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03أخبار سوريا

نحاول أن نفرح بمن تبقى 
من أبنائنا وعائالتنا

أعياد السوريين 
خالل ثمانية أعوام

               رياضة   

كأس القارات
خرج من السعودية

واآلن في روسيا
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جريدة أسبوعية
تأسست في داريا
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عرائس من 
"ألف ليلة وليلة"
المهور "بورصة" تجّمد

سوق الزواج في سوريا

12 - 09

خرائط النفوذ ترسم
في فطر السوريين السابع

دوما تحتضن أطول مائدة 
رمضانية في الغوطة 

يـرّدد منـذ أزيَـد مـن ألـف عـام شـطٌر من 
الشـعر عـى ألسـنتنا يف مثـل هـذه األيـام، 
يشـكو تكـرار األعيـاد دون فرحـٍة جديدة وال 
حـاٍل أحسـن مـا كان. ورغـم أن القصيـدة 
أن  إال  السـيايس  الهجـاء  سـياق  يف  جـاءت 
تناقـل البيـت عزلـه عـن سـياقه فأصبـح كٌل 
منا يلبسـه صبغـة همومه ومشـاكله، ومع كل 
التحـوالت والتبـدالت التـي جرت بعـد قرون 
مـن وفـاة الشـاعر، إال أن الجميـع يكمل بيت 
الشـعر مردًدا تسـاؤل املتنبي بالحـرة ذاتها 

“مبـا مـى أم ألمـر فيـك تجديد؟”.

ولعـّل التحـوالت التـي عايشـها السـوريون 
يف العقـد األخـر مـن الزمـان، ما يسـتلزم 
عقـوًدا طويلـة من حيـاة األمـم عـادًة، جعل 
أعيادهـم تصطبـغ بالجـّدة والتنـوع، لدرجة 
اختـاف ظـروف كل عيـد عـن سـابقه، أميا 
اختـاف. يف األعيـاد العاديـة، كانت السـيدة 
هـدى، وهـي ربـة منـزل أربعينية مـن ريف 
دمشـق، تحـرص عـى التقيّـد بطقـوس عيد 
الفطـر السـتحضار أجوائه يف منزلهـا، تقول 
أنـا  زوجـي  والـدة  بيـت  نجتمـع يف  “كنـا 

و)سـلفايت( لصنـع املعمـول ليلـة العيد...

04تقارير المراسلين

بؤر "الحشيش" و"الكبتاغون" 
تغزو شمال حلب

القتل بالشارع في حلب
ومحاوالت الحل "عقيمة"

“اإلدارة الذاتية” تفرض 
قانون "ضرائب الدخل"
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قوات األسد تدخل دير الزور بترحيب من “التحالف”

عنب بلدي - خاص     

80 كيلومتًرا عن البوكمال
امليدانيـة،  السـيطرة  خريطـة  وبحسـب 
 80 مسـافة  عـى  األسـد  قـوات  غـدت 
كيلومـرًا عـن مدينة البوكـال الحدودية 

يف ريـف ديـر الـزور الجنـويب.
محطـة  خـط  مشـارف  إىل  ووصلـت 
الضـخ “T2”، عـى بعـد 12 كيلومـرًا 
العـراق إىل مدينـة  منهـا، واملمتـد مـن 
حمـص، وتركز املعارك حاليًـا يف الجهة 

الجنوبيـة الغربيـة مـن الخـط.
اإلسـامية”  “الدولـة  تنظيـم  ويسـيطر 
عـى مسـاحات كبـرة مـن مدينـة ديـر 
الـزور وريفها منذ عـام 2014، وحاولت 
قوات األسـد يف األشـهر املاضيـة التقدم 

باتجـاه ريـف املدينة.
وبوصولهـا إىل الحـدود العراقية قطعت 
الطريـق أمـام فصائـل “الجيـش الحر” 

إىل مدينـة ديـر الـزور، لتنفـرد باملعارك 
ضـد تنظيـم “الدولـة” يف املحافظة.

ويتزامـن زحـف قوات األسـد تجـاه دير 
الـزور وريفهـا، مع تقدم ماثل مليليشـيا 
“الحشـد الشـعبي” العراقي عى الجانب 
العراقـي، قبالـة معـر القائـم الحدودي 
يف مدينـة البوكـال جنوب ديـر الزور.

ثالثة محاور تجاه دير الزور
 ويركـز هجوم قوات األسـد عـى املدينة 
األول مـن جنـوب  ثاثـة محـاور،  مـن 
مدينـة الرقـة بعـد وصولهـا يف األيـام 
الرصافـة  منطقـة  إىل  املاضيـة  القليلـة 

األثريـة.
يف حـن ينطلـق املحور الثـاين من ريف 
حمـص الرشقـي، وسـيطرت مـن خاله 
حتـى اآلن عـى منطقـة حقـول “آراك” 
النفطيـة، وغـدت عـى مسـافة خمسـة 
كيلومـرات عـن مدينـة السـخنة بوابـة 

الدخـول إىل ريـف ديـر الـزور الغريب.
املدينـة  باتجـاه  شـااًل  تزحـف  كـا 
عـى الحـدود السـورية العراقيـة، وذلك 
مبشـاركة عدة ميليشـيات إيرانيـة أبرزها 

اإليـراين”. الثـوري  “الحـرس 
نـرشت  إيرانيـة  إعـام  وكانـت وسـائل 
صـوًرا تظهـر قائـد “الحـرس الثـوري” 
اإليـراين، قاسـم سـلياين برفقة عنارص 
من “لـواء فاطميـون” األفغـاين، وقالت 
إنهـا يف الباديـة السـورية عـى الحدود 

. قية لعرا ا
إن “سـلياين  وقالـت مصـادر عراقيـة 
مـن  اآلالف  مـع  الحـدود  إىل  وصـل 
اإليـراين،  الثـوري  الحـرس  مسـلحي 
لفتـح  كخطـوة  فاطميـون،  وميليشـيا 

طهـران”. دمشـق-  طريـق 
العسـكرية  التطـورات  هـذه  وترافقـت   
عسـكري  وفـد  زيـارة  مـع  املتسـارعة 
للنظـام السـوري إىل العاصمـة العراقية 

بغداد، من أجل مناقشـة “أمـن الحدود”، 
كأول زيـارة علنيـة منـذ سـنوات تهدف 
لتنسـيق املعـارك ضـد تنظيـم “الدولـة 

اإلسـامية”

التحالف الدولي يرّحب
بعـد سـاعات مـن إعـان دخـول حدود 
املحافظـة، رحـب التحالـف الـدويل يف 
اإلسـامية”  “الدولـة  تنظيـم  مواجهـة 

بالتقـدم امللحـوظ لقـوات األسـد.
وقـال العقيد ريان ديلون، املتحدث باسـم 
التحالـف، للصحفيـن يف مؤمتر صحفي 
عقـده يف بغداد، الجمعـة 23 حزيران، إن 
“هدفنـا هـو هزمية تنظيـم الدولـة أينا 
وجد. نحـن ليس لدينا أي مشـكلة إذا كان 
اآلخرون، مبـا يف ذلك الحكومة السـورية 
وحلفاؤهـا الـروس واإليرانيـون، يريدون 

أيًضا”. املتطرفـن  محاربة 
“إذا  أنـه  األمريـي،  العقيـد  وأضـاف 

بـدا أنهـم يبذلـون جهـًدا منسـًقا لقتال 
التنظيـم يف مناطق سـيطرته، وإذا ظهر 
فعـًا أنهـم يريـدون ذلـك بالفعـل، فإن 
هـذا ليـس مؤرًشا سـيئًا )…( ليـس لدينا 

عـى اإلطـاق أي مشـكلة يف ذلـك”.
وحـول نيـة قـوات األسـد وامليليشـيات 
البوكـال يف  باتجـاه  التقـدم  األجنبيـة 
“إذا  ديلـون  قـال  الـزور،  ديـر  ريـف 
كانـوا يريـدون محاربـة تنظيـم الدولـة 
عـى  القـدرة  ولديهـم  البوكـال،  يف 
القيـام بذلـك، فـإن ذلك سـيكون موضع 

ترحيـب”.
للتحالـف  األخـرة  الترصيحـات  ومتثـل 
ضـوًءا أخرض لقوات األسـد وامليليشـيات 
الـزور  بالتقـدم باتجـاه ديـر  األجنبيـة، 
عوًضـا عـن “الجيـش الحـر” يف منطقة 
التنـف املمثل بـ “جيش مغاويـر الثورة”، 
وهـو ما قـد يكون نتـاج تفاهـم رويس- 

أمريـي، بحسـب محللن.

عنب بلدي - خاص     

األجنبيـة  القـوى  انتشـار  خريطـة  تركيـا  حـّددت 
ضمن سـوريا، يف إطـار اتفـاق “تخفيـف التوتر”، 
وسـط غياٍب كامـٍل للترصيحات الرسـمية مـن بقية 
الـدول الراعيـة التفاق “أسـتانة”. ووسـط مسـاعي 
إيـران الحثيثة إلنشـاء حـزام حول دمشـق، والتوجه 
الرويس لتوسـيع قواتها يف سـوريا بعـد “حميميم” 
وحلـب، إضافـة إىل سـعي تركيـا الحتـواء وتحجيم 
 )PYD( دور حـزب “االتحـاد الدميقراطي” الكـردي
يف املنطقـة، تنتظـر مناطـق “تخفيـف التوتـر” أن 

حدودها. تُرسـم 

ثالثة محاور محتملة لدخول تركيا إلى إدلب 
ظُهـر الجمعـة 22 حزيـران الجاري، خـرج املتحدث 
باسـم الرئاسـة الركيـة، إبراهيـم كالـن، مؤكـًدا أن 
قـوات  نـرش  إىل  تفـي  آليـة  العمـل جـاٍر عـى 
روسـية وتركيـة يف إدلـب، وأخرى إيرانية وروسـية 
أردنيـة  قـواٍت  إىل  إضافـة  دمشـق،  محيـط  يف 

وأمريكيـة يف درعـا.

ونقـل مراسـل عنـب بلـدي شـال حلب عـن مصادر 
عسـكرية، يف اليوم ذاتـه، أن تعزيـزات تركية تقدر بـ 
30 آليـة، دخلت من “بـاب السـامة”، إىل جانب آليات 

وصلـت إىل الحـدود مع إدلـب عند معـر “أطمة”.
ويف وقـت سـابق، علمـت عنـب بلـدي مـن مصدر 
مطّلـع، أن تركيـا قـد تفّكـر بالدخـول إىل محافظـة 
إدلـب، ملواجهة تقـدم محتمل لقوات األسـد و”قوات 
سـوريا الدميقراطيـة” )قسـد(، أو يف إطـار مناطق 

التوتر”. “تخفيـف 
مـن  تدخـل  قـد  تركيـا  فـإن  املعلومـات  ووفـق 
منطقتـن: إمـا عـن طريـق أطمـة وصـواًل إىل بلدة 
دارة عـزة وجبل بـركات، غـرب حلب، أو عـن طريق 

سـلقن وحـارم.
صحيفـة “يني شـفق” الركيـة، املقربة مـن مركز 
24 حزيـران،  القـرار يف أنقـرة، تحدثـت السـبت 
عـن خطـة بادهـا لدخـول محافظـة إدلـب، مـن 
ثاثـة محـاور رئيسـية، مشـرًة إىل أن ذلـك يأيت 
“سـعيًا لحايـة املنطقـة، ونسـف متـدد األحـزاب 
)الكرديـة( إىل البحـر األبيـض املتوسـط”، وفـق 

بلدي. عنـب  ترجمـة 

“لحايـة  الـريك  التدخـل  الصحيفـة  وعـزت 
السـورين املوجوديـن يف إدلب، ال سـيا بعد نزوح 
قسـم كبـر منهـم إليها مـن حـاة ودرعا ودمشـق 
وحمـص وحلـب، وبلـغ تعدادهـم مؤخـرًا حـوايل 
مـرشوع  “إحبـاط  إىل  إضافـة  نسـمة”،  مليـوين 
الكردسـتاين  )PKK(، وPYD يف  العـال  حـزيب 

سـوريا مـن التمـدد”.
خطـة تركيـا لنقـل قواتهـا العسـكرية إىل سـوريا 
جاهـزة حاليًـا، وفـق “ينـي شـفق”، وهـي تخطط 
الدخـول مـن ثاثة محـاور رئيسـية، لتسـيطر عى 
منطقـة متتـد عـى طـول 85 كيلومـرًا، وعمق 35 

كيلومـرًا، شـال املحافظـة.
كـا تخطط لتشـكيل ممـٍر عسـكري، بدًءا مـن دارة 
عزة- قلعة سـمعان رشقًـا، وصـواًل إىل خربة الجوز 
غربًا، بحسـب الصحيفة الركيـة، إضافة إىل الدخول 
مـن حـدود واليـة “هاتـاي” جنـوب تركيـا، وصواًل 

إىل سـهل الغـاب يف ريف حـاة الغريب.

قرغيزيا وكازاخستان تنفيان نيتهما المشاركة 
املتحـدث باسـم الرئاسـة الركيـة لفـت إىل أن هناك 
مقرًحـا روسـيًا، يقـي بإرسـال قـوات محـدودة 
مـن قرغيزيا وكازاخسـتان إىل سـوريا، ليـأيت نفي 
رحانـوف،  خـرات  الكازاخـي،  الخارجيـة  وزيـر 
مبـارشة، مؤكـًدا أن بـاده “مل تجـر مباحثـات بهذا 

الخصـوص”.
كـا نقلـت وكالـة “إنرفاكـس” الروسـية لألنبـاء، 
عـن رئيـس قرغيزيـا، أملـظ بـك أتامباييـف، قولـه، 
السـبت 24 حزيـران، إنـه مل يجـر أي مفاوضـات، 
مشـرًا إىل أن “مثل هـذه الخطوة، حتـى إذا طرحت 
للمناقشـة، سـتحتاج إىل قـرار مـن األمـم املتحـدة 

ضمـن موافقـات أخـرى”.

مساعي موسكو منذ أشهر 
ورغـم أن موسـكو مل تعلّـق عـى الطـرح الـريك، 
إال أنهـا لطاملـا سـعت ومنـذ نهايـة العـام املـايض، 
لتشـكيل مجالـس محليـة بـإرشاٍف رويس- تريك، 
مشـرك،  واقتصـادي  إنسـاين  مجـال  وتحديـد 
يضمـن حريـة الشـحن ونقـل البضائع بـن مناطق 
بـأال ياحـق  تتعهـد  أن  والنظـام، عـى  املعارضـة 

والناشـطن. املعارضـن  السـوري  النظـام 
آخـر خطـوة يف إطـار التدخل الـرويس، جاءت عى 
لسـان مصـدر يف “الجيـش الحـر”، وقـال لعنـب 
بلـدي، إن القوات الروسـية وضعت أسـاكًا شـائكة 

عـى مقربة مـن حواجـز قـوات األسـد، يف منطقة 
“املغـر” يف ريـف حاة الشـايل، ومناطـق أخرى 

يف سـهل الغـاب، شـال غـرب حاة.
ويـرى مراقبـون أن تحديـد كيفيـة توفـر األمن يف 
مناطـق “تخفيـف التوتـر”، يعـود إىل صاحيـات 
الـدول الضامنـة ملحادثـات أسـتانة ) روسـا وتركيا 
وإيـران(، رغـم رفـض املعارضـة مشـاركة طهـران 
فيهـا، وتعتـر االتفـاق “الغيًا مـامل يقـرن بقرارات 

سـابقة”. أممية 

بينـا يؤكد آخـرون أن دخول القـوات إىل إدلب، عى 
وجـه الخصـوص، “سينسـف طموحـات )وحـدات 
حايـة الشـعب( الكرديـة، املتمركزة داخـل عفرين، 
يف الوصول إىل البحر املتوسـط، كا سـبقه إفشـال 
ممـر عن العـرب- عفريـن، حن بـدأت عملية “درع 

الفرات” شـال حلـب، آب 2016. 
وجـاء الحديـث عـن نيـة القـوات الكرديـة دخـول 
إدلـب، نحو منطقـة كسـب يف ريـف الاذقية، حن 
قالـت إلهـام أحمـد، الرئيسـة املشـركة لـ”مجلـس 
سـوريا الدميقراطيـة”، أيار املـايض، إن االنتهاء من 
معـارك الرقـة، سـيُتبع بتحـرك نحو إدلـب، “ألن من 

البحر”. حقهـم الوصـول إىل 
سـتحمل الجولة الخامسـة من املحادثـات، التي تُعقد 
يف 4 و5 متـوز املقبـل، تفاصيـل أوىف عـا يُحـاك 
لسـوريا خـال األيـام املقبلـة، بينا أكـدت مصادر 
أن حـوايل ألفـي مقاتل مـن “الجيش الحـر”، تلقوا 
تعليـات تنـص عـى بقائهم عـى أهبة االسـتعداد 

للبـدء بعملية دخـول القـوات الركية.

خرائط ترسم مناطق النفوذ
و"تخفيف التوتر" بأقالٍم دولية

ُحّددت مناطق “تخفيف 
التوتر” يف سوريا، بكامل 
محافظة إدلب، وأجزاء من 
محافظات الالذقية وحلب 

وحامة وحمص ودمشق 
)الغوطة الرشقية(، ودرعا 

والقنيطرة، وفق اتفاق 
أستانة يف أيار املايض.

بينام اسُتثنيت مناطق انتشار 
تنظيم “الدولة اإلسالمية” 

و”جبهة النرصة”.

دبابات تركية تتوجه نحو جرابلس شمل حلب - آب 2016 )وكاالت(

لم تتوقف العمليات العسكرية لقوات األسد والميليشيات المساندة له عند الحدود السورية العراقية، بل استمرت لتدخل الريف الجنوبي الشرقي 
لمحافظة دير الزور بعد خمس سنوات من سيطرة تنظيم “الدولة اإلسالمية” عليها.  وجاء التقدم العسكري بعد السيطرة على كل من أرض 

الوشواش، وسد الوعر، ووادي الوعر على الشريط الحدودي مع العراق، بمساندة جوية من قبل الطيران الروسي، والعنصر اإليراني على األرض.
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الحصار السعودي لقطر 
جاء بمثابة صفعة لتركيا 
التي كانت تعتبر قطر بوابة 
دخولها إلى العالم العربي

لم تتخذ السعودية أي إجراءات عقابية بحق مقيمين 
كرد، أترك وسوريين، عندما احتفلوا أواخر العام الفائت 
بالذكرى 38 لتأسيس حزب "العمال الكردستاني" في 

المدينة المنورة، رغم حساسية مثل هذه الفعاليات 
الكردية للدولة التركية، وما يشّكله الحزب "اإلرهابي" 

من تهديد ألمنها القومي كما تقول.

ثالثة مؤشرات على دعم السعودية لكرد "روج آفا"

عنب بلدي - عبادة كوجان  

راهنـت مراكـز البحـوث السياسـية عى 
أدواًرا  تلعبـان  قـد  وأنقـرة  الريـاض  أن 
األوسـط،  الـرشق  أزمـات  يف  محوريـة 
باعتبارهـا قطبـن رئيسـين يف العامل 
اإلسـامي، وال موانـع جوهريـة إلنشـاء 
تحالف سـّني مشـرك فيا بينهـا، لكن 
اختـاف الـرؤى بـن البلديـن كان أكر 
من التقـاء املصالح، وال سـيا يف قضايا 

الربيـع العـريب والعاقـات مـع إيران.
ولعبـت األزمة الخليجيـة الراهنة دوًرا يف 
توضيـح الكثـر مـن مواقف السـعودية 
حلـف  وبـرز  املنطقـة،  قضايـا  تجـاه 
عـريب جديد تقـوده الريـاض وأبو ظبي 
وتشـارك فيـه مـرص والبحريـن، للعـب 
الحليـف  قطـر،  عـى  ضاغطـة  أدوار 
الخليجـي األبرز لركيا، مـا قوبل بتمرير 
األتـراك قـرار نـرش قـوات عسـكرية يف 
الدوحـة، يف إطار اتفاقية دفاع مشـركة 
وقعـت سـابًقا، وهو مـا اسـتدعى تحركًا 
سـعوديًا لتقويـض الـدور الـريك مـن 

الكرد. بوابـة 

إعالم الرياض يغازل "قسد"
"األكـراد هبـة الله للعرب" بحسـب مقال 
الصحفي السـعودي، محمد السـاعد، يف 
جريدة "عـكاظ" مطلـع العـام الجاري، 
فهـم يقومـون "بـدور عظيـم يف حاية 
مـن  والسـورين،  العراقيـن  العـرب 
طغيـان الخـوارج اإلرهابيـن يف شـال 
العراق وسـوريا، ويأخـذون عى عاتقهم 
قتـال الدواعش وجبهة النـرصة، وتحرير 
املـدن والقـرى، مـن إجـرام العصابـات 

ملتطرفة". ا
يف هـذه األثنـاء، ومـع تصاعـد الخطاب 
اإلعامـي السـعودي واإلمـارايت املوجـه 
ضد قطـر وتركيا عى حد سـواء، أسـهم 
رمـوز  تسـويق  يف  السـعودي  اإلعـام 
وشـخصيات سـورية كرديـة، وتحديـًدا 
صالـح مسـلم، رئيـس حـزب "االتحـاد 
الـذي  الكـردي،   )PYD( الدميقراطـي" 
أعلن إنشـاء "اإلدارة الذاتيـة" قبل أعوام، 
وتتهمـه أنقـرة بارتباطـه بــ "العـال 
دولـة  إنشـاء  ومحاولـة  الكردسـتاين"، 
كرديـة عـى الحـدود الجنوبيـة لركيـا.

الرسمية،  السـعودية  "الرياض"  صحيفة 
وفّـرت منتصف حزيران الجاري مسـاحة 
لحـوار مـع صالح مسـلم، هاجـم خاله 
قطـر وتركيا وإيـران والنظام السـوري، 
يف ترصيحـات بـدت جديـدة، وال سـيا 
حينـا سـألته الصحفيـة عـن التحالـف 
"اإليـراين- الريك- القطـري"، ليجيبها 
عانينـا  ونحـن  قائـم،  التحالـف  "هـذا 
يـن ونقاومـه  وال زلنـا نعـاين منـه األمرَّ

ونتصـدى لـه إىل اآلن".
وأضـاف “هـذا التحالـف غزانـا يف عقر 
اآلالف  استشـهاد  يف  وتسـبب  دارنـا 
وإىل   2012 منـذ  أكبادنـا،  فلـذة  مـن 
اآلن بـأدوات تختلـف أسـاؤها وتلتقـي 
أكـر مـن عـاىن مـن  فنحـن  أفعالهـا، 
سياسـات اإلبـادة وإنـكار الوجـود عى 

هـؤالء”. أيـدي 
الـريك-  الـدور  أن  مسـلم  واعتـر 
القطـري كان سـلبيًا يف املنطقـة، وقـال 
“أولهـا منفـذ وثانيها ممـّول، يقومان 
بتسـخر أدوات خارجـة عـن العـرص ال 
القيـم اإلنسـانية وال معايرهـا،  تعـرف 
تـأيت عـى األخـرض واليابـس وتحـاول 

فـرض الظلـات والظـام والظلـم عـى 
كل بقعـة تطالهـا أيديهـا”.

يف  تحدثـت  قـد  كانـت  الصحيفـة  ذات 
الثامـن مـن حزيران إىل رئيسـة "مجلس 
أحمـد،  إلهـام  الدميقراطيـة"،  سـوريا 
"السـعودية  أن  عـى  شـددت  والتـي 
بلـد شـقيق لسـوريا، ومهـم للمسـلمن، 
ومجلـس سـوريا الدميقراطيـة مسـتعد 
إلنهـاء  السـاعية  الـدول  مـع  للتعـاون 
النـزاع يف سـوريا، وفـرض االسـتقرار، 
دميقراطيـة  سـوريا  بنـاء  خـال  مـن 
تعدديـة بعيدة عن كل املشـاريع الطائفية 
والقوميـة”، منتقـدة دور قطـر و”الدول 
السـوري”،  بالشـأن  املتدخلـة  اإلقليميـة 
بسـبب شـقها صفـوف املعارضـة، الذي 
أدى إىل “انتشـار التطـرف واإلرهاب يف 

كامـل سـوريا”.
صحيفـة "الـرشق األوسـط" السـعودية 
كانـت أجـرت حـواًرا مـع إلهـام أحمـد 
مـن حزيـران، يف محـاور  السـابع  يف 
مشـابهة ملا جاء يف صحيفـة "الرياض"، 
مؤكـدة عـى "دور السـعودية الشـقيقة 
اإليجـايب"، ومنتقـدة الدوريـن القطري 
والـريك، وتدخلها يف شـؤون املنطقة.

أصابع خليجية في الحسكة 
صحيفـة "يني شـفق" الركيـة واملقربة 
نـرشت  أنقـرة،  يف  القـرار  دوائـر  مـن 
مـن  تحدثـت  تقريـرًا  حزيـران   14 يف 
خاله عـن تنسـيق أمريي- سـعودي- 
إمـارايت، لدعـم حـزب الــ "PYD" يف 
املناطق التـي يوجد فيها يف سـوريا بعد 
االنتهـاء مـن محاربـة تنظيـم "الدولة".

اجتاًعـا  أن  إىل  الصحيفـة  وأشـارت 
عقـد يف مدينـة الحسـكة، 10 حزيـران، 
املخابـرات  عـن  ممثلـن  بحضـور 
اإلماراتيـة  والسـعودية  األمريكيـة 
واملرصيـة، وممثلـن عن الكرد وعشـائر 
عربيـة تدعمهـا اإلمـارات، لــ "تحديـد 
النفـط  ملسـتقبل  مشـركة  اسـراتيجية 

السـوري".
كرديـة  سـورية  مواقـع  تناولـت  بينـا 
كونـه  يعـدو  ال  الحسـكة  اجتـاع  أن 
تتمـة ملناقشـة محـاور ملتقـى القاهـرة 
املعـارض  إليـه  الـذي دعـا  التشـاوري، 
أيـار  مطلـع  الجربـا،  أحمـد  السـوري 
املـايض، بهـدف “إجـراء قـراءة نقديـة 
فيـه  وشـارك  السـورية”،  لألزمـة 
معارضـة  وكرديـة  عربيـة  شـخصيات 

للنظـام.

للشـأن  املتابـع  السـوري  الصحفـي 
الـريك، رسكيـس قصارجيـان، تحـدث 
ملوقـع "الجديد" اللبناين، أن السـعودية 
قـد ترفـع مسـتوى الدعـم الـذي تقدمه 
السـتهداف  كبـر،  بشـكل  للكـرد 
مبـارش،  بشـكل  تركيـا  وتقويـض 
موضًحـا أن "الحصـار السـعودي لقطر 
جـاء مبثابـة صفعـة لركيـا التـي كانت 
تعتـر قطـر بوابـة دخولهـا إىل العـامل 

العـريب".
بينـا اعتـر الصحفـي الـريك، رامـي 
عبـد العـال، أن الحديـث عـن قيـام دولة 
يف  املسـؤولن  يـؤرق  "أمـر  كرديـة 
تركيـا"، وإذا مـا ثبـت أن "هنـاك توجًها 
سـعوديًا لدعـم األكـراد لقيـام دولتهـم، 

فـإن هذا األمر سـيؤثر بالتأكيد، وبشـكل 
البلديـن،  العاقـات بـن  مبـارش، عـى 
ويسـبب توترًا سياسـيًا"، بحسـب موقع 

21" القطـري. "عـريب 
رجل "المحّمَدين" وحليف الكرد

البـارز،  العشـائري  املعـارض  يحتفـظ 
أحمـد الجربـا، بقنـوات اتصـال واسـعة 
مـع الريـاض وأبـو ظبـي، فهـو ثـاين 
رئيس لائتـاف املعـارض بدعم وضغط 
انتخابـه،  حـن  جليًـا  ظهـر  سـعودي 
يف  املعـارض  الغـد"  "تيـار  ومؤسـس 
القاهـرة، بدعم وتنسـيق مع منـدوب أبو 
ظبـي، االسـتخبارايت الفلسـطيني محمد 

. حان د
ميلـك الجربـا، وهـو أحـد زعـاء قبيلة 
"شـمر" العربيـة، عاقـات مميـزة مـع 
محّمـَدي الخليـج، ويل العهد السـعودي 
العهـد  وويل  سـلان،  بـن  محمـد 
اإلمـارايت محمـد بـن زايـد، مـا يؤهلـه 
الشـال  يف  الـويف  رجلهـا  ليكـون 
السـوري، يف املنطقـة املتاخمـة للحدود 

مـع تركيـا، وهـي التـي أقفلـت مكاتـب 
قيـل  خطـوة  يف  مدنهـا،  يف  "تيـاره" 
الجربـا  لنشـاطات  طـرد  مبثابـة  إنهـا 
مـع  بتحالفـه  سـواء  لركيـا،  املناوئـة 
املميـزة مـع مـرص  أو عاقاتـه  الكـرد، 

واإلمـارات.
يقـود الجربـا فصيـًا عسـكريًا أسـاه 
"قـوات النخبـة"، يضـم غالبيـة عربية 
والحسـكة،  الـزور  ديـر  عشـائر  مـن 
السـعودية  مـن  ماديًـا  دعـًا  ويتلقـى 
عسـكرية  رشعيـة  ومظلـة  واإلمـارات، 
بقيـادة  الـدويل  التحالـف  وفرهـا 
وفـق  األمريكيـة،  املتحـدة  الواليـات 
سـوريا  "قـوات  مـع  معلـن  تحالـف 
عليهـا  تهيمـن  التـي  الدميقراطيـة" 
الكرديـة  الشـعب"  حايـة  "وحـدات 

.)PYD لــ  العسـكري  )الـذراع 
نحـاس،  عبيـدة  السـوري،  املعـارض 
االئتـاف  يف  السـوري  اإلخـواين 
الجربـا  وحليـف  سـابًقا،  املعـارض 
ومؤسـس "حركـة التجديـد الوطنـي" 

ظهـر  السـعودية،  مـن  املدعومـة 
محافظـة  يف  الرميـان  اجتـاع  يف 
معارضـن  جانـب  إىل  الحسـكة، 
السـعودية  عى  مبعظمهـم  محسـوبن 
واإلمـارات، يف خطـوة تشـر إىل نيـة 
لكـرد  الدعـم  ركائـز  تعزيـز  البلديـن 
العـرب،  وحلفائهـا  الذاتيـة"  "اإلدارة 
تهـدف  أنهـا  إليهـا  ينظـر  يف خطـوة 
الـدور  تقويـض  إىل  األول  باملقـام 

املنطقـة.  يف  الـريك 

)AFP( 2017 -مقاتلة من "وحدات حماية المرأة" شمال سوريا

jpg.)قصف على أحياء درعا البلد - 15 حزيران 2017 )وكالة نبأ
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أورفة - برهان عثمان   

العيد بالنسـبة للشـاب يتمثل بــ “فرحة 
العائلـة  شـمل  ومل  باأللعـاب،  األطفـال 
خـال الزيـارات املتبادلـة، ورمبـا موعٌد 
مـع مـن نحـب أو السـر عـى ضفـاف 
املعلـق”،  الجـر  ومشـاهدة  الفـرات 
كمظاهـر عاشـها أغلـب أهـايل املدينـة، 
وأصبحـت جـزًءا منهـم يف وقت سـابق.

ويخـى عارف عـى دير الـزور ومدنها 
مـن أن ينسـاها العامل، بعـد رحيل الكثر 
مـن أبنائهـا، مضيًفـا “أصبـح وجودنـا 
املعـارك  اسـتمرار  اليـوم مهـدًدا بسـب 
والقصـف والنزوح، املسـتمر منذ أشـهر.

ذاكرة مملوءة بثقوب الرصاص  
واالسـتقرار  والراحـة  بالنـاس  “العيـد 
واألمـن والفـرح”، كا ترى الشـابة علياء 
)27 عاًمـا(، من حـي القصور يف املدينة، 

الـزور  ديـر  يف  بقـي  مـن  أن  معتـرًة 
الحـال وتحسـن  األمـل بتغـر  “فقـدوا 
كأشـباح برشيـة  ويعيشـون  األوضـاع، 
العيـد  أفـراح  هـو  بـه  تهتـم  مـا  آخـر 

الحيـاة”. وبهجـة 
بـن  كثـرًا  املارسـات  تختلـف  ال 
شـطري ديرالـزور، وفق الشـابة، التي 
دراسـتها  اسـتكال  حاليًـا  تحـاول 
إىل  سـفر  إذن  بتأمـن  الجامعيـة 
يسـيطر  “فالخـوف  أخـرى،  محافظـة 
عـى كل مـكان رغـم اختـاف الجهـة 
ظـل  يف  شـطر،  كل  تحكـم  التـي 

واقتصاديـة”. أمنيـة  ضغوطـات 
ليـس النازحـون أفضـل حااًل من سـكان 
املدينـة، بحسـب عليـاء، “فهم يعيشـون 
محيطهـم  عـن  تعزلهـم  حنـن  حالـة 
الجديـد، وتجعلهـم يعيشـون يف ذاكـرة 
وشـظايا  الرصـاص  بثقـوب  مملـوءة 
القذائـف وهديـر املعارك املسـتمر”، عى 

وصفها. حـد 

تجهيزات العيد
غابـت طقـوس العيـد للعـام الرابـع عن 
 46( محمـد  أم  تقـول  كـا  ديرالـزور، 
داخـل  تقطـن  ماتـزال  والتـي  عاًمـا(، 
تنظيـم  عليهـا  يسـيطر  التـي  األحيـاء 
أن  الـزور، مضيفـًة  ديـر  “الدولـة” يف 
حظر التجـوال “يكاد يكون مسـتمرًا يف 
ظل انخفاض عـدد األهايل بشـكل كبر، 
فالقصـف مل يـرك حجـرًا عـى حجر”.

ال يشء مـن مظاهـر العيد يف هـذا الجزء 
مـن ديرالـزور، فالتنظيـم قـى خـال 
سـنوات حكمـه عى كل شـكل للفرح يف 
املنطقـة، كـا تـرى السـيدة األربعينية، 
التـي فقـدت اثنن من أبنائهـا يف معارك 
ديرالـزور، أحدها كان منتسـبًا لصفوف 

. لتنظيم ا
“يف كل عيـد أبكيهـا عـن بعـد، رغـم 
أم  تقولهـا  قريهـا”،  لزيـارة  حنينـي 
زيـارة  منـع  فالتنظيـم  بحرقـة،  محمـد 
القبـور أثنـاء العيـد، وأخفـى معاملها، ما 

جعـل من الصعـب متييزها عـن بعضها، 
االحتفـال والتجمـع  كـا منـع مظاهـر 
والتكبـر يف املسـاجد، وحـدد عقوبـات 
يخالـف  مـن  لـكل  وجسـدية  ماليـة 

قراراتـه.

فقر وجوع وحصار
يقـول أبوعبد الله )50 عاًمـا(، وهو نازح 
التنظيـم يحـارص  إن  الـزور،  مـن ديـر 
عليهـا،  يسـيطر  التـي  األحيـاء  مدنيـي 
مـن خـال التشـديد األمنـي والتفتيـش 
“املهـن” عـى الحواجز، ما دفـع الناس 
للخـروج مـن املدينـة أو التـزام بيوتهم، 
“الحيـاة هنـاك غـدت جحيـًا ال يطـاق، 
والجميـع يفكـر بالرحيل متـى توفرت له 

اإلمكانيـات املاديـة الازمـة “.
خرج الرجـل الخمسـيني مـن منزله قبل 
أكـر مـن عـام، بعـد أن أعـدم التنظيـم 
أحـد جرانـه، كـا يقـول لعنـب بلـدي، 
مـن  قريبـة  قريـة  يف  اليـوم  ويقيـم 

املدينـة “ال أشـعر داخلهـا بالحيـاة يك 
أشـعر بالعيـد”، مضيًفـا “منعـوين من 
جميـع  عـى  واسـتولوا  منـزيل  زيـارة 
محتوياتـه، كـا هـددوين بالسـجن يف 

حـال عـوديت”.
سـنوات الشـقاء التـي قضاهـا أبـو عبد 
اللـه يف بناء منزله، ذهبـت أدراج الرياح، 
فهـو اليوم ال ميلـك قوت يومـه، ويعيش 
مـع عائلتـه عـى بعـض املسـاعدات، إال 

أنه مايـزال يأمـل بعـودة قريبة.
يُجمـع معظـم مـن التقتهـم عنـب بلدي، 
عـى حنينهـم ملدينتهم وشـكل العيد فيها 
رغم بسـاطته، محاولن نقـل ذكرياته إىل 
أطفالهـم، مـن خـال حكايـات وقصص 

تروي طقـوس العيـد ومظاهره.
يف  ديرالـزور  مدينـة  أهـايل  ويعيـش 
شـطرين، ضمـن مناطق تنظيـم “الدولة 
عليهـا  يسـيطر  وأخـرى  اإلسـامية”، 
النظـام السـوري، ويحاول اليـوم التقدم 

إلخضـاع كامـل املحافظـة.

ال عيد في دير الزور.. الذكريات رهٌن للخوف والحنين

دوما تحتضن أطول مائدة رمضانية في الغوطة 

تقارير المراسلين

عنب بلدي - خاص         

أهـايل  مـن  الشـامي  سـليم  ويقـول 
دومـا، إنـه عندما رأى األهايل جالسـن 
أذان  ينتظـرون  املدينـة  شـوارع  يف 
املغـرب، متنـى أن يكـون هـذا املشـهد 
"جامًعـا لكامـل أهـايل الغوطـة، عـى 
فرحـة خـروج املعتقلن لـدى الفصائل، 
وأن تعـود األيـام إىل سـابق عهدهـا". 
 1600 حـوايل  عـى  املمتـدة  املائـدة 
مـر تضمنـت وجبـة رئيسـية وعصائـر 
الحضـور  تسـابق  وسـط  وفواكـه، 
النـاس  للّمـة  "السـيلفي"  صـور  عـى 
"الحلـوة"، كـا يقـول أحمـد حمـدان، 
يف  األوسـط  القطـاع  مـن  قـدم  الـذي 

الغوطـة.

ثالث مؤسسات شاركت في التنظيم
بدعـوة مـن املجلـس املحـي يف دومـا، 
تنظيـم  يف  جمعيـات  ثـاث  شـاركت 
املائـدة، هـي: جمعية "تكافـل الخرية"، 
منظمة "شـام اإلنسـانية"، وهيئة اإلغاثة 

.)IHR( الدوليـة اإلنسـانية 
وأوضـح أميـن أبـو أنـس مديـر املكتب 
أن  "تكافـل"  جمعيـة  يف  اإلعامـي 
دون  النـاس  لعامـة  متـاح  "اإلفطـار 
بدايـة  مـن  املائـدة  وامتـدت  دعـوة، 
الجـاء  شـارع  يف  الشـعبي  السـوق 
يف  املنطقـة  حديقـة  إىل  وصـواًل 

املدينـة". منتصـف 
نصيـب الجمعيـة كان وجبـاٍت لحـوايل 
ألفـي صائـم، وفـق أبـو أنـس، مشـرًا 
إىل أن "كامـل طاقم الجمعية شـارك يف 
وقّدرهـم  وخدميًـا"،  إعاميًـا  املـرشوع، 

بحـوايل 75 شـخًصا.
املحـي  دومـا  مجلـس  دعـوة  وجـاءت 
للفـت األنظـار إىل املدينـة التـي عانـت 

آفـة الحـرب لسـنوات، ولنـرش الفرحـة 
خليـل  املهنـدس  وفـق  أهلهـا،  بـن 
عيبـور، رئيس املجلـس، ويقـول إن عدد 
املسـتفيدين مـن املائـدة تجـاوز 7500 

. شـخًص
وشـملت الفعاليـة معظـم أحيـاء املدينة 
ذات الكثافـة السـكانية التي تضـم الفئة 
األكـر فقـرًا، وفـق عيبـور، موضًحـا أن 
عـدد لجـان األحيـاء وكـوادر الفعاليـات 

املشـاركة فيهـا زاد عـن 600 شـخص.

الشرطة ُتنّظم السير 
كان  القصـف  مـن  الخـوف  أن  رغـم 
أن  إال  كثريـن،  لـدى  األكـر  الهاجـس 

بسـام. انتهـى  األمـر 
تطلّـب  الطـول،  بهـذا  مـكان  ولحجـز 
األمـر تجهيـزات أمنيـة لضـان سـامة 
الصامئـن، عـن طريـق رشطـة منطقـة 
دومـا، التـي أغلقت الشـوارع الرئيسـية 

املؤديـة ملـكان انتشـار املائـدة.
وشـهدت مدن وبلـدات الغوطـة الرشقية 
رعتهـا  مصغـرة،  رمضانيـة  موائـد 
املنظـات اإلغاثيـة العاملـة فيهـا، ويرى 
محمـد عبـد الرحمـن، مـن أهـايل دوما، 
أنهـا "بـوادر جيـدة َدرجـت يف العـرش 
األخـر مـن رمضـان، إال أنهـا متأخرة".

"كان مـن املفـرض أن تُنظّـم عى كامل 
شـهر الصيـام"، يضيـف عبـد الرحمن، 
إطـار  يف  "تـأيت  أنهـا  يعتـر  الـذي 

املنافسـة بـن املؤسسـات اإلغاثيـة".
"املوائـد  أن  عـى  شـدد  الشـاب  أن  إال 
والظـروف"،  للواقـع  تحديًـا  تبقـى 
رمضـان  يف  يوميـة  تكـون  أن  متمنيًـا 
املقبـل، "ألن األمـر ليـس للمنافسـة بل 

األهـم". هـي  الفائـدة 

رغم ُبعد المسافات بين قرى وبلدات ديرالزور ومدنها، إال أن الحال الذي يعيشه األهالي يكاد يكون واحًدا. “لم يبق ألفراح العيد مكان، بعد أن أخذت 
أجزاؤه تختفي الواحدة تلو األخرى تاركة الذكريات”، يقول الشاب عارف )34 عاًما(، وهو نازح من مدينة دير الزور ويقيم في الريف الشرقي للمحافظة، 

مضيًفا “اليوم يأتي العيد بالحزن ويمر موعًدا زمانًيا ليس له معنى”.

أطول مائدة إفطار في دوما بالغوطة الشرقية - 23 حزيران 2017 )عنب بلدي(

"على مد عينك والنظر"، كما يقول أهالي سوريا، 
حضر آالف من أهالي مدينة دوما مائدة اليوم 

الثامن والعشرين من رمضان، وسط ازدحام لم تألفه 
الغوطة الشرقية.



05عنب داراني تقارير المراسلينعنب بلدي - السنة السادسة - العدد 279 - األحد 25 حزيران/يونيو 2017

زاد استهالك املخدرات يف 	 
سوريا خالل سنوات الحرب، 

وأوقفت دول الجوار أكرث 
من مرة شحنات مخدرة عىل 

الحدود مع سوريا.

يعترب املقاتلون واملسلحون 	 
يف طليعة مستهليك املواد 
املنشطة، ملا لها من أثٍر يف 

اندفاعهم خالل املعارك.

يلجأ بعض مصايب املعارك إىل 	 
اإلدمان عىل األدوية الصيدلية 

للتسكني من آالمهم، وسط 
معاناتهم من إجراء عمليات 

مبارشة أو تلقيهم العالج 
السليم.

يشكل غياب أفق الحل يف 	 
سوريا وانتشار االكتئاب بني 

الشباب السوري أحد أبرز 
األسباب للجوء إىل املخدرات.

تغيب اإلحصائيات الدقيقة عن 	 
تصاعد الظاهرة يف أوساط 

السوريني، لكن أرقاًما نرشتها 
وزارة الداخلية يف حكومة 

النظام السوري يف 2014 ، 
أظهرت أنها ضبطت أكرث من 
500 كيلوغرام من الحشيش 

املخدر، و27.5 كيلو هريويني، 
و4066 كيلو مواد أولية 

تستخدم يف صناعة الحبوب 
املخدرة، وأكرث من مليوين حبة 

كبتاغون )...( وطًنا من بذور 
القنب الهندي.

تستقبل عدليات النظام 	 
السوري ما يزيد عن 60 70- 

دعوى تتعلق بتعاطي املخدرات 
والرتويج لها، رغم أنها تغطي 

ربع مساحة سوريا.

بؤر "الحشيش" و"الكبتاغون" تغزو شمال حلب

عنب بلدي - ريف حلب

املنشـطة  الحبـوب  مـن  الضبوطـات  وتركـزت 
واعـزاز،  جرابلـس  مدينتـي  يف  والكبتاغـون 
الحدوديتـن مـع تركيا، حيث تراوحـت الكميات 
املضبوطـة بـن مثانيـة إىل عـرشة آالف حبـة 
مخـدر لها مفعول منشـط وتـؤدي إىل اإلدمان.

القائـد  قـال  بلـدي،  عنـب  إىل  حديـث  ويف 
العـام لجهـاز الرشطـة واألمـن الوطني شـال 
حلـب، اللـواء عبـد الـرزاق أصـان الـاز، إن 
"الرشطـة الوطنيـة ضبطت يف الفرة السـابقة 
أنـواع  مـن  مخـدرة  حبـة   3500 يقـارب  مـا 
مختلفـة، إىل جانـب ما يقـارب 500 غـرام من 
مـادة الحشـيش، و50 غـرام هرويـن، وعرشة 
غرامـات مـن مـادة الكوكائـن القاتلـة، إضافًة 

إىل 300 حبـة نـوع )سـودا فيـت بـاس(".

من أين تدخل المخدرات؟
"الحشـيش" أو ما يعـرف بـ "القنـب الهندي" 
محليًـا هـو أبرز أنـواع هـذه املخـدرات، والذي 
نشـطت زراعتـه وتجارتـه بشـكل أسـايس يف 
مناطـق سـيطرة تنظيـم "الدولـة اإلسـامية"، 
إضافـًة إىل حبـوب "الرامـادول" البالـغ وزن 
الحبـة الواحـدة منهـا حـوايل 225 ملـغ مـن 

ملغ.  50 عيـار 
وأوضـح اللـواء الـاز أن املـواد املخـدرة "يتـم 
تناقلهـا عر أشـخاص يروجون لهـا يف مناطق 
الرشطـة  قـوات  ورصـدت  الشـايل،  الريـف 
يف اعـزاز بـؤر توزيـع تعتمـد عـى منطقـة 
عفريـن كمصدر أسـايس لها"، متهـًا "النظام 
ومجموعـات تابعـة لداعـش وPKK بالرويـج 

والتشـجيع لهـا".
رسيـة  "مخابـئ  إىل  الرشطـة  قائـد  وأشـار 
وسـيارات ووسـائط نقـل جاعيـة وفرديـة، 
املخـدرات،  نقـل  عمليـات  خالهـا  مـن  تتـم 
بعـد إخفائهـا بـن منتجـات أخـرى ال تلفـت 
االنتبـاه، إضافـًة إىل تهريبهـا عـر الـزوارق 
صيـد  بحجـة  الفـرات  نهـر  طريـق  عـن 

األسـاك".
الدميقراطيـة"  سـوريا  "قـوات  وتفـرض 
منطقـة  عـى  طوقًـا  األسـد  وقـوات  )قسـد(، 
الريـف الشـايل مـن حلـب، وتعتـر منطقـة 

عفريـن التي تخضع لسـيطرة "وحـدات حاية 
الشـعب" البوابـة الغربيـة لهـا. بينا تسـيطر 
قوات األسـد وامليليشـيات املسـاندة عى املنطقة 
الجنوبيـة عى حـدود مدينة البـاب رشق حرب، 
إىل جانـب حدود مـع "قسـد" يف منطقة منبج 

. رشقًا
وبحسـب اللـواء "تدخـل املـواد املخـدرة عـر 
الطـرق الفاصلـة بن مناطـق الريف الشـايل 
جهـة،  مـن  قسـد  ميليشـيا  ومناطـق  املحـرر 
ونظـام األسـد مـن جهـة أخـرى، إىل جانـب 
كميـات مخزنـة قبل انتشـار قـوات الرشطة يف 
املنطقـة، تعـود إىل مخلفـات مرحلـة الفوىض 

التـي سـادت يف وقـت سـابق".
إال أن مصـادر عسـكرية قالـت لعنـب بلـدي إن 
"شـخصيات منضويـة يف الفصائل العسـكرية 
العاملـة يف ريـف حلب الشـايل تتـوىل عملية 

إدخـال هـذه املواد لقـاء مبالـغ مالية".
عـى  املنتـرشة  األمنيـة  "الحواجـز  أن  كـا 
الطـرق الرئيسـية يف املنطقة، لهـا دور يف هذه 
التجـارة عن طريـق التسـهيات وغـض النظر 
عـن الكميـات التـي تدخل بشـكل أسـايس من 
مناطـق سـيطرة األسـد ضمـن األدويـة التـي 

تحتاجهـا صيدليـات املنطقـة".

أراض مزروعة على جانبي الفرات
إىل جانـب التجـارة والتهريـب، ضبطـت فرقـة 
"الجيـش  فصائـل  إحـدى  مـراد"  "السـلطان 
مطلـع حزيـران  املنطقـة  العاملـة يف  الحـر" 
الجـاري أراٍض مزروعـة بالحشـيش مـن نـوع 
إداريًـا  التابعـة  الجطـل  قريـة  يف  "القنـب" 
ملدينـة منبج، مبسـاحة دونـم واحـد زرعها أحد 

املنطقـة. النازحـن يف 
وأوضـح قائـد "الرشطـة الوطنيـة" أنـه "تـم 
مـزروع  الفـرات  ضفـاف  عـى  حقـل  رصـد 
إتافـه  ليتـم  )الحشـيش(،  الهنـدي  بالقنـب 
املزارعـن  عـى  واالسـتدالل  كامـل،  بشـكل 

للقضـاء". وتقدميهـم 
وأشـار إىل إجـراءات تقـوم بهـا "الرشطة" من 
تنظيـم الضبـوط الازمـة ملتعاطـي ومروجـي 
وتجـار املخـدرات، وتحديـد الكميـات املوجودة 
لديهـم، و"تقديـم ملفاتهـم إىل القضـاء لينالوا 
جزاءهـم، إذ يقيّـم القضـاء حالتهـم ضمن إطار 

القانونية". األصـول 
كـا تعمل عى إطـاق حملة توعيـة يف مناطق 
الريـف الشـايل لتحذيـر األهايل مـن خطورة 
املخـدرات، مشـرًا إىل أن "تعـاون األهـايل هو 

األسـاس بإنهـاء هـذه الظاهرة بشـكل كامل".
أقسـام  لديهـا  الرشطـة  "قـوات  أن  وأوضـح 
أمـن جنـايئ موزعـة يف كل املناطـق مختصـة 
مبتابعـة هـذا امللف بشـكل دقيق، وخـال فرة 
ليسـت ببعيدة سـيتم الحـد من هـذه الظاهرة".

ومـن وجهة نظـره فإن "النشـاطات املشـبوهة 
مازالـت حتـى اللحظة ضمـن إطار النشـاطات 
الفرديـة مـن قبـل أشـخاص ضعيفـي النفوس 
للقضـاء  املنطقـة،  خـارج  لجهـات  ومجنديـن 
أن  معتـرًا  فيهـا"،  املجتمعيـة  الركيبـة  عـى 
"هـذه الظاهـرة مل تـرَق إىل مسـتوى الجرمية 

املنظّمـة".

ما السبب وراء رواج المواد المخدرة؟
يف ذات السـياق عـزا الشـاب عـي األحمـد من 
املخـدرات  انتشـار  حلـب  شـال  دابـق  بلـدة 
الـوازع  املنطقـة إىل "ضعـف  والحشـيش يف 
الدينـي لـدى أغلـب الشـبان، إىل جانـب ضيق 
األرايض املسـيطر علها واملسـاحات الضيقة، إذ 
غـدت املنطقة شـبة محـارصة بن قسـد وقوات 

األسد".
واعتـر أن "انتشـار هـذه الظاهـرة هـو سـبب 
الواعـي وتدمـر  الشـباب  رئيـي يف تدمـر 
املجتمع يف الشـال الحلبـي"، مطالبًا الفصائل 
العسـكرية العاملـة يف املنطقة بـ "إيجاد أشـد 
واملخـدرات،  الحشـيش  مبتعاطـي  العقوبـات 

كونهـا مسـؤولية الفصائـل والرشطـة".
 يف حـن ووفـق رؤية اللـواء عبد الـرزاق يعود 
السـبب الرئيي النتشـارها يف هـذه الفرة إىل 
أسـعارها الرخيصة، املدعومة مـن قبل جاعات 
"مناوئـة للثـورة"، إضافًة إىل "إدمـان رشيحة 
االنفـات  فـرة  عليهـا خـال  املواطنـن  مـن 

األمنـي، وغياب الجهـة الرقابيـة آنذاك".
جميـع  عـى  أوزارهـا  الظاهـرة  هـذه  تلقـي 
مناحـي الحيـاة، وتـرضب النسـيج املجتمعـي 
إن تطـورت إىل مسـتوى الجرميـة املنظمـة، لذا 
يعمل املرشـدون االجتاعيـون واملختصون عى 

التحذيـر منهـا قبـل فـوات األوان.

الفتة تدعو للحفاظ على أمن جرابلس شمال حلب وخدماتها - تشرين الثاني 2016 )عنب بلدي(

تتداول مصطلحات "الصواريخ وحشواتها" في المناطق الخاضعة لسيطرة المعارضة في ريف حلب الشرقي، لكنها ليست ذات معنًى 
عسكري دائًما، فالصاروخ هو "سيجارة الحشيش" والحبوب والمواد المخدرة هي "الحشوات"، التي بات انتشارها ظاهرة "قاتلة" تسعى 

الجهات األمنية والعسكرية العاملة في المنطقة إلى مكافحتها.
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عنب بلدي - درعا       

اسـتطاعت املعـارك املندلعـة يف مدينـة 
درعـا، رسقـة أعـن واهتـام األهايل يف 
جميـع مـدن وبلـدات املحافظـة، ملـا لها 
مـن أهمية كبـرة، فحازت عـى االهتام 
عـى  ليـس  الشـهر،  خـال  األوسـع 
املسـتوى العسـكري فقـط، بـل تعدتهـا 
التـي  الحالـة اإلنسـانية واإلعاميـة  إىل 
متيـز بها شـهر رمضان، طوال السـنوات 

القليلـة املاضيـة.

"الموت وال المذلة" حدث رمضان
متيزت هـذه الحالة بشـكل واضح، بعدما 
شـهدت محافظـة درعـا واحدة مـن أكر 
املسـاجد،  الترعـات يف  حمـات جمـع 
لكنهـا مل تكـن، كاملعتـاد، لصالح األعال 
اإلنسـانية، بـل لصالـح غرفـة عمليـات 
تقـود  التـي  املرصـوص"،  "البنيـان 
فصائـل املعارضة يف معركـة "املوت وال 

املذلـة" يف مدينـة درعـا.
وتحدثـت عنـب بلـدي إىل "الشـيخ أبـو 
أيوب"، أحد املسـاهمن يف هـذه الحملة، 
أنهـا "دليـل عـى وعـي عـاٍل  واعتـر 

لـدى األهـايل"، موضًحـا "اعتدنـا دامئًا 
عـى جمـع الترعـات لصالـح املسـاجد 
أو األعـال الخريـة، وخاصـة يف شـهر 
رمضـان، لكن أن تكـون الترعات لصالح 
العمليـات العسـكرية، فهـذا يعكس مدى 
بأهميـة  األهـايل،  لـدى  العـايل  الوعـي 

الحالية". املرحلـة 
وأضـاف أبو أيـوب أن الحملة اسـتطاعت 
اللـرات  مـن  املايـن  عـرشات  جمـع 
كبـرًا،  األهـايل  إقبـال  "كان  السـورية، 
بهـدف دعـم العمل العسـكري، وكسـب 
باملـال"،  بالتـرع  رمضـان  يف  األجـر 
متحدثًـا عـن إحـدى "قصـص التـرع" 
التواصـل  وسـائل  بهـا  ضجـت  التـي 
االجتاعـي "سـمعنا عـن الطفلـة التـي 
فتحـت حصالتهـا وفيهـا بضـع لـرات، 
لصالـح دعـم الثـوار يف مدينـة درعـا، 
وهنالـك قصـص كثـرة مشـابهة، وهذه 
مـن املظاهـر التـي أسـهمت يف إعـادة 
التكاتـف لألهـايل، األمـر الـذي غاب عن 

ثورتنـا خـال الفـرة املاضيـة".

وأشـار الشـيخ إىل أن خطـب الجمعة يف 
رمضـان كانـت مميزة هـذا العـام، "يف 

رمضـان متتـاز خطـب الجمعـة بتذكر 
النـاس بتعاليـم وعـادات رمضـان، لكن 
هـذا العـام متيزت بدعـوة النـاس عموًما 
والفصائـل خصوًصـا لـرضورة التكاتف 
والوقـوف صًفـا واحـًدا ضد مـا تتعرض 

املنطقة". لـه 

فعاليات العيد حاضرة 
األهـايل  يحـرص  السـياق،  ذات  يف 
الشـعبية  الفعاليـات  مـع  بالتعـاون 
إبقـاء تداعيـات  يف ريـف درعـا، عـى 
األحـداث العسـكرية بعيـدة عـن أجـواء 
العيـد املقبلـة، وال سـيا بـن األطفـال، 
فقـد ظهـر واضًحـا الحـرص عـى عدم 
العيـد"، سـواء  حرمانهـم مـن "فرحـة 
توزيـع  أو  األلعـاب  سـاحات  بإنشـاء 

الجديـدة. املابـس 
يف هـذا الصـدد، تحدثت عنـب بلدي مع 
عمـر املحاميـد، مـن أهـايل بلـدة صيدا، 
معـارك  تأثـر  عـى  البدايـة  يف  وأكـد 
مدينـة درعا عـى أجـواء شـهر رمضان 
وتجهيـزات العيد يف بلـدة صيدا، مضيًفا 
"املعركـة عـى بعـد كيلومـرات قليلـة، 
والبلـدة مليئـة بأهايل مدينـة درعا الذين 

نعيـش  فنحـن  املعـارك،  بفعـل  نزحـوا 
املعركة سـاعة بسـاعة، وأصبـح الحديث 
اليومـي عـن املعركـة، هـو الطاغـي عى 

والعيد". رمضـان  أحاديـث 
ولكـن هـذا مل مينع من ظهور "املشـاهد 
الرمضانيـة" يف أسـواق البلدة، وأضاف 
ألعـوام  امتـدت  "الثـورة  املحاميـد 
طويلـة، وال نريـد لجيـل األطفـال الذي 
نشـأ خال هـذه الثـورة، أن يكـر وهو 
ال يعلـم معاين رمضـان والعيـد"، لذلك 
حـرص األهـايل، بالتعـاون مـع بعـض 
عـى  والخريـة،  الشـعبية  الفعاليـات 
تجهيـز بعـض األماكن املخصصـة للعب 
األطفـال يف العيـد، باإلضافـة لتوزيـع 
املابـس الجديـدة عليهـم، "تضاف هذه 
املسـاهات، إىل مـا تقـوم بـه جمعيات 
اإلفطـار  وحمـات  األيتـام،  كفالـة 
فرصـة  ملنحهـم  لألطفـال،  الجاعـي 
عيـش أجـواء رمضـان، التـي حرموهـا 

منهـا بفعـل الحـرب".
وامليليشـيات  األسـد  قـوات  تعمـد  مل 
املـدن  تدمـر  إىل  الداعمـة  األجنبيـة 
أهلهـا  وتهجـر  السـورية  والبلـدات 
التـي  ملصائبهـم  تضـاف  بـل  فقـط، 

جروها عى الشـعب السـوري، سـعيهم 
األجـواء  لـذة  مـن  لحرمانـه  الدائـم 
وتحـت  العيـد.  وفرحـة  الرمضانيـة 
أصعـب الظـروف اسـتطاع أهـايل درعا 
بإرصارهـم التغلـب عى هذه السياسـة، 
فباتـت حمـات ترعاتهم لصالـح الدعم 
وفعالياتهـم،  ونشـاطاتهم  العسـكري، 
إلحيـاء العـادات والتقاليـد الرمضانيـة، 
ومنـح األطفـال الفرصـة، ليكـون العيد 

فرحـة لهـم رغـم األمل.

إدلب - طارق أبو زياد    

"أصعـب مـا أعاين منـه هو كيـف سـأجعل أطفايل 
األربعة يشـعرون بفرحـة العيد دون مـاه وألعاب؟ 
فمدينـة املاهـي هي أسـاس العيـد بالنسـبة للطفل 
السـوري عموًما، وهو مـا يغيب عن املعـرة واملناطق 
"، يقـول األربعينـي عاء نشـار، ابن معـرة النعان، 
عنـد تلقيه خـر الـرشوع بتجهيـز أول مدينـة ماه 

مجانيـة يف مدينته.
للتمكـن  اإلنسـاين  السـوري  "املعهـد  وأعلـن 

الوطنـي" )شـاين( تجهيز مدينة مـاه مجانية يف 
معـرة النعـان، أقيمـت يف باحة املعهـد يف الحي 
الجنـويب باملدينـة، وتفتـح أبوابهـا لألطفـال أول 

الفطر. عيـد  أيـام 

فرحة الطفل هدفنا
ملعهـد  العامـة  املسـؤولة  قيـر،  رانيـا  الدكتـورة 
لألثـر  اتبـاع  هـو  املـرشوع  إن  قالـت  "شـاين"، 
الصحيـح، الـذي يقـول "إن يف الجنـة داًرا يقال لها 
الصبيـان". يُفـرح  إال مـن  يدخلهـا  الفـرح، ال  دار 

وأضافـت يف حديـث إىل عنب بلدي "نريـد أن نُفرح 
األطفـال الذيـن يعيشـون ويـات الحرب منذ سـبع 
سـنوات، فهم يعيشـون بـا مدينـة مـاه ودون أي 
مـن  هنـاك  وأن  بخـر،  أنهـم  تُشـعرهم  نشـاطات 
يحبهـم ويريـد أن يرسـم البسـمة عـى وجوههم".

معهـد  مديـر  معـار،  أحمـد  األسـتاذ  وتحـدث 
"شـاين" يف معرة النعـان، عن محتويـات املدينة 
مراجيـح  هنـاك  "سـيكون  لألطفـال،  املجهـزة 
لنشـاطات  باإلضافـة  األطفـال،  ألعـاب  وبعـض 
متـل الرسـم والغنـاء، وسـيكون عبـارة عـن حفلة 

كل يـوم يف العيـد، مـن السـاعة الخامسـة عـرًصا 
وحتـى التاسـعة مسـاء، عـاوة عى توزيـع هدايا 

لألطفـال". وألعـاب 

دخول مجاني للجميع
سـتكون  املدينـة  أن  رانيـا  الدكتـورة  وأوضحـت 
"مجانيـة دون أي مقابـل"، لتشـمل جميـع رشائـح 
املجتمـع، ويدخلهـا الفقـر قبـل الغنـي، وهـو مـا 
األهـايل  عاتـق  عـن  املاديـة  الضغوطـات  يخفـف 

ألطفالهـم. الفرحـة  ويُدخـل 
وتوقعـت املسـؤولة عن املنظمة أن تسـتقبل "شـاين 
يـوم،  كل  ألـف طفـل  قرابـة  أسـمتها  كـا  النـد" 
وسـيكون هنـاك الباعـة الجوالـون، الذيـن يعطون 
انطباًعـا تراثيًا شـعبيًا، كباعـة الفول النابـت والذرة 
الصفـراء وغـزل البنـات، وهـو مـا يجعـل مدينـة 

املاهـي متكاملـة مـن جميـع النواحـي.

واعتـرت قيـر أن هـذا املـرشوع هـو األول مـن 
نوعـه يف الثورة السـورية، مشـددة عـى أن "هكذا 
مشـاريع هـي األفضل عـى اإلطـاق، فمهـا بلغت 
تكلفـة املـرشوع إال أنـه ال يسـاوي ضحكـة طفـل 

أنهكتـه الحـرب"، بحسـب تعبرهـا.
بينـا رأى عـاء نشـار أن تجهيـز "شـاين النـد" 
وأضـاف  والغرابـة،  الروعـة  مـن  شـيئًا  يضفـي 
"سـتكون صـورة مـن صـور الحيـاة التـي يحبها 
التـي  الجبـارة  القـوة  عـى  وتؤكـد  السـوريون، 
يتمتـع بهـا الشـعب السـوري، فمـن يصـدق أنـه 
وبعـد توقـف القصـف بشـهر واحـد تـم افتتـاح 

مـاه". مدينـة 
لكـن خالد الجنـدي، وهو شـاب من معـرة النعان، 
انتقـد إقامـة هـذا املـرشوع، وقـال "رغـم رضورته 
إال أننـا نفتقـد ألولويـات أهـم يف الوقـت الحايل"، 
مردفًـا "عـاوة عـى أنـه مـن الخطـر جـًدا حشـد 
تجمـع بـرشي يف مـكان واحـد وخاصـة إن كانـوا 
حـرب،  يف  مازلنـا  الهـدوء  رغـم  فنحـن  أطفـااًل، 

واألعـداء لـن يركـوا لنا فسـحة للفـرح".
وتشـهد محافظة إدلب افتتـاح مشـاريع مدنية تعيد 
الحيـاة إىل مدنهـا وبلداتها، كاألسـواق واملهرجانات 
والفعاليـات بشـتى أنواعها، يف رسـالة واضحة عى 

بدء عـودة الحيـاة إىل طبيعتها.

درعا توّدع رمضانها السابع في الثورة

"الموت وال المذلة" فرضت نفسها على شهر الصيام

تقارير المراسلين

"شاين الند" مدينة مالٍه مجانية ألطفال معرة النعمان

تستقبل درعا عيد الفطر السابع في عمر الثورة السورية، وعلى الرغم من حجم االختالفات التي شهدها شهر رمضان في السنوات الماضية، إال 
أن المبادرات والنشاطات اإلنسانية واإلغاثية كانت الغالبة عليه دائًما، سواء بحمالت اإلفطار، أو المطابخ الرمضانية، أو النشاطات التي تستهدف 

المخيمات بشكل خاص، إال أن هذا العام شهد اختالًفا واضًحا.

بدأت معركة "املوت 
وال املذلة" يف شباط 

املايض، لكنها شهدت 
تطورات متصاعدة 

يف حزيران، مبحاولة 
قوات األسد وامليليشيات 

األجنبية إحراز تقدم عىل 
جبهات درعا، يف ظل 

قصف جوي وبري يعّد 
األكرب عىل املدينة منذ 

عام 2017.

"شاين الند" مدينة مالهي مجانية ألطفال معرة النعمان - حزيران  2017 )عنب بلدي(
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عنب بلدي - خاص    

بـدأ العمـل يف املكتـب منذ أكـر من شـهر، ويقول 
سـمر جابـر أحد أهـايل الغوطـة، إنـه ال يعلم مدى 
قـدرة تنفيـذ الفكـرة عـى األرض أو تطبيقها، "يف 
ويؤكـد  نعيشـها"،  التـي  الصعبـة  الظـروف  ظـل 
لعنـب بلـدي أن "الخطوة جيـدة وال ميكـن تقييمها 
إىل بعـد متابعـة األداء واالسـتجابة ضمـن املكتب".

ويـرى محمـد خطـاب مـن سـكان مدينـة دومـا، 
وبالتـايل  والرقابـة،  للمتابعـة  رضوري  املكتـب  أن 
رفع سـوية الخدمـات، مردفًـا "صحيـح أن الخطوة 
متأخـرة، ولكن أن تصـل متأخرًا خٌر مـن أال تصل".

المكتب لتعزيز التواصل بين المواطن 
والمحافظة

إنشـاء املكتـب جاء مـع توسـعة مشـاريع املحافظة، 
ويقـول رئيس مكتـب الغوطة الرشقيـة يف محافظة 
ريـف دمشـق، املهندس مصطفى سـقر، إنه "أُسـس 
لتعزيـز التواصل املجمتعـي مع املواطنـن، ولتقديم 
الشـكاوى حول النشـاطات التي ينفذهـا املجلس". 

يُعـزز املكتـب مـن دور املجلـس، وفـق رؤية سـقر، 
ويشـر لعنـب بلـدي إىل أنـه "تولـدت قناعـة لدى 
النـاس أن املحافظـة هـي الجهـة التي ميكـن اللجوء 
إليهـا يف حـال تعرضـوا ألي مشـكلة مـع املجالـس 

املحليـة أو أي مؤسسـة، وهـذا مـا زاد الضغـط عى 
املحافظة". كـوادر 

ومـع أن الغوطـة ماتزال تعيش شـبح االقتتـال، منذ 
مناطـق  إىل  قّسـمها  والـذي  املـايض،  نيسـان   28
يصعـب التنقـل بينهـا، يرى رئيـس مكتـب الغوطة 
يف املحافظـة، أن املكتـب "رضوري بغـض النظـر 
عـن الظـروف الحاليـة العصيبـة التي نعيشـها، مع 

واالقتتال". الطـرق  إغـاق 
اسـتُحدث املكتـب كجـزء مـن مـرشوع دعـم ملكتب 
املحافظـة، عن طريـق برنامج " BLLC" يف سـعٍي 
لتطويـر أداء العمـل وتعزيـز العاقـة مـع املجتمع، 

سـقر. وفق 

ويقـول عبـد الرحمن طفـور املوظـف يف املكتب، إن 
العمـل بـدأ منذ مطلـع أيـار املـايض، الفتًـا إىل أنه 
" خلـق حالـة مـن الرشاكـة يف مواجهة أهـم قضايا 
يف  للمواطنـن  الفـرص  ووفـر  العامـة،  الشـؤون 

التعبـر عـن اقراحاتهـم ومبادراتهم".
تركزت أغلب الشـكاوى املقدمة للمكتـب عى الجانب 
اإلغـايث، وفق طفـور، ويتمنى معظم األهـايل الذين 
اسـتطلعت عنب بلـدي آراءهـم، أال يتأثـر العمل فيه 
مبـا يجـري مـن رصاعـات وانقسـامات وتجاذبات، 
اليـوم، والتـي  إرهاصاتهـا حتـى  الغوطـة  تعيـش 

أثـرت عـى مفاصلها ومؤسسـاتها دون اسـتثناء. 

عنب بلدي - خاص     

رغـم أن األنـوار شـملت جـزًءا مـن الطريـق 
الرئيـي يف املدينـة فقـط، إال أنهـا أضفـت 
نوًعا مـن البهجة والشـعور بالراحـة واألمان، 
يف نفـوس أهـايل مدينـة جاسـم يف درعـا، 
لإلضـاءة  غيـاٍب  بعـد  وصفهـم،  حـد  عـى 
الليليـة عنهـا منـذ أكـر مـن أربع سـنوات. 
املـرشوع بـدأ قبـل حـوايل شـهر، وانتهـى 
الثاثـاء 20 حزيـران الجـاري، بعـد أن أتـم 
تنفيـذه املجلـس املحـي يف املدينـة، ويصفه 
الشـاب عـدي الحلقـي، مـن أهـايل جاسـم، 
أمـًا  ويعطـي  جـًدا  مهـم  "مـرشوع  بأنـه 

للمدينـة". واإلعـار  الحيـاة  بعـودة 
عاىن أهـايل املدينة خـال السـنوات املاضية، 
خـوٍف  وسـط  ليـًا،  الحركـة  صعوبـة  مـن 
تنتـج  أخـرى  أو  سـر،  حـوادث  مـن  دائـم 
عـن اسـتغال املخربـن واللصـوص للظام، 
كـا سـّهل غيـاب األنـوار عمليـات االغتيـال 
والحـوادث األمنيـة األخـرى، وفـق الحلقـي.

وغطّى املـرشوع جـزًءا من الطريـق الرئيي 
يف املدينـة، وبعـض األحياء السـكنية املظلمة، 
ويقـول األهـايل الذين اسـتطلعت عنـب بلدي 
آراءهـم، إنهـم حصلـوا عـى وعـوٍد بتعميـم 

األحياء. الفكرة عـى كامـل 
ويشـر الحلقـي لعنـب بلـدي، إىل أن بعـض 
األهـايل واملحـال التجاريـة، بـادروا منذ فرة 
بوضـع "ليـدات إنـارة"، عـى بـاب املنـازل 
أو املحـال لكشـف جـزء مـن الطريـق، مردفًا 
"لكننـا يف مدينـة كبـرة وبحاجـة ملشـاريع 

أكـر مـن هـذه املبـادرات الفردية".

50 وحدة إنارة على الطاقة الشمسية
يقـول عبـد هوارنـة مديـر املكتـب اإلعامـي 
يف مجلـس مدينة جاسـم، إن املرشوع شـمل 
تركيـب 50 وحـدة إنـارة تعمـل عـى الطاقة 
الشمسـية، تطفـئ نهـاًرا وتعمـل آليًـا ليـًا، 
مضيًفـا لعنـب بلـدي أنـه يهـدف "لرميـم 
الخلـل وسـد الفراغ بعـد غيـاب الكهرباء عن 

لسـنوات". املدينة 
تخـدم  بديلـة  إلنـارة  الحاجـة  "اقتضـت 
املواطنـن وتضمـن سـامتهم مـن الحـوادث 
أيًـا كانت"، يشـر هوارنة، الفتًـا إىل أن مدينة 
جاسـم منطقة سـكنية ومركز تجـاري ألغلب 
املـدن املحيطـة، وقّدر عـدد سـكانها بحوايل 
45 ألف نسـمة، إىل جانب عـرشة آالف آخرين 

مـن النازحـن املقيمـن فيها.
العمـل "معقـدة"، عـى حـد  آليـة  تكـن  مل 
وصـف مديـر املكتـب اإلعامـي يف املجلس، 
تكلفـة  بلغـت  التـي  اإلنـارة  "أّمّنـا وحـدات 
دوالر"،   100 الركيـب  مـع  منهـا  الواحـدة 
مؤكـًدا أن خطـة املجلس املسـتقبلية "مرتبطة 
باإلمكانيـات املتاحة، وسـيكون هـذا املرشوع 
طـرق  كافـة  وإنـارة  إلكالـه  خيـط  طـرف 

السـكنية". املدينـة واألحيـاء  وشـوارع 
"مفيـد  املـرشوع  أن  جاسـم  أهـايل  يـرى 
حتى لـو كان جزئيًـا ويف منطقـة محددة"، 
القريـب،  الوقـت  يف  اسـتمراره  متمنـن 
املنظـات  تسـعى  مشـاريع  كسلسـلة 
والهيئـات الرسـمية لبدئها يف درعـا، أحدها 
تشـغيل مشـفى نـوى بالكامل عـى الطاقة 
حتـى  تنفيـذه  يبـدأ  مل  الـذي  الشمسـية، 
العـروض.  ومـازال مبرحلـة جمـع  اليـوم، 

باستخدام الطاقة الشمسية 
النور يضيء مدينة جاسم في درعا 

الستقبال الشكاوى والمقترحات

"خدمة المواطن" للتواصل المجتمعي 
مع محافظة ريف دمشق 

عنب بلدي - ريف حماة      

خفف قسـم لقـاح األطفـال الثابـت، ضمن 

مركـز "نبـض الحيـاة"، الـذي بـدأ حديثًا 

جبـل  منطقـة  ألهـايل  خدماتـه  بتقديـم 

شحشـبو، غـرب حـاة، الكثر مـن الجهد 

محسـن  الشـاب  يقـول  كـا  والتعـب، 

املحسـن، والـد أحـد األطفـال املسـتفيدين 

مـن املركـز لعنـب بلـدي.

وافتتحـت مديريـة الصحة يف حـاة، التي 

تتبـع للـوزارة يف الحكومة املؤقتـة، املركز 

 20 الثاثـاء  يف منطقـة جبـل شحشـبو، 

حزيران، للمـرة األوىل منذ سـنوات بعد أن 

ُحرمـت املنطقة مـن اللقـاح، واقترص األمر 

سـابًقا عى حمـات وجـوالت مؤقتة.

"سـّهل املركـز علينـا تلقيـح طفـي بعـد 

نـادرة  قلـة  اللقـاح، عـدا  أن حرمنـا مـن 

ممـن لجـأوا إىل مناطـق النظـام"، يضيف 

املحسـن، الفتًـا إىل أن املركز "يؤّمـن لقاًحا 

شـامًا وهذه بـادرة جيدة يُشـكر القامئون 

. " عليها

يقـول إبراهيـم أبـو عـرب، نازح من سـهل 

الغـاب، ويقيـم حاليًـا يف جبـل شحشـبو، 

إن لديه خمسـة أطفـال، اثنـان منهم تحت 

سـن الخمـس سـنوات، مؤكًدا لعنـب بلدي 

أنـه لّقح طفله سـابًقا خال الجـوالت التي 

كانـت تغطي قـرى املنطقة. 

بُعـد املسـافة إىل املناطـق الحدوديـة مع 

تركيـا، وعـدم قدرتـه عـى التوجـه إىل 

مناطـق النظـام، حـرم أطفـال أبـو عرب 

مـن اللقاحـات لسـنوات، ويشـر إىل أنه 

"مل يعـد يعـاين مـن األمـر حاليًـا، كون 

مـدى  عـى  متوفـرة  اللقاحـات  جميـع 

. " م لعا ا

المناطق التي ُيغطيها مركز شحشبو
يُغطـي املركز حـوايل 25 قريـة ممتدة من 

جبل شحشـبو، إىل مزارع قراطـة، إضافة 

إىل بلـدة كفرنبودة ومزارعهـا، وفق صاح 

للمركـز،  اإلداري  املديـر  الرحيـل،  خالـد 

ويقـول لعنـب بلـدي إنـه يُقـدم خدماتـه 

لقرابـة 35 ألـف نسـمة، مـن بينهـم ثاثة 

يـوم  أعارهـم بـن  تـراوح  آالف طفـل، 

سـنوات. وخمس 

وأضيـف قسـم اللقـاح إىل املركـز، وتدعمه 

جانـب  إىل  الطبيـة،  "سـيا"  منظمـة 

الرحيـل. يوضـح  كـا  الصحـة،  مديريـة 

ثالث مركز من أصل سبعة في حماة 
مركـز شحشـبو واحـد مـن أصـل سـبعة 

مراكـز سـتفتتحها مديريـة صحـة حـاة، 

وفـق الدكتـور عبد القـادر الـرزوق، رئيس 

دائـرة اللقـاح يف املديريـة، ويقـول لعنب 

بلدي إنـه يُضـاف إىل مركزيـن افتتحا يف 

الرشقي. الريـف 

تنطلـق املراكـز تباًعـا عندما تعلـن املنظمة 

للمبـارشة  جاهزيتهـا  عنهـا  املسـؤولة 

بالعمـل، كـا يوضح الـرزوق، الـذي يُقّدر 

عـدد األطفال املسـتفيدين من كافـة املراكز 

بأكـر مـن 30 ألـف طفـل، دون الخمـس 

سـنوات. 

افتتـاح املراكـز يـأيت ضمـن برنامـج عمل 

املرحلـة  يعتـر  الـذي  الروتينـي،  اللقـاح 

وترعـاه  اللقـاح،  برنامـج  مـن  النهائيـة 

مديريـة صحـة حاة منـذ عـام 2014، إذ 

بـدأت حينهـا بحمـات لقاح شـلل األطفال 

ثـاث  ثـم  حملـة،   14 ورعـت  الفمويـة، 

جـوالت لقاحـات شـاملة، ضمـت مثانيـة 

لقاحـات.

تحصـل مديريـة الصحـة عـى اللقاحات، 

عن طريـق منظمة الصحة العاملية، ويشـر 

رئيـس دائـرة اللقـاح، إىل أن اللقـاح كان 

يصـل سـابًقا عن طريـق خطـوط التاس 

بـن مناطـق املعارضـة والنظام.

الحفـظ  وعـدم  السـيئة  النقـل  ظـروف 

الجيـد، وانعدام طـرق اإلمـداد التي مل تف 

باحتياجات سـوى %1 مـن األطفال، دعت 

وزارة الصحـة ملطالبة األمـم املتحدة بإمداد 

"املناطـق املحـررة" باللقـاح، عـن طريـق 

املعابـر مـع الدول املجـاورة.

سـوريا"،  "لقـاح  عمـل  فريـق  ويتسـلم 

مـن  اللقاحـات  عنتـاب،  غـازي  ومقـره 

املنظمـة الدوليـة، ثـم يُرسـل إىل الداخـل 

السـوري، عن طريق معر "بـاب الهوى"، 

وفـق الـرزوق، الـذي يلفت إىل أنـه "يوزع 

عـى املسـتودعات ثـم إىل املراكـز، التـي 

لألطفـال".  الخدمـات  تقـدم 

لعنـب  حـاة  ريـف  مـن  أطبـاٌء  ويقـول 

كانـت  السـابق،  يف  اللقاحـات  إن  بلـدي، 

تصل شـبه معدومة الفعالية بسـبب سـوء 

الحفـظ، بينا تؤكـد مديرية الصحـة، أنها 

الجهة الوحيـدة املخولة بإعطـاء اللقاح يف 

"املناطـق املحـررة"، عـر املراكـز التابعـة 

لهـا أواملخولـة منهـا، مؤكدة أن مـن يدخل  

اللقـاح دون علمهـا، "سـيُعاقب ويتعـرض 

للمسـاءلة القانونيـة".

مركز شحشبو الثالث من أصل سبعة قيد التنفيذ

"صحة حماة" تفتتح مراكز لقاٍح ثابت  

توفر املراكز لقاحات: السل، التهاب الكبد، ولقاح الدفرتيا 
والكزاز والسعال الدييك، اللقاح الخاميس، لقاحي الشلل 

العضيل والفموي، إضافة إىل لقاح الكزاز للحوامل، ولقاح 
.MMR الحصبة والحصبة األملانية والنكاف

مركز نبض الحياة في شحشبو بريف حماة الغربي - 21 حزيران 2017 )عنب بلدي(

يعمل مكتب التواصل المجتمعي "خدمة المواطن"، على استقبال 
مقترحات وشكاوى المواطنين، كأحد المكاتب المستحدثة في محافظة 

ريف دمشق، التي تديرها المعارضة، من خالل زيارة مقر المحافظة خالل 
الدوام الرسمي، أو عبر وسائل التواصل االجتماعي والبريد اإللكتروني.
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محمد رشدي شربجي 

مع تصويت الربيطانيني للخروج من 
االتحاد األورويب، وتصويت األمريكيني 
لصالح دونالد ترامب بخطابه العنرصي 

الكاره لألجانب واإلسالم والنساء، بدا أن 
اليمني املتطرف بدأ يكتسح معاقل “العامل 

الحر”، وليس نادًرا أن تجد يف الصحافة 
العاملية مواد تشّبه بني ما يحدث اآلن وبني 
ما جرى يف أوروبا عام 1933 حني وصلت 
النازية بانتخابات دميقراطية إىل السلطة 

يف أملانيا.
وقد حدث متييز يف الخطاب العام بني 

دميقراطيات ليربالية وأخرى غري ليربالية، 
وتعيب الثانية عىل األوىل تفريطها 

واستسخافها الثقافة املحلية لصالح ثقافة 
معوملة أمريكية يف صلبها ولكنها هجينة 

بذات الوقت ال لون لها، ثقافة “ليربالية” 
مل تظهر احرتاًما كافًيا ملكون الدين يف 

ثقافة الشعوب وال لعاداتها وتقاليدها التي 
بالغ الليرباليون بتقدير ضعفها. ويحاجج 

الليرباليون بأن مجتمًعا متعدد األديان 
واألعراق والتوجهات ال ميكن حكمه إال 

بثقافة ليربالية متسح الفوارق الثقافية بني 
كل هؤالء، وهذا نقاش آخر.

سادت موجة من التفاؤل يف الغرب بعد 
فوز حزب الشعب للحرية والدميقراطية 

يف االنتخابات الهولندية، وهو حزب 
مييني أيًضا باملناسبة، ولكنه بجانب خريت 

فيلدرز ظهر كمالك وديع، عززها انتخاب 
مانويل ماكرون رئيًسا لفرنسا، بأن موجة 

الشعبوية آخذة يف االنحسار. الرئيس 
الشاب الذي استطاع بعد خربة سياسية 

ليست أكرث من عامني أن يطيح بنخب 
سياسية، حكمت فرنسا منذ ستة عقود، 

جرى تصويره كأفضل ممثل للدميقراطية 
الليربالية ولقيم االتحاد األورويب. وقد 

ازداد شعبية حني ألقى خطابًا مؤثًرا بعد 
انسحاب دونالد ترامب من اتفاقية املناخ. 
ولكن بالرغم من هذه النظرة املختلفة بني 

املعسكرين للعامل، فإن كالهام يتفقان 
بالسياسة الخارجية عندما تصل األمور إىل 

الرشق األوسط، قلب السياسة الخارجية 
العاملية، فكالهام مؤيد مطلق إلرسائيل 

الدولة الوحيدة يف العامل التي تطبق نظام 
فصل عنرصي اليوم، وكالهام يرى أن 

األولوية فقط للحرب عىل اإلرهاب، وأن 
اإلرهاب ال ميكن عالجه بطريق واحدة هي 

ذاتها املتبعة منذ عقدين من الزمن. وكالهام 
مؤيد رشس لكل انقالب عسكري يف 

املنطقة، وكالهام يرى أن السييس واألسد 
وأمثالهام هم الخيار األمثل لحكم شعوب 

املرشق.
خالل األسبوع املايض أجرى ماكرون حواًرا 
مع مثاين صحف أوروبية قال فيه بالحرف 

إن “بشار األسد هو عدو للشعب السوري 
وليس عدًوا لفرنسا، ورحيله ليس رشطًا 

للحل السيايس، ألنني مل أَر بدياًل رشعًيا”.
ترصيح أنيق، مخترص، أّخاذ، أورويب، 
ويعرب بوضوح عن الفارق النوعي بني 

اليمني األورويب الشعبوي املتطرف الكاره 
لألجانب واإلسالم، وبني التيار األخالقي 
الليربايل املتّيم بحب األجانب واإلسالم. 

ماكرون ال يرى يف رجل قتل نصف مليون 
سوري وخلق أكرب أزمة الجئني يف العرص 

الحديث عدًوا للعامل، هو عدو للسوريني 
فحسب، وألنه كذلك فال مشكلة يف التعامل 

معه.
أعتقد أن ما أراد ماكرون قوله هو عىل 

الشكل التايل: بشار األسد هو عدو للشعب 
السوري وليس عدًوا لفرنسا )ولذلك( فإنني 

ال أرى له بدياًل رشعًيا.

“لذلك” التي سقطت من 
كالم الرئيس الفرنسي

رأي وتحليل

العيد وفاتورة الفرح

َعن الشرق السوري الُمحّطم

إبراهيم العلوش 

عيد آخر مير عى السورين وهم تحت العذاب، 
النظام يقصفهم وهو مختبئ خلف لحية اإليراين 

طوال النهار، ويف املساء يحتي الفودكا مع الرويس 
الهائج، والعامل يتجاهل مآسيهم، واألمم املتحدة كفت 

حتى عن القلق فبان يك مون أخذ قلقه معه وخرج 
تاركًا الصمت والتجاهل ملأساة السورين املتجددة.

لكن العيد ال يقف أمام املعوقات، وال يخذل األطفال 
الذين يستعدون له، والسوريون جديرون بالفرح 

وبالحياة رغم كل الصعوبات، ورغم كل التغيرات 
التدمرية التي فرضها النظام عى ساحات العيد 

ومواطن الذكريات السورية.
النظام وخال دأبه التدمري استطاع أن يغّر املدن 

السورية عر القصف والهدم والتهجر، كا غّر 
خرائط األجساد البرشية بالتعذيب، وساق السورين 

الذين ظلوا يف ظاله إىل خوف مستديم، يحني 
الرقاب أمام الحواجز والتفتيش والتخوين الذي صار 

مركبًا من مركبات الهواء واملاء.
التكبرات الجميلة التي كانت تنطلق يف صباح العيد 

وتبهجنا، استوىل عليها الدواعش ويحاولون تحويلها 
إىل شعارات للذبح وللتكفر، ولتوزيع تهمة الرّدة 

عى من يشاؤون.
املعتقلون مايزالون وحيدين يف مجاهل أقبية 

التعذيب، يصارعون العذاب والجوع والذكريات، 
ويرتعدون لحظة مجيء الجاد الذي مينع أي تجلٍّ 

للعيد وللفرح يف ظلات الراديب الكثيفة، ولكنهم 
يهمسون بالتكبرات املتناغمة التي تعلن العيد يف 

الشوارع والبيوت واملهاجر، ويحاولون التقاط لحظة 
أمل بالخاص.

املهاجرون والنازحون تطغى عى مخياتهم ظال 
بيوتهم، وذكريات زيارات األقارب، وتبادل العيديات 

والتفاخر بالثياب الجديدة، أما األقارب فقد تشتتوا 
يف الباد ويف بلدان الجوار، وتناثروا يف القارات 
التي حملتهم إليها مراكب العذاب واملوت، ومل تعد 

الثياب الجميلة تنتظر الزيارات السعيدة، والشوارع 
ردمتها طائرات النظام بركام األبنية املدمرة، ومل تعد 

صالحة لبهجة األطفال، وال للقاء األحبة والجران، 
وشوارع الغربة ماتزال غر مألوفة، وال تشاركهم 

الفرحة بالعيد، بل تسأل ما معنى هذا العيد، وكيف 
ال يكون مثل أعياد الباد الغريبة التي تفاخر براثها 

الخاص، وال متلك فسحة من الزمن لتفهم ما معنى 
أعياد املهاجرين ومتطلبات فرحهم، وال تعرف كيف 
تسد الهوة الكبرة املفتوحة يف ذاكرتهم التي تنزف 

لحظات الفرح وذكريات األيام الجميلة التي تم 
قصفها يف بادهم البعيدة!

لكـن العيد يلّح عى دفع فاتورة الفرح 
باالبتسـامات، فاألطفال يريدون أن يلعبوا وهم غر 

آبهن بالحـزن، وال بالذكريات التي تكتنف آباءهم 
وأمهاتهم، يريدون أن يشـقوا طريقهم يف جدار 

الغربة األصم وهـم عازمون عى صناعة ذكرياتهم 
الخاصة وأفراحهم الخاصة، ومسـتقبلهم الذي لن 
يتخلوا عـن بنائه، إنهم يريدون أن يلعبوا يف يوم 

العيد السـعيد، حتى أوالد الشهداء يبحثون عن 
لحظة فرح، يسـدون بها هّوة الذكريات والحنن 

آلبائهم أوألمهاتهم، ويتوسـلون الفرح بلحظة 
لعب أو غناء أو مبجرد الركض يف الشـوارع ويف 

الحدائق ولو كانت مقفرة.
رغم زنزانات االعتقال والتعذيب، ورغم املآيس التي 

مل تَعد تُعد أو تُحىص، فليس للسوري اليوم غر 
اإلرصار عى الحياة ورفض املوت، ليس له أن يرك 

الباد للشبيحة والدواعش ويعلن موته، يجب أن 
ينتزع ولو لحظة فرح تكفيه هو وأوالده وجرانه 
السورين، مها كانت الباد بعيدة، ومها كانت 
األوضاع قاسية، فاملوت ال يليق بثورة الحرية وال 

يليق بوقوفنا أمام الظلم واالستبداد والتكفر، فالباد 
لنا، وليست للطاغية، وال للداعيش، وال للطائرات 

التي تتقاتل فوقنا، سيذهبون جميًعا ويركون بادنا 
لنضمد جراحها.. سيذهب الطاغية، وآيات الشيطان، 

ومافيات بوتن، ومختلف أنواع التكفرين من العيار 
الثقيل أو الخفيف، ستذهب امليليشيات اإليرانية إما 

إىل بادها أو إىل املقابر، ونحن وحدنا من سيعيد ألق 
الباد وزهوتها مها كانت األمثان غالية، ومها كانت 

الصعوبات ثقيلة.
صباح العيد متتلئ شوارع الفيس بوك، وحارات 

التواصل االجتاعي باملعايدات وباملباركات، وبالتئام 
شمل األحبة عى السكاي يب، وتعود االبتسامات 

والسامات وصياح األطفال املبتهجن باألعياد، 
وتختلط عر املسافات داخل الوطن، ويف دول 

الجوار، وعر القارات البعيدة، يتدفق الفرح غامرًا 
النفوس، والبيوت املتباعدة، بعدما كانت شديدة 

االلتصاق ببعضها، وتفرح األمهات واآلباء واألطفال، 
رغم أجواء الحزن والخراب والتدمر، التي يعمل 

النظام وشبيحته لفرضها عى السورين من أجل أن 
يبقوا راكعن لألسد الذي يستمر بحرق البلد.

نستسلم لنغمة تكبرات العيد الجميلة، واللطيفة، 
واملتكررة بانسجام بن املصلن، وبن املارين يف 

الشوارع، واملتصلن عى الفيس بوك، والعابرين يف 
شوارع التواصل االجتاعي املرابطة عر العامل، 

تنتيش نفوسنا صباح العيد وتنىس قهرها، وأحزانها 
ولو لساعات قليلة، يصل الفرح اىل السورين من 

مدنهم وبلداتهم املنكوبة، وينترش عر العامل ليصل 
اىل األردن وتركيا ولبنان ويتناثر ملونًا حتى يصل 

اىل السودان وأوروبا والقطب الشايل و أمريكا 
الجنوبية، واىل كل األماكن التي اختارتها املنظات 

والدول إلبعاد السورين عن بادهم التي تحولت اىل 
مرتع للموت والدمار والتعذيب!

ليس لنا إال الفرح وليس لنا إال نشوة السعادة يف 
صباح العيد، ليس لنا إال معانقة الحياة رغم املوت 

املخيِّم عى بادنا، وعى معتقلينا ومحارصينا، وعى 
أهلنا.. الفرح هو دواؤنا الذي ال بد منه لشفاء أرواحنا 

املحارصة باملوت وبالخراب.
األطفال ينتظرون منا االبتسامة صباح العيد، وليس 
البكاء، وال الصمت والوجوم، إنهم يكرون بالفرح، 

وبحب الحياة، فعلينا أن نطوي مآسينا ونتجرع 
مراراتنا، ونشاركهم الفرح والضحك واللعب، ونتبادل 

السامات مع األهل واألحبة الذين نستطيع التواصل 
معهم عر العامل، عى أمل اللقاء القريب!

نذير حنافي العلي 

نجيد قراءة النَّواب أفضل من اآلخرين، 
ونستمع لقصائد السياب يف أغاين 

فؤاد سامل، وبعذابات هذا و ذاك 
نهاجر وندمدم عى طول الرحلة: 

قتلتنا الردة.. قتلتنا الردة، إن الواحد 
منا يحمل يف الداخل ضده.

ما قبل الثورة حملت حقائبي بعيًدا عن 
ماء الفرات العذب متجًها إىل البحر، 

الذي مازالت ملوحته تحرق عيناي 
يف الصيف من رطوبة مل أتعود عليها 
طوال خمس سنوات من حيايت هناك 

يف مدينة الاذقية.
ال يخفى عى القارئ أنه قبل أعوام 

قريبة، ما قبل انباج الصبح يك يقول 
ثورة، كان الرشخ بيننا، كنهريّن، 

وبن املدن السورية كبر جًدا، وذلك 
عى قدر ما كان مطلوبًا لبقاء سلطة 
األسد وتعزيز تلك السلطة بالحفاظ 

عى تلك الفوارق من خال تعزيز 
النزاعات بن املدن السورية.

ويف عرض هذه النزاعات املحلية 
نشأت ثقافة مغلوطة وأحكام مسبقة 

ضد الرشق السوري، أستطيع 
تصويرها يف سخرية أسئلة كنا 

نتعرض لها عى طول احتكاكنا مع 
أهايل املدن األخرى وأتذكر كيف 

أصابتنا نوبات من الضحك الطويلة 
حن نتلقى تلك األسئلة من الزماء 

عن شكل الخيام التي نعيش فيها يف 
الرشق السوري، كان جوابنا بأنها 

خيمة ذات طابقن. 
يف غرابة السؤال أو حتى عفويته 

ميكن القول إن النمط الذي عززه إعام 
األسد عن الرشق السوري هو الجهل 

املتفيش كسمة عامة لتلك املناطق 
وغالبية سكانها من البدو الرُّحل أو 
مجموعات برشية تعيش يف نظام 

قَبّي صارم، من خال بث مسلسات 
بدوية عززت هذا املشهد بإرصار 

وعى الدوام مع لقطات جانبية لنهر 
الفرات الذي كان سكانه يعيشون 

أزمة مياه رشب و قلة التنمية الزراعية 
واضطهاًدا اقتصاديًا رغم وفرة 

النفط والزراعة التي تذهب عوائدها 
لعائلة األسد باستمرار، فا هي يف 

سلة سوريا كشعب وال يف سلة املدن 
التي تصدرها، بل وكانت عى حساب 
تفقرها و تهمشيها عى كافة الصعد 

السياسية و التعليمية و التنموية. 
ال أريد أن أقف اآلن عى مظلومية 

تاريخية للرشق السوري منذ استام 
البعث مقاليد السلطة يف سوريا. عى 

العكس متاًما هذه املظلومية برأيي 
نتقاسم عذاباتها جميعنا كسورين. 

لكن مازالت تلك النقاشات الحادة 
واملتأزمة تنطلق بن الحن واآلخر 

وتعيد إىل أذهاننا ذات الخطاب الذي 
جعله النظام صورة خالدة يف أذهان 

السورين عن الرشق السوري، رغم 
أننا كنا نأمل بأن الثورة قد محت تلك 

الصور وأحلت بداًل عنها آمااًل وآالًما 
مشركة، لكن الحقيقة دون ذلك مع 

تجدد خطاب يُذكّر دامئًا بالفوارق 
االجتاعية وتكرار مصطلحات ذات 
معان مؤذية وأخرى تجسد رصاًعا 

متجذًرا لتبادل التهم، وما رافقه من 

مقطع مصور ملجند أسدي قيل إنه 
من رشق سوريا يدعى “خلف” تناقله 

الكثرون قاصدين إيذاء الرشقين عى 
أنهم جزء أسايس من عنف النظام 

السوري وفساد منظومته األخاقية، 
متناسن عنف السلطة ككل وتجنيدها 

لخلف كحالة عامة يف سوريا، حتى 
باتت كل مدينة سورية واّلدة لـ 

“خلفات” كر. 
ال معنى للدفاع برأيي عن حقيقة ما 

عاناه الرشق السوري من ويات، ابتداًء 
بقوى النظام وانتهاًء بقوى إقليمية 

دخلت يف لب الرصاع، مستفيدة من 
متدد تنظيم الدولة هناك عى مرأى 
و مسمع فصائل الثورة، التي مل تعِ 

يف منتصف عام 2013 معركتها 
ضد التنظيم وتركت الرشق السوري 

وحيًدا حتى استنزفت تلك امليليشيات 
اإلرهابية كل طاقته وهاجمت ناشطيه 

وفككت منظات الثورة فيه ودمرت 
ما مل يدمره األسد بطائراته، ومن ثم 
انقضت عليه ميليشيات قسد وفلول 

النظام املتحالفة معها وتشكيات يقال 
إنها عشائرية أعاد فيها النظام العشرة 

كمركب سيايس لخدمة مصالحه، 
رغم أن الثورة تجاهلته يف بداياتها 
وتحدثت عن خطاب ثوري جامع، 
حتى انتهى املطاف اليوم باحتال 
أمريي ورويس يقود تلك القوى 

العمياء كقوى احتال تفرض أجنداتها 
عى املنطقة مع حركة نزوح قاسية 
إىل حدود مغلقة وصحراء يعطش 

فيها الجميع با استثناء، وهي بطبيعة 
الحال من ارتدادات معركة الرقة.

وبات الرشق السوري مهدًدا اليوم 
أكر من أي وقت مى، كا هو الحال 

لكثر من املناطق السورية، ليس 
فقط لغياب القوى الثورية أو األهلية 

يف املنطقة بشكل كامل، بل أيًضا 
لقربه من العراق و مع انتهاء معركة 
املوصل سيتجدد خطاب امليليشيات 

العراقية الطائفية يف اقتحام الحدود 
إلنقاذ النظام وإعادة تأهيله هناك، 

خاصًة مع أنباء تحدثت عن نية قاسم 
سلياين نقل مجموعات من ميليشيا 

“فاطميون” إىل البادية ومتركزها 
عى الحدود السورية العراقية، 

ووصول قوات النظام ملساندتها 
وتشكيله مليليشيات تحت مسميات 

الحشد الشعبي، ناقًا تجربة العراق 
الرثة إلينا، مع دعم إيراين كبر لتلك 

التشكيات امليليشيوية، يجعل هذا 
الرشق يف حالة غليان متفاقمة ووكر 
أفاٍع لرصاع إيراين وأمريي وتريك 

يف املستقبل.
مع ذلك ورغم تلك املخاطر 

واإلشكاليات مازال البعض يتحدث 
بخطاب مناطقي فج وساذج، معززًا 

رصاعات مناطقية ال يستطيع 
تجاهلها يف الوقت الراهن رغم قنابل 

الفوسفور التي تفتك بهذا الرشق 
املحطّم، ليبدو أننا كسورين غارقون 

يف فوىض الُسباب والشتم بداًل 
عن االنشغال يف مشاريع وطنية، 
واالبتعاد عن مهاترات فاشلة ولغة 

خطابية ال معنى لها، فرغم تشاركنا 
مصرًا واحًدا يف خارطة سوريا ال 

نستطيع بعد فهم جغرافية تشكلّها.
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عرائس من "ألف ليلة وليلة"
المهور "بورصة" تجّمد

سوق الزواج في سوريا

مهور خارج سرب األعراف السائدة

عنب بلدي - خاص 

املاديـة  األحـوال  وال  العرسـان  قلـة  ال 
العنوسـة  شـبح  حتـى  وال  املرتديـة 
اسـتطاع وقف ارتفاع املهور يف سـوريا، 
التـي حـاول أهـل العرسـان عبًثـا إيجـاد 
حـد له، ومـن باب "ضـامن" األهـل لحّق 
مهـوًرا  املـآن،  وبالفـم  طلبـوا،  بناتهـم 
بالعمـالت األجنبيـة ووصلـت إىل الذهب 
مقولـة  عـن  النظـر  صارفـني  والعقـار، 
"يـيل ما بـدو يـزوج بنته يغـيل مهرها".

عرائس من "ألف ليلة وليلة" 
"كان مهـري 800 لـرية سـورية واليـوم 
البنـات يتباهـني بطلـب املليـون ويخرتن 
العريـس عـىل مزاجهـن"، تقول السـيدة 
مـع  حـامة،  ريـف  سـكان  مـن  عرنـة، 
قيمـة  عـىل  حـرة  تخللتهـا  تنهيـدة 
مهرهـا مـن جهـة، وحـرية عـىل وضـع 
الشـباب مـن جهة أخـرى، الذيـن ال حيلة 
يكفـي  قـد  محـدود  راتـب  سـوى  لهـم 

لـرشاء خاتـم خطوبـة.
وبسـؤالها عـن تغري قيمة املهـور، رسدت 
القدميـة،  ذكرياتهـا  يف  عرنـة  السـيدة 
متحدثـة عن تغـري معظم عـادات الزواج 
التـي  العـروس  يف بلدتهـا، مـن جاهـة 
تُحـدد مكانتهـا يف حـال حـر وجهـاء 
لزوجهـا  رؤيتهـا  بعـدم  مـروًرا  البلـدة، 
إىل حـني ليلة الدخلـة، لتعـود بعدها إىل 
قيمـة املهـر التي كانـت "عىل التيسـري" 
بأمـر  الحديـث  وكأن  عـرّبت،  حسـبام 
سـكان  بـني  ثانويًـا  أمـًرا  كان  املهـور 
بلدتهـا و"مـن املعيـب الوقـوف عليـه".

غرفة نـوم مـع خزانتها وفرشـتها كانت 
كفيلـة بإقنـاع أهـل العـروس العتبارهـا 
م  "املُقـدَّ خانـة  تحـت  يُكتـب  مهـًرا 
ـر" يف عقـد زواج ابنتهـن، عـىل  واملؤخَّ
الرغـم مـن وفـرة العرسـان يف املايض، 

عـىل حـد قـول السـيدة عرنـة.
العنوسـة  ارتفـاع معـّدل  أنـه ورغـم  إال 
السـت  السـنوات  خـالل  سـوريا،  يف 
الــ  حاجـز  تخطـى  حـٍد  إىل  األخـرية، 

%75، حسـب ترصيـح القـايض الرشعي 
املعـراوي،  محمـود  دمشـق،  يف  األول 
مل يكـن لـدى بعـض العائـالت السـورية 
مشـكلة يف رفـع قيمـة مهـور بناتهـن، 
قيمـة  انخفـاض  بالحسـبان  آخذيـن 
اللـرية السـورية، لتصبـح عبـارة "مليون 
مؤّخـر"  ومليـون  مقـّدم  سـورية  لـرية 
مألوفـة عـىل مسـامع السـوريني، وغري 

السـابق. يف  كانـت  كـام  مسـتغربة 
مل نكـن لنـدري كيـف سـيكون رد فعـل 
السـيدة عرنة لـو علمت أن مهـر العروس 
دمشـق،  مدينـة  سـكان  إحـدى  مـروة، 
ُسـّجل عـرش لـريات ذهـب أصفـر، وهو 
سـورية،  لـرية  مليـون   1.6 يعـادل  مـا 
)باعتبـار لـرية الذهـب تعـادل 160 ألـف 
لـرية(، ورمبـا كانت لتظنها أسـطورة من 
أسـاطري شـهرزاد يف "ألـف ليلـة وليلة" 
والتـي كانـت تُهـدى لريات مـن ذهب يف 

كيـس صغـري مـن قش. 
أمـا عبارة "دوالر أمريـيك" فرمبا ترفض 
السـيدة عرنـة كتابتهـا يف عقد الـزواج، 

قبـل رفض القانـون لذلك، منًعا "للتشـبه 
باألجانـب" وحفاظًـا عـىل تاريـخ اللرية 
 500% السـورية، التـي انهـارت مبعـدل 

مـن قيمتهـا بعد عـام 2011.
ومـع ذلك، ال تنـال مهوُر الذهـب والدوالر 
رضـا أهـل العـروس بالكامـل، وغالًبا ما 
يوافقـون عليهـا عـىل مضـض مراعـاًة 
للظـروف التـي متر بهـا البلـد، وهو حال 
سـوزان التـي طلـب أهلهـا مهـًرا وصـل 
إىل خمسـة آالف دوالر "مقّدم" وخمسـة 
"مؤخـر"، معتربيـن رغـم ذلـك أن حـق 
وإن  حتـى  املهـر  وأن  مغبـون،  ابنتهـم 
ُقبـض بالـدوالر ال يعادل قيمته السـابقة 
باللرية السـورية، كـام تـروي جارتهم أم 

محمـد لعنـب بلدي.
املهـور يف سـوريا مل  أن  اعتبـار  وعـىل 
تتجـاوز مبعظمها 500 ألف لرية سـورية 
قبـل الثورة )مـا يعادل عـرشة آالف دوالر 
يف ذلـك الوقـت(، فإن قيمة مهر سـوزان 
إرفاقهـا  رغـم  النصـف  إىل  انخفضـت 

بكلمـة دوالر.

أثارت قضية المهور في سوريا بعد عام 2011 جداًل كبيًرا في األوساط الشعبية والدينية والقانونية، وبين الحديث عن ارتفاع قيمتها بالليرة السورية، ظهرت 
فكرة قبض المهور بالدوالر والذهب والعقار، حفاًظا على قيمة المهر على المدى البعيد، لتنقلب الموازين واألعراف السائدة منذ سنوات في المجتمع 

السوري على اختالف ثقافاته.

)AP( 2017 ذكريات الزفاف في مخيم لالجئين السوريين في اليونان - 31 كانون الثاني

المهور إلى ارتفاع وتحذيرات
 من "عالقات غير شرعية"

شـهد املجتمـع السـوري تذبذبًـا واضًحـا يف مسـألة 
الـزواج، بعـد أن شـابتها متغـرات عـدة عـى صعيـد 
املـال والظـروف األمنيـة السـائدة، فمع فقـدان الكثر 
مـن الشـباب السـوري بـن قتيـل ومفقـود ومعتقـل 
ومهاجـر وملتحـق بالخدمة العسـكرية، زاد عدد اإلناث 
فئـات  مـن مجمـل   65% إىل  السـوري  املجتمـع  يف 
املجتمـع، بحسـب ترصيـح القايض الرشعـي األول يف 

املعـراوي. محمود  دمشـق، 
النتيجـة الطبيعيـة لتلـك الزيـادة هـي ارتفـاع نسـبة 
العنوسـة يف سـوريا، والتي وصلـت إىل %75، دافعًة 
السـورين عـى  الرجـال  إىل حـث  املعنيـة  الجهـات 
الـزواج بامـرأة ثانيـة للحفـاظ عـى الحالـة الطبيعية 
النسـاء  بـن  "البغـاء"  انتشـار  ولتـايف  للمجتمـع، 

السـوريات.
املهـور  اسـتمرار غـاء  الغريبـة هـي  املفارقـة  أن  إال 

رغـم انتشـار العنوسـة وقلـة الشـباب املقبلـن عـى 
الـزواج يف سـوريا مـن جهـة، ورغـم رغبـة أهـايل 
الفتيـات يف تزويجهـن بسـن مبكـر، من جهـة أخرى، 
مـن منطلـق "السـر" عليهـن وإلقـاء املسـؤولية عى 
عاتـق أزواجهـن، والتخفيـف مـن أعبـاء مرصوفهـن 
وسـط الظـروف االقصادية املرديـة التي يعـاين منها 

السـوريون.
ويف حـال وجـد شـباب مقبلـون عـى الـزواج داخـل 
سـوريا غالبًـا ما تقف املهـور وتكاليف الـزواج األخرى 
عائًقـا يف طريقهـم، كـا يـرى الخبـر االجتاعـي، 
نضـال البكـور، مـا يسـهم يف عزوفهـم عـن الـزواج، 
معّزيـن أنفسـهم باالسـتجابة للظـروف التـي فرضتها 
الحـرب عـى جميـع السـورين يف الداخـل والخارج.

بكـور، املختـص بالدعـم النفي واالجتاعـي لاجئن 
السـورين يف مدينـة أورفـة الركيـة، يـرى أن غـاء 
املهـور قـد يفتـح البـاب أمـام انتشـار "الفسـاد" بن 
الشـباب والفتيات عى حد سـواء، مضيًفـا أن "النتائج 

الطبيعيـة لعـزوف الشـباب عن الـزواج هـي لجوؤهم 
إىل عاقـات غـر رشعيـة ال يقبلهـا املجتمع السـوري، 
تعـادل  والتـي  الجنسـية  جسـدهم  لحاجـات  تلبيـًة 

حاجتهـم للطعـام والـرشاب والنوم".

بين مناطق المعارضة ومناطق النظام.. هل أطاح 
الدوالر بالليرة؟

يف  املهـور  قيمـة  معـه  تراوحـت  وسـطي،  حـد  يف 
سـوريا، قبل عـام 2011، بـن 250 ألف لرة سـورية 
قيمـة  اختلفـت  األريـاف،  ألـف يف  و150  املـدن  يف 
املهـور بعد العـام نفسـه بن مناطـق سـيطرة النظام 

السـوري ومناطـق سـيطرة معارضيـه.
وعـى اعتبـار أن مناطـق سـيطرة املعارضة السـورية 
األساسـية  املـواد  يف  ونقـٍص  حصـار  مـن  تعـاين 
للحيـاة، يصبح مـن الصعب عـى الشـباب تأمن آالف 
الـدوالرات كمهور، واملعيشـة هنـاك تحتـاج منهم هذه 
األلـوف لـرشاء الخبـز والطحـن والشـعر واملـاء، ما 
يدفـع أهـل العـروس إىل إبـداء تعاطـف أكـر وطلب 

رمزي. مهـر 
أمـا يف مناطـق املعارضـة األكـر اسـتقراًرا، فتشـهد 
املهـور ارتفاًعـا، اعترتـه حيـاة العيـد، مديـرة جمعية 
"فجـر املـرأة السـورية حـواء" يف درعـا، "طبيعيًـا" 
نتيجـة تدهـور قيمـة اللـرة السـورية مقابل الـدوالر، 
مشـرًة إىل أن املهـور كانـت وسـطيًا يف درعـا 150 
ألـف لـرة مقـّدم و150 ألـف مؤّخـر، باإلضافـة إىل 
مـا يعـرف بــ "طلـة" والتي تشـمل 100 غـرام ذهب 

يشـريها الشـاب للعـروس.
وأضافـت يف حديثهـا لعنـب بلـدي، "تـراوح املهـور 
اآلن بـن 300 و400 ألـف لـرة سـورية، إال أن الطلـة 
أصبحـت تقـدر حاليًـا بــ 30 غراًما من الذهب حسـب 

العريس". قـدرة 
يف إدلـب ال يختلـف األمر كثـرًا عن درعـا، إال أن بدائل 
جديـدة أطاحـت باللرة السـورية هناك، أهمهـا الدوالر 
الـذي دخـل عـى قيمـة املهـر، ليبـدأ مـن 200 دوالر 
أمريـي وينتهي عنـد ثاثة آالف دوالر، حسـبا رصح 
الشـيخ أحمـد أبـو عمـرو، مـن سـكان أريحـا، لعنـب 

بلـدي، مشـرًا إىل أن القيمـة الغالبة هـي 700 دوالر.
وأضـاف أن بعـض عقود الـزواج التي كتبهـا يف إدلب 
تضمنـت مهـرًا محـدًدا بالذهب فقـط، وأخرى شـملت 

الذهـب إىل جانـب الدوالر.
فتقـول  السـوري،  النظـام  سـيطرة  مناطـق  يف  أمـا 
السـيدة أم محمـد، ولها ثـاث بنات، إن املهور شـهدت 
ارتفاًعـا باهظًا يف دمشـق وصـل إىل حـد املليون لرة 
سـورية، مضيفًة أن أشـكااًل جديـدة من املهـور دخلت 
عـى عقد الـزواج، منها لـرات الذهب ومبالـغ بالدوالر 

تصـل إىل 2500.
وعنـد سـؤالها عن املهـر الذي سـتطلبه لبناتهـا، قالت 
أم محمـد مموهـًة حديثهـا "مـن حـق أهـل العـروس 
طلـب املهـر الـذي يريـدون طاملـا أن الـرشع ال مينـع 
ذلـك"، وتضيـف "مـع ذلـك يجـب مراعـاة الظـروف 
التـي ميـر بها الشـباب مبـا يضمـن للزوجـة حقوقها 

املسـتقبل".  يف 

مهر الزوجة الثانية "قاعدة استثنائية"
بعـد دعـوات عدة وجهها شـيوخ سـوريا يف املسـاجد 
وخطـب الجمعـة لحـث الرجـال عـى الـزواج بثانية، 
راجـت الفكرة يف املجتمع السـوري، رغـم الضجة التي 
أحدثتهـا، خاصة بعد اعتـاد رجال الديـن يف إقناعهم 
للشـباب عـى قاعـدة رشعيـة تقـول إن الـزواج الثاين 
يصبـح “حاجـة ملّحـة” يف حـال انتشـار العنوسـة 
باملجتمـع، منًعـا النتشـار "البغـاء" ولحايـة نسـاء 

“مجـرات” عـى االنحـراف عـن الدين والعـادات.
وينصح املشـايخ الرجـال الراغبـن واملقتدريـن ماديًا، 
الشـهداء  وزوجـات  األرامـل  النسـاء  مـن  بالـزواج 
املاديـة، وليـس مـن  الحاجـة  األيتـام ذوات  وأمهـات 
الفتيـات الصغـرات، ومـا يجعـل األمـر أكر سـهولة 
هـو انخفـاض قيمـة مهـر الزوجـة الثانيـة يف معظم 

الحـاالت، عـى حـد قـول الشـيخ أحمـد أبـو عمـرو.
إذ اعتـر أبـو عمـرو أن الـزواج من امـرأة ثانيـة غالبًا 
مـا يكـون لـ "السـرة وكفالـة األيتام" مـا يدفعها إىل 
طلـب مهـر "رمـزي"، وأضـاف "عـدد األرامـل أصبح 
كبـرًا نتيجـة الحـرب، وبأغلـب حـاالت الـزواج الثاين 
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أثـارت قضيـة ارتفـاع املهـور يف اآلونـة األخـرة 
والقانونيـة  الدينيـة  األوسـاط  يف  كبـرًا  جـداًل 
والشـعبية، ففـي حن يسـود الطرح بـأن الرشع 
والقانـون ال يعارضـان قيمة املهر مهـا ارتفعت، 
تتعـاىل األصـوات املطالبة بعدم املغـاالة يف طلب 
املهـور يك ال تصبـح عرفًـا متوارثًـا يف املجتمـع 

السوري.

"ال حدود للمهور.. المراعاة ضرورة"
الشـيخ مصطفى إسـاعيل، قـال يف حديثه لعنب 
بلـدي إن الـرشع ال يحـدد قيمـة معينـة للمهـر، 
معتـرًا أن املحـاوالت التـي جـرت عـر األزمـان 
مستشـهًدا  "خاطئـة"،  معينـة  بقيمـة  لتحديـده 
زوج  مـكان  زوج  اسـتبدال  أردتـم  "وإن  باآليـة 
وآتيتـم إحداهـن قنطـاًرا فـا تأخـذوا منه شـيئًا 

أتأخذونـه بهتانًـا وإمثًـا مبيًنـا".
يفـارق  أن  الـزوج  أراد  إذا  اآليـة،  تفسـر  ويف 
زوجتـه ويسـتبدل مكانهـا غرهـا، فـا يأخذ من 
مهـر األوىل شـيئًا، ولـو كان قنطـاًرا مـن مـال، 
فيـا يعنـي أن القـرآن مل يحـرّم املهـور املرتفعـة 

مهـا بلغـت قيمتهـا.
عـى  إسـاعيل شـجع  مصطفـى  الشـيخ  أن  إال 
العمـل بالقاعـدة الرشعيـة التي وردت عى لسـان 
الصحـايب عمر بـن الخطاب، وهـي " ال تغلوا يف 
صـداق النسـاء، فإنها لـو كانت مكرمـة يف الدنيا 
أو تقـوى عنـد اللـه كان أوالكـم بهـا النبي صى 

اللـه عليه وسـلم".
وشـدد إسـاعيل عـى رضورة مراعـاة الظـروف 
التـي مير بهـا الشـباب السـوريون، سـواء داخل 
سـوريا أو خارجهـا، داعيًا إىل "عـدم تحميلهم ما 
يفـوق طاقاتهـم تافيًـا النخراطهـم يف عاقـات 
ال  واألخـاق، ويك  للديـن  منافيـة  غـر رشعيـة 

يصبـح الحـال صعبًـا والحـرام هيًنا".
وكذلـك فـإن القانـون السـوري مل يجعـل للمهر 
حـًدا أعـى وال أدىن، وجـاء يف الفقـرة األوىل من 
املـادة "54" مـن قانـون األحـوال الشـخصية أنه 
"ال حـد ألقل املهر وال ألكـره"، أما الفقـرة الثانية 
فجـاء فيهـا "كل مـا صـح التزامه رشًعـا صح أن 

مهرًا". يكـون 
وكانـت مواقـع التواصـل االجتاعـي ضجت، يف 
أيـار املايض، بخـر تسـجيل رجل لزوجتـه مبلغ 
50 مليـون لـرة سـورية كمقـدم، و50 مليـون 

ثانيـة كمؤخـر، ويف حـال ثبـت ذلـك فيعـد هذا 
الرشعيـة  املحكمـة  بتاريـخ  األكـر  هـو  الرقـم 
يف دمشـق، بحسـب موقـع "صاحبـة الجالـة" 

 . ملحي ا

الذهب والدوالر "ضماًن" لحق الزوجة
يف حـن تسـود العقلية بـن أهـايل الفتيات بأن 
املهـر يضمـن حـق ابنتهم يف حال حـدوث طاق 
املسـتقبل، كـر تدهـور  أو تـويف زوجهـا يف 
املاضيـة  السـت  السـنوات  يف  السـورية  اللـرة 
تلـك املفاهيـم السـائدة، بعـد أن فقـدت املهـور، 
املتداولـة قبـل عـام 2011، أكـر مـن %80 من 

  . قيمتها
سـاد  السـورية  باللـرة  الـدوالر  تاعـب  ومـع 
ولـرات  بالـدوالر  املهـور  طلـب  نحـو  التوجـه 
الذهـب التـي تحافظ عـى قيمتها مها مـر عليها 
الزمـن، كونهـا متداولـة ومتعارفًـا عليهـا دوليًـا.

مصطفـى  الشـيخ  نظـر  وجهـة  ومـن  أنـه  إال 
إسـاعيل، فـإن حـق الزوجـة "ال يحفظـه مـال 
عـى اإلطـاق"، معتـرًا أنـه "كلـا قلـت الثقـة 
بالـزوج زاد املهـر، وكلـا زادت الثقـة بالزوج قل 

املهـر".
وبرهـن عـى ذلك بـأن أهـل الزوجة قـد يتنازلون 
عـن مهـر ابنتهـم وقـد يدفعـون املـال لزوجهـا 
كان  حـال  يف  الطـاق،  عـى  الحصـول  مقابـل 
زوجهـا "سـيئ الخلـق" وتعرضـت للظلـم منـه، 
ابنتهـم  حـق  عـى  الحفـاظ  إىل  األهـل  داعيًـا 
باختيـار الزوج املناسـب لهـا قبل االهتـام بقيمة 

. ملهر ا
ومـع توجـه السـورين داخل سـوريا نحـو طلب 
املهـور بالـدوالر، إال أن القانـون السـوري حظـر 
يف العـام 2013، وفًقـا للمرسـوم الترشيعي رقم 
54 تداول العمـات األجنبيـة يف املعامات املدنية 
الوسـيلة  السـورية  اللـرة  لتصبـح  والتجاريـة، 
قيمتهـا  لدعـم  محاولـة  يف  املعتمـدة،  الوحيـدة 

املتدهورة.
وتشـر محاميـة يف دمشـق، فضلـت عـدم ذكـر 
اسـمها، إىل أن االتفـاق بـن أهـل الزوجـن عى 
عقـد املهـر بالـدوالر غالبًـا مـا يكـون "تعهـًدا 
شـفهيًا" مـن الـزوج، يف حـن يُكتـب املهـر مبا 
أو  السـورية  باللـرة  الـدوالرات  قيمـة  يعـادل 

بلـرات الذهـب.

ولفتـت املحامية إىل أن املحكمـة الرشعية ال تتدخل 
يف تحديـد قيمة املهـر مها ارتفعـت ومها قلت، 
إال إذا كان القـايض الرشعـي هـو الـويص عـى 
الفتـاة، إذ يحـدد املهـر مـا بـن 350 و500 ألف 

لرة سـورية، يف الوقـت الراهن.

"تعديل المهور القديمة"..  هل يوافق عليها 
القانون؟

يف حـن تعتـر الكثـر من النسـاء السـوريات 
الكثـر  السـوري مل ينصفهـن يف  القانـون  أن 
مـن مـواده وترشيعاتـه، طفـت قضيـة تعديل 
منـذ  مطالبهـن  سـطح  عـى  القدميـة  املهـور 
زمـن، وعـى اعتبـار أن قيمـة املهـر مل تتجاوز 
عاًمـا،  أربعـن  قبـل  سـورية  لـرة  ألـف   15
مـع ارتفـاع بسـيط عـى مدى تلـك السـنوات، 
فـإن تدهور اللـرة السـورية أسـهم يف فقدان 
املهـور لقيمتهـا الحقيقيـة وجعـل منهـا مهوًرا 

. ية رمز
ويـرى الكثـرون أنه مـن غر املعقـول أن تحصل 
الزوجـة عـى مهرهـا القديـم )15 ألـف لـرة(، 
يف حـال حـدث طـاق أو تـويف زوجهـا، أو قرر 
منحهـا املهـر قبل ماتـه، يف حن يجيـز القانون 
السـوري إمكانية تعديـل قيمة املهـر، ولكن برضا 
الـزوج أو وصية منه، حسـبا أفـادت محامية يف 

 . مشق د
وكان القـايض الرشعـي األول، محمـود املعراوي، 
العـدل  وزارة  إىل  بطلـب   2015 عـام  تقـدم 
السـورية ملناقشـة مسـألة تعديل املهـور القدمية، 

إال أن تلـك املحـاوالت مل تجـِد حتـى اآلن.
وأوضـح املعـراوي ملوقـع "االقتصـادي" املحي، 
الشـخصية  األحـوال  قانـون  يف  يـرد  مل  أنـه 
السـوري نـص يوضـح جـواز التعديـل، وتابـع 
"يف حـال سـكوت القانـون فـإن املـادة )300( 
أنـه يف حـال مل يـرد نـص عـى  تنـص عـى 
موضـوع معـن يرجـع إىل القـول الراجـح يف 

الحنفـي". املذهـب 
وأكـد املعـراوي أن أحـد علـاء املذهب، وهـو أبو 
يوسـف، أوجـد حـاً لهـذه املشـكلة بقولـه "يف 
حـال انخفـاض القيمة الرشائيـة للعملـة، فيعادل 
قيمـة املهـر عـى قـدر انخفـاض العملـة، ولذلك 
فـإن املحكمة سـتطبق هـذا الكام يف حـال ورود 

أي دعـوى بهـذا الخصوص".

كيف ينظر الشرع والقانون لمسألة غالء المهور؟

يكـون املهر رمزيًـا ليكفي حاجات املعيشـة ال أكر".
وتـزداد الشـكوك حـول إمكانيـة أن يتكاتـف غـاء 
رجـال  دعـوات  مـع  العازبـات،  الفتيـات  مهـور 
األرامـل  مـن  بالـزواج  الشـباب  إقنـاع  يف  الديـن، 
وأمهـات األيتـام اللـوايت غالبًـا مـا تكـون طلباتهن 
أقـل، نتيجـة مـوروث ثقـايف ومعتقدات سـائدة يف 

السـوري. املجتمـع 

في أوروبا الكلمة الفصل للـ "يورو"
متغـرات عـدة فرضتهـا املجتمعـات األوروبية عى 
الاجئـن السـورين فيهـا، والذيـن تخطـى عددهم 
يف أوروبـا حاجـز 400 ألـف سـوري ممـن حصلوا 
عـى حق اللجـوء، حسـب بيانات املكتـب اإلحصايئ 

التابع لاتحـاد األورويب لعـام 2016.
ويف سـعيهم لاندمـاج يف تلك املجتمعـات، املختلفة 
بعاداتهـا وتقاليدهـا عـن املجتمـع السـوري، فرض 
اليـورو نفسـه وبقوة عـى عقـود زواج السـورين 
يف أوروبـا، رغم الصعوبـات التي يواجهها الشـباب 
هنـاك يف ادخار األمـوال والدخول إىل سـوق العمل 

القوانـن األوروبية. الذي تحـدده 
إال أن ارتفـاع املهـور يف أوروبـا "فـاق الحـد"، إىل 
درجـة توقفـت معه حـاالت الـزواج بن السـورين 
هنـاك حسـبا قال الشـاب عمـر شـهاب واملقيم يف 

أملانيـا، لعنـب بلدي.
شـهاب أضاف أنه ومنـذ إقامته يف مدينـة نورنبرغ 
األملانيـة قبل سـنتن، مل تشـهد املدينة سـوى حالتي 
زواج بن السـورين، عازيًا السـبب إىل غـاء املهور 
التـي تصـل لحد طلـب العائـات عـرشة آالف يورو 

"مقـدم" وعـرشة آالف "مؤخر".
وتابـع "يف حـاالت قليلـة يطلـب األهـل ثاثـة آالف 
يـورو، إال أن الغالبيـة يطلبـون بـن مثانيـة وعرشة 
آالف، تحـت ذريعـة أن ابنتهـم جـاءت إىل أوروبـا 
بالطائـرة وأنهـم تكلفوا عليهـا آالف الـدوالرت حن 

تت". أ
املهـر  قبـض  أملانيـا  يف  العـروس  أهـل  ويشـرط 
قبـل الخطوبـة أو مـا يعرف يف سـوريا بــ "كتاب 
الشـيخ"، والـذي غالبًـا مـا يُعقـد عند شـيخ تريك 
مقيـم يف أملانيـا، حسـبا قـال شـهاب، مضيًفـا أن 
الشـاب يُعـرِض عـن خطبـة الفتـاة فـور سـاعه 
لقيمـة املهـر، بقولـه "ال أحـد يقدر عـى دفع عرشة 
آالف يـورو، عـدا تكاليـف الـزواج األخـرى من رشاء 
الذهـب وملبـوس البـدن وغرهـا مـن املصاريف".
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عـادات الـزواج والتفاصيـل املرتبطـة به، 
هـي أكـر األمـور التـي متّيـز قريـة مـا 
أو مدينـة مـا، وذلـك كـون الـزواج هـو 
املناسـبة االجتاعيّـة األكر إشـهاًرا، وتتم 
تفاصيلهـا  وتنتـرش  علنيّـة،  طقـوس  يف 
بـن النـاس كمـؤرّش مـاّدي وأخاقي عن 

العوائـل.
ومـن التفاصيـل التـي توّضـح فروقـات 
العـادات بن املحافظـات، طريقة تسـميّة 
املهـر، وهـو "صـداق املـرأة" وحقوقهـا 
املاّديـة التـي يقّدمهـا الـزوج كدليـل عى 
حسـن نيته ورغبتـه بالزواج، وهـو ما يتّم 
غالبًـا تحديده بالـرايض بن أهـل الزوج 
والزوجـة وتسـجيله يف عقد الـزواج، فإما 
لباًسـا، كـا  أو  أو ذهبًـا  أن يكـون مـااًل 
ميكـن أن تؤّجـل الزوجـة الحصـول عليه 

أو تعّجلـه.

مؤّجل رمزي ومقّدم غير مقبوض
يف الحالـة العاّمـة، يـدور مفهـوم املقـّدم 
عنـد  للزوجـة  الـزوج  يقدمـه  مـا  حـول 
عقـد القـران مـن أجـل إمتـام تجهيزاتهـا 
للـزواج، وكدليـل حسـن نيّـة، أمـا املؤّجل 
)املؤّخـر( فهـو مـا يدفعه الـزوج يف حال 

الطاق. تـّم 
أمـا يف أعـراف بعـض السـورين، فـإّن 
إذ يطلـب  املوضـوع يأخـذ شـكًا آخـر، 
البعـض عـدم الحصـول عـى املقـّدم إاّل 

يف حـال تـّم الطـاق، وهـو أمـر شـائع 
الـذي  الوقـت  ففـي  حلـب،  مدينـة  يف 
تحصـل فيـه الفتـاة عـى كميـة معينـة 
مـن الذهـب، يتـم تأخـر الحصـول عى 
املؤجـل يف  مـع  عليـه  لتحصـل  املقـّدم، 

حـال تـّم الطـاق.
يف مناطـق أخـرى، وبالتحديـد يف ريـف 
دمشـق، جـرت العـادة أال يتم كتابـة مبلغ 
كبـر للمؤّجـل، وغالبًـا مـا يكـون مبلًغـا 
رمزيًـا، أو بضـع لـرات ذهبيـة، وهـو ما 
ينـدرج يف إطـار التعبر عن رفـض فكرة 
الطـاق، ما يسـتدعي عـدم تأجيل حصول 

الزوجـة عـى حقوقها.
العـادات  مـن  جـزًءا  يعـّد  ذاتـه  األمـر 
يقـّدم  إذ  الحسـكة،  مبحافظـة  الخاّصـة 
كمقـّدم  للزوجـة  ماديًـا  مبلًغـا  الشـاب 
مـن أجـل رشاء مسـتلزماتها الشـخصية 
يقتـرص  فيـا  املنـزل،  ومسـتلزمات 
لـرات  أو  رمـزي،  مبلـغ  عـى  املؤّجـل 

 . ذهبيـة
املهـر  تقسـيم  فكـرة  تعتـر  ذلـك  ومـع 
وغـر  ومقبـوض  ومؤخـر،  مقـدم  إىل 
مقبـوض، مبتدعـة يف الـرشع والقانون، 
بحسـب الشـيخ محمـد الصبيـح، عضـو 
رابطـة العلـاء يف باد الشـام، مؤكـًدا أن 

املهـر قدميًـا كان جـزًءا واحـًدا.
بلـدي  لعنـب  الشـيخ يف حديثـه  وتابـع 
إىل مقـدم  املهـر  بتقسـيم  العـرف  "درج 

ومؤخر، وهذا التقسـيم اعتبـاري، ولكن ال 
ينافيـه الـرشع فنأخـذ به" 

المصحف.. دليل التعّفف وحسن الظّن
يتيـح الـرشع والقانون كتابـة أي نوع من 
أنـواع املهـر يف عقـد الـزواج، سـواًء كان 
مـااًل أو غـر ذلـك، وهـو مـا يـرك مجااًل 
للكثـر مـن النـاس للتعبر عـن مواقفهم 
الشـخصية، أو تحديـد احتياجاتهم بشـكل 

دقّة. أكـر 
الفلسـطينين  الاجئـن  عائـات  بعـض 
عاداتهـم  مـن  جـزًءا  نقلـوا  سـوريا،  يف 
معهـم، وفيـا يتعلّق باملهر، فـإّن العريس 
كرمـه  كامـل  يظهـر  أن  عليـه  يتوّجـب 
ويتكّفـل بتقديـم مقـّدم ومؤجـل وذهـب 
العـروس،  أهـل  أمـا  للعـروس،  ولبـاس 
يظهـروا  أن  أيًضـا  عليهـم  فيتوّجـب 
املهـر عـى  ليقتـرص طلـب  "التعفـف"، 
املؤّجـل، ومقـّدم عبـارة عـن "مصحف"، 
األمـر الـذي يعني مـن وجهة نظرهـم "أّن 
ابنتهم ليسـت للبيـع وأنهم يطلبـون رجًا 

لهـا وليـس مـااًل".

"اللحم إلكن والعظم إلنا"
ضمـن إطار التعفـف أيًضا، تجـري العادة 
عند بعـض السـورين أال يطلبـوا أي مهر 
البنتهـم عنـد تقـّدم العريس لطلـب يدها، 
ويتم ذلـك غالبًـا يف حال كانـت العائلتان 

تجتمعـان بقرابـة أو معرفة سـابقة، فعند 
بعـض أهـايل محافظـة حمـص، ينتـرش 
إلنـا"،  إلكـن والعظـم  مصطلـح "اللحـم 
والـذي يقولـه والـد العـروس عند سـؤاله 

عـن املبلغ الـذي يريـده البنته.
املصطلـح ذاتـه يبـدو شـائًعا يف مناطـق 
مـا  وهـو  الدمشـقي،  الريـف  مـن  عـّدة 
يعتـره األهـايل دليـًا عـى "إعـاء قيمة 
الرجـل دوره يف حايـة املـرأة وصونهـا 

قبـل تقديـم املـال لهـا". 

"مهر الزينة" سبعة ماليين
عـى الرغـم مـن أّن عـادات املهـر املتّمثلـة 
باملـال والذهب واللباس تتقـارب يف الكثر 
مـن املناطـق السـورية، إاّل أّن األمر يختلف 
جزئيًـا يف ما يخّص العشـائر يف محافظة 
ديـر الـزور، إذ غالبًـا مـا يفـرض "التعبر 
عـن الكرم والشـهامة" تقديم مبالـغ ماّدية 
كبـرة كمهـر للفتـاة، فضـًا عـن الذهـب 
الـذي يفـرض أن يزيّنهـا بشـكل ظاهـر 

للتدليـل عـى اليـر املـادي والتكريم.
مدينـة  املهـور يف  متوسـط  كان  وبينـا 
دير الـزور يـراوح بـن 150 و500 ألف 
لـرة سـورية قبـل الثـورة السـورية، فإّن 
الرقـم كان يتضاعـف بشـكل كبـر عنـد 
سـكان العشـائر يف الريـف وخاصـة يف 
حـال كانت العـروس ابنـة شـيخ أو زعيم 
لـرة  املليـون  يتجـاوز  كان  إذ  العشـرة، 

وهـو  املـايض،  القـرن  تسـعينيات  منـذ 
مبلـغ نـادًرا مـا يذكـر كمهـر يف املناطق 
السـورية األخـرى، حتـى مع تراجـع قيمة 

مؤخرًا. العملـة 
ويذكـر أهـايل ديـر الـزور أّن مهـر ابنـة 
سـوريا،  يف  "البقـارة"  عشـرة  زعيـم 
إىل   2000 عـام  وصـل  البشـر،  نـواف 

مايـن. سـبعة 

الذهب "بالغرام"
الذهـب  أّن  السـورين  يعتـر قسـم مـن 
عـى  املـرأة،  لحقـوق  ضامًنـا  يشـّكل 
اعتبـار أّن قيمتـه ال تنقـص وال تتغـر مع 
الوقت، إذ جرت العادة أن تتسـابق النسـاء 
السـوريات لجمـع أكر قـدر مـن الذهب، 
األمـر الـذي يشـكل "ضانًـا للمسـتقبل 
وأليام العـر"، وفرصة للمباهـاة بالغنى.

يف أغلـب املناطق السـورية ال يسـّجل أهل 
العـروس كميـة الذهـب املطلوبـة البنتهم، 
لتبقـى كهدية من الـزوج لزوجتـه يقدمها 
حلـب،  يف  أمـا  والعـرس،  الخطبـة  يف 
فيعـد تسـجيل كميـة الذهـب املطلوبة من 
الـرشوط املرافقـة لتحديـد املهـر النقدي.

أي تبديـل أو إنقـاص مـن كميـة الذهـب 
املقّدم، قـّد يشـّكل أزمة لبعـض العائات، 
فنقصـان القليـل مـن غرامـات الذهـب قد 
يعـّد انتقاًصـا مـن قيمـة الفتاة، ومـؤرّشًا 

العريس. "بخـل"  عـى 

بلغ متوّسـط قيمـة املهـر يف محافظة الحسـكة قبل 
الثـورة السـورية نحو 300 ألـف لرية سـورية للمقّدم، 
دون تسـجيل مبلـغ للمؤّجل )قيمة الـدوالر قبل الثورة 
50 لرية سـورية(، ومـن العادات السـائدة يف املنطقة 

أن تشـرتي الفتـاة كافة مسـتلزمات املنـزل من ضمن 
مقّدمها مع مسـتلزماتها الشـخصية ومالبسـها.

ورغـم أّن مبالغ املهر ارتفعت بشـكل كبـري يف محافظة 
الحسـكة بعد الثـورة لتصل إىل نحو مليـون ونصف لرية، 
نظـرًا الرتفـاع األسـعار، إال أن "اإلدارة الذاتيـة" أصـدرت 
قـرارات ناظمـة لهـذه األمـور، وفرضـت أن يتـم تحديـد 
مبلـغ كمهر، ولكن ليـس للزوجة، بل تتقاسـم دفعه هي 
والـزوج، ويخصـص لـرشاء احتياجاتهام، وأثـاث املنزل.

من المصحف إلى غرام الذهب

عادات المهور تكشف الفروقات بين المحافظات

يف اسـتطالع للـرأي أجرتـه عنـب بلـدي عـىل موقعهـا اإللكرتوين، شـارك فيـه قرابة 250 شـخًصا، حـول األثر 
الـذي خلفـه طلب املهـور بالذهب والدوالر عـىل املجتمع السـوري وأعرافـه، رأى %65 من املشـاركني، أن املغاالة 

يف املهـور أدت إىل إعراض الشـباب عـن الزواج.
فيـام رأى %25 مـن املسـتطلع رأيهـم، أن مـن حق الزوجـة أن تطلب مهرهـا بالذهب والـدوالر عوًضا عـن اللرية 

السـورية، لتحافـظ عـىل قيمته بعد سـنوات عدة.
ومن وجهة نظر %10 من املستطلع رأيهم فإن مهور الدوالر والذهب مل تؤثر عىل املجتمع.

أول زفاف في مدينة كوباني بعد خروج تنظيم "الدولة اإلسالمية" منها - كانون األول 2015 )رويترز(

يأخذ العرف االجتماعي في سوريا طابًعا متشعًبا، تزيد اختالفاته من محافظة إلى أخرى، ومن المدينة إلى بلداتها، حتى في 
البلدات الصغيرة، فإّن القريتين المتجاورتين قد ال تتمتعان بالعادات واألعراف ذاتها، األمر الذي ينعكس في تفاصيل الحياة اليومية 

وأساليب العيش التي تطبع المنطقة بخصوصّية تغني لوحة الفسيفساء الكبيرة التي تحتضنها سوريا.

استطالع: كيف أثر تحّول المهور إلى الذهب
والدوالر على المجتمع السوري؟

65%

25%

10%

المغاالة في المهور أدت إلى إعراض 
الشباب عن الزواج

من حق الزوجة أن تطلب مهرها بالذهب 
والدوالر عوًضا عن الليرة السورية

 مهور الدوالر والذهب لم تؤثر
على المجتمع

قوانين طارئة..
الزوجة تدفع نصف المهر
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لترسيخ الفيدرالية أم نحو العدالة والتطوير؟

“اإلدارة الذاتية” تفرض قانون "ضرائب الدخل"

عنب بلدي - مراد عبد الجليل

الحسـكة  محافظـة  مواطنـو  ينتظـر 
“اإلدارة  لسـلطة  مبعظمهـا  الخاضعـة 
العـام  الذاتيـة” دفـع رضيبـة، بدايـة 
الدخل”  املقبـل، تحـت اسـم “رضيبـة 
الترشيعـي يف  “املجلـس  أقرهـا  التـي 
 ،2016 مقاطعـة الجزيـرة”، يف أيلول 
ثـم صادقـت “اإلدارة” عليهـا لتصبـح 
15 حزيـران الجاري. قانونًـا نافًذا يف 

مـن  الكثـر  القـى  الجديـد  القانـون 
التسـاؤالت حـول كيفيـة تطبيقـه وآثاره 
الهيئـة  دفـع  مـا  والسـلبية،  اإليجابيـة 
لتوزيـع  الذاتيـة”  “اإلدارة  يف  املاليـة 
يف  املواطنـن  عـى  “بروشـورات” 
تعريًفـا  تضمنـت  واألسـواق،  الشـوارع 

تطبيقـه. وكيفيـة  النقـاط  ببعـض 
وإىل جانـب التسـاؤالت قوبـل القانـون 
مبوجـة غضب مـن قبل املواطنن بسـبب 
إضـايف  مـادٍي  بعـبٍء  كاهلهـم  إثقـال 
وسـط ظـروف اقتصادية صعبـة ميرون 
إشـارات  وسـط  الحـروب،  بسـبب  بهـا 
التـي  األسـباب  حـول  كثـرة  اسـتفهام 
دفعـت إىل فـرض الرضيبـة يف الوقـت 

. يل لحا ا
املاليـة  الرئيسـة املشـركة للهيئـة  لكـن 
محمـد،  رمزيـة  الذاتيـة”،  “اإلدارة  يف 
بلـدي،  عنـب  إىل  حديـث  يف  أرجعـت، 
سـبب إصـدار القانون يف الوقـت الراهن 
إىل الحالـة االقتصاديـة والحصـار الذي 
تعيشـه “مقاطعة الجزيـرة”، إضافة إىل 
“تطويـر الخدمـات العامـة مـن ناحيـة 
العدالـة  وتحقيـق  والتعليـم،  الصحـة 
االجتاعيـة ورفـع املسـتوى االقتصـادي 
تعزيـز  طريـق  عـن  واملجتمـع  للفـرد 

تعبرهـا. بحسـب  املوازنـة”، 
الحسـكة  محافظـة  معظـم  وتخضـع 
لكنهـا  الذاتيـة"،  "اإلدارة  لسـيطرة 
تعـاين مـن صعوبـات اقتصاديـة رغـم 
غناهـا الزراعـي والنفطـي، وذلك بسـبب 
الخافـات مـع الجـران سـواء مـن دول 

السـوري. الداخـل  أو  الجـوار 

النازحون مشمولون بالقرار 
التـي  الرشائـح  حـّدد  الجديـد  القانـون 
سـتدفع الرضيبـة إضافـة إىل املعفيـن 
فـإن  محمـد  رمزيـة  وبحسـب  منهـا، 
“الشـخص الخاضـع للرضيبـة هـو كل 
مـن لديـه مـردود مـايل نتيجـة قيامـه 
بنشـاط اقتصادي أو تجاري خال سـنة 
ماليـة واحـدة، ويكـون مـن أبنـاء روج 
آفـا )شـال رشق سـوريا(، إضافـة إىل 
املقيمـن يف مقاطعة الجزيـرة أو من يف 

حكمهـم”.
ولن يكـون النازح مـن املحافظات مبنأى 
عـن دفـع الرضيبـة، وفـق محمـد، التي 
أكـدت أن “النـازح مـن محافظة سـورية 
ومـردود  عمـل  مـكان  ولديـه  أخـرى، 
نتيجـة عملـه خـال سـنة  الربـح  مـن 
مالية سـيخضع للقانـون، أمـا الاجئون 
والنازحـون املقيمـون يف املخيـات فـا 

يشـملهم”.
مـن  القانـون  أعفـى  املقابـل،  يف 
الرضيبـة كًا مـن “منظـات املجتمـع 
غـر  الخدميـة  واملؤسسـات  املـدين، 
الدوليـة  واملنظـات  للربـح،  الهادفـة 
التابعـة لهيئـة األمم املتحدة، واملنشـآت 
واملراكـز  )املشـايف  العامـة  التعليميـة 
املرتبـط  والقطـاع  العامـة(،  الصحيـة 
الدينيـة،  واملؤسسـات  العبـادة  بـدور 
الزراعيـة  التعاونيـة  والجمعيـات 
والصناعيـة والحرفيـة والسـكنية غـر 
الهادفـة للربـح، ومعاهـد ومؤسسـات 
الخاصـة،  االحتياجـات  ذوي 
واألشـخاص الذيـن ميارسـون يف مهن 
والتأليـف  والرسـم  والنحـت  العـزف 

. ” لتلحـن وا
عـى  الرضيبـة  تفـرض  حـن  يف 
املوظفـن العاملـن يف هـذه املنظـات 
واملؤسسـات والجمعيـات املدنية بحسـب 

السـنوي. دخلهـم 

شرائح متعددة مستهدفة من القانون
إىل  بالقانـون  املشـمولون  وقُسـم 
اإليـرادات  بحسـب  رشائـح،  تسـع 

إىل  وتنقسـم  سـنويًا،  تتقاضاهـا  التـي 
موظفـي “اإلدارة الذاتيـة”، ثـم املنظات 
واملؤسسـات املحلية واإلقليميـة والدولية، 
فأصحـاب املهـن الصغـرة، والحرفيـن، 

والتجـار. واملصوريـن 
أما بحسـب الدخل، فيقسـم املكلفون إىل 
رشيحتـن، األوىل يراوح دخلها سـنويًا 
بـن لرة سـورية واحدة ومليـون و200 
الرضيبـة  وتكـون  لـرة سـورية،  ألـف 
عليهـا ألف لـرة، أمـا الثانية مـن مليون 
و200 ألـف حتـى مليـوين لـرة، تكون 

الرضيبـة عليها بنسـبة 1%.
سـيبدأ  املقبـل  الشـهر  مـن  واعتبـاًرا 
البيانـات  قاعـدة  بإعـداد  العمـل 
املكلفـن،  عـى  االسـتارات  وتوزيـع 
تتضمـن معلومـات كاملـة عـن النشـاط 
حيـز  القانـون  ليدخـل  االقتصـادي، 
التنفيـذ بداية كانون الثـاين 2018، ويف 
حـال تأخر املكلـف يف تقديـم املعلومات 
عليـه  ترتـب  الرضيبـة  تسـديد  يف  أو 

ماليـة. غرامـات 

مقومات فرض الضريبة
ولكـون الرضيبـة تدفـع جـرًا مـن قبل 
الفـرد دون مقابـل، وتسـتخدم الحصيلة 
يف  عـام  نفـع  تحقيـق  يف  النهائيـة 
قطاعـات مختلفـة، كان ال بـد مـن توفر 
لفـرض  الذاتيـة”  “اإلدارة  يف  مقومـات 

وتحصيلهـا. الرضائـب 
الباحـث االقتصـادي، زانـا عثـان، قـال 
“اإلدارة  عـى  يجـب  إنـه  بلـدي  لعنـب 
لتفـرض  املقومـات  متلـك  أن  الذاتيـة” 
الرضائـب وهـي سـيادة اإلدارة وإمكانية 
جميـع  عـى  الرضيبـة  نظـام  تطبيـق 
أراضيهـا،  داخـل  والـرشكات  املواطنـن 
وإمكانيـة جبايـة الرضيبـة مـن جميـع 
إىل  إضافـة  التكاليـف،  بأقـل  املكلفـن 
دفـع  يف  املكلفـن  تحديـد  إمكانيـة 
الرضائـب، متسـائًا كيـف سـيتم فرض 
رضائـب عى شـخص يبيع خضـاًرا عى 

عربـة؟
وأكد عثـان أن فرض الرضائـب يجب أن 

يكـون ضمـن مجموعـة قواعـد ومبادئ 
مدروسـة، وضمـن خطة قابلـة للتطبيق، 
وتسـتخدم املبالغ املحّصلة مـن الرضائب 
البنـى  يف مشـاريع تنمويـة ومشـاريع 
التحتيـة، والتي تعـود بالنفـع العام عى 

املواطنن. جميـع 

اآلثار السلبية واإليجابية
وحـول اآلثـار السـلبية واإليجابيـة التي 
قـد يخلفها عـى املواطنن، قـال الباحث 
الحديـث  ميكـن  ال  إنـه  االقتصـادي 
نظـام  تطبيـق  يتـم  مـا مل  اآلثـار  عـن 
إيجابيـات  أن  أوضـح  لكنـه  الرضيبـة، 
القانـون تكمـن يف إعادة توزيـع الدخل 
ومعالجـة  عـادل،  بشـكل  والـروات 
السـيئة  االجتاعيـة  الظواهـر  بعـض 
الدخـان  مثـل  املجتمـع  يف  املنتـرشة 
والكحـول، عـن طريـق فـرض رضائـب 
مرتفعـة عـى كل شـخص يتاجـر بهذه 

يبيعهـا. أو  السـلع 
وللقانـون إيجابيـات أخرى أيًضـا تتمثل 
باسـتخدام حصيلة الرضائب يف مشاريع 
تنمويـة تعـود بالنفـع عـى املواطنـن، 
ولكـن بــ “رأي الصغـر والكبـر لـن 
يتـم اسـتخدامها بهذا الشـكل”، بحسـب 

. حث لبا ا
أمـا اآلثـار السـلبية فتكمـن يف غضـب 
هـذه  فـرض  مـن  املواطنـن  أغلـب 
الرضيبة، لعـدم معرفتهم باألسـس التي 
فرضت مـن خالهـا عليهـم، إضافة إىل 
عـزوف الكثـر مـن العاملن عـن العمل 
الذاتيـة”  “اإلدارة  مؤسسـات  ضمـن 
التـي  الخاصـة  األعـال  إىل  والتحـول 
ميكـن مـن خالهـا التاعـب والتهـرب 

الرضيبـة. مـن 
مـؤرشات  يعطـي  الرضيبـة  فـرض 
النظـام  ترسـيخ  إىل  محللـن  بحسـب 
الفيـدرايل التـي تسـعى اإلدارة الذاتيـة 
إليـه، يف حـال اتفـاق الـدول الراعيـة 
نظـام  ترسـيخ  إىل  السـورية  للقضيـة 
عـن  الخارجـة  املناطـق  يف  ماثـل 

املركزيـة. الحكومـة  سـيطرة 

األسواق في الفامشلي 2٢ حزيران 2017 )عنب بلدي(

مصطلحات اقتصادية

ماهي 
الضريبة؟

مبلـغ  بأنهـا  الريبـة  تُعـّرف 
مـايل تفرضـه الحكومـات عـىل 
األنشـطة والنفقـات والوظائـف 
والدخـل سـواًء الخـاص باألفراد 
أو املنشـآت، مـن أجـل الحصـول 
عـىل دعـم مـايل للخدمـات التي 

تقدمهـا.
نوًعـا  الريبـة  وتعتـرب 
عـىل  االلتزامـات  أنـواع  مـن 
األشـخاص واألعـامل، وعادة ما 
تشـكل نسـبًة مئويـة مـن املال، 

مسـبًقا. تحديدهـا  ويتـم 
منهـا:  للرائـب  أنـواع  وهنـاك 
رضيبـة العائـد عـىل رأس املـال، 
املضافـة،  القيمـة  ورضيبـة 
واملمتلـكات،  املبيعـات  ورضيبـة 
ورضيبـة  الجمركيـة،  والرسـوم 

الدخـل.
ورضيبـة الدخـل هي عبـارة عن 
الدولـة  تفرضـه  مـادي  مبلـغ 
واملنشـآت  األشـخاص  عـىل 
التـي تحصل عـىل دخـل، وعادة 
نسـبة  عـن  عبـارة  تكـون  مـا 
عىل  الحكومـة  تفرضهـا  معينـة 
القامئـة  والـرشكات  مواطنيهـا 
نسـبة  وتكـون  أراضيهـا،  عـىل 
رضيبـة الدخـل مختلفة بحسـب 
الـرشكات  أو  األشـخاص  دخـل 

عليهـم. تفـرض  التـي 
العـرص  يف  الرائـب  ومتّثـل 
اإليـرادات  أنـواع  أهـم  الحديـث 
عليهـا  تعتمـد  التـي  العامـة 
نفقاتهـا  لتغطيـة  الدولـة 
عـىل  األفـراد  يُجـرب  إذ  العامـة، 
الدولـة  أعبـاء  يف  املسـاهمة 
عـىل  يعيشـون  التـي  العامـة 
نظـام  وفـق  وذلـك  أراضيهـا 
مـن  مجموعـة  عـىل  يقـوم 

واملبـادئ. القواعـد 
وترجـع أهميـة الريبـة ملـا لها 
الخدمـات  مجـال  يف  دوٍر  مـن 
لكـن  الدولـة،  يف  والتنميـة 
تأثريهـا يختلـف إيجابًا أو سـلًبا 
املشـمولني  املواطنـني  بحسـب 
مـن  فائدتهـم  ونسـبة  بدفعهـا 
وبحسـب  الدولـة،  خدمـات 
طريقـة إدارة الرائـب مـن قبل 

. ت مـا لحكو ا
األمـوال  تسـتخدم  أن  فيمكـن 
يف  الرائـب  مـن  املحّصلـة 
مشـاريع تنمويـة تعـود بالنفـع 
عـىل املواطنـني، وتوزيـع الدخل 
والـرثوات بشـكل عـادل يف ظل 

عادلـة.  حكومـة  وجـود 

يف سـوريا أصـدر رئيـس النظام 
يف  األسـد،  بشـار  السـوري، 
مرسـوًما   ،2015 األول  ترشيـن 
مبضاعفـة  يقـي  ترشيعًيـا، 
رواتـب  عـىل  الدخـل  رضيبـة 
لتصبـح  الدولـة  يف  العاملـني 
مرتباتهـم. مـن   10% الريبـة 

والقـت مضاعفـة رضيبـة الدخل 
مواطنـني  قبـل  مـن  غضًبـا 
كـون  اقتصاديـني  ومحللـني 
سـوريا  يف  العاملـة  الفئـة 
معيشـية  أوضـاع  مـن  تعـاين 
املرتبـات  تـدين  بسـبب  صعبـة، 
سـيزيد  الـذي  األمـر  الشـهرية 
كاهلهـم. عـىل  إضافًيـا  عبًئـا 
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ولعّل التحوالت التي عايشـها السـوريون 
مـا  الزمـان،  مـن  األخـر  العقـد  يف 
يسـتلزم عقـوًدا طويلـة مـن حيـاة األمم 
عـادًة، جعـل أعيادهـم تصطبـغ بالجّدة 
والتنـوع، لدرجـة اختـاف ظـروف كل 

عيـد عـن سـابقه، أميـا اختاف.

1 شوال 1430
36 يوًما في بيت خالته

يف األعيـاد العادية، كانت السـيدة هدى، 
وهـي ربـة منـزل أربعينيـة مـن ريـف 
دمشـق، تحـرص عـى التقيّـد بطقوس 
يف  أجوائـه  السـتحضار  الفطـر  عيـد 
منزلهـا، تقـول “كنـا نجتمـع يف بيـت 
أنـا و)سـلفايت( لصنـع  والـدة زوجـي 
املعمـول ليلـة العيـد، ويكـون ذلـك بعد 
)تعزيـل( املنـزل، ورشاء املابس الجديدة 
ألبنائنـا خال رمضـان أو قبلـه، مثل كل 
العائات السـورية تقريبًـا، لكن رمضان 
تلـك السـنة كان مختلًفا متاًما، بشـكل مل 
نحسـب له حسـابًا، إذ اعتقلـت املخابرات 
زوجـي يف العـرش األخـر مـن رمضان، 
كان ذلـك أسـوأ عيـد يف حيـايت، مل نكن 
معتاديـن عـى قصـص االعتقـاالت فقد 

كانـت هـذه الحادثـة قبل الثـورة”.
قّصتـه،  هـدى  السـيدة  زوج  والعتقـال 
ترويهـا لنـا بطريقتهـا، تقـول “يف ذلك 
العـام، قرر زوجي أن نسـافر للسـعودية 
لتأديـة العمـرة، ونظـرًا لوجـود رحـات 
بّريـة، قررنا أن نصطحـب أبناءنا األربعة 
معنـا، فنعتمـر، ويتعرفـون هنـاك عـى 
عمهـم )أخـو زوجـي( الـذي مل يلتقوا به 
مـن قبـل، بسـبب هربـه من سـوريا يف 
الثانينيـات النتائـه لجاعـة اإلخـوان 

. ” ملسلمن ا
أّدت العائلـة العمـرة يف شـعبان، والتقت 
يف أروقـة الحرم املـّي بالعـّم املُبعد عن 

بـاده، وعـادت إىل سـوريا مطلع شـهر 
رمضـان املبـارك، تكمـل السـيدة هـدى 
“مل نتوقـع أن يصـل لقاء زوجـي بأخيه 
كتـب  أي  معنـا  نصطحـب  مل  لسـوريا، 
أو يشء لـه عاقـة بـه، لكـن بشـكل مـا 
وصـل الخـر، واملخابرات داهمـت منزلنا 
يف العـرش األخر مـن رمضـان واعتقلوا 
زوجـي، حيـث أمـى يف الفـرع سـتة 
وثاثـن يوًما بالتـام والكـال، قبل أن 

عنه”. يُفـرج 
1 شوال 1932

ينعاد عليكم بسقوطه
بعد خمسـة أشـهر من الثـورة، كان العيد 
سـّاه  والـذي  فيهـا،  للسـورين  األول 
البعـض “عيـد الشـهيد” وأطلـق عليـه 
آخـرون “العيـد الحزيـن”، وفيـه امتنع 
معظـم السـورين عـن طقـوس العيـد، 
وغيّبـت أسـاء الشـهداء فرحتـه، يقـول 
صهيـب، طالـب طـب بـرشي يف جامعة 

أوجهـا  املظاهـرات يف  “كانـت  البعـث، 
يف املـدن السـورية ومـن بينهـا حمـص 
حيـث أقيـم، يف رمضـان كنـا نتظاهـر 

مبظاهـرات مسـائية بعـد الراويـح”.
“وبالنسـبة للعيـد فـكان هنـاك اتفـاق 
بـن الجميـع أن فرحـة العيـد لـن تكون 
مادام األسـد عى رأس السـلطة، وما دام 
شـال الـدم يف ازديـاد، وهكـذا تقريبًـا 
أّجلنـا كسـورين فرحتنـا بـكل يشء”، 
يضيـف صهيـب “فمثـًا يف الجامعـات 
وال  دراسـة  )ال  الكرامـة  إرضاب  أعلّنـا 
تدريـس حتـى يسـقط الرئيـس(، وقلّت 
كادت  حتـى  واألفـراح  األعـراس  وتـرة 
األسـواق  يف  التجـار  متاًمـا،  تتوقـف 
أوقفـوا أعالهـم أيًضـا، وكذلـك طقوس 
واحـًدا  منـزاًل  تـزور  ال  فتـكاد  األعيـاد، 
العيـد  حلويـات  أو  ضيافـة  فيـه  تجـد 
املعتـادة، وبالطبـع مل يكـن األمـر حينها 
عـن فقـر أو قلـة توافـر للحلويـات بـل 
كان اختيـاًرا نابًعـا مـن اإلحسـاس بآالم 
أهايل الشـهداء واملعتقلـن، وإرصاًرا عى 
اسـتمرار الثورة، وبدل أن تكـون املعايدة 
)ينعـاد عليكـم بالخـر والسـامة(، كنا 
نقول )ينعـاد عليكـم بالنـرص( و)ينعاد 

بسـقوطه(”. عليكـم 

1 شوال 1434
هل ألهل المعتقل عيد؟

ولـن كان االمتناع عـن االحتفـال بالعيد 
اختياريًـا يف بدايـة الثـورة، إال أنـه صار 
يف إحـدى مراحلهـا املتقدمـة اضطراريًا 
أجر التصعيـد األمني وتدهـور األوضاع 
املعيشـية السـورين عليـه، ومـن بينهم 
السـيدة أم بـراء )36 عاًمـا( مـن غوطـة 
فتقـول  عيدهـا  عـن  وتحّدثنـا  دمشـق، 
بيتـي،  عـن  بعيـًدا  األول  عيـدي  “كان 
العيـد  وكان  إخـويت،  أو  أهـي،  بـدون 
األول لنـا دون أن نعـرف مـكان أخـي، 
حيث اعتقـل يف نهايات عـام 2012، مع 

كل شـهر ميـّر كان أملنا بلقائـه أو بقائه 
تصمـت  يتضـاءل”.  الحيـاة  قيـد  عـى 
عندنـا  “أكيـد  وتتابـع  للحظـات،  تأثـرًا 
ثقـة برحمـة رب العاملن، لكننـا واثقون 
وتنكيلـه  النظـام  إجـرام  بحجـم  أيًضـا 
مبعارضيـه، وهـو ما تأكـد الحًقـا بخر 

استشـهاد أخـي تحـت التعذيـب”.
أجـر التصعيـد والقصـف عـى غوطـة 
دمشـق السـيدة أم بـراء وزوجهـا عـى 
إىل  واتجهـوا  العائـات،  كآالف  النـزوح 
مناطـق الريـف التابعـة للنظـام، تقـول 
“بثيابنـا التـي عـى أجسـادنا خرجنـا، 
نعرفهـم،  ال  أشـخاص  لبيـت  ولجأنـا 
أهـي يف الغوطـة بعيدون عنـي، تفصل 
بينـي وبينهـم حواجـز وجيـوش، وأنـا 
يف غرفـة مـن منـزل عائلـة غريبـة بعد 
أن كان يل بيـت، صدقينـي كنـُت أنتظـر 
العيـد لينتهـي وميـّر، وأنـا أرى أبنـايئ 
بخوفهـم وحرتهـم ونظراتهم لسـواهم 

مـن األطفـال، فهـل للنـازح عيـد؟”.

1 شوال 1438
ال تؤّجل الفرحة

مازالت السـيدة أم براء بعيـدة عن منزلها 
يف الغوطـة، كـر ابنها، الـذي نزحت به 
رضيًعا، وصـار يف سـّن الروضة وهو ال 
يعـرف بيتـه، حارتـه، عائلة أمـه وعائلة 
أبيـه، “بس شـو ذنبه مـا يفـرح بالعيد” 
تسـتأنف أم بـراء، وتضيـف “يف البداية 
الوضـع  الصعـب عـّي تقبّـل  كان مـن 
الـذي نحـن فيـه، وأّجلـت كل يشء يف 
العـودة  حتـى  عائلتـي  وحيـاة  حيـايت 
بأشـهر  نزوحنـا  بعـد  لكـن  للغوطـة، 
الدخـول  وصـار  الغوطـة  حـورصت 
إليهـا شـبه مسـتحيل، وضعنا املـادي ال 
يسـاعدنا عـى تحمـل تكاليـف السـفر 
خـارج سـوريا، لـذا مل يكـن أمامنـا إال 
التأقلـم، عـر زوجـي عى عمـل يف أحد 
املعامـل واسـتأجرنا منـزاًل مـن غرفتن، 

وكذلـك بدأُت أنـا بالعمل بتصليـح الثياب 
وأنـواع الخياطـة البسـيطة”.

عـن عيـد الفطر لهـذا العام تقـول أم براء 
التحضـر ألجـواء فرحـة  إنهـا حاولـت 
“عزّلـت  تضيـف  اإلمكانيـات،  بأبسـط 
املنـزل )عالناشـف( بسـبب عـدم وفـرة 
املياه، واشـريت أقمشـة وخيّطت ألبنايئ 
مابس للعيـد، كا أنوي صنـع البيتيفور 

منزليًـا، كبديـل عـن معمـول العيد”.

وللمغترب عيد
“عيـد الفطـر مكافـأة مـن رب العاملـن 
برمضـان  صمنـا  وطاملـا  للصائـم، 
يقـول  موجـودة”،  بالفطـر  ففرحتنـا 
أبـو محمـد، سـتيني مقيـم يف  الحـاج 
مدينـة اسـكندرون جنوب تركيـا، ويتابع 
“مازلنـا غربـاء يف هـذا البلـد، وشـعور 
الغربـة صعـب وقـاس، لكن هـل نوقف 
كل حياتنـا حتـى يسـقط نظـام تدعمـه 
كل بلـدان العـامل؟ خرجنا مـن بادنا وال 
نـدري متـى نعـود، لكن مـا هـو أكيد أن 
عـدم فرحتنـا بالعيـد لـن تقـرّب موعـد 

رجوعنـا أو سـقوط األسـد”.
ويشـر الحـاج أبـو محمـد إىل وجـود 
غصة بأفراح السـورين جميعهم بسـبب 
لهـم  العـامل  وظلـم  آالمهـم  اسـتمرار 
حسـب تعبـره، ويضيف “أوقـف أبنايئ 
دراسـتهم يف بدايـة الثـورة، وامتنع ابني 
عن الـزواج حتـى سـقوط النظـام، فهل 
أسـقطه ذلـك؟ عـودة النـاس للبحث عن 
الفرحـة واقتنـاص فرصتها ليس بسـبب 
تحسـن األوضاع، سـواء هنا أم يف داخل 
سـوريا، بـل بسـبب اسـتمرار تدهورهـا 
أن  يجـب  ال  لـذا  لألسـفل،  وانحدارهـا 
نضيـع املزيـد مـن الفـرص، نحـاول أن 
نفـرح مبن تبقـى مـن أبنائنـا وعائاتنا، 
ونهنـئ الجميـع ونقـول )ينعـاد علينـا 
بالعـودة والنـرص، وسـقوط النظـام(”.

نحاول أن نفرح بمن تبقى من أبنائنا وعائالتنا
عودة الناس للبحث عن الفرحة ليس بسبب تحّسن األوضاع بل بسبب استمرار تدهورها 

أعياد السوريين خالل ثمانية أعوام

أطفال يحملون حقائب لمالبس عيد الفطر في حي جوبر بدمشق - 2016 )رويترز(

يترّدد منذ أزَيد من ألف عام شطٌر من الشعر على ألسنتنا في مثل هذه األيام، يشكو تكرار األعياد دون فرحٍة جديدة وال حاٍل 
أحسن مما كان. ورغم أن القصيدة جاءت في سياق الهجاء السياسي إال أن تناقل البيت عزله عن سياقه فأصبح كٌل منا يلبسه 
صبغة همومه ومشاكله، ومع كل التحوالت والتبدالت التي جرت بعد قرون من وفاة الشاعر، إال أن الجميع يكمل بيت الشعر 

مردًدا تساؤل المتنبي بالحسرة ذاتها “بما مضى أم ألمر فيك تجديد؟”.

بثيابنا التي على أجسادنا 
خرجنا، ولجأنا لبيت 

أشخاص ال نعرفهم، 
وأنا في غرفة من منزل 

عائلة غريبة بعد أن كان 
لي بيت، صدقيني كنُت 
أنتظر العيد لينتهي ويمّر، 
وأنا أرى أبنائي بخوفهم 

وحسرتهم ونظراتهم 
لسواهم من األطفال، 

فهل للنازح عيد؟



15 عنب بلدي - السنة السادسة - العدد 279 - األحد 25 حزيران/يونيو 2017

عنب بلدي - سما نعناعة    

أن  إال  حلـب  يف  املعـارك  توقّـف  رغـم 
األمنـي،  والفلتـان  "التشـبيح"  ظاهـرة 
سـطوة  تحـت  املدينـة  سـكان  تضـع 
وتجـاوزات  انتهـاكات  مـن  الخـوف 

. بحقهـم
واسـتعادت قـوات األسـد السـيطرة عى 
األحيـاء الرشقيـة للمدينـة نهايـة العـام 
املـايض، بعـد معـارك وقصـٍف مسـتمر 
تراجـع  لكـّن  املعارضـة،  مناطـق  ضـد 
وترة املعـارك أعـاد إىل الواجهة حوادث 
متكـّررة  واعتـداءات  و"تعفيـش"  قتـل 
لسـيطرة  الخاضعـة  األحيـاء  طالـت 
النظـام السـوري، وسـط اسـتهجان يف 

الشـارع املـوايل لألسـد.
واسـتعان النظـام بغطاء جـوي رويس، 
الشـعبية"  "اللجـان  يسـمى  ومبـا 
و"الدفـاع الوطني" وميليشـيات طائفية 
عراقيـة ولبنانيـة مدعومـة مـن طهران، 
واملعروفـة أيًضا بالقـوات الرديفة، لقتال 
مـن  طردهـا  عـى  والعمـل  املعارضـة، 
مناطـق املدينـة الرشقيـة، بعـد سـيطرة 

 .2013 منـذ  اسـتمرت  للمعارضـة 
عنـب بلدي تواصلـت مع عدٍد مـن أهايل 
ملعرفـة  والخـارج،  الداخـل  يف  حلـب، 
الفلتـان  عـن  املتناقلـة  األنبـاء  خبايـا 
األمنـي الـذي تعاين منـه املدينـة، ومدى 
صحتهـا، واألسـباب التـي تقـف وراءها.

القتل بالشارع وعلى عينك يا تاجر
مـن  لـدى  اإلجابـة  مـن  التهـرّب  سـاد 
إليهـم  التحـدث  بلـدي  عنـب  حاولـت 
داخـل املدينـة، أو أنهـم أبـدوا مخاوفهم 
كاملـة،  أسـائهم  انتشـار  مـن  األمنيـة 
فقـال مصـدر أهـي إن "األمـور عاديـة 
عموًمـا، لكـن تعكـر صفوهـا انتهـاكات 
وتجـاوزات من قبـل الشـبيحة"، ضاربًا 
أمثلـة مبقتل الطفـل )أحمـد ج( وإصابة 
العبن مـن فريـق االتحـاد لكـرة القدم.

أكـر األحـداث صـدًى واسـتهجانًا بـن 
األهـايل، هـي حادثـة قتـل الطفـل أحمد 
 11 يف  عاًمـا،   13 العمـر  مـن  البالـغ 
بالقـرب مـن نـادي  الجـاري،  حزيـران 
االتحـاد يف حـي املوكامبو، عـى يد أحد 
بالفـرار،  الذ  الـذي  "اللجـان"  عنـارص 
واعتقـل الحًقـا يف تاريـخ 15 حزيـران 

وفـق صفحـات مواليـة. 
العلكـة  بيـع  يحـاول  الطفـل  وكان 
والبسـكويت إلحدى السـيارات التي كان 
بداخلها عنـارص بلباس عسـكري، ليقوم 
أحدهـم بإطـاق النـار عليـه مـن داخل 
السـيارة  وتلـوذ  الـرأس،  يف  السـيارة 

مبـارشًة. بالفـرار 
وعلـق محافـظ املدينـة، حسـن ديـاب، 
تدّخـل  معلًنـا  الحادثـة،  عـى  وقتهـا 
القضيـة  لحـل  فـوًرا  املعنيـة  الجهـات 
وإلقـاء القبـض عـى "املجرم"، مشـرًا 
الكـرام"،  مـرور  متـر  "لـن  أنهـا  إىل 
األهـايل  استشـاطة  أن  بعـد  وخاصـًة 

غضبًـا ملـا حـدث. 
والـد الطفـل خـرج يف تسـجيل مصـور 
مـع اإلعاميـة كنانـة علـوش، قـال فيـه 
"ايل صـار صـار الحمـد لله.. لكـن بأي 
ذنـب يـرضب طفـل صغـر، نحـن وين 
عايشـن )...( نحـن يف مدينة لسـنا يف 

غابـة"، مطالبًـا مبحاسـبة القتلـة.
وانتـرش وقتهـا وسـم " #حلب_تذبـح_

بصمـت"، تداولـه سـكان حلـب وغرهم 
االجتاعـي،  التواصـل  وسـائل  عـر 
للداللـة عـى التجـاوزات التـي يقرفهـا 

شـبيحة، يف ظـل غيـاب الـرادع. 
فضـًا عـن حادثـة االعتـداء عـى باص 
فريـق االتحاد لكـرة القدم، التي أسـفرت 
عـن إصابـة أربعـة العبـن، هم يوسـف 
األصيـل، وعبـد اللطيف سـلقيني، وأحمد 
األحمـد نـوري، إىل جانب حسـام العمر، 
قبيل مبـاراة كان من املقـرر أن تلعب يف 
9 حزيـران، لكنهـا تأجلـت حتى إشـعار 
النـار  مجهولـون  أطلـق  بعدمـا  آخـر، 

عى حافلـة النـادي، والذوا بالفـرار، يف 
املحافظة.  منطقـة 

التلفزيـون  مراسـل  قـال  جهتـه،  مـن 
إن  الحلـوة،  شـادي  بحلـب،  السـوري 
الفاعـل أو الفاعلـن يف قبضـة "الجهات 
املختصـة"، بحسـب تعبـره، لكـن األمر 
قبـل  مـن  تشـكيك  وسـط  مؤكّـد  غـر 
صفحـات مواليـة للنظـام بهـذه األنباء.  
تـاالر  األسـنان  طبيبـة  قتلـت  كـا 
قبـل  مـن  صدمهـا  نتيجـة  فوسـكيان، 
سـيارة بـا لوحـة، قيـل إنهـا مليليشـيا 

الوطنـي".  "الدفـاع 

يا فرعون مين فرعنك؟
يلخـص "أبـو محمـد"، مواطـن مايزال 
وراء  الرئيـي  السـبب  املدينـة،  يسـكن 
تجـاوزات "اللجان الشـعبية" أو املقاتلن 
مبثـل  الجيـش  يف  رسـميًا  املجنديـن 
شـعبي يقول "يـا فرعون مـن فرعنك.. 

قـال مـا يف من يـردين". 
كـا تحـدث الرجل عـن وجـود "حاالت 
اختطـاف واغتصـاب للفتيـات، يف أحياء 
مختلفـة مـن املدينـة، ضاج إثرها سـكان 
املنطقـة ومتلكتهـم حالـة مـن الخـوف، 
وبدأوا بالشـكوى من انتشـار الظاهرة"، 
صفحـات  ونرشتـه  سـبق  الـذي  األمـر 
مواليـة، وتداولـه ناشـطون عـر "فيس 
بلـدي  لعنـب  يتسـنََّ  مل  ولكـن  بـوك"، 
التأكـد من صحـة هـذه األنبـاء، يف ظل 
غيـاب إحصـاءات أو توثيقـات رسـمية. 
عـر  انتـرشت  مشـابهة،  حالـة  ويف 
صفحـات محليـة وموالية للنظـام أيًضا، 
أنباء عـن حادثة اقتحـام الوحدة العارشة 
مـن سـكن البنـات يف املدينـة الجامعية، 
مـن قبـل مجموعـة شـباب، يقـال إنهـم 
"يقطنـون يف الوحـدة التاسـعة"، مـن 
وشـجعهم  "الفلسـطينين"،  النازحـن 
عـى ذلك غيـاب عنارص األمـن والحراس 

املوكلـن بحراسـة السـكن.
الغـرف  اقتحـام  املجموعـة  وحاولـت 

أنهـن  "إال  بالطالبـات،  والتحـرش 
دافعـن عـن أنفسـهن مسـتخدمن املياه 

لسـاخنة". ا
اإلعـام  يف  توثـق  مل  الحادثـة  ولكـن 
الرسـمي، كا تجنبت الجهـات الحكومية 

التعليـق عليهـا.
 

ما الحلول؟
مـن جهـة أخـرى، أشـار "أبـو محمـد" 
الرشطـة  قـوات  مـن  عـدد  انتشـار  إىل 
املحافظـة  وبـدء  مؤخـرًا،  العسـكرية 
العمـل لضبـط األمـور، ومنع تجـاوزات 
"اللجـان"، التـي باتـت تشـكل هاجًسـا 

الحلبيـن. لـدى 
"لكـن كيـف يكـون الحـل بيـد صاحب 
بعـض  طرحـه  تسـاؤل  املشـكلة؟"، 
املواطنـن، ففـي محاولـة مل تجـِد نفًعا، 
توجـه األمـن القطـري املسـاعد، هـال 
حواجـز  جميـع  إلزالـة  بأوامـر  هـال، 
املدينـة ومنـع  الشـعبية، مـن  "اللجـان 
تحـرك أي آليـة تابعـة لهـا، دون موافقة 
مسـؤول املنطقـة"، عقـب زيارتـه عـى 
رأس وفـد وزاري، يف تاريـخ 8 نيسـان 

املـايض.
السـوري  النظـام  أقـال  أيـار،   25 ويف 
حلـب،  يف  الوطنـي”  “الدفـاع  قائـد 
سـامي أوبـري، عـى خلفيـة تجـاوزات 
عنـارصه، وسـط توجيهـات بــ "تفكيك 
حواجـز الدفـاع الوطني يف حـي جمعية 
الزهـراء"، املدعومة مبارشة مـن طهران.

لكن هـذه اإلجـراءات مل تغّر شـيئًا عى 
النظـام  أجهـزة  فشـل  ويبـدو  األرض، 
حلـب  يف  األمـور  ضبـط  يف  السـوري 
"الرشطـة  قـوات  انتشـار  بعـد  جليًـا، 
الروسـية"، وقوامها بـن 300 إىل 400 
عنـرص، يف خطـوة عزتهـا موسـكو إىل 
"ضـان األمـن واالسـتقرار"، عوًضا عن 
نظمـت  وقـد  السـوري،  األمـن  انتشـار 
الرشطة الروسـية مباراة لكـرة القدم بن 
ناديـي الجيـش واالتحـاد، نهاية نيسـان 

املـايض، بعدما وصلـت إىل املدينة مطلع 
الجاري. العـام 

"الوضع آمن.. لكن محلي ُسرق"
التقـت عنـب بلدي بــ "أبو عبـدو"، أحد 
نجـاري حلـب، الـذي لجـأ إىل تركيا بعد 
تـردي األوضـاع يف مدينتـه، لكنـه عـاد 
إىل البلـد بعـد اسـتعادة السـيطرة عـى 
املدينـة من قبـل النظام، عـىس أن تكون 

فـرص العمـل فيهـا أفضل. 
ويف الوقـت الذي أشـاد فيـه "أبو عبدو" 
بالوضـع األمنـي يف حلـب، وأن النـاس 
"يعيشـون برفـاه مقارنـة مـع األوضاع 
أن "النظـام مسـيطر  سـابًقا"، واعتـر 
متاًمـا عـى الوضـع، وكل يشء عـى ما 
يـرام"، تبـن مصادفـًة خـال الحديـث 
للرقـة يف  تعرضـت  أن ورشـته  معـه 
حلـب القدمية )املدينة(، قـرب القلعة، يف 
منطقـة كانـت تحـت سـيطرة املعارضة.

لكـن النجـار يؤكـد أن الورشـة رسقـت 
إبـان اسـتعادة السـيطرة عليهـا من قبل 
النظـام، وليـس طيلـة سـنتن قضاهـا 
عـن  سـؤاله  وحـن  سـوريا.  خـارج 
املسـؤول عـن رسقـة الورشـة، اعتـر أن 
"الوضـع عـريض"، وأنـه ال يعلـم مـن 

ذلك. فعـل 
فتـح  يتجنـب  عبـدو"  "أبـو  ومايـزال 
ورشـته، خشـية أن تُقتحـم وتُـرق مرًة 
أخـرى، ولـذا بـدأ يعمـل مـع نجاريـن 
ريثـا  أخـرى،  منطقـة  يف  آخريـن، 

متاًمـا.  الوضـع  يسـتتب 
عنـب  تواصلـت  مشـابهة  حـاالت  ويف 
البعـض  تجنـب  أصحابهـا،  مـع  بلـدي 
الحديـث عـن الوضـع األمني، مشـرين 
إىل وجـود االسـتقرار واألمـان، وقدرتهم 

عـى متابعـة حياتهـم اليوميـة.
ولعـل ترددهـم بالحديـث عـن الوضـع 
األمنـي والتجـاوزات عامـًة، يعـود لحالة 
الخـوف الذهنيـة التـي فرضهـا النظـام 

املواطنـن عر سـنن. عـى 

القتل بحلب في الشارع ومحاوالت الحل "عقيمة"
"أشعر بالخوف لما نسمعه من أخبار هنا وهناك، ومن أقاربي خاصًة، حول التجاوزات األمنية التي تحصل في حلب. كنت أريد 

العودة إلى مدينتي بعدما قيل إنها آمنة، لكنني أخشى ذلك وأتمنى أن ُيوضع حٌل في أسرع وقت ممكن"، هكذا كان رد فعل 
عمار، أحد أهالي حلب الذي يعيش خارج سوريا حالًيا، تعقيًبا على رأيه بما يجري في مدينته اليوم.

مجتمع
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المسابح..
قد تنقل الكثير من األمراض

مع قدوم فصل الصيف وارتفاع درجة حرارة الجو يقبل الناس كباًرا وصغاًرا على السباحة في المسابح، سواء العامة أو 
الخاصة، ورغم الحرص على تنظيف مياه هذه المسابح وتجديدها وإضافة المواد المطهرة إليها بشكل مستمر، إال أنها 

تبقى مكاًنا مناسًبا النتشار األمراض واإلصابة بها، مثل أمراض العيون، واألمراض الجلدية، وأمراض األذن، واإلسهال، 
واألمراض التنفسية، وتعرف هذه األمراض بأمراض مياه السباحة، وتشمل مياه حمامات السباحة العامة والخاصة، 

والبحيرات، وحمامات البخار الموجودة في المراكز الصحية، وكذلك الشواطئ المزدحمة.

د. كريم مأمون

كيف تحدث العدوى بأمراض مياه 
السباحة؟

حـوض  يف  النـاس  يتشـارك  عندمـا 
السـباحة فـإن كًا منهـم يشـكل مصدًرا 
لنقـل الجراثيـم واألمـراض، وقـد تحدث 
بـن  املبـارش  التـاس  نتيجـة  العـدوى 
حـوض  يف  املتشـاركن  األشـخاص 
اسـتخدام  طريـق  عـن  أو  السـباحة، 
أو نتيجـة  أو أحذيـة مشـركة،  مناشـف 
مـن  املسـابح  حـول  األرضيـات  تلـوث 

مصابـن. أشـخاص 
وقـد تحـدث العـدوى نتيجـة التـاس 
بالفضـات  امللوثـة  امليـاه  ابتـاع  أو 
فقـد  السـائلة،  أو  الصلبـة  البرشيـة 
مـن  بالـراز  املسـبح  ميـاه  تتلـوث 
)نتيجـة  امللوثـة  الـرشج  فتحـات 
املتشـاركن  لبعـض  مثـًا(  اإلسـهال 

بالسـباحة، وقـد تتلـوث بالبـول نتيجة 
يعـد  والـذي  املسـابح،  يف  التبـول 
مـن أكـر أسـباب تلـوث ميـاه الـرك 
املغلقـة، إذ إن نسـبة كبـرة مـن الناس 
التبـول  يف  لرغبتهـم  العنـان  يطلقـون 

السـباحة. أحـواض  يف 
كذلـك فـإن مـواد التعقيم، والتـي تتكون 
يف األسـاس مـن مـادة الكلـور، تعتـر 
يف حـد ذاتهـا مـادة للمـرض وميكن أن 
تتسـبب يف الكثر من األمـراض الجلدية، 
خاصـة مـع ضـوء الشـمس املبـارش، مع 
عـدم قـدرة الكلـور عـى القضـاء عـى 

جميـع أنـواع الجراثيـم .

أشَيع أمراض مياه السباحة

أمراض العيون:
يف  والغشـاوة  باالحمـرار  تصـاب  قـد   
هـذه  أن  إال  التخريـش،  نتيجـة  الرؤيـة 

األعـراض عابـرة ورسعـان ما تـزول من 
تلقـاء ذاتهـا.

وقـد تنتقـل التهابـات العن الفروسـية 
من شـخص آلخر، كـا أن الجراثيـم التي 
تصـل إىل العن قـد تسـبب التهابات يف 

. مللتحمة ا

أمراض الجلد:
يف مقدمهـا مـرض ثآليـل باطـن األقدام، 
وهـو عـدوى فروسـية بفـروس الـورم 
ويتـم   ،)HPV( البـرشي  الحليمـي 
التقاطهـا مـن امليش عى أرضيـات أماكن 

االسـتحام أو عـى منصـات القفـز.
وهنـاك مـرض الـورم الحبيبـي، وينتـج 
املتفطـرات  بجرثومـة  العـدوى  مـن 
 Mycobacterium( البحريـة 
بعـد  املـرض  ويتظاهـر   ،)marinum
ثاثـة أسـابيع مـن اإلصابـة عى شـكل 
خصوًصـا  صغـرة،  حمـراء  نتـوءات 

عى الكـوع واألنـف والركبة والسـطوح 
الظهريـة لليديـن والقدمن، وقـد تتطور 
إذا مـا  الحالـة و تصبـح خطـرة  هـذه 
انفتحـت هـذه النتـوءات، حيـث تتحـول 
إىل قرح جلديـة قد تتطـور إىل التهابات 
عظمية خطـرة وذلك إذا مل يتـم التعامل 

معهـا بشـكل رسيـع.
والطفـح الجلـدي املصاحـب لاسـتحام 
بـرك  مـن  ينتقـل  الـذي  الدافـئ،  باملـاء 
جراثيـم  وتسـببه  السـاخنة،  السـباحة 
املصـاب  ويعـاين  الزنجاريـة،  الزوائـف 
بـه مـن حكـة عاديـة لكنهـا قـد تتطور 
إىل حكـة مزعجـة للغايـة، وقـد تظهـر 
تشـاهد  حمـراء  جلديـة  اندفاعـات 
خصوًصـا يف األجزاء املغمـورة يف املياه، 
بعـد  تلقائيًـا  تـزول  أن  املفـرض  ومـن 
يومـن تقريبًـا، أمـا إن مل تـزل األعراض 
خال أسـبوع فيجـب حينهـا التوجه إىل 

. املختـص  الطبيـب 
والقوبـاء الحلقيـة، وهـي مـرض جلـدي 
يظهـر عـى شـكل بقـع دائريـة، وينتج 
يف  تعيـش  بفطريـات  اإلصابـة  عـن 
أحـواض السـباحة ولديها مقاومـة جيدة 
للمـواد املطهـرة، وتحدث العـدوى نتيجة 
التشـارك مبناشـف االسـتحام أو املـيش 
السـباحة،  حـوض  حـول  حـذاء  بـدون 

الفطريـة. باملضـادات  ويعالـج 
وسـعفة القـدم، وتحـدث نتيجـة العدوى 
املشـاركة  عنـد  وذلـك  بالفطريـات، 
مامسـة  طريـق  عـن  أو  املناشـف،  يف 
عنـد  أو  للقدمـن،  امللوثـة  األرضيـات 
املشـاركة كذلـك يف أحـواض السـباحة، 
وتتظاهـر الحالـة بحكة مع طفـح جلدي 
مـؤمل، وتشـققات جلديـة وبثـور ما بن 
األصابع، وميكـن التحكم بهـذه األعراض 
بسـهولة عـن طريـق بعـض الكرميـات 

للفطريـات. املضـادة 
واملليسـاء السـارية، وهـي عـدوى جلدية 
فروسـية تنتقل بواسـطة املاء، وتتظاهر 
عـى شـكل حطاطـات مـررة، ورغم أن 
الفـروس بحـد ذاتـه ال يعتـر خطـرًا 
إال أن املصـاب بـه قـد يحملـه معـه ملـدة 
سـنتن، وقـد يصـاب بالنـدوب الجلديـة 
نتيجـة لذلـك، ويتم العاج عادة بواسـطة 

املـواد الكيميائيـة أو بالـي والتريد.
وأخـرًا تهيجات أحواض السـباحة، وهي 
تهيجـات جلديـة قـد تصيـب البعض بعد 
السـباحة يف أحـواض السـباحة، ويكون 

سـبب ذلـك هو التعـرض الطويـل للكلور 
اإلصابـة  وبالتـايل  املـاء،  يف  املوجـود 
بحساسـية ضد املادة الكيميائيـة أو تهيج 
لهـذه  األفضـل  والعـاج  منهـا،  البـرشة 
الحـاالت هـو أخـذ الراحـة من السـباحة 
إلعطـاء الجسـم الفـرة الكافيـة ليتعاىف 
من هـذه األعـراض، أو ميكـن اللجوء إىل 
وضـع بعـض الكرميـات الخاصـة قبـل 

النـزول إىل حـوض السـباحة.

األمراض التنفسية: 
قـد تحـدث اإلصابـة بالرشـح أو التهـاب 
امللوثـة،  امليـاه  ابتـاع  نتيجـة  اللوزتـن 
األطفـال  أن  الدراسـات  أظهـرت  كذلـك 
الذيـن يقضـون فـرات طويلـة يف مياه 
املسـابح املغلقـة هم أكـر تعرضـا للربو 
يف الكـر مقارنـة بغرهم، وقـد علل هذا 
األمـر بتشـكل غـاز كلـور الهيدروجـن 
تدمـر  عـى  يعمـل  الـذي  الثـايث 
الحواجـز الخلويـة التـي تؤمـن الحاية 
يف  البـول  ووجـود  التنفـي،  للجهـاز 
ميـاه املسـابح يدعـم بقـوة تشـكل الغاز 

املذكـور.

األمراض األذنية: 
خارجيـة،  أذن  التهـاب  يحـدث  قـد 
وينتـج عـن اإلصابـة بجراثيـم الزوائـف 
مـن  أيـام  بعـد  ويتظاهـر  الزنجاريـة، 
السـباحة عـى شـكل أمل عنـد أقـل ملـس 
تحريـك  لـدى  حتـى  أو  األذن  لصيـوان 
واالحمـرار  الحكـة  إىل  إضافـة  الـرأس، 
يف األذن الخارجيـة، ونقـص يف السـمع، 
ويف بعـض األحيـان قـد تسـيل املفرزات 
القيحيـة، ويصيـب هذا االلتهـاب األطفال 

األول. املقـام  يف  والشـباب 

اإلسهال والنزلة المعوية: 
بسـبب  الشـكاوى  أكـر  مـن  وهـو 
ويحصـل  السـباحة،  بـرك  اسـتخدام 
نتيجـة ابتـاع جرعـات مـن املـاء امللوث 
األبـوغ  خفيـات  مثـل  بامليكروبـات، 
والجيارديـا  "كريبتوسـبوريديوم"، 
المبيليـا، وعصيات الشـيغيا، والعصيات 
وتـزداد  السـاملونيا،   ،E.coli القولونيـة 
أعراضـه  وتبـدأ  األطفـال،  بـن  حدتـه 
بالظهـور بعـد فـرة مـن مغـادرة حام 
السـباحة، ويصاحبـه أمل يف البطن وقيء 

الحـرارة. درجـة  يف  وارتفـاع 

العامـة  للحاممـات  الذهـاب  عـدم 
أو األماكـن املزدحمـة عنـد املعانـاة 
مـن األمـراض املعديـة، والبقاء يف 

املنـزل حتـى متـام الشـفاء.
االسـتحامم قبـل وبعـد النـزول يف 
ثيـاب  وتبديـل  السـباحة  حـامم 
مالبـس  وارتـداء  املبللـة  السـباحة 

ونظيفـة. جافـة 
أي نقطـة مـن ميـاه  بلـع  تفـادي 
املسـابح، بل تفـادي دخولهـا حتى 

إىل الفـم.
بالسـباحة  لبـس نظـارات خاصـة 

لتجنـب تلـوث العيـون.
املخففـة  املطهـرات  اسـتخدام 
العنايـة  ألغـراض  املناسـبة 
الشـخصية بعـد الذهـاب لحاممات 

. السـباحة 
الشـخصية  األغـراض  اسـتخدام 
املناشـف  مـن  املشـرتكة  وليسـت 

. وغريهـا  واألحذيـة 
عدم التبـول يف أحواض السـباحة، 
وبالنسـبة لألطفـال ينبغـي أخذهم 
تجنًبـا  سـاعة  كل  امليـاه  لـدورة 
حـامم  يف  حاجتهـم  لقضـاء 

. السـباحة 
عـدم املـي حفـاة األقـدام حـول 
لـدرء  الحاممـات  ويف  املسـابح 

الفطريـة. العـدوى 
عـدم الذهـاب لحاممـات السـباحة 
العامة عنـد ارتفاع درجـات الحرارة 
حيـث إن معظـم الجراثيـم تعيـش 

يف األماكـن الرطبـة والدافئـة.

ونذكـر بـأن سـالمة مياه املسـابح 
أو  تأكيدهـام  ميكـن  ال  ونظافتهـا 
وهنـاك  املجـردة،  بالعـني  نفيهـام 
توافرهـا  يجـب  رشوط  ثالثـة 
املسـابح:  ميـاه  سـالمة  لضـامن 
كلـورة املياه جيـًدا أي إضافـة مادة 
الكلـور مـن أجـل التطهـري، وفلرتة 
املياه للتخلـص من املـواد واملركبات 
ميـاه  وتبديـل  العالقـة،  العضويـة 
الرواسـب  مـن  للتخلـص  الربكـة 

والحـرشات. واملخلفـات 
الفرصـة  توافـرت  مـا  إذا  وأخـريًا 
صغـري  سـباحة  حـوض  لـرشاء 
يفضـل إقامتـه يف حديقـة املنـزل 
وعـدم  امليـاه  تعقيـم  لضـامن 
السـباحة.  يف  اآلخريـن  مشـاركة 

ب اإلصابة
ّ

كيف يمكن تجن
بأمراض مياه السباحة؟
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والديـن  العلامنيـة  “يف  كتابـه  يف 
والدميقراطيـة” يتنـاول الباحـث رفيـق 
بـني  العالقـة  إشـكالية  السـالم  عبـد 
العلامنيـة والديـن والدميقراطيـة، ومـا 
يطبع هـذه العالقـة من وجـوه الرتكيب 
ثالثـة  كتابـه  يف  ليناقـش  والتعقيـد. 
مفاهيـم مـن أكـرث املفاهيم تـداواًل يف 
األوسـاط العربيـة حالًيـا ومـن أكرثها 
والليرباليـة  العلامنيـة  للجـدل:  إثـارة 

والدميقراطيـة. 
وأصل الكتـاب أطروحة دكتـوراه قدمها 
مؤلفـه بجامعـة وستمنسـرت باململكـة 
“اإلسـالم  عنـوان  تحـت  املتحـدة، 
والعلامنيـة والحداثة”، وأعـاد صياغتها 
“مبا يسـتجيب لحاجـة القـارئ العريب 
ومـا  الرتجمـة  عـىل  االعتـامد  بـدل 
البيـان  ضعـف  مـن  عـادة  يصاحبهـا 
املبـني”،  العـريب  األسـلوب  ومجافـاة 

حسـب عبـد السـالم.
وينقسـم الكتاب إىل ثالثة أبواب سـعى 
املؤلـف يف أولهـا إىل معالجـة العلامنية 
مـن الزاوية النظريـة بالبحث يف داللتها 
الكاتـب  ويطـرح  والفكريـة.  اللغويـة 
مشـكلة أسـامها “التباًسـا داللًيـا” يف 
األمـر  اإلسـالمية،  العربيـة  السـاحة 
الـذي انعكـس عـىل أسـلوب اسـتخدام 
ليسـتعرض  معنـى،  مبنـى  املصطلـح 
تالًيـا معـاين العلامنيـة عنـد الرومـان، 
ثـم اليونـان، واملسـيحيني. وينتقـل إىل 

مناقشـة العلامنيـة كنظريـة.
أمـا البـاب الثاين فقـد خصصـه املؤلف 
بـني  تربـط  التـي  العالقـة  لدراسـة 
اإلسـالم والعلامنيـة، ال بقصـد “تقيص 
مواطـن التعـارض أو التوافـق” بينهام، 
املركـب  الطابـع  “بيـان  بهـدف  وإمنـا 
السـواء”،  عـىل  والعلامنيـة  لإلسـالم 
ودراسـة العالقـة بينهـام. حيث يشـري 
إىل الطبيعـة التعددية للديـن وللعلامنية 
مذاهـب  فللديـن  سـواء،  حـد  عـىل 
تأويليـة عـدة، كـام أن العلامنيـة إمنـا 

متعـددة. علامنيـات  هـي 
“وإن  السـالم،  فاإلسـالم، حسـب عبـد 
منضبطـة  الكـربى  مبادئـه  كانـت 
بضوابـط النصوص املحكمـة، فإنه دين 
تعـددي عـىل صعيـد التأويـل والفهم”، 
الفرديـة  “املامرسـة  صعيـد  وعـىل 
واالجتامعيـة”، وكذلـك األمـر بالنسـبة 
ألدبيـات العلامنيـة “فإنها بالغـة التعدد 

واالختـالف”
يف  الكاتـب  توسـع  الثالـث  البـاب  يف 
الحديـث عـن الدميقراطيـة والتـي يرى 
أنهـا ليسـت إال “آالت إجرائيـة وظيفيـة 
التسـلط  معضلـة  لعـالج  تصلـح  قـد 
واالسـتبداد السـيايس، وليسـت عقيدة 
واألديـان،  للعقائـد  منازعـة  صارمـة 
سـنن  يتجـاوز  سـحري  حـل  هـي  وال 
العمـران وقوانني االجتامع السـيايس”. 
إضافـة إىل انتقـاده لربـط الدميقرطية 
بالعلامنيـة من قبـل الكثري مـن الكتاب 

والعـرب. الغربيـني 
يقـع الكتاب يف قرابـة 230 صفحة، وهو 
مـن نرش مركـز الجزيرة للدراسـات والدار 

العربية للعلوم )نـارشون(، عام 2008.

كتاب

في العلمانية والدين 
والديمقراطية
لـ رفيق عبد السالم

منوعات

خيـاٌر جديـٌد يظهـر ملسـتخدمي الشـبكة االجتاعية، 
يتمثـل بتفعيـل أداة الحايـة، لتظهر صورة املسـتخدم 
ضمـن إطـار أزرق اللـون للداللـة عـى أنهـا محمية، 
مـا مينـع مـن الضغط عليهـا لحفظهـا، أو حتـى ألخذ 

صـورة للشاشـة مـن خـال الهواتـف الذكية.
ولن يكـون مبقدور أي مسـتخدم، اإلشـارة إىل نفسـه 
عى الصـورة املحمية، أيًـا كانت إعـدادات الخصوصية 
يف الحسـاب، كـا لـن يسـتطيع تبادلها مـع اآلخرين 

ضمن الرسـائل يف تطبيق “مسـنجر”.

ونقلـت مواقـع تقنيـة عـن مصـادر مطّلعـة، قولها إن 
“فيـس بـوك لـن تكتفـي بعـرض إطـار أزرق اللـون 
سـتتعاون  بـل  محميـة،  الصـورة  أن  عـى  للداللـة 
مـع رشكـة ُمتخصصـة لتوفـر رسـومات ونقوشـات 

ووضعهـا كطبقـة شـبه شـفافة فـوق الصـورة”.
وتضمن هذه الخطوة أال يسـتخدم أصحاب الحسـابات 
الوهميـة الصـور ذات النقوش أو العامـات املائية، “ما 

يُقلل من احتالية اسـتخدامها بشـكل خاطئ”.
وتعمـل “فيـس بـوك”، التـي متتلك أكـر من 1.86 

مليـار مسـتخدم نشـط شـهريًا، حاليًا، عـى اختبار 
يتيـح  تطويـر مـرشوع  آخرهـا  متنوعـة،  مشـاريع 
بواسـطة  الكمبيوتـر  بأجهـزة  التحكـم  لإلنسـان 

فقط. دماغـه 
يف  الشـخصية،  الصـورة  حفـظ  منـع  ميـزة  تتوفـر 
تطبيقـات مختلفـة حاليًـا، أبرزهـا: “سـناب شـات” 
و”إنسـتغرام”، ويـرى أن توفرهـا يف “فيـس بـوك” 
سـيكون “أمـرًا رضوريًا لتايف اإلسـاءات التي سـعت 

الرشكـة دامئًـا إىل التقليـل منهـا”.

تطبيـق  عـىل  القامئـون  يختـرب 
املراسـلة الفورية “واتساب”، إمكانية 
تبـادل امللفـات أيًـا كان نوعهـا، بـني 
مسـتخدمي التطبيـق األشـهر عاملًيا.

بلـدي  عنـب  رصـدت  مـا  ووفـق 
يف   "WABetaInfo  " حسـاب  عـىل 
“تويـرت”، واملختـص مبتابعـة أخبـار 
“واتسـاب” والنسـخ التجريبيـة، فإن 
امليـزة تتوفـر عـىل نطـاق ضيـق يف 
الوقـت الحـايل لبعض املسـتخدمني.

تسـمح امليـزة الجديـد بتبـادل ملفات 
ميغابايـت   100 إىل  أحجامهـا  تصـل 
التشـغيل  نظـام  عـىل  التطبيـق،  يف 
يف  ميغابايـت  و128  “أندرويـد”، 

إس”. أو  “آي  نظـام  عـىل  التطبيـق 
فـون”  “وينـدوز  نظـام  يف  أمـا 
فالحجـم األعظمـي للملـف سـيكون 
الحاسـب  وعـىل  ميغابايـت،   104
64 ميغابايـت فقـط، وفـق الحسـاب 

لتقنـي. ا
ومـن خـالل امليـزة مُيكن للمسـتخدم 
مشـاركة الصـور ومقاطـع الفيديـو، 
دون خسـارة دّقتهـا، ألنهـا لـن متـر 
بخوارزميـات الضغـط التـي تفرضها 
خاصيـة  اسـتخدام  عنـد  الرشكـة 

الصـور. إرسـال 
كـام ميكـن تبـادل امللفـات أيًـا كانت 
الحقتهـا، ووفـق بعـض املعلقني عىل 
الحسـاب، فـإن بعـض مـن  تغريـدة 
تبـادل  اسـتطاعوا  امليـزة،  وصلتهـم 
أي  دون   "APK" بالحقـة  تطبيقـات 

مشـاكل.
بعـض  حالًيـا  التطبيـق  ويُحـدد 
امللفـات لتبادلهـا بـني املسـتخدمني، 
تتجـاوز  مبسـاحات  يسـمح  ال  كـام 
أنـه  إىل  إضافـة  قليلـة،  ميغابايتـات 
يجـرب املسـتخدم عـىل تخفيـف دقـة 
الصـور والفيديوهـات عند إرسـالها.

 1.2 مـن  أكـرث  التطبيـق  ويسـتخدم 
مليـار مسـتخدم، ويقضـون حـوايل 
340 مليـون دقيقة خـالل محادثاتهم 
املرئيـة، بينـام تتصـدر الهنـد كأكـرث 
مليـون   50 بــ  اسـتخداًما  البلـدان 
اإلحصـاءات  وفـق  يومًيـا،  دقيقـة 

الرسـمية.
الفوريـة،  املراسـلة  خدمـة  وتسـعى 
إىل  بـوك”،  “فيـس  متلكهـا  التـي 
تطويـر ميزات تطبيقهـا عىل الهواتف 
التطبيقـات  أبـرز  ملنافسـة  الذكيـة، 

املسـتخدمون. عليهـا  يعتمـد  التـي 

“فيس بوك”
تطرح أداة لمنع

سرقة الصورة الشخصية

“واتساب”
تختبر تبادل صوٍر 

أكثر دقة وملفات 
أكبر حجًما

أتاحـت رشكـة “جوجـل” العامليـة خدمـة البحـث 
عـن الوظائـف وفـرص العمـل، بـدًءا مـن الثاثاء 
20 حزيـران، مـن خـال عـرض نتائـج البحث من 

املختصة. املواقـع 
ووفـق مـا رصـدت عنب بلـدي عى مدونـة الرشكة 
الرسـمية يف اإلنرنـت، فـإن عـرض نتائـج البحث 
بالكلـات املفتاحيـة، سـيكون من املواقع الشـهرة 
بالتوظيـف وتأمـن الفـرص وأبرزهـا: “لينكـد إن 

دور”. وغاس  ومونسـر 
وكان املسـتخدمون الراغبـون بالبحـث عـن وظيفة 
جديـدة يلجـؤون إىل مواقـع التوظيف والشـبكات 
االجتاعيـة، إال أن “جوجـل” فضلـت املسـاعدة يف 

هـذا األمر مـن خـال البحث.
اسـم  مثـل  مفتاحيـة،  كلمـة  عـن  البحـث  وعنـد 

املنصـب الوظيفـي أو حتـى تحديد مـكان الوظيفة 
يف كلمـة البحـث، سـيعرض محـرك البحـث نتائج 

مبـارشة مـن املواقـع املختصـة.
وقالـت الرشكـة إن الخدمـة متاحـة للجميـع مبـن 

فيهـم املطـورون ورواد املواقـع.
وكانـت “جوجـل” كشـفت يف مؤمتـر املطورين 
مبـادرة  عـن  املـايض،  أيـار   18 األخـر، 
رفـع  إىل  تهـدف  التـي   ،”Google for Jobs“
املعلومـات  البحـث، عـى تنظيـم  قـدرة محـرك 
الخاصـة بفـرص العمـل لتسـهيل العثـور عـى 

لوظائـف. ا
وبالضغـط عـى نتيجـة البحـث مـن املواقـع التي 
تدعمهـا “جوجـل”، تُعـرض نتائـج مفصلـة أكر، 
وتُفـرز النتائج حسـب معايـر مثل: البلد، سـنوات 

الخـرة، الراتب، املـكان الجغرايف، تاريـخ الوظيفة 
. وغرها

كـا تعتمد “جوجل” عى مسـح مواقـع التوظيف، 
ومقارنـة البيانـات املتطابقة مع الفـرص الوظيفية 
نتائـج  للتعـرف عليهـا وسـهولة عرضهـا ضمـن 

البحـث، وفـق الرشكة.
التوظيـف  مواقـع  تدعـم  أنهـا  الرشكـة  وذكـرت 
العامليـة، إال أنهـا مل تتحـدث عن دعم نتائـج البحث 

مـن مواقـع التوظيـف العربيـة.
يف  “جوجـل”  خطـوة  تكـون  أن  خـراء  وتوقـع 
إطار منافسـة الـرشكات والشـبكات الكـرى، التي 
تتيـح البحث عـن الوظائـف، ومنها “فيـس بوك”، 
التـي أتاحـت قسـًا خاًصا ضمـن شـبكتها، يتعلق 

بالوظائـف يف الصفحـات.

للباحثين عن عمل.. اطلبوا مساعدة “جوجل”

طرحت شركة “فيس بوك” االجتماعية أداة جديدة لمنع سرقة الصور الشخصية لمستخدميها، وبدأت بتطبيقها 
مباشرة في الهند، على أن تصل إلى الدول األخرى الحًقا. ورصدت عنب بلدي على صفحة األمان الخاصة في 

“فيس بوك”، الخميس 22 حزيران، تسجياًل مصوًرا ُيظهر تفعيل أداة الحماية “Safe Guard”، التي تمنع سرقة 
الصورة الشخصية للمستخدم، في الهند فقط حالًيا.
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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
االنسان . 1 يرافق   - قرص  طال  كلا  الذي  هو 

أن  يستطيع  ال  ولكنه  ويراه  حياته  طوال 
ميسكه

شكرا . 2  - الشاطئ  قرب  ضحلة  مساحة 
بالفرنسية

تأكل منه وال تستطيع أن تأكله - ما يعري . 3
الوجه من لون عند الخوف

عى . 4 ركزت   - شالية  فلسطينبة  مدينة 
مخارج الكام لوضوحه

أبن أوى - قطعه وأدماه - نعم بالفرنسية. 5
تكلم )بصيغة األمر( - رشب. 6
الريد . 7 يف  بها  املرغوب  غر  الرسائل 

االلكروين - نصف باغ
مرة . 8 النهار  ويف  مرات  ثاث  الليل  يف  نراه 

واحدة
رقم هذا الخط األفقي يف الشبكة - رياضة . 9

هندية ميارسها من يريد تعلم قوة الركيز
كلا أخذت منه كر وإذا وضعت فيه صغر - . 10

برج ال يعيش فيه إال اثنان
عمودي

حيوان بحري له ثاثة قلوب. 1
الفراشيّة . 2 الَقرنيّات  فصيلة  من  يطبخ،  نبات 

كالبازالء - مدة زمنية )معكوسة(
مردة . 3 وترشب  وتغى  جذوره  تؤخذ  نبات 

خاصة يف رمضان - بن معنى الكام
للتفسر واالسهاب - نلبسها ومتيش وتقف . 4

ولكن ليس لها أرجل
والثاين . 5 الرابع  حروف   4 من  فاكهة  اسم 

واألول اسم حيوان اسيوي مفرس - بوسة
وضع فوق بعض - مسقط ماء. 6
ميء بالثقوب ولكنه ميسك املاء - من شهور . 7

السنة امليادية
8 . - )معكوسة(  القراءة  من  املكفوفن  مكن 

فاكهة تسمى باالنجليزية اسا يعني اصابع
قارة - ثلثا أغا. 9

بناه الفرنسيون لقناة السويس ولكنه وضع . 10
ميكن  ال  الذي  اليشء   - نيويورك  ميناء  يف 

تناوله يف وجبة إفطار أو عشاء

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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شـهدت األعـوام السـتة املاضيـة انضـامم عـدٍد من 
الالعبـني السـوريني، يف دوري جميـل للمحرتفـني 

السـعودي، ليصـل عددهـم إىل 11 العًبـا.
العـب جديـد يف طريقـه إىل االحـرتاف يف الـدوري 
السـعودي، وهـو حـارس املنتخـب إبراهيـم عاملة، إذ 
تناقلـت مواقـع رياضيـة أنباء عن مفاوضـات تجري 
بني نـادي الشـباب السـعودي وعاملـة لالنتقـال إىل 

. فه صفو
لنـادي   ،1991 حمـص  مواليـد  مـن  عاملـة،  ولعـب 
إىل  ينتقـل  أن  قبـل  ملوسـمني  الدمشـقي  الرشطـة 

10

شاركت السعودية أربع مرات 	 
يف كأس القارات، كان أفضل 

إنجاز لها هو لقب الوصيف 
الذي حققته يف 92.

كام شاركت الواليات املتحدة 	 
األمريكية أربع مرات أيًضا 
وحققت لقب الوصيف يف 

.2009
بينام شاركت اليابان خمس 	 

مرات وحققت لقب الوصيف 
أيًضا يف 2001.

وشارك منتخب املكيس ست 	 
مرات وفاز بالبطولة عام 

.1999
وتعترب الربازيل صاحبة 	 

الرقم القيايس يف البطولة 
مبشاركتها بسبع مرات، 

وتحقيق اللقب أربع مرات يف 
.2013 ،2009 ،2005 ،1997

املنتخب 	  ويعترب حارس مرمى 
الربازييل ديدا أكرث الالعبني 
البطولة برصيد  مشاركة يف 

22 مباراة.

تجـري منافسـات بطولـة كأس القارات 
حالًيا يف روسـيا، وهـي البطولة الثانية 
من حيـث األهميـة عىل مسـتوى العامل 
كأس  بطـل  مبشـاركة  املونديـال،  بعـد 
العامل وأبطـال القارات السـت باإلضافة 

إىل منتخـب البلـد املضيف.
تقـام البطولـة القارية كل أربع سـنوات 
القـدم،  الـدويل لكـرة  برعايـة االتحـاد 
وأقيمـت أول نسـخة منهـا عـام 1992 
يف اململكـة العربيـة السـعودية بطلـب 
مـن امللـك فهد بـن عبـد العزيـز احتفااًل 
مبـرور خمسـني عاًمـا عىل تنظيـم أول 

العامل. لـكأس  بطولـة 

السعودية صاحبة الفكرة
ويعـود الفضـل بإنشـاء هـذه البطولـة 
رئيـس  فهـد،  بـن  فيصـل  األمـري  إىل 
االتحـاد السـعودي آنـذاك، الـذي تبّنـى 
الفكـرة، وسـعى بتنظيم مسـابقة تضم 
أفضـل منتخبـات القارات بالتنسـيق مع 
االتحـاد اآلسـيوي، كـام كانـت تدعـى 
مسـابقة امللـك فهـد، فقـد تُـّوج الفائز 
و1995   1992 منهـا  نسـختني  بـأول 

بـكأس امللـك فهـد.

العبون سوريون 
يغزون الدوري 

السعودي
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الحلبـي. االتحـاد  نـادي  صفـوف 
يف  املرمـى  حـراس  نخبـة  مـن  عاملـة  ويعتـرب 
سـوريا، وتألق بشـكل ملفـت مع منتخـب الرجال 
كأس  إىل  املؤهلـة  اآلسـيوية  التصفيـات  خـالل 

.2018 روسـيا  يف  العـامل 
ويف حـال انتقـال عاملـة إىل الـدوري السـعودي 
يلعبـون حالًيـا يف  أربعـة العبـني  إىل  سـينضم 

صفـوف الفـرق السـعودية وهـم:

جهاد الحسين
صانـع األلعـاب، بـرز نجمـه يف نـادي الكرامـة 
يف  السـوري  املنتخـب  مـع  وتألـق  الحمـيص، 
يف  آسـيا  أمـم  بطولـة  أهمهـا  عديـدة  بطـوالت 

.2007
لعـب الحسـني ألنديـة الكرامـة السـوري، ثم ديب 
اإلمارايت، ثـم الكويت والقادسـية الكويتيني، قبل 

أن ينتقـل إىل نجران السـعودي وأخـريًا التعاون.
ويعتـرب الحسـني صاحـب الرقـم القيـايس ألكرث 
العب سـوري محـرتف يف الـدوري السـعودي، إذ 
شـارك بخمسـة مواسـم، ثالثـة منها مـع نجران 

ثم انتقـل إىل التعـاون خالل املوسـمني املاضيني.
وحصـل الحسـني عـىل لقب أفضـل صانـع ألعاب 
يف  وخـاض   ،2014 يف  السـعودي  الـدوري  يف 
الـدوري السـعودي 133 مبـاراة سـجل خاللها 24 

. ًفا هد

عمر السومة 
ولـد عمر السـومة يف مدينـة دير الزور السـورية 
الفتـوة  نـادي  مـع  بدايتـه  وكانـت   ،1989 عـام 
إىل   2011 عـام  وانتقـل   ،2008 عـام  السـوري 

الكويتـي. القادسـية 
نوتنغهـام  نـادي  إىل  انتقـل   2012 عـام  ويف 
ملـدة  تجريبيـة  كفـرتة  اإلنكليـزي،  فورسـت 
شـهر، لقي فيهـا إعجـاب مـدرب الفريـق آنذاك، 
شـون أودريسـكول، وسـجل هدفني خـالل ثالث 
ترصيـح  رشوط  توفـر  عـدم  أن  إال  مباريـات، 
مـن  السـومة  حرمـت  بريطانيـا  يف  العمـل 
“صفقـة العمـر” باللعـب يف الـدوري اإلنكليزي، 

القادسـية. إىل  العـودة  عـىل  أجـربه  مـا 
ومتيـز السـومة وملع اسـمه يف عـامل كـرة القدم 

العربيـة، مع انتقالـه إىل نادي األهيل السـعودي، 
عـام 2014، وحقـق لقـب أرسع هـداف يف العامل 
عن طريق تسـجيله 50 هدًفـا يف 45 مباراة فقط، 
كارًسا بذلـك رقـم املهاجـم الربتغـايل كريسـتيانو 

رونالـدو، الذي سـجل 50 هدًفـا يف 51 مباراة.
يف  السـومة  مـع  عقـده  األهـيل  نـادي  وجـّدد 
حزيـران العـام املـايض، ملدة ثالثـة أعـوام بقيمة 
تصـل إىل ثالثة ماليـني دوالر للموسـم الواحد، ما 

يقـارب 33 مليـون ريـال للعقـد الكامـل.

جهاد الباعور 
الباعـور من مواليد 27 حزيران 1987 يف دمشـق، 
سـوريا،  يف  الجيديـن  املدافعـني  مـن  ويعتـرب 
نـادي  إىل  األردين  الجزيـرة  نـادي  مـن  وانتقـل 

.2015 يف  السـعودية  الوحـدة 
الوحـدة  مـع  الباعـور  احـرتاف  قيمـة  وبلغـت 

دوالر. ألـف   100 السـعودي 

عمر خريبين 
العمـر الثاين يف الدوري السـعودي بعد السـومة، 

األنديـة  إىل  الواصلـني  السـوريني  أحـدث  وهـو 
السـعودية.

خريبني بدأ مشـواره مـع نادي الوحدة الدمشـقي 
يف 2011، قبـل أن ينتقـل إىل نادي القـوة الجوية 

العراقيـة يف 2013، عىل سـبيل اإلعارة.
وبعـد انتهـاء العقـد مع القـوة الجويـة انتقل إىل 
صفـوف نـادي املينـاء العراقـي ولعـب معه عرش 
قبـل  أهـداف،  عـرشة  خاللهـا  سـجل  مباريـات 
أن يعجـب بـه نـادي الظفـرة اإلمـارايت وينتقـل 
إليـه ليتألـق ويختـار كأفضـل العـب يف الـدوري 
نظـر  ليلفـت  الجمهـور،  بتصويـت  اإلمـارايت 
عـىل  طلبـه  الـذي  )الهـالل(  السـعودي  الزعيـم 
موسـم  مـن  الثـاين  القسـم  يف  اإلعـارة  سـبيل 

.2017 /2016
وبعـد انتهـاء وقـت اإلعـارة وافـق نـادي الهـالل 
عىل دفـع الرشط الجـزايئ الخاص بعقـد خريبني 
ماليـني  سـبعة  قيمتـه  والبالـغ  الظفـرة  لنـادي 
أربـع سـنوات  ملـدة  لينتقـل إىل صفوفـه  دوالر، 
بصفقـة بلغـت 20 مليـون ريـال بواقـع خمسـة 

ماليـني ريـال راتـب سـنوي.

واسـتضافت اململكة منافسـات كأس 
امللـك فهـد مـن 1992 إىل 1997 يف 
العاصمة الرياض، وشـارك بالنسـخة 
السـعودية  مـن  كل  منهـا  األوىل 
“آسـيا  وبطـل  الضيافـة  صاحبـة 
“أمريـكا  بطـل  واألرجنتـني   ،”88
الجنوبيـة 91”، وسـاحل العـاج بطل 
املتحـدة  والواليـات  “إفريقيـا92”، 
الذهبيـة  “الـكأس  بطـل  األمريكيـة 
“91، بينـام غـاب بطـل أوروبـا عـن 
النسـخة األوىل بسـبب إقامـة بطولة 
األمـم األوروبيـة يف نفـس العام يف 
السـويد، وأحرز منتخـب التانغو لقب 

األوىل.  النسـخة 
يف 1995، لعبـت سـتة منتخبات يف 
السـعودية  مقدمتهـا  يف  البطولـة 
البلـد املسـتضيف، واألرجنتـني بطـل 
ونيجرييـا   ،”93 الجنوبيـة  “أمريـكا 
“بطـل إفريقيـا 94”، واملكسـيك بطل 
واليابـان   ،”93 الذهبيـة  “الـكأس 
“بطـل آسـيا 92”، والدمنـارك “بطـل 
أوروبا 92”، وفجـرت الدمنارك حينها 
مفاجـأة مدويـة بخطـف اللقـب من 
األرجنتـني، يف املبـاراة النهائيـة التي 

انتهـت بفوزهـا بثنائيـة نظيفة، كام 
باملركـز  الفـوز  املكسـيك  اسـتطاعت 
الثالـث، بعدمـا تغلبـت عـىل نيجرييا 

بـركالت الرتجيـح.
االتحـاد  تـوىل   ،1997 عـام  ويف 
الـدويل لكرة القـدم )فيفـا( اإلرشاف 
عـىل هـذه البطولة بـداًل مـن االتحاد 
اآلسـيوي، ليطلق عليها بذلك مسـمى 

القـارات. كأس 
 ويف عـام 2005، قرر “فيفـا” إقامة 
البطولـة كل أربـع سـنوات، لتصبـح 
اختباًرا أساسـًيا قبل خـوض نهائيات 
كل  مـرة  تقـام  ألنهـا  العـامل،  كأس 
البلـد املسـتضيف  أربـع سـنوات يف 

لنهائيـات كأس العـامل.

روسيا وجهة القارات في 2017 
تجتمـع املنتخبات الثامنيـة هذا العام 
الجاريـة  النسـخة  يف  روسـيا  يف 
حالًيـا يف بـالد الثلـج، وتتنافس فيها 
عـىل شـكل مجموعتـني، املجموعـة 
روسـيا  مـن  كاًل  تضـم  األوىل 
واملكسـيك،  والربتغـال  ونيوزلنـدا 
بينـام تضـم الثانيـة أملانيـا وتشـييل 

وأسـرتاليا. والكامـريون 
القـارات  كأس  يف  روسـيا  وتشـارك 
للمـرة األوىل يف تاريخهـا والفضـل 
يعـود لحصولهـا عىل حق اسـتضافة 
يجعـل  والـذي   ،2018 العـامل  كأس 
نفـس البلـد يسـتضيف كأس القارات 
حيـث تعترب هـذه املسـابقة تجريبية 

للمونديـال.
األملـاين  املنتخـب  يشـارك  بينـام 
بكونـه بطـل كأس العـامل 2014 عىل 
األرايض الربازيليـة، بعـد الفـوز عىل 
األرجنتـني يف النهـايئ بفضل الهدف 
القاتـل ملاريـو جوتـزه يف األشـواط 
اإلضافيـة، ليحصـل املانشـافت عـىل 

مقعـد يف كأس القـارات.
بـكأس  الفائـزة  أسـرتاليا فهـي  أمـا 
كوريـا  حسـاب  عـىل   ،2015 آسـيا 
النهائيـة،  املبـاراة  يف  الجنوبيـة 
وتشـارك تشـييل لفوزها بلقـب كوبا 
األرجنتـني،  حسـاب  عـىل  أمريـكا 
وتأهلـت املكسـيك إىل كأس القـارات 
بعـد فوزهـا عـىل الواليـات املتحـدة، 
التـي  الكونـكاكاف  يف مبـاراة كأس 
جمعـت بـني بطـل الـكأس الذهبيـة 

و2015.  2013
وفـازت نيوزيالندا بكأس أوقيانيسـيا 
كأس  يف  املشـاركة  لتضمـن   2016
بابـوا  2017 بفوزهـا عـىل  القـارات 

نيوغينيـا بهـدٍف دون مقابـل.
كام اسـتطاعت الربتغـال الفوز بلقب 
كأس أمـم أوروبا 2016 عىل حسـاب 
بهـدف  فرنسـا،  األرض  أصحـاب 
نظيف سـجله إيديـر يف وقـت قاتل.

وتوجـت الكامـريون بلقـب كأس أمم 
أفريقيـا 2017 عـىل حسـاب مـرص، 
فرغـم تقـدم األخـري متكن فينسـنت 
للفـوز  بـالده  قيـادة  مـن  بكـر  أبـو 

بتسـجيل هـدف االنتصـار.

لعبة الحظوظ
تشـهد البطولـة الجاريـة حالًيـا تألق 
كل مـن منتخبـات الربتغـال بقيـادة 
النجم كريسـتيانو رونالدو، وتشـييل 
بقيـادة الالعب أليكسـيس سانشـيز، 
مشـاركته  رغـم  األملـاين  واملنتخـب 
بالصف الثـاين وإراحـة العبي الصف 
األول، بحسـب رغبـة املـدرب األملـاين 
بعد قضائهـم ملوسـم أورويب صعب.

وقـد اختتمـت مباريـات أول جولتني 
مـن منافسـات البطولـة، ومل يتمكن 
أي فريـق مـن ضـامن التأهـل لنصف 
النهـايئ، عىل بُعـد جولـة واحدة من 

نهايـة فعاليـات املجموعتني.
الذهبـي  املربـع  معـامل  وسـتتحدد 
أن  علـاًم  األخـرية،  الجولـة  خـالل 
الثامنيـة  الفـرق  بـني  مـن  سـبعة 
ماتزال متلـك حظوظًا للمـي قدًما، 
وإذا ظـل التعـادل قامئًا بـني فريقني 
أو أكـرث عـىل أسـاس مـا سـبق، فإن 
الرتتيـب سُيحسـم عـىل أسـاس عدد 
فـارق  ثـم  املواجهـات،  يف  النقـاط 
املجموعـة،  مباريـات  يف  األهـداف 
ثـم األهـداف املسـجلة يف مباريـات 

الفـرق. بـني  املبـارشة  املجموعـة 
عـدد  إىل  يلجـأ  التعـادل  حـال  ويف 
النقـاط يف سـلوك اللعـب النظيـف، 
بطاقـة   ،-1  = الصفـراء  البطاقـات 
حمـراء غـري مبـارشة = 3-، بطاقـة 
حمـراء مبـارشة = 4-، بطاقة صفراء 
 ،-5  = مبـارشة  حمـراء  وبطاقـة 
وأخـريًا سـحب قرعـة من قبـل لجنة 

املنظمـة. “فيفـا” 

كأس القارات.. 
خرج من 
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20 صفحة

2017 نيـــو  يو / ن ير حز  25 حـــــــد أل ا
السادســـة السنــــــــة   -  279 العـــــــــدد 

05-03
2015

نبيل الشربجي

أطلقـت رشطـة محافظة إدلـب الحرة حملة تحت مسـمى 

“ال تقتلنـي”، هدفهـا تفـادي أخطاء إطـالق الرصاص يف 

األفـراح وحاميـة املدنيني من هـذه الظاهرة.

وقال املـالزم أول رائد حمـود، رئيس مركـز رشطة حزارين 

يف ريـف إدلـب الجنـويب، إن الحملـة بـدأت الثالثـاء 20 

حزيـران الجـاري عىل مسـتوى محافظـة إدلـب وريفها.

هـو  الحملـة  سـبب  أن  بلـدي  لعنـب  حمـود  وأوضـح 

“الفـوىض العارمـة يف اسـتخدام السـالح، وإطـالق النار 

العشـوايئ يف املناطـق املحـررة، وخصوًصـا يف املخيامت 

مبناسـبات األفـراح، وهو مـا تسـبب بقتل وجـرح العديد 

املدنيني”. مـن 

يف  وفعـااًل  كبـريًا  كان  املدنيـني  تجـاوب  أن  إىل  وأشـار 

الحملـة، التـي شـاركت فيهـا املجالـس املحليـة ومنظمـة 

الدفـاع املـدين والهيئـات املدنيـة يف املخيـامت.

شـملت الحملـة نشـاطات متنوعـة، مـن خـالل توزيـع 

بروشـورات ورقية وحمـالت توعية للمواطنـني، وزيارات 

لألماكـن السـكنية والحواجـز العسـكرية.

ونـوه حمـود إىل أن املحاكـم الرشعيـة يف إدلـب اتخـذت 

وكانـت  املخالفـات،  هـذه  مثـل  مرتكبـي  ضـد  إجـراءات 

عقوبـة مطلـق النـار يف املـرة األوىل غرامـة ماليـة قـد 

سـالحه  منـه  ويسـحب  أمريـيك،  دوالر   100 إىل  تصـل 

ويسـجن فيـام لـو أطلـق النـار مـرة ثانيـة.

وبـات انتشـار السـالح بـني املدنيـني والعسـكريني أمـًرا 

عمـوم  يف  للمعارضـة  الخاضعـة  املناطـق  يف  مألوًفـا 

سـوريا، وإدلـب تحديـًدا، كونهـا مركـز الثقـل الرئيـيس 

السـوري. الشـامل  يف  للفصائـل 

ال تقتلني

فـاز الشـاب السـوري وائـل املـرصي مبسـابقة 
وكالـة الفضـاء الدوليـة )ناسـا(، التـي أطلقتهـا 
يف نيسـان املـايض، لتقديـم ابتـكارات وأفـكار 
يف  عالقـة  حلـول  إيجـاد  شـأنها  مـن  جديـدة 

العـامل. الكـوارث والطـوارئ حـول  حـاالت 
وائـل الـذي تـرأّس فريًقـا قربصًيا مكونًـا من 17 
شـابًا من مختلـف األعـامر واالختصاصـات، مبا 
فيهـا مجـال الهندسـة الكهربائيـة وامليكانيكيـة 
ومجـال إدارة األعـامل والرسـم، اسـتطاع الفـوز 
مـع فريقـه "Nestfold" باملركـز األول مـن بـني 

خمسـة فـرق تأهلـت للمرحلـة النهائية.

وأوضـح وائـل لعنـب بلـدي أن فريقـه فـاز عـن 
مطويـة  مالجـئ  ابتـكار  حـول  تـدور  فكـرة 
ميكـن إنزالهـا مـن الطائـرة يف حـاالت الكوارث 
والحصـار، بحيث تتسـع لـ 18 شـخًصا محارًصا 
بالكهربـاء والطعـام والـرشاب  وتكـون مـزودة 

وكل مـا يحتاجـه العالقـون يف منطقـة مـا.
لتبقـي  مجهـزة  املالجـئ  فـإن  وائـل،  وبحسـب 
األشـخاص عىل قيد الحياة سـتة أيـام، وهي مدة 
اعتربهـا وائل كافية للوصـول إىل املحارصين يف 

الكـوارث وإنقـاذ حياتهم.
مصّممـة  “الكابينـات”  أو  املالجـئ  أن  وأكّـد 

والرباكـني  والـزالزل  للحرائـق  مقاومـة  لتكـون 
الطبيعيـة. الكـوراث  ومعظـم  والفيضانـات 

أن يسـافر فريـق "Nestfold" إىل  املقـرر  ومـن 
الواليـات املتحـدة بدعوة مـن "ناسـا"، يف أيلول 
أو كانـون األول املقبـل، لتطبيـق فكـرة املالجـئ 
عـىل أرض الواقـع، أو إعطائهـا للوكالـة لتتكفل 
هـي بتطبيقهـا يف حـال مل يتمكـن الفريـق من 

السـفر، حسـبام قـال وائل.
إىل  للرحلـة  ممولـني  عـن  "نبحـث  وأضـاف 
الواليـات املتحـدة، لنتمكـن مـن تطبيـق الفكـرة 

هنـاك". املسـؤولني  مـع  ومناقشـتها 

بـدأ اهتـامم وائـل باالخرتاعـات بعمـر 16 عاًما، 
واإللكرتونيـات،  والكهربـاء  الطاقـة  مجـال  يف 
عـن  اخـرتاع  بـراءة  عـىل  للحصـول  وترشـح 
مـرشوع حـّول فيـه الـرتاب إىل طاقـة كهربائية 

مسـتدامة إلنـارة املـدن بأقـل كلفـة ممكنـة. 
وائـل املـرصي مـن مواليـد جزيـرة قـربص عـام 
1997 ألبويـن سـوريني مـن مدينـة داريـا بريف 
دمشـق، ورغـم نشـأته يف قـربص إال أنـه كان 
يـزور بلـده األم يف كل صيـف قبـل انـدالع الثورة 
عـام 2011، لكنـه مل يجد املكان املناسـب البتكار 

وتطويرها. جديـدة  أفـكار 

السوري وائل المصري
يفوز بمسابقة "ناسا" لالبتكارات
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من فعاليات حملة “ال تقتلني” في ريف إدلب الجنوبي
 23 حزيران 2017 )عنب بلدي(

أعلنـت املغـرب، بقـرار من امللـك محمد السـادس، اسـتقبالها 

 17 الجزائـر منـذ  العالقـن عـى حدودهـا مـع  للسـورين 

املايض. نيسـان 

وبحسـب مـا ذكـرت وكالـة املغـرب العـريب لألنبـاء )مـاب(، 

فـإن امللـك محمد السـادس أصـدر باًغـا، يف وقـت متأخر من 

يـوم الثاثـاء 20 حزيـران، يتضمـن تعليـات فوريـة من أجل 

“املعالجـة الفوريـة لوضعيتهـم”.

وكان 55 الجئًـا سـوريًا علقـوا يف منطقـة الحدود بـن البلدين 

بالقـرب من مدينـة فكيك املغربية قبل شـهرين، بعـد أن رفضت 

السـلطات املغربيـة إدخالهـم تحت ذريعـة “الخوف مـن تدفق 

مهاجريـن غر رشعيـن إىل البلد”. 

وجـاء يف نـص باغ الديـوان امللـي أن العاهل املغـريب ونظرًا 

لـ “اعتبارات إنسـانية وبصفة اسـتثنائية”، أعطـى تعلياته إىل 

السـلطات املعنيـة من أجل “مبـارشة املعالجة الفوريـة لوضعية 

مجموعـة مـن 13 أرسة مـن جنسـية سـورية توجـد منـذ عدة 

أسـابيع عى الحـدود الجزائريـة املغربية”.

وبحسـب البـاغ فـإن هـذه “العنايـة امللكيـة تعكـس االلتـزام 

اإلنسـاين للمملكـة يف معالجـة إشـكاليات الهجـرة، كـا أنهـا 

تـأيت يف هـذه األيـام املباركة من شـهر رمضـان األبرك، شـهر 

الرحمـة والتضامـن”.

وكانـت مشـلكة السـورين العالقـن أثـارت جـداًل وانتقـادات 

كبـرة وجهتها منظات حقوقيـة دولية لـكا الدوليتن، توترت 

عـى إثرهـا العاقـات الجزائريـة املغربيـة، إذ تبادلـت حكومتا 

البلديـن االتهامـات باملسـؤولية عـن وضع هـؤالء الاجئن.

واتهـم املغـرب الجزائر بأنها “أجـرت الاجئن السـورين عى 

الدخـول إىل بلدهـا”، إال أن الجزائـر رفضت اتهامات السـلطات 

املغربية.

وكانـت الجزائـر أعلنت، بداية حزيـران الجاري، اسـتقبالها لجميع 

السـورين العالقـن عـى الحـدود، قبل أن تعـود وتعلـن تعليق 

االسـتقبال، بسـبب “عـدم وصـول املفوضيـة السـامية لشـؤون 

الاجئـن لألمـم املتحدة إىل حـل”، حسـب الخارجيـة الجزائرية.

بعد شهرين.. المغرب تستقبل 
السوريين العالقين


