبيـة ملطالـب رشيحـة كبـرة 
مـن املواطنـن، أرادوا إيصـال صوتهـم مـن خـال 

. " لجيش ا
عبـادة  الفصيـل،  يف  اإلعامـي  املكتـب  مديـر 
الحمـوي، قـال لعنـب بلـدي إن الشـعب سـيقرر 
يوافـق  مل  حـال  يف  املقبلـة،  املرحلـة  مجريـات 
املجلـس الحـايل عـى حلّـه، موضًحـا "سـرضخ 
ملطالـب الشـعب يف حـال مل يسـتجب )املجلس(، 
وسـيتم حـل املشـكلة باالطـرق القانونيـة ضمـن 

التفاهـم". نطـاق 

مجلس المحافظة يطلب أدلة إدانته
للوقـوف عى 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، مؤكـًدا "يف حـال ثبـت األمـر 

سـيُصّوت عـى حجـب الثقـة عنهم رسـميًا".
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 أقّر ببعـض األخطاء 

يف "التحضـر لانتخابـات وليـس يف اآللية".
املجلـس  انتخابـات  يف  الخلـل  عـاج  "نسـتطيع 
الحـايل"، أضاف بـرازي، مشـرًا إىل إمكانية "إعادة 
تشـكيل املجالـس الفرعيـة ومـن ثـم آليـة التحضر 

النتخابـات املجلـس الـذي سـيأيت بعدنا". 

رئيـس  وفـق  االنتخابـات،  سـبقت  عـدة  مشـاكل 
املجلـس، الـذي تحـّدث عـن اعـراض عـى بعـض 
املمثلـن من الريفن الشـايل والرشقـي للمحافظة، 
الناجحـن  األعضـاء  بتبديـل  البعـض  طالـب  إذ 

آخريـن. بأشـخاص 
الجميـع  حـق  "مـن  أنـه  املجلـس  رئيـس  ويـرى 
أن  معتـرًا  بطريقـة صحيحـة"،  ولكـن  االعـراض 
البيانـات التـي طعنت يف املجلـس ونزاهتـه خاطئة، 
فــ "من حـق أي شـخص االعـراض قانونيًا وعرض 
األمـر التخاذ القرار املناسـب، ولكن هـذا مل يحصل".

مساٍع لتشكيل مجلس جديد
"مل يُحقـق املجلـس مطالـب الشـعب الذي مل يشـارك 
باالنتخابـات"، وفق مدير املكتـب اإلعامي يف الفصيل، 
والذي أكد أن "املواطنن يشـكلون مجلًسـا جديًدا يضم 

أشـخاًصا ذوي خـرة من مهندسـن ومهنين".
للتشـكيل  التحضـر  عـن  املسـؤول  أن  إىل  ولفـت 
الجديـد "مجالس شـورى تشـكلوا يف مـدن وبلدات 
االتفـاق عليهـم مـن قبـل  الحمـوي، بعـد  الريـف 
األهـايل يف املنطقـة". بـرازي أبـدى اسـتغرابه من 
خطـوة تشـكيل مجلـس آخر، وقـال "املجلـس ليس 
لديـه علـم بهـذا األمـر وال يؤيـد الخطوة"، مشـرًا 
إىل أن ذلـك "سـيُبحث بـن كافـة الجهـات املتعلقة، 

لتقريـب وجهـات النظـر وإزالـة الخلل".

اإلعالم "ليس مكاًنا" لحل الخالفات
يُوافـق الشـاب طـارق معـرايت، مـن ريـف حـاة 
املشـاكل  حـل  حـول  املجلـس  رئيـس  الشـايل، 

اإلعاميـة. البيانـات  عـن  بعيـًدا  والخافـات 
بـن  التشـهر  املعيـب  "مـن  أنـه  معـرايت  ورأى 
املجلـس وجيـش العـزة، فهـذا يـرض أكـرث مـن أن 
ينفـع"، معتـرًا أن الخـاف يف أي أمـر " طبيعـي 
ويجـب نقاشـه وحلّـه داخليًـا بعيـًدا عـن تراشـق 

اإلعاميـة". البيانـات 
أجمـع من اسـتطلعت عنـب بلدي آراءهـم بخصوص 
القضيـة، أن حـل الطريقـة بالشـكل الحـايل "غـر 
مجـٍد"، وبينـا دعـا البعـض إىل "إسـقاط ُحكـم 
العسـكر يف األمـور املدنيـة"، طالـب آخـرون بــ 

"انتخابـات نزيهـة تُنهـي الخـاف".
انتخاب مجلس محافظة حماة الحرة 22 نيسان 2017 )مجلس المحافظة(
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مشروٌع لـ “إنتاج البذار” محلًيا شمال حلب
عنب بلدي - ريف حلب 

املختصـة  واملنظـات  املؤسسـات  بعـض  عملـت 
بالتنميـة والزراعـة عـى ترميم “الصـدع” الذي طال 
القطاع الزراعي يف سـوريا بسـبب الحرب، من خال 
مشـاريع تنمويـة حـددت أهدافهـا بتحقيـق االكتفاء 
الـذايت، وتقديـم الخدمـات الزراعيـة األساسـية التي 
من شـأنها حر الطلـب للمزارعن بالسـوق املحلية 

فقـط، دون النظـر إىل السـوق األجنبية.
عـى  األضخـم  الزراعـي  “املـرشوع  مسـمى  تحـت 
مسـتوى سـوريا”، أطلقت املؤسسـة العامة لـ “إكثار 
البـذار”، إىل جانـب املجلـس املحيل يف مدينـة مارع 
شـال حلـب، مرشوًعا إلنتـاج بـذار البطاطـا محليًا، 
يف خطوة ملسـاعدة املـزارع السـوري، وخفض القدرة 
الرشائيـة يف املنطقـة، وذلـك مـن خـال اسـتئجار 

أراض زراعيـة عـى طريـق مـارع حـور النهر.
يضـم املـرشوع 60 بيتًا شـبكيًا، وتزرع فيها خمسـة 
أصنـاف مـن البطاطـا الرائجـة زراعتهـا يف بلـدات 
وقـرى ريفـي حلب الشـايل والرشقي مثـل “بانيا، 

أجيا”. جييل، كـروين، ريفـرا، 

السعر إلى النصف قياًسا باألجنبية
املـايض،  التنفيـذ يف شـباط  أوىل خطـوات  بـدأت 

بتكلفـة ماليـة تزيـد عـن 85 ألـف دوالر، ويهـدف 
البطاطـا  بـذار  مـن  طـن   1200 إلنتـاج  املـرشوع 
لتكفـي زراعـة 60 هكتـاًرا مـن أرايض ريـف حلب.

يقـول مدير مؤسسـة “اإلكثـار” بفرعها يف الشـال 
السـوري، معن نـارص، إن “الهدف األول واألسـايس 
للمـرشوع املنفذ هو توفـر البذار يف السـوق املحلية 
بسـعر يتناسـب مع دخـل املـزارع يف املدينـة، أي ما 
يعـادل 500 دوالر للطـن الواحد من البـذار، بداًل من 
اسـترادها مـن السـوق الخارجية التي تبلـغ تكلفتها 

1800 دوالر للطـن الواحد”.
ويوضـح املديـر أن املـرشوع سـيكون آليـة لتحقيق 
االكتفـاء الذايت، ولتحقيـق التوازن يف األسـعار، عدا 
عـن دوره يف توفـر البطاطـا بكميات جيـدة كونها 

مـن أهـم السـلع الغذائيـة يف املنطقة.
يقـدر إنتـاج البيـت الباسـتييك الواحـد 2.5 طـن 
مـن البذار، أي مـا يقـارب 120 طًنا كإنتـاج إجايل 
مـن كافـة األنواع، وبحسـب نـارص “الكميـة املنتجة 
كافيـة لزراعـة 60 هكتـاًرا وبكميـة إنتـاج متوقعـة 

تقـدر بــ 1700 طـن مـن البطاطا”.
الشـبكية  البيـوت  نـرث  عـى  املؤسسـة  وعملـت 
الكياويـة  باألسـمدة  ورشـها  العضويـة  باألسـمدة 
وسـقايتها بالتنقيـط، بهـدف الحصـول عـى نوعية 
ممتـازة مـن املـادة املنتجـة، وفـق مديـر املؤسسـة.

إىل ذلـك، اعتـر املـزارع عبـد الرحمـن محمـد مـن 
ريـف حلب الشـايل أن املـرشوع املنّفـذ يف املنطقة 
ميكـن أن يسـاهم بـدوره يف زيـادة اإلنتـاج املحـيل 
إىل  املنطقـة  وأبنـاء  املزارعـن  ويدفـع  للبطاطـا، 

املزروعـة. باملسـاحات  التوسـع 
وأوضـح لعنـب بلـدي أن السـعر املتعـارف عليه يف 
املنطقـة لـرشاء الكيلـو الواحـد مـن بـذار البطاطـا 
األجنبيـة يراوح بـن 1200 إىل 1800 دوالر تقريبًا 
مـن نـوع “سـنارجي”، عى خـاف السـعر الجديد 
للبـذار املنتج يف املـرشوع الجديـد )500 دوالر(، ما 

يعنـي أن السـعر انخفـض إىل الربـع تقريبًا.
وأشـار املـزارع إىل التكاليـف الثانويـة التـي تضاف 
إىل سـعر البـذار والتي من شـأنها التأثـر عى قدرة 
املـزارع عـى املـي بزراعتـه، وتركـز يف عمليـة 
السـقاية، إذ تحتـاج املادة املزروعـة إىل كميات كبرة 
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
 ،2013 يف  البـذار”  إكثـار  “مؤسسـة  وتشـكلت 
مناطـق  يف  ومؤسسـايت  إداري  كيـان  أول  وهـي 
املعارضـة، وتهتـم بتوزيـع البـذار عـى الفاحـن 

وخاصـة  ومقبولـة،  مشـجعة  بأسـعار  وتوفرهـا 
بـذار “القمـح والبطاطـا”، وغالبًا ما تقدم املؤسسـة 
أسـعاًرا مدعومـة، أقل من أسـعار السـوق، تشـجيًعا 

للمواطنـن.

يف ذات السـياق اعتـر مديـر املكتـب الزراعـي يف 
املجلـس املحـيل لبلـدة مـارع، عبـد الرحمـن بكور 
أنـه “إذا مـا أخذنـا بكميـات اإلنتـاج املتوقعـة من 
املـرشوع فقـد تعـادل نصـف إنتـاج دولـة األردن، 

الـدول املجـاورة”. وذلـك قياًسـا بإنتاج 
وأوضـح يف حديـث إىل عنـب بلـدي أن “املـرشوع 
يتوقـع أن يحقق هدفـه يف تحقيق االكتفـاء الذايت”، 
بشـكل  قائـم  والتعـاون  “التنسـيق  أن  إىل  مشـرًا 
البـذار واملكتـب  إكثـار  مسـتمر مـا بـن مؤسسـة 
العنايـة  حيـث  مـن  املحـيل  املجلـس  يف  الزراعـي 

واالهتـام”.
الشـايل  حلـب  ريفـي  يف  الزراعـة  واقـع  وكان 
يف  جـًدا  وكبـر  سـلبي  بشـكل  تغـر  والرشقـي 
“الدولـة  تنظيـم  طـرد  قبـل  املاضيـة  األشـهر 
اإلسـامية” منهـا، مـا انعكـس عـى نوعيـة وقيمة 
املحاصيـل الزراعية، ليضـاف إليها بعـد “التحرير” 
غيـاب الجهـة الناظمة واملسـرة للواقـع، خاصة من 

املؤقتـة.  السـورية  الحكومـة  قبـل 

ُ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.

سيلفي وبوظة وسيران

مشاريع تجميلة في إدلب تبدأ بترميم ساعة المدينة

عنب بلدي - حسن مطلق   

“كأين طفـل رأى شـيئًا يحبـه كثـرًا للمـرة 
أم  الثاثينيـة  تقـول  غيـاب”،  بعـد  األوىل 
محمـد، متمنيـًة عـودة مدينتها إدلـب أفضل 
مـا كانـت عليـه، كـا غـدت سـاعتها تُزيّن 
السـاعة  سـاحة  غّصـت  املدينـة.  سـاحة 
بإعـادة  احتفـااًل  بالـزوار  إدلـب  يف مدينـة 
حولهـا  األبـرز  املشـهد  فـكان  ترميمهـا، 
فيـه  شـارك  وسـران”،  وبوظـة  “سـيلفي 
املدينـة، مسـتذكرين  أهـايل  مـن  العـرشات 
صـوًرا عشعشـت يف ذاكرتهـم قبل سـنوات، 
عـادت  أنهـا  إال  مزّقتهـا  الحـرب  أن  ورغـم 

تنبـض بالحيـاة مـن جديـد.  
عـرشات الكامـرات رصـدت أبـرز معـامل 
كـا  عـادت  أن  بعـد  )السـاعة(،  املدينـة 
كانـت عليـه قبـل سـنوات، منـارًة وسـط 
املدينـة،  تجميـل  مشـاريع  كأحـد  إدلـب، 
“بنفسـج”،  منظمـة  عليهـا  تعمـل  التـي 
املُشـّكل  املدينـة  مجلـس  مـع  بالتعـاون 

الجـاري. العـام  مطلـع 

الحملة “األضخم” في إدلب
بتجديـد  تُّوجـت  العمـل  مـن  أشـهٍر  ثاثـة 
حملـة  خـال  أيـار،   24 األربعـاء  السـاعة، 
“ربيـع إدلب”، التي تسـتمر مبشـاريع أخرى 
“بنفسـج”،  إدارة  وفـق  للمدينـة،  تجميليـة 
التـي وصفتهـا بأنهـا “األضخم” عـى مدار 

السـنوات املاضيـة.
ترتيـب الشـوارع واألرصفة جاء نتـاج توقف 
إسـاعيل  ويقـول  إدلـب،  عـى  القصـف 
عنـداين، رئيـس مجلـس مدينـة إدلـب، إنها 
مدينـة  لتزيـن  املتاحقـة  الخطـوات  أول 
إدلـب مع عـودة الحيـاة إليها يف ظـل وقف 

األعـال القتاليـة.
ويضيـف رئيس مجلـس املدينة أن املشـاريع 
املقبلـة سـتعمل عى تأهيـل جميـع الحدائق 
املدينـة،  يف  الخدميـة  واملرافـق  والسـاحات 
إضافة إىل مشـاريع تأهيل األرصفـة، معترًا 
أن البـدء بالسـاعة كان “ملـا متثله مـن رمزية 

األهايل”. لـدى 
وأوضـح عنـداين لعنـب بلـدي أن املشـاريع 
وإعـادة طـاء  النباتـات  زراعـة  سـتتضمن 

بتزفيـت  وتختتـم  واألحـواض،  األحجـار 
السـاحة املحيطة بالسـاعة، وصواًل إىل إنشاء 

للسـيارات. موقـف 
وشـهدت إدلب يف 18 كانون الثـاين املايض، 
ومهمتـه  املدينـة،  مجلـس  ممثـيل  انتخـاب 
اسـتام 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 املـرشوع السـاعة بدايـًة، 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 

املـرشوع تحت عنـوان “ربيـع إدلب”.
املـرشوع  خـال  مـن  “بنفسـج”  وسـعت 
لتحسـن الحدائق واألماكن العامة، باعتبارها 
وجـه  عـى  واألطفـال  لألهـايل  متنفًسـا 
الخصوص، بحسـب عـوض، ويؤكّد أن العمل 

لـن يقتـر عـى املدينـة، بـل سـيتجاوزها 
ليضـم مشـاريع يف معـرة النعـان وأريحا 

وجـر الشـغور مسـتقبًا.
ويقـول عـوض لعنـب بلدي إن حـوايل 400 
شـخص، بـن مـرشف وعامـل، يُشـاركون 
متنوعـة:  اختصاصـات  وفـق  املـرشوع  يف 
وترميـم  ونظافـة  صحـي  ورصف  حدائـق 
أرصفـة وغرهـا، الفتًـا إىل أن العمـل يسـر 
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(، خال األيـام القليلة املقبلة، 
وقال مسـؤول املرشوع إحسـان حبوش، لعنب 
بلـدي إن تأخـر تصميـم الجديـدة، منـع مـن 

االفتتاح. وقـت  وضعها 
“التقطت صـوًرا كثرة مع السـاعة واألضواء 
التـي أحاطـت بها”، يقـول الطفـل عمر حج 
سـعادته  عـن  معـّرًا  عاًمـا(،   11( عثـان 
بإعـادة تأهيل السـاحة، حيث منحتـه فرصًة 
للعب بـ”نافـورة” املياه يف السـاحة مجدًدا.

تأهيل ساعة مدينة إدلب برعاية 
منظمة "بنفسج" 
 24 أيار 2017 )عنب بلدي(
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أطلقت مؤسسية “شيباب التغيير” التطوعية حملة 
تعريفيية  ودالالت  شياخصات  لرتكييب  “دلنيي”، 
للقيرى والبليدات يف رييف حيامة الشياميل ورييف 

إدليب الجنيويب، الثالثياء 23 أييار.
مراسيل عنيب بلدي يف رييف حامة الشياميل، رافق 
الفرييق التطوعيي يف عمليه، وتحيدث إىل عضيو 

الحملية وائيل ميواس حيول أهدافها.
تعرييف  إىل  تهيدف  الحملية  أن  ميواس  وأوضيح 
النازحين جيراء التهجر القرسي يف ريفي دمشيق 
وحميص باملنطقية، عن طرييق تركيب الشياخصات 
يف  اآلمنية  الطيرق  عيىل  لتدلهيم  الطرقيات،  عيىل 

املحافظية.
وأشيار املتطيوع إىل أن الهدف الثياين للحملة يكمن 
يف “تشيجيع الشيباب والطاقيات عيىل مثيل هيذه 
املبيادرات، وأننيا نسيتطيع أن نفعيل شييًئا دون أي 

. ” يل متو
باملناطيق  للتعرييف  “دلنيي”  تهيدف حملية  كذليك 
أو  تعريفيية  دالالت  أي  تحميل  ال  التيي  املغميورة 

ميواس. بحسيب  املنطقية،  يف  شياخصات 
عنيارص الرشطية يف رييف إدليب الجنيويب رافقوا 
أحيد  إىل  بليدي  عنيب  وتحدثيت  أيًضيا،  الحملية 
عنارصهيا، واليذي أوضيح بيدوره أهميتهيا لحامية 

املدنيين.
وقيال العنير العاميل يف مركيز رشطية ترميال إن 
املنطقية املسيتهدفة قريبية مين مناطيق النظيام، 
ودالالت  شياخصات  تركييب  أهميية  تكمين  وهنيا 
تعريفيية، حرًصيا عيىل حاميية املواطنين وخوًفيا 

أو اسيتهدافهم. اعتقالهيم  مين 
بين  رئيسيًيا  رشيانًيا  املسيتهدفة  املنطقية  وتعيّد 
واملناطيق  حيامة  محافظية  يف  النظيام  مناطيق 
الخاضعية للمعارضية يف محافظية إدليب، وهيو 
الطرييق الرئيييس الذي شيهد نيزوح آالف املدنين 
باتجياه  حميص  ومدينية  دمشيق  ريفيي  مين 
املعارضية  أدرجتهيا  تسيويات  ضمين  الشيامل، 
تحيت عملييات “التهجر القيرسي”، التيي ينفذها 

السيوري. النظيام 

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

ني”.. لمرور آمن للمدنيين والمهجرين شمال حماة
ّ

“دل

عنب بلدي - الغوطة الشرقية        

وسـّجلت عـرشات النسـاء يف مجلـس 
دومـا املحيل، بـن الفرة من السـادس 
وحتـى 22 أيـار الجـاري، عـى املنحة 
مبلـغ  أمريـيك،  دوالر   500 وقدرهـا 
تراه إميـان محمـد "قليًا جـًدا يف ظل 
الحصـار"، ما دعاها للتشـارك مع سـتة 
من زمياتهـا، لتسـتطيع البدء مبرشوع 
تصنيـع مابـس العرائس، بعـد املوافقة 

عليـه مـن املنظمـة املانحة.
سـليان  نـور  الشـابة  ودرسـت 
إنرنـت  مقهـى  الفتتـاح  مرشوعهـا 
املـرأة  حاجـات  تقييـم  بعـد  نسـايئ، 
عـن طريـق الشـبكة العنكبوتيـة، كا 
تقـول لعنب بلـدي، وتـرى أن انقطاع 
اإلنرنـت  عـى  واالعتـاد  الكهربـاء 
الفضـايئ غـر املتـاح للجميـع، منـع 
أهلهـن  مـع  التواصـل  مـن  كثـراٍت 

الحصـار. خـارج 

تهدف نـور ومن يُسـاعدها يف املرشوع 
إىل توفـر الراحة للنسـاء، وفق رؤيتها، 
وتعتـر أن املقهـى يسـتخدم أيًضـا من 
قبل الناشـطات، ويُخـّدم رشيحة كبرة 

الغوطة. نسـاء  من 
بيـان ريحـان، رئيسـة مكتب املـرأة يف 
املجلـس املحـيل ملدينـة دومـا، تقول إن 
املـرشوع يـأيت لحفـظ كرامة السـيدات 
أن  موضحـًة  الرشقيـة،  الغوطـة  يف 
ذات  املشـاريع  سـتدرس  املنظمـة 
الجـدوى االقتصاديـة األكـر، يف ظـل 

للقبـول. خاصـة  رشوط 
أمـا معاير قبـول املرشوع فهـي ثاثة: 
أن متلـك صاحبتـه رؤية واضحـة، وأن 
تكـون قـادرة عـى تدويـر رأس املـال، 
اقتصاديـة  خلفيـة  للمـرشوع  ويكـون 
التـي تشـر  جيـدة، بحسـب ريحـان، 
إىل أن املنظمـة سـتنظم جلسـة خاصة 
لجميـع املتقدمـات لكتابة دراسـة كاملة 
ملشـاريعهن، تكـون األفضليـة لصاحبة 

إقناًعا. األكـرث  املـرشوع 
وتـرى ريحـان أن قيمـة املنحـة "قليلة 
هـي  السـيدات  بـن  املشـاركة  أن  إال 
فاملشـاريع  للبـدء،  وسـيلة  أفضـل 
قويـة بالـرشاكات"، الفتـًة إىل أن عـدد 
 35 إىل  وصـل  دومـا،  يف  املتقدمـات 
سـيدة، ومـن املقـرر اسـتجاب الدعـم 
لكافـة املشـاريع املقدمة، ولكـن البداية 

تنظيـًا". "األكـرث  مـع  سـتكون 
دومـا  يف  املقدمـة  املشـاريع  تنّوعـت 
مقهـى  عرائـس،  ألبسـة  متجـر  بـن: 
إنرنـت نسـايئ، مزرعة صغـرة لربية 
األلبـان واألجبان  الحيوانـات وصناعـة 
منهـا، مكتبـة صغرة، ومـرشوع عيادة 

طـب أسـنان وغرهـا.
تأطـر عمـل املـرأة يف الغوطـة حاليًا 
والطبـخ  والتطريـز  الخياطـة  يف 
"مشـكلة عامـة"، رمبـا تجد السـيدات 
التـي  الفرصـة  يف  لكرهـا  طريقـًة 

املنحـة.  مـن  ينتظرنهـا 

عنـب بلدي - خاص         

اإلنكليـزي  األدب  خريجـة  التحقـت 
وطالبـة املاجسـتر، والء بويضاين، يف 
دورة التحريـر الصحفـي، التـي نظمها 
والتطويـر  للتدريـب  "تنميـة"  مركـز 
األحـد  وانتهـت  الرشقيـة،  الغوطـة  يف 
دخلـت  بعدمـا  الجـاري،  أيـار   21
التقاريـر  ترجمـة  مجـال  مؤخـًرا 
الصحفيـة لبعـض املؤسسـات اإلعامية 

السـورية".
اسـتمرت  التـي  الـدورة  املركـز  ونظّـم 
عى مـدار أكـرث مـن شـهر، بواقع 24 
بويضـاين  وتقـول  تدريبيـة،  سـاعة 
بعـض  وجـدت  إنهـا  بلـدي  لعنـب 
سـعت  لذلـك  الرجمـة،  يف  األخطـاء 
هـذا  يف  أساسـات  عـى  للحصـول 
عملهـا. تطويـر  مـن  مُتّكنهـا  املجـال، 

خطوة أوىل 
تقاريـر  ترجمـة  يف  الشـابة  سـاهمت 
املتحـدة،  األمـم  إىل  رفعـت  طبيـة 
عـى  حصولنـا  "رغـم  وتقـول 
عريضـة،  عناويـن  تحـت  املعلومـات 
إال أنهـا كانـت دورة مميـزة، كخطـوة 
أطمـح  أخـرى  تدريبـات  مـن  أوىل 

أرضيـة  عـى  خالهـا  مـن  للحصـول 
مناقشـة  وأسـتطيع  علميـة،  أكادمييـة 
وفـق  خالهـا  مـن  العمـل  أصحـاب 

صحيحـة". قواعـد 
وتقـول مـروة ياسـن، خريجـة معهـد 
التعويضـات السـنية، والتـي تعمـل يف 
جمعيـة "الصحـة الخريـة" حاليًـا، إن 
الصحافـة،  كان دخـول مجـال  حلمهـا 
فسـجلت  يُنظمهـا  املركـز  أن  "علمـت 
مبـارشة، وكان أول يـوم رائًعا بالنسـبة 
يل، فقـد أحسسـت أين بـدأت الصعـود 
خطـوة أوىل عـى أول درجـة من سـلم 

الصحافـة".
املبـادئ  عـى  املتدربـات  حصلـت 
الصحفـي،  التحريـر  يف  األساسـية 
األمـور  مـن  كثـرًا  أن  ياسـن  وتؤكـد 
كانـت تظنهـا سـهلة وبسـيطة، لكنهـا 
كانـت مغايـرة ملـا تعرفه، الفتـًة إىل أن 
مكنتهـا  والتدريبـات  العمـل  ورشـات 
مـن التعرف عـى قدراتهـا يف الكتابة.

المتدربات  لمتابعة  يسعى  المركز 
اللـه  عبـد  املركـز  مديـر  ويوضـح 
الشـامي، أن عدًدا كبرًا مـن الخريجات 
مجـال  بدخـول  يرغـن  األكادمييـات 

مـن  أكـر  تفاعلهـم  وكان  الصحافـة 
الذكـور، لذلـك بحثنا عـن اختصاصين 
شـبيب،  نبيـل  األسـتاذ  رأسـهم  عـى 
املختـص بالعاقـات الدوليـة، للتدريب.

مختلفـًة  صعوبـات  التدريـب  وواجـه 
عـا سـبقه، كـون املتدربـات ال ميلكـن 
خرة سـابقة، وفـق الشـامي، ويوضح 
الـدورة،  يف  سـجلت  متدربـة   12 أن 
التزمـت  بينـا  منهـن،   11 وأكملتهـا 
التـي  املشـاريع  بإنجـاز  فقـط  عـرشة 

الـدورة.  تضمنتهـا 
املتدربـات،  ملتابعـة  املركـز  ويسـعى 
ومتكينهـن من مارسـة العمل "بشـكل 
جـزيئ"، معتـرًا أن ذلـك يـأيت ضمـن 
"زيـادة  يُركزعـى  فهـو  أولوياتـه، 
كفاءة األشـخاص، للوصـول إىل مرحلة 

للمجتمـع". املفيـدة  اإلنتـاج 
لعنـب  شـبيب  نبيـل  املـدرب  ويقـول 
الحرفيـة  التدريبـات  دورات  إن  بلـدي 
األمثـل  الوجـه  غايتهـا عـى  ال تحقـق 
وهـذا  مبـارشة،  عمـل  ورشـات  يف  إال 
12 جلسـة خضعـت لهـا  مـا تضمنتـه 

املتدربـات.
ووفـق شـبيب فـإن الجلسـات ُختمـت 
مـا  "اكتبـي  عنـوان  تحـت  بوظائـف 

تشـائن"، مردفًـا "متكّنـا مـن االطاع 
املشـاركات،  أقـام  مسـتوى  عـى 
الذاتيـة،  القـدرة  لتنميـة  وتوجيههـم 
املرجوة". العمليـة  االسـتفادة  لتحقيـق 

والتطويـر  لـإدارة  "تنميـة"  مركـز 
مجموعـة  أسسـه  دومـا،  مدينـة  يف 
مـن االختصاصيـن يف مجـال اإلدارة، 
نشـاطات  ورعـى   ،2013 عـام  مطلـع 
وبرامـج تدريبيـة مختلفـة، كـا ناقش 
قضايـا مجتمعيـة متنوعـة يف الغوطة، 

املاضيـة. السـنوات  عـى مـدار 
خـرة  الصحفـي  التحريـر  يحتـاج 
مراكمـة ودورات تتابعيـة، وفـق رؤية 

التي كتبـت تقريرهـا األول  بويضـاين، 
بعـد التدريـب، وتـرى أن اإلعـام يركز 
يف الغوطـة عـى الخـرة امليدانية دون 
صقلهـا أكادمييًـا، لكنهـا تعتقـد أنـه ال 
يجـب االعتـاد عـى املوهبـة بـل مـن 

تطويرهـا.  الـرضوري 
بنـرش  ترغـن  ال  املتدربـات  بعـض 
أو  اإلعاميـة  املنصـات  عـر  تقاريـر 
مبـارشة،  العمـل  سـوق  يف  االنخـراط 
كمـروة ياسـن التـي تقول "مـا يهمني 
مـن  جيـد  كـم  عـى  الحصـول  هـو 
املعلومـات عـن الصحافـة قبـل كتابـة 

صحفـي". منـط  أو  تقريـر  أي 

ديرها نساء الغوطة
ُ

منٌح لمشاريع ت

تدريبات على التحرير الصحفي تستهدف نساء الغوطة

ليكون لهّن مشاريع خاصة تساعدهن في إعالة أنفسهن 
وأسرهن مادًيا، اقترحت منظمة "سراج" مشروًعا للمنح، ُأقر 

كثمرة للتواصل مع المجالس المحلية في الغوطة. 

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

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

تكريم للمتفوقات في 
مدرسة “ابن رشد” في إدلب

عنب بلدي - خاص          

شـاركت عـرشات الطالبـات مـن مدرسـة “ابـن 
عـى  ألعالهـن  معـرٍض  يف  لإنـاث،  رشـد” 
خلفيـة حفل تكريـم، مع انتهـاء العـام الدرايس 

الحـايل يف مدينـة إدلـب.
وكرّمـت مؤسسـة “ارتقـاء” التعليميـة الطالبات 
املتفوقـات يف املدرسـة، الخميـس 25 أيار، خال 
الربـوي  املكتـب  عـن  ممثلـون  حـرضه  حفـٍل 
واملجلـس املحـيل يف إدلـب، إضافـة إىل بعـض 

املنظـات املهتمـة باملـرأة والطفـل. 
صبـا نقـار، عضـو مجلـس مدينـة إدلـب، متّنت 
للجهـات  التوفيـق  بلـدي  عنـب  إىل  يف حديـٍث 
املنظمـة وكوادر املدرسـة، اللوايت يعملـن لتأهيل 
الطالبـات وتنميـة مواهبهـن املهنيـة إىل جانـب 
سـوريا  بنـاء  عـى  قـادرات  ليكـن  التعليميـة، 

املسـتقبل.
نبيلة مسـطو، معلمـة الرياضيات يف املدرسـة، 
قالـت لعنـب بلـدي إن لوحـات أجهـزة الهضم 
التعليميـة  اللوحـات  مـن  وغرهـا  والتنفـس، 
التـي رسـمتها الطالبات وعرضـت يف املعرض، 
ضمـن  املعلومـات  مـن  اسـتفادتهم  تُكـرّس 

التدريـي.  املنهـاج 

بفـرة  انطلـق  كونـه  معجـزة  كان  “املعـرض 
قياسـية قصـرة”، وفق وليـدة أبو نقـرة، مديرة 
مدرسـة “ابـن رشـد”، التـي قالـت إن التجهيـز 

لبدئـه اسـتمر عـرشة أيـام.
ومـا  واإلنجـازات  األعـال  “عـرض  أن  وأكّـدت 
الـداريس،  العـام  خـال  الطالبـات  تعلمتـه 
سنسـتفيد منها كوسـائل تعليمية العـام املقبل”.

حمـل املعرض اسـم “بصات المسـت السـاء”، 
مـرشوع  منسـق  الجابـر،  الـرزاق  عبـد  ووفـق 
“ارتقـاء”  مؤسسـة  يف  التفاعـيل  التعليـم 
كادر  مـع  بالتنسـيق  العمـل  فـإن  التعليميـة، 

بالنجـاح”.  “تكلـل  املدرسـة 
كانـت  املعروضـة  األعـال  إن  الجابـر  وقـال 
“بصات صغـرة إال أنهـا أعطت صـدًى كبرًا”، 
باعتبارهـا أول معرض للمؤسسـة، خامتًـا حديثه 
مدينـة  يف  العلمـي  النفـع  زيـادة  إىل  “نسـعى 
رمضـان،  يف  مشـاريع  عـى  ونعمـل  إدلـب، 
يف  التعليمـي  والـكادر  الطـاب  تسـتهدف 

املؤسسـة”.
أربـع  و”قبـس”  “ارتقـاء”  مؤسسـتا  تُديـر 
تـرشف  بينـا  إدلـب،  مدينـة  يف  مـدارس 
مديريـة الربيـة والتعليـم “الحـرة” عى إدارة 

املحافظـة. يف  املـدارس  بقيـة 

عنـب بلدي - إدلب                 

مل  مشـهٍد  ويف  منظّـم  نسـٍق  ضمـن 
العامـن  خـال  إدلـب  أهـايل  يعتـده 
وخريجـات  خريجـو  سـار  املاضيـن، 
العلـوم  قسـم  يف  املعلوماتيـة،  فـرع 
املهنيـة التابع ملعهد "شـاين"، بلباسـهم 
معزوفـة  أنغـام  وعـى  األكادميـي 

التتويـج. منصـة  نحـو  موسـيقية، 
عـى  "املنديـل"  منتـزه  واحتضـن 
إدلـب،  يف  النعـان  معـرة  أوتوسـراد 

حفـل تخريـج الدفعـة األوىل يف فـرع 
للمعهـد  املنتسـبن  مـن  املعلوماتيـة، 
الوطنـي  للتمكـن  اإلنسـاين  السـوري 
 ،2016 الـدرايس  للعـام  "شـاين"، 
أهـايل  مبشـاركة  أيـار،   24 األربعـاء 

الطـاب.
وقـال بعـض الذيـن التقتهم عنـب بلدي 
إنهـم  والخريجـات،  الخريجـن  مـن 
تعلمـوا خـال العـام الـدرايس، تصميم 
إىل  إضافـة  واإلدارة،  الويـب  صفحـات 
تُسـاهم  يرونهـا  معلومـات  اكتسـابهم 

يف تطويـر قـدرات الشـخص، ليكونـوا 
قادريـن عـى بنـاء بلدهـم. 

خـال الحفـل تحدثـت إدارة املعهـد عن 
أبرزهـا يف  تُنـى"، وكان  مشـاهد "ال 
بدايـة العـام الـدرايس، وبالتحديـد 15 
شـهد  والـذي   ،2016 الثـاين  كانـون 
مجـزرة طالـت املدنيـن عى بعـد 150 

مـرًا مـن مقـر املعهد.
املجـزرة  أن  "شـاين"  إدارة  وذكـرت 
افتتـاح  مـن  أسـبوعن  بعـد  حدثـت 
املعهـد، وقتـل حينهـا 93 شـخًصا مـن 

أهـايل معـرة النعـان، "إال أن الطـاب 
قدمـوا إىل املعهـد رغـم األمل، ليتابعـوا 
تحصيلهـم العلمـي"، عى حـد وصفهم.

وفـق رانيـا قيـر، الناشـطة يف مجال 
املعهـد،  ومديـرة  املجتمعـي  التمكـن 
فـإن 18 طالبًـا وطالبـة تخرجـوا خال 
الدفعـة الحاليـة، وأوضحـت لعنب بلدي 
أن 25 آخريـن سـجلوا العـام الـدرايس 

. يل لحا ا
وأكـدت مديـرة املعهـد أن العمـل فيـه 
ويسـتقبل  ونصـف،  عـام  قبـل  بـدأ 

منـذ ذلـك الوقـت 150 طالبًـا شـهريًا، 
مختلفـة  تقنيـة  لـدورات  يخضعـون 
منهـا إدارة املشـاريع واللغـة اإلنكليزية 

وغرهـا.
اإلنسـاين  )السـوري  "شـاين"  معهـد 
للتمكـن الوطنـي( مرخـٌص مـن إدارة 
املتحـدة  الواليـات  يف  ومعتمـٌد  إدلـب 
يف  خدماتـه  يُقـّدم  كـا  األمريكيـة، 
والتنميـة  واإلغاثـة  والتدريـب،  التعليـم 
حـاة  ريـف  امتـداد  عـى  املسـتدامة، 

حلـب. وريـف  وإدلـب  الشـايل 

"شاين" ُيكّرم خريجي أولى دفعاته في إدلب 
تخريج طالب معهد "شاين" في معرة النعمان بريف إدلب - 24  أيار 2017 )عنب بلدي(

عنب بلدي - خاص          

دور  سينوات(   10( أفنيان  الطفلية  جّسيدت 
امللكية الرشيرة، يف العميل املرسحي "األمرة 
واألقيزام السيبعة"، اليذي احتضنته مدرسية 
"بنيات دوميا األوىل" يف الغوطة، االثنن 22 
أييار، وُقّدم باللغية اإلنكليزيية، برعاية مكتب 

الرتبيية والتعليم ملدينية دوما.
تدربيت الفتييات عىل ميدار ثالثة أشيهر عىل 
أدوارهين، وتقيول أفنيان لعنيب بليدي إنهيا 
باإلنكليزيية،  الحدييث  مل تجيد صعوبية يف 
فهيي سيهلة ملين يتعلمهيا بجيد، وهيو ميا 
توافقيه بها أمل )8 سينوات( التيي لعبت دور 
"سينيزي" )العاطيس(، وتقيول إنهيا تحيب 
اإلنكليزيية وتتمنيى املشياركة يف مرسحيات 

. ا ًد مجد
قّدميت العيرض 19 فتياًة وحيره أكير من 
120 شيخًصا، بينهيم ممثليون عين املجليس 

املحيي ومديريية الرتبيية.
وكُرّميت التلمييذات مببليغ ميايل مقيدٍم من 
عامير  وفيق  التعليميية،  "شيام"  مؤسسية 

الطيالب  شيؤون  دائيرة  رئييس  الزّرييع، 
والعاملين يف مجميع الرتبيية والتعلييم يف 

دوميا. قطياع 
ويوضيح الزّرييع أن التجهيز للعرض اسيتمر 
عىل ميدار 25 يوًميا، "قدمنا كل املُتياح لدينا، 
صّعبيت  الغوطية،  يف  امليواد  قلية  أن  رغيم 
علينيا اختييار األليوان وتوفر اللوجسيتيات 

األخرى".
وييرى مدير شيؤون الطالب أن املسيارح أداة 
تعليميية مهمية وداعيم نفييس، كغرها من 
املعيارض واملسيابقات العلميية والتعليميية، 
املرسحيي  العيرض  فكيرة  أن  إىل  ويُشير 
جياءت لرتسييخ اللغية اإلنكليزيية لتلميذات 
حتيى  األول  الصيف  )مين  األوىل  الحلقية 

الخاميس(. 
العيرض املرسحيي توجًهيا  رسيمت مالميح 
نحيو متكن اللغية اإلنكليزية ليدى التلميذات 
تفاعليية،  طيرق  خيالل  مين  املدرسية،  يف 
ميدن  يف  الحيياة  عيىل  اإلرصار  وأظهيرت 
ميدار  عيىل  عانيت  التيي  الغوطية  وبليدات 

والحصيار. القصيف  مين  سينوات 

"األميرة واألقزام السبعة"
عمٌل مسرحي لـ "بنات دوما"

باللغة اإلنكليزية 
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محمد رشدي شربجي 

كنت قد كتبت هذا املقال مركزًا عىل 
عالقتنا كسورين برتكيا، التي بات رئيسها 
وتريحاته مادة يومية يف اإلعالم العاملي 

عىل مدى السنوات املاضية، وهو مناسب 
أيًضا، ولو بدرجة أقل، لعالقتنا مع قطر التي 

يبدو أن حملة منسقة بن عدة دول بدأت 
للتو بغية محارصتها هي األخرى. 

هناك من ينتقد تركيا لعداء أيديولوجي 
بحت مع اإلسالم أو اإلسالمين )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 طبًعا 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 مطلًقا، وهنا يأيت انتقاد تركيا 

يف إطار ثورة مضادة تجتمع فيها قوى 
األنظمة السابقة و مدعومة من قوى 

عاملية، عىل رأسها روسيا )التي تفاخرت 
مراًرا بأنها أوقفت بجيشها امتداد 

الربيع العريب( ملحارصة الثورات العربية 
وداعميها، واملراقب لفريق املهاجمن 

الدامئن للدور الرتيك، يجد أن أعداء الثورات 
غالًبا ما يلعبون دوًرا أساسًيا داخله. 

وهناك أخرًا من ينتقد تركيا ألنها تستحق 
االنتقاد فعاًل، 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 أكر 

فأكر نحو الديكتاتورية وتثبيت السلطات 
يف يده، وغره مام هو معلوم. 

لعكس األسباب الثالثة السابقة: القناعة 
بأن أردوغان إسالمي متخّف، تأييد للربيع 

العريب، ودميقراطية تركيا واستقبالها 
لالجئن بحد أدىن من الكرامة، هناك من 

ميتدح تركيا لياًل نهاًرا 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 الخر، وقناعتي لألسف أن 

تركيا ماضية يف طريق خاطئ مجرب يف 
عدة دول وهو طريق ال يبرش بخر، وحبي 
لهذا البلد هو رد لجميل ودين ثقيل تحمله 

الشعب الرتيك بالنيابة عنا، وأعتقد جازًما 
أن الحملة العاملية عىل أخطاء أردوغان يف 

وقت يوجد فيه أمثال بشار األسد وعبد 
الفتاح السييس ليس بريًئا، 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 

ملوقيع “ويكيبيديا”، إياك أن تنىس أننا من 
سوريا املسالخ، سوريا الكياموي، سوريا 
صيدنايا التي تحرق فيها جثث املساجن 

بعد سلخهم، حيث تتساقط الرباميل عىل 
املدنيين أكر من املطر، حيث يرعى املجتمع 

الدويل تهجرًا منظاًم للسورين عن 
أرضهم ثم يأيت من يفجرهم يف حافالت 
فوق ذلك. انتقد كيفام شيئت وأيّد كيفام 

شيئت، لكن إياك أن تنىس أن ذلك السفاح 
القاطن يف حي املهاجرين هو أصل 

مصيبتنا وعلّة الكوكب.

نحن وتركيا 

رأي وتحليل

مليون يتيم يحّددون مستقبل سوريا

العلوش  إبراهيم 

اتهمْت قبل أسيابيع زوجة أب سورية بقتل 
أحد أطفال زوجهيا يف غازي عنتاب الرتكية، 

ألنه مايزال خائًفيا من الحرب ويتبول عىل 
نفسيه، خرب تناقلته الصحافة، ومل تتناقل 

ما يعانيه آالف األيتام السيورين ممن ابتلوا 
مبثيل زوجة األب هذه غر األمينة، أو بزوج 

أم غر أمن، عىل األيتام الذين يعيشيون 
. معهم

آلة الحرب السيورية تُلحق مئات األطفال كل 
ييوم بخانة اليتم، وترتكهم بال حنان وبال 

عطف، وأمام جدار صلب من التجاهل الذي 
قد تخرقه بعض مبادرات الشفقة والصدقة 
واالبتسيامات العابرة، فبعد أيام أو أشهر من 

العنايية باليتيم من قبل أهله رسعان ما قد 
ميلونه ويرتكونه لإلهامل، وقد ينقلب األمر 

اىل جحيم جديد بعد جحيم فقد األب، تعيشيه 
األم وسط مجتمع ذكوري يعترب التحرش 

الجنيس ميزة فروسية، وما عىل املتحرش 
إال تقديم بعض الخدمات والتسرت بالشفقة 
ريثام يتمكن من األم الشيابة واملحتاجة. أو 

أن تتمكين امرأة من إغواء األب الذي ُقتلت 
زوجته مستغلة حاجته وحاجة أوالده اىل 

العنايية واالنتباه لتحتل مكان األم املتوفية وقد 
ال تقوم بدور زوجة األب الحافظة لحقوق 

األيتام.
ال شيك أن األيتام الذين بقي أحد أبويهم 

محظوظون بالنسبة للذين فقدوا كليهام، 
ووجدوا أنفسهم يف الشارع، أو يف دوامة 
التنقيل من بيت إىل بيت من بيوت األقارب 
واألصدقاء، الذين رسعان ما ميلهم الكثر 

منهم، ويتضايق أوالدهم من األيتام الدخالء 
عيىل املنزل، أو يتضايق األب أو األم من هؤالء 

املنكوبن، لكن الحفاظ عىل هؤالء األيتام 
وانتزاعهم من دوامة االضطراب هو إنقاذ 

لحياتنيا ولحياة أبنائنا، فكل ظلم لأليتام 
سيينعكس تخريًبا عىل مستقبلنا ومستقبل 

أبنائنا.
من حق األرملة أن تتزوج، ومن حق األرمل 
أن يتيزوج، ولكن من حق األيتام أن تُضمن 

حقوقهم بالرعاية والحنان وحفظ إنسانيتهم، 
فهل نحن قادرون عىل إنتاج قيم جديدة 

تجرتح أعراًفا وقوانن متشددة يف حفظ 
حقوق هؤالء األيتام، هل القانونّيون 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 التكفر واالرتداد يجدون النصوص 
والفتاوى التي تحتفظ بحق اليتيم، وتضع 
من يتنكر لحقوقهم تحت املساءلة الدامئة 
والحازمة، إىل حد أن تكون مربًرا لالتهام 

بخيانة األمانة الزوجية.
من حق األيتام عىل املجتمع وعىل الناس 

واألهل رعايتهم، مهام كان أبوهم أو أمهم، 
ومهام كان سبب يتمهم، فهؤالء األطفال 

أبريياء وال ذنب لهم بهذه الحرب، وال عالقة لهم 
باألطراف املتقاتلة، بل إن امتداد هذا الراع 

هو ما يتسيبب بتيتيم املزيد من األطفال 
وقذفهم يف لجة الحرمان والفقر وقسوة 

الحياة بشيكل مبكر ومبا ال تحتمله طفولتهم 
الربيئة!

ليست مسألة األيتام مقترة عىل طرف 
دون آخير، وال عىل فصيل دون آخر، فكلنا 
معرضون لرتك أوالدنا أيتاًما يف أي لحظة 

مين لحظات الحرب الدائرة، فاأليتام هم أبناء 
الثيوار واملعتقلن الذين متت تصفيتهم تحت 

التعذيب، وهم أبناء املؤيدين، وهم أبناء 
االنتهازين من النظام ومن مدعي الثورة، 
وهم أبناء الدواعش، وهم أبناء كل أطياف 
الشعب السوري، وحتى من أبناء املقاتلن 

األجانيب، وال يجب معاقبة اليتيم مبا فعل أبوه، 
أو مبيا فعلته أمه، وال إدخالهم يف ماكينات 

الحساب والعقاب الوحشية التي تدمر سوريا 
والسورين، فالقرآن الكريم واضح وال لبس 

فيه: "فأّما اليتيم فال تقهر".
تيزداد أعداد األيتام كل يوم، وهي ال تقل عن 
مليون يتيم، فاملنظامت األهلية تورد، حتى 

منتصف عام 2015، إحصاءات عن وجود 
800 ألف يتيم سوري، واملسجلون رسمًيا 

منهيم 475 ألف يتيم، والذين يحصلون عىل 
الرعاية الرسمية سواء يف الداخل أو يف 

الخارج ال تزيد نسيبتهم عن %10، وال نظن أن 
املؤسسات الكافلة لأليتام قادرة حتى اليوم 
عيىل رعاية أكر من %5، فكل األرقام التي 

تصدرها املؤسسات الكافلة لأليتام متواضعة، 
ال تزيد عن مئة هنا ومئتن هناك، ومل تسيجل 

إال ضاحيية يف تركيا بنيت مؤخًرا لأليتام 
السورين يف الريحانية، قادرة عىل رعاية ألف 

يتيم دفعة واحدة.

هذا العدد من األيتام يشيكل منجاًم هائاًل 
من القيوى البرشية املعرضة للتخريب 

ولالنحيراف عىل أيدي املافيات، أو عصابات 
اإلرهياب الدينية، نتيجة اإلهامل والظلم 

وأكل حقوقها، وسييغدو الكثر منهم مصدًرا 
لالنتقام وللعنف املتجدد يف املسيتقبل إن تم 

وجودهم. تجاهل 
ويف املقابل فاأليتام أناس غر عادين، 

خيرج من بينهم أهم العباقرة عرب التاريخ 
يف مجاالت العلم، واألدب، والفن، والدين، 

وحّولوا مسارات اإلنسانية نحو األفضل، 
فالكثر من األنبياء كانوا إما أيتاًما او عاشيوا 

بعيًدا عن أحد والديهم، ولعل رسيولنا الكريم 
أفضل شياهد عىل عبقرية اليتيم، وعىل أهمية 

االهتيامم به وتنمية مواهبه، فقد كفله جده 
عبيد املطلب، ومن بعد وفاته كفله عمه الفقر 

أبو طالب ليكون أحد أعظم الشيخصيات يف 
تاريخ العامل أجمع.

وال بد من دعم النسياء والرجال الذين يكرسون 
جزًء كبرًا من جهودهم من أجل رعاية 

األيتام، وخاصة الجدات واألجداد، والكثر 
من األمهات، واألخوات، واألخوة، يضحون 
مبستقبلهم الخاص من أجل أفراد عائلتهم 
األيتام، وإنقاذهم من طرق الضالل، وكذلك 

الكثر من أزواج األمهات األمناء عىل حقوق 
األيتام، وزوجات األب اللوايت يتغلنب عىل 

نوازع الغرة ويربن األيتام بإخالص وبأمانة.
كييف نغّر من قوانيننا ومن أعرافنا لنضمن 

حيق اليتيم والعناية به، كيف ننقذ عرشات 
األليوف من الفتيات اليتيامت من الزواج املبكر 
يف سين الطفولة، كيف نقوم بإنقاذ اليتيم من 
التنكيل، ومن مشاهدة التحرش بأمه األرملة، 

أو بأخته الصغرة، أو بجسده هو نفسه، 
ويقيف غر قادر عىل حامية أهلة وال حامية 

نفسيه، فاليتيمة واليتيم ليسا غنائم لألقوياء، 
وال هام مجال ملامرسة املرجلة عليهام، وال 

التبجيح بأطفالنا أمامهام، فإذا كنا حريصن 
عىل بناء سوريا جديدة، وإعادة إعامر بلدنا، 
فيجيب علينا أواًل ضامن حقوق مليون يتيم، 

وتربيتهم بشيكل إنساين والئق، وأن نخفف من 
معاناتهيم العائلية مع زوج األم، أو زوجة األب، 

يف حيال 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 باملبدعن واملخرتعن 
الذين امتصوا أهوال حياتهم الصعبة، وحّولوا 
طاقتها السيلبية إىل طاقة إيجابية بّناءة، كام 
فعل العباقرة من العلامء، والفنانن، واألدباء، 

واألنبياء األيتام عرب التاريخ!

يتيم سوري في مدينة دوما بريف دمشق
)AFP( 2016 22 حزيران 
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قابلـت عنـب بلـدي الطبيبة إكـرام حبّـوش يف عيادتها 
مدينـة  املوجـودة ضمـن مجمـع طبـي يف  الصغـرة 
إدلـب، بعـد أن فشـلنا مـرّات عـدة يف الحصـول عـى 
الـايت  النسـاء  لكـرثة  موعـد لضيـق وقتهـا، ونظـرًا 
يـرّددن عـى العيـادة، فمـن الطبيعـي أال تجـد وقتًـا 
يتيـح لهـا أن تفرج عـن همـوم عملهـا، وأن تتحدث يف 
أمـٍر غر موعـد والدة، أو رضورة إجـراء عملية قيرية، 

أو مسـتقبل مبهـم لطفـل بـا والد. 
"نحن مسـؤولون عـن أرواح، ال مجال للخطـأ يف عملنا، 
وهـذا مـا يزيـد الضغـط علينـا"، تقـول الطبيبـة، التي 
حملـت مسـؤوليات عـّدة يف وقـت مبكـر، فعـى الرغم 
مـن كونها حديثـة التخـرج، وزوجـة وأم لعـدة أطفال، 
إاّل أنهـا وجـدت نفسـها يف مواجهـة "واجـب" مهنـي 
مواجهـة  يف  ذاتـه  الوقـت  ويف  تؤديـه،  أن  يفـرض 
مجتمـع يربص باملـرأة، وأرسة تحتـاج رعايـة وعناية.

وبينـا ترغـب أغلـب النسـاء يف مدينـة إدلـب، التـي 
يسـود فيها مجتمـع "محافـظ" نسـبيًا، يف اللجوء إىل 
طبيبـة نسـائية للمعاينة والكشـف، إاّل أّن أربـع طبيبات 
نسـائيات فقـط، مـن بينهـّن الطبيبـة إكـرام، مازلـن 
ميارسـن عملهـّن 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، 
بحسـب  املجتمـع،  نصـف  عـن  عدديًـا  املـرأة  تزيـد 
إحصـاءات عـّدة تشـر إىل تراجـع عـدد الذكـور مقابل 
اإلنـاث، وهـو أمـر طبيعـي يرافـق الحـروب، ليجعـل 
نسـبة  زيـادة  رضورة  يف  املـرأة  إىل  تتوجـه  األنظـار 
التأثـر واإلسـهام، إذ يُحسـب للنسـاء األملانيـات عقـب 
الحـرب العامليـة الثانيـة أنّهن بنـَن أملانيا، ومّهـدن لبلد 

ذي بنيـة مؤسسـاتية ضخمـة واقتصـاد متـن.
أمـا يف سـوريا، ورغـم املسـاعي الكثـرة لتعزيـز دور 
وجهـة  فمـن  التوقعـات،  دون  مايـزال  أنـه  إاّل  املـرأة، 
نظـر رئيـس مجلـس مدينـة إدلـب، إسـاعيل عنداين، 
فـإّن النسـاء يحجمـن عـن املشـاركة يف العديـد مـن 
األدوار سـواء عـى املسـتوى املهني التخصـي أو عى 

والحكومـي. اإلداري  املسـتوى 
وبالنظـر إىل األمـر مـن وجهـة نظـر براغاتيـة، فـإّن 
املعارضـة  سـيطرة  مناطـق  يف  السـوري  املجتمـع 
أضحـى يأخذ مـن املـرأة احتياجاتـه العمليـة ويحرمها 
جـزًءا كبـرًا مـن اهتاماتهـا وطموحاتهـا، فبينـا ال 
تـزال نسـبة مـن العامـات يف املجـال الطبي ميارسـن 
مهنهّن )طبيبـات، صيدالنيات، ممرضـات(، إال أّن غالبيّة 
املهندسـات وخريجات الفروع التخصصيـة )كاالقتصاد 

والعلـوم الطبيعيـة والهندسـة(، تحّولـن إىل التدريس، 
وهـو ما أكّـده مديـر صّحة إدلـب، الطبيب منـذر خليل، 
الـذي أوضح أّن النسـاء يشـكلن %30 مـن العاملن يف 
القطـاع الصحي، ويف حـال اعتبارها نسـبة "جيدة" إال 
أنهـا تفوق بأضعاف نسـب مشـاركة املـرأة يف قطاعات 

أخرى. مهنيـة 
"الراغاتيـة املجتمعيـة" التـي تفتـح الباب للمـرأة من 
إحـدى الجهـات وتغلقـه مـن جهة أخـرى، ال تبـدو من 
وجهـة نظـر الطبيبـة إكرام، وغرهـا من النسـاء الايت 
قـررن أن ميارسـن أعالهـن رغـم الحـرب ويف مجتمع 
مـن القيـود، أمـرًا يسـتحّق التوقّـف مـن أجلـه، رغـم 
كونـه يشـّكل عبئًـا إضافيًـا، إذ تـرى الطبيبـة أّن دافًعا 
مـا يجعلهـا تقـاوم مـراًرا رغبتهـا يف التوقـف عـن أّي 
عمـل، غر أّن حبهـا للتجربة وإميانها بـرضورة العطاء، 
دفعهـا لتكثيـف عملهـا الطبـي، واملشـاركة بتأسـيس 

جمعيـة خريـة تُعنـى بكفالـة األيتـام أيًضا.
نسـاء أخريـات، متّكّن مـن التحايـل عى هـذه النفعية، 
إىل  للوصـول  العامـة  املجتمـع  احتياجـات  وسـايرن 
احتياجاتهـن، إذ متّكنـت املهندسـة حـا الشـامي، مـن 
أحـد  يف  والتخطيـط  املشـاريع  قسـم  إىل  الوصـول 
املجالـس املحلّيـة يف الغوطة الرشقية، بعـد أن اضطرت 
للعمـل نحـو أربع سـنوات يف تعليم الطالبـات، دون أن 

تفقـد حلمهـا يف العمـل الهنـديس، ودون أن تكرث لـ 
"نظـرات الرجـال املربكة" التـي تحمل أسـئلة من قبيل 

"مـاذا تفعـل فتـاة هنا؟".
وتـرى املهندسـة حـا أن كونهـا فتـاة تعمـل يف مكان 
يغلـب عليـه الذكور، يحتـاج منها شـخصية قوية تواجه 
بها الرفـض املتكرر للمشـاريع التـي تقدمهـا، والتقليل 
يـؤدي  مـا  فتـاة"،  ألنهـا  "فقـط  عملهـا  قيمـة  مـن 
بالـرضورة إىل الراجـع، ويجعـل فكـرة العمـل بحـّد 

ذاتهـا "شـاقّة".
وبينـا تجمع الحـرب النسـاء السـوريات عـى التعب، 
تختـار لبعضهـن حيـاة التـرشد والنـزوح، وألخريـات 
حيـاة بـا قـرار، فيـا تفسـح مجـااًل ضيًقا تطـّل منه 
بعـض النسـاء الراغبـات باملسـاهمة يف أعـال مل تكـد 
تخرج مـن منظومة الرجـال أواخر القـرن املايض، حتى 

عـادوا ليحتكروهـا من جديـد عقـب الثورة السـورية.
"كان اللـه يف عـون النسـاء العامات وغـر العامات"، 
تنهيـدة طويلـة،  مـع  إكـرام حبّـوش  الطبيبـة  تقـول 
يختلـط فيهـا تعـب األم وتعـب املـرأة العاملـة، وتُظهر 
بـأّن مـا تكابـده النسـاء يف األرايض السـورية املحررة 
مـن متاعـب حياتيـة يرقى إىل مسـتوى النضـال، تحت 
أعـن مجتمـع مألهـا غبـار الحـرب، وماتـزال تاحـق 

خطـوات النسـاء وتحسـب تحركاتهـم.  

بين الصعب والممنوع
نساء سورّيات يحافظن على أعمالهن رغم الحرب 

يوًمـا  السـوريات  النسـاء  تغـْب  مل 
عـن املشـاركة يف العمـل إىل جانب 
الرجـل، إمنا أخـذ هذا الـدور اهتاًما 
وقبـواًل متفاوتـن بحسـب الظـرف 
االقتصـادي  والوضـع  التاريخـي 
والتعليمـي يف البلـد، وبعـد الثـورة 
األوضـاع  تـردي  تسـبب  السـورية 
التـي تسـيطر  املناطـق  األمنيـة يف 
عليهـا فصائـل املعارضـة، والقصف 
األوضـاع  وسـوء  املتواصـل 
الـدور  هـذا  بتأطـر  االقتصاديـة، 

وتراجعـه.
مـن  كبـر  عـدد  انتشـار  ورغـم 
التـي  املـدين  املجتمـع  منظـات 
حملـت يف برامجها أفـكار دعم دور 
املـرأة وتعزيـز مسـاهمتها ودورهـا 

مل  الـدور  هـذا  أّن  إال  املجتمـع،  يف 
يسـّجل تقدًمـا ملحوظًـا، بـل شـهد 
تراجًعا نسـبيًا، األمر املرتبط بسـيادة 
هـذه  أغلـب  يف  "محافـظ"  فكـر 
املناطـق، فًضـا عن تراجـع الفرص، 
ميكـن  معينـة  مهـن  إىل  والحاجـة 
للمـرأة مـن خالهـا أن تعيـل أرًسا. 
فيـه  ماتـزال  الـذي  الوقـت  ويف 
معظـم الطبيبات واملعلات ميارسـن 
واسـعة  رشيحـة  فقـدت  أعالهـن، 
من النسـاء املتعلـات واملتخصصات 
)محامـاة،  متنوعـة  مجـاالت  يف 
هندسـة، اقتصـاد، علـوم تطبيقيـة( 
إمكانيـة العمل يف  مجال دراسـتهّن، 
أو  التدريـس  إىل  أغلبهـن  وتحّولـت 

مهـن أخـرى.

بين حكم العادات

و "الجندرة"
انفتاح خجول على عمل 

المرأة في مناطق سيطرة 
المعارضة في سوريا

عن التعب الذي تكابده الطبيبة إكرام، يتحّدث َنَفسها المتقّطع وكلماتها السريعة، ويرسم سواد خفيف تحت العينين مالمح مدينتها التي ما إن خرجت 
إلى الحّرية، حتى دفعت الثمن من حياة أبنائها وأجسادهم وهمومهم التي ال تنتهي، غير أّن حركة صغيرة في شاشة "اإليكو" كفيلة بمنحها دافًعا آخر 

لتستمر في العمل، حاملًة على عاتقها مسؤوليات ال تنتهي مع نهاية اليوم، وال تظّن أنها يمكن أن تؤّدى على أتّم وجه.
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 إكرام حّبوش
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

الحيـاة  يف  دورهـا  لتعزيـز  فرصـة 
االقتصاديـة وجدتهـا املـرأة السـورية يف 
غـار النـزاع الدائـر منـذ العـام 2011، 
األوضـاع  تـردي  ذلـك  عـى  سـاعدها 
النـزوح  البلـد وحـركات  االقتصاديـة يف 
الشـديدة التي كـرت األعـراف والتقاليد 
للسـورين. األصليـة  باملناطـق  املتبعـة 

وبـرف النظـر إن كانـت مجـرة عـى 
كانـت  إن  أو  عائلتهـا  لتعيـل  العمـل 
مدفوعـة بذلـك بفكـرة متكـن دور املرأة 
الحيـاة  شـهدت  السـوري،  املجتمـع  يف 
االقتصاديـة تناميًـا ملحوظًا لعمل النسـاء 
جمعيـات  بهـا  نـادت  فعالـة  ومشـاركة 
تحـت  سـنوات،  منـذ  سـورية  نسـائية 

"جنـدر". مسـمى 

عمل المرأة رهن وجود المنظمات 
للحـرب  األخـرة  السـنوات  يف  نشـط 
والنـزوح عمـل الجمعيات اإلغاثيـة املحلية 
إطـار  يف  املـدين،  املجتمـع  ومنظـات 
ومعنويـة  ماديـة  مسـاعدات  تقدميهـا 
يف  الدائـرة  النزاعـات  مـن  للمترضريـن 
باتـوا  والذيـن  عـدة،  سـورية  مناطـق 
األساسـية. الحيـاة  مقومـات  يفتقـدون 

عـى  قدرتهـا  السـورية  املـرأة  ولتُثبـت 
امللّحـة،  املجتمـع  بحاجـات  االرتبـاط 
انخرطـت يف تقديم خدمـات مأجورة لتلك 
التـي أصبحـت تشـرط يف  الجمعيـات، 
بعـض وظائفهـا وجـود شـهادة جامعية 

لـدى املـرأة املتقدمـة بطلـب وظيفـة.
املجتمـع  منظـات  عمـل  يقتـر  ومل 
النظـام  سـيطرة  مناطـق  عـى  املـدين 
املناطـق  أيًضـا  شـملت  بـل  السـوري، 
املحـررة والخاضعـة لسـيطرة املعارضـة، 
ليصـل عددهـا باملجمـل إىل مـا يزيد عن 
1000 منظمـة تقـدم خدمـات اجتاعيـة 
نَشـط  منهـا   91% وتعليميـة،  وصحيـة 
إحصائيـة،  بحسـب   ،2011 عـام  بعـد 
اطلعـت عليهـا عنـب بلـدي، مـن منظمة 
املختصـة  سـوريا"،  ألجـل  "مواطنـون 

السـورية. املنظـات  بنشـاط 
يف  العاملـة  املنظـات  نسـبة  وتقـدر 
املعارضـة  سـيطرة  تحـت  تقـع  مناطـق 
%44، وهـي النسـبة األكـر مقارنة ببقية 
أعدتـه  بحـث  بحسـب  وذلـك  املناطـق، 
منظمـة "مواطنـون مـن أجـل سـوريا"، 
تحـت عنـوان "منظـات املجتمـع املدين 

والتحديـات". الواقـع  السـورية.. 
وتـأيت املنظـات العاملـة خـارج الحدود 
بنسـبة  الثانيـة  الدرجـة  يف  السـورية 
%23، تليها املنظـات العاملة يف مناطق 
سـيطرة الحكومة بنسـبة %14، أما باقي 

النسـبة فهـي تعمـل يف مناطق سـيطرة 
"اإلدارة الذاتيـة" يف املناطـق الكرديـة.

وبذلـك كـرت منظـات املجتمـع املدين 
احتـكار محافظتي دمشـق وحلب، لتنترش 
يف كافـة املحافظات السـورية عـدا الرقة 
وديـر الـزور الخاضعـة لسـيطرة تنظيم 

اإلسـامية". "الدولة 

تعزيز دور النساء أم تقييده؟
تشـر بيانـات منظمـة "مواطنـون مـن 
عـن  يزيـد  مـا  أن  إىل  سـوريا"  أجـل 
%25 مـن املنظـات العاملـة تسـتهدف 
النسـاء كفئـة "مسـتضعفة" يف املجتمع، 
وبالتـايل فـإن معظـم العاملـن فيها هم 
مـن النسـاء أيًضـا، كونهـم األكـرث قـدرة 
االجتاعيـة  الحيـاة  يف  الخـوض  عـى 
الخاصـة واالحتكاك مع النسـاء واألطفال.

فتتـوازى  األخـرى،  املنظـات  يف  أمـا 
فرص املـرأة بالتوظيـف إىل جانب الرجل 
رغـم غيابهـا عـن املشـاركة يف القـرارات 
 ،88% بنسـبة  واالسـراتيجية  القياديـة 
بحسـب بحـث صـادر عـن منظمـة "أنـا 

.2016 آذار عـام  وهـي" يف 
وبالركيـز عـى عمـل املـرأة يف املناطـق 
لعنـب  عـدة  منظـات  تشـر  املحـررة، 
بلـدي، ومنهـا منظمـة "ركـن" املختصة 
بشـؤون املـرأة والطفـل يف مدينـة إدلب، 
يف  العامـات  النسـاء  معظـم  أن  إىل 
مناطـق سـيطرة املعارضـة انخرطـن يف 
املنظـات  تركـزت مبعظمهـا يف  أعـال 
والجمعيـات اإلغاثية باإلضافـة إىل العمل 

وممرضـات. كمدرسـات 
فيـا تشـهد تلـك املناطـق غيابًـا واضًحا 
املتخصصـة  باألعـال  السـورية  للمـرأة 
واملعلوماتيـة  والهندسـة  الطـب  مثـل 
التخصصـات  مـن  وغرهـا  واملحاسـبة 
واملناصـب الرسـمية، ما يعكـس البعد عن 

الجنـدرة. ملعنـى  الحقيقـي  املفهـوم 

ضوابط مازالت تحكم.. و"تقصير" من 
المرأة

غيـاب ملحـوظ لـدور املـرأة عـن الحيـاة 
سـيطرة  مناطـق  تشـهده  السياسـية 
املعارضـة، بحسـب ما قال رئيـس مجلس 
مدينـة إدلـب، إسـاعيل عنـداين، لعنـب 
بلـدي، مؤكـًدا غيابهـا أيًضـا عـن املهـن 
واملحاسـبة  الطـب  مثـل  التخصصيـة 

والهندسـة.
وأضـاف "يوجـد تقصـر مـن الطرفن، 
الجهـات  ومـن  نفسـها  املـرأة  مـن 
الرسـمية"، وتابـع "نحـن بحاجـة لعمل 
املـرأة التخصي، نحـن بحاجـة الطبيبة 

واملهندسـة واملربيـة ولكن يوجـد ترتيبات 
وضوابـط أخاقيـة ودينية معينـة لذلك". 
املدينـة  مجلـس  أن  عنـداين  وأوضـح 
يف  املـرأة  مشـاركة  أمـام  املجـال  فتـح 
االنتخابـات التشـكيلية للمجلـس، والتـي 
ُعقـدت يف كانـون الثـاين املـايض، إال أن 
النسـاء "أحجمـن" بالكامـل عن الرشـح 
واالنتخـاب، وسـط غيـاب التشـجيع عى 

السياسـية. الحيـاة  يف  الخـوض 
وبهـذا الصـدد اسـتحدث مجلـس مدينـة 
إدلـب، عقـب االنتخابـات، مكتبًـا جديـًدا 
لتفيعـل دور املـرأة  تحـت اسـم "مكتـب 
دعـم املـرأة"، والهـدف منـه متثيلهـا يف 
ملجلـس  التابعـة  واملؤسسـات  الدوائـر 
املدينـة، حسـبا قـال إسـاعيل عنداين. 
ورغـم االنفتـاح "الخجـول" عـى عمـل 
املـرأة يف املناطـق املحـررة، إال أن العادات 
والتقاليـد مازالت تحكـم إمكانية خوضها 
وتسـليمها  تخصًصـا  أكـرث  مجـاالت 
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 واألخاقية".

"المرأة الحضارية" بعيون حكومة 
النظام 

يف سـعيه لنقـل صـورة حضاريـة عـن 
أماكـن سـيطرته، فتـح النظـام السـوري 
مبيًنـا  املـرأة،  أمـام عمـل  آفاقًـا جديـدة 
أدواًرا مختلفـة لهـا يف الحيـاة االجتاعية 
والسياسـية مـن خال تعيينـه هدية خلف 
عبـاس رئيسـة ملجلـس الشـعب، لتصبـح 
تاريـخ  يف  الرملـان  تـرأس  امـرأة  أول 

. يا سور
دخـول  يف  األمنيـة  الظـروف  وأسـهمت 
كانـت  جديـدة  عمـل  مجـاالت  النسـاء 
مقتـرة عـى الرجـال، مثـل العمـل يف 
املطاعـم والبيـع عـى العربـات املتجولـة 
والرسـمية  اإلدرايـة  املهـن  مـن  وغرهـا 

. ملتخصصـة ا
املجتمـع  إليـه  آل  الـذي  الواقـع  أن  إال 
اإلنـاث،  أعـداد  ازديـاد  هـو  السـوري 
لتبلـغ %65 مـن مجمـل فئـات املجتمع، 
ورغبـة الرشكات واملؤسسـات باالسـتقرار 
عـر توظيـف النسـاء بـداًل مـن الرجـال 
تجنبًا لــ "الخدمـة اإللزاميـة" املفروضة 
مـن  عليهـا  يرتـب  ومـا  الذكـور  عـى 
سـفر الشـباب خـارج البـاد أو االلتحاق 

بالجيـش.

ومـع ذلـك تركـز عمـل رشيحـة كبـرة 
عـى  النظـام  مناطـق  يف  النسـاء  مـن 
مهنـة التعليـم، إذ أظهرت نتائج مسـابقة 
انتقـاء معلمـي صـف مـن طـاب كليـة 
الربيـة تفّوقًا نسـائيًا ملحوظًـا، وتوجًها 
الفتًـا لدخولهـّن مجـال التدريـس، إذ كان 
نصيـب العاصمـة دمشـق مـن خريجات 
كليـة الربية قسـم "معلّم صـف" 89 %، 
بينـا كان نصيـب محافظة حمـص مثًا 
%85 من املعلّات، حسـب بيانـات وزارة 

العايل. التعليـم 

استثناءات أبرزت دور المرأة "الخجول"
ال تخلـو املناطق املحررة مـن أدوار قيادية 
السـورية، تجلـت بشـكل  للمـرأة  بـارزة 
واضـح يف املجلـس املحـيل ملدينـة دوما 
بتعيينـه بيان ريحان رئيًسـا ملكتـب املرأة، 
وهـي البـادرة األوىل مـن نوعهـا مقارنة 

باملجالـس املحليـة يف املناطـق األخرى.
ويف حديثهـا لعنـب بلـدي، قالـت ريحان 
إن عمـل النسـاء يف املناطـق املحـررة مل 
يراجـع بل "تقوقع" يف مجـاالت محددة 
هـي القطـاع التعليمـي والطبـي وقطـاع 
املنظـات، مـع غيـاب دروهـا "الفّعـال" 

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 
إىل غيـاب مؤهاتهـا  السياسـية  الحيـاة 
عـى  تجرؤهـا  وعـدم  املجـال  هـذا  يف 
كـر القواعـد التـي تحـد مـن عملها يف 

الرسـمية. املناصـب 
ومل يخـَف دور املـرأة السـورية يف مجال 
اإلعـام عقـب اندالع الثـورة السـورية، إذ 
برزت أسـاء العديـد مـن الصحفيات يف 
املناطـق املحـررة والتي شـهدت إقبااًل من 
قبـل اإلنـاث بحسـب مـا قالـت سوسـن 
السـعيد، عضو مجلـس اإلدارة يف منظمة 

"بارقـة األمـل" لعنـب بلدي.
صحفيـات  "هنـاك  السـعيد  وأضافـت 
بنسـبة  اإلعـام  مجـال  دخلـن  كثـرات 
فاقـت الذكـور، كونهـن أكـرث قـدرة عى 
الدخـول يف خبايـا الحيـاة االجتاعيـة".

املـدين  "الدفـاع  فريـق  شـهد  كـا 
السـوري" مشـاركة مـن قبل النسـاء يف 
الجرحـى،  وإسـعاف  التمريـض  مجـال 
املناطـق  يف  املتطوعـات  عـدد  ووصـل 
املحـررة إىل نحـو 200 من أصـل 3000 
متطـّوع، أي ما يعـادل %6.6 من إجايل 

املتطوعـن. عـدد 

حضوٌر شكلي وغياب عن التخصصات

ماذا حل بواقع عمل المرأة
في مناطق المعارضة السورية؟

نشاط "ركين" في مدرسة شام شريف لأليتام
11 أيار 2017  )عنب بلدي(

النوع االجتماعي
)الجندر(

)الجنيدر(  االجتامعيي  النيوع  مصطليح  يطليق 
عيىل العالقيات واألدوار االجتامعيية والقيم التي 
)الرجيال  الجنسين  مين  ليكل  املجتميع  يحددهيا 
والعالقيات  األدوار  هيذه  وتتغير  والنسياء(، 
وذليك  والزميان،  امليكان  لتغير  وفًقيا  والقييم 
االجتامعيية  العالقيات  ميع  وتشيابكها  لتداخلهيا 
االخيرى مثل الديين، الطبقية االجتامعيية، العرق 

وغرهيا.
و"الجنيدر" هيو مفهوم حدييث نسيبًيا، إذ ظهر يف 
مثانينييات القيرن امليايض كمصطلح بارز اسيتخدم 
يف قاموس الحركات النسيوية، يف أمريكا الشياملية 

بداييًة ومين ثم يف أوروبيا الغربية عيام 1988.

ويختليف "النيوع االجتامعيي" عن مفهوم املسياواة 
دور  تعزييز  إىل  يهيدف  بيل  والرجيل،  امليرأة  بين 
امليرأة مبيا يتناسيب ميع إمكانياتهيا وقدرتهيا عىل 
املسياهمة يف مجيال معين، والتواجيد يف ميكان 
معيّن، ولييس لخلق حالة مين التنافس عيىل األدوار 

الرجل. وبين  بينهيا 
اتفاقيية "القضياء عيىل  وتدعيو "الجنيدرة" وفيق 
جمييع أشيكال التميييز ضيد امليرأة"، واملوقعية عام 
1979، إىل تغيير األمنياط االجتامعيية والثقافيية 
لسيلوك الرجيل وامليرأة، بهيدف تحقييق القضاء عىل 
التحيزات والعيادات العرفية وكل املامرسيات األخرى 
القامئة عيىل االعتقاد بكيون أي من الجنسين أدىن 
أو أعيىل مين اآلخير، أو عيىل أدوار منطيية للرجيل 

واملرأة.
كيام تشير إىل رضورة تعدييل األمنياط االجتامعية 
والثقافيية لسيلوك الرجيل وامليرأة، بهيدف تحقييق 

وكل  العرفيية  والعيادات  التحييزات  عيىل  القضياء 
املامرسيات األخيرى القامئية عيىل فكيرة دونيية أو 
تفيوق أحيد الجنسين، أو عيىل أدوار منطيية للرجل 

واملرأة.
يف سيوريا، يعيّد مصطليح "جنيدر" أو "جنيدرة"، 
مين املصطلحيات حديثية التيداول، وميكين الربيط 
بين انتشياره وتزاييد عدد منظيامت املجتميع املدين 
املحليية والعاملية التيي أخذت باالنتشيار عقب الثورة 

السورية.
كيام ارتبيط انتشيار املصطليح بالحاجية إىل تعزيز 
يف  األمنيية  األوضياع  تيرّدي  ظيل  يف  امليرأة  دور 
سيوريا، واملييل يف بعيض املناطيق إىل أمنياط مين 
التشيدد الدينيي متنع امليرأة عين املشياركة يف أدوار 
اجتامعيية عيّدة، وأمنياط عميل مختلفية، فضاًل عن 
الحاجية لتمكينهيا مين أجيل مسياهمة اجتامعيية 

أكيرب يف مرحلية ميا بعيد الحيرب. 



عنب بلدي - السنة السادسة - ملف خاص
العدد 275  - األحد 28 أيار/مايو 2017 12

يف  سـابًقا  واألرسة  الثقافـة  وزيـرة  وصفـت 
هدايـا،  سـاح  املؤقتـة،  السـورية  الحكومـة 
عمـل املـرأة يف املناطـق املحررة بأنه "مشـاركة 
شـكلية" وقالـت، يف حديثهـا لعنـب بلـدي، إن 
املـرأة هناك "قادرة عى اإلمسـاك بزمـام األمور 
القـرار  آليـة صنـع  أن  إال  ولعـب دور قيـادي، 

دامئًـا تكـون غـر مرتبطـة فيهـا".
ورغـم تأكيدهـا عـى أهمية الـدور الـذي تلعبه 
والتعليميـة  الصحيـة  القطاعـات  يف  املـرأة 
واملنظاتيـة، إال أنهـا ترفض تحجيم هـذا الدور 
وتأطـره بعيـًدا عـن التخصصات، بقولهـا "إذا 
كانـت املـرأة ال تشـارك بقيـادات العمـل فـإن 

عملهـا يبقـى شـكليًا".

"عقلّية" القيادات تسيطر
وانتقـدت هدايـا القيادات املسـؤولة عـن الحياة 
الخاضعـة  املناطـق  يف  واالجتاعيـة  املدنيـة 
لسـيطرة املعارضـة بوصفهـا قيـادات "رجعية 
وغـر متطـورة"، معتـرًة أنهـا مل تتـح املجال 

أمـام املـرأة ملارسـة عمـل "حقيقـي وفاعـل" 
يتناسـب مـع قدراتهـا ومؤهاتهـا.

وتشـر معظـم املنظـات التـي التقتهـا عنـب 
بلـدي يف مدينة إدلب وغوطة دمشـق إىل وجود 
نسـاء جامعيات يعملـن يف غـر تخصصاتهن، 
ومنهـن وسـام معـري، مديرة مكتـب األيتام يف 
منظمـة "ركـن" بإدلـب، وهـي خريجـة كليـة 
الهندسـة املدنيـة إال أنهـا مل تجـد فرصـة للعمل 

يف مجالهـا فانضمـت إىل املنظمة.
هدايـا،  سـاح  السـابقة،  الوزيـرة  وطالبـت 
بوضع املرأة السـورية مبكانها املناسـب حسـب 
ضوابـط  عـن  بعيـًدا  ومؤهاتهـا،  تخصصهـا 
العـادات والتقاليـد التـي تفرضهـا القيادات يف 

مناطـق املعارضـة، عـى حـد قولهـا.

"حماية المرأة فكرًيا قبل حمايتها جسدًيا"
"انخـراط املـرأة يف جمعيـات نسـائية رسـمية 
مهمتهـا قيـادة عمليـة التغيـر الفاعـل وليـس 
الشـكيل" اعترته سـاح هدايا الحـل األول عى 

طريـق تعزيـز الـدور الفاعل للمـرأة يف مناطق 
املعارضة.

إىل  الحاكمـة  املدنيـة  القيـادات  هدايـا  ودعـت 
اعتـاد عقليـة "ناضجـة" ومرجعيـة سياسـية 
تؤمـن بعمل املـرأة وتعطي جميع فئـات املجتمع 

حقوقهـا ضمـن إطـار العدالـة االجتاعية.
كـا طالبـت بتفعيـل دور املثقفـات القـادرات 
عـى اإلمسـاك بزمام األمـور، وأضافـت "يجب 
وتأهيلهـا  املتخصصـة  املـرأة  مهـارات  صقـل 
املشـاركة  مـن  لتتمكـن  مجالهـا  يف  للعمـل 
واالجتاعيـة  السياسـية  الحيـاة  يف  الفعالـة 

واإلداريـة".
عـى  هدايـا  شـددت  املـرأة،  توعيـة  وعـن 
عـن  بعيـًدا  جديـدة  أسـاليب  اتبـاع  رضورة 
تخيـف  باتـت  التـي  الجنسـية"  "التوعيـة 
إىل  مشـرًة  تحميهـا،  أن  مـن  أكـرث  املـرأة 
قبـل  وفكريًـا  "عقليًـا  املـرأة  حايـة  أهميـة 
حايتهـا جسـديًا"، وتفعيـل دورهـا القيادي 

"املدّمـر". املجتمـع  يف 

ييدور اإلجامع يف األرايض السيورية 
الخاضعية لسييطرة املعارضية حيول 
امليرأة،  أميام  العميل  فيرص  تراجيع 
فييام يكمين جوهير االختيالف بين 
ليه  ورافيض  امليرأة  لعميل  مؤييد 
وفًقيا العتبيارات مختلفية، أو ييدور 
التيي  االختصاصيات  حيول  الخيالف 
ميكين للميرأة أن تعميل بهيا وتقيّدم 

خاللهيا. مين  مسياهامت 
يف اسيتطالع للرأي أجرتيه عنب بلدي 
عيرب موقعهيا اإللكيرتوين، تّبين أّن 
أغلب املشياركن الذين وصيل عددهم 
إىل 284، ييرون أّن امليرأة يف األرايض 
ال  املعارضية  عليهيا  تسييطر  التيي 
تأخيذ حقها يف فيرص العميل، بينام 

يجيد %30 أنهيا تأخيذ فرصها.
كيام أجيرت عنيب بليدي اسيتطالًعا 
مصوًرا لعيدد من املدنيين ذوي املهن 
واالختصاصيات املختلفة حول نسيب 
فيرص العميل وتفاوتهيا قبيل اندالع 
فضياًل  وبعدهيا،  السيورية  الثيورة 
عين أهيم املعوقيات التي تحيول دون 
عميل املرأة، وأكير املهن التيي ماتزال 

النسيائية. العاملة  الييد  تسيتقطب 

قبل الثورة وبعدها
أّن  آراؤهيم  املسيتطلعة  أغليب  ييرى 
فيرص العميل تراجعيت بشيكل كبر 

بعد انيدالع الثيورة السيورية، مقارنة 
ميع الفرتة التي سيبقت العيام 2011 
يف  نسيبًيا  انتعاًشيا  شيهدت  والتيي 
سيوق العميل، وتنيّوع الفيرص بين 

القطاعين الخياص والعيام.
نعمية،  يحييى  الصييدالين  ييرى  إذ 
أن  إدليب،  مدينية  أبنياء  مين  وهيو 
فيرص العميل أميام امليرأة تراجعيت 
بسيبب الظيروف التيي تليت انيدالع 
وميا  القصيف  ومنهيا  الثيورة، 
مخاطير  مين  النسياء  ليه  تتعيرض 
نتيجية توتير األوضياع األمنيية يف 

الحيرب. ظيل 
بينيام ترجيع نرمين خليفية، مديرة 
إدليب،  يف  املتعلمية  امليرأة  رابطية 
سيبب تناقيص فيرص عميل النسياء 
باملقارنية ميع فيرتة ميا قبيل الثيورة 
إىل غيياب املؤسسيات والدوائير التي 
لعميل  مناسيًبا  مكانًيا  توفير  كانيت 
جوانيب  يف  املتخصصيات  النسياء 
مختلفية، مؤكّيدة أن "تدمير البنيية 
املؤسسياتية" أثير بشيكل كبير عىل 

عميل امليرأة.

العرف والضوابط الشرعية
يؤكّيد املهنيدس أمين بيدران، وهيو 
أّن  الرشقيية،  الغوطية  سيكان  أحيد 
ميكين  ميا  هيو  املجتميع"  "عيرف 

امليرأة بقبوليه  أن يحيّدد نيوع عميل 
ألخيرى. ورفضيه  الختصاصيات 

بينام تشير مديرة مكتيب التعليم يف 
منظمية "بارقة أميل" يف إدلب، رضاء 
سيميع، إىل أّن امليرأة ميكين أن تعميل 
املجياالت يف حيال راعيت  يف كافية 
"ميكين  إذ  الرشعيية"،  "الضوابيط 
عميل  مليكان  تخيرج  أال  للمهندسية 
تختليط فييه بالرجيال، إمنيا ميكن أن 
تخيدم منزلها بتمدييد الكهربياء له".

طبيبة أو معلمة
طبيبة أو معلمة

يعييش  اليذي  اليرز،  راتيب  القيايض 
يف الغوطية الرشقيية، يوضيح لعنب 
بلدي أّن مهنة املحاماة فقدت النسياء 
بشيكل كاميل يف املناطيق السيورية 
التيي تسييطر عليهيا املعارضية، كام 
للقاضييات،  وجيود  هنياك  يعيد  مل 
مشيرًا إىل أنّيه يؤيّد األمر كيون املرأة 
الطبيي  املجيال  يف  تعميل  أن  يجيب 
والتعليميي، أميا يف القضياء فيي "ما 

أفليح قيوٌم ولّيوا أمرهم اميرأة".
فييام يرى الصيدالين يحييى نعمة، أّن 
محياوالت النسياء ماتيزال "خجولة" 
يف  املؤسسيايت،  العميل  طرييق  يف 
حين ييكاد دور امليرأة يف املجياالت 

الطبيية ال ينقيص عين دور الرجيل.

 المؤتمر التأسيسي لتجمع المرأة السورية بإدلب  25 أيار 2017 )عنب بلدي(

شارك في االستطالع 284 شخًصا

 فقدان "النضج 
والمرجعيات السياسية" 

يقّيدان عمل المرأة
لقاء مع وزيرة الثقافة واألسرة سابًقا 

في الحكومة المؤقتة سماح هدايا

%46 يؤكدون وجود شّح في فرص العمل أمام المرأة السورية

كيف ينظر المدنيون في سوريا إلى عمل المرأة؟

ال تأخد حقها
في فرض العمل

%45

%30

%25

تأخد حقها
في فرض العمل

ال أعرف

هل تأخذ المرأة حقها 
في فرص العمل 

بمناطق المعارضة؟
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ثالثة أطراف تتصارع
على قمح الجزيرة السورية

عنب بلدي - مراد عبد الجليل

محافظـة الحسـكة تعتـر خـزان املادة 
إذ  لسـوريا،  بالنسـبة  االسـراتيجية 
 36% بنحـو  وحدهـا  تسـهم  كانـت 
مـن إنتـاج القمح يف سـوريا، بحسـب 
يف  الزراعيـة  االسـتثارية  الخارطـة 
النظـام  حكومـة  يف  الزراعـة  وزارة 

.2007 السـوري 
صوامـع  رفـد  يف  املحافظـة  وألهميـة 
النظـام السـوري بالقمـح، تـرأس وزير 
التجـارة وحايـة املسـتهلك يف حكومـة 
األسـبوع  الغـريب،  اللـه  عبـد  النظـام، 
املـايض، وفـًدا حكوميًـا إىل املدينـة من 
أجل ضـان تسـويق املحصـول ورشائه 

مـن الفاحـن.
حكومـة النظـام خصصـت مبلًغـا قدره 
80 مليـار لـرة سـورية، لـرشاء القمـح 
من الفاحن يف كل سـوريا، وتوفر 13 
مليـون كيـس خيـش، كـا رفعت سـعر 
رشاء كيلـو القمـح الطـري والقايس من 
125 لرة إىل 140 لرة سـورية، وسـعر 

رشاء كيلـو الشـعر إىل 110 لرات.
واإلصـاح  الزراعـة  مديريـة  وتوقعـت 
أن  النظـام،  التابعـة لحكومـة  الزراعـي 
الحسـكة  يف  القمـح  إنتـاج  يتجـاوز 
للموسـم الجاري 600 ألف طـن، بعد أن 
كان يف 2007 مليـون و471 ألـف طن، 
هكتـار   396500 بــ  قـدرت  مبسـاحة 
بعـد أن كانـت يف 2007 تبلغ 663086 

. ًرا هكتا
كـا توقع مديـر فرع حبوب القامشـيل، 
األنبـاء  وكالـة  بحسـب  العـيل،  عبيـدة 
الرسـمية )سـانا(، 23 أيار، استام كمية 
و350   300 بـن  تـراوح  القمـح  مـن 

ألـف طـن يف مركـز الـرثوة الحيوانيـة 
وصوامـع جرمـز مبدينـة القامشـيل.

ووعـد العـيل أال يتجـاوز موعـد رصف 
قيـم فواتـر الحبـوب يومن من تسـليم 
لتسـويق  املنتجـن  لتشـجيع  اإلنتـاج، 

كامـل محصولهـم مـن األقـاح.

اإلدارة الذاتية تنافس على شراء 
القمح

املناطـق  يف  املعلنـة  الذاتيـة  اإلدارة 
سـوريا  “قـوات  عليهـا  تسـيطر  التـي 
الدميقراطيـة” دخلت عى خط املنافسـة 
الفاحـن للموسـم  القمـح مـن  لـرشاء 
األول، بحسـب مـا قالتـه املديـرة العامة 
للزراعـة يف هيئـة االقتصـاد مبقاطعـة 
أكـدت  التـي  حسـن،  زوزان  الجزيـرة، 
األوىل  “السـنة  أنهـا  بلـدي  لعنـب 
التـي نشـري فيهـا القمـح، وسـيحفظ 
يف  مسـتودعات  عـدة  يف  املحصـول 
مناطق ديرك والقامشـيل والدرباسـية”.

حسـن أوضحـت أن الهيئـة االقتصاديـة 
حـّددت رشاء 200 ألـف طـن قمـح مـن 
الفاحـن، األمـر الـذي سـيجعل مناطق 
مـن  ذاتيًـا  مكتفيـة  الجزيـرة  مقاطعـة 

. لقمح ا
رشاء  سـعر  أن  إىل  املسـؤولة  وأشـارت 
كيلـو القمح مـن الفاحن قيد املناقشـة 
ومل يحـدد حتـى اآلن، وسـط تقديم منح 
للمزارعن مثـل املازوت للـري والحصاد 

إضافـة إىل السـاد والبذار.

 مغر من تجار السوق الحرة
ٌ

عرض
إىل جانـب النظـام واإلدارة الذاتية، ظهر 
التجـار الذين يعملون يف السـوق الحرة، 
ويسـعون لـرشاء القمح للمتاجـرة به عن 

طريـق تصديره إىل كردسـتان العراق أو 
للنظام. إعادة بيعـه 

وقال شـادي حسـن أحـد تجـار القمح 
يف  كانـوا  التجـار  إن  بلـدي  لعنـب 
كميـات  يشـرون  املاضيـة  السـنوات 
املزارعـن،  مـن  القمـح  مـن  كبـرة 
ويخزنونه يف مسـتودعات عـى أطراف 
لكـن  العـراق،  إىل  لتصديـره  املدينـة، 
بسـبب وجـود حواجـز ضمـن املدينـة، 
مل يعـد مبقدورهـم الوصـول إىل بعض 
كميـات  انخفـاض  إىل  أدى  مـا  القـرى 

الـرشاء.
كانـوا  “التجـار  أن  التاجـر  وأضـاف 
يصـّدرون القمـح إىل كردسـتان العراق 
العـام املـايض، بعـد رشائـه مـن الفاح 
بسـبب فـارق األسـعار الكبـر، إذ يبـاع 
سـعر الكيلو يف العـراق بالعملة الصعبة 
باللـرة  قيمتـه  وتبلـغ  )الـدوالر(”، 

لـرة.  400 أو   350 السـورية 
لكـن التصدير إىل العراق صعب املوسـم 
الحايل، بحسـب شـادي حسـن، بسبب 
يف  مختصـة  وجهـات  سـلطة  وجـود 
املدينـة ال ميكـن تجاوزهـا وهـي متنـع 
املنطقـة  حاجـة  إىل  إضافـة  التصديـر، 
املسـاحات  انخفـاض  بعـد  القمـح  إىل 
إىل  الفاحـن  توجـه  بسـبب  املزروعـة 
الرتفـاع  العطريـة  املحاصيـل  زراعـة 

القمـح. تكاليـف 
التصديـر  أنـه إىل جانـب  أكـد  حسـن 
املـايض،  العـام  التجـار،  بـاع  للعـراق 
القمح للنظـام السـوري دون علم اإلدارة 

الذاتيـة.
للفاحـن،  املقدمـة  اإلغـراءات  وحـول 
أشـار حسـن إىل أن اإلغـراء الوحيد هو 
الدفـع النقدي لسـعر القمـح، ألن الفاح 

عندما يـورد محصولـه إىل النظام تتأخر 
فاتـورة محصوله شـهرًا أو شـهرين، ما 
يـؤدي إىل تفضيـل بيـع املحصـول إىل 

التاجـر وإن كان بسـعر أقل.

نبيع لمن يدفع أكثر 
مـن جهتـه اعتـر الفـاح فايـز محمـد 
ليسـت جيـدة،  القمـح  أسـعار رشاء  أن 
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 تـرضر املوسـم.
وحـول عروض الـرشاء والبيـع، أكد فايز 
محمـد لعنب بلـدي أنه سـيبيع محصوله 
ملـن يقدم سـعرًا أعـى من قبـل األطراف 
الثاثـة، مشـرًا إىل جّو من حريـة البيع 
مـن  التهديـدات  وغيـاب  املنطقـة،  يف 

الجهـات التـي ستشـري املحصول.
املناخيـة  واملتغـرات  املسـتمرة  الحـرب 
حوال سـوريا مـن االكتفاء الـذايت مبادة 
القمـح االسـراتيجية إىل مسـتورد لهـا، 
مـن  سـوريا  محصـول  بلـغ  أن  فبعـد 
القمـح خـال 2011 نحـو 3.4 مليـون 
مليـون   1.7 إىل  اإلنتـاج  تراجـع  طـن، 
طـن العـام املـايض، بحسـب إحصاءات 

حكومـة النظـام.
يف حـن تقـدر منظمة األغذيـة والزراعة 
)فـاو( التابعـة لألمـم املتحـدة املحصول 
بنسـبة  فقـط،  طـن  مليـون   1.3 بــ 
حكومـة  دفـع  مـا   ،.55% انخفـاض 
النظـام السـوري إىل البحـث عـن بدائل 
مـن أجـل توفـر القمـح، فتعاقـدت مع 
روسـيا، التـي تتصـدر قامئـة مصـّدري 
القمـح العامليـن، لـرشاء آالف األطنـان.

اقتصاد

الغاز  2650 )للجرة(المازوت  180الذهب 18  16.115الذهب 21  18.800 األرز )ك(  500السكر )ك(  350البنزين  225

  ليرة تركية  مبيع 149 شراء 147 يورو    مبيع 595 شراء 591 دوالر أمريكي  مبيع 532 شراء 530

مصطلحات اقتصادية

اقتصاد
السوق الحر

اقتصياد السيوق أواالقتصاد الحر 
الرأسياميل،  االقتصياد  نظيام  أو 
هو نظيام يسيمح للفيرد بالقيام 
يرييده،  اقتصيادي  نشياط  بيأي 
باإلضافية  ميرشوع  أي  وافتتياح 
األفيراد  التعاقيد بين  إىل حريية 
واملؤسسيات، دون تدخيل الدولية 
أن  مبعنيى  بذليك،  أجهزتهيا  أو 
يضبيط  السيوق  الدولية  تيرتك 
نفسيه بنفسيه دون أي تدخل يف 

االقتصاديية. األنشيطة 
السيوق  اقتصياد  نظيام  وجيود 
الدولية  غيياب  يعنيي  ال  الحير، 
والقطياع العيام يف تنظيم الحياة 
املجتميع،  داخيل  االقتصاديية 
ألن االقتصياد الحير قيد يتسيبب 
املؤسسيات  بعيض  احتيكار  يف 
خيالل  مين  للسيوق  واألفيراد 
احتيكار املنتجيات، لذليك نشيأت 
االجتامعيي”  “االقتصياد  فكيرة 
وهيو بين االقتصياد الرأسياميل 
واالقتصياد االشيرتايك، وتسيعى 
تحقييق  إىل  خالليه  مين  الدولية 
أفيراد  بين  واملسياواة  املوازنية 
الطبقيات  وإعطياء  الوطين، 
حقوقهيا. والفقيرة  املتوسيطة 

تقيوم  الحير  االقتصياد  سياسية 
وجعيل  االقتصياد  تحريير  عيىل 
بالعيرض  مرتبطية  األسيعار 
والطليب للسيلع، دون تدخيل من 
قبيل الدولية كيام هو الحيال يف 

االشيرتايك. املركيزي  النظيام 
ومن أهيم فوائيد االقتصياد الحر 
زييادة كفياءة السيوق، وظهيور 
السيلع  مين  متنوعية  مجموعية 
نتيجية  منخفضية،  بأسيعار 
وجود منافسية تيؤدي إىل توفر 
وأفضيل  جيودة  بأحسين  السيلع 

األسيعار.
لكين عيوبيه تكمين يف الهيمنية 
عيىل بعيض القطاعيات والتحكم 
إضافية  )االحتيكار(،  بأسيعارها 
النشياط  حجيم  ازديياد  إىل 
معينية  فيرتة  يف  االقتصيادي 
فيرتة  يف  وركيوده  وتقلصيه 
تقلًبيا  يسيبب  ميا  أخيرى، 

البطالية. وزييادة  اقتصاديًيا 
تحيول  سيوريا  يف  االقتصياد 
املاضيية  العيرش  السينوات  يف 
إىل اقتصياد حير، بعيد انسيحاب 
وتهمييش  للحكومية  تدريجيي 
القطياع العيام، فغيزت األسيواق 
كل  مين  آتيية  سيلٌع  السيورية 
حيدب وصيوب كالسيلع الرتكيية 

والصينيية. والخليجيية 
لكن ذليك أدى إىل فيوارق طبقية 
النافذيين  التجيار  بين  كبيرة 
واملهيمنين عيىل السيوق، وبين 
الذيين  العاديين  املواطنين 
املاديية  أوضاعهيم  تدهيورت 
أكير فأكير بعيد انيدالع الثيورة 
العميل  إىل  واالنتقيال  السيورية 

. ملسيلح ا
ويف ظيل الحيرب تعميق مفهوم 
االقتصياد الحير يف السيوق، بعد 
رفيع حكومية النظيام السيوري 
السيلع  مين  الكثير  عين  يدهيا 
يف  بالتحكيم  للتجيار  وسيمحت 
تدهيور  إىل  أدى  ميا  األسيعار، 
يف  كبير  وارتفياع  الليرة 
املواطين  أصبيح  حتيى  األسيعار 
أليف   35 وسيطًيا  راتبيه  اليذي 
تأمين  عيىل  قيادر  غير  ليرة 

األساسيية. حاجياتيه 

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

تشهد منطقة الجزيرة شمال شرق سوريا صراًعا ُأطلق عليه “معركة القمح”، وهو ال يقّل أهمية عن المعركة التي 
تخوضها األطراف المتصارعة في المنطقة. وتحّرّكت حكومة النظام السوري في مدينة الحسكة لشراء محصول 

القمح من الفالحين لموسم 2017، بالتزامن مع تحركات اإلدارة الذاتية لرفد مخزونها من المادة االستراتيجية، إلى 
جانب تجار السوق الحرة الذين يقدمون إغراءات مالية للفالح لبيعهم المحصول.
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بالنسـبة لآلنسـة سـناء، وهي مهندسـة 
مـن ريـف دمشـق، فـإّن رمضـان قـد 
تغـّر منـذ خرجـت مـن مدينتهـا دوما 
يف الغوطـة الرشقيـة، تقـول "أمضيت 
25 رمضانًـا مـن حيـايت يف بيت أهيل 
يف دومـا، ذكريـايت فيها هـي الصورة 
التـي أعرفهـا وأحبهـا لشـهر رمضـان، 
بائـع املعـروك يف رأس حارتنـا، صوت 
للسـحور  املصاحـب  البلديـة  مدفـع 
واإلفطـار، ابنـة الجـران تطـرق بابنـا 
تطلـب قليـًا مـن الفلفـل لتكمـل أمهـا 
عـودة  اإلفطـار،  موعـد  قبـل  الطبـخ 
إخـويت وأيب مـع العرقسـوس والتمـر 
الحـارة  قطـط  واملعـروك،  هنـدي 
تنتظـر  منزلنـا  جنينـة  يف  املتجمعـة 
أذان  صـوت  اإلفطـار،  مـن  حّصتهـا 
جامـع النعسـان املميز، صـاة الراويح 
فيـه خلف اإلمـام أبـو راتـب، ودروس 
مـن  التسـّوق  مصعـب،  أبـو  الشـيخ 
شـارع الجـاء املزدحـم بعـد الراويح، 
الجامـع الكبر يف وسـط السـوق، هذه 
مـا  هـي  باملـكان  املرتبطـة  الطقـوس 

نكهتـه". رمضـان  تعطـي 
منـذ  دومـا  مدينتهـا  سـناء  فارقـت 
مل  الحـن  ذلـك  ومنـذ  أعـوام،  ثاثـة 
يعـد رمضـان كـا هـو بالنسـبة لهـا، 
تتابـع "حتـى يف أشـّد أيـام الحصار، 
وسـوق  مدينتـي  يف  الكبـر  والدمـار 
وتفضيـل  الكبـر،  والجامـع  الجـاء 
جامـع  يف  الصـاة  لعـدم  إخـويت 
األمنيـة  األوضـاع  لخطـورة  النعسـان 
مميـزة  بنكهـة  رمضـان  كان  أحيانًـا، 
مـع أهـيل ويف مدينتـي، ليـس لألمـر 
عاقـة بالتخمـة واألطبـاق الكثـرة أو 

باملـكان واألشـخاص  املاديـات، وإمنـا 
الذيـن اعتدنـا أن نعيشـه معهـم، حتى 
اليـوم  اختلفـت  رمضـان  روحانيـات 

كبـر". بشـكل 

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، تـرشح 
ذلـك "بالنسـبة يل، أهـم مـا يف رمضان 
هـو اللمـة مـع األهـل واألقـارب، حتـى 
يف اإلعانـات للمنتجـات التجاريـة ترين 
أن )رمضـان يجمعنـا(،  تركيزهـم عـى 
سـافر  الثـورة  بـدء  فمنـذ  يل  بالنسـبة 
إخـويت وأخوايت وأمـي إىل السـعودية، 
وأبنـايئ هاجـروا إىل تركيـا واسـراليا، 
وابنتنـا  وزوجـي  أنـا  سـواي  يبـق  مل 
الصغـرة، 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 بن 
عائلة زوجـي وعائلتي حول من سـيدعونا 
لنمـي إفطـار أول يـوم معـه، وأقارنهـا 
بحالنـا اليـوم، ال أحـد يزورنا تقريبًـا، وال 
أقـارب يل ألزورهـم، وهكـذا عوًضـا عـن 
أن يكـون رمضان مناسـبة لرؤيـة األحباب 
وصلـة الرحـم، صـار شـهرًا لتذكّـر ثقـل 

الوحـدة التي نعيشـها".

شيوخ النظام
ميسـاء،  زوج  غانـم  للسـيد  بالنسـبة 
أيًضـا،  تغـّرت  رمضـان  فروحانيـات 

يقـول "رغـم أننـي أصـيّل الراويح يف 
نفـس املسـجد منـذ عقـود، إال أن نكهـة 
الصـاة فيـه مختلفـة، والروحانيـات مل 
تعـد هـي هـي، مـن الصعـب أن تصـيّل 
أنـه مؤيـد لنظـام  خلـف إمـام تعـرف 
حكم األسـد بعد كل بطشـه وجـوره عى 
النـاس، كيـف تجتمـع الصاة مـع تأييد 

الظلـم والدعـاء للظـامل؟".

إمام ال يتقن العربية
بالنسـبة للسـيد نادر، الجئ سوري مقيم 
يف تركيـا، فـإّن "سـقى اللـه رمضان"، 
تعنـي لـه، إضافـة لكل مـا ذُكر، الشـوق 
لخطـب املسـجد باللغـة العربيـة، يقول 
"لـذة الصـاة خلـف إمـام عـريّب يقـرأ 
القـرآن بتأثّـر وإتقان ال ميكـن تحصيلها 
مـن الصـاة خلف إمـام ال يفهم مـا يقرأ 
يف معظـم األوقـات، وعـى الرغـم مـن 
فهمـي للغـة الركيـة، إال أن تأثـر خطب 
الجمعـة عيّل يـكاد يكـون معدوًمـا، كل 
هـذا وأنـا يف بلـد إسـامّي تقـام فيـه 
الصلـوات الخمـس والطقوس اإلسـامية 
لـو  أمـوري  فكيـف سـتكون  جميعهـا، 

كنـُت يف أوروبا مثـًا؟".
عقـب توقيعه عقـد عمل مع رشكـة تركية، 
اضطـر نـادر لإقامـة يف مدينـة تركيّـة 
ال تعتـر مـن خيـارات السـورين األوىل 
لإقامـة، وهـو أمـر لـه رضيبتـه حسـب 
تعبـره "أكرث مـا أفتقده هو لقـاء الصدفة 
الشـارع،  يف  واألقـارب  األصدقـاء  مـع 
الصـاة إىل جانـب صديـق، العـودة مـن 

صـاة الراويـح مـع أحـد الجـران".
يسـتأنف  الصمـت  مـن  لحظـات  بعـد 
متأثـرًا "بن أهلنـا، ويف األيـام العادية، 
الحنـن، فـا  كان ذكـر رمضـان يثـر 
بالـك مبغـرب يعيـش وحيـًدا، محـروم 

مـن زيـارة بلـده ورؤيـة أهلـه؟".

كل ما سبق
ال تختلـف حرة "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 حـن سـافر أهـيل إىل مـر، وأهل 
زوجـي إىل السـعودية، أفتقد يف رمضان 
ملتـي مـع عائلتي وعائلـة زوجـي، زيارة 
ويف  شـعبان  يف  يـوم  آخـر  ليلـة  أيب 
يده سـلّة رمضـان التـي اعتـاد توزيعها 
عـى أقاربـه، إفطـار أول يـوم يف بيـت 
أهـل زوجـي وثاين يـوم يف بيـت أهيل، 
الغوطـة،  يف  وحـاريت  بيتـي  أفتقـد 
صـوت مسـجد الحـّي، وصـاة الراويح 
مـع  )السـكبة(  تبـادل  )الرنـدة(،  يف 
الجارات، أفتقد الشـعور أننـي يف بلدي، 

ال نازحـة ينظـر لهـا أنهـا غريبة".

غالء التكاليف
ال تُخفـي أم ميـان أن رمضان تغـّر أيًضا 
كبـر،  بشـكل  املـروف  ناحيـة  مـن 
وأن الفقـر والغـاء أثقـا كاهـل النـاس 
كالشـوق والغربـة أو أكـرث، تضيف "من 
املعـروف أن مـروف رمضـان أكر من 
بقية الشـهور، فطبيعـة األطعمة واألرشبة 
األهـل  دعـوات  مختلفـة،  والحلويـات 
واألصدقاء عـى طعام اإلفطـار والحفاوة 
اسـتقبالهم، إضافـة لـرشاء مابـس  يف 
العيـد وحلوياتـه، هـذه األمـور كلها هي 
جـزء من طقـوس رمضـان أيًضـا، أقصد 

طقـوس رمضـان فيـا مـى".
تشـر أم ميـان أن غـاء السـلع مبختلف 
أنواعهـا، وصعوبـة "تحصيـل القـرش" 
حسـب تعبرهـا، حـّدا مـن قـدرة الناس 
عـى التقيّـد بتقاليـد رمضـان، وتتابـع 
أن  الشـعبي  املثـل  يف  املعـروف  "مـن 
ولـف  والخـرق،  املـرق،  هـو  رمضـان 
بالطعـام  لاهتـام  إشـارة  الـورق )يف 
إذا  الحلويـات(  وصنـع  املابـس  ورشاء 
النـاس عاجزيـن عـن رشاء كعكـة  كان 
معـروك لغـاء سـعرها، فـاذا تبّقى؟".

ي خلف إمام تعرف أنه مؤيد للظلم
ّ

من الصعب أن تصل

منذ فرقنا األسد لم يجمعنا رمضان
سقى الله رمضان.. هل تغّير أم تغيرنا نحن؟

"سقى اهلل" عبارة فصيحة معناها األصلّي دعاء بالسقيا ونزول المطر وانتعاش الحياة في المكان المذكور بعدها، وهو أمر ذو أهمية مضاعفة 
لسّكان البادية، أما إذا ُذكر بعد "سقى اهلل" فترة زمنية ما، فُتفيد الحنين والتمّني بعودة تلك األيام، والتحّسر على فواتها. ورغم أن الشوق للماضي 

وتمّني عودته من طبائع الناس عموًما، فإن األمر بالنسبة للسوريين اليوم أوكد، ولعّل استخدامهم لـ "سقى اهلل" بات بوتيرة أكبر وأشّد حنيًنا من ذي 
قبل مع اقتراب كل موسم أو عيد أو طقس، لهم فيه ذكريات وّلت، وعاداٍت اندثرت، ومن بينها رمضان، الذي ورغم أنه "ينعاد علينا" كل عام، إال أّن 

نكهته اليوم مختلفة حسب ما يؤكد الجميع بحسرتهم المصاحبة لعبارة "سقى اهلل رمضان"، فهل تغّير رمضان؟

أمضيت 25 رمضاًنا 
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 
قلياًل من الفلفل 

لتكمل أمها الطبخ 
قبل موعد اإلفطار

محل حلويات شعبية في مدينة إدلب 27 ايار 2017 )عنب بلدي (
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أورفة - برهان عثمان                

ديـر  مدينـة  آخـر  رمضـان  يـزور 
الحـرب  بـن  املمزقـة  الـزور 
تنظيـم  قذائـف  وسـط  والحصـار، 
“الدولة اإلسـامية”، وغـارات طران 
النظام السـوري، التـي تقتل املدنين 
بشـكل شـبه يومـي، ويـرى أهـايل 
بريقـه”،  “فقـد  الشـهر  أن  املدينـة 
وسـط صعوباٍت مختلفـة إىل جانب 

الصيـام.

يعيـش مـن بقـي مـن األهـايل يف 
عـن  بعيـًدا  الـزور،  ديـر  شـطري 
الطقـوس الرمضانيـة، وتقـول املرأة 
السـبعينية لطفيـة إنهـا ال تتذكر آخر 
مـرة “تناولـت فيهـا وجبـة إفطـار 
حقيقيـة مـع عائلتهـا”، ورغـم ذلك 
تُحـاول مـع الكثريـن مـن األهـايل 
البقـاء عـى قيـد الحيـاة، متعلقـن 
بصـور وذكريـات، وفـق تعبرهـا.

ذكريات ال ُتنسى
تعيـش لطفيـة يف منزلهـا وحيـدة، 
بعـد رحيـل إخوتهـا وعوائلهـم مـن 
األحيـاء املحـارصة، قبـل أكـرث مـن 
أنهـا  بلـدي  لعنـب  وتضيـف  عـام، 
الجميـع  “أعـرف  بالوحـدة  تشـعر 
واملنازل واألشـجار واألزقة والحارات 

هنـا وأخـرج يوميًـا لتفقدهـم”.
عليـه  بـدا  التـي  عباءتهـا  مرتديـًة 

القـدم، تقـص السـبعينية القصـص 
الجـورة،  حـي  يف  األطفـال  عـى 
الرمضانيـة  ذكرياتهـا  وتـروي 
القدمية عـى مسـامعهم، وكيف كان 
األهـايل يجهـزون أشـهى املأكوالت، 
وتطمئنهـم أن تلـك العـادات لن تبى 

وسـتعود. 

 “امتحان الصبر”
مـع  العـام  هـذا  رمضـان  يتزامـن 
امتحانـات الشـهادة الثانوية، ويقول 
املُـدرّس أبو أمجـد، بلغة ميـزج فيها 
التعليـم  “وضـع  باالسـتهزاء  األمل 
مـزٍر فاملـدارس شـبه فارغـة، كا أن 
الطلبـة يحتاجـون الطعـام واللباس 
إىل  يـأيت  فبعضهـم  التعليـم،  قبـل 

املدرسـة حافيًـا”.
“الدمـار والفقـر والقهـر والحرمان 
تشـابكت مع الصـر والرضـا وقليل 
يضيـف  الصغـار”،  شـقاوة  مـن 
املُدرّس، ويشـر إىل أن عـدد الطاب 
التعليـم  امتحـان  أنهـوا  الذيـن 
األسـايس مؤخـرًا، مل يتجـاوز 118 
طالبًـا وطالبـة، مردفًا “تعبنـا كثرًا 
ونعيـش امتحـاين الصـر والجـوع 

سـواًء يف رمضـان أو غـره”.

صعوبات إلى جانب الصيام
يف  الصيـام  صعوبـة  تكمـن  ال 
السـاعات وحـرارة  رمضـان بطـول 
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.

 يُقـّدر املمرض عـدد قاطنـي األحياء 
املحـارصة، بحوايل 100 ألف نسـمة، 
ويقـول لعنب بلـدي إنهـا تُعاين من 
الطبيـة  املـواد  يف  “حـاد”  نقـص 
والكـوادر، إذ تضـم املنطقـة طبيـب 
داخليـة وطبيبـة نسـائية مـن ضمن 
أصابـع  عددهـم  يتجـاوز  ال  أطبـاء 

. ليد ا
ودّمـرت هجـات التنظيـم املتكـررة 
مـن  الكثـر  العـام،  املشـفى  عـى 
األدوات واألجهـزة وتسـببت بأرضار 
ويقـول  إصاحهـا”،  “يصعـب 
مـن  العظمـى  النسـبة  إن  املمـرض 
قاطنـي األحياء تتجـاوز أعارهم 40 
عاًمـا، ويليهـم األطفـال تحـت سـن 
اليافعـون  يُشـّكل  بينـا  عاًمـا،   12
نسـبة ال تتجاوز %20 من السـكان، 
وفـق مـا نقـل عـن منظمـة “الهال 

املدينـة. يف  األحمـر” 

الجيـل  أن  إال  أياًمـا جميلـة  “عشـنا 
البائـس اليـوم، مل يعـرف شـيئًا من 
لـذة الشـهر الفضيـل”، تختـم املرأة 
السـبعينية حديثها، معتـرة أن كثرًا 
مـن العـادات التي كانت متيـز أهايل 

املدينـة، أصبحـت مـن املايض. 

“الصيام” ليس ما يعاني منه 
أهالي دير الزور في رمضان

الشرطة الحرة أمام ثانوية عبد الله عزام في األتارب غرب حلب 25 أيار 2017 )عنب بلدي (

أول مؤتمر لجمع المنظمات النسائية
في الشمال السوري

عنب بلدي - خاص         

يف  النعـان  معـرة  مدينـة  احتضنـت 
إدلـب، أول مؤمتـر تأسـيي لــ "تجمع 
املـرأة السـورية"، بهدف جمـع املنظات 
النسـائية العاملة يف الشـال السـوري، 
املهندسـة  وتـرى  أيـار.   25 الخميـس 
فاطمـة الحجـي، املدربـة املجتمعيـة يف 
فريـق "الشـباب والتغيـر"، رضورة يف 
االبتعـاد عن متثيل النسـاء ملنظمة بعينها 
لتمثيـل  بحاجـة  اليـوم  "فنحـن  فقـط، 

املجتمـع وتكويـن صـورة عنـه".
وتضيـف الحجـي لعنـب بلـدي أن فكرة 
العمـل عـى جمـع املنظـات النسـائية 
الهـدف  لهـذا  نسـعى  "فنحـن  قدميـة، 
منـذ فـرة طويلـة يف ظل مـا نعانيه من 

. " تفرقة
تشـكيل  بعـد  تظهـر  املؤمتـر  فائـدة 
آليـة  ثـم  العمـل،  ولجـان  الهيكليـات 
االنطـاق عى أرض الواقـع، وفق املدربة 
التفكـر  إىل  تدعـو  التـي  املجتمعيـة، 
التفكـر  يجـب  "فـا  مغايـرة  بصـورة 
عـى أن املنظمـة تحتـاج دعـًا لتعمـل، 
بـل سـتمكننا مواردنا مـن رعاية عرشات 
األرض". عـى  والنشـاطات  الفعاليـات 

توزيٌع للمهام ضمن مكاتب 

تقول الحقوقية هدى رسجاوي، ورئيسـة 
مكتـب املـرأة يف مجلس معـرة النعان، 
إن فكـرة التجمـع بـدأ الحديـث عنها قبل 
أكـرث من عـام ونصـف، واصفـًة املؤمتر 
بأنـه "ميثل املـرأة وخطـوة أوىل لتوحيد 

الجهـود يف محافظـة إدلب".
واملراكـز  املنظـات  عـرشات  وشـاركت 
وطـرح  املحافظـة،  يف  النسـائية 
داخـيل،  نظـام  مسـودة  الحـارضون 
عـّرت عـن األفـكار واألهـداف والغايـة 

رسجـاوي. وفـق  التجمـع،  مـن 
املؤمتـر،  خـال  الحـارضات  وانتخبـت 
رس،  وأمينـة  ونائبًـا  للتجمـع  رئيسـة 
املنظـات  ممثـات  توزيـع  إىل  إضافـة 
والقانـوين  الصحـي  املكاتـب:  عـى 
املشـاريع  ومكتـب  والتنمـوي  واملـايل 

وغرهـا. 
أن  بلـدي  لعنـب  الحقوقيـة  وتؤكـد 
أرسـلن  إدلـب  خـارج  مـن  "سـيدات 
أن  إىل  مشـرًة  للمشـاركة"،  طلبـات 
مـع  التواصـل  هـي  املقبلـة  "الخطـوة 
بقيـة املحافظـات، للتوحد عى املسـتوى 
النسـايئ، وتنظيـم طاقـات املـرأة عـى 

املحـررة". املناطـق  مسـتوى 
آماٌل بمشاركة الخبرات

منظمـة  مـن  جمعـة،  رهـام  تتمنـى 

يف  العاملـة  جانوديـات"،  "بصمـة 
ريـف جـر الشـغور، والتي شـاركت 
الخطـوات  تكـون  أن  املؤمتـر،  يف 
لعنـب  وتقـول  تنسـيًقا،  أكـرث  املقبلـة 
للتعـرف  كانـت  مشـاركتها  إن  بلـدي 

والهيكليـة  املنظـات،  ممثـات  عـى 
للعمـل. األساسـية 

وتـرى جمعة أن إدلـب تفتقر للمشـاركة 
بـن الخـرات النسـائية، "فنحـن منلـك 
مـوارد برشيـة كبـرة، ويجـب توزيعها 

عـى كافـة املناطـق لتعويـض النقـص 
يُعـزز عمـل  يف مجـاالت مختلفـة، مـا 

املنظـات النسـوية املشـرك".

أول مؤتمر تأسيسي لجمع المنظمات النسائية 
في الشمال السوري
25 أيار 2017 )عنب بلدي(

عنب بلدي - ريف حلب               

للعـام  العامـة  االمتحانـات  انطلقـت 
محافظـة  ريفـي  يف  الجـاري  الـدرايس 
 25 األربعـاء  والغـريب،  الشـايل  حلـب 
املراكـز  لحايـة  سـعٍي  وسـط  أيـار، 
مـن  عنـارص  ألجلـه  انتُـدب  وتأمينهـا، 

املنطقـة. يف  “الحـرة”  الرشطـة 
رعتهـا  اجتاعـات  بعـد  االنطـاق  وجـاء 
مديرية الربية والتعليم يف حلب، ونوقشـت 
خالها مسـؤوليات رؤسـاء املراكـز، ووضع 
خطـة طـوارئ ومناوبـات متواصلـة طيلة 

االمتحانات. أيـام 
محمـد كسـيبه، معـاون مديـر الربيـة يف 
حلـب، وعضـو اللجنـة العليـا لامتحانات، 
قـال لعنـب بلـدي إن الرشطـة تُسـاهم يف 
حايـة املراكـز “ملـا لهـا مـن خصوصيـة 

أمنيـة، فحيـاة الطـاب رهـن برقابنـا”.
للشـهادة  مركـزًا   17 الرشطـة  وتغطـي 
الثانويـة العامـة، و31 للتعليـم األسـايس.

ووفـق كسـيبه ينتـرش عنـران عـى باب 
كل مركـز، وترافـق الرشطـة سـيارات نقل 
أوراق اإلجابـات واألسـئلة مـن وإىل املجمع 

لرئيي. ا
بدوره قـال العقيـد حميدي املطـر، املرشف 

عـى تنظيـم الرشطـة “الحـرة” يف قيـادة 
رشطـة حلـب، خـال العمليـة االمتحانيـة، 
إن مهمـة العنـارص تكمـن يف تفتيـش من 

املراكز. يدخـل 
“يفتـش  بلـدي  لعنـب  املطـر  وأوضـح 
العنـارص كل مـن يدخـل إىل املراكـز مـن 
طـاب ومراقبن وزائرين ومنـدويب الوزارة 

والربيـة، ملنـع دخـول السـاح إليهـا”.
وتتعـاون الرشطـة مـع مجلـس محافظـة 
حلـب، عى تأمن سـر العمليـة االمتحانية، 
وفـق العقيـد، الـذي أشـار إىل أن التعـاون 
املـدين  املجتمـع  مؤسسـات  مـع  يجـري 

وأهـايل الطـاب.
كا تُنسـق الرشطـة مع أفرع رشطـة املرور 
لتغيـر الطرقـات ومنـع مـرور السـيارات 
االمتحانـات،  فـرة  خـال  املراكـز  أمـام 
“لتحقيـق  الحفريـات  تجنـب  إىل  إضافـة 

الجـو األمثـل”، وفـق املطـر.
األسـئلة  نقـل  سـيارات  حايـة  ومـع 
واإلجابـات، لفت املرشف عى سـر العملية 
االمتحانيـة إىل أن عنارص الرشطة يضبطون 
باألمـن،  اإلخـال  وحـاالت  املخالفـات، 
بالتعـاون مـع مديرية الربيـة، وبإيعاز من 
رئيـس املركـز، إضافـة إىل كتابـة الضبوط 

وإحالـة املخالفـن إىل املحاكـم.

االمتحانات تبدأ في ريف حلب 
بحماية” الشرطة الحرة”

احتوت املدينة يف وقت سابٍق، حوايل 400 ألف نسمة، بينام يُقّدر ناشطون عدد من يقطنها اليوم 
بحوايل 150 ألًفا، يعيشون بن مناطق النظام وتنظيم “الدولة”.

ومنذ بداية حصار التنظيم ألحياء الجورة والقصور وهرابش، يف 15 كانون الثاين 2015، أسفرت 
معارك الحصار عن الكثر من الدماء، التي ماتزال تجري حتى اليوم.
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ما الذي تعرفه عن دواء

كولشيسين؟

تجاريـة  أسـاء  هـي  غوتـن،  كومليديتـن،  كولشيسـن، 
ملركـب كولشيسـن COLCHICINE، وهـو مركب كياوي 
اللحـاح  نبـات  زهـور  مـن  البدايـة  يف  اسـتخاصه  تـم 
)وهـو عشـبة طبية شـهرة لهـا عدة تسـميات مثـل فريوة 
الشـايب، السـورنجان، خمرة العرب، حافـر املهر، وخمرة 

العطـار( ثـم تـم تركيبـه مخريًا بعـد ذلك.
ومـع أن آليـة عمل الكولشيسـن ماتزال غـر واضحة بدقة، 
إال أن هنـاك مـا يفيد أنه يوثر بشـكل كبر عـى الروتينات 
املوجـودة يف الجسـم، ما يسـاعد عى التخفيف من ترسـب 

األماح يف املفاصل واألنسـجة، فيقلـل االلتهاب واألمل.

ويستخدم الكولشيسين في الحاالت التالية:
عـاج نوبـات النقـرس، فقط مـن أجـل التخفيف مـن آالم 
النقـرس،  التهابـات املفاصـل يف حـاالت اشـتداد مـرض 
ويكـون أكـرث فائـدة عندمـا يتـم تناولـه عند بدايـة ظهور 
األعـراض مبـارشة، ويعتـر الكولشيسـن مـن العاجـات 
التجريبيـة يف حـال الشـك بالنقـرس، حيث يعطـى املركب 
للمريـض فـإذا تحسـن فالحالة نقـرس وإذا مل يتحسـن قد 

يكـون السـبب مرًضـا آخر.
عـاج داء حمـى البحر املتوسـط، ويكون اسـتخدامه وقائيًا 
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، وتعتر االسـتجابة للعاج املسـتمر 
بالكولشيسـن )تخليـص املريـض مـن األزمـات أو تقليـل 
عددهـا( مؤكدًة لتشـخيص حمـى البحر األبيض املتوسـط.

عاج بعـض األمـراض املزمنة، كالتشـمع الكبـدي، أمراض 
الكولـون، داء بهجت، الصـداف، وغرها.

معلومات صيدالنية
يصنـع كولشيسـن عـى شـكل أقـراص فمويـة )0.6 ملغ 
وملـغ(، وكان يصنـع عـى شـكل حقـن وريدية أيًضـا، إال 
أن الحقـن حظـرت ملا قد تسـببه مـن مخاطر قاتلـة نتيجة 
جرعتهـا السـمية، ومن هـذه اآلثـار: نقص يف عـدد خايا 
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 5 سـنوات ومـا دون مبقـدار 0,5 ملـغ/

اليـوم، وبعمـر أكـرث مـن خمـس سـنوات مبقـدار 1,5-1 
ملغ/اليـوم عـى 2-3 جرعـات، وللبالغـن مبقـدار 2-1 

ملغ/اليـوم عـى 2-3 جرعـات.

كما يعطى لعالج النقرس بالجرعات التالية:
يف  ملـغ   1,2-0,5 مبقـدار  يعطـى  الحـاد  النقـرس  يف 
البداية، ثم 0,5-0,6 ملغ كل سـاعة إىل سـاعتن أو 1,2-1 
ملـغ كل سـاعتن إىل حـن زوال األمل أو حـدوث غثيـان أو 
قـيء أو إسـهال أو الوصول إىل الجرعـة اإلجالية القصوى 
8 ملـغ، ويجـب االنتظـار ثاثـة أيـام قبـل البـدء بشـوط 

آخر. عاجـي 
للوقايـة مـن نكس النقـرس يعطى مبقـدار 0,5-0,6 ملغ/

اليـوم أو كل يومـن ملدة شـهر عى األقل.

مالحظات
الجانبيـة  اآلثـار  بعـض  حـدوث  إىل  املركـب  يـؤدي  قـد 
الهضميـة مثـل: غثيـان، إقيـاء، إسـهال، أمل بطنـي، وقـد 
يـؤدي إىل آثـار جانبيـة أخـرى لكـن بشـكل نـادر مثـل: 
)نقـص  دمويـة  اضطرابـات  الكبـد،  وظائـف  اضطـراب 
عـدالت وفقـر دم(، نقـص يف الحيوانـات املنويـة )عقـم 
مؤقـت(، حكـة واضطرابـات جلديـة، ويجـب وقـف الدواء 

عنـد ظهـور آثـار جانبيـة.
هناك تداخـل بن الكولشيسـن وبعض األطعمـة واألدوية، 
فيجب عـى املريض عـدم رشب عصر الكريفـون، وتجنب 
املرشوبـات الكحوليـة، وعـدم تنـاول املضـادات الحيويـة 
مـن نـوع ماكرواليـد، وكذلـك أدويـة الشـحوم، ومضادات 
قنـوات  وحـارصات  القصبـات،  وموسـعات  الفطـور، 
الكالسـيوم، والديجوكسـن، فكلهـا تزيد من سـمية الدواء.

يجـب عـدم إعطـاء الكولشيسـن للمـرأة الحامـل ألنـه قد 
أمانـه  يثبـت  مل  كذلـك  الجنـن،  لـدى  تشـوهات  يسـبب 

للمرضعـات لـذا ال ينصـح بتناولـه.

د. كريم مأمون

يعمـل الصيـام عى راحـة الجهـاز الهضمي، إذ 
مينحـه فـرة مـن الراحـة ملـدة ال تقل عـن 12 
سـاعة يوميًا، ومع أن إفراز العصـارات الهاضمة 
يبقـى مسـتمرًا، إال أنـه يكـون مبعدل أقـل، فإذا 
تـم اختيـار اإلفطـار والسـحور بشـكل صحـي 
مـن حيـث الكميـة والنوعية، فـإن ذلك يسـاعد 

عـى تحسـن أداء الجهـاز الهضمي. 
يسـاعد الصيـام عى خفض مسـتويات السـكر 
)الجلوكـوز( يف الـدم، فهـو يعمـل عـى زيادة 
للجسـم،  الطاقـة  إلنتـاج  الغلوكـوز  اسـتقاب 
األنسـولن  إنتـاج  خفـض  إىل  يـؤدي  وهـذا 
دهـون  إىل  السـكر  تحويـل  عـن  )املسـؤول 
الـدم  يف  مسـتواه  عـى  للحفـاظ  ونشـويات 
ضمـن الطبيعـي( مـن البنكريـاس، ما يسـاعد 

البنكريـاس. عـى راحـة 
الدهـون؛  الصيـام عـى زيـادة حـرق  يسـاعد 
أثنـاء  للجسـم  األوىل  االسـتجابة  تكـون  إذ 
الصيـام هـي اسـتهاك سـكر الجلوكـوز، ثـم 
الدهـون، إلنتـاج الطاقـة الازمة للجسـم، وهذا 
يخفض مسـتوى الكوليسـرول يف الـدم )يزيد 
ويخفـض  الجيـد  الكوليسـرول  مسـتويات 
وكذلـك  الضـار(،  الكوليسـرول  مسـتويات 

الثاثيـة. الدهـون  مسـتويات  يخفـض 
الـدم،  ارتفـاع ضغـط  مفيـد ملـرىض  الصيـام 
التمثيـل  معـدالت  تنخفـض  الصيـام  فأثنـاء 
الهرمونـات  معـدالت  وتنخفـض  الغـذايئ، 
كاألدرينالـن، كـا تنخفـض الشـحوم الضارة 
)الكوليسـرول والشـحوم الثاثيـة( ما يسـاعد 

الـدم. عـى خفـض مسـتويات ضغـط 
يحمـي الصيـام القلـب والدمـاغ مـن الجلطات، 
فتخفيـض الدهـون الضـارة يقـي مـن اإلصابة 

بتصلـب الرشايـن ويقلـل 
مـن  بالتـايل 

جلطـات 

والدمـاغ. القلـب 
يحّفـز الصيام خسـارة الوزن، فيعمـل عى منع 
تخزيـن الدهـون يف الجسـم، وحـرق الدهـون 
املخزنـة، ويخفـض معامـل كتلة الجسـم ويقلل 

الخر. محيـط 
يعـزز الصيـام إزالـة السـموم، خاصـة املـواد 
تتحـول  التـي  الغذائيـة  الحافظـة واإلضافـات 
إىل سـموم داخـل الجسـم ويتـم تخزينهـا يف 
خايـاه، وأثنـاء الصيام يتـم حرق تلـك الخايا 
الكبـد  خـال  مـن  السـموم  مـن  والتخلـص 

والـكى.
يسـاعد الصيـام عـى عـاج االلتهابـات، إذ إن 
التخلـص من السـموم املراكمة وتناقص نسـبة 
التخمـر يف األمعـاء يقلل مـن حـدوث الدمامل 
والبثور، ويسـاعد عى شـفاء بعض االلتهابات، 
مـن  ويخفـف  والنقـرس،  املفاصـل  كالتهـاب 
الحساسـية الجلديـة، ويقلـل مـن حـدة بعـض 

كالصدفية.   الجلديـة  األمـراض 
يقـي الصيـام الجسـم مـن األورام،  فالجـوع 
الضعيفـة،  الخايـا  اسـتهاك  عـى  يجـره 
فيتخلـص بذلـك من الخايـا التالفـة واملريضة، 
وقـد يقـي بذلـك عـى الرطـان يف بدايته.

يعـزز الصيـام العـادات الغذائيـة الصحية، فقد 
لوحـظ أنـه يسـاعد عى خفـض الشـهية تجاه 
تنـاول األطعمـة الجاهـزة ويحفـز الرغبـة يف 

تنـاول املـاء والفواكه.
املناعـي، عـن طريـق  الجهـاز  الصيـام  يعـزز 
زيـادة عـدد كريـات الـدم البيضـاء والحمـراء 
سـموم  وإزالـة  الدمويـة،  الصفيحـات  وعـدد 
الجسـم، وخفـض الدهـون، وتعزيـز املحتـوى 
الفيتامينـات واملعـادن،  للجسـم مـن  الغـذايئ 
عـن طريـق الخـرضاوات والفواكه، التـي يكرث 
تناولهـا يف رمضـان، وتحفيـز تجـدد الخايـا 
بعـد التخلـص مـن الخايـا الضعيفـة، كل ذلك 

يسـاعد عـى تقويـة جهـاز املناعـة.
عـى  التغلـب  يف  الصيـام  يسـاعد 
النيكوتـن  إدمـان  مشـكات 
والكافيـن وغرهـا، إذ إنـه يجر 

الصائـم أن ال يقـرب منهـا، وهـذا يزيـد إرادته 
منهـا. التخلـص  يف 

مينـح الصيام اإلنسـان فرصـة للهـدوء النفي 
بتخفيـف  يسـهم  مـا  وهـو  الضمـر،  وراحـة 

واالكتئـاب. كالقلـق  النفسـية  االضطرابـات 

ما الشروط الواجب على الصائم أن يلتزم بها 
لتحقيق فوائد الصيام الصحية؟

الحصـول عـى الفوائد الصحيـة التـي ذكرناها 
مـرشوط باتبـاع الصائـم لنظام غـذايئ صحي، 

: يشمل
تنـاول وجبات فطور وسـحور صحية، مارسـة 

نشـاط بدين معتـدل، االمتناع عـن التدخن.
وبشـكل عام يجـب االعتـدال يف تنـاول الطعام 
عى السـحور واإلفطار، وزيادة تنـاول الخضار 

والفواكـه، وتقليـل تناول الدهون والسـكريات.
وينصـح عنـد اإلفطـار بتنـاول حبة مـن التمر 
عنـد بدايـة اإلفطـار لتـزود الجسـم بالطاقـة 
السـاخنة  الشـوربات  تنـاول  ثـم  الريعـة، 
التـي تنبـه الجهـاز الهضمـي لاسـتعداد للبدء 
اللحـوم  بـأكل  البـدء  ألن  الطعـام،  باسـتقبال 
والخبـز فـوًرا يـؤدي إىل فقـدان الكثـر مـن 
فوائـد الصيـام الصحيـة، فهـذه املـواد تأخـذ 
وقتًـا طويـًا يك يتـم هضمهـا، وتحـول جزًءا 
منها إىل سـكر يشـعر اإلنسـان معه بالشبــع، 
األكل  يف  اإلنسـان  يسـتمر  الوقـت  هـذا  ويف 
وميـأل معدتـه فـوق طاقتهـا توهـًا منـه أنـه 
التخمـة  إىل  يـؤدي  مـا  مـازال جائًعـا، وهـو 
يف  مجـدًدا  الدهـون  وتراكـم  الهضـم  وعـر 

الجسـم.
أخـرًا، نؤكد أنه ورغـم الفوائـد الصحية الكثرة 
للصيـام إال أن هنـاك العديـد مـن الحـاالت التي 
لهـا خصوصيـات يجـب أخذهـا بعـن االعتبار، 
الـكى وأمـراض  مثـل داء السـكري وأمـراض 
واإلرضـاع،  الحمـل  حـاالت  وكذلـك  املعـدة، 
وهـؤالء يجـب أن يستشـروا طبيبهم قبـل البدء 
بالصيـام، تجنبًـا ألي آثار سـلبية قـد تصيبهم.

الصيام
من وجهة نظر طبية

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 أيًضا أثبتها العلم الحديث.
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 حـّذرت الرشكة األمنية العامليـة " “Check Pointمن 
اخـراق األجهزة الذكية والحواسـيب الشـخصية، من 
خـال ترجـات األفـام التـي يُحّملها املسـتخدمون 

ملشـاهدة األفـام األجنبية.
ونـرشت الرشكـة يف 23 أيـار الجاري، تقريـرًا حول 
منـه،  مقتطفـات  بلـدي  عنـب  ترجمـت  القضيـة، 
وأكـدت خالـه رصدها عـرشات االخراقـات ألجهزة 
أكـواًدا  “يـزرع  املُهاجـم  أن  موضحـًة  وحواسـيب، 

خبيثـة داخـل ملفـات الرجمـة”.
تسـتغل األكـواد ثغـرات أمنيـة موجـودة يف برامـج 
Popcorn-”و ”VLC“ تشـغيل األفام الشـهرة مثل

time”  و”Stremio” وغرهـا.
ووفـق الرشكـة األمنيـة، فإن نفـس الثغـرة موجودة 

يف أكـرث مـن 200 مليـون برنامـج متوفّر لتشـغيل 
عـى  أو  الذكيـة  األجهـزة  عـى  سـواًء  األفـام، 

الحواسـيب.
ال دالئل عى اسـتغال الثغـرات حتى اليوم، بحسـب 
تقريـر الرشكـة، الـذي لفـت إىل تجاهـل الكثـر من 
املسـتخدمن للتحديثـات األمنيـة، مـا يجعلهم ضمن 
التوجـه إىل تحميـل الرجـات  املسـتهدفن، كـون 

يزيـد بشـكل مطّرد سـنويًا.
ملفـات  إىل  الفروسـات  برنامـج مكافحـة  وينظـر 
وال  حميـدة  ملفـات  أنهـا  عـى  النصيـة،  الرجمـة 
يحجبهـا حتـى يف حـال احتوت عـى أكـواد خبيثة، 

وفـق تقنيـن.
واقرحـت “Check Point” تحديـث برامج تشـغيل 

الفيديـو عـى الحواسـيب واألجهزة الذكيـة، وتحميل 
ملفـات الرجمـة مـن مصـادر موثوقـة، والتأكد من 
أن  التـي ميكـن  الخبيثـة،  الرمجيـات  مـن  خلوهـا 

تسـيطر عـى الجهـاز بالكامل.
ويتزامـن الحديث عـن االخراق مـع هجات انترشت 
عـى نطـاق واسـع تحـت مسـمى “وانـا كـراي”، 
وأصابـت خـال شـهرين، آالف األجهـزة مـن خـال 

ثغـرة أمنيـة يف نظام “وينـدوز”.
وليسـت املـرة األوىل التي تكشـف فيهـا الرشكة، عن 
برمجيـات خبيثـة واخراقات يف األجهـزة، إذ تحدثت 
أواخـر العـام املـايض، عـن إصابـة بيانـات أكرث من 
مليـون مسـتخدم هواتـف “أندرويـد”، مـا جعلهـا 

للخطر. معرضـة 

أتاحيت رشكة “سيناب شيات” ألول ميرة قنوات 
عربيية ضمن خدمية “ديسيكفر”، يف تطبيقها 

عيىل الهواتيف الذكية.
وكانيت الرشكية أطلقيت خدمية القنيوات بداية 
عيام 2015، إال أنهيا اقتيرت منيذ ذليك الحن 

األجنبية. القنيوات  عيىل 
ووفيق ميا رصدت عنيب بلدي يف أحدث نسيخة 
مين التطبيق، فإن وسيائل إعالم عربيية أبرزها: 
نييوز”،  و”سيكاي  و”العربيية”  “الجزييرة” 
إضافية إىل مجيالت ومواقيع منوعية، أضيفيت 

ضمين خدمية “ديسيكفر” يف التطبييق.
وتسيمح الخدمية للمسيتخدمن، التعيرف عىل 
األخبيار الجدييدة لبعض وسيائل اإلعيالم، ولكن 
بطريقية مختلفة، إذ يُعيرض املحتوى املخصص 
لي”سيناب شيات”، بشيكل تفاعيي مين خيالل 
تسيجيالت مصورة، ونصيوص مكتوبة ضمنها.

بدورهيا أعلنيت قنياة الجزييرة إطيالق قناتهيا 
محتواهيا  أن  مؤكيدًة  التطبييق،  يف  اليوميية 
الشيباب  لجييل  ومكّرًسيا  “عريًيا  سييكون 

الواعيي". العيريب 
يف  الرقميي  للقطياع  التنفييذي  املديير  وقيال 

مجيرد  ليسيت  “هيذه  بيرش،  ييارس  الجزييرة، 
 21 القيرن  شيباب  إىل  للوصيول  محاولية 

. ” عيتهيم وتو
الخدمية  الرقميي ضمين  املحتيوى  أن  وأضياف 
احتياجيات  لتلبيية  فائقية  بعنايية  “سيُيختار 
مجتميع “سيناب شيات”، وإبقياء مسيتخدمي 
بآخير  اطيالع  عيىل  الحيويية،  املنصية  تليك 

األخبيار”.
شيات”،  “سيناب  أن  تقنييون  خيرباء  وييرى 
تسيعى مين خيالل إضافية أدوات جدييدة، إىل 
نتيجية  بهيا،  لحقيت  التيي  الخسيائر  تياليف 
تقلييد مزاياهيا مين قبيل تطبييق “فييس بوك” 

و”إنسيتغرام”.
الرتاسيل  لتطبييق  املالكية  الرشكية،  تعتيزم 
الفيدييوي، إضافية املحتيوى األصيي للرباميج 

املتنوعية. التلفزيونيية 
ووفيق مواقيع تقنيية فيإن الربامج، سيتتضمن 
 TV“ وبراميج  الوثائقيية  واألفيالم  املسلسيالت 
Show”، وقيد يتطيور األمير ليصيل إىل عيرض 
ورياضيية  وسياسيية  إخباريية  حلقيات، 

وغرهيا. واقتصاديية 

احذروا االختراق عبر ترجمة األفالم

ألول مرة..
قنوات عربية

في تطبيق
“سناب شات”

"لقيد كنيُت أسيمع عيىل الدوام 
مين أولئك الذين يكربونني سيًنا 
)اللبنانيية(  األهليية  الحيرب  أن 
التيي داميت زهياء سيبع عرشة 
سينة سيوف تنتهي يف غضون 
بيدا هيؤالء  قليلية. ولقيد  أيياٍم 
بصحية  شيديدة  ثقية  عيىل 
توقعاتهيم حيول مدة اسيتمرار 

الحيرب".
املؤليف  الذكيرى يسيتهل  بهيذه 
"البجعية  كتابيه  نسييم طاليب 
األحيداث  تداعييات  السيوداء.. 
غير املتوقعية"، واليذي يناقش 
ينتيرش  اليذي  "اليقين"  فييه 
يف  بقيّوة  ويتعيزز  بسيهولة 
مختليف األوسياط االجتامعية، 
النخبويية وغرها، حول مسير 
ميا  األييام،  وقيادم  األحيداث 
يجعلنيا عرضية لهيزات ضخمة 
غير متوقعية ترتكنيا بأوضياع 

متاًميا. مكشيوفة 
ولعيّل تليك الذكيرى وذاك اليقن 
التيي  بالتنبيؤات  كذليك  يذكرنيا 
حيول  كير  سيوريون  حملهيا 
بهيا  سييتطور  التيي  الكيفيية 
الحيراك الثوري واإلطيار الزمني 

اليذي سيشيغله.
ييرسد الكاتب يف مؤلفيه املُمتد 
واملنشيور  صفحية،   534 عيىل 
العربيية  اليدار  طيرف  مين 
للعليوم- نيارشون عيام 2007، 
أمثلية كثيرة عىل مجياالت كان 
سيتتجه  أنهيا  وبشيّدة  يُتوقيع 
بشيكل معين ثيم حصيل تحول 
إن  فيهيا،  كبير  دراماتيييك 
بشيكل  أو  خاطفية  بلحظية 
تدريجيي متعاقب، مبيا يف ذلك 
وسياسيية  اقتصاديية  أزميات 

شيهرة.
ويف محاولية تحسين تكهناتنا 
الكاتب نظرية  يُقّدم  املسيتقبلية 
يف  بوبير"  "كارل  الفيلسيوف 
الظين والدحيض، والتيي تُركّيز 
التفتييش عين املالحظات  عيىل 
لهيا  مُيكين  التيي  والظواهير 
خطيأ  عيىل  الربهيان  تقييم  أن 
بصياغتيه  نقيوم  "ظين"  كل 
كفتيه،  برجحيان  والشيعور 
ومناقشية "ملياذا قيد ال ترجيح 
فكرتنيا؟" و"ميا الذي سينفعله 

الحيال؟". هيذه  يف 
يُشيّدد املؤليف أن الكتياب لييس 
مينيع  اليذي  للتشيكيك  دعيوًة 
ورسيم  التوقعيات  وضيع  مين 
مين  معهيا  للتعاميل  الخطيط 
باإلميكان  لييس  أنيه  منظيور 
التنبيؤ بييء، وإمنيا تحسين 
الطريقية التيي نبنيي بهيا تليك 

االعتقيادات.

كتاب

البجعة
السوداء
لـ نسيم طالب

منوعات

أعلنيت رشكية “فييس بيوك” عين إضافية مييزة 
تتييح  االجتامعيية،  منصتهيا  عيىل  جدييدة 
املبيارش  البيث  مشياهدة  إمكانيية  للمسيتخدم 
إىل  إضافتهيم  عيرب  أصدقائيه  ميع  فيدييو  ألي 

الدردشية.
مدونتهيا  عيرب  الرشكية  ذكيرت  ميا  وبحسيب 
الخاصية، الثالثياء 23 أييار، فيإن املييزة الجديدة 
املبيارش  البيث  عيىل  التعلييق  لألصدقياء  تتييح 
تظهير  أن  ودون  املاليين،  تعليقيات  عين  بعييًدا 

األصدقياء. غير  لألشيخاص  تعليقاتهيم 
املبيارش  بالبيث  للمسيتخدمن  املييزة  وتسيمح 
لألصدقياء والتمتيع بقيراءة ومتابعية التعليقيات 
التيي يقيوم بهيا عيدد قلييل مين األصدقياء بدالً 

مين محاولية فحيص ومتابعية كل تعلييق عيىل 
العامية. املبيارش  البيث  فيديوهيات 

وجياءت هيذه املييزة عقيب انتقيادات واجهتهيا 
فكيرة  حيول  املسيتخدمن  قبيل  مين  الرشكية 
تعلييق املاليين عيىل البيث املبارش واليذي عرض 

للتشيويه. املعيروض  املحتيوى 
أن  إىل  بيوك”  “فييس  إحصائييات  وتشير 
تتجياوز  العيام  املبيارش  البيث  عيىل  التعليقيات 

ميرات. بعيرش  للتعلييق  العيادي  املعيدل 
كيام أضافيت “فييس بيوك” مييزة جديدة باسيم 
“Live With” والتيي تسيمح للمسيتخدم بدعيوة 
صدييق للمشياركة بالبيث املبيارش، ليتمكين مين 

الحدييث معيه وينضيم إىل البيث بيكل سيهولة.

فّعلتهيا  التيي  املييزة،  تالقيي  أن  املتوقيع  ومين 
املسيتخدمن  إعجياب  االثنين،  أميس  الرشكية 
األصدقياء. بين  واملتعية  التفاعيل  تزييد  كونهيا 

وكانيت رشكية “فييس بيوك” أتاحيت مييزة البث 
املبيارش عيرب تطبيقهيا، منتصيف العيام املايض، 
والتيي تتييح ألي شيخص بيث تسيجيل مصيور 

عيىل الهيواء مبيارشة مين هاتفيه املحمول.
إال أن املييزة وضعيت “فييس بيوك” يف ورطة مع 
تكيرر بيث جرائيم القتيل واالعتيداء عيىل الهواء 
مبيارشة، وسيط تعهيدات مين مؤسيس املوقيع، 
تليك  بتكيرار  السيامح  بعيدم  زوكربيرغ،  ميارك 

الحيوادث.

“فيس بوك” 
تتيح ميزة 

الدردشة عبر 
البث المباشر بين 
األصدقاء فقط
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تسالي

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

اآلراء الواردة في الجريدة ال تعبر بالضرورة عن رأي عنب بلدي

أفقي
األمركية . 1 البحرية   - الحواس  إحدى 

)معكوسة(
يف . 2 الفردية  والقدرات  الحيل  مجموع 

لجر  الثور  عى  يوضع  ما   - ما  عمل 
محراث أو تدوير ساقية

يبكن - أعر )معكوسة(. 3
شبل الدب - خاف نفس )معكوسة(. 4
متشابهة - وضع يف شكل قوالب. 5
يعطي وعًدا - طمع شديد. 6
يف . 7  - ياء(  مقلوبة  همزة  )فيها  صات 

رغد من العيش
فيجب . 8 والدته  االبن  أغضب  إذا   - هرب 

عليه رسيًعا أن ....
عرش . 9 الرابع  القرن  من  أوزبيك  قائد   

نصف   - التيمورية  السالة  ومؤسس 
وميض

اسمها . 10 مرية  كوميدية  فنانة   - ريفي 
الحقيقي نونيا نوشكا

عمودي
املطربة البدوية امللقبة بسمراء البادية. 1
فراش الطفل الرضيع - عكس خر. 2
قاصدة مع سبق االرصار - ثلثا توت. 3
4 . - العشبية  املناطق  يف  املاشية  تغذية 

متشابهة
مغنية لبنانية. 5
ثلثا بيت - يف املقدمة. 6
يستخدمه العب كرة التنس مثا. 7
اسمه . 8 سوري  أصل  من  مري  فنان 

الحقيقي أنور يحيى النقاش
عمر . 9 املري  للفنان  السابق  االسم 

الرشيف
مغني لبناين يحمل الجنسية الكندية. 10

لعبة تتكون من 9 مربعات كبرة 3×3، و81 مربع صغر 9×9.

تكون بعض املربعات الصغرة معبأة باألرقام بدايًة،

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

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

حلول العدد السابق
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بيكل  الكيربى  األوروبيية  الدورييات  باحيت 
أرسارهيا ميع انتهاء املوسيم الحايل، الذي شيهد 
حتيى  يحسيم  مل  اللقيب،  عيىل  كبيرًا  رصاًعيا 

األخيرة. الجيوالت 
كان مفاجًئيا  ميا  الدورييات حصيل  بعيض  يف 
بوصيول فرييق غر متوقيع إىل اللقيب وبعضها 
ما كان متوقًعا، إذ مل يغر املوسيم الطويل شييًئا 
مين هويية حاميل اللقيب، كيام هيو الحيال يف 

اإليطايل. اليدوري 

البداية من إنكلترا 
متكن فريق تشيليس من اسيتعادة اللقيب، الذي 
فقده لصالح ليسيرت سييتي يف املوسيم املايض، 
متفوًقيا عيىل صاحيب املركيز الثياين توتنهيام 

. تسرب هو
وهيذه هيي امليرة السادسية التي يحمل تشيليس 
فيهيا لقيب اليدوري اإلنكلييزي، وجياءت بفضل 
مدربه اإليطيايل أنطونيو كونتيي، وأثبت الفريق 
إذ  املنافسين  بقيية  عيىل  كعبيه  عليّو  اللنيدين 
فيرض هيمنتيه منيذ البدايية عىل صيدارة جدول 

النهاية. الرتتييب حتيى 
وأنهيى تشييليس "الربميرلييغ" يف املركز األول 
برصييد 93 نقطية، بفارق سيبع نقياط عن أقرب 
منافسييه توتنهيام هوتسيرب، وحيّل مانشسيرت 
سييتي ثالًثا بيي 78 نقطة، يلييه ليفربيول رابًعا.

واعتميد امليدرب اإليطايل عيىل عدد مين نجومه 
يف مشيوار التتوييج بلقيب اليدوري اإلنكلييزي 
املمتياز، عيىل غيرار صانيع األلعياب البلجيييك 
إيديين هيازارد، ومواطنيه الحارس تيبيو كورتوا، 
واملهاجيم اإلسيباين دييغيو كوسيتا، ومواطنيه 

وآخرين. رودريغييز  بييدرو 
مين  إنكليرتا  يف  الكيروي  املوسيم  يخيُل  ومل 
مفاجيآت مين العييار الثقييل، حيث فشيل ناديا 
أرسينال ومانشسيرت يونايتد يف إنهاء املسيابقة 
املحليية يف أحد املراكيز األربعية األوىل، ليضمنا 
األورويب  اليدوري  مسيابقة  يف  وجودهيام 

"يوروبالييغ".
لكن مانشسيرت عياد إىل دوري األبطال، بتتويجه 
أياكيس  حسياب  عيىل  "يوروبالييغ"  بلقيب 
أمسيرتدام األسيبوع امليايض، وهي امليرة األوىل 

التيي يطبيق فيهيا هيذا النظام.
إىل  آخير  لقًبيا  يُضييف  أن  كونتيي  وبإميكان 
إذ تنتظيره املبياراة  خزائنيه وخزائين "البليوز"، 
النهائيية يف كأس االتحياد اإلنكلييزي أمام جاره 
الليدود أرسينال، يف مبياراة قيد تُحيدد بشيكل 
كبر مصير امليدرب الفرنيس أرسين فينغر مع 

"املدفعجيية".

اليوفي البطل الوحيد في إيطاليا
كاملية  بسييطرة  حاليه  عيىل  الوضيع  اسيتمر 
ليوفنتيوس عىل املشيهد املحيي بأكمليه، عندما 
للميرة  لصالحيه  "الكالتشييو"  لقيب  حسيم 

تاريخيه،  يف  واليي33  التيوايل  عيىل  السادسية 
وذليك قبيل جولة واحيدة عيىل نهاية املسيابقة، 
يف حين مايزال اليراع عىل الوصافية محتدًما 

بين روميا ونابيويل.
ثنائيية  بين  العجيوز  السييدة  فرييق  ويجميع 
عيىل  الثاليث  للعيام  إيطالييا  وكأس  اليدوري 
التيوايل، بعدميا تيّوج باملسيابقة املحليية الثانية 
يف  نظيفية  بثنائيية  التسييو  حسياب  عيىل 
النهائيية، كيام تبيدو الفرصية مواتيية  املبياراة 
ليه للتتوييج بالثالثيية التاريخيية، إذا متكين من 
التفيوق عىل رييال مدرييد يف كارديف يف نهايئ 

التشيامبيونزليغ.
دوري  يف  مشيواره  خيالل  أقيى  الييويف 
األبطيال، برشيلونة يف اليدور ربيع النهيايئ من 
املسيابقة، وميليك مدربيه ماسييمليانو آليغيري 
كوكبية ممييزة بين الالعبين الشيبان والخربة، 
غونزالوهيغوايين  األرجنتينيين  غيرار  عيىل 
وباوليو ديبياال، إضافية للظهر الربازييي املتألق 
داين ألفييس، والحيارس املخيرم جيان لويجي 
بوفيون، وثاليث خيط الدفياع الصليب، جورجيو 

وبيارزايل. كيلينيي وبونوتيي 

بايرن ميونيخ عمالق ألمانيا 
مل يجيد باييرن ميونييخ صعوبية يف االحتفياظ 
بلقبيه بطياًل لليدوري األملياين، بفيارق كبر من 
النقياط عن أقيرب منافسييه، عالوة عيىل ابتعاد 
بوروسييا دورمتونيد عين مسيتواه ومنافسيته 
أنهيى  حييث  املحليية،  البطولية  يف  املعهيودة 

األخير املسيابقة يف املرتبية الثالثية.
وشيكل إنهياء اليبزييغ البوندسيليغا يف املركيز 
البطيل باييرن ميونييخ مفاجيأة  الثياين خليف 
مدويية، بسيبب حداثية عهيد النيادي يف الكيرة 

األملانيية بشيكل عيام.
وواصيل املدرب اإليطيايل كارلو أنشييلويت، الذي 
أرشف عيىل قييادة العميالق البافياري بدايية من 
صييف عيام 2016، نجاحاتيه الالفتية يف القارة 
العجيوز، إذ بيات أول ميدرب يف التارييخ ينجيح 
أربعية دورييات مين أصيل  ألقياب  يف تحقييق 
دورييات  وهيي  الكيربى،  الخميس  البطيوالت 

إيطالييا وإنكليرتا وفرنسيا وأملانييا.
اليدوري  بلقيب  ميونييخ  باييرن  فيوز  ورغيم 
اإليطيايل، فيإن موسيمه مل يكين مثالًييا بعيد 
أملانييا،  كأس  نهيايئ  نصيف  مين  الخيروج 
واإلقصياء عيىل ييد رييال مدريد يف ربيع نهايئ 

أوروبيا. أبطيال  دوري 
يذكير أن العميالق البافياري فقيد اثنن مين أبرز 
املييدان  ومتوسيط  الم،  فيلييب  القائيد  العبييه، 
اإلسيباين تشيايب ألونسيو، العتزالهام عامل كرة 

لقدم. ا

موناكو مفاجأة فرنسا
يف فرنسيا، فّجر نيادي اإلمارة موناكيو مفاجأة 

مين العييار الثقييل، بتتويجيه بطياًل للمسيابقة 
املحليية بي95 نقطية، بفارق مثاين نقياط كاملة 
عين حامل اللقيب يف السينوات األخيرة باريس 
واألسيامء  بالنجيوم  املدجيج  جرميان  سيان 

لرنانة. ا
ويديين امليدرب الربتغيايل ليونياردو جاردييم لعدد 
مين العبييه الشيبان، أمثيال الربتغيايل برنياردو 
سييلفا، واملهاجيم الفرنيس الواعد كيلييان مبايب، 
ومواطنيه تومياس لييامر، والربازييي فابينييو، 
الكولومبيي  النمير  لخيربة  إضافية  وباكايوكيو، 

رادمييل فاليكاو، والربتغيايل جيواو موتينييو.
وبليغ موناكيو أيًضا بهذه األسيامء اليدور نصف 
النهيايئ مين التشيامبيونزليغ قبيل أن يُطيح به 

رفياق بوفيون يف طريقهيم إىل النهايئ.

الميرنغي بطاًل إلسبانيا
مين  اإلسيباين  مدرييد  رييال  نيادي  متكّين 
اسيتعادة لقيب الليغيا الغائيب عين خزائنيه منذ 
خمسية أعيوام، وتحدييًدا منيذ 2012، وذليك بعد 
التقلييدي برشيلونة،  رصاع رشس ميع غرمييه 
اليذي رفيض رفيع الرايية البيضاء رغم املسيتوى 
املتذبيذب لفرييق امليدرب لوييس إنريييك حتيى 

الجولية األخيرة.
التقليديين  الغرميين  بين  اإلثيارة  واسيتمرت 
حتيى الجولية األخرة مين الليغيا، والتيي عرفت 
فيوًزا لنيادي العاصمية ريال مدريد عىل حسياب 
مضيفيه ملقيا، يف حين حقيق برشيلونة فوًزا 
صعًبيا يف ملعبه ووسيط جامهيره، وكان عىل 

إيبار. حسياب 
وبنهايية الليغيا وصيل فرييق امليدرب الفرنييس 
زيين الديين زييدان، إىل النقطة 93 بفيارق ثالث 
مبوقيع  اكتفيى  اليذي  برشيلونة،  عين  نقياط 
الوصافية، متنيازاًل عين عرشيه بطياًل لليدوري 

األخريين. املوسيمن  يف  اإلسيباين 
وأثبيت امليدرب الفرنيس زين الديين زيدان حنكته 
التدريبيية طيوال املوسيم الكيروي، إذ نجيح يف 
امليداورة بين العبييه وخليق فريقين قريبين 
يف املسيتوى بين العنيارص األساسيية والبدالء، 
الربتغيايل  نجميه  عيىل  الحفياظ  عيىل  عيالوة 
اسيتدعائه  خيالل  مين  روناليدو  كريسيتيانو 
للمبارييات الكبيرة وإراحتيه يف املبارييات األقل 

. ة قو
ووصل الفريق امللييك إىل لقبه الي33 يف تاريخه 
موسيًعا الفيارق بينه وبن برشيلونة إىل تسيعة 
ألقياب، كيام أنه ميتليك فرصة ذهبيية لالحتفاظ 
بلقبيه بطياًل ملسيابقة دوري أبطيال أوروبا حيث 
بليغ املبياراة النهائية برفقة يوفنتيوس اإليطايل.

ويف حيال حيدث ذليك يف الثاليث مين حزييران 
اليدوري  ثنائيية  بين  زييدان  سييجمع  املقبيل، 
للميرة األوىل  أوروبيا  أبطيال  اإلسيباين ودوري 
يف تارييخ نيادي العاصمة اإلسيبانية، يف إنجاز 

فرييد مين نوعيه للميدرب الفرنييس الشياب.

الدوريات األوروبية الكبرى

تبوح بأسرارها 

يواصل املنتخب السيوري تحضراتيه للتصفيات 
 ،2018 روسييا  يف  العيامل  ليكأس  املؤهلية 
نظرييه  أميام  وديتين  مباراتين  وسييخوض 
مين  والسيابع  الثياين  يف  واليابياين  العيامين 
الشيهر املقبيل تحضرًا ملبياراة الصن الرسيمية 
النهيايئ  اليدور  الثاليث عيرش منيه ضمين  يف 

للتصفييات.
وضميت القامئية التيي أعلنهيا ميدرب املنتخيب 
عاملية  إبراهييم  هيم  العًبيا،   23 الحكييم  أميين 
وأحميد مدنية ومحمود اليوسيف وندييم الصباغ 
وفراس الخطييب وعمر خريبين وأحمد الصالح 
وعميرو املييداين وخاليد املبييض ويوسيف قلفا 
ونصيوح نكيديل وأحميد دييب ومؤييد العجيان 
الجفيال ومحميد  الشيبي وعيدي عبيد  وعيالء 
زاهير امليداين وحسين الجوييد وفهد اليوسيف 
وتامير  امليواس  ومحميود  مردكييان  وماردييك 

حياج محميد وعميرو جنييات وأحمد اليدوين.
وستشيهد تشيكيلة الحكيم عيودة الالعيب نديم 
يف  سييحر  اليذي  السيومة  وعمير  الصبياغ، 
جمييع  يف  يشيارك  لين  لكنيه  البيدالء  مقاعيد 
املباريات بسيبب إصابتيه التي تعيرض لها خالل 
مبياراة فريقيه األهيي السيعودي أميام الرائيد 
اليدوري  امليايض يف  الشيهر  الثالثين مين  يف 
السيعودي، وأشيارت التقاريير الطبيية أن عيىل 
السيومة الغيياب عين املالعب لفرتة تيرتاوح بن 

25 و40 يوًميا.
يف  الرابيع  املركيز  السيوري  املنتخيب  ويحتيل 
مثياين  برصييد  للتصفييات  األوىل  املجموعية 
نقاط، بينيام يتصدر املنتخب اإلييراين املجموعة 
بيي 17 نقطية، يليه منتخيب كورييا الجنوبية بي 
13 نقطية، ثم أوزبكسيتان بيي 12 نقطة، ويأيت 
منتخيب الصن خامًسيا بخمس نقياط، ثم قطر 

يف املركيز األخير بأربيع نقاط.
وتنتظير املنتخيب ثيالث مبارييات ميع الصين 
بهيا  الفيوز  علييه  يتوجيب  وإييران،  وقطير 
جميعهيا إن أراد الحفياظ عىل حظوظيه بالتأهل 

النهائييات. إىل 
الحكييم  أميين  أن  إىل  تقاريير  أشيارت  كيام 
اسيتدعى العيب فرييق الوحيدة أسيامة أومري، 
لالنضيامم إىل صفيوف املنتخيب بديياًل لفيراس 

املصياب. الخطييب 
وأكيد مديير املنتخيب السيوري فيادي الدبياس 
أن خييار اسيتدعاء األوميري هيو قيرار املديير 
الفنيي، وسييكون الالعيب حيارًضا يف املباراتن 
فيراس  الالعيب  يخيص  فييام  أميا  الوديتين، 
الخطييب فيإن اإلصابة سيتحرمه مين اللعب يف 
الوديتين املقبلتن، عيىل أن يبّت مبشياركته مع 
املنتخيب أميام منتخيب الصين بحسيب تطيور 

حالية العيالج التيي سييخضع لهيا يف املشيفى 
الخياص بأكادمييية أسيباير بقطير.

كيام لفيت الدبياس إىل أنيه سييتوجه إىل قطير 
لالطمئنيان عىل سيالمة الالعبن عمر السيومة 
العاصمية  وفيراس الخطييب قبيل توجهيه إىل 

مسيقط. العامنية 
وشيكل تزامن إصابية الخطييب والسيومة قلًقا 
عيىل  موافقتهيام  بعيد  السيورية،  للجامهير 
العيودة إىل صفيوف املنتخيب مؤخيًرا، وتعيّول 
نتائيج  تحقييق  يف  الالعبين  عيىل  الجامهير 
جييدة يف املواجهيات الثيالث املتبقية مين جولة 

الحسيم.
لكن مؤييدي الثورة السيورية يتهميون الالعبن 
باللعيب ملنتخيب يديره نظياٌم قتيل زمالءهام يف 
األنديية السيورية، عيدا عن املجيازر التيي يعترب 

مسيؤواًل عنها يف سيوريا.
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نبيل الشربجي

متكين سيوري مين تحوييل مخلفات 
األخشياب وأعيواد املثلجيات املرميية 
يف الطرقيات إىل مجسيامت واقعيية 

ذات أشيكال متعيددة.
وحظييت املجسيامت التيي يصنعهيا 
عاًميا(،   45( الفتياح  عبيد  السيوري 
التابعية  أرسيوز  املقييم يف منطقية 
تركييا،  جنيوب  هاتياي  لواليية 
باهتيامم كبير لجاملهيا وبسياطتها 
ودقية صنعهيا، وفيق ترجمية عنيب 

“األناضيول”. عين  بليدي 
جميع  عيىل  الفتياح  عبيد  ويعميل 
القابلية  غير  األخشياب،  مخلفيات 
أعيواد  إىل  باإلضافية  لالسيتعامل، 
املثلجيات التيي يجدهيا يف الطرييق، 
مين  خشيبية  ملجسيامت  ويحولهيا 
وشياحنات،  وسييارات،  منيازل، 

. وغرهيا
إىل  حليب  مين  الفتياح  عبيد  ولجيأ 
مين  املؤلفية  عائلتيه  ميع  تركييا، 
قبيل  الخمسية،  وأطفاليه  زوجتيه 

أعيوام. ثالثية 
وكان يعميل نجياًرا يف حلب لنحو 25 
عاًميا، واسيتمر يف نفيس املهنة لدى 

قدوميه إىل تركيا.
وقال عبيد الفتاح إنه يأخذ األخشياب 
صاحيب  يعتربهيا  التيي  الفائضية، 
عمليه ال تنفيع ليء، ويجميع أعواد 
ليعطيهيا  الشيوارع،  مين  املثلجيات 
حيياة، وينتيج منهيا أشيكااًل ومناذج 

خشيبية تعجيب مين يراها.

افتتـح ناشـطون بدعٍم  مـن منظمـة "IHH" الركية 

الذيـن وصلـوا إىل  سـوقًا خريًـا لدعـم املهجريـن 

محافظـة إدلـب، األربعـاء 24 أيـار الجـاري.

 ”IHH“ وأنشـأت هيئـة اإلغاثـة اإلنسـانية الركيـة

املـول، يف مبنـى سـوق الحميديـة، داخـل منطقـة 

خدماتـه  ليقـدم  الشـايل،  إدلـب  ريـف  يف  الدانـا 

مجانًـا للمهجريـن مـن أريـاف دمشـق وحـي الوعر 

يف حمـص مؤخـرًا.

الفئـات  لكافـة  ألبسـة  الخـري  السـوق  ويتضمـن 

العمريـة، وأثاثًـا منزليًا ومفروشـات، إضافة إىل مواد 

غذائيـة، “كبديـل عـن السـلة الغذائيـة التـي يعتمـد 

عليهـا كثـرون يف املنطقـة”.

عنـب بلـدي تحدثـت إىل عاء طقـش، املنسـق العام 

للسـوق، وأوضـح أن الرشاء مـن محال “املـول”، يتم 

عـن طريـق بطاقـات تحتـوي رصيـًدا محـدًدا مـن 

النقـاط، “بحسـب أفـراد العائلـة”، مؤكـًدا أن كافـة 

مسـّعرة. البضائع 

مـدة العمـل ضمن السـوق سـنة كاملة، وفـق طقش، 

وأشـار إىل أنه “يسـتهدف 100 عائلـة يف يوم العمل 

الواحـد”، مقدًرا عدد املسـتفيدين الكامـل بحوايل 15 

ألـف عائلة.

مـرشوع السـوق الخـري يعتـر الخامـس للهيئـة، 

إذ نظّمـت أربعـة أسـواق مؤقتة اسـتمر العمـل فيها 

وفـق  العوائـل،  آالف  واسـتهدفت  يوًمـا،   20 قرابـة 

املنسـق العـام لــ “IHH Mall”، الـذي لفـت إىل أن 

السـوق يتميـز باسـتدامته لفـرة طويلـة. وخرجـت 

خـال األسـابيع املاضيـة مئـات العوائـل مـن بلديت 

مضايـا والزبـداين يف ريـف دمشـق، كـا وصلـت 

بعـض الدفعـات مـن مهجري حـي الوعـر إىل إدلب.

للسـوق حديثـه، مشـرًا إىل  العـام  املنسـق  وختـم 

أن شـهر رمضـان، سيشـهد افتتـاح أربعـة أسـواق 

خريـة جديدة، سـتتوزع عـى معرة مريـن وكافة 

مخيـات املهجريـن والنازحـن يف بلـدة أطمـة.

أجيرت مديريية الدفياع امليدين يف محافظية حامة 

مسيابقة  إطيار  يف  شيابًا،   250 لنحيو  اختبياًرا 

النتقاء سيائقي آلييات ثقيلة للعمل ضمين كوادرها 

يف الرييف الغيريب للمحافظية، يف إطيار سيعيها 

السيتكامل الشيواغر.

وقيال أحميد نيروزي، املسيؤول يف الدفياع املدين 

باملحافظية، إن املسيابقة جياءت بعيد إعيالن عنها 

التواصيل االجتامعيي وعين طرييق  عيرب وسيائل 

للدفياع  الرسيمية  والصفحيات  املحليية،  املجاليس 

امليدين السيوري يف "فييس بيوك".

وأوضيح يف ترييح لعنيب بليدي أن املتسيابقن 

خضعيوا لفحيص عميي عيىل اآلليية امليراد العمل 

عليهيا، بيإرشاف لجنة معتميدة من مديريية حامة، 

وبحضيور بعيض املكاتيب مين املجاليس املحليية، 

ضمين جغرافيية القطياع الغيريب يف حيامة.

تبعيه  العميي  الفحيص  أن  نيروزي  وأضياف 

اختبيار نظيري، ابتيداًء مين 23 أيار الجياري، من 

خيالل أسيئلة ومعايير توضيع مين قبيل ميوارد 

املديريية، ميع اشيرتاط مؤهيالت للمتقيدم أبرزها 

الثقيلية،  اآللييات  قييادة  يف  “خيربة  ميتليك  أن 

وتحميل  بدنًييا،  الئيق  والسيلوك،  السيرة  حسين 

العميل". ضغوطيات 

مين جهتيه، قيال محميد حيامدة، إعالميي الدفياع 

امليدين يف حيامة، إن عيدد املتقدمن بليغ نحو 250 

شيخًصا، سييتم انتقياء األفضيل بينهيم بنياء عىل 

الفحوصيات، عيىل أن تعلين أسيامء الناجحين يف 

املسيابقة. ختام 

"مول" خيري للمهجرين في ريف إدلب

سوري يحّول 
أعواد المثلجات 

إلى مجسمات 
واقعية

مسابقة للدفاع المدني 
في حماة الختيار 

سائقي آليات ثقيلة
)IHH( 2017 الخيري في الدانا بريف إدلب - 24 أيار "IHH Mall" سوق
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