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"كنـت أعمـل عـى سـيارة نقـل بضائـع من 
درعـا إىل دمشـق، وأسـلك الطريـق الذي مير 
مـن السـويداء بشـكل يومـي، يف يـوم مـن 
أيـام كانـون الثـاين ولـدى عـوديت ليـًا من 
دمشـق تـم إيقـايف مـن قبـل مجموعـة مـن 
املسـلحني يف بلـدة املزرعة بريف السـويداء، 
أرغمـوين تحـت التهديـد عـى الرتجـل مـن 
سـياريت ووضعـوين يف سـيارة أخـرى، تـم 
اقتيـادي إىل منـزل علمت الحًقا أنـه يف قرية 
السـويداء،  ملحافظـة  التابعـة  اللحـف  رميـة 
أخـروين مبجـرد وصويل أننـي مختطف إىل 

حـني عـودة أخيهـم املخطـوف يف محافظـة 
يل  عاقـة  ال  بأنـه  مـراًرا  أخرتهـم  درعـا، 
بالخاطفـني، إال أنهـم كانـوا يجيبونني يف كل 

مـرة: أنـت مـن درعـا إذًن أنت مسـتهدف".
بـني  السـيارات  تقسـيط  مجـال  يف  "أعمـل 
إحـدى  ويف  والسـويداء،  درعـا  محافظتـي 
املـرات عندمـا كنت مسـتقًا سـياريت باتجاه 
أوقفنـي  السـويداء،  بريـف  بصمـة  قريـة 
مسـلحون ووضعـوين يف صندوق سـيارتهم 
تحـت تهديـد السـاح، بعـد حوايل سـاعتني 

.... مجهولـة  منطقـة  إىل  وصلنـا 
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عنب بلدي - خاص      

الظواهـري،  أميـن  ”القاعـدة“،  زعيـم 
"النـرة"  فـك  بعـد  أشـهرًا  انتظـر 
تسـجيًا  لينـر  بالتنظيـم،  ارتباطهـا 
الثـاين،  تريـن   29 األربعـاء  صوتيًـا، 
هاجم "الهيئـة" عـى خلفيـة االعتقاالت، 
واعتـر أن إعـان فـك االرتبـاط "منفي 

مقبـول“. وغـر 
السـوري  الشـال  وأكـدت مصـادر يف 
الطوبـايس  إيـاد  اعتقـال  بلـدي  لعنـب 
)أبـو جليبيـب األردين(، عـى حاجـز لـ 
 27 "تحريـر الشـام" يف ريـف حلـب، 
تريـن الثـاين، مـررة أنـه كان يحاول 
بينـا  درعـا،  محافظـة  إىل  التوجـه 
سـامي  األردين  أيًضـا  الهيئـة  اعتقلـت 
أنـه "مطلـوب  العريـدي، عـى خلفيـة 

للقضـاء".

حديـث "الهيئـة" عـن سـبب االعتقاالت 
مل يكـن مبـارًشا، وقـال مديـر العاقات 
اإلعاميـة فيهـا، عاد الديـن مجاهد، يف 
حديث إىل عنب بلـدي، إن "بعض الفئات 
يعملـون ضـد توجـه الهيئة إلقامـة كيان 

سـني يحشـد لدفع العـدو الصائل".
وذكـرت "تحريـر الشـام" يف بيـان عر 
منصاتهـا أن "فئات من النـاس بنظرتهم 
القـارصة وتصورهـم الضيـق املحـدود، 
كانـوا مـن البدايـة ضـد توجـه تحريـر 
الشـام لتشـكيل كيـان سـني"، مضيفـًة 
أنهـم "مل يكتفـوا مبجرد ذلك، بـل أخدوا 
يسـعون جاهديـن لتقويض هـذا البنيان 
وزعزعتـه، وبـث الفـن واألراجيـف فيه، 
مختلفـة  ذرائـع شـتى ووسـائل  تحـت 

وصلـت لدرجـة االفـرتاء والبهتان".
ضـد  ادعـاء  الئحـة  "الهيئـة"  وقدمـت 
مـن أسـمتهم "رؤوس الفتنـة"، عـى أن 
يقدمـوا ملحكمـة رشعيـة عادلـة تظهـر 
الحقيقـة، مشـرًة إىل أن "األمـر حاليًـا 
لـدى القضـاء ليقـول كلمتـه الفصـل"، 
وانتهـى األمـر بتشـكيل لجنـة "تعمـل 
إلطـاق رساح املعتقلـني بعـد كفالتهم".

مـن  بعـد طـرح  اللجنـة جـاء  تشـكيل 
ضمـن  السـوري،  الشـال  يف  مشـايخ 
وقالـت  خـر"،  "والصلـح  مبـادرة 
"الهيئـة" إنهـا للوصـول إىل حـل عميل 
محـاوالت  بعـد  للمشـكلة،  حقيقـي 
ووسـاطات مل تنجـح ثـم أعيـد تفعيلها.

الظواهري يرفض فك االرتباط 
تحـدث  الصـويت  الظواهـري  تسـجيل 
يقبـل  مل  "القاعـدة"  تنظيـم  أن  عـن 
سـابًقا أن تكـون بيعة "جبهـة النرة" 
رسيـة، واعترها مـن األخطـاء القاتلة، 

مشـرًا إىل كيـان جديد يجري إنشـاؤه 
ألكـر  الفرصـة  "أعطينـا  حاليًـا، 
عـى  التعـدي  رأينـا  لكننـا  سـنة  مـن 

يتصاعـد". الحرمـات 

ويقـول محللـون إن محـاوالت تأسـيس 
فـرع لــ "القاعـدة" يف سـوريا، برزت 
منـذ فك "النـرة" ارتباطهـا بالتنظيم، 
وذكـرت  الظواهـري،  مبايعـة  ورفـض 
يف  وعربيـة،  غربيـة  إعـام  وسـائل 
تقارير خـال تريـن األول املايض، أن 
الظواهـري كلـف مؤخرًا حمـزة بن الدن 

بتأسـيس الفـرع.
عبـد  رجـب  محمـد  اللـه  عبـد  وكان 
الرحمـن )أبـو الخـر املـري(، الرجل 
بغـارة  قتـل  "القاعـدة"،  يف  الثـاين 
املـايض،  شـباط  إدلـب،  يف  أمريكيـة 
آخريـن  مـع  يعمـل  كان  إنـه  وقيـل 
يف  للتنظيـم  جديـدة  نـواة  لتأسـيس 
سـوريا، وعى رأسـهم "أبـو جليبيب"، 
آب  يف  “النـرة”،  عـن  انشـق  الـذي 
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وحـّذر الظواهـري من "خطـر االجتياح 
الرتيك القـادم، ومحـاوالت اإليرانيني"، 
عـى  التضييـق  سياسـية  عـن  عـدا 
املتمسـكني ببيعـة "قاعـدة الجهـاد يف 
لاعتقـال  تعرضـوا  والذيـن  الشـام"، 

والتحقيـق.
وجـدد حديثه عـن "البيعـة"، واعترها 

عقـًدا يحـرم نكثـه ويجـب الوفـاء بـه، 
الشـمل. داعيًـا إىل جمع 

رسـالتان ختـم بهـا زعيـم "القاعـدة" 
تسـجيله، األوىل اعتـر فيهـا أن التنظيم 
مفتـاح  بأنـه  عنـه  يـروج  كـا  "ليـس 
لـكل املشـاكل، وليـس لـه أي عاقـة يف 
ال  والذيـن  الوحـدة  حـول  الراعـات 

الوحـدة". يريـدون 
يف  "الوحـدة  إىل  الثانيـة  يف  ودعـا 
الشـام وأن يكـون هنـاك حكومـة، وأن 

يختـار أهـل الشـام لهـم إماًمـا".
يف  البـارزة  للشـخصيات  االعتقـاالت 
"تحريـر الشـام" اسـتنكرها مجموعـة 
إىل  داعـني  قيادييهـا،  مـن  واسـعة 
إطـاق رساحهـم "وعدم شـق الصف“، 

تعبرهـم. بحسـب 
التوتـر  سـبب  عـزوا  مراقبـني  أن  إال 
األخـر إىل تغـر يف سياسـة "الهيئة"، 
التـي قـال زعيمهـا ”الجـوالين“ حـني 
فكـت ارتباطهـا بـ"القاعـدة"، إن عقيدة 
مـن  املنحـى  بـذات  سـتبقى  الفصيـل 
خـال "تحكيم رشيعـة الرحمـن وإقامة 
ديـن اللـه يف األرض ورفـع الظلـم عـن 
املظلومـني من أهـل اإلسـام والكفران".

عنب بلدي - خاص      

كان األردين إيـاد الطوبـايس )أبو جليبيب( أبرز املعتقلني 
لـدى "هيئة تحرير الشـام"، خـال الحملة األخـرة التي 
اسـتهدفت فيها التيار املنـارص لتنظيم "القاعـدة" داخل 
"الهيئـة"، بعد منعـه ثاث مرات مـن الوصـول إىل درعا.

وبـرزت عقـب اعتقـال الطوبـايس تسـاؤالت حـول 
درعـا،  نحـو  التوجـه  إىل  تدفعـه  التـي  األسـباب 
واألخـرى التـي تدعو "تحريـر الشـام" إىل منعه من 
الوصـول إىل املحافظـة، الـذي كان أمـرًا لـ"جبهـة 

النـرة" فيهـا سـابًقا.
وبـررت "تحريـر الشـام" االعتقـاالت التـي طالـت 
النـرة"،  "جبهـة  يف  سـابقني  بارزيـن  قياديـني 
ومنهـم الطوبـايس واألردين سـامي العريـدي، بأنها 

حملـة ضـد "رؤوس الفتنـة".
قبـل أيام قالـت "الهيئـة" إن "أبـو جليبيـب" اعتقل 
يف النقطـة الفاصلة بني املناطق "املحـررة" ومناطق 

"وحـدات حايـة الشـعب" الكرديـة، مشـرًة إىل أنه 
"كان يحـاول التوجـه إىل محافظـة درعا“.

سجال بين الظواهري وعطون
زعيـم تنظيـم "القاعـدة"، أميـن الظواهـري، هاجـم 
"تحريـر الشـام"، قبل يومني، عى خلفيـة االعتقاالت 
التـي بدأتها ضد منـارصي التنظيم، واعتـر أن إعان 

فـك ارتبـاط "جبهة النـرة" منفي وغـر مقبول.
وأشـار الظواهري يف التسـجيل إىل كيـان جديد يجري 
إنشـاؤه حاليًـا، وقال "أعطينـا الفرصة ألكر من سـنة 

لكننـا رأينا التعـدي عى الحرمـات يتصاعد".
الثـاين بعـد "أبـو  الرجـل  الرحيـم عطـون،  عبـد 
الخميـس  علـق  "الهيئـة"،  الجـوالين" يف  محمـد 
30 كانـون الثـاين عـى كلمـة الظواهـري، وقـال 
جليبيـب(  )أبـو  معـه  الجـوالين  الشـيخ  "جلـس 
وبـنّي لـه خطأه فيـا أقـدم عليـه، وبيّنا لـه حينها 
أننـا سـنمنعه مـن التوجه لدرعـا ألن ذهابه يسـبب 

مشـكلة كبـرة وهـذا أمـر ال عاقـة لـه مبوضـوع 
القاعـدة، وكان منـذ أن عزلنـا أبا جليبيـب من درعا 

قاعـدة". كنا  يـوم 
وأضـاف عطـون "مـن حقنـا اعتقـال مـن يسـعى 
جاهـًدا بالليـل والنهـار لشـق صفنـا باسـم القاعدة 
ويبـث الشـبه، ويطعـن يف الديـن واملنهـج، خاصـة 
بعـد أن تكـررت منا الطلبـات للكف عن مارسـة هذا 

الطعن". النـوع مـن 
وشـغل "أبو جليبيـب” منصـب أمر "النـرة" يف 
درعـا، منذ منتصـف عام 2012 وحتـى نهاية 2015، 
ووفـق مصـادر عنب بلـدي، فـإن تلك املرحلـة كانت 
"األهـم لتشـكيل ونفـوذ وسـطوة جبهـة النرة يف 
الجنـوب"، والتـي انهارت بشـكل رسيع بعـد خروج 

قادتهـا إىل إدلـب مبوجب صفقـة إقليمية.
ماريـا  "أبـو  وصـول  مـع  املرحلـة  تلـك  وتزامنـت 
القحطـاين" إىل درعـا، قادًمـا من املنطقـة الرقية، 

وشـهدت حينهـا عمليـات اغتيـال.

ثالث محاوالت باءت بالفشل
وفـق حديـث عطـون، فـإن "تحريـر الشـام" منعت 
الطوبايس قبل أشـهر من الذهـاب إىل درعا، موضًحا 
"عـزم عى الذهاب وأرسـل أهله دون تنسـيق وترتيب 
لألمـر، وحني وصلـت لحاجزنـا القريب مـن الحدود 
مـع مناطق النظـام أعدناهـا وأطفالها دومنـا اعتقال 

تحقيق". وال 
عقـب الحادثـة جلـس الجوالين مـع "أبـو جليبيب"، 
وتحـدث عـن منعـه مـن التوجـه إىل درعـا، وأشـار 
الجـوالين إىل أن الطوبـايس "حـاول الذهـاب لدرعا 
مـرة ثانيـة مـع أهله، ولكـن بعـد توغلـه يف مناطق 
النظـام تركـه املهـرب ولـوال لطـف اللـه به ألمسـكه 

وأهله". النظـام 
املـرة الثالثـة كانـت قبل أيـام، لـدى اعتقالـه من قبل 
"الهيئـة"، ولفت عطـون إىل أنه "اعتقـل وأبقينا أهله 

يف السـيارة لبضع سـاعات ثم رددناهـم لبيتهم“.

لماذا توجه الطوباسي إلى درعا؟
ووفـق مـا تحدثـت مصـادر مطلعة عـى الوضع يف 
درعـا، فـإن للطوبـايس "نفـوذًا قويًـا" يف الجنوب 
وخاصـة مـع انتشـار "الجهاديـني" األردنيـني يف 

. ملنطقة ا
يعـود  أن  مـن  الشـام"  "تحريـر  تخـوف  ويكمـن 
"أبـو جليبيـب"، ويجتمـع مـع قـادة "الهيئـة" يف 
درعـا، وفـق املصـادر، التـي أشـارت إىل أنـه "رمبا 
يتحـدث عـن الفـرتة التـي كان خالهـا أمـرًا وعـن 
دور الظواهـري والجـوالين، وإقناعهـم بـرتك األخر 

لصالـح زعيـم تنظيـم القاعـدة الحـايل".
املصـادر ذاتهـا قالـت إن سـطوة الجـوالين "غـر 
كبـرة" عى أعضـاء "الهيئـة" يف الجنوب، مشـرًة 
إىل أنه أرسـل قبل أشـهر قياديني إىل درعا لتحسـني 
صورتـه، إال أنه "مل ينجـح"، األمر الـذي جلب تخوفًا 

مـن خسـارته لقطاع الجنـوب، وفـق تعبرها.
مصـادر أخـرى اعتـرت أن "أبو جليبيـب" غر مرحب 
بـه يف الجنـوب، موضحـًة "فصائـل الجيـش الحـر 
واألردن لـن ترتكه عى راحته إلحيـاء القاعدة من جديد، 
كـا أنه لـن يكون مرحبًا بـه لدى )جيش خالـد(، املتهم 
مببايعته تنظيـم )الدولة اإلسـامية(، ما يجعله يف بيئة 
معاديـة، "إال يف حـال كانـت هنـاك تفاصيـل خفية أو 

أوراق ضغـط بحوزتـه توفر لـه الحاية“.

سجال متأخر بين "القاعدة" و"تحرير الشام"

لماذا منعت "تحرير الشام" إياد الطوباسي
من الوصول إلى درعا؟

بالتنظيم،  ارتباطها  األخيرة  أن فكت  العلن، منذ  إلى  الشام" فعلًيا  "القاعدة" و"هيئة تحرير  تنظيم  بين  الخالفات  لم تظهر 
الماضية، أظهرت تبايًنا في رؤى وتوجهات  الثاني الماضي، إال أن اعتقاالٍت طالت مناصري "القاعدة" خالل األيام  كانون 

”الهيئة". ضمن  فاعلة  شخصيات 

إياد الطوباسي )يسار الصورة( خالل محاكمته من قبل لجنة شرعية في درعا - 2015 )حسابات جهادية في تويتر(

إن من  قال ناشطون 
الشيخ  املعتقلني،  بني 
السوري"،  "أبو هامم 

العسكري  القائد 
"النرصة"،  يف  السابق 

القاسم  "أبو  والشيخ 
األردين"، نائب "أبو 
الزرقاوي"،  مصعب 

تنظيم  عضو 
يف  السابق  "القاعدة" 
أعلن عن  الذي  العراق، 
مقتلـه بغارة أمريكية 

.2006 عام 
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لكن أحام دي ميسـتورا بـدأت تتاىش، ولو 
مؤقتًـا، بعد انتهاء املرحلـة األوىل من الجولة 
الثامنة مـن مفاوضات جنيف بـني األطراف 

السـورية دون إحراز أي تقدم يذكر.

12 بنًدا رد المعارضة 
على "ال ورقة" دي ميستورا

املرحلـة األوىل انتهـت دون تحقيـق دي 
مفاوضـات  بإجـراء  لهدفـه  ميسـتورا 
ومناقشـة  الطرفـني  بـني  مبـارشة 
الدسـتور بينهـا، واكتفـى بالتنقـل بني 
غرفتـي الوفديـن وتقديـم وثيقـة مبادئ 
أساسـية جديـدة خضعـت لتعديات عن 
خـال  قدمهـا  التـي  السـابقة  الوثيقـة 

املاضيـة. الجـوالت 
وتضمنـت الوثيقـة التـي عنونـت بـ "ال 
ورقـة"، لشـموليتها وعموميتهـا، التأكيد 
عـى أن سـوريا "دولـة غـر طائفيـة"، 
لـإدارات  "ممثلـني  وجـود  ورضورة 
"الجيـش  عمـل  إىل  إضافـة  املحليـة"، 
مبوجـب  األمـن  و"أجهـزة  الوطنـي" 
الدسـتور"، لتبـدأ ردود الطرفـني عليها.

وفـد املعارضـة قـدم ورقـة مـن 12 بنًدا 
رًدا عـى ورقـة دي ميسـتورا، وحصلـت 
الكاملـة،  النسـخة  عـى  بلـدي  عنـب 
وحـدة  حـول  بنـوًدا  تضمنـت  التـي 
األرايض والحـق باسـتعادة املحتـل منها 
والدميقراطيـة وشـكل الدولـة باملجمـل 
"وليـس شـكل النظـام، كـا أن مسـار 
أخـرى"،  مسـألة  السـيايس  االنتقـال 
"الهيئـة  مستشـار  قـال  مـا  بحسـب 
يحيـى  الدكتـور  للمفاوضـات،  العليـا" 

بلـدي. لعنـب  العريـي، 
بسـيادة  بااللتـزام  املعارضـة  رد  وبـدأ 
دولـة  باعتبارهـا  واسـتقالها،  الدولـة 
عـى  تقـوم  طائفيـة  غـر  دميقراطيـة 
املواطنـة املتسـاوية، إضافـة إىل االلتزام 
بالوحـدة الوطنيـة والامركزيـة اإلدارية 
عى أسـاس التنميـة الشـاملة واملتوازنة.

وتسـتمر املؤسسـات العامـة للدولة عى 
أن يُحّسـن أداؤهـا، ويتـم حايـة البنـى 
والخاصـة  العامـة  واملمتلـكات  التحتيـة 
جنيـف،  بيـان  عليـه  نـص  مـا  وفـق 
ويكفـل   ،2254 و   2118 والقـراران 
السـوري"  "الجيـش  إصـاح  الدسـتور 
ليكـون "وطنيًـا وواحـًدا ومبنيًـا عـى 
أسـس وطنية ملتزًما الحياد السـيايس".

بحايـة  االلتـزام  الـرد،  بنـود  ومـن 
والحريـات  اإلنسـان  حقـوق  واحـرتام 
العامـة، وتتضمن سـوريا جميـع األديان 

والتقاليـد. والحضـارات 
لصـون وحايـة  دعـوة  الـرد  وتضمـن 
الطبيعيـة  والبنيـة  الوطنـي  الـرتاث 
إضافـة  القادمـة،  األجيـال  لصالـح 
والفئـات  للمسـنني  الدعـم  توفـر  إىل 
الضعيفـة التـي تشـمل ذوي االحتياجات 
الخاصـة وضحايا الحـرب، والتأكيد عى 
مبـدأ املسـاءلة واملحاسـبة عـى مـا نفذ 

وينفـذ مـن "جرائـم حـرب".
القوانـني  باعتبـار  البنـود  وختمـت 
 ،2011 آذار  بعـد  الصـادرة  واملراسـيم 
خاضعـة ملراجعة لجـان قانونيـة خاصة 

إلغائهـا. أو  إلقرارهـا 

عودة النظام لجنيف غير محسومة
كان  السـوري  النظـام  وفـد  موقـف 

مغايرًا، إذ اتهم رئيسـه، بشـار الجعفري، 
دي ميسـتورا بارتـكاب أخطـاء وتجـاوز 
أطـراف  بـني  كوسـيط  صاحياتـه 
مبـادئ  ورقـة  قـدم  حـني  التفـاوض، 
دون التشـاور مسـبًقا مع وفـد الحكومة 
الوسـيط  "عـى  إنـه  قائـًا  السـورية، 
الـدويل استشـارتنا بشـأن ورقتـه قبـل 
طرحهـا، وهو مل يقـدم أي رد عى الورقة 

التـي قدمناهـا قبـل تسـعة أشـهر".
ورفـض الجعفـري الدخـول يف محادثـات 
مبـارشة مـع وفـد املعارضـة، التي يسـعى 
إليها دي ميسـتورا، مـا دام بيـان "الرياض 

2" قامئًـا، معتـرًا أنـه "عـودة إىل الـوراء 
واسـتفزازي وهو مرفوض جملة وتفصيًا".

وكانـت املعارضة السـورية اتفقت يف بيانها 
الختامـي مـن الريـاض عى رحيـل رئيس 
النظـام، بشـار األسـد، قبـل بـدء املرحلـة 
االنتقاليـة، مـن بني مجموعـة مـن البنود.

الجعفـري أعلن مغـادرة جنيـف وانتهاء 
الجولـة بالنسـبة لوفد النظـام، يف حني 
الثاثـاء  املفاوضـات،  إىل  عودتـه  تـرك 
املقبـل، غر محسـومة، بالرغـم من دعوة 
دي ميسـتورا للوفديـن االجتـاع مجدًدا، 
لكـن الجعفري أشـار إىل أن السـلطة يف 

دمشـق سـتقرر العودة.
الجولـة  عـى  الحكـم  مبكـرًا  ومـازال 
الثامنـة من جنيف بالفشـل، لكن وسـط 
بـرورة  السـورية  املعارضـة  متسـك 
األسـد،  بشـار  النظـام،  رئيـس  رحيـل 
بدايـة املرحلـة االنتقالية، وعـدم تقدميها 
النظـام  ووضـع  جهـة،  مـن  تنـازالت 
عراقيـل ورفضـه ألي مسـودة أو وثيقـة 
مـن  األسـد  ومصـر  الدسـتور  تناقـش 
جهـة، ميكـن القول بـأن الجولـة الثامنة 
يف طريقها للفشـل وسـط عـدم اعرتاف 

دي ميسـتورا بذلـك.
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تحـاول قوات األسـد وامليليشـيات املسـاندة لها تغير 
الخريطـة يف ريفـي حـاة وحلـب لصالحهـا بـذات 
الطريقـة التـي اتبعتها يف املـدن واملناطق السـورية 
أنهـا  إال  الرقيـة،  املنطقـة  يف  خاصـًة  األخـرى، 
تصطـدم بخطط عسـكرية تتبعها فصائـل املعارضة 

السورية.
األيـام  السـوري، يف  النظـام  محـور جديـد فتحـه 
إىل  الرقـي،  الجنـويب  حلـب  ريـف  يف  املاضيـة، 
جانـب املحـور الـذي تسـر فيـه قواتـه يف ريـف 
حـاة الشـايل والرقـي، يف خطـوة تسـعى مـن 
ورائهـا الوصـول إىل مطار أبـو الضهور العسـكري 

الجنـويب. إدلـب  ريـف  "االسـرتاتيجي" يف 
ويتزامـن تقـدم قـوات األسـد يف املنطقة مـع غارات 
الـرويس  الحـريب  الطـران  جويـة ”مكثفـة" مـن 
عـى كل من مناطـق الرهجـان، الحمدانيـة، الجنينة، 
وزغـر، األمـر الذي أجـر مئات عائـات املنطقة عى 
النـزوح للمناطـق األكـر أمًنـا يف ريف مدينـة إدلب.

"تاو" يعيق التقدم
لهـا  كان  ”تـاو"،  املوجهـة  األمريكيـة  الصواريـخ 
األثـر األبرز يف صـد محـاوالت تقدم قوات األسـد، 
السـورية  املعارضـة  فصائـل  عليهـا  اعتمـدت  إذ 
املنطقـة  طبيعـة  وسـاعدتها  أسـايس،  بشـكل 
الجغرافيـة التـي تحـاول قـوات األسـد التوغـل من 

خالهـا.
وتقاتـل "هيئة تحرير الشـام“ يف املنطقة، إىل جانب 
فصائـل "الجيـش الحر" املتمثلة بــ "جيش النر"، 

"جيـش العـزة"، "جيش إدلـب الحر"، والتـي أعلنت 
قـوات  للمعركـة ضـد  األوىل  األيـام  انضامهـا يف 

األسد.
وسـائل إعام النظام أعلنت أن قوات األسـد سـيطرت 
عـى مسـاحات واسـعة يف ريـف حلـب الجنـويب، 
منهـا قـرى عبيسـان وعزيـزة، واعرتفـت أن التقـدم 
بقصد السـيطرة عى مطـار أبو الضهور العسـكري.

إال أنـه مل متـض أيـام عـى االقتحـام حتـى أعلنـت 
فصائـل املعارضـة السـورية اسـرتجاع كافـة النقاط 
التي خرستهـا، والتي اعترهـا نقاطًا "بـاردة" بعيدة 

عن خـط االشـتباكات األسـايس.
وبحسـب خريطـة السـيطرة امليدانية انطلقـت قوات 
ملنطقـة  الغربيـة  الجهـة  مـن  محورهـا  يف  األسـد 
خنـارص، وسـيطرت عى كل من رشـادية، املشـرفة، 

ربيط. وخربـة 
وتحـاول التوغـل يف عمـق املناطـق التـي تسـيطر 
عليهـا فصائـل املعارضـة يف ريـف إدلـب الرقـي، 
وصـواًل ملطار أبو الضهـور التي يفصلهـا عنه حوايل 

28 كيلومـرتًا.
وكانـت مصادر عسـكرية أكـدت لعنب بلـدي، أواخر 
تريـن األول املـايض، وصول تعزيزات للميليشـيات 
اإليرانيـة، رشقـي إدلـب ويف املنطقـة الشـالية من 
منطقـة  يف  "روتينيـة"  تعزيـزات  وسـط  حـاة، 

الحـارض وتالـني جنـويب حلب.
ورجحت املصادر أن تشـهد املنطقـة معارك "طاحنة" 
بـني قـوات العشـائر التـي شـكلت بدعم روسـيا يف 
وقـت سـابق، ومقاتـيل "هيئـة تحرير الشـام"، بعد 
تعيـني وزارة الدفـاع النظـام السـوري، اللـواء محمد 

خضور، قائـًدا مؤقتًـا للمعركة.

جبهتان شرقي حماة
ال تنفصـل املواجهـات جنـويب حلـب عـن نظرتهـا 
يف ريـف حـاة الرقـي فالهـدف واحد هـو املطار 

العسـكري يف ريـف إدلـب الجنـويب.
فصائـل  تخوضهـا  بجبهتـني  املعـارك  وتتمثـل 
األسـد  قـوات  ضـد  األوىل  السـورية،  املعارضـة 
تنظيـم  والثانيـة ضـد  لهـا،  املسـاندة  وامليليشـيات 
"الدولة اإلسـامية" الـذي يحاول التوغـل أيًضا داخل 

إدلـب. ملحافظـة  اإلداريـة  الحـدود 
قريـة  خـال  مـن  التقـدم  األسـد  قـوات  تحـاول 
املسـرتيحة، والتي شـهدت عمليات كر وفـر يف األيام 
املاضيـة، دون تثبيت عسـكري ألي طـرف فيها حتى 

اآلن.
أما تنظيم "الدولة اإلسـامية" فتقدم بشـكل مفاجئ، 
وسـيطر عى عـرات القـرى رشقي حـاة، ما جعله 
يقـرتب مـن الحـدود اإلداريـة ملحافظة إدلب ملسـافة 

تقدر بأقـل من خمسـة كيلومرتات.
وبـررت "تحريـر الشـام" التقـدم عـى لسـان عاد 
الديـن مجاهـد، مديـر العاقـات اإلعامية فيهـا، بأن 
"املعارك يف البادية رشسـة، فجغرافية األرض تسـمح 
بتقـدم القوات العسـكرية لنـا ولهم بشـكل رسيع".

ووفـق مجاهـد، فـإن العمـل العسـكري يف املنطقة، 
دون  الباديـة  يف  طويلـة  مسـافات  بقطـع  يتمثـل 
دخـول القرى، عـن طريـق االلتفاف حـول مجموعة 
منهـا، مشـرًا إىل أنها "االسـرتاتيجية التـي يعتمدها 

املجاهـدون هنـاك وكذلـك تنظيـم الدولـة".
ووصـف مديـر العاقـات اإلعاميـة تلـك الطريقـة 
بأنهـا "رسيعة يف تحقيـق األهـداف وال تحتاج لعتاد 
ومدفعيـات ألنها معركـة مواجهة وجًها لوجـه"، الفتًا 

إىل أن النظـام يعتمـد التغطيـة الكثيفـة بالطـران 
واملدفعيـة ثـم التقـدم الري.

هـدف النظـام والتنظيـم، مـن وجهـة نظـر مجاهد، 
يكمـن يف "التمـدد يف البادية واملنـاورة للوصول إىل 
مناطـق عسـكرية، يسـتطيعون مـن خالهـا تثبيت 

القـوات كالجبـال والهضاب".
وأكـد أن معـارك كـر وفـر تجـري يف املنطقـة لدى 
سـؤاله عـن القـرى التـي يسـيطر عليهـا التنظيـم، 
مشـرًا إىل أن "املعارك مسـتمرة، والتنظيم يسترس 
بالقتـال ألنه مل يعد خلفـه مكان ينسـحب إليه وليس 
لديـه مـا يخـرسه، يف ظـل أعـداد القتـى الكبـرة 

صفوفه". ضمـن 

أحالم دي ميستورا تتالشى 

النظام السوري يضع العصي في عجالت ”جنيف“

في ريفي حلب وحماة

"تاو" يعيق تقدم قوات األسد

أمل كبير ساقه مبعوث األمم المتحدة إلى سوريا، دي ميستورا، لماليين السوريين عندما توقع أن يكون تشرين األول الماضي حاسًما في الحرب. 
األشهر الماضية لم تخُل من تصريحات متكررة للمبعوث األممي بانتهاء الحرب، والتوصل إلى حل سياسي، إذ توقع، في 17 آب الماضي، أن يكون شهر 

أيلول بداية لتحوالت نوعية، قبل لقاء مفاوضات جنيف التي توقعها حاسمة إلنهاء الحرب، ليجدد تفاؤله، في أيلول الماضي، بنهاية الحرب في سوريا.
وفد المعارضة السورية يصل إلى مقر اجتماع مع دي ميستورا في جنيف- 1 كانون األول 2017 )رويترز(

خريطة توضح  توزع السيطرة العسكرية وتقدم قوات النظام 
)livemap( وقوات تنظيم الدولة باتجاه مطار أبو الضهور

 مطار
أبو الضهور

حماة

خناصر
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عنب بلدي - مهند البكور     

يف  توقفـت  كانـت  التعليميـة  العمليـة 
 ،2012 عـام  الشـايل  حمـص  ريـف 
وشـهدت نهضـة تدريجيـة مـع دخـول 
غـر  منظـات  رعـت  إذ   ،2014 عـام 
حكوميـة مشـاريع تعليميـة يف املنطقة.

الدعم المادي "محدود"
ماتـزال  واملشـاكل،  الصعوبـات  رغـم 
شـايل  قامئـة  التعليميـة  العمليـة 
الرتبيـة  مديـر  بحسـب  حمـص، 
نـور  حمـص،  يف  الحـرة  والتعليـم 
الديـن الخـر، الـذي أوضـح لعنـب 

يعـاين  التعليمـي  القطـاع  أن  بلـدي 
مـن صعوبـات، أبرزهـا غيـاب الكادر 
التعليمـي املؤهـل بشـكل جيـد وعـدم 
الكافيـة  التعليميـة  الوسـائل  وجـود 
محدوديـة  إىل  إضافـًة  للمدرسـني، 
إلمتـام  الصالـح  املـدريس  البنـاء 
جـراء  وذلـك  التعليميـة،  العمليـة 
بالقذائـف  املـدارس  اسـتهداف 
جانـب  إىل  الجـوي،  والقصـف 
والخزانـات  املدرسـية  املقاعـد  قلـة 
إىل  باإلضافـة  الصـف،  وطـاوالت 

اإلدارة. مسـتلزمات 
ويعتـر تقطـع الدعـم لرواتـب املعلمني 
مـن أبـرز املعوقـات، بحسـب الخـر، 

الـذي قـال إن ذلـك زاد املعانـاة أكـر، 
هـذا  املـدارس  بعـض  إغـاق  إىل  وأدى 
العام، باسـتثناء بعض املـدارس املدعومة 

مـن قبـل املنظـات بشـكل مبارش.
خالـه  مـن  خاطـب  نـداًء  ووجـه 
لتقديـم  للتعليـم  الداعمـة  املنظـات 
العمليـة  اسـتمرار  شـأنها  مـن  حلـول 
التعليميـة والرتبويـة يف ريـف حمص 

يل. لشـا ا

ثالثة طالب على نسخة منهاج واحدة 
املـدارس مـن  السـياق، تعـاين  يف ذات 
نـدرة الكتـب الدراسـية وخاصـة املرحلة 
أربعـة  أو  ثاثـة  يجتمـع  إذ  الثانويـة، 

طـاب يف الثانويـة عـى نسـخة منهاج 
واحـدة، بسـبب نـدرة النسـخ ويف حال 

وجـدت فأسـعارها مرتفعـة.
الطالـب محمـد الخالـد من بـني الطاب 
عـى  الحصـول  يسـتطيعوا  مل  الذيـن 
أي نسـخة، وقـال لعنـب بلدي إن سـعر 
لـرة  آالف  عـرة  إىل  يصـل  النسـخة 

سـورية يف حـال توفرهـا. 
وأكدت عـدة مدارس يف الريف الشـايل 
لعنب بلـدي أن املناهج الثانويـة مفقودة 

. ًما متا
ووجهـت دعـوات لــ "الهـال األحمـر 
مناهـج  إدخـال  أجـل  مـن  السـوري" 
ملختلـف املراحـل الدراسـية ضمـن قافلة 

املسـاعدات اإلنسـانية التي دخلت الحولة 
مسـبًقا، إال أن "الهـال" أدخـل كميـة ال 

تكفـي ربـع مـدارس منطقـة الحولـة.

منظمة ترعى عاًما دراسًيا 
في تسع مدارس

اتجهـت بعـض املنظـات إىل مشـاريع 
تعليميـة بهدف سـد العجـز يف املنطقة، 
ومـن بينهـا منظمة "بركـة" اإلنسـانية، 
"بالعلـم  مـروع  عـى  تعمـل  التـي 
نسـمو"، والـذي يضمـن عاًمـا دراسـيًا 
لتاميـذ وطـاب ريـف حمـص  كامـًا 
محـددة  مـدارس  يف  وبـدأ  الشـايل، 
مطلـع تريـن األول املـايض، تزامًنا مع 
انطـاق العـام الـدرايس 2018-2017.

ويـأيت املـروع يف ظـل سـوء الوضـع 
التعليمـي شـايل حمص، رغم اسـتمرار 
عمل املـدارس التابعـة للنظام السـوري، 
وأخـرى تتبـع ملديريـة الرتبيـة والتعليم 

املؤقتة. الحكومـة  يف 
ويف حديـث سـابق مـع مديـر املـروع 
إن  قـال  أوزون،  محمـد  "بركـة"،  يف 
املـروع مقسـم عـى مناطـق الرسـن 
وتلبيسـة وما حولها، إضافـة إىل الحولة 

)مدينـة تلـدو ومـا حولهـا(.
مراحـل،  ثـاث  عـى  املـروع  وبـدأ 
انتهـت األوىل وشـملت دورات تدريبيـة 
للمدرسـني العاملـني فيـه، لتبـدأ الثانية 
تقويـة  دورات  متضمنـة  أيلـول  خـال 
الشـايل،  الريـف  يف  الطـاب  لكافـة 
وتنتهـي  مـدار شـهرين،  تسـتمر عـى 
قبـل بـدء العام الـدرايس ضمـن املرحلة 

الثالثـة.
ووفـق أوزون، فـإن العمـل يشـمل ثاث 
مـدارس يف كل منطقة، أي تسـع مدارس 
ضمـن كامـل املـروع، ويوضـح مديره 
أنـه "يضـم 150 مدرًسـا ويسـتفيد منه 

قرابـة 2600 تلميـذ وطالب".
املناهج الدراسـية ضمن "بالعلم نسـمو"، 
هـي نفسـها املعتمدة من مديريـة الرتبية 
والتعليـم يف الحكومـة املؤقتـة، وتضـم 
املدارس التسـع طـاب املرحلـة الثانوية، 
عـدا واحـدة منهـا )مدرسـة املسـتقبل(، 
فتشـمل املراحـل التعليميـة مـن الصـف 
األول وحتـى الثانوية العامـة )بكالوريا(.

إدلب - طارق أبو زياد    

انتـرت ظاهرة تجـارة السـال اإلغاثية يف أسـواق 
إدلـب، لتختص بعـض املحات بييع املعلبـات اإلغاثية 
فقـط، ومنهـا مـن اختـص ببيـع املـواد املتفرقة، يف 
حـني توجـد بعـض املحـات تبيـع السـال اإلغاثية 
املغلفـة كـا يتـم اسـتامها، وبـات مـن الطبيعي أن 
تجد سـلة ملنظمـة "القلـب الكبـر" مثـًا أو منظمة 
"بنفسـج" وغرهـا تباع كاملـة وبأسـعار متفاوتة.

ال تنسيق بين المنظمات
وحـول وصـول هذه املـواد املنتـرة إىل األسـواق 
وكيفيـة حصـول املحـال التجاريـة عليهـا، أوضـح 
عبيـدة كريـج، صاحـب دكان لبيـع املـواد اإلغاثية 
يف إدلـب، أن "املسـتهلكني هـم أنفسـهم املصـدر 
الرئيـي لهـذه املـواد. نقـوم برائهـا باملفرق كل 
قطعـة عـى حـدة"، نافيًـا رشاءهـا بالجملـة مـن 

معني. مـكان 
وأكـد كريـج لعنـب بلـدي أن املواطنـني يسـتبدلون 
ليسـوا  املعونـة،  املوجـودة يف سـلة  املـواد  بعـض 
بحاجتهـا، كأكيـاس املعكرونـة مثـًا، مبـواد أخـرى 
التوافـق عـى السـعر، يف ظـل  بحاجـة لهـا بعـد 
محاولـة صاحـب املحل تحصيـل املادة بأدىن سـعر، 
بينـا ال مياطـل املواطـن كونـه حصـل عـى املـادة 
باملجـان وليس لديـه مشـكلة ببيعها بأقل مـن مثنها 

الحقيقـي.
املديـر اإلداري ملنظمـة بنفسـج، مالـك الزيـر، أكـد 
لعنـب بلـدي أن هنالـك مـواد ضمـن السـلة ال ميكن 
للعائلـة اسـتهاكها ضمـن الشـهر، ومـواد ال تعجب 
املسـتفيد، فيقـوم ببيعها أو اسـتبدالها مبـواد أخرى، 

إضافة إىل وجـود بعض املسـتفيدين الذين يحصلون 
عـى إعانـات مـن جهـات أخـرى قـد تكـون خـارج 
املدينـة فتفيـض عندهـم املـواد اإلغاثيـة فيقومـون 

الفائض. ببيـع 
تقييـم  إعـادة  نحـاول  "دامئًـا  أنـه  اعتـر  الزيـر 
وإضافـة  البعـض  بحرمـان  ونقـوم  للمسـتفيدين، 
آخريـن جدد ومع ذلـك فالظاهـرة مسـتمرة"، مؤكًدا 
سـعيه الدائـم لحل املشـكلة عـن طريق التعـاون مع 

األخـرى. املنظـات 
كـا اعتـر أن غياب التنسـيق بني املنظـات أدى إىل 
اسـتام املواطن املسـاعدة مرتـني، إذ "ينتقـل النازح 
بـني مدينة وأخـرى، ويبقي عى التسـجيل يف مكان 
الجديـد، مـا  املـكان  السـابق، ويسـجل يف  إقامتـه 
ميكنـه مـن الحصول عـى املسـاعدة يف املنطقتني".

سعر السلة أغلى من المفّرق
األسـعار تختلـف باختـاف توافـر املـواد بـني يدي 
املسـتهلكني وتوزيعهـا مـن قبـل املنظات، بحسـب 
مـا أكـده منـر حـج سـعد، صاحـب عربـة متنقلـة 
لبيـع املعلبـات اإلغاثيـة يف مدينـة إدلب، الذي أشـار 
إىل أنـه ال توجـد أسـعار ثابتـة، وهـذه املـواد كــ 
”البورصـة“، يرتنـح سـعرها بحسـب توافـر املادة.

وأوضـح سـعد أن املنظمـة عندما تـوزع عـدًدا كبرًا 
مـن السـلل عـى النازحـني، تكـر املواد يف السـوق 
وخاصـة يف بدايـة الشـهر عـادة، ما يـؤدي إىل بيع 
السـلة كاملـة بشـكل أكـر مـن بيـع املـواد متفرقة، 
وقـد يبلـغ سـعر السـلة الواحـدة سـتة آالف لـرة 
سـورية، يف حـني أن املـواد التـي بداخلهـا تسـاوي 
ضعف سـعرها إذا تـم رشاؤها مـن املتاجـر العادية، 
وميكـن أن يرتفـع السـعر إىل عـرة آالف يف حـال 

ارتفـع  مهـا  لكـن  التوزيـع،  يف  شـح  هنـاك  كان 
السـعر لن يصل لسـعر املـواد يف حالتهـا الطبيعية.

المقايضة مبدأ أساسي
وإىل جانـب بيع املـواد اإلغاثية، انتـرت املقايضة بني 
البائعني واملشـرتين، إذ يقوم املواطن الـذي يتوفر لديه 
عـدد كبر من املـواد اإلغاثية باسـتبدالها ببعـض املواد 
األخـرى، بحسـب سـعد، الـذي أكـد أن هامـش الربح 
يكـون لنا من خال تأمـني البديل للزبـون، فمثًا نقوم 

مبقايضـة كل علبتـني فول مع علبـة مرتديا.
واعتـر أن املبـدأ الرئيي للعمـل هو املقايضـة، مؤكًدا 
أن كل مـا يريـده املواطـن مـن املـواد الغذائيـة متوفر 
للمقايضة، فـإذا كان لديـه فائض من أكيـاس الطحني 

ويريـد اسـتبدالها بزيـت الزيتـون أو األرز ال بأس.
كـا اعتـر خليل عبـد الجليـل، النـازح مـن مدينة 
إذ إن  أمـًرا طبيعيًـا،  املقايضـة تعتـر  أن  حمـص، 
جميـع املواطنـني يُبدلـون املـواد غر الازمـة لهم 

مبـواد يحتاجونهـا.

المنظمات تدخل على خط الشراء
عمليـة املقايضة والبيـع تعتر أمرًا طبيعيًـا، لكن امللفت 
هـو رشاء املنظات اإلنسـانية لهذه املـواد ووضعها من 
جديـد يف علب املعونة وتقدميها مجـددًا إىل املواطنني، 
بحسـب ما أكـده، منار العبيـي، املختص ببيـع املواد 

التموينية كالطحـني واألرز والرغل.
وقـال العبيـي إن من يشـرتي املـواد ليـس األهايل 
فقـط، فهنـاك بعـض املنظات تشـرتي كميـات من 
محلـه، ثم تعبـأ بأكياس وتوضـع يف السـلل، ويعاد 
توزيعهـا مجـدًدا عـى النازحـني، ألن سـعر املـادة 

اإلغاثيـة أقل مـن السـعر الحر.

لكل ثالثة طالب نسخة منهاج واحدة

الدعم المالي يهدد العملية التعليمية بريف حمص

أسواق للمواد 
اإلغاثية في إدلب.. 

منظمات
تدخل على 
خط الشراء

مدرسة متضررة جراء القصف الجوي على مدينة عقرب بريف حماة الجنوبي - 1 كانون األول - )عنب بلدي(

تعاني العملية التعليمية في ريف حمص الشمالي من غياب المناهج الدراسية وعدم توفر الدعم المادي 
وندرة المدرسين االختصاصيين ذوي الخبرة، الذين قل عددهم على خلفية حركة الهجرة الكبيرة التي 

شهدتها المنطقة، قبل إطباق الحصار على الريف الشمالي المحاصر من قبل قوات األسد.
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تتناقض الحياة اليومية لشباب مدينة حماة بين مناطق سيطرة النظام السوري وما يرتبط بها من عمليات اعتقال وتعذيب، وبين المناطق 
الخاضعة لسيطرة المعارضة، التي تغيب فيها فرص العمل، وتعاني من شح في الموارد المالية واالقتصادية.

عنـب بلدي - درعا     

يسـتعد ريـاض النحـاس، أحـد قاطني 
بلـدة طفـس يف ريـف درعـا الغـريب، 
بالبحـث عـن وسـائل  الشـتاء،  لفصـل 
عـى  مركـزًا  ولعائلتـه،  لـه  التدفئـة 
أمًنـا واألقـل  األكـر  الوسـائل  اختيـار 
الحاليـة  الظـروف  ملامئـة  تكلفـة، 
وخاصـة االقتصاديـة، التـي متـر بهـا 
فصائـل  لسـيطرة  الخاضعـة  املناطـق 

السـورية. املعارضـة 

والظـروف  الشـتاء  قـدوم  ويشـّكل 
املناخيـة املرتبطـة بـه خـرًا غر سـار 
عـى سـكان املخيـات، وعـى املقيمني 
الطائـرات  هدمتهـا  أسـقف  تحـت 
يف  السـوري  والنظـام  الروسـية 
التـي  املتكـررة  العسـكرية  الحمـات 
طالـت املنطقـة يف السـنوات املاضيـة.

تفكير إلى  يحتاج  االختيار 
أن  بلـدي  لعنـب  ريـاض  وأوضـح 
وسـائل التدفئـة ليسـت متوفرة بشـكل 
دائـم، وتقابلهـا أسـعار مرتفعـة أيًضا، 
إىل  يحتـاج  "االختيـار  أن  معتـرًا 

. " تكفـر

وأشـار إىل أنـه عقـب انقطـاع املازوت 
مـن  يـأيت  كان  الـذي  ”األنبـاري“، 
عـر  ”الدولـة“  تنظيـم  مناطـق 
املـازوت  عـى  واالعتـاد  السـويداء، 
النظـام  سـيطرة  مناطـق  مـن  القـادم 
املتوفـرة  الكميـات  السـوري، أصبحـت 
مرتفـع،  وسـعرها  قليلـة  األسـواق  يف 
لذلـك  لحظـة،  أي  يف  تنقطـع  ورمبـا 
هـذه  عـن  األهـايل  غالبيـة  يبتعـد 

التدفئـة. يف  الوسـيلة 
وال يوجـد سـعر ثابـت ملـادة املـازوت 
فهـو  املعارضـة،  سـيطرة  مناطـق  يف 
مرهـون بالكميـات الواردة مـن مناطق 
سـيطرة قوات األسـد وباحتـكار التجار 
له، ويرتاوح سـعره بـني 400 إىل 450 

الواحد. لـرة للـرت 
التـي  ريـاض،  السـيد  عائلـة  وتحتـاج 
تتكـون مـن خمسـة أفـراد، إىل ثاثـة 
سـبعة  عـن  يزيـد  )مـا  لـرة  آالف 
مـا  فقـط،  للتدفئـة  يوميًـا  دوالرات( 
دفعـه للجـوء إىل الحطـب الـذي يعتر 
يف  انتشـاًرا  األكـر  التدفئـة  وسـيلة 
محافظـة درعـا، رغـم مـا خلفتـه مـن 
آثـار تدمريـة عـى البيئة واملسـاحات 
قطـع  عمليـات  نتيجـة  الخـراء 

والتحطيـب. األشـجار 
ارتفـع  الحطـب  إن  النحـاس  وقـال 

كبـر  بشـكل  الحـايل  العـام  خـال 
ليـرتاوح  املـايض،  بالعـام  مقارنـة 
مثـاين  بـني  الواحـد  الكيلـو  سـعر 
لـرات  بسـت  مقارنـة  لـرات،  وتسـع 

املـايض. العـام  يف 
مـن  طـن  نصـف  ”اشـرتيت  وأضـاف 
متعبـة  تدفئـة  وسـيلة  وهـو  الحطـب، 
أكـر مـن املـازوت، إذ يحتـاج لتخزين 
جيـد جـًدا حتـى ال يتعـرض للرطوبـة، 
إىل  يحتـاج  للتدفئـة  اسـتخدامه  وعنـد 

مراقبـة دامئـة".
يسـتخدم  للحطـب،  مشـابه  وبشـكل 
كـادة  الزيتـون"  "تفـل  األهـايل 
مثـار  مخلفـات  وهـي  أيًضـا،  للتدفئـة 
يتـم  حيـث  عرهـا،  بعـد  الزيتـون 
تجفيفـه وسـكبه عـى شـكل مكعبات، 
بـذات  للتدفئـة  كـادة  ويسـتخدم 

الحطـب، أسـلوب 
وتصـل قيمـة املكعـب الواحد إىل سـبع 

. ت لرا
األهـايل،  بعـض  الحاجـة  ودفعـت 
إعـادة  إىل  األبقـار،  مربـو  سـيا  ال 
التدفئـة  يف  القدميـة  التقاليـد 
باسـتخدام ”الجلّة"، وهـي روث البقر، 
مبـادة  وخلطـه  تجميعـه  يتـم  الـذي 
قبـل  أسـابيع  لعـدة  وتجفيفـه  التـن 

التدفئـة. يف  اسـتخدامه 

اآلخر الجانب  على  للتدفئة  خياران 
األمـور  تبـدو  اآلخـر،  الجانـب  عـى 
أكـر اختافًـا لـدى األهـايل القاطنـني 
يف مناطـق سـيطرة النظـام السـوري، 

نـوع  مـن  "معانـاة  تحمـل  لكنهـا 
”أبـو  السـيد  مختلـف“، كـا وصفهـا 
عصام“ الـذي يقطن يف درعـا املحطة.

األهـايل  معظـم  إن  بلـدي  لعنـب  وقـال 
فقـط،  تدفئـة  وسـيلتي  بـني  مخـرون 
إذ ال تتوفـر وسـائل تدفئـة كالحطـب أو 

التفـل، واألهـايل مضطـرون للتوفيق بني 
اسـتخدام الكهرباء واملـازوت يف تدفئتهم.

جيـد  بشـكل  الكهربـاء  توفـر  ورغـم 
نسـبيًا، إال أن "لهيـب فواتـر الكهرباء 
مينـع األهـايل مـن اسـتخدامها بشـكل 
بواسـطة  التدفئـة  فوسـائل  رئيـي، 
الكهربـاء تسـتهلك كميـات كبـرة جًدا، 
مـا ينعكـس عـى الفواتـر املرتفعـة".

معظـم  أن  إىل  عصـام“  ”أبـو  وأشـار 
بواسـطة  التدفئـة  يختـارون  األهـايل 
جانـب  إىل  رئيـي  بشـكل  املـازوت 
الكهربـاء، ال سـيا أن الحصـول عـى 

قليلـة. بكميـات  محـدود  املـازوت 
توزيـع  إىل  عمـد  النظـام  أن  وأوضـح 
مناطـق  يف  األهـايل  عـى  املـازوت 
185 لـرة لـكل ليرت،  سـيطرته بسـعر 

عائلـة. لـكل  ليـرت   200 ومبعـدل 
كثـرة هـي االختافـات التـي أصابـت 
اليوميـة  حياتـه  يف  السـوري  الشـعب 
سـيطرة  مناطـق  يف  القاطنـني  بـني 
النظـام واملعارضـة، فقد أحدثـت نظام 
يبـدأ  الجانبـني،  بـني  رشًخـا  األسـد 
وال  الخبـز  رغيـف  عـى  بالحصـول 
املـدين  ليعيـش  الحيـاة،  ينتهـي بحـق 
كيـف  بـني  الدامئـة  املقارنـة  مأسـاة 
نعيـش نحـن وكيـف يعيـش اآلخـرون 

اآلخـر. الجانـب  عـى 

"كيف نعيش نحن.. وكيف يعيشون هم؟“ 

انقطاع ”األنباري“ يربك حسابات الشتاء في درعا

ريـف حمـاة ـ إياد عبد الجواد    

وبحسـب رئيـس مجلـس محافظة حاة 
أبنـاء  التحـق  الـرازي،  نافـع  الحـرة، 
املناطـق  يف  القاطنـني  حـاة  مدينـة 
"املحـررة" بعـد خروجهـم مـن املدينـة 
يف عـدة تشـكيات عسـكرية عاملة يف 
املنطقـة، وقابلتهـم حينهـا نسـبة قليلة 

خرجـت إىل تركيـا.
أمـا حاليًـا، فقـد وضعـت نسـبة كبـرة 
منهـم األرايض الرتكيـة والعيـش فيهـا 
مقصـًدا، خاصـًة يف ظـل غيـاب فرص 

العمـل يف الشـال السـوري.
وفيـا يخـص الشـباب الذيـن مايزالون 
يف مناطـق سـيطرة النظـام السـوري، 
أوضـح الـرازي لعنب بلـدي أن البعض 
األنظـار  عـن  ومختـف  مختبـئ  منهـم 
مـن  كثـر  ويف  االعتقـال،  مـن  خوفًـا 
إلـی  ويسـاقون  يعتقلـون  الحـاالت 

العسـكرية.  الخدمـة 
وعّر الرازي عن أسـفه كـون الصورة 
الخاضعـة  املناطـق  مـن  املنقولـة 
األمر  املعارضة "سـوداوية"،  لسـيطرة 
الـذي يدفع العـرات من الشـباب إىل 
البقـاء تحـت سـلطة النظـام، رغـم أن 
بحسـب  مطلًقـا،  لهـم  يـرر  ال  ذلـك 

تعبـره.

تهميش في "المحرر"
الشـباب  إن  الـرازي  قـال  ذلـك  إىل 
الهاربـني مـن مناطـق سـيطرة النظـام 
وخاصـًة  "التهميـش"،  لــ  يتعرضـون 
مـن ذوي الخـرة والكفاءة، األمـر الذي 
خـارج  السـفر  يف  للتفكـر  يدفعهـم 

املنطقـة.
وأشـار إىل خيـار واحـد أمـام الشـاب 
املتـزوج، وهو إمـا االنتقـال إىل املناطق 
"املحـررة"، أو أن يضطـر إلبقـاء عائلته 
يف املدينـة، مـع احتال تعـرض الزوجة 

أن  للنظـام  وصـل  حـال  يف  لاعتقـال 
"فار". الـزوج 

مـع  تسـوية  حـاالت  عـدة  وسـجلت 
يف  كانـوا  أشـخاص  مـن  النظـام 
ملدينـة  وعـادوا  "املحـررة"  املناطـق 
حـاة، بسـبب اعتقـال الزوجـة مقابل 

رساحهـا. إطـاق 
بينـا اعتـر الناشـط عبداللـه الحموي 
اتخذهـا  التـي  الصعبـة  القـرارات  أن 
الطلبـة  بحـق  السـوري  النطـام 
زادت  الـدرايس  التأجيـل  بخصـوص 
مـن خروجهـم مـن مدنهـم، سـواء إىل 
الشـال "املحـرر"، أو إىل تركيـا ودول 

أوروبـا. 

هاجس االعتقال يومي
عـروة مـري، أحـد أبناء مدينـة حاة، 
ويقيـم يف إدلـب، خـرج يف املظاهـرات 
 ،2011 مطلـع  مدينتـه،  يف  السـلمية 
بعـد  السـيايس  األمـن  فـرع  واعتقلـه 

مداهمـة منزلـه.
ازديـاد  إن  بلـدي  لعنـب  عـروة  وقـال 
التـي  واملداهـات  االعتقـال  حـوادث 
للخـروج  دفعـه  منزلـه  لهـا  تعـرض 
أحـد  مـع  التنسـيق  بعـد  املدينـة،  مـن 
قـدره  مـايل  مبلـغ  لقـاء  األشـخاص 

أمريـي. دوالر   1000
املدينـة  يف  الشـباب  أن  وأضـاف 
معرضـون يف أي وقـت لاعتقـال مـن 
قبـل األفـرع األمنيـة، ومـن ثم سـوقهم 
يف  وزجهـم  اإللزاميـة  الخدمـة  إىل 

املعـارك.
 أمـا بالنسـبة للشـباب املتطوعـني لدى 
تطـوع  منهـم  فقسـم  األسـد  قـوات 
إجباريًـا يك يخـدم داخـل مدينـة حاة 
لـي يعيـل أهلـه، والقسـم اآلخـر بحثًا 

عـن السـلطة واملـال.

بين ”المحرر“ ومناطق النظام.. حياة شباب حماة في تناقض

 وسائل التدفئة 
ليست متوفرة 

بشكل دائم، 
أسعار  ويقابلها 

أيًضا،  مرتفعة 
معتبًرا أن "االختيار 
يحتاج إلى تكفير"

نازحين من ريف حماة  15 نيسان 2017 )عنب بلدي(
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عنـب بلدي - ريف حلب    
 

املؤمتـر  عقـد  إعامـي،   100 نحـو  بحضـور 
التأسـيي لــ ”اتحـاد اإلعاميني السـوريني“ يف 
مدينـة البـاب، شـايل حلـب، الثاثـاء 28 ترين 
الثـاين املـايض، وفق عضـو األمانة العامـة لاتحاد 
الناشـئ، سـعد السـعد، الذي قـال إن االتحـاد جاء 
شـايل  "ثوريـون"  إعاميـون  طرحهـا  كفكـرة 

. حلب
يقـول السـعد لعنـب بلـدي، "عملنـا منـذ أربعـة 
أشـهر يف سـبيل تنظيـم وتوحيـد العمـل اإلعامي 
يف املنطقـة"، الفتًـا إىل اجتاعات سـابقة جرت يف 
كل مـن: اعزاز ومـارع وجرابلس والبـاب، وحرها 
عـرات اإلعاميني، ومنها الورشـة التـي نظمت يف 
مقـر "لجنـة إعادة االسـتقرار" داخل مدينـة اعزاز، 
5 تريـن الثـاين املـايض، "حرهـا 75 إعاميًا، 

وشـهدت نقاشـات وعصًفا ذهنيًـا لألفكار".
انبثقـت عـن الورشـة لجنـة تحضريـة مكونـة من 
عـرة أشـخاص، سـّمى السـعد الـذي عمـل مديرًا 
 ،2013 عـام  منـذ  حلـب،  يف  "سـارت"  ملكتـب 
بعضهـم، وعـى رأسـهم: ممتاز أبـو محمـد، مدير 
العشـاوي  وخليـل  حلـب،  يف  الجزيـرة  مكتـب 

مراسـل "رويـرتز" وغرهـم.
وناقشـت اللجنـة النظـام الداخيل التحـاد إعاميي 

السـعد  2013، ووفـق  الـذي تشـكل عـام  حلـب، 
فـإن الخطـوة جـرت "يف سـبيل تجنـب البـدء من 
الصفـر، واالعتـاد عـى نظـام جاهـز بـذل مـن 
نظمـه جهـًدا لتشـكيله"، مشـرًا إىل أنـه "عدل مبا 
يتوافـق مـع املرحلـة الحاليـة يف املنطقـة وطـرح 

مبسـمى جديـد“.

ثالث فئات ضمن االتحاد
قسـم املنتسـبون لاتحاد عـى ثاث فئـات، األوىل 
تشـمل من عمـل باإلعام منـذ بداية الثـورة، واعتر 
التـوازن  مـن  حالـة  يخلـق  وجودهـم  أن  السـعد 
يف الجسـم، ومينـع تشـكيل كتـل ضمـن الجسـم 
ميكـن أن تفشـل عملـه، موضًحـا أن "صوتهـم يف 
االنتخابـات بثاثـة أصـوات وميثلـون ثلـث أعضاء 

لاتحاد". العامـة  الهيئـة 
التـي  التأسيسـية  الهيئـة  تضـم  الثانيـة  الفئـة 
حـرت املؤمتـر، واإلعاميـني الراغبني باالنتسـاب 
ممـن ميلكـون خـرة أكر من سـنة ونصـف، بينا 
تشـمل الثالثـة مـاريس العمـل اإلعامي منـذ أقل 
مـن سـنة، "وال يحـق لهـم املشـاركة يف انتخابات 

العامة“. األمانـة 

خطوة أولى نحو التنظيم 
عضـو األمانـة العامـة لاتحـاد عبـد القـادر أبـو 

يوسـف، اعتـر أن خطـوة التشـكيل "إنجـاز كبر 
لتنظيـم أمـور اإلعاميـني"، مشـرًا إىل أنـه "جمع 

الفصائـل واملسـتقلني". إعاميـي 
وأكـد أبو يوسـف لعنـب بلـدي أن االتحاد "جسـم 
تنظيمـي فقـط ولـن يكـون كيانًـا إعاميًـا للنـر 

والرتويـج لفئـة معينـة".
بـدوره قـال الصحفي عدنـان الحسـني، املطلع عى 
العمـل اإلعامـي يف املنطقة، إن "اتحـاد اإلعاميني 
السـوريني" خطوة تحمـل اإليجابيات والسـلبيات، 
موضًحـا أنـه "محاولـة جمـع كلمة اإلعام شـايل 
مراحـل  يف  لألسـف  باعتبـاره  وتطويـره  حلـب 
متدنيـة، ويتبع للسـلطة الحاكمة بشـكل فصائيل".

وأوضـح أن اإليجابيـة تكمـن يف "إمكانيـة عملـه 
بعيـًدا عـن األمـور العسـكرية، وضبطـه األخطـاء 
عـن  سـابق  وقـت  يف  صـدرت  التـي  الفادحـة 

املنطقـة".
السـلبيات يف تشـكيل االتحاد حرها الحسـني بـ 
"تشـتيت العمـل اإلعامـي"، مردفًـا "هنـاك نادي 
عـام  قرابـة  منـذ  املشـكل  السـوريني  الصحفيـني 
يف  الصحفيـني  ورابطـة  عينتـاب،  غـازي  ومقـره 

تركيـا، وكان األفضـل االنضـام لهـم".
اإلعامـي  العمـل  توحيـد  عبـارة  أن  اعتـر  كـا 
"مطاطـة"، وميكـن العمـل عـى تنظيمـه فقـط.

تعميـم اسـم االتحـاد وعـدم تخصيصـه بشـايل 

حلـب، جـاء مـن فكـرة أن املنطقـة تضـم إعاميني 
من حلـب ودير الـزور والرقة وحمـص ومحافظات 
أخـرى، وفـق السـعد، الـذي رأى أن  مـن يعمل يف 
الداخـل السـوري هـم الذيـن يحـددون صاحيات 

املنطقة. يف  اإلعـام 
السـعد  يعمـل  ”سـارت"،  يف  عملـه  جانـب  إىل 
وقـال  الرقيـة"،  "أحـرار  فصيـل  يف  كإعامـي 
إن ذلـك ال يؤثـر عـى العمـل، "احتـواء إعاميـي 
الفصائـل الذيـن يعمـل معظمهم مع جهـات أخرى، 
أمـر رضوري إلعـادة تأهيلهـم، والجميع سـيخضع 
النظـام  وفـق  والعقوبـات  واملتابعـة  للرقابـة 

الداخـيل، وهـذا أمـر ملـزم". 
قليلـون ضمـن االتحـاد يحملون شـهادات أكادميية 
"املنطقـة  بـأن  األمـر  السـعد  وبـرر  املهنـة،  يف 
شـحيحة بالكـوادر، واإلعاميـون فيهـا ليسـوا من 
أصحـاب الكفـاءات العلميـة، بـل أغلبهـم مواطنون 

صحفيـون وناشـطون، وهـذا أمـر طبيعـي".
تعتـزم إدارة االتحـاد عقـد مؤمتـر تعريفـي بـه، 
تحـره الجهـات املسـؤولة يف املنطقـة، وتقـول 
إنهـا تنسـق مـع الحكومـة املؤقتـة وتركيـا عـى 
دخـول  تسـهيل  رأسـها  عـى  نقطـة،  مـن  أكـر 
وخـروج اإلعاميـني، واسـتصدار بطاقـات عمـل 
كافـة  قبـل  مـن  بهـا  معرتفًـا  تكـون  صحفـي 

الجهـات شـايل حلـب.

إعالميون وناشطون يؤسسون
"اتحاد اإلعالميين السوريين" في الباب

عانى الريفان الشمالي والشرقي لريف حلب أزمة إعالمية وصفت بـ "الكبيرة"، في ظل فرض السلطات الحاكمة والفصائل قيودها. 
ومع توجه المنطقة نحو االستقرار، سعى إعالميون وناشطون لتنظيم العمل اإلعالمي، وتوجت المحاوالت بمؤتمر تأسيسي انتخب فيه 

أعضاء أمانة عامة، لجسم جديد سمي "اتحاد اإلعالميين السوريين".

عنب بلدي - ريف إدلب    

التـي  الدوليـة  الحملـة  فعاليـات 

بـدأت يف اليـوم العاملـي ملكافحـة 

ترشيـن   25 املـرأة،  ضـد  العنـف 

الثـاين 2017، تسـتمر عـى مـدار 

16 يوًمـا، وكان املعـرض افتتاًحـا 

لحملـة ترعاهـا منظمـة "سـتارت 

بوينت" يف سـوريا، وشـاركت فيه 

الفنانتـان ختـام جـاين وفاطمـة 

زيـدان.

تقـول زيـدان املنحـدرة مـن قريـة 

معرتحرمـة، يف حديـث إىل عنـب 

جـاء  املعـرض  اسـم  إن  بلـدي، 

التـي  الطبيعـة  مـن  مسـتوحًى 

مشـرة  الشـغور،  بجـر  تحيـط 

برسـالة واضحـة  "بعـث  أنـه  إىل 

اإلرصار  متلـك  السـورية  املـرأة  أن 

الحـرب". ظـل  يف  والصمـود 

املعـرض  أن  الفنانـة  وتـرى 

املرأة  لـدى  األمـل  يعكـس حجـم 

كل  رغـم  الشـغور،  جـر  يف 

املحيـط. الدمـار 

الفنانـة ختـام جـاين مـن جـر 

الشـغور، شـاركت بـ 29 لوحة من 

أصـل 35 تضمنهـا املعـرض، كـام 

إىل  مشـرًة  بلـدي،  لعنـب  تقـول 

أن اللغـة الطاغيـة عـى اللوحـات، 

"كانت لغة السـام والجـامل بعيًدا 

عـن الحـرب"، موجهـة تحيـة إىل 

نهـر العايص، صاحـب الرمزية يف 

 . ينتها مد

مـن خال املعـرض أرسـلت جناين 

"صادمـون  عنوانهـا  رسـالة 

كل  رغـم  سـوريا  يف  ومبدعـون 

الظروف القاسـية"، وفق تعبرها، 

مؤكـدًة أنـه "رغم الصعوبـات التي 

واجهتنـا، مـن شـح املـواد فضـًا 

يكـون  التـي  األوقـات  قلـة  عـن 

فيهـا املـزاج جيـًدا لرسـم اللوحة، 

اسـتطعنا التغلب عليهـا وكان ذلك 

تحديًـا كبـرًا".

"تحية إلى العاصي" 

أول معرض للفن التشكيلي
في جسر الشغور 

لم يكن معرض "تحية إلى العاصي" اعتيادًيا في مدينة جسر 
الشغور، غربي إدلب، فالمدينة قلما تشهد فعاليات فنية، وفق 

فنانين من المحافظة، إال أن حملة مكافحة العنف ضد المرأة، 
أسهمت في تحقيق فرصة لعرض لوحات ورسومات، شاركت بها 

فنانتان تشكيليتان من ريف إدلب.
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انقطع الطالب الجامعي عبد الوهاب محمد، من ريف حلب الشمالي، عن 
دراسته منذ عام 2012، ليعود هذا العام من بوابة فرع العلوم السياسية 

ضمن جامعة "الشام" العالمية، إال أنه ينتظر كغيره من الطالب أن تحتضن 
المنطقة جامعة معترًفا بشهاداتها.

تكريم طالب الثانوية العامة في مدرسة الشام العالمية شمال حلب 25 تموز 2017  )عنب بلدي(

عنب بلدي - ريف حلب   

يناقـش  األول،  كانـون   2 السـبت  حتـى 
مسـؤولو الرتبية والتعليـم يف ريف حلب 
الشـايل إمكانية افتتاح فـروع لجامعتي 
أو  الرتكيتـني،  عنتـاب  وغـازي  كلـس 
جامعـات أخـرى لتكـون مقصـًدا لطاب 

. ملنطقة ا
وبـدأت االجتاعـات يف مديريـة "آفـاد" 
مبدينـة الراعـي، لنقـاش األمـر، وانتقلت 
إىل تركيـا شـاملة مسـؤويل التعليـم يف 

. ملنطقة ا
واختتمـت بلقـاء مع عـيل رضـا ألتونال، 
يف  الحيـاة  مـدى  تعليـم  دائـرة  مديـر 
وزارة الرتبيـة الرتكية، ونتـج عنها بعض 
القـرارات األوليـة، وفق ما قـال مصطفى 
يف  التعليمـي  املكتـب  مديـر  جاسـم، 
مجلـس جرابلـس املحـيل، لعنـب بلـدي.

تدعـم تركيا العمليـة التعليمية يف منطقة 
"درع الفـرات"، عن طريـق وزارة الرتبية 
مدينـة  يف  الرتبيـة  ومديريـة  الرتكيـة، 
غـازي عنتـاب، وتضـم املنطقـة جامعـة 
حلب "الحـرة" و"الشـام العامليـة"، غر 

املعـرتف بشـهاداتها حتـى اليوم.

مبادرات ونقاشات 
االجتاعـات مـع ألتونـال تحـدث عنهـا 
الشـحود،  الـرزاق  عبـد  بلـدي،  لعنـب 
بلـدة  يف  التعليمـي  املكتـب  عضـو 
صـوران، وقال إن مديـر دائـرة التعليم 
أكـد أنـه سـيكون هنـاك فـرع لجامعة 
ولكـن مل  السـوري  الداخـل  تركيـة يف 

يحـدد موعـًدا لذلـك.
ووفق مديـر املكتب التعليمـي يف مجلس 
جرابلـس، فـإن مسـؤويل التعليـم تلقوا 
مبـادرات من جامعـة "الزهـراء" ومقرها 
تركيـا، مشـرًا إىل أنها "األكـر احتالية 
لتشـكل فرًعا لها شـايل حلـب"، إضافة 
إىل جامعـة حلـب "الحـرة"، و"الشـام" 

العامليـة يف اعـزاز، وغرها.
أساسـية  باختصاصـات  "طالبنـا 

كالرتبيـة واللغـة العربيـة والرياضيات، 
فـرع  بخصـوص  نبحـث  أن  وميكـن 
بحسـب  للحاجـة"،  وفًقـا  للهندسـة 
هنـاك  "سـتكون  أكـد  الـذي  جاسـم، 
عـن  بعيـًدا  بهـا  معـرتف  جامعـة 
التسـمية تشـمل طـاب املنطقـة، ورمبا 
يف  الطـاب  بقيـة  الحًقـا  تسـتقبل 

املحـررة". املناطـق 
قـّدر مديـر املكتـب أعـداد املـدارس يف 
 101 بحـوايل  حولهـا،  ومـا  جرابلـس 
وثانويـة،  وإعداديـة  ابتدائيـة  مدرسـة، 
بينـا تتجاوز أعـداد الطـاب 25 ألًفا يف 

جميـع تلـك املـدارس.

ولفـت مدير املكتـب التعليمـي إىل قضية 
أخـرى، تتمثـل بالتوجـه السـتيعاب كافة 
كانـوا  ممـن  الثانويـة  الشـهادة  طـاب 
مـن الفصائـل واملنقطعني عن الدراسـة، 
موضًحـا أن األمر كان يشـكل عائًقا كبرًا 

التعليم. عـن  للمسـؤولني 
الدكتـور  العـايل،  التعليـم  وكان وزيـر 
عبـد العزيـز الدغيـم، قـال لعنـب بلدي 
الفتتـاح  تتوجـه  املؤقتـة  الحكومـة  إن 
القـرار  ولكـن  واملعاهـد،  الكليـات 
"هنـاك  أن  إىل  الفتًـا  بعـد،  يُتخـذ  مل 
منظـات ممولـة لهـذه الخطـوة، ولكن 
ال ميكـن التحـرك فقـط بالتمويـل، بـل 
نحتـاج كفـاءات من املنطقـة ومختصني 

بالتدريـس". راغبـني 
واملختصـني  الخـرات  تجميـع  بعـد 
عـى  بنـاء  األفـرع  الـوزارة  سـتفتتح 
الدغيـم،  وفـق  املسـجلني،  اختصاصـات 
الـذي أوضـح أن الوزارة تتوجـه "الفتتاح 
كليتني وثاثـة معاهد أو معهدين حسـب 

املتوفـرة". الكفـاءات 

طاب يتمنون األفضل 
يقـول الطالب عبـد الوهاب إن كثـرًا من 
طـاب الريـف الشـايل والرقـي مـن 
حلـب انقطعـوا عـن الدراسـة، بعضهـم 
التحـق بصفوف فصائـل "الجيش الحر" 
وآخـرون تركـوا املنطقة هربًا مـن تنظيم 

اإلسـامية". "الدولة 
ويتحـدث الطالـب عـن صعوبـة إكـال 
األوضـاع  بسـبب  تركيـا،  يف  الدراسـة 
باللغـة  التواصـل  وصعوبـة  املاديـة 
الرتكيـة، كـا أن كثرين توجهـوا للعمل 
إلعالـة أرسهـم، ووفق الطالب فـإن غياب 
العامليـة"  "الشـام  بشـهادة  االعـرتاف 
مـدى  عـى  يؤثـر  "الحـرة"،  وحلـب 
تجـاوب الطالب ودراسـته، ويقـف عائًقا 
يف إمكانيـة حصولـه عـى وظيفـة عقب 

تخرجـه.
وجـود فـرع ألي جامعـة دوليـة معرتف 
بهـا يف املنطقـة، سـواء كانـت تركيـة أم 
أوروبيـة، يعتره الطالب محفـزًا وخطوة 
تحققـت،  حـال  يف  كبـر"  أثـر  "ذات 
كفـاءات  بإنتـاج  "يسـهم  أنـه  متوقًعـا 
إلعـادة  تحتـاج  التـي  املنطقـة  تخـدم 
قائـًدا  ليكـون  الطالـب  ويدعـم  إعـار، 

املسـتقبلية". للمرحلـة 
املنقطعـني  للطـاب  السـاح  ومتنـى 
يف  تعليمهـم  بإمتـام  الدراسـة  عـن 
جميـع الفـروع، ليـس فقـط للتسـجيل 
الشـهادات  لحامـيل  األوىل  السـنة  يف 
الصـادرة حديثًـا، بـل مرحلـة تكميليـة 
العتـاد الشـهادات القدميـة قبـل عـام 

.2010
فـإن  الوهـاب  عبـد  تعبـر  ووفـق 
املنطقـة،  يف  بهـا  املعـرتف  الجامعـات 
تثبـت أن املنطقـة "خلعـت عبـاءة تنظيم 
التعليـم،  نحـو  تتجـه  وأنهـا  )الدولـة( 
وليـس فقـط للقتـال وخوض املعـارك".

الطالـب أحمـد الخليـل مـن قريـة دابـق 
يـدرس الثانويـة العامـة بعـد انقطاعـه 
لخمس سـنوات، ويقـول لعنب بلـدي إنه 
لجـأ إىل تركيـا قبـل سـنوات وعـاد إىل 

بلدتـه بعـد "تحريرهـا".
إلحـدى  االنتسـاب  الطالـب  ينـوي 
املنطقـة،  يف  الجامعـات  أو  املعاهـد 
لجامعـات  فـروع  افتتـاح  أن  ويعتـر 
يحـل  حلـب،  شـايل  بهـا  معـرتف 
الطـاب  مـن  لكثـر  كبـرة  مشـكلة 
الدراسـة. إىل  يعـد  مل  مـن  ويشـجع 

طالب ريف حلب ينتظرون جامعة 
ُيعترف بشهاداتها

معرض "تحية إلى العاصي" في 
جسر الشغور غربي إدلب 
25 تشرين الثاني 2017

 )عنب بلدي(

عنب بلدي - الغوطة الشرقية       

صـدرت النتائـج النهائيـة النتخابـات 

أعضـاء املجلـس املحـيل ملدينـة دوما 

 25 باختيـار  الرقيـة،  الغوطـة  يف 

عضـَوا يف املجلس، إىل جانب خمسـة 

آخريـن ضمن هيئة الرقابـة والتفتيش، 

بينهـم رئيس املجلـس السـابق، خليل 

عيبـور، بعـد عراقيل شـهدتها العملية 

االنتخابيـة خـال األشـهر املاضية.

الديـن بكـورة، مسـؤول  وقـال مجـد 

العاقـات العامة يف املجلـس املحيل، إن 

اجتاًعـا تعارفيًـا بـني األعضـاء، جرى 

السـبت 2 كانـون األول، موضًحا لعنب 

بلدي أنـه "لتحديد مدراء الجلسـة التي 

سـينتخب خالها الرئيس ونائبه وأمني 

الـرس خال األيـام القليلـة املقبلة".

أسـاء  بلـدي عـى  وحصلـت عنـب 

املرشـحني عـن جميـع الفئـات ضمن 

انتخابـات  أنهـى  الـذي  املجلـس، 

أعضائـه عـر الخميـس 30 ترين 

أيلـول  الثـاين، بعـد تأجيلهـا نهايـة 

املايض، لتجـري يف 16 ترين األول.

وبلغـت أعـداد الناخبـني يف "الهيئـة 

العامة"، 1281 شـخًصا، بينا ترشـح 

313 شـخًصا عـن 16 فئة، وشـاركت 

14 امـرأة عن فئـات الهندسـة والطب 

والتعليـم واالقتصـاد، نجحـت منهـن 

خمـس مهندسـات ضمـن الهيئة.

سـبعة  املهندسـني  فئـة  عـن  وفـاز 

أعضـاء، إىل جانـب شـخص عـن فئـة 

عـن  آخريـن  وسـتة  الفنـي  املسـاعد 

الفعاليـات الشـعبية، بينـا حصل عى 

عضويـة املجلـس شـخص عـن فئـة 

الخبـر  فئـة  واثنـان عـن  الرعيـني 

العقـاري، إضافة إىل ثاثـة عن التجارة 

عـن  وواحـد  واملحاسـبة،  واالقتصـاد 

كل مـن الحقوقيـني واملجالـني الطبـي 

والتعليمـي، وعن فئة الزراعـة والبيطرة 

فـاز شـخصان بعضويـة املجلـس.

ألعضـاء  االنتخابيـة  اللجنـة  وعدلـت 

إلجـراء  الزمنـي  الجـدول  املجلـس 

معظـم  لرغبـة  تلبيـة  االنتخابـات، 

أعضـاء الهيئـة العامة الناخبـة ولعدم 

األمنـي. الوضـع  اسـتقرار 

وتأسـس مجلـس دوما املحـيل يف 25 

تقديـم  بهـدف   ،2012 األول  كانـون 

سـيطرة  بعـد  للمواطنـني  الخدمـات 

انهيـار  إثـر  املدينـة،  عـى  املعارضـة 

مؤسسـات النظـام التـي كان وجودها 

مرتبطًا بسـيطرته سـابًقا عى املنطقة.

ثـم انتُخـب أعضـاؤه عـر صناديـق 

مَمثـات  النسـاء  وغـدت  االقـرتاع، 

ضمنـه مـن خـال مكتـب املـرأة يف 

دوما، للمـرة األوىل مطلع عام 2015.

وكان القـايض بسـام األحمـد، رئيس 

االنتخابيـة، قـال يف حديـث  اللجنـة 

سـابق لعنـب بلـدي، إن  أهـايل دوما، 

العامـة"،  "الهيئـة  أعضـاء  انتخبـوا 

تحديـد  يف  باملناصفـة  تسـهم  التـي 

جانـب  إىل  املحـيل  املجلـس  أعضـاء 

االختصاصيـني من جميـع الفئات، يف 

املـايض. األول  19 تريـن 

بعـد  االنتخابـات  نتائـج  وصـدرت 

انتهـاء مدة الطعن والبـت يف الطعون 

املاضية. األيـام  عـى مـدار 

انتخابات المجلس المحلي
في دوما

تنتهي بعد عراقيل

وتتمنـى الفنانـة التشـكيلة أال يكـون 

بدايـة  "بـل  األخـر،  هـو  املعـرض 

ملعـارض أخـرى وأن منثل سـوريا يف 

الخـارج"، مشـرًة إىل أنه "رغم شـح 

ملكنـا  أننـا  إال  والصعوبـات،  املـواد 

هامًشـا مـن الحريـة كنـا نفتقده يف 

األيـام التـي سـبقت الثـورة".

االنطباع العـام الذي ملسـته عنب بلدي 

الـذي ضـم  للمعـرض،  لـدى زيارتهـا 

لوحـات عن األماكـن األثريـة والرتاثية 

املدمرة أثـر القصف، متثل برضـا زواره 

عـن مضمونـه، كـام كان ناجًحـا من 

وجهـة نظرهـم، وركـز األغلبيـة عـى 

رضورة تكـرار تلـك التجربة.

يحتفـل العـامل سـنويًا يف الخامـس 

الثـاين،  ترشيـن  مـن  والعرشيـن 

باليـوم العاملـي ملناهضـة العنـف ضد 

املتحـدة  األمـم  أقرتـه  والـذي  املـرأة، 

.1999 عـام  منـذ 

ويعـرف العنـف ضد املرأة بأنـه انتهاك 

لحقـوق اإلنسـان، وتعاين منـه أكرث 

العـامل  يف  النسـاء  مـن   70% مـن 

ينتج عنـه التمييـز ضد املـرأة قانونًيا 

نهـج  اسـتمرار  ويعكـس  وعملًيـا، 

الامسـاواة بـني الجنسـني.
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إبراهيم العلوش 

تحررت مدينة الرقة من تنظيم داعش، 
وهي اليوم رصيعة جراحها القاتلة التي 

قد تودي بوجودها، وتنهي مسرة الحياة 
والبناء التي شقتها وسط البادية السورية، 
عرب آالف السنني. ويف نفس وقت اإلعان 
عن تحرير الرقة، يتم اإلعان عن تأسيس 
مدينة سعودية جديدة هي مدينة "نيوم" 

عرب اإلعام، وعرب مواقع التواصل والصحف 
الغربية والرشقية. 

مدينة الرقة حقيقة واقعة، فعذابات أهلها، 
ودمار بيوتها تتداوله وسائل اإلعام، جنًبا 

إىل جنب مع تداول وسائل اإلعام لتصورات 
الخرباء، واملسؤولني السياسيني، والتقنيني، 
عن "نيوم" التي يتم التخطيط لوالدتها يف 

عام 2030.
تحتاج مدينة "نيوم" السعودية إىل 500 

مليار دوالر لتولد عى شاطئ البحر األحمر 
بعد خمس عرشة سنة، أو أكرث من ذلك، 

بينام ال تحتاج مدينة الرقة إلعادة والدتها 
إىل أكرث من نصف مليار دوالر لتتجاوز 

جراحها، وتبارش بالعمل واإلنتاج وإعادة 
تأهيل املكان والبرش، فالرقة تحّدت جفاف 

الصحراء، وتحّدت التهميش السيايس 
واالجتامعي، وولدت عى شاطئ الفرات، 

مكملة دورها الحضاري الذي ميتد يف عمق 
التاريخ إىل عصور ما قبل الكتابة.

مدينة "نيوم" املزمع والدتها، تعتزم 
إنتاج التقنيات الحديثة، وتجميع الناس 

والخرباء عرب العامل للعمل فيها، بينام 
مدينة الرقة استطاعت، رغم محدودية 

مواردها، أن تلتقط ثورة اإلنتاج الزراعي منذ 
الخمسينيات، وكان إنتاج القطن، والقمح، 

والشعر، وتربية الحيوانات، من أنجح 
املبادرات املتامشية مع روح العرص آنذاك، 

حيث تحول الناس فيها من رعاة وقبائل 
متناحرة، إىل مجتمع متمدن، يقبل اآلخر، 

وميتص تجارب مكوناته با عنرصية، 
وبا تعصب، وسجلت الرقة أرقاًما قياسية 

بالنسبة إىل وضعها يف عدد املتعلمني، 
والخريجني، وصار اسم الرقة من بني 

األسامء املتفوقة يف التعليم عى مستوى 
سوريا، ومهندسوها وأطباؤها وخريجوها 

من خرة خريجي سوريا، وبرع الكثرون 
منهم يف اململكة العربية السعودية نفسها، 

وأثبتوا جدارتهم وصدقهم يف العمل، 
واإلنتاج العميل، ويف العلوم البحتة.

زيارة الوزير السعودي ثامر السبهان للرقة 
بعد تحريرها، كانت مؤرًشا إيجابًيا، وبعثت 

اآلمال يف مبادرة سعودية تتكفل بإعادة 
إعامر الرقة، املدينة التي تتقارب يف نسيجها 
القومي والديني، ويف عاداتها وتقاليدها مع 
املجتمع العريب يف الخليج كام مع املجتمع 

السوري نفسه، ومحاربتها لإلرهاب الذي 
تدفق عليها من كل أنحاء العامل، مبن فيهم 
متطرفو منطقة الخليج الذين أمدوا داعش 
بالكثر من الرشعيني واالنتحاريني. وكان 
الفشل الذريع لدولة داعش يف الرقة إيذانًا 

بانحسار موجة اإلرهاب الديني الذي تسلّط 
إيران إعامها وحججها ضد العامل العريب 

بسببه.
التحالف السوري السعودي املرصي، 

كان عرب تاريخ املنطقة، من أهم عوامل 
استقرارها، ولكن عائلة األسد اتجهت إىل 

إيران، وروسيا، ووضعت النظام تحت إمرة 
الدولتني اللتني صارتا تتباهيان بحجم الدمار 

الذي تلحقه كل واحدة منهام بالشعب 
السوري، وباملدن والقرى السورية، باعتبار 

السوريني خونة، وعماء، كام يردد نظام 

اإلجرام األسدي. 
وهذا التملص األسدي، ال يلغي حقيقة 

أن اململكة العربية السعودية، بإمكاناتها 
وبرثواتها الكبرة، بحاجة اىل طوق من 
الدول، واملدن التي تتبادل معها املصالح، 
والحامية ضد األخطار الخارجية، أسوة 
بالتحالفات الدولية املبنية عى املصالح 

املتبادلة، فتمويل الواليات املتحدة لكوريا 
الجنوبية، مكنها من الوجود القوي يف 

منطقة رشق آسيا، وكذلك دعم الفرنسيني 
لدول يف أفريقيا، مكنهم من الوجود القوي 

يف أفريقيا، وهكذا تفعل الصني يف شتى 
دول العامل، وكذلك تقوم إيران بدعم بعض 
القوى واألحزاب ملد نفوذها يف لبنان ويف 

اليمن وغرهام.
الرقة اليوم مدينة سورية موجودة عى 
أرض الواقع، وجراحها العميقة تحتاج 

إىل املساعدة الفورية والرعاية األخوية، 
وهي جزء من التحالف التاريخي الذي ربط 

املنطقة وحامها، واالستثامر يف هذه 
املدينة، ويف املدن السورية، هو ما سينزع 

سوريا من القبضة اإليرانية، والهيمنة 
الروسية، وسيجعل عائلة األسد ونظامها 

مجرد رمز لاحتال األجنبي، واملذهبي، 
الذي سيفشل، كام فشلت داعش يف الرقة، 

وستفشل يف كل سورية حتاًم.
املدن والدول املحيطة باململكة، وكوادرها 

العلمية والبرشية هي خر من يحمي نفوذ 
اململكة من الهيمنة اإليرانية التي تحارص 

العامل العريب، واملدن الخيالية جزء من حلم 
اإلنسان عرب التاريخ، ولكنها لن تنجح أبًدا 

ما مل تستثمر يف كوادر أبناء املنطقة، ويف 
تحفيزهم عى املشاركة العلمية والحضارية، 

فخرباء مكاتب الدراسات الدولية كثرًا ما 
يزيّنون األخيلة ويبالغون يف التوقعات، وما 

مآل مدينة امللك عبد الله عى البحر األحمر 
إال مثال عى ذلك التخطيط غر املرتبط 

بكوادر املكان، وال بقدرات املنطقة العربية، 
فبينام كان يخطط الخرباء رصف مئة مليار 

دوالر ليجلبوا مليون نسمة من القوى 
العاملة الفنية، والتجارية، واالستثامرية، مل 
تستطع كل تلك الرصفيات استجاب ما هو 

متوقع منها، وهذه مفارقة كبرة بني الخيال 
والواقع.

استثامر نصف مليار يف إعادة تأهيل الرقة، 
لن يعيق الخمسمئة مليار يف والدة مدينة 

"نيوم" السعودية، ولن يؤثر أبًدا عى 
مخططات والدتها القادمة، والتي نأمل 

جميًعا أن تكون مدينة حديثة، تضم كوادر 
أبناء اململكة، وأبناء املنطقة من الشباب 

املبدعني، واملتطلعني إىل آفاق مستقبلية، 
ورفاهية علمية، وحضارية، تشمل دول 
وشعوب املنطقة، وتسقط عنهم تهمة 
اإلرهاب، واالحتباس يف التاريخ، ويف 

األوهام األسطورية.
الرقة اليوم جريحة، وكوادرها البرشية، 

والعلمية، وطاقاتها تحتاج إىل من ينتزعها 
من الهيمنة اإليرانية، ومن الهيمنات القومية 

األخرى، وتحتاج من يعيد إليها مناعتها 
التي جعلتها تستمر عرب آالف السنني، ضمن 

حضارة ما بني النهرين، التي كانت يف 
سوريا، ويف العراق، مع الحضارة املرصية، 
ومع الحضارة اإلسامية القادمة من شبه 

الجزيرة العربية.
الرقة جريحة اليوم، ولن تنىس من ميد إليها 
يد املساعدة، وال من يداوي جراحها العميقة، 

وستكون عونًا ملن يساعدها عى الشفاء، وملن 
يساعد أهلها عى التشبث بالحياة وباألمل.

من الرقة السورية..
إلى "نيوم" السعودية

كردستان العراق قرعت األجراس

حذام زهور عدي 

مل ترتسم الحدود النهائية لدول 
رشق املتوسط إال بعد الحروب 

العاملية األوىل والثانية، ومل تنجز 
استقالها وتتحول إىل عضو 

فاعل يف املجتمعات الدولية إال 
بعد الحرب العاملية الثانية، لكن 

مستعمريها اإلنكليز والفرنسيني 
الذين تقاسموا اإلرث العثامين 

مل ينسحبوا منها إال بعدما 
تركوا ألغاًما فيها يفجرونها 

متى ما تطلبت مصالحهم ذلك، 
وكانت اسرتاتجيتهم املفضلة 

لضامن سيطرتهم عى ثرواتها 
هي تفكيك مكونات اللوحة 

االجتامعية الجميلة التي كانت 
شعوب املنطقة قد رسمتها 
وأبدعتها منذ مئات السنني.

مع نهاية خمسينيات القرن 
املايض بدأ نفوذ االستعامر 
األورويب بالرتاجع لصالح 
الزعامة الجديدة ملا يُسمى 

"العامل الحر" الواليات املتحدة 
األمريكية، التي سارعت لتسويق 
نظرية "ملء الفراغ"وارثًة نجاح 

اسرتاتيجية التفكيك ملتابعة 
السيطرة عى املناطق التي 

انسحب منها االستعامر التقليدي 
القديم انسحابًا تاًما أو بقي 

محتفظًا بنوع من النفوذ يضمن 
من خاله مصالحه.

مع انهيار االتحاد السوفييتي 
تسارعت األنفاس األخرة للنظام 

العاملي القديم، واشتدت أزماته 
االقتصادية خاصة، وأصبحت 

الحاجة ملحة إليجاد حلوٍل 
لها، فكانت نظرية العوملة التي 
أسهمت بقدر ما يف تجاوز تلك 

األزمات، وصارت املعرب األهم 
لظهور نظاٍم عاملي جديد يعيد 
ترتيب املنطقة وفق ما استجد 

من املعطيات، وال سيام بعد أن 
استلم بوتني الرئاسة الروسية 

مبديًا طموحاته القيرصية دون 
مواربة، حامًا توًقا لدخول 

النظام الرأساميل الحر بأوراق 
ال تقل أهمية عام متتلكه دول 

النظام القديم وزعيمته املحدثة 
األمريكية، يّرتْها له إدارة أوباما 

ومايل إيران وتابعهم السوري.
مع تشكل النظام العاملي الجديد، 

ظهرت الحاجة للبحث عن األلغام 
القدمية وإعادة توزيعها مبا 

يناسب املنظور االسرتاتيجي لهذا 
النظام، الذي مل يختلف يف جوهر 

منطلقاته الفكرية عن القديم، التي 
اعتمدت عى ركائز ثاث:

- مصادرة ثروات املنطقة 
والسيطرة عى مواقعها 

االسرتاتيجية.
- تفتيتها ومنع شعوبها من 

امتاك القدرة عى تنمية نفسها 
وتطوير مجتمعاتها، بخلق 
النزاعات الدامئة فيام بينها.
- عدم االهتامم بطموحات 

تلك الشعوب أو بتاريخها أو 
مستقبلها أومدى تأثرها بدعوات 

العرصنة والحداثة… أو مبا 
يلحقها من ظلم وفقدان ٍ للحرية 

والعدالة.
لقد تركت تلك االسرتاتيجية تأثرًا 

كبرًا عى الشعوب العربية، 

وسببت آالًما من خال منع 
التنمية والتطور عنها بزرع اللغم 

اإلرسائييل األكرب يف قلبها، إال 
أن الشعب الكردي دفع أيًضا مثًنا 

قريًبا من أمثان إخوته العرب، 
فكان رد فعله أن انسحب من 
املظلة اإلسامية وتبّنت نخبه 
املثقفة األفكار القومية التي 

سبقهم األتراك ثم العرب إليها، 
والتي أسهم األتراك االتحاديون 

بإشعالها.
سارعت تلك النخبة بجمع 

قبائلهم والتأليف فيام بينهم 
وإحياء لغتهم الشفوية ووضع 
أحرف تسهل كتابتها وتعلمها، 

لتوظف كعامل رئييس يف 
توحيدهم، وتحقيق ذواتهم، 
لقد بذلت تلك النخب جهوًدا 

جبارة للوصول إىل مل الشتات 
وبلورة كيان جدير بدولة تعرب 

عنه، لكن مصالح النظام العاملي 
القديم خذلتها ومل تحقق لها 
أيًا من طموحاتها، بل جعلت 

حدود جران التجمعات الكردية 
تحتويها، باعتبار الوضع 

التاريخي لشعوب املنطقة الذي 
مل يرسم الحدود يف أي يوم 
من أيام تاريخه العريق عى 

أساس قومي، لكن تلك املصالح 
-بالوقت ذاته- جعلت األكراد 
ألغام املنطقة، حني ألحقتهم 

بإيران وتركيا والعراق، وأضافت 
بقعتهم الشاملية الرشقية إىل 

أقىص الخارطة السورية، فمنعت 
عنهم التنمية والتقدم كام منعتها 

عن العرب وعن شعوب املنطقة 
التي باتت تحبو من أجلها لتضمن 

حياتها ومستقبل وجودها، ثم 
تابعت مراقبتها لتلك الشعوب، 

فكلام أنجزت خطوة باتجاه 
التنمية عاجلتها بتفجر بعض ما 

زرعته من األلغام.
ليس سهًا عى الدول وشعوبها 

أن ينفصل عنها مكون رافقها 
يف تاريخها كله، برصف النظر 
عن املصالح واألنظمة العاملية، 

فقد استقرت التقسيامت 
السابقة عى أنها نهائية كام 

استقر يف أعامق شعوبها وحدة 
الوطن واملصر، وخارطات دول 
الكرة األرضية مليئة بالشواهد 
عى دول تحوي إثنيات منوعة 

وقوميات مختلفة ومذاهب 
وأديان بل ولغات شتى، لكنها 

ماتزال دولة واحدة ال يطلب أحد 
مكوناتها االنفصال عن اآلخرين 
بالرغم من اتساع رقعتها كالهند 

والصني وحتى يف الواليات 
املتحدة األمريكية نفسها، ناهيك 

ما يف الدول األوروبية من 
فسيفساء تغني أصالتها حضارة 

تلك الدول، لكن أيًضا من جانب 
آخر ال ميكن أن نطلب من مكون، 

ظلمه نظام عاملي قائم عى 
الغلبة والقوة وفق مصالحه، 

أال يحقق الطموحات الطبيعية 
لشعبه، وقد ازدادت املسألة 

تعقيًدا عندما اندفعت القيادات 
الكردية السياسية يف طرٍق 

رسمها النظام الجديد لتكون 
ألغاًما جديدة تُفجر املنطقة كلها، 
وتعيد تشكيلها كام يرغب الكبار 

وأصحاب القرار يف هذا النظام… 
وإال ما معنى أن تندفع قياداتهم 
لاستياء عى الرقة ودير الزور 

واملوصل وسواها من املدن 
املعروفة تاريخًيا أنها عربية شبه 

خالصة؟ هل وعت تلك القيادات 
للفخ التاريخي الذي ينصبه 

الكبار لهم؟
من هنا ناحظ أن ردود الفعل 

يف املنطقة كلها كانت أشبه 
باالرتدادات التي يخلفها زلزال 

تعدى الثامين درجات عى 
مقياس ريخرت، وأن حمى 

إعامية لعلعت إلعادة النظر 
بالحلفاء واألعداء وتصنيفهم 

وفق املعطى الجديد الذي بدأ يزيح 
االهتامم بكل املآيس التي تعرض 

لها ومايزال الشعب السوري، 
فهل آن األوان لتفجر األلغام 
املزروعة من الشامل للجنوب 

ومن الرشق للغرب؟
 استفتاء الربزاين قرع جرس 

اإلنذار للمنطقة كلها، سواء 
أكان يدري أم مل يكن، وسواء 

كان هدفه تغطية فساده وفساد 
من حوله من األرسة واملنتفعني 
واللعب مبشاعر الشعب الكردي 

لتأمني إعادة انتخابه رئيًسا 
مطلق الصاحية لإلقليم، أو 

كنهاية موضوعية ملا أقدم عليه، 
حتى ولو أنه قد انتهى إىل الغرق 

بتلك اللعبة - كام يبدو- وقد 
تكون استقالته قبواًل مبساومة 
اضطر إليها ليفتح بابًا يتملص 
فيه من لعبته. لكّن حراك الدول 

اإلقليمية كان أوسع مبا ال يُقاس 
من لعبة الربزاين، وها هي 

املناطق املتعددة اإلثنيات والتي 
حاول االستياء عليها بالقوة 

واستكرادها وتهجر أهلها تعود 
إىل وضعها السابق بالرغم من 

التخويف املستمر الذي متارسه 
القوى التابعة له.

لقد قفز مفهوم "األمن القومي" 
إليران وتركيا إىل أوىل اهتاممات 

الدولتني اللتني أخفتا نفورهام 
اإليديولوجي املتمثل بالوضع 
السوري، وبدأت دول املنطقة 
تعيد حساباتها بالرغم من أن 

التجمعات الكردية بعيدة عنها، 
لكن من يدري أين ميكن أن تصل 

كرة الثلج االنفصالية بعد أن بدأت 
بالتدحرج من كردستان الربزاين 

وتلك الدول جميًعا ترتبع فوق 
ألغامها؟

أما الشعب السوري فقد ملس متاًما 
ملس اليد أنه إن مل يسارع إىل 

توحيد نفسه وحك ظهره بأظافره 
وحده، وإذا مل يبدع طرًقا إلنقاذ 

نفسه، فإنه هالك ال محالة. فألغام 
التفتيت قد تطال مجتمعه رسمًيا 

بعد أن طالته واقعًيا.
لقد قرع الربزاين -إن كان ذاك 

هدفه أو مل يكن- جرس اإلنذار، 
وأشار بأصبعه الكربى أن ترتيب 
النظام الجديد للعامل قد بدأ، وأن 

العامل كله، وليس الرشق األوسط 
وحده، معني به، وأنهم جميًعا 

دون استثناء سيكونون ضحايا 
املشاكل التي تركها النظام القديم 

بدون حل لتكون ألغاًما جاهزة 
للتفجر لحظة تشاء مصالحه.

أما أنظمة الدول األكرث تأثًرا 
بهذا الرتتيب، فيفرتض أن تعيد 
النظر مبفاهيم أمنها القومي، 
وبتعاملها البيني الذي مايزال 

قامئًا عى النزاعات، األلغام 
الكربى، مثلام تعيد اليوم 

النظر بتحالفاتها اإلقليمية 
والدولية، واألهم، أن تعيد 
النظر جذريًا بسياساتها 

الداخلية تجاه شعوبها حتى ال 
تصيبها ومجتمعاتها شظايا 

تفجر األلغام املزروعة سابًقا، 
ولتستطيع تكوين جبهة قادرة 
عى منع النظام العاملي الجديد 

من زراعة ألغام جديدة… 
واملعضلة الكربى أن معظم تلك 
األنظمة غر مؤهلة للمامرسة 

املطلوبة بسبب انفصالها عن 
شعوبها، فهي ماتزال تغط نوًما 
يف أرسّة الكرايس املنتصبة فوق 
معادلة "عيّل وعى من سيزيح 

الكريس من تحتي"… آمني. 
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وكان البـد للخمسـة مايني الجـئ سـوري، املتوزعني يف 
رشق األرض وغربهـا، مـن وجـود متحدثـني ومتحدثات 
باسـمهم، يف محاولة إلقناع العامل باسـتيعاب كم الهموم 
التـي حملهـا الاجئـون معهـم، وحصـد تعاطـف تجاه 

املعانـاة التـي ميـرون بها داخـل املخيـات وخارجها.
أسـاء نسـائية كانـت لهـا بصمـة يف تحسـني صورة 
الاجئـني، بعـد أن شـابتها عوامـل أثـرت عى سـمعة 
بعـض السـوريني يف بـاد اللجـوء، بفعـل اختـاف 
الثقافـات والعـادات، فحملت تلك األسـاء عـى عاتقها 
الاجئـني،  عـن  اإليجابيـة  الصـورة  نقـل  مسـؤولية 
والدفـاع عـن حقوقهم مبوجـب القانون اإلنسـاين قبل 

لدويل. ا
هـذه  مـن  عـدد  عـى  الضـوء  تسـلط  بلـدي  عنـب 
حقـوق  عـن  الدفـاع  يحاولـن  الـايت  الشـخصيات 

وحياتهـم. السـوريني  الاجئـني 

نبال العلو.. "حماية النساء الالجئات أولوية"
"هشاشـة وضعـف النسـاء السـوريات الاجئـات يف 
لبنـان دفعنـي، بشـكل خـاص، ملنارصتهـن وتوعيتهن 
بحقوقهـن"، تقولهـا السـيدة نبـال العلـو، ابنـة مدينة 
قسـم  مسـؤولة  تعمـل  التـي  السـورية،  الـزور  ديـر 
الحايـة يف مخيـم صرا وشـاتيا لاجئني السـوريني 

. ن بلبنا
نبـال، التـي تخصصت بقسـم "حاية النسـاء"، مل تغفل 
عـن الدفاع عـن حقـوق الطفل السـوري، وكذلـك الزوج، 
إال أنهـا، وكـا قالت لعنب بلـدي، خصصـت وقتها األكر 

للنسـاء يف مخيـم صـرا وشـاتيا، كـون الحـرب قلبت 
أدوارًا  النسـاء  وأخـذت  السـورية،  األرسة  داخـل  األدوار 

جديـدة مل تكـن منسـوبة لهـن، عى حـد قولها.
فالظـروف السـيئة التي يعيشـها الاجئون السـوريون 
يف لبنـان، مـع تجـاوز عددهـم مليـون الجئ سـوري، 
دفعـت منظـات املجتمـع املـدين والدفـاع عـن حقوق 
اإلنسـان إىل النشـاط يف تلـك البيئـة، التـي تحتضـن 
مشـكات ومعوقـات عـدة يواجههـا السـوريون، مـن 
وغـاء  القانونيـة  األوضـاع  وسـوء  البطالـة  انتشـار 

املعيشـة يف البلـد الجـار.
وتـرى نبـال أنه مـن الـروري التوعيـة بالضغوطات 
واملتغـرات التي طـرأت عى العائلـة السـورية، "ألنها 
غالبًـا مـا تتحـول إىل أمـر إشـكايل بـني الزوجـني قد 
يولـد عنًفـا ضـد الزوجـة واألطفـال، أصبـح معـه من 
الـروري أيًضـا الرتكيـز عـى تقنيـات للتعامـل مـع 

الضغوطات". تلـك 
تأثـرات كبـرة قالـت نبـال العلـو إنهـا ملسـتها مـن 
خـال تعاملها مع الاجئـات السـوريات يف لبنان، بعد 
جلسـات توعويـة وتثقيفيـة عدة حثـت املرأة السـورية 
مـن خالهـا عـى عـدم االستسـام لظـروف اللجـوء، 
ودعتهـا للعـب أدوار فعالـة يف املجتمـع، رغـم ضعف 
اإلمكانيـات، مشـرة إىل أن بعضهـن اسـتطعن البـدء 
إىل  اليـأس حملتهـا  بعـد كميـة مـن  بحيـاة جديـدة 

املجتمـع املسـتضيف.
وعـن الصعوبـات، قالـت نبـال، التـي عملـت سـابًقا 
سـوريا،  إىل  الاجئـات  العراقيـات  النسـاء  دعـم  يف 

إن أصعـب مـا تواجهـه هـي أنهـا تشـرتك مع النسـاء 
السـوريات بنفـس مشـاكل الفقـد وإحسـاس العجـز 
والهـم، وتابعـت "إال أن تلك املشـكات تسـاعدين عى 

تفهـم وضـع السـوريات بشـكل أفضـل". 

آية الجميلي.. 
ملف المعتقلين "المنسي" إلى أمريكا

رغـم املسـاعي التـي تبذلهـا يف الدفـاع عـن حقـوق 
الاجئـني السـوريني حـول العـامل، كرسـت الناشـطة 
السـورية آيـة الجميـيل جزًءا كبـرًا من وقتهـا للحديث 
عـن امللـف "املني"، ملـف املعتقلـني واملغيبـني قرًسا 

يف سـجون النظـام السـوري.
اسـتثمرت آيـة، التي تـدرس يف الواليات املتحـدة، كافة 
املنابـر التعليميـة والحقوقيـة التي اسـتطاعت الوقوف 
واملطالبـة  السـوريني،  معانـاة  عـن  للحديـث  عليهـا 
بحايـة املدنيـني وفـك الحصـار عن املـدن السـورية، 
ونظمـت تظاهـرات واعتصامـات عـدة يف هذا الشـأن.

آيـة، ابنـة مدينـة حلـب، حـازت يف 18 تريـن الثاين 
املـايض عـى جائـزة "صـوت الطلبـة" مـن الجامعـة 
األمريكيـة يف العاصمـة واشـنطن، وذلـك نسـبة إىل 
جهودهـا يف رفـع قضيـة الثـورة السـورية مـن خال 
املنـر األكادميـي، وعملهـا عـى تجميع قـوى مختلفة 
مـن الطـاب يف الجامعـة، حسـبا قالت لعنـب بلدي.

 No lost" مجموعـة  نظمتـه  الـذي  الحفـل،  وخـال 
Generations" )ال لألجيـال الضائعـة(، خصصـت آية 
جـزًءا مـن كلمتهـا للحديـث عـن فيلـم "سـوريا أرض 

الخـوف"، الـذي وثقت فيه شـهادات ملعتقلني سـابقني 
يف سـجون النظـام، من طـاب جامعة حلـب ومناطق 

أخـرى يف العاصمة السـورية دمشـق.

تقـول آيـة "حاولـت مـن خـال حديثـي عـن الفيلـم 
مبختلـف  املعتقلـني  قضيـة  عـى  الضـوء  تسـليط 
أوجههـا، والقـول إن مصر من تبقى يف تلك السـجون 
السياسـية  القـوى  تتحـرك  مل  مـا  مجهـواًلً  سـيبقى 
الدوليـة والحقوقيـة للعمـل عـى إنقاذهـم مـن أشـد 

العـذاب". أنـواع 
جـدل  محـط  سـوريا  يف  املعتقلـني  قضيـة  وبقيـت 
يف املباحثـات واملؤمتـرات الدوليـة الباحثـة عـن حـل 
سـيايس، وسـط مطالـب بتحييـده وإبعـاده عـن أي 

سياسـية. تسـويات 
ومـع غيـاب األرقام الرسـمية، وثقت الشـبكة السـورية 
117 ألـف معتقـل سـوري  لحقـوق اإلنسـان وجـود 
باألسـاء، إال أن التقديـرات تشـر إىل أن العـدد يفـوق 

قبـل تسـعة أعـوام، وحـني مل تكـن 
الثـورة السـورية قـد أخـذت طريقها 
كانـت  بعـد،  سـوريا  شـوارع  إىل 
ثـورة أخـرى تغـر حيـاة الناشـطة 
الحقوقيـة وداد رحـال، وتدفعها نحو 

املجتمعـي.  التغيـر 

"رأيـت يف جمعيـة رعايـة األحـداث 
أطفـااًل يتحملون ما ال يقـوى الرجال 
عـى حملـه"، تتحـدث رحـال لعنـب 
بلـدي عـن املشـاهدات التـي جعلتها 
عـى يقـني بأهمية العمـل يف مجال 
الدفـاع عـن حقـوق اإلنسـان، حـني 
كانـت تعمل كعضـو يف مجلس إدارة 
الجمعيـة يف الرقـة، واصفـًة املركـز 

بأنه كان "أشـبه بسـجن". 
تلـك النقلـة يف أسـلوب تفكـر وداد 
دراسـتها  إىل  باإلضافـة  رحـال، 

الحقـوق،  مجـال  يف  األكادمييـة 
كانتـا مفتـاح نشـاطها بعـد الثـورة 
السـورية، إذ وسـعت نطـاق عملهـا 
وتحولت إىل ناشـطة ميدانية تشـارك 
اإلنسـانية  األوضـاع  معاينـة  يف 
عـى  الحـرب  مـن  للمترضريـن 
مسـتويات مختلفة، وتحـاول أن تجد 
السـبيل ملنـح النـاس القوة مـن أجل 

حقوقهـم.  كسـب 
وتديـر رحال اليـوم رابطة "الشـباب 
مدينـة  يف  االجتامعيـة"  للتنميـة 
مـن  عـدًدا  يجمـع  كإطـار  إدلـب، 
إحـداث  بهـدف  والشـابات  الشـبان 
فـرق يف الوعي الشـبايب السـيايس 

والثقـايف.  واالجتامعـي 
الرابطـة التـي تقـوم وداد رحال عى 
إدارتهـا ليسـت الوحيـدة التـي تعمل 
يف مجال حقوق اإلنسـان، إذ تنشـط 
يف محافظـة إدلـب خمـس منظامت 
قانونيـة وجمعيـات منـارصة، وفـق 
يف  السـورية"  املنظـامت  "خريطـة 
موقع "مؤسسـة مواطنـون من أجل 

سوريا". 
كـام تنضـم منظـامت إدلـب إىل 53 
أخـرى، تعمل يف نفـس املجال ضمن 
سـوريا ومناطق انتشـار السـوريني 

يف دول الجـوار. 
ضمـن  النسـاء  كـون  جانـب  وإىل 

العاملـة  املنظـامت  أغلـب  أولويـة 
عـى  اإلنسـان  حقـوق  مجـال  يف 
مسـتضعفة"،  "فئـة  اعتبارهـن 
تحـاول بعضهـا إثبـات الحضـور يف 
ولـو  واإلداريـة  التنظيميـة  الكـوادر 

قليلـة.  بأعـداد 
نتائـج  عـى  مبنـي  بحـث  وفـق 
مسـح معمـق نـرش العـام الجاري 
"منظـامت  عنـوان  تحـت   )2017(
الواقـع  السـورية  املـدين  املجتمـع 
والتحديـات"، فإّن النسـاء يشـغلن 
أصـل  مـن  منظمـة   261 اهتـامم 
وتركـز  للدراسـة،  خضعـت   748
الدعم  املنظـامت عـى  أغلـب هـذه 
املجتمعـي  والتمكـني  النفـيس 
أو  املهـن  بعـض  النسـاء  وتعليـم 
الخدمـات  تقـدم  كـام  الحـرف، 
حـول  والتثقيفيـة  التوعويـة 

املجتمـع.  يف  املـرأة  حقـوق 
أن  إىل  يشـر  ذاتـه  التقريـر  لكـن 
يف  خـاص  وبشـكل  املـرأة،  متثيـل 
مناطـق  يف  العاملـة  املنظـامت 
املعارضـة، "منخفـض جـًدا"، وذلـك 
يثـر تسـاؤالت حـول جديـة تعامـل 
املـرأة.  قضيـة  مـع  املنظـامت  هـذه 
متثيـل  نسـبة  انخفـاض  ويـؤدي 
النسـاء العامـات يف مجـال الدفـاع 
عـن حقـوق اإلنسـان والعمـل املدين 

إىل صعوبـة نقـل قضاياهـن، املهمة 
والجوهريـة، إىل فكـر املنظامت التي 
لخدمتهـن،  أُنشـئت  أنهـا  يفـرتض 
عـبء  يركّـز  ذلـك  أن  عـن  فضـًا 
مـن  قليلـة  مجموعـة  يف  العمـل 
النسـاء الـايت أخـذن عـى عاتقهن 
تحـدي العقبـات االجتامعيـة ونظرة 

املجتمـع. 
التغيـر  أن  فـرتى  رحـال،  وداد  أمـا 
الـذي ميكن أن تحدثه هـذه املنظامت 
يف بنيـة املجتمـع وطريقـة تعاملـه 
والقضايـا  النسـاء  قضايـا  مـع 
الحقوقيـة العالقة، ال ميكـن أن يأيت 
"يف يـوم وليلـة"، بـل يحتـاج وقًتـا 

وعمـًا. 
النشـغالها  اإلعـام  وسـائل  وتلـوم 
عـن تغطيـة إنجـازات الحمـات التي 
تعدهـا املنظـامت يف سـياق العمـل 
دون  يحـول  مـا  وهـو  الحقوقـي، 
أن  املفـرتض  مـن  تجـارب  تعميـم 

للجميـع.   ملهمـة  تكـون 
يف  وقتهـا  أغلـب  قضـت  أن  بعـد 
املنظـامت  ضمـن  اإلداريـة  األعـامل 
املعنيـة بحقـوق اإلنسـان والنشـاط 
امليـداين، اسـتطاعت وداد رحـال قبل 
نحـو عامـني أن تذهـب بآمالهـا إىل 
النسـاء  متنـح  حيـث  أبعـد،  مـكان 
فرصـة للمشـاركة السياسـية، وهـو 
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وداد رحال
ناشطة حقوقية

خلف الالجئين..
نساء يدافعهن عن حقوقهم 

أزمة كبيرة شكلتها حركة لجوء السوريين نحو دول مجاورة وأخرى بعيدة، حاملين معهم جراًحا لم يلقوا مداوًيا لها في معظم البلدان 
التي اشتكت أعباًء اقتصادية واجتماعية وسياسية وأمنية، تكبدتها بفعل التدفق "غير المسبوق" للسوريين، منذ عام 2011.

آية الجميلي
ناشطة سورية في مجال حقوق 

الالجئين السوريين 
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الــ 215 ألـف معتقـل، %99 منهـم موجـودون يف 
معتقـات النظـام السـوري.

وتطرقـت آيـة الجميـيل )29 عاًما( يف فيلم "سـوريا 
أرض الخـوف" إىل قضية الاجئـني واملهجرين قرسيًا 
مـن منازلهـم، حاملة رسـالة مفادهـا أن "الاجئني مل 
يختـاروا اللجوء، ال ميكـن ألحد أن يختـار الترد، بل 
تـم دفعهـم لذلك إمـا خوفًا مـن االعتقـال واملاحقات 
األمنية، أو بسـبب الحـرب والدمار الذي طـال بيوتهم 

ومدنهم".
تعتـر آيـة، التي عملـت يف الحـراك الثوري السـلمي 
داخـل مدينتهـا، أن تقديـم الدعـم للسـوريني داخـل 
أال  يجـب  ولكـن  باملعونـات،  يبـدأ  سـوريا  وخـارج 
ينتهـي عندهـا، مشـرة إىل أن األهـم مـن ذلـك هـو 
إيجاد حل للمشـكات التـي تحيج السـوريني لإغاثة 

املادي. والدعـم 
بحقـوق  املطالبـة  هـو  عاتقنـا  عـى  نحملـه  "مـا 
صوتهـم  إيصـال  يسـتطيعون  ال  الذيـن  األشـخاص 
للمجتمـع الـدويل، مـن قتـى ومعتقلـني يف األقبية، 
خاصـة مـع تغيـب الشـارع الغـريب عا يحـدث يف 
سـوريا، ظًنـا منه أن املشـكلة هـي داعش ال األسـد".

وختمـت آية حديثها بالقـول إنها ستسـتمر يف الحديث 
عـن حقـوق املظلومني يف سـوريا طاملـا لديهـا القدرة 
عـى ذلـك، ومتنـت لـو أن األصـوات السـورية يف باد 
اللجـوء تتوحـد إليصال الرسـالة بشـكل أقـوى، ونقل 
ملـف املعتقلـني والاجئـني وضحايـا الحـرب، وبينهم 

نسـاء وأطفـال، إىل املجتمـع الدويل.

ما كان حكـًرا لزمن طويل عـى الرجال. 
مـن  الكثـر  واجهتنـا  البدايـة  "يف 
تقـول  املجـال“،  هـذا  يف  الصعوبـات 
رّحـال ملراسـلة عنـب بلـدي يف إدلـب، 
وتضيـف "كأنثى، سـيكون مـن الصعب 
يف  مـرة  ألول  تتحـديث  أن  عليـِك  جـًدا 
هـذا املجـال عـى نطـاق واسـع وبـني 

املجتمـع".  يف  املوجـودة  املنظـامت 
نحـو  مـرور  مـع  اختلـف  األمـر  لكـن 
مثانية أشـهر عى بداية املـرشوع، وفق 
مـا أكـدت، فبعـد التعـب الكبـر بـدأت 
ومنحتهـا  تظهـر،  اإليجابيـة  النتائـج 
املتابعـة.  شـعوًرا قويًـا أجربهـا عـى 

ورغم أن السـاحة السياسـية السورية ال 
تخلـو من النسـاء، إال أّن نسـب متثيلهن 
ضعيفـة  تعـد  والسـيايس  الحـزيب 
باملقارنـة مـع الرجـال، وهو مـا يرتبط 
بنظـرة املجتمـع تجـاه املـرأة، ودرجـة 
الثقة التـي مينحها للسياسـية والعاملة 

يف الشـأن املـدين. 
التـي  التغيـر  أن  رحـال  وداد  تعتقـد 
املسـتوى  عـى  إحداثـه  مـن  متكنـت 
هـو  أعـوام  تسـعة  خـال  الحقوقـي 
حجـم  مـن  يقـرتب  وال  بسـيط  تغيـر 
العمـل  أن  تؤمـن  لكنهـا  طموحاتهـا، 
بـد  ال  املنظـامت  وتكاتـف  الجامعـي 
مـدى  عـى  مهـاًم“  ”فرًقـا  يحـدث  أن 

املقبلـة.  األعـوام 

سوريات يرفعن شعار "حقوق اإلنســـــــان أواًل"

بيان ريحان    

يجهل أغلب الناس الوضع 
االجتامعي للناشطات داخل 

سوريا، فالصورة النمطية 
املتداولة عنهن أن هؤالء 

الناشطات نذرن أنفسهن 
لقضيتهن، ويكاد عملهن 

يسيطر عى معظم أوقاتهن، 
حتى استحوذ عى مفاصل 

حياتهن بالكامل، وحكم الناس 
عليهن بأنهن ال يصلحن للحياة 

إال من أجل العمل.
تبدأ الناشطة يومها بجدول 

أعامل مزدحم وتتنقل بشكل 
رسيع بني مهامها ولديها 

الكثر من األعباء، حتى إنها 
تنىس نفسها يف زحام اليوم، 

وخاصة، نحن يف الداخل 
السوري، حيث األعباء مضاعفة، 

من تأمني لقمة العيش يف ظل 
ظروف الحرب والحصار القاهرة 

وبني املسؤولية الكبرة بتأمني 
احتياجات األرسة وإثبات الذات 

يف سوق العمل، فتتضاعف 
ساعات العمل وتزداد الضغوط.
هنا، توجد ازدواجية يف رؤية 

مجتمعاتنا تجاه هذه املرأة 
املتفانية، فاملجتمع يعتّز بها 
ويعتّد برأيها ويلجأ إليها يف 

املهامت الصعبة، لكنه يغفل أنها 
إنسانة ولديها جانب آخر، بعيداً 

عن العمل، ما ينعكس بأبسط 
صورة بأن أغلب الرجال يعزفون 

عن الزواج من الناشطات، 
ويفضلن اختيار فتيات بعيدات 

عن العمل، وهذا عى اختاف 
مشاربهم الفكرية.

فإذا أجرينا مسًحا بيانًيا بسيطًا 
للرجال العاملني يف الثورة، نجد 

أن نسبة كبرة منهم فضلوا 
الزواج من نساء بعيدات عن 
العمل أو ليس لديهن نشاط 

ثوري، وبالتايل انخفضت نسبة 
معدل الزواج بشكل ملحوظ بني 
الناشطات، ورغم أن انخراطهن 

يف العمل الثوري واالجتامعي 
كان بقصد التغير يف املجتمع 
نحو األفضل، كّن الضحايا لهذا 

املجتمع.
ال تتناول هذه الزاوية إعامًيا، 

وال يحىك عنها، وتقترص 
التغطيات عى البحث عام 

أنتجته الناشطات أو الصعوبات 
التي تواجههن، ولكن من 

خال عميل ومعرفتي بالعديد 
منهن أجزم أنه ال يتجاوز 

عدد الناشطات املتزوجات 
داخل سوريا أصابع اليد، رغم 

امتاكهن مؤهات كبرة علمية 
وعملية ولديهن القدرة عى بناء 

أرسة وتحمل أعبائها.
بانغاق املجتمع يف ظل 

الظروف الحالية، أصبحت 
الناشطة بشكل أو بآخر ضحية، 

بل هي ضحية الرجل الناشط 
قبل املجتمع، الذي استنفد قوتها 
وطاقتها وحرمها من حقها يف 

بناء أرستها الخاصة.

الناشطة ضحية 
الرجل الناشط

الحقوقيـة،  للناشـطة  العائـيل  اإلرث  وّفـر 
مـن  متكنـت  صلًبـا  أساًسـا  دهـر،  ميديـا 
يف  فرًقـا  لتحـدث  بعـد  فيـام  عليـه  االرتـكاز 
مجـال العمـل السـيايس والدفـاع عـن حقوق 

اإلنسـان. 
السـوريني  الكـرد  وبنـات  أبنـاء  مـن  "كغـري 
صغرنـا،  منـذ  السـيايس  العمـل  يف  انخرطنـا 
وذلـك كوننـا مـن عائـات تنتمـي إىل مختلـف 
التنظيـامت السياسـية الكرديـة"، ونتيجـة لذلـك 
كان "غالبيـة الشـباب والشـابات الكـرد يتلقنون 
كمـوارد  اإلنسـان  وحقـوق  الدميقراطيـة  قيـم 
أوليـة للعمـل السـيايس" وبالتأكيد، كانـت ميديا 

ضمنهـم. 
للغـة  كمدرسـة  ميديـا  عملـت  الثـورة،  قبـل 
اإلنكليزيـة، كام أسـهمت يف تحرير إحدى الجرائد 
الكرديـة لفـرتة مـن الزمـن، وهـو مـا دفعها إىل 
االهتـامم والرتكيـز عى قضايـا حقوق اإلنسـان 
وبشـكل خـاص قضايا املـرأة التي كانـت "تعاين 
مـن اضطهـاد ثايث، مـن النظام السـوري مرتني 
كونهـا كرديـة وسـورية معارضـة، ومـرة ثالثـة 

مـن املجتمـع كونها امـرأة". 
عقـب انـدالع الثـورة، ويف عـام 2012 انخرطـت 
ميديـا يف صفوف الكتلـة الكردية ضمـن املجلس 
الوطنـي السـوري، لكـن عملهـا مل يسـتمر أكرث 
مـن عـام انتقلت بعده إىل املشـاركة يف تأسـيس 
منظمـة "التآخي لحقـوق اإلنسـان"، والتي تُعنى 
برتسـيخ قيـم املواطنة بغـض النظر عـن االنتامء 
السـيايس والقومي والدينـي، وتوثيـق انتهاكات 

اإلنسـان.  حقوق 
السـورية  للمـرأة  اهتاممهـا  ميديـا  أولـت 
وبلـدان  مخيـامت  ويف  الداخـل  يف  واألطفـال 
إىل  "تآخـي"  مؤسسـتها  سـعت  كـام  اللجـوء، 
توعيـة املواطنـني العاملـني يف الحـرف والعامل 
العاديـني بحقوقهـم، عـى اعتبار أنهـم "الفئات 
األكـرث تهميًشـا مـن قبـل العاملـني يف املجـال 

والحقوقـي".  املـدين 

أحـدث  "تآخـي"  منظمـة  أن عمـل  ميديـا  تـرى 
فرًقـا يف مجال رفـد التحقيقات الدوليـة بتقارير 
مهمـة عـن جرائـم الحـرب املرتكبـة يف سـوريا، 
وعـى وجه الخصـوص من قبـل تنظيـم "الدولة 

اإلسـامية". 
"فخـورون أننـا أنجزنـا نقلـة نوعية بـأن أعددنا 
مدربـني حقوقيـني داخل سـوريا بخـربات دولية 
طيلـة  تخصـي  بشـكل  تدريبهـم  بعـد  كبـرة 
السـنوات املاضيـة"، تقـول ميديـا لعنـب بلـدي، 
مجـاالت  يف  العمـل  نبـدأ  أن  "نأمـل  وتضيـف 
حقوقيـة أكـرث تخصًصـا وننتقـل ملرحلـة أكـرث 

مسـتقبًا". احرتافيـة 

ميديا دهير..
"العمل الحقوقي سالح لمحاربة التطرف" 
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واملعوقـات  املحـدودة  اإلمكانيـات  ورغـم 
مـن  املؤسسـات،  تلـك  واجهتهـا  التـي 
ضعـف خـرات الكـوادر وتذبـذب الدعـم 
التضييـق  إىل  باإلضافـة  املقـدم،  املـادي 
وضـع  اسـتطاعت  األمنيـة،  واملاحقـات 
بصمـة يف عـامل حقوق اإلنسـان، ومتكنت 
مـن الحديـث يف املحافـل الدوليـة باسـم 

الحـرب يف سـوريا. ضحايـا 
مرتكبـي  محاسـبة  يف  مسـاعيها  أن  إال 
حقـوق  ومتجـاوزي  حـرب"  "جرائـم 
اإلنسـان يف سـوريا مازالت قيد التحقيق، 
التـي  املطالـب  تلـك  تحقيـق  بانتظـار 

الـدويل. التخـاذل  باسـتمرار  يعيقهـا 
تلـك  مـن  عينـة  بلـدي  عنـب  وترصـد 
سـوريا  داخـل  تعمـل  التـي  املنظـات 
وخارجهـا، يف مجـال الدفـاع عـن حقوق 

حـًرا.   السـوري  اإلنسـان  اإلنسـان، 

"سوريون من أجل الحقيقة والعدالة"
أجـل  مـن  "سـوريون  منظمـة  تأسسـت 
يف   ،2015 عـام  والعدالـة"،  الحقيقـة 
وبـدأت  األمريكيـة،  املتحـدة  الواليـات 
إصـدار  حـول  فرديـة  كمبـادرة  فكرتهـا 
مـن  لناجـني  قصًصـا  يحـوي  كتـاب 
االعتقـال التعسـفي والتعذيـب واالختفـاء 

سـوريا. يف  القـرسي 
اتسـعت فكرة توثيق قصـص املعتقلني يف 
كتـاب، لتتجسـد يف مؤسسـة متخصصة، 
الناشـطني  مـن  مجموعـة  أسسـها 
السـوريني، ومنهـم بسـام األحمـد وهاين 

زيتـاين وسـيا نصـار وغرهـم.
أجـل  مـن  "سـوريون  منظمـة  تعـرف 
أنهـا  عـى  نفسـها  والعدالـة"  الحقيقـة 
"مؤسسـة سـورية مسـتقلة، غر حكومية 
وغـر ربحيـة،  تعمـل مـن أجل سـوريا، 
املواطنـني  جميـع  فيهـا  يتمتـع  التـي 
واملواطنـات بالكرامـة والعدالـة وحقـوق 

املتسـاوية". اإلنسـان 
ومنذ عـام 2015، أطلقـت املنظمة حمات 
وثقـت  وخارجهـا،  سـوريا  داخـل  عـدة 
مـن خالهـا االنتهـاكات بحق السـوريني، 
املحافـل  يف  املنـارصة  قضايـا  ورفعـت 
الدوليـة، وحاولـت تسـليط الضـوء عـى 
ملـف املعتقلـني، الـذي يتجاهلـه املجتمع 
مـع  السياسـية  املفاوضـات  يف  الـدويل 

األسـد. نظام 

"المعهد السوري للعدالة"
يف  للعدالـة"  السـوري  "املعهـد  تأسـس 
الحـراك  انطـاق  السـوري، مـع  الداخـل 
السـلمي عـام 2011، مـن قبـل مجموعـة 
الكـرد  واألكادمييـني  املحامـني  مـن 
املتخصصـني بالدفاع عن حقوق اإلنسـان.

يرصـد  دوريـة  تقاريـر  املعهـد  يصـدر 
حقـوق  انتهـاكات  خالهـا  مـن  ويوثـق 
اإلنسـان، مـن قبـل أي طرف مـن أطراف 
النـزاع الفاعلة يف سـوريا، كـا يركز عمله 
عـى دعـم التقـارب بـني العـرب والكرد، 
تحـوي  التـي  حلـب  مدينـة  يف  خاصـة 

مكونـات مـن الطرفـني. 
كـا خصـص "املعهـد السـوري للعدالة" 
قسـًا من عمله لتوثيق االنتهـاكات القامئة 
عـى الجنس، مبـا فيها  االغتصـاب، ونظم 
عـى  تدريبيـة  دورات  اإلطـار  هـذا  يف 
اإلنرتنـت، حـول إعـداد مقابـات آمنـة و 
أخاقيـة وفّعالة مـع الناجيات مـن العنف 
الجنـي ، وذلـك بالتشـارك مـع منظمـة 

.)Witness( "شـاهد" 

"المركز السوري للدراسات وحقوق 
االنسان"

للدراسـات  السـوري  "املركـز  تأسـس 
وحقـوق اإلنسـان"، عـام 2013، عـى يد 
مجموعة مـن املحامني السـوريني، ومنهم 
ومثنـى  حـوران  يوسـف  الرهـو  ديـاب 
نـارص، واتخذ مـن مدينـة حلب مقـرًا له، 
فيا يسـعى إىل افتتـاح مراكـز أخرى يف 

بقيـة املحافظـات السـورية.
يركـز املركـز السـوري يف كافـة التقارير 
يصدرهـا  التـي  الدوريـة  والبحـوث 
والعدالـة  األهـيل  "السـلم  مسـألة  عـى 
االنتقاليـة"، وكغـره مـن املنظـات يوثق 
االنتهـاكات بحقـوق السـوريني، مضيًفـا 
إنجـاح  عـى  والعمـل  التمهيـد  عليهـا 
الحكـم  نظـام  إلسـقاط  التاليـة  املرحلـة 

سـوريا. يف  الرعـي"  "غـر 

"مركز توثيق االنتهاكات في سوريا"
يف  االنتهـاكات  توثيـق  "مركـز  تأسـس 
لتوثيـق   ،2011 حزيـران  يف  سـوريا"، 
واعتقالهـم  املدنيـني  عـى  االعتـداء 
وتعذيبهم خـال املظاهرات السـلمية التي 

السـورية. الثـورة  انطاقـة  رافقـت 

توسـع عملـه بعد تحـول الثورة السـورية 
لرصـد  مسـلح،  نـزاع  إىل  السـلمية 
ضـد  املرتكبـة  واملجـازر  الجرائـم  كافـة 
السـوريني، إىل جانـب مطالبـة املجتمـع 
الـدويل بحايـة تلـك الحقـوق وتعزيزها 

السـوريني. ثقافـة  يف 
كـا حمـل املركز عـى عاتقـه مسـؤولية 
توثيـق أسـاء  ضحايـا النـزاع مـن قتى 
ومخطوفـني  ومفقوديـن  ومعتقلـني 

السـجون.  يف  قـرًسا  ومغيـن 
يف  االنتهـاكات  توثيـق  "مركـز  وكان 
السـوري  "املركـز  مـن  فرًعـا  سـوريا" 
لإعـام وحرية التعبـر" قبل أن يسـتقل 
مـن  دمشـق  يف  مكتبـه  مداهمـة  بعـد 
واعتقـال  السـورية،  األمـن  قـوات  قبـل 
16 موظًفـا مؤسًسـا للمركـز، مـن بينهـم 
الناشـط مـازن درويـش واملحاميـة رزان 
و  خليـل  سـمرة  والناشـطة  زيتونـة 

حـادي. ووائـل  ناظـم  الناشـطان 
ويف عـام 2015 عـني مجلـس إدارة املركز 
الناشـط حسـام القطلبـي مديـرًا تنفيذيًـا 
مسـؤواًل عن التوجيـه االسـرتاتيجي ملركز 
التشـغيلية  االنتهـاكات وعملياتـه  توثيـق 

. ليومية ا

منظمة "ماف"
نشـطت منظمة "ماف" السـورية الكردية 
قبل انطـاق الثورة السـورية، وعملت منذ 
تأسسـها عـام 2004 عـى نـر الوعـي 
بحقـوق اإلنسـان عر نـدوات وورش عمل 
توعويـة خاصـة بالتعريف عـن املعاهدات 

الدولية. واملواثيـق 
ضـد  االنتهـاكات  وتـرة  ارتفـاع  ومـع 
تشـاركت   ،2011 عـام  بعـد  السـوريني 
حقوقيـة  منظـات  سـت  مـع  املنظمـة 
كـا  االنتهـاكات،  تلـك  بتوثيـق  سـورية 
عملـت يف أواخـر عـام 2013 عى إنشـاء 
وهيئـات  ملنظـات  السـورية  الفيدراليـة 
حقـوق اإلنسـان يف سـوريا، باالشـرتاك 
مع أكـر مـن 40 منظمة وهيئـة حقوقية، 

يرأسـها الناشـط محمـد خليـل أيـوب.

"مؤسسة التآخي لحقوق اإلنسان"
"التآخـي"،  مؤسسـة  أعـال  انطلقـت 
وزارة  مـن  بدعـم   ،2013 عـام  مطلـع 
الفدرالية  الدمناركيـة وبرعايـة  الخارجيـة 

اإلنسـان، وتعتـر مـن  لحقـوق  الدوليـة 
التـي  املـدين  املجتمـع  منظـات  أوائـل 
تفتتـح رسـميًا يف مدينة الحسـكة، ثم يف 

العـني.  ورأس  القامشـيل 
تخصصـت املؤسسـة يف العمـل عى نر 
ثقافـة حقوق اإلنسـان ورصـد انتهاكاتها، 
يف  املرتكبـة  الحـرب  جرائـم  وكشـف 
مناطـق النـزاع يف الـرق األوسـط عـى 
وجـه العمـوم، وداخل سـوريا عـى وجه 
يف  النـزاع  تحـول  رافضـة  الخصـوص، 

سـوريا مـن سـلمي إىل مسـلح.
تسـعى املؤسسـة، التي تديرها الناشـطة  
ميديـا دهـر، إىل متكـني املـرأة حقوقيًا 
حايـة  وتعزيـز  وسياسـيًا،  ومهنيًـا 
حقـوق الطفـل، كـا تعمل عى تشـجيع 
املجتمعـات  يف  الاجئـني  اندمـاج 

. ملسـتضيفة ا

اللجنة الكردية لحقوق اإلنسان )الراصد(
أنهـا  عـى  نفسـها  "الراصـد"  تعـرّف 
"تجمـع طوعـي مـدين مسـتقل، يعمـل 
عـى نر ثقافـة حقـوق اإلنسـان ورصد 
االنتهـاكات التي تقـع عى هـذه الحقوق، 
والقانـوين  السـيايس  النضـال  وتعزيـز 
الوسـائل  عـر  أجلهـا  مـن  واملطلبـي 
السـلمية ووفًقا للمعاير الدوليـة املتبعة".

أسسـها مجموعـة مـن املحامـني الكـرد، 
وبينهـم املحاميـة أفـني محمـود ورديـف 
ومسـعود  سـيدو  ورضـوان  مصطفـى 
كاسـو وغرهـم، ويـرأس مجلسـها حاليًا 

إسـاعيل.  سـليان  املحامـي 

"شبكة حّراس" 
كمجموعـة  "حـراس"  شـبكة  تأسسـت 
النفـي  الدعـم  مجـال  يف  متخصصـة 
وبـدأت  الطفـل،  وحايـة  االجتاعـي 
نشـاطاتها، يف كانون الثـاين عام 2012، 
يف مدينـة داريـا بالقـرب مـن العاصمـة 
سـوية  رفـع  بهـدف  دمشـق،  السـورية 
الوعـي بحقـوق الطفـل ورعايـة مصالحه 

املجتمـع. يف 
شـاركت شـبكة "حـرّاس" يف العديـد من 
الحمات التـي نددت باالنتهـاكات بحقوق 
السـوريني، وكان لهـا بصمـة يف الحمات 
للسـوريني مـن  القـرسي  التهجـر  ضـد 
مدنهـم وقراهـم، عى يد النظام السـوري.

تنشـط الشـبكة يف كافة املناطق الخاضعة 
يف  فـرع  ولهـا  املعارضـة،  لسـيطرة 
مدينـة غـازي عنتـاب السـورية، ويديرها 
واملختصـني  الناشـطني  مـن  مجموعـة 
بينهـم  مـن  لألطفـال،  النفـي  بالدعـم 

النجـم. أحمـد عرفـات وريـاض 

"المركز السوري لإلحصاء والبحوث"
بدأ "املركز السـوري لإحصـاء والبحوث" 
آب  يف  واإلحصائيـة،  املسـحية  نشـاطاته 
املحكمـة  2011، مبوجـب ترخيـص مـن 
األملانيـة يف واليـة نوردراين فيسـتفالهن، 
وتخصـص برصـد املتغـرات التـي طرأت 
نقـل  بهـدف  السـوري،  املجتمـع  عـى 

صـورة توضيحيـة للعـامل الخارجـي.
يضـم املركـز أكـر مـن 120 عضـًوا يف 
كادر يشـمل باحثـني وجامعـي معلومات 
أعـداد  توثيـق  عـى  يعملـون  ميدانيـني، 
سـوريا،  يف  الحـرب  ضحايـا  وأسـاء 
بالراكـة مع "جمعية الحقوق السـورية" 
و"اتحـاد املحامـني السـوريني األحـرار“.

"الشبكة السورية لحقوق اإلنسان"
لحقـوق  السـورية  "الشـبكة  تصـدر 
حزيـران  يف  تأسسـها  منـذ  اإلنسـان"، 
مـن  توثـق  شـهرية  تقاريـر   ،2011
الشـعب  ضـد  االنتهـاكات  خالهـا 
السـوري، وتعتـر جهـة ذات مصداقيـة 
اإلحصائيـات  عـى  للحصـول  عاليـة 
حـول عـدد القتـى واملعتقلـني واملغيبني 
قرًسا يف سـوريا، وينظـر إليهـا املجتمع 

"حياديـة". أنهـا  عـى  الـدويل 
وهـي عضـو يف "التحالـف الـدويل ملبدأ 
"الشـبكة  وعضـو  الحايـة"  مسـؤولية 
مـع  وتتعـاون  متوسـطية"،  األورو 
اإلنسـان  لحقـوق  السـامية  املفوضيـة 
ومـع لجنـة التحقيـق الدولية يف سـوريا، 
وغرهـا مـن املنظـات الحقوقيـة، مثـل 
رايتـس  و"هيومـن  الدوليـة"  "العفـو 

ووتـش".
السـورية  "الشـبكة  تطالـب  مـا  ودامئًـا 
لحقـوق اإلنسـان"، التـي يديرهـا فضـل 
شـقفة، مبحاسـبة املسـؤولني عـن جرائم 
الحـرب واالنتهـاكات بحق السـوريني من 
قبـل أطـراف النـزاع الفاعلـة يف سـوريا، 

خـال مشـاركتها يف املحافـل الدوليـة.

منظمات سورية.. تدافع عن حقوق اإلنسان
مع بداية الحراك السلمي ضد نظام الحكم في سوريا، عام 2011، نشطت منظمات حقوقية محلية تعنى 

برصد وتوثيق االنتهاكات بحق المدنيين في سوريا، تجاوز عددها العشرات، بفعل كم االنتهاكات التي طالت 
القانون اإلنساني في البلد.

اختتام المؤتمر التأسيسي للحركة النسوية السورية
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)Robin Meldrum/MSF( مشفى لمنظمة أطباء بال حدود في سوريا

الغاز  2650 )للجرة(المازوت  180الذهب 18  16.015 السكر )ك(  360البنزين  225

  ليرة تركية  مبيع 149 شراء 148 يورو    مبيع 486 شراء 478 دوالر أمريكي  مبيع 517 شراء 515

الغاز  2650 )للجرة(المازوت  180الذهب 18  12.857الذهب 21  15.000 األرز )ك(  500السكر )ك(  260البنزين  225

  ليرة تركية  مبيع 104 شراء 102 دوالر أمريكي  مبيع 480 شراء 405

عنب بلدي- ضياء عودة     

إىل  االنخفـاض  البعـض  عـزا  وبينـا 
"لعبـة" بـني املـرف املركـزي وتجـار 
لسـحب  كخطـوة  السـوداء  السـوق 
العمـات األجنبيـة مـن السـوق، اعتـر 
محللـون أنـه ظـرف يتزامـن مـع إغاق 
تجميـع  مـن  يرافقهـا  ومـا  امليزانيـات، 
للعمـات األجنبيـة يف األرصـدة، عدا عن 
الصـادرات التـي ترتبـط زيادتهـا بتدفق 

السـوق. األجنبـي يف  القطـع 

وخلـق هبوط سـعر رصف الـدوالر حالة 
مـن الرتقـب ألسـعار السـلع واملنتجات، 
إال أن األسـواق حافظـت عـى أسـعارها، 
وهـو ما أثار غضـب السـوريني، كا ولّد 
االنخفـاض الكبـر مخاوف مـن احتكار 
مسـتوى  وتخفيـض  للسـلع  التجـار 
الحركـة التجارية، مـا يـؤدي إىل ارتفاع 

املـواد. بعض 

مضاربة بين المركزي والتجار
السـابقة يف  االقتصـاد  بحسـب وزيـرة 
حكومـة النظام السـوري، مليـاء عايص، 
ال يوجـد لهـذه التقلبات السـعرية سـبب 
واحـد، وتسـاءلت "كيـف يبيـع املرف 
املركـزي الـدوالر بأعـى مـن سـعره يف 
سـيد  الفـوىض  أن  معتـرًة  السـوق؟"، 
العمـات،  رصف  أسـعار  يف  املوقـف 
بسـبب "عنـاد )املرف( وقلـة املعرفة".

ويف حديث إىل موقع "داماس بوسـت“، 
سـعر  انخفـاض  أن  عـايص  أضافـت 
الـدوالر مقابـل اللـرة السـورية يعتـر 
مـؤرًشا له انعـكاس إيجايب عـى الحياة 
االقتصاديـة، ولعـل املضاربـات هـي من 

أهـم أسـباب تقلبـات أسـعار العمات.
الباحـث االقتصادي يونـس الكريم أرجع 
سـبب االنخفـاض إىل محاولـة املـرف 
املركـزي والتجار االسـتفادة مـن الحرب 
التـي نشـأت خـال الفـرتة املاضيـة بني 
حاكم املـرف، دريـد درغـام، والتجار.

وقـال لعنـب بلـدي إن االنخفـاض ليس 
لعبـة مـن املـرف كـا يـرى البعض، 
مشـرًا إىل أن حصـار الغوطـة وخـروج 
سـيطرة  تحـت  مـن  واسـعة  مناطـق 
تنظيـم "الدولـة اإلسـامية" أسـهم يف 
تخفيـض سـعر الـدوالر إىل ما هـو أقل 

املتوقع. مـن 
خطـوة  مـع  الـدوالر  تراجـع  وتزامـن 
املركـزي  املـرف  اتخذهـا  مفاجئـة 
بتخفيـض سـعر الـرف الرسـمي إىل 
املـوازي،  السـوق  يف  السـعر  دون  مـا 
ووصلت نسـبة التخفيض إىل 11.43%.

مـن  مزيـًدا  املركـزي  تحـرك  وجـّر 
االنخفاض لسـعر السـوق املـوازي، وهو 
مـا دفـع أغلـب املتعاملـني بالـدوالر إىل 
بيـع  عـن  واالمتنـاع  تعاماتهـم  وقـف 

الـدوالر. ورشاء 
ورأى الكريم أن االنخفاض الكبر لسـعر 
بسـبب  أيًضـا  يـأيت   )12%( الـرف 
رشكات الرافـة التـي وجـدت الفرصـة 
سـانحة لتعويض الخسـارة التـي لحقت 
بهـا سـابًقا مـن قـرار املـرف املركزي 

الخـاص بالحـواالت املاليـة.
وكان املركزي أصـدر، الثاثاء 31 ترين 
األول، قـراًرا منـع مبوجبـه سـحب أكر 
مـن حوالـة مالية واحـدة يف الشـهر، أو 
تريـف العمـات األجنبيـة أكـر مـن 
مختلـف  يف  الشـهر،  يف  واحـدة  مـرة 

قطاعـات املصـارف والرافـة.
واشـرتط املركزي اسـتام الحوالة باللرة 

السـورية إذا كانـت أقـل مـن 500 دوالر 
أمريـي، أمـا إذا كانـت أكـر مـن ذلك، 
أو اسـتلم الشـخص أكـر مـن حوالة يف 
الشـهر، فيمنع سـحبها ويتوجب إبقاؤها 
أشـهر،  ثاثـة  ملـدة  البنـك  يف  وديعـة 
ويف حـال أراد الشـخص سـحبها قبـل 
ثاثة أشـهر فإنـه يأخـذ قيمتهـا باللرة 
عمولـة  دفـع  بعـد  حـًرا،  السـورية 

قيمتهـا %10 مـن قيمـة األمـوال.
وأرجـع الكريم قـرار املـرف إىل بوادر 
خـاف مـع رشكات الرافـة والتخـوف 
مـن تجمـع الكتلـة النقدية بأيـدي تجار 
كبـار ومضاربتهم عـى اللرة السـورية 
مسـتقبًا، فأراد "املـرف" تجميد عمل 
مشـرًا  القـرار،  بهـذا  الرافـة  رشكات 
إىل إلغـاء القـرار يف حـال االتفـاق بني 

املـرف ورشكات الرافـة.

زيادة قيمة الصادرات
أسـتاذ االقتصاد يف سـوريا ورئيس هيئة 
تخطيـط الدولـة سـابًقا، تيسـر رداوي، 
كان لـه وجهـة نظـر مختلفـة، واعتـر 
يف منشـور لـه عـر "فيـس بـوك" أن 
قيمة العملـة ترتبط بالصـادرات، فعندما 
تـزداد يتدفـق النقـد األجنبـي إىل داخل 
البلـد، وتصبـح العملـة الوطنيـة قويـة، 
أو ترتبـط بزيـادة اإلنتـاج، وبالتايل تقل 
الحاجة لاسـتراد، وتنخفـض يف حالتنا 

قيمـة الـدوالر والعكـس صحيح.
بكميـة  مرتبـط  املوضـوع  أن  وأوضـح 
ونوعيـة اإلنتـاج، الفتًا إىل أنـه إذا مل يكن 
هنـاك تبـدل حقيقـي يف بنيـة االقتصاد 
وبالتـايل  املضاربـة،  سـببه  فالتغـر 
الهـدف سـحب أمـوال املواطنـني التـي 
يعتقـدون أنهـا آمنـة، وأن هـذا التغـر 

الحـايل مؤقـت ولـن يـدوم.
يف حـني اعتـر الكريـم أن االنخفـاض 
هـو "وهمـي باتجـاه واحد"، معتـرًا أن 
االنخفـاض سـيؤثر عى املواطـن وقمية 
الحـواالت املاليـة التي تأتيه مـن الخارج، 
واملسـاعدات التـي يتلقاها مـن املنظات 
قيمـة  بانخفـاض  ألنـه  سـلع،  بشـكل 
املسـاعدات  نسـبة  سـتنخفض  الـدوالر 

والحـواالت املاليـة.
وتوقع عـودة الدوالر لارتفـاع وتجاوزه 

حاجز 500 لرة سـورية.
الخاصـة  التريحـات  مـع  وبالتزامـن 
حاكـم  هاجـم  املفاجـئ،  باالنخفـاض 
مـرف سـوريا املركـزي السـابق، أديب 

ميالة، سياسـة مـرف سـوريا املركزي 
الحاليـة بشـأن سـعر الـرف، ووصف 
عـى  وتـدل  "ارتجاليـة  بأنهـا  قراراتـه 
عـدم املعرفـة بالـيء خاصة مـا يتعلق 
منهـا بالحـواالت"، معتـرًا أن "سياسـة 
املـرف ال تواكـب توجهـات الحكومة".

وحـول انخفاض سـعر الـرف، أوضح 
صحـي"،  غـر  "هبـوط  أنـه  ميالـة 
متسـائًا "هـل توجـد عملـة يف كل دول 
العـام تتحسـن خـال 24 سـاعة مبقدار 

البورصـة  رشكات  وأن  خاصـة   ،12%
يف العـام الواحـد ال يصـل ربحهـا إىل 

.”12%

أسعار السلع بعيدة عن "التخبط"
"املتخبـط"  املـايل  الواقـع  هـذا  وأمـام 
تتالـت التسـاؤالت والتكهنـات مـن قبـل 
املواطنـني حـول أسـعار السـلع ومـدى 
تأثرهـا بواقـع الـرف الحـايل، وطالب 
املواطنـون التجـار بتخفيـض األسـعار.

وأوضح الكريم أن األسـعار لـن تتأثر ألن 
السـلع املوجـودة يف املخازن مسـتوردة 
عـى أسـاس سـعر رصف 535 و540، 
ومـن غـر املمكـن البيـع بأقل من سـعر 

االستراد.
وأشـار إىل أن الدورة السـلعية يف سوريا 
45 يوًمـا، وبالتـايل الـدوالر لـن يصمد 

هذه الفـرتة وسـوف يتغر.
الداخليـة  التجـارة  وزارة  وبحسـب 
وحايـة املسـتهلك يف حكومـة النظـام 
رصف  سـعر  انخفـاض  فـإن  السـوري 
اللـرة السـورية أمـام الدوالر لـن يؤدي 

األسـعار. خفـض  إىل 
وقـال معـاون الوزيـر، جـال شـعيب، 
 29 األربعـاء  "الوطـن"،  لصحيفـة 
تريـن الثـاين، إن "االنخفـاض الحايل 
يف سـعر رصف الـدوالر أمـام اللـرة، ال 

ميكن أن يؤثر بشـكل مبـارش يف خفض 
أسـعار السـلع واملـواد يف األسـواق".

واعتـر شـعيب أن أغلب السـلع املوجودة 
التجـار  اسـتوردها  حاليًـا  األسـواق  يف 
وفًقا لسـعر الرف السـابق، أي بحدود 
500 لـرة للـدوالر الواحـد، مشـرًا إىل 
أنـه ال ميكـن مطالبـة التاجـر بتخفيض 
بسـعر رصف  اسـتوردها  أسـعار سـلع 

الحايل. مرتفـع عـن 
وإضافـًة ملا طرحه سـابًقا، اعتـر الكريم 
أن أحـد أسـباب االنخفـاض املفاجئ هي 
فرتة إغـاق امليزانيـات، ومـا يرافقها من 
تجميـع الدوالر وعملية الرتصيد السـنوي 
مـن قبـل الـركات، والتي ترتكز بشـكل 

أسـايس يف شهري شـباط وآذار.
اسـتفادت  الـركات  أن  وأوضـح 
لتسـكر  كخطـوة  الـدوالر  جمـع  مـن 
الحسـابات، والظهـور مبوقـف "الرابح" 
مـن القطـع األجنبـي املوجـود، وبالتايل 
جـذب االسـتثار يف حال إعـادة اإلعار 

الخصخصـة. وعمليـة 
واعتـر أنـه يف حـال نجـاح املفاوضات 
السياسـية يف "جنيف 8"، سـتؤدي إىل 
الحاجـة  أوليـة وبالتـايل  إدخـال مـواد 
انخفـاض  إىل  وصـواًل  الـدوالر،  إىل 
قيمـة العملـة السـورية مجـدًدا، والبـدء 

التصديـر. وليـس  باالسـتراد 

لماذا انخفض سعر صرف الدوالر في سوريا؟
شهد سوق صرف العملة الصعبة في سوريا، خالل األيام الماضية، تخبًطا على خلفية التحسن الذي شهدته الليرة السورية أمام الدوالر ليالمس حاجز 400 ليرة 

سورية، ويصل في بعض المناطق إلى 390 ليرة، ما طرح عدة تساؤالت من قبل المواطنين حول مستقبل الليرة السورية وسياسة المصرف المركزي.

400

500

600

لثاني
كانون ا شباط آذار

نيسان أيار
حزيران تموز آب

أيلول

تشرين األول

لثاني
تشرين ا

كانون األول

 إن االنخفاض ليس 
لعبة من المصرف كما 

يرى البعض، إن حصار 
الغوطة وخروج مناطق 

واسعة من تحت 
سيطرة تنظيم "الدولة 
اإلسالمية" أسهم في 

تخفيض سعر الدوالر

قيمة الليرة سورية أمام الدوالر خالل عام 2017  )عنب بلدي(



عنب بلدي - السنة السادسة - العدد 302 - األحد 3 كانون األول/ديسمبر 142017 مجتمع

عنـب بلـدي - نينار خليفة     

عـن  فضـًا  وتعذيـب  قتـل  عمليـات 
االبتـزاز املـايل، ترتافـق مـع عمليـات 
املضـاد" بني  "الخطـف" و"الخطـف 

والسـويداء. درعـا  محافظتـي 
وتعتـر ظاهرة خطـف املدنيني واحدة 
مـن أخطر صـور االنتهـاكات املنترة 
يف الجنـوب السـوري، ظاهـرة يصفها 
باتـت  والعلنيـة،  باملنظمـة  األهـايل 
واألخاقيـة  االجتاعيـة  تداعياتهـا 
واالقتصاديـة تهـدد السـلم األهـيل يف 

املنطقـة. 
مـع ازديـاد حالـة الفلتـان األمنـي يف 
محافظـة السـويداء بداية شـهر كانون 
الثـاين 2017، وال سـيا يف املناطـق 
محافظـة  مـن  والقريبـة  الحدوديـة 
درعـا، بـات الخطـف والرسقـة مصدر 
الجاعـات  أفـراد  مـن  للعديـد  رزق 
وتـم  املحافظتـني،  كلتـا  يف  املسـلحة 
تسـجيل العـرات من حـاالت الخطف 
التـي طالـت سـكان ريـف السـويداء 
الغـريب، وعـرات حـاالت "الخطـف 
املضـاد" التـي قـام بهـا بعـض أهايل 
املخطوفـني بحـق بعـض أهـايل درعا 

السـويداء. النازحـني يف محافظـة 
وقـد وصـل عـدد املخطوفني بـني كلتا 

املحافظتـني يف كانـون الثاين املايض، 
إىل أكـر مـن 150 مخطوفًا يف شـهر 
معظمهـم  عـن  اإلفـراج  وتـم  واحـد، 

عقـب دفـع فديـة مالية. 
وقـد انخفضت أعـداد حـاالت الخطف 
يف األشـهر التـي تلـت كانـون الثاين، 
وعـادت لرتتفـع مـرة أخـرى، فقـد تم 
توثيـق مـا ال يقل عـن 65 حالة خطف 

.2017 يف آب 
2017 وحتـى  الثـاين   ومنـذ كانـون 
نهايـة آب، حـدث مـا ال يقل عـن 300 
حادثـة خطـف، وذلـك بحسـب تقرير 
أصدرتـه منظمـة "سـوريون مـن أجل 
الحقيقـة والعدالة" بعنـوان: "الخطف 
املجتمعـي"  النسـيج  لتفتيـت  كأداة 

أخرى. مطلعـة  ومصـادر 
املنظمـة  جمعتهـا  لشـهادات  ووفًقـا 
تتـم  هـذه،  الخطـف  ظاهـرة  فـإن 
بـإرشاف املنظومة األمنية وامليليشـيات 
املرتبطـة بهـا يف املناطـق التي تخضع 
وتحـت  السـوري،  النظـام  لسـيطرة 
إرشاف مجموعـات مسـلحة منظمة يف 
املناطـق التـي تخضـع لسـيطرة قوات 

املسـلحة.  املعارضـة 

بداية القصة
عـدة  قبـل  الخطـف  عمليـات  بـدأت 

سـنوات بخطـف عنـارص رشطـة من 
مبعتقلـني  تبديلهـم  ليتـم  السـويداء 
عمليـات  بـدأت  ثـم  النظـام،  لـدى 
الخطـف للحصـول عى الفديـة، وكان 
الفديـة  يدفعـون  السـويداء  أهـايل 
لفـك  أهليـة  بوسـاطات  يدخلـون  أو 
املخطـوف، ثـم توسـع نطـاق الخطف 
مضـادة،  خطـف  عمليـات  وظهـرت 
خطـف  يتـم  املثـال  سـبيل  فعـى 
شـخص من السـويداء بدرعـا ويطلب 
الخاطفـون مـن أهلـه فديـة قـد تصل 
إىل 50 مليـون لرة سـورية، وباملقابل 
تقـوم عصابـات من السـويداء بخطف 
خمسـة أشـخاص من درعـا ويطلبون 
مـن كل شـخص فديـة تصـل إىل 10 

املطلـوب. املبلـغ  مايـني لجمـع 
هكـذا وصـف مراسـل عنـب بلدي يف 
درعـا بدايـات نشـوء عمليـات الخطف 
أن  مضيًفـا  والسـويداء،  درعـا  بـني 
الخطـف  ملرحلـة  اآلن  وصـل  الحـال 
مقابـل الفديـة مـن قبل عصابـات من 
الطرفـني، حتـى إن عصابـة واحدة قد 
تعمـل مـن مكانـني وبفديـات ماليـة 

 . ة كبر
أمـا عـن أكـر األماكـن التي تتـم فيها 
عمليـات الخطف، فأشـار املراسـل إىل 
أنهـا تتمثـل بشـكل رئيـي مبناطـق 

الخطف بين درعا والسويداء.. ظاهرة      منّظمة تهدد النسيج السوري
أنت من درعا إذًن أنت مستهدف

"كنـت أعمـل عى سـيارة نقـل بضائع مـن درعا إىل 
دمشـق، وأسـلك الطريـق الـذي ميـر مـن السـويداء 
الثـاين  كانـون  أيـام  مـن  يـوم  يومـي، يف  بشـكل 
ولـدى عـوديت ليـًا من دمشـق تـم إيقايف مـن قبل 
مجموعـة مـن املسـلحني يف بلـدة املزرعـة بريـف 
السـويداء، أرغمـوين تحـت التهديد عـى الرتجل من 
سـياريت ووضعوين يف سـيارة أخـرى، تـم اقتيادي 
إىل منـزل علمـت الحًقـا أنـه يف قريـة رميـة اللحف 
مبجـرد  أخـربوين  السـويداء،  ملحافظـة  التابعـة 
أخيهـم  عـودة  حـني  إىل  مختطـف  أننـي  وصـويل 
املخطـوف يف محافظة درعـا، أخربتهم مـراًرا بأنه ال 
عاقـة يل بالخاطفـني، إال أنهم كانـوا يجيبونني يف 

كل مـرة: أنـت مـن درعـا إذًن أنـت مسـتهدف".

أين هو هذا الدرزي الكافر؟
"أعمل يف مجال تقسـيط السـيارات بـني محافظتي 
درعـا والسـويداء، ويف إحـدى املـرات عندمـا كنـت 
بريـف  بصمـة  قريـة  باتجـاه  سـياريت  مسـتقًا 
يف  ووضعـوين  مسـلحون  أوقفنـي  السـويداء، 
صنـدوق سـيارتهم تحت تهديد السـاح، بعـد حوايل 
سـاعتني وصلنـا إىل منطقـة مجهولـة تبـني الحًقا 
بغرفـة  وضعـوين  اللجـاة،  منطقـة  يف  تقـع  أنهـا 
أشـبه بقبـو، أخربوين أن شـخًصا يلقب بـ )الشـيخ( 
أن  واضًحـا  كان  لقـد  معـي،  التحقيـق  سـيتوىل 
الخاطفـني عـى مسـتوى عـاٍل مـن الحرفيـة، وأنها 
ليسـت املـرة األوىل التـي يقومـون فيهـا بالخطـف، 
وعندمـا دخل )الشـيخ( سـمعته ينادي: أيـن هو هذا 

الكافـر؟".  الـدرزي 

مقاتلون يتـــــــابعون دراستهم الجامعية في إدلب تركي يروي قصة حصاره
وزوجته في الغوطة

عنب بلدي - حسن مطلق    

الـرتيك  العريـن مـن عمـره، وصـل  بلوغـه  قبـل 
فـوزي سـوزار إىل دمشـق، مع والـده قادًما مـن والية 
"هاتاي"، واسـتقر بـه املطاف يف العاصمة السـورية، 
إال أنـه مل يكـن يعلم مـا يحمله القدر، الـذي فرض عليه 
معايشـة الحصار يف الغوطة الرقيـة، يف وقت يتدفق 

السـوريون نحو بلـده األم حتـى اليوم.
ال يشء أصعـب مـن البعـد عـن الوطـن، بنظـر رشيحة 
واسـعة من السوريني، وبينا يعيشـون الغربة بعيًدا عن 
بلدهـم، يعايش الثانيني فـوزي وزوجته وعائلتـه مرارة 
الحصـار والشـوق لوطنهم تركيا، كا يقـول لعنب بلدي.

يف السـابعة عـر مـن عمـره وصـل املسـن الرتيك 
إىل دمشـق، بعـد أن أخـده والـده مـن عمـه الـذي 
كان يرعـاه، وفـق ما يـروي فـوزي، "أنا مـن مواليد 
النفـوس يف دمشـق خفضـوا سـني  1934 ولكـن 
عامـني ليسـتطيعوا َسـوقي إىل الجيـش، وهـذا مـا 
حصل حتى أمتمت خدمتي واسـتقررت يف دمشـق".

كـا اآلالف مـن أهـايل الغوطـة، أصيب فـوزي أكر 

مـن مـرة، آخرهـا قبل عـام وأربعة أشـهر، مـا جعله 
يلتـزم الفـراش منـذ ذلـك الوقـت، ويشـر إىل أنه ال 
ميلـك مـااًل لـراء الـدواء والطعـام، "نحصـل عى 

املـال من أهـل الخـر واملسـاعدات مـن الناس". 
يتحـدث الـرتيك بذاكـرة هشـة عـن حياتـه، مدخًنـا 
إىل  الذهـاب  يرفـض  كان  أنـه  ويؤكـد  سـيجارته، 
دمشـق، بداعـي أنه يريـد الدراسـة، "سـاقني القدر 
منطفـة  يف  األحذيـة  بتصليـح  وعملـت  هنـا  إىل 
كفرسوسـة تحـت قنطـرة صغـرة وكنت سـعيًدا يف 

ذلـك الوقـت".
الغوطـة  يعيشـون يف  أوالد وبنـت  أربعـة  لفـوزي 
الرقيـة، ويقـول إنـه بنـى منـزاًل يف وقـت سـابق 
عـى أرض اشـرتاها يف دوما، "كانت أحـوايل املادية 
جيـدة وبنيـت داًرا عـى األرض، سـكن فيهـا أوالدي 
يف  زوجهـا  استشـهاد  بعـد  ترملـت  التـي  وابنتـي 

الغوطـة، وبقيـت تعيـل أوالدهـا الثاثـة".
"اللـه يجرنـا مـن األعظم"، يقول املسـن الـذي يرى 
أن  الحـل يف سـوريا يكمـن يف أن "يسـلم طـرٌف 
لآلخـر"، ومـن وجهـة نظـره فإنـه "سـوريا انتهت 

وأنـا أنظـر لألمـام وليـس للخلف“.
يجيـب فوزي عـى أسـئلة يفهمهـا بصعوبـة بحكم 
عمـره، ويقـول إنه ال يتواصـل مع أقربائـه يف تركيا، 

"لـدي أخـت وأوالدها وابـن أخ وأوالد خالـة هناك".
جملـة من املناشـدات حملها املسـن لحكومته، "أمتنى 
أن تسـاعدين وعائلتـي يف  الرتكيـة  الحكومـة  مـن 
الخـروج مـن هنـا، فكلنـا نحب وطننـا وال نقـدر أن 
ننسـاه، وكـا رأيـت خـرًا كثـرًا هنـا يف سـوريا، 
هنـاك يف تركيـا الخـر الكثـر وروحـي فـداء لها".

ويتمنـى فـوزي العودة "اليـوم قبل بكـرا" إىل تركيا 
واملـوت عـى أرضها، ويقـر بندمه ملجيئه إىل دمشـق 
"كنـا نعيـش هناك واآلن ال أسـتطيع الحركـة، بعد أن 

وضعنـي والـدي يف النار حـني أىت يب إىل هنا".
مل تكـن أوراق املسـن الثبوتيـة التـي ميلكهـا حتـى 
اليـوم، كفيلة بضان عودتـه إىل بلـده، "معي جواز 
سـفر وبقدر أدخل وأخـرج من وإىل تركيـا"، ويختم 
فـوزي "أنـا متفاجئ جـًدا مـا يحصل هنـا"، بينا 
يعيـش أيامـه القليلـة املتبقيـة من عمـره منتظـرًا ما 

سـيحمله الغد لـه كل يوم.

إدلب - طارق أبو زياد    

تباينـت وجهـات مقاتـيل فصائـل املعارضة 
ضمـن  املحافظـة  دخـول  عقـب  إدلـب،  يف 
اتفـاق "تخفيـف التوتـر"، وهـدوء املعـارك 
املنطقـة، وبينـا بقـي كثـرون ضمـن  يف 
التشـكيات العسـكرية، توجـه البعـض إىل 
سـوق العمـل متابعـني حياتهـم، وبحث جزء 
آخـر عـن متابعـة دراسـتهم الجامعيـة، التي 

انقطعـوا عنهـا منـذ بدايـة الثورة. 

االنتقـال مـن مرحلـة املقاتـل إىل الطالـب 
يوجـب  إذ  سـهًا،  ليـس  أمـر  الجامعـي، 
تحـواًل جذريًـا يف منـط الحياة، مـن القتال 
الروتينيـة  الحيـاة  إىل  الدائـم  والتوتـر 
الجامعيـة، وهـذا مـا رواه مقاتلون عاشـوا 

االنتقـال.  ذلـك 
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التـاس بني ريـف السـويداء الغريب 
وريـف درعـا الرقـي، وغالبًـا تقوم 
عصابـات درعـا بعمليـات الخطف من 

الغريب.  السـويداء  ريـف 
فـرتد  السـويداء  عصابـات  أمـا 
بالخطـف مـن كل مـكان بالسـويداء، 
وهـي تسـتهدف باألخـص النازحـني 
فيهـا من درعـا املوجوديـن يف املدينة 

بهـا. املحيطـة  والقـرى 
تكـون وسـائل الخطف متشـابهة بني 
الطرفـني إذ يتفاجـأ املختطَـف بحاجز 
الطريـق،  عـى  مـروره  أثنـاء  طيـار 
وهـو إمـا أن يكـون مراقبًـا مـن قبـل 
الجهـة الخاطفـة ويتـم اختطافـه عند 
عنـد  يُختطـف  أو  للحاجـز،  وصولـه 
هويتـه  عـى  االطـاع  بعـد  الحاجـز 
أن  جـًدا  النـادر  ومـن  الشـخصية، 
املختَطَـف. بيـت  املختطفـون  يقتحـم 

تصنيف عصابات الخطف
وفًقـا لتقريـر "الخطـف كأداة لتفتيت 
تقسـيم  ميكـن  املجتمعـي"،  النسـيج 
حـاالت  وراء  تقـف  التـي  الجهـات 
الخطـف مـن حيـث الغايـة أو الهدف 

أو الطريقـة لعـدة أقسـام:
1 - عصابـات الخطـف مـن أجل جمع 

املـال "الفدية":
وتكـر هـذه العصابـات يف املنطقـة 
محافظـة  مـن  الشـالية  الغربيـة 
املنطقـة  هـذه  بلـدات  ألن  السـويداء، 
بلـدات  مـع  مبـارش  متـاس  عـى 
ريـف درعـا الرقـي وبلـدات منطقة 

"اللجـاة". 
-2 عصابـات خطـف من أجـل تصفية 

الحسابات:
بعمليـات  العصابـات  هـذه  تقـوم 
الخطـف نتيجـة وقـوع خافـات مـع 
السـاح  كتجـار  أخـرى  عصابـات 
بـني  واملحروقـات  واملخـدرات 

 . فظتـني ملحا ا
باألجهـزة  مرتبطـة  عصابـات   3-

 : ألمنيـة ا
أجـل  مـن  الخطـف  بعمليـات  تقـوم 
بـني  االجتاعيـة  العاقـات  زعزعـة 

سـكان املحافظتني، واسـتغال وجود 
تنـوع مـا بـني مكوناتهـا. 

-4 عصابـات خطـف األشـخاص مـن 
مدينـة السـويداء، من قبـل جهات من 
الضغـط  بغيـة  وذلـك  درعـا،  مدينـة 
عـن  واإلفـراج  األمنيـة  األفـرع  عـى 

معتقلـني.
الخطـف  عمليـات  عصابـات   5-

 : هميـة لو ا
باالختبـاء  األشـخاص  أحـد  يقـوم 
مبسـاعدة آخريـن، ويتـم نـر خـر 
املختبـئ  الشـخص  هـذا  اختطـاف 
خطـف  بعمليـات  أقاربـه  يقـوم  يك 
مضـادة، وعـى إثرهـا يقـوم أهـايل 
األشـخاص املختطفني بشـكل حقيقي 
بدفـع فديـة مـن أجـل إطـاق رساح 
إىل  النقـود  تصـل  وعندهـا  أبنائهـم، 
أقـارب الشـخص الـذي قـام بعمليـة 

االختبـاء.

اإلطار القانوني لظاهرة "الخطف" 
المضاد" و"الخطف 

مديـر منظمـة "سـوريون مـن أجـل 
األحمـد،  بسـام  والعدالـة"،  الحقيقـة 
والخطـف  الخطـف  ظاهـرة  وصـف 
أبشـع  مـن  واحـدة  بأنهـا  املضـاد 
االنتهـاكات التـي ظهـرت بعـد النزاع 
يف  نتحـدث  أننـا  خاصـة  السـوري، 
انتهـاكات  عـن  الحـاالت  مـن  كثـر 
وإخفـاء  )تعذيـب  أخـرى  مرافقـة 
قـرسي وقتـل وابتزاز مـايل وغرها(.

وأضـاف لعنـب بلـدي أنـه مـن املهم 
اإلشـارة هنـا إىل أننـا ال نتحـدث عـن 
الخطـف والخطـف املضـاد كترفات 
عمليـات  عـن  نتحـدث  بـل  فرديـة، 
منظمة يقـوم بها أشـخاص مرتبطون 
يف معظـم الحـاالت مبنظومـة النظام 
السـويداء،  محافظـة  يف  األمنيـة 
مبجموعـات  مرتبطـون  وآخـرون 
الخاضعـة  املناطـق  يف  مسـلّحة 

املعارضـة. لسـيطرة 
هـذه  يف  األخـرى  "البشـاعة  وأردف 
الظاهـرة هـي أّن معظـم املخطوفـني 

وغايـات  ألهـداف  ضحيـة  يكونـون 
هـذه  يف  زّجهـم  ويتـم  إجراميـة، 
الدوامـة، حتى إن بعـض ذوي ضحايا 
املخطوفـني أصبحـوا منتِهكني آخرين، 
مشـابهة  خطـف  بعمليـات  قامـوا  إذ 

مـن أجـل اسـتعادة أحبائهـم". 
وأوضح األحمـد أنه باملعنـى القانوين 
تحـت  كمارسـة  الخطـف  ينـدرج 
عـّدة مسـميات ومارسـات محظـورة 

بحسـب القانـون الـدويل.
الظاهـرة تحـت  إدراج  املمكـن  ومـن 
االختفـاء  أو  الرهائـن  أخـذ  نطـاق 
الحريـة،  الحرمـان مـن  أو  القـرسي 
هـذه  جميـع  أّن  املعـروف  ومـن 
يجـب  ال  كـا  محرمـة،  املارسـات 
مجموعـة  هنالـك  أن  ننـى  أن 
املرافقـة  االنتهـاكات  مـن  أخـرى 
مثـل الخـوف مـن تعـرّض الضحيـة 
املعاملـة  أو  التشـويه  أو  للتعذيـب 
هـذا  القتـل،  حتـى  أو  الاإنسـانية 
عـدا عـن معانـاة األهـل )األب واألم 
واألخـت واألخ(، أو الزوجـة واألوالد.

مجلـس  قـرار  إىل  األحمـد  وأشـار 
لعـام   2139 رقـم  الـدويل  األمـن 
االحتجـاز  بشـدة  أدان  الـذي   2014
التعسـفي للمدنيني يف سـوريا، فضًا 
والخطـف  االختطـاف  عمليـات  عـن 
القـرار  وطالـب  القـرسي  واالختفـاء 
املارسـات،  لهـذه  الفـوري  باإلنهـاء 
األشـخاص  جميـع  رساح  وإطـاق 

تعسـفية.  بصـورة  املحتجزيـن 
ومبوجـب القانـون الدويل قـد تندرج 
نطـاق  ضمـن  الخطـف  عمليـات 
حظـر أخـذ الرهائـن وحظـر االختفاء 
القـرسي، وبصـورة أعـم فقد تشـكل 
مـن  تعسـفيًا  حرمانًـا  األقـل  عـى 
حـق  تنتهـك  بذلـك  وهـي  الحريـة، 
الفـرد يف الحريـة ويف األمـان عـى 

 . شـخصه
الفديـة مـن  أن دفـع  األحمـد  وبـنّي 
أخـذه  تـم  فـرد  إطـاق رساح  أجـل 
إرهابيـة  جاعـة  قبـل  مـن  كرهينـة 
قـد يكـون منافيًـا اللتزامـات دوليـة 

الدولـة. تلـزم  معينـة 

الخطف بين درعا والسويداء.. ظاهرة      منّظمة تهدد النسيج السوري
أحد مقاتلي المعارضة يمشي في حقل من الخشخاش في مدينة درعا )فرانس برس(

مقاتلون يتـــــــابعون دراستهم الجامعية في إدلب

من القتال إلى الدراسة
عبد الهـادي نشـار، مقاتل سـابق يف صفـوف "فيلق 
الشـام"، يـدرس حاليًـا يف السـنة الثانيـة مـن فـرع 
الهندسـة املعلوماتية بجامعة إدلـب، ويقول لعنب بلدي 
إنـه بـدأ العام الحـايل بالدراسـة بعد تفكـر "طويل" 

ودراسـة معمقـة للموضوع.
ويشـر عبـد الهـادي إىل أنه توقـف بشـكل كامل عن 
القتـال والتحـق بالجامعة، مؤكـًدا "حـايل كحال كثر 
مـن املقاتلـني الذيـن خطـوا تلـك الخطـوة، مـع ركود 

القتال". جبهـات 
إىل  عودتـه  إمكانيـة  السـابق  املقاتـل  يسـتبعد  مل 
"الربـاط"، رغم أنـه يحتاج التفـرغ لدراسـته والتأقلم 
عـى الجو الجديد، "أوقفت عميل يف العسـكرة ولكنني 
بعـد التأقلم عـى الوضع الجديـد سـأعود وأرابط عى 

جبهـات القتـال مـع دراسـتي يف الجامعة“.

للدراسة في جامعة إدلب شروط
تحدثـت عنـب بلدي مـع زكريـا خليف، رئيـس مكتب 

الطلبـة يف جامعـة إدلب، وقـال إنه ال امتيـازات خاصة 
ملقاتـيل الفصائـل، بـل إن قبولـه يف الجامعـة يسـر 

باعتبـاره طالبًـا عاديًا.
الشـهادة الثانويـة وكشـف العامـات مـن الجامعـة 
األصـل، رضوريان إلمتـام الدارسـة يف جامعـة إدلب، 
وفـق خليـف، وأوضـح أن "أي إثبات بـأن الطالب كان 
يـدرس يف الجامعـة، رضوري لقبولـه بعـد معادلـة 

مقرراتـه يف الكليـة مبوجـب كشـف العامـات".

"األمـور كانـت تسـر بشـكل جيـد ولكن مل أسـتطع 
إكـال دراسـتي يف الهندسـة دون الرجـوع إىل بداية 
الطريـق"، أضاف عبـد الهادي، الذي واجه مشـكلة يف 
البدايـة بخصـوص الحصول عـى كشـف عاماته من 

جامعـة "البعـث" التي يديرهـا النظام السـوري.
عقبـة الحصول عى الكشـف جعلت عبـد الهادي يفكر 
أكـر من مرة بإلغـاء الفكـرة، عى حد وصفـه، قبل أن 
يتمكن مـن العثور عى شـخص سـاعده يف الحصول 
عـى كشـف العامـات، بعـد دفـع "رشـاوى" قاربت 

300 دوالر أمريـي، وفـق تقديره.
تلـك الرشـاوى رمبا متنـع الكثـر ممن يفكـرون مثل 
عبـد الهـادي، عى اعتبـار أن تأمـني املبلغ الـذي دفعه 
الشـاب، رمبـا يكون صعبًا عـى غره، إال أنـه يلجأ إىل 
كتابـة تعهد خطي للجامعـة مرحليًـا، يضمن تحصيله 

للكشـف يف وقـت الحق.
رئيـس الطلبـة يف جامعـة إدلـب، وصف التعهـد بأنه 
"إجـراء مبـديئ"، مؤكـًدا أن إحضـاره "أمـر أسـايس 
لضـان التخـرج مـن الجامعة بشـكل كامل"، وأشـار 
إىل أنـه يف حـال مل يتمكـن الطالـب مـن إحضـاره 
"متنحـه الجامعـة فقط شـهادة باملـواد التـي قدمها".

بإكـال دراسـتهم  الراغبـني  واقـرتح خليـف عـى 
مـن املقاتلـني وغرهـم، إعـادة دراسـة املـواد مـن 
السـنة األوىل، يف حـال اسـتحالة إحضارهم لكشـف 
الذيـن  الطـاب  بعـض  رآه  مـا  وهـذا  العامـات، 
اسـتطلعت عنب بلـدي آراءهم "مجحًفـا"، داعني إىل 
إيجاد حـل يغني عن العـودة إىل "جامعات األسـد"، 

تعبرهم. وفـق 

فصائل عسكرية تعين مقاتليها 
يـدرس حسـني الغـايب يف السـنة الثالثـة مـن كليـة 
الريعـة يف الجامعـة، وهـو منتسـب لحركـة "أحرار 

الشـام اإلسـامية".
ووفـق حسـني، فإن الحركـة تدفع حتى اليوم أقسـاطه 
لتأمـني  مسـاعدات  منحـه  إىل  إضافـة  الجامعيـة، 
مسـلتزمات دراسـته، األمـر الـذي أعانه وشـجعه عى 

إكـال دراسـته، عـى حـد وصفه.
"ليسـت أحـرار الشـام الوحيـدة التي تسـاعد مقاتليها 
عى الدراسـة"، قال الشـاب، مؤكـًدا أن "أغلب الفصائل 
العسـكرية يف الجيـش الحـر تسـهم يف هـذا األمـر، 
باعتبـار أن معظـم قادتهـا يعلمـون رضورة تثقيـف 

تليهم". مقا

ورغـم التسـهيات واملعوقات التي يُعايشـها "املقاتلون 
الطلبـة"، إال أن األمـر يبقـى معتمًدا عى مرونـة أولئك 
املقاتلـني يف التعامـل مـع املراحـل التـي يعيشـونها، 

ومدى سـعيهم لتطوير أنفسـهم.
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 د. كريم مأمون     

ما أسباب البدانة عند األطفال 
والمراهقين؟

تنجـم معظـم حـاالت بدانة األطفـال عن 
بدانـة أولية ترجـع إىل عدة أسـباب:

الخيـارات الغذائية الخاطئة: فـرط تناول 
الغنـي  الصحـي  غـر  للطعـام  الطفـل 
العصائـر  مثـل  الحراريـة  بالسـعرات 
السـكرية واملروبات املحـاة والحلويات 
الطعـام  مـن  بـداًل  البطاطـا،  ورقائـق 

والفواكـه. كالخضـار  الصحـي 
العـادات الغذائية السـيئة: إعطـاء الطفل 
أطعمـة مـع الحليـب يف فـرتة الرضاعة، 
وإهـال تناول وجبـة اإلفطار مـا يثبط 

عمليـة التمثيـل الغذايئ عنـد الطفل. 
إدمـان  بسـبب  البـدين:  النشـاط  قلـة 
التلفـاز  األيـام عـى  األطفـال يف هـذه 
والتكنولوجيـا واأللعـاب التـي ليس فيها 
نشـاط حـريك، وقلـة النشـاطات البدنية 
توافـر  وعـدم  املـدارس،  يف  اليوميـة 
الحدائـق العامة واألنشـطة خـارج املنزل.

نسـب  أن  لوحـظ  العائليـة:  السـوابق 
وجـود البدانة عنـد آباء وأمهـات األطفال 
البدينـني أعـى منهـا عنـد آبـاء وأمهات 
األطفـال الطبيعيـني، ويرجـع ذلـك غالبًا 
إىل أمنـاط التغذيـة يف العائلـة، إضافـة 
لكـون اآلبـاء واألمهـات الذيـن يعانـون 
مـن زيادة الـوزن أقـل قلًقا بشـأن زيادة 
الـوزن عند أطفالهم مـن األهل املحافظني 

عـى وزن صحـي.
الضغـط النفـي والتوتـر: خاصـة يف 
ظـل وجـود مشـاكل عائليـة أو شـعور 
الطفـل بعدم االهتـام، ما ميكـن أن يولد 
لديـه رد فعـل عكسـيًا عـى شـكل نهم.

الوراثـة: قد تتسـبب بعـض االضطرابات 
الجينيـة النـادرة يف البدانـة يف مرحلـة 
الطفولـة، وذلك عـن طريـق تأثرها عى 
األكل واالسـتقاب، كـا أن هنـاك جينات 

تجعـل الطفل أكـر قابليـة للبدانة.
وأهـم  فنـادرة،  الثانويـة  البدانـة  أمـا 

: بها أسـبا
اضطرابات الغـدد الصاء: قصـور الغدة 
يف  خلـل  كوشـينغ،  متازمـة  الدرقيـة، 

مركز الشـبع يف الِوطـاء )هيبوتاالموس(، 
فـرط أنسـولني الـدم، متازمـة املبيـض 

الكيسـات. متعدد 
بعـض املتازمات الصبغيـة )جينية(: مثل 
متازمـة تورنـر، ومتازمـة لورانس مون 

بيدل.
العاج بأدوية الكورتيزون لفرتة طويلة.

ما أعراض البدانة؟
ميكـن أن تصبـح البدانة واضحـة يف أي 
عمـر، لكنهـا أكـر شـيوًعا بعمر السـنة 
وبعمـر الــ 5 – 6 سـنوات وخـال فرتة 
املراهقـة، وتتسـم البدانـة األوليـة بالنمو 
الطبيعـي أو املتسـارع، وبالبلوغ الجني 
الطبيعـي أو املبكـر، بينـا تتسـم البدانة 
النضـوج  يف  باضطرابـات  الثانويـة 
دالئـل  وبظهـور  والجنـي،  الجسـدي 

مميـزة عنـد إجـراء الفحـص الجسـدي.
وبشـكل عـام يـؤدي تركـز الشـحوم يف 
منطقـة الثديـني إىل كـر حجـم الثديني، 
كـا مييـل البطن للـروز، وتشـاهد عى 
أرجوانيـة  أو  بيضـاء  تشـققات  البطـن 
اللون، وتصـاب الركبتان بالـروح، وتكون 
األعضـاء التناسـلية الظاهرة عنـد الذكور 
منطمـرة يف شـحم العانـة لذلـك تبـدو 
كأنهـا صغـرة بينـا هـي يف الحقيقـة 
بحجـم طبيعـي، أمـا عنـد اإلنـاث فتبدو 

طبيعية. التناسـلية  األعضـاء 

ما المضاعفات التي يمكن أن تنجم؟
أن  ميكـن  التـي  الصحيـة  األرضار  مـن 
تسـببها البدانة عنـد األطفال نذكـر زيادة 
خطـر أمـراض الجهـاز التنفـي )ضيق 
التنفـس أو توقفـه أثنـاء النـوم، والربو(، 
الثـاين،  النمـط  مـن  السـكري  ومـرض 
وارتفـاع ضغط الـدم، وزيادة مسـتويات 
الكوليسـرتول والشـحوم الثاثيـة، زيادة 
تشـكل الحصيـات يف املـرارة، خلـل يف 
البلـوغ  الكبـد،  تشـحم  الكبـد،  نشـاط 
املبكـر، حـدوث مشـاكل عظميـة )انزالق 
املراهقـني  عنـد  الفخـذ  رأس  مشـاش 

وحـدوث مشـاكل يف مفصـل الـورك(.
أما األرضار النفسـية فتتلخص يف شـعور 
الطفل بالحرج وسـط زمائـه من اختاف 
شـكل جسـمه مع عدم قدرته عى الحركة 

بنشـاط مثل أقرانـه، فيفقد ثقته بنفسـه، 
وينخفـض  سـلوكه،  يضطـرب  وقـد 
وقـد  لذلـك،  نتيجـة  الـدرايس  مسـتواه 

باالكتئاب. يصـاب 
واألطفــال  الرضــع  يكــون  كذلــك 
لإصابــة  عرضــة  أكــر  البدينــون 
بالبدانــة عندمــا يصبحــون بالغــني، 
وكذلــك يكونــون أكــر عرضــة لإصابــة 

الوعائيــة. القلبيــة  باألمــراض 

كيف يمكن عالج البدانة عند األطفال 
والمراهقين؟

يقوم عاج بدانة األطفال عى مبادئ عامة:
يف  للبدانـة  املسـبب  املـرض  عـاج   -

الثانويـة. البدانـة 
- عـاج األطفـال الذيـن تقـل أعارهـم 

عـن سـبعة أعـوام بضبـط الـوزن بـداًل 
مـن خسـارة الـوزن، ألن منوهـم يف هذه 
الفـرتة رسيع، فيجـب العمل عـى تنظيم 
كان  إذا  إال  الـوزن،  إنقـاص  ال  التغذيـة 

الطفـل يعـاين مـن بدانـة شـديدة.
- عـاج األطفـال الذيـن تـزداد أعارهـم 
عـن سـبعة أعـوام باتبـاع نظـام غـذايئ 
بشـكل  الـوزن  لخسـارة  وريـايض 
تدريجـي وثابـت مبعـدل 0.5 كيلوغـرام 
شـهريًا، ويجـب أال تتعدى الخسـارة أكر 

مـن 1 كيلوغـرام يف الشـهر.
وهنـاك عـدد مـن التدابـر التـي ميكـن 

القيـام بهـا لعـاج البدانـة:
مبارسـة  الفيزيـايئ  النشـاط  زيـادة   -
التاريـن الرياضية سـاعة واحـدة يوميًا، 
التقيـد  اشـرتاط  دون  الحـر  باللعـب  أو 

بنظـام تدريبـي محـدد.
أو  التلفـاز  أمـام  الجلـوس  مـن  الحـد   -
الكمبيوتـر مبـا ال يزيد عن سـاعتني يوميًا.

- الحـرص عـى أن يكـون غـذاء الطفـل 
عـى  الرتكيـز  مـع  ومتوازنًـا  متكامـًا 
إطعامـه الحبـوب الكاملـة والكثـر مـن 
الغنيـة  واألغذيـة  والفواكـه  الخضـار 

الهضـم. عمليـة  لتنظيـم  باألليـاف 
- الحـد من تناول السـكريات والشـوكوال 
واسـتبدالها  الغازيـة،  واملروبـات 

بالفواكـه.
- الحـرص عـى تنـاول وجبـة اإلفطـار 

. ميًا يو
- الحـد مـن الوجبـات الرسيعـة، والقيام 
واختيـار  املنـزل،  يف  الطعـام  بإعـداد 
اللحـوم قليلة الدهـون ومنتجـات األلبان 
منزوعـة الدسـم بـداًل مـن كاملة الدسـم 

بعـد عمـر الخمـس سـنوات.
- تنـاول الوجبـات مع باقي أفـراد األرسة، 
وتجنـب تنـاول الطعـام أمـام التلفـاز أو 
شاشـات األلعـاب اإللكرتونيـة الرتباطها 
الطعـام  مـن  أكـر  كميـة  باسـتهاك 

وبشـكل رسيـع.
- االبتعـاد عـن اسـتخدام طريقـة مكافأة 

الطفـل بالطعـام الـذي يحبه.
رضاعـة  الطفـل  بإرضـاع  االلتـزام   -
الصلبـة  األطعمـة  إدخـال  طبيعيـة دون 

أشـهر. سـتة  عمـره  يصبـح  حتـى 
أورليسـتات  دواء  اسـتخدام  وميكـن   -
لألطفـال فوق عمر 12 سـنة، وهـو عقار 

يثبـط امتصـاص الدهـون يف األمعـاء.
أخـرًا فـإن أهـم ما ميكـن لألهـل تقدميه 
لطفلهـم البديـن هو املسـاندة، بتشـجيعه 
ومكافأتـه عنـد التزامه بالعـادات الصحية، 
واالبتعـاد عـن انتقـاد وزنـه خاصـة أمـام 
اآلخرين، وإشـعاره بالحب رغـم وزنه الزائد.

كيف نتخلص منها؟ 

البدانة عند األطفال والمراهقين
لقد أصبحت البدانة )السمنة( في السنوات األخيرة من بين المشاكل الطبية األكثر انتشاًرا وواحدة من أكبر التحديات التي تواجهها المؤسسات الصحية. 

ويعاني الكثير من األطفال والمراهقين من زيادة في الوزن، والتي يمكن أن تتحول إلى بدانة تنجم عنها مشاكل صحية عديدة، إضافة لمشاكل اجتماعية 
وعاطفية، لذلك ال بد من االنتباه ومعرفة األسباب الكامنة وراء زيادة الوزن والطرق العالجية والوقائية التي يجب اتباعها.

هـي اضطـراب يحدث فيـه تجمع 
زائد للنسـيج الشـحمي يف جسم 
الطفـل وينتج عن ذلـك زيادة يف 
وزن الطفـل أكـرث مـن %20 عن 
الـوزن املثـايل لطفـل مـن نفس 

جنسـه وعمـره وطوله.
ويتـم تحديد وجـود نحول أو وزن 
مثـايل أو زيـادة وزن أو بدانة عن 
طريـق مـا يسـمى مشـعر كتلـة 
 Body Mass Index -( الجسـم 
متعـارف  مقيـاس  وهـو   ،)BMI
كميـة  عـن  يعـرب  عاملًيـا  عليـه 
النسـيج الدهنـي يف الجسـم من 
خـال العاقة بني وزن الشـخص 
وطولـه، ويحسـب مشـعر كتلـة 
الـوزن  بتقسـيم   BMI الجسـم 
مربـع  عـى  )بالكيلوغـرام( 

)باملـرت(. الطـول 
وتقّيـم حالـة الكبـار مـن خـال 
حسـاب  عـن  الناتـج  الرقـم 
يكفـي  ال  بينـام  الجسـم،  كتلـة 
كتلـة  إن  إذ  األطفـال،  عنـد  ذلـك 

الطفـل  عنـد  الطبيعيـة  الجسـم 
تتغـر بحسـب العمر، فهـي تبلغ 
ذروتهـا بعمـر السـنة إىل السـنة 
برتاجـع  ترتاجـع  ثـم  والنصـف 
عنـد  الدهنـي  النسـيج  نسـبة 
الرضيـع بعـد ذلـك )وهـذا يفر 
قلـق األهـل مـن النحول النسـبي 
الـذي يصيـب الطفـل بعـد عمـر 

السـنة(.
ولذلـك هنـاك مخططـات خاصة 
لألطفـال لكتلة الجسـم وعاقتها 
مع العمـر للذكور ولإلنـاث، فيتم 
وضـع رقم كتلة الجسـم عى هذا 
املخطط، وال يكفي الحسـاب مرة 
واحدة عادة لتقييـم حالة الطفل، 
الطفـل  مراقبـة  مـن  بـد  ال  بـل 
خـال فرتة زمنيـة ليتشـكل لدينا 
الحالـة،  لتقييـم  كاف  مخطـط 
باملراقبـة والتقييـم  ومـن يقـوم 
هو طبيـب األطفـال املرشف عى 
وليـس  الصحيـة  الطفـل  حالـة 

بالطبع. األهـل 

البدانة عند األطفال
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 "Bridge of Spies" فيلـم  يقتبـس 
مـن  أحداثـه  الجواسـيس(  )جـرس 
فـرتة  يف  جـرت  حقيقيـة،  قصـة 
البـاردة خـال خمسـينيات  الحـرب 
القـرن املـايض، حـني جّنـد كل مـن 
والواليـات  السـوفييتي  االتحـاد 
جواسيًسـا  األمريكيـة  املتحـدة 
تتعلـق  معلومـات  عـن  للكشـف 
بعضهـا. ضـد  النوويـة  باألسـلحة 

املتحـدة  الواليـات  تكتشـف  إن  ومـا 
أراضيهـا،  عـى  روسـيًا  جاسوًسـا 
حتـى يبـدأ البحث عـن محـاٍم يتوىل 
مهمـة املرافعـة عنـه أمـام املحكمـة، 

غايـة  يف  أمـرًا  يُعتـر  مـا  وهـو 
الصعوبـة كونـه أشـبه بـ"الخيانة".

محامـي  أحـد  يكـون  وبينـا 
غـار  يف  غارقًـا  التأمينـات 
الركـة  مكتـب  إىل  يعـود  عملـه، 
عـن  باملرافعـة  لـه  تكليًفـا  ليجـد 
الجاسـوس، موضحني لـه أن مهمته 
هذه "وطنيـة"، كونهـم يريدون أن 
يثبتـوا للعـامل أن القانـون والقضاء 

عليـا. سـلطة  أمريـكا  يف 
الـذي  األمريـي،  املحامـي  أن  إال 
يلعـب دوره تـوم هانكـس، ال يقبـل 
بالقضيـة فقـط، بـل يذهـب إىل حد 

الجاسـوس  عـن  املسـتميت  الدفـاع 
الـرويس مـا يثـر دهشـة وغضـب 
العمـل،  يف  ورؤسـاءه  القضـاء، 

عائلتـه. وحتـى 
وبينـا كان املحامـي يـرح وجهـة 
نظـره حـول أهميـة احـرتام القانون 
فعـًا، واالحتفـاظ بالجاسـوس كون 
أمريـكا قد تحتاجـه يف عملية مبادلة 
إذا مـا متكـن االتحاد السـوفييتي من 
أرس أحـد جواسيسـهم، كانـت طائرة 
بالفعـل  تسـقط  أمريكيـة  تجسـس 

فـوق األرايض السـوفييتية.
كان  أمريكيًـا  مجنـًدا  الـروس  أرس 

يف مهمـة تجسـس هـي األوىل مـن 
نوعهـا، وبذلـك تـم انتـداب املحامي 
ليقـود  رسـمي  وغـر  رسي  بشـكل 

التبـادل. مفاوضـات 
هـذا  سـيتمكن  قليلـة  أيـام  وخـال 
الرجـل الـذي بـات مكروًهـا من كل 
صفقـة  تحقيـق  مـن  األمريكيـني، 
تبـادل معقـدة، محفوفـة باملخاطـر، 
األمريكيـة  املخابـرات  أن  لدرجـة 
نفسـها تفقـد الصـر مـن مناوراته، 
مـن  واحـًدا  نجاحهـا  بعـد  ليصبـح 
أهـم الشـخصيات الوطنيـة املحبوبة 

األمريكيـون. ينسـاها  ال  التـي 
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عمـًا  ليسـت  السـينايئ  التصويـر 
منفـرًدا قامئًـا بذاتـه، ولكنـه جـزء مـن 
صناعـة متكاملـة يتعـاون فيهـا املصور 
مع املخـرج واملمثلني ومهنـدس الديكور 
لصناعـة  املكونـة  املهـن  مـن  وغرهـم 
السـينا، وحتى تكون مصوًرا سـينائيًا 
ناجًحـا يجب أن متلك الشـغف بالسـينا 
عشـقها  متلـكك  فـإذا  أواًل،  والصـورة 
فـا عليـك فعلـه الحًقـا هـو أن تـدرس 
التصوير السـينايئ ثم تبـدأ يف التمرن 
عـى التصويـر وبعدهـا بتكوين شـبكة 
مـن  ميكنـك  التـي  الخاصـة  عاقاتـك 
خالهـا عـرض أعالـك التـي سـتصنع 
وسـط  يف  معروفًـا  وتجعلـك  اسـمك 

السـينائيني.

التحق بدورة للتصوير السينمائي
يف  تدريبيـة  بـدورة  االلتحـاق  قبـل 
أنـك  مـن  تأكـد  السـينايئ،  التصويـر 
متلك الشـغف الكايف للسـينا والصورة، 
فهـذا املجـال ال ميكـن احرتافـه بـدورة 
أو بكتـاب تقـرأه، فهـو عـامل واسـع له 
اتجاهـات فكرية متعـددة، عليك أن تنهل 

منـه وتتعلـم بشـكل مسـتمر.
معاهـد  فهنـاك  التعلـم  لفـرص  أمـا 
الجامعـات املختلفـة، كـا  للسـينا يف 
ومنظـات  ثقافيـة  مراكـز  هنـاك  أن 
تدريبيـة  دورات  تنظـم  حكوميـة  غـر 
لصناع السـينا املبتدئـني، باإلضافة إىل 
املصوريـن الذين يقومـون بفتح مدارس 

خاصة بهـم لتعليم التصوير السـينايئ 
واملوهوبـني. للهـواة 

الكامـرات  أنـواع  تتعلـم  سـوف 
وكيـف  اسـتخدامها  وطريقـة  املختلفـة 
يتطلبهـا  التـي  العدسـة  نـوع  تحـدد 
املشـهد، والتقنيـات املختلفـة للتصويـر، 
ومصطلحـات حركـة الكامرا، ومسـمى 
لتكـون  الازمـة  واألدوات  لقطـة،  كل 

ناجًحـا. سـينائيًا  مصـوًرا 

تمرن على التصوير
الـذي  العمـيل  التدريـب  إىل  باإلضافـة 
تقـوم بـه داخـل صـف تعليـم التصوير 
بتوسـيع  تقـوم  أن  يجـب  السـينايئ 
التصويـر  عـى  وتتمـرن  نشـاطك 
مبفـردك، طبق مـا تعلمتـه مـن تقنيات 
وأسـاليب. سـتعرف مـا هـي األسـاليب 
التي تتـاىش مع وجهة نظـرك وأفكارك 
وما ال يناسـبك، يجب أن تدرك أن املصور 
السـينايئ هـو راوي حكايـات، يقـوم 
الكامـرا،  طريـق  عـن  قصتـه  بإخبـار 
وحتـى تسـتطيع أن تخـر قصتـك كـا 
تحكيهـا  أن  تتعلـم  أن  يجـب  تتخيلهـا 

الخـاص. بأسـلوبك 

شاهد أفالًما كثيرة
تعلّـم أن تشـاهد الفيلم وكأنـك تنظر إىل 
املشـهد مـن خـال عدسـة وليـس بعني 
متفـرج، يجـب عـى املصور السـينايئ 
أن يشـاهد أفاًمـا كثـرة ومتنوعة وليس 

النوع الـذي يفضلـه فقط.
حركـة  عـن  املاحظـات  بتدويـن  قـم 

الكامـرا، متـى وملـاذا تتحـرك، طريقـة 
اإلضـاءة التـي تنقل لـك الجـو العام يف 
كل مشـهد، تأثـر هـذه اإلضـاءة عـى 
وجـه وحركة املمثل، وسـبب قـرب وبعد 
العدسـة مـن املمثـل، مـا الـذي يجعـل 
مشـهًدا مـا مميـزًا عـن بقيـة املشـاهد 
األخـرى. مشـاهدة األفـام بعـني ناقـد 
سـوف تسـاعدك عى تطويـر رؤيتك لها 

وطريقـة تفكـرك بهـا.

استمر في التعلم طوال الوقت
اطلـع بشـكل مسـتمر عـى كل مـا هو 
جديـد يف عـامل التصويـر والكامرات، 
مجـال  السـينا  صناعـة  فمجـال 
جوانـب  هنـاك  باسـتمرار،  متطـور 
كثـرة لصناعـة الفيلـم يجـب أن تكون 
تابـع  بهـا وبتطوراتهـا،  عـى معرفـة 
املجـات واملواقـع املختصـة واقـرأ كل 
مـا يقـع بـني يديك مـن كتـب ومقاالت 
وموضوعـات تخـص صناعـة السـينا 
السـينايئ  والتصويـر  عـام  بشـكل 
بشـكل خـاص، اطلـع باسـتمرار عـى 
الكامـرات ومميزاتهـا، فاملصور  أحدث 
السـينايئ ال تكمـن قيمته فيـا يقدمه 
معرفتـه  يف  ولكـن  فقـط  أعـال  مـن 
بأهميـة  وستشـعر  مبهنتـه،  الجيـدة 
النـاس  يلجـأ  حينـا  املعرفـة  هـذه 
إليـك ليسـألوك عـن كامـرا مـا أو عن 
تصويـر  يف  املخرجـني  أحـد  أسـلوب 
الصحيـح  األسـلوب  أو  معـني،  مشـهد 

إلضـاءة ذلـك املشـهد.
عـن  لقطـات  وصـور  ماحظاتـك  دون 

األماكـن املحيطـة بـك
تخيـل كل مـكان متـر فيـه أنـه موقع 
ماحظاتـك  بتدويـن  قـم  تصويـر، 
خـال  بهـا  متـر  التـي  األماكـن  عـن 
اليـوم، شـعورك تجاه شـوارع املدينة 
الطبيعيـة  املناظـر  أو  املزدحمـة 
القريبـة منـك، التقـط بعـض الصـور 
أن  وحـاول  تدرسـها  التـي  للمنطقـة 
تفكـر مـا املشـاعر التـي تسـتحرها 
أي  الصـور،  هـذه  إىل  تنظـر  حينـا 
أن يصـور  املشـاهد ميكـن  نـوع مـن 
يف منطقـة مثـل هـذه. هـذه األسـئلة 
اإلجابـات  يف  تفكـر  تجعلـك  سـوف 

. تتخيلهـا و

اصنع أفالًما قصيرة
أفضل طريقـة لتعلم ذلك هـي أن تحاول 
وتخطـئ، لذلـك اخـرج بأفـكار ألفـام 
قصـرة واطلب مـن أصدقائك املسـاعدة، 
زمـاءك يف  يكونـوا  أن  األفضـل  ومـن 
وابـدأ  السـينايئ،  التصويـر  صـف 
بتصويـر هـذه األفـام، أنـت بحاجة ألن 
تتعلـم كيـف تحـي قصتـك بالكامرا.

صناعة السـينا مجال تلحقـه التطورات 
املصـور  وعـى  يـوم،  كل  الرسيعـة 
لـكل  مواكبًـا  يكـون  أن  السـينايئ 
جديـد يطـرق عامل السـينا وأن يسـتمر 
يف التعلـم واالطـاع عـى كل مـا هـو 
باإلضافـة  السـينا،  مجـال  يف  جديـد 
الوقـت  طـوال  التصويـر  مارسـة  إىل 
واكتسـاب املزيـد واملزيـد مـن الخـرات 
التي سـوف تجعـل منك مصـوًرا مبدًعا. 

منـذ السـطور األوىل يكشـف ايتالو 
"ضمـر  روايـة  كاتـب  سـفيفو، 
السـيد زينـو"، عـن سـبب اختيـاره 
لهـذا العنـوان املثـر للفضـول، وعن 
سـخرية مرّة سـرتافق القارئ خال 

صفحـات العمـل.

فالرواية ليسـت إال تريـب ملذكرات 
اسـمه  إيطـايل  ملريـض  شـخصية 
الـذي  طبيبـه  قبـل  مـن  "زينـو"، 
ذلـك  وفعـل  "س"،  باسـم  نعرفـه 
انتقاًمـا مـن مريضه الـذي تركه يف 
ذروة تحليلـه النفـيس، وهو يوشـك 
عـى كشـف علمـي كبـر، واختفى.

وكان الطبيـب النفيس قـد طلب من 
مريضـه املسـن أن يكتـب مذكراتـه 
التخلـص مـن حالـة  ملسـاعدته يف 
الشـك والـرتدد التـي يعـاين منهـا، 
آمًا أن تسـاعده هـذه الطريقة بتذكر 
مراحـل مبكرة مـن طفولتـه وتكون 

شـخصيته.

وهنـا يغـرق القـارئ يف دوامـة من 
األكاذيـب واألحـداث املتخيلـة التـي 
يسـحبه إليهـا مريـض نفـيس، فا 
تنتهـي مـن صفحـة، حتـى يفاجئك 
يف الصفحـة التـي تليهـا أنـه مجرد 
كاذب، باعرتافاتـه نفسـه، وبشـكل 
كل  يفعلهـا  وكأنـه  دوًمـا،  صـادم 

مـرة، للمـرة األوىل.

الروايـة فرصـة للتعـرف إىل النفـس 
والتـي  تشـوهاتها،  بـكل  البرشيـة 
تتقاطـع مـع قرائها حتاًم بشـكل أو 
بآخـر، ميكـن اعتبارهـا مترين عى 
أقـىص درجـات الرصاحـة، الرصاحة 

الـذات. مع 

كراهيتـه  املذكـرات  كاتـب  يُعلـن 
يحطمـه  الـذي  وندمـه  لوالـده، 
لـكل  السـوء  ومتنيـه  وفاتـه،  بعـد 
شـخص يصادفـه أبـرع منـه يف أي 
مجـاٍل كان، ال سـيام أولئك الشـبان 
حظـوة  ينالـون  الذيـن  الوسـيمني 

الفتيـات. لـدى 

كشـف  يف  الروايـة  بطـل  يوغـل 
رسيّـًة،  ضعفـه  مواطـن  أشـد 
فيغـرق القـارئ مبوجـة عارمـة من 
الشـكوك، وضعـف الثقـة بالنفـس، 
العـادات  بأبسـط  حتـى  والـرتدد، 
التدخـني. عـن  كاإلقـاع  اليوميـة، 

بعـد سـتة أشـهر مـن بدايـة العاج 
النفـيس، ومراجعة "زينو" لسـنوات 
طويلـة من حياتـه، يشـعر أن حالته 
تـزداد سـوًءا فيقرر أن يهجـر طبيبه 
األوراق  هـذه  لتصلنـا  ويختفـي، 

والرتدد. بالحـرة  املليئـة 

ضمير السيد زينو
لـ ايتالو سفيفو

كتاب

حكاية جسر الجواسيس في الحرب الباردة

السينماتوغرافيا

كيف تصبح
مصوًرا سينمائًيا؟

سينما

يحتاج المصور السينمائي إلى الكثير من المعرفة واإلتقان إلخراج الصورة بأفضل شكل، فوظيفة المصور السينمائي أو مدير 
التصوير هي بشكل عام تحويل قصة مكتوبة في السيناريو إلى مشاهد حية على الشاشة، وهو المسؤول عن الكاميرات 

والعدسات المستخدمة في التصوير، وإضاءة المشهد، وحركة الكاميرا أثناء التصوير.

املصور السيناميئ هو راوي 
حكايات، يقوم بإخبار قصته عن 

طريق الكامرا، وحتى تستطيع أن 
تخرب قصتك كام تتخيلها يجب أن 

تتعلم أن تحكيها بأسلوبك الخاص.
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للمشاركة في تحرير صفحات "عنب بلدي" يمكنكم إرسال مشاركاتكم
editor@enabbaladi.org عبر البريد اإللكتروني إلى

اآلراء الواردة في الجريدة ال تعبر بالضرورة عن رأي عنب بلدي

ال تـكاد نهائيـات كأس العامل يف نسـخها املاضية 
تخلـو مـن مجموعة يطلـق عليها االتحـاد الدويل 

لكـرة القـدم )فيفا( "مجموعـة املوت".
االتحـاد الـدويل يطلـق اسـم “مجموعـة املوت” 
باالعتـاد عـى معيـار قـوة املجموعـة، ويتجى 
هـذا املعيـار بعملية حسـابية، إذ يتم جمـع ترتيب 
الواحـدة،  املجموعـة  يف  املوجـودة  املنتخبـات، 
وتقسـيم املجمـوع عـى عددهـا، أي عـى أربعة، 
كانـت  كلـا  صفـر  مـن  الناتـج  اقـرتب  وكلـا 
املجموعـة أقـوى وأقـرب ألن تكـون “مجموعـة 

ملوت”. ا
يف  سـتقام  التـي  املقبلـة  النهائيـات  قرعـة  يف 
روسـيا الصيـف املقبـل، والتـي سـحبت الجمعة 
بقـر  االحتفـاالت  قاعـة  يف  األول،  كانـون   1
)موسـكو(،  الروسـية  العاصمـة  يف  الكرملـني 
كانـت "مجموعـة املـوت" مـن نصيـب املجموعة 
الثانيـة التـي ضمـت كًا مـن الرتغال وإسـبانيا 

وإيـران إىل جانـب املنتخـب العـريب املغـرب.
يف  الثالـث  املركـز  احتـل  الرتغـايل  املنتخـب 
تصنيـف االتحاد الـدويل يف حني احتـل املنتخب 
اإلسـباين املركـز السـادس، يف حـني كان املركـز 
32 مـن نصيـب املنتخـب اإليـراين ليـأيت بعـده 

أسـود األطلـس يف املركـز الــ 40.
املنتخـب املغـريب التقى نظـره اإلسـباين مرتني 
العـامل  كأس  إقصائيـات  إطـار  يف   ،1961 يف 
وانتهـت بفـوز اإلسـبان، يف حـني واجـه منتخب 
الرتغـال مبواجهـة واحـدة يف مونديـال 1986 
وفـاز آنـذاك األسـود بثاثـة أهـداف مقابل هدف 
واحـد أسـهم يف تأهل املغـرب إىل الـدور الثاين، 
يف حـني مل يخـض أي مباراة ضد إيـران إن كانت 

رسـمية. أو  ودية 
أمـا إسـبانيا، فواجهـت الرتغـال 35 مـرة، فازت 
فقـط  سـتًا  وخـرست  مبـاراة   17 يف  إسـبانيا 

12 مـرة. وتعادلـت 
وعـى صعيـد كأس العـامل لعب املنتخبـان مباراة 
جنـوب  يف   2010 نهائيـات  يف  فقـط  واحـدة 
أفريقيـا عندمـا فاز اإلسـبان بهـدف وحيد أقىص 

الرتغاليـني ضمـن منافسـات مثـن النهايئ.
اإلسـبان  تأهـل  لصالـح  التوقعـات  وتصـب 
والرتغاليـني إىل الـدور الثاين، يف حني سـتكون 
مهمة مسـتحيلة أمام كل من إيـران واملغرب إال إذا 
فجـر أحـد املنتخبـني مفاجأة مـن العيـار الثقيل.

"مجموعة الموت" 
تحتضن منتخًبا عربًيا 

في كأس العالم

أفقي
األمركية . 1 البحرية   - الحواس  إحدى 

)معكوسة(
يف . 2 الفردية  والقدرات  الحيل  مجموع 

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

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

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

عليه رسيًعا أن ....
عر . 9 الرابع  القرن  من  أوزبي  قائد   

نصف   - التيمورية  السالة  ومؤسس 
وميض

اسمها . 10 مرية  كوميدية  فنانة   - ريفي 
الحقيقي نونيا نوشكا

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

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

الحقيقي أنور يحيى النقاش
عمر . 9 املري  للفنان  السابق  االسم 

الريف
مغني لبناين يحمل الجنسية الكندية. 10

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

تكون بعض املربعات الصغرة معبأة باألرقام بدايًة،

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

كل واحٍد من املربعات التسعة الكبرة، ويف كل صٍف أو عمود.
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عـى  كان  البنمـي  املنتخـب  تأهـل 

الـذي  األمريـي  املنتخـب  حسـاب 

غـاب عـن النهائيـات ألول مـرة منـذ 

30 عاًمـا، إذ احتـل املركـز الثالـث يف 

الشـاملية. األمريكيـة  التصفيـات 

املـد األحمـر تأهـل إىل الـدور النهايئ 

يف تصفيـات قـارة أمريكا الشـاملية 

لـكأس  املؤهلـة  الكاريبـي  والبحـر 

العـامل، بعـد احتاله املركـز الثاين إىل 

جانـب كوسـتاريكا.

ويف الـدور النهـايئ خـاض املنتخـب 

عـرشة لقـاءات ليفـوز بثاثـة منهـا 

ويتعـادل بأربعـة أخـرى، حاصـًدا 13 

نقطـة جعلتـه يحتـل املركـز الثالـث، 

ويتأهـل مبـارشة إىل النهائيات برفقة 

كل مـن املكسـيك وكوسـتاريكا.

وتعتـرب مبـاراة الجولـة األخـرة يف 

التصفيـات ضـد منتخب كوسـتاريكا 

تاريخيـة، عندمـا فازت بنـام بهدفني 

الدقائـق  يف  واحـد  هـدف  مقابـل 

األخرة، وحجـزت من خالهـا بطاقة 

التأهل مسـتفيدة من خسـارة أمريكا 

وتوباغـوا  ترينـدادو  منتخـب  أمـام 

بهدفـني مقابـل هـدف واحـد.

لكن فـوز املـد األحمر القـى موجة من 

االنتقـاد، إذ اعتـرب محللـون رياضيون 

أن املنتخـب تأهـل إىل النهائيات بهدف 

غـر صحيـح، عندمـا احتسـب الحكم 

هدًفـا لبنام غـر صحيح.

 وتوضـح اإلعادة أن الكـرة مل تتجاوز 

املنافـس، إال أن الحكـم  خـط مرمـى 

منتخـب  لصالـح  هـدف  عـن  أعلـن 

يف  الهـدف  أسـهم  وبالتأكيـد  بنـام، 

العـامل. التاريخـي إىل كأس  تأهلهـم 

وال يوجـد بطوالت مميزة شـارك فيها 

املنتخب، سـوى مشـاركته يف الكأس 

الذهبيـة الخاصـة بأمريكا الشـاملية 

عـى  وحصـل  مناسـبات،  سـت  يف 

املركـز الثـاين يف مناسـبتني عامـي 

2005 و2013. 

واحتـل منتخـب املد األحمـر املركز 57 

عاملًيا حسـب تصنيف االتحـاد الدويل 

أفضـل  لكـن  )فيفـا(،  القـدم  لكـرة 

إذ   ،2014 آذار  يف  كانـت  لـه  نتيجـة 

احتـل املركـز 29 بعـد تحقيقـه نتائج 

الـكأس  منافسـات  يف  إيجابيـة 

الذهبيـة.

مبفاجـأة  بنـام  سـتكتفي  ورمبـا 

دون  فقـط،  النهائيـات  إىل  التأهـل 

املونديـال،  خـال  أخـرى  مفاجـآت 

املجموعـة  يف  وقوعهـا  بسـبب 

كأس  تصفيـات  قرعـة  يف  السـابعة 

وتونـس  بلجيـكا  جانـب  إىل  العـامل 

وإنكلـرتا التي سـميت بــ "املجموعة 

كام  للبنميـني  كان  إذا  إال  الناريـة"، 

النهائيـات. خـال  آخـر 

منتخب بنما..
”مد أحمر“ يواجه "الموت"

مونديال بيديا

العد التنازلي 
لكأس العالم

يــبـــــدأ

سـتة أشـهر ونصف ) 2005 أيـام(، تفصل 
عشـاق كـرة القـدم عـن أهم عـرس كروي 
يف العـامل، الـذي يجمـع أفضـل املنتخبات 
وأشـهر الاعبـني يف منافسـة متتـد ملـدة 

واحد. شـهر 
القرعـة سـحبت، الجمعـة 1 كانـون األول، 
يف قاعـة االحتفـاالت بقـرص الكرملني يف 
العاصمـة الروسـية موسـكو، لتبـدأ ردود 
الفعـل والتكهنـات والتحليـات الرياضيـة 
عـن إمكانيـة تأهـل املنتخبـات إىل الـدور 

الثـاين وخاصـة املنتخبـات العربيـة.
القرعـة شـهدت صداًمـا عربًيـا عربًيـا يف 
أول أدوار املونديـال، بعـد وقـوع منتخبـي 
السـعودية ومرص يف املجموعة األوىل إىل 
جانـب صاحـب األرض والجمهـور املنتخب 

األوروغواي. الـرويس ومنتخـب 
فريـق  أول  سـيكون  السـعودي  املنتخـب 
عـريب يخـوض املبـاراة االفتتاحيـة لكأس 
أمـام روسـيا يف  كونـه سـيلعب  العـامل، 
املقبـل،  حزيـران  مـن  والعرشيـن  الرابـع 
ضـد  الثانيـة  املبـاراة  يخـوض  أن  قبـل 
األخـرة  املواجهـة  لتكـون  األوروغـواي، 

”الفراعنـة“. ضـد 
يف  املغـرب  منتخـب  وقـع  باملقابـل 
مجموعـة أطلق عليهـا "مجموعـة املوت" 
إذ ضمـت إىل جانب ”أسـود األطلـس“ كًا 

مـن إسـبانيا والربتغـال وإيران، وسـيلعب 
املغـرب مباراتـه األوىل مـع إيـران ثـم مع 

إسـبانيا.  وبعدهـا  الربتغـال 
العـرب  ممثـل  التونـيس،  املنتخـب  أمـا 
الرابـع يف املونديـال، وقـع يف املجموعة 
وإنكلـرتا  بلجيـكا  جانـب  إىل  السـابعة 
نسـور  افتتاحيـة  وسـتكون  وبنـام، 
مواجهـة  قبـل  إنكلـرتا  مـع  قرطـاج 

وبنـام. بلجيـكا 

وسيشـهد الـدور األول يف املونديـال أربعة 
لقـاءات ناريـة، إذ سـتكون املواجهـة بـني 
الربتغـال وإسـبانيا يف املجموعـة الثانيـة 
أبـرز مباريات الـدور األول، لتكـون مباراة 
الذيـن  اإلسـبان  ضـد  للربتغاليـني  ثأريـة 
يف  النهـايئ  مثـن  دور  مـن  أقصوهـم 
نهائيـات 2010 يف جنـوب أفريقيـا عندما 

فـازت إسـبانيا بهـدف وحيـد.
بـني  سـيكون  الثـاين  النـاري  اللقـاء 
منتخبي بلجيـكا وإنكلرتا ضمـن املجموعة 
رفـاق  سـيكون  حـني  يف  السـابعة، 
مواجهـة  يف  ميـيس  ليونيـل  األرجنتينـي 
ناريـة مـع كرواتيـا يف املجموعـة الرابعة، 
أملانيـا  بـني  سـيكون  الرابـع  اللقـاء  أمـا 
املجموعـة  يف  والسـويد  اللقـب،  حاملـة 

السادسـة.
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العبور  بطاقة  األحمر،  بالمد  الملقب  القدم،  لكرة  بنما  منتخب  حجز  تاريخه  في  مرة  ألول 
العام  وتموز  حزيران  شهري  خالل  روسيا،  في  ستقام  التي  العالم  كأس  نهائيات  إلى 

المونديال. مفاجأة  ليكون  المقبل 

مجموعات كأس العالم 2018 



زاد طـني السـوريني بلـة عندما ُفـرض عليهم 

املدعـو بشـار األسـد، يف سـنة 2000، رئيسـاً 

أسسـه  الـذي  الفسـاد  فـازداد  للجمهوريـة، 

والده يف عهده فسـاداً، بسـبب رخـاوة الحكم 

وضياع الطاسـة، وأخـذت الحكايـات الواقعية 

املضحكـة تتكاثـر، ويحلـو طعمها.  

أرسـل   2006 سـنة  مـن  يـوم  ذات  ففـي 

الصيـدالين اإلدلبـي "أبـو عـادل" طلبـاً خطياً 

إىل وزارة الصحـة بدمشـق، للحصـول عـى 

الطبيـة،  الدعايـة  أعـامل  مبزاولـة  ترخيـص 

فطلبـوا منـه، بعـد أن تأكـدوا مـن أن مجـال 

عمله هو إدلـب، أن ينقل اشـرتاكه النقايب إىل 

مدينـة حمـص! 

مل يفهم أبو عـادل الحكمـة القانونية املختبئة 

وراء اختيـار مدينـة حمـص إلنجـاز معاملته، 

ومـع ذلـك، ولكونه مواطنـاً صالحـاً، فقد نفذ 

القـرار بفـم سـاكت، وركـب يف أحـد باصات 

رشكـة "الكرنك" وسـافر إىل حمـص، وهناك 

قصـد نقابـة الصيادلة، وطلب منهم تسـجيله 

له:  فقالـوا  لديهم، 

- عى الرحب والسعة.

 وبعـد أن أُنجـزت معاملته، ودفع كل الرسـوم 

واملصاريـف املرتتبة عليه، طلبـوا منه ”التربع“ 

للنقابـات املهنيـة يف حمـص مببلـغ 18 ألـف 

لرة سـورية. 

يعنـي  ”تـربع“؟  تقولـون  أنتـم  لهـم:  قـال 

اختيـاري.

قالـوا لـه: هـو تـربع، ولكنـه، مـع األسـف، 

مهنـة  تـزاول  بكونـك  ومـرشوط  إجبـاري! 

الصيدلـة. 

شـقرق أبو عادل فرحـاً وقال لهـم إنه متوقف 

حاليـاً عـن مزاولـة مهنـة الصيدلة بدليـل أنه 

"الدعايـة  للعمـل يف مجـال  متقـدم بطلـب 

الطبية". 

قالوا لـه، حرفيـاً: إذا كنت متوقفاً عـن مزاولة 

املهنة يرتفع مبلـغ "التربع اإلجبـاري" إىل 36 

ألف لرة سـورية. 

وقـع أبـو عـادل، وقتهـا، يف حيـص بيـص، 

للموظـف:  وقـال 

- الحقيقة أنا أزاول املهنة. كنت أمزح معكم.

قال له املوظف سـاخراً: متزح معنـا؟ أال تعرف 

أن النقابة دائرة رسـمية ال يجـوز فيها املزاح؟ 

قـال أبو عـادل: طيـب حبيبي، افـرتض أنني ال 

أمـزح. وأعتذر عـن املزحة.. ماذا سـنفعل اآلن؟

جديـاً  اآلن  املوضـوع  أصبـح  املوظـف:  قـال 

أكـرث مـن ذي قبـل. أمامـك خيـاران، األول أن 

تثبـت لنـا أنك تـزاول مهنـة الصيدلـة، ووقتها 

نكتفـي بأخـذ مبلـغ 18 ألـف لـرة سـورية، 

وإال فاملطلـوب منـك أن تتـربع بــ 36 ألف لرة 

للنقابة.  سـورية 

صفـن أبـو عدنـان، وبعـد قليل قـال: حسـناً، 

سـوف أثبـت لكـم أننـي أزاول مهنـة الصيدلة 

وأتـربع لكم، غصبـاً عنـي بالرصمايـة، بـ 18 

ألـف لـرة سـورية فقـط. لذلـك أطلـب مـن 

حرضتـك أن تعطينـي مهلـة أسـبوع ريثـام 

أذهـب إىل مدينـة السـويداء.

قال املوظف: ملاذا تذهب إىل السويداء؟

قـال أبـو عدنـان: يـا أسـتاذ، أنـا مـن إدلـب، 

والوزارة التي يف دمشـق طلبت منـي أن أراجع 

نقابة حمـص عى الرغـم من أنه لدينـا نقابة 

يف إدلـب… وأنتـم تسـمون الدفـع اإلجبـاري 

”تربعـاً“… ومع أنكم حاممصـة فإن حرضتك 

ال تحـب املـزاح، وتريد إثباتاً خطيـاً بأنني أزاول 

املهنـة! من هنـا خطـر يف بـايل أن أذهب إىل 

”شـخص تالت“… السـويدا مثـاً، وأثبت لكم 

أننـي مطلـق زوجتـي وال أمارس معهـا مهنة 

"الزوجيـة". علـامً أنني كنت أمـارس الزوجية 

غصبـاً عني، وليـس تربعـاً. والله.

 

الصيدلي الذي تبرع 
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نبيل الشربجي

منحة "الرشيد" لدمج الالجئين
بـدأت رحلـة أحمـد مـن خـال عمله 
مـع جامعـة "مارلبـورغ" يف تقديـم 
مناهـج دراسـية صيفيـة لطـاب من 
جميع أنحـاء العامل، اعتـرت الجامعة 
أنهـا مناهـج "فريدة وفّعالـة"، والقت 
قبـواًل مـن الطـاب وذويهـم، وفق ما 

قـال أحمد الرشـيد.
عنـب  إىل  حديثـه  يف  وأضـاف، 
بلـدي، أن الجامعـة بعـد أن اطلعـت 
عـى عملـه يف مجـال دعـم الاجئني 
باإلضافـة إىل مسـاهمته  السـوريني، 
دورات  وإعطـاء  وتنفيـذ  إعـداد  يف 
تدريبية، قـررت إطاق منحة شـهرية 
صيفيـة تعمـل عـى دمـج الاجئني، 
وخصصـت مقاعـد للسـوريني أيًضا، 
وأطلقت عليها اسـم "منحة الرشـيد".

وتركـز املنحـة عـى مجـاالت تسـاعد 
مثـل  االندمـاج،  عـى  الاجئـني 
دورات يف اللغـة اإلنكليزيـة والثقافـة 
املحليـة والتفكـر النقـدي و"العقول 
رحـات  إىل  باإلضافـة  املنفتحـة"، 

البـاد. أنحـاء  يف  استكشـافية 
مـن جانبـه، قـال مديـر دورة اللغـة 

اإلنكليزية يف مدرسـة اللغـة والثقافة 
يف الجامعـة، إن سـبب تسـمية املنحة 
باسـم أحمـد هـو أنـه سـاعدهم كثرًا 
يف مرحلة التخطيـط للمنحة، وأضاف 
يف حديثـه إىل موقـع "مهاجر نيوز"، 
مبجتمـع  بإيصالنـا  أحمـد  "يسـتمر 

الاجئـني يف اململكـة املتحدة“.

أطفال السوريين بال تعليم
عـام  سـوريا  الرشـيد  أحمـد  غـادر 
2012، وتوجه إىل كردسـتان العراق، 
حيـث عمـل مع منظمـة األمـم املتحدة 
كاستشـاري  "يونيسـف"،  للطفولـة 
مسـاعدة  يف  وأسـهم  تواصـل، 
ويبلـغ  هنـاك،  السـوريني  الاجئـني 

سـوري. ألـف   250 عددهـم 
ويقـول أحمـد )27 عاًمـا( إنـه ركـز 
بعـد  الاجئـني  تعليـم  مسـألة  عـى 
إحصائيـات عـدة صدمتـه أثنـاء عمله 
مـع الاجئني، والتي تشـر إىل ترسب 
الاجئـني  أطفـال  مـن  كبـر  عـدد 
السـوريني يف العـراق مـن املـدارس، 
املـدارس  بُعـد  إىل  أرجعهـا  ألسـباب 
وعدم امتـاك بعضهم أوراقًـا ثبوتية.

وقـاد الرشـيد حمـات توعويـة حول 
الصحة الجسـدية والنفسـية لاجئني، 
باإلضافـة إىل حمات عـن العنف ضد 
األطفـال وترسبهـم مـن املـدارس، ما 
يدفعهـم إىل العالـة إلعالـة ذويهـم، 
ويدفـع القـارصات إىل الـزواج املبكر.

التأهيل لمرحلة "إعادة اإلعمار"
عـام  بريطانيـا  إىل  وصولـه  بعـد 
إىل  الرشـيد  أحمـد  انضـم   ،2015
"يونيسـف"  ومنهـا،  عـدة  منظـات 
و"أطبـاء بـا حـدود" و"أكسـفام"، 
املؤمتـرات  مـن  العديـد  وحـر 
عـدة  يف  وتحـدث  الاجئـني،  عـن 
الريطـاين  الرملـان  يف  مناسـبات 
عـن الصعوبـات التـي تواجـه معظم 
سـوريا. وخـارج  داخـل  السـوريني 

وقـال أحمـد لعنـب بلـدي إنـه يأمـل 
ويعمل عـى أن يكون السـوريون يف 
مرحلة إعـادة إعـار سـوريا مؤهلني 
ثقافيًـا وعلميًا وعمليًا، للمسـاهمة يف 

بالبلد. النهـوض 
وأضـاف "أعتـر أن التعليـم أحد أهم 
عـى  تسـاعد  سـوف  التـي  األدوات 

إعـادة إعـار سـوريا".
إحصائيـات عـن الاجئني السـوريني 
تسـتدعي  خطورتهـا  أن  أحمـد  رأى 
تحـرك املجتمـع الـدويل، مشـرًا إىل 
إحصائيـة نرهـا أسـاتذة جامعيـون 
يف جامعـة "أوكسـفورد" تفيـد بـأن 
السـوريني  الجامعيـني  مـن   50%

أصبحـوا خـارج البـاد.
كـا أن %1 فقـط مـن الاجئـني يف 
جامعيًـا،  تعليـًا  يتلقـون  أوروبـا 
التعليمية،  بسـبب فقدانهـم وثائقهـم 
منحهـم  عـى  العمـل  يجـري  فيـا 
وثائـق بديلـة، حسـبا قـال أحمـد.

أحمـد، الحاصـل عى منحة دراسـية 
يف "العنـف والـراع والتنمية" من 
جامعـة لنـدن، ومنحـة من مؤسسـة 
حاليًـا  يعمـل  للتنميـة"،  "سـعيد 
مـع جامعـة "كامـردج" مـن أجـل 
إنتـاج كورسـات مجانيـة “أوناين” 
بريطانيـا،  إىل  القادمـني  لاجئـني 
التوطـني"،  "إعـادة  برنامـج  عـر 
والـذي أعلنـت بريطانيـا مـن خاله 
عـن اسـتقبالها 20 ألف سـوري بني 

و2020.  2015 عامـي 

أطلقت جامعة "مارلبورغ" البريطانية اسم الجئ سوري على إحدى المنح التي تقدمها، في محاولة منها 
لتقدير جهوده المبذولة في مجال تعليم الالجئين. وحملت المنحة اسم "الرشيد"، نسبة إلى الشاب السوري 

أحمد الرشيد، الذي وصل في منتصف عام 2015 إلى بريطانيا، وأسهم في تدريب وتعليم الالجئين 
السوريين، وتشجيعهم على االندماج في المجتمع البريطاني عبر مواصلة الدراسة في المدارس والجامعات.

أحمد الرشيد


