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أسلدلت الحلرب السلورية أسلتاًرا قامتلة على 
سلاء سلوريا، حّدت ملن ارتفاع سلقف أحالم 
الشلباب والفتيلات فيهلا، بل جعلت من أبسلط 
الخيلال  قدميًلا رضبًلا ملن  الشلباب  متنيلات 
حديثًلا، فأعلادت بعلض األرس السلورية النظر 
سلابع  ملن  فرضيتهلا  نقلض  كان  أملور  يف 
تعلدد  منهلا  الحاليلة،  القلرون  مسلتحيالت 
زيارات األعلراس الجاعية إىل مناطق سلورية 
دون متييلز ملا إذا كانت املنطقة تحت سليطرة 

املعارضلة أو النظلام.
املجتملع  الفتيلات يف  العنوسلة  طلارد شلبح 

تقاليلد  علن  بالتنلازل  فقاومنله  السلوري، 
الحفلالت املعتلادة والتي تسلتدعي عند البعض 
االنفلراد بعلرس أحالمهن، وتضلع أخريات عند 
مفلرق طريق يحتلم عليهن االختيلار بني زواج 
يزخلرف بابله عرس جاعلي أو انتظلار لزواج 

فريلد قلد ال يلأيت، ولو بعلد حني.
أملا شلباب ما بعلد الثلورة، فقلد نخللت الحرب 
جيوبهلم مبقيلًة فيهلا فتلات أملوال ال تغطلي 
اسلتئجار ملكان حفٍل فقلط، ما دفعهلم لإلقبال 
على األعلراس الجاعيلة بعلد أن وجلدوا فيهلا 

مينلاء األملان ملصاريلف...

هل تتكرر أحداث
“مثلث الموت”؟  

02أخبار سوريا
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تحرك وتجارب لحفظ 
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اقتصاد
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مسرح متعدد اللغات
في اسطنبول

"فيلم غير مكتمل عن النوارس"
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"الوحش"
غلـب

"الجلطــة"
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عنب بلدي - ضياء عودة    

جلن  بيلت  مزرعلة  معلارك  أن  ويبلدو 
الغلريب  الجنلويب  دمشلق  ريلف  يف 
مسلسلل  ملن  حلقلات  لسلسللة  بدايلة 
جديلد تسلعى قلوات األسلد إىل تطبيقه 
الفصائلل  نفلوذ  على  أواًل  بالسليطرة 
جنلويب دمشلق، على أن تفتلح جبهات 
منطقلة مثللث املوت ملن جديلد، وصواًل 
للتوغلل يف عملق مناطلق املعارضلة يف 

ريلف درعلا الغلريب.

التلي  والتعزيلزات  الحشلود  وتؤكلد 
اسلتقدمتها قلوات األسلد وامليليشليات 
املاضيلة،  األيلام  يف  لهلا،  املسلاندة 
إىل مناطلق متفرقلة ملن ريلف درعلا 
يقبلل  جديلدة  عسلكرية  مرحللة  أن 
عليهلا الجنلوب، وتشلابه ظلروف عام 
اللذي شلهد سلجااًل عسلكريًا   ،2015
يعتلر األكلر يف املنطقلة منلذ مطلع 

.2011
كلا تعتلر املصالحلات األخلرة التلي 
قلام بهلا النظلام يف املناطلق الجنوبية 
الغربيلة ملن دمشلق، ومن بينهلا خان 
إحلدى  والكسلوة،  وكناكلر  الشليح 
تأملني  شلأنها  ملن  التلي  الخطلوات 
حلال  يف  لدمشلق،  خارجلي  حلزام 

عسلكري. عملل  على  اإلقلدام 

معركة بيت جن ترجح الكفة
ال ميكلن فصلل املعلارك يف مزرعلة بيت 
جلن غريب دمشلق علن املناطلق األخرى 
ودرعلا،  القنيطلرة  يف  بهلا  املرتبطلة 
أو  عليهلا  السليطرة  حلال  يف  وسلواء 
عسلكرية  خريطلة  سلتحدد  الخسلارة، 
وميليشلياته  السلوري  للنظلام  جديلدة 

املعارضلة. فصائلل  أو  الرديفلة 
على  األسلد  قلوات  معلارك  وتسلتمر 
املزرعلة، منطلقلة ملن أكرث ملن محور، 
ملن الجهة الشلالية عى الخلط الفاصل 
ملع بيت سلاير وكفر حلور، أو من الجهة 
الجنوبيلة ملن منطقلة الهناكلر )املدخل 
الرشقلي لبيلت جلن( التلي أعللن النظام 

املايض. األسلبوع  السليطرة عليهلا، 
ريلف  يف  األسلد  عمليلات  تختللف  وال 
دمشلق الغريب، فالسليناريو ذاتله الذي 
اتبعتله يف منطقلة وادي بلردى وعلني 
لدمشلق،  الغلريب  الريلف  يف  الفيجلة 
بلدًءا بتقسليم املنطقة، ووصلواًل لفرض 
اتفلاق يقلي بخلروج جميلع املقاتلني 

واملدنيلني.
ووفلق خريطة السليطرة الحالية يسلعى 
النظلام لعقلد تسلوية يف كل ملن بيلت 
تيلا، كفلر حور، بيلت سلابر، ويف حال 
سليطر على مغلر امللر، سليعزز ملن 
إمكانيلة عقلد التسلوية، بعد فصلل تلك 
البقعة، وتقلارب مسلاحتها 21 كيلومرًا 

مربًعلا، علن تجملع بيلت جن.
يف حسلابات الفصائلل العسلكرية، فإن 
املعلارك مسلتمرة حتلى تنكلر الحملة، 
و”التخلاذل”  الكبلر  الضغلط  رغلم 
لفلك الحصلار عنهلا، بحسلب ملا يقوله 
املنطقلة، فاملعركلة مهملة  قياديلون يف 
املعاقلل  آلخلر  كبلرة  وخسلارتها  جلًدا 

الغربيلة. بالغوطلة 
عبلد  الركلن  العقيلد  العسلكري  املحللل 
الله األسلعد اعتلر، يف حديلث إىل عنب 
بللدي، أن التطلورات الحاليلة تلأيت من 
أجلل فصلل جنلوب درعلا علن القنيطرة 
بعلد معركلة بيلت جلن، إذ يتبلع النظام 
خطلة زمنيلة يعملل عليهلا يف مراحلل 
وتسلسلل عى كامل الجغرافيا السلورية.

وعلى ملا يبدو، فلإن ملا يؤخلر النظام 
بعلض تحركاته يف درعا هلي املواجهات 
الرشقلي  ريلف حلاة  بدأهلا يف  التلي 
إدللب  ريلف  إىل  للوصلول  والشلايل 

الجنلويب.
إيلران تسلعى  فلإن  األسلعد،  وبحسلب 
ألن تكلون األوراق التلي يف يدهلا أكلرث 
ملن روسليا يف الجنلوب، على الرغلم 
ملن القاعلدة البدائيلة لألخلرة يف قرية 
موثبلني القريبلة ملن مدينلة الصنملني، 

األردن. يف  االستشلعار  ونقلاط 
سلر العمليلات العسلكرية التي يشلنها 
النظام للسليطرة عى املنطقة، تشلر إىل 
أن حالهلا سيسلتمر إىل أكلرث ملن أربعة 
أشلهر، ملا يهيلئ ظروفًلا من شلأنها أن 
تفتلح معلارك مثلث امللوت قبلل االنتهاء 

ملن حسلم معركلة مزرعة بيلت جن.
وأملام ما يفرضله الواقلع الحايل سلتكون 
املعلارك يف منطقة جبل الشليخ بطيئة جًدا 
على خلفيلة الظلروف املناخيلة، ملا يدفع 
قوات األسلد لفتلح محلور األريلاف الثالثة 

بعملل عسلكري رديلف قبل بيلت جن.

هل تعود ساحة المعارك إلى عام 
2015؟

ظلروف  إعلادة  علن  الحديلث  يلأت  مل 
فلراغ،  ملن  امللوت  مثللث  معلارك 
فالتحلركات العسلكرية من جانلب قوات 
األسلد وامليليشليات اإليرانيلة لهلا الدور 
األكلر، وأكدتهلا ترصيحلات ملن قبلل 
وسلائل إعلالم إيرانيلة حلددت املحلاور 

السلوري  والنظلام  إيلران  تنلوي  التلي 
خاللهلا. ملن  الدخلول 

ووفلق تقريلر نرشتله وكاللة “فلارس” 
اإليرانيلة، مطللع كانلون األول الجلاري، 
إىل  وصللت  “كبلرة”  تعزيلزات  فلإن 

شلايل درعلا والقنيطلرة.
يحلر  النظلام  إن  الوكاللة  وقاللت 
شلايل درعلا، وتحديلًدا قريلة زمريلن 
رشقلي إنخلل، والتلي تعتر خلط متاس 
بلني املعارضلة وقوات األسلد، وسليطال 

يف  والحمدانيلة  الصمدانيلة  الهجلوم 
القنيطلرة، الفتلًة إىل أن منطقلة “مثللث 

امللوت” ستشلهد معلارك قريبًلا.
القيلادي العسلكري يف “هيئلة تحريلر 
الشلام”، “أبلو حذيفلة الشلامي”، قلال 
العسلكرية  الفصائلل  إن  بللدي  لعنلب 
رصلدت تعزيزات مليليشليا “حلزب الله” 
على محلاور مثللث امللوت ويف منطقة 
تللول فاطملة ومدينة خلان أرنبلة، ومن 
املتوقلع شلن قلوات األسلد حمللة على 
املنطقلة، لكلن الهلدف والتوقيلت غلر 

اليوم. حتلى  واضلح 
لفصائلل  بالنسلبة  املنطقلة  وتعتلر 
الثلورة السلورية “خطًا أحمر”، بحسلب 
اسلتعادة  أن  أوضلح  اللذي  الشلامي، 
تلل  وخاصلة  عليهلا  للسليطرة  النظلام 
منطقلة  يف  انهيلاًرا  يعنلي  الحلارة، 
الجيلدور والعلودة إىل السلنوات األوىل 
للثلورة التلي كان النظام قلادًرا فيها عى 

باملدفعيلة. منطقلة  أي  قصلف 
وال تقتلرص حشلود قلوات األسلد على 
املناطلق املذكلورة بلل وصللت إىل مدينة 
الصنملني وازرع وخربلة خزاللة وناملر 

وقرفلة، والتلي تعتلر خلط جبهلة ملع 
درعا. مدينلة 

وتوجلد مجموعلة ملن القلرى الضعيفة 
ميكلن السليطرة عليهلا ملن قبلل قوات 
عنلد  لكلن  خاللهلا،  والتوغلل  األسلد 
الحلارة  مدينلة  محيلط  إىل  الوصلول 
سلتكون املواجهلات “األبلرز” واملعلارك 

. لحقيقيلة ا
وتكملن أهميلة تلل الحلارة كونله أعلى 
التلالل يف جنلويب سلوريا، ويطلل عى 
املنطقلة الجنوبيلة والغربيلة ملن ريلف 
دمشلق، واملنطقلة الشلالية ملن ريلف 

درعلا والقنيطلرة.
مثللث  فلإن  األسلعد  العقيلد  وبحسلب 
خلفيلة  على  خطلرة،  منطقلة  امللوت 
األحلداث التلي شلهدها يف 2015 عندما 
وصللت الفصائلل العسلكرية إليه وغدت 
على مسلافة أقل ملن علرشة كيلومرات 

داريا. مدينلة  ملن 
وأوضلح أن إيلران تحظلى أيًضلا بلدور 
كبلر يف التطلورات العسلكرية الحالية، 
سلواء ملن خلالل قيلادة العمليلات يف 
اتبعتهلا  التلي  الخطلوات  أو  املنطقلة، 
مؤخلرًا بتجنيلد املئات من شلبان املنطقة 

يف فلرق تتبلع لها.
ويف ظلل الحديلث علن حشلود قلوات 
األسلد أعلنلت أربعلة فصائلل عسلكرية 
تشلكيل” تحالف ثلوار الجيلدور” بينها 
“ألويلة  حلوران”،  مجاهلدي  “ألويلة 
جيلدور حلوران”، “الللواء األول مهلام 
بلن  أسلامة  “للواء  خاصلة طويلرش”، 

زيلد”.
لهلا  بيلان  يف  الفصائلل  واعتلرت 
الصفلوف  “رص  لللل  التشلكيل  أن 

القادملة”. للمعركلة  واالسلتعداد 

عين إيران على الحدود األردنية
علن  السياسلية  املحادثلات  تنفصلل  مل 
العسلكرية من جانلب النظام السلوري، 
يف  األخريلن  االتفاقلني  يف  خاصلة 
فالعالقلة  ودرعلا،  إدللب  محافظتلي 

بآخلر. أو  بشلكل  متبادللة 
بينلا اختلف الوضع بالنسلبة للمعارضة 
بإمسلاك  تفللح  مل  التلي  السلورية 
املحادثلات  يف  عسلكرية  ضغلط  أوراق 
علا  املفاوضلون  وابتعلد  السياسلية، 

األرض. على  يلدور 
وبالتزاملن ملع التطورات خالل األشلهر 
األخلرة يف منطقلة الباديلة وانسلحاب 
مقاتلي املعارضلة منهلا، دخلل الطرف 
الجنلوب  يف  بلارزة  كقلوة  اإليلراين 
متجاهلاًل  جديلد  ورشيلك  السلوري 
)روسليا،  األخلرى  اللدول  اتفاقيلات 

إرسائيلل(. األردن،  أمريلكا، 
وتشلر تحركات طهلران إىل أنهلا تنوي 
إملا  الجبهتلني:  إحلدى  إىل  الوصلول 
إىل  أو  الجلوالن،  حلدود  إىل  الوصلول 

األردنيلة.  الحلدود 
ووفًقلا لحديلث األسلعد ال تهلدف إيران 
إىل الوصلول إىل الحلدود اإلرسائيلية مع 
الجلوالن بقلدر ما تسلعى للوصلول إىل 
الحلدود ملع األردن، وتركلز حاليًلا عى 
الريلف الرشقي للسلويداء التي سليطرت 

مؤخرًا. عليهلا 
وتعلزى األسلباب التي تقف أملام إيران 
اإلرسائيليلة،  الحلدود  إىل  للوصلول 
بحسلب األسلعد، إىل أن األخرة ال ميكن 
أن تسلمح بوصولهلا، وتؤكلد الغلارات 
يف  ملواقعهلا  األخلرة  واالسلتهدافات 

األمر. هلذا  سلوريا 
جنلويب  يف  املؤثلرة  اللدول  وتعتلر 
سلوريا أن وصلول امليليشليات اإليرانيلة 
إىل الحلدود السلورية- األردنية والحدود 
أحملر  “خلط  املحتلل  الجلوالن  ملع 
إقليميًلا”، ما اسلتدعى تدخلالت مبارشة 
فشللت يف كبح محلاوالت التوسلع، عى 
خلفيلة طلرق التفلاف اتبعتهلا إيران يف 

األشلهر املاضيلة.

لم يفلح اتفاق “تخفيف التوتر” الموّقع في الجنوب السوري بكبح عمليات قوات األسد في المنطقة، بل كان 
غطاًء سياسًيا لحسابات األرض، ومرحلة جديدة يحاول من خاللها النظام استعادة مناطق “استراتيجية” من فصائل 

المعارضة، لتكون ورقة رابحة في يده في الجوالت المقبلة.

هل تتكرر أحداث “مثلث الموت”؟  

سيناريوهات عسكرية تنتظر الجنوب السوري
عناصر من الجيش الحر يتجهزون لوجبة اإلفطار في شهر رمضان - أيار 2017 )رويترز(

يطلق “مثلث املوت” عىل 
نقطة التقاء أرياف درعا 

والقنيطرة وريف دمشق، 
وشهدت معارك مطلع 
2015، انتهت بسيطرة 

قوات األسد وامليليشيات 
واإليرانية  اللبنانية 

واألفغانية عليها، يف آذار 
من العام ذاته.

بيت جن

مثلث الموت

األردن

الجوالن

السويداء

)livemap( خريطة توضح السيطرة العسكرية في جنوب سوريا
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لم تختلف النسخة الثامنة من محادثات أستانة عن سابقاتها، في كونها سلسلة من االجتماعات التي لم تفض حتى اليوم إلى تغير مفصلي في 
سير الملفات التي تناقشها، منذ مطلع العام الحالي، بينما حاولت روسيا تحصيل دعم دولي لمؤتمر "سوتشي"، الذي طغى نقاشه على بعض 

الجلسات بين األطراف الضامنة.

عاد اسـم رئيـس الحكومـة املؤقتة السـابق، أحمد 
طعمـة، للتـداول يف امللف السـوري، بعـد ابتعاده 
يف  وتدرجـه  السياسـة،  ماراثـون  عـن  ألشـهر 
وظائـف لعب خاللهـا أدواًرا عىل أكـر من صعيد، 
وسـط اسـتغراب من اختياره ليتصدر املشـهد يف 

“أسـتانة8". محادثات 
شـاركت  مسـتقلة،  شـخصية   140 بـن  مـن 
يف  املعارضـة  وفـد  توحيـد  باجتامعـات 
اختـر  املـايض،  الثـاين  ترشيـن  “الريـاض2"، 
يف  اإلسـالمي  التيـار  عـىل  املحسـوب  طعمـة، 
املعارضـة، ليقـود وفـد فصائـل املعارضـة، خالل 
النسـخة الثامنـة مـن املحادثـات، خلًفـا لرئيـس 

بـري. أحمـد  العميـد  الحـر”،  “الجيـش  أركان 
وينحـدر طبيـب األسـنان املتخـرج مـن جامعـة 
دمشـق، مـن ديـر الـزور التـي ولـد فيهـا عـام 
1965، وتـدرج يف أدواره مـن الخطابة يف الجامع 
“الحميـدي” باملدينـة منذ عـام 1997، وصوًل إىل 
عـام  دمشـق  إعـالن  يف  مبشـاركته  السياسـية 

2005، ثـم رئاسـته للحكومـة املؤقتـة.
انتخب طعمة رئيًسـا لــ ”املؤقتة” خـالل اجتامع 
لالئتـالف املعارض يف اسـطنبول، منتصـف أيلول 
2013، خلًفـا لغسـان هيتـو، وواجهـت الحكومة 
يف ظـل رئاسـته اتهامـات مبجموعة مـن قضايا 
فسـاد، جاءت عـىل لسـان الكثر مـن املعارضن 

السـورين، بينـام أثنى عليـه آخرون.
وبعـد 11 شـهرًا عىل اسـتقالته مـن الحكومة، يف 
ترشيـن الثـاين 2015، بقـي طعمـة داخـل أروقـة 
بعنـوان “قـول  الجديـد  برنامجـه  وأدار  الئتـالف، 
عـىل قول”، عـىل قنـاة “الـرشق املرصيـة”، والذي 
تخصـص يف التعليق عىل أهم األبحاث والدراسـات 
واملقالت التـي تنرش يف العامل العـريب، وصوًل إىل 

ترّؤسـه وفـد املعارضة يف “أسـتانة".

“أسـتانة8"  بيـان  تـال  الـذي  لطعمـة،  ليـس 
الختامي، أي ترصيحات سياسـية بـارزة يف امللف 
السـوري، إل أنـه يؤمن بــ ”مسـلّامت” أبرزها أن 
“عسـكرة الثورة كانـت خطأ اسـراتيجًيا”، ويرى 
أن “الجميـع يدرك أنـه لن تتحقق مطالب الشـعب 

السـوري دون انتقـال سـيايس حقيقي".
عنـب  إىل  سـابق  حديـٍث  يف  املعـارض،  اعـرف 
إداريـة  أخطـاء  بوجـود   ،2016 نيسـان  بلـدي، 
فـرة  خـالل  جهـازه  لـدى  الخـرة  يف  ونقـص 
رئاسـته للحكومـة، وحينهـا اعتر أنـه “املجتمع 
الالمركزيـة  فكـرة  تعزيـز  إىل  يتوجـه  الـدويل 

السـورية" املحافظـات  يف  اإلداريـة 
عـىل  عملـه  للحكومـة  السـابق  الرئيـس  وبـدأ 
منـذ  فيـه  انخـرط  الـذي  السـيايس،  الصعيـد 
تعنـى  فكريـة  بتأسيسـه مجموعتـن،  صغـره، 
الفكـري اإلسـالمي  املـراث  النظـر يف  بإعـادة 
تبنـت  وأخـرى  الخاطئـة،  املفاهيـم  وتصحيـح 
ورفـض  السـلمية  واملقاومـة  الالعنـف  منهـج 
السـيايس،  الصعيـد  عـىل  الرسيـة  التنظيـامت 
الئتـالف  نرشهـا  التـي  الذاتيـة  سـرته  وفـق 

املعـارض.
الثـورة  طعمـة اعتقـل ألكـر مـن عامـن قبـل 
إلعـالن  الوطنـي  املجلـس  عقـد  بعـد  السـورية، 
دمشـق جلسـته داخـل سـوريا، وكان أميًنا لرسه 
 12 إىل جانـب   ،2007 األول  كانـون  حينهـا، يف 
شـخًصا، منهـم رئيـس الئتـالف الحـايل ريـاض 
سـيف، وفـداء حـوراين وآخـرون مـن القيـادات 
السياسـية يف سـوريا تلـك الفـرة، ليفـرج عنـه 

.2010 حزيـران  يف 
يف أكـر مـن مناسـبة، أرجـع طعمـة يف حديثه 
إىل  املعارضـة،  توحـد  تأخـر  اإلعـالم  لوسـائل 
إبعـاد  أبرزهـا  وخارجيـة”،  داخليـة  “عوامـل 

الشـعب السـوري عن أروقـة السياسـة ألكر من 
50 عاًمـا، مـا غّيـب خرتـه يف تلـك القضايـا.

واعتـر أن املجتمـع الـدويل أخطأ بحـق املعارضة 
السـورية مرتـن، أولهـام ألنـه مل يدعم تشـكيل 
للقيـادة  تخضـع  موحـدة  عسـكرية  قيـادة 
ومشـتًتا،  مفرًقـا  الدعـم  تـرك  مـا  السياسـية، 
وثانيهـام أنـه قـدم دعـاًم لوجسـتًيا دون الدعـم 
إلدارة الدولـة، يف وقـت كانـت املعارضـة بأمـس 

إليـه. الحاجـة 
يحمـل  التـي  تركيـا  مـن  مقربًـا  طعمـة  يعتـر 
جنسـيتها، ويف ترصيحـات لإلعـالم يف ترشيـن 
األول املـايض، اعتـر أن “الحـل الحقيقـي للملف 
السـوري لـن يبـدأ إل يف مطلـع عـام 2019، بعد 
القضـاء التـام عىل املنظـامت املتطرفـة، واكتامل 
خـالل  مـن  التوتـر  تخفيـف  اتفـاق  خطـوات 

أسـتانة". تفاهـامت 
مـن  الثامنـة  الجولـة  يف  األسـايس  الجوهـر 
“أسـتانة”، كان ملـف املعتقلـن مـن وجهـة نظر 
والـدول  النظـام  عـىل  للضغـط  ودعـا  طعمـة، 
تخفيـف  باتفـاق  الكامـل  “لاللتـزام  الضامنـة 
ماليـن  وأمـن  بسـالمة  يتعلـق  ألنـه  التوتـر، 

السـورين".
“فشـل”  طعمـة  إن  السـورين  بعـض  ويقـول 
تحقيـق  دون  شـغلها،  التـي  املناصـب  إدارة  يف 
أي تطـور، بينـام ينتظـر آخـرون تحـوًل مقبـاًل 
يف امللـف السـوري، مغايًرا للسـبب الـذي نّصب 
طعمـة عـىل رأس وفـد الفصائـل، التـي طالـب 
معظمهـا، نهاية عـام 2015، بسـحب الثقة منه 
كرئيـس حكومـة، عىل خلفيـة وصفـه “الجبهة 
متطرفـة”،  مسـلحة  “قـوة  بأنهـا  الشـامية” 
منعتـه مـن دخـول سـوريا مـن معـر  والتـي 

“بـاب السـالمة".

رجل في األخبار

أحمد طعمة
“ال عنفي” رئيًسا 

لوفد الفصائل

عنب بلدي - خاص    

مخرجات "أسلتانة" مهلدت الطريق إىل 
"مؤمتلر الحلوار الوطني" يف سلوتيش 
الروسلية، وحلدد كالعادة موعد النسلخة 
التاسلعة، منتصلف شلباط املقبلل، بينا 
يف  "سلوتيش"  عقلد  موسلكو  قلررت 
املقبلل،  الثلاين  كانلون  ملن   30 و   29
وقدملت دعلوة للمعارضلة والنظلام من 
اللدول الضامنة )تركيلا، روسليا، إيران( 

املؤمتر. لحضلور 

مجموعة عمل للمعتقلين
املبعوث األممي إىل سلوريا، سلتيفان دي 
ميسلتورا، قلال عقلب انتهلاء املحادثات، 
على  اتفقلت  املشلاركة  األطلراف  إن 
تشلكيل "مجموعلة عمل" إلطلالق رساح 
بأنهلا  الخطلوة  واصًفلا  املحتجزيلن، 
"جديلرة بالثنلاء باتجاه وضلع ترتيبات 

بلني األطلراف املتحاربلة".
لعقلد  روسليا  تقييلم خطلة  إىل  ودعلا 
قلدرة  حيلث  ملن  سلوتيش،  مؤمتلر 
املؤمتلر عى دعلم محادثلات جنيف التي 
ترعاهلا األملم املتحدة، إلنهلاء الحرب يف 
سلوريا، وهلذا ملا أكلد عليه رئيلس وفد 
اعتلر  اللذي  أحملد طعملة،  الفصائلل، 
بخصلوص  كانلت  املخرجلات  أهلم  أن 
مللف املعتقللني، اللذي فشللت املعارضة 
النسلخ  فيله خلالل  إحلداث تطلور  يف 

املاضيلة.
الوفلد  عضلو  عثلان،  أحملد  العقيلد 
املفلاوض يف العاصملة الكازخيلة، قلال 
جهلوًدا  مللس  الوفلد  إن  بللدي  لعنلب 

مكثفلة ملن قبلل الوفد اللريك، للضغط 
عى اللروس يف امللف خلالل املحادثات، 
التلي جلرت على ملدار 21 و 22 كانون 

الجلاري.  األول 
"سلبوتنيك"  وكاللة  إىل  حديثله  ويف 
األول،  كانلون   23 السلبت  الروسلية، 
قلال رئيلس الوفد اللرويس إىل أسلتانة، 
ألكسلندر الفرينتيلف، إن مجموعة العمل 
"ستتشلكل فلوًرا"، وملن املقلرر أن تبدأ 
عملهلا خلالل األسلابيع الثالثلة املقبللة 

بالتنسليق ملع النظلام السلوري.
ولفلت إىل أن اللدول الضامنلة سلتعني 
ممثللني عنهلا، ليعمللوا ملع ممثلل األمم 
املتحلدة، يف تنسليق قوائلم األشلخاص 
"ملبادلتهلم"،  واملحتجزيلن،  املعتقللني 
أنله ""كان ملن املقلرر يف  مشلرًا إىل 
وقلت سلابق ضم ممثللني علن الحكومة 

واملعارضلة". السلورية 

المعارضة ترى"سوتشي" مرتبًطا 
بجنيف

بخصلوص  لقرارهلا  املعارضلة  اتخلاذ 
مؤمتلر  يف  طعملة  قلال  "سلوتيش"، 
صحفلي عقلب انتهلاء "أسلتانة8"، إنها 
يف  والحديلث  العلودة  بعلد  ستناقشله 
جميلع التفاصيلل للوصلول إىل نتيجلة.

ويف إجابلة جزئيلة حول املحلددات التي 
يجلب أن يتضمنهلا، أوضلح رئيلس وفد 
فصائلل املعارضلة أنله "ملن الروري 
دفلع  إىل  املؤمتلر  تلؤدي مخرجلات  أن 
الفتًلا  جنيلف"،  يف  السياسلية  العمليلة 
إىل أنله "إذا انتهلج منحلًى خاًصلا فللن 
يكلون محلل ترحيب، كلا أن كثلرًا من 

التفاصيل حولله غائبة ويجلب أن تعرف 
بدقلة قبلل اتخلاذ أي موقف".

ممثل وزيلر الخارجية الرويس، سلرغي 
الثلورة  قلوى  وفلد  التقلى  فرشلينني، 
العسلكري، خلالل املحادثلات، وأكد عى 
"أهميلة االلتزام مبرجعيلة جنيف وتنفيذ 
أن  إىل  2254"، مشلرًا  األمملي  القلرار 
بذللك  "ملتزًملا  سليكون  "سلوتيش" 

ويحظلى بالدعلم اإلقليملي واألمملي".
رشلحت  دول  علدة  أن  إىل  ولفلت 
قوائلم أسلاء لحضلور املؤمتلر، منهلا: 
والسلعودية وتركيلا واإلمارات وروسليا.

مصلادر إيرانيلة ذكلرت يف اليلوم األول 
للمحادثلات، أن الوفد اللريك تحفظ عى 
أسلاء 23 كرديًلا، ضملن الئحلة قدمهلا 
الوفلد اللرويس لحضور "سلوتيش"، من 
أصلل 1490 اسلًا لشلخصيات سلورية.

الشلخصيات  تضلم  املصلادر  ووفلق 
وفنانلني  نقابلات  ورؤسلاء  سياسليني 
ومثقفلني وعسلكريني، بينهلم مسلؤولو 
نقابات أطبلاء البيطرة، إضافلة إىل نخبة 

ملن خلراء الدسلتور والسياسليني.
وترفلض أنقلرة إرشاك أي شلخصية من 
حلزب "االتحلاد الدميقراطلي" الكلردي 

منله،  مقربلة  شلخصية  أي  أو   )PYD(
ودعلت إىل أن يكلون ممثللو الكلرد ملن 

"املجللس الوطنلي الكلردي".
ويغلرد النظام السلوري خلارج الرب، 
برفضله اتفلاق "تخفيلف التوتلر" عى 
املقبللة،  املرحللة  يف  الحلايل  وضعله 
خارجيلة  وزيلر  إليله  أمللح  ملا  وهلذا 
النظلام السلوري، وليلد املعللم، خلالل 
حديثله أمام مجللس الشلعب، الخميس 
"الهلدف  إن  وقلال  األول،  كانلون   21
هلو تطهلر جميلع األرايض السلورية 

ملن اإلرهابيلني".

تشكيل مجموعة عمل للمعتقلين 

نقاش "سوتشي" يطغى على محادثات "أستانة8"

الرائد ياسر عبد الرحيم )يمين( ورئيس الوفد أحمد طعمة )وسط( وأيمن العاسمي ممثل الجبهة الجنوبية في أستانة - 22 كانون األول 2017 )األناضول(
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إدلب - طارق أبو زياد     

وإيجابيلات،  سللبيات  للتضخلم  وكان 
بحسلب بعلض األهلايل، الذيلن تحدثوا 
علن إعلادة ترميلم املبلاين التلي دمرها 
شلهدتها  التلي  واملعلارك  القصلف 
سلابًقا، بشلكل تدريجلي، وصلواًل إىل 
تأهيلل مبلاٍن كثلرة، كانت قيد اإلنشلاء 
قبلل الثلورة، فضاًل علن البنلى التحتية 
الكبلرة ملن  األعلداد  التلي اسلتوعبت 

السلكان.

ثالثة أرباع سكان إدلب نازحون
اسلاعيل  إىل  بللدي  عنلب  تحدثلت 
عنلداين، رئيلس املجللس املحلي ملدينلة 
بعلد  عملله  علن  توقلف  اللذي  إدللب، 
السلورية"،  اإلنقلاذ  "حكوملة  تشلكيل 
يف  وأحلى  امللايض،  الثلاين  ترشيلن 

فيهلا. األهلايل  أعلداد  سلابق  وقلت 
وقلّدر عنلداين األعلداد الحاليلة بحوايل 
أربعلة أضعلاف ملا كانلت عليله قبلل 
الثلورة، إذ يظهلر موقلع "ويكيبيديا" أن 
عددهلم عام 2011، بللغ 165 ألًفا، إال أنه 

نلوه إىل "غيلاب الدقلة يف اإلحصائية"، 
أربلاع  أكلرث ملن ثالثلة  أن  مشلرًا إىل 

السلكان "نازحلون ضيلوف".
ووفلق رؤية رئيلس املجلس، "بلدأ أولئك 
الضيلوف أعالهم الخاصة ومشلاريعهم 
االقتصاديلة املسلتقلة، وشلكل تفاعلهلم 
مع أهلل املدينة مصلدًرا إيجابيًلا لإلبداع 
والخلرات  املعرفلة  تبلادل  خلالل  ملن 

والعلادات". الثقافات  وامتلزاج 
العلددي  الضغلط  أن  عنلداين  ينكلر  مل 
الكبلر بدايلة الوصول إىل إدلب، "شلكل 

والكهربلاء  امليلاه  شلبكات  على  عبئًلا 
واللرصف الصحلي التالفة وغلر املؤهلة 
علن  فضلاًل  األعلداد"،  تللك  السلتيعاب 
الحاجلة إىل املزيلد من املباين السلكنية، 
جزئيًلا  املتلررة  ترميلم  اسلتدعى  ملا 

وإكسلاء غلر الجاهلزة منهلا.

حي حمصي في إدلب 
يبيلع النلازح من مدينلة حمص، أسلامة 
مدينلة  شلوارع  يف  السلحلب  الخاللد، 
إدللب، وقلال إنه يقطن يف حي "السلكن 

الشلبايب"، الذي غلدا حيًلا للنازحني من 
حملص، وفلق أهلايل إدلب.

تعهلدت بعلض املنظلات حلي السلكن 
محيلط  يف  نسلبيًا  املتطلرف  الشلبايب، 
مدينلة إدللب، وكان بكامله قيد اإلنشلاء، 
ومل يكلن فيله أي منلزل صالح للسلكن، 
وفلق أسلامة، الذي لفلت إىل أنله "يعج 
بالحيلاة رغم أن التجهيلز يف البداية كان 

بسليطًا وضملن الحلدود الدنيا".
حملص،  إىل  العلودة  يف  األملل  غيلاب 
دعلا أسلامة وغلره ملن النازحلني، إىل 
التفكلر الجلدي يف االسلتقرار، ليبلدأوا 
تحسلني كسوة الشلقق التي يسلكنونها، 
"كثلرون أكسلوا الشلقة بشلكل كاملل 
ملن البلالط األريض إىل تجهيلز املطابخ 

وكافلة املسلتلزمات"، وفلق النلازح.

ترميم المنازل المتضررة 
غيلاب املنلازل الفارغلة يف ظلل ازديلاد 
األعلداد، دعا البعلض إىل تأهيلل املدمرة 
منهلا، فللم يقتلرص األملر على تجهيلز 

التلي كانلت قيد اإلنشلاء.
وبحسلب غاللب حلج حسلن، النلازح من 
حلاة إىل إدلب، فإن كثريلن مثله واجهوا 
أزملة وصعوبة يف البحث علن منزل داخل 
إدللب، "أتيلت إىل إدللب منذ سلتة أشلهر 
وبلدأت رحلة البحلث عن منلزل لإليجار".

اقتنع غالب بلكالم مكاتب العقلارات، التي 
كانلت تعلرض فكلرة ترميلم منلزل مدمر 
جزئيًلا مقابلل سلكنه لفلرة ملن الزملن، 
"كانلت الفكلرة مسلتبعدة بشلكل كاملل 
بالنسلبة يل، ولكن بعد محاواليت الفاشللة 
بلدت منطقيلة، فاخلرت منلزاًل لرميمله 
والسلكن فيله لثانية أشلهر دون مقابل".

معظلم  فلإن  النلازح،  بحلث  وبحسلب 
املنلازل املدملرة جزئيًا، أعيلد ترميمها يف 
إدللب، وهلي مسلكونة اليلوم، موضًحلا 
"إعلادة الرميلم طاللت أغلب املنلازل إما 
عن طريلق املنظلات اإلنسلانية املهتمة، 

أو ملن خالل املسلتأجر نفسله".
مل يقتلرص اإلعلار اللذي تعيشله مدينة 
إدللب على املبلاين فقلط، إال أن إعلادة 
التأهيلل وعمليلات الرميلم طاللت البنى 
التحتيلة للمدينلة، بينلا يتمنلى كثرون 
مدينتهلم  يف  االسلتقرار  اسلتمرار 
"تخفيلف  اتفلاق  إطلار  يف  املتضمنلة 
التوتلر"، السلتعادة القسلم األكلر ملن 

مظهرهلا اللذي كانلت عليله سلابًقا.

ريف حماة - إياد عبد الجواد      

أطلقـت "مديريـة الربيـة والتعليـم يف مدينـة 
حـامة الحـرة"، 4 كانـون األول الجـاري، نـداء 
اسـتغاثة عر صفحتهـا يف "فيس بـوك" تحذر 
فيـه مـن توقـف عمليـة التعليـم، وتـرسب نحو 
انعـدام  ألـف طفـل مـن مدارسـهم نتيجـة   13

الدعـم منـذ أكـر من سـتة أشـهر.
وهـو  متطـوع،  املديريـة  كادر  أن  أكـد  النـداء 
رواتـب  أي  يتقـاىض  ل  إذ  كاهلـه،  أثقـل  مـا 
وجـود  عـدم  إىل  إضافـة  تعويضـات،  أو 
كامـل يف  إىل شـلل  أدى  مـا  كلفـة تشـغيلية، 
عمليـة  وعرقلـة  ومجمعاتهـا،  املديريـة  دوائـر 
وسـط  ومتابعتهـا،  املـدارس  عـىل  اإلرشاف 
مخاطبـة املهتمـن بحقـوق الطفـل والتعليـم، 
و"الحريصـن عىل مسـتقبل سـوريا بعـدم ترك 

امليـدان". يف  وحدهـا  املديريـة 

األهالي يدعمون المنظمة
مديـر تربية حامة الحرة، أحمد الفـارس، أوضح أن 

مدارس حـامة تنترش عىل أربـع مناطق جغرافية، 
هـي "الغـريب والرشقـي والشـاميل والجنـويب 
املحـارص"، إضافة إىل مـدارس املخيـامت، مؤكًدا 
لعنـب بلـدي أن وضـع املـدارس مأسـاوي، إذ مل 
يصلها أي دعم لوجسـتي من قرطاسـية ووسـائل 
تعليميـة أو تدفئـة أو كتـب، مشـرًا إىل أنهـا مل 
تُكفل أبًدا، باسـتثناء أربع مـدارس تكفلها منظمة 
"مجـد الشـام"، و16 مدرسـة كانـت مكفولة من 
توقفـت  لكنهـا  والتطويـر"  "العدالـة  مؤسسـة 

بحجـة توقـف تحويـل األموال.
من جهتـه، أكد مديـر مكتب التعليـم يف مجلس 
محافظـة حـامة الحـرة، سـامر الصطـوف، أن 
عـدد املـدارس الطوعية التابعـة ملديريـة الربية 
والتعليـم الحـرة يف حـامة، بلـغ 120 مدرسـة، 
تضـم حـوايل 1300 مـدرس وإداري، جميعهـم 
العـام  بدايـة  منـذ  طوعـي  بشـكل  يعملـون 
الـدرايس الحايل، وحـوايل 36 ألـف طالب، أكر 
مـن %80 منهـم ل ميلكـون كتًبـا، يف ظل عدم 
قـدرة أهاليهم عىل رشائها أو رشاء القرطاسـية.

ومـن أجـل اسـتمرار العمليـة التعليميـة، عمدت 

املديريـة إىل تأمـن دعـم مـادي عـر األهـايل، 
بحسـب الصطـوف، الـذي أكـد لعنـب بلـدي أنه 
يتـم العتـامد حالًيـا عـىل تأمـن دعـم بنسـبة 
أقـل مـن %50 لـكل مدرسـة عـىل حـدة، مـن 
املدنيـن، وخاصـة  خـالل جمـع ترعـات مـن 
ذوي الطـالب، لتأمـن مـازوت التدفئـة للطالب، 
بسـيطة  قرطاسـية  ورشاء  النوافـذ،  ولتغطيـة 

املدرسـة. إلدارة 
يف حـن أشـار الفـارس إىل أن املديريـة طلبـت 
مـن املديريـن جمـع رسـم "تعـاون ونشـاط" 
قيمتـه ألـف لـرة سـورية مـن كل طالـب ملـرة 
واحـدة، كحـل إسـعايف مـن أجـل تسـير أمور 
أمـور  يسـّر  اإلجـراء  أن  إىل  مشـرًا  املـدارس، 
املدرسـة لشـهرين فقـط أو أقل، عىل أمـل إيجاد 

الحلـول مـن قبـل املنظـامت.
الفارس قـال إن املديرية أعلنت إفالسـها بسـبب 
غيـاب الدعـم عنهـا منـذ أكر من سـتة أشـهر، 
وإن املعلمن يعملون بشـكل تطوعـي دون راتب 
مـا يجعلهم يعانـون األمريـن بن إعالـة ذويهم 

وتعليـم طالبهم.

فصل الشتاء يزيد المعاناة
فصـل  دخـول  مـع  تزامـن  الدعـم  غيـاب 
الشـتاء، خاصـة وأن غالبيـة املـدارس مدمـرة 
تصلـح  ول  القصـف،  بفعـل  كلًيـا  أو  جزئيـا 
للعمـل التعليمـي، وهـذا مـا أكـد عليـه مديـر 
املجمـع الغـريب يف تربية حـامة الحـرة، خالد 
الفـارس، بـأن وضـع 15 مدرسـة موزعـة من 
قريـة زيـزون شـامًل حتى ميـدان الغـزال يف 
جبـل شحشـبو جنوبـا مأسـاوي، إذ إن أغلبها 

نوافـذ. أو  أبـواب  دون 

سـهل  مـدارس  أن  إىل  الفـارس  وأشـار 
للقصـف،  للمديريـة تعرضـت  التابعـة  الغـاب 
والحميديـة،  والزقـوم  العنـكاوي  كمـدارس 
يف حـن أن نسـبة الدمـار يف بقيـة املدارس 
أقـل، وجمعيهـا بحاجـة إىل إصـالح وترميم، 
وسـط غيـاب املحروقـات التـي تقـي الطالب 
ومعلميهـم مـن بـرد الشـتاء، يف ظـل العمـل 
التطوعـي مـن قبـل املعلمـن الذيـن يتكفلون 

املـدارس. مبصاريـف 

ثالثة أرباع قاطنيها "ضيوف"  

النزوح إلى إدلب أسهم في إعادة إعمار المدينة

مدارس في حماة مهددة لغياب الدعم والعمل تطوعي

بناء حديث اإلنشاء في إدلب - 21 تشرين األول 2017 )عنب بلدي(

أسهم التضخم السكاني في مدينة إدلب بإعادة إعمار المدينة، وخاصة عقب عمليات التهجير 
القسري من المحافظات السورية، والتي جلبت اآلالف إليها، ووصل عدد قاطنيها إلى 600 ألف 

نسمة، وفق تقديرات مجلسها المحلي.
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عنب بلدي - درعا   

فتحلت املفاوضلات للتوصلل إىل اتفلاق 
ملن  الشلام"  تحريلر  "هيئلة  خلروج 
الغوطلة الرشقيلة البلاب أملام إمكانيلة 
تكلرار التجربة يف آخر معاقلل "الهيئة" 
يف  وخاصلة  السلوري،  الجنلوب  يف 

والقنيطلرة. درعلا  محافظتلي 
إال أن املقارنلة بلني الظلروف التي تربط 
فصائلل املعارضلة ببعضهلا يف املناطق 
الخاضعلة لسليطرتها يف سلوريا غلر 
ممكنلة باملجملل، فالعالقة بلني الفصائل 
يف محافظتلي درعلا والقنيطلرة مختلفة 
عن العالقلة يف الغوطلة الرشقية وصواًل 

السوري. للشلال 
"الجيلش  فصائلل  اتفلاق  يكلون  وقلد 
"تنظيلم  وجلود  رفلض  على  الحلر" 
حلول  املتواصللة  والشلكوك  القاعلدة" 
عالقلة "تحريلر الشلام" بله هلو الصفة 
املشلركة بينهلا جميًعا، ما أبقلى العالقة 
ملن  كثلرٍ  يف  متوتلرة  الجانبلني  بلني 
األحيلان، لتصلل حلد التصلادم الداملي 
كلا حصلل يف الغوطة الرشقيلة وإدلب.

هدوء يخفي نيراًنا
درعلا  محافظتلي  يف  الوضلع  يختللف 
والقنيطلرة، إذ احتلوت فصائلل "الجيش 
"جبهلة  ملع  خالفاتهلا  معظلم  الحلر" 

النلرصة" سلابًقا لظلروف عديلدة.

خاضهلا  معلارك  املحافظتلان  وشلهدت 
الطرفلان مًعلا ضد قوات األسلد و"جيش 
خالد بلن الوليلد" املتهم مببايعلة تنظيم 
العالقلة  لتتميلز  اإلسلالمية"،  "الدوللة 
بينهلا بنلوع ملن الهلدوء املتفلق عليه، 
اللذي قلد يخفي خلفله نرانًلا ال مصلحة 

ألي منهلا باشلتعالها.
بللدي نلرشت يف متلوز  وكانلت عنلب 
معلوملات  على  بنلاًء  تقريلرًا   2017
حصللت عليهلا ملن مصلادر عسلكرية 
مطّلعلة، أن اجتاعات عقلدت بهدف حّل 
"تحرير الشلام" يف الجنلوب أو الخروج 

إدلب. نحلو 

ونقللت املصلادر حينها علن قياديني يف 
"الجبهلة الجنوبيلة" قولهلم إن "وجود 
تحريلر الشلام يف درعلا مل يعلد مرحبًا 
بله، بنلاًء على املتغلرات التي تشلهدها 

الجنوبية". املنطقلة 
املطروحلة  الخيلارات  أن  إىل  وأشلارت 
تشلمل حّل "تحرير الشلام" نفسلها يف 
درعا بشلكل نهلايئ، واندملاج عنارصها 
ملع "الجيلش الحلر" أو نقلل عنارصها 
إىل إدلب بالتنسليق مع النظام السلوري.

وأملام انتظلار تحلّول هلذه املعلوملات 
إىل أرض الواقلع خلرج اتفلاق الغوطلة 
"املفاجلئ" ليشلر بشلكل أو بآخلر أن 
مسلاعي إخلراج "تحريلر الشلام" ملن 
طريقهلا  يف  تسلر  عموًملا  الجنلوب 

هلذا  استنسلاخ  يبقلى  لكلن  الصحيلح، 
االتفلاق يف محافظتلي درعلا والقنيطرة 

موضلع شلك.
القيلادي  الشلامي"،  حذيفلة  "أبلو 
يف  الشلام"  "تحريلر  يف  العسلكري 
أي  نجلاح  فلرص  أن  اعتلر  الجنلوب، 
اتفاقيلة إلخلراج مقاتلي "الهيئلة" ملن 
الجنلوب هلي "صفلر باملئلة"، موضًحا 
يف حديلث إىل عنلب بللدي أن "الوضلع 
مختلفلة،  خصوصيلة  لله  الجنلوب  يف 
وبفضلل تكاتلف الجميلع ملن مدنيلني 
وعسلكريني تلم تحييلد املنطقلة عن أي 
اقتتلال ومعلارك داخليلة شلهدتها بقيلة 

املحافظلات".
التلي  باملعلارك  القيلادي  واستشلهد 
شلهدتها الغوطلة الرشقية بلني "تحرير 
والتلي  اإلسلالم"،  و"جيلش  الشلام" 
مقاتلي  ملن  العلرشات  ضحيتهلا  راح 
الطرفلني، مضيًفا "مل ننجلر يف الجنوب 
الفصيللني  وجلود  رغلم  االقتتلال  لهلذا 
بقلوة وتشلاركها كثلرًا ملن الجبهلات 
مًعلا، فقلد كان القلرار هلو الحفاظ عى 
اتجلاه البندقيلة وعلدم السلاح للفتنلة 

بيننلا". بالدخلول 
"الجيلش  فصائلل  القيلادي  وطاللب 
للضغلوط  الرضلوخ  بعلدم  الحلر" 
"تهلدف  التلي  والروسلية  اإلقليميلة 
النظلام  ملن  املعركلة  مسلار  لحلرف 
باتجلاه تحريلر الشلام بحجلة مكافحة 

الحاضنلة  على  معلواًل  اإلرهلاب"، 
الشلعبية التلي سليكون لهلا دور كبر 
يف الوقلوف بوجله هلذه الضغوطلات 
وحايلة أبنائهلم ملن "الجيلش الحر" 
مواجهلة  أي  ملن  الشلام"  و"تحريلر 

. بينهلا

ماذا لو ُطلب من "الهيئة" المغادرة؟
اللذي  األسلوأ،  السليناريو  وبافلراض 
قلد تواجهله "تحريلر الشلام" يف حال 
طُللب منها مغلادرة الجنوب فعلاًل، اعتر 
سلتكون  حينهلا  املواجهلة  أن  القيلادي 

الثورة. علن  للدفلاع 
وقلال "يف حلال وصلنا لهلذا األمر فعاًل، 
فهلذا يعنلي أن الفصائلل رفعلت الرايلة 
البيضلاء ومل تعلد متتلك قرارهلا، وقتالنا 
سليكون دفاًعا علن الثورة وليلس عن أي 

آخر". يشء 
وتعتملد "الهيئلة" يف انتشلارها جنوبًلا 
على شلكل ملن الالمركزيلة يف التوزع 
ضملن  يضعهلا  ال  بشلكل  الجغلرايف، 
نطلاق جغلرايف واحلد، فهلي موجلودة 
يف ريلف درعلا الرشقلي وتسليطر عى 

الللواء 138 يف بللدة صيلدا.
ومتتللك متركلزًا قويًا يف منطقلة اللجاة، 
كلا تعتر ملن املكونات الرئيسلية لغرفة 
عمليلات "البنيان املرصلوص" يف مدينة 
درعلا، ومتتللك نفلوًذا يف ريلف درعلا 

الغلريب بسليطرتها على تلل الجابية.

أملا مقاتلوهلا فيتوزعلون على أكرث من 
محلور ضلد "جيلش خاللد بلن الوليد" 
يف محيلط حلوض الرملوك، إىل جانب 
االنتشلار يف بلدات عديلدة ضمن منطقة 

املوت. مثللث 
 وتعتلر بلدة جباتا الخشلب يف محافظة 
القنيطلرة ملن املعاقلل الرئيسلية للهيئة، 
ملا يجعلل أي مواجهة عسلكرية محتملة 
ضلد "تحريلر الشلام" مبثابة "إشلعال 
السلوري"،  الجنلوب  كل  يف  للنلران 

القيادي. توصيلف  بحسلب 
االتفاقيلات  ملن  النوعيلة  هلذه  تثلر 
ملن  والخلارس  الرابلح  حلول  السلؤال 
الشلام"  "تحريلر  فإخلراج  إمتامهلا، 
قلد  إدللب  إىل  الرشقيلة  الغوطلة  ملن 
يُوقلف حربًلا مندلعلة منلذ أشلهر بينها 
وبلني "جيلش اإلسلالم"، لكلن محاوللة 
استنسلاخ االتفاق إىل الجنوب قد تشلعل 

حربًلا ال وجلود لهلا.
الغوطلة  يف  ملن  محلاوالت  وأملام 
ملن  وخسلارتهم  ربحهلم  السلتعراض 
يسلوقه  قلد  ملا  ومبواجهلة  االتفلاق، 
مروجلو الفكلرة يف الجنلوب ملن ربلح 
وخسلارة، تبقلى محافظلة إدللب بعيدة 
علن كل هذه االتفاقيلات، ليقترص دورها، 
كلا كان طلوال األشلهر املاضيلة، على 
املحافظلات  ملن  املهّجريلن  اسلتقبال 
السلورية، تلارة على يلد قلوات األسلد 

وأخلرى على يلد غلره.

"هدوء يخفي نيراًنا"

هل تغادر "تحرير الشام" الجنوب السوري

إدلب - رؤى الزين     

وصلل أبلو محملد ملع عائلتله إىل إدللب، 
يف  ويشلر  امللايض،  آب  تهجرهلم  بعلد 
"الفقلر  أن  إىل  بللدي،  لعنلب  حديثله 
لخطلوة  اللجلوء  وآخريلن على  أجلرين 
مخالفلة قانونيًلا، ولكنلي ال أمللك إال هلذه 
الطريقلة"، موضًحلا "بعلت ملا تبقى من 
ذهلب لزوجتلي وأبيلع اليلوم ملا أمكننلي 

أرسيت". إلعاللة 

ضرائب مقابل الدكان
ملع دخلول فصلل الشلتاء، حلاول بعلض 
البائعلني تأملني رخصة لبنلاء دكان صغر 
عى الرصيلف، بداًل ملن العربلات الجوالة 

التلي يسلتخدمونها لعرض ملا لديهم.
ويقلول الشلاب عاملر، النلازح ملن حلي 
إنله علاىن خلالل  الخالديلة يف حملص، 
العلام امللايض ملن إيقلاف عملله بشلكل 
متكرر بسلبب اللرد واملطلر، "احرت من 
ويلن جيلب لقملة الخبلز، لذللك جبلت كم 
لبنلة وعمرت دكانلة صغرة جنلب بيتي".

ووفلق عاملر، فإنله يدفع شلهريًا خمسلة 
أنله  معتلرًا  للبلديلة،  للرة سلورية  آالف 
التاجلر  يدفعله  ملا  مقابلل  قليلل  مبللغ 
صاحلب املحلل الكبلر، ويصلل إىل 100 

أللف للرة، بحسلب تقديراتله.

البلدية تتغاضى وتقرر إزالة الدكاكين 
"المزعجة"

يف ظل انتشلار الظاهلرة، قال نبيلل كردي، 
رئيلس بلديلة إدللب، التي تتبع للل "حكومة 
اإلنقلاذ السلورية" املشلكلة حديثًلا، إنله مل 
البلديلة سلوى السلاح بتللك  يكلن أملام 
املخالفات، "بسلبب ضعف سلبل املعيشة يف 
مدينلة إدلب"، مؤكلًدا أن األملر "تجاوز الحد 

مع امتلداد البسلطات يف الشلوارع".
وسلط  إدللب  سلاعة  إىل  التوجله  للدى 
الدكاكلني  ملن  العلرشات  تلرى  املدينلة، 
العشلوائية يف محيطهلا، وأوضلح كلردي 
قلراًرا  اتخلذت  البلديلة  أن  بللدي،  لعنلب 
بتخفيلف الظاهلرة "بليشء يلريض املارة 

الدكاكلني". وأصحلاب  الشلوارع  يف 
إعالنلات  فلإن  البلديلة،  رئيلس  وبحسلب 
وزعلت عى جميلع أصحاب الدكاكلني الذين 
يعرضلون بضائعهلم على الرصيلف ويف 
الشلارع، تتضمن إنلذارًا بالعقلاب واملخالفة، 

بلدًءا ملن 24 كانلون األول الجلاري.
سلوقًا  "ستنشلئ  البلديلة  أن  إىل  ولفلت 
كل  داخلل  البسلطات  ألصحلاب  فرعيًلا 
حلي يف املدينلة، للتخفيلف ملن االزدحام 
"لكلن  مسلتطرًدا  املركلزي"،  السلوق  يف 
هلذا األملر يحتلاج إىل دعم ملن املنظات 
العامللة يف الشلال ألن إمكانياتنا ضعيفة 

ومحلدودة".
وعلن الدكاكلني الصغلرة على األرصفة، 
أكلد كردي أن "غلر املزعجة" منهلا للارة 

سلتبقى. والجوار 
عنلب  أجرتله  ميلداين  اسلتطالع  ويف 
التغلايض  البعلض رضورة  أبلدى  بللدي، 
علن أصحلاب الدكاكلني الصغلرة، ومنهم 
منزلهلا  إن شلارع  تقلول  التلي  سوسلن، 
مليء بهلا، مضيفلًة "صحيح زحملة وعم 
منليش بلني السليارات، بلس الفقلر نخلر 
عضلام الشلعب السلوري"، ودعلت "خي 

العلامل تلرزق وتعيلش".
أبلو محملد تلارة ويسلر جيئلة  يجللس 
وذهابًلا تارة أخلرى، مروًجلا بصوت أجش 
مبحوح للسللع التي يبيعها على الرصيف، 
متمنيًلا أن يعلود يف اليلوم التلايل، لتأمني 
وأرستله،  يعيلله  اللذي  اليوملي  ملردوده 

بعيلًدا علن سلؤال الناس.

"أحسن ما وقف بالطريق وأطلب لقمتي من الناس، عملت هالدكان لبيع وعيش منها"، يقول أبو محمد، المهجر من مدينة داريا، غربي دمشق، والذي يقطن 
في مدينة إدلب.انتشرت ظاهرة البناء العشوائي على أرصفة إدلب بكثرة خالل األسابيع الماضية، في ظل احتضان المدينة لعدد كبير من النازحين والمهجرين 

من مختلف المحافظات السورية، وسط انتقادات لما يسببه من تشويه للمظهر العام للمدينة، ودعوات من آخرين للتغاضي عمن "يكسب رزقه بعرق جبينه".

دكاكين عشوائية تمأل أرصفة إدلب

دكاكين وعربات على أرصفة مدينة إدلب - 22 كانون األول 2017 )عنب بلدي(
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مشروع يدعم زراعة القمح في ريف حمص الشمالي

عنب بلدي - إدلب 

100 سليدة ملن  حلر املؤمتلر حلوايل 

فلكان  السلوري،  الشلال  يف  مناطلق 

التمثيلل الجغلرايف "جيلًدا"، وفلق اللجنة 

الحلارضات  أن  أكلدت  التلي  التحضريلة، 

جلن ملن مناطلق ريلف حلاة واملنطقلة 

الرشقيلة وحللب وإدللب وجبلل الزاويلة، 

إىل جانلب مشلاركة نسلاء ملن املهجرين، 

وممثلالت علن املعتقالت، بينا مل تسلتطع 

الالذقيلة،  ريلف  ملن  الحضلور  سليدات 

الصعبلة". الطريلق  "بسلبب ظلروف 

ملن  شلهرين  بعلد  املؤمتلر  عقلد  وجلاء 

حلرن  نسلاء  فيله  شلاركت  التحضلر، 

التأسيسلية يف "املؤمتلر  اللجنلة  تشلكيل 

السلوري العام"، قبل أشلهر، وانضمت لهن 

أخريلات ليعمللن ضملن لجنلة تحضرية، 

وفلق وداد رحلال، عضلو اللجنلة.

إدللب  يف  والنسلاء  الناشلطات  بعلض 

انتقدن املؤمتلر يف حديلث إىل عنب بلدي، 

واعتلرن أنله "ال يضلم جديلًدا بلل كغره 

ملن الهيئلات النسلائية".

"غلر  طريقلة  علن  بعضهلن  وتحدثلت 

رشعية" تشلكلت خاللهلا "الحكومة" التي 

احتضنتله، داعلني إىل إرشاك ومتثيل املرأة 

يف اللوزارات واملديريلات واملكاتب األخرى 

كانلت  حلال  "يف  النسلاء،  ملن  الخاليلة 

الحكوملة جلادة بسلعيها".

نحو تمثيل داخلي وخارجي  
رحلال تحدثلت لعنلب بللدي علن السلعي 

ألن تكلون "الهيئلة" مسلتنًدا قانونيًلا بعد 

املؤمتر، ترشلح السليدات لشلغل مناصب 

اسلتقاللية  لهلا  نقابلة  أي  "مثلل  فيهلا، 

إداري  بشلكل  ومرتبلة  داخلي،  ونظلام 

يناسلب وضع املرأة يف الداخل السلوري".

"سليكون للملرأة متثيل داخلي وخارجي، 

ألن الهيئلة هلي الجهلة املسلؤولة قانونيًلا 

علن كل ملا يخلص امللرأة ضملن األرايض 

املحلررة"، وفلق رحلال، التلي أقلرت بلأن 

املؤمتلر،  إلنجلاح  يكفلي  ال  واحلًدا  يوًملا 

خلالل  ملن  العملل  متابعلة  إىل  مشلرًة 

املخرجلات  تنفلذ  الحقلة،  عملل  ورشلات 

والتوصيلات الناتجلة عنه، وتكون أساًسلا 

وضابطًلا للعملل مسلتقباًل.

عملل املؤمتلر كان مركلزًا على الورشلات، 

امللرأة  يخلص  ملا  جميلع  تناوللت  التلي 

وإعالميًلا  وسياسليًا  وثقافيًلا  اجتاعيًلا 

وغرهلا. والحقلوق  واملظلامل  ونفسليًا 

 وقاللت رحلال إنله ال دعلم للل "الهيئلة 

الجديلدة"، التلي دعت إىل تشلكيلها سلبع 

نسلاء، خملس منهلن كلن ضملن "املؤمتر 

السلوري العلام"، وانضملت اثنتلان خالل 

الشلهرين املاضيلني.

"سليكون  أنله  إىل  لفتلت  اللجنلة  عضلو 

حقهلا  وملن  تنفيذيلة  صفلة  للهيئلة 

املتعلقلة  القلرارات  جميلع  اسلتصدار 

شلذى  زميلتهلا  ورأت  امللرأة"،  بشلؤون 

هلذا  يف  "رضوري  التشلكيل  أن  بلركات، 

الوقلت العصيب اللذي تتعرث فيله الثورة و 

مقوماتهلا". فيله  تفقلد 

وبحسلب ملا قاللت بلركات لعنلب بللدي، 

فلوىض  تعيلش  املحلررة  "املناطلق  فلإن 

عارملة، مضيفلًة "ألن العلبء األكلر يقلع 

على كاهلل األم والزوجة يف إيجلاد الحياة 

الكرميلة، بعلد امللوت واالعتقلال والهجرة 

امللرأة  دور  تفعيلل  لزاًملا  كان  والفقلد، 

الصابلرة املرابطلة التلي ضحلت بالغلايل 

والنفيلس يف سلبيل الحريلة".

واعتلرت أن املؤمتلر يعملل "إلعلادة ركب 

الثورة إىل مسلارها الصحيح"، مشلرًة إىل 

أنله "عملل ملدين وامللرأة خلر ملن يقوم 

. " به

حلرت  رسحلان  إميلان  اإلعالميلة 

املؤمتلر، وقاللت لعنلب بلدي إنهلا دعيت 

مبديلة  التحضريلة،  اللجنلة  قبلل  ملن 

مسلتقل  إداري  بجسلم  للخلروج  سلعيها 

امللرأة. ميثلل 

تفعيلل  املهلم  ملن  أنله  رسحلان  ورأت 

دور امللرأة وإعلادة تفاعلهلا ملع املجتملع، 

ملن خلالل العملل على كافلة األصعلدة: 

التعليميلة والصحيلة والحقوقيلة واملهنيلة 

العملل  "يجلب  أنله  مؤكلدة  واإلنسلانية، 

الهيئلة  بشلكل جاعلي لتحقيلق أهلداف 

حتلى ال تبقلى حلرًا على ورق".

 "هيئة شؤون المرأة"
مؤتمر  يواجه انتقادات في إدلب  

عقدت مجموعة من النساء في مدينة إدلب، المؤتمر التأسيسي العام لـ"هيئة شؤون المرأة"، داخل مبنى رئاسة "حكومة اإلنقاذ" في 
مدينة إدلب، الخميس 21 كانون األول، وتبعته انتقادات في الشمال السوري تتمثل بتبعيته لـ"الحكومة"، بينما قال منظموه إنه مستقل، 

ويهدف للخروج بجسم إداري يمثل المرأة في كافة المجاالت.

"إجوا بوقتن ألنو كلشي غالي وأرضي بور ما زرعتها من 
فترة طويلة"، يتحدث المزارع حسان الناصر،

من قرية الغاصبية، عن مشروع مكنه من زراعة هكتار 
واحد  )10 دونمات(  ببذار القمح، وحصل عليها مجاًنا.

توزيع البذار واألسمدة في مشروع دعم زراعة القمح بريف حمص الشمالي - كانون األول 2017 )عنب بلدي(

عنب بلدي - ريف حمص 

"يسلتمر ملرشوع دعلم زراعلة القملح يف 

ريلف حملص الشلايل، منلذ مطللع كانون 

"األيلادي  جمعيلة  وتنفلذه  الجلاري،  األول 

"اإلصلالح  جمعيلة  بلإرشاف  البيضلاء"، 

الخرية" ضمن مؤسسلة "الرحملة العاملية" 

الكويتيلة، على أن ينتهلي ملع بلدء موسلم 

الحصلاد، متلوز املقبلل.

ويقلول حسلان لعنلب بللدي إنله مل يكلن 

يسلتطيع رشاء البذار بسلبب غالئهلا، متمنيًا 

أن تتوجله باقلي الجمعيات واملؤسسلات، إىل 

تنفيلذ مشلاريع مشلابهة، تخفلف ملن حدة 

الحصار املسلتمر على املنطقة منلذ أكرث من 

سلنوات. ثالث 

امللزارع مصطفلى ناجية ملن بللدة غرناطة، 

صعوبلة  بخصلوص  رأيله  حسلان  يوافلق 

تأملني بلذار القملح، اللذي يلزرع ملع أنواع 

أخلرى من البلذور، يف مثلل هلذا الوقت من 

. م لعا ا

ويقلول مصطفلى، الذي اسلتفاد ملن البذار 

يف زراعلة نصلف هكتلار )5 دومنلات(، إنه 

تأملني  يف  املاضيلة  األعلوام  خلالل  علاىن 

البلذار واألسلمدة، قبلل أن يوفرهلا امللرشوع 

مجانًلا لله وملزارعلني آخرين.

من يستفيد؟
اختلر املسلتفيدون ملن امللرشوع، بالتنسليق 

ملع املجاللس املحلية املنتلرشة يف كامل الريف 

التلوزع  على  واعتلاًدا  لحملص،  الشلايل 

السلكاين يف تلك املناطلق، وفق سلامي جرم، 

مديلر جمعيلة "األيلادي البيضاء".

ويقلول جلرم لعنلب بللدي إن األولويلة يف 

على  اعتملدت  املسلتفيدية،  األرس  اختيلار 

معايلر: "األشلد فقلرًا، األرس التلي تعيلهلا 

املرأة، العائللة التلي تتضمن فلرًدا من ذوي 

العلدد  ذات  واألرس  الخاصلة،  االحتياجلات 

الكبلر ملن األفلراد".

مديلر  يقلول  امللرشوع،  يف  العملل  آليلة 

الجمعيلة، إنهلا تراعلي علدم االسلتفادة من 

نفسلها،  للألرسة  أخلرى  زراعيلة  مشلاريع 

مشلرًا إىل أن اللرشوط التلي ترتلب على 

الكافيلة  املسلاحة  توفلر  يف  تكملن  األرس، 

لزراعلة املحصول، وقّدره بلل 200 كيلوغراًما 

للكل هكتلار، إىل جانلب 100 كيلوغلرام من 

سلاد "سلوبر فوسلفات"، ومثلها من ساد 

. ليوريا ا

250 مسلتفيًدا، تلراوح  امللرشوع  ويغطلي 

املسلاحات التلي ميلكونها بني نصلف هكتار 

وهكتلار الواحلد، وفلق جرم.

حصللت جمعيلة "األيلادي البيضلاء" على 

الرخيلص للعمل يف تركيا، وتهتم باملشلاريع 

التنمويلة والدامئلة يف قطاعلات مختلفة، يف 

سلعٍي لرفلع املسلتوى املعيليش والتعليملي 

. يني للسور

يف  مشلاريعها  غالبيلة  الجمعيلة  وتنفلذ 

الداخلل السلوري وبعلض امللدن الركيلة، 

يف قطاعلات: األملن الغذايئ سلبل العيش، 

قطلاع  التعليلم،  قطلاع  الزراعلة،  قطلاع 

الصحلة،  قطلاع  )الكفلاالت(،  الحايلة 

امللأوى  قطلاع  واالصحلاح،  امليلاه  قطلاع 

وامللواد غلر الغذائيلة، وتسلعى للعمل يف 

قطلاع اإلنعلاش املبكلر، منذ تأسيسلها عام 

إدارتهلا. وفلق   ،2015

عقدت "مبادرة اإلدارة 
املدنية" من قبل أكادميين 

يف إدلب، يف 24 آب 2017، 
ثم كُلف رئيس جامعة 

إدلب، محمد الشيخ، 
بتشكيل "حكومة" تدير 

املناطق "املحررة"، بعد 
عقد "املؤمتر السوري 

العام"، يف 17 أيلول من 
العام نفسه، لتسمي بعدها 

الناتجة  التأسيسية  الهيئة 
عن املؤمتر، "حكومة 

اإلنقاذ السورية"، يف 2 
ترشين الثاين املايض.
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تستهدف الحملة خمس 
مناطق: خان العسل، 

األتارب، معرة النعامن، 
وكفرسجنة مع أريافها، 

إضافة إىل مدينة إدلب.

"أنا المستقبل" تبحث في تسرب
طالب الشمال السوري

عنب بلدي - خاص 

للوضلع  نقلاش  جلسلة  محملد  حلر 
ضملن  كفرسلجنة،  بللدة  يف  التعليملي 
حمللة "أنلا املسلتقبل"، والتلي تنظمهلا 
مسلتهدفة  التغيلر"،  "شلباب  مؤسسلة 
والثانويلة،  اإلعداديلة  املرحلتلني  طلالب 
الشلال  يف  مناطلق  خملس  ضملن 
السلوري، ويقلول لعنلب بللدي إنله ملس 

منهلا. "خلرًا" 

نهايلة  بلدأت  التلي  الحمللة  تسلتمر 
ملدار  على  امللايض،  الثلاين  ترشيلن 
تنتهلي يف  أن  متتاليلني، على  شلهرين 
وتسلتهدف  املقبلل،  الثلاين  كانلون   23
400 يافلع، متضمنلة ورش تشلبيك ملع 

أصحلاب املصلحلة واملعنيلني يف املناطق 
املسلتهدفة، وورًشلا مع أولياء األمور، إىل 

توعويلة.  بروشلورات  توزيلع  جانلب 
وملن بلني حلاالٍت كثلرة، يقلول قاسلم 
دخلان، أٌب لطاللب متلرب ملن املرحلة 
اإلعداديلة، إنله دعلي لحضلور ورشلات 
ضملن الحمللة، اطللع خاللها على أمور 
حديثله  يف  مشلرًا  عنله،  غائبلة  كانلت 
أن وللده تلرب علن  إىل  بللدي  لعنلب 
إىل  إعادتله  سلأحاول  "لكنلي  التعليلم، 

مدرسلته".

محاوالت لعالج المشكلة
يبحلث كادر الحمللة علن حللول ملشلاكل 
تلرب الطلالب يف املرحلتلني، وفلق عي 
حلالق، املنسلق ضملن "أنلا املسلتقبل"، 

موضًحا أن النشلاط األول ضمنها دعي إليه 
القامئلون عى العمليلة التعليمية، وحره 
ممثللون علن مديريلة الربيلة واملجاللس 

املحليلة وأوليلاء األملور ومدراء امللدارس.

اآلليلة التلي تعملل على أساسلها الحملة 
يرشحهلا علي بدراسلة مشلاكل التعليلم، 
ومعرفلة األسلباب التلي وقفت عائًقلا أمام 

الطلالب ومنعتهلم ملن التقلدم للحصلول 
على الشلهادتني، نحلو الخلروج بحللول 
ومقرحلات لتلك املشلكلة، "بغية اإلسلهام 
يف دعلم فئلة اليافعلني التلي تعتلر أكرث 

تلررًا".
"معظلم  أن  الحمللة  منسلق  ويلرى 
العمليلة  على  والقامئلني  املنظلات 
الفئلة،  هلذه  يسلتهدفوا  مل  التعليميلة، 
الفئلة  على  منصبًلا  تركيزهلم  كان  بلل 

. " لصغلرة ا
دعلم  يف  "الحلرة"  الرشطلة  وتشلارك 
الحملة، وفق املسلاعد إسلاعيل شلحود، 
رئيلس مخفلر بللدة معرتحرملة، ويقول 
لعنلب بللدي إن دورهلا األسلايس، يكمن 
يف تسلهيل التواصل بني الكلوادر وأولياء 
وتشلجيعهم  املتربلني،  الطلالب  أملور 

على العلودة إىل مقاعلد الدراسلة.
منطقلة  يف  املجتمعلي  املنشلط  مللس 
التغيلر"،  "شلباب  ضملن  كفرسلجنة 
وائلل ملواس، اسلتجابة ملن الفعاليلات 
وأصحلاب القلرار، كلا يشلر يف حديثه 
لعنلب بللدي، مؤكلًدا أن إدارات امللدارس 
"رحبلت بالفكلرة التلي تطلرح ألول مرة 

املسلتهدفة". الجغرافيلة  املنطقلة  يف 
املسلتقبل"  "أنلا  كلوادر  ويجملع 
إحصائيلات علن طلالب املرحلتلني حاليًا، 
مشلرًا إىل أن "األهلايل يرحبلون بالعمل 
بعد أن ملسلنا هًا كبلرًا لديهلم"، ويؤكد 
ملن  األوىل  الخطلوة  يف  "مازلنلا  أنله 
مسلار اتخذنلاه لتحقيق هدفنلا يف إعادة 
أكر علدد ممكن من الطلالب إىل مكانهم 

الطبيعلي يف هلذه املرحللة العمريلة".

عنب بلدي - خاص   

بلدأت حمللة التلقيلح الفملوي ضلد شللل 

األطفلال يف الداخل السلوري، تحت شلعار 

"لقحلوا أطفالكلم لتدوم صحتهم"، السلبت 

23 كانلون األول، وتشلمل جميلع املناطلق 

يسلعى  بينلا  سلوريا،  يف  "املحلررة" 

فريلق عمل "لقلاح سلوريا )SIG("، لسلد 

الخللل يف مناطلق بريلف حلاة الشلايل 

والرشقلي.

وتسلتمر حمللة شلال حللب على ملدار 

أربعلة أيلام، تقابلها سلتة أيلام يف املناطق 

األخلرى، وتشلمل تلقيلح األطفال ملن عمر 

بلقاحلات  سلنوات،  خملس  وحتلى  يلوم 

مصدرهلا منظملة األملم املتحلدة للطفوللة 

على  للقضلاء  محاوللة  يف  )يونيسليف(، 

ألخلرى  تتابعيلة  كحمللة  األطفلال،  شللل 

سلابقة.

على  واملرشفلون  الفريلق  كادر  حصلل 

تدريبلات مكثفلة، بالتعلاون ملع مديريلات 

الصحلة وإرشاف منظملة الصحلة العامليلة 

و"يونيسليف"، متهيًدا إلطلالق الحملة، وفق 

الدكتلور محمد الصاللح، مسلؤول اللقاح يف 

فريلق "لقلاح سلوريا" شلال حللب.

ووفلق ملا قلال الصاللح لعنلب بللدي فإن 

حملة شلال حلب )درع الفلرات(، تضم 95 

فريًقلا جلوااًل و27 مرشفًلا، ليعملل كادرها 

ضملن 125 تجمًعلا سلكنيًا، وتشلمل قرابة 

34500 طفلل يف البلاب، وأكلرث ملن 11 

ألًفلا يف قباسلني، وحلوايل علرشة آالف يف 

لراعي. ا

ملع  بالتعلاون  تسلر  حللب  يف  الحمللة 

املجللس املحلي ملدينلة البلاب، وقلال أحمد 

العابلو عضلو املكتلب الطبلي فيله لعنلب 

بللدي، إن الحمللة املاضيلة شلهدت نقًصلا 

يف تغطيلة املدينة، مشلرًا إىل رضورة سلد 

الخصلوص. الخللل بهلذا 

الصاللح لفلت إىل أن الحملة قابللة للتمديد، 

املوضوعلة  الخطلة  تكتملل  مل  حلال  "يف 

مسلبًقا أو رصدنلا مناطلق كانلت التغطيلة 

تشلمل  أنهلا  إىل  فيهلا ضعيفلة"، مشلرًا 

النازحني ملن املحافظات الرشقية والسلكان 

األصليلني يف املنطقلة.

الجوللة املاضيلة شلال حلب جلرت يف 25 

واسلتمرت  امللايض،  الثلاين  ترشيلن  ملن 

مسلؤول  ويؤكلد  أيلام،  سلتة  ملدار  على 

النقلاط  الفريلق، أنله "تلالىف  اللقلاح يف 

سليئة التغطيلة يف تللك الحمللة"، والتلي 

عزاهلا إىل "تقصلر ملن بعض األشلخاص 

ضملن الفريلق، وهلم ملن أهلايل املنطقلة 

الرشقيلة، ومل يكونلوا على درايلة بالتحرك 

املنطقلة". يف 

تجلري حمللة شلال حللب وفلق خطلط 

اسلراتيجية، وتشلمل كامل منطقلة الباب، 

علن طريلق ثالثلة مراكلز، لتغطلي أرياف 

إىل  وصلواًل  والراعلي،  وقباسلني  البلاب 

حدود جرابللس الرشقية وأخريلن الغربية، 

الصالح. وفلق 

وأكلد مسلؤول اللقلاح أن الحمللة "جلاءت 

ملنلع  ومرشفيهلا،  للفلرق  تدريبلات  بعلد 

التداخلل بينهلا وضلان علدم نسليان أي 

منلزل أو إعلادة تغطيتله علن طريلق أكرث 

ملن فريلق".

ويضلع فريلق عمل "لقلاح سلوريا" عى 

وإعلادة  اللقلاح  حملالت  تنفيلذ  عاتقله، 

يف  الروتينلي  اللقلاح  برناملج  تفعيلل 

الحملالت  ويغطلي  السلوري،  الداخلل 

البلاب  منطقلة  يف  مبلارش  بشلكل 

وجرابللس وريلف حملص الرشقلي، بينا 

تغطلى املناطلق األخلرى شلال سلوريا، 

من خلالل التنسليق بينله وبلني مديريات 

الصاللح. وفلق  الصحلة، 

التلقيح ضد شلل األطفال
بدأ في الداخل 

تركت ابنة محمد 
الخالد، من ريف إدلب 

الجنوبي، دراستها 
في الصف الثالث 

الثانوي، قبل عامين 
من اليوم، إال أن 

األب يأمل بإقناعها 
بالعودة إلى 

مدرستها ومتابعة 
تحصيلها العلمي.

ورشة في بلدة كفرسجنة بريف إدلب ضمن حملة "أنا المستقبل" - 18 كانون األول 2017 )عنب بلدي(

عنب بلدي - خاص  

لإلغاثلة  "عطلاء"  جمعيلة  أطلقلت 

اإلنسلانية حملة الشلتاء لعلام 2018، 

كواحلدة من عرشات الجهات املسلاهمة 

يف توزيلع املسلتلزمات الشلتوية عى 

الداخلل  يف  واملترريلن  النازحلني 

السلوري.

الحلاد،  سلليان  الشلاب  ويقلول 

يف  عقربلات  منطقلة  ملن  النلازح 

حصلل  إنله  الرشقلي،  حلاة  ريلف 

على "إسلفنجة ومخلدة وبطانيلة"، 

بللدي  لعنلب  حديثله  يف  مطالبًلا 

وامللازوت  التدفئلة،  وسلائل  بتأملني 

رضورة  واألكلرث  "األهلم  والسلجاد، 

القلارس". اللرد  ظلل  يف 

 21 الخميلس  انطلقلت  التلي  الحمللة 

املسلتلزمات  تلوزع  األول،  كانلون 

اعتلاًدا على إحصائياتها، مسلتهدفة 

عن طريلق "كوبونلات"، 2500 عائلة 

الشلايل  حللب  ريفلي  ملن  كل  يف 

وريفهلا  وإدللب  والغلريب  والرشقلي 

واملخيلات، وريلف حلاة والسلاحل 

والغوطلة  الشلايل  حملص  وريلف 

الرشقيلة.

ووفلق زاهلر إدريلس، منسلق حمللة 

الحمللة  فلإن  الجمعيلة،  يف  الشلتاء 

الشلتاء"،  "كسلوة  عنلوان  تحملل 

كلوادر  أن  بللدي  لعنلب  موضًحلا 

التدفئلة  وقلود  تلوزع  "عطلاء" 

والوسلائد،  والفلرش  والبطانيلات 

تلرًرا،  األكلرث  العائلالت  مسلتهدفة 

واألراملل. األيتلام  رأسلهم  وعلى 

نفسلها  "عطلاء"  جمعيلة  تُعلرّف 

كمنظملة مجتملع ملدين غلر ربحية، 

 ،2013 آب  منلذ  تركيلا  يف  مسلجلة 

اإلغاثيلة  املشلاريع  علرشات  وترعلى 

والتنمويلة يف العديلد ملن القطاعلات 

خلالل  ملن  تديلر  كلا  اإلغاثيلة، 

مخيلات  سلوريا  داخلل  مكاتبهلا 

للنازحلني حتلى اليلوم، تحت مسلمى 

سلكنية". "قلرى 

جمعية"عطاء" تطلق 
حملة الشتاء 
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أخواتي في فيلم: سوريا.. 
الصرخة المخنوقة

إبراهيم العلوش 

أربع سوريات تحدثن مكشوفات 
الوجوه، عن الغتصاب يف سجون 

نظام األسد وشبيحته املجرمن، أربع 
نساء ميثلن أعظم ما انتجت الثورة 

السورية من شجاعة، ومن ثقة 
بالنفس، ومن قدرة عىل التضحية، 

إىل درجة أذهلت العامل.
السوريات اللوايت شاركن يف فيلم 
“سوريا.. الرصخة املخنوقة”، هن 
أخوايت، وليس هذا الكالم من باب 

الستيالء عىل جهدهن وشجاعتهن 
التي مل أمتلك مثلها، بل من باب الفخر 

بهذه الشجاعة.
الفيلم عىل قناة “فرانس  عرض 

 ،2017 12 كانون األول  2” بتاريخ 
وكان هـذا حدثًا كبرًا، هّز املجتمع 
الفرنيس، هز  السوري، واملجتمع 
املجتمع السوري ألن جياًل جديًدا 

من النسـاء الشجاعات تقدم خارًقا 
الحقيقة  وأد  ورافًضا  للصمت، 
واملعاناة، كام فعلت أسالفهن، 

بعـد أحداث الثامنينات، التي تواطأ 
النظام والكثر من النخب السـورية 

عىل ردم وحشيتها، ووأدها تحت 
الراب، وتم نسيان معاناة عرشات 

والسوريات  السورين  ألوف 
النتهاكات  من الغتصاب ومن 

الوحشية لنظام األسد األب 
الوأد والسكوت  وعصابته، وهذا 
عنـه، هو الذي مهد لهذا الخراب 

وهذا الدمار، إذ أعطى املجرمن يف 
نظام األسد ضوًءا أخرض، لالستمرار 

بانتهاكاتهم، واغتصابهم للشـعب 
السوري.

استيقظت فرنسا واستيقظ 
السوريون يف اليوم التايل بعد عرض 
الفيلم عىل القناة الفرنسية الشهرة 
وعىل مختلف وسائل اإلعالم وامليديا 

الجتامعية، استيقظ العامل عىل 
أصوات أربع نساء سوريات من درعا 

ومن حامة ومن حمص، وهن يتحدثن 
عام رأين من اغتصاب للسوريات، 

وعام جرى لهن يف املعتقالت، غر 

آبهات بالصمت، ول بلذة السالمة 
املتأتية من تجاهل ما حدث لهن، 

ولبناتهن، ولزميالتهن يف املعتقالت 
السورية.

تم رفع عرائض احتجاج إىل 
الرئيس الفرنيس، وقعها عرشات 

آلف الفرنسين ويطالبونه بإنقاذ 
املعتقالت السوريات، واملنظامت 

الحقوقية الفرنسية كذلك، نظمت 
نشاطات عىل مختلف األشكال، يف 
معظم أنحاء فرنسا، لستعراض ما 

قالته السوريات يف ذلك الفيلم، وما 
أمطن اللثام عنه، أمام هذا العامل 

املتحيز لنظام األسد، والذي يحاول 
بكل السبل إعادة استصالح مجرمن 

من الشبيحة، ومن أعوان الحتالل 
الرويس واإليراين، ومترير ما فعلوه 
من جرائم، تهّز ضمر من تبقى له، 

ولو عرًقا صغرًا من الحياء ومن 
الخجل.

وكالت األنباء صمتت مذهولة من 
أقوال السوريات، وأوقفت، ولو إىل 

حن، بروباغندا رشعية األسد، وعدم 
وجود بدائل وما إىل ذلك من أكاذيب 

مترير جرائم األسد وشبيحته.
املقدم سليامن يف الفيلم يغتصب 
السوريات، ويعمل قواًدا للضباط 

اآلخرين ولضيوفهم، قواًدا عىل 
أجساد املغتصبات، وهن يرفعن 

الصوت عالًيا، ويقلن لنا، وللعامل ل 
تبحثوا عن الدليل، ول عن القرائن، 

نحن السوريات اللوايت وقعن ضحية 
الغتصاب، مع غرنا من املعتقالت 

املغيبات يف الظالم، ويف مدافن 
الصمت الذي يخنق الحقيقة، بحجة 

العار والعيب، وما إىل ذلك من بهارات 
الجنب التي أتقنا التعامل بها خالل 

نصف قرن من حكم هذه العائلة 
املجرمة، ومن مامرسات أتباعها 

الذين ل يهدأ لهم بال، إل اذا تلوث 
كل الشعب السوري، ومتت إهانته 

لالنتقام مام يعانونه من دونية 
ودناءة، تعمل طوال الوقت عىل 

ترير الخراب تحت شعار: والله كنا 
عايشن!

أبكاين الحديث عن مشهد “علوا” 
وهي تغتصب من قبل الشبيحة يف 
أقبية املعتقل، ول يخرج إل صوتها 

الواهن: يا الله!
“علوا” انتهكت حرمة جسدها عىل 
أيدي السجانن يف فرع املخابرات، 

وصاحت بوجهنا “يا الله!”. مل 
نستجب إلغاثتها، بل قام والدها 

بقتلها للخالص من قصتها، ولدفن 

تخاذله، وتخاذل مجتمعه عن الدفاع 
عن كرامته، وعن نفسه، وفضل 

الصمت والندثار تحت ظالمه، الذي 
يهنأ الكثر من الجبناء يف العيش 

تحته.
لقد اغتصب النظام “علوا”، ويشـتبه 

بأهلهـا بأنهم أجهزوا عليها تحت 
الرجولية  والبطولت  العار  شعارات 

والخاضعون  النظام  الوهمية، 
للصمت  واملروجون  للنظام، 

الجرمية، مشاركون  والسكوت عىل 
السوريات، وكل  أعراض  بانتهاك 

من يتهم سـورية أو سوريًا يكشف 
عـن الحقيقة مهام كانت جارحة 

فهو شبيح، ومروج لالستبداد، 
الخوف. ولستمرار عرص 

لقد تنكر الكثرون ملعاناة النساء يف 
الثامنينات كهبة دباغ وعزيزة جلود 

وآلف غرهن، بحجة أنهن أخونجيات، 
أو غرها من الحجج والتصنيفات 

التي تحيل إىل تجاهل معاناة اإلنسان 
كبرش قبل تصنيفه كسيايس.

واليوم يتم التنكر ملخطوفات مثل 
رزان زيتونة، وسمرة الخليل، 

وغرهن بحجة أنهن شيوعيات، أو 
علويات، أو يتم اإليحاء باتهامهن 

بتهم شتى، تحاول النيل من نزاهتهن 
وتضحياتهن، قبل اإلفراج عنهن.

كام يتم نرش إشاعات ضد املعتقلن، 
وضد نسائهم، وضد أرامل الشهداء، 

إىل درجة محاولت اجبارهن عىل 
الزواج من قبل مشايخ ل ميلكون يف 

هذه الدنيا إل فتاوى النكاح، بحجة 
الحفاظ عىل أعراضهن من النتهاك، 
غر مدركن بأنهم هم املنتهكون يف 

رشفهم، ويف كرامتهم، من خالل 
فتاوى تنم عن الدناءة، والِخّسة، 

لالعتداء عىل األرامل، وعىل الالجئات 
السوريات.

أخوايت بطالت فيلم “سوريا: الرصخة 
املخنوقة”، اسمحن يل بأن أقّبل 

رؤوسكن، اسمحن يل ان أردد أمامكن 
أغنية الفلسطيني الثائر: أناديكن.. 

وأبوس األرض تحت نعالكن.. وأقول 
أفديكن!

نون النسوة اليوم تعيد تعريف 
الشجاعة، ومتيط اللثام عن سواد 

الصمت الذي نهرب تحته، وتحية لكل 
السوريات اللوايت يعانن، ويتحملن 

األعباء الكبرة لالستمرار يف الحياة.. 
ويتحدين هذه الظروف الوحشية.

ول منلك نحن السـورين اليوم، إل 
أن نقول كام قالت “علوا” وهي 

الله!  يا  تُغتصب: 

محمد رشـدي شربجي    

من ناحية املبدأ، وبغض النظر 
عام يقال يف اإلعالم العاملي، 
ليس هنالك من فارق نوعي 
بن سياسة ترامب وأوباما 

الخارجية، الفارق أن ترامب 
يقول يف العلن ما يقوله 

أوباما يف الرس، فكال الرجلن 
يعتقدان أنه عىل حلفاء الوليات 

املتحدة أن يفعلوا املزيد لحامية 
أنفسهم، وأن الوليات املتحدة 
تنفق كثرًا من األموال التي ل 

داعي لها يف سبيل ذلك. هي 
سياسة تلزيم املشاكل ألصحابها 

إذن والقيادة من الخلف بدل 
تصدر املشهد وتحمل األعباء 

والتكاليف. 
وتفسر ذلك قابع يف الداخل 

األمرييك أكر من خارجه، 
فالوليات املتحدة تعوم عىل 

بحر من النفط الصخري، 
وتشر كثر من التوقعات أن 

الوليات املتحدة ستتخلص من 
العتامد الخارجي عىل النفط 

يف العقود القليلة املقبلة، وهو 
ما يعني أن حامية خطوط نقل 
الطاقة التي شكلت إحدى أبرز 
دعائم سياسة الوليات املتحدة 

الخارجية مل تعد بأهميتها 
يف القرن املايض، كام أنها 

متقدمة عسكريًا واقتصاديًا 
عىل أقرب منافسيها مبراحل، 

وهي ل تخىش غزًوا من أي 
نوع وهي املحاطة مبحيطن 

من الرشق والغرب. عدا عن ذلك 
فقد دخل القتصاد األمرييك 
يف مرحلة ما بعد الطاقة، إن 

صحت التسمية، وهو أمر أتاحه 
التفوق التكنولوجي األمرييك 

الهائل، فمواقع إلكرونية اليوم 
ل تعتمد مبارشة عىل الطاقة 

تحقق أرباًحا سنوية تعجز عنها 
دول نفطية عمالقة. 

ومـن وجهة نظري فإن الخالف 
وأوباما(  )ترامب  الرجلن  بن 

هـو يف طريقة ترجمة هذه 
إىل  الداخلية  املستجدات 

وقائـع، فبينام يرى أوباما 
عىل سـبيل املثال أنه يجب حث 
الـدول األعضاء يف حلف الناتو 
تدريجًيـا لدفع %2 من ناتجهم 

يرى  الدفاع،  ملوازنات  املحيل 
ترامـب أن هذا يجب أن يحصل 

اآلن وإن مل يحصل فاألفضل 
الخـروج من هذا الحلف، ولكن 

النتيجـة واحدة، من يتعرض 
للتهديد عليه أن يحمي نفسـه 

بنفسـه، بإمكانه رشاء السالح 
أراد.  لو  منا 

وأمام إحجام الوليات املتحدة 
عن القيادة تبقى التحديات 
الدولية بال رد، فمن التغر 

املناخي إىل قضية الالجئن إىل 
مد اليمن املتطرف، وهي قضايا 

مرتبطة ببعضها بشكل كبر، 
تغيب عن املشهد فرصة لحل 

جامعي يضمن لألرض سالمتها 
وللبرش حريتهم وكرامتهم، بل 

استمرت دول العامل املتخمة 
بجشعها، وبدل محاولة إيجاد 

حل جذري لقضية الالجئن عىل 

سبيل املثال بدعم مجتمعاتهم 
األصلية أو تخليصهم من أسباب 

لجوئهم قررت هذه الدول بناء 
الجدران والحواجز وتسير 

السفن والبوارج الحربية 
لعتقال قوارب الالجئن. 

وتذكر هذه األجواء بأجواء 
ثالثينيات القرن املايض حن 

فشلت عصبة األمم بإيقاف 
التدخل النازي لدعم ديكتاتور 

إسبانيا فرانكو، واكتفت 
مبشاهدات الطائرات وهي 

تدك غرنيكا يف مشهد يشبه 
ما فعلته روسيا يف مدينة 

حلب السورية، وقتها رفضت 
بريطانيا، وقد كانت حينها 

القوة األوىل عاملًيا، التدخل، 
واكتفت بإدانة هتلر الذي 

شجعه السكوت عىل احتالل 
بعدها بسنتن،  تشيكوسلوفاكيا 

ثم دخل إىل بولندا التي أشعلت 
رسمًيا رشارة الحرب العاملية 

الثانية. 
يكون  أن  بالرضورة  ليس 
طريق  عىل  اليوم  العامل 

الحـرب الثالثة، فال حتميات 
أنه  وأعتقد  التاريخ،  يف 
مـن املبالغة القول بذلك، 

فتطـور الدفاعات الحربية 
الدول  أمام  يشكل عامل ردع 
حرب،  يف  لالشراك  العظمى 

الدولية  املؤسسات  أن  كام 
كاألمم املتحدة وأشـباهها مل 
تكن موجودة اليوم بشـكلها 

الحايل.  ورسوخها 
ولكن بالرغم من ذلك فإن 
الخطر مازال قامئًا، وبكل 

تأكيد فإن سلوك الدول العظمى 
وسعيها لتغير الحدود القامئة 
كام فعلت روسيا يف أوكرانيا، 

أو اعرافها بحدود أُخذت 
بالقوة كام فعل ترامب يف 

القدس سيشجع الدول األخرى 
للميض يف هذا املجال، وحن 

يصبح هذا سلوكًا جمعًيا يكون 
العامل قد عاد لعهد الستعامر 

واإلمراطوريات والحروب 
الشاملة. 

النظام الدويل الحايل مختل منذ 
نشأته، وبات يضيق ذرًعا به 

الكبر والصغر، وهو نظام غر 
عادل ول دميقراطي بطبيعة 

الحال، وقائم عىل تركيز القوة 
بيد نخبة انترصت يف حرب قبل 

سبعن عاًما وترك بقية العامل 
يف العراء، وهو نظام مسؤول 

مبارشة عن تدمر دولنا العربية 
بدًءا من فلسطن وحتى سوريا، 

التي لن تكون نهاية املطاف، 
سوريا هي منوذج استرشايف  
للعامل كام يقول املفكر ياسن 

الحاج صالح، وبكل األحوال 
فامزال العامل يعاين وسيعاين 

لسنوات مقبلة ل يعلم عددها إل 
الله من السياسة الكارثية التي 

انتهجها أوباما، فالرجل الذي 
أحجم عن التدخل يف سوريا 

مخافة الدخول يف "املستنقع"، 
مل يكن يعلم أن عدم التدخل سـ 

"يستنقع" العامل بأرسه.

استنقاع العالم
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يقضـون  أقرانـه  كان  بينـام 
الوقت يف اإلعـداد لمتحانات 
عبـد  كان  العامـة،  الثانويـة 
الرحمـن ينتقـل دفعـة واحدة 
مـن طفـل إىل أب، ويسـتقبل 
مهامـه الجديدة بصـدر رحب، 

لله”.  “الحمـد  وبقـول 
دخـل عبـد الرحمـن جزمايت، 
الحيـاة  حلـب،  مدينـة  ابـن 
الزوجيـة حن مل يكـن قد أتم 
18 عاًمـا مـن عمـره، واليوم، 
يف عمـر العرشين، يعيش مع 
زوجتـه وطفلتـه ذات العامن 
متصالًحـا  إدلـب،  مدينـة  يف 
املنطقيـة”  “األسـباب  مـع 
التي جعلتـه مسـؤوًل، كغره 
مـن أصدقائـه، عـن عائلة يف 

مبكرة.  سـن 
“بسـبب قيام الثورة السـورية 
مل يعـد هنـاك خدمـة إلزامية، 
إمتـام  يل  أتـاح  مـا  وهـذا 
الـزواج”، يقـول عبـد الرحمن 
لعنـب بلـدي، لكـن مرراته ل 
تتوقـف عنـد ”الفرصـة التـي 
متتـد  بـل  الثـورة”،  وفرتهـا 
مـن وجهـة نظره إىل أسـباب 
بالحـرب،  مرتبطـة  أخـرى 
كتنـازل األهـل عـن جـزء من 
لتزويـج  املاديـة  الـرشوط 
املنـازل مـع  بناتهـم، ووفـرة 

الهجـرات.  تزايـد 
مجتمعـة  األسـباب  تلـك 
غالًبـا مـا تتوفـر يف املناطـق 
فصائـل  لسـيطرة  الخاضعـة 
املعارضـة، كإدلـب التي يعيش 
والغوطـة  فيهـا،  جزمـايت 

الرشقيـة. 

“ظاهرة” في مناطق 
المعارضة 

يف حن أكـد عبـد الرحمن أن 
عـدًدا ل بأس به مـن أصدقائه 
تزوجـوا تحـت سـّن الثامنـة 
املنظـامت  أن  إل  عـرشة، 
املعنيـة بالشـؤون الجتامعية 
األمـر  تعـِط  مل  سـوريا  يف 
حقه مـن الرصـد، وبالتايل مل 
توّفـر إحصائيـات مفصلة عن 
حـالت زواج الفتيـان القرّص. 
تصـور  وضـع  يصعـب  كـام 
الظاهـرة  حجـم  عـن  دقيـق 
نتيجـة غيـاب مراكـز توثيـق 
املواليـد يف الكثر مـن القرى 
لسـيطرة  الخاضعة  والبلـدات 
املعارضـة، إضافة إىل  فصائل 
عـزوف الكثر مـن املتزوجن 

عـن  عاًمـا   20 سـن  تحـت 
تسـجيل عقـود زواجهـم يف 
والكتفـاء  النفـوس،  مراكـز 

الرشعـي.  بالعقـد 
دائـرة  تؤكـد  ذلـك  رغـم 
النفـوس يف الغوطة الرشقية 
أن سجالتها تشـر إىل ارتفاع 
الفتيـان  زواج  حـالت  نسـب 
القـرّص مـن %10 قبـل الثورة 

بعدهـا.    30% إىل  

أمـا القايض واملحـارض بكلية 
الرشيعـة يف إدلـب، الدكتـور 
ياسـن علّـوش، فاعتـر يف 
لقاء مـع عنب بلدي أن نسـبة 
زيادة  القـرّص ”شـهدت  زواج 
الظـروف  بسـبب  طفيفـة 
العامـة التـي متر بهـا البالد”، 
لفًتـا إىل أن العلـامء ل يـرون 
بـل  األمـر،  يف  مشـكلة 
والفتيـات  الشـباب  يحضـون 
ُخشـيت  "إذا  الـزواج،  عـىل 
الفتنـة عليهـم وملكـوا رشط 

البـاءة”. 
مـن  األخـرى  الجهـة  عـىل 
سـوريا، ويف مناطق سـيطرة 
النظـام، يبدو الوضـع مختلًفا 
القـرّص،  زواج  يخـّص  فيـام 
أعـداد  تراجـع  إىل  بالنظـر 
الشـبان نتيجة فـرض الخدمة 
مـن  والحتياطيـة  اإللزاميـة 
جهة، وتزايد أعـداد املهاجرين 
مـع  باملقارنـة  الذكـور  مـن 

اإلنـاث.
 

رجال صغار 
“أعمـل يف وظيفة لوجسـتية 
املنظـامت،  إحـدى  ضمـن 
جيـدة”،  املاديـة  وأمـوري 
الرحمن جزمايت  يتحدث عبـد 
وضعـه  عـن  بلـدي  لعنـب 
الحـايل بنـرة ثقـة تنبـع من 
أرستـه  إعالـة  عـىل  قدرتـه 
رشوط  وتوفـر  الصغـرة، 

لهـا.  الحيـاة 
املاديـة ل  القـدرة  لكـن هـذه 
صلـب،  أسـاس  عـىل  ترتكـز 
تجـارة  أو  متوارثـة  كمهنـة 
علميـة  شـهادة  أو  ثابتـة 
بـل  متنحـه مركـزًا وظيفًيـا، 
التـي  املنظمـة  ظـرف  عـىل 
يعمـل بهـا، وهـو مـا يجعـل 
هـذه  إعالـة  يف  السـتمرار 
محسـوم.  غـر  أمـًرا  األرسة 

التعليـم،  فـرص  تراجـع  مـع 
غـر  عمـل  فـرص  وتوفـر 
مناطـق  يف  بـه  مرتبطـة 
أصبـح  املعارضـة،  سـيطرة 
أغلـب القارصيـن قادرين عىل 
جيـد  مـادي  دخـل  تحصيـل 
نسـبًيا، ناهيك عن وجود قسم 
كبـر مـن القارصيـن ضمـن 
الفصائـل،  مقاتـيل  صفـوف 
رواتـب  عـىل  وحصولهـم 
تـراوح بـن 100 و200 دولر.

إحسـاس  فـإن  ذلـك،  وفـق 
العمـر  مـن  البالـغ  الشـاب، 
16 عاًمـا عـىل سـبيل املثـال، 
مـن  رضبًـا  يبـدو  بطفولتـه 
تـرز  قـد  وهنـا  املسـتحيل، 
حاجتـه للـزواج، وتتحول إىل 
حقيقـة، مـع وجـود ظـروف 

مناسـبة.  اجتامعّيـة 
يقـول عبـد الرحمـن إنـه بكر 
والديـه اللذيـن شـجعاه عـىل 
الـزواج، ليصبحـا يف غضون 
أقل من عـام جّديـن صغرين 

لطفلة.  نسـبًيا 
أمـا فيام يخـّص املسـكن فلم 
الرحمـن صعوبـة  يجـد عبـد 
يف توفـر مـكان يقطـن فيه 
نظـًرا  وطفلتـه  زوجتـه  مـع 

“لوفـرة املنـازل الفارغـة”. 

طفٌل وطفلة ينجبان أطفااًل 
الشـبان  زواج  بالحديـث عـن 
القـرّص، فـال بـد من اإلشـارة 
قـارصات  زوجاتهـم  أّن  إىل 
أن  يعنـي  مـا  بالـرضورة، 
عائالت سـورية كاملـة تتألف 
عـىل  فقـط،  أطفـال  مـن 
اعتبـار أن سـن الطفولة وفق 
إىل  ميتـد  الدوليـة  املعايـر 

عاًمـا.   18 عمـر 
مـن الناحيـة الفيزيولوجيـة، 
فإنـه مبجـرد وصـول الفتـى 
أو الفتـاة سـن البلـوغ ميكن 
أن يكونـوا مؤهلـن لإلنجاب، 
قـد  اإلنجـاب  هـذا  لكـن 
سـلبية  تداعيـات  لـه  تكـون 
عـىل صحـة األم، فضـاًل عـن 
التـي  النفسـية  التداعيـات 
عـىل  تنعكـس  أن  ميكـن 

الوالديـن. 
الطبيـب  يؤكـده  مـا  وهـو 
عـامر  الدكتـور  النفـيس 
بيطـار، الـذي يلّخـص الحالة 
بأنهـا “طفـل يـريب طفـاًل”. 
ويضيـف بيطار، وهـو مدرب 
الحاميـة  مجـال  يف  وخبـر 
النـوع  عـىل  املبنـي  والعنـف 
“النضـج  أن  الجتامعـي، 
ليسـتطيع  مهـٌم  النفـيس 
بآخـر  يعتنـي  أن  أي شـخص 
أصغـر منـه، أو أن يوّفيه حقه 

والعنايـة”.  الهتـامم  مـن 
لكـن تلـك اآلثـار والتداعيـات 
ليسـت مخيفـة، مـن وجهـة 
الـذي  الرحمـن،  عبـد  نظـر 
يبـدو متصالًحـا مـع وضعه، 
ويعتـر نفسـه ملهـاًم للكثر 
من الشـبان مـن حولـه، دون 
ليشـغل  مضطـًرا  يكـون  أن 
املسـتقبل،  بالتفكر يف  بالـه 
أو للتسـاؤل: هـل أسسـت ما 

يكفـي ألكـون أبًـا وزوًجـا؟ 

في سوريا..
طفل يربي طفاًل

عبد الرحمن جزماتي )عنب بلدي(

بسبب قيام 
الثورة السورية 

لم يعد هناك 
خدمة إلزامية، 

وهذا ما أتاح لي 
إتمام الزواج

النضج النفسي 
مهٌم ليستطيع 
أي شخص أن 

يعتني بآخر 
أصغر منه، أو 

أن يوّفيه حقه 
من االهتمام 

والعناية
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إحصائيلات روتينيلة أثبتت ارتفلاع وترة 
يف  السلوريني،  بلني  القلارصات  زواج 
مخيلات اللجوء خاصلة، إال أنهلا مل تتعد 
والفقلر  للحلرب  نتيجلة طبيعيلة  كونهلا 
وانعلدام األملان، ولكلن ملاذا علن زواج 
الظاهلرة  القلارصات،  وليلس  القارصيلن 
املجتملع  أركان  يف  تحفلر  بلدأت  التلي 

السلوري.

قاصرون داخل دائرة الزواج
تناقض آخر يعيشله السلوريون انعكاًسلا 
للتقسليات املجتمعيلة والسياسلية التلي 
خلفتها سلنوات الحلرب يف سلوريا، ففي 
وقلت ملازال فيله شلاب ثالثينلي، ورمبا 
أربعينلي، يعيلش يف كنلف والديله، ظهر 
على الضفلة األخلرى ملن الحلرب شلاب 
مل يبللغ العرشيلن مسلؤول علن زوجلة 

وأطفلال، وعلن والديله أحيانًا.
وملع غيلاب اإلحصائيلات الرسلمية علن 
الظاهلرة املهمشلة، رصلدت عنلب بللدي 
لسليطرة  خاضعلة  سلورية  مناطلق  يف 
نسلبة  يف  ملحوظًلا  ارتفاًعلا  املعارضلة، 
اللزواج املبكلر للدى الذكلور، خاصلة يف 
ارتفعلت  التلي  الرشقيلة  دمشلق  غوطلة 
فيهلا النسلبة ملن %10 قبل علام 2011، 
2017، وفلق ملا ذكلرت  %30 علام  إىل 

مطلعلة. مصلادر 
ويف إدللب التي تغيلب فيها عقلود الزواج 
القانونيلة، ويكتفي أبناؤهلا بعقود الزواج 
الرشعيلة، أو ملا يعلرف يف سلوريا بلل 
“كتلب كتلاب”، تغيب اإلحصائيلات متاًما، 
باسلتثناء ملا الحظله رجلال الديلن ملن 
انتشلار ظاهلرة زواج الذكلور القارصين، 

الزيلادة “طفيفة”.  كانلت  وإن 
قبلل الحديلث علن انتشلار اللزواج بلني 
وجلب   ،18 اللل  سلن  يبلغلوا  مل  شلباب 
الحديلث عن ظواهلر عدة مهدت النتشلار 
املناطلق  يف  خاصلة  القارصيلن،  زواج 
الخاضعلة لسليطرة املعارضلة السلورية، 
اختلفلت  التلي  املحلارصة  املناطلق  ويف 
فيهلا أولويات الشلباب السلوري، وأصبح 
اللزواج الخلالص الوحيلد لكال الجنسلني، 
أخلرى  وتسلهيالت  التعليلم  غيلاب  ملع 

جعللت اللزواج متاًحلا.

الزواج نتيجة لغياب التعليم
كان الجهلل وملازال شلّاعة تُعلّلق عليها 
كافلة املشلكالت املتفشلية يف املجتمعات، 
ويف سلوريا تحديلًدا التلي تجلاوز فيهلا 
املتربلون ملن التعليلم حاجلز املليلوين 
سلوري، ممن هم يف سلن الدراسلة، وفق 
إحصائيلات منظمة األمم املتحلدة للطفولة 
)يونيسليف(، وأصبحلت ُجلّل طموحلات 
املراهقلني ملن الشلباب، يف املناطلق التي 
االسلتقرار  علن  البحلث  نزاعلات،  تشلهد 
التأسليس  ملن  بلداًل  لعائللة  والتأسليس 

مجهواًل. يرونله  ملسلتقبل 
نلزاع حلد ملن تفكلر الشلباب السلوري 
وحلارص طموحاتهم قبلل أراضيهم، وغّر 
فتجلاوزوا  لحياتهلم،  الطبيعلي  املجلرى 
مرحللة التعليلم وتجلاوزوا معهلا مرحلة 
العملل لتأملني متطلبلات اللزواج، وقرروا 
ويتحمللوا  وأزواًجلا،  آبلاًء  يصبحلوا  أن 
مسلؤولية ظنوا أن الحلرب جعلتهم أقوياء 

مبلا يكفلي لتحّملل تبعاتها.
حقلوق  مجلال  يف  الحقوقيلة  الناشلطة 
الشلباب، وداد رحلال، قاللت لعنلب بلدي 
إن اللزواج بلني القارصين من الشلباب بدأ 
باالنتشلار يف إدلب، وسلط تقبل تدريجي 
يتطبلع  مجتملع  داخلل  الظاهلرة  لهلذه 
مبجملله بطابع دينلي، يحفز على الزواج 

للمفاسلد”. “درًءا 

“اللزواج املبكلر ظاهلرة قدميلة منلذ زمن 
التلي  األزملات  بسلبب  ولكلن  طويلل، 
كثلرًا”،  نسلبتها  زادت  حاليًلا  نشلهدها 

رحلال. تقلول 

وأرجعت السلبب يف الدرجة األوىل إىل قلة 
الوعلي وغيلاب التعليم الرسلمي “املعرف 
عليله” يف إدللب، وعلدم قلدرة الشلباب 
على االلتحلاق بامللدارس والجامعلات يف 
مناطلق النظام السلوري، بسلبب مالحقته 
لهلم أمنيًلا، ملا ولد فراًغلا كبلرًا يف حياة 
الشلباب يف سلن املراهقلة، ودفعهلم إىل 

بالزواج. التفكلر 
اختلالف  مسلألة  وبقلوة  تلرز  وهنلا 
وظهلرت  السلوري  الشلباب  أولويلات 
مسلتويات  أعلى  بللوغ  ملن  التحلوالت 
التعليلم إىل تأسليس عائللة، تبًعلا لعوامل 
وتجلاوزت  الطريلق،  أمامهلم  عبّلدت 
تقبلل  التلي  وتقاليلده  املجتملع  أعلراف 
زواج الفتيلات القارصات وتسلتهجن زواج 

الذكلور. ملن  القارصيلن 

حملوا السالح وحملوا بعده أبناءهم
ملع بدء النلزاع املسللح يف سلوريا توالت 
املحلذرة  الدوليلة  الحقوقيلة  التقاريلر 
األطفلال  تسلليح  ظاهلرة  انتشلار  ملن 
والقارصيلن من السلوريني وإرشاكهم يف 
القتال علر إغرائهلم مببالغ ماديلة، فاقت 
ملا يتقاضاه موظلف جامعي يف سلوريا.

ويف تقريلر نرشتله منظمة “يونيسليف” 
بالتعلاون ملع منظملة “إنقلاذ الطفولة”، 
علام 2015، تحت عنوان “أيلادي صغرة 

تجنيلد  خاللله  رصلدت  ثقيلل”،  وعلبء 
األطفال يف سلوريا ممن تلراوح أعارهم 

عاًما. 13 و18  بلني 
وقاللت املنظملة حينهلا إن أكلرث األطفلال 
هشاشلة وتعرًضلا للمخاطلر يف سلوريا 
هلم أولئلك الذيلن ينخرطلون يف نزاعات 
مسللحة، بهدف إعاللة ذويهلم ودرء الفقر 
العاطفلي  الدافلع  إىل  باإلضافلة  عنهلم، 
ملن  ومحاربلة  أرضهلم  علن  بالدفلاع 

ظلموهلم.
ويفيلد التقرير بلأن األطفلال والقارصين 
الذيلن يتلم تجنيدهم يف سلوريا يحققون 
)ملا  دوالر   400 يقلارب  شلهريًا  دخلاًل 

يعلادل 200 أللف للرة سلورية(.
اللل 400 دوالر، أو نصفهلا حتلى، كانلت 
 18 اللل  يبللغ  مل  شلاب  بإقنلاع  كفيللة 
عاًملا باللزواج، وتحملل مسلؤولية اعتقلد 
أنهلا مسلؤولية ماديلة فقط، فملن وجهة 
اسلتطاع تحّملل مسلؤولية  نظرهلم ملن 
القتلال والوقلوف على الجبهات يف سلن 
صغلرة، يلرى يف اللزواج أسلهل وأيلر 

السلالح. حملل  من 
كلا أن تأملني متطلبلات اللزواج وتغطية 
ملرصوف الزوجلة واألطفلال بلات ممكًنا 
ملع الرواتلب “املغريلة” التلي يتقاضاهلا 

القلارصون املسللحون.
وبحسلب اتفاقيلة حقلوق الطفلل، وهلي 
حقلوق  يحلدد  اللذي  اللدويل  امليثلاق 
الطفلل املدنيلة والسياسلية واالقتصاديلة 
واالجتاعيلة، فإن كل شلخص مل يبلغ الل 

18 ملن عملره يعتلر طفلاًل.

دعوات دينية إلكمال "نصف الدين" 
طغلى  تحديلًدا،  املعارضلة  مناطلق  يف 
الدينلي على مختللف جوانلب  الجانلب 
حيلاة املدنيني هنلاك، واتجهلت الفصائل 
املعارضلة إىل فلرض تعاليلم دينية تحت 
األخالقلي”،  الفسلاد  “مكافحلة  دعلوى 
املحافلظ  السلوري  للمجتملع  لتثبلت 
النظلام  أفسلده  ملا  إصلالح  هدفهلا  أن 

السلوري.
دعلا  التلي  العالقلات  أعظلم  وباعتبلاره 

إليهلا الديلن اإلسلالمي، ظهلرت دعلوات 
قبلل  ملن  املعارضلة  مناطلق  يف  علدة 
الذيلن دعلوا إىل تزويلج  الديلن  رجلال 
الشلباب بعملر مبكلر، يف حلال طلبلوا 
ذللك، تجنبًلا لدخولهلم يف عالقات “غر 

رشعيلة”.
ويف هلذا الصلدد، قلال القلايض الرشعي 
بجامعلة  الرشيعلة  كليلة  يف  واملحلارض 
إدللب، الدكتلور ياسلني عللوش، إن علاء 
الديلن قلد يلعبلون دوًرا يف انتشلار هذه 
والفتيلات  الشلباب  الظاهلرة، علر حلث 
ملن  عليهلم  ُخليش  “إذا  اللزواج  على 

الفتنلة”.
بللدي،  عنلب  إىل  حديلث  يف  وأضلاف 
ضملن  اللزواج  يكلون  أن  يجلب  “لكلن 
اللرشوط التلي وضعهلا اإلسلالم، وهلي 
جسلديًا  قلادًرا  الشلاب  هلذا  يكلون  أن 
بأعبلاء  القيلام  على  وماديًلا  وعقليًلا 

الفتلاة”. ومثلله  األرسة، 
وتحقيًقلا لذللك دعلا رجلال الديلن أيًضلا 
أهلل الفتاة إىل تسلهيل متطلبلات الزواج، 
ملع  خاصلة  املهلور،  يف  املغلاالة  وعلدم 

فقلدان الكثلر من الشلباب السلوري بني 
قتيلل ومفقلود ومعتقل ومهاجلر وملتحق 
بالخدملة العسلكرية، إذ زاد عدد اإلناث يف 
املجتملع السلوري إىل %65 ملن مجملل 
فئلات املجتمع، بحسلب ترصيلح القايض 
محملود  دمشلق،  يف  األول  الرشعلي 

املعراوي.
هلي  الزيلادة  لتللك  الطبيعيلة  النتيجلة 
ارتفاع نسلبة العنوسلة يف سلوريا، والتي 
وصللت إىل %75، بحسلب املعلراوي، ما 
دفلع أهلايل الفتيلات إىل تسلهيل رشوط 
اللزواج، خوفًلا على بناتهلم ملن “شلبح 

العنوسلة”.
سليطرة  مناطلق  أن  اعتبلار  وعلى 
املعارضلة السلورية تعلاين ملن حصلار 
للحيلاة،  األساسلية  امللواد  يف  ونقلص 
يصبلح ملن الصعب على الشلباب تأمني 
آالف اللدوالرات كمهلور، واملعيشلة هناك 
تحتلاج منهلم هلذه األلوف للرشاء الخبز 
يدفلع  ملا  وامللاء،  والشلعر  والطحلني 
أهلل العلروس إىل إبلداء تعاطلف أكلر 

وطللب مهلر رملزي.

في سوريا..
طفل يربي طفاًل

وداد رحال
ناشطة حقوقية في 
مجال حقوق الشباب

قاصرون في “عش الزوجية"

أطفال يحملون الخبز صباًحا في مدينة إدلب - 17 كانون الثاني2017  )عنب بلدي(

أطفال يتدربون على السالح جنوب دمشق )يوتيوب(

ُطرحت قضية زواج القاصرات، في كل محفل دولي ومحلي، كإحدى القضايا 
الشائكة التي تواجهها المجتمعات منذ زمن بعيد، حتى أصبح الحديث عنها روتينًيا، 

ومماًل في بعض األحيان، وأصبحت معها االستجابة ألي متغيرات تطرأ على زواج 
القاصرات شبه معدومة.
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يف ذاك الوقلت أيًضلا، مل يكلن الشلاب ذو اللل 17 
يُحسلب على فئلة الفتيلان أو األطفلال، بلل يعاملل 
كرجلل ويتلم السلعي الختيلار زوجلة مناسلبة لله. 
بسلسللة  التعليلم  وارتبلاط  املجتمعلات  تقلّدم  ملع 
قابللة  جامعيلة  وفلرة  الزملن،  محلددة  مدرسلية 
للتمديلد، أصبلح اللزواج املبكلر يعنلي االبتعلاد علن 
التعليلم وزيادة نسلب غلر املتعلملني، وإن مل يكونوا 

“أميلني”. 
لكن هلذا الجدل االجتاعلي ميكن أن يحسلمه الطب، 

بالنظر إىل أهليلة القلرّص، فيزيولوجيًا، للزواج. 
تلرى الطبيبلة زهلراء بيطلار، املتخصصلة باألمراض 
النسلائية، أّن مجلرّد وصلول الشلاب إىل سلّن البلوغ 
فهلو يكون مؤهلاًل إلمتلام العملية الجنسلية، دون أن 

يكلون لألملر آثار سللبية على صحته. 
ويبلدو األملر أكرث تأثرًا على صحة اإلناث، إذ تشلر 
الطبيبلة بيطلار إىل أّن الفتيلات صغلرات السلن قد 
يعانلني تداعيلات سللبية نتيجلة اللزواج، كالنزيلف 

والتمزقات. 
أملا فيلا يخلّص حملل الفتلاة صغلرة السلن، فإن 
احتلال  وارتفلاع  والدات،  علر  إىل  يلؤدي  ذللك 
حاجتهلا لللوالدة القيرصيلة، فضلاًل علن والدة أجنة 

ناقصلة النملو، بحسلب بيطلار. 
بحسلب دراسلة صلادرة علن منظملة “يونيسليف” 
العنلف  ملن  الطفلل  “حايلة  بعنلوان  األمميلة 
النفاسلية  الوفيلات  فلإن  واإليلذاء”  واالسلتغالل 
مهلًا  عنلرًصا  تعتلر  واللوالدة  بالحملل  املرتبطلة 
بلني  أعارهلن  تلراوح  اللاليت  الفتيلات  لوفيلات 
15و19 عاًملا يف جميلع أنحلاء العامل، وتتسلبب يف 

وفلاة سلنويًا.  حاللة  أللف   70
أن  ميكلن  أيًضلا  املوللود  أن  إىل  الدراسلة  وتشلر 
يتعلرض لخطلر كبلر يف حلال كان عملر والدتله 
19 عاًملا، إذ يكلون أكلرث عرضلة لإلصابلة  تحلت 
بنقلص اللوزن عند اللوالدة وسلوء التغذيلة وتأخر 

واإلدرايك.  البلدين  النملو 
وال تتوقلف تداعيلات األملر طبيًلا عى قلدرة القارص 
أو القلارصة على اللزواج فيزيولوجيًلا، أو عى صحة 
الجنلني، بلل متتلد لتشلمل اآلثلار النفسلية املرتبلة 
عليله، وهلو ما يثلر قللق املنظلات الدوليلة املهتمة 

ل.  باألطفا
تقلول الطبيبلة زهلراء بيطلار إن زواج الشلاب تحت 
عملر 18 عاًملا، غالبًلا يعنلي اختيلاًرا “غلر ناضج” 
املسلؤولية  تحملل  على  القلدرة  وعلدم  للرشيلك، 
االقتصاديلة للألرسة الجديلدة ملا يوقعله مبشلاكل. 
العمليلة  كلا يخلّلف “علدم وجلود نضلوج حلول 
الجنسلية يف بعض األحيان آثاًرا نفسلية سللبية مدى 

ة”.  لحيا ا
الشلبان يف عملر مبكلر  أّن زواج  بيطلار  وتضيلف 
يعنلي الحرمان ملن فلرص التعليم يف أحيلان كثرة، 
كلا قلد يلؤدي إىل ازديلاد حلاالت الطالق “بسلبب 
هلروب الشلبان القارصيلن من اللزواج نتيجلة زيادة 
األعبلاء األرسيلة، واستسلهال الطالق لعدم اسلتيعاب 

تداعياته”. 
األملر ذاتله ينطبلق على الفتيلات القلارصات الاليت 
أكلر منهلن بسلنوات  الغاللب رجلااًل  يتزوجلن يف 
النفسلية  األزملات  مهلب  يف  يجعلهلن  ملا  علدة 
املتعلقلة بصعوبلة التواصلل ملع اللزوج والفلوارق 
الفيزيولوجيلة وفلوارق االهتاملات وطلرق التفكر. 
وفلق دراسلة صلادرة علن منظملة الصحلة العاملية، 
فلإن الفتيات عندما يتزوجن يف سلن صغلرة فإنهن 
يتعرضلن أكلرث ملن غرهلن للعنلف ملن الرشيلك، 
وإسلاءة املعامللة الجنسلية مقارنة مبلن يتزوجن يف 

أكر.  سلن 
وتعتر الدراسلة ذاتهلا أن تزويج الفتيلات القارصات 
يعلد “انتهلاكًا” لحقوقهن، كونه يشلكل إنهلاًء فعليًا 
الكتسلاب  أمامهلن  فرصلة  أي  وحجلب  لتعليمهلن، 

والحياتية. املهنيلة  املهلارات 

تناقض في القانون حول الزواج المبكر
رغم اسلتناد قانون األحول الشلخصية يف 
سلوريا إىل نصلوص رشعيلة، إال أنه سلّن 
بعلض امللواد التلي تختللف مع ملا يقوله 
اللرشع، خاصلة يف مسلألة تحديلد العمر 

املناسلب لزواج كال الجنسلني.
األحلوال  قانلون  ملن   ”16“ امللادة 
الشلخصية السلوري، الصادر عام 1950، 
القانونيلة  األهليلة  سلن  أن  على  تنلص 
للشلاب هو بتام اللل 18 عاًما، أملا الفتاة 

فتكلون بتلام سلن اللل 17.
واملقصلود باألهليلة القانونيلة هي السلن 
الفتلاة  أو  الشلاب  التلي يسلتطيع معهلا 
القانونية  املبلارشة باألعلال والترصفلات 
بأنفسلهم، فهلم غلر أهل ملبلارشة األعال 
االصطلالح  يف  تسلمى  التلي  القانونيلة، 
“أهليلة األداء”، لحلني بلوغ السلن املحددة 

لهلم يف القانلون.
الرشعيلة يف  املحكملة  أن  اعتبلار  وعلى 
سلوريا ال تقبلل تزويج الفتلاة إال بحضور 
ويل أمرهلا، حتلى وإن بلغت سلن األهلية، 
فلإن القلايض الرشعي يلزوج الفتلاة دون 
اعتبلار لسلنها، حتلى وإن كانلت قلارًصا، 
موافقتهلا  على  بالحصلول  ويكتفلي 
وموافقلة ويل أمرهلا املسلؤول عنها، وفق 
ملا قالت محامية يف دمشلق لعنلب بلدي.

يحلق  الفتلاة  أوليلاء  غيلاب  حلال  ويف 
للقاعلدة  تطبيًقلا  يزوجهلا  أن  للقلايض 
الفقهيلة التلي تعتلر القايض وليًلا ملن ال 
ويل لله، وذللك يف حال ارتلأى أن القارص 

مؤهللة لللزواج.
إال أن القلايض الرشعلي ال يسلمح بلزواج 
الشلاب لحلني بلوغله سلن اللل 18، كونه 
العائللة  القيلام مبسلؤوليات  ال يسلتطيع 
دفلر  اسلتخراج  فيهلا  مبلا  القانونيلة، 
عائللة، رغلم أن املحاميلة أكلدت حصلول 
بعلض الحلاالت التلي يتلم فيهلا تزويلج 
ويل  بحضلور   ،18 سلن  تحلت  الشلباب 

. مره أ
وتنلص امللادة “18” ملن قانلون األحوال 
الشلخصية السلوري أنه إذا ادعلى املراهق 
البللوغ بعلد إكلال سلن اللل 15، أو إذا 
 ،13 اللل  بعلد سلن  ذللك  الفتلاة  ادعلت 
وطلبلا اللزواج فيلأذن لها القلايض بعد 
التحقلق ملن صحلة ادعائهلا وقدرتهلا 
الجسلدية عى اللزواج، ويشلرط موافقة 

أمرهلا. ويل 
سلّن  الزوجيلة،  الكفلاءة  رشوط  وعلن 
 ”19“ رقمهلا  ملادة  السلوري  القانلون 
والتلي تقلول إنله “ملن رشوط الكفلاءة 
كان  فلإذا  السلن،  تناسلب  الزوجيلة 
الخاطبلان غلر متناسلبني سلًنا ومل تكن 

هنلاك مصلحلة يف هلذا اللزواج فللقايض 
أال يلأذن بله”.

في الشرع الزواج المبكر جائز.. ولكن
ملن  املبكلر  اللزواج  إىل  اللرشع  ينظلر 
منظلور يختللف علن الدعلوات الحقوقية 
زواج  لفكلرة  الرافضلة  والقانونيلة 
القارصيلن، ووفلق ملا قلال الدكتلور يف 
الرشيعة اإلسلالمية، ياسلني عللوش، فإن 
ذللك  أكان  سلواء  جائلز  املبكلر  اللزواج 
للذكلر أو لألنثلى، وذلك ألن اإلسلالم ينظر 
مبنظلور “املصالح العامة” للنلاس، والتي 
تختللف ملن زملان إىل زمان وملن مكان 

إىل آخلر.
وتابلع يف حديثه لعنب بللدي “معنى ذلك 
أن مصلحلة شلاب ملا أو فتاة قلد تقتي 
أن يتزوج يف سلن مبكرة لظلروف خاصة 

تحيلط به”.
وملع ذللك اعتلر عللوش أن كلون األملر 
جائلزًا رشًعلا فهلذا ال يعنلي أنله واجلب، 
بلل إن الفقهلاء فصللوا الحكلم الرشعلي 
لللزواج إىل ثالثلة أقسلام، األول أن الزواج 
املبكلر قلد يكلون واجبًا يف حق ملن تيقن 
القلدرة  الحلرام وهلو ميللك  وقوعله يف 

واالسلتطاعة عليله.
والثلاين أن اللزواج املبكر قد يكلون حراًما 

يف حلق ملن تيقلن إيقلاع الظللم بزوجته 
لفقلره أو لسلوء خلقله، والثاللث أنله قلد 
الشلخص  يتيقلن  مل  إذا  مسلتحبًا  يكلون 
وقوعله يف الحلرام ولكنله يخلاف على 

نفسله ذللك، حسلبا فلّر علوش.

وعلادة ملا ينطللق طالبلو اللزواج بسلن 
مبكلرة ملن الحديلث النبلوي اللذي يقول 
“يلا معلرش الشلباب ملن اسلتطاع منكم 
للبلرص  أغلض  فإنله  فليتلزوج،  البلاءة 
وأحصلن للفلرج، وملن مل يسلتطع فعليه 

بالصلوم فإنله لله وجلاء”.
واملقصلود بلل “البلاءة” هنا، وفلق ما قال 
على  االسلتطاعة  هلو  عللوش،  الدكتلور 
اللزواج بلكل أنواعهلا، املادية والجسلدية 
وحتى النفسلية والعقليلة، وأضاف “ميكن 

أن نسلقط هلذا الحكلم العلام على زواج 
الشلباب والفتيلات بسلن مبكلرة”.

وبذللك تكلون القاعلدة الرشعية حاسلمة 
توفلر  رشط  القارصيلن،  زواج  بشلأن 
اللرشوط السلابقة، وفيلا علدا ذللك فإن 

اللزواج يكلون “حراًملا” رشًعلا.
املبكلر  اللزواج  فلإن  عللوش،  وبحسلب 
يف حلال مل يكلن مدروًسلا بعنايلة فإنه 
وختلم  والطلالق،  بالفشلل  سلينتهي 
“هلذا ما ملسلناه حقيقلة أثنلاء عملنا يف 
غيلاب  إىل  مشلرًا  الرشعيلة”،  املحاكلم 
لنسلبة  الدقيقلة  الرسلمية  اإلحصائيلات 
الفتيلات والشلباب الذيلن تزوجلوا تحت 
السلن القانونية، خالل السلنوات السلبع 

املاضيلة.
وملع ذللك اعتر عللوش أن “زملن الفنت” 
الحلايل هلو ملا يدفلع الشلباب إىل طلب 
الزواج، وقلال “يف زماننا هلذا وخصوًصا 
بعلد انتشلار اإلنرنت بلني أيلدي الجميع 
مل يجلد الشلباب حلاًل لعلدم الوقلوع يف 

الزواج”. إال  الفتنلة 
وتابلع “ال شلك أن ذللك مفهلوم، ولكلن 
بضوابلط ورشوط وضعهلا اإلسلالم وهي 
جسلديًا  قلادًرا  الشلاب  هلذا  يكلون  أن 
وماديًلا وعقليًا ونفسليًا عى القيلام بأعباء 

الفتلاة”. األرسة، ومثلله 

زواج القاصرين من وجهة نظر الطب

“قلة النضوج” أساس الخلل

تسهيالت قانونية ودينية مهدت لزواج القاصرين

 يرتبط الحديث عن “زواج مبكر” أو “زواج مثالي” بالوضع االجتماعي أو الزمن الذي يتم طرحه فيه، إذ يبدو زواج الفتاة ذات الـ 15عاًما أمًرا خاطًئا 
في الوقت الحالي، وهو ما كان أمًرا طبيعًيا ومستحًبا قبل 100 عام في المنطقة العربية على سبيل المثال. 

لم تتعارض نصوص القانون السوري مع ما ينص عليه الدين اإلسالمي فيما يخص زواج القاصرين والقاصرات، خاصة أن قانون األحوال الشخصية في 
سوريا يستند، في موضوع الزواج تحديًدا، إلى نصوص شرعية مستمدة من القرآن الكريم والسنة، مع وجود اختالفات في بعض األحيان.

زواج أصغر عروسين في محافظة السويداء - 24 كانون األول 2016 )فيس بوك(

ياسين علوش
دكتور في
الشريعة اإلسالمية
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الغاز  2650 )للجرة(المازوت  180الذهب 18  16.015 السكر )ك(  360البنزين  225

  ليرة تركية  مبيع 149 شراء 148 يورو    مبيع 534 شراء 528 دوالر أمريكي  مبيع 517 شراء 515

الغاز  2650 )للجرة(المازوت  180الذهب 18  13.971الذهب 21  16.300 األرز )ك(  500السكر )ك(  230البنزين  225

  ليرة تركية  مبيع 118 شراء 116 دوالر أمريكي  مبيع 450 شراء 337

عنب بلدي - اقتصاد

أسلهمت سلنوات الحرب يف تدمر مراكز 
األبحلاث املحليلة والعامليلة الزراعية التي 
كانلت موجلودة يف سلوريا، والتي كانت 
مهمتهلا الحفلاظ على سلالالت القملح، 
األمر اللذي دفع باملؤسسلة العامة إلكثار 
البلذار التابعة للحكومة السلورية املؤقتة 
إلطلالق مرشوع، ملن أجلل الحفاظ عى 
األصناف السلابقة ملن التدهور بحسلب 
ملا قالله مديلر املؤسسلة، معلن نارص، 

لعنلب بلدي.

إنتاج صنف جديد يحتاج 
إلمكانيات هائلة

القملح  أصنلاف  بلني  اللورايث  الخللط 
السلوري القايس والطلري، دفع الجهات 
املعنيلة للتدخلل بهلدف الحفلاظ عليهلا 
فأحدثلت  وإكثارهلا،  نقاوتهلا  وإعلادة 
الحكومة السلورية املؤقتلة اإلدارة العامة 

للبحلوث العلميلة الزراعيلة.
ونفلذت اإلدارة العامة، األسلبوع املايض، 
املرحللة الثانية من التجلارب البحثية عى 
األصنلاف علر برناملج تربيلة وانتخاب 
لسلالالت القمح، عن طريلق فريق بحثي 
يقلوم مبتابعلة العملل، إذ تلم زراعة 12 
صنًفلا من القمح السلوري لعلام 2018.

الحكوملة  الحبلوب يف  مديلر مؤسسلة 
محملد،  حسلان  املهنلدس  املؤقتلة، 
الزراعلة  وزارة  إن  بللدي  لعنلب  قلال 
ملن  بالتجلارب  تقلوم  الحكوملة  يف 
أجلل الحفلاظ على سلاللة القملح ملن 
جلودة. أقلل  أخلرى  بأنلواع  االختلالط 

وأوضلح أنله حاليًلا يتلم الحفلاظ على 
األصنلاف السلابقة وليس إنتلاج أصناف 
جديلدة، ألن إنتلاج صنلف جديلد يحتاج 
لسلنوات  وعملل  هائللة،  إمكانيلات  إىل 
سلنوات  علرش  علن  تقلل  ال  طويللة 
واالسلتبعاد،  واالنتخلاب  التجلارب  ملن 
للحصلول على صنلف يتميلز مبميزات 
زيلادة اإلنتلاج ومقلاوم للظلروف غلر 
الطبيعيلة مثلل الجفلاف وقللة األمطلار 
واألملراض التلي قلد تصيبله، لنصل إىل 
صنف يالئلم املنطقة ومناخهلا والعوامل 

املؤثلرة املوجلودة فيهلا.
وهلذا ملا أكلده مديلر مؤسسلة إكثلار 
البلذار، معلن نارص، بلأن إنتلاج أصناف 

تحفلظ  وإمنلا  متوقلف حاليًلا،  جديلدة 
املؤسسلة األصنلاف املوجودة سلابًقا مع 
اسلتعادة نقاوتهلا وعدم خلطها، مشلرًا 
إىل أنله تلم الحفلاظ على 17 صنًفا من 
القملح وإنتلاج كميلة تقدر بتسلعة آالف 
و400 طلن ملن البلذار بالتعلاون ملع 

داعمة. جهلات 

“قبو يوم القيامة” 
يحفظ سالالت القمح 

إنتلاج أصنلاف جديلدة ملن القملح كان 
الزراعيلة  األبحلاث  مراكلز  مهملة  ملن 
التلي كانلت موجلودة يف سلوريا قبلل 
علام 2011، إضافلة إىل املركلز اللدويل 
للبحلوث الزراعيلة يف املناطلق الجافلة 
“إيلكاردا” التابلع لألمم املتحلدة، والذي 
بدأ عمله يف سلوريا علام 1977، ويقدم 
الدعلم إلنتاج البحلوث الزراعية ودراسلة 
العواملل البيئيلة والتقنيلة واالقتصاديلة 
يف اللدول الناميلة، ويسلعى إىل تنميلة 
الزراعلة املسلتدامة وتطويرهلا للحد من 
الفقلر والجلوع وتحقيلق األملن الغذايئ 

للمواطنلني.
مراكلز األبحلاث بالتعاون ملع “إيكاردا” 
أنتجلت أصنافًلا جديلدة من القملح قبل 
2011، تحملل ميلزات وتالئلم املنطقلة 
يف  موجلودة  أصنلاف  علن  ومتيزهلا 
مخصصلة  فهلي  أخلرى،  منطقلة  أي 
ومدروسلة ومنتخبلة طبيعيًلا وصناعيًلا 
للي تالئلم طبيعلة سلوريا، بحسلب ما 
قالله محملد، الذي أكلد أن يف كل منطقة 
يف العلامل توجلد أصنلاف خاصة مالمئة 

لجوهلا وطبيعتهلا.
 يف حلني أوضلح مديلر مؤسسلة إكثار 
البلذار أن “إيلكاردا” أنتجلت أصنافًا من 
السلورية  البيئلة  ملع  متوافقلة  البلذور 
ذات إنتاجيلة عاليلة ومتحمللة للجفلاف 

ومقاوملة لألملراض.
تلل  ملن  يتخلذ  كان  “إيلكاردا”  مركلز 
حديلا قرب مدينلة حللب السلورية مقرًا 
لله، لكن بعد انلدالع املعارك بلني أطراف 
الوراثيلة  الجينلات  املركلز  نقلل  النلزاع 
النباتيلة التلي كانلت يف بنلك الجينلات 
للبلذور  العامللي”  سلفالبارد  “قبلو  إىل 
اللذي يعرف بلل ”قبلو البلذور العاملي” 
يف  املوجلود  القياملة”  يلوم  “قبلو  أو 
الرنويلج، بحسلب ما أكلده مديلر املركز 
يف سلوريا، محملود الصللح يف 2014.

معظلم  أن  حينهلا  الصللح  وأوضلح 
الجينلات  بنلك  ملن  نقللت  الجينلات 
السلوري إىل الرنويلج، وبللغ إجايل ما 
تلم االحتفاظ بله 116 ألفلا و484 جيًنا، 
أي أكلرث من %80 من إجلايل الجينات.

وأكلد أن “الخطلوة تهلدف إىل ضلان 
لتوفلر  املسلتقبل  يف  الغلذاء  إملدادات 
الناملي،  العلامل  يف  الغلذايئ  األملن 
إىل  والرصاعلات  الحلروب  تلؤدي  إذ 
تكلون  رمبلا  نباتيلة  أصنلاف  اختفلاء 
متميلزة بزيلادة اإلنتلاج، وهو ملا ميكن 

الجينلات”. بنلك  ملن  اسلرجاعه 
تفقلد  مل  سلوريا  أن  يؤكلد  ملا  وهلذا 
األصنلاف وميكلن إرجاعهلا، لكلن املركز 
ال يعطلي السلالالت إال لجهلة يوثلق بها.

لماذا القمح السوري مهم؟
إنتلاج  على  عملل  “إيلكاردا”  مركلز 
أصنلاف جديلدة ملن القمح يف سلوريا 
وأن  خاصلة  عديلدة،  مسلميات  تحلت 
األقلاح السلورية تعلد من أفضلل أنواع 

القملح على مسلتوى العلامل وأجودها، 
كحلال القملح القلايس املالئلم لصناعلة 
املعكرونلة نتيجة احتوائه على بروتينات 

غره. علن  متيلزه 
بنوعيله  سلوريا  يف  القملح  وينتلرش 
القلايس  وميتلاز  والطلري،  القلايس 
بكلر حجلم الحبلوب والبلوريلة واللون 
يف  واسلع  وبتأقللم  األصفلر  العنلري 
املناطلق البيئيلة لحلوض املتوسلط، أملا 
لصناعلة  مالئلم  فهلو  الطلري  القملح 

والكاتلو. والبسلكويت  الخبلز 
املوجلودة،  القملح  أصنلاف  أهلم  وملن 
علن  الصلادر  القملح”  “دليلل  بحسلب 
الهيئلة العاملة للبحوث العلميلة الزراعية 
اإلنتلاج”  عاليلة  “األقلاح   ،2011 يف 
التلي  والقدميلة”،  املحليلة  و”األقلاح 

والتجلارب. الدراسلات  علن  نتجلت 
وتشلمل أصناف القمح القلايس املزروعة 
يف سلوريا “شلام3، شلام5، بحلوث7، 
بحلوث11،  بحلوث9،  شلام7،  دوملا1، 
اكسلاد65،  حلوراين،  دوملا3،  شلام9، 
بحلوث5، شلام1، بحلوث1، جزيلرة17، 

جلوري69، سليناتور كابللي”.
ومتتلاز األصنلاف مبقاومتهلا للظروف 
وخاصلة  وأملراض  )جفلاف  البيئيلة 
العاليلة  وغلتهلا  الصلدأ(،  ملرض 
وتأقلمهلا الواسلع يف البيئلات املروية، 
بصفلات  تتميلز  الحبلوب  وأغللب 

جيلدة. تكنولوجيلة 

فهلي  الطلري  القملح  أصنلاف  أملا 
بحلوث6،  شلام6،  بحلوث4،  “شلام4، 
بحلوث8،  دوملا2،  شلام10،  شلام8، 
مكسليباك،  شلام2،  جلوالن2،  دوملا4، 
فلورنلس اورور”، ومتتاز أغلبهلا بغزارة 
اإلنتلاج، وتأقلمهلا يف البيئلات الجافلة، 
وتحملل صفلات تصنيعيلة جيلدة ككر 

الحبلوب. حجلم 

نوعية البذار لعبت دوًرا 
في انخفاض اإلنتاج 

محصلول  انخفلاض  إىل  أدت  الحلرب 
القملح نحلو النصلف تقريبًلا، فبعلد أن 
بللغ اإلنتلاج يف 2011 نحلو 3.4 مليون 
طلن  مليلون   1.7 إىل  انخفلض  طلن، 

يف  النظلام،  بحسلب  امللايض،  املوسلم 
حلني قلدرت منظملة األغذيلة والزراعلة 
)فلاو( التابعلة لألملم املتحلدة املحصول 
بنسلبة  فقلط،  طلن  مليلون   1.3 بلل 
.2011 %55 علن محصلول  انخفلاض 

مدير مؤسسلة الحبوب حسلان محمد، عزا 
تراجلع محصلول القملح إىل علدة عوامل 
منهلا هجلرة الفالحلني ألرضهلم وتركهم 
الزراعلة، إضافلة إىل فقلدان مسلتلزمات 
اإلنتلاج وارتفلاع أسلعارها مثلل السلاد 
القملح  أغللب  وأن  واملحروقلات، خاصلة 
اللذي يدخلل يف اإلنتلاج هو قملح مروي، 
يلزمله  وبالتلايل  اآلبلار  على  ويعتملد 
محروقلات، إىل جانلب تخريلب شلبكات 

اللري بفعلل قصلف النظام.
سلوق  غيلاب  أن  إىل  محملد  وأشلار 
األسلباب  ملن  كان  املحصلول  ترصيلف 
التلي دفعلت مزارعلي املناطلق الرشقية 
إىل تغير سياسلة اللزرع لديهم، فانتقلوا 
أو  اسلتهالكًا  أكلرث  محاصيلل  لزراعلة 
أكلرث مردوديلة للربلح وأقل تكلفلة مثل 

الكزبلرة وامللواد العطريلة.
كلا أكلد أن نوعيلة البلذار لعبلت دوًرا 
يف انخفلاض اإلنتلاج، فللم تعلد توجلد 
بلذور قمح محسلنة تعطي إنتاًجلا أكرث، 
كلا أن الفلالح اللذي يلزرع يعتمد عى 
نفلس البلذار املخزنلة لديه، وامللدورة مع 
ملا يرافقهلا ملن الخللط والشلوائب، ما 

اإلنتاج. قللة  إىل  يلؤدي 

تحرك لحفظ جينات القمح السوري
كان محصول القمح استراتيجًيا، لكن الحرب حولت سوريا إلى دولة مستوردة بعد أن كانت مكتفية ذاتًيا، هذه النتيجة األولى التي 
تتبادر إلى األذهان فيما يتعلق بقضية القمح، لكن تدهوًرا خفًيا ال يتم نقاشه على العلن، هو فقدان وضياع بعض األصناف المحلية 

وتدهور نوعيتها وارتفاع نسبة الخلط فيها.

تؤدي الحروب والصراعات 
إلى اختفاء أصناف نباتية 
ربما تكون متميزة بزيادة 
اإلنتاج، وهو ما يمكن 
استرجاعه من بنك الجينات

قبو سفالبارد العاملي 
للبذور هو بنك بذور آمن 

يقع يف الجزيرة الرنويجية 
سبتسرجن، بالقرب من 

بلدة لونغياربين يف 
أرخبيل سفالبارد يف 

القطب الشاميل، وصمم 
خصيًصا لحفظ بذور 

املحاصيل الزراعية بأمن 
لتكون جاهزة لالستخدام 

بعد كل كارثة.
 وافتتح رسمًيا يف 26 
شباط 2008، ويُعتقد 

أنه يحتوي عىل أكر من 
800 ألف عينة من البذور 

املأخوذة تقريًبا من كل 
بلدان العامل واملحفوظة يف 

كهف تحت األرض.

توزيع البذار واألسمدة في مشروع دعم زراعة القمح بريف حمص الشمالي - كانون األول 2017 )عنب بلدي(
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يف  الفتيلات  العنوسلة  شلبح  طلارد 
املجتملع السلوري، فقاومنله بالتنلازل 
علن تقاليلد الحفلالت املعتلادة والتلي 
تسلتدعي عند البعلض االنفلراد بعرس 
أحالمهلن، وتضلع أخريات عنلد مفرق 
بلني  االختيلار  عليهلن  يحتلم  طريلق 
زواج يزخلرف بابله علرس جاعلي أو 
انتظلار للزواج فريلد قلد ال يلأيت، ولو 

حني. بعلد 
أما شلباب ملا بعد الثلورة، فقلد نخلت 
فتلات  فيهلا  مبقيلًة  جيوبهلم  الحلرب 
أملوال ال تغطلي اسلتئجار ملكان حفٍل 
فقلط، ما دفعهلم لإلقبال على األعراس 
الجاعيلة بعلد أن وجلدوا فيهلا مينلاء 
األملان ملصاريلف لن يسلتطيع البعض 

الوفلاء بها لسلنوات. 
حسلام األحمد )اسلم مسلتعار(، طالت 
فلرة خطوبتله أكلرث من سلنة ونصف 
أّجلل فيهلا الحفل أكرث من ثلالث مرات، 
وأنلذره بيت أهلل خطيبتله يف األخرة 
بتريلع إقاملة العلرس بعدملا جلاوز 
حسلام حلدود العلادات الواجلب فيهلا 
تقليلص فلرة الخطبلة قلدر اإلملكان، 
لكن علر أحوالله املادية وإلحلاح أهل 
خطيبتله دفعله لاللتحلاق بركلب عرس 

جاعلي أقيلم يف محافظلة ادلب.
ملن  محتّلم  برفلض  الفكلرة  قوبللت 
هلي  التزملت  التلي  خطيبتله،  أهلل 
معارضلة  بلني  الوسلط  خلط  أيًضلا 
يف  أخلرى  علروٍس  وجلود  لفكلرة 
حفلل أحالمهلا، وبلني مشلاعرها التي 
ال تصملت مذكلرًة إياهلا بشلوق لبيت 

حسلام. ملع  يجمعهلا  واحلد 

وساطة فقبول
كان ملن بلني املشلاركني بالحفلل أرس 
عديلدة تربطهلا بأهلل خطيبلة حسلام 
فتوسلطت  واملعانلاة  النلزوح  أخلوة 
لحسلام، طالبلًة منهم القبلول فاألغلبية 
يعلد  مل  األيلام  هلذه  شلباب  ملن 

بنفسلها. نفسلها  كفاللة  مبقدورهلا 
وبعلد أيلام مضلت كالسلنني بالنسلبة 
زغاريلد  حسلام  اسلتقبل  للعريلس، 
خطيبتله معلنلًة موافقلة أهلها، ومىض 
العلون  يلد  امتلدت  اللذي  للحفلل 
الزوجلي  بيتله  غاملرًة  وبعلده  إليله 
امللادي  وضعله  يكلن  مل  مبسلتلزمات 

بحيازتهلا. بالتفكلر  لله  يسلمح 
العلرس  تنظيلم  إىل  وبالنظلر 
ومسلتلزماته، فهلي ال تكللف العريلس 
أو أهلله مجهلوًدا ماليًلا أو تنظيميًلا، إذ 
متسلك بزمامها املنظلات أو الجمعيات 

الجاعلي. للعلرس  الراعيلة 
ويلأيت هلذا النلوع ملن األعلراس عى 
البلذخ  حفلالت  ملن  املقابللة  الضفلة 
لتنذرهلا  األزملة،  ظلل  يف  املتداوللة 
النهلوض  تحلاول  أنلاس  بوجلود 
شلبيهة  حيلاة  لتعيلش  بصعوبلة 
تقلرع  فهلي  وبالتلايل  بالطبيعيلة، 
بإمكانيلة  للشلباب  التوعيلة  أجلراس 
إقاملة حفلالت بلدون صخلب التبذيلر 
ملن  وغرهلا  واملظاهلر  والتباهلي 

الخاطئلة. العاملة  السللوكيات 
أما جيلل الشلباب القلادم فقلد تغرت 
املنلال،  بعيلد  اللزواج  فرضيلة  عنلده 
بعدملا زادت معدالت إقامة مراسلم هذا 
النلوع ملن اللزواج يف سلوريا، ففلي 
مناطلق النظلام السلوري أجريلت منذ 
علام 2014 ملا يقلارب خمسلة أعراس 
جاعيلة، كان آخرهلا "ع الحلوة واملرة" 
اللذي شلارك فيله نحلو 1000 شلاب 

وشلابة، يف محافظلة الالذقيلة.
األرس  الجاعيلة  الحفلالت  تجملع  ومل 
دملج  لتشلمل  تعدتهلم  بلل  فقلط، 
املوروث الثقلايف والعلادات االجتاعية 
بني أبنلاء املحافظات السلورية املختلفة 
خاصلًة بعلد انتشلار حلاالت التهجلر 

والنلزوح بينهلا.
املجموعلات  بعلض  قيلادات  وتحلاول 

املسللحة، ملن خلالل تنظيم هلذا النوع 
من الحفالت، تشلجيع العنلارص املقاتلة 
حياتهلا  مارسلة  على  السلاحة  يف 
املعارضلة  مناطلق  ففلي  الطبيعيلة، 
أيًضلا دخلت فكلرة األعلراس الجاعية 
حيلز التنفيلذ، وطاللت مناطلق مل تكن 
تعرف بوجلود العرس الجاعلي قباًل.

الحسلن،  مرنلا  االجتاعيلة  الباحثلة 
أهلايل  أن  بللدي  لعنلب  أوضحلت 
يحلارصون  كانلوا  إدللب  محافظلة 
العريلس اجتاعيًلا بفرضهلم العلرس 
محيطهلم  يكلن  مل  إذ  عليله،  الفلردي 
الفكلرة  هلذه  ليتقبلل  "املحافلظ" 
األهلايل  إقاملة  بعلد  إال  املسلتحدثة 
أفراحهلم  املحافظلة  إىل  النازحلني 

. عيلة لجا ا

الزاوية السوداء
 في األعراس الجماعية

بعلض الفتيلات ممن شلعرن بالسلعادة 
قبل العلرس الجاعي، تسللل النلدم إىل 
قلوبهلن بعلده، إذ مل يجدن فيله فانوس 
األمنيلات،  يحقلق  اللذي  الديلن  علالء 
فالحصول على اهتام حلارضي الحفل 
والتفلرد بأنظلار الجمهور أفكار سللبية 
مازاللت تقلض مضجلع العديلد منهن.

وبعلد علدة أشلهر ملن زواج حسلام 

أعراس "على قد الحال"
تغزو المجتمع السوري

عنب بلدي - علي بهلول    

"موضوعنلا اليلوم علن الخلوف، نحلن خائفون 
تقلول  عملنلا"،  يف  باألملان  نشلعر  ال  ألننلا 
شلخصية "أصلي" التلي أدتهلا املمثللة الركية، 
بيلزا دوت، ليدخلل جمهلور مرحيلة "فيلم غر 
مكتملل علن النلوارس" من خلالل هلذه العبارة 
إىل دائلرة الضلوء يف حياة الشلخصيات الخمس 
بنفلس  الدائلرة  وهلذه  امللرح،  خشلبة  على 
الوقلت هي الجانلب املظلم ملن حياة السلوريني 

اسلطنبول. يف  الحقيقيلة 
تقلدم هلذه العبلارة كذللك تريلرًا للحاجلة التلي 
السلوري، وسليم الرشقلي، إىل  دفعلت باملخلرج 
)علريب  اللغلات  متعلدد  مرحلي  عملل  تقديلم 
– تلريك – إنكليلزي(، لجمهلور ال يشلرك بلغلة 
اإلنكليزيلة  للغلة  يلجلأ  وغالبًلا  أيًضلا،  واحلدة 

للتفاهلم.
فاملرحيلة، وإن سللطت الضلوء بشلكل رئيلي 
العاملالت والعلال السلوريني يف  على معانلاة 
اسلطنبول، حاكلت مصر شلخصياتها، السلورية 
والركيلة، بخيلط "الخلوف" اللذي يجمعهم عى 

اختلالف ثقافاتهلم.

االشتباك مع سؤال االندماج واالختالف
"خلالل الروفلات تحدث أحدنا بالعلريب ورد عليه 
شلخص آخر باللريك، كان موقًفا مضحلًكا، لكننا 
نقلناه إىل خشلبة امللرح أيًضا"، تقلول بيزا دوت 

لعنلب بلدي.
وهلو ملا حلدث فعلاًل يف أحلد مشلاهد املرحية 
حني اتفلق املمثللون أملام الجمهور على التحدث 
باللغلة التلي يشلعرون بهلا، بينلا تظهلر ترجمة 
حوارهلم على شاشلة العلرض يف عملق املرح.

"بسلبب تعلدد اللغلات كان املخلرج يضطلر إىل 
إعلادة توجيهاتله أكرث ملن ملرة للممثللني، أعتقد 
أنله أكلرث ملن علاىن بسلبب اللغلة، لقلد أخلرج 
علن  عرنلوس  مؤمنلة  تقلول  مرتلني"،  العلرض 
بروفات املرحيلة، وهي التي جسلدت دور "لني" 

مغنيلة الكلورال الالجئلة السلورية يف تركيلا.
تاج شلر يعقوب، الذي جسلد دور "جلوان"، عامل 
يف مصنلع للسلكر، اعتلر أن اختلالف اللغلات بني 
املمثللني على صعوبتله أسلهم بنقلل ثقلايف بلني 
املمثللني، إذ تعلرّف كل منهلم على أسللوب العرض 
املرحلي يف بلالده، واسلتفاد من أفلكار رمبا كانت 

غائبلة عنله، وفق تعبلره لعنلب بلدي.
اللغلات  تعلدد  كان  العلرض  ملخلرج  بالنسلبة 

محاوللة للخروج ملن دائلرة النشلاطات العربية- 
العربيلة، و"محاولة لالشلتباك مع سلؤال االندماج 
)السلوري-  املشلرك  املجتملع  ملع  واالختلالف 
ملفهلوم  الرومنلي  املعنلى  خلارج  اللريك(، 
االندملاج"، يوضلح الرشقلي لعنلب بللدي، وهلو 
ما سليرز بشلكل واضح الحًقلا عنلد الحديث عن 

للمرحيلة. الواقعيلة"  "الفرضيلة 

المصاعب التي جمعت فريق العمل
مل تقلدم املرحيلة صورة ملجتمع متعلدد ومختلف 
الثقافلات فقلط، بلل قامت على جهود أشلخاص 
أتلوا ملن خلفيلات متباينلة يف الواقع، وكثلرًا ما 
يتلم تلداول صلورة هلذا االختلالف على شلكل 
تضلاد ومواجهة، لكنهلم اتفقوا هنا عى االشلراك 

يف تقديلم ملا يجمعهلم ملن "مصاعب".
عبلد اللرزاق حللوم، اللذي جسلد دور عاملل يف 
معملل خياطلة يدعلى "عملر"، أىت ملن مدينلة 
"رساقب" يف سلوريا علام 2012، تاركًا دراسلته 
يبلدأ  أن  قبلل  الثانلوي،  الثلاين  املسلتوى  يف 
يف  مرملرة  بجامعلة  اسلطنبول  يف  باسلتكالها 
مجلال "السلينا والتلفزيلون" منذ فلرة قصرة.

"أحلد املمثللني معنلا كلردي وأنلا علريب، كانلت 

"فيلم غير مكتمل عن النوارس".. مسرح      متعدد اللغات في اسطنبول

أسدلت الحرب السورية أستاًرا قاتمة على سماء سوريا، حدت من ارتفاع سقف أحالم الشباب والفتيات 
فيها، بل جعلت من أبسط تمنيات الشباب قديًما ضرًبا من الخيال حديثا، فأعادت بعض األسر السورية النظر 

في أمور كان نقض فرضيتها من سابع مستحيالت القرون الحالية، منها تعدد زيارات األعراس الجماعية 
إلى مناطق سورية دون تمييز ما إذا كانت المنطقة تحت سيطرة المعارضة أو النظام.
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الزفلاف  لحفلل  تذكرهلا  وأثنلاء 
لله  )نهلى(  زوجتله  ترصيلح  جلاء 
كالصاعقلة، حيلث الحرة على قبول 
طغلى  الجاعلي  بالحفلل  االشلراك 
لسلنوات  فاالنتظلار  مشلاعرها،  على 
أفضلل، ملن وجهلة نظلر نهلى، ملن 
التدافلع بينهلا وبلني قريناتهلا ألخلذ 

والتصفيقلات. األنظلار 
يتعملد منظملو األعلراس الجاعية يف 
بعلض األحيلان، وخاصلة إذا كانوا من 
رؤوس املجموعات املسللحة إىل تصوير 
الحيلاة يف ظلل األزملة السلورية عى 
أنهلا ورديلة، ففكلرة مواصللة الجنلود 
حياتهلم الطبيعيلة جنبًلا إىل جنلب مع 
مواصلة القتلال أمر مسلتحب، يحفزهم 
عى مواصللة عملهم كأي إنسلان عادي 

برأيهم.
مملويل  بعلض  الشلهرة  نجلم  أبهلر 
األعلراس ودفعهلم إىل تبنلي متويلهلا، 
تلارًة إلظهار نفوذهلم، وتلارًة ألغراض 
كل  بأيلادي  متسلك  وتسلويق  دعايلة 
وسليلة إعالميلة داعيلًة إياهلا لتغطيلة 

هلذا الحلدث وإظهارهلا فيله.
أملا نظرة املجتملع املصغرة، فلال بد لها 
من مالحقلة املشلاركني فيله، لتحذرهم 
وتقاليلد  علادات  أسلوار  تجلاوز  ملن 
تلزمهلم بالقيلام بعلرس منفلرد يظهر 
وسلع حالتهلم املاديلة رغلم ضيقها يف 

األحيان.  بعلض 

جذر الفكرة وثمارها
يف حديلث لعنلب بللدي مع متلام أبو 
علرس  على  القامئلني  أحلد  الخلر، 
ملن  سلوري  ناشلط  وهلو  جاعلي، 
داريلا، أوضلح لنلا أن فكلرة العلرس 
علدد  اجتلاع  ملن  جلاءت  الجاعلي 
كبلر ملن شلباب مقبلني على الزواج 
ملن  معظمهلم  الوقلت  نفلس  يف 
غيلاب  داريلا، جمعهلم  أهلل  نازحلي 
األوضلاع  ظلل  يف  الثابلت  املدخلول 
الصعبلة التلي يعيشلها معظم شلباب 

هلذه األيلام.
فاتفلق متّلام ملع أربعلة ملن الشلباب 
على تنظيلم هلذا الحفلل الذي أسلهم 
بتزويلج قرابلة 62 شلابًا، قدملت لهلم 
معونلات ماديلة غطلت احتياجاتهلم ملا 
يقلارب أربعلة أشلهر أو رمبلا أكرث بعد 

قوله. بحسلب  الحفلل، 

مباركة المجتمع وحضوره
أما فكلرة العرس الجاعلي فهي حديثة 
العهد مبجتمع الشلال السلوري الذي، 
وفًقلا للناشلط السلوري، القلت الفكرة 
لديله ترحيبًلا وتفاعلاًل ملع الفعاليلات 
وغرهلا،  كالعراضلة  فيهلا،  الجديلدة 
اتسلم  وتعاونًلا  رقيًلا  أظهلرت  والتلي 
بله أهلايل إدللب الذيلن أقيلم الحفلل 

مبنطقتهلم.

ومباركتله ملن  العلرس  نجلاح  ورغلم 
املجتملع إال أن متّلام ال يحبلذ إعادتله، 
فلال بلد برأيله ملن أن تلتصق بله صفة 
"الفكلرة املسلتهلكة" يف حلال تكلراره 
إنشلاء  الفكلرة  جملود  يكلر  وملا 
جمعيلة لللزواج تسلاعد كل شلاب عى 

. ة حد
حضلور  علن  الصعوبلات  تغلب  ومل 
الجهلات  فبعلض  الجاعلي  الحفلل 
املنظملني  تطاللب  كانلت  لله  الداعملة 
سلاء  يزيّلن  عللًا  شلعارها  بجعلل 
الحفلل، وداعم آخر اسلتنكر علدم إبراز 
لوحتله الدعائيلة كلا أحلب أن تكلون.

خبير يثني على انتشار الظاهرة
االجتلاع،  بعللم  الخبلر  وبحسلب 
منظلات  فوجلود  عثلان،  محملود 
أسلباب  أحلد  يعتلر  املحلي  املجتملع 
إقاملة األعلراس الجاعيلة، فهلي تريد 
بشلكل ملن األشلكال مسلاعدة األفراد، 
فتختلار متويلل العلرس الجاعي كأحد 

أوجله هلذه املبلادرة.
علن  الخبلر  تحلدث  آثارهلا  وعلن 
كلون الحفلل الجاعلي أحلد الطقوس 
النلاس  تكافلل  ملن حيلث  اإليجابيلة، 
إيجلاد  ناحيلة  وملن  أواًل،  وتعاونهلم 
أبواب واسلعة للفلرح واللرور لتدخل 
وهلي  أال  النلاس،  قللوب  إىل  عرهلا 
فاإلنسلان  واحلد،  مبلكان  التقاؤهلم 
بطبعله ال يتنلاول نفس مقلدار الطعام 
ملع  وجلوده  بحلال  يتناولله  اللذي 
نفسلها،  الطاوللة  تشلاركه  مجموعلة 
فكيلف بالحلال يف العلرس الجاعلي.

ومن املؤكد، بحسلب الخبلر محمود، أن 
ترجح كفلة إيجابيات العلرس الجاعي 
على آثلاره السللبية التلي تطفلو فيها 
مشلاعر أناس مل يلرق لهلم التدخل يف 
تنظيلم حفلهم، أو عدم املعرفة السلابقة 
لغرهلم ملن الحضلور، كلا أن الحفل 
بذاتله ال يحظى بنفس مسلتوى إعجاب 

النلاس جميعهم.
وعلى صعيلد اآلثلار الفرديلة فقلد أكد 
الخبلر اسلتحالة تعميلم حاللة ثابتلة 
علن آثارهلا على العروسلني، وتعتملد 
الفلرد  وضلع  على  األوىل  بالدرجلة 
وظروفله، فالبعلض ممن قبلل بالفكرة 
قلًرا ال يشلبه بحلال من األحلوال آخر 
شلارك بنفلس علرٍس وجده بعلد طول 
انتظلار، وهلو ملا ينتلج عنله الوبلال 
للدى البعلض واالنلرشاح للدى البعض 

. آلخر ا
شلك  ال  الجاعلي  العلرس  وثقافلة 
متلس بآثارهلا األنثلى أكرث ملن الرجل، 
املنشلود  باالهتلام  مرتبطلة  كونهلا 
واملظهلر الخارجي املعكلوس يف عيون 

الحضلور.
مل يسلمح حسلام للحلزن بلأن يسلطو 
على قللب زوجته، واعلًدا إياهلا بإقامة 
عرس منفلرد يجملع فرحني بلآن واحد 
أحدهلا حفلل عرسلها، واآلخلر فلرح 
وأهلهلا،  سلوريا  علن  القريلب  الفلرج 

حسلام. لدعوات  وفًقلا 

أهالي محافظة إدلب 
كانوا يحاصرون 

العريس اجتماعًيا 
بفرضهم العرس 
الفردي عليه، إذ 

لم يكن محيطهم 
"المحافظ" ليتقبل هذه 

الفكرة المستحدثة 
إال بعد إقامة األهالي 

النازحين إلى المحافظة 
أفراحهم الجماعية

عرس جماعي في قرية سجو برعاية منظمة iHH التركية  - 3 تشرين الثاني 2017 )عنب بلدي(

املرحيلة فرصلة للتعلرف على املزيلد ملن الكلرد 
واألتلراك، عى اختلالف املناطق والثقافلات"، يوضح 

بلدي. لعنلب  حللوم 
أملا بيلزا دوت، فلرأت أن الحياة يف اسلطنبول صعبة 
على السلوريني واألتلراك على حلد سلواء، بسلبب 
املرحيلة  لكلن  العملل،  وصعوبلة  املعيشلة،  غلالء 
سلعت لتسلليط الضوء على امللايض املختللف الذي 
جلاء منله السلوريون، ومرورهم بتجلارب صعبة مثل 

والنزوح. والخلوف  الوحلدة 

الفرضية الواقعية 
"كل سلوري عايلش باسلطنبول سليعتقد أن القصلة 
تحلي عنه"، رمبلا تضعنلا هلذه الجملة التلي قالها 
حللوم يف صلورة واضحلة مللدى واقعيلة الفرضيلة 
التلي قاملت عليهلا املرحيلة، إذ اسلتوحت أحداثهلا 
وأفكارهلا ملن تجلارب حقيقيلة للعال السلوريني.

"ميكننلي القلول إن املمثللني هلم ملن كتبلوا نلص 
قصلص  على  بنلاًء   ،100% بنسلبة  املرحيلة 
كتابلة  الرشقلي "وخلالل ورشلة  يقلول  عاشلوها" 
جاعيلة مللدة شلهر، أعطيلت خاللهلا متاريلن كتابة 

الفلرة". هلذه  عليهلا خلالل  عمللوا  وفرضيلات 
عملل الرشقلي بعدها على تركيب "حكايلة" من هذه 

الكتابلات، "وهلو ملا يفلر رمبلا وجلود مفاصلل 
غامضة ملن العلرض ألن التجربة انفتحلت عى حياة 

خملس شلخصيات"، يوضلح الرشقي.
وبالرغلم ملن نلدرة وجلود أشلخاص غلر محرفني 
متحمسلني لعلرض قصصهلم على خشلبة امللرح، 
تعلرّف الرشقلي عى أبطلال عملله حللوم ويعقوب، 
ملن خالل إعالنلات وضعها يف مجموعات السلوريني 

بركيلا على مواقلع التواصلل االجتاعي.
جمع الشلابان بلني التجلارب الفنية الصغرة سلابًقا، 
وتجربلة العملل يف اسلطنبول، لتقلوم املرحية عى 
هلذه املسلاحة املشلركة، وقدما شلخصية عاملني يف 
تركيلا، وها هلواة يف علامل التمثيلل بنفلس الوقت، 
ويحلاوالن تأدية مرحيلة "طائر النلورس" ألنطون 

. ف تشيخو
لتلدور  الرشقلي  اختارهلا  التلي  نفسلها  الفرضيلة 
لله  سلبق  خلفيلة  ملن  جلاءت  حولهلا،  املرحيلة 
معرفتهلا خالل عملله الصحفي يف تركيلا، بني غازي 

واسلطنبول. عنتلاب 
"يف املعاملل، السلوريون والسلوريات غالبًلا ليسلوا 
على عالقة صداقلة نديلة حقيقية مع األتراك، بسلبب 
حاجلز اللغلة والتعلب وضيلق الوقلت، بالرغلم ملن 

وجلود اسلتثناءات أكلرث حظًلا"، يقلول الرشقي.

"أملا الدوائلر األقل حظًلا، وهو ما تطرحله املرحية، 
أخلذ  على  القلادر  الوحيلد  اللريك  يكلون  فغالبًلا 
السلوريني على محملل الجديلة هلو الصحفلي، ألن 
النلاس )السلوريني واألتلراك( لديهلم ملا يكفيهم من 

. " عب متا
 ويلردف الرشقلي "لكلن النتائلج أحيانًلا ال تكلون 
صحيّلة فهلذا النملط ملن العالقلة يلرك آثلاره عى 
شلخصية الالجئني وشلخصية املجتمع املسلتضيف".

لذللك تأسسلت الفرضيلة على صحفيلة تركيلة هلي 
"أصلي" تريلد العمل عى فيللم وثائقي علن العال 
السلوريني، والتلي تشلرك معهم بلل "خوفهلا" من 
فقلدان عملها، يف محاوللة لوضع الشلخصية الركية 
بالشلخصية  تجمعهلا  التلي  الصلورة  إطلار  ضملن 

الواقع. السلورية على أرض 
هذا السلبب هو ملا دفع الرشقلي لللل "مخاطرة" يف 
إخلراج علرض مرحلي متعلدد اللغلات، ملمثلني غر 
محرفلني، ملا سلبب أحيانًلا تضاربًلا يف الرجملة، 
فالنلص تفاعي وليس كالسليكيًا، وقد تتبلدل تراتيب 

الجملل والحوار خلالل األداء.

تقاطع الواقع مع المسرح
املمثللة الوحيلدة املحرفلة يف العلرض كانلت هلال 

صياصنلة التي أدت دوًرا صامتًلا لعاملة "أمبالج" يف 
معملل خياطلة، دون أن يكلون لهلا اسلم حتى.

وبالرغلم ملن أنهلا الجانلب التمثيلي الوحيلد ملن 
العلرض، إال أنهلا تعكلس حيلاة شلخصيات حقيقية 

مسلتمرة على أرض الواقلع.
فحتلى نهايلة الروفلات وبلدء العلرض االفتتاحلي 
بابلات"  "أونلدر  مركلز  األول، يف  كانلون   22 يف 
علن  أخبلار  العملل  لفريلق  وصللت  الثقلايف، 
يف  سلوريات  عاملالت  لثلالث  مأسلاوية  نهايلات 
مناطلق متفرقلة من تركيلا، مشلابهة لنهايلة عاملة 

املأسلاوية. "األمبلالج" 
يعكلس هلذا التقاطع بلني امللرح والواقلع، األجواء 
النلورس"  "طائلر  مرحيلة  ظهلور  رافقلت  التلي 
ألنطلون تشليخوف علام 1896، حلني سلاد شلعور 
ملن اإلحباط بني النلاس والتلوق للحريلة، التي يرمز 
إليهلا النلورس، يف نقللة نوعية بالربط بني األسللوب 

الرملزي والواقعلي، وفلق رؤيلة بعلض النقاد.
رمبا يكلون الفيللم الوثائقي غلر املكتملل للصحفية 
الركيلة علن "طيلور النلورس" السلوريني، محاكاة 
لحللم إنسلاين مسلتمر يف التحلرر من قيلود الواقع، 
اللذي يفلرض رشوطله على "الفئلات األقلل حظًا"، 

ولغاتهم. ثقافاتهلم  باختلالف 

"فيلم غير مكتمل عن النوارس".. مسرح      متعدد اللغات في اسطنبول
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   د. كريم مأمون   

ولكلن هنلاك بعلض األشلخاص الذيلن 
يعانلون ملن أعلراض نقلص فيتامني د 
حتلى يف فصلل الصيلف، وألن وظائف 
هلذا الفيتاملني متعلددة لذا فلإن نقصه 
يف الجسلم يسلبب العديد من املشلاكل.

ما هي أعراض نقص فيتامين د؟
واضحلة  غلر  األعلراض  تكلون  قلد 
النلاس،  ملن  الكثلر  عنلد  ومضلللة 
العملر،  باختلالف  األعلراض  وتختللف 
وبشلكل علام يسلبب نقصله انخفاضلا 
يف امتصلاص الكالسليوم، وبالتايل فإن 
نقلص فيتاملني د يسلبب نقصلا ثانويا 
يف الكالسليوم حتلى لو كانلت الكميات 
املتناولة من الكالسليوم كافية، ويشلكل 
حلدوث نقلص طفيلف يف فيتاملني د، 
حتلى ملن دون ظهور أعلراض، مخاطر 
صحيلة، وترتبلط مسلتويات فيتامني د 
املنخفضلة يف اللدم بالحلاالت التاليلة:

1 - مشلاكل عظمية: يتأخلر منو العظام 
ملن  كفايتهلا  على  تحصلل  ال  عندملا 
الكالسليوم، ويحصلل ذللك يف األطفال 
كفايتهلم  على  يحصللون  ال  الذيلن 
مبلرض  فيصابلون  د،  فيتاملني  ملن 
الكسلاح، حيث تنملو عظامهلم ضعيفة 
وقلد تصيبهلا بعلض التشلوهات، مثلل 
وظهلور  السلاقني،  عظلام  تقلوس 
نتلوءات يف عظلام الصلدر عى شلكل 
ارتبلاط  يف  الخللل  بسلبب  مسلبحة 
عظلام  وبلروز  بالغضاريلف،  العظلام 
اللرأس األمامية، والتشلنج املسلتمر يف 
بسلبب  العضلالت(  )تكلزز  العضلالت 
نقلص الكالسليوم  ملع أمل يف العظلام 
األسلنان  منلو  أن  كلا  والعضلالت، 
يتأخلر يف األطفلال املصابني بالكسلاح 
ملع احتلال منوهلا ضعيفلة وظهلور 

فيهلا. التشلوهات 
بتخلخلل  فيصابلون  البالغلون  أملا 
نقًصلا  لديهلم  يحلدث  العظلام، حيلث 
عاًملا يف كتللة العظلام وتكونًا ألشلباه 
العملود  عظلم  يف  خاصلة  الكسلور، 
والعضلد،  الفخلذ  وعظلم  الفقلري 
وتنخفلض كثافلة العظام لدرجة تسلبب 
تقلوس القدملني وانحنلاء الظهلر، كا 
أنه يسلبب ضعًفا يف العضلالت، ويرفع 
ملن خطلر اإلصابلة بالكسلور، وخاصة 

والحلوض. الرسلغ  يف 
هشاشلة  تحلدث  السلن  كبلار  وعنلد 
هشاشلة  ملرض  ويعتلر  العظلام، 
العظلام أكلرث مرض شلائع يف النسلاء 
بعلد سلن اليلأس، وهلو ملرض متعدد 
العواملل تحصلل فيله خسلارة يف كتلة 
العظلام، ويسلبب علدم الحصلول عى 
كميلات كافيلة ملن فيتاملني د خسلارة 
للكالسليوم ملن العظلام، ملا يرفع من 

بالكسلور. خطلر اإلصابلة 
ووهلن  املزمنلة  الهيكليلة  اآلالم   -  2
العضلالت: ويعتر هلذا العلرض من أهم 
عالملات نقلص فيتاملني د يف الجسلم.

هلذا  يعملل  الشلعر:  تسلاقط   -  3
الفيتاملني على تقويلة منلو بصيلالت 
مينلع  ملا  طبيعلي،  بشلكل  الشلعر 
هلذا  نقلص  يرتبلط  لذللك  تسلاقطه، 

الشلعر. بتسلاقط  الفيتاملني 
4 - تراكلم الدهلون والسلمنة: وجلدت 
العديد ملن الدراسلات أن نقص فيتامني 
د قلد يرفلع ملن فرصلة تراكلم الدهون 

بالسلمنة. الجسلم واإلصابة  يف 
عالقلة  هنلاك  بالنعلاس:  الشلعور   -  5
أثنلاء  بالنعلاس  الشلعور  بلني  وطيلدة 
النهلار وانخفلاض مسلتويات فيتامني د 
يف الجسلم، ومييل األشلخاص الذين يقل 
لديهلم فيتاملني د للنلوم بشلكل مفرط .

أن  وجلد  اللدم:  ضغلط  ارتفلاع   -  6

األشلخاص الذيلن لديهلم كميلة كافيلة 
خطلر  لديهلم  يقلل  د  فيتاملني  ملن 
اإلصابلة بضغلط اللدم املرتفلع املزمن.

7 - فلرط التعلرق: قد يشلر اإلفراط يف 
إفراز الجسلم للعرق إىل نقلص فيتامني 

د.
8 - انخفلاض كفلاءة الجهلاز املناعلي: 
يرتبلط نقص فيتامني د بزيلادة العدوى 
يف الجسلم، خاصلة علدوى والتهابلات 
الجهلاز التنفلي، كلا يرتبلط بحدوث 
مثلل  الذاتيلة،  املناعلة  أملراض  بعلض 
األول،  النلوع  ملن  السلكري  ملرض 
والتصللب اللويحلي، وأملراض األمعلاء 
االلتهابيلة، وأملراض الروماتيزم الناتجة 

علن اختلالل املناعلة الذاتيلة.
لنقلص  بالربلو:  اإلصابلة  زيلادة   -  9
فيتاملني د ارتبلاط ملع حلاالت الربلو 

األطفلال. يف  الشلديد 
أن  وجلد  واالكتئلاب:  االنفعلال   -  10
لديهلم  تنخفلض  الذيلن  األشلخاص 
مسلتويات فيتاملني د هلم أكلرث عرضلة 
لالنفعال الزائد والشلعور بالكآبة، وعندما 
يتلم إملداد أجسلامهم بالكميلة املطلوبة 
منله يالحظ تلاليش هذه األعلراض خالل 

شلهر أو شلهرين على األكلرث.
11 - زيلادة خطلر اإلصابلة باألملراض 

الجلديلة، مثلل البهلاق والصدفية.
12 - أثبتلت بعلض الدراسلات الحديثة 
العالقلة بني انخفاض فيتاملني د وتقدم 
الثلدي  رسطانلات  مثلل  الرطلان، 

والروسلتات.  واملبيلض  والقوللون 

ما هي أسباب نقص فيتامين د؟
عدم التعرض ألشلعة الشمس بشكل كاف 
ألي سلبب كان، كالبقاء يف البيت أو مكان 
العملل املغللق معظلم الوقلت، أو ارتلداء 
املالبلس التلي تغطلي جلزًءا كبلرًا ملن 
الجللد، أو كرثة اسلتخدام واقي الشلمس.

 األشلخاص ذوي البلرشة الداكنة، وذلك 
ألن امليالنلني يعملل كواقلي ضد أشلعة 
يف  هلم  السلود  فلإن  لذللك  الشلمس، 
خطلر أكلر لنقلص الفيتاملني بسلبب 

للون برشتهلم و مسلتويات امليالنلني.
القاتلم و قللة  فالجللد  التغذيلة،  سلوء 
التعلرض إىل أشلعة الشلمس ال تسلبب 
النظلام  كان  إذا  إال  د  فيتاملني  نقلص 
ملن  عاليلة  كميلات  ينقصله   الغلذايئ 
اللحلوم واألسلاك والبيلض والحبلوب.

التقلدم يف العمر، بسلبب ضعلف قدرة 
الجللد والكبلد والكليتلني على تحويلل 
فيتاملني د إىل شلكله النشلط، باإلضافة 
إىل قللة خلروج كبلار السلن وتعرضهم 
ألشلعة الشلمس، وقلة تناولهلم للحليب 
املدعلم بفيتامني د واللذي يعتر املصدر 

الغلذايئ الرئيلي له. 
سلوء االمتصلاص، لعلدم القلدرة على 
جيلد  بشلكل  د  فيتاملني  امتصلاص 
بسلبب مشلاكل يف الجهلاز الهضملي، 
مثلل ملرض كلرون والتليلف الكيلي  

القصلرة. األمعلاء  ومتالزملة 
السلمنة، ففيتامني د يختزن يف النسليج 
النسليج  حجلم  زاد  وكللا  الدهنلي، 
الدهنلي سلحب فيتاملني د ملن اللدم. 
أملراض الكبلد قلد تلؤدي إىل انخفاض 
يف مسلتوى 25 هيدروكلي الفيتامني 
يلؤدي  الكللوي  والفشلل  اللدم،  يف   D
ثنلايئ   25-1 إنتلاج  يف  الضطرابلات 

.D الفيتاملني  هيدروكلي 
ترتفع نسلب اإلصابلة بنقلص فيتامني د 
يف بعلض الحاالت الصحيلة، مثل أمراض 

القللب ومرض االنسلداد الرئلوي املزمن.
نقلص  تشلخيص  يتلم  ملا  وعلادة 
فيتاملني د ملن قبلل الطبيلب اعتلادا 
والتحاليلل  الريريلة  األعلراض  على 
الطريقلة  بتحديلد  ليقلوم  املخريلة، 

ذللك. بعلد  للعلالج  املناسلبة 

قد يسبب الكثير من األعراض المبهمة

نقص فيتامين د 
إن فيتامين د هو أحد الفيتامينات المنحلة في الدسم، يوجد بشكل طبيعي في عدد قليل من األطعمة كاألسماك والبيض 

والكبدة، لكن يمكن للجسم أن يصنعه عند التعرض الكافي ألشعة الشمس، ولهذا يلقب بـ "فيتامين أشعة الشمس"، وعادة ما 
تظهر أعراض النقص في فصل الشتاء ألنه الفصل الذي يقل فيه ظهور الشمس وبالتالي تقل نسبة هذا الفيتامين في الجسم.

ما الذي تعرفه
 عن دواء

 كاالمين

هلو خليلط ملن أوكسليد الزنلك مع 
أسلايس  بشلكل  الحديلد  أوكسليد 
والفينلول  للجليريلن  إضافلة 
والبنتونيلت، لله فعلل مجفلف عى 
وتأثلر  مبلارشة،  بصلورة  الجللد 
فبعلد  الحكلة،  يخفلف  ملطلف 
وضعله على الجللد يتبخلر، وينتج 
واللذي  للجللد،  ملرد  تأثلر  عنله 
التهيلج  تخفيلف  على  يسلاعد 
الزنلك  ألوكسليد  أن  كلا  والحكلة، 
على  تسلاعد  مطهلرة  خصائلص 
منلع العلدوى ملن الخلدش نتيجلة 
يسلتخدم  فهلو  ولذللك  الحكلة، 
والطفلح  الحكلة  ملن  للتخفيلف 

التاليلة: الحلاالت  يف  الجللدي 
مثلل  السلامة  النباتلات  مالمسلة 
السلام،  البللوط  السلام،  اللبلالب 

وغرهلا. السلام،  والسلاق 
عدوى جدري املاء.
لسعات الحرشات.

حروق الشمس.

معلومـات صيدالنية
أبيلض  لونله  مسلحوق  الكاالملني 
زهلري أو بنلي محمر، وهلذا اللون 
يعتملد على كميلة وتنوع أوكسليد 
وبالعمليلة  فيله  املوجلودة  الحديلد 
التلي متلت إضافتله إليهلا، ويتوفر 
يف الصيدليلات على شلكل دهلون 
أسلاء  بعلدة  كريلم  أو  )لوشلن( 
تجاريلة مثلل كالمينلا، ديرموكول، 

وغرهلا. كالزول،  سلينراكال، 
املصابلة  املنطقلة  على  ويدهلن 
بعلد  قطلن  قطعلة  باسلتخدام 
وتجفيفله،  الجللد  تنظيلف 
ثلالث  أو  ويسلتخدم علادة مرتلني 
ملرات يف اليلوم، لكلن ملن املمكن 
الحاجلة. حسلب  تطبيقله  إعلادة 

مالحظات
جيلًدا  الدهلون  زجاجلة  رّج  يجلب 
املكونلات  ألن  االسلتعال،  قبلل 
تنفصلل عندملا يتلم تلرك الزجاجة 

لفلرة.
الخارجلي  لالسلتخدام  الكاالملني 
فقلط، للذا يجلب علدم اسلتخدامه 
علن طريلق الفلم أو على الجلروح 
الشلديدة،  الحلروق  أو  املفتوحلة 
مالمسلته  تجنلب  يجلب  كذللك 

املخاطيلة. األغشلية  أو  للعيلون 
قلد يسلبب تهيلج الجللد واحمراره 
أعلرض  أي  لله  تثبلت  ومل  فقلط، 
سلاءت  إذا  ولكلن  أخلرى،  جانبيلة 
فيجلب  اسلتخدامه  بعلد  الحاللة 
الصيلدالين. أو  الطبيلب  مراجعلة 

يجلب علدم اسلتخدام هلذا اللدواء 
ملع أي أدوية موضعيلة أخرى عى 
املنطقلة املصابلة يف نفلس الوقت.

ضلارة  آثلار  أي  هنلاك  ليسلت 
اسلتخدام  يتلم  عندملا  معروفلة 
النسلاء  قبلل  ملن  اللدواء  هلذا 

املرضعلات. أو  الحواملل 

يف  )كالسليفرول(   د  فيتاملني 
عائللة  ملن  هرملون  الواقلع 
يخضلع  اإلسلتروئيد،  هرمونلات 
إنتاجه يف الجسلم لرقابلة صارمة، 
وآليلة إنتاجله ماثللة لتللك التلي 
تخلص الهرمونات األخلرى، وعى 
الرغلم ملن أنله يسلمى فيتامينلا، 
إال أنله ليلس بالفيتاملني الغلذايئ 
األسلايس باملعنلى الدقيلق، حيلث 
أنله ميكلن تصنيعه بكميلات كافية 
الشلمس عنلد جميلع  ملن أشلعة 

الثدييلات.
ملن  متعلددة  أشلكال  وتوجلد 
وأهلم شلكلني هلا:  د،  فيتاملني 
)إركوكالسيفللرول(  د2  فيتاملني 
وفيتامني د3 )كوليكالسليفرول(، 
د3  فيتاملني  تكويلن  وميكلن 
الجللد  تعلرض  طريلق  علن 
البنفسلجية،  فلوق  لألشلعة 
يف  د2  فيتاملني  إنتلاج  ويتلم 
مثلل  الحيلة  الكائنلات  بعلض 
والالفقاريلات  النباتيلة  العواللق 
الراقيلة  والفطريلات  والخائلر 
اسلتجابة  وذللك  امللرشوم،  مثلل 
البنفسلجية  فلوق  لألشلعة 
الدراسلات  أيًضلا، وقلد توصللت 

يكلون  قلد  د3  فيتاملني  أن  إىل 
د2  فيتاملني  ملن  فعاليلة  أكلرث 
د  فيتاملني  مخلزون  تعزيلز  يف 

. لطبيعلي ا
د  الفيتاملني  ميلر  أن  ويجلب 
بتغيلرات يف الكبلد واللكى قبلل 
ففلي  وظيفيًلا،  جاهلزًا  يكلون  أن 
بعمليلة  د  الفيتاملني  ميلر  الكبلد 
 25 عنهلا  ينتلج  هيدروكسللة 
الفيتاملني د وتتحول  هيدروكلي 
فيتاملني  ملن  العظملى  الغالبيلة 
د إىل هلذا املنتلج، وتحديلد هلذه 
حاللة  يعكلس  اللدم  يف  امللادة 
فيتاملني د يف الجسلم، وتتلم يف 
إضافية  الكى عمليلة هيدروكسللة 
ثنلايئ   25-1 على  للحصلول 
وهلذا  د،  الفيتاملني  هيدروكلي 
الهرمونيلة  املشلتقة  هلو  املنتلج 

د. لفيتاملني  الفعاللة 
ويقلوم فيتاملني د بعلدة وظائلف 

رضوريلة يف الجسلم مثلل:
تعزيز امتصاص الكالسيوم.

املسلتويات  على  املحافظلة 
الطبيعية للكالسليوم والفوسلفات.

تعزيز منو العظام والخاليا.
التقليل من شدة االلتهاب.

ما هو فيتامين د
وما وظيفته في الجسم؟
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الثانيـة،  العامليـة  الحـرب  خـالل 
نـازي  أملـاين  جنـدي  أُصيـب 
سـتوفنرغ،  فـون  كالوز  اسـمه 
بشـظايا  تونـس  صحـراء  يف 
قنبلـة أدت إىل بـر يـده اليمنـى، 
وثـالث أصابـع مـن يـده األخرى، 
وفقـدان عينـه اليـرسى. مـن هنا 
يصـل الحقد عـىل هتلر لـدى هذا 

حـد. أقـى  إىل  العسـكري 
برلـن،  إىل  سـتوفنرغ  عـاد 
وترفـع بالرتـب العسـكرية حتـى 
وصـل إىل قيادة جيـش الحتياط، 
وكان لهـذا الجيش مهمة رئيسـية 

تُعـرف باسـم عمليـة "فالكري"، 
لـكل  باسـتالمه  تقـيض  التـي 
يف  أملانيـا  يف  القـرار  مفاصـل 
حال تعـرض هتلـر للخطـر، ومن 
يأخـذ  الحقيقيـة  القصـة  هـذه 
 )Valkyrie( "فالكـري"  فيلـم 

اسـمه.
الـذي  الشـاب  الضابـط  يُحكـم 
جسـد شـخصيته "تـوم كـروز"، 
مـن  مجموعـة  مـع  خطتـه 
الناقمـن عـىل النظـام  الضبـاط 
خطـة  لسـتخدام  النـازي، 
انقـالب  عمليـة  يف  "فالكـري" 

الحكـم. عـىل 
مهمـة  سـتوفنرغ  يتـوىل 
سـيعقد  غرفـة  إىل  الوصـول 
فيهـا هتلـر اجتامعـه، ويـرك له 
تحـت الطاولـة حقيبـة مفخخـة، 
ويتأكـد مـن انفجارها أمـام هتلر 
الحتيـاط  جيـش  ليبـدأ  بنفسـه، 
للسـيطرة عـىل  بالتحـرك  حينهـا 
العاصمـة األملانيـة برلـن، يف 20 

.1944 متـوز 
بالرغـم مـن اإلعـداد للخطـة عىل 
تكلـل  مل  أنهـا  إل  وجـه،  أكمـل 
بالنجـاح التـام كـام هـو معلـوم 

يف  ميـت  مل  فهتلـر  تاريخًيـا، 
 15 جميع محـاولت الغتيـال الـ 
التـي تعـرض لهـا، وكانـت آخرها 

"فالكـري".
الفيلـم يلقي الضـوء عىل الضباط 
الذيـن تحمسـوا لوصـول  األملـان 
هتلـر للحكـم، لكنهـم مل يتوقعوا 
أن تكـون األفـكار التي نـادى بها 
صادمـة لهـم عـىل أرض الواقـع 
األفـالم  مـن  وهـو  حصـل،  كـام 
مشـكلة  تعـرض  التـي  القليلـة 
هتلـر مع األملـان أنفسـهم، وليس 

أوروبا. يهـود  مـع 

عنب بلدي - تميم عبيد  

سلّجل الدخلول إىل يوتيلوب وانقر عى 
تحميلل يف أعى الصفحلة، اخر الفيديو 

الذي تريلد تحميله ملن الكمبيوتر. 
أثنلاء تحميلل الفيديلو، ميكنلك تعديلل 
معلوملات الفيديلو األساسلية وإعداداته 

. مة ملتقد ا
انقر على "نلرش" إلنهاء عمليلة تحميل 

يوتيوب. إىل  فيديو “علام” 
الفيديلو  إعلداد خصوصيلة  إذا حلّددت 
كخلاص أو غر مدرج، فانقلر عى “تم” 
“مشلاركة”  على  أو  التحميلل  إلنهلاء 

ملشلاركة الفيديلو بشلكل خلاص.

استيراد مقاطع فيديو من صور 
غوغل

ميكنلك اسلتراد مقاطلع الفيديلو التلي 
خزّنتهلا يف موقلع صلور غوغلل.

يف أعلى يسلار صفحلة التحميلل انقر 
فيديلو  مقطلع  واخلر  اسلتراد،  على 
واحلًدا أو أكرث من حسلاب صلور غوغل.

تحميلل  وسليتم  تحديلد  على  انقلر 
الفيديلو أو الفيديوهلات إىل قناتلك عى 

يوتيلوب.

وحلّدد  والوصلف  العنلوان  أضلف 
الخصوصيّلة. إعلدادات 

يكلون  أن  أردت  إذا  نلرش،  على  انقلر 
الفيديلو عاًملا، أو تلم للفيديوهلات غر 
الخاّصة. للفيديوهات  املدرجة ومشلاركة 

جدولة وقت نشر الفيديو
ميكنلك اسلتخدام ميزة النلرش املجدول 
تعيلني  ميكنلك  نلرش،  وقلت  لتحديلد 
واملنطقلة  والوقلت  التاريلخ  خيلارات 
وسليبقى  تريدهلا  التلي  الزمنيلة 
الفيديلو خاًصلا إىل حلني بللوغ الوقت 

املجلدول.
قلد يختللف تاريلخ النلرش الظاهر عى 
اللذي  التاريلخ  املشلاهدة علن  صفحلة 
يظهلر يف مديلر الفيديلو يف الحلاالت 

: لية لتا ا
بتوقيلت  علام  فيديلو  تحميلل  عنلد   -

الهلادئ. املحيلط  توقيلت  يسلبق 
- عنلد جدوللة فيديلو خلاص لتعيينله 
إىل علام يف وقلت محدد بتوقيت يسلبق 

الهادئ. املحيلط  توقيلت 
- جدولة فيديو لنرشه الحًقا.

- لجدوللة وقلت نلرش الفيديلو، يجلب 
أّواًل تحديلد الفيديلو كلل “مجلدول” أو 

التحميلل. “خلاص” على صفحلة 

الدقة ونسب العرض إلى االرتفاع 
إىل  علرض  نسلب  يوتيلوب  يسلتخدم 
الفيديوهلات  لعلرض  مختلفلة  ارتفلاع 
بحسلب املنّصلة املُسلتخَدمة، فيسلتخدم 
عى أجهلزة الكمبيوتلر املكتبية مشلغاًل 
بنسلبة علرض إىل ارتفلاع تبللغ 16:9، 
إىل  سلوداء  أرشطلة  تلقائيًلا  ويضيلف 
بشلكل صحيلح  لعرضهلا  الفيديوهلات 

أو متديدهلا.  اقتصاصهلا  ملن دون 
ملالءملة حجلم املشلغل بشلكل مثلايل، 
يجلب تشلفر املحتلوى بدرجلات الدقة 

التاليلة:
3840  x 2160 
2560 x 1440 
1080 x 1920 

1280 x 720 
854 x 480 
640 x 360 
426 x 240 

عنلد تحميلل مللف ال تبلغ نسلبة عرضه 
إىل ارتفاعله 16:9، سليتّم عرضله ملع 
بالللون  عموديّلني  رشيطَلني  إضافلة 
األسلود عنلد طلريف الفيديلو أو ضملن 
شاشلة عريضلة أفقيًا )رشيطلان باللون 

األسلود يف األعلى واألسلفل(.

تنسيق الملف 
تنسليق  باسلتخدام  يوتيلوب  يلويص 
بشلدة،   H.264 وبرميلز   MPEG-4
ألنله األكلرث توافًقلا ملع مشلغلها الذي 
أطلقتله بدايلات 2015، واللذي يعتملد 
لغلة HTML5 لقلراءة ملفلات الفيديلو، 
وقلد تكلمنلا بالتفصيل يف مادة سلابقة 
ملن هلذه السلسللة التعليمية علن كيفية 

تصديلر الفيديلو بهلذه الصيغلة.

هذه املادة التعليمية جزء من سلسلة 

إرشادية للمهتمن مبعرفة أساسيات 

صناعة التقارير املصورة

ل  "كائـن  روايـة  أحـداث  تـدور 
تحتمـل خفتـه" للـروايئ ميـالن 
كونديـرا، خـالل الحـرب العامليـة 
روسـيا  اجتيـاح  إبـان  الثانيـة 
لدولـة التشـيك، وفرضهـا للنظام 

البـالد. يف  الشـيوعي 

بإطـار  األحـداث  تتنـاول  لكنهـا 
األحيـان،  أغلـب  بحـت  فلسـفي 
روايتـه  كونديـرا  يؤسـس  إذ 
عـىل فكـرة الفيلسـوف األملـاين 
العـود  حـول  نيتشـه،  فريـدرك 
للزمـن، وتكـرار األحـداث  األديب 

نهايـة. ل  مـا  إىل 

وتقـول الفكرة إن األحـداث تفقد 
قيمتهـا يف حـال كانـت مكـررة 
إىل األبـد، وإن تفاهتهـا الناشـئة 
عـن التكـرار تجعـل منهـا ثقيلة 
عـىل حيـاة البـرش، ولذلـك فـإن 
نعيشـها  التـي  األشـياء  قيمـة 
تنبـع مـن كونها لـن تتكـرر مرة 

. نية ثا

لكـن ل يلبـث كونديـرا أن يعبـث 
يقرنهـا  حـن  الفرضيـة  بهـذه 
والثقـل،  والخفـة  بالـوزن 
مغفـور  يشء  كل  أن  فيفـرض 
يف الحيـاة، بشـكل مسـبق قبـل 
حدوثـه، كونـه لن يحدث سـوى 

وينتهـي. فقـط،  واحـدة  مـرة 

املربـك،  الدمـج  بنـاًء عـىل هـذا 
يف  مربكـة  فكـرة  عـىل  املبنـي 
كونديـرا  لنـا  يقـدم  األسـاس، 
ثالث شـخصيات رئيسـية لعمله، 
تريـزا  وزوجتـه  تومـاس  هـم 

سـابينا. وصديقتـه 

الفكـر  يف  السـائد  وبخـالف 
حـول  الروايـة  تـدور  اإلنسـاين 
عـن  الناجـم  الثقـل  فضائـل 
الخفـة  وسـلبيات  السـتقرار، 
اإلنسـان  إليهـا  يسـعى  التـي 
للحفـاظ عـىل محيـط ل تربطه 
تؤثـر  قـد  عاطفيـة،  أوارص  بـه 
عـىل حركتـه، وغالًبـا مـا تكون 
بسـبب الحرب وعـدم القدرة عىل 
السـيطرة عىل مجريـات األمور.

إىل  الروايـة  هـذه  قـارئ  يدخـل 
عـوامل جديدة من الـرسد الروايئ 
الوقـت  بـذات  املبتكـر، واملشـبع 
الفلسـفية،  املناقشـة  بأسـاليب 
كونديـرا  يـد  تعمـل  حـن  ويف 
عـىل هـدم عـامل ألفناه، يسـعى 
نصـه مبـارشًة لبنـاء عـامل مواٍز 
متكامـل يخطـف جمهـوره مـن 

أخـرى. إىل  صفحـة 

كائن
ال تحتمل خفته 

لـ ميالن كونديرا

كتاب

فالكيري.. آخر محاوالت االنقالب على النازية

سينما

بعد االنتهاء من المونتاج يحار البعض 
بكيفية نشر الفيديوهات ومشاركتها، 

إال أن األمر أبسط مما تتوقع في يوتيوب.

كيف أرفع فيديو 
على يوتيوب
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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

حلول العدد السابق

أفقي
القرن . 1 يف  العريب  األدب  عميد   - القرى  أم 

املايض
توق واشتياق - يقوم مقام شخص آخر يف . 2

مهمة ما
السلم . 3 - يف  الوفود  واستقبال  ارسال  مهمة 

املوسيقي
التفاف - نصف مزاح. 4
أو . 5 الطعن  يقبل  ال   - االكتفاء  لحد  اطعمه 

التغير
ثني - متميزون. 6
7 . - ما  يشء  عى  حزنا  مرتفع  بصوت  بكاء 

يحاول الهروب من مسؤولية
مالمح - نصف ترام. 8
صعب الحصول عليه أو التمكن منه. 9

مع . 10 يدور  كوكب   –  - فو  الكونغ  يف  رتبة 
حركة عقارب الساعة عكس كواكب املجموعة 

الشمسية
عمودي

الجامعة . 1 من  يتخرج  مل  راحل  مرصي  أديب 
كتب العبقريات

الثقافة . 2 يف  إثر  له  كان  صيني  فيلسوف 
الصينية دهرا من الزمن

لجعل قلم الرصاص حادا )معكوسة( - جهة . 3
أو قَسم

األرض . 4 من  نستخرجها  التي  املواد 
ونستخدمها يف الصناعات )معكوسة(

بالخسارة . 5 دعاء   –  - )معكوسة(  حرفة 
والهالك وجاء يف سورة املسد

نصف تيمن. 6
ويحبها . 7 مسورة  خاصة  حديقة  يف  تجدها 

األطفال - ندر وقل
رضس - أسم علم ويعني من يتمتع بالحزم . 8

والقوة - – اسم فعل مبعنى أسكت ممر
مادة موجودة يف البحر وتستعمل يف عالج . 9

عاش  فرني  وفيلسوف  أديب   - الجروح 
عرص التنوير

ملك بابي عظيم اشتهر بنشاطاته العمرانية . 10
وواشتهر ببناء حدائق بابل املعلقة

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

تكون بعض املربعات الصغرة معبأة باألرقام بدايًة،

وعى الالعب 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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عنب بلدي - خاص      

مخرجـات  الركيـة  الرياضيـة  وزارة  تـدرس 
لقـاءات ونقاشـات، جـرت بـن ممثلـن عن 
املديريـات التابعـة لهـا يف وليـة "هاتـاي" 
ومدينة غـازي عنتـاب، وأعضاء مـن "الهيئة 
بخصـوص  والشـباب"،  للرياضـة  السـورية 
بنـاء منشـآت رياضيـة يف الداخل السـوري.

وزار وفـد الهيئـة الرياضية، متمثاًل برئيسـها 
محمـد ظـالل املعلـم، وآخريـن مـن املكاتـب 
التابعـة لهـا، مديريـة الرياضيـة يف مدينـة 
األول،  كانـون   21 الخميـس  عنتـاب  غـازي 
بعـد لقـاء جمعهم مبديـر الرياضة والشـباب 
يف "هاتـاي"، محمـد جميـل سـوز، بحضور 
الريـايض  امللـف  مديـر  قوظـان  محمـود 

السـوري يف الوليـة.
اللقـاءان جـاءا بعـد ثالـٍث مـع املسـؤول عن 
تـوب  إميـري  الركيـة،  الرياضـة  مديريـات 
أوغلـو، ومتحـورت الجتامعـات حـول آليـة 
العمـل والتعاون الريايض يف تركيا وسـوريا.

رئيـس "الهيئـة السـورية للرياضـة"، ظـالل 
الجتامعـات  إن  بلـدي  لعنـب  قـال  املعلـم، 
متثلـت بالحديث عـن دعم القطـاع الريايض، 
الرياضيـة  الهيئـة  أن أعضـاء مـن  موضًحـا 
األول  كانـون   30 يف  جرابلـس  سـيزورون 
الجـاري، مـع وفـد ريـايض تـريك، لحضور 
فعاليـة رياضيـة والحديـث بخصـوص بنـاء 

مالعـب داخـل سـوريا.
عـىل  توافـق"  "شـبه  عـن  تحـدث  املعلـم 
بنـاء خمسـة مالعـب صغـرة وثالثـة كبرة 
وصالتـن يف إدلـب وريفهـا، مشـرًا إىل أن 
الهيئـة الرياضيـة عرضـت العمـل يف باقـي 
املناطـق، "ولكنهـم أرصوا أن تكـون يف إدلب 

مـع دعمهـا بكافـة املسـتلزمات".
وناقشـت الجتامعات تسـهيل حركة الكوادر 
املنتميـة لــ "الهيئـة السـورية للرياضيـة"، 
للدخـول والخـروج مـن وإىل تركيـا، إضافـة 
إىل تنظيـم دورات تدريبية للحكام السـورين 

تركيا. يف 
مـن  املعلـم،  بحسـب  جـاءت  الجتامعـات 
ضمـن أخـرى لركيـا مـع الهيئـات العاملـة 
مـع الحكومـة املؤقتة، ومـن بينهـا الرياضة 
والصحـة وغرهـا مـن القطاعات، مؤكـًدا أن 
"املخرجـات رفعـت ألنقـرة التـي سـتبت يف 

األمـر وتحـدد التفاصيـل والتوقيـت".
وفرضـت "هيئـة تحريـر الشـام" سـيطرتها 
أيلـول الجـاري، بعـد  عـىل املنشـآت مطلـع 
تشـكيلها مكتًبـا للرياضـة، ثم اسـتبداله مبا 
أسـمته "املديرية العامة للرياضة والشـباب"، 
يف 16 أيلـول، إل أن الهيئـة الرياضيـة رفضت 

. يتها وصا
"تحريـر  سـيطرة  ظـل  يف  العمـل  وحـول 
نعمـل  زلنـا  "مـا  املعلـم  أوضـح  الشـام"، 
يف كثـر مـن املناطـق، كـام أن لجنـة إدلـب 
إىل  لفًتـا  اليـوم"،  حتـى  تعمـل  التنفيذيـة 
أن بنـاء املالعـب يكـون بعـد اختيـار املـكان 
لدينـا  بالتوافـق "ول فـرة زمنيـة معلومـة 

املسـألة". يف  للبـت 
وتعمـل "الهيئة السـورية للرياضـة يف خان 
شـيخون وقـرى وبلدات جبـل الزاويـة كاملة 
ودركـوش، إضافـة إىل مناطق أخـرى وصوًل 
إىل كتيـان، ومدينـة األتـارب يف ريـف حلـب 

الغريب.
تأسسـت "الهيئة السـورية للرياضـة" يف آذار 
من عـام 2014، كمنظمة مسـتقلة تحت اسـم 
"الهيئة العامة للرياضة والشـباب"، وَحوكمت 
عملها مـن خالل تبعيتهـا للحكومة السـورية 

املؤقتـة، مطلع أيـار املايض.
وتضـم 12 اتحـاًدا رياضًيـا، وخمـس لجـاٍن 
تنفيذيـة يف محافظـات درعا وريف دمشـق 
وحلـب وإدلـب وحـامة، بعـد تهجـر أعضاء 
لجنـة حـي الوعـر يف حمـص، إضافـة إىل 
أكـر مـن 140 ناديًـا داخـل وخارج سـوريا.
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تركيا تدرس 
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لحقـت انتكاسـة جديـدة نـادي ريال 
مدريـد اإلسـباين بعـد خسـارته عىل 
يـد غرميه التقليدي برشـلونة بثالثية 
"الرنابينـو"  ملعبـه  يف  نظيفـة 
منافسـات  ضمـن  جمهـوره،  وبـن 
الجولـة السـابعة عرشة مـن الدوري 
اإلسـباين، لتعمـق هذه الخسـارة من 

. حه جرا
أفقدتـه  بثالثيـة  الريـال  خسـارة 
املنافسـة  يف  األمـل  بعيـد  حـد  إىل 
بالـدوري بعـد أن أصبح الفـارق بينه 
وبـن البارسـا املتصـدر 14 نقطة، إذ 
يحتـل املركـز الرابع برصيـد 31 نقطة 
عـرش  برشـلونة  يربـع  حـن  يف 

الصـدارة بــ 45 نقطـة.
هـذا  نجاعتـه  أثبـت  برشـلونة 
املوسـم، بقيـادة مدربـه فالفـردي، 
مـن  خـاٍل  رتـم  عـىل  حافـظ  الـذي 
العديـد  غيـاب  رغـم  الخسـارات، 
الدفـاع  قلـب  أبرزهـم  النجـوم،  مـن 
أومتيتـي لإلصابة، والتعر يف سـوق 
النتقـالت الصيفية السـابقة حن مل 
ينجح النـادي بإبرام صفقـات كبرة، 
الـذي  دميبـيل  عثـامن  مـع  سـوى 
أصيـب يف مبارياتـه األوىل ومل يقدم 

اللحظـة. للنـادي حتـى  شـيًئا 
يف  إيقاعـه  فـرض  فالفـردي  لكـن 
فيـه  نجـح  عـال،  بتكتيـك  املبـاراة، 
يف  امللـيك  هجـوم  بامتصـاص 
الشـوط األول، وأجـره عـىل اللعـب 

امليـدان. منتصـف  يف 
الثـاين  الشـوط  يف  منطقتـه  وغـزا 
بثالثـة  املدريديـة  الشـباك  ليـدك 
أهـداف، عـن طريق سـواريز ومييس 

ثـم فيـدال.
ويظهـر تفـوق فالفـردي التكتيـيك 
الرازيـيل  لالعـب  باسـتثامره 
لقـب  عليـه  أطلـق  الـذي  باولينهـو، 
"الوحـش"، فرغـم النتقـادات التـي 
طالـت النـادي عقـب إبـرام الصفقة 
معـه قادًمـا مـن الـدوري الصينـي، 
حقيقـي  وتهديـد  قلـق  مصـدر  كان 

الريـال. ملرمـى 
كـام أنه سـجل سـتة أهـداف لصالح 
النـادي حتـى اآلن رغـم أنـه ل يلعـب 

الوقت. أساسـًيا طيلـة 
انتكاسـات  فـإن  املقابـل،  يف 
متواليـة لحقـت بامللـيك منـذ بداية 

مباريـات  ثـالث  إذ خـرس  املوسـم، 
بيتيـس  ريـال  أمـام  الـدوري  يف 
حـن  يف  وبرشـلونة،  وجرونـا 
تعـادل أربـع مـرات أمـام فالنسـيا 
مدريـد  وأتلتيكـو  وليفانتـي 

بيلبـاو. وأتلتيـك 
كـام حـل يف املركز الثـاين يف دوري 
أوروبـا  أبطـال  بـدوري  املجموعـات 
الـذي  اإلنكليـزي،  توتنهـام  خلـف 
خـرس أمامـه بثالثـة أهـداف مقابـل 
هـدف واحـد، والتـي كانت الخسـارة 
األوىل منـذ خمس سـنوات يف دوري 
املجموعـات، لبطـل أوروبا ملوسـمن 

متتالـن.
وكتيبـة  كبـار  لعبـن  وبوجـود 
احتياطيـة بقيمـة األساسـية، يحمل 
املـدرب  النتكاسـات  تلـك  مسـؤولية 
زيـن الديـن زيـدان، بحسـب محللن 
رياضـن، بسـبب السـتمرار بنفـس 
خـالل  بـه  لعـب  الـذي  األسـلوب 
املوسـمن املاضين املميزيـن للريال، 
ما سـمح للمنافسـن بفهم الطريقة 

. ا جيًد
إرشاك  عـىل  زيـدان  إرصار  أن  كـام 
املهاجـم كريـم بن زميـا، رغـم تدين 
مسـتواه وصيامـه عن الشـباك، كان 
لـه محـل مـن انتقـادات الجامهـر، 
عصـام  املبـاراة  معلـق  إن  حتـى 
الشـوايل وصفـه بــ "راعـي الجلطة 

امللـيك". لعشـاق 
البارسـا  مبـاراة  عقـب  قـال  زيـدان 
إنهـا "هزميـة صعبة للغايـة لكننا لن 
نغـر أي يشء، ل تفكـروا فيام حدث، 
عائلتكـم  مـع  لالسـتمتاع  اذهبـوا 
باإلجـازات وعودوا إلينا، املنافسـة مل 

بعد". تنتـه 
ويـرى محللـون أن انتكاسـات املليك 
رمبا تدفـع اإلدارة إىل إبـرام صفقات 
الشـتوية  النتقـالت  يف  ضخمـة 
يف  بارزيـن  لعبـن  مـع  املقبلـة، 
محاولـة إلنقـاذ الفريـق، خاصة وأن 
املليك سـيواجه يف مثن نهايئ دوري 
أبطـال أوروبـا باريس سـان جرمان 
وعـىل  بالنجـوم  املدجـج  الفرنـيس 
رأسهم نيامر دا سـيلفا ومبامبي، يف 
مبـاراة ل تقبـل القسـمة عـىل اثنن.

تجـاوز  الريـال  يسـتطيع  فهـل 
بعيـد؟ مـن  ويعـود  انتكاسـاته 

امللقـب  القـدم،  لكـرة  األسـرايل  املنتخـب  تأهـل 

بالكنغـر، إىل نهائيـات كأس العـامل التـي سـتقام 

يف روسـيا الصيـف املقبـل بـن 14 حزيـران و15 

متـوز، للمـرة الخامسـة يف تاريخـه يف محاولـة 

للقفـز بـن الكبـار وتحقيـق إنجـاز تاريخـي.

الكنغـر تأهـل إىل النهائيـات بعـد مسـرة طويلـة 

امتـدت لعامـن، بدأهـا يف التصفيـات اآلسـيوية 

املؤهلـة يف املجموعـة الثانية إىل جانـب منتخبات 

السـعودية واليابـان واإلمـارات والعـراق وتايالند، 

ليحقـق املركـز الثالـث بعـد حصـده 19 نقطـة من 

وخسـارة  تعـادلت  وأربعـة  انتصـارات  خمسـة 

اليابان. أمـام  واحـدة 

املركـز الثالـث أهلـه إىل امللحـق اآلسـيوي ليلعـب 

فيه أمـام املنتخـب السـوري صاحب املركـز الثالث 

التعـادل  عليـه  ليفـرض  األوىل،  املجموعـة  يف 

البديلـة  )األرض  ماليزيـا  يف  اإليـاب  مبـاراة  يف 

للمنتخـب السـوري( قبـل أن يفـوز عليـه بهدفن 

مقابـل هـدف بالوقت اإلضـايف يف مبـاراة اإلياب 

إىل  ويتأهـل  بالتأهـل،  السـورين  حلـم  لينهـي 

فيـه  واجـه  الـذي  آسـيا،  الكونـكاكاف-  ملحـق 

يف  التعـادل  عليـه  وفـرض  هنـدوراس  منتخـب 

مبـاراة الذهـاب قبـل أن يحقـق الفـوز عـىل أرضه 

وبـن جمهـوره بثالثة أهـداف لهدف واحـد، معلًنا 

النهائيـات. إىل  التأهـل 

قرعة كأس العالم
مشـوار كأس العامل بـدأ مع األسـرالين ألول مرة 

يف 1974، حـن أقيمت البطولـة يف أملانيا الغربية، 

وخـرج املنتخب مـن الـدور األول دون تسـجيل أي 

 2006 اإلنجـاز يف نسـخة  هـدف، يف حـن كان 

التـي أقيمـت يف أملانيـا عندمـا تأهـل إىل دور 16 

بعـد احتاللـه املركـز الثـاين بعـد الرازيـل، قبل أن 

يخـرس أمـام إيطاليـا يف دور 16 بركلـة جـزاء يف 

الدقيقـة الرابعـة من الوقـت بـدل الضائع.

ويف نسـخة 2010 يف جنـوب إفريقيـا مل يحالـف 

األول  الـدور  مـن  خـرج  عندمـا  الحـظ  الكنغـر 

بالرغـم مـن حصده أربـع نقـاط من فـوز وتعادل 

وخسـارة، إل أن فـارق األهـداف صـب مبصلحـة 

منتخـب غانـا الـذي رافق أملانيـا إىل الـدور الـ 16.

الرازيـل  يف    2014 مبونديـال  وقـع  حـن  يف   

ضمـن مجموعة املـوت إىل جانب إسـبانيا وهولندا 

وتشـييل ليخـرج مـن الـدور األول بثـالث هزائم.

الكنغـر يبحـث يف روسـيا عـن إنجاز جديـد والقفز 

إىل الـدور 16 عـن طريـق الديوك الفرنسـين بعدما 

وقـع معهـم يف نفـس املجموعـة يف قرعـة كأس 

العـامل إىل جانب البرو والدمنـارك، يف مجموعة لن 

تكون سـهلة لألسـرالين، خاصة وأنهم دون مدرب 

حالًيـا بعدمـا قـدم أنجـي بوسـتيكوغلو اسـتقالته 

الشـهر املايض، يف حـن أعلن التحاد األسـرايل أن 

املـدرب الجديد سـيعلن عنـه منتصف شـباط املقبل، 

أي قبـل انطـالق النهائيـات بأربعة أشـهر فقط.

تأسيس االتحاد األسترالي
تأسـس التحاد األسـرايل لكرة القدم يف العام 1961، 

وانضـم إىل “فيفـا” يف 1963، وتقـدم بطلب رسـمي 

لالنضـامم إىل اتحـاد القـارة األقـرب إليـه )آسـيا(، 

لكـن دون موافقـة، مـا دفعه إىل تشـكيل اتحـاد قارة 

أوقيانوسـيا عـام 1966، والـذي ضـم 12 منتخًبا.

التحـاد  إىل  النضـامم  أسـراليا حاولـت مرتـن 

اآلسـيوي دون جدوى قبل املوافقـة يف آذار 2005، 

العضويـة  منـح  اآلسـيوي  التحـاد  أعلـن  حـن 

بـرشط موافقـة التحـاد األوقيانـويس و”فيفـا” 

عـىل ذلـك، وهـذا مـا حصـل بعـد ذلـك بأسـابيع 

قليلـة، ليضـع اسـمه بـن الكبـار دامئًـا يف كأس 

أسـيا، إذ مل يغـب عن أمم آسـيا منـذ انضاممه فقد 

تأهـل يف نسـختي2007 و2011، قبـل أن يحصـد 

اللقـب يف 2015 عـىل حسـاب كوريـا الجنوبيـة.

أبرز الالعبين
ويضـم املنتخـب األسـرايل كوكبـة مـن النجـوم 

الذيـن يلعبـون يف الدوريات األوروبيـة واإلنكليزي 

تحديـًدا، ومنهـم املهاجـم تيـم كاهيـل الـذي لعب 

يف صفـوف إيفرتون سـابًقا يف حن يلعـب حالًيا 

مـع ميلبـورن سـيتى، وميتلـك قـدرة ھائلـة عىل 

تسـجیل األھـداف بالرأس عـىل الرغم مـن تواضع 

قامتـه، يف حـن لعب ميـيل جدينـاك يف صفوف 

كريسـتال بـالس اإلنكليزي سـابًقا ويلعـب حالًيا 

بأنـه  ويعـرف  اإلرسائيـيل،  حيفـا  مـكاىب  مـع 

صاحـب تسـديدات بعيـدة املـدى، ولُّقـب مـن قبل 

أحـد املدربـن بــ “القاتـل الصامت".

الكنغر األسترالي
يحاول القفز بين الكبار في كأس العالم 

مونديال بيديا
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تكتيك الكالسيكو.. 

"الوحش"
غلب "الجلطة"



لـو أن حكومـة اإلنقـاذ اإلدلبيـة التابعـة لــ 

الشـام” كانـت تبحـث عـن رشعيـة  “فتـح 

عـىل  الشـغلة  معهـا  و”دقـرْت”  انتخابيـة، 

صـوت واحـد، لكنـت أجريـت تعدياًل بسـيطًا 

“إذا  العبـد:  بـن  الشـاعر طَرََفـة  عـىل قـول 

القـوم قالـوا..”، وجعلُته مكسـوَر الوزن عىل 

اآليت: النحـو 

إذا اإلنقـاذ قالـْت َمـْن يَُصـّوْت ِخلْـُت أننـي، 

ُعِنْيـُت، فلـم أكسـْل ومل أتََبلَّـِد 

وهرعـُت إىل أقرب صنـدوق انتخايب أممي يف 

دول التـرشد و”َدَززُْت” لهـم فاكًسـا يتضمـن 

صـويت النتخـايب معطرًا، مع رسـالة شـكر 

النـار  إطـالق  أن  ولـول  وتأييـد..  وامتنـان 

)القويـس( ممنـوع يف البـالد السـتعامرية 

لسـحبت لهـم مشـطن مـن الَفـرْد السـتندر 

الـذي قـال بحقـه املطـرب: َفـرَْدك اسـتندر يا 

أبـو قـدور، يـرضب رضب روشـيش. 

السـبب يف نوبـة الحـامس املفاجئـة هـذه، 

برصاحـة، هـو القـرار الشـجاع الـذي اتخذته 

حكومـة اإلنقـاذ مؤخـرًا، وينـص عـىل إلزام 

النسـاء األرامـل اللـوايت يعشـن يف املناطـق 

“املحـررة” بالسـكن مـع “ُمْحرَم رشعـي” أو 

بجـوار املحرم، وقـد جاء يف البيـان املصاحب 

لهـذا القـرار أن غايـة القـرار هـو “الحفـاظ 

عىل سـمعة األخت األرملة، وأن يكـون املُْحرَُم 

عونًـا لهـا، ورادًعـا لـكل طامـع” )املصـدر: 

بلـدي(. عنب 

برأيـي املتواضـع، إن هـذا القـرار لـن يكـون 

“وحـَده” منقـًذا للدولـة التـي نطمـح لبنائها 

يف املسـتقبل بعـد أن نتخلـص، بعـون اللـه، 

مـن نظـام األسـد الـذي ثرنـا يف الــ 2011 

لـيك نسـقطه، وإمنا هـو خطـوة يف التجاه 

الصحيـح، وأما الخطـوات األخرى فاسـمحوا 

يل أن أرشـدكم إليهـا، راجًيا إياكـم أن تُصدروا 

مبضمونهـا قـراًرا وتعميـاًم، وهـي أل يكون 

وجـوُد املحـرم يف البيت شـكالنًيا، بـل فعاًل، 

فيمنعهـا مـن مغـادرة املنـزل إذا مل يكـن مثة 

حـالت بالغة الـرضورة، ويصمم لهـا املالبس 

التي يجـب عليها أن ترتديهـا فيام لو اضطرت 

للخروج ل سـمح اللـه، فتكون سـوداَء كامًدا 

لونُهـا، تُغطي الوجـه كامـاًل، وبضمنه فتحتا 

العينـن وفتحة املنخـار، ويتـدىل ثوبها حتى 

حينـام  األرملـة،  تـرك  فـال  األرض،  يصـل 

متـي ويسـحبها أحـُد محارمهـا الصغـار، 

“وسـخاية” كبـرة أو صغرة إل وتَشـحطها 

بثوبهـا، وأن يتفـرغ املحـرم، يف النهـار وآناء 

الليـل، لحاميتها مـن أعامل الشـيطان، فيبعد 

ِمـْن متناول يدهـا الورق واألقـالم والالبتوبات 

تخـط  أن  لهـا  يخطـر  فقـد  والتابلوهـات، 

مكتوبًـا غرامًيـا لبعـض الفجـار والفسـاق، 

وأن مينـع تـداول أصـوات الطبـول والزمـور 

واملعـازف الوتريـة بوجودها، ويحظـر اقتناء 

أي نـوع مـن الكومبيوتـرات وأجهـزة التلفزة 

إىل  بالفسـوق خالًصـا، واصـاًل  تـأيت  التـي 

البيـت، مـع اإلعفـاء مـن خدمـة التوصيل.

الكريـم، ل أشـلف  يـا سـيدي  لعلمـك  وأنـا، 

أتحـدث عـن معرفـة  َشـلًْفا، وإمنـا  كالمـي 

ودرايـة، فالشـعبان األملـاين واليابـاين كيف 

نهضـا وبلغا تلك الـذرى الحضارية السـامقة 

بعـد الحـرب العامليـة الثانيـة؟ بـكل بسـاطة 

اسـتطاعوا  ألنهـم  وتطـوروا  نهضـوا  هـم 

وجعلـوا  األرامـل،  سـمعة  عـىل  الحفـاظ 

محارمهـن يعيشـون عاطلـن عـن العمل، ل 

كاَر لهم ول شـغل سـوى مراقبتهن، ومنعهن 

مـن التنفـس، وحينـام كان أي رجـل يابـاين 

أو أملـاين يستشـهد رسعـان مـا يـأيت أحـد 

املجاهديـن ويتزوجها، فيسـر عليها، ويبقى 

املجتمـع صاعًدا يف سـلم التطور كـام لو أنه 

صـاروخ ُمَجنَّـح! 

أنا مع حكومة 
اإلنقاذ واألرامل
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نبيل الشربجي

أطلــق ناشــطون ســوريون حملــة تضامنيــة 
مــع طفــل فقــد عينــه يف الغوطــة الرشقيــة.

ــم  ــايض، وس ــبوع امل ــالل، األس ــرش خ وانت
“#SolidarityWithKarim”، ويعنــي التضامــن 
مــع كريــم، الطفــل الــذي فقــد عينــه 
اليــرسى وتحطمــت جمجمتــه وفقــد والدتــه، 
إثــر قصــف اســتهدف منــزل العائلــة يف بلــدة 

ــة. ــة الرشقي ــة بالغوط حموري
الحملــة،  أســهموا يف  الناشــطن  مئــات 
ونــرشوا صــوًرا وضعــوا فيهــا أيديهــم عــىل 
أعينهــم، عــر مواقــع التواصــل الجتامعــي.

ــن  ــع تضام ــة م ــة إىل العاملي ــت الحمل وانتقل
نجــم نــادي بايريــن ميونيــخ األملــاين واملنتخب 
الفرنــيس، فرانــك ريــري، ثــم بعــدة حمــالت 

ــا. يف دول مــن العــامل أبرزهــا تركي
وأجــرت وكالــة “األناضــول” يف وقت ســابق، 
ــن،  ــد الرحم ــم عب ــل كري ــن الطف ــًرا ع تقري
ــش  ــهرين، ويعي ــر ش ــن العم ــغ م ــذي يبل ال
ــده  ــع وال ــوى م ــت س ــدة بي ــوم يف بل الي

ــف. ــب القص ــوا عق ــن نزح ــه، الذي وإخوت
ــدة  ــة، يف بل ــه الزراعي ــد رب األرسة أرض وفق

ــام 2013،  ــا ع ــه منه ــب نزوح ــا، عق القيس
ــا. ــارك إىل محيطه ــول املع ــد وص بع

ــم يف لقــاءات مــع وســائل  ــد كري وقــال وال
إعــالم محليــة إن زوجتــه توفيــت قبــل نحــو 

شــهر، حــن كان كريــم يف شــهره األول.
ويعيــش نحــو 350 ألــف مــدين يف الغوطــة 
يف  صعبــة،  إنســانية  ظروًفــا  الرشقيــة، 
ــران  ــل الط ــن قب ــتمر م ــتهداف مس ــل اس ظ
ــد  ــي تحص ــة، الت ــف املدفعي ــريب وقذائ الح

ــي. ــبه يوم ــكل ش ــن بش أرواح املدني
ــه  ــه ووالدت ــة عم ــع زوج ــم م ــب كري وأصي
ــقوط  ــر س ــة، إث ــوق حموري ــاحة س يف س
ــم،  ــب منه ــكان قري ــة يف م ــة مدفعي قذيف

ــة. ــن الغوط ــطن م ــق ناش وف
وتشــابه الحملــة تلــك التــي أطلقــت تضامًنــا 
مــع الطفلــة اليمنيــة بثينــة، الناجيــة الوحيدة 
مــن أرستهــا إثــر غــارة عــىل منزلهــم 
بصنعــاء، يف آب املــايض، والتــي حظيــت 
بتعاطــف عاملــي كبــر، ووصلــت قبــل أشــهر 
العــالج  لتلقــي  الســعودية  العاصمــة  إىل 

ــة. ــة الطبي والرعاي

عملل  وورشلة  الدوليلة  اإلنقلاذ  لجنلة  أعلنلت 
“سمسلم” علن حصولهلا على دعلم ملادي لتعليم 
أطفلال الالجئني السلوريني باسلتخدام شلخصيات 

الكرتونيلة. “سمسلم” 
وتُقلدر قيملة املنحلة، التلي حصللت عليهلا اللجنلة 
ملن مؤسسلة “جلون دي وكاثريلن يت ملاك آرثر” 
األمريكيلة، بلل 100 مليلون دوالر، وفلق ملا ذكرت 
 21 الخميلس   ،))BBC الريطانيلة  اإلذاعلة  هيئلة 

األول. كانلون 
وملن املقلرر تقديم هلذه الرامج التعليميلة لألطفال 
اللجلوء،  بللدان  ويف  سلوريا  داخلل  السلوريني 

وخاصلة يف لبنلان واألردن والعلراق وتركيلا.
وتعتلر هذه املنحلة إحدى أكلر الترعلات الخرية 
الفرديلة ملرشوع تعليمي، وسلوف تتضمن السلنوات 
األوىل ملن الرناملج معالجة الصدمة النفسلية لدى 
األطفلال السلوريني الناجمة عن الرصاع يف سلوريا، 

باإلضافلة إىل مراكلز لتنميلة الطفلل، تعملل على 
تقديلم النصائح واإلرشلادات لآلباء.

السلام”  “الضغلط  معالجلة  على  تركلز  كلا 
اللذي يعلاين منله أطفلال الالجئلني، والناجلم 
والعقليلة  الصحيلة  الرعايلة  توفلر  علدم  علن 
األملان  وانعلدام  القلادم،  للجيلل  الالزملة 

الكبلار. ملن  والدعلم 
جيفلري  سمسلم”،  عملل  “ورشلة  رئيلس  وقلال 
دون، إن أزملة الالجئلني السلوريني هلي “القضيلة 
اإلنسلانية الرئيسلية يف عرصنلا”، واعتلر أن هلذا 
الرناملج التعليملي “قلد يكلون أهلم مبلادرة على 

اإلطلالق”.
ويقلدر علدد الالجئلني السلوريني مبلا يزيلد علن 
%40 منهلم ملن  خمسلة ماليلني الجلئ سلوري، 
األطفلال، وفلق إحصائيلات منظملة األملم املتحلدة 

)يونيسليف(. للطفوللة 

وتعتلر االسلتجابة ملتطلبلات الالجئلني السلوريني 
املجتملع  يواجههلا  التلي  التحديلات  أكلر  إحلدى 
ملن  األطفلال  ملن  العديلد  تلرب  ملع  اللدويل، 
التعليلم، باإلضافلة إىل علدم توفلر أدىن مقوملات 

املخيلات. يف  لالجئلني  الحيلاة 
ملن جانبه، قلال رئيس لجنلة اإلنقاذ الدوليلة، ديفيد 
ميليبانلد، إن التمويل سليحقق األملل والفرصة لجيل 

من األطفلال الالجئني.
وأضلاف، يف حديثله إىل "BBC"، “يف الوقت الذي 
املنظلات غلر  الحكوملات، تحتلاج  تراجلع فيله 
الحكوميلة واملانحلني إىل التعجيلل، وهلذا ملا نراه 

كبرة”. وبطريقلة  هنلا 
ويسلتخدم الرناملج التعليملي شلخصيات كرتونية 
املتمثلل  األطفلال “شلارع سمسلم”،  برناملج  ملن 
بشلخصيات مثلل بلدر وأنيلس، مللا لها ملن تأثر 

يف حيلاة األطفلال.

)BBC( "برنامج تعليمي لألطفال السوريين باستخدام شخصيات "سمسم

العالم يتضامن مع كريم


