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فتاة لم تعش 
مآسي الحرب..

عانت كوابيسها

الضمير"،  و"تأنييب  اليذات"  "جليد 
أصبحتيا مشيكلتني يف حياة سيوزان، التي 
اعتيادت سياع قصيص اغتصياب وقتيل 
بالسيجون،  سيوريات  لفتييات  وتعذييب 
يف أثنياء عملهيا بالدعيم النفيي يف أحد 

الصحيية. املراكيز 
تعيرف سيوزان )20 عاًما( أنهيا مل تعش 
ميآيس فعليية للحيرب يف سيوريا، ورمبا 
هيذا ميا يزعجهيا، فيا يوجيد أحيد مين 
جيراء  عيّذب  أو  اعتقيل  أو  قتيل  عائلتهيا 
الحيرب، ميا دفعها إىل وضع نفسيها مكان 

كل فتياة كانيت تقابلهيا وتسيمع قصتهيا، 
محملية نفسيها مسيؤولية ليسيت بيدهيا، 

متسيائلة "مياذا ليو كنيت مكانهن".
تعمل سيوزان يف مركيز للصحة النفسيية 
إىل  خاليه  مين  اضطيرت  لبنيان،  يف 
مين  متيررات  سييدات  ميع  االحتيكاك 
الحيرب، ذليك املركيز اليذي تحوليت فييه 
سيوزان من استشارية نفسيية إىل مريضة 
بحاجية فعليية لاستشيارة، بعد سياعها 
إىل  أذنيهيا  خرقيت  "مروعية"  قصًصيا 

... النفسيية  صحتهيا 
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دوار المشنقة في مدينة السويداء - آب 2018 )عنب بلدي(

مختطفات السويداء.. تراٍخ ومصير مجهول

"وافد أبو طرابة".. 
النظام يغلق 

قضية البلعوس 
من معتقالته

السويداء - نور نادر 

اميرأة   21 املختطفيات  عيدد  ويبليغ 
ومثانيية أطفيال، وكان التنظيم اختطفهم 
خيال الهجيات األخرة التي اسيتهدفت 
السيويداء، وقتيل فيهيا أكير مين 200 
شيخص بينهم نسياء وأطفيال، معظمهم 
املحياذي  الرشقيي  الرييف  قيرى  مين 

السيورية. للباديية 
التيي يقودهيا  املفاوضيات  وإثير فشيل 
شييوخ عقيل طائفية املوحديين اليدروز 
للعميل  االجتاعيية"  "الهيئية  طالبيت 
الوطنيي أهيايل املخطوفيني بتفويضهيم 
بشيكل رسيمي، دون أن تحصل عىل ذلك 

اليوم. حتيى 

تراخ غير مفهوم
يقيول شياب مين قريية الشيبيك، والتي 
إن  املخطوفيني،  غالبيية  منهيا  ينحيدر 
أهميية  إىل  يلتفيت  مل  اآلن  حتيى  أحيًدا 

الترسييع يف حيل القضيية، خاصية بعد 
ووفياة  عيار  أبيو  مهنيد  الشياب  قتيل 
إحيدى املخطتفيات، وهيي أم عهيد زهية 
السييئة  الظيروف  بسيبب  الجباعيي، 

فيهيا. املوجوديين 
ذكير  عيدم  )طليب  الشياب  ويؤكيد 
جيدي  تفياوض  أي  غيياب  اسيمه( 
ال  األمير  وأن  املختطفيات،  قضيية  يف 
وإمنيا  الجبيل  مسيتوى  عيىل  يقتير 
عيىل مسيتوى سيوريا ككل، مشيرًا إىل 
أن  مفادهيا  رسيالة  وجهيت  روسييا  أن 
النظيام  ميع  أصبيح  املختطفيات  مليف 
السيوري "يف أيد أمينة"، يف إشيارة إىل 

رسيمي. غير  بشيكل  االنسيحاب 
وتزامين ركيود قضيية املختطفيات ميع 
األسيد  قيوات  بدأتهيا  عسيكرية  عمليية 
باديية  يف  لهيا  املسياندة  وامليليشييات 
السيويداء، مبشياركة التشيكيات املحلية 

املحافظية. يف  العاملية 
ويف آخير التطيورات التيي أعلنيت عنهيا 

قيوات األسيد، قاليت إنهيا سييطرت عىل 
مناطيق "اسيراتيجية" من ييد التنظيم، 
بينها سيوم الطثموين، خربية األمبايش، 
تيال الهيربيية، رسيوم ميروش، سيوح 
النعامية، ضهيرة راشيد، زريبيية، خربة 
الشيهرية، وادي الرمليان، وادي شيجرة، 
زملية نيارص، النهييان، تيل الضبيع، تل 

الضبيعيية، وقرب الشييخ حسيني.
وبحسيب الشياب، املطليع عيىل تطيورات 
عمليية التفاوض، فيإن عملية قوات األسيد 
العسيكرية تنيم عين "تجاهل وتيراخ غر 

مفهيوم لقضيية إنسيانية معلقة".
ويقابيل الراخيي غر املفهيوم من جانب 
النظام السيوري، غياب تنظييم "الدولة" 
إن  حتيى  كاميل،  بشيكل  الواجهية  عين 
التسيجيات املصيورة التيي نيرشت عين 
املختطفيات مل يتم تبنيها بشيكل رسيمي 
من قبليه، ما يعّقيد القضية بشيكل أكرب، 
ويفتيح البياب أميام تسياؤالت وتكهنات 

مصرهن. حيول 

جهات تدخل على الخط
وتبعاتيه،  مسياعيه  تتضيح  مل  كتطيور 
تشيكلت لجنية أهلية مين املحافظية بعد 
عائيات  مين  تفوييض  عيىل  حصولهيا 

املخطوفيني.
املفاوضيات  غرفية  مين  وقيال مصيدر 
لعنيب بليدي )طليب عيدم ذكر اسيمه( 
إن اللجنية تضيم مجموعية مين رجيال 
 ،13 عددهيم  ويبليغ  اختصياص،  ذوي 
بينهيم رجيال قانيون مهمتهيم الدخول 
يف عمليية التفياوض حول اإلفيراج عن 

املختطفيات.
اللجنية  أعضياء  باقيي  يختليف  بينيا   

إليهيم. املوكلية  املهيات  حسيب 
التيي  األخيرة  اليرشوط  بيني  ومين 
التنظييم، سيحب قوات األسيد  طرحهيا 
مين أرايض السيويداء، وعدم مشياركة 
أبنياء الجبيل بيأي معركية إىل جانبهيا، 
أرايض  اسيتخدام  ملنيع  باإلضافية 

ضيده. املعيارك  يف  السيويداء 

حادثة إعدام تغضب الشارع 
الظيروف  مين  اآلخير  الجانيب  عيىل 
أعدميت  السيويداء،  بهيا  متير  التيي 
مجموعيات تتبيع ليي "الحيزب القومي 
"نسيور  باسيم  املعيروف  االجتاعيي" 
ينتميي  إنيه  قييل  عنيًرا  الزوبعية" 
األمير  اإلسيامية"،  "الدولية  لتنظييم 
اليذي أحيدث غضبًا بيني أهيايل املدينة، 
انتقيدوا فييه الطريقية التي متيت فيها 

العنير. تصفيية 
وتجيزم إمييان )طلبيت عدم ذكر اسيمها 
الكاميل( أن حادثية اإلعيدام هيي صنيعة 
بيي  األهيايل  إللهياء  السيوري،  النظيام 
حيرق  مين  يحققهيا  وهميية  "بطيوالت 

جثيث مقاتيي داعيش".
وتقيول الشيابة لعنيب بليدي، إن إعدام 
"الداعيي" بشيكل فيوري يشير إىل 
سييا  ال  الشيهود،  قتيل  النظيام  نيية 
أنهيم قيد يقيودون إىل شيبكات أخرى 
عيىل  األخيرة  الهجيات  يف  متورطية 

النسياء. املدينية وخطيف 
ودعيت الشيابة إىل فتيح تحقييق حيول 
األشيخاص املسيؤولني عن عمليية اإلعدام، 
والتيي تزامنيت ميع توتير يعيشيه "جبل 
العيرب" عيىل خلفيية غيياب أي تطور يف 
قضيية املختطفات، معتيربًة أن "األرسى قد 
يكونيون وسييلة ضغيط يف املفاوضات".

أميا مشيايخ عقيل الطائفة، فقيد أصدروا 
بيانًيا اسيتنكروا فييه التمثييل بالجثيث، 

وأوصيوا بعيدم تكيرار ذلك مجيدًدا.
ووصفيوا الحادثة باملنافية واملسييئة ملجتمع 
السيويداء، وقالوا إن "البعض قاموا بارتكاب 
ميا حيرم الليه وميا حرمتيه اإلنسيانية من 
متثيل بالجثث ومغاالة باالسيتعراض الكاذب 
واملخالف للدين والعقيدة التوحيدية والعرف 

الجبل". وأخاق أهيل 
كيا دعيوا األهيايل واملقاتلني ليي "الثبات 
والتصيدي للهجات املتوقعة مين التنظيم 
وعيدم الهيروب أو النزوح ملناطيق أخرى".

اليوم، مع غياب أي مسعى من جانب  ل يزال مصير مختطفات السويداء لدى تنظيم "الدولة اإلسالمية" مجهوًل حتى 
التنظيم على عدة نقاط  التي يصر فيها  المفاوضات،  للتوصل لتفاق يطلق سراحهن، والحديث عن فشل  السوري  النظام 

التنفيذ. مستحيلة  المحافظة  وشخصيات  رؤوس  تراها 

عنب بلدي - السويداء 

مل يكين وافيد أبيو طرابية، املوليود يف عيام 
السيويداء، فقيد  1969، شيخًصا عاديًيا يف 
شيكل عيىل ميدى فيرة إقامتيه يف املحافظة 
حاليًة فرييدة، وكان "صاحيب مهنية" بيرز 
أثير  تحقييق  اسيتطاع  متعليم  كشيخص 

"فرييد". ومهنيي  اجتاعيي 
 يف 7 مين آب الحيايل، أعلن النظام السيوري 
عن وفياة "أبو طرابية"، وهو الشياهد الوحيد 
عيىل اغتييال الشييخ وحييد البلعيوس، بعيد 
أن اعتقيل مين قبيل مخابيرات النظيام واتهم 
بالوقيوف وراء حادثية االغتييال، بعيد عرض 

اعرافاتيه عيىل شاشية التلفزيون السيوري.
جياء اإلعيان عن الوفياة بصورة غر رسيمية 
عين طريق كتياب موجه مين محكمية امليدان 
يف  النفيوس  دائيرة  إىل  الثانيية  العسيكرية 
السيويداء تعلمهيا بأنيه "فيارق الحيياة" يف 
أييار عيام 2016، ويشير الكتياب إىل وفاته 
بإعيام  التأخير  معليًا  طبيعيي،  بشيكل 
النفيوس بواقعية الوفياة بيي "أن الظروف مل 

. " تسمح
ورغيم ذلك رفضت عائلية "أبو طرابية" إقامة 
مراسيم تأبيني البنهيا، ومتسيكت برباءته من 
التهيم املنسيوبة ليه، وقاليت إنها علميت قبل 
يوميني من صفحيات التواصل عن وفياة "أبو 
طرابية"، لكنهيا مل تحصيل حتيى اآلن عيىل 
تقريير طبيي مفصيل عن سيبب الوفياة ومل 

تتسيلم جثانيه أصواًل.

 مضايقات مطلع الثورة
اسيتطاع "أبيو طرابية" مين خيال عاقاتيه 
يف السيويداء قبيل الثيورة السيورية أن يكون 

املسيؤول األول عين تصليح جميع السييارات 
الحكوميية واألمنيية، ما جعيل املجتمع حينها 
يتهميه بارتباطيه باألمن، ليرشيح فييا بعد 
النتخابيات املجالس املحلية، وحقيق فوزًا فيها 

رغيم أنيه غر مدعيوم مين "قامئية البعث".
ظيل "أبيو طرابية" موظًفيا يف البلدية حتى 
بدايية الثورة السيورية عيام 2011، وتعرض 
ملضايقيات كثيرة بسيبب مواقفيه ووقوفيه 
الدائيم يف وجه الفسياد، وحني قدم اسيتقالته 
مل تُقبيل، بيل تعرضيت سييارته إلطياق نار، 
ميا دفعيه للتفيرغ للعميل اإلغيايث وخدمية 

. لاجئني ا
 

 2013 نقطة تحول 
بعيد دخيول "الجييش الحير" إىل السيويداء 
يف عيام 2013 بقيادة املازم املنشيق خلدون 
زيين الدين، وانيدالع معارك لعدة أيام، شيارك 
"أبيو طرابية" يف تسيهيل وتسيير العمليات 
العسيكرية، والتي انتهت مبقتيل خلدون و20 

عنرًا مين السيويداء ودرعا.
وفييا بعيد اضطير وافيد ملغيادرة املحافظة 
بشيكل غير رشعيي، وقييل حينها إنه سيافر 
بعيد ذليك إىل األردن ومنها إىل لبنيان فركيا 
حيث افتتيح هناك محيًا لتصليح السييارات، 
لكين النظيام السيوري ظيل ييروج أنيه يف 

اللجياة ميع مقاتيي "الجييش الحر".
دخيل "أبو طرابية" إىل السيويداء خال فرة 
غيابه مرتيني، األوىل يف نهاية 2014 والثانية 
قبيل ثاثة أشيهر مين اغتيال البلعيوس، إذ إن 
وجيود "حركية رجيال الكرامية" وحفاظهيا 
عىل املطلوبيني داخل حدود السيويداء خلقت 

عنيد وافيد أميًا يف بقائه بيني أهله.
وبشيهادة رجيال حارتيه كان وافيد يف منزله 

موكيب  اسيتهدف  اليذي  التفجير  لحظية 
البلعيوس، أيليول 2015، ميا ينيايف اعرافه 
عىل شاشية التلفزيون السيوري بأنه كان يف 

حينها. الجبيل 
 بينيا تقيول أرستيه إن أول خروج ليه يومها 
كان يف السياعة العيارشة لييًا بعيد إسيقاط 
التمثيال األكرب لحافظ األسيد وسيط السياحة 
الرئيسيية يف املحافظية، وهيذا ميا كان أميًا 
ليدى األهيايل بأنيه نهايية حكيم األسيد يف 

السويداء.
بعيد أيام مين التفجر ذهب "أبيو طرابة" إىل 
مضافية البلعوس ليحتمي هنياك، بعدما بدأت 
بوادر إعادة ترتيب املدينة واسيتعادة سييطرة 
القيوى األمنيية التابعة للنظام السيوري عليها 

. تظهر
لكين بعيض الشيبان طلبيوا منيه مرافقتهم 
إىل حجرة الشييخ ركان األطيرش بدعوى أنه 
طليب رؤيتيه، لكنيه مل يصيل إىل الحجيرة، 
بيل تيم تسيليمه مليليشييا "كيال جنيود" 
التابعية لألمين العسيكري عين طرييق ابن 
أخت كيال، واليذي كان مقاتًا مع مشيايخ 
الكرامية، لتكشيف خيانته الحًقيا ويطرد من 

. لفصيل ا
شيعبيًا  حيراكًا  شيهدت  السيويداء  وكانيت 
عقيب اغتييال البلعيوس، ميا أدى إىل شيل 
عيىل  النظيام  وكان  املؤسسياتية،  الحركية 
قاليه  ميا  السيقوط هنياك، بحسيب  وشيك 
عهيد  السيويداء،  مين  املنحيدر  الصحفيي 

بليدي. لعنيب  ميراد، 
وأضياف ميراد، "يعتيرب أبيو طرابة الشياهد 
عين  النظيام  روايية  كيذب  عيىل  الوحييد 
الشيهادة  عيىل  إجبياره  تيم  إذ  التفجريين، 

الرسيمي". التلفزييون  عيرب  اليزور 
وحيد البلعوس وافد أبو طرابة
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إدلب أمام تهديدات األسد
والتفاهمات الروسية- التركية 

تمر محافظة إدلب بمرحلة قد تكون "األصعب" في الوقت الحالي على المستويين السياسي واألمني، وتقف أمام تهديدات من قبل 
قوات األسد والميليشيات المساندة لها، وما ستؤول إليه التفاهمات الروسية- التركية حولها، كونها منطقة مشمولة باتفاق "تخفيف 

التوتر" في "أستانة".

عنب بلدي- خاص  

مل تنقطيع التحلييات والتسياؤالت عين 
املصر الذي سيتؤول إلييه محافظة إدلب 
يف األييام املقبلية، وحتيى الييوم تنيدرج 
دون  التخمينيات،  إطيار  يف  جميعهيا 
التوصيل لرؤيية واضحية عين املسيتقبل 
الجديد الذي سييقبل علييه املدنيون فيها، 
إىل جانيب الفصائل العسيكرية، وأبزرها 

الشيام". "هيئية تحرير 
وامليليشييات  األسيد  قيوات  واسيتقدمت 
املسياندة لهيا يف األيام املاضيية تعزيزات 
إىل محيطهيا، كخطيوة تنذر ببيدء عملية 
ميع  ذليك  وتزامين  مرتقبية،  عسيكرية 
مناشير ألقاهيا الطيران املروحيي فوق 
عيدة مناطيق طالبيت األهيايل القاطنني 
فيها بيرورة االنخيراط يف "املصالحة" 

السيوري. النظام  ميع 
روسيية  تريحيات  سيبقته  ذليك  كل 
اعتيربت فيهيا أنها ليسيت بصدد بيدء أي 
عمليية عسيكرية، وعوليت عيىل فصائل 
مليف  حيل  يف  املعتدلية"  "املعارضية 
"تحريير الشيام" مبسياعدة األتيراك، ما 
يجعيل مصير املحافظية، التيي تعتيرب 
سيوريا،  يف  األكيرب  البيرشي  الخيزان 
ضبابيًيا بيني تهدييدات مين قبيل األسيد 
وتحيركات من قبيل "اليدول الضامنة"، ال 
يعلين عنها بشيكل رسيمي وتبقيى خلف 

األبيواب.

القصف رًدا على اعتقال "عرابي 
المصالحة"

ميرت إدليب يف األيام التي تبعت سييطرة 
السيوري  الجنيوب  عيىل  األسيد  قيوات 
بالكاميل بعيدة تطيورات، كان أبرزها يف 
10 مين آب الحيايل، إذ تعرضيت عميوم 
املناطيق فيهيا لقصيف جيوي مكثف من 
الطيران الحيريب واملروحيي، قتيل فييه 
أكير مين 15 مدنيًيا إىل جانيب أكر من 
25 يف بليدة أورم الكيربى برييف حليب 
الغيريب، بعد اسيتهداف األحياء السيكنية 

مركز. بشيكل 
القصيف املفاجيئ فتح بياب التسياؤالت 
ميع  تزامين  أنيه  خاًصية  أسيبابه،  عين 
العسيكرية  اآللييات  عيرشات  اسيتقدام 
ومدافيع امليدان إىل ريف حاة الشيايل، 
وتحدثيت شيبكات موالية، بينهيا "موقع 
أن  اآلن"  "دمشيق  وشيبكة  مراسيلون" 
"معركية إدليب سيتبدأ يف األييام املقبلة، 

اتخذ". قيد  وقرارهيا 
إن  الحير"  "الجييش  يف  قييادي  وقيال 
القصيف جياء رًدا عيىل الحملية األمنيية 
الشيام"  تحريير  "هيئية  بدأتهيا  التيي 
و"الجبهية الوطنيية للتحريير" يف األيام 
املاضيية، والتيي اعتقليت فيهيا العرشات 
بالنظيام  املرتبطية  الشيخصيات  مين 

السيوري.
وأوضيح القييادي لعنيب بليدي )طليب 
عيم ذكير اسيمه( أن ترتيبيات كان يجهز 
لهيا لخيروج مظاهيرات مؤييدة للنظيام 
السيوري يف األييام املقبلية يف منطقية 
سيتتقدم  إثرهيا  وعيىل  التانعية،  رشق 
قيوات األسيد إليها بحجة أن الشيعب يريد 

. لك ذ
"الجبهية  ليي  األمنيية  العمليية  لكين 
قطعيت  الشيام"  و"تحريير  الوطنيية" 
الخطية، واعتقليت  الطرييق عيىل هيذه 
ابين  بينهيم  مين  املصالحيات،  رؤوس 
أخ أحميد الدروييش، املعيروف بعاقتيه 
واليذي  السيوري،  النظيام  ميع  القويية 
ينحيدر مين قريية أبيو دايل يف الرييف 

لحياة. الرشقيي 
ويف حدييث ميع الناطق الرسيمي باسيم 

"الجبهية الوطنيية"، ناجيي املصطفيى، 
قيال إن الحميات الحاليية جياءت بعيد 
أمنيية بشيأن وجيود بعيض  معلوميات 
الشيخصيات التيي تيروج للمصالحة مع 
إىل  السيوري، وتسيّهل دخوليه  النظيام 
املناطيق الواقعية تحت سييطرة املعارضة 

السيورية يف محافظية إدليب.
وأضاف لعنيب بلدي أنه تيم إلقاء القبض 
الحصيول  بعيد  منهيم،  كثريين  عيىل 
عيىل أدلية حيول تورطهيم بالتواصل مع 

السيوري. النظام 
واعتيرب املصيدر الذي نقيل عنه املراسيل 
أن النظيام السيوري ال نية ليه يف الهجوم 
عيىل أي منطقة تتبع للمعارضة السيورية 
"اليدول  أن  إىل  مشيرًا  الشيال،  يف 
وتركييا  روسييا  وخاصية  الضامنية" 
ناقشيت، أميس الجمعة، أسيباب القصف 
اليذي بيدأه النظيام، وردت علييه فصائل 
املعارضية يف عيدة مناطيق برييف حاة 

الغريب. حليب  ورييف 
وتتخيوف الفصائل العاملية يف إدلب من 
الشيال، مبوجيب  املناطيق يف  سيقوط 
اتفاقييات "تسيوية" ميع النظيام، والذي 
"سيليمة"  كخطيوة  لهيا  حاليًيا  ييروج 
يسيتعيد فيهيا مناطقيه بأقيل الخسيائر 

العسيكرية.
وأوضيح املصيدر أنيه يوجد أمير للقوات 
جبهيات  مقدمية  يف  بالوجيود  الركيية 
فصائيل "الجيش الحر"، لصيد أي هجوم 
يحصيل مين قبل قيوات األسيد، واسيتند 
يف الحدييث املذكيور عيىل اجتياع جمع 
النقطية  فصائيل "الجييش الحير" ميع 
الركيية يف منطقية الرميان، الفتًيا "ال 
توجيد أي خطة مين قبل القيوات الركية 

مواقعها". مين  لانسيحاب 
 

حركات نزوح
وبيني التهدييدات التيي أطلقتهيا قيوات 
األسيد والقصف الجوي املفاجئ، يتخوف 

املدنييون يف إدليب وريف حياة من بدء 
عملية عسيكرية عىل قراهيم وبلداتهم، ما 
دفع قسيًا منهيم، وخاصية القاطنني يف 
ريفي حياة الشيايل وإدليب الجنويب، 

للنيزوح إىل املناطق األكير أمًنا.
"منسقو االسيتجابة يف الشال" أصدروا 

بيانًيا، يف 11 مين آب الحيايل، قاليوا فيه 
إن عائيات بليدة التح برييف إدلب نزحت 
بالكاميل إىل املناطيق املحيطة، عليًا أنها 
التانعية ورييف  نازحيني مين  تحيوي 
عيرشات  نزحيت  كيا  الرشقيي،  حياة 
العائيات مين بليدة التانعية، والتيي مل 
يبيَق فيهيا سيوى 5 إىل 10 باملئية مين 

. طنيها قا
ومل يقتير النزوح عيىل الريف الجنويب 
إلدليب، إذ امتيد إىل ريف حاة الشيايل 
مين مدينتيي كفرزيتيا، والتي نزح قسيم 
من سيكانها إىل املخيات، والقسيم اآلخر 

إىل مدينة خان شييخون.

وأشيار "منسقو االسيتجابة" إىل أن عدًدا 
كبرًا مين العائيات النازحة مين البلدات 
األشيجار،  تحيت  حاليًيا  تقييم  والقيرى 
بانتظيار عودة الهدوء النسيبي إىل قراها.

وتحيوي محافظية إدليب أكر مين أربعة 
ماييني مين املدنييني، بحسيب تقديرات 
األميم املتحدة، التيي تجيري التحضرات 
الازمية ملعركية متوقعة من جانيب قوات 

األسد.
وكانيت كل مين تركييا وإيران وروسييا، 
عيىل  اتفقيت  الحيايل،  آب  بدايية  يف 
متدييد اتفياق "تخفيف التوتير" الخاص 
مبحافظية إدليب يف الشيال السيوري، 
رشط توقيف الهجيات التيي تسيتهدف 

قاعيدة حميمييم برييف الاذقيية.
وأعلنيت روسييا، نهايية متيوز امليايض، 
أنهيا ال تنيوي القيام بعملية عسيكرية يف 
إدليب حاليًيا، وربطيت مصير املحافظة 
بركييا وفصائيل املعارضية "املعتدلية"، 
مين  تركييا  حيذرت  سيابق،  وقيت  ويف 
أي هجيوم عسيكري لقيوات األسيد عيىل 
مناطيق املعارضة يف الشيال السيوري، 

ملوحية بانهييار اتفياق جنيف.
مصعيب األشيقر، عضو مجليس محافظة 
حاة الحيرة، قال لعنب بلدي إن الشيارع 
برييف حياة وخاصية الغيريب يشيهد 
قلًقيا وتوتيرًا شيديًدا فييا يتعلق مبصر 

املنطقية يف الفيرة املقبلة.

وأضياف أن مئات العوائيل غادرت املنطقة 
متجهية للرشييط الحيدودي ميع تركييا، 
خوفًيا مين "بطيش النظيام" وتقدمه، ال 
سييا بعد القصيف املكثف التي شيهدته 

قرى وبليدات ناحيية الزييارة مؤخرًا.

تطمينات تركية
القيادر  عبيد  السييايس  الناشيط 
مين  النازحيني  أحيد  وهيو  بيركات، 
قريية الرملية يف سيهل الغياب، اعترب 

أن قيوات األسيد تلجيأ إىل التهديدات، 
كونهيا عاجيزة عين اقتحيام محافظية 

إدليب. 
وقيال الربكات لعنيب بلدي إنيه التقى مع 
الضابط املسيؤول عن النقطية الركية يف 
جبل شحشيبو مع مجموعة مين املدنيني، 
وأبلغهيم أنهيم موجيودون ملنيع النظيام 
السيوري من التقدم، مؤكيًدا أن "تهديدات 
النظيام عبيارة عن حيرب نفسيية إعامية 
بإنشياء  وسييبدؤون  األهيايل،  لروييع 
األييام  يف  املناطيق  جمييع  يف  مخافير 

املقبلة".
ومل تحيدد تركييا موقفهيا مين تهديدات 
ببيدء عميل عسيكري يف  األسيد  قيوات 
األييام املقبلية، وقلّيت تريحاتهيا حول 
الرئاسيية،  االنتخابيات  بيدء  منيذ  إدليب 
بتعزييز  الييوم  حتيى  تسيتمر  لكنهيا 
نقياط املراقبية لهيا بكتل إسيمنتية، وكان 
قيد سيبق األمير تركييب أبيراج اتصاالت 

آلييات عسيكرية. وإرسيال 
مين  الجابير،  حاتيم  عيرب  جانبيه،  مين 
نازحي قريية الحاكورة برييف حاة، عن 
تخوفيه مين اقتحيام قيوات األسيد إلدلب 
ومحيطهيا، بعد سييطرتها عيىل الجنوب 

بالكامل. السيوري 
اليريك  الضابيط  عين  نقيًا  وقيال   
املذكيور سيابًقا إن تركيا متسيك مبصر 
قيرى الرييف الحميوي، وسييتم وضيع 
وبحسيب  مسيتقبًا،  فيهيا  مخافير 
منزوعية  منطقية  ستنشيأ  الضابيط 
السياح يف سيهل الغاب أقرب للمناطق 
"املحيررة"، بعيرض عيرشة كيلومرات 

كيلوميرًا.  30 وطيول 
األهيايل  أن  اليريك  الضابيط  وأوضيح 
سييعودون إىل قراهم التي سييطر عليها 
النظيام سيابًقا يف سيهل الغاب بحسيب 
اتفياق "أسيتانة"، وأن خيط الفصيل بني 
األسيد هيي  املعارضية وقيوات  فصائيل 

القنياة الغربيية لنهير العايص.

مقاتل من فصيل جيش العزة خالل معسكر تدريبي في ريف حماة الشمالي - آب 2018 )خليل العشاوي(

إن القصف جاء رًدا 
على الحملة األمنية 

التي بدأتها "هيئة 
تحرير الشام" و"الجبهة 

الوطنية للتحرير" في 
األيام الماضية، والتي 

اعتقلت فيها
العشرات من 

المرتبطة  الشخصيات 
السوري بالنظام 
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من يضبط انتشار ترامادول في إدلب؟

سوق سوداء "سرية" تنشط في ريف حمص 

عنب بلدي - إدلب

دواء  اكتسياح  مين  مخياوف  مؤخيرًا  انتيرشت 
تراميادول صيدلييات إدليب، التيي رشعيت ببيع 
اليدواء دون وصفيات طبية نتيجة غيياب الرقابة 
عليهيا، لكين تليك املخياوف مل تليَق حتيى اآلن 
اسيتجابة، عيىل اعتبيار أن اليرر الناتيج عين 

اليدواء مميزوج ميع فائيدة كبيرة للمرىض.
ويف حيال أدمين املريض عىل اليدواء وتأخر يف 
تنياول الجرعية، يظهير علييه ميا يسيمى تناذر 
االنسيحاب، أي عاميات اضطيراب فيزيولوجي، 
يصعيب معها السييطرة عىل ترفيات املريض.

الرقيب.. حاضر غائب
وزارة الصحية يف "حكومية اإلنقياذ"، العاملة يف 
إدليب، تعيي متاًميا أن تنياول تراميادول ألكر من 
أسيبوع ميكين أن يسيبب اإلدميان، وفيق ميا قال 
وزيير الصحة، الدكتيور أحمد جرك، لعنيب بلدي.

لكين جرك مل ينكير أن اليدواء انتيرش بكرة يف 
صيدلييات مدينة إدليب، التي تبيعيه دون قيود، 
اسيتصدار  إىل  اليوزارة تسيعى  أن  إىل  مشيرًا 
جملية إجيراءات مين شيأنها ضبيط بييع هيذا 
اليدواء وغيره مين األدويية التيي ترسبيت يف 

املدينية دون رقابية.
جيرك قيال إن املشيكلة الكربى تكمين يف وجود 
صيدلييات يف إدليب غير مرخصية باألسياس، 

تعميل حاليًيا عيىل  الصحية  أن وزارة  مضيًفيا 
ترخييص الصيدلييات النظامية وإغياق املخالف 
منهيا، ميا يرتيب علييه ضبيط تيداول األدوية، 
عيرب إليزام الصيدلييات بدفير رصف األدويية 

املخيدرة والنفسيية، حسيبا قال.
وأضياف أنه يجيب أال يُيرف أي دواء مخيدر إال 
بوصفية طبيية موقعية مين طبيب مرخيص، كا 
يجيب أن مينع تيداول هيذا النوع مين األدوية بني 
املسيتودعات والصيدلييات دون فواتر موقعة من 
الطرفيني، يف إطيار ضبط الصيادر واليوارد مًعا.

أميا الطبييب محميد قصياص، عضيو يف نقابة 
الصيادلية وميدرّس يف جامعية إدليب، فرى أن 
السيبب الرئييي النتشيار ترامادول هيو دخول 
الصيدليية،  مهنية  عيىل  "املتطفليني"  بعيض 
والذين يهمهيم بالدرجية األوىل اإلتجار باألدوية 
إىل  االلتفيات  دون  ماديية،  مكاسيب  لتحقييق 
اليرر اليذي قد يلحيق بالناس، عىل حيد قوله.

وأضياف لعنيب بليدي أن نقابية الصيادلة وجهت 
الصحية،  مديريية  طرييق  عين  عيدة،  إنيذارات 
لألشيخاص املزاوليني للمهنية دون حصولهم عىل 
شيهادات علمية نظامية، فيا ألزميت الصيدالنيني 
النظامييني بدفاتر لبيع األدوية النفسيية واملخدرة، 
موصيية إياهيم بيرورة االحتفياظ بالوصفيات 
الطبيية عند رصفهيا، وتدوين اسيم املريض عليها 
وتارييخ اليرف، اليذي يجيب أال يتجاوز سيبعة 

أيام مين تارييخ كتابية الوصفة.

وميع ذلك ال ييزال الدواء منتيرًشا يف الصيدليات 
وسيط  البييع،  نوافيذ  ضبيط  صعوبية  بسيبب 

تشيكيك يف ميدى فاعليية الرقابية.

عجز عن الضبط
ييرى الطبييب محميد قصياص أن ضبط رصف 
دواء تراميادول أو غيره من األدويية املخدرة يتم 
بطريقتني، األوىل ترشييد اسيتهاك هيذا النوع 
مين األدويية عن طرييق التنسييق بيني الطبيب 
دوائيية  تأميني  رشكات  بوجيود  والصييدالين، 
تعميل عىل فهرسية األدويية املخدرة والنفسيية.

وأشيار إىل أن الجهيات الرسيمية يف إدليب غر 
قيادرة عىل القييام بهذا األمر يف الوقيت الراهن، 
األدويية  لضبيط  الثانيية  الطريقية  أن  مردفًيا 
تكيون بضبيط نافيذة البييع املبيارشة، ويقصد 
الصيدليية، "والعميل جياٍر عيىل تفعييل ذلك".

وأضياف الطبييب، أن دائيرة الرقابية الدوائيية 
تقيوم بجيوالت منتظمية عيىل الصيادلية للتأكد 

مين سير عمليية اليرف بشيكل صحيح.
وعين عقوبية الصييديل املخاليف، رأى الطبييب 
أنيه يجيب إحالتيه ملجليس تأديب بحضيور قاٍض 
وعضيو مين دائيرة الرقابية الصيدالنيية وأعضاء 
النقابية، وذليك لحضور جلسية اسيتجوابية، ويف 
حيال ثبت هيذا األمير يعاقيب الصييدالين بغرامة 
ماليية وميكين تشيديد العقوبة إىل درجة سيحب 
الرخييص منيه ومنعه مين مزاولة املهنية مجددًا.

حمص - عروة المنذر 

بيدأ النظيام السيوري بسلسيلة إجيراءات أمنية يف 
رييف حميص الشيايل بعيد أشيهر من السييطرة 
الكاملية علييه مين ييد فصائيل املعارضية، بينهيا 
إغياق كافية مكاتيب ترييف العميات، وإجبيار 
املاليية  تحوياتهيم  إجيراء  عيىل  املنطقية  سيكان 
عين طرييق املكاتيب املرخصية يف مدينية حمص، 
ليكونيوا تحيت أعني أفيرع األمين، وللسييطرة عىل 

أي تحوييل ميايل "غير ميرشوع".
وشيهدت جمييع املناطيق الخارجية عين سييطرة 
مكاتيب  ظهيور  املاضيية  السينوات  يف  النظيام 
ترييف عملية، اسيتدعى العميل عين طريقها بعد 
إغياق اليرشكات املرخصية وانسيحابها إىل مناطق 
النظيام بشيكل كاميل، وتركيز عميل املكاتيب عىل 
ترييف جميع العمات واسيتقبال وإرسيال جميع 
التحوييات املاليية إىل عيدة دول أجنبيية وعربيية.

سوق سوداء "سرية"
مكاتيب  بإغياق  السيوري  النظيام  يكتيف  مل 
برييف  الرافيني  أغليب  أوقيف  بيل  الترييف 
حميص يف فرع األمين العسيكري، حييث تعرضوا 
للمسياءلة ومحاوالت االبتيزاز، وأجيربوا عىل تقديم 
كشيوف عين التحوييات التي كانيوا يقوميون بها 
واملباليغ املرفية لديهيم خيال سييطرة فصائيل 

املعارضية عيىل املنطقية.
ويقيول أحيد الرافيني )طليب عيدم الكشيف عن 
اسيمه( لعنيب بليدي، إن أغليب محيال الرافة يف 
رييف حميص أغلقيت عقيب دخيول قيوات األسيد، 

والقلييل منهيا اسيتمر يف العميل حتيى اليوم.
اسيتدعت  األمنيية  النظيام  أفيرع  أن  ويضييف 
واسيتجوبتهم،  الرافية  مكاتيب  أصحياب  كل 
ودفعتهيم إىل تقدييم كشيوف ماليية عين املباليغ 
ملؤسسيات  بتريفهيا  يقوميون  كانيوا  التيي 

العسيكرية. والفصائيل  املعارضية 

وكان اليراف أتليف جمييع امللفات املاليية املتعلقة 
أنيه  ويوضيح  وفصائلهيا،  املعارضية  مبؤسسيات 
اضطير لكتابية أرقيام وملفيات وهميية يف أثنياء 

اسيتجوابه.
األمير مل يتوقيف عنيد ذليك الحيد، بيل طليب فرع 
التيي  املاليية  باملباليغ  كشيوفًا  العسيكري  األمين 
ميلكهيا تجار ريف حمص الشيايل، ممين بقوا يف 
املنطقية ملحاولية ابتزازهيم يف األييام املقبلية، وفق 

ما قيال اليراف.
اليدوالر  السيورية  الليرة  قيمية  تدهيور  وجعيل 
األمريييك عملية رئيسيية يعتميد عليهيا التجار يف 
تعاماتهيم املاليية، ميا يحتيم اسيتمرار عملهيم يف 

السيوداء. السيوق 
ولتفيادي طلب مكاتيب الرافة يف مناطيق النظام 
"ورقية منشيأ" عند ترييف مبالغ ماليية ضخمة، 
اتجيه التجيار يف ريف حميص للعميل يف منازلهم 

بعييًدا عن املكاتيب ومع أشيخاص موثوقني.

ويقيول اليراف، "أصبيح اليدوالر عملة أساسيية 
يف السيوق التجاريية يف رييف حميص الشيايل، 
ميا دفعنيا لاسيتمرار يف العمل، لكن مع أشيخاص 

فقط". موثوقيني 
ويركيز عميل معظيم الرافيني يف رييف حمص 
بترييف أموالهيم بشيكل رسي بعيًدا عين محات 
الرافية يف املدينية، وميع بعيض تجيار العملية 

الذيين يعمليون خيارج أعيني أجهيزة األمن.

التحويالت المالية
يعتميد معظيم سيكان رييف حمص يف معيشيتهم 
عيىل التحوييات املالية مين ذويهم خارج سيوريا.

ويف أثنياء سييطرة فصائيل املعارضة عيىل املنطقة 
كانيت التحوييات املاليية تصيل بسيهولة وخيال 
سياعات مبجيرد تسيليم املبليغ لعمييل املكتيب يف 

سيوريا. خارج 
أميا بعيد سييطرة النظيام، فأصبحيت التحويات 
املاليية غايية يف الصعوبية بسيبب إغياق قيوات 
املاليية،  والتحوييات  الرافية  محيات  األسيد 
بحسيب ميا يقيول أبيو محميد، وهيو من سيكان 

املكرميية. قريية 
ويضييف "أبو محميد" لعنيب بلدي أنيه يعتمد يف 
معيشيته عىل التحوييات املالية التي يرسيلها أخوه 
يف الخيارج، ليتعيرض حاليًيا لصعوبيات كبرة يف 

الحصيول عليها بعيد إغاق محيال الرافة.
ويضطير أخ "أبيو محميد" حاليًا إلرسيال الحواالت 
كالهيرم  حميص  يف  التحوييل  رشكات  عيرب 
والقدميوس، وترتيب عيىل عمليية التحوييل تكلفة 
أكيرب، كيا تطول امليدة الزمنيية يف االسيتام لفرة 

قيد تتجياوز األسيبوع.
وإىل جانيب ما ذكيره الراف السيابق، قال رصاف 
آخير لعنيب بلدي إن "رسعية التحويل بشيكل رسي 
وقلية األجيور التيي يتمييز بهيا، والبعيد عين أعني 
أجهيزة األمن تجعل النياس ترغب بهيذه الطريقة".

 لكنيه يشير إىل "حذر كبير" يف التعاميل، قائًا، 
"نختار الشيخص املوثوق، وال نتعاميل إال يف املبالغ 

التي تزيد عيىل 500 دوالر". 

منذ أربعة أشهر يداوم سعيد دون انقطاع على تناول دواء ترامادول المسّكن لآللم، متجاهاًل تحذيرات جدية تفيد بأن اإلكثار من تناول هذا الدواء قد يفضي 
بالنهاية إلى اإلدمان. في اللحظة األولى التي تناول فيها سعيد، المصاب بشظايا في رأسه تسبب له آلًما مبرحة، كبسولة من ترامادول، اتخذ قراًرا بعدم النقطاع 

عنه طالما أنه يعاني من إصابة حرب أثقلته باآللم الجسدية، ولطالما أن أثر الدواء اخترق جدار اآللم الجسدية ووصل مفعوله إلى تحسين المزاج والحالة النفسية 
أيًضا، كما يقول الشاب ابن مدينة إدلب لعنب بلدي.

طفالن يجمعان القطع البالستيكية لبيعها في مدينة الحولة بريف حمص الشمالي - 1 آب 2017 - )عنب بلدي(

ما هو ترامادول؟

ترامـادول عبـارة عن مسـكن شـبه أفيوين 
إىل  املتوسـطة  اآلالم  لتسـكني  يسـتخدم 
واألعصـاب  العضـات  آالم  مثـل  الشـديدة، 
والعمـود الفقـري، كام يسـتخدم كمسـكن 
آثـاره  ومـن  الجراحيـة،  العمليـات  بعـد 
الجانبيـة: غثيـان، إقيـاء، دوخـة، نعـاس، 
تثبيـط  إىل  يـؤدي  وقـد  إسـهال،  إمسـاك، 
تنفـي بجرعـات عالية أو تباطـؤ بالتنفس 
الطبيـة  النـرة  وفـق  بالفـم،  وجفـاف 

املرفقـة بـه.

مـن  سـاعة  خـال  الـدواء  تأثـر  يظهـر 
تناولـه، ويصـل للـذروة بعـد سـاعتني إىل 
لغايـة  تأثـره  يسـتمر  إذ  سـاعات،  أربـع 

األقـل. عـى  سـاعات  سـت 

وُينع تـداول مـادة الرتامـادول عاملًيا دون 
وصفـة طبيـة مسـجلة، وذلـك ألنه مشـتق 

مـن مـادة مورفـني املخّدرة.

مضغوطـات  ترامـادول  مـن  ويوجـد 
)إبـر(. وأمبـول  وتحاميـل  )حبـوب( 
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)livemap( خريطة توضح توزع السيطرة العسكرية شمالي سوريا

الطبقة من الداخل..

مدينة تستعيد حياتها رغم الدمار

الدمار في مدينة الطبقة - 5 تموز 2018 )عنب بلدي(

بعد أربعة أعوام قضاها في تركيا هرًبا من سلطة تنظيم "الدولة اإلسالمية"، قرر حازم محمد )27 عاًما( العودة إلى مدينة الطبقة في ريف 
الرقة، حيث يقيم ذووه، متخلًصا من مشاعر الخوف التي حكمت فكرة العودة إلى المدينة خالل سيطرة التنظيم عليها.

الطبقة - برهان عثمان

يقول حيازم لعنب بليدي، "باتيت الحياة 
بالعيودة  بيدؤوا  والنياس  ييرسًا  أكير 
أن  إىل  الفتًيا  وأعالهيم"،  منازلهيم  إىل 
األشيخاص  أميام  "قليلية"  الصعوبيات 
املتنقليني يف مناطق "قسيد" بيني مدينة 
وأخيرى، وتيكاد تقتير عيىل التفتيش 
اليذي تقوم بيه الحواجيز عيىل الطريق، 
مبيا تتضمنيه مين تدقييق عيىل األوراق 

الثبوتيية. 
أسياء  مبراجعية  الحواجيز  وتقيوم 
العابرين والتدقييق يف أوراقهم وبطاقات 
العائلية  ودفاتير  )الهوييات  التعرييف 
وجيواز السيفر( الرسيمية األصليية، أميا 
النسيخ فهي مرفوضية ويتيم مصادرتها 
أو متزيقهيا، وفيق ميا أكده حيازم لعنب 

 . ي بلد
واإلقامية  "العبيور  الشياب،  ويضييف 
سيكونان أسيهل إذا كانت والدتك أو محل 
إقامتيك يف املناطيق الخاضعية لسييطرة 
قسيد بالكامل )الرقة، الطبقة، الحسكة("، 
أميا سيكان املناطق األخيرى من سيوريا 
فقيد يتعرضيون للتدقييق والسيؤال عين 
وجهتهيم وسيبب قدومهيم إىل املنطقية.

)جهياز  "األسيايش"  حواجيز  وتنتيرش 
الرشطية املحليية التابيع لقيوات سيوريا 
الدميقراطيية(، يف مفيارق الطيرق عنيد 
مداخيل القرى وامليدن الرئيسيية، وميكن 
واألزرق  األبييض  باللونيني  متييزهيا 
اإلسيمنتية،  السيواتر  يغطييان  اللذيين 
واألضيواء امللونة بأحد اللونيني األحمر أو 
الربتقيايل، ميع شيارات عاكسية والفتات 
تنص عيىل وجيوب الوقيوف والخضوع 

لتفتييش الحواجيز.

الوافد والكفيل
حيازم اختيار العيودة ليعيش ميع عائلته 
باحثًيا عين فرصية يف الطبقية للحيياة 
والعميل، ويؤكيد أن الكثر مين أصدقائه 
عيادوا إىل بيوتهيم يف الرقية والطبقة، إذ 
تشيهد املنطقة عيودة املئات من سيكانها 
سيوريا  داخيل  املناطيق  مختليف  مين 

وخارجهيا.
وكان تنظيم "الدولة اإلسيامية" انسيحب 
الرقية  رييف  يف  الطبقية  مدينية  مين 
الغيريب، بعيد نحيو شيهر مين إطياق 
)قسيد(  الدميقراطيية"  سيوريا  "قيوات 
عملية "غضيب الفرات" العسيكرية، التي 

سييطرت مبوجبها عىل مسياحات واسعة 
الرقة. مين محافظية 

إىل  املدينية  إدارة  "قسيد"  وسيلمت 
مجلس ميدين مين أبنائها، لكنها متسيك 
أمنيًيا وعسيكريًا، وتطوقهيا  مبفاصلهيا 
تطبيق  كيا  الحواجيز،  مين  مبجموعية 

الذاتيية. اإلدارة  قوانيني  أغليب  عليهيا 
الطبقية  مدخيل  قبيل  األخير  الحاجيز 
إمكانيية  يحيدد  اليذي  هيو  األسيايس، 
دخيول الشيخص إىل املدنيية أو عدميه، 
وفيق ميا أكيد عيي، وهيو أحيد عنارص 
"األسيايش"، ويعتميد األمر عيىل امتاك 
الوافيد أوراق كفالة من قبيل أحد املقيمني 
يف املدينية، ويف حيال عيدم توفير هيذه 
األوراق ينتظير عيىل الحاجيز لحني قدوم 

شيخصيًا. الكفيل 
عيي )21 عاًميا(، كان قيد نزح ميع ذويه 
مين دير الزور قبل عدة سينوات ليسيتقر 
أخيرًا يف مدينية الطبقية وينخرط ضمن 
صفوف قوات "قسيد" ويعميل مع قوات 

"األسايش".
يؤكد عيي أن دخيول املدن التي تسييطر 
عليهيا "قسيد" والسيكن فيهيا، وإن كان 
مليدة محيددة، يحتياج إىل كفييل يسيكن 

املنطقية منيذ ما قبيل عيام 2012.
هيو  عيي،  رشح  ميا  وفيق  والكفييل، 
أخياق"  "حسين  ليي  ضامين  شيخص 
الوافد وسيلوكه وعدم انتائيه ألي فصيل 
أو جاعة مسيلحة يف السيابق، أما الوافد 
أو  مقييم  كل  تطليق عيىل  فهيي صفية 
زائير يف املدينية، وهو ليس من سيكانها 

األصلييني.
وال يحيق للوافديين كفالية وافديين آخرين، 
ويتم اسيتصدار أوراق خاصية بهم وبطاقات 
تعريف يطلق عليها "بطاقية وافد" تصدرها 

املجالس اإلداريية يف املنطقة.

الطبقة من الداخل
إىل  القادميني  اليركاب  مشياعر  تختليط 
الطبقية بيني الفيرح والحنيني والخيوف 
مين املجهيول، عنيد دخيول املدينية التي 
فيهيا،  جليًيا  "قسيد"  اهتيام  يبيدو 
وللميرور إىل املدينية، التيي يطليق عليها 
بعيض األهيايل اسيم "عاصمة قسيد" ال 
بيد مين عبور جيرس السيد وصيواًل نحو 
الكيراج اليذي يقيع بالقيرب مين منطقة 
ملركبيات  النشيطة  الحركية  ذات  السيوق 

واملسيافرين. النقيل 
 تقسيم املدينة إىل قسيمني، األول هو قسيم 

"األحيياء" ويضيم ثاثية أحيياء قريبة من 
ضفياف البحيرة الواسيعة، التيي تعتيرب 
أبرز معيامل الطبقية وأكرها جيااًل، وهي 
مسيطح ميايئ تيم إنشياؤه خليف سيد 

الفيرات عيام 1968 عيىل نهر الفيرات.
وال تيزال أثيار القصف قامئية يف األحياء 
األول والثياين والثاليث، وتبيدو جلية يف 

الرصاص. املدميرة وبقاييا  األبنية 

أميا القسيم الثاين )السيوق(، فهيو منطقة 
شيعبية مقسيمة إىل عيدة أحيياء، أغليب 

بنائهيا مين البييوت العربيية، فيهيا أيًضا 
بنياء حديث بطابقيني أو ثاثية، تتناغم مع 
طابعها الشيعبي القريب من أجيواء القرية، 
وبحسيب األهيايل فيإن هيذه املنطقية مل 

تتيرر كثيرًا وتبيدو أقل دميارًا.
وتتوفير الخدميات األساسيية يف مدينية 
وكانيت  الييوم،  أغليب سياعات  الطبقية 
زودت  الدميقراطيية”  سيوريا  "قيوات 
بدايية العيام الحيايل %80 مين املدينية 
البلديية  ورشيات  أن  كيا  بالكهربياء، 
إصياح  عيىل  متواصيل  بشيكل  تعميل 
البنيية التحتيية والتخفيف مين األنقاض 

املدينية. مظهير  وتحسيني 

ألفاظ جديدة وطابع كردي
ميع الدخيول إىل مناطق "قسيد" تصبح 
الكلمية  هيي   )heval( "هفيال"  كلمية 
األكير تيداواًل، وهيي تعنيي الرفييق أو 
الصدييق باللغية الكردية، أميا عاميًا فهي 
لقيب يطلق عىل منتسيبي "قوات سيوريا 
مين  الذاتيية"  و"اإلدارة  الدميقراطيية" 
عسيكريني ومدنيني، وهذه الكلمة ليسيت 
الوحييدة الدخيلية عىل القاميوس املحي، 
فالكثير مين الكليات الجدييدة دخليت 
بيني  متداولية  وأصبحيت  املنطقية  إىل 
أبنائهيا كيا أكدت السييدة حسينة عكاب 

بلدي. لعنيب  )43عاًميا( 
وكانيت عيكاب نزحيت مين الطبقية ميع 
أبنائهيا إىل منطقة البياب يف ريف حلب، 
قبيل أن تقيرر العيودة بحثًيا عين األمان، 
لتجيد يف عودتها فرصية لبنياء "حياتها 

جديد". مين 
الجدييدة  املفيردات  أن  عيكاب  وتضييف 
دخلت مختلف نواحي الحيياة االقتصادية 
مبيا  واإلداريية،  والفكريية  واالجتاعيية 
فيهيا املسيميات اإلداريية يف املنطقة مثل 
"كوميني" وهيي الوحيدة اإلدارية ضمن 
ومسيميات  الذاتيية،  اإلدارة  مقاطعيات 
األجهيزة اإلدارة واألمنية مثل "األسيايش" 
وقيوات "حايية الشيعب وامليرأة"، الفتًة 
إىل أن السيكان يسيتخدمون املصطلحات 

الجدييدة دون "غربية".
ورغيم التغيرات الجزئيية يف منط الحياة 
التحسين  لكين  الطبقية،  مدينية  ضمين 
األمنيي والخدمي يضع املدنييني يف حالة 
مين الراحية التيي فُقيدت خال سييطرة 
التنظييم، إذ مل يعيد حليم الشياب حيازم 
محميد بتأسييس أرسة وافتتياح ميرشوع 
صغير مسيتحيًا كيا يف السيابق، فهو 
يبيدأ مع عودتيه إىل مدينته حيياة جديدة 
ميكين أن تفتيح أماميه نافيذة التطلعات 

نحيو مسيتقبل أفضل.

العبور واإلقامة 
سيكونان أسهل إذا 

كانت ولدتك أو محل 
إقامتك من المناطق 

الخاضعة لسيطرة 
قسد بالكامل )الرقة، 

الطبقة، الحسكة(

الطبقة
الرقة

حلب

عفرين

إدلب
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فالحو درعا متفائلون بعودة مواسم الرمان

حكومة "اإلنقاذ" تنظم مؤتمًرا زراعًيا في إدلب

عنب بلدي - درعا

وأدى إغياق املعابير الرسيمية وغيياب 
إىل  للزراعية  الازمية  الظيروف 
الرميان  محصيول  إنتياج  انخفياض 
بشيكل ملحوظ يف املحافظية، وخاصة 
إغياق معيرب نصييب  بيه  ميا تسيبب 
خسيائر  مين  األردن  ميع  الحيدودي 

. للفاحيني

فتح "نصيب" يعيد األمل للمزارعين
يتوقيع مزارعيو الرميان ارتفاع أسيعاره 
هيذا املوسيم، بعد سييطرة النظيام عىل 
معيرب نصييب االسيراتيجي وتوقعيات 
بفتيح بياب التصديير الخارجيي، بعيد 
املنطقية  يسيود  بيدأ  اليذي  الهيدوء 

الجنوبيية.
تليك الظروف تعييد عواميل الزراعة إىل 

ميا كانيت علييه سيابًقا يف املحافظية، 
مين توفر املحروقيات واألسيمدة ومياه 

وغرها. اليري 
تبيدأ أشيجار الرميان بطيرح مثارها يف 
العاميني، وميع تقدمهيا بالعمير  عمير 
الفاكهية  ومتتياز  إنتاجهيا،  ييزداد 
طويلية  لفيرات  للتخزيين  بقابليتهيا 
تصيل إىل سيتة أشيهر وضمين ظروف 

متنوعية. مناخيية 
ويعد الرميان مادة أساسيية يف الكثر 
إىل  تحويليه  وميكين  األطعمية  مين 
عصير قابيل للتخزين لفيرات طويلة، 
لألطعمية،  ممييزًا  مذاقًيا  ويضفيي 
إضافية إىل أنه فاكهية ممييزة بأنواعه 

بالسيكر. الغزييرة 
خلييل الحسين، صاحيب مزرعية رمان 
يف رييف درعيا، قيال لعنب بليدي إن 
ارتفياع أسيعار املحروقيات واألسيمدة 

عيىل  املفروضية  األمنيية  والعراقييل 
أدت  رئيسيية  أسيباب  هيي  التجيار 
تضياف  الفاكهية،  إنتياج  النخفياض 
انتشيار  بعيد  اليري  ميياه  قلية  إليهيا 

العشيوائية. امليياه  آبيار 
نجياح  عواميل  مين  التخزيين  ويعيد 
اإلنتياج وتسيويقه، وهيو ما عياىن منه 
الكهربياء  تجيار املحافظية ميع غيياب 
عين اليربادات، وفًقيا ليي “أبيو أنيس”، 
أحيد تجيار املنطقية، الذي اشيتىك من 
غيياب الكهرباء خال السينوات املاضية 
بسيبب املعيارك والقصف، وهيو ما أدى 
لعزوفيه عين تخزيين الرميان، وأسيفر 
عن خسيارات كبرة يف تجارتيه، إذ كان 
يعتميد عىل تصديير الرمان عيرب األردن 

الخلييج. إىل دول 
لكين الفاحيني يحاولون حاليًيا التحرك 
إلعيادة تفعييل اليربادات وتأميني التيار 

محياوالت  إىل  إضافية  الكهربيايئ، 
إنقياذ محاصيلهيم مين مخاطير بيئيية 

وحايتهيا مين حيوانيات بريية.

الخنزير البري عدو المحصول
يعيش الخنزيير اليربي يف األودية التي 
تكير فيهيا الينابييع يف املنطقية، نظرًا 
لوجيود غابيات القصيب الكثيفية التيي 
يتخفيى بداخلهيا نهياًرا، ولكنيه يخيرج 
بشيكل قطعيان لييًا ليفتيك باملحاصيل 
باعتبياره  الرميان  سييا  ال  الزراعيية، 

الفاكهية املمييزة للخنزيير.
ليدى  هاجًسيا  شيكل  اليرر  ذليك 
عين  يبحثيون  وجعلهيم  املزارعيني، 
الحليول التيي تجنبهيم خطير الخنزيير 
اليربي وتحميي محاصيلهم مين غزواته 
املتكيررة، ليكونيوا أميام حليول مكلفية 

أراضيهيم. لتسيييج 

تليك الحايية ترفيع تكالييف اإلنتياج، 
امليزارع أحميد هيال،  وهيذا ميا قاليه 
مقيدًرا كلفة تسيييج خمسية دومنات بي 

300 أليف ليرة سيورية.
بتشيغيل  آخير  حيل  إىل  يلفيت  لكنيه 
حتيى  املحاصييل  ملراقبية  حيارس 
نضوجهيا وبيعهيا، ويعتيرب ذليك حًا 
غير  حييوان  الخنزيير  ألن  ناجًعيا 
عيدواين ويهيرب إذا تحسيس بوجيود 
اإلنسيان، وتقيدر تكلفة الليلية الواحدة 

1500 ليرة سيورية. للحيارس بيي 
إلنقياذ  وتحركهيم  الفاحيني  تفياؤل 
محاصيلهيم مرهيون بتحسين الظروف 
األمنيية وافتتياح معيرب نصييب، والذي 
والسيوري،  األردين  الجانبيان،  ييزال  ال 
تريحيات  عيرب  بعضهيا  يغيازالن 
املسيؤولني إلعادة تفعيليه، دون خطوات 

ملموسية عيىل األرض حتيى الييوم.

عنب بلدي - إدلب

املؤمتر، اليذي حمل شيعار "مًعا.. 
نحيو أفيق زراعيي متطيور"، عقد 
االثنيني 6 مين آب، بحضيور نخبة 
من املهتميني باملجيال الزراعي يف 
الشيال السيوري، مين مزارعيني 
زراعيية  مسيتلزمات  وتجيار 
ومبييدات وموارد مائيية، باإلضافة 
إىل أصحياب الخيربات مين فنيني 

وأكادميييني.
حكومية  يف  الزراعية  وزيير 
قيال  خلييف،  فاييز  "اإلنقياذ"، 
مين  الهيدف  إن  بليدي  لعنيب 
املهتميني  إرشاك  هيو  املؤمتير 
رسيم  يف  الزراعيي  بالقطياع 
للمنطقية  الزراعيية  السياسية 
الشيالية السورية، مشيرًا إىل أن 
املؤمتير يعترب األول مين نوعه يف 
املعارضية  سييطرة  منيذ  الشيال 

املنطقية. عيىل  السيورية 
ناقشيوا  املؤمتير  يف  املشياركون 
الشيال  يف  الزراعيي  الواقيع 
حيل  سيبل  وبحثيوا  السيوري، 
منهيا  تعياين  التيي  املشيكات 
الزراعية هنياك، مبا يحقيق التنمية 

املنشيودة. الزراعيية 
الزراعيي  املهنيدس  قيال  بيدوره، 
إن  بليدي،  لعنيب  الناييف  زكرييا 
بالواقيع  تعنيى  وجيود مؤمتيرات 
الزراعيي أمير مهيم، كونها تسيهم 
يف نيرش التوعيية بيني املزارعيني 
مشيكات  ميع  التعاطيي  بشيأن 
هيذا القطياع، وأضياف "نتمنى أن 
يكيون املؤمتر خرًا عيىل املزارعني 

الزراعية". بقطياع  والعامليني 
يف  الزراعيي  القطياع  ويعياين 
مصاعيب  مين  السيوري  الشيال 
غيياب  أبرزهيا  عيدة،  ومشيكات 
تعنيى  التيي  املختصية  الجهيات 
تداعييات  إىل  باإلضافية  بتنميتيه، 
والحصيار  العسيكرية  العملييات 

املنطقية. عيىل  املفيروض 
الشييال  سييكان  ويعتمييد 
السييوري عييىل الزراعيية كمصييدر 
دخييل أسييايس، إذ تشيير األرقييام 
إىل أن %75 ميين سييكان الريييف 
لحلييب  والرشقييي  الشييايل 
يعتمييدون بالدرجيية األوىل عييىل 
واملروييية،  البعلييية  الزراعيية 
وتشييكل مصييدر رزق أساسيييًا 

وشييبه وحيييد لهييم.
لكن الغياء يف أسيعار املحروقات 
الزراعيية،  واألدويية  واألسيمدة 
املاضيية،  القليلية  السينوات  يف 
أثير سيلبًا عيىل الناتيج الزراعيي 
للمنطقية، فضيًا عن قييام تنظيم 
ألغام  “الدولة اإلسيامية” بزراعية 
خروجيه  قبيل  األرايض  هيذه  يف 

مين املنطقية.
وعيىل صعيد آخير، يواجيه فاحو 
تتعليق  جدييدة  معضلية  الشيال 
وتريفها،  محاصيلهيم  بتسيويق 
بسيبب اضطراب القيرارات الركية 
بنقيل  لهيم  بالسياح  املتعلقية 
إنتاجهيم عيرب الحيدود، بعيد عدة 
مشياكل تعرضيت لهيا املحاصييل 
وأثيرت عيىل أسيعارها وجودتهيا.

بعد انحسار موسم العنب في درعا، يتفاءل بعض الفالحين بعودة موسم فاكهة الرمان هذا العام، بعد صعوبات وتراجع في القطاع الزراعي 
على مدار السنوات الماضية.ويعد الرمان محصوًل استراتيجًيا وموسمًيا، شغل مساحات في السنوات األخيرة عوًضا عن عرائش العنب، وبات 

مصدر رزق للفالحين، لكنه رغم ذلك يواجه صعوبات عديدة.

من فعاليات المؤتمر الزراعي في الشمال السوري- 6 آب 2018 )عنب بلدي(

اإلنقاذ  "حكومة  في  الزراعة  وزارة  عقدت 
الشمال  في  األول  الزراعي  المؤتمر  السورية" 

تدهور  وتداعيات  أسباب  لبحث  السوري، 
لسيطرة  الخاضع  الشمال  في  الزراعي  الوضع 

مع  بالتعاون  وذلك  السورية،  المعارضة 
للفالحين. العام  التحاد 
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المجلس المحلي في أخترين
يرمم المركز الثقافي 

مبادرة أهلية لتنظيف شوارع 
عين ترما شرق دمشق

"يوم جديد"..
مركز لعالج أطفال متالزمة "داون" في إدلب

عنب بلدي - ريف إدلب 

تحت اسيم "ييوم جديد".. افتُتيح مركز 
مبتازمية  املصابيني  األطفيال  لعياج 
برييف  كفرنبيل  مدينية  يف  "داون" 
إدليب، يوفير خدميات عاجية ونفسيية 
باالضطيراب  املصابيني  لألطفيال 

"داون". ومتازمية  التوحيدي 
املركز، اليذي افتُتح بجهيود فردية لفريق 
تطوعيي مختيص بالصحية النفسيية يف 
املدينية، مطليع آب الحيايل، يوفير العاج 
حاليًيا ليي 28 طفيًا مين مدينية كفرنبل 
لهيا، وفيق ميا قيال  املجياورة  والقيرى 

أحميد البييوش، مديير املركز.
أن  بليدي،  لعنيب  البييوش  وأضياف 
يف  العياج  يتلقيون  الذيين  األطفيال 
مركز "ييوم جديد" يراوح تشيخيصهم 
الطبيي بيني اإلصابة مبتازمية "داون" 
والتوحيد، مشيرًا إىل أن املركيز يقيدم 
لهم نشياطات نفسيية فكريية وترفيهية، 
خاصية  عاجيية  خدمية  إىل  باإلضافية 
بيكل طفيل، تعنيى مبوضوع "تنشييط 

الدمياغ". 
نفيي  طبييب  املركيز  عيىل  ييرشف 
لألطفيال  النفسيية  بالصحية  مختيص 
اختصاصييات  إىل  باإلضافية 
ومؤهليني  بيني  مدرَّ واختصاصييني 
يعتنيني  ومرشفيات  املجيال  هيذا  يف 
ال  املركيز  مديير  وبحسيب  باألطفيال، 
يتلقيى العامليون فيه أي ميردود مادي، 
"تطوعيي". باملجميل  عملهيم  إن  إذ 

عقبيات  جدييد"  "ييوم  مركيز  يواجيه 
أحميد  عنهيا  تحيدث  عيدة  وصعوبيات 
إىل  األوىل  بالدرجية  مشيرًا  البييوش، 
للمركيز  داعمية  أي جهية  عيدم وجيود 
ماديًيا، باإلضافة إىل نقيص يف املعدات 

اللوجسيتية، واالفتقيار لوجيود األطبياء 
الصحية  مجيال  يف  واالختصاصييني 
طبييب  املركيز  يف  يعميل  إذ  النفسيية، 

نفيي واحيد فقيط.
ومن ضمين العقبيات التي تحيدث عنها 
مديير املركيز، وجيود أطفال مين خارج 
صعوبية  يشيكل  ميا  كفرنبيل،  مدينية 
إىل  أطفالهيم  بإيصيال  األهيايل  ليدى 

املركيز وإرجاعهيم إىل املنيزل.
ومع ذليك، قال البيوش إن املركز سيتسيمر 
بتقدييم خدماته أطول فرة ممكنة، مشيرًا 

إىل أنيه قيادر عىل االسيتمرار بالعمل حتى 
سينة مين اآلن، باالعتياد عيىل إمكانييات 

الفرييق املتطوع.
تقيول واليدة الطفلية كاتيا )3 سينوات(، 
إحيدى املسيتفيدات مين خدميات مركيز 
مين  تعياين  ابنتهيا  إن  جدييد"،  "ييوم 
تأخير يف املي واليكام، مضيفية لعنب 
بليدي أن ابنتهيا تتلقيى عاًجيا فيزيائيًيا 
يف املركيز، مبيا يؤهلها للنشياط الحريك 
والفكيري، باإلضافية إىل تدريبات مكثفة 

والحركة. النطيق  عيىل 

"داون"  مبتازمية  املصابيون  ويواجيه 
االسيتجابة  يف  ضعًفيا  سيوريا  يف 
املراكيز  تغييب  إذ  الحتياجاتهيم، 
املتخصصية بتقدييم الخدميات العاجية 
املناطيق  يف  خاصية  لهيم،  والنفسيية 
السيورية. املعارضة  الخاضعة لسييطرة 

عيدد  بشيأن  الدقيقية  األرقيام  وتغييب 
املصابني مبتازمة "داون" يف سيوريا، 
فييا تبلغ نسيبة اإلصابة بهيا 1 من كل 
800 إىل 1000 حالية والدة يف جمييع 
الجمعية  العيامل، وفيق إحصائيية  أنحاء 

عيام  واملناعية  للحساسيية  املريية 
2015، ويُرجيح أن املصابيني باملتازمة 
يتعرضيون للوفياة املبكيرة لكين الطيب 

ذلك. يثبيت  مل 
وال يوجيد عياج لهيذه املتازمية، التيي 
والدتيه،  منيذ  الشيخص  بهيا  يصياب 
ولكين ميكين التخفييف من مشيكاتها 
بعياج ميا ميكين عاجيه مين عييوب 
الفقيري  العميود  أو  القليب  خلقيية يف 
أو السيمع أو غير ذليك مين املشيكات 

الجسيدية. الصحيية 

عنب بلدي - الغوطة الشرقية

تشيهد مدينة عيني ترما يف الغوطية الرشقية 
حملية تطوعية مين فعاليات مدنية وشيبابية 
بعيد  ميرة  ألول  املدينية،  شيوارع  لتنظييف 

سييطرة قيوات األسيد عليها.
وتعرضيت املدينية لقصف متواصيل وحصار 
الغوطية  يف  كجاراتهيا  سينوات،  ألربيع 
الرشقيية، انتهيت بدخيول قيوات األسيد إليها 

.2018 آذار  يف  املعارضية  وانسيحاب 
محميد )26 عاًما( أحيد املتطوعني يف الحملة، 
لتنظييف  جياءت  إنهيا  بليدي  لعنيب  قيال 
األحيياء التيي يسيتطيع املشياركون تنظيفها 
وتجميلهيا، بينيا توجد شيوارع ال ييزال من 
الصعيب املرور فيها بسيبب تراكيم األنقاض، 

إزالتها. وال ميكين للمتطوعيني 
وأشيار محميد إىل أن الحملة كانت بالتنسييق 
مع الشييخ ولييد داود، رئيس لجنية املصالحة 
يف املدينية، واليذي أّمن بدوره سييارات لنقل 
القامية، موضًحيا أن الحملة بدأت السيبت 3 

من آب، وهي مسيتمرة بشيكل دوري.
يف الوقيت ذاتيه تعميل حكومة النظيام عىل 
إعيادة تأهيل بعيض املرافق الطبيية والخدمية 
وامليدارس والشيوارع املتررة مين القصف.

وجياءت الحملية بعيد عيدة حميات أقامهيا 
اتحاد طلبة سيوريا واألمانة السيورية للتنمية 

وعيدة جمعييات أخيرى مقربة مين النظام.
التأهييل  عمليية  أن  إىل  أشيار  محميد  لكين 
الكبيرة  بطيئية باملقارنية ميع االحتياجيات 

للمنطقية واألرضار التيي لحقيت بهيا خيال 
املعيارك، ما دفيع املتطوعني أيًضيا للعمل يف 
الحملية إىل جانيب التخطيط لحميات أخرى 

توعويية وخدميية.
وأزاليت "لجيان املصالحية"، السيبت 11 من 
آب، الحواجيز التيي أغلقت بهيا مداخل مدينة 
عيني ترما بالتنسييق مع الحيرس الجمهوري، 
"وصيول  بعيد  املنطقية  يف  ينتيرش  اليذي 
املنطقة إىل مسيتوى جييد من األميان"، وفق 
ميا قاليت شيبكة "دمشيق اآلن" املوالية، عرب 
االجتاعيي  التواصيل  موقيع  يف  صفحتهيا 

بيوك". "فيس 
وبالوقيت ذاتيه يشيتيك األهيايل مين ازدياد 
البلديية  املدينية، وعيدم تكفيل  القامية يف 
البعيوض  انتشيار  سيبب  ميا  بإزالتهيا، 

والحيرشات.
إىل جانيب شيكاوى أخيرى تتعليق بازديياد 
أحيياء  عيدة  إغياق  نتيجية  سيوًءا  الوضيع 
باألنقياض ميا يجعيل التنقيل فيهيا صعبًيا، 
وأشيار محمد إىل أن حييي الزينية والطبالة ال 
ييزاالن كأنهيا "خارجان من الحيرب اليوم"، 
وسيط مطالب بدخيول آليات إلزالية األنقاض 

املراكمية يف أرسع وقيت ممكين.

رابط الشكاوى:
www.facebook com 
/159616407990385

عنـب بلدي - ريف حلب

مدينية  يف  املحيي  املجليس  أعلين 
أخريين، شيايل حلب، عين ترميم 
يف  االجتاعيات  وميدرج  قاعية 
املركيز الثقيايف العيريب يف املدينة، 
خدميات  لتقدييم  جاهيزًا  ليصبيح 
ثقافيية لرشيحة واسيعة من سيكان 
القليلية  األييام  خيال  أخريين، 

املقبلية.
رئييس املجلس املحيي يف أخرين، 
بليدي،  لعنيب  قيال  ديبيو،  خاليد 
الخدمية  يف  سييدخل  املركيز  إن 
قريبًيا بعيد اإلرشاف عيىل االنتهياء 
مين ترمييم آخير تفاصييل امليدرج 
إىل  مشيرًا  االجتاعيات،  وقاعية 
تيرف  تحيت  وضيع  املركيز  أن 
املجليس املحي املدين، بعيد أن كان 
خاضًعيا إلدارة املجليس العسيكري 

املدينية. يف 
املركيز  فيإن  ديبيو،  وبحسيب 
عبيارة عين ملتقيى يجميع الهيئات 
املشياريع  وأصحياب  الداخيل  يف 
والعلميية،  والربويية  الفكريية 
ويتسيع مدرجه لحضيور نحو 210 

أشيخاص.
ومين املقيرر أن يتيم تجهييز املركز 
ملطالعية  وقاعية  عامية  مبكتبية 
باإلضافة  إداريية،  الكتيب ومكاتيب 
وتعليميي  ترفيهيي  ميرسح  إىل 
واليية  مين  بدعيم  املدينية  ألطفيال 

إن  ديبيو  قيال  إذ  الركيية،  كليس 
مديريية الثقافية يف كليس وعدتهم 
مضيًفيا،  التكالييف،  جمييع  بدفيع 
"يف حيال مل يتكفليوا ببنياء املكتبة 
وقاعية املطالعية واملرسح سيسيعى 

بنفسيه". إنشيائها  إىل  املجليس 
شيايل  مدنيية  منظيات  وكانيت 
حليب تبنيت ميرشوع ترمييم املركز 
أخريين،  يف  العيريب  الثقيايف 
كلفية  وقُيّدرت  امليايض،  الشيهر 
دوالر،  أليف   20 بنحيو  الرمييم 
والنوافيذ  األبيواب  ترمييم  شيملت 
والسيتائر ومقاعيد امليدرج، وفق ما 
قيال رئييس املجليس املحيي خاليد 

ديبيو.
أي  بإميكان  أن  إىل  نيوه  ديبيو 
منظمية مدنيية أو مجليس أو جهية 
مين  االسيتفادة  وخاصية  عامية 
خدميات املركز الثقيايف العريب يف 
الوقيت القرييب، عيرب دعيم العملية 
السيوري  الشيال  يف  الثقافيية 
بورشيات عميل ونيدوات ومؤمترات 

. تثقيفيية

نشأة المركز الثقافي
يعيود بنياء املركيز الثقيايف العريب 
عاًميا،   15 نحيو  إىل  أخريين  يف 
خيال  الخدمية  عين  خيرج  وقيد 

املاضيية. الحيرب  سينوات 
الرشقيي  الحيي  يف  املركيز  ويقيع 
مين  مبنياه  ويتأليف  ألخريين، 

ثاثية طوابيق، القبيو يتضمن ثاث 
قاعيات، والطابيق األول منه يتضمن 
وغرفتيني  املركيز  رئييس  مكتيب 
كانيت  عامية  ومكتبية  للمطالعية 
1113 كتابًيا حني أنشيئ،  تحتيوي 
أما الطابيق األخر فيتضمين قاعات 
ثقافية شيعبية ومرسًحيا يتسيع لي 

شيخًصا.  330
يف  املحليية  املجاليس  وتسيعى 
تفعييل  إىل  السيوري  الشيايل 
عيرب  وامليدين،  الثقيايف  القطياع 
شيأنها  مين  وفعالييات  مشياريع 
خدمية املدنييني، خاصة ميع تفي 
مظاهير العسيكرة لسينوات، وغياب 

املدنيية. الرسيمية  الجهيات 
الحير”  “الجييش  فصائيل  وكانيت 
سييطرت عيىل مدينية أخرين، يف 
إطيار  يف  الشيايل،  حليب  رييف 
عمليية “درع الفيرات” املدعومة من 
تركييا، والتيي بيدأت يف آب 2016، 
ضيد تنظييم "الدولية اإلسيامية".

وتسيعى تركييا إىل إدارة املنطقة يف 
السوري، واإلمسياك بأطراف  الشال 
إنشيائها  عيرب  الخدميي  القطياع 
ومستشيفيات  اقتصاديية  مشياريع 
وميدارس وأفرانًيا وماعيب رياضية 
وغرهيا مين الخدميات، كيا عمدت 
بطاقيات  اسيتصدار  إىل  مؤخيرًا 
شيخصية للسيكان يف الباب ومارع، 
الثبوتيية  األوراق  مشيكلة  ملواجهية 

واملهّجريين. للنازحيني 

أطفال في مركز "يوم جديد" للمصابين بمتالزمة "داون" في كفرنبل بريف إدلب - 12 آب 2018 )عنب بلدي(
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الرصاصة التي لفت الكوع وقتلت صاحبها

العلوش إبراهيم 

نعت صفحات مؤيدة، يف األسـبوع املايض، 
مقتل عزيز إسـر، عّراب الصواريخ اإليرانية، 

وأحد مطوري الرتسـانة الكيميائية، وهو أيًضا 
أحد املرفني عـى تطوير وتصنيع الراميل 

املتفجـرة يف وادي جهنم غريب حامة، 
باإلضافـة إىل ابتكاره أجيااًل من الصواريخ 

التي أسـهمت بتدمر املدن السورية.
هذا العامل، الذي تصفه صفحات الشـبيحة 

بأنه خسـارة كبرة للبحوث العلمية السورية، 
لديه عدة شـهادات دكتوراه من فرنسا ومن 
غرها، وهـو رجل الثقة لإليرانيني، ولحزب 

الله، ناهيك عن كونه من املقربني إىل بشـار 
األسـد الذي يحتفي )بالتطوير وبالتحديث(، 

أعوانه! طاقم  وبتجديد 
ما إن يتفوه أحد مـا بعبارة البحوث العلمية 

يف سـوريا، حتى يثر الرعب يف الجلسة، 
فمراكز البحـوث العلمية يف بادنا تتبع 
ألجهزة املخابرات، وهي ليسـت مصممة 

لرفاهية الشـعب السوري، وليست معنية 
بزيـادة اإلنتاج وتطويره، بل لتصميم 
والغازات  املدفعية  وقذائف  الصواريخ 

الكيميائيـة، وتطوير الراميل املتفجرة، 
التي حققـت كل أهدافها بتدمر معظم املدن 
السـورية، وتهجر نصف السكان، وإحرازها 
أكرث من مليون شـهيد وجريح خال سنوات 

بعد آذار 2011، تاريخ مطالبة الشـعب 
السـوري بحريته، وانتهت هذه الجهود أخرًا 

إىل تسـليم سوريا لعدة دول احتال يف آن 
واحد.

مقتل عزيز إسـر يذكرنا مبقتل محمد 

سـليامن، الذي ال يزال ملتبًسا، يف "شاليه" 
عى البحر املتوسـط قرب مدينة طرطوس 

عـام 2008، وهو الذي كان يجمع الكثر من 
صفات إسـر، فهو مهندس مدين، ورجل 

ثقة عند اإليرانيني، ومقرب من بشـار األسد، 
وتم نعيه كأحد رفقاء باسـل األسد، الذي 
حالت األقدار دون أن يتع نفسـه بحفلة 

الشـواء البرية التي تديرها عائلته اليوم. 
ومحمد سـليامن من نفس منطقة عزيز إسر 
الواقعـة يف محيط معمل الصواريخ اإليرانية 

يف مصيـاف، والتي صارت قلعة لتطوير 
صناعة املوت ضد السـوريني، بالصواريخ 

وبالكيـاموي، وبالراميل املتفجرة، بداًل من 
أن تكون مركًزا سـياحًيا يجتذب الناس من 

كل أنحـاء العامل لجامل املنطقة، وغناها 
أهلها. وطيبة  التاريخي، 

إيران اعترت مقتل عزيز إسـر استهداًفا 
)التنموية( يف سوريا،  لها وملشـاريعها 
فهو كان املرف عى نقل األسـلحة إىل 

حـزب الله، وعى تجميـع تقنيات الصواريخ 
الدقيقـة التي يصـل مداها إىل كل أنحاء 

الباد السـورية، وهذه الصواريخ اإليرانية 
كانـت ضمن منظومة املشـاريع التنموية 
التي كانت تسـتهدف "زرع البطاطا" يف 
املدن السـورية بعد إفراغها من السكان، 
كام كانت تردد وسـائل اإلعام الرسمية. 

خاصـة وأن هذا العامل كان يطلق عى قاسـم 
سـليامين لقب "قاهـر العرب من املحيط إىل 

الخليـج" معرًا عن شـعوره بالدونية تجاه 
سـادته، ومحتيل بلده، يف حسابه عى 

"فيس بوك" باسمه املسـتعار نادر كوسا، 
كام ذكرت بعض املواقـع اإللكرتونية، حيث 
توقفـت الصفحة عن النـر بتاريخ مقتله.

بدورهم الشـبيحة املعتدلون يؤكدون عى 
فصل العلـم عن القتل، فالصواريخ والغازات 

الكيامويـة، والراميل املتفجرة التي كان 
يسـهم بتطويرها عزيز إسر تعّر عن عبقرية 

سـورية نادرة، ويجب االحتفاء بها، وعدم 
االلتفـات إىل تداعياتها األخرى، التي تهدف 
إىل تشويه سـمعة الفقيد، الذي استهدفته 

والوهابية! والصهيونية  اإلمريالية 
ولكن.. وعى الحدود السـورية، ال ترىض 

إرسائيل )الصهيونية( إال ببشـار األسد عى 

حدودها، فعائلة األسـد ضمنت الحدود 
السـورية اإلرسائيلية يف الجوالن املحتل 

منـذ اتفاقية فصل القوات عام 1974، التي 
وقعها كل من حافظ األسـد، وهرني كسينجر 

)اإلمريـايل(، وهذا ما يجعل من مقاومة 
الصهيونية مجرد كذبة تسـببت بإعاقة 

املجتمع السـوري، وسجنه بشعارات فارغة 
ومعّوقـة لتطوره، أّدت إىل تجميع كل هذا 
العتـاد، وكل هذه األجهزة املخابراتية التي 
تقوم اليوم بتدمر سـوريا، وتهجر أهلها 

ممنهج. بشكل 
النظام قـام بالكثر من التصفيات، فهو 

مل يوفر رجاله وشـبيحته كغازي كنعان، 
ورسـتم غزالة، وجامع جامع، وعصام زهر 

الدين، وحتى آصف شـوكت زوج برى األسد. 
وهذه إحـدى ميزات النظام اإليجابية التي 

يخلّص بها البـاد من النفايات النووية التي 
يصنعها بشـكل دوري، وبعد أن يدخلوا يف 

مرحلة العظمـة والكَلَب. فلو بقي كل املجرمني 
واللصـوص واملخرين، الذين صنعهم حافظ 

األسـد وابنه، عى قيد الحياة، لعادت الكرة 
األرضيـة كلها إىل العرص الحجري، وليس 

فقط! سوريا 
التي اسـتهدفت عزيز  القذائف  هل كانـت 

 ،2018 إسـر مساء السـبت الرابع من آب 
هي مـن قذائف تصفيـات النظام وخاصه 
مـن العنارص، التي صـارت تعرف أكرث من 

الازم؟ 
أم هـي مجرد قذائف لفت الكوع وقتلت 

صاحبها، تيمًنا باالسـم الوهمي لفيلم كابوي 
أمرييك اخرتعه أحد السـوريني كسخرية من 

موجة األفام التكساسـية التي انترت يف 
املايض؟ القرن  السبعينيات من 

عزيز إسـر كائًنا من كان قاتلـه، مثله مثل 
النظام، مل يسـتخدم  الكثرين من رجاالت 

علمه، وال عقله من أجل السـوريني، أو 
الدفاع عنهم، رغم أنه درس عى حسـاب 

الشـعب السوري، ولكنه اسـتعمل علمه من 
أجـل قتلهم، وتدمـر بيوتهم وتهجرهم، 

وسـيلقى أمثاله مثل هـذا املصر، فطلقات 
الخيانة التي أطلقوها عى الشـعب السـوري، 

سـتدور العامل، وترجع إىل رؤوسهم 
املحشـوة بشعارات القتل!

محمد رشدي شربجي
يحيى، ككثرين مأل األمل قلوبهم 

بعد إسقاط حسني مبارك، ذهبت إليه 
بعدها بدقائق، وجدته مع إخوته ونبيل 

متسمرين أمام شاشة الجزيرة، ثم 
قرروا الذهاب إىل السفارة املرصية 

لاحتفال هناك، فلم يجدوا إال املخابرات 
يف انتظارهم. 

أمام السفارة الليبية تعرّف عى فتاة 
رأى فيهـا فتاة أحامه، التقى بها مرتني 
يف مـكان عام، ثم اعتقلت هي مع بداية 

الثورة، واعتقل هو وتفرقت بهام السبل، 
كانت قصة حب قصرة با خامتة. 

يف مسـاء الخامس عر من آذار 
بدا متشـامئًا، قلة قليلة استجابت 
وشاركت يف املظاهرات يف سوق 

الحميديـة، أمام وزارة الداخلية، يف 
اليوم التـايل اعتقله األمن وأخذ منه 
هويتـه، غافلهم وهرب وأمىض بقية 

هوية.  دون  حياته 

بعد جمعة العزة -الجمعة الثانية يف 
الثورة السورية- كان يف قمة تشاؤمه، 

كان يرى أننا غر مستعدين، وأن 
الهزية سلمًيا خر من النرص بالحرب. 
السام عليك يوم ولدت ويوم مت ويوم 

تبعث حًيا.

نبيل، مل يكن املعهد الزراعي لريض 
طموحه، فبدأ دراسة الصحافة وما 

أنجزه منها كان بتفوق، يف الثورة رأى 
حلمه يتحقق يف جريدة عنب بلدي، مل 

تـدم عاقته مع هذا الحلم طويًا، اعتقل 
بعدها بأيام قصرة، من حسن حظه أن 

الحلم استمر وتوسع وترسخ.

كان أمام السـفارة الليبية عندما هاجم 
األمن املجتمعـني وتلقى منهم عصا 

غليطة عـى ظهره، رأيته وهو يركض 
ضاحكًا، “كانت أطيـب عصاية أكلتها 

يف حيايت”، قال يل فيام بعد. السـام 
عليك يـوم ولدت ويوم مت ويوم تبعث 

 . حًيا

إسام، لسبب ال أعرفه، كنت أشعر 
بجانبه باألمان، كان ال يخاف، عى 

عكس ما يتوقع املرء من شـباب جيلنا، 
بسيط وملتزم با تعقيدات. أراد أن 
يعطي وحوش األسد الورود واملياه 
بنفسه، مل يكن قراًرا صائًبا حينها. 
ينسب لغاندي القول إنه لوال رشف 

الرطة الريطانية ملا نجح الاعنف يف 
الهند، وهو ما مل يأخذه بالحسبان حني 

توجه إليهم.

أمام السفارة الليبية كان يغني بأعى 
صوته أغنية شيخ إمام التي تعلمناها 

من الثورة املرصية “شيد قصورك”، ثم 
دفع الجموع للتوجه من حديقة املدفع 

حيث كان االجتامع إىل السفارة الليبية. 
السام عليك يوم ولدت ويوم مت ويوم 

تبعث حًيا.

عى ذكرى الشهداء أن تبقى حية يف 
وجداننا، الطرق عى الذاكرة وعدم 

التطبيع النفي مع املجرم بأي شكل، 
وتنشئة أنفسنا وأبنائنا عى “حلم 

العودة” والقصاص.

طريق الحرية صعب وشاق وطويل، 
خاصة حني يكون عدوك هذا العامل القذر.

أمام السفارة 
الليبية

تشييع مدير مركز البحوث العلمية في مصياف عزيز إسبر - 6 آب 2018 )سانا(
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مصابو الحرب في سوريا..

ضحايا
على قيد الحياة

جهات تعنى 
بمصابي 

الحرب ببرامج 
محدودة

يف العيام 2017، وخيال إحيدى حميات 
النظيام السيوري عيىل مدينية حمورية يف 
الغوطية الرشقيية، اختيارت قذيفية هياون 
منزل نور ليكيون هدفها املبيارش، فاخرقت 
الجيدار لرمي بإحدى شيظاياها عىل سياق 
الشيابة، وتسيتقر يف جسيد زوجها، وفق ما 

تحدثت بيه لعنيب بلدي.
فيارق اليزوج الحيياة عىل الفيور، أميا نور 
)رفضت ذكر اسيمها الكامل ألسيباب أمنية( 
ببير  تسيببت  بالغية  إلصابية  فتعرضيت 
سياقها الييرسى، لتعيود، بعيد أن حافظيت 
الصحيية  املضاعفيات  رغيم  عيىل جنينهيا 
لإلصابية، إىل منيزل والديهيا مع خسيارات 

. ة يد جد
التحقيت نيور بقامئية طويلية مين مصايب 
وُصّنفيت  الرشقيية،  الغوطية  يف  الحيرب 

ضمين ضحاييا الحيرب السيورية، وال تزال 
حتيى الييوم، وبعيد اسيتقرارها يف مدينية 
دمشيق، تبحيث عين رعايية تخفيف عنهيا 

معاناتهيا.
يصل عيدد األشيخاص الذين تعرضيوا لبر 
الحيرب يف سيوريا  أطرافهيم جيراء  أحيد 
عين  صيادر  تقريير  وفيق  ألًفيا،   86 إىل 
منظمية الصحية العامليية )WHO( ومنظمة 
يف   ،)HI( إنرناشييونال"  "هاندييكاب 

كانيون االول مين العيام امليايض.

ضحّية.. بين إغماءة وإفاقة
تحوليت نور خيال دقائيق قليلة من شيابة 
ضحيية،  إىل  والحركية  بالحيياة  مفعمية 
واضطيرت لاعتاد عيىل والدتهيا وإخوتها 

طفلتهيا  وتربيية  التنقيل  يف  ملسياعدتها 
الصغرة، التيي ولدت عقيب إصابتها بثاثة 
أشيهر، حالها كحيال مليون ونصيف املليون 
سيوري تعرضوا إلعاقات دامئية إثر اإلصابة 
العامليية"  وفيق تقريير منظمية "الصحية 

ومنظمية "هاندييكاب إنرناشييونال".
ويشير التقريير ذاتيه إىل أن مليونًا ونصف 
مليون آخريين يعانون من إصابيات متنوعة 
بفعيل الحيرب، ميا يجعل مجميوع مصايب 
الحيرب يف سيوريا خيال األعيوام السيتة 

املاضيية يصيل إىل ثاثة ماييني موثقني.
مناطيق سييطرة املعارضية ضميت القسيم 
األكرب مين املصابني، عىل اعتبيار أنها هدف 
السيوري  النظيام  مين  متواصيل  لقصيف 
وحليفيه اليرويس، فيا أدت قذائيف الهاون 
التيي سيقطت بشيكل متقطع عيىل مناطق 
النظيام أو التفجرات إىل تعيرض املئات إىل 
إصابيات تيراوح بني البسييطة والشيديدة 

لإلعاقات. املسيببة 
ومل تصدر عين النظام السيوري إحصائيات 
دقيقية حيول مصيايب الحيرب يف املناطيق 

التيي يسييطر عليها.
عياء الحاج سيليان، مين قريية حاس يف 
رييف إدليب، هيو أيًضيا ضحيية لقصيف 
بالصوارييخ مين طائيرات النظيام تسيبب 
بإصابته بشيلل نصفيي، أقعده عاجيزًا وهو 

يف بدايية العقيد الثاليث مين عمره.
يقيول عاء يف لقياء مع عنب بليدي، "ألقت 
طائيرة حربيية صاروًخيا يف حيّنا وتسيبب 
بإصابيات بيني املدنييني وأنا منهيم، فقدت 
اسيتيقظت  وحيني  الربية،  إثير  الوعيي 

تغييب الربامج واملناهيج املختصة لرعاية 
مصيايب الحيرب يف الشيال السيوري، 
ويقتير تقدييم الدعم الطبيي لهم عىل 
مراكيز ومؤسسيات طبيية غير معنيية 
إىل  باإلضافية  أسيايس،  بشيكل  بهيم 
منظيات خصصيت جيزًءا مين عملهيا 
للعياج الفيزييايئ ورعايية املترريين 
بشيكل دائيم مين القصيف أو انفجيار 
مخلفيات املعيارك يف عيدة طيرق عيىل 

املسيتويني املهنيي والنفيي.
ويعتيرب الشيال السيوري خزانًيا برشيًا 
السينوات  قيد قصيده يف  وكان  كبيرًا، 
املاضيية اآلالف مين املدنييني املهجريين 
مين الغوطية الرشقيية ومحافظية درعا 
ورييف حميص الشيايل، بينهيم مئات 
الحياالت املتررة مين القصيف الجوي 
بيني  تتفياوت  والتيي  مناطقهيم،  عيىل 
اإلصابات الخفيفة واملتوسيطة واإلعاقات 
الدامئية التيي تحتياج لرعايية طبية عىل 

الطويل. امليدى 
وبعد سيبع سينوات من النزاع السيوري 
يبقيى  العسيكرية  العملييات  وتقليص 
مصير املصابيني غير واضح سيواء من 
ناحيية الجهية الرئيسيية التيي سيتتوىل 
تقدييم الرعايية الطبيية الطويلية لهيم، 

أو وضعهيم الحيايل مين حييث ميا يتم 
تقدمييه لهيم، وخاصة العياج الفيزيايئ 
والنفيي الذي يعتيرب جزًءا أساسييًا يف 
الراتبيية العاجيية للمصابيني، وخاصة 

أطرافهم. املبتيورة 
بحسيب ميا رصيدت عنيب بليدي تقيدم 
عيدة هيئات ومنظيات خدماتهيا الطبية 
ملصيايب القصف من املدنيني يف الشيال 
"امليرشوع  سيند"،  "منظمية  أبرزهيا: 
الوطنيي لصناعية األطيراف الصناعية"، 
مصيايب  "رابطية  "بلسيم"،  منظمية 
الحرب"، "منظمة سيامز"، باإلضافة إىل 
منظات إنسيانية أخيرى خصصت جانبًا 

مين عملهيا للعياج الفيزيايئ.

الرعاية موجودة.. البرامج محدودة
للمصابيني،  املقدمية  الخدميات  رغيم 
املحيددة  والرباميج  املنهجيية  توجيد  ال 
لتقدميهيا بالشيكل الصحيح، بحسيب ما 
يقيول املديير التنفييذي ملنظمة "سيند"، 
وائيل أبيو كوييت. ويضيف لعنيب بلدي 
أن مصيايب الحيرب يعيشيون حاليًيا يف 
ظيروف مأسياوية لعيدة أسيباب بينهيا 
الرباميج املتخصصية، والتعاميل  غيياب 
العاطفيي مين قبيل بعيض املؤسسيات 

واملنظيات، واليذي ييؤدي إىل مشياكل 
كبيرة ويعطيي براميج غير واضحية، 
مين  الكبيرة  األعيداد  إىل  باإلضافية 
ومخلفيات  القصيف  جيراء  املصابيني 
الخدميات  تقدييم  أن  معتيربًا  املعيارك، 
دولية  إىل  يحتياج  الحيرب  ملصيايب 
وترشيعيات وقوانيني تيرشف عيىل هذه 

العمليية.
"سيند"  ليي  الطبيي  العميل  ينحير 
بيذوي االحتياجيات الخاصية وهم عىل 
قسيمني، املصابيون قبيل بيدء الحيرب 
اآلخير  والقسيم  الخلقيية،  كاإلصابيات 
واألعيال  القصيف  مصيايب  مين  هيم 
العسيكرية، ويركيز عملهيا يف جمييع 
املناطيق الخاضعية لسييطرة املعارضة، 
القنيطيرة  محافظتيي  تغطيي  وكانيت 
األسيد  قيوات  سييطرة  قبيل  ودرعيا 

كاميل. بشيكل  عليهيا 
ويوضيح "أبو كوييت" أن املنظمية التي 
الحايية  براميج  عيىل  تعميل  يديرهيا 
والتعلييم وسيبل العييش، باإلضافية إىل 
نشياطها اإلغيايث عين طرييق تحوييل 
بعيض الحاالت إىل منظيات طبية كبرة 

إلخضاعهيا للعياج الفيزييايئ.
"الخدميات املقدمية قليلة وغير كافية"، 

ويعتيرب "أبيو كوييت" أن الرعايية ورغم 
وجودهيا ال تفيي بالغيرض، مشيرًا إىل 
أنه حتيى الييوم "ال توجد جهة أساسيية 
الشيال  يف  الحيرب  مبصيايب  تعنيى 

السيوري".
املتخصصية  املراكيز  بعيض  إن  وقيال 
افتُتحيت يف األشيهر املاضيية، وينقسيم 
العميل فيهيا إىل نوعيني، األول منظات 
تفتح قسيًا أو برنامًجيا لبعض من ذوي 
االحتياجيات، والقسيم الثياين منظيات 
ناشيئة جدييدة عقليتهيا الكاملية إغاثية، 
أو  امليادي  الدعيم  تقدييم  عيىل  وتركيز 

الكيرايس والعيكازات للعجيزة.
كوييت"  "أبيو  حدييث  عيىل  ويؤكيد 
امليرشوع  الرحييم خليوف، مديير  عبيد 
الوطنيي لألطيراف الصناعيية يف إدلب، 
واليذي يوضيح لعنيب بليدي أن الرعاية 
الشيال  يف  الحيرب  ملصيايب  الطبيية 
"غير كافيية"، الفتًيا إىل غيياب الربامج 
املتخصصية بذليك، والتيي مين املفرض 

أن تكيون عيىل املسيتوى الطوييل.
لركييب  الوطنيي  "امليرشوع  ويقيدم 
األطيراف" عدة خدميات للمصابني، بينها 
تركيب أطراف سيفلية وعلويية، باإلضافة 
إىل تأهييل كيوادر فنيية للعميل مبجيال 

رغم القصف المتواصل، كانت نور )20 عاًما( تجد أسباًبا جديدة لألمل، على هيئة منزل 
صغير يجمعها بزوجها، وجنين في شهره السادس ينمو في أحشائها، لكن ضريبة هذا 

األمل في الغوطة الشرقية كانت أكبر مما تخيلته الشابة.

عالء الحاج سليمان، مصاب بشلل نصفي إثر قصف جوي على بلدته حاس في ريف إدلب - 2018 )عنب بلدي(

محمد العبسي، طفل في الثانية عشرة من عمره، بترت يده نتيجة قصف صاروخي 2018 )عنب بلدي(
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تعمل األلغام كسياح ميزدوج خال الحيروب فتكون 
وسييلة دفاعيية يف املعيارك، وأداة انتقام تسيتخدمها 
بعيض الجهات العسيكرية التي تنسيحب مين مواقع 
انتشيارها بضغيط عسيكري، عيرب تلغييم الطرقيات 

والشيوارع والبييوت قبل االنسيحاب.
وتشير منظمية "الصحية العامليية" إىل أن ميا يزيد 
ألخطيار  معرضيون  سيوري  ماييني  مثانيية  عيىل 

"مميتية" بسيبب األلغيام ومخلفيات الحيرب.
ووفيق تقريير صدر عين املنظمة، يف نيسيان املايض 
مبناسيبة "الييوم العامليي للتوعيية باأللغيام"، فيإن 
بيني العدد السيابق يوجيد ثاثة مايني طفل سيوري 
املتفجيرات  بفعيل  التشيوهات  أو  للميوت  معرضيني 

التيي خلفتهيا الحيروب يف البلد.
وقيدرت املنظمية أن ميا ال يقيل عين 361 شيخًصا 
تشيوهوا، بسيبب مخلفيات الحيرب بعيدة مناطق يف 

. يا سور
ومين أبيرز هيذه املناطيق، مدينية الرقية التيي خرج 
منها تنظييم “الدولة اإلسيامية”، يف ترشيين الثاين 
امليايض، مخلًفيا وراءه أرقاًما “صادمة” مين األلغام.

وكذلك شيهد ريف الحكسية الجنويب وضًعيا ماثًا، 
وجميعهيا  الشيايل،  حليب  رييف  إىل  باإلضافية 
كان التنظييم فيهيا املسيبب األكيرب النتشيار األلغيام 

واملتفجيرات.
كيا اتبعيت "وحيدات حايية الشيعب" )الكرديية( 
نفيس أسيلوب التلغييم، بعيد بيدء حملية عسيكرية 
ضدهيا يف عفريين، شينها كل مين الجييش اليريك 

وفصائيل مين املعارضية السيورية.

األلغام في سوريا.. 
خطر يهدد ثمانية 

ماليين سوري 

وجيدت نفيي يف املستشيفى"، ويتابع 
إن  لعائلتيي  يقيول  الطبييب  "سيمعت 
تبيددت  نصفيي،  بشيلل  أصييب  عياء 
أحاميي حينهيا، كنت أرغب بنقيل معاناة 
الشيعب السيوري حينها، لكنيي أصبحت 

الضحيية".
يواجه عياء صعوبات كبيرة يف الحركة، 
ويعتميد بشيكل شيبه كامل عيىل عائلته، 
وال تيزال الشيظية التي تسيببت بإصابته 
بانتيكاس  تهيدده  ظهيره  يف  موجيودة 
حالتيه الصحيية، ميع ضعيف اإلمكانيات 
الطبيية يف املناطيق السيورية الخاضعية 
لسييطرة املعارضة السيورية، ومحدودية 
الدعيم اليذي تقدميه املنظيات والهيئات 
يف  الحيرب  مبصيايب  املعنيية  واملراكيز 

. يا سور

ثلث المصابين من األطفال
التقريير الصيادر عين منظمتيي  يشير 
"الصحية العاملية" و"هاندييكاب" إىل أن 
األطفيال يشيكلون ثلث مصايب األسيلحة 
املتفجرة يف سيوريا، ويتسياءل القامئون 
علييه، "مياذا سييحدث لهيؤالء األطفيال 
سينة  عيرشة  الخميس  أو  العيرش  يف 
املقبلية؟ هيل سييتمكنون مين الحصيول 
عيىل  سييحصلون  هيل  التعلييم؟  عيىل 
فرص اقتصاديية ويكونيون قادرين عىل 
إعالية أرسهيم؟ كييف سييتم دمجهم يف 

املجتميع؟".
تلك التسياؤالت، التي تعيد مبثابة ناقوس 
خطير تدقيه املنظمتيان، تشيكل جوهير 
املخياوف التيي تتمليك أرسة الطفل محمد 
العبيي، اليذي التقتيه عنيب بليدي يف 
منزليه ببلدة معيرة حرمة يف رييف إدلب.

فقيد محميد )12عاًميا( ييده اليمنيى إثر 

قصيف لطائيرة حربيية اسيتهدفت حيّيه 
اللحظيات  قبيل نحيو عيام، وعين تليك 
يقيول، "كنيت ألعب ميع أصدقيايئ حني 
نفيذت الطائيرة الحربيية إحيدى غاراتها، 
بُيرت ييدي فحملتهيا وركضيت باتجياه 
الشيارع العام، حيث تم إسيعايف إىل أحد 

املستشيفيات".

يواجيه محميد الييوم مصاعيب كبرة يف 
التأقليم ميع الحياة بييد واحيدة، ويقول، 
"كنيت أذهيب لقطياف الشيفلح، ومل أعد 
أمتكين مين فعيل ذلك الييوم، يسياعدين 
رشب  أو  الوضيوء  أرييد  حيني  إخيويت 

ملاء". ا

وال يحظيى محميد، وفيق ما أكيده لعنب 
بليدي، بدعم كبير من املنظيات واملراكز 
التي تهتيم مبصايب الحيرب والتي عاينت 

حالتيه ووثقتهيا، وتركيز أحاميه وآماله 
حيول الحصيول عىل ييد صناعية.

الرعاية الصحية "محدودة"
يجميع املصابيون الثاثية الذيين التقتهم 
عنب بلدي عيىل أن الرعايية الصحية التي 
يتلقونهيا ال تكفيي إلعادتهيم إىل حياتهم 

بشيكل طبيعي.
مين  بصعوبية  متكنيت  نيور،  فالشيابة 
تركييب طيرف صناعيي محيي الصنيع 
تكلفية  عائلتهيا، وصليت  عيىل حسياب 
الرشقيية  الغوطية  إىل  وإدخاليه  رشائيه 
دوالر   1000 إىل  امليايض  العيام  نهايية 
أمريييك، لتتمكين مين اسيتعادة حركتها 

حينهيا. الطبيعيية 
وعقيب مغادرتهيا إىل العاصمية دمشيق 
يف آذار امليايض، راجعيت نيور مقيرات 
منظمة "الهيال األحمير"، وحصلت عىل 
مفصيل صناعيي جدييد، دون أن تتمكين 

مين تركيبه حتيى اآلن.
املشيايف  أسيبوعي  بشيكل  نيور  وترتياد 
الحكومية لتلقي العاجيات الرورية، لكنها 
مل تحيَظ حتيى اآلن سيوى بجلسيتي عياج 
فيزييايئ، بانتظار القيَدم الجدييدة التي من 
املفيرض أن تحصيل عليها بشيكل مجاين.

أما عياء الحياج سيليان فهو يسيتخدم 
اليوم كرسييًا متحيركًا للتنقيل، ورغم ذلك 
يبقيى بحاجية إىل مسياعدة مين العائلة 

أسايس. بشيكل 
ويشير عياء إىل أن املسياعدات تقتير 
لتنظييف  الطبيية  الليوازم  تقدييم  عيىل 
الجيرح املوجيود يف ظهيره إثير عمليية 
جراحيية يف الفقرات، مضيًفيا "تواصلت 
مع عيدد مين املنظيات، الجمييع يعدين 
ولكن أحيًدا مل يقدم يل شييئًا حتى اآلن".

األطيراف الصناعية، وبحسيب خلوف تقدم 
جميعهيا بشيكل مجاين للمدنييني املصابني 

الشال. يف 

مراكز منشأة حديًثا 
إىل جانيب ميا تقدميه املنظات اإلنسيانية 
الحيرب،  واإلغاثيية مين خدميات ملصيايب 
أنشيئت عيىل ميدار األشيهر املاضيية مين 
العيام الحيايل مراكيز متخصصية لتقدييم 
الخدميات الطبية، خاصًة ملبتيوري األطراف، 
يف  السيعيدة"  الخطيوات  "مركيز  بينهيا 
معيرب بياب السيامة بريف حلب الشيايل، 
و"رابطية مصيايب الحيرب" التي أنشيأتها 
عين  عيدا  الشيال،  يف  "بلسيم"  منظمية 
املكتيب اليذي أعلين عنه املجليس املحي يف 

مدينية جرابليس مؤخيرًا.
الصغيرة"  "الخطيوات  مركيز  ويختيص 
برييف حليب بركييب األطيراف الصناعيية 
السيفلية للمصابيني، أميا األطيراف العلوية 
فا توجد ضمين برنامجه كيون الدعم الذي 
يتلقياه ال يغطيي هيذا النوع مين اإلصابات.

مجياين،  بشيكل  فييه  الخدميات  وتقيدم 
وبحسيب تسيجيل مصور تعريفيي للمركز 
ميع  والتواصيل  للتسيجيل  آليية  توجيد 
فييه. العامليني  واألطبياء  علييه  القامئيني 

ويف رييف حلب الشيايل أيًضا كان املجلس 
املحيي يف مدينية جرابلس، شيايل حلب، 
قد بيدأ بركيب أطيراف صناعيية إلكرونية 
ذكيية، ملبتيوري األطراف يف منطقية "درع 
الفيرات، ودعا مكتيب الخدميات االجتاعية 
يف املجليس، أواخر العام امليايض، الراغبني 
بالحصيول عيىل طيرف صناعيي، للتوجيه 
إىل مقير املجليس يف املنطقية، يف إطيار 
خطتيه ضمين املرحلية األوىل لرعايية ذوي 

الخاصة. االحتياجيات 
ويف متوز العيام الحايل أسيس مجموعة من 
مصيايب الحرب يف الشيال السيوري رابطة 
أطلقوا عليها اسيم "رابطة مصيايب الحرب"، 
أعلين عنهيا بعيد حملية "إصابتيي ليسيت 

عجيزًا"، التيي أطلقتها منظمة "بلسيم".
مصطفى عبيد الغني، قائد حملية "إصابتي 
إن  بليدي  لعنيب  قيال  عجيزًا"،  ليسيت 
االجتياع التأسييي للرابطية عقيد يف 28 
مين حزييران امليايض، يف مدينية ترمانني 
برييف إدليب الشيايل الرشقيي. وبحسيب 
"بالدرجية  الرابطية  تهيدف  الغنيي،  عبيد 
األوىل إىل إعيادة تأهييل مصيايب الحيرب 
ودمجهيم يف املجتمع وإثبيات أنهم قادرون 
عيىل أن يكونيوا فعاليني، يف مجتمع أصبح 
بحاجية إىل جمييع الفئيات املهمشية فيه".

وأضياف قائيد الحملية أن الرابطة سيتكون 
الحيرب، وسيتعمل عيىل  صيوت مصيايب 
توحييد مطالبهيم ومتثيلهم بشيكل رسيمي 

ومنظيم يف املحافيل الدوليية.
"عقيد  أهمهيا  مهيام  الرابطية  وسيتتوىل 
اجتاعات دورية ملناقشية قضاييا املصابني 
باإلضافية  تواجههيم،  التيي  والصعوبيات 

إىل تقدييم خدميات دعم نفيي للمصابني 
ميع  مرافقية  وعزلية  اكتئياب  بحياالت 
إصاباتهيم الجسيدية، ومين ثيم مخاطبية 
ببيانيات  املجتميع  يف  الفاعلية  الجهيات 

عنهيم". موحيدة 
وحاليًيا تعمل الرابطية يف مدينية ترمانني، 
لهيا يف كل مين  مكاتيب  افتتياح  وسييتم 
إدليب،  محافظية  برييف  ورسميدا  الدانيا 
عيىل أن يفتتيح بياب االنتسياب قريبًيا أمام 
جمييع مصايب الحيرب الراغبيني بااللتحاق 
حملية  مديير  قيال  ميا  وفيق  بالرابطية، 

"إصابتيي ليسيت عجيزًا".

 في مناطق النظام.. الرعاية ألصحاب 
"الواسطات"

باالنتقيال إىل املناطيق التي يسييطر عليها 
النظام السيوري تقدم الخدميات والرعاية 
مختلفية،  بصيورة  للمصابيني  الطبيية 
)لهيم  "الواسيطات"  بأصحياب  وتركيز 
صلية مبسيؤولني يف الحكومية السيورية 
أوضحيت  ميا  بحسيب  الدولية(،  ودوائير 
النظيام  مناطيق  يف  متطابقية  مصيادر 

لعنيب بليدي.
الحيرب  مصيايب  فيإن  املصيادر  ووفيق 
يف  أولويية  لهيم  العسيكرية  والعملييات 

العياج عين امليرىض العاديني يف املشيايف 
السيوري،  للنظيام  التابعية  الحكوميية 
لكين ومنيذ مطليع العيام امليايض تقلصت 
الخدميات التيي تقيدم لهيم بشيكل كبير، 

الصناعيية. األطيراف  خاصيًة 
تركييب  سيعر  أن  إىل  املصيادر  وأشيارت 
الطيرف الصناعيي الواحيد يتجياوز مليون 
أن األطيراف يف  ليرة سيورية، الفتيًة إىل 
مجانًيا  تيوزع  كانيت  املاضيية  السينوات 
لبعض جرحيى قوات األسيد وعوائل القتىل، 
أميا اليوم فاألمير يحتاج إىل "واسيطة" من 

جهية ودفيع جيزء مين املبليغ املايل.
العامليية"  "الصحية  منظمية  تقريير  ويف 
ومنظمية "هانديكاب"، فيإن أقل من نصف 
املستشيفيات واملرافيق الصحيية العامة يف 
سيوريا ال تزال تفتيح أبوابها أميام املرىض، 
لكين أكرها يفتقير إىل التجهيزات املناسيبة 
لتقدييم الرعايية إىل املرىض الذيين يعانون 

اإلصابات. مين 
 كيا يوجد مركزان للتأهيل البدين يف دمشيق 
وحمص يوفران األطراف الصناعية، وأشيارت 
املنظمتيان إىل أن "القيود البالغة الشيدة عىل 
إتاحية الرعايية الطبيية، تسيببت يف تحيول 
اإلصابيات التي يعياين منها كثر مين الناس 

إىل اعتياالت دامئة".

تهدف الرابطة بالدرجة 
األولى إلى إعادة 

تأهيل مصابي الحرب 
ودمجهم في المجتمع 

وإثبات أنهم قادرون 
على أن يكونوا 

فعالين، في مجتمع 
أصبح بحاجة إلى جميع 

الفئات المهمشة فيه

كنت ألعب مع 
أصدقائي حين نفذت 
الطائرة الحربية إحدى 

غاراتها، ُبترت يدي 
فحملتها وركضت 

باتجاه الشارع العام، 
حيث تم إسعافي إلى 

8 ماليينإحدى المستشفيات
قد يتعرضون إلصابات 

مميتة بسبب األلغام

3 ماليين
طفل بينهم

المصدر: منظمة الصحة العالمية.

المصدر: تقرير منظمة "الصحة العالمية" ومنظمة "هانديكاب إنترناشيونال"

ضحايا األلغام 

3 ماليين مصاب في الحرب

1.5 مليون مصابون بإعاقات دائمة

1 مليون منهم أطفال

86 ألف تعرضوا لبتر أحد األطراف



عنب بلدي - السنة السابعة - ملف خاص
العدد  338 - األحد 12 آب/أغسطس 2018 12

العديـد  اإلنسـاين  الـدويل  القانـون  يف  جـاء 
وجـوب  عـى  تنـص  التـي  القواعـد  مـن 
منهـا  إنسـانية،  معاملـة  الجرحـى  معاملـة 
اتفاقيـة جنيـف يف املـواد )3-12-15(، وعدم 
للتجـارب،  وإخضاعهـم  للتعذيـب  تعريضهـم 
متييـز،  دون  لهـم  الازمـة  الرعايـة  وتأمـني 
وجـاءت تلـك املـواد متضمنة عـدة أمـور منها 
معالجتهـم وحظـر الهجـوم عليهـم، وتحريـم 

عليهـم.  اإلجهـاز 

واملاحـظ أن القانـون مل يفـرق بـني الجريـح 
داخـل الحـرب أو خارجهـا، كـام أنـه مل يفرق 
بـني الجريـح العاجـز عـن القتـال، والجريـح 

القتال. العاجـز عـن  غـر 
لحقـوق  املتحـدة  األمـم  "اتفاقيـة  نصـت 
2015، عـى  األشـخاص ذوي اإلعاقـة" عـام 
أن "إعـادة التأهيـل حـق أسـايس مـن حقوق 
االشـخاص ذوي اإلعاقـة، بغـض النظـر عـن 
نـوع ودرجـة اإلعاقة، وعـى املجتمـع والدولة 
خدمـات  لهـم  توفـر  أن  واألرسة  واألشـخاص 

التأهيـل".  اعـادة 
متكـني  إىل  تهـدف  عمليـة  هـو  والتأهيـل 
الوصـول  مـن  االعاقـة  ذوي  االشـخاص 

قدراتهـم  املتضمنـة  الكاملـة  طاقاتهـم  إىل 
واالجتامعيـة  والنفسـية  والفكريـة  الحسـية 
اىل أقصاهـا، كـام تهـدف اىل توفـر األدوات 
مـن  درجـة  أعـى  إىل  للوصـول  املسـاعدة 

 . لية سـتقا ال ا

كـام نصـت "اتفاقيـة جنيـف لتحسـني حـال 
يف  املسـلحة  بالقـوات  واملـرىض  الجرحـى 
 ،1949 آب  مـن   12 يف  املؤرخـة  امليـدان"، 
يف املـادة )15( منهـا، عـى أنـه "يف جميـع 

االشـتباك يف  بعـد  األخـص  األوقـات، وعـى 
إبطـاء  دون  النـزاع  أطـراف  يتخـذ  القتـال، 
جميـع التدابـر املمكنـة للبحـث عـن الجرحى 
واملـرىض، وجمعهـم، وحاميتهـم مـن السـلب 
الازمـة  الرعايـة  وتأمـني  املعاملـة،  وسـوء 

لهـم".
كـام نصـت املـادة )23( منها عى أنـه "يجوز 
لألطـراف السـامية املتعاقـدة يف وقت السـلم، 
وألطـراف النزاع بعد نشـوب األعـامل العدائية، 
أن تنشـئ يف أراضيهـا أو يف األرايض املحتلـة 
إذا دعـت الحاجـة مناطـق ومواقع استشـفاء 
الجرحـى  بحاميـة  تسـمح  بكيفيـة  منظمـة 
حاميـة  وكذلـك  الحـرب  أرضار  مـن  واملـرىض 
األفـراد املكلفـني بتنظيـم وإدارة هـذه املناطق 
املجمعـني  باألشـخاص  والعنايـة  واملواقـع 

. فيها
ويجـوز لألطـراف املعنيـة أن تعقد عند نشـوب 
نـزاع وخالـه اتفاقـات فيـام بينهـا لاعرتاف 
التـي  املتبـادل مبناطـق ومواقـع االستشـفاء 

 . تها نشأ أ
مـروع  الغـرض  لهـذا  تسـتخدم  أن  ولهـا 
االتفـاق امللحـق بهـذه االتفاقيـة مـع إدخـال 

رضوريـة. تراهـا  قـد  التـي  التعديـات 

حقوق مصابي الحرب في القانون الدولي

تعريف  الجرحى، وفق 
القانون الدويل اإلنساين هم 

أو  العسكريون  "األشخاص 
الذين يحتاجون إىل  املدنيون 

مسـاعدة أو رعاية طبية بسبب 
الصدمة، أو املرض، أو أي 

اضطراب، أو عجز بدنًيا كان أم 
عقلًيـا، والذين يحجمون عن أي 

عمل عدايئ". 

القانون يف  اختلف فقهاء 
الحرب"  تعريف "جرحى 

فمنهم من قال إن 
الجريح "هو كل من كان 

يف ساحة القتال وبه 
جرح ال يستطيع معه 

القتال وال يرجى برؤه". 
ويرى آخرون أن جرحى 

الحرب "هم من يصابون 
أثناء  بجروح مختلفة يف 

استخدام  بفعل  املعركة 
لألسلحة  الجيش 

املختلفة". 
 ويذهب رأي آخر إىل 

أن جرحى الحرب "هم 
أو  العسكريون  األشخاص 

يحتاجون  الذين  املدنيون 
الطبية  الرعاية  إىل 

والذين يحجمون عن أي 
عمل عدايئ".

البتر
تعـد اإلصابـات املؤدية لبـرت األطراف، 
األكرث شـيوًعا إثر الحرب يف سـوريا، 
بوسـاطة  مبـارًشا  البـرت  يكـون  إذ 
انفجـار  عـن  الناجمـة  الشـظايا 
أو  واأللغـام،  والصواريـخ  القذائـف 

اإلصابـة. مضاعفـات  نتيجـة 

الحتراق
يسـبب االحـرتاق الناجـم عـن نشـوب 
حرائـق إثـر القصـف، أو عن اسـتخدام 
غازات حارقة كالفوسـفور، تشـوهات 
املصـاب،  لجسـم  كاملـة  أو  جزئيـة 
أن  يكـن  الحـرق  درجـة  وبحسـب 
تتـرر بعـض األعضـاء يف الجسـم.

تضرر األعصاب
بشـظايا  اإلصابـات  بعـض  تـؤدي 
إىل  املتفجـرة  والصواريـخ  القذائـف 
تـرر يف األعصـاب بحسـب املنطقة 
املعرضـة لإلصابـة مـن الجسـم، وقد 
تـؤدي إىل عطـب أحد األطـرف، أو إىل 

شـلل نصفـي أو كامـل.

العمى
تقـود بعـض اإلصابات إثـر الحرب إىل 
العمـى، إمـا بتعـرض العينني بشـكل 
مبـارش للشـظايا، أو نتيجـة احـرتاق 
الوجـه، أو بسـبب مضاعفـات صحية 

أخرى.

الختناق
السـامة  الغـازات  اسـتخدام  يـؤدي 
إىل  القصـف  يف  الكيامويـة  واملـواد 
حاالت اختناق شـديد لألشـخاص الذين 
يستنشـقون هـذه الغـازات، مـا يؤدي 
إىل تـرر الجهاز التنفـي للمصاب، 
ويف حـاالت كثـرة يـؤدي إىل املـوت.

أبرز اإلصابات
إثر الحرب

مصابو الحرب العسكريون..

المعاملة تختلف
بين النظام والمعارضة

الطبيية  والرعايية  الخدميات  وتختليف 
التيي تقدمهيا فصائيل املعارضة عين التي 
يقدمهيا النظام السيوري، سيواء من حيث 
االمتييازات التيي يحظيى بهيا املقاتيل يف 
مؤقيت،  أو  دائيم  بشيكل  إصابتيه  حيال 
والتيي تعتيرب تعويًضيا ليه بعد مشياركته 

العسيكرية. العملييات  يف 
فييا يخيص فصائيل املعارضية، تختليف 
وآخير،  فصييل  بيني  االمتييازات  أيًضيا 
الرؤيية  تتبنيى  التيي  بيني  وخاصيًة 
اإلسيامية وبيني الفصائيل عيىل الجانيب 
الحير". "الجييش  يف  واملنضويية  اآلخير 

ويف حدييث ميع الناطيق الرسيمي باسيم 
النقييب  للتحريير"،  الوطنيية  "الجبهية 
الخدميات  إن  قيال  املصطفيى،  ناجيي 
املتمثلية بالدعيم امليايل والرعايية الطبيية 
تقيدم للمقاتيل املصياب حتيى إمتيام فرة 
دائيم  بشيكل  سيارية  وتبقيى  عاجيه، 

كاميًا. عجيزًا  تسيبب  التيي  لإلصابيات 
وأضياف القييادي لعنيب بليدي أن عائات 
قتيىل فصائيل "الجييش الحر" لهيم راتب 
ميايل بشيكل شيهري مين الفصييل الذي 
كان يتبيع له املقاتيل، مشيرًا إىل إجراءات 
يتيم فيهيا تحديد نسيبة العجز بعيد إصابة 
الطبيية  الرعايية  حجيم  لتحدييد  املقاتيل 

التيي سيتقدم له.
فصائيل  يف  السيابقة  الراتبيية  وتركيز 
"الجييش الحر" بشيكل أسيايس، وخاصة 
يف الريف الشيايل لحليب، والتي انضوت 
اليذي  الوطنيي"  "الجييش  يف  جميعهيا 
يتلقيى دعيًا عسيكريًا وماليًيا مين تركيا.

عسيكرية  مصيادر  قاليت  ميا  وبحسيب 
يتلقيى  حليب  رييف  مين  بليدي  لعنيب 
مصابيو الفصائيل يف رييف حليب الرعاية 
الطبيية يف حيال إصابتهيم خيال املعارك 
يف  تأسيسيها  تيم  استشيفاء"  "دور  يف 
أن  وأوضحيت  املاضيية،  الثاثية  األعيوام 
جمييع الفصائيل تقدم دعيًا ماليًيا وطبيًا 
إىل  باإلضافية  إصابتهيم،  بعيد  ملقاتليهيا 
بشيكل  لعوائلهيم  تقيدم  غذائيية  سيلٍل 

أيًضيا. شيهري 
يختليف  األسيد  قيوات  ملصيايب  بالنسيبة 
وضعهيم عا ذكر سيابًقا، ولعل التسيجيل 
املصيور اليذي نيرش يف أيار امليايض عىل 
مواقيع التواصيل االجتاعيي لعنير من 
قوات األسيد وهو يتسيول يف أحد شيوارع 

طرطيوس يختير املشيهد الكامل.
حينهيا  قاليت  للنظيام  مواليية  صفحيات 
التسيجيل  يف  يظهير  اليذي  الشياب  إن 
النياس يف  "عسيكري مصياب يسيتجدي 
ليجميع مثين عمليتيه  شيوارع طرطيوس 
الجراحيية"، وأثيار حينهيا غضيب كثرين 
مين مؤييدي األسيد بسيبب عيدم اهتيام 
الحكومية بالعنارص املصابيني ومعالجتهم 
مجانًيا، باعتبارهم أسيهموا فييا يصفونه 

اإلرهاب". "محاربية  بيي 
ويتلقيى مصابيو قيوات األسيد العاج يف 
املشيايف العسيكرية، لكنهيا ليسيت كافية 
لعنيب  مطليع  مصيدر  أكيد  ميا  بحسيب 
بليدي )رفيض ذكر اسيمه ألسيباب أمنية(، 
ويقيول إن رواتب املصابني تبقى مسيتمرة 

حتيى االنتهياء مين فيرة العاج.

ويف حيال مل تؤثير اإلصابة التيي يتعرض 
لهيا املقاتيل عىل خدمتيه يعيود إىل العمل 
العسيكري مين جدييد لكين بيي "خدمات 
حيال  "يف  املصيدر  ويوضيح  ثابتية"، 
تخلفيه عين االلتحياق بعيد االنتهياء مين 
الفيرة العاجيية يعتيرب متخلًفيا عين أداء 

املاليية". الخدمية وتتوقيف مسيتحقاته 
تقدييم  إىل  السيوري  النظيام  ويسيعى 
يقتلون  الذيين  العنيارص  ليذوي  مييزات 
منيه  محاولية  يف  قواتيه،  صفيوف  يف 
بعيض  لكين  بهيم،  االهتيام  إلظهيار 
عنيارصه  بإهانية  يتهمونيه  املؤيديين 
رمزيية،  مسياعدات  منحهيم  عيرب 
حائيط  سياعات  أو  بسيكويت  كعليب 
أو مواصيات مجانيية، كيا حصيل يف 

الاذقيية. مدينية 
وأطليق النظيام السيوري عيدة براميج يف 
السينوات املاضيية تخيص جرحيى قواته، 
مسيمى  تحيت   2014 عيام  يف  أبرزهيا 
"جرييح الوطين" واليذي يختيص بتأمني 
الطبيية  الرعايية  مين  الجرييح  متطلبيات 
واملسيتحقات مبا يف ذلك تركييب األطراف 

الجراحيية. والعملييات 
"رئاسيية  قالييت  مييا  وبحسييب   
الجمهورييية" عييرب معرفاتهييا الرسييمية، 
جميييع  الربنامييج  يشييمل   ،2014 يف 
و"يهييدف  األسييد،  قييوات  عنييارص 
إىل دعييم املصيياب وعاجييه وبلوغييه 
حقوقييه وتأهيلييه لتمكينييه ميين العييودة 
إىل املجتمييع واالندميياج فيييه معتمييًدا 

عييىل نفسييه".

لم تكن اإلصابات جراء الحرب مقتصرة على المدنيين فقط، بل طالت 
العسكريين بشكل كبير من القوات التابعة للنظام السوري وفصائل المعارضة، 

ول توجد إحصائيات تفصل بين المدنيين والعسكريين المصابين جراء الحرب.
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عنب بلدي - حال إبراهيم 

النظيام  لحكومية  محياوالت  ظهيرت 
السيوري إلنعاش خزينية الدولية، بعدما 
تراجعيت قيمة اللرة السيورية يف سيوق 
اليرف وجف رصييد املركزي السيوري 
من العميات األجنبيية، ليصيل إىل 700 
قبيل  ملييار    20 مقابيل  دوالر  ملييون 
البنيك  األزمية، بحسيب بيانيات نرشهيا 

 .2016 نيسيان  اليدويل يف 
هذه املحياوالت كانت واضحة يف سيلوك 
ميرف سيوريا املركيزي، اليذي تدخيل 
أكير مين ميرة بسيعر رصف الليرة، ما 
دفيع املواطنني لإلقبيال عىل بييع القطع 
للمصيارف  بحوزتهيم  اليذي  األجنبيي 
أو  الرافية،  ليرشكات  أو  السيورية 
مين  االسيتفادة  الحكومية  مبحياوالت 
الرسيوم املفروضية باليدوالر، عيىل غرار 
رسيوم تجديد واسيتصدار جواز السيفر 
للسيوريني املقيميني يف الخارج )الرسيم 
القنصيي(، واليذي قيد يصيل إىل 800 

املسيتعجل. للجيواز  دوالر 

المركزي يسّعر العقارات
أخيرًا، أعلن امليرف املركزي أنيه يعمل 
عيىل وضيع ميؤرشات، تسيهم يف إعادة 
اختياف  عيىل  العقيارات  “تسيعر” 
"ترشيين"  صحيفية  وذكيرت  أنواعهيا، 
الحكوميية، يف 19 من متيوز املايض، أن 
املرف أصيدر تعميًا لجمييع املصارف 

العقاري. للتخميني  باعتياد خيرباء 
وحيدد املرف آليية عمل هيؤالء الخرباء 
العقياري،  للتقيييم  اسيتارة  بوضيع 
وصفهيا بأنهيا “شياملة”، خاصية أنهيا 
واملنطقية  اإلداريية،  املنطقية  راعيت 

سيعره. لتحدييد  للعقيار،  العقاريية 

ويطليب املركزي مين الخيرباء العقاريني 
تليك  ميلء  املصيارف  ليدى  املعنيني 
املير،  سيعر  أسياس  عيىل  االسيتارات 
أو  )سيكني  العقيار  ونيوع  وامللكيية 
األسيعار  أن  إىل  إشيارة  يف  تجياري(، 
يف  املوجيودة  االسيتارات  يف  اليواردة 

دقيقية. غير  املصيارف 
كيا تتضمين اسيتارات التقيييم الحيد 
األعىل لسيعر املير املربع والحيد األدىن، 
العقيار عين مركيز  بعيد  إىل  باإلضافية 
النشياط الحييوي، ونوع امللكيية هل هي 

الشييوع. أو عىل  كاملية 
يونيس  االقتصيادي  الباحيث  ويعليل 
بليدي،  عنيب  إىل  حدييث  يف  الكرييم، 
لجوء املركيزي إىل هذه الخطيوة بالقول، 
"كيون البياد خارجية مين الحيرب فإن 
سيوف  االقتصيادي  النشياط  حركية 
تنحير باإلجيال يف قطياع العقارات، 
يسيتفيد  أن  النظيام  يحياول  وبالتيايل 
ويسيتغل هيذه الفرصية، لزييادة موارده 

املاليية".

هل يعتبر تدخل المركزي قانونًيا؟
يقول الكرييم، إن "املتعارف علييه قانونًا 
أن امليرف املركيزي يهتيم بالسياسيات 
تنحير  مهاميه  وبالتيايل  النقديية، 
واإلدارات  اليرف  وسيعر  بالسييولة 
النقديية، أميا اإلدارات املاليية فهيي مين 

املاليية". وزارة  اختصياص 
يف  املركيزي  تدخيل  أن  الباحيث  وييرى 
"تسيعر" العقيارات خاطيئ، ألن تحديد 
مهاميه،  مين  لييس  العقيارات  أسيعار 
ولكنيه يف نفيس الوقيت يعتيرب أن هيذا 
مين  االسيتفادة  إىل  يهيدف  التيرف 
هيذه  عيىل  سيترتب  التيي  الرائيب 
العقيارات يف حيال بيعهيا، أو إجيراء أي 

تيرف عيىل ملكيتهيا، إذ يزييد ذلك من 
الكتلية النقديية للمركيزي، ويعييد ترميم 

لدييه. النقديية  االحتياطييات 
مبختليف  املركيزي  كيون  إىل  باإلضافية 
والتأمينيية،  واملاليية  املرفيية  أجهزتيه 
العقاريية،  الرهونيات  مين  كثير  لدييه 
وبالتيايل فيإن إعيادة تخميني العقارات 
لرفيع  ميهيد  تسيعرها  إعيادة  باتجياه 
هيذه األسيعار، وترمييم جيزء كبير من 
الخسيائر املاليية التيي منيي بهيا النظام 

املاضيية.  السيبع  السينوات  خيال 

تخمينات جديدة.. ما مصير القيد 
المالي 

العقيار  هويية  امليايل"  "القييد  يحيدد 
ليدى الدوائير املاليية، ولطامليا اعتمد هذا 
القيد يف معاميات البيع واليرشاء، وذلك 
الواجيب  والرسيوم  الرائيب  لتحدييد 

اسيتيفاؤها. 
وليكل عقيار قييد ميايل ليدى مديريية 
لهيا، تحيدد فييه قيمتيه  التابيع  املاليية 
عقارييني،  خيرباء  قبيل  مين  املخمنية 

العقياري.  نوعيه  إىل  باإلضافية 
وهيذه القييود ميى عليهيا سينوات، إذ 
التقدييرات لتارييخ إحيداث  تعيود تليك 
صحيفية العقيار يف مديريية املاليية، أي 

تارييخ بنياء تليك العقيارات. 
وكان وزيير املالية مأميون حمدان، رصح 
لقانيون رضيبية  عين ميرشوع مقيرح 
البييوع العقاريية، يعتميد عيىل تقديير 
الرائجية”  “القيمية  بحسيب  الريبية 
للعقار )سيعر سيوق العقيارات(، وليس 
ليدى  املسيجل  امليايل  التقيييم  بحسيب 
مديريية املاليية )القيد املايل(، بحسيب ما 
نقلتيه عنيه صحيفية ”الوطين“ املحلية، 

.2018 24 مين حزييران  يف 

وبحسيب القانيون الجديد تخفض نسيبة 
الريبية من %25 مين قيمية العقارات 
السيكنية املقيّمية عيام 1985 وميا بعده 
يف مديريية املاليية، ومين %15 من قيمة 
العقيارات املقيّمية عيام 1986 وما بعده، 

لتصبيح %1 من قيمية العقيار الرائجة.

ورغيم أن هذا القانون يعنيي االلتفاف عىل 
الرائب القليلة عيىل القيود املالية القدمية 
التيي ال تيزال مقيّمة باألسيعار الرائجة عند 
تقييمهيا، وبالتايل الحصيول عىل رضيبة 
أعيىل ورفع أسيعار العقيار تلقائيًيا، إال أن 
الوزيير حميدان قيال إن هيذا امليرشوع لن 

ييؤدي إىل رفع أسيعار العقارات.

شركات ضخمة قد تستفيد
ييرى الكريم يف ميرشوع قانيون البيوع 
حميدان  عنيه  تحيدث  اليذي  العقاريية، 

واملطيروح حاليًيا أميام مجليس الشيعب 
إلقيراره أنيه يحيوي ثغيرة مهمية، وهي 
الضخمية  العقاريية  اليرشكات  اسيتثناء 
و"سيوريا  القابضية"  "الشيام  مثيل 
ورد  فقيد  القانيون،  مين  القابضية“ 
أحيكام  تطبيق  "ال  امليرشوع  نيص  يف 
العامية  الجهيات  عيىل  القانيون  هيذا 
العقياري وعيىل مشياريع  الطابيع  ذات 
التطويير العقاري املرخيص، وفق أحكام 

.“2008 لعيام   15 رقيم  القانيون 
والهيدف مين هيذا االسيتثناء هيو دفع 
جدييدة  أربياح  نحيو  اليرشكات  هيذه 
وضخمية، بحسيب الباحيث االقتصادي، 
العقيارات  رضائيب  رفيع  خيال  مين 
وغير  عادييني  ملواطنيني  اململوكية 
ييؤدي  ميا  اليرشكات،  لهيذه  العائيدة 
إىل ارتفياع أسيعارها وبالتيايل ضعيف 

رشائهيا. عيىل  اإلقبيال 
هيذه  تكلييف  عيدم  سييؤدي  بينيا 
اليرشكات بدفيع رضائيب عين العقيارات 
اململوكية مين قبلهيا يف حيال بيعها، إىل 
انخفياض سيعرها عن سيعر السيوق، ما 
سييدفع النياس لإلقبيال عليهيا ورشائها، 
لهيذه  "مطيرح"  تأميني  إىل  باإلضافية 
اليرشكات للتهيرب الريبيي، فينحير 
اعتياد النظام عيىل املواطنيني العاديني 

السيتيفاء رضائيب مرتفعية.
وتندرج السياسيات االقتصاديية واملالية 
السيوري  النظيام  حكومية  يف  املتبعية 
إعيادة  "خطية  تسيميه  ميا  تحيت 
اإلعيار"، التيي قيدرت األميم املتحيدة 
كلفتهيا بنحيو400  ملييار دوالر، بينا 
تحيدث رئييس النظام السيوري، بشيار 
أن  امليايض،  نيسيان  منتصيف  األسيد، 
هيذه العمليية "تتطليب وقتًيا من عرشة 

عاًميا".  15 إىل 

13

باملنطقة  يقصد 
التي  املنطقة  اإلدارية، 
إداريًا  العقار  لها  يتبع 
التي  )النواحي(، وهي 

لتقسيامت  تخضع 
البلديات  أو  املحافظة 

وغالًبا ما تكون حديثة 
املنطقة  أما  اإلنشاء، 

املنطقة  فهي  العقارية 
إليها تحديد  يعود  التي 

عندما  العقار  موقع 
كان يف حالة األرض 

الزراعية، )ما قبل 
منطقة  مثل  البناء( 
الشاغور". "بساتني 

باتباع خطة جديدة، تتضمن  المركزي  الدولة من ملفات حيوية، بدأ مصرف سوريا  في سعي سوري رسمي لستجرار أموال لخزينة 
المالية على تعديل  بينما تعمل وزارة  المشرف والرقيب عليها،  المصرف هو  بناء على مؤشرات جديدة، يكون  العقارات  إعادة تسعير 

العقارية. الضرائب  قيمة  لرفع  البيوع  قانون 

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

 يورو   مبيع 512 شراء 506 دولر أمريكي  مبيع 517 شراء 515

الغاز  2650 )للجرة(المازوت  180الذهب 18  13030الذهب 21  15200 الرز )ك(  500السكر )ك(  250البنزين  225
  ليرة تركية  مبيع 70 شراء 68 دولر أمريكي  مبيع 448 شراء 445

أطفال يلعبون في حي برزة بدمشق - 22 نيسان 2017 )عدسة شاب دمشقي(

اقتصاد

قطاع العقارات في سوريا
حجر ترميم لالحتياطي النقدي
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ماذا لو كنت مكانهن!

فتاة لم تعش مآسي الحرب..

عانت
كوابيسها

رهام األسـعد/منال شخاشيرو 

أنهيا  عاًميا(   20( سيوزان  تعيرف 
يف  للحيرب  فعليية  ميآيس  تعيش  مل 
سيوريا، ورمبيا هيذا ميا يزعجهيا، فيا 
يوجيد أحيد مين عائلتهيا قتيل أو اعتقل 
أو عيّذب جيراء الحيرب، ميا دفعهيا إىل 
كانيت  فتياة  كل  ميكان  نفسيها  وضيع 
تقابلهيا وتسيمع قصتها، محملة نفسيها 
مسيؤولية ليسيت بيدها، متسيائلة "ماذا 

ليو كنيت مكانهين".

للصحية  مركيز  يف  سيوزان  تعميل 
النفسيية يف لبنيان، اضطرت مين خاله 
متيررات  سييدات  ميع  االحتيكاك  إىل 
مين الحيرب، ذليك املركيز اليذي تحولت 
نفسيية  استشيارية  مين  سيوزان  فييه 
إىل مريضية بحاجية فعلية لاستشيارة، 
بعد سياعها قصًصيا "مروعية" خرقت 
أذنيهيا إىل صحتهيا النفسيية بتنبييه من 

ضمرهيا، كيا تقيول لعنيب بليدي.
بيدأت مشيكلة سيوزان حني كانيت تعود 
مين العميل إىل املنيزل محّملية بشيعور 
أنهيا  لتتخييل  بالذنيب،  يوصيف"  "ال 

تعييش متاًميا ميا كانت تعيشيه السييدة 
بجمييع  الييوم،  قصتهيا  سيمعت  التيي 
الصوتيية  باملؤثيرات  وحتيى  التفاصييل 
بيدًءا  معتقلية،  أنهيا  تتخييل  نفسيها، 
مين لحظية املداهمية وميروًرا باإلهانية 
يف  االغتصياب  إىل  وصيواًل  والتعذييب، 
مين  تسيتفيق  ثيم  االحتجياز،  مراكيز 
تخياتهيا عيىل صيوت بكائهيا الشيديد.

تفاقميت مشيكلة سيوزان، التيي خرجت 
وعائلتهيا من سيوريا منذ بداية سينوات 
الحيرب، حني بيدأت مبشياهدة كوابيس، 
ومل  سيمعتها  بقصيص  متاًميا  شيبيهة 
تعايشيها، تسيتفيق من الكابيوس املزعج 
لتعياود اسيتكاله حيني تغفيو عيناهيا 
مجيدًدا، ثم تتكيرر الحادثية يف كل ليلة.

وألن سيوزان واعيية ملشيكات الصحية 
النفسيية، مل تتيواَن عين استشيارة أحيد 
املركيز  يف  النفسييني  االختصاصييني 
اليذي كانيت تعمل فييه، واليذي أخربها 
أنها تعييش "صدمة ثانويية"، ال تختلف 
السييدات  أولئيك  صدمية  عين  كثيرًا 

الليوايت عشين املعانياة.
تحسينت صحة سيوزان تدريجيًيا، كونها 
معهيا،  يحيدث  ميا  جزئيًيا  اسيتوعبت 

وانخفضيت رؤيتهيا للكوابييس، لكنها مل 
تسيتطع تجاوزهيا كليًيا، حييث تراودها 

واآلخر. الحيني  بيني 
إجابيات  عين  تبحيث  الفتياة  تيزال  وال 
ألسيئلة تفوق اسيتيعابها، حسيبا تقول، 
إذ تليوم نفسيها بقولهيا، "كييف تحّملت 
هيذه الفتياة االغتصياب، كييف تحمليت 
عينيهيا،  أميام  يقتليون  أهلهيا  رؤيية 
كييف اسيتطاعت رؤيية املجازر وسياع 
رصييخ املعذبيني"، لتجييب نفسيها "لو 

كنيت مكانهين مليا كنيت قيد تحّمليت".

"صدمة ثانوية" سببها الشعور بالذنب
منسيق  بيطيار،  عيار  الدكتيور  ييرى 
يف  النفيي  والدعيم  النفسيية  الصحية 
يف  العاملية  األميل”  “إحيياء  منظمية 
تركيا، أن الشيعور بالذنب يدفع اإلنسيان 
الشيخص  ميكان  نفسيه  وضيع  إىل 
املعياين، ميا يعرضيه لصدميات متكررة 
تؤثير عيىل نفسييته، خاصية إن مل يكن 

نفسييًا. مؤهيًا 
وتعليًقيا عىل حالة سيوزان، قيال بيطار 
إنهيا مل تكن مهيأة بشيكل كاميل لدخول 
مجال االستشيارات النفسيية، مشيرًا إىل 

أن العامليني يف هيذا املجيال يحاوليون 
قبييل  واملسياعدة  الدعيم  تلقيي  عيادة 
لحيدوث  منًعيا  العميل،  يف  االنخيراط 
"االحراق الوظيفي" الذي تسيببه شيدة 

الناس. ميع  التعاطيف 
وتابيع، "هنياك يشء اسيمه معاوضية، 
والتيي  التحميل،  درجية  بيه  ويقصيد 
ترتفيع ليدى العاملني يف مجيال الصحة 
وفهيًا  رشًحيا  تلقيوا  كليا  النفسيية 

وتدريبًيا".
وتنيدرج حالية سيوزان ضمن ميا يعرف 
علميًيا بيي "اضطيراب ما بعيد الصدمة" 
أو "الصدمية الثانويية"، والتي ال تختلف 
كثيرًا عين أعيراض "الصدمية األولية"، 
سيوى أن الشيخص األول شياهد وعايش 
الحيدث، بينيا الثياين سيمع عنيه فقط، 

بحسيب ما قيال الدكتيور عيار بيطار.
وأضياف أن اإلصابية بهيذه االضطرابات 
ترافيق ميع حزن شيديد وخيوف وكآبة، 
إذ ييازم املصابيني شيعور قيوي مرتبط 
بالصدمية التيي عاشيوها، ويراودهم هذا 
الشيعور عين طرييق األحيام أو التذكير 

للحادثة. املسيتمر 
ومين املمكين أن تبيدأ تليك االضطرابات 

"جلد الذات" و"تأنيب الضمير"، أصبحتا مشكلتين في حياة سوزان، 
التي اعتادت سماع قصص اغتصاب وقتل وتعذيب لفتيات سوريات 

بالسجون، في أثناء عملها بالدعم النفسي في أحد المراكز الصحية.

عنـب بلدي - مـراد عبد الجليل 

بيدأ 19 أليف حياج سيوري بالوصول 
إىل بييت الليه الحيرام من عيدة دول، 
العلييا  الحيج  "لجنية  إدارة  تحيت 
السيورية"، التيي تديير مليف الحيج 

.2013 أييار  األول مين  منيذ 
لائتياف  التابعية  اللجنية،  وتنظيم 
الحجاج  املعيارض، وصيول  السيوري 
عيرب مكاتيب تابعية لهيا موزعية يف 
الداخيل  يف  ومكتبيني  دول،  مثياين 
السيامة  بياب  )معيربي  السيوري 

الهيوى(. وبياب 
تقيدم لجنة الحيج هذا العيام خدمات، 
الذيين  الحجياج  مين  عيدد  وصفهيا 
التقتهيم عنب بلدي بي "االسيتثنائية"، 
مين  الحجياج  مرافقية  يف  تتجسيد 
جيدة  مطيار  إىل  وصولهيم  لحظية 
أماكين  حتيى  الحجياج(،  )مدينية 
إقامتهيم بالفنيادق يف مكية املكرمية، 
ومنيى،  عرفيات  إىل  نقلهيم  قبيل 
وسيط متابعية إداريية ودينيية وطبية 

وخدميية.
املكتيب  رئييس  التقيت  بليدي  عنيب 

اإلداري يف بعثية الحيج، عمير أعيرج، 
اليذي رشح آليية عميل اللجنية وكيفية 
تتابيع  اللجنية  أن  وأوضيح  إدارتهيا، 
شيؤون الحجياج عيرب تقسييم عملهيا 
املكتيب  هيي  مكاتيب،  ثاثية  إىل 
مشيرًا  واإلداري،  والدينيي  الصحيي 
العيام تيم وضيع  إىل أنيه يف بدايية 
خطية مدروسية تقيوم عيىل تشيكيل 
فيرق ليكل مرحلية من مراحيل وصول 
الحجياج، مؤلفية مين عيدة أشيخاص 
إىل  إضافية  املرشفيني،  أحيد  برئاسية 
فيرق رديفية )فرييق لجنة الشيكاوى 
املتابعية(. وفرييق  التائهيني  وفرييق 

دورات  إىل  فرييق  كل  وخضيع 
تدريبيية، ورشحيت مهاميه مين قبيل 
الواقيع،  أرض  املكاتيب عيىل  رؤسياء 
بحسيب أعيرج، اليذي أكيد أن الفيرق 
أسيايس  قسيم  مين قسيمني،  تتأليف 
)ثابيت( مين إدارييي اللجنية، ويضيم 
40 شيخًصا موزعيني يف دول مكاتب 
اللجنية، وقسيم مؤقت )مسياند( مقيم 
يف مكية املكرمية يعميل ضمين ميدة 
معينية )موسيم الحيج( فقيط، ويضم 

شيخًصا.  57

الافيت يف لجنية الحج، ضمهيا لكادر 
شيبايب )يبليغ متوسيط األعيار بيني 
أغليب  مين  قيادم  عاًميا(،  و35   30
أعرج،  السيورية، بحسيب  املحافظيات 
اليذي أكيد أن اللجنية اعتميدت عيىل 
أسياس صلب )هيم فئة الكهيول الذين 
وطعمتيه  سيابقة(  خيربات  ميتلكيون 
بشيباب مثقيف حاصل عىل شيهادات 

جامعيية.

صعوبات تواجهها اللجنة
وال يخليو عميل اللجنة مين صعوبات 
حددهيا رئييس املكتيب اإلداري بعدم 
ثبيات جمييع الفيرق وتبدلهم بشيكل 
امليادي، ما  سينوي لضعيف الوضيع 
يضطير إىل تدرييب الفيرق مجيدًدا، 
إضافية إىل صعوبية الحصيول عيىل 
اليدول  مين  الرسيمية  التصارييح 
كيون  معهيا،  اللجنية  تتعاميل  التيي 
اليدول ال تتعامل ميع اللجنية كممثلة 
لسيوريا وإمنيا منبثقية عين معارضة 
الحجياج  أميور  تسيهيل  إليهيا  أوكل 

السيوريني.
التيي  الصعوبيات  أبيرز  ومين 

الحجياج  تشيتت  اللجنية  تواجيه 
السيوريني يف عيدة دول، ما يسيبب 
نتيجية  مضاعًفيا،  إداريًيا  ضغطًيا 
الحجياج  شيؤون  متابعية  رضورة 
ميع  والتواصيل  بليدان  عيدة  يف 
التيي تضيم مكاتبها  اليدول  أجهيزة 
خارجياتهيا،  ميع  والتنسييق 
الوطنيي  الناقيل  إىل غيياب  إضافية 
يضطير  اليذي  األمير  )الطيران(، 
طيران  رشكات  عين  البحيث  إىل 
وتأميني  معهيا  عقيود  وتوقييع 
الحيج. أوقيات  تناسيب  حجيوزات 

كيا يواجيه املكتب الصحيي صعوبات 
واملسيتلزمات  األدويية  توفير  يف 
مين  جميعهيا  تيأيت  التيي  الطبيية، 
خال التربعيات، كون ميزانيية املكتب 
"صفير" يف ظيل غياب دعيم أي دولة 

بشيكل مبيارش.

انتقادات للتكلفة وطريقة الختيار
ووجهيت للجنية اتهاميات وانتقيادات 
طريقية  حيول  ناشيطني  قبيل  مين 
العاليية،  والتكلفية  الحجياج  اختييار 
"غير  أعيرج  اعتيربه  اليذي  األمير 

لجنة الحج العليا
في خدمتهم..

الحجاج 
السوريون 
يتوافدون 

إلى األراضي 
المقدسة

 الشعور بالذنب 
يدفع اإلنسان إلى 

وضع نفسه مكان 
المعاني،  الشخص 

ما يعرضه 
لصدمات متكررة 
تؤثر على نفسيته، 
خاصة إن لم يكن 

مؤهاًل نفسًيا

تعبيرية - فتاة سورية في حديقة في مدينة اسطنبول )عنب بلدي(
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أرقام عن المعتقالت

تُطيرح قضيية تعيرض املعتقيات يف سيجون النظيام 
وآخير،  حيني  بيني  الدوليية  املحافيل  يف  لاغتصياب 
وتشيغل اليرأي العيام وتلقيى موجية مين التندييدات 
ثيم رسعيان ميا تختفيي يف دوامية األزمات السيورية 

املنسيية.
ويقدر عيدد السيوريات املعتقيات يف سيجون النظام 
السيوري، منيذ آذار 2011، بنحو مثانيية آالف معتقلة، 
إحصائييات  وفيق  التعذييب،  تحيت  قتلين  منهين   43
صيادرة عن “الشيبكة السيورية لحقوق اإلنسيان”، يف 

8 مين آذار امليايض.
عيدد  تقيدر  السيورية  الحقوقيية  املنظيات  لكين 
التعسيفي  لاعتقيال  تعرضين  الليوايت  السيوريات 
واالختفياء القيرسي بنحيو 13500 اميرأة، منيذ عيام 

.2017 نهايية  وحتيى   2011
يف  اإلنياث  تعيرض  إىل  السيورية  الشيبكة  وتشير 
مراكيز االحتجياز التابعية للنظام السيوري إىل أصناف 
مين اإلهانية والشيتائم واليرب والتعذييب الوحيي 
املمنهيج، منيذ لحظية االعتقيال حتيى وصيول املعتقلة 

إىل مركيز االحتجياز.
وتشير األرقيام إىل ارتيكاب قوات األسيد وامليليشييات 
املواليية ليه ميا ال يقل عين 7699 حادثة عنيف جني، 
مراكيز  داخيل  حصليت  حادثية   864 قرابية  بينهيا 
االحتجياز، وميا ال يقيل عين 432 حالية عنيف جني 
لفتييات دون سين اليي 18 عاًميا منيذ آذار 2011 حتى 
آذار 2018، وفيق تقريير صادر عن الشيبكة السيورية 

اإلنسيان. لحقوق 
التقرير أشيار إىل أن السيجانني يلجيؤون إىل اغتصاب 
النسياء كوسييلة للتعذيب، وسيط عجيز املجتمع الدويل 

عين تحقييق أي إنجاز بهيذا الصدد.

15 مجتمع

رغم أن الحروب من أكر ذنوب 
البريـة عموًما، إال أنها حتمية 

أحيانًـا للدفاع عن النفس، ولرفع 
الديكتاتورية. األنظمة  ظلم 

السابقة تحدثت  املقاالت  يف 
عن الجرائم املرتكبة يف سوريا 

سأتحدث  واليوم  وتعريفها، 
عن “القانون الدويل اإلنساين” 

لحقوق  الدويل  و”القانون 
اإلنسان”، ملا لهام من أهمية 

يف سياق الحرب يف سوريا وما 
الدويل  القانون  بعدها، ويعتر 

القانوين  املرجع  أيًضا  اإلنساين 
الرئيـي لفهم نظرة القانون ملا 

يجري يف سوريا.
املسلحة،  الثورات  الحروب  تشمل 

الدويل  القانون  والتي يصفها 
اإلنساين بأنها نزاع مسلح غر 

دويل، أي ليس بني الدول، ومثالها 
الثورة السـورية التي حملت الساح 

دفاًعـا عن النفس. ال ينفي وصف 
الثورة السـورية بأنها “نزاع مسلح 
غـر دويل” عنها صفة الثورة، بل 

يوّصفهـا مبا يتوافق مع التعاريف 
القانونية  الواردة يف األدبيات 

املعاهدات  فيها  الدولية مبا 
واالتفاقيات.

تستخدم مفردة “حرب” يف عدة 
اإللكرتونية  كالحرب  سياقات، 

وغرها. واالقتصادية 
العسكرية،  الحرب  هو  موضوعنا 

الدويل  القانون  والتي يهدف 
اإلنساين إىل تنظيمها ووضع 

لها. قواعد 

القانون الدولي اإلنساني
أو قانون الحروب، وهو القانون 

الـذي يحكم الحروب وينظمها يف 
محاولة لتخفيف أثرها السـلبي قدر 

املدنيني خصوًصا،  اإلمكان عى 
بحيث يضم قواعد حامية 

األشخاص الذين ال يشاركون 
يف األعامل العدائية أو الذين 

يتوقفون عن املشـاركة فيها. فكام 
لكـرة القدم قانون مثًا، للحروب 
أيًضا قانون هو القانون الدويل 

اإلنساين.
مفردة “اإلنساين” يف “القانون 

الدويل اإلنساين” هي توصيف 
للبر، وليسـت مرتبطة بسياق 

حقوق اإلنسان، كام تشر 
يف “القانون الدويل لحقوق 

اإلنسان”.
اإلنساين  الدويل  القانون  يصنف 

الحروب إىل:
1 - نزاع مسـلح دويل، وهو الحرب 

الدول. النظامية بني 
2 - نزاع مسلح غر دويل، وهو 

الحرب بني دولة ومجموعة 
مسـلحة أو أكرث، ويجب توفر رشط 

الحـد األدىن من التنظيم يف هذه 
املجموعة، كالوضع يف سوريا.

انتهاكات هذا  جرائم الحرب: هي 
القانون.

الدويل  القانون  تأيت أهمية 
الوضع  اإلنسانية كمرجعية يف 
القوانني السورية  السوري، ألن 

غر شاملة، وبعضها مفصل 
لحاميتهم،  املجرمني  عى مقاس 

ومن بينهم بشار األسد رأس 
النظـام، كام أن القابل للتطبيق 

منها، سـيمنع النظام تنفيذه 
لنفسه، باإلضافة إىل  حامية 
أن القانون الدويل اإلنساين 

الرئيي  املرجع  ومصادره يشكل 
لعمـل املحكمة الجنائية الدولية 

وأي محكمة اسـتثنائية أو خاصة 
بسـوريا، ومصدًرا للقوانني املحلية 
األوروبية، مبـا فيها تلك التي لديها 
اختصاص قضايئ عاملي، وتعمل أو 
قد تعمل عى قبول قضايا سـورية.

القانون الدولي لحقوق اإلنسان
هـو القواعد التي تهدف إىل تعزيز 

املستويات  اإلنسان عى  حقوق 
واملحلية،  واإلقليمية  االجتامعية 

والسياسية  املدنية  والحقوق 
واالجتامعية  واالقتصادية 

والثقافية األساسـية التي ينبغي 
أن يتمتـع بها جميع البر. يضم 
اإلنسان،  الدويل لحقوق  القانون 
أو مـا يعرف بـ “الرعة الدولية 

العاملي  اإلنسان”، “اإلعان  لحقوق 
الدويل  اإلنسان“، و”العهد  لحقوق 

والسياسية“  املدنية  للحقوق 
و”العهد  االختياريني  وبروتوكوليه 

االقتصادية  للحقوق  الدويل 
باإلضافة  والثقافية“،  واالجتامعية 

الدولية لحقوق  املعاهدات  إىل 
اإلنسان. 

تتعهـد الحكومات، من خال 
التصديق عـى املعاهدات الدولية 

لحقوق اإلنسـان، بأن تضع 
التنفيـذ تدابر وتريعات  موضع 

االلتزامات  محلية متسـقة مع 
التعاهدية. حيثام  والواجبـات 

تعجز اإلجـراءات القانونية 
التصدي النتهاكات  املحلية عـن 
حقوق اإلنسـان، فإن مثة آليات 

الشكاوى  بشأن  وإجراءات 
الفردية متاحة عـى الصعيدين 

اإلقليمي والدويل للمسـاعدة يف 
كفالة احـرتام املعاير الدولية 

لحقوق اإلنسـان وتنفيذها 
وإنفاذها عـى الصعيد املحيل 

. فعلًيا

مراجع
اللجنـة الدولية للصليب األحمر

املتحدة األمم 

العدالة للسوريين

6 - القانون اإلنساني 
الدولي والقانون الدولي 

لحقوق اإلنسان

سلسلة يكتبها منصور العمري

بعيد  أو  الصدمية مبيارشة،  بعيد حيدوث 
تقتير  ال  إذ  عليهيا،  كاميل  عيام  ميرور 
اإلصابية عيىل األشيخاص الذيين تعرضوا 
أن  ميكين  بيل  مبيارش،  بشيكل  لألزمية 
يصياب بها شيخص عياش يف بيئة تشيهد 
يتعيذب  شيخًصا  رأى  أو  خطيرة،  أحداثًيا 

. مه ما أ
وتشير دراسية أجرتهيا جامعية شييكاغو 
ثلثيي  أن  إىل  املتحيدة  الوالييات  يف 
يعانيون  لبنيان  يف  السيوريني  الاجئيني 

الصدمية. بعيد  ميا  اضطيراب  مين 
القرسيية  الهجيرات  إىل  ذليك  وأرجعيت 
لهيا  تعيرض  التيي  املؤملية  واألحيداث 
آثياًرا  خليف  ميا  السيوريون،  الاجئيون 
نفسيية سيلبية، قيد تيؤدي إىل التطيرف 

لعنيف. وا
العامليية"  الصحية  "منظمية  وبحسيب 
يشيمل عاج امليرض تقديم الدعيم النفي 
واإلسيعافات النفسيية األوليية، فيا نصح 
الدكتيور عيار بيطار املصابيني بالتواصل 
االجتاعي ميع الناس ومارسية الهوايات 
والتعيود عيىل فصيل العميل عين الحيياة 

الشيخصية، كأفضيل حيل للمشيكلة.

تيم  الحجياج  أن  واقعيي"، موضًحيا 
كبيار  مين   65% بنسيبة  اختيارهيم 
السين )بحسيب أكيرب سين مسيجلة 
ليدى مكاتيب اللجنية( ونسيبة 35% 

متيت عيرب القرعية عيىل األعيار.
الحيج،  تكلفية  ارتفياع  وحيول 
العيام  عين  دوالر،   2560 البالغية 
امليايض بحيدود 200 دوالر، أرجيع 
املضافية  القيمية  إىل  ذليك  أعيرج 
السيعودية  الخدميات  مين  املقدمية 
ارتفياع  إىل  إضافية   ،5% بنسيبة 
تكلفية حجيوزات الطيران، مشيرًا 
اليدول  ميع  باملقارنية  أنيه  إىل 
تكلفية  أن  نجيد  لسيوريا  املجياورة 
الحيج السيوري األقيل، إذ تبليغ يف 
دوالر،  آالف  خمسية  حيوايل  تركييا 
آالف  ثاثية  واألردن  لبنيان  ويف 

دوالر.
أنيه ال يوجيد أي دعيم  وأكيد أعيرج 
مين  أو  دولية  أي  قبيل  مين  للجنية 
"االئتياف" املعيارض، وإمنيا دعمها 
التسيجيل  رسيم  خيال  مين  ذايت 
األويل مين الحجياج املقبولني حًرا 
والبالغ 45 دوالًرا عين كل حاج فقط، 

يخصيص ملصارييف اللجنية ورواتب 
املوظفيني الدامئيني وافتتياح املكاتب 

األخيرى. التشيغيلية  واملصارييف 

خدمة فريدة لمراقبة الحافالت
يف  املطبقية  الجدييدة  املييزات  مين 
البعثية السيورية هيذا املوسيم نظام 
تتبيع حافات نقيل الحجياج ومراقبة 
تحركاتهيا عن طرييق أجهيزة مراقبة 

."GPS"
ورمبيا تكيون بعثية الحج السيورية 
املييزة،  تطبيق هيذه  التيي  الوحييدة 
مراقبية  عين  املسيؤول  بحسيب 
الحافيات يف اللجنية، بال الحسين، 
اللجنية  أن  بليدي  لعنيب  أكيد  اليذي 
قاميت بيرشاء أجهيزة خاصية، بعيد 
رفيض رشكية النقيل بتزوييد البعثية 
بامليزة ألسيباب مجهولة رغيم توفرها 

بيكل حافلية.
ميزود  الجهياز  إن  الحسين  وقيال 
ببطاريية عاليية تكفيي مليدة تراوح 
بيني سيتة أشيهر وعيام ومغناطيس 
وجهياز مضياد للياء والغبيار، ويتم 
تسيليمه مليرشيف الفنيادق واملطوفني 

املسيؤولني عين وضعيه يف الحافلية 
املطيار،  مين  الحجياج  فيور خيروج 
مشيركة  غرفية  مين  متابعتيه  لتتيم 
باملراقبية  خياص  تطبييق  بواسيطة 
الحديثة،ميا  الهاتيف  أجهيزة  عيىل 
العميل االطياع عيىل  يتييح لفرييق 

الحافلية. سير 
جهياز   200 األجهيزة  عيدد  ويبليغ 
فقيط يف حيني يبليغ عيدد الحافات 
التيي تنقيل الحجياج من املطيار إىل 
مكية 475 حافلية، ومين الفنادق إىل 
عرفيات ومنيى 420 حافلية، وتحاول 
اللجنية خال السينوات املقبلية زيادة 
الحافيات  لتشيمل  األجهيزة  عيدد 

. فة كا
فكرة مراقبية الحافات متيت تجربتها 
صعوبيات  بعيد   ،2015 موسيم  يف 
كخيروج  سيابًقا،  اللجنية  القتهيا 
أو تعطلهيا،  الحافيات عين مسيارها 
إىل جانيب هيروب بعيض السيائقني 
بالحافلية لنقيل حجياج آخرين باسيم 
البعثية السيورية، ما ييؤدي إىل حجز 
قبيل  مين  اكتشيافها  حيال  الحافلية 

السيعودية. السيلطات 

7699
حادثة عنف جنسي

864
داخل ماكز الحتجاز

432
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اليدين والقدمين أو ما  الناس بشكل مفرط من الزرقاق الذي يحدث في  يتخوف بعض 
إدراكهم مدى أهميتها  المرضية لعدم  الحالة  بينما ل يهتم آخرون لهذه  بزرقة األطراف،  يعرف 

أنها  أنها قد تكون سليمة في بعض األحيان، إل  أو المخاطر التي يمكن أن تشكلها، ورغم 
للتعريف  الموضوع  أحيان أخرى، لذلك فإننا سنقدم نظرة شاملة حول هذا  تكون خطيرة في 

منها. والتنبه  بأسبابه 

د. كريم مأمون

بسيبب  األطيراف  زرقية  تحيدث 
فيهيا  الدمويية  اليدورة  ضعيف 
وعيدم كفايية األوكسيجني الواصيل 
وينجيم  هنياك،  األنسيجة  إىل 
أو  القليب  مشياكل  عين  ذليك 
املركزيية  للزرقية  املسيببة  الرئية 
أيًضيا، كيا ينجيم عين اضطرابيات 
األوعيية الدمويية يف األطيراف مثل 
بعيض  يف  )و  الرشيياين  االنسيداد 
أو  الورييدي(،  االنسيداد  األحييان 
ذليك  ويحيدث  الوعيايئ،  التضييق 

التاليية: الحياالت  يف 
التعيرض للربد الشيديد، حييث يحدث 

الوعايئ. التضييق 
نقيص حجيم اليدم، نتيجية النيزف أو 

الجفياف.
باليدم،  الكوليسيرول  نسيبة  ارتفياع 
ألنيه يقلل وصيول الدم لألطيراف عرب 

يني. الرشا
التدخيني برشاهية، حييث تعميل مادة 
النيكوتيني املوجيودة بالسيجائر عيىل 

الرشايني. تضيييق 
اليداء السيكري، ييؤدي إىل اضطراب 
زرقية  مسيببًا  املحيطيية  األوعيية  يف 

االضطيراب  ميتيد  وقيد  األطيراف، 
الفخذين والسياقني. ليشيمل رشاييني 

داء رينو.

ما هو داء رينو؟
مرض يحيدث فييه ازرقياق باألطراف 
إضافية إىل ثاثة أعيراض أخرى تظهر 
يف منطقية االزرقياق هيي اإلحسياس 
باليربد، والتعيرق الزائيد، وتغرات يف 

األنسيجة املرنية، بيدون أوجاع.
غير  ييزال  ال  امليرض  لهيذا  املسيبب 
تقلصيات  بيأن  ويعتقيد  معيروف، 
لذليك  ونتيجية  الرشاييني  يف  تحيدث 
ميا  الدمويية  الشيعرات  تتوسيع 

االزرقياق. يسيبب 
هناك نوعان رئيسيان لداء رينو:

األكير  وهيو  األويل،  رينيو  ميرض 
تصاحبيه  أن  دون  يحيدث  انتشياًرا، 
وهيو  الجسيم،  يف  أخيرى  أميراض 
شيائع يف أوسياط الشيباب بني سين 
15 – 30 سينة، كيا أنه أكر انتشياًرا 

بيني النسياء منيه بيني الرجيال.
مرض رينيو الثانيوي، يسيمى ظاهرة 
ألميراض  مصاحبًيا  ويكيون  رينيو، 
والتهياب  الجليد  كتصليب  أخيرى 

الرثيواين. املفاصيل 

كيف تعالج مشكلة زرقة األطراف؟
يتيم عياج الحياالت املرافقية ألمراض 
امليرض  عياج  طرييق  عين  أخيرى 
املسيبب، أميا عنيد وجيود تضييق يف 
التيي  األدويية  فتسيتخدم  الرشاييني 
التيي  واألدويية  اليدم  سييولة  تزييد 
تقليل نسيبة الكوليسيرول يف اليدم، 
إىل  الشيديدة  الحياالت  تحتياج  وقيد 
التدخيل  ويتمثيل  الجراحيي،  التدخيل 
الجراحيي يف تركييب وصلية رشيانية 

باليدم.  الطيرف  لتغذيية 
ويف كل حياالت زرقية األطيراف مها 
كان سيببها ينصيح بااللتيزام ببعيض 

املارسات:
الحايية مين اليربد بواسيطة ارتيداء 
وقفيازات  وجيوارب  لليرأس،  غطياء 
أثنياء  يف  خاصية  الشيتاء  فصيل  يف 
السيهر  أو  للعميل  املبكير  الخيروج 

املنيزل. خيارج 
التوقيف عين التدخيني اليذى يقلل من 

لألطراف. الدم  انسيياب 
عنيد  البياردة  للميياه  التعيرض  عيدم 

األواين. أو  اليديين  غسيل 
استخدام التدفئة غر املبارشة.

النفسيية  لانفعياالت  التعيرض  عيدم 
الظيروف  عين  واالبتعياد  الشيديدة 

التوتير. تجليب  التيي  واألماكين 
اليدورة  لتحسيني  الرياضية  مارسية 

الدمويية.
التقلييل مين تنياول املرشوبيات التيي 

تحتيوي عيىل الكافييني.
رشب امليياه بكيرة ألنهيا تعميل عيىل 
وتحافيظ  باليدم  التجليط  تخفييض 

سييولته. عيىل 

أخيًرا..
حياالت  كل  ليسيت  أنيه  إىل  ننيوه 
الزرقية هيي حياالت مرضيية؛ فأغلب 
اليوالدة  حديثيي  مين  األطفيال 
األطيراف  زرقية  يعانيون  والرضيع 
الزرقية  هيذه  وتسيمى  والشيفاه، 
ميا  وعيادة  املوضعيية،  بالزرقية 
اليدورة  تختفيي ميع نضيوج جهياز 
الدمويية للطفيل. كيا أنيه ميكين أن 
شيفاه  تحيول  طبيعيًيا  أميًرا  يكيون 
األزرق  الليون  إىل  األطفيال  بعيض 
تنياول  أو  واليراخ  البيكاء  عنيد 
بيدين،  بنشياط  القييام  أو  الطعيام 
تتحيول  ال  الحياالت  ولكين يف هيذه 
الشيفاه نفسيها إىل اللون األزرق، بل 
املنطقية املحيطية بالفيم فقيط، كيا 
يكيون اللسيان وداخيل الفيم ورديًا.

ما الذي تعرفه عن دواء

برومكسين
الفموي

زرقة األطراف
حالة مَرضية قد تكون سليمة

برومكسيني، برومكيس، رياكسيني، موكواليت، 
موكوفيري، سيولفيكس، بيسيولفون، وغرها، 
كلهيا أسياء تجاريية ملسيتحر برومكسيني 
بتكسير  تقيوم  ميادة  وهيو  هيدروكلوراييد، 
أليياف السيكريات املخاطيية التيي تزييد مين 
لزوجية اإلفيرازات يف الجسيم، وعنيد تكسير 
هيذه األليياف تنخفض لزوجية هيذه املفرزات 
وتقيل كميتهيا أيًضا، كيا أن برومكسيني ينبه 
وكذليك  متازمية شيغرين،  الدميع يف  إفيراز 
يرسع اخيراق املضادات الحيويية يف التهابات 
األغشيية املخاطيية، ولذليك فهيو يسيتخدم يف 

التالية: الحياالت 
التنفيي املرافقية ميع  1 - أخياج الجهياز 
قشيع غزير لزج مثيل: التهاب الشيعب الهوائية 
الحياد و املزمين، واليداء الرئيوي االنسيدادي 
والحساسيية  الرئيوي،  وااللتهياب   ،COPD
املرافيق  القصبيي  الربيو  خاصية  القصبيية 
والتهياب  القصبيات،  وتوسيع  ليزج،  بقشيع 

الهوائيية. الجييوب 
األغشيية  بجفياف  ترافيق  التيي  اآلفيات   2-
رايير. و  شيغرين  متازمية  مثيل  املخاطيية 

3 - بعيض حياالت العقيم الناتجية عين زيادة 
لزوجية السيائل املنيوي عنيد الرجل.

معلومات صيدلنية
يتوفير برومكسيني يف الصيدليات عىل شيكل 
أقيراص )8 مليغ( أو رشابيات )4 مليغ/5 مل( 
أو نقيط فموية، وميكين أن يعطى ميع أو دون 
الطعيام، لكن يفضيل بعد الطعيام، وهو رسيع 
االمتصياص من السيبيل املعدي املعيوي، حيث 
يصيل إىل ذروة تركييزه يف اليدم بعيد سياعة 
مين تناوله، ويرتبيط بربوتينات املصيل بدرجة 
ويتيم طرحيه  الرئتيني،  يف  ويتجميع  عاليية، 
عين طرييق الكليية )يطيرح حيوايل %90 من 
الجرعية يف البيول عيىل شيكل مسيتقلبات(، 
تنياول  مين  دقيقية   60 بعيد  فعاليتيه  وتبيدأ 
6 – 8 سياعات،  الفمويية، وتسيتمر  الجرعية 
ولذليك فهيو يعطيى 3 – 4 ميرات، وتختليف 

العمر: بحسيب  الجرعية 
البالغيون واألطفال فوق 12 سينة: 8 ملغ -3 4 

يوميًا. مرات 
األطفال من 5 – 12 سينة: 4 مليغ 3 – 4 مرات 

. يوميًا
األطفيال مين 2 – 5 سينوات: 2 مليغ 3 ميرات 

. ميًا يو
األطفيال أصغير مين سينتني: 2 مليغ مرتيني 

يوميًيا.

مالحظات
قيد ييؤدي تناول برومكسيني إىل بعيض اآلثار 
عيرسة  املعيدة،  يف  انزعياج  مثيل:  الجانبيية 

هضيم، غثييان، إسيهال.
يسيتعمل بحيذر عنيد املصابيني بقصيور يف 
الوظيفية الكلويية أو الكبديية، وكذلك املصابني 

هضمية. بقرحية 
ينصيح بعيدم اسيتخدام برومكسيني مين قبل 
الحاميل يف األشيهر الثاثية األوىل مين الحمل 
رغيم عدم ثبيوت تأثرات ضيارة للجنيني )فئة 

.)A
ينصيح بعيدم اسيتخدام برومكسيني مين قبل 
املرضيع ألنيه يفرز ميع الحليب وقيد يؤثر عىل 

الرضيع.

ــراف  ــول أط ــن تح ــارة ع عب
ــدام  ــدي واألق ــان كاألي اإلنس
خاصــة  األزرق،  اللــون  إىل 
وتحــت  األصابــع  نهايــات 
نتيجــة  وتكــون  األظافــر، 
ــراف  ــة يف األط ــص الرتوي نق
ــة  ــات األوعي ــبب اضطراب بس
نتيجــة  أو  فيهــا،  الشــعرية 
ــدم  ــباع ال ــبة إش ــص نس نق
وتســمى  باألوكســجني، 
أو  املحيطيــة  بالزرقــة 
ــن  ــا ع ــًزا له ــة، متيي الطرفي
الزرقــة املركزيــة التــي تظهــر 
والشــفاه،  اللســان  عــى 
مشــاكل  نتيجــة   وتحــدث 
ــب و  ــاز القل ــة يف جه الرتوي
ــب  ــوهات القل ــدوران كتش ال
الوالديــة أو قصــور عضلــة 
نتيجــة مشــاكل  أو  القلــب، 
الجهــاز  يف  التهويــة  يف 
التنفــي كالربــو القصبــي أو 
ــن  ــاد املزم ــوي الس ــداء الرئ ال
ــمم  ــة التس ــاق نتيج أو االختن
ــون،  ــيد الكرب ــاز أول أوكس بغ
علــاًم أن الزرقــة املحيطيــة قــد 
ــة يف  ــة املركزي ــق الزرق تراف

بعــض الحــاالت.

ما المقصود 
بزرقة األطراف؟
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اللغـة،  ثنائيـو  كتـاب  يتنـاول 
حركـة  جورجـون،  لفرانسـوا 
التواصـل بـني الشـعوب التـي تعتر 
أصحـاب  األشـخاص  بواعـث  أهـم 

الثنائيـة. اللغـة 

ومـع انتقـال اإلنسـان مـن بيئة إىل 
أخـرى يسـعى لفهـم الواقـع الجديد 
املجتمـع  ثقافـة  داخـل  واالندمـاج 
إذ  منـه،  جـزًءا  بـات  الـذي  الجديـد 
يناقـش الكتاب شـبهة وقـوع هؤالء 
النـاس تحـت تأثـر الفصام بسـبب 
ازدواج اللغـة واختـاف الثقافة عام 

عليه. اعتـادوا 

كـام يناقـش الكتـاب بـني صفحاته 
ذات  تأثـر  تحـت  األطفـال  وقـوع 
الفصـام أو انعدام هويتهـم األصلية 

عدمها. مـن 

استفسـارات  عـن  الكاتـب  ويجيـب 
االسـتثنائية  بالقـدرات  متعلقـة 
األشـخاص  بهـا  يتمتـع  قـد  التـي 
ذوو اللغـة املزدوجـة عـن الشـخص 
العـادي، إضافـًة إىل تعايـش هؤالء 
مـع مجتمعـني مختلفـني يف اللغـة 
والهويـة، وإقبـال اآلبـاء عـى جعل 
إضافيـة  لغـة  يتعلمـون  أبنائهـم 
املجتمعيـة  املتطلبـات  ملواكبـة 

الحديثـة. والعلميـة 

مـن  جورجـون  فرانسـوا  وينطلـق 
التي  والخرافـات  االستفسـارات  تلك 
انتشـار  بالناس، ويسـتعرض  تحيط 
تلـك الظاهـرة مـن خـال شـهادات 
اللغـة  ثنائيـي  ألنـاس  واقعيـة 
ويكشـف عـن مشـاعرهم واملواقـف 

تجاربهـم. خـال  خاضوهـا  التـي 

أن  إىل  أخـرًا  الكتـاب  ويصـل 
ليسـوا  اللغـة  ثنائيـي  األشـخاص 
أو  األطـوار  غريبـي  أشـخاًصا 
منعدمـي االنتـامء، بل هم أشـخاص 
عاديـون دفعتهـم عوامـل عـدة إىل 

لغتـني. تعلـم 

كـام أن تحـدث لغتـني ليـس عامـة 
املراوغـة  أو  الفائـق  الـذكاء  عـى 
الـوالء  أو  الثقـايف  االغـرتاب  أو 

. يس لسـيا ا

اللغويـة  الثنائيـة  أن  ويوضـح 
الجتيـاز  وسـيلة  ببسـاطة  هـي 

الحيـاة. يف  الصعوبـات 

سـبب  عـن  الكتـاب  ويتحـدث 
اسـتعامل اللغـة الثنائيـة غالًبـا يف 
الشـتائم أو يف التعبـر عـن الحـب 

مـرة. ألول 

هل من يتحدثون  لغتين 
صاحبو ذكاء خارق؟

“ثنائيو اللغة” 
بين الخرافات 

والحقائق

كتاب

عنــب بلــدي -  تميــم عبيد

وضع أولوية الفتحة
التحكييم  النمييط  هييذا  يتيييح 
وتعديييل فتحيية العدسيية عندمييا 
تقييوم الكامييرا بتحديييد رسعيية 
عييىل  اعتيياًدا  وذلييك  الغالييق، 
اإلعييدادات األخييرى، مبييا فيهييا 

. لفتحيية ا
كلييا كانييت الفتحيية أوسييع تصبييح 
عنييارص الخلفييية يف مشييهدك أكيير 
ضبابييية، وموضوعييك يف الصييورة 
أكيير وضوًحييا ونقيياوة، وبخيياف 
ذلييك فييإن الفتحيية األضيييق متكنييك 
يف  أكيير  أشييياء  تضمييني  ميين 

مشييهدك.
هييذا التعديييل يف الفتحيية يؤثيير 
بشييكل مبييارش عييىل كمييية الضييوء 
الضييوء.  مستشييعر  إىل  الداخليية 
الفتحيية األوسييع تسييمح للمزيييد 
وميين  بالدخييول،  الضييوء  ميين 

الجهيية األخييرى سييتكون صييورك 
أكيير قتاميية بالفتحيية الضيقيية.

يفضييل اسييتخدام هييذا الوضييع يف 
حييال كنييت بحاجيية إظهييار العمييق 
الصييورة، وعييزل موضوعييك  يف 

عيين الخلفييية.

وضع أولوية الغالق
يتيييح لييك هييذا الوضييع التحكييم 
وتعديييل رسعيية الغالييق لتييرك 

بالفتحيية. التحكييم  للكامييرا 
تعديييل رسعيية الغالييق سيييتيح لييك 
تجميييد الحركيية إن اخييرت رسعيية 
غالييق كبييرة، بينييا انخفيياض 
رسعيية الغالييق سيييزيد ميين كمييية 

الحركيية يف صييورك.
تعديييل رسعيية الغالييق أيًضييا يؤثيير 
عييىل سييطوع الصييورة بطريقيية 
إن  الفتحيية،  لتعديييل  مشييابهة 
اخييرت رسعيية غالييق كبييرة فأنييت 
تقلييل ميين الزميين الييذي يكييون 

فيييه الغالييق مفتوًحييا مييا يسييمح 
بضييوء أقييل يدخييل إىل مستشييعر 
وعييىل  الكامييرا،  يف  الضييوء 
الصييور  أن  سييتاحظ  العكييس 
تصبييح أكيير إرشاقًييا كلييا خففييت 
ميين رسعيية الغالييق حيييث تتسييبب 
ببقيياء الغالييق مفتوًحييا لتدخييل 

كمييية ضييوء أكييرب.
يفضييل اسييتخدام هييذا الوضييع يف 
ظييروف اإلضيياءة املتغييرة بشييكل 
يف  الخارجييي  كالتصوييير  كبيير 

ظييروف غامئيية.

الوضع اليدوي
لييك  يتيييح  اليييدوي  الوضييع 
التحكييم بييكل ميين رسعيية الغالييق 
والفتحيية. اخيير هييذا الخيييار إن 
الييكي  بالتحكييم  ترغييب  كنييت 
الكامييرا، بييداًل ميين  بإعييدادات 
تركهييا تختييار اإلعييدادات األفضييل 
عنييك، رمبييا يكييون هييذا جيييًدا 

لكيين الوضييع اليييدوي يتيييح لييك 
تحكييًا كامييًا بالعملييية الفنييية 

تصويييرك. ونتيجيية 
يفضييل اسييتخدام هييذا الوضييع 
وتصوييير  الطبيعيية  تصوييير  يف 
البورتريييه ويف جلسييات التصوييير 

الخاصيية.

الوضع التلقائي
 ،Program يسيمى الوضيع املربميج
طريقية  وأرسع  أسيهل  ويعتيرب 
للتصويير، إذ تيرك للكاميرا ضبيط 
رسعية  مين  اإلعيدادات  جمييع 
الغاليق وفتحية العدسية وحساسيية 

.ISO أيًضيا  للضيوء  املستشيعر 
التصويير  يف  املبتدئيون  يسيتخدم 
هيذا الوضيع ليحصليوا عيىل صورة 
الضيويئ،  بالتعرييض  متوازنية 
عيىل  كنيت  إذا  أيًضيا  ويسيتخدم 
عجلية مين أميرك وليس هنياك وقت 
صحييح. بشيكل  إعداداتيك  لضبيط 

الضوئي  التعريض  للتحكم في  أمر ضروري  الرقمية  الكاميرا  التصوير في  إن فهم أوضاع 
المتقدمين، يجب أن تعرف ما يفعله كل  الهواة  أو أحد  التصوير، وسواء كنت مبتدًئا  في 

استخدامه. وضع ومتى يجب 

سينما

فيلم الدراما "Se7en".. سبع خطايا تتسبب بمقتلك
 )se7en( "اسـتطاع فيلـم الدرامـا "سـبعة
تقديـم مزيج بني أسـلوب عرضـه وأحداث 
الفيلـم وبـني جانـب الحبكـة املركـزة التي 
تطـورت صعوًدا مـن البداية حتـى النهاية.

يـروي الفيلـم قصـة محقق شـاب يدعى 
"ديفيـد ميلـز"، ينتقـل هـو وزوجته إىل 
الجديـد،  عملـه  بسـبب  جديـدة،  مدينـة 
"ويليـام  املتقاعـد  املحقـق  محـل  ويحـل 

سومرسـيت".
يؤجـل "ويليـام" تقاعـده إلنهـاء مهمته 
يختـار  قاتـل  عـى  بالقبـض  األخـرة 
ضحايـاه بشـكل مسـتوحى مـن الخطايا 
الجشـع،  )الغـرور،  املميتـة  السـبع 
الكسـل،  الراهـة،  الحسـد،  الشـهوة، 
الغضـب(، والتـي ذكرهـا دانتـي أليغـري 

اإللهيـة". "الكوميديـا  كتابـه  يف 
"ويليـام"  املحقـق  رفـض  البدايـة  ويف 
مـن  جـزًءا  لكـن  القضيـة،  اسـتام 
شـخصيته رفـض تركهـا، ليشـكل فريًقـا 
"ديفيـد  الجديـد  الشـاب  املحقـق  مـع 
كل  وراء  املجـرم  مطـاردة  ويبـدأ  ميلـز"، 

يرتكبهـا. جريـة 
أحـداث الفيلـم متـر بطريقـة رسيعـة من 
التـي تشـد  القتـل األوىل  عـرض جريـة 
املتابـع إىل األحـداث بسـبب غموضها، إىل 
جانـب تكامل املشـاهد مـن ناحيـة الحوار 
املمثلـني  وأداء  الشـخصيات  بـني  العميـق 

والتصويـر السـيناميئ واإلضـاءة.
الفيلـم مـن بطولـة النجم األمريـيك براد 
"ديفيـد"،  املمثـل  دور  أخـذ  الـذي  بيـت، 

إىل جانـب املمثـل مورغان فريـان الذي 
تقمـص شـخصية املحقـق "ويليـام".

ويلعـب املمثـل الشـهر كيفـني سـبيي 
دور "املجـرم"، واملمثلـة جوينيـت بالرتو 

دور الزوجـة "تريـي".
ترشـح الفيلـم لجائـزة أوسـكار وحيـدة 
فقـط كأفضـل مونتـاج، مـا جعـل بعض 
النقـاد واملتابعـني يعتـرون ذلـك إجحاًفا 
لجائـزة  ترشـح  كـام  العمـل،  بحـق 

أصـيل. سـيناريو  كأفضـل  "بافاتـا" 
 1995 عـام  عرضـه  تـم  "سـبعة"  فيلـم 
األمريـيك  واملنتـج  املخـرج  وأخرجـه 
ديفيـد فينـر، ويتـد العمـل عـى 128 
عـى   8.6 تقيـم  عـى  وحصـل  دقيقـة، 

."IMDB" موقـع 

ماهي أوضاع 
التصوير في

كاميرات
DSLR
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للمشاركة في تحرير صفحات "عنب بلدي" يمكنكم إرسال مشاركاتكم
editor@enabbaladi.org عبر البريد اإللكتروني إلى

اآلراء الواردة في الجريدة ل تعبر بالضرورة عن رأي عنب بلدي

عنـب بلـدي - ريف حلب

حلـب  بريـف  مـارع  مدينـة  يف  انطلقـت 
10 مـن آب، منافسـات  الشـاميل، الجمعـة 
بطولـة بكـرة القـدم تحـت مسـمى “كأس 
الكرويـة(  مـارع  )بطولـة  الشـهداء” 
مبشـاركة 12 ناديًـا وبالتعـاون بـني وحدة 
السـورية  والهيئـة   )ACU( الدعـم  تنسـيق 

والشـباب. للرياضـة 

الدعـم،  تنسـيق  لوحـدة  التنفيـذي  املديـر 
محمـد حسـنو، قـال لعنـب بلـدي إن الدعم 
املقـدم للبطولـة هو دعم لاعبـني واملدربني 
والتجهيـزات التـي تخـص املاعـب، والتـي 
تسـاعد الهيئـة عـى إقامـة الـدورات مبـا 
يعـزز الدعـم النفـي للشـباب يف الداخل.

السـوري  االتحـاد  البطولـة  ويـرف عـى 
السـورية  للهيئـة  التابـع  القـدم،  لكـرة 
تحـت  املنضويـة  والشـباب،  للرياضـة 

املؤقتـة. السـورية  الحكومـة 

املبـاراة االفتتاحيـة جمعـت فريقـا شـدود 
وصـوران وانتهـت بالتعادل بـني الفريقني، 
وضمـت القرعـة التـي سـحبت، الخميس 9 
مـن آب، ثاث مجموعـات، تضـم املجموعة 
مالـد  وتـل  وصـوران  شـدود  فـرق  األوىل 
رفعـت  تـل  الثانيـة  تضـم  فيـام  ومـارع، 
ويـأيت  والعشـارة،  وتفريعـة  والجيـش 
يف املجموعـة الثالثـة تـل حسـني وفريـق 

والزياديـة. واملحبـة  البوكـامل 

"واجـب"  الهيئـة  دعـم  أن  حسـنو  ويـرى 
ومتثـل  "املعارضـة"،  مـن  جـزًءا  كونهـا 
جانـب  إىل  األوىل  بالدرجـة  الشـباب 

الريـايض. بالشـأن  اهتاممهـا 

ويف إطـار التعـاون بـني الوحـدة والهيئـة 
وتعـاون،  تفاهـم  مذكـرة  الطرفـان  وقـع 
حسـنو،  وفـق  مجـاالت،  أربعـة  وتشـمل 
مضيًفـا أنهـا تشـمل مكتًبـا للهيئـة للدعـم 
الهيئـة  خالهـا  مـن  تنقـل  اللوجسـتي 
إدارتهـا التنفيذيـة إىل مدينة غـازي عنتاب 
إىل  باإلضافـة  أعاملهـا،  ملامرسـة  الرتكيـة 
كرويتـني  بطولتـني  إلقامـة  مـادي  دعـم 
الشـامل” و”كأس  يف مـارع، هـام “كأس 

الشـهداء”.

تنسـيق  لوحـدة  التنفيـذي  املديـر  وأضـاف 
الهيئـة  مـع  تعمـل  الوحـدة  أن  الدعـم 
السـورية للشـباب عـى تطويـر مشـاريع 
يضمـن  مبـا  للامنحـني  وتسـويقها 

أعاملهـا. يف  اسـتمرارها 

الريـايض  القطـاع  دعـم  اسـتمرار  وحـول 
إن  حسـنو  قـال  السـوري،  الشـامل  يف 
الوحـدة تعمـل عـى مبـدأ األولويـات مـن 
خـال اإلحصائيـات التـي تقوم بهـا، ووفق 
اإلمكانيـات املتاحـة، مشـرًا إىل أن هـذا ال 
يعنـي أن تكـون األولويـة للقطـاع اإلغـايث 

الريـايض. الجانـب  وإهـامل 

يف  نوعهـا  مـن  األوىل  ليسـت  البطولـة 
الشـامل السـوري بل سـبقتها عدة بطوالت 
رياضيـة، كان آخرهـا البطولة التـي أطلقها 
برعايـة  القـدم  لكـرة  السـوري  االتحـاد 
األمريكيـة  السـورية  الطبيـة  الجمعيـة 
“الشـهيد  بطولـة  مسـمى  تحـت  )سـامز( 

املـايض. األعـرج”، يف متـوز  حسـن 

“بطولة
مــــارع 

الكروية” 
لتعزيز الدعم 

النفسي للشباب

حلول العدد السابق
أفقي

عام - من الشهور الهجرية. 1
من أعرق الفرق االنجليزية لكرة القدم. 2
أفضل العب لكرة قدم يف العامل 2008. 3
يدعو إىل األمل والحزن - ثلثا شام. 4
فن . 5 ولد  فيها  جنوبية  يابانية  والية 

الكارايت
نصف تواق - يرسل من ينوب عنه. 6
العب كرة قدم األكر شعبية يف الوطن . 7

العريب
دار - إذا تعدى اثنني شاع. 8
دواء شاف ضد السم أو املرض - غجري. 9

قروض . 10  - افريقية  امركية  موسيقى 
مستحقة

عمودي
نصف يحطم - 4 متشابهة - قوام. 1
من . 2 فصيلة   - املوسيقي  السلم  يف 

النباتات تضم الفول )معكوسة(.
االسم األول للمغني االسباين ايغليسياس . 3

- كثر
مذكرات يومية - نصف راهب. 4
5 . - الفرني  النس  فريق  مرمى  حارس 

أجرة موظف
وكالة فضاء امركية. 6
ثروة - آخر االسبوع )باالنجليزية(. 7
8 . - البحر  يف  الطبيعي  املرجان  موقع 

صوت األمل العميق - نعم )بالفرنسية(
9 . –  - فني  عمل  عىل  طفيفة  تعديات 

أشجار رفيعة وعالية لحاية املزارع من 
الريح

التي . 10 العربية  الدولة  البحر -  من حاالت 
العامل  كأس  من  السعودية  اخرجت 

2010

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

تكون بعض املربعات الصغرة معبأة باألرقام بدايًة،

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

كل واحٍد من املربعات التسعة الكبرة، ويف كل صٍف أو عمود.
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جائزة أفضل لعب في العالم

رياضة

ووفًقـا للمعايـر القديـة باختيـار 

قامئة املرشـحني يتم تشـكيل لجنة 

الختيـار  الرياضيـني  الخـراء  مـن 

أفضـل 23 العًبـا يف املوسـم، ويأيت 

قدمـه  مـا  عـى  بنـاًء  االختيـار 

الاعبـون مـع أنديتهـم إىل جانـب 

املسـتوى الـذي يظهـرون بـه مـع 

املواجهـات  يف  بادهـم  منتخبـات 

الدوليـة، إضافًة إىل سـلوك الاعبني 

داخـل وخـارج امللعـب.

ويتـم التصويـت لاعبني بنـاًء عى 

تصويـت  ويشـكل  املعايـر،  هـذه 

 ،33% نسـبة  للفائـز  اإلعاميـني 

فيـام يثـل تصويت املدربـني وقادة 

والجـزء  أيًضـا،   33% املنتخبـات 

املتبقـي هـو لاعبـني والجامهـر.

القامئـة األوليـة التي يتـم اختيارها 

يتـم  ثـم  العًبـا،   30 تتجـاوز  ال 

تقليصهـا من قبـل اللجنـة املحكمة 

املختصـة إىل 23 العًبـا، لكـن هـذه 

الرتاتبيـة مل تكـن ثابتـة بـني سـنة 

وأخـرى.

القيمة التسويقية هي العامل 
األكبر للفوز بالجائزة

الفرنسـية  املجلـة  انفصـال  قبـل 

عـن "فيفـا" مل تكـن توجـد معاير 

واضحـة الختيـار الاعبـني وكذلـك 

مـا بعـد االنفصـال.

النجـم الرتغايل كريسـتيانو رونالدو 

حقق يف املوسـمني املاضيني الجائزة 

بسـبب البطوالت واألرقام القياسـية 

القيمـة  جانـب  إىل  حققهـا  التـي 

اإلعاميـة الكبـرة التـي يتمتـع بها 

نجـم ريـال مدريد السـابق.

ويف املوسـم الحـايل ومـع تزامـن 

البطولـة  العـامل،  كأس  بطولـة 

العامليـة الكرى، وتألـق العبني كرث، 

مـن املتوقـع أن يختلـف الحـال عام 

كان عليـه يف األعـوام املاضيـة من 

سـيطرة األرجنتينـي ليونيـل ميي 

ورونالـدو عـى الجائـزة.

لكـن العامـل األسـايس الاعب يف 

ميدان الجائزة هـو القيمة اإلعامية 

والتسـويقية يف العـامل، مـا يعـزز 

األرجنتينـي  الاعبـني  حظـوظ 

والرتغـايل مجـدًدا، عـى الرغم من 

خروجهـام مع منتخـب بلديهام من 

مبكرًا. العامليـة  املسـابقة 

المرشحون لجائزة الكرة الذهبية
خلطت منافسـات كأس العامل أوراق 

سـباق الاعبـني الكبار عـى جائزة 

الكـرة الذهبيـة وجائـزة "األفضـل" 

املقدمة مـن قبـل "فيفا".

كلتـا الجائزتـني كانتـا محتكرتـني 

كريسـتيانو  الرتغـايل  قبـل  مـن 

األرجنتينـي  والرغـوث  رونالـدو، 

ميـي. ليونيـل 

وأعلنـت مجلـة "فرانـس فوتبـول" 

قامئة الاعبني املرشـحني للحصول 

عـى الكـرة الذهبيـة، والتـي ضمت 

صـاح،  محمـد  املـرصي  مـن  كًا 

األرجنتينـي ليونيـل ميـي، مدافع 

ريـال  ونـادي  الفرنـي  املنتخـب 

مدريـد رافاييل فـاران، نجم املنتخب 

الكـروايت ووسـط "املرنغـي" لوكا 

الرتغـايل  جانـب  إىل  مودريتـش، 

والعـب  رونالـدو،  كريسـتيانو 

املنتخـب البلجييك ونادي تشـيلي 

إيديـن هـازارد، وزميلـه  اإلنكليـزي 

برويـن،  دي  كيفـني  املنتخـب  يف 

والفرنـي العب تشـيلي نوغولو 

. نتي كا

جائز "األفضل" المقدمة من 
"فيفا"

بعـد االنفصـال بـني الجائزتني باتت 

الجائـزة املقدمـة مـن قبـل االتحـاد 

الـدويل للعبـة تأخذ شـكًا مختلًفا، 

وعرفـت طريًقـا جديًدا للرتشـيح.

عـرة  الـدويل  االتحـاد  ورشـح 

العبـني فقـط لجائـزة "األفضـل"، 

للمدربـني،  بالنسـبة  األمـر  وكذلـك 

أكـر  املرشـحني  عـدد  كان  بينـام 

يف السـابق، وقـد يصـل إىل ثاثني 

مرشـًحا.

ويتخـذ "فيفـا" التصويـت ذاته يف 

النظـام املتبـع يف الجائـزة مـا قبل 

يعلـن  أن  املقـرر  ومـن  االنفصـال، 

اسـم الفائـز خـال الحفل السـنوي 

الـذي يقيمـه االتحاد الـدويل للعبة، 

يف 24 مـن تريـن األول.

لطالما أحدث اختيار الفائز بجائزة الكرة الذهبية ضجة وجدًل واسًعا، إذ تواجه هذه الجوائز بانتقادات من متابعين 
وشريحة واسعة من الجمهور بأنها "تذهب لمن ل يستحقها". وقبيل انفصال التحاد الدولي لكرة القدم )فيفا( 

عن مجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية في تقديم الجائزة، كانت المعايير مختلفة عما هي عليه حالًيا.

بين الكرة الذهبية وجائزة "األفضل".. 

من سيتوج بالذهب؟

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

وتختلـف قامئـة "فيفـا" عـن قامئة 

مرشـحي "فرانـس فوتبـول"، والتي 

كريسـتيانو  رأسـها  عـى  يـأيت 

دي  كيفـني  والبلجيـيك  رونالـدو، 

نـادي  العـب  فيهـا  وبـرز  برويـن، 

أتلتيكـو مدريـد واملنتخـب الفرنـي 

أنطـوان كريزمان، وإيديـن هازارد إىل 

جانـب هـاري كـني مهاجـم املنتخب 

توتنهـام. ونـادي  اإلنكليـزي 

الشـاب  مـن  كًا  القامئـة  وتضـم 

سـان  باريـس  العـب  الفرنـي 

ليونيـل  مبـايب،  كيليـان  جرمـان 

برشـلونة  نـادي  نجـم  ميـي 

اإلسـباين، لـوكا مودريتش متوسـط 

ميـدان ريـال مدريـد وقائـد املنتخـب 

العـامل،  بطـل  وصيـف  الكـروايت 

املـرصي محمـد صـاح العـب نـادي 

باإلضافـة  اإلنكليـزي،  ليفربـول 

فـاران. لرافائيـل 

كام أعلـن "فيفا" عن املرشـحني من 

املدربـني لجائزة "األفضـل"، وتتكون 

القامئة مـن عرة أسـامء من بينهم 

األملاين يوغـن كلوب مـدرب ليفربول 

اإلنكليـزي، وبيـب غوارديـوال مـدرب 

مانشسـرت سيتي.

لنـادي  الفنـي  املديـر  يوجـد  كـام 

يوفنتـوس ماسـيميليانو أليغـري، إىل 

جانـب الفرنـي زيـن الديـن زيـدان 

املدرب السـابق لريال مدريد، وإرنسـتو 

ودييغـو  برشـلونة  مـن  فالفـردي 

مدريـد. أتلتيكـو  مـدرب  سـيميوين 

القامئـة  يف  االختيـارات  وتأثـرت 

بأداء بعـض املدربـني يف كأس العامل 

األخـر.

وظهـر ستانيسـاف تشيتشيسـوف 

بعـد قيادتـه روسـيا لـدور الثامنيـة 

مـن كأس العـامل، إىل جانـب زالتكـو 

الوصيـف  كرواتيـا  مـدرب  داليتـش 

يف  األوىل  للمـرة  املرشـحني 

تاريخهـام.

وبات املدير الفنـي للمنتخب الفرني 

ديديـه ديشـامب الـذي قـاد منتخـب 

أبـرز  العامليـة  البطولـة  إىل  بـاده 

املرشـحني، ومعـه روبرتـو مارتينيز 

مـدرب بلجيـكا الذي قاد “الشـياطني 

كأس  يف  الثالـث  للمركـز  الحمـر” 

العـامل للمـرة األوىل بتاريخـه، كـام 

املنتخـب  مـدرب  القامئـة  شـملت 

اإلنكليـزي غاريـث سـاوثغيت الـذي 

الذهبـي. املربـع  وصـل إىل 

من المرشحون لجائزة "األفضل"؟

 ليونيل
ميسي كريستيانو 

رونالدو
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قبل سنوات، حينام كنت عضًوا يف االئتاف، 
كان صديقي الكبر األستاذ صالح سناري 

يتصل يب من مكان إقامته يف "مخيم 
الزعرتي"، ويقول يل، بعد السام والسؤال 

عن األحوال: 
- يا خطيب شـو قاعدين عم تساووا عندكم؟ 

يا أخي َرّجُعوا السوريني لبادهم.
وعى الرغم من أن هذا الكام فيه يشء 

مضحك، أو، يف األقل، يرسم البسمة عى 
الوجـوه، إال أنني كنُت أتلقاه مبنتهى الجدية، 
ألنني أعرف العم صالح، و)عاجُنه وخابزُه(، 

وأسـتطيع أن أميز بني الِجّد والهزل يف كامه. 
كان يسـود الصمُت يف مكاملتنا بضع ثواٍن، 
فأنـا ال أمتلك جوابًا ملثل هذا الكام الخطر، 

بقوله:  فيقطعه 
- بعـرف أنت ما بيطلع بإيدك، لكن قل يل، مني 

بيطلع بإيده؟ ميشيل؟ برهان؟ موفق؟ أخي، 
إذا شـفت أي واحد منهم َسلّْم يل عليه، وقل 

لُْه: رجعوا السوريني لبادهم!
روا من  كان العـم صالح واحًدا من الذين ُهجِّ

سوريا يف سنة 2014. لديه منزل صغر 
اشرتاه بعدما حصل عى قرض من املرصف 

العقاري، وكساه بقرض من مرصف التسليف، 
واشرتى مفروشاته بعد أن باعت امرأتُه 
وبناتُه وكناتُه أساوَرهن الذهبية الايت 

اشرتينها بالتوفر والتقتر.. ويف يوم من 
األيام اشـتد القصف عى البلدة التي يعيش 

فيها، فسـافر مع أرسته إىل ضيعة أهله، ألن 
القصف هناك أقل نسـبًيا، ويف اليوم التايل 

نا البواسل املنزَل برميًا  )َصَفق( أحُد نسـور َجوِّ
متفجـًرا جعله -كام يقولون يف الكام الدارج- 
"َسْمَهَدانة"! وألن العم صالح اعتاد أن يداوي 

رضوضه النفسية باملزاح، فقد قال المرأته 

التـي جعَل منظُر البيت املقصوف ركبتيها 
تتقصفـان تحتها إن املعلم الكبر "جحا" كان 

قد غسل قميصه ونره عى سطح املنزل، 
فهب الهواء وأوقعه عى األرض، فضحك وقال 

لجرانه: 
- الحمـد لله أنني مل أكن مرتديًا القميص 

حينام سقط!
العـم صالح يعرف، ومل يكن بحاجة ملن يخره، 
أن معظم الذين سـقطت قمصانهم يف سوريا 

كانوا البسينها! والذين "َصَفَقهم" نسوُرنا 
بالراميل كانوا نامئني يف بيوتهم، وأن 

الذين أجرهم ابُن حافظ األسد عى الهجرة 
ال يرغب نظام ابُن حافظ األسد بعودتهم، 

والنصيحة التي أمسـك عصام زهر الدين عى 
لحيتـه ووجهها للنازحني بأال يعودوا مل تكن 

عابـرة، والبيوت التي َهَجَرها أهلُها قبل أن 
يصفقها النسـور بالراميل ال تنتظر أهلها، بل 

إنها امتألت بقوم آخرين، واألهايل املدنيون 
الذين أُجروا عى الذهاب إىل محافظة إدلب 

جالسون اآلن وهم يضعون أيديهم عى 
قلوبهـم خوًفا من الراميل التي يتوعدهم ابن 
حافظ والروس واإليرانيون بإلقائها عليهم، 

ال يهمهم القصف واملوت والرد، فقد اعتادوا 
عى هذه االشياء، ولكنهم يتساءلون إىل 

أيـن يذهبون هذه املرة، والذين تضغط عليهم 
الحثاالت املؤيدة لألسـد يف لبنان، من أجل أن 

يعودوا، يضبون الحقائب، وقبل أن يغادروا 
تصلهم األخبار عن عرات األلوف الذين 

أماتهم ابُن حافظ األسـد يف سجونه التي مل 
تعرف لها اإلنسـانية مثياً منذ ما قبل هتلر 
 ْ وسـتالني.. فاتركها لله يا عم صالح، وكَرِّ
عى الشـيطان، وال تطلب من أحد أن يعيد 

أحًدا إىل دياره. 

يا خطيب أعد السوريين إلى ديارهم

تعا تفرج
  خطيب بدلة

أكثر من 350 ألف طفل في إدلب 

معرضون للخطر
حـذرت منظمـة األمـم املتحـدة للطفولـة 
العمليـات  خطـر  مـن  )يونيسـف(، 
العسـكرية التـي تهدد نحـو 350 ألف طفل 
شـاميل  إدلـب  محافظـة  يف  محارصيـن 

سـوريا.
وقالـت املنظمـة يف بيان لها عـر موقعها 
الرسـمي، الجمعة 10 مـن آب، إن 350 ألف 
طفـل ال يجـدون مكانًـا يذهبـون إليـه إذا 

تصاعـد العنـف يف محافظـة إدلب.
املناشـدات جاءت عر تحذيـرات إىل أطراف 
األولويـة  إلعطـاء  املنطقـة،  يف  الـرصاع 
الخاصـة  االحتياجـات  وتقديـم  لألطفـال 
العسـكرية  التهديـدات  ظـل  يف  لهـم، 
التـي تواجـه املحافظـة املكتظـة مبايـني 

املدنيـني.
“مـن أجـل أطفـال سـوريا يف كل مـكان، 
تناشـد يونيسـف إعطاء األولويـة لألطفال 
واحتياجاتهـم، ووضـع األطفـال، ولو ملرة، 
فـوق كل املكاسـب واألجنـدات السياسـية 
بحسـب  واالسـرتاتيجية”،  والعسـكرية 

. ها تعبر
عـى  الضـوء  سـلطت  األمميـة  املنظمـة 
األوضـاع املأسـاوية التـي يعيشـها حوايل 
الخـوف  ظـروف  ضمـن  طفـل  مليـون 
والجـوع ونقـص املـواد اإلغاثيـة والطبية، 
ويف مخيـامت مزدحمة، وأكـدت أن العنف 
املتصاعـد سـيؤدي إىل عواقـب كارثية يف 

أكـر تجمـع للنازحـني يف سـوريا.
املديـر اإلقليمـي لـ"يونيسـف" يف  وقـال 
منطقة الرق األوسـط، خـرت كاباالري، 
“أخـَرَ األطفـال يف سـوريا يونيسـف بأّن 
ما يعيشـونه فـاق أي تحمـل )…( ال يكن 
ويجـب أاّل يتحّمـل أطفـال سـوريا موجـة 
رشسـة  معركـة  أو  العنـف،  مـن  أخـرى 

أخـرى، وقطًعـا ليـس املزيـد مـن القتل”.
وأضـاف، “إنّنـا نحّث أولئك الذيـن يقاتلون، 
وأولئـك الذيـن لديهـم نفوذ عليهـم، وكذلك 
الذيـن يشـاركون يف العمليـة السياسـية، 
عـى وضـع األطفـال يف األولويـة وفـوق 

اعتبار”. كل 
وكانـت األمـم املتحـدة قالـت أمـس، إنهـا 
تسـعى لتجنيـب محافظـة إدلـب معركـة 
تهدد مايـني املدنيني فيها، عر مناشـدات 

للـدول الضامنـة للملف السـوري.
وقـال مستشـار األمـم املتحـدة للشـؤون 
إن  إيجانـد،  يـان  اإلنسـانية يف سـوريا، 
"روسـيا وتركيـا وإيـران سـيبذالن ما يف 
وسـعهام لتفادي معركة من شـأنها تهديد 

مايـني املدنيـني يف إدلـب”.
يتوصـل  أن  يف  “آمـل  إيجانـد،  وأضـاف 
والعسـكريون  الدبلوماسـيون  املبعوثـون 
يف  الدمـاء  إراقـة  لتجنـب  اتفـاق  إىل 

تعبـره. بحسـب  إدلـب”،  محافظـة 
وسـتطلب األمـم املتحدة مـن تركيـا إبقاء 
للمدنيـني  للسـامح  مفتوحـة  حدودهـا 
عمليـة  أي  مـن  هربًـا  إليهـا،  باللجـوء 
عسـكرية “يف حـال تطلـب األمـر”، عـى 

حـد قـول إيجانـد.
وكانـت كل مـن تركيـا وإيـران وروسـيا، 
عـى  اتفقـت  الحـايل،  آب  بدايـة  يف 
متديـد اتفـاق “تخفيـف التوتـر” الخـاص 
السـوري،  الشـامل  يف  إدلـب  مبحافظـة 
تسـتهدف  التـي  الهجـامت  توقـف  رشط 

الاذقيـة. بريـف  حميميـم  قاعـدة 
وتحـوي محافظـة إدلـب أكـرث مـن أربعة 
تقديـرات  املدنيـني، بحسـب  مـن  مايـني 
األمـم املتحدة، التـي تحذر مـن مخاطر أي 

فيها. عسـكري  عمـل 


