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أطفال حولتهم 
التقاليد من ضحايا 

“العنف الجنسي” 
إلى مذنبين

“تكتـم عىل القضيـة.. ال تخرب أحـًدا.. وإال 
سـتعاقب”، هكـذا يقابـل بعـض األهـايل 
أطفالهـم عنـد علمهـم بتعرضهـم النتهاك 
ينـدرج يف إطـار العنـف الجنـي، ومـع 
التلويـح بالعقوبـة يعيش الطفـل جًوا من 
“العـار” والشـعور بالذنـب والخشـية من 

القضية. “فضـح” 
ويف مجتمـع تسـوده العـادات والتقاليـد 
ضـد  سـاًحا  “العـار”  كلمـة  تسـتخدم 
الضحيـة وطوقًا لنجـاة الجـاين، ويتحول 
األطفـال مـن ضحايا اعتداءات جنسـية، قد 

تصل حـد االغتصـاب، إىل مذنبني يف نظر 
ذويهـم قبـل بقيـة الناس.

ريـف  قـرى  إحـدى  يف  حصـل  مـا  كان 
قيـام  عـن  تداولـه  تـم  عـا  طرطـوس، 
أحـد سـكان القريـة باغتصـاب 14 طفًا، 
مـؤرًشا واضًحا عـىل صمت األهـايل الذين 
مل يتقدمـوا بـأي شـكوى ضـد الفاعل رغم 
معرفتهـم بـه، األمـر الـذي تسـبب بوقوع 

طفـل آخـر ضحيـة له.
وقد أشـار وزيـر العدل السـوري، هشـام 

الشـعار، يف مؤمتـر صحفـي ...
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طالب الغوطة المهجرون.. 
بلوا في الجامعات التركية 

ُ
ق

والطريق إليها "ممنوع"

فعاليات ومبادرات

هل تعود “مدينة المفروشات” 
إلى الغوطة الشرقية؟

هل نشاهد 
أبطااًل جدًدا 

هذا الموسم؟
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أخبار سوريا
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"الحل السياسي قبل 
إعادة الالجئين واإلعمار"
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تركيا صغيرة
في شمال سوريا
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تناغم أوروبي مع "البقاء" األمريكي في سوريا..

"الحل السياسي قبل إعادة الالجئين واإلعمار"

عنب بلدي - وكاالت 

ترافقت "السـيطرة" الروسـية عىل املشهد 
السـوري مـع خفـوت يف درجـة التفاعل 
األورويب، وسـط دعـوات روسـية إلعادة 
الاجئـني وتشـكيل الحل السـيايس وفق 
مسـار "سـوتيش" الـذي ترعـاه بشـكل 
أسـايس، فضًا عـن تحييد مسـار جنيف 

الـذي يحظـى بقبول غـريب ودويل.
لكـن الصـوت األمريـي مـا لبـث أن عاد 
ليعلـو، بعـد أن جمعـت الواليـات املتحدة 
دول  مـن  دوالر  مليـون   300 األمريكيـة 
حليفـة لهـا، من أجـل "إعادة االسـتقرار" 
يف سـوريا، وخاصـة يف املناطـق التـي 

خـرج منهـا تنظيـم "الدولة اإلسـامية" 
نيـة  تأكيـدات عـىل عـدم  مؤخـرًا، مـع 
واشـنطن "االنسـحاب مـن الـراع يف 

سـوريا".
ومـع النـربة األمريكيـة الجديـدة، عـادت 
بعـض الـدول األوروبيـة إىل التعبـر عن 
مواقـف أكرث حـدة تجاه روسـيا، وإطاق 
تريحات "هجوميـة" وتحركات ملواجهة 
بالحـل يف  "مخطـط رويس لاسـتفراد 

سوريا".
دول يف االتحـاد األوريب أبـدت اسـتعداًدا 
اإلعـار  إعـادة  ملفـي  لعرقلـة  كبـرًا 
وعـودة الاجئـني اللذين تخوض روسـيا 
وعـاد  بهـا،  للدفـع  حثيثـة  محادثـات 

رشط "الحـل السـيايس" وفـق املفهـوم 
األممـي واألورويب ليواجه مسـارات الحل 

الـرويس.

إعادة الالجئين "أمر مخادع"
أبـدت فرنسـا معارضتها الشـديدة لعودة 
الاجئـني السـوريني إىل بلدهـم، وأعلنت 
الخميس املايض، 23 مـن آب، أن “رشوط 
عـودة الاجئـني إىل سـوريا مل تتحقـق، 
نظـرًا ملعاملـة األسـد ألولئك الذيـن عادوا 
عـىل  املحتمـل  والهجـوم  ديارهـم،  إىل 

أرايض املعارضـة يف شـال سـوريا”.
وقالـت املتحدثـة باسـم وزارة الخارجيـة 
الفرنسـية، أنييـس فـون ديـر مـول، إن 

"النظـر يف عـودة الاجئـني السـوريني 
هـو أمـر مخـادع يف الظـروف الحالية".

مـركل،  أنجيـا  األملانيـة،  املستشـارة 
عرضـت أيًضـا عـىل الرئيـس الـرويس، 
فادميـر بوتـني، خـال قمـة جمعتها 
يف 19 مـن آب الحـايل موقـف بادهـا 
من عـودة الاجئـني، مبديـًة رغبـة أملانيا 
يف بـدء العمليـة السياسـية يف سـوريا، 
حتـى يتمكن جزء عـىل األقل مـن مايني 
املرشديـن بسـبب الحـرب والاجئـني من 

العـودة إىل ديارهـم.
الروسـية،  الخارجيـة  وزارة  ممثـل  وكان 
نيكـوالي بورتسـيف، قـال مطلع الشـهر 
الحـايل، إن دواًل أوروبية من بينها بلغاريا 
وسـلوفينيا والتشيك، مسـتعدة للمشاركة 
يف املشـاورات الروسـية األوروبيـة حول 
الاجئـني السـوريني يف حـال حدوثهـا، 
لكـن أيًـا مـن تلـك املشـاورات مل تسـفر 
أي تقـدم يف صالـح  اليـوم عـن  حتـى 

. روسيا

رفض للحديث عن إعادة اإلعمار
مل يفلح بوتـني بإقناع املستشـارة األملانية 
خـال لقائها األسـبوع املـايض للتحرك 
بشـأن اإلسـهام يف ملـف إعـادة اإلعار، 
إذ اعتـربت الحكومـة األملانيـة أن النقاش 
الـذي تديـره روسـيا بشـأن إعـادة إعار 
املناطـق املدمـرة يف سـوريا أمـر سـابق 

ألوانه.
وقـال املتحـدث باسـم الحكومـة األملانية، 
بوتـني  لقـاء  عقـب  زايـربت،  شـتفن 

ومـركل، إنه يجـب السـعي أواًل للتوصل 
إىل "اتفـاق سـام سـيايس يف البدايـة" 

سـوريا. يف 
يف  علقـت  الفرنسـية  الحكومـة  وكانـت 
الخطـة  يف  مشـاركتها  املـايض  متـوز 
الروسـية حول مرشوع إعـادة اإلعار يف 
سـوريا، ما مل يوافق األسـد عـىل االنتقال 

السـيايس وإجـراء االنتخابـات.
وقال السـفر الفرنـي يف مجلس األمن، 
فرانسـوا دوالتـر، "لـن نشـارك يف إعادة 
إعار سـوريا مـا مل يجِر انتقال سـيايس 
دسـتورية  عمليتـني،  مبواكبـة  فعـي 
ومجديـة"،  جديـة  بطريقـة  وانتخابيـة 
رشط  السـيايس  االنتقـال  أن  مضيًفـا 
أسـايس لاستقرار يف سـوريا، وموضًحا 
واالتحـاد  لفرنسـا  يـربر  سـبب  ال  أنـه 
األورويب متويـل جهـود إعـادة اإلعار”.

فرنسـا اعتـربت أن نظـام األسـد يحقـق 
يف  سـام  "دون  عسـكرية  انتصـارات 
البـاد"، بحسـب تعبر دوالتـر، الذي أكد 
عـىل رضورة إجـراء محادثـات سياسـية 

تتضمـن تسـوية نهائيـة يف سـوريا.
ويتناغـم املوقفـان الفرنـي واألملاين مع 
املوقـف األمريـي، الـذي يشـرط الحـل 
إعـادة  أي خطـوات يف  لبـدء  السـيايس 
املتحـدة،  الواليـات  أعلنـت  إذ  االعـار، 
أي  تقـدم  لـن  أنهـا  املـايض،  األسـبوع 
متويـل إلعـادة إعـار سـوريا قبـل بـدء 
األمـم  بقيـادة  جـادة  سـام  محادثـات 
املتحـدة، يف إشـارة إىل مسـار "جنيف" 

للحـل يف سـوريا.

وتلميحات  أمريكية  تصريحات  مع  بالتزامن  مؤخًرا،  واإلنساني  السياسي  المشهد  سوريا  في  الحل  بمفاصل  الروسي  االستفراد  تصدر 
يتوافق  بما  "السياسي"  الحل  أدوات  الجديدة، وتحدد  اللعبة  لتطرح مخططات  لروسيا  الساحة فارغة  يترك  "انسحاب محتمل"،  حول 

مع سياستها في سوريا.

)bloomberg( 2018 بوتين وميركل في مؤتمر صحفي مشترك في مدينة ميسبيرج األلمانية - 18 آب

اللجنة الدستورية لسوريا

دون سوريين 
وأمريكيين

عنب بلدي - وكاالت 

وبـدأت روسـيا منذ ذلـك الوقـت بالرويج 
لهـا كنقطـة رئيسـية من شـأنها أن ترسـم 
مسـتقبل املرحلـة املقبلـة يف سـوريا، بعد 
انتهـاء العمليـات العسـكرية التـي تقودها 

روسـيا مـع النظام السـوري.
املبعـوث  مـن  جـاءت  األخـرة  الدعـوة 
الخاص لألمم املتحدة إىل سـوريا، سـتيفان 
دي مسـتورا، والذي دعا الـدول “الضامنة” 
التفاق “أسـتانة” )روسـيا وإيـران وتركيا( 
لبحـث اللجنـة الدسـتورية يف سـوريا يف 

11 و12 مـن أيلـول املقبـل يف جنيـف.
لكنـه غـض الطـرف عـن دعـوة الطرفـني 
السـوريني الرئيسـيني لتلك املباحثات، وفق 
مـا نقلـت وكالـة “رويـرز” عـن متحدثة 
باسـم األمـم املتحـدة، الجمعة 24 مـن آب.
دعـوة دي مسـتورا تزامنـت مـع التحركات 
املكوكيـة التـي تجريهـا روسـيا مـن أجـل 
إعـادة  بشـأن  املزدوجـة  خطتهـا  إنجـاح 
يف  الـدويل  املجتمـع  وإرشاك  الاجئـني، 

إعـادة إعـار سـوريا.
سـوتيش  مؤمتـر  يف  روسـيا  وطرحـت 
فكـرة الدسـتور الجديـد ورسبت جـزًءا من 
مسـودته لألطراف املعنية، لكنها مل تسترش 
أي فريـق سـوري يف تلـك املسـودة مبـن 
يف ذلـك حليفهـا النظـام السـوري، وفـق 
السـوري  “املركـز  ملديـر  تريـح سـابق 
للعدالـة واملسـاءلة” محمد العبـد الله لعنب 

. ي بلد
“أسـتانة”  محادثـات  فشـل  وبعـد 
و”سـوتيش” وإطاق األمم املتحـدة لفكرة 
اللجنـة الدسـتورية، حرصـت روسـيا عىل 
الضغـط عىل املبعوث الدويل، سـتيفان دي 
مسـتورا لضـان حصـة %50 مـن أعضاء 
اللجنة للنظـام، و%30 للمعارضـة والبقية 

دوليني. مـن خـرباء 
لكـن اللجنـة شـكلت أخـرًا بــ 50 عضًوا 
و50  املعارضـة،  مـن  و50  النظـام،  مـن 

املـدين. املجتمـع  محسـوبني عـىل 
وأوضـح العبـد اللـه، يف تريـح سـابق، 
أن ذلـك يعني ضـان روسـيا أن أي تغير 
حقيقي يف الدسـتور لن يحصـل، والتغير 

الوحيد املسـموح هـو املقبول روسـيًا.
للفريقـني  بالنسـبة  الحـال  هـو  وكـا 
سـباق  خـارج  أمريـكا  باتـت  السـوريني 
اللجنـة الدسـتورية، إذ مل يكن لهـا أي دور 
أو  الوطنـي”  سـواء يف مؤمتـر “الحـوار 
فكرة تعديل الدسـتور املنبثقة عـن نتائجه، 
يف  ضبابيًـا  األمريـي  املوقـف  كان  بـل 
البداية ليعـود ويؤكد عىل التمسـك مبؤمتر 
“جنيـف” والعملية السياسـية الناتجة عنه.

اللجنـة  تجـاه  األمريـي  الصمـت  ولكـن 
يعنـي  ال  “سـوتيش”،  أو  الدسـتورية 
أنهـا تقـف موقـف املتفـرج عـىل العمليـة 
أنهـا  سـيا  وال  املنطقـة،  يف  السياسـية 
حسـمت موقفها يف البقاء مبواقعها شـال 

سـوريا. رشقـي 
وهـذا ما عـرب عنـه رئيس “مجلس سـوريا 
درار،  ريـاض   ، )مسـد(  الدميقراطيـة” 
بتريحه لصحيفة “روناهـي” )الكردية(، 
األربعـاء 22 مـن آب، إذ قـال إنـه “ال مكان 
ألسـتانة وال لسـوتيش والحـل لن يسـر إال 

األمريكية”. العربـة  يف 
مـن  املدعـوم  املجلـس،  رئيـس  واعتـرب 
أن  مبـارش،  بشـكل  املتحـدة  الواليـات 
التعيينـات  عـرب  حاليًـا  تعـود  أمريـكا 
الجديـدة والتريحـات لتـارس نفوذها 
يف اسـتعادة املبـادرة السياسـية الدولية، 
تنظيـم  إنهـاء  مـن  قاربـت  أن  بعـد 

سـوريا. رشقـي  “الدولـة” 
بتعيـني  األمريكيـة  العـودة  درار  وربـط 

جيمـس جيفـري ممثـًا خاًصـا لسـوريا، 
وهـو املعـروف مبواقفـه الهجوميـة ضـد 

وإيـران. روسـيا 
وكانت الناطقة باسـم الخارجيـة األمريكية، 
هيذر نويـرت، أوضحت أن جيفري سـيقود 
الجهـود األمريكيـة إلعـادة تنشـيط جهود 
السـام املتوقفة منذ فـرة طويلة واملعروفة 

جنيف”. “عملية  باسـم 
لكـن دي مسـتورا يأمـل بتشـكيل اللجنـة 
العـام  انتهـاء  الدسـتورية السـورية قبـل 
الحـايل، األمـر الذي عـربه عنه مستشـاره، 
فيتـايل نعومكـني، يف حزيـران املـايض، 
وقـال، “أظن أنه )بـدء عمل اللجنة( سـيتم 
العـام الحايل. أنـا واثق %100 مـن ذلك”.

وقال دي مسـتورا للصحفيني قبل أسـابيع، 
“لقـد انتهينـا مـن املشـاورات بخصـوص 
اللجنة الدسـتورية )مـع الـدول الضامنة(، 

لقـد كان اجتاًعـا مفيًدا”.
وتحـاول روسـيا اإلرساع يف تشـكيل لجنة 
دسـتورية وتغيـر الدسـتور عقـب انتهاء 
العمليات العسـكرية يف دمشـق والجنوب، 
مـع الدفـع باتجـاه تنفيـذ خطتهـا الثنائية 
املتعلقـة بإعـادة الاجئـني وإعـادة اإلعار 

سوريا. يف 
دي  سـوريا،  إىل  األممـي  املبعـوث  لكـن 
الحـل  تقديـم  رضورة  أكـد  مسـتورا، 
السـيايس عىل مـرشوع إعـادة اإلعار يف 
سـوريا، وتجنيـب إدلـب أي أزمة إنسـانية، 
وذلـك خـال لقائـه مـع وزيـر الخارجيـة 
األمريـي، مايك بومبيو، األسـبوع املايض.

والغمـوض  اإلبهـام  مـن  الرغـم  وعـىل 
اللذيـن يلفان املوقـف األمريي الرسـمي 
السـورية  الدسـتورية  اللجنـة  مـن 
وتشـكيلها، ما زالت روسـيا متـي قدًما 
بفـرض حلها السـيايس والعسـكري عىل 

السـورية. السـاحة 

إلى جانب ملف الالجئين وإعادة اإلعمار، 
تتصدر اللجنة الدستورية المشهد السياسي 

في سوريا على مدار األشهر األخيرة، منذ 
إقرار تشكيلها في مؤتمر “الحوار الوطني” 

في مدينة سوتشي مطلع العام الحالي.
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حراك األيام األخيرة في إدلب.. أي مصير ستشهده؟

إدلب، من خالل  للهجوم على محافظة  النظام وحلفائه  الذي تشهد فيه سوريا استعداد  الوقت  الدولية في  الدبلوماسية  تنشط 
آخر  الدفاع عن  العسكرية، لخوض غمار  والفصائل  المعارضة  استعداد  يقابلها  تعزيزات عسكرية في مشهد يومي،  استقدام 

سيطرتها. تحت  تقبع  التي  المدن 

عنب بلدي - أسـامة العبود

ومـع مسـاع تركيـة خـال اجتـاع يف 
موسـكو عـىل مسـتوى وزراء الخارجية 
بـني  االسـتخبارات  ورئاسـة  والدفـاع 
الـرويس  الجانـب  عـرض  البلديـن، 
عـىل تركيـا اقراحـات محددة لتسـوية 

إدلـب. األوضـاع يف 
مامحهـا  مـن  يشء  رُسـم  مقرحـات 
حـني تحـدث وزيـر الخارجيـة الريك، 
مولـود جاويـش أوغلـو، خـال املؤمتر 
الصحفـي مـع نظره الرويس، سـرغي 
الفـروف، يف 24 مـن آب، بـأن “تحييد 
يف  املتطرفـة  اإلرهابيـة  املجموعـات 
إدلب يشـكل أهميـة كبرة لـدى البلدين 

واملنطقـة برمتهـا”.
ومـع تحذيـر جاويـش أوغلـو مـن أن 
“الهجـوم عـىل إدلـب برمتها سيسـبب 
كارثة ويتسـبب مبقتل مايـني الناس”، 
أكـد أهميـة “تبديـد قلـق روسـيا وعدم 
تهديد قواعدها العسـكرية يف سـوريا”.
أن  عـىل  مـؤرًشا  يعـد  التريـح  هـذا 
حمـل  الـرويس  الـريك-  االجتـاع 
توافًقـا إىل حـد مـا، حيـال هجـوٍم ضد 
“هيئـة تحرير الشـام”، نظـرًا لتصنيف 
الجانبـني الجاعة عىل أنهـا “إرهابية”، 
هجـوم  مـع  تركيـا  تتـاىش  أن  دون 
واسـع عـىل إدلب، اسـتدالاًل باسـتخدام 
الوزيـر الـريك عبـارة “إدلـب برمتها” 

خـال تحذيـره مـن الكارثـة.
باملقابـل، فـإن مقرحـات كتلك تتاىش 
مـع املخطط الـرويس لعـودة الاجئني، 
الذي قـد تعطله أي موجة نـزوح كبرة، 

أو مقتـل عـدد كبر مـن املدنيني.
ويف هـذا اإلطار، قـال العميد السـوري 
لوكالـة  مقصـود،  عـي  املتقاعـد، 
آب،  مـن   22 األربعـاء  “سـبوتنيك”، 
إدلـب  معركـة  يف  امليـداين  املسـار  إن 
سـيكون محصـوًرا وكافيًا للحسـم، من 
خال اسـتهداف قادة “جبهـة النرة” 
”هيئـة  بــ  حاليًـا  واملعروفـة  سـابًقا، 

الشـام”. تحريـر 
يف حـني أشـار مقصـود إىل أن بقيـة 
مسـار  عـىل  سـتكون  إدلـب  مناطـق 
املصالحـات والتسـويات كـا جرى يف 
مناطـق أخـرى مـن سـوريا كالغوطـة 
الرشقيـة ودرعـا وريـف حمـص، وهو 
السـوري  النظـام  رؤيـة  يعكـس  مـا 

املرتقبـة. للمعركـة 

حشد وتصعيد دولي
عىل وقـع اتهامـات متبادلـة بالتحضر 
لهجوم كيـاوي والتحذير بـذات الوقت 

مـن عواقب اسـتخدامه يف إدلـب، تزداد 
الـراع  أطـراف  بـني  حديـة  األمـور 

بالتزامـن مع التحـركات العسـكرية.
القومـي  األمـن  مستشـار  وأعلـن 
األمريـي، جـون بولتـون، السـبت 25 
مـن آب، يف تريحات نقلتهـا صحيفة 
اسـتعداد  عـن  األمريكيـة،  “بلومـربغ” 
باده لشـن رضبـة جديدة عىل سـوريا 
أقـوى بكثـر مـن تلـك التي شـنت يف 
الغوطـة  يف  دومـا  اسـتهداف  عقـب 

كياويـة. بغـازات  الرشقيـة 
كـا ذكـرت وزارة الدفاع الروسـية بعد 
وقـت قصـر مـن تريحات املستشـار 
األمريـي، أن مدمـرة أمريكيـة وصلـت 
قاذفـات  اسـتعداد  مـع  الخليـج  إىل 
القنابـل يف القاعـدة األمريكيـة بقطـر 
“يب1 يب” لـرب أهـداف يف سـوريا، 
بعـد أن وصلت لـوزارة الدفاع الروسـية 
أمريـكا  بـأن  مبـارشة  غـر  تأكيـدات 
وحلفاءهـا يعـدون لربـة جديدة عىل 

سـوريا، بحسـب الـوزارة.
ورد نائـب وزيـر الخارجيـة الـرويس، 
سـرغي ريابكـوف، بتحذيـر الواليـات 
خطـوة  أي  مـن  وحلفائهـا  املتحـدة 
“متهـورة” جديدة يف سـوريا، بحسـب 

تعبـره.
يسـعى  الغـرب  أن  ريابكـوف  واعتـرب 
بـكل الطـرق إىل إضافـة ذرائـع جديدة 
لطـرح مسـألة تغيـر النظام والسـلطة 
يف دمشـق مـرة أخـرى، وفًقا ملـا نقلته 

وكالـة “سـبوتينك”.
املتحـدة  الواليـات  مـن  كل  وحـذرت 
السـوري  النظـام  وبريطانيـا  وفرنسـا 
الكياويـة،  األسـلحة  اسـتخدام  مـن 
الثاثـاء 21 مـن آب، يف بيـان مشـرك 
الذكـرى  أُصـدر يف مجلـس األمـن يف 
الـذي  الكيـاوي  للهجـوم  الخامسـة 

دمشـق. رشق  الغوطـة  اسـتهدف 
وجـاءت تلـك التهديـدات عـىل خلفيـة 
أطـراف  عـىل  األسـد  قـوات  حشـد 
محافظة إدلب يف شـال غريب سـوريا 
بنية اسـتعادة السـيطرة عليها، لتسـارع 
وكالـة “سـبوتينك” الروسـية يف اليوم 
التـايل، 22 مـن آب، إىل اتهـام الدفـاع 
املـدين “الخـوذ البيضـاء” بنقل شـحنة 
الكلـور،  مـادة  تحـوي  الرباميـل  مـن 
النـرة”  “جبهـة  تسـليم  إىل  إضافـة 
للحـزب  كياويـة  مـواد  شـحنات 

الركسـتاين”. اإلسـامي 
هنـاك  أن  الروسـية  الوكالـة  وادعـت 
“مرسحيـة  أسـمتها  ملـا  تحضـرات 
كياويـة جديدة”، وذلك بعـد أن اتهمت 
الدفـاع املـدين “الخـوذ البيضـاء” مـع 

فصائـل املعارضـة يف الغوطـة الرشقية 
الـذي  الكيـاوي  الهجـوم  بافتعـال 

دومـا. مدينـة  اسـتهدف 
ويف حادثـة الفتـة، عـربت ثاث سـفن 
حربيـة روسـية مـن نـوع “فرقاطـة” 
معـرب  مضيـق  قتالـة(  )هجوميـة 
منـذ  مـرة  ألول  تركيـا  يف  البوسـفور 
عامـني، متجهـة نحـو مينـاء طرطوس، 
البحريـة  العسـكرية  القاعـدة  حيـث 
الروسـية الوحيـدة يف البحر املتوسـط، 
البوسـفور”  وفـق مـا نـرشه “مرصـد 

“تويـر“. عـرب 

إدلب في مواجهة “البروباغندا” 
الروسية

محـددة  إعاميـة  “بروباغنـدا”  ضمـن 
يسـعى إعام النظـام وحلفائـه، مبا فيه 
اإلعـام الـرويس، إىل بث صـور يومية 
يف  إنهـا  يقـول  عسـكرية  لتعزيـزات 
طريقهـا لبـدء معركة إدلب، يف مشـهد 
مكـرر ملـا جـرى قبيـل املعركـة يف كل 

الغوطـة الرشقيـة ودرعا. مـن 
اإلعاميـة  الدعايـة  يف  تغـر  واتضـح 
للنظـام يف اسـتعداده النطـاق معركة 
مـا، منـذ تسـلم القـوات الروسـية زمام 
السـتعادة  العسـكرية  العمليـات  شـن 
املناطـق مـن املعارضـة، خـال مرحلـة 
ثالثة مـن التدخـل العسـكري الرويس.
سـوريا  يف  الروسـية  البدايـة  وكانـت 
منصبـة عـىل شـن رضبـات عسـكرية 
مكثفـة لتقويض املعارضـة يف اتفاقيات 
مناطـق  اسـتعادة  ثـم  القتـال،  وقـف 
كمرحلـة  “الدولـة”  تنظيـم  سـيطرة 

ثانيـة.
ويف إطـار حربهـا النفسـية واإلعامية 
مقاتـي  إرسـال  إىل  روسـيا  عمـدت 
أيديولوجياتهـم  مبختلـف  املعارضـة 
اتفـاق  كل  مـع  والعقائديـة  السياسـية 
إىل  سـوريا،  مناطـق  تشـهده  تسـوية 
إدلـب، وذلـك بغيـة تحويـل املحافظـة 
إىل سـاحة للـراع بـني األيديولوجيات 
املختلفـة، وهـو جزء من أسـاليب الحرب 

التـي تنتهجهـا موسـكو. النفسـية 
 

مـن  والـروس  النظـام  سـعى  كـا 
خـال املركـز الـرويس للمصالحات يف 
حميميـم، والذي لعب دوًرا يف تسـويات 
مناطـق املعارضـة يف وسـط وجنـوب 
املصالحـات،  أخبـار  بـث  إىل  سـوريا، 
التـي أوجـدت مـن خالهـا حالـة مـن 
انهزاميـة  روح  وتعزيـز  للثقـة  فقـدان 
تدفع إىل حالـة من الضيـاع والفوىض، 
خاصـة مـع تهـاوي املناطـق املعارضة 

واحـدة تلـو األخـرى.
لكن تلـك “الربوباغندا” شـهدت صداًما 
رغـم  إدلـب،  يف  مختلـف  واقـع  مـع 
أحـداث االقتتـال التي شـهدتها محافظة 

إدلـب بـني الحـني واآلخر.
الوطنيـة”  التحريـر  “جبهـة  وسـبقت 
و”هيئـة تحريـر الشـام” أي تحـركات 
رعـاة  باعتقـال  األسـد،  لقـوات 
املصالحـة مـع النظـام يف إدلـب ومـا 
أسـفرت  أمنيـة  حولهـا، ضمـن حملـة 
عـن اعتقـال املئـات مـن الشـخصيات 

للمصالحـة. بالرويـج  املتهمـة 

كـا أن خطابـات الفصائـل العسـكرية 
وعقائدهـا  أيديولوجياتهـا  مبختلـف 
القتاليـة، جـاءت يف مسـاعي صـد تلك 

النفسـية. الحـرب 
يف  العسـكرية  الفصائـل  وعملـت 
محافظـة إدلـب عـىل تعزيـز دفاعاتهـا 
لصـد الهجوم، كـا بثـت مقتطفات من 
عمليـات حفـر للخنادق ورفع السـواتر.

الـرويس-  االجتـاع  مـع  وبالتزامـن 
“املعقـد”  الوضـع  ملناقشـة  الـريك 
يف إدلـب والبحـث عـن حـل وتسـوية 
الوطنيـة  “الجبهـة  دعـت  سياسـية، 
للتحريـر” إىل االسـتعداد والنفر العام 
وامليليشـيات  النظـام  تهديـدات  وأخـذ 

الجـد. محمـل  عـىل  تسـانده  التـي 

فصائل التسوية إلى إدلب
زج  النفسـية،  الحـرب  عـىل  وعطًفـا 
التـي  املناطـق  أبنـاء  النظـام السـوري 
يف  “التسـوية”  اتفـاق  عـىل  وقعـت 

إدلـب. معـارك 
مقاتـل   400 السـوري  النظـام  ونقـل 
مـن فصائـل التسـوية يف ريـف حمص 
الشـايل إىل محيـط إدلـب، للمشـاركة 
ضـد  املرتقبـة  العسـكرية  العمليـة  يف 

املعارضـة. فصائـل 
فيـا قـال مراسـل عنب بلـدي يف ريف 
حمص، السـبت 25 مـن آب، إن املقاتلني 

ينضـوون يف فصيـل “جيـش التوحيد” 
إىل  النمـر”  “قـوات  مبرافقـة  ونقلـوا 
منطقـة سـهل الغـاب يف ريـف حـاة 

املاضية. األيـام  الغـريب يف 
مـن  العـرشات  أن  املراسـل  وأوضـح 
إىل  للخـروج  يتجهـزون  العنـارص 
قـوات  معـارك  يف  للمشـاركة  إدلـب 
األسـد، مشـرًا إىل مناوبات يقـوم بها 
العنـارص وعمليـات تبديـل بـني اليوم 

واآلخـر.
وكانـت قـوات األسـد أعلنـت السـيطرة 
الكاملـة عـىل ريفـي حمـص الشـايل 
أيـار  مـن   16 يف  الجنـويب،  وحـاة 
املـايض، بعـد خـروج آخـر دفعـة مـن 
أهـايل املنطقـة إىل إدلب مبوجـب اتفاق 

التهجـر الـذي فرضتـه روسـيا.
وقـى االتفـاق الخاص بريـف حمص 
الشـايل بتعزيـز األمن واالسـتقرار يف 

مـدن وبلـدات املنطقة.
باإلضافـة إىل تحويل “جيـش التوحيد” 
النظـام  مـع  بتسـوية  دخـل  الـذي 
السـوري والـروس مؤخـرًا إىل رشطـة 
محليـة مهمتهـا الرئيسـية الحفاظ عىل 
أمـن املنطقـة، واإلرشاف عـىل الطريـق 

الـدويل.
“مهمـة”  نقطـة  عـىل  االتفـاق  ونـص 
تتعلـق بالتـزام “جيـش التوحيـد” بــ 
الدولـة،  )تنظيـم  اإلرهـاب”  “محاربـة 
هيئـة تحرير الشـام( إن اسـتدعى األمر 

. لك ذ
وامليليشـيات  األسـد  قـوات  وتسـتمر 
التعزيـزات  باسـتقدام  لهـا  املسـاندة 
العسـكرية إىل محيـط إدلـب، وخاصـًة 
الشـايل ومحيـط  الاذقيـة  إىل ريـف 

الشـغور. جـرس  مدينـة 
ونقـل املراسـل عـن مصـدر مطلـع أن 
200 عنـر مـن “جيـش التوحيد” من 
املرجـح أن ينقلـوا إىل محيـط إدلب يف 

أيًضا. املقبلـة  األيـام 
وإىل جانـب فصائل التسـوية يف ريف 
الخامـس”  “الفيلـق  يجهـز  حمـص، 
الرديف لقوات األسـد لنقـل مجموعات 
انضـوت فيـه مؤخـًرا جنويب سـوريا. 
وقـال مراسـل عنـب بلـدي يف درعـا، 
نقـًا عـن مقاتلـني كانـوا يف صفوف 
“الفيلـق”،  إىل  وانضمـوا  املعارضـة 
حاليًـا  يتـم  األسـاء  تسـجيل  إن 
إىل  بالتوجـه  الراغبـني  للمتطوعـني 

. لب د إ
ويتزعـم القيـادي السـابق يف “الجيش 
تشـكيات  العـودة،  أحمـد  الحـر”، 
“الفيلـق الخامس” يف جنويب سـوريا، 
الـذي يدار بشـكل مبـارش من روسـيا.

الهجوم على إدلب 
سيسبب  برمتها 
كارثة ويتسبب 

بمقتل ماليين الناس

تمركز مقاتلي فصيل جيش النصر على الجبهات العسكرية في ريف حماة الشرقي – 14 كانون األول 2017 )عنب بلدي(
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تقارير المراسلين

يتعرض إنتاج الفستق الحلبي في ريف حماة إلى ضغوط من جانبين، أولهما إغالق المعابر مع مناطق سيطرة النظام السوري، ثم تأرجح االقتصاد 
التركي الذي يتعرض لضغوط أمريكية. ويعد الفستق الحلبي أحد أهم المواسم الرئيسية كمصادر رزق في بلدات ريف حماة الشمالي، لكن 

الفالحين يعيشون اليوم أزمة بسبب تراجع أسعاره.

ها على الحدود اللبنانية
ّ

أزمة محروقات في حمص حل

دان حسابات تجار الفستق الحلبي
ّ

عامالن يعق

حمص - عروة المنذر

السـوري، عـي  النفـط  ودشـن وزيـر 
غانـم، ومحافظ حمـص، طال بـرازي، 
كازيـة متنقلة قرب مبنـى املحافظة، لكن 
األزمة ال تـزال قامئة وطوابر السـيارات 
تـزداد يوًمـا بعد يـوم وال مـؤرشات ألي 

حـل يف القريـب العاجل.
عـىل  السـيطرة  األسـد  قـوات  وأعلنـت 
محافظـة حمـص بشـكل كامـل عقـب 
تهجـر الفصائـل املعارضـة مـن ريـف 
املـايض،  أيـار  يف  الشـايل،  حمـص 
خدميـة  أزمـات  اإلعـان  هـذا  ورافـق 
بـدأت بالخبـز وتراكم القامـة يف مركز 

وأريافهـا. املحافظـة 

تبريرات تتجاهل التهريب
املسـؤولون يف حمـص خـال  ويـربر 
حديثهـم إىل وسـائل اإلعـام الرسـمية 
أزمـة البنزين بــ ”انتصـارات الجيش” 
والبـدء  الشـايل،  حمـص  ريـف  يف 
بتزويد املحطـات يف املنطقة باملحروقات 
دون رفـع املخصصات للمحافظة بشـكل 
عام، لكـن املحطات يف الريف الشـايل 

بعـد  مرتـني  إال  باملحروقـات  تـزود  مل 
األسـد. قوات  سـيطرة 

وقـال صاحـب محطة يف ريـف حمص 
اسـمه،  ذكـر  عـىل  تحفـظ  الشـايل، 
“يتحـدث املسـؤولون عن أزمـة البنزين 
وكأن كازيـات ريـف حمـص هـي التي 
سـببت األزمـة، علـًا أنـه خـال أربعة 
مرتـني  كازيـة  كل  تزويـد  تـم  أشـهر 
باملـازوت  واحـدة  ومـرة  بالبنزيـن 
متناسـني التهريـب إىل لبنـان والسـوق 

السـوداء”.
وال يخفـى عـىل املسـؤولني السـوريني 
تهريب املحروقات من سـوريا إىل لبنان، 
فالتهريـب مهنـة يعيـش منهـا كثر من 
السـوريني عىل الرشيط الحـدودي، وقد 
رصح وزيـر الدولـة لشـؤون مكافحـة 
يف  توينـي،  نقـوال  اللبنـاين،  الفسـاد 
حزيـران املـايض، أن مـا يقـارب مليون 
لير يدخـل يوميًا من سـوريا إىل لبنان، 
أي مـا يـوازي 50 ألف صفيحـة )تنكة( 
بصورة يوميـة، دون وجـود أي ضوابط 
عـىل الرشيـط الحـدودي الـذي يخضع 

لسـيطرة “حـزب الله”.
منظمـة  مافيـا  اللـه”  “حـزب  شـكل 

لتهريـب البنزين مـن سـوريا إىل لبنان 
مـن خال شـبكة عاقـات مـع املحطات 
وصـول  فبعـد  حمـص،  محافظـة  يف 
البنزيـن  مـن  املحطـة  مخصصـات 
وإفراغهـا بخـزان املحطـة يقـوم تجـار 
كامـل  بـرشاء  الحـزب  مـن  مقربـون 

لبنـان. إىل  وتهريبهـا  الكميـة 
ورغـم أن الوزيـر توينـي مل يسـمِّ جهة 
الدولـة  ماليـة  أن  قـّدر  لكنـه  بعينهـا، 
اللبنانيـة تخـرس 10 آالف لـرة لبنانيـة 
)نحو 7 دوالرات( لـكل صفيحة، وتصب 

يف جيـوب بعـض املهربـني.

لماذا يضطر أصحاب المحطات للبيع؟
“أبـو محمد”، قريب صاحـب محطة يف 
مدينـة حمص قـال لعنـب بلـدي، “بعد 
وصـول الصهريج وتفريـغ مخصصات 
املحطـة يقـوم صاحـب املحطـة ببيـع 
بالكميـة  واالحتفـاظ  بسـيطة  كميـة 
الرشطـة  دوريـات  ويرشـو  الباقيـة، 
والتمويـن للتغـايض عنـه، وليـًا تأيت 
صهاريـج التجـار لـرشاء الكميـة كاملة 
بسـعر 300 لـرة لليـر، بينا تسـعره 

الدولـة بــ 250 لرة سـورية”.

وعـىل الرغـم مـن األزمـة الحقيقية يف 
توافـر مـادة البنزيـن، إال أنهـا متوافـرة 
يقـوم  إذ  السـوداء،  السـوق  بكـرثة يف 
عـدد كبر من أصحـاب السـيارات مبلء 
خزانـات سـياراتهم وإفراغهـا أكـرث من 
مـرة وبيـع البنزين للمحـال املنترشة يف 

. ملنطقة ا
ويشـري هـؤالء البنزيـن مـن أصحاب 
املحطـات الذيـن مل يسـتطيعوا الدخول 
عىل خـط التهريب مع التجار النشـطني 

عـىل الرشيط الحـدودي.
صاحـب املحطة الـذي تحفظ عىل اسـمه 
أوضـح موقفـه بأنـه “ال ميكـن الحصول 
عـىل املخصصـات مـن الرشكة السـورية 
لتخزيـن وتوزيـع املـواد البرولية )سـاد 
كـوب( إال بعـد دفـع مبالـغ ماليـة، قـد 
تصـل أحيانًـا إىل نصـف مليـون لـرة، 
وتفـرض املفـارز األمنيـة والرشطـة أتاوة 
تنظيـم  بحجـة  املحطـة  صاحـب  عـىل 
دور السـيارات، ويقومـون أحيانًـا مبـلء 
سـياراتهم مجانًـا... هـذه املبالـغ ال ميكن 
تعويضهـا إال ببيع كمية مـن املخصصات 
فـإن  ذلـك  عـدا  السـوداء،  السـوق  يف 

صاحـب املحطـة خـارس ال محالـة”

 ريف حماة – إياد عبد الجواد

الشـهر  بسـوقها  تتغنـى  كانـت  مـورك  مدينـة 
بالفسـتق الحلبـي، والـذي يزيـد عمـره عـىل 50 
عاًمـا، لكنهـا اليـوم تواجـه تحديـات قـد تجعـل 

خارسيـن.  املواسـم  أصحـاب 
 

سببان وراء ركود األسواق
شـهد سـوق الفسـتق الحلبـي يف مدينـة مـورك 
حالـة من الركـود وتراجًعـا يف حركة الـرشاء من 
قبـل التجـار، عـىل خلفيـة إغـاق معـربي مورك 

وقلعـة املضيـق مـن قبـل النظام السـوري.
وزاد هبـوط اللـرة الركيـة مـن حالـة الركـود، 
مـا أدى إىل خسـارة حـوايل 200 لـرة سـورية 
مـن أسـعار الفسـتق، بحسـب املهنـدس الزراعي، 

الله. العبـد  أسـامة 
وقـال العبـد اللـه لعنـب بلـدي إن سـعر الكيلـو 
غـرام الواحـد مـن الفسـتق انخفـض مـن 1100 
900 لـرة سـورية، نتيجـة الظـروف األمنية  إىل 

املنطقـة. يف  واالقتصاديـة 
الفسـتق وتنشـيفه  املزارعـون إىل تقشـر  ولجـأ 
بغيـة تخزينـه، ريثا تنتعـش الحالـة االقتصادية 

أسعاره. وتتحسـن  األسـواق  يف 
يف  االقتصاديـة  األزمـة  أن  اللـه  العبـد  وأوضـح 
تركيـا، بسـبب األزمـة مـع واشـنطن، أثرت سـلبًا 
عـىل تجـارة الفسـتق الحلبـي وقنـوات التصديـر 

الخارجـي.

اإلنتاج أثر على  المتواصل  القصف 
قـال  مـورك،  مدينـة  ابـن  أسـامة،  أبـو  املـزارع 
قـوات  املتواصـل مـن  القصـف  إن  بلـدي  لعنـب 
النظـام عـىل األرايض الزراعيـة، تسـبب باحراق 
وزاد  الفسـتق،  مـزارع  مـن  الهكتـارات  عـرشات 

ذلك مبنـع املزارعـني مـن الوصـول إىل أراضيهم 
وقطـاف املواسـم، عـرب االسـتهداف املتواصل من 

حواجـز النظـام القريبـة.
السـوق  يف  واضًحـا  بـدا  اإلنتـاج  انخفـاض 
حالـة  يف  أصبـح  والـذي  مـورك،  يف  الرئيـي 
الحركـة  عـىل  وانعكـس  الدمـار،  نتيجـة  سـيئة 
املناسـبة،  غـر  واألسـعار  الضعيفـة  التجاريـة 
وفًقـا لعصـام الحمـود، أحـد تجـار الفسـتق يف 

السـوق.
"سـوق مـورك كان يعـد أهـم سـوق يف الـرشق 
األوسـط بالنسـبة إلنتاج الفسـتق الحلبـي وقدرة 
اسـتيعابه يف السـابق تقـارب 400 طـن يوميًا"، 
الكميـة  فانخفضـت  اآلن  أمـا  الحمـود،  بحسـب 
نظـًرا لوقـوع عـرشات الهكتـارات تحـت مرمـى 
القصـف، وحـرق مسـاحات واسـعة مـن كـروم 

الفسـتق.
 

زراعة عريقة مهددة
تدهـور تجارتـه، وتـزداد  الحمـود مـن  يشـتي 
ويقـوم  املعابـر،  إغـاق  اسـتمرار  مـن  مخاوفـه 
حاليًـا مع زمائـه التجار بـرشاء الفسـتق الحلبي 
مـن املزارعـني بعـد قطافـه كـا جـرت العـادة، 
وبعدهـا يحملـون املحصول إىل قشـارات خاصة، 
للبيـع  تحضـره  ثـم  ومـن  وتجفيفـه  لتقشـره 

والتصديـر.
 أنشـئ سـوق الفسـتق الحلبـي يف مدينـة مورك 
يشـتهر  وكان  عاًمـا،   50 منـذ  حـاة،  شـايل 
بتسـويق بضاعتـه إىل دول عديـدة، لكن السـوق 

.2012 تعـرض لقصـف منـذ عـام 
 20% نحـو  برميـم  املحـات  أصحـاب  وقـام 
تجارتهـم، وفًقـا  مـن مسـاحته، سـعيًا إلنقـاذ 
أن  إىل  أشـار  الـذي  أسـامة،  أبـو  للمـزارع 
إغـاق  يحاولـون  املنطقـة  يف  تجـاًرا  هنـاك 
التفـرد بتجارتهـم  السـوق الشـهر، مـن أجـل 

. صـة لخا ا
يف  دولـة  كرابـع   2010 عـام  سـوريا  صّنفـت 
إيـران  بعـد  الحلبـي،  الفسـتق  بإنتـاج  العـامل 
والواليـات املتحـدة األمريكيـة وتركيـا، ووصلـت 
نحـو  إىل  بالفسـتق  املزروعـة  األرايض  مسـاحة 
60 ألـف هكتـار، تحـوي أكـرث من عـرشة مايني 

الرسـمية. الحكوميـة  األرقـام  بحسـب  شـجرة، 
وبينـا اشـتهرت حلـب وحـاة وإدلـب بزراعته، 
أسـهمت محافظتـا ريف دمشـق والسـويداء أيًضا 

سـوريا. محصول  يف 
سوق الفستق الجلبي في مدينة مورك بريف حماة – 28 تموز 2018 )عنب بلدي(

تدخل أزمة البنزين 
في مدينة حمص 

أسبوعها الثاني دون 
وجود أي مؤشر 

النتهائها، رغم تدخل 
الجهات المعنية 

وإقامة المحطات 
المتنقلة في المدينة.
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مقاه وحلويات وألبسة مستعملة..
العيد يزور الطبقة من جديد 

في مقهى على ضفاف بحيرة الطبقة، يجلس أكرم )34عاًما( مع عائلته، 
مستمتًعا بصوت الموسيقى ومشهد غروب الشمس الذي يصبغ البحيرة 

بلون ذهبي، بينما يقضي أوالده الثالثة الوقت في اللعب، مجسدين المعنى 
الحقيقي لبهجة العيد التي لم يختبروها من قبل.

هل تعود “مدينة المفروشات” إلى الغوطة الشرقية؟

الرقة - برهان عثمان

تصل إىل أكـرم، وهو أحـد النازحني 
مـن مدينـة ديـر الـزور إىل الطبقة، 
أصـوات األطفـال الذين يسـتمتعون 
باللعـب، ممتزجة بضجيـج قادم من 
السـوق املزدحـم واملقاهـي القريبة، 
لتعـود تلـك األصوات بـه إىل مرحلة 
"الدولـة  تنظيـم  دخـول  قبـل  مـا 

اإلسـامية" إىل املنطقـة.
بـدأوا  أطفـايل  ألن  سـعيد  "أنـا 
وحياتهـم  طفولتهـم  باسـتعادة 
لعنـب  أكـرم  يقـول  الطبيعيـة"، 
التـي  الفـرة  يسـتذكر  ثـم  بلـدي، 
ديـر  مدينـة  مـن  نزوحـه  سـبقت 
الـزور، وأيـام الحصار التي عاشـها 
يف  أخـرى  وعوائـل  عائلتـه  مـع 
منطقـة عايـد، التـي كانـت تشـكل 
املواجهـة  وخـط  الفاصـل  الحـد 
األخـر بني عنـارص قوات "سـوريا 
الدميقراطيـة" وعنـارص التنظيم يف 

الطبقـة. مدينـة 
املواجهـات  أن  إىل  أكـرم  ويشـر 
األخـرة اسـتمرت ملـدة مثانيـة أيام، 
املوجـودة  العائـات  فيهـا  عانـت 
يف املنطقـة مـن الجـوع والعطـش 
"قسـد"  تتقـدم  أن  قبـل  والرعـب، 
وتسـيطر عـىل املدينـة خال شـهر 

أيـار مـن العـام املـايض. 

"ُعمٌر جديد"
بينـا  يب  يلتصقـون  أوالدي  "كان 
ونحـن  فوقنـا  القذائـف  تعـرب 
محـارصون بـني الطرفـني"، بهـذه 
الكلـات يصـف أكـرم حـال أطفاله 
خـال فـرة الحصار، مشـرًا إىل أن 
الفـرة التـي تلـت خـروج التنظيـم 
مل تكـن أفضـل بكثـر، إذ تـم نقـل 
املدنيـني إىل مخيـم قريـب وُوضعوا 
يف العـراء، قبل أن يسـمح بدخولهم 
إىل مدينـة الطبقة التـي كانت خالية 

مـن أبسـط الخدمـات.
أشـهرًا  أطفالـه  مـع  أكـرم  عـاش 
صعبـة ومؤملـة، لكنـه يـرى نفسـه 
أصبـح  إذ  اسـتقراًرا،  أكـرث  اليـوم 
لديـه دخـل جيد بعـد أن وجـد عمًا 
يف إحـدى اإلدارات املدنيـة التابعـة 

الذاتيـة. لـإدارة 
ويعيـش يف مدينـة الطبقـة اليـوم، 
جـزٌء كبـر مـن سـكانها األصليـني 
الذيـن نزحـوا خـال فرة سـيطرة 
التنظيـم، إضافـة إىل نازحـني مـن 
ديـر الـزور ومناطـق قريبـة أخرى، 
الذاتيـة بعـض  اإلدارة  أعـادت  كـا 
املدينـة،  إىل  األساسـية  الخدمـات 

ونشـطت حركـة األسـواق فيهـا. 
يطبـع  بـدأ  الـذي  االسـتقرار  ذلـك 
الحقيقـي"  "العيـد  هـو  املدينـة 
مـن وجهـة نظـر أكـرم، الـذي قال 
لعنـب بلـدي، إن "العيد هـو ضحكة 
األطفـال وفرحهم وتنقلهـم بأمان"، 
مضيًفـا، "لقـد كتب لنا عمـر جديد، 

لنعيـش هـذه األيـام واألعيـاد".

رائحة الحلويات تفوح مجدًدا
بعـد سـنوات نسـيت فيهـا السـيدة 
العيـد،  طقـوس  السـعيد  حميـدة 
أرصت خـال عيد األضحـى أن تعيد 
رائحـة كعـك العيـد إىل منزلهـا من 

. يد جد
تقـول حميـدة السـعيد )45 عاًمـا( 
لعنب بلـدي، "اشـتقنا لزحمة الناس 
الفـرح..  وأجـواء  العيـد  وتهـاين 
اسـتعادت  السـعيدة  املناسـبات 

وطعمهـا". رونقهـا 
والحلويـات  "الكليجـة"  أقـراص 
املتنوعـة حـرت يف منـازل أغلـب 
أهـايل مدينـة الطبقة، كـا حرت 
يف زيـارات األهـل والجـران التـي 
املاضية. انقطعـت خـال السـنوات 
وتشـر حميدة السعيد إىل أن أوضاع 
الكثـر مـن األهـايل والنازحـني يف 

املدينـة تسـر نحـو االسـتقرار رغم 
مخاوفهم مـن عودة النظـام، فالعيد 
بالنسـبة لهـذه السـيدة هـو توفـر 
التعليـم واملـاء والكهربـاء والـدواء، 
الفتـًة إىل أن حالة االسـتقرار واألمان 
النسـبي التـي تعيشـها املنطقة أدت 
إىل اسـتئناف الحيـاة االجتاعية من 
جديـد وحّسـنت من وضـع األهايل.

األلبسة المستعملة تصنع عيًدا 
الثقـايف،  املركـز  مـن  بالقـرب 
الواقـع يف الحـي الثاين مـن مدينة 
الطبقـة، تجمع مئات األشـخاص يف 
الفـرة التـي سـبقت عيـد األضحى 
األلبسـة  تبيـع  التـي  املحـال  عنـد 
إىل  يشـر  مـا  وهـو  املسـتعملة، 
تحسـن األوضـاع املاديـة لألهـايل.
يقـول محمـد السـعيد (51 عاًمـا(، 
يف  بقالـة  محـل  صاحـب  وهـو 
والـرشاء  البيـع  حركـة  إن  املدينـة، 
تحسـنت بشـكل كبـر يف املدينـة، 
مضيًفـا أن هذا التحسـن انعكس يف 
موسـم العيـد بشـكل إيجـايب دخًا 
إضافيًـا عـىل العاملـني يف قطاعات 

والخدمـات. والنقـل  التجـارة 
األعيـاد  فـرة  أن  السـعيد  ويـرى 
حرّكـت األسـواق وأنعشـت الـدورة 
يف  زيـادة  إىل  وأدت  االقتصاديـة، 
السـلع  عـىل  والطلـب  العـرض 

املدينـة. أسـواق  داخـل  املختلفـة 
وفـرت  الذاتيـة"  "اإلدارة  وكانـت 
سـكان  مـن  ملئـات  عمـل  عقـود 
و6   3 بـني  تـراوح  ملـدة  الطبقـة 
أشـهر، بأجـور ماديـة تـراوح بني 

سـورية. لـرة  ألـف  و120   80
كا سـاعد انتشـار املنظـات املدنية 
والبنـاء  والرميـم  اإلصـاح  وورش 
بإيجـاد العديد من فـرص العمل يف 
مختلـف القطاعـات، وهو ما حّسـن 
السـكان  لبعـض  املاديـة  الحالـة 

التجارة. ونشـط بالتـايل حركـة 

دمشق - ماري العمر

وأقفـل الكثـر مـن النجاريـن ورشـاتهم الصناعيـة 
مـع بداية العمـل املسـلح يف املنطقة، وأوقـف البقية 
أعالهـم بعـد انقطـاع الكهربـاء عـن املنطقـة يف 

مطلـع عـام 2013.
خال سـنوات الحصـار الخمس التي عاشـتها املنطقة، 
اكتفـى بعـض العاملـني يف املهنـة األشـهر يف مـدن 
وبلدات وسـط الغوطة، بإصاح ما يدمـره القصف من 
أبـواب وأثـاث، والعمل ضمن مشـاريع املجالس املحلية 

ومنظـات املجتمع املـدين يف املنطقة.
واليوم يعـود عدد من النجارين الذيـن بقوا يف الغوطة 
إىل مهنتهـم مع عـودة التيـار الكهربـايئ إىل املنطقة، 
والـذي يعترب عصب الورشـات، إىل جانب املـواد األولية 

من أخشـاب ومسـامر وغراء وطـاء وغرها.
محمـد الخطيـب، أحـد نجـاري مدينـة سـقبا، عاد 
ملهنتـه بعـد غياب سـبع سـنوات، حول فيهـا صالة 
الخشـب  لبيـع  محـل  إىل  بـه  الخاصـة  العـرض 
والحطـب الخـاص بالطهـي والتدفئـة، بعـد غياب 

إىل  واضطـر  الكهربـاء،  وانقطـاع  األوليـة  املـواد 
تحطيـم الكثـر مـن املصنوعـات التـي كان ميلكها 

وبيعهـا لاسـتعال املنـزيل.
ويشـر الخطيـب إىل أن خسـارته تجـاوزت مليوين 
لـرة سـورية يف بدايـة الثـورة أي مـا يعـادل حاليًا 
أربعـة آالف دوالر أمريـي، إذ أتلفـت الكثـر مـن 
أطقـم املوبيليا بسـببب القصـف، بينا اضطـر لبيع 
العـرشات مـن غـرف النـوم والجلـوس بأقـل مـن 

األصي. سـعرها  نصـف 
وكان الكثـر مـن النجاريـن يف املنطقـة يعتمـدون 
عـىل تصديـر إنتاجهـم إىل املحافظـات األخـرى يف 
سـوريا، إىل جانب تصدريها بشـكل رئيي إىل دول 

الخليـج، وفـق محمد.

محطات مرت بها مهنة النجارة في الغوطة
العاقـات  تحسـن  ومـع  الجديـدة  األلفيـة  مطلـع 
السـورية- الركيـة وانفتـاح السـوق السـورية عىل 
االسـتراد واالسـتثار، دخلـت املفروشـات الركيـة 
والصينيـة إىل سـوريا، مـا سـبب منافسـة يعتربها 

أصحاب املهنـة “غر عادلة” بـني املصنوعات املحلية 
واملسـتوردة والتـي تعتـرب أقـل تكلفة وأرخـص مثًنا 
مـن املحليـة، مـا دفـع املسـتهلك لرشائهـا وعـزف 
عـن الصناعـة املحلية التـي تتفـوق عىل املسـتوردة 
واألشـكال  املنخفضـة  األسـعار  أن  إال  بالجـودة، 

العريـة لألخـرة جعلتهـا أكـرث رواًجـا.
دفـع ذلـك أصحـاب صـاالت عـرض املفروشـات يف 
مدينـة سـقبا إلقامـة مهرجـان املفروشـات األول يف 
سـوريا، يف 15 مـن متـوز عـام 2008، واسـتمرت 
فعالياتـه ملـدة سـبعة أيـام وعرضـت فيه أعـال من 
صناعـة محليـة، وفـق “أبو خالـد” )55 عاًمـا( وهو 
صاحب إحـدى صاالت املفروشـات يف مدينة سـقبا.
وأضـاف “أبـو خالـد”، الذي طلـب عدم ذكر اسـمه 
الكامـل ألسـباب أمنيـة، أن مهرجـان 2008 نجح يف 
تعريـف الـزوار الذيـن ترددوا عـىل املدينـة بصناعة 
املفروشـات املحليـة ومـدى جودتها، وعمـد أصحاب 
صـاالت العرض إىل الحسـومات والعـروض لضان 
زيـادة بيع املفروشـات وضـان اسـتمرار املهنة عىل 

عليه. كانـت  ما 

ومـع انطـاق الثورة مـرت املهنـة يف املنطقـة بعدة 
مراحـل، كانـت أوالهـا عـزوف الزبائـن عـن زيـارة 
املدينة بسـبب املظاهرات واالحتجاجات التي اشـتدت 
الغوطـة  األسـد  قـوات  تقتحـم  أن  قبـل  تدريجيًـا 
الرشقيـة، يف 27 مـن كانـون الثـاين عـام 2012، 
لتنعـدم حركـة البيـع والـرشاء يف أحد أكرب أسـواق 

املفروشـات يف سـوريا.
التجـار  املنطقـة اختفـى  النـزاع يف  ومـع اشـتداد 
املسـتوردون للمفروشـات، الذيـن كان معظمهـم من 
لبنـان والعـراق واألردن ودول الخليـج، وفـق “أبـو 
خالد”، مضيًفا أن ذلك سـبب كسـاًدا كبـرًا بالبضاعة 
مل يتمكـن أصحابهـا مـن إخراجها من املنطقـة ليباع 
الكثـر منها بأقل من نصف سـعرها، ويتحول قسـم 
آخـر إىل حطـب للتدفئـة والطهي ما سـبب خسـارة 

ألصحابها. كبـرة 
واليـوم لجـأ مئـات العاملني بهـذه املهنـة إىل الدول 
مـن  املئـات  يقطـن  إذ  تركيـا،  سـيا  وال  املجـاورة 
النجاريـن فيهـا وميارسـون مهنتهـم التـي كانـت 

سـابًقا مصـدر دخـل كبـر لهـم.

مع استقرار األوضاع األمنية في الغوطة الشرقية بدأ أصحاب المهن فيها بإعادة تأهيل ورشاتهم والعمل بما تبقى منها، وعاد عدد من النجارين 
إلى صناعة الموبيليا، وال سيما في مدينة سقبا وسط الغوطة، التي اشتهرت بهذه الصناعة قبل الثورة السورية.

ازدحام أسواق مدينة الطبقة للتبضع بما يحتاجونه لعيد األضحى - 18 آب 2018 )قوات سوريا الديمقراطية(
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طالب الغوطة المهجرون
بلوا في الجامعات التركية والطريق إليها "ممنوع"

ُ
ق

 ريـف حلـب الشـمالي - منصور أبـو الخير

البيـان، الـذي أطلقـه الطـاب وتـم نـرشه عـىل 
والعربيـة،  الركيـة  باللغتـني  التواصـل  مواقـع 
لندائهـم،  املعنيـني  باسـتجابة  أملهـم  عـن  عـرّب 
فالكثـرون مـن طـاب الجامعـات الذيـن هجروا 
قرًسا مـن الغوطـة إىل الشـال السـوري يرغبون 
لكـن  تركيـا،  يف  التعليميـة  مسـرتهم  بإكـال 
"غـر  الحـدود  عبـور  يف  املسـتخدمة  الطـرق 
مـن  الكثـر  وفيهـا  معظمهـا،  يف  رشعيـة" 
الصعوبـات واملخاطـر التـي قـد تعـرض حياتهـم 

سـابقني. مهجريـن  بحسـب  للخطـر، 
يقـول محمـود، أحـد طـاب الغوطـة )22 عاًمـا( 
وأحـد املتأهلـني للدراسـة يف الجامعـات الركيـة، 
الحصـار  مـن  سـنوات  خمـس  بعـد  "خرجنـا 
والحـرب كنـا نكافـح فيها إلكـال التعليـم، إال أن 
الظـروف مل تكـن مامئة، ورغـم معانـاة التهجر 
تعليمنـا  إكـال  نأمـل  أننـا  إال  نعيشـها  التـي 
التـي  السـنني  لنعـوض  الركيـة  بالجامعـات 

الحصـار". يف  خرسناهـا 
الجامعـات  مـن  عـدد  يف  "سـجلنا  وأضـاف، 
عـدة  مـن  قبـول  عـىل  الحصـول  واسـتطعنا 
بتسـهيل  كفيلـة  تكـن  مل  أنهـا  إال  جامعـات، 

يف  املوجـودة  املعابـر  عـرب  تركيـا  إىل  بدخولنـا 
الشـال، وبعـد تواصلنا مـع عدة جهـات مل نصل 

." نتيجـة  إىل 

مديرية التربية ترد
يف السـياق ذاتـه تقدم عـدد من الطـاب لاختبار 
الخـاص بالطلبـة األجانب )يـوس( والـذي أجرته 
جامعـة حـران يف مدينـة البـاب، وتـم الحصـول 
عـىل قبـوالت منهـا، فيـا تتابـع مديريـة الربية 
إجراءات التسـجيل ليسـتطيع الطـاب الخروج إىل 

الدرايس. الـدوام  الجامعـة عند بـدء 
"عنـد  بقولـه،  األمـر  هـذا  عـىل  محمـود  وعلـق 
إجـراء اختبـار يـوس فـإن الكثـر مـن الطـاب 
كانـوا يف مناطـق بعيـدة عـن مدينـة البـاب التي 
أجـري فيها االمتحـان ومل نسـتطع التقديـم عليه، 
مـا أفقدنـا فرصـة الخـروج عـرب جامعـة حـران 
التـي يوجـد رشاكـة بينهـا وبـني مديريـة الربية 

يف مدينـة البـاب".
الربيـة  مديـر  السـايح،  فـواز  األسـتاذ  ورصح 
والتعليـم يف مدينـة البـاب، لعنب بلـدي، أن مهمة 
الطالـب  أوراق  مـن  التأكـد  يف  تكمـن  املديريـة 
الطـرف  إىل  لتقدميهـا  وتنظيمهـا  وترجمتهـا 
الطـاب  دخـول  إذن  عـىل  للحصـول  الـريك 

تركيـا،  داخـل  إىل  حـران  جامعـة  يف  املقبولـني 
وذلـك يشـمل الطـاب املقبولني يف جامعـة حران 
الجامعـة  بـني  مـا  اتفـاق  لوجـود  نظـًرا  فقـط، 
ومديريـة الربيـة ويوجد تعـاون كبر مـن قبلهم 

الخصـوص. بهـذا 
العديـد  أوراق  تقديـم  "تـم  السـايح،  وأضـاف 
مـن الطـاب املقبولـني بغـر جامعـة حـران إىل 

مبوافقـة  مرهـون  األمـر  أن  إال  الـريك،  الطـرف 
الجانـب الريك عـىل دخولهـم، خاصـة أن الكثر 
مـن الطـاب ال ميلكـون وثائـق تعريف شـخصية 

بشـكل كاف، مـا يزيـد األمـور تعقيـًدا".
وبحسـب مـا أفاد السـايح، فـإن عمل مديريـة الربية 
مقتـر عـىل الداخـل، وال تسـتطيع تأمـني أي إجراء 
يف تركيـا، فمهامها قامئة عىل تنظيـم األوراق ورفعها 
للجانب الريك، مشـرًا إىل أن املديرية تسـعى لتقديم 
العـون للطـاب مـن خـال الجامعـات التـي تفتتـح 

أفرًعـا لهـا يف مناطـق "درع الفرات".
وكانـت مديريـة الربيـة يف مدينـة البـاب أجـرت 
اتفاقًـا مـع جامعـة حـران الفتتـاح فـرع لهـا يف 
املدينـة، يف نيسـان املـايض، وتجـري الرتيبـات 
للبـدء  مجـاالت  بعـدة  تدريسـية  هيئـة  لتعيـني 

بالتدريـس. والبـدء  الطـاب  بتسـجيل 
وتقـدم الحكومـة الركيـة منًحـا دراسـية للطاب 
فيهـا  مبـا  العـامل،  أنحـاء  جميـع  مـن  األجانـب 
سـوريا، وتـم قبـول عـدد مـن الطاب السـوريني 
املقيمـني يف سـوريا والذيـن سـمح لهـم بدخـول 
بعـض  لكـن  رشعيـة،  بصـورة  الركيـة  األرايض 
فقدانهـم  تكمـن يف  واجهـوا صعوبـات  الطـاب 
عـدًدا مـن األوراق الازمـة للتسـجيل الجامعي، ما 

أفقدهـم فرصـة الدراسـة يف تركيـا.

تم تقديم أوراق العديد من 
الطالب المقبولين بغير جامعة 
حران إلى الطرف التركي، إال أن 
األمر مرهون بموافقة الجانب 
التركي على دخولهم، خاصة 

أن الكثير من الطالب ال يملكون 
وثائق تعريف شخصية بشكل 

كاف، ما يزيد األمور تعقيًدا

نشاطات دعم نفسي
ألطفال من ذوي االحتياجات الخاصة في الريحانية

لإنقـاذ"  السـورية  "الوكالـة  نفـذت 
يف  النفـي  للدعـم  نشـاطًا   )SAR(
املهـارات  لتنميـة  "سـواكن"  مركـز 
الحـدود  الريحانيـة عـىل  مدينـة  يف 

الركيـة. السـورية- 
وبحسـب ما قالـت منسـقة الفعاليات 
يف "SAR"، سـارة عبـد الجليـل، تـم 
تنظيـم نشـاط الدعـم النفـي رابـع 
أيـام عيـد األضحـى، الجمعـة 24 من 
الخـاص  "سـواكن"  مركـز  يف  آب، 
ذوي  مـن  األطفـال  مهـارات  بتنميـة 
االحتياجـات الخاصـة يف الريحانيـة، 
وتضمنـت النشـاطات فقـرات ألعـاب 
برامـج  ضمـن  ترفيهيـة  ومسـابقات 
لتعزيـز الدعـم النفي لـدى األطفال 

املسـتفيدين.
وبلـغ عـدد املسـتفيدين مـن نشـاط 
الدعـم النفـي مـا يقـارب 40 طفًا 
الخاصـة،  االحتياجـات  ذوي  مـن 
الفعاليـات  منسـقة  قالـت  مـا  وفـق 

الوكالـة. يف 

وانتهـت النشـاطات بتوزيـع الهدايـا 
عـىل جميـع األطفـال املسـتفيدين من 
وذلـك  "سـواكن"،  مركـز  خدمـات 
."MEDPRO" بالتعـاون مـع مركـز

خدمـات  "سـواكن"  مركـز  ويقـدم 
تعليميـة لألطفال السـوريني من ذوي 
االحتياجـات الخاصـة، بينهم مصابون 
بــ "متازمـة داون" ومصابو التوحد 
والصـم والبكـم، إذ يعمـل عـىل تنمية 
اإلدراك املعريف لديهـم وزيادة الكفاءة 
اللغويـة وتقوية العضـات، من خال 

األنشـطة الفكريـة والحركية.
وكان املركـز افتتح عـام 2016 بجهود 
شـباب سـوريني يقيمـون يف مدينـة 
الكثـر  إليهـا  التـي لجـأ  الريحانيـة، 
 ،2011 عـام  منـذ  السـوريني  مـن 
ويقـدم خدماتـه التعليميـة والنفسـية 
ذوي  مـن  طفـًا   45 يقـارب  ملـا 

الخاصـة. االحتياجـات 
مـن  العلميـة  الدراسـات  وتحـذر 
عـىل  النفسـية  األمـراض  خطـر 

األطفـال السـوريني بسـبب تداعيات 
األرقـام  يف  املبالغـة  رغـم  الحـرب، 
التي يعتربهـا اختصاصيـون "بعيدة 

الواقـع". عـن 
إذ أجـرت جامعـة "مرمـرة" الركيـة 
دراسـة، يف نيسـان املـايض، خلصت 
إىل أن “سـتة من بني كل عرشة أطفال 
سـوريني يف تركيـا يعانـون أمراًضـا 
نفسـية”، نتيجـة تعرضهـم لصدمات 
يف  إصاباتهـم  وتركـز  سـوريا،  يف 
إجهـاد مـا بعـد الصدمـة، واالكتئاب، 
أمـا البالغـون فأوضحـت الدراسـة أن 
أغلبيتهـم يعايشـون أمراًضـا أو أزمات 

. نفسية
“يونيسـيف”  منظمـة  تقريـر  ويف 
عـىل  عـام  أسـوأ   2017“ بعنـوان 
آذار  يف  الصـادر  سـوريا”،  أطفـال 
مـن  كامـًا  جيـًا  أن  اعتـرب   ،2018
مـن  يعانـون  السـوريني  األطفـال 
اضطرابـات نفسـية، وأكد أنـه ال تبدو 
هنـاك أي بارقة أمل لتحسـن أحوالهم.

نشاطات للدعم النفسي في مركز "سواكن" لتنمية مهارات ذوي االحتياجات الخاصة- 24 آب 2018 )الوكالة السورية لإلنقاذ(

)SAR( الوكالة السورية لإلنقاذ

هي وكالة سـورية غري حكومية غري ربحية، 
تأسسـت يف كانون الثاين 2013، مقرها يف 

تركيا، وتعنى باألطفال واليافعني والنسـاء 
املترضريـن نتيجة أعامل القتل والعنف التي 

يتعرض لها السـوريون من أطراف النزاع كافة.
وتعمل عـى لفت انتباه العامل للوقوف إىل 
جانب مأسـاة الشعب السوري ومساعدته 

لتجاوز هذه “األزمة”، عرب نشـاطات عدة 
تنظمها داخل وخارج األرايض السورية.

وللوكالة نشـاطات عدة عى مختلف األصعدة، 
ومنها فرقة “SAR أكادميي” املوسـيقية، 

املؤلفة من أطفال الجئني سـوريني يف مدينة 
أنطاكيـة الرتكية، وتهدف من خاللها إىل 
إيصال صوت األطفال السـوريني للعامل.

أطلق عدد من طالب الغوطة الشرقية المهجرين نداًء، في 7 من آب الحالي، إلى المعنيين في الحكومة التركية إلجراء تسهيالت 
العبور لهم لمتابعة تسجيلهم بالجامعات التي تم قبولهم بها، بموجب منح دراسية تقدموا إليها عبر اإلنترنت.
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بعد حمالت متنقلة

مركز لقاح ثابت في سهل الغاب 
مركز للتسوق في عفرين

يقدم خدماته لألهالي والوافدين

 عنب بلدي - عفرين

يلبـي مركـز التسـوق الـذي افتتحـه 
مواطنـون يف عفريـن قبـل شـهر، 
احتياجـات سـكان املدينـة األصليني 
والوافديـن إليهـا، إذ يضـم مجموعة 
مـكان  يف  التجاريـة  املحـالت  مـن 
واحـد تعرض فيه جميع مسـتلزمات 

. ئلة لعا ا
املركـز، الـذي حمـل اسـم "مجمـع 
تبـاع  متجـًرا   33 يضـم  الخـري"، 
املـواد  أنـواع  مختلـف  فيهـا 
واأللبسـة  والكهربائيـة  الغذائيـة 
الرصافـة  ومحـالت  واإللكرتونيـات 
إىل  باإلضافـة  املوالـح،  ومحامـص 
ومطاعـم  حالقـة  محـالت  وجـود 
األجهـزة  وصيانـة  بيـع  ومتاجـر 

والهواتـف. املحمولـة 
ووفـق املديـر املسـؤول عـن املجمع، 
أبـو عمـران، فـإن املـروع املذكور 
تـم تشـييده يف أثناء وجـود "اإلدارة 
ليكـون سـوًقا  )الكرديـة(  الذاتيـة" 
تجاريًـا يف مدينـة عفريـن شـاميل 
حلـب، إىل جانب املركـز الثقايف يف 

. ينة ملد ا
إال أنه بعد سـيطرة فصائـل "الجيش 
عـى  تركيـا  مـن  املدعومـة  الحـر" 
مدينـة عفريـن، يف شـباط املايض، 
أحـرار  "تجمـع  فصيـل  اسـتوىل 
وأطلـق  املجمـع،  عـى  الرقيـة" 
عليه اسـم "مجمع الخـري"، وعرض 
مـن  يرغـب  ملـن  لإليجـار  متاجـره 
سـكان مدينـة عفريـن األصليـني أو 

املهجريـن قرسيًـا إليهـا.

"فائدة متبادلة"
يقـول املديـر املسـؤول عـن املجمع، 
اسـتقطب  الخـري"  "مجمـع  إن 
الكثـري مـن املهجريـن، خاصـة مـن 
الذيـن يبحثـون  الغوطـة الرقيـة، 
عـن مصـدر رزق دائـم لهم، مشـريًا 
إىل أن إيجـارات املحـالت يف املجمع 
أرخص من األسـعار املتعـارف عليها 

خارجـه.
إذ تـرتاوح اإليجـارات داخـل املجمع 
للمحـالت  شـهريًا  دوالًرا   45 بـني 
املوجـودة يف الواجهـة، و25 دوالًرا 
عـن  والبعيـدة  املخفيـة  للمتاجـر 

املجمـع. واجهـة 
الرقيـة  الغوطـة  مهجـري  أحـد 
يف  اتصـاالت  متجـر  وصاحـب 
أحمـد،  يدعـى  الخـري"،  "مجمـع 
 50 بــ  املحـل  اسـتأجر  إنـه  قـال 
دوالًرا شـهريًا، مشـريًا لعنـب بلدي 
املجمـع  خـارج  اإليجـارات  أن  إىل 
مرتفعـة جـًدا وال يسـتطيع املهّجـر 
بـني  تـرتاوح  إذ  تكاليفهـا،  تحّمـل 
150 إىل 300 دوالر للمحـل الواحـد 

. شـهريًا
فيام اعتـرب خالد أبو جهـاد، صاحب 
متجر ألبسـة ضمن "مجمـع الخري" 
ومهجـر مـن الغوطـة الرقيـة، أن 
التسـوق  مركـز  داخـل  االسـتثامر 
وحراسـة  أمنيـة  حاميـة  يؤّمـن 
للمحـالت، باإلضافـة إىل انخفـاض 
اإليجـارات ورخص أسـعار البضائع 
املباعـة، فضـاًل عـن ازدحـام املجمع 
جميـع  يلبـي  لكونـه  بالنـاس 
مسـتلزمات األرسة ويقـدم مجموعة 
مـن الخدمـات، وفـق مـا قـال لعنب 

. ي بلد
وأضـاف خالـد أن أصحـاب املحـالت 
يسـعون إىل أن تكـون أسـعار املبيع 
"منطقيـة"، وذلـك لتحقيـق فائـدة 
والزبـون،  البائـع  بـني  متبادلـة 
خاصـة أن املهجريـن بحاجـة لراء 
مل  ألنهـم  األغـراض  مـن  الكثـري 
يسـتطيعوا جلـب أغراضهـم معهـم 
مـن مناطقهـم التـي ُهجـروا منها.

واسـتقبلت مدينـة عفرين، شـاميل 
حلـب، مئـات املهجريـن مـن ريـف 
املاضيـة،  األشـهر  خـالل  دمشـق 
جنديـرس  مخيـامت  يف  واسـتقروا 
متركـز  بينـام  املنطقـة،  وقـرى 

املدينـة. مركـز  يف  بعضهـم 
عمليـة  أطلقـت  تركيـا  وكانـت 
حاميـة  “وحـدات  ضـد  عسـكرية 
عفريـن،  يف  )الكرديـة(  الشـعب” 
يف 20 مـن كانـون الثـاين املـايض، 
الحـر”،  “الجيـش  وعامدهـا 
واسـتطاعت السـيطرة عـى كامـل 

شـهرين. قرابـة  يف  املنطقـة 
مجالـس  الرتكيـة  الحكومـة  وتدعـم 
عفريـن، كام تنشـط بعـض املنظامت 
والجمعيات اإلنسانية بهدف االستجابة 

الحتياجـات األهـايل واملهجرين.

 عنب بلدي - حماة

منطقـة  يف  املـايض  األسـبوع  افتُتـح 
الحـواش بسـهل الغـاب بريـف حـاة 
الغـريب، مركـز لقـاح لألطفـال لتقديم 
الخدمـات يف مجـال الرعايـة الصحية، 

بشـكل دائـم وثابـت يف املنطقـة.
مديـر مركـز لقـاح الحـواش، يونس أبو 
طربـوش، قـال لعنـب بلـدي إن الهدف 
مـن إقامـة مركز ثابـت يف سـهل الغاب 
هـو إزالـة الصعوبـات التـي يواجههـا 
الـازم  التطعيـم  توفـر  يف  األهـايل 
قطـع  إىل  يضطـرون  إذ  ألطفالهـم، 
حمـات  انتظـار  أو  طويلـة  مسـافات 

التلقيـح املتنقلـة.
وبحسـب أبو طربـوش، فإن مـا يراوح 
بـني خمسـة آالف إىل 5500 طفـل يف 
سـهل الغاب سيسـتفيدون من الخدمات 
التـي يقدمهـا املركـز، والتـي سـتغطي 
مسـافة 70 كيلـو مرًا يف سـهل الغاب، 
قسـطون  إىل  جنوبًـا  الحويـز  مـن 

شـااًل. وزيزون 
ومـن املقـرر أن يتعـاون مركـز اللقـاح 
آب  مـن   19 يف  افتتـح  الـذي  الثابـت، 
الحـايل، مـع املجالس املحلية يف سـهل 
الغاب لتنظيم جلسـات التلقيح ولضان 

الوصـول إىل أكـرب عـدد مـن األطفـال 
يف املنطقـة، كا سـيتلقى العاملون يف 
املركـز دورات تدريبية وتأهيًا يف مجال 

التعامـل مـع األهـايل ومـع األطفال.
إىل  الغـاب  سـهل  منطقـة  وتفتقـر 
وجـود مراكـز تلقيـح ثابتـة، إذ غالبًـا 
إىل  التوجـه  إىل  سـكانها  يضطـر  مـا 
بلـدة أطمة الحدوديـة مع تركيـا، أو إىل 
قلعـة املضيـق يف ريف حاة الشـايل 
الغـريب، أو إىل مناطـق سـيطرة النظام 

السـوري لتلقيـح أطفالهـم.
لكـن حمـات تلقيـح مؤقتة تنشـط يف 
املنطقـة بـني الحـني واآلخـر، تنظمهـا 
املجالـس املحلية بالتعـاون مع منظات 
املجتمـع املـدين، كان آخرهـا حملة “من 
بيت لبيـت”، التي بـدأت يف أيار املايض 
واسـتمرت عىل مدى سـتة أيـام متتالية، 
الغـاب”،  لقـاح  “مركـز  إرشاف  تحـت 
مسـتهدفة فئـات األطفال الذيـن تراوح 

أعارهـم بني يـوم وخمس سـنوات.
أبـو  يونـس  املركـز،  مديـر  ويقـول 
الغـاب  سـهل  منطقـة  إن  طربـوش، 
تكثيـف  ويجـب  بالسـكان،  مكتظـة 
حمـات اللقـاح فيهـا كونهـا اسـتقبلت 
مؤخـرًا مهجرين مـن الغوطـة الرشقية 
ومناطق جنـويب دمشـق وريف حمص 

الجنـويب،  حـاة  وريـف  الشـايل 
فيهـا  نازحـني  وجـود  إىل  باإلضافـة 
عـىل  القتاليـة  العمليـات  مـن  هربـوا 

القريبـة. املواجهـات  خطـوط 
وكانـت مديريـة الصحة يف حـاة، التي 
املؤقتـة،  الحكومـة  يف  للـوزارة  تتبـع 
افتتحـت مركـز لقـاح ثابتًـا يف منطقة 
 ،2017 حزيـران  يف  شحشـبو،  جبـل 
للمرة األوىل منذ سـنوات بعـد أن ُحرمت 
املنطقـة مـن اللقـاح، إذ اقتـر األمـر 
سـابًقا عـىل حمـات وجـوالت مؤقتة.

ومـن املقرر أن توسـع املديريـة مراكزها 
لتغطـي مناطـق عـدة يف ريـف حـاة 

والغريب. الشـايل 
وكانـت منظمة الصحـة العامليـة حذرت 
مـن عـودة شـلل األطفـال إىل سـوريا 
اللقـاح  األطفـال  تلقـي  عـدم  بسـبب 
الـازم، إذ رصـدت املنظمة ثـاث حاالت 
يف محافظـة ديـر الـزور، منتصف عام 

.2017
شـلل  فـروس  انتـرش  أن  وسـبق 
األطفـال يف سـوريا بـني عامي 2013 
و2014، حني تسـببت سـالة رشسـة 
36 حالـة،  النـوع األول بإصابـة  مـن 
العامليـة قالـت  لكـن منظمـة الصحـة 

إنهـا احتوتهـا بنجـاح آنـذاك.

الحماية من االستغالل الجنسي.. تطور في العمل اإلنساني

 عنب بلدي - خاص

عمـل  تنظيـم  طريـق  عـىل  خطـوة  يف 
املنظـات التـي تعنـى بالعمـل اإلنسـاين 
واإلغايث، أقامت منظمة “إحسـان” لإغاثة 
والتنميـة يف إدلـب شـايل سـوريا، دورة 
للتوعيـة بالحاية من االسـتغال الجني 
يف العمل اإلنسـاين، بالتعـاون مع منظمة 
“إحيـاء األمـل” يف متـوز املـايض، ضمن 
برنامج سـيتواصل لبناء قواعـد يف أنظمة 

الجمعيـات العاملـة يف هـذا املجال.
منسـق  بيطـار،  عـار  الدكتـور  وقـال 
النفـي  والدعـم  النفسـية  الصحـة 
االجتاعـي يف منظمـة “إحيـاء األمـل"، 
يف حديـث لعنـب بلـدي، األحـد 19 مـن 
آب، إن “هـذه الـدورة جـاءت يف سـياق 

التطـور الطبيعـي للعمـل اإلنسـاين بناء 
عـىل )بروتوكـول( تتبعه املنظـات التي 
تعمـل يف قطـاع الحاية، ليصبـح جزًءا 

مـن النظـام الداخـي ألي منظمـة”.
ويهـدف الربنامـج إىل أن يتضمـن النظام 
الداخـي لـكل منظمـة عـىل التوعيـة من 
االسـتغال الجنـي يف العمل اإلنسـاين، 
عـىل حـد قـول بيطـار، وتتحـدد معاير 
الترفـات املصنفـة ضمـن األفعـال التي 
تشـكل اسـتغااًل جنسـيًا بناء عىل برنامج 
عاملي هـو “PSEA” )الحاية من اإلسـاءة 
واالسـتغال الجني(، إذ يجهل كثر ممن 
يتلقـون املسـاعدات أو يعملـون يف مجال 
يتعرضـون  كانـوا  إن  اإلنسـاين،  العمـل 
لإسـاءة أم ال، أو إذا كانـت أفعالهم تشـكل 

إساءة جنسـية أم ال.

وعـن محتـوى برنامـج الـدورة، أوضـح 
عـن  عاملـي  محتـوى  “هنـاك  بيطـار، 
التوعيـة، يقـدم لنا مـن الربنامـج العاملي 
)PSEA( لكننـا نقدمهـا بطريقـة أقـرب 
مستسـاغة  لتكـون  املحليـة،  للثقافـة 
للمتلقـني”، مشـرًا إىل أن هـذه الـدورة 
لـن تكـون األخـرة يف مجـال التوعيـة 

والحايـة.
الربنامـج  هـذا  األمـل”  “إحيـاء  وتقـدم 
بعـض  يف  العاملـة  لكوادرهـا  حاليًـا 
مناطـق الشـال السـوري، مثـل خربـة 
إىل  باإلضافـة  ودركـوش،  الجـوز 
اسـتعداد املنظمـة لتقديـم هـذه التوعية 
لجميـع املنظـات التـي تطلب ذلـك، ألن 
اختصاصهـا ينـدرج يف تقديـم الخدمات 
والدعـم  النفسـية،  الصحـة  مجـال  يف 

النفـي االجتاعـي، ومواضيـع الحاية 
من العنـف املبني عىل النـوع االجتاعي، 
مثـل العنـف الجنـي، وحايـة الطفل، 
باإلضافـة إىل التوعيـة بأهميـة االحتفاظ 
واملحافظـة عـىل الوثائق الشـخصية من 
والدة وزواج، وغرهـا، ووثائـق امللكيـة.

عـىل  الجنـي  االسـتغال  يقتـر  وال 
مـن يتلقى املسـاعدات، بـل أحيانًا تحدث 
بعـض الحـاالت بـني موظفـي املنظمـة 
“التاميـز”  صحيفـة  وكانـت  الواحـدة، 
اتهمـت يف شـباط املـايض، عاملـني يف 
حـاالت  آالف  بارتـكاب  املتحـدة  األمـم 
اغتصـاب حـول العـامل، بتحقيـق تحـت 

الخريـة”. “الفضيحـة  عنـوان 
وبحسـب مـا ترجمـت عنـب بلـدي عـن 
“التاميـز”، قالـت الصحيفـة إن “املنظمة 

حالـة  ألـف   60 عـن  مسـؤولة  الدوليـة 
اغتصـاب ارتكبهـا موظفـون لهـا حـول 

العـامل خـال العقـد األخـر”.
وباتت األمـم املتحدة تواجه يف السـنوات 
األخـرة فحًصا مدقًقـا، ورقابة مشـددة، 
بشـأن قضايـا االسـتغال الجنـي لدى 
العاملـني فيهـا، إذ أقر أمني عـام املنظمة، 
أنطونيـو غوتـرس، أنهـا تصـارع منـذ 
االسـتغال  قضايـا  عديـدة  سـنوات 

واالنتهـاك الجنسـيني.
املـايض،  العـام  نـرشه،  تقريـر  ويف 
أكـد وجـود 103 ادعـاءات عـن حـاالت 
اسـتغال جني وانتهـاكات ضد عاملني 
يف األمـم املتحدة، رفعـت يف 2016، من 
بينهـا 52 حالـة ضـد بعثة حفظ السـام 

يف جمهوريـة إفريقيـا الوسـطى.

تعتبر التوعية ضد االستغالل الجنسي للعاملين في المجال اإلنساني ضرورة، خاصة أن عمل المنظمات التي تقدم اإلغاثة استمر لسنوات 
وربما يبقى لسنوات أخرى، وال سيما أن القانون الدولي اإلنساني يحث على عدم ارتكاب أي إساءة جنسية سواء بحق المدنيين، أو بحق 

المنظمات اإلغاثية. موظفي 

مركز لقاح ثابت في منطقة الحواش بسهل الغاب آب 2018 )عنب بلدي(
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شربجي رشدي  محمد 

منذ استسـالم درعا لألسد وتهجري 
من رفض املصالحة من أهلها، 

والحديث يدور حول آخر معاقل 
الثورة يف سوريا، وهي محافظة 

التوتر  تخفيف  منطقة  إدلب، 
التي تضاعف سكانها  األخرية 

تقريًبـا بفعل الهجرات والتهجري 
الداخيل من مختلف مناطق 

سوريا. 

منذ بداية القرن، فرضت الواليات 
العامل،  أجندتها عى  املتحدة 

وهـذه األجندة هي الحرب اللعينة 
عى اإلرهاب، التي ما فتئت 
ابتلعت  تتوسع وتكرب حتى 

واقتلعت دواًل وأماًم وأقواًما 
“تصـادف” أن جميعها تنتمي إىل 

اإلسالم.

لقد باتت الحرب عى اإلرهاب 
بوابة عبور رضورية للدخول إىل 

نادي املجتمع الدويل، وإذا كان 
املعني إسالمًيا، فأنت  اإلرهاب 

الحظ، فاإلرهاب اإلسالمي  سعيد 
مباح الدم والعرض واملال واألهل 

واملستقبل، هو  واملايض  واملجتمع 
سـاحة مجانية محببة ومرغوبة 

العامل ساديته،  عليها  ليامرس 
وليجـرب عليها أحدث ما تفتق به 

البري من أسلحة.  العقل 

يساعد العامل السادي هذا، طرف 
التعذيب،  يتغذى عى  مازوخي 

الجهادية محرتفة  الحركات  هو 
العامل  واستدعاء  والعبث  العدمية 
مـن أقصاه إىل أقصاه للتفنن يف 
إفنائنـا، وهو ما يبدو عليه الحال 

يف إدلب اليوم. 

فقد فشلت محاوالت األتراك لحل 
العنارص  وتحييد  النرصة  جبهة 

األجنبية فيها فشـاًل ذريًعا، وأرص 
الجوالين عى بقاء األمور كام 

هي عليه، بل وخرج يف خطاب 
معلًنـا تجهيزه للمعركة القادمة 

ومحذًرا من األتراك من خالل 
رشعييه الذين أطلقوا ألسـنتهم 

يف تكفريهم يف الفرتة األخرية، 
تزامن هذا مع ترصيح أمرييك 

بعدم وجود اتفاق مع روسيا 
إدلب، وتهديد غريب  بخصوص 
بصيغة التمني لنظام األسـد إن 
الكياموي  السالح  هو استخدم 

مرة أخرى. 

ال ميكن الجزم مبصري إدلب 
الروسية  من اآلن، فاملفاوضات 

املحافظة،  مصري  ستحدد  الرتكية 
وليس من مصلحة روسيا 

الرتكية متاًما  املصالح  تجاهل 
يف هذا الوقت بالذات، ولكن ما 
هو واضح حتى اآلن، أن اإلخوة 

السـلفيني لديهم قدرة عجيبة عى 
االرتطام يف نفس الحائط، يف 

نفس املكان كل مرة.

في نفس 
الحائط..

في نفس 
المكان كل مرة

المدينة البوتينية الفاضلة

إبراهيم العلوش

تعتمد تصورات بوتني عن املدينة الفاضلة يف 
سوريا عى تحويلها إىل سجن كبري، أو محمية 

مخابراتية، حيث تسيطر أجهزة القمع عى 
معيشة الشعب يف هذا النطاق الذي اسمه 

"سوريا األسد"، ويستطيع السجانون التحكم 
بكل نزالء هذا السجن، فسوريا يف التصورات 
الروسية هي بلد اإلرهابيني، وكل من ال يركع 
لسجانها األول هو إرهايب، تالحقه الطائرات 

الروسية، القدمية والحديثة، بصواريخها 
وبغازاتها الكياموية، وتطارده عى األرض 

امليليشيات والفيالق الروسية واإليرانية، وتعمل 
هذه املليشيات مع الشبيحة عى تشليح النزالء، 

ونهب أمالكهم البسيطة، والتحكم بطعامهم 
وبأدويتهم، وتدمر كل مصدر خاص بهم للعيش 

أو لالستطباب، حيث تبحث الطائرات الروسية 
ليل نهار عن املستشفيات، وعن مستودعات 

األدوية والطعام التي تعتربها أهم من مستودعات 
األسلحة، فإخضاع السكان وإرهابهم هو السالح 

الفعال الذي اعتمدته االسرتاتيجية الروسية 
لَسوق املواطنني املعتقلني إىل "حضن األسد" 

لكتابة صكوك االستسالم، وإلدارة السجن الكبري 
الذي اسمه "سوريا األسد"!

الحل السيايس الذي تعرضه روسيا عرب كل 
املؤمترات هو هذا التصور الرويس عن مزرعة 

األقنان، التي كتب عنها الكاتب الرويس "ايفان 
تورغنيف" تحت عنوان "النفوس امليتة"، فاململكة 

األسدية التي ترعاها الدساتري والتصورات 
الروسية تشبه يوتوبيا تحويل البر إىل أقنان 

ميلكهم سيد واحد، يبيعهم ويشرتيهم وفق 
هواه، كام فعل األسد وهو يبيع سوريا لإليرانيني 
وللروس، وملن يضمن بقاءه مع شبيحته يف هذه 

البالد، التي اعتربها أبوه مزرعته الخاصة.
تطرح الدول أسًسا وقواعد وضوابط، بينام الروس 

ال يردون إال بالفيتو وبقصف الطائرات. يتحدث 
مندوبو الدول يف األمم املتحدة عن أفكار وطرق 

للتسوية، ويرد املندوب الرويس بالفيتو، فاملدينة 
الروسية الفاضلة مكتملة التصور واملعامل، وال 
تقبل يف أذهان الحكام الروس أي إضافة، فهم 

مزجوا تجربتهم يف التعامل مع الشعوب، اعتباًرا 
من إرث القيرصية التي تعترب كل السكان عبارة 

عن أقنان عند القيرص، مروًرا بتجربة االتحاد 
السوفيايت، الذي كانت روسيا تشكل مثانني باملئة 

منه، وكان معتقل الغوالغ أهم معامله وإنجازاته 
يف التعامل مع البر، وهو عبارة عن سجن هائل 
يكاد أن يعادل مساحة سوريا اليوم. وكانت كلمة 
ربيع براغ ترعب طائراته وصواريخه، ومحطاته 

الفضائية، فام بالك بالرعب الذي يبثه الربيع 
العريب يف  نفوس حكام روسيا املعتاشني عى 

تحويل البر إىل أقنان!
الجديد البوتيني يف التصورات الروسية التاريخية، 

هو محاولة زج الكنيسة األرثوذكسية يف حرب 
دينية ضد املسلمني، وما ترصيحات بطرك 

الكنيسة الروسية األخرية واعتبارها للحرب 
الروسية ضد الشعب السوري بأنها حرب مقدسة 

إال عار عى إرث املحبة والتسامح بني املسلمني 
واملسيحيني، وقد رد أرثوذكس سوريا عليه بأن 

الحروب الصليبية التي استهدفت القدس واملنطقة 
قبل تسعمئة عام، كانت تستهدف املسيحيني 

األرثوذكس واملسلمني باعتبارهم كفاًرا، حسب 
مقوالت تلك الحروب ذات الشكل الديني واملضمون 

االستعامري!
يف املجال السيايس تضمن روسيا املصالحات، 

ولكنها رسعان ما تتخى عنها بعد توقيع صكوك 
االستسالم، وتأيت جحافل املخابرات والسجانني 

من الشبيحة واملعفشني فيحرقون األخرض 
واليابس، فتبادل األدوار بني الروس والنظام 

واإليرانيني يصبو إىل هدف واحد، وهو تحويل 

سوريا إىل سجن كسجن "تدمر" ولكن بحجم كل 
البلد.

لقد كان جميل حسـن، عّراب القتل الجامعي 
يف سـجون املخابرات الجوية، رصيًحا وواضًحا 

يف كلمتـه األخرية )27 من متوز 2018( التي 
تعـرب عن تصورات النظام والروس واإليرانيني، 

واعتبار سـوريا كلها قبًوا يتبع للمخابرات 
الجوية، وهو يثمن الرعاية الروسـية لجرامئه 

التي يوزعها عـرب دوائر النفوس كهدايا لألمهات 
املنتظرات ألبنائهـن ولبناتهن من املعتقلني 

السياسـيني، ويبر الروس بأنه ما تزال لديه 
أسـامء لثالثة ماليني مطلوب من الشعب 

السـوري، وحتى املُهّجرين السوريني وعددهم، 
كام اعرتف هو، أكرث من عرة ماليني، فسـيقبل 

منهم من يشـاء أن يكون مخربًا عى أهله، أو 
من يعمل أجريًا يف ورشـة اإلعامر الروسية 

بأجر بخس، وسـيعدم ما يفيض عن ذلك!
املدينة الفاضلـة التي كتب عنها أفالطون أحد 

أعظـم املؤلفات، التي ال تزال إرثًا للبرية 
وللعقل املثقف، تحولت عى يد املافيا الروسـية 
إىل مزرعة لألقنـان ترعاها املخابرات، ومتكّنها 

عى األرض بالقصـف وبالفيتو وبالتعذيب 
وبالتهجري، فالحل السـيايس الرويس يستقي 

كل معطياته من هـذه الخلفية التي كانت مدينة 
"غروزين" عبـارة عن "ماكيت" صغري للتصور 
البوتيني عـن املدينة الفاضلة، قبل أن تأخذ هذا 

الشـكل الجديد لها يف سوريا، وقد سبقه يف 
تصورهـا "جورج أورويل" يف رائعته الروائية 

"1984" وكان االتحاد السوفيايت وأجهزته 
إلهامه. مصدر  القمعية 

عقـل بوتني املخابرايت، الذي ال يزال غاضًبا 
من سـقوط جدار برلني ومن تحرير معتقيل 

االتحاد السـوفيايت، ينر اليوم أسس مدينته 
املخابراتية الفاضلة، ويجعل من شـبيحة 

بشار األسـد رساًل لرسالته التي تنتر اآلن 
يف سـوريا، ورمبا تحلم بتعميمها عى العامل 

العـريب، وتهدف إىل إرجاعه كعامل من األقنان 
واإلرهابيـني، الذين يحق للروس نهب ثرواتهم، 

والتحكم مبصريهم، ورمبا بإرشاف دويل!

)AFP( الرئيس الروسي فالديمير بوتين مع رئيس النظام السوري بشار األسد ووزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو في قاعدة حميميم الروسية في الالذقية
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من عفرين إلى جرابلس

تركيا صغيرة
في الشمال

ريف حلب الشمالي

مأسسة
عسكرية 
متكاملة

تتسـع  كبـرية  تركيـة  مظلّـة 
الشـاميل  حلـب  ريـف  ملنطقـة 
املحـاذي لـألرايض الرتكية، غطت 
مـا مسـاحته نحـو 400 كيلو مرت 
مربـع، وصبغـت املنطقـة بطابع 
تريك عى املسـتويات العسـكرية 

واملدنيـة. واألمنيـة 
البدايـة كانـت قبـل عامـني، يف 
24 مـن آب 2016، حـني انطلقـت 
عمليات "درع الفرات" العسـكرية 
التـي قادتهـا تركيـا، وقاتـل فيها 
مقاتلـون مـن "الجيـش الحـر"، 
سـيطروا عى مسـاحات واسـعة 
مـن ريـف حلـب الشـاميل كانت 
بيـد تنظيـم "الدولـة اإلسـالمية" 
و"قـوات سـوريا الدميقراطيـة".
وعـى الرغـم مـن إعـالن انتهـاء 
آذار  يف  الفـرات"  "درع  عمليـات 
مـن عـام 2017، إال أن الفصائـل 
تركًيـا،  املدعومـة  املعارضـة 
عـى  املـايض  آذار  يف  سـيطرت 

بالكامل، لتضيف  منطقة عفريـن 
إىل  سـوريا  مسـاحة  مـن   2٪
املنطقـة التي باتت تسـمى باسـم 

الرتكيـة. العسـكرية  العمليـة 
وكان ال بـد للـدرع الـذي صنعتـه 
أن  السـوري  الشـامل  يف  تركيـا 
يدّعـم بأسـس أمنيـة وعسـكرية 
والء  مـن  تجعـل  ومدنيـة، 
عـى  واملدنيـني  العسـكريني 
السـواء ملـن يحميهـم ويوّفـر يف 
مل  كبـرية،  خدمـات  مناطقهـم 

مطلًقـا. سـوريا  يف  تتوفـر 
كبـرية  اسـتثامرية  مشـاريع 
حلـب  ريـف  يف  تركيـا  أطلقتهـا 
رزق  مصـدر  وفـرت  الشـاميل 
الذيـن يحميهـم جهـاز  للسـكان 
أمورهـم  وتديـر  مدنيـة،  رشطـة 
مجالـس محليـة بـإرشاف ودعـم 
مـادي تـريك، ويـدرس أبناؤهـم 
املـدارس  يف  الرتكيـة  اللغـة 
تركيـة،  منتجـات  ويشـرتون 

ويقـودون سـياراتهم عـى طرق 
تركيـا. أنشـأتها  رسيعـة 

إضافـة إىل ذلـك، تحـول الطابـع 
عـى  تركيـة  هويـة  إىل  الـرتيك 
يتـم  مدنيـة  بطاقـات  شـكل 
يف  السـكان  عـى  توزيعهـا 
حلـب  ريـف  مـن  عـدة  مناطـق 
معلومـات  تحمـل  الشـاميل، 
بنظـام  وترتبـط  الشـخص 

تركيـا. يف  النفـوس 
وعـى خالف أغلـب املناطـق التي 
يف  املعارضـة  عليهـا  سـيطرت 
"درع  مناطـق  شـهدت  سـوريا، 
الفرات" يف سـوريا تأسـيس أول 
سـبعة  أنهـى  منظـم،  "جيـش" 
الفصائليـة  الحالـة  مـن  أعـوام 
وفتـح الباب أمام تشـكيل جسـم 
ومأمسـس  مـدّرب  عسـكري 
ومدعوم مـن دولة يحتل جيشـها 
الثامـن يف قامئـة أقـوى  املركـز 

العـامل. جيـوش 

تشـكيل  عـىل  مـرت  أشـهر  مثانيـة 
اندمـاج  مـن  الوطنـي"  "الجيـش 
فصائـل "الجيـش الحـر" يف ريـف 
حلـب الشـايل، والـذي اعتـرب حالة 
"فريـدة" مـن نوعها ضمـن الراتبية 
العسـكرية لفصائـل املعارضـة، عقب 
وتحـول  السـورية  الثـورة  انطاقـة 
ضـد  مسـلح  إىل  السـلمي  الحـراك 

قـوات األسـد وحلفائهـا.
وبالتزامـن مـع التعدديـة الفصائليـة 
سـيطرة  مناطـق  شـهدتها  التـي 
املعارضـة يف السـنوات املاضية، برز 
"الجيـش الوطنـي" ككتلة عسـكرية 
منظمـة عىل خـاف باقـي الفصائل، 
يف  األبـرز  الـدور  لركيـا  وكان 
تشـكيله ودعمـه، وإجبـار الفصائـل 
عـىل االنتقـال إىل حالـة التنظيم بعد 
العشـوائية التـي شـهدتها عقـب بدء 

. تشـكيلها
ويقـول القيـادي يف "الجيش الحر"، 
مصطفـى سـيجري، إن ريـف حلـب 
الشـايل شـهد يف العامني املاضيني 
الوطنـي" وجهاز  "الجيـش  تشـكيل 
الرشطـة املنتـرش يف جميـع املناطـق 
واملعنـي باألمـور املدنيـة، إىل جانـب 
تختـص  التـي  العسـكرية  الرشطـة 
قبـل  مـن  العسـكرية  بالتجـاوزات 

الفصائـل والعنـارص فيهـا.
أن  بلـدي  لعنـب  ويضيـف سـيجري 
إلعـادة  جـاءت  املذكـورة  الخطـوات 
يف  الحـر"  "الجيـش  مأسسـة 
املنطقـة، وإلنهـاء الحالـة الفصائلية، 
مشـرًا إىل أن املنطقـة مـن عفريـن 
تشـكيل  يف  تنضـوي  جرابلـس  إىل 
الوطنـي"،  "الجيـش  وهـو  واحـد 
ويتـم العمـل حاليًـا عـىل املؤسسـة 

والتـي ورغـم  املتكاملـة،  العسـكرية 
إال  تحتاجـه،  الـذي  الكبـر  العمـل 
قطعـوا  املنطقـة  عـىل  القامئـني  أن 

فيهـا. كبـرة  أشـواطًا 
 ثاثة فيالق وثاث كليات

متثلـت حالـة التنظيـم التـي يعـرف 
بالفيالـق  الوطنـي"  "الجيـش  بهـا 
املكونـة لـه، والتي تـم تقسـميها بعد 
اإلعـان عنـه بأيـام، إذ ينبثـق عنـه 
ثاثـة فيالـق )الفيلـق األول، الفيلـق 
الثـاين، الفيلـق الثالـث( كانـت آخـر 
عـىل  السـيطرة  العسـكرية  أعالهـا 
منطقـة عفريـن إىل جانـب الجيـش 

الـريك.
تشـكيل  أعقبـت  التـي  الفـرة  ويف 
مـن  الفصائـل  جـردت  الفيالـق، 
معهـا  التعامـل  وتـم  مسـمياتها، 
كجيـش واحـد، عـىل أسـاس ثـاث 
ألويـة  وثاثـة  فيلـق،  كل  يف  فـرق 
ضمـن كل فرقـة، إضافـًة إىل ضم كل 
املقاتلـني. مـن  كتائـب  لثـاث  لـواء 

كمراكـز  أُنشـئت  كليـات  ثـاث 
أساسـية لــ "الجيش"، كانـت أولها 
كليـة "عبـد القـادر الصالـح" التي 
التـي  األركان"،  "هيئـة  تسـلمتها 
مـن  الوطنـي"،  "الجيـش  تديـر 
 11 فصيـل "الجبهـة الشـامية" يف 
إضافـًة   ،2017 األول  ترشيـن  مـن 
حجـر  وضعـت  التـي  الكليـة  إىل 
ترشيـن  مـن   4 يف  لهـا،  األسـاس 
ينشـئها  أن  عـىل  املـايض،  األول 
يف  املنضـوي  املعتصـم"،  "لـواء 

الحـر". "الجيـش 
يف  األركان"  "هيئـة  تسـلمت  بينـا 
مطلـع ترشيـن الثـاين 2017، كليـة 
يف مدينـة الباب بريـف حلب الرشقي 
بعـد  الحمـزة"،  "فرقـة  قبـل  مـن 
حـوايل شـهر ونصف مـن إنشـائها، 
وتضم حـوايل 2200 مقاتـل يتلقون 
قاعـات  يف  العسـكرية  الخـربات 
تـم  تدريـب  وسـاحات  مخصصـة 
تجهيزهـا بعـد السـيطرة عـىل مدينة 

.2017 البـاب مطلـع عـام 
كـا ضمـت "هيئـة األركان" مئـات 
املقاتلـني من "حركـة أحرار الشـام" 
يف قطـاع حلـب، تزامًنا مع التنسـيق 
بني كربى فصائل الشـال السـوري.

هيثـم  العقيـد  األركان،  قائـد  نائـب 
العفيـي، تحـدث لعنـب بلـدي عـن 
"خطـوات إيجابيـة" حـول التنظيـم 
العسـكري يتـم القيـام بهـا شـايل 
حلـب، وأشـار إىل أن أعـداد املقاتلني 
تقـدر  الفـرات"  "درع  منطقـة  يف 

25 ألـف مقاتـل. بحـوايل 

شرطة وطنية لألمور المدنية
بدأتـه  الـذي  العسـكري  التنظيـم 
يقتـر  مل  حلـب  ريـف  يف  تركيـا 
الوطنـي"،  "الجيـش  تشـكل  عـىل 
"الرشطـة  جهـاز  إليـه  أضيـف  بـل 
الوطنيـة" والـذي تركـز عملـه عـىل 
حـل املشـاكل اليوميـة التـي تعرض 

األهـايل.
يف  الوطنيـة"  "الرشطـة  تشـكلت 
وتلقـت  املـايض،   2017 شـباط 
منهـا  وتخـّرج  تركيـا،  تدريبـات يف 
دفعـات عـدة لتتسـلم املراكـز األمنية 

والبلـدات. املـدن  يف 
ضـد  "التدخـل  التدريبـات  وتشـمل 
أحداث الشـغب" و"قانـون الرشطة" 
إضافـة  العـام"،  و"االنضبـاط 
للتدريـب عىل "العمليـات يف األماكن 
العبـوات  و"تدمـر  السـكنية"، 
الجنـايئ". و"الفحـص  الناسـفة"، 

ويف حديـث لعنـب بلـدي مـع القائد 
العـام للرشطـة، اللـواء عبـد الـرزاق 
أصـان، قـال إن الرشطـة تتكون من 
جهازيـن، األول "الرشطـة املدنيـة"، 
التـي  الخاصـة"  "القـوات  والثـاين 
األمـن  حفـظ  يف  مهمتهـا  تنحـر 

املنطقـة. العـام يف 
وكانـت وكالـة األناضول أشـارت يف 
تقريـر لها نرشتـه يف ترشيـن األول 
 5631 أن  إىل  املـايض  العـام  مـن 

قادة الفصائل العسكرية في ريف حلب بعد االجتماع الذي تشكل على أساسه "الجيش الوطني السوري" - 30 كانون األول 2017 )عنب بلدي(
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رمبـا يكـون امللـف االقتصـادي أكرث 
مـا يربـط منطقـة خرجـت لتوهـا 
مـن الحـرب بدولـة تسـعى لتثبيـت 
وجودهـا فيهـا، فبعـد طـرد تنظيـم 
"الدولـة" مـن ريف حلب الشـاميل، 
بـدت املنطقـة فقـرية معدمـة دون 

بنـى تحتيـة أو مـوارد النتشـالها.
السياسـة الرتكية، بافتتاح مشـاريع 
تنمويـة واالهتـامم بالبنيـة التحتية 
دفعـت  االسـتثامر،  بـاب  وفتـح 
االسـتقرار  إىل  املنطقـة  اقتصـاد 
مبراحـل متسـارعة، لكـن ذلـك ربط 
املنطقـة يف الوقـت ذاتـه برتكيا إىل 
التأثـر  درجـة وثيقـة، وصلـت حـد 
برتاجع قيمـة العملـة الرتكية مقابل 
أنقـرة  بـني  األزمـة  إثـر  الـدوالر، 

وواشـنطن.

منطلق إلعادة اإلعمار؟
الرتكيـة  االسـتثامرات  أكـرب  ومـن 
مبواصفـات  رسيعـة  طـرق  إنشـاء 
عامليـة تربـط مدن شـاميل سـوريا، 
بحسـب مـا ذكـرت صحيفـة “ينـي 
شـفق” الرتكيـة، يف عددهـا الصادر 
يف 30 مـن متوزاملـايض، موضحـة 
املمتـد  الرسيـع  الطريـق  أعـامل  أن 
إىل  الحـدودي  الراعـي  معـرب  مـن 

مركـز مدينـة الراعـي مسـتمرة.
وقالـت الصحيفة إن هنـاك طريقني 
بالطريـق  متصـل  كجـزء  آخريـن 
الرسيـع الـذي سـيصل إىل الراعـي، 
وسـيمتد الطريـق األول حتـى مدينة 
البـاب، أمـا الطريـق الثاين فسـيمتد 
مشـرية  جرابلـس،  مدينـة  حتـى 
حتـى  الطريـق  ملـد  مخطـط  إىل 
مدينـة منبـج، بعـد تنفيـذ االتفـاق 
املتحـدة  والواليـات  تركيـا  بـني 
األمريكيـة وخـروج “قـوات سـوريا 
الدميقراطيـة” )قسـد( منهـا، والتي 
التجاريـة  البوابـة  دور  سـتلعب 
بـني رشقـي حلـب والعـراق بفضـل 

. موقعهـا
وتعتـرب منطقة ريف حلب الشـاميل 
مختلـف  بـني  للشـاحنات  ممـًرا 
املناطق السـورية الخاضعـة لجهات 
سـيطرة  مناطـق  مـن  مختلفـة، 
يف  الكرديـة،  الذاتيـة”  “اإلدارة 
الشـامل الرقـي لسـوريا، إىل إدلب 
الشـامل  يف  للمعارضـة  الخاضعـة 
الغـريب، ومناطـق سـيطرة النظـام 
السـوري التي تحاذيها مـن الجنوب.
مديـر  مـع  تواصلـت  بلـدي  عنـب 
يف  واإلعـالم  العامـة  العالقـات 
الراعـي،  مبدينـة  املـدين  املجلـس 
عـالء حمـد، وأوضـح أن املـروع 
تركيـة  لـرية  مليـون   60 بتكلفـة 
كامـل،  تـريك  بـإرشاف  وكان 
املحليـة. العاملـة  عـى  باالعتـامد 

الحديـث عـن الطرقـات فتـح البـاب 
ربطـت  اقتصاديـة  تحليـالت  أمـام 
الـركات  ودخـول  إنشـائها  بـني 
الرتكيـة إىل املنطقـة مـن أجـل البدء 
يف إعـادة اإلعامر، يف حـني تحدثت 
مخطـط  وجـود  عـن  الصحيفـة 
مسـاحتها  تبلـغ  منطقـة  لتحويـل 
متتـد  مربـع،  مـرت  كيلـو  ألـف   30
حـدود  لتشـمل  تركيـا  حـدود  مـن 
عازلـة  منطقـة  إىل  ومنبـج،  حلـب 
بعـد اسـتتباب األمـن فيهـا، لتتحول 
إىل مركـز تجـاري يحتضـن عمليات 

سـوريا. يف  اإلعـامر  إعـادة 
يف  الباحـث  أرجـع  جهتـه  مـن 
السـوري،  االقتصـادي  املنتـدى 
الطرقـات  إنشـاء  جزمـايت،  ملهـم 
)اقتصـادي(  رشيـان  مـد  إىل 
أجـل  مـن  حلـب،  ريـف  ملناطـق 
التجـاري  التبـادل  عمليـة  تسـهيل 
ينعكـس  مـا  تركيـا  وبـني  بينهـا 

الطرفـني. عـى  إيجابًيـا 
وقـال جزمايت إن مـدن ريف حلب ال 
يحدهـا غـري تركيا ومناطق سـيطرة 
النظـام السـوري، وال تتعامل تجاريًا 
واجتامعًيـا حالًيا سـوى مـع تركيا، 
معتـربًا أن هذه املناطق لن تسـتطيع 
نظرياتهـا  عـن  معزولـة  تبقـى  أن 
املجـاورة الخاضعة لسـيطرة النظام، 
وبالتايل سـيكون هنـاك تواصل بني 
املنطقتـني حتـى لـو بقيـت مناطق 
ريف حلـب تحـت الوصايـة الرتكية، 
متوقًعا إنشـاء شـبكة طرقات تربط 
ومدينـة  حلـب  ريـف  مناطـق  بـني 

. حلب

شركات تركية تقتحم المنطقة
خاصـة  تركيـة  رشكات  وتفـرض 
واقًعـا اسـتثامريًا جديـًدا يف ريـف 
أقمحـت  بعدمـا  الشـاميل،  حلـب 
قـدم  موطـئ  ووضعـت  نفسـها 
القطاعـات  يف  كبـرية  مبشـاريع 
التـي يحتاجها  الرئيسـية للخدمـات 

السـكان.
وبـدأ رجال أعـامل سـوريون وأتراك 
جهـوًدا للتشـبيك إلطـالق مشـاريع 
يف املنطقـة، توجـت باجتـامع ضـم 
كاًل مـن رئيـس غرفـة تجـارة واليـة 
أوغلـو،  أوزجـوك  محمـد  كلـس، 
ورجـال أعامل وصناعيـني أتراكًا يف 
منظمـة "Müsiad"، وتجـاًرا ورجال 
أعامل سـوريني، ممن لهم مشـاريع 
الرتكية. األرايض  اسـتثامرية داخـل 

 ”Müsiad” منظمـة  وتأسسـت 
 ،1990 عـام  اسـطنبول  مدينـة  يف 
35 رشكـة  ومتثـل مـا يقـارب مـن 
وتوظـف حـوايل مليـون و500 ألف 
شـخص، ولديهـا 75 نقطـة اتصـال 
يف  وتركـز  الرتكيـة،  األرايض  يف 

عملهـا عـى املشـاريع االقتصاديـة 
الضخمـة. واالسـتثامرية 

وزيـر  مـع  سـابق  حديـث  ويف 
الخدمـات يف “الحكومـة املؤقتـة”، 
عبـد اللـه رزوق، أوضح لعنـب بلدي 
الرتكيـة  الـركات  اسـتثامرات  أن 
الخاصـة يف ريـف حلب تتـم بصورة 
إذ  “الحكومـة”،  عـن  بعيـًدا  فرديـة 
الركـة  مـع  مجلـس  كل  يتواصـل 
الراغبـة باالسـتثامر ويتفقـان عى 

املطروحـة. املشـاريع  تنفيـذ 
السياسـة  هـذه  أمثـرت  وبالفعـل 
اتفاقيـات  عـدة  إىل  بالوصـول 
اقتصاديـة للمجالـس املحليـة، مـن 
اعـزاز  ملدينـة  الكهربـاء  مـد  بينهـا 
عـرب رشكـة ET Energy"" الرتكيـة 
ومـروع  الخاصـة،  امللكيـة  ذات 
"ضاحيـة قباسـني السـكنية"، بـني 
"جـوك  ورشكـة  املدينـة  مجلـس 

والبنـاء. لإلنشـاءات  تـورك" 
مجلـس مدينـة البـاب وضـع حجـر 
صناعيـة  مدينـة  ألول  األسـاس 
تركيـا،  مـن  بدعـم  املنطقـة،  يف 
مربـع،  مـرت   56100 ومبسـاحة 
كـام وقـع عقـًدا مـع رشكـة “يورو 
بيتـون” يقـى ببنـاء مجبـل ملادة 

اإلسـمنت.
ومنتصـف آب الحـايل، تلقى مجلس 
البـاب عرضـني إليصـال الكهربـاء، 
خاصـة  تركيـة  رشكـة  مـن  األول 
الرتكيـة  الحكومـة  والثـاين قدمتـه 

بشـكل مبـارش.

الرواتب بالليرة التركية
امللـف األكـرث ارتباطًـا برتكيـا عـى 
ومعامالتهـم  املواطنـني  صعيـد 
العاملـني يف  رواتـب  اليوميـة هـو 
واملوظفـني  الجديـدة  املشـاريع 
واملدرسـني  املحليـة  املجالـس  يف 
والتـي  العسـكرية،  واملؤسسـات 
حولتهـا أنقـرة جميعهـا إىل اللـرية 

الرتكيـة.
وزاد ذلـك مـن ارتبـاط املنطقـة مبـا 
يحصـل داخـل تركيـا، عـى الصعيد 
فقـد  والسـيايس،  االقتصـادي 
انعكـس تراجـع اللـرية الرتكيـة أمام 
الـدوالر )من أربـع لـريات مقابل كل 
دوالر إىل سـت لـريات( عى أسـواق 
املنطقـة التـي شـهدت ركـوًدا ريثام 

اسـتقر سـعر الـرصف.
املحليـة  الدعـوات  تكـون  وقـد 
الرتكيـة يف مواجهـة  اللـرية  لدعـم 
العقوبـات األمريكيـة، أوضـح دليل 
املنطقـة  اقتصـاد  ارتبـاط  عـى 
وتعامالتهـا، مـن كربى مشـاريعها 
حتـى املعيشـة اليومية، بـأي ارتباك 

تـريك. اقتصـادي  تحـول  أو 

اقتصاد ريف حلب بأياد تركية

مـن السـوريني بريـف حلـب خضعـوا 
تابعـة  مـدارس  خمـس  يف  لتدريبـات 
ألكادميية الرشطـة الركيـة، منذ كانون 
يف  مهامهـم  واسـتلموا   ،2016 األول 
وجرابلـس،  واعـزاز،  البـاب،  مدينـة 
اسـتلموا  الذيـن  املئـات  إىل  باإلضافـة 
مهـام أمنيـة يف مدينة عفريـن وريفها 
بشـكل  عليهـا  السـيطرة  إكـال  بعـد 

. مل كا

شرطة عسكرية ومحاكم
وبعـد  الحـايل،   2018 آذار  يف 
"الجيـش  تشـكيل  مـن  أشـهر  ثاثـة 
األركان"  "هيئـة  أصـدرت  الوطنـي"، 
عمـل  فيهـا  أوقفـت  قـرارات  جملـة 
املجالـس العسـكرية يف ريـف حلـب، 

لهـا. املرجعيـة  وأبقـت 
أوقفـت  حينهـا،  القـرارات  وبحسـب 
املجالـس  جميـع  عمـل  "األركان" 
الشـايل،  حلـب  بريـف  العسـكرية 
عـىل أن تغلـق الفصائـل كل السـجون 
التابعـة لهـا وتسـلم املوقوفـني لديهـا 
إىل الرشطـة العسـكرية التـي أعلن عن 

 . تشـكيلها
عسـكرية  محكمـة  تشـكيل  تـم  كـا 
البـاب،  مدينـة  يف  كوادرهـا  بجميـع 
)رشطـة  العدليـة  الضابطـة  وتشـكيل 
والبـاب  اعـزاز  مناطـق  عسـكرية( يف 

وجرابلـس.
ويف اسـتطاع سـابق أجرته عنب بلدي 
يف ريـف حلـب، دعـا األهـايل إىل منح 
العسـكرية صاحيات، وطالبوا  الرشطة 
"بشـكل  والتنسـيق  دورهـا  بتفعيـل 
واألمـن  الرشطـة  قـوى  مـع  عـال" 
املدنيـة، "لربـط املنطقـة بطـوق أمنـي 

كامـل وحايتهـا بشـكل أفضـل".
"الجيـش  يف  القيـادي  وبحسـب 
تختـص  سـيجري،  مصطفـى  الحـر"، 
الرشطـة العسـكرية بشـؤون الفصائـل 
ومخالفـات  العسـكرية  والتجـاوزات 
العنـارص، وذلـك بعـد سـحب املقـرات 
للفصائـل  تتبـع  التـي  العسـكرية 

الكليـات  إىل  وتحويلهـا  املـدن  مـن 
. ت ملعسـكرا وا

جهـازي  أن  إىل  سـيجري  ويشـر 
الرشطـة املدنيـة والعسـكرية يرتبطـان 
األركان"  "هيئـة  بــ  مبـارش  بشـكل 

الوطنـي". "الجيـش  لــ  العامـة 
للرشطـة  فـرع  كل  قـوام  يتضمـن 
العسـكرية حـوايل مئة عنـر، ويقود 
ويف  لـه،  ونائبـان  قائـد  فـرع  كل 
حديـث سـابق أجرتـه عنـب بلـدي مع 
الوطنـي"،  "الجيـش  باسـم  الناطـق 
مهمـة  إن  قـال  حاديـن،  محمـد 
"بضبـط  تتمثـل  والرشطـة  املحكمـة 
األمـور العسـكرية واملخالفـات ضمـن 

وردعهـا". الفيالـق 

الـذراع  هـي  "الرشطـة  أن  إىل  ولفـت 
التنفيذيـة للمحكمة العسـكرية"، والتي 
يُنتخـب  أن  عـىل  قضـاة  سـتة  تضـم 

قـاٍض عـام ورئيـس لهـا قريبًـا.
أشار  املحاكات،  القانون يف  اعتاد  وعن 
مبا  سيحكمون  "القضاة  أن  إىل  حادين 
ومببادئ  اإلسامية  الرشيعة  يخالف  ال 
باألمور  املحكمة  تختص  أن  عىل  الثورة، 
العسكرية وقضايا املنتمني لتنظيم )الدولة 

اإلسامية( أو الخايا املرتبطة بالنظام".

شركة تورك تيليكوم لالتصاالت التركية تفتتح أول مركز لها بريف حلب )إنترنت(

جاء تشكيل "الجيش 
الوطني" بعد عملية "درع 

الفرات" التي سيطرت فيها 
فصائل "الجيش الحر" عى 

ريف حلب الشاميل والرقي 
من يد تنظيم "الدولة 

اإلسالمية"، وكان إحدى 
عمليات التنظيم التي بدأتها 

تركيا يف الريف الشاميل 
لحلب املالصق لحدودها 

الجنوبية، إىل جانب الجوانب 
األخرى عى املستوى الخدمي 

واملدين والصحي.

مركز البريد التركي PTT في مدينة جرابلس )إنترنت(
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رعاية تركية للعملية التعليمية

تركيـة  وجامعـات  حديثـة  مستشـفيات 
إىل  تركيـا  أدخلتهـا  ثقافيـة  ومراكـز 
قسـمت  الشـايل،  حلـب  ريـف  مـدن 
اآلراء بـني مـن اعتربهـا تطـوًرا يضفـي 
املنطقة تسـهيات وخدمـات "غر  عـىل 
معهـودة" تعود عـىل السـكان بالفائدة، 
هدفهـا  هيمنـة  آخـرون  اعتربهـا  فيـا 
الشـال  يف  الـريك  الوجـود  تكريـس 

السـوري.

عين على التربية والتعليم العالي
بالعمليـة  كامـل  بشـكل  تركيـا  تتحكـم 
املبـارش  التعليميـة يف مناطـق نفوذهـا 
يف الشـال السـوري، رغـم أن املناهـج 
السـائدة يف املـدارس هنـاك هـي ذاتهـا 
مناهـج “الحكومـة املؤقتـة” املعدلـة عن 
مناهـج وزارة تربيـة النظـام السـوري.
يف  تغيـرات  املناهـج  تلـك  طالـت  إذ 
بعـض املضامني واإلشـارات السياسـية، 

أبرزهـا يف مـواد التاريـخ والجغرافيـا، 
ألنهـا تحـوي "مغالطـات" مـن وجهـة 
نظـر تركيـا، إذ تـم، عـىل سـبيل املثال، 
“احتـال  إىل  تشـر  كلـات  أي  إزالـة 
“حكـم”  بــ  واسـتبدالها  عثـاين” 

عثـاين.
نظامهـا  تطبيـق  تركيـا  وتحـاول 
األمـر  املناطـق،  هـذه  يف  التعليمـي 
الـذي أكّـده عـي رضـا ألتـون إل، مدير 
برنامـج "التعلم مـدى الحياة" يف وزارة 
التعليـم الركيـة، يف لقـاء مـع صحيفة 
"الـرشق األوسـط" يف أيلـول املـايض، 
إن "الـوزارة تعمـل عـىل نقـل  إذ قـال 
وبخاصـة  تركيـا،  يف  التعليـم  تجربـة 
نظـام التعليـم اإللكـروين إىل مناطـق 

قصـرة". فـرة  خـال  الفـرات  درع 
وتضـم هـذه املناطق نحو 500 مدرسـة، 
طالـب،  ألـف   150 نحـو  فيهـا  يـدرس 
وفـق تريحـات وزارة التعليـم الركية.

بدورهـا، أصـدرت املكاتـب التعليمية يف 
العـام  الحـرة،  حلـب  محافظـة  مجلـس 
اللغـة  بـإدراج  يقـي  قـراًرا  املـايض، 
الركيـة ضمـن املناهـج الدراسـية ابتداًء 
املرحلـة  حتـى  االبتدائيـة  املرحلـة  مـن 
جميـع  يف  تطبـق  مل  لكنهـا  الثانويـة، 

اآلن. هنـاك حتـى  الفاعلـة  املـدارس 
مـن  العديـد  تسـّمى  ذلـك،  إىل  إضافـة 
املـدارس بأسـاء تركية، نسـبة إىل قتىل 
يف بعـض املعـارك خـال عمليـة "درع 
الفـرات"، فضـًا عـن الجمع بـني علَمي 
الثـورة وتركيـا عـىل أغلفـة "الجاءات" 

. رسية ملد ا
العليـا،  الدراسـات  صعيـد  عـىل  أمـا 
األخـرة  الفـرة  خـال  تركيـا  فعملـت 
لجامعاتهـا  فـروع  افتتـاح  عـىل 
الحكوميـة يف ريـف حلـب، ومـن بينها 
جامعتـا حـران وغـازي عنتـاب، اللتـان 
يف  الطـاب  أمـام  أبوابهـا  سـتفتحان 
العـام الـدرايس املقبـل -2018 2019.

إذ وقـع املجلـس املحي يف مدينـة الباب 
حزيـران  يف  الرشقـي،  حلـب  بريـف 
حـران  جامعـة  مـع  اتفاقيـة  املـايض، 

الركيـة الفتتاح فـرع لها داخـل املدينة، 
وبحسـب ما قـال رئيس املجلـس، جال 
عثـان، يف حديـث سـابق لعنـب بلـدي 
فـإن الجامعة سـتبدأ باسـتقبال الطاب 

يف أيلـول املقبـل.
وأضـاف أن الجامعـة تضـم عـدة أفـرع 
علميـة وأدبيـة تركـز مبدئيًـا يف كليات 
الهندسـة والعلـوم )رياضيـات وفيزيـاء 
مسـتقبًا  يتـم  أن  عـىل  وكيميـاء(، 
توفـر اختصاصـات أخـرى مثـل الطب 

واالقتصـاد.
ومـن املقـرر أن يقدم فـرع جامعة حران 
يف مدينـة البـاب املنهـاج الريك نفسـه 
املعتمـد يف الفرع األصـي، ومقره والية 
شـاني أورفـا، كـا اشـرطت الجامعـة 
أن يتقـدم الطـاب إىل الفحـص الخاص 
أجـل  مـن  “يـوس”،  األجانـب  بالطلبـة 

الدخـول إىل الجامعـة.
عنتـاب  غـازي  جامعـة  قـررت  كـا 
تتبـع  مهنيـة  مدرسـة  فتـح  الركيـة 
بريـف حلـب  مدينـة جرابلـس  لهـا يف 
بعـد  املـايض،  حزيـران  يف  الشـايل، 
مجلـس  مـن  موافقـة  عـىل  الحصـول 

الـريك. الـوزراء 
بلغتهـم  التعليـم  الطـاب  وسـيتلقى 
يف  الدراسـة  مـدة  وتبلـغ  الخاصـة، 
التخطيـط  يتـم  فيـا  سـنتني،  املدرسـة 
حاليًـا لفتـح مؤسسـات تعليم عـال ملدة 

الجامعـة. بحسـب  سـنوات،  أربـع 
ومـع ذلـك ينظـر البعـض إىل أن افتتاح 
الشـال  الركيـة يف  للجامعـات  فـروع 
السـوري مـن شـأنه حـل مشـكلة كبرة 
يعـاين منهـا الكثـر مـن الطـاب، مـا 

يشـجعهم عـىل العـودة للدارسـة.

ثالثة مستشفيات بإدارة تركية
الصحـة  لقطـاع  دعـًا  تركيـا  قدمـت 
عـرب إصـاح وتوسـيع املستشـفيات يف 
مراكـز صحيـة،  عـدة  وترميـم  املنطقـة 
منهـا مركـز احتيمات وصـوران ومركز 
بلـديت دابـق والراعـي، كا تـرشف عىل 
افتتـاح مستشـفى كبر يف مدينـة الباب 

تحـت إدارتهـا وتنظيمها، عـىل أن يكون 
املنطقـة  يف  تطـوًرا  واألكـرث  األكـرب 

حاليًـا.
العابـو،  أحمـد  قـال  مـا  وبحسـب   
مجلـس  يف  الطبـي  املكتـب  مسـؤول 
املستشـفى يضـم  املحـي، فـإن  البـاب 
معاينـات  غرفـة  و40  رسيـر   200
وعيـادات، باإلضافـة إىل جهـاز طبقي 
وأجهـزة  أشـعة  وجهـازي  محـوري 
إيكـو وأربعـة أجهزة سـنية، كـا يضم 
للعمليـات  غـرف  مثـاين  املستشـفى 
وحاضنـات  للتوليـد  خاًصـا  وقسـًا 

الـكىل. غسـيل  ومراكـز 
العابـو أضـاف يف حديـث لعنـب بلـدي 
إىل أن األفضليـة يف التوظيـف سـتكون 
لألطبـاء واملمرضـني املقيمـني يف مدينة 
فـرص  هنـاك  سـيكون  كـا  البـاب، 

تركيـا. يف  املقيمـني  للسـوريني 
ببنـاء  الركيـة  الحكومـة  وتكفلـت 
جميـع  سـيحوي  الـذي  املستشـفى، 
االختصاصـات املمكنـة، ومـن املقـرر أن 
أيًضـا،  موظفيـه  رواتـب  بدفـع  تتكفـل 
بحسـب مـا قـال مديـر املكتـب اإلعامي 
يف مجلـس مدينـة البـاب، عـار نصار، 

بلـدي. لعنـب  سـابق  حديـث  يف 
كـا تشـهد مدينتـا الراعـي ومـارع يف 
ريـف حلـب الشـايل حـاالت ماثلة، إذ 
شـيدت الحكومـة الركية مستشـفى يف 
مدينـة مارع يتسـع لـ 75 رسيـًرا، وآخر 
يف بلـدة الراعـي التابعـة ملدينـة الباب، 

عـىل أن يتـم افتتاحهـا قريبًا.
تسـهيل  املستشـفيات  تلـك  شـأن  ومـن 
الذيـن كانـوا  اإلجـراءات عـىل املـرىض 
إىل  للخـروج  يضطـرون  الغالـب  يف 
األخـرى  واملناطـق  املعابـر  مستشـفيات 

العـاج. لتلقـي 

شركات تركية تخّدم ريف حلب
إضافـة للتعليـم والطـب، شـهدت مـدن 
افتتـاح  الشـايل  حلـب  ريـف  وبلـدات 
مشـاريع خدميـة بإرشاف تـريك، وعىل 
رأسـها مركـز للربيـد الحكومـي الريك 
"PTT" يف منطقـة جرابلـس، الـذي بدأ 
بتقديـم خدماتـه البنكيـة والربيديـة يف 

.2017 املدينـة، يف ترشيـن األول 
يف  آخـر  مركـزًا   "PTT" افتتحـت  كـا 
املـايض،  نيسـان  يف  اعـزاز،  مدينـة 
يهـدف وفـق املجلـس املحـي يف اعزاز، 
واملوظفـني  املواطنـني  مسـاعدة  إىل 
طريـق  عـن  رواتبهـم  عـىل  للحصـول 
تبـادل  يسـهل  كـا  اآليل،  الـراف 

واملنطقـة. تركيـا  بـني  الحـواالت 
كـا افتتحـت رشكـة االتصـاالت الركية 
خدمـات  مركـز  أول  تيلكيـوم"  "تـورك 
لهـا يف ريـف حلـب الشـايل، يف متوز 
مـن  األوىل  تعتـرب  كخطـوة  املـايض، 
الخاضـع  السـوري  الشـال  نوعهـا يف 

املعارضـة. لسـيطرة 
يقدمهـا  التـي  الخدمـات  بـني  ومـن 
املركـز، ومقـره مدينـة اعزاز، اسـتخراج 
ضائـع،  بـدل  جديـدة  اتصـال  رشيحـة 
وتبديـل الخـط مـن رشكـة "توركسـل" 
إىل  باإلضافـة  تيلكـوم"،  "تـورك  إىل 
آخـر،  السـم  اسـم  مـن  الخـط  تبديـل 
واسـتخراج خطـوط جديـدة عـىل جواز 
عنـب  مراسـل  أفـاد  مـا  وفـق  السـفر، 

حلـب. ريـف  بلـدي يف 
وأضـاف أنه تـم تدعيم أبـراج االتصاالت 
واعـزاز  البـاب  مناطـق  يف  املوجـودة 

 ."G 4.5" بشـبكة اإلنرنـت الرسيـع
بشـكل  حلـب  ريـف  أهـايل  ويعتمـد 
التـي  الركيـة  الشـبكات  أسـايس عـىل 
الحـدود  داخـل  إىل  مداهـا  يصـل 
السـورية، وأبرزها "توركسـل"، "آفيا"، 

"فودافـون".
وكذلـك تعمل املجالس املحلية يف الشـال 
اعـزاز،  مدينـة  يف  وخاصـة  السـوري، 
عـىل مشـاريع عـدة لتجهيز حدائـق عامة 
وماعـب صغـرة وألعـاب األطفـال بدعم 
مبـارش مـن بلديـة مدينـة كلـس الركية، 
فضـًا عـن تأهيـل الشـوارع والطرقـات 
طابًعـا  حملـت  التـي  واألوتوسـرادات 
تركيًـا بـدًءا مـن متويلهـا واإلرشاف عليها 

مـروًرا بأسـائها.

)DHA( 2016 – جامعة حران التركية

لقطة جوية لمدينة عفرين في حلب –  )خرائط جوجل(

ظهرت البصمة التركية بصورة جلية في القطاعات الخدمية بالريف الشمالي لمحافظة حلب، وبرزت 
تداعياتها في جوانب تعليمية وطبية وأخرى خدمية، رغم وجود تصٍد عفوي يسعى الشمال السوري من 

خالله إلى الحفاظ على الطابع الثقافي األصلي للمنطقة.

دوار كاوا الحداد )يف مدينة عفرين( أصبح اسمه دوار غصن الزيتون.
دوار نوروز )يف مدينة عفرين( أصبح اسمه دوار صالح الدين األيويب.

سـاحة مبنـى الرسايـا )يف مدينـة عفريـن( أصبـح اسـمها سـاحة رجـب 
طيـب أردوغـان.

قرية قسـطل مقـدد )ناحية بلبـل يف ريف عفرين( أصبح اسـمها سـلجوق 
أوبايس.

قرية كوتانا )ناحية بلبل يف ريف عفرين( أصبح اسمها ظافر أوبايس.

قرية كرزيلة )ناحية بلبل يف ريف عفرين( أصبح اسمها جغر أوبايس.

مناطق تبدلت أسماؤها
الطابع التركي يزاحم الكردي في عفرين
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للحكومـة  الجديـد  االقتصـادي  التوجـه 
السـورية بـدأ بإغـاق موالت يف دمشـق 
تلـك  اسـتثار  انخفـاض نسـبة  بحجـة 
افتتاحهـا باسـتثارات  املـوالت، وإعـادة 
جديـدة تتناسـب مـع الخطـة الحكوميـة 
لتحسـني إدارة أمـاك الدولـة وتصحيـح 
الرسـمية  الروايـة  بحسـب  اسـتثارها، 

لـوزارة التجـارة الداخليـة.
يف  مـول"  "قاسـيون  اسـتثار  أعيـد 
منطقـة بـرزة البلد بدمشـق، بعـد إغاقه 
مبوجـب قرار مـن وزير التجـارة وحاية 
بحجـة  الغـريب،  اللـه  عبـد  املسـتهلك، 
انخفـاض تكلفة اسـتثاره، ليعـاد طرحه 
األعـال  لرجـل  باسـتثار  جديـد  مـن 
السـوري، وسـيم قطان، مببلغ مليار و20 
مليون لرة سـورية )سـعر رصف الدوالر 

يـراوح حاليًـا بـني440  و450 لـرة(.
السـاحة  يف  حديثًـا  بـرز  الـذي  قطـان 
االقتصاديـة، اسـتثمر أيًضـا مول “ماسـة 
بدمشـق،  املالـي  منطقـة  يف  بـازا” 
بتكلفة مليـار و290 مليون لرة سـورية، 
اقتصاديـة  شـبكات  تناقلتـه  ملـا  وفًقـا 
محلية، وذلك بعد شـهرين عىل اسـتثاره 
لــ "قاسـيون مـول"، إضافة السـتثاره 
ملنشـآت حكومية أخـرى، وتعيينه رئيًسـا 
للجنـة تريف أعـال غرفة تجـارة ريف 

دمشـق يف شـباط املـايض.
ويف مطلـع العـام الحـايل، أعلـن رجـل 
الـرزي،  مـازن  السـوري  األعـال 
املركـزي يف  املـول  اسـتعداده السـتثار 
مدينـة “ماروتـا سـيتي”، املتوقـع بناؤها 
يف منطقـة بسـاتني املزة، بحسـب موقع 
“االقتصـادي” املحـي، الـذي أفـاد بـأن 
املسـؤولة  القابضـة”  دمشـق  “رشكـة 
عـن التنظيـم، وقعـت عقـًدا مـع الرزي 
السـتثار املـول بقيمة 108 مليـارات لرة 

سـورية.
 250 للعقـد  اإلجاليـة  القيمـة  وتبلـغ 
مليـون دوالر، بحسـب املوقـع، الـذي أكد 
أن حصـة الـرزي مـن املـرشوع 51%، 
العامـة  الجهـة  حصـة  تبلـغ  حـني  يف 
%49، وهـي أول مـرة تكـون فيها حصة 
املسـتثمر أكـرب، وسـيكون االسـتثار يف 
املـول املركـزي مبسـاحة 120 ألـف مـر 

مربـع، إىل جانـب سـتة أبنيـة طابقيـة 
مبسـاحة 26 ألـف مـر مربـع.

“ماروتـا سـيتي” هـو مـرشوع عمـراين 
أعلن عنـه رئيس النظام السـوري، بشـار 
خلـف  منطقـة  يف   ،2012 يف  األسـد، 
الـرازي وبسـاتني املـزة العشـوائية، وبدأ 
العمـل بـه يف 2017 مـن قبـل محافظة 

دمشـق ورشكـة شـام القابضـة.
وكان وزيـر التجـارة، عبـد اللـه الغـريب، 
عـدة  املاضيـة،  األشـهر  خـال  أصـدر، 
وفنـادق  مـوالت  إخـاء  حـول  قـرارات 
ومطاعـم ومكاتب ومسـتودعات وصاالت 
الخـاص  للقطـاع  بيـع مؤجـرة  ومنافـذ 
السـورية  للمؤسسـة  ملكيتهـا  تعـود 
يف  ينـدرج  ذلـك  أن  معتـربًا  للتجـارة، 
توجـه  ضمـن  اسـتثارها  تصحيـح 
الحكومـة لحايـة أماك الدولة وتحسـني 

إدارتهـا.

النشاط الحكومي لالستثمار
العجـز  سـد  السـوري  النظـام  يحـاول 
االقتصادي عـرب تسـهيات يقدمها لجلب 
املسـتثمرين، بهـدف صـب تلـك املـوارد 
جهـة،  مـن  الدولـة  خزينـة  يف  املاليـة 

وتشـغيل أكـرب عـدد مـن األيـدي العاملة 
مـن جهـة أخـرى، وهـي السياسـة التـي 
تعتمدهـا الحكومـة اليـوم عرب اسـتثار 
العقـارات واملنشـآت التابعـة لهـا بعقود 
الجديـدة  الخطـة  مـع  تتناسـب  جديـدة 

لـوزارة املاليـة.
يونـس  االقتصـادي  الباحـث  وبحسـب 
الكريـم، فـإن "وزارات الحكومـة تطـرح 
لجلـب  لهـا  التابعـة  املنشـآت  اليـوم 
الدولـة  بغيـة مـلء خزينـة  مسـتثمرين 
إضافـة  املتدهـور،  االقتصـاد  وتحسـني 
لوجـود توجـه مـن وزارة املاليـة لجلـب 
أمـوال للموازنـة العامـة للدولـة وخطتها 
للعـام املقبـل، من خـال طـرح العقارات 
الحكوميـة غر املسـتخدمة لاسـتثار".
وأوضـح الكريـم لعنـب بلـدي، "هنـاك 
منطان مـن الرشاكة الخفيـة التي تفرضها 
املـول  إعطـاء  عـرب  النظـام،  حكومـة 
الـذي ميلـك عاقـات دوليـة  للمسـتثمر 
تنشـيط  بهـدف  أكـرب،  ماليـة  وسـيولة 
الحركـة التجاريـة يف البلـد، وتوفر أكرب 

عـدد مـن فـرص العمـل".
وال تعتـرب املـوالت ذات أهميـة اقتصاديـة 
كربى، وإمنـا تأيت ضمن الحملـة الدعائية 
منارصيـه،  أمـام  النظـام  يتبعهـا  التـي 

الكريم. بحسـب 
للنظـام  الجديـدة  االقتصاديـة  الخطـة 
تخالـف الفرضية القائلة إن أي مسـتثمر ال 
بـد أن مير مـن دائرتـه االقتصاديـة، بعد 
أن كان يفـرض رشوطًـا تعجيزيـة عـىل 
املسـتثمرين، قبـل عـام 2011، يف أثنـاء 
الهيمنـة االقتصاديـة لرجل األعـال األول 
يف سـوريا، رامـي مخلـوف، ابـن خـال 

رئيـس النظام بشـار األسـد.
وبالنسـبة للمنشـآت والعقارات املستثمرة 
حديثًـا، فتعود ملكيتها لـوزارات الحكومة 
وخاصـة وزرايت املاليـة واالقتصاد، وها 
ترتئيـه  مبـا  العقـود  بتنفيـذ  املخولتـان 
مصالـح الوزارتـني، وغالبًا مـا تكون تلك 
املنشـآت فارغة أو مسـتثمرة بعقود قدمية 
وبأسـعار زهيدة، كبناء املهندسـني وبني 
التسـليف والعقـاري، وجميعهـا منشـآت 

عرضت لاسـتثار يف دمشـق.
العقـارات  تلـك  أن  إىل  أشـار  الكريـم 
واملنشـآت املعروضـة لاسـتثار تنقسـم 
عـىل  تسـليمه  يتـم  األول  نوعـني،  إىل 

وضعـه الحايل بعـد العجز عن اسـتكال 
بنائـه واسـتثاره، مثـل مجمـع "يلبغا" 
يف سـاحة املرجـة بدمشـق، الـذي بـدأت 
مؤسسـة اإلسـكان يف إعـاره مـع بداية 
عـام 1990 لينتهـي يف 2004، قبـل أن 
يصبح برسـم وزارة األوقـاف التي طرحته 

لاسـتثار مـن أجـل إكسـائه.
أمـا النوع الثـاين من العقـارات املطروحة 
منشـآت  عـن   عبـارة  فهـو  لاسـتثار 
اسـتثارها  يتـم  جاهـزة  ومجمعـات 
مجدًدا مثل مويل "قاسـيون" و"ماسـة" 

التابعـني لـوزارة املاليـة.

الموالت لألغنياء فقط
خافًـا ملـا متتـاز بـه املـوالت التجاريـة 
يف دول أخـرى بتوفـر أسـعار منافسـة 
ومناسـبة لجميـع طبقـات السـكان، فإن 
عـىل  يقتـرون  دمشـق  مـوالت  رواد 
األغنيـاء فقـط، ممـن يسـمون "الطبقـة 
املخملية" يف املجتمـع، وال مكان ألصحاب 
أسـعار  نظـرًا الرتفـاع  املحـدود  الدخـل 
السـلع داخـل املـوالت مقارنـًة باألسـواق 

خارجهـا. واملحـات 
أهليـة اسـتطلعت عنـب بلـدي  مصـادر 
آراءهـا تحدثـت عن فـارق كبـر يف مثن 
السـلع داخـل املـوالت، وقالـت إن معظـم 
النـاس يشـرون تلك السـلع من األسـواق 
واملحـات الشـعبية، هربًـا مـن األسـعار 
الباهظـة يف املـوالت، مع أنهـا تحمل ذات 

املاركـة يف الحالتـني.
التـي  املـوالت  األسـعار يف  تتناسـب  وال 
مـع  "الفارهـة"  بــ  السـكان  يصفهـا 
الحالـة االقتصاديـة املرديـة يف سـوريا 
وارتفـاع معـدالت التضخـم والبطالـة، إذ 
إن أغلـب السـوريني اليـوم يلجـؤون إىل 
األسـواق الرخيصة، واأللبسـة املسـتعملة، 
كا يعتمدون بشـكل أسـايس عـىل رشاء 
املنخفـض،  السـعر  ذات  والسـلع  املـواد 
بينـا يعلـل املسـتثمرون ارتفاع األسـعار 
االسـتثار  تكلفـة  بارتفـاع  املـوالت،  يف 

والرائـب الكبـرة املفروضـة عليهـا.
وبحسـب موقـع "االقتصـاد اليـوم" فإن 
تكاليف معيشـة أرسة يف دمشـق، مكونة 
مـن خمسـة أشـخاص، قاربـت يف نهاية 
النصـف األول من العـام الحايل نحو 311 
ألـف لرة سـورية، وهـي أرقـام مضاعفة 

لدخـل الفـرد، إذ يـراوح راتـب املوظـف 
يف القطـاع العام ما بـني 30 إىل 39 ألف 
لـرة شـهريًا، بينـا قـد يصـل متوسـط 
راتـب املوظـف يف القطـاع الخـاص إىل 

65 ألـف لرة سـورية شـهريًا.
وبحسـب تقريـر ملنظمـة األمـم املتحـدة 
 ،)OCHA( اإلنسـانية  الشـؤون  لتنسـيق 
اإلنسـانية يف سـوريا  االحتياجـات  عـن 
للعـام 2018، فـإن %69 مـن السـكان 
يعيشـون يف فقـر مدقـع، ونتيجـة لذلك 
لـدى  التكيـف  عـىل  القـدرة  اسـتنفدت 
الكثـر من النـاس يف املجتمعـات املحلية 

األكـرث تـررًا يف سـوريا.
وخافًـا للحملـة الدعائيـة التـي تنتهجها 
وزارات الحكومـة السـورية حول عروض 
االسـتثار الجديـدة، فـإن تلـك العروض 
ال تعـود عـىل املواطـن بفائـدة تجارية أو 
اقتصاديـة، وإمنـا هـي محاولـة مـن تلك 
الـوزارات لسـد العجز املـايل لديها، عاوة 
عـىل األسـئلة املطروحـة حـول التاريـخ 
التجاري للمسـتثمرين الجـدد وقربهم من 

الدائـرة الضيقـة للنظام السـوري.

13 اقتصاد

حركة استثمار الموالت تنشط في دمشق

هناك نمطين من 
الشراكة الخفية التي 

تفرضها حكومة 
النظام، عبر إعطاء 
"المول" للمستثمر 

األكثر عالقات دولية 
وأكثر سيولة مالية، 

بهدف تنشيط الحركة 
التجارية في البلد، 

وتوفير أكبر عدد من 
فرص العمل

مجمع أب تاون في مشروع دمر بدمشق – 22 حزيران 2018 )عنب بلدي(

العسكرية في دمشق ومحيطها،  العمليات  انتهاء  بعد  العام،  نشاًطا ملحوًظا هذا  العاصمة دمشق  التجارية في  الموالت  شهد قطاع 
التجارية. الحركة  وتنشيط  االقتصاد  إلنعاش  محاولة  في  للمستثمرين،  النظام  حكومة  قدمتها  تسهيالت  عبر  وذلك 

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

 يورو   مبيع 517 شراء 513 دوالر أمريكي  مبيع 517 شراء 515

الغاز  2650 )للجرة(المازوت  180الذهب 18  13028الذهب 21  15200 الرز )ك(  500السكر )ك(  250البنزين  225

  ليرة تركية  مبيع 92 شراء 90 دوالر أمريكي  مبيع 444 شراء 442

من أبرز الموالت التجارية 
في دمشق: 

• "سـيتي مـول" وهـو أول مـول يتـم 
افتتاحـه يف دمشـق عـام 2001، ويقع 

يف منطقـة املـزة فيـات غربيـة.
• مـول "شـام سـتي سـنر" ويقع يف 
افتتاحـه يف  وتـم  كفرسوسـة  منطقـة 

.2006 عـام 
عـىل  يقـع  سـنر"  "تـاون  مـول   •
أوتوسـراد درعـا يف منطقـة صحنايـا 
وميتد عـىل مسـاحة 45000 مر مربع 

طابقـي، تـم بنـاؤه عـام 2004.
• مـول "دامسـكينو سـنر" ويقـع يف 
منطقـة كفرسوسـة وتـم افتتاحـه عام 

.2009
منطقـة  يف  الواقـع  بـازا"  "ماسـة   •

بدمشـق. املالـي 
• "قاسـيون مـول" الواقـع يف منطقـة 

البلد. بـرزة 
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الصمت يدفع المعتدي
إلى التمادي

أطفال حولتهم 
التقاليد من ضحايا 

“العنف الجنسي” 
إلى مذنبين

عنـب بلدي - حـال إبراهيم 
 

العـادات  تسـوده  مجتمـع  ويف 
“العـار”  كلمـة  تسـتخدم  والتقاليـد 
لنجـاة  الضحيـة وطوقًـا  سـاًحا ضـد 
مـن  األطفـال  ويتحـول  الجـاين، 
ضحايـا اعتـداءات جنسـية، قـد تصـل 
حـد االغتصـاب، إىل مذنبـني يف نظـر 

النـاس. بقيـة  قبـل  ذويهـم 

الصمت يدفع المعتدي إلى التمادي
كان مـا حصـل يف إحـدى قـرى ريـف 
طرطـوس، عـا تـم تداولـه عـن قيـام 
 14 باغتصـاب  القريـة  سـكان  أحـد 
صمـت  عـىل  واضًحـا  مـؤرًشا  طفـًا، 
األهـايل الذيـن مل يتقدمـوا بأي شـكوى 
ضـد الفاعـل رغـم معرفتهـم بـه، األمر 
الـذي تسـبب بوقـوع طفل آخـر ضحية 

. له
السـوري،  العـدل  وزيـر  أشـار  وقـد 
هشـام الشـعار، يف مؤمتـر صحفي من 
طرطـوس، يف 17 مـن آب الحـايل، إىل 

أنـه ال توجـد ادعـاءات بخصوص حاالت 
عليـه،  املدعـى  بحـق  امللـف  أخـرى يف 
وقـال إن “هـذا ال ينفـي أنـه ارتكب هذا 
الفعـل بحـق هـؤالء األطفـال وال يثبته، 

رمبـا وقع ورمبـا ال”.
الشـعار عـىل خلفية  وجاءت تريحات 
ظهـور والـد الطفـل املعتـدى عليـه يف 
تسـجيل مصـور، حقق انتشـاًرا واسـًعا 
االجتاعـي،  التواصـل  وسـائل  عـرب 
وهـو يتهـم القايض الـذي أخىل سـبيل 
 17 بعـد  طفـًا   14 اغتصـب  شـخص 

يوًمـا فقـط، بالرشـوة، والفسـاد.
أحمـد  النفـي  االختصـايص  ويـرى 
شـيخاين، يف حديـث إىل عنـب بلـدي، 
أن القضيـة مرتبطـة بـرد فعـل األهـايل 
الذيـن يعتـربون ذلـك االعتـداء “وصمة 
عـار”، وبالتـايل ال يبلغون عـن الجاين.
املجتمـع  “يعـر  شـيخاين،  ويقـول 
بتجـارب  عليـه  املعتـدى  الطفـل 
وجـود  لعـدم  يرجـع  وهـذا  سـيئة، 
مـن  النـوع  هـذا  مـع  التعامـل  ثقافـة 
تعتـرب  أن  يجـب  والتـي  املشـكات، 

أو  مذنبًـا،  وليـس  ضحيـة  الطفـل 
سـيئة”. تجربـة  مـن  ناجيًـا 

ماذا يقول القانون السوري؟
وزير العدل، هشـام الشـعار، أشـار إىل 
أن نتائـج الفحـص الطبي للطفـل املبلّغ 
عن وقـوع االعتـداء عليه جاءت سـلبية، 
أي أنـه ال توجـد عليـه آثـار أي اعتـداء 
جنـي، منوًهـا إىل أن عدم وجـود آثار 
اعتـداء ال تنفـي وقوعـه، بحسـب نـص 

السـوري. العقوبات  قانـون 
السـوري  العقوبـات  قانـون  وميـز 
درجتهـا  بحسـب  لاعتـداء  أنـواع  بـني 
والتـي مـن أشـدها االغتصاب، ثـم يأيت 
للحشـمة،  املنـايف  والفعـل  التحـرش، 

العامـة. لـآداب  والتعـرض 
االغتصـاب(  عـدا  )مـا  الجرائـم  وهـذه 
جنـح، أي ال تزيـد عقوبتهـا عن السـجن 

سـنوات. ثـاث  ملدة 
إىل  االغتصـاب  عقوبـة  تصـل  بينـا 
األشـغال الشـاقة مدة 15 عاًما، تشدد إىل 
21عاًمـا إذا كان املعتـدى عليـه قـارًصا.

املطالبـة  الحقوقيـة  األصـوات  وتعلـو 
السـورية  العقوبـات  قانـون  بتعديـل 
تشـديد  يتـم  التـي  السـن  برفـع 
ارتـكاب  حـال  يف  فيهـا  العقوبـة 
األطفـال،  عـىل  الجنسـية  االعتـداءات 
اعتبـار  معيـار  يكـون  أن  مـن  فبـداًل 
12 سـنة  الطفـل قـارًصا يتفـاوت بني 
يريـد  الحالـة،  بحسـب  سـنة،   16 و
عليـه  املعتـدى  اعتبـار  الحقوقيـون 
املعتمـد  الطفولـة  سـن  يف  قـارًصا 
يف القانـون املـدين واتفاقيـة حقـوق 
الطفـل، أي مـن الـوالدة وحتـى سـن 
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أسباب وآثار يخفيها الصمت
بعدهـم  ومـن  األهـل  يعامـل  غالبًـا 
املجتمـع مـن وقـع ضحيـة لاغتصـاب 
معاملـة املذنـب أو الرشيـك يف الجـرم، 

عمـره. طـوال  بذلـك  ويصمـه 
يف  السـلوك  هـذا  شـيخاين  ويعـزو 
مـا  األهـل  خشـية  إىل  املجتمـع 
جهـة  ومـن  “فضيحـة”،  يعتربونـه 

أخـرى يـام الطفـل املعتـدى عليه ألنه 
األضعـف. الطـرف 

بالتعامـل  السـلوك  آثـار هـذا  أمـا عـن 
مـع القضية فيوضـح شـيخاين، “اآلثار 
سـيئة جًدا عـىل الطفـل، فأحيانًـا ميتنع 
الطفـل عـن إخبـار أهلـه بسـبب خوفـه 
وهـذا طبيعـي، ألنـه ال يـدرك أنـه غـر 
الطفـل  يوهـم  املعتـدي  بينـا  مذنـب، 
بفضـح  ويهـدده  أنـه رشيـك ومذنـب، 
باإلضافـة  أحـًدا،  أخـرب  هـو  إن  أمـره 
املحيـط  مـن  الخـوف  مـن  حـاالت  إىل 
االجتاعـي، بسـبب مـا تسـبب لـه مـن 
تتحـول  نفسـية  واضطرابـات  أذى، 

قهـري”. وسـواس  إىل  أحيانًـا 
الشـديدة، وهـي “حـاالت  اآلثـار  ومـن 
أن  ميكـن  شـيخاين،  بحسـب  قليلـة”، 
يتحـول من تعـرض العتـداء يف طفولته 
هـذا  الختبـار  محاولـة  يف  معتـد،  إىل 
الفعـل الـذي ارتكبـه املعتدي منـذ زمن، 
أو مـن املمكـن أن ينعكس لـدى املعتدى 
عليه بسـلوكيات جنسـية شـاذة، إن هي 

تضافـرت مـع عوامـل أخرى.

“تكتم على القضية.. ال تخبر أحًدا.. وإال ستعاقب”، هكذا 
يقابل بعض األهالي أطفالهم عند علمهم بتعرضهم 

النتهاك يندرج في إطار العنف الجنسي، ومع التلويح 
بالعقوبة يعيش الطفل جًوا من “العار” والشعور بالذنب 

والخشية من “فضح” القضية.
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مجتمع

 بحسـب أرقـام منظمـة الصحـة العامليـة، فـإن 
نسـبة الربـع مـن مجمـوع األشـخاص البالغني 
الجسـدي يف  لإيـذاء  تعرضهـم  عـن  يبلّغـون 
مرحلـة الطفولـة، وإن واحـدة مـن بـني خمس 
نسـاء وواحـًدا من بـني 13 رجـًا يبلغـون عن 
تعرضهـم لإيـذاء الجني يف مرحلـة الطفولة.

لإيـذاء  األطفـال  مـن  كثـر  يتعـرض  كـا 
العاطفـي )الـذي يُشـار إليه يف بعـض األحيان 

واإلهـال. النفـي(  اإليـذاء  مبصطلـح 
ويف النزاعـات املسـلحة ومسـتوطنات الاجئني 
للعنـف  خـاص،  بوجـه  الفتيـات،  تتعـرض 
قبـل  مـن  واإليـذاء  واالسـتغال  الجنـي 
املقاتلـني وقـوات األمـن وأعضـاء مجتمعاتهـن 
املحليـة والعاملـني يف مجـال املعونـة وغرهم.

منظمـة  تقديـرات  أشـارت   ،2002 عـام  يف 
الصحـة العامليـة إىل أن 150 مليـون فتاة و73 
مليـون صبـي دون سـن 18 سـنة أجـربوا عىل 
مارسـة الجنـس القـرسي أو غره من أشـكال 
التـي تنطـوي عـىل اتصـال  الجنـي  العنـف 

. ي جسد
يتـم  آخريـن  مايـني  هنـاك  أن  املرجـح  ومـن 
اإلباحيـة  املـواد  أو  الدعـارة  يف  اسـتغالهم 
كل عـام، ويف أغلـب األحيـان يتـم إغراؤهـم أو 
إجبارهـم مـن خـال الوعـود الكاذبـة والجهل 
باملخاطـر. ورغـم ذلـك فـإن الحجـم الحقيقـي 
بسـبب  مخفيًـا،  زال  مـا  الجنـي  للعنـف 

املرشوعـة. وغـر  الحساسـة  طبيعتـه 
كـا أن معظـم األطفـال واألرس ال يبلغـون عـن 

وصمـة  بسـبب  واالسـتغال  اإليـذاء  حـاالت 
العـار والخـوف وانعـدام الثقـة يف السـلطات، 
االجتاعـي  التسـامح  عـدم  يسـهم  وكذلـك 
اإلبـاغ، بحسـب  الوعـي يف ضعـف  وانعـدام 

“يونيسـيف”.
العنـف  أن  إىل  “يونيسـيف”  أدلـة  وتشـر 
الجنـي ميكـن أن تكـون لـه عواقـب خطـرة 
وتأثـرات  األجـل،  وطويلـة  األجـل  قصـرة 
فقـط  ليـس  واجتاعيـة،  ونفسـية  بدنيـة 
بالنسـبة للبنـات أو األوالد، ولكـن أيًضا ألرسهم 
تزايـد  يشـمل  وهـذا  املحليـة.  ومجتمعاتهـم 
مخاطـر األمـراض، والحمـل غر املرغـوب فيه، 
والضغـوط النفسـية ووصمـة العـار والتمييـز 

دراسـية. صعوبـات  ومواجهـة 

أرقام أممية عن العنف الجنسي ضد األطفال



15عنب بلدي - السنة السابعة - العدد 340 - األحد 26 آب/أغسطس 2018

رعاية ضحية االعتداء الجنسي
نـوع  بحسـب  الرعايـة  أنـواع  تختلـف 
الطفـل،  لـه  تعـرض  الـذي  االعتـداء 
فهنـاك التحـرش ملـرة واحـدة أو التحرش 
االغتصـاب، وكل هـذه  املتكـرر، وأحيانًـا 
األفعـال لهـا أعـراض يجـب أن ياحظهـا 

األهـل.
حـاالت  هنـاك  أن  إىل  شـيخاين  وينـوه 
أي  العائلـة  مـن  املعتـدي  فيهـا  يكـون 
املحيـط املألـوف للطفـل، ويتمتـع أصـًا 
معاملـة  يعاملـون  فـا  الطفـل  بثقـة 
الغربـاء، وهـذه تعـد حالـة مـن الحاالت 
التـي يتسـر فيهـا األهـل عـىل االعتـداء 
عـدم  بحجـة  لطفلهـم،  حصـل  الـذي 

بالعائلـة. العـار  إلحـاق 
األهـل  يكـون  أن  يجـب  األصـل  يف 
حريصـني عـىل تعامـل املحيـط القريـب 
يثقـوا  أال  ويجـب  طفلهـم،  مـع  منهـم 
بجميـع النـاس حتـى األقارب، هـذا النوع 
من السـلوكيات يجب أن يكـون مضبوطًا، 
ويجـب االنتبـاه مـن عامـات قـد تظهـر 
عـىل الطفـل، منهـا خوفـه مـن االختاط 
واضطـراب يف سـلوكه  النـاس،  ببعـض 
باإلضافـة إىل مشـاكل صحية، قـد تظهر 

لديـه، عـىل حـد قـول شـيخاين.
ورغـم أنهـا صدمـة لألهـل إال أن صـوت 
املسـيطر،  هـو  يكـون  أن  يجـب  العقـل 
فالطفـل ليـس مذنبًـا بـكل األحـوال، إمنا 
هـو ضحيـة ونـاج مـن اعتـداء، ويجـب 
تجربتـه  عـن  للتكلـم  مجـااًل  يعطـى  أن 
والتواصـل مع اآلخريـن، وتشـجيعه عىل 
مينحـه  ذلـك  ألن  باملجتمـع،  االنخـراط 
شـعوًرا باالطمئنـان والثقـة مبـن حولـه.
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 هناك حاالت يكون فيها المعتدي من العائلة أي 
المحيط المألوف للطفل، ويتمتع أصاًل بثقة الطفل فال 
يعاملون معاملة الغرباء، وهذه تعد حالة من الحاالت 

التي يتستر فيها األهل على االعتداء الذي حصل 
لطفلهم، بحجة عدم إلحاق العار بالعائلة

مجتمع

يف املقال السابق ناقشت عدم إمكانية تحقيق 
العدالة للسوريني داخل سوريا، بجميع أشكالها مبا 
فيها العدالة االنتقالية، طاملا يقبع نظام األسد عى 
سدة الحكم يف سوريا، مسيطًرا عى أجهزة الدولة 

القضائية والتريعية والتنفيذية، فهو لن يحاكم 
نفسه.

سأتحدث هنا عن تجارب أمم أخرى باختصار، مع 
الرتكيز عى النقاط الرئيسة يف كل تجربة، وأوجه 

الشبه مع الحالة السورية. ميكن العودة إىل املراجع 
أدناه ملزيد من التفاصيل حول هذه التجارب.

مل تبدأ عمليات العدالة االنتقالية يف أشهر أمثلتها 
يف دول العامل إال بعد هزمية أو سقوط النظام أو 

املجموعة املرتكبة للجرائم، عسكريًا أو سياسًيا.

رواندا
عام 1994، حني كانت سوريا تنّئ تحت حكم حافظ 

األسد، وإعالمه وحيد القناة، مل يسمع السوريون 
عن مقتل مليون رواندي خالل مئة يوم، ومل يقرؤوا 

عن أهوال هذه اإلبادة الجامعية التي شهدتها رواندا، 
التي استهدف فيها كثريون من عرق الهوتو نحو 

مليون شخص من عرق التوتيس، بتوجيه من النظام 
الحاكم املنتمي للهوتو، وإعالمه الذي استخدم 

الراديو والصحف لتأجيج الكراهية ضد عرق التوتيس 
بوصفهم مثاًل بـ "الرصاصري". كان السبب املبارش 

إلطالق هذه اإلبادة الجامعية هو مقتل الرئيس 
الرواندي، الذي زعم الهوتو أنه اغتيل عى يد جامعة 

مسلحة من التوتيس.
رغم وجود قوات من األمم املتحدة وبلجيكا إال أنها 
مل تتدخل لوقف اإلبادة الجامعية، التي مل تنته إال 

بسيطرة قوات مسلحة من التوتيس عى العاصمة، 
بدعم من دولة أوغندة، ثم تأسيسها لحكومة 

توافقية.
هزمية الهوتو هي ما فسح املجال ملرحلة جديدة 
يف البالد وإطالق عملية العدالة االنتقالية، رغم 

أنه تخللها كثري من التسييس وتعرضت النتقادات 
عديدة. تأسست محكمة رواندا الدولية بطلب من 
حكومة رواندا، وضّمت يف صالحياتها محاسبة 

األشخاص املسؤولني عن الجرائم أدناه، إن ارتكبت 
كجزء من هجوم واسع وممنهج عى أي من املدنيني 

ألسباب عرقية أو دينية، وأضافت إليها األسباب 
السياسية، وهو ما ينطبق عى جرائم نظام األسد 

ضد املدنيني يف سوريا:
القتل، اإلبادة، االسرتقاق، السجن، التعذيب، 

االغتصاب، االضطهاد ألسباب سياسية، سائر 
األفعال غري اإلنسانية.

دولة جنوب إفريقيا
بعد نحو 50 عاًما من سيطرة نظام الفصل العنرصي 

يف دولة جنوب إفريقيا، سقط هذا النظام رسمًيا 
عام 1994، بجهود شعبية وضغط دويل بريطاين 

وأمرييك باملقام األول. قام نظام األبارتايد أو الفصل 
العنرصي عى سيطرة أقلية بيضاء عى األغلبية 

يف هذا البلد اإلفريقي، وارتكب فيها أبشع املجازر 
والجرائم وانتهاكات حقوق اإلنسان.

بعد سـقوط هذا النظـام، انطلقت عملية 
العدالة االنتقالية بتأسـيس "لجنـة الحقيقة 

1995، التي أنشـأها الربملان.  واملصالحة" عام 
تضمـن تقرير لجنة الحقيقـة واملصالحة الذي 
22 ألًفا من  1998 شـهادات أكرث من  نر عام 

الضحايا والشـهود، نحو ألفني منهـا كانت علنية 
يف جلسـات اسـتامع عامة، لكن هذه العملية 
وصفـت بالنهاية أنهـا بال جدوى ومل تقدم ما 

هو مطلـوب منها، وكانت اسـتعراضية أكرث منها 
وتعويضهم. الضحايا  لحقوق  اسـتعادة 

األرجنتين
نفذ العسـكر انقالبًا يف األرجنتني عام 1976، 

وحكموا البالد بيد من حديد، بإجراءات مشـابهة 
النقالب حافظ األسـد يف سوريا، لكن النظام 
الديكتاتوري يف األرجنتني سـقط عام 1983. 

خالل فرتة سـيطرته نكل هذا النظام مبعارضيه، 
وأخفـى نحو 30 ألًفا قرًسا، يف حملة من اإلرهاب 

والتعذيب واالختطاف. بعد سـقوطه بدأت 
األرجنتـني مرحلة طويلة وصعبة ملواجهة إرث 

هذه االنتهاكات ولتدعيم سـيادة القانون، فأسست 
"اللجنة الوطنية املعنية باإلخفاء" مبرسـوم 

رئايس. 
حاكمت اللجنة عدًدا من املرتكبني، ثم تعرضت 

إلخفاقات ومعارضة من املرتكبني السابقني، وبعد 
ذلك تحول العمل للوصول إىل العدالة إىل عمل مدين 

مرتكزًا إىل نضال أصحاب الحق وأهايل الضحايا 
بأنفسهم يف رفع الدعاوى ومالحقة املرتكبني 

قضائًيا، والذين ال يزالون يعملون حتى اليوم من أجل 
الوصول إىل العدالة.

تشيلي
أىت الجرنال أوغسـتو بينوشيه إىل حكم تشييل 

بانقالب عسـكري عام 1973، وحكم البالد 
بديكتاتورية مجرمة اضطهدت األحزاب السياسـية 

واملعارضـني، مخلًفا نحو ثالثة آالف قتيل أو 
مفقـود، وعذب نحو 28 ألًفا، ودفع نحو 200 ألف 

للهرب من البالد إىل املنفى، مامرًسـا إرهاب الدولة، 
وسـميت هذه املجازر بـ "اإلبادة السياسية" أو 

"بولتيسايد".
سقط نظام بينوشيه لكنه مل يتعرض للمحاكمة 

حينها، لتسلمه منصب قائد الجيش وهو ما منحه 
حصانة، وفشلت جميع محاوالت محاكمته حتى 

وفاته يف مشفى عسكري عام 2006.
اتخذت حكومة تشييل بعض اإلجراءات للوصول 

للعدالة، لكن حتى اليوم ال يزال الضحايا يكافحون 
لرفع الدعاوى والوصول لحقوقهم.

العدالة االنتقالية ليسـت قالًبا جامًدا تستخدمه 
األمم، ورغم تفاوت إجراءاتها وأهدافها الرئيسـة 
إال أنها وحسـب التجارب السابقة غري ممكنة يف 

سوريا األسـد. تحقيق العدالة هو أحد ضامنات 
عدم تكـرار الجرائم. من حق جميع الضحايا 

املطالبة بالعدالة خارج سـوريا، الستحالتها يف 
وطنهم األم، ومن حقهم التمسـك بعدم العودة إىل 
سـوريا األسد طاملا مل يصلوا إىل العدالة، ألن عدم 
الوصول إليها يعني أن نظام األسـد ال يزال يشكل 

تهديـًدا خطريًا لهم، برفضه االعرتاف بجرامئه 
ومحاسـبة املرتكبني، وبالتايل استمرار هذه 

الجرائم، وعدم إمكانية تصنيف سـوريا بلًدا آمًنا 
إليه.  أهله  لعودة 

هذا هو املعيار الحقيقي إلعادة الالجئني، أما الرحالت 
املكوكية لبوتني ومحاولته إقناع الحكومات بإعادة 

الالجئني مقابل متويل إعادة إعامر سوريا أو ملصالح 
أخرى فال تعدو كونها إضافة العتبار الالجئني 

ورقة مفاوضات ال ملًفا مستقاًل وحساًسا. كام 
أن ترصيحات األسد وعصابته يف رغبتهم بإعادة 
الالجئني أقل قيمة من قذارة يف أسفل حذاء طفل 

الجئ، وال قيمة لها حسب القوانني الدولية ورشوط 
عودة الالجئني.

مراجع
اللجنة الدولية للصليب األحمر

األمم املتحدة
محكمة رواندا الدولية
مركز العدالة االنتقالية

العدالة للسوريين

7 -  دروس أمم أخرى
في الصراع والعدالة

سلسلة يكتبها منصور العمري

ما هو العنف الجنسي 
ضد األطفال؟

يشـكل العنـف الجني ضـد األطفال 
الطفـل،  لحقـوق  جسـيًا  انتهـاكًا 
املتحـدة  األمـم  منظمـة  بحسـب 
لحقـوق الطفـل )يونيسـيف(، ومـع 
ذلـك فهـو ميثـل أيًضـا واقًعـا عامليًا 
جميـع  وبـني  البلـدان  جميـع  يف 
الفئـات االجتاعيـة، وهو يأخذ شـكل 
أو  االغتصـاب  أو  الجنـي  االعتـداء 
التحـرش الجنـي أو االسـتغال يف 

اإلباحيـة. املـواد  أو  الدعـارة 
أو  املنـازل  يف  يحـدث  أن  وميكـن 
أماكـن  أو  املـدارس  أو  املؤسسـات 
العمـل أو مرافـق السـفر والسـياحة، 
وتحـذر “يونيسـيف “ من أن تسـهم 
الهواتـف النقالـة واإلنرنـت، بشـكل 
متزايـد، يف تعريـض األطفال ملخاطر 
العنف الجنـي، ألن بعـض البالغني 
يبحثـون عـىل اإلنرنـت سـعيًا وراء 
إقامـة عاقـات جنسـية مـع أطفـال.
وتوجـد زيادة يف عدد وتـداول صور 
االعتـداء عـىل األطفال، وكذلك يرسـل 
األطفـال لبعضهـم البعض رسـائل أو 
صوًرا جنسـية عىل هواتفهـم النقالة، 
مـا يسـمى “sexting” أو “الرسـائل 
يعرضهـم  الـذي  األمـر  الجنسـية”، 

ملخاطـر أخـرى من االسـتغال.
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تحقيق  عدم  من  الشمسية  الوقاية  كريمات  مستخدمي  من  عدد  يشكو 
النصائح  من  عدًدا  لكن  الكريمات،  هذه  استخدام  من  تذكر  فائدة 

المرجوة.  الفائدة  لهم  تحقق  قد  المستخدمون  يطبقها  التي  والتدابير 
المساعدة: النصائح  أبرز  وهنا 

عامـل  ذي  شـمي  واٍق  اسـتخدام 
حايـة 15 عـىل األقـل، فهـو مينح 
مـن   90% مـن  للبـرشة  حايـة 
تأثـرات األشـعة الشمسـية الضارة.
اسـتخدام واٍق شمي واسـع املدى، 
أي أنـه يحمـي البـرشة مـن أشـعة 

.UVA UVB إضافـة إىل  الشـمس 
اسـتخدام واٍق شـمي مناسب لنوع 
البـرشة ولونهـا، فمكونـات الواقـي 
للبـرشة الجافـة مثـًا تختلـف قليًا 
عـن مكونات واقـي البـرشة الدهنية 

أو الحساسـة.
اسـتخدام واقي الشـمس قبل نصف 
املنـزل  مـن  الخـروج  مـن  سـاعة 

امتصاصـه.  للبـرشة  ليتسـنى 
تكـرار تطبيـق الواقـي كل سـاعتني 
الواقيـات  فمعظـم  األقـل،  عـىل 
بعـد  كفاءتهـا  تفقـد  الشمسـية 

التطبيـق. مـن  سـاعتني 
وضـع الواقـي عـىل جميـع املناطق 
املعرضـة كالرقبـة واليديـن واألقدام 

وليـس فقـط عـىل الوجه.
اسـتخدام كميـة كافيـة مـن الواقي 
بحيث يغطـي البرشة بطبقـة واحدة 

وواضحة.
يف  الشـمي  الواقـي  اسـتخدام 
الجـو الغائـم وليـس فقـط يف الجو 

املشـمس، فحـوايل %40 من أشـعة 
الشـمس الضـارة للبـرشة تصل إىل 

الغائـم. الجـو  األرض يف 
وأظهرت دراسـة أجراهـا باحثون يف 
جامعـة “كينـج كوليـج” الربيطانية 
مـن  الوقايـة  ومراهـم  كرميـات  أن 
نصـف  مـن  أقـل  تعطـي  الشـمس 
املتوقعـة، وسـط مخـاوف  الفائـدة 
يف  الكافيـة  فاعليتهـا  عـدم  مـن 

الوقايـة مـن رسطانـات الجلـد.
“إندبندنت”  ونقـل موقـع صحيفـة 
متـوز  مـن   25 يف  الربيطانيـة، 
التـي  الدراسـة  نتائـج  املـايض، 
وجـدت أن الكرميـات التـي تحمـل 
 )SPF( عامـل الحايـة من الشـمس
 40% بنسـبة  تحمـي   ،50 بدرجـة 
فقـط مـا هـو متوقّـع، وفـق مـا 

بلـدي. عنـب  ترجمـت 
العـامل يف البيولوجيـا الضوئية الذي 
قـاد الدراسـة، الربوفيسـور أنتـوين 
يونـغ، أكد أهميـة كرميـات الحاية 
أخطـار  تقليـل  يف  الشـمس  مـن 
لكنـه  الجلـد،  برسطانـات  اإلصابـة 
أسـاليب  مراجعـة  بـرورة  أوىص 
تطبيقها عـىل الجلد والكميـات التي 

مـن املفـرض أن تسـتخدم.
ويطبق مسـتخدمو كرميـات الوقاية 

 20 بـني  مـا  عـادة  الشـمس  مـن 
و%60 مـا هـو مطلـوب لتحقيـق 
عـىل  عنـه  املعلـن  الحايـة  عامـل 

العبـوات.
لذلـك أوصت الدراسـة باتباع “قاعدة 
ملعقة شـاي” لتطبيـق كريم الحاية 
مـن أشـعة الشـمس، وذلـك بوضـع 
حـوايل نصـف ملعقـة صغـرة من 
الكريـم عـىل كل ذراع، أو عىل الوجه 
والرقبـة، بينـا تحتاج بقيـة مناطق 
الجسـم إىل مقـدار ملعقة شـاي من 

لكريم. ا
مـن  الوقايـة  كرميـات  تكفـي  وال 
الحايـة مـن  الشـمس وحدهـا يف 
بـل  الجلـد،  عـىل  الضـارة  اآلثـار 
مابـس  بارتـداء  األطبـاء  ينصـح 
مناسـبة ووضـع القبعـات يف فـرة 

لصيـف. ا
البنفسـجية  فـوق  األشـعة  وتـؤدي 
للشـمس إىل إتـاف الحمض النووي 
يف الجلـد، مـا يزيـد مـن احتاليـة 

اإلصابـة بالرسطانـات.
التعـرض  يعـّد  ذلـك،  إىل  إضافـة 
سـببًا  الشـمس  ألشـعة  املبـارش 
مبـارًشا يف ترهـات الجلـد وظهور 
غـر  الجلديـة  والتصبغـات  البقـع 

بهـا. املرغـوب 

هل تستخدمها لحماية بشرتك
في فصل الصيف؟

نصائح
لالستفادة  من كريمات الوقاية 

ما الذي تعرفه عن نبات

البابونج

البابونج Chamomile هو االسـم الشـائع لعدد 
مـن أزهـار األقحـوان، وهو مـن أكـرث النباتات 
شـهرة بني النـاس، يسـتخدم يف الطـب البديل 
منـذ القـدم، وال يـزال شـائًعا ومسـتخدًما يف 

الحايل. الزمـن 
ينتمـي نبـات البابونـج إىل الفصيلـة النجمية، 
ولـه العديد من األنـواع، أزهاره بيضاء وسـطها 
أصفـر، عطريـة تتمتـع برائحـة ذكيـة، يراوح 
15 و50 سـنتيمرًا  العشـبة مـا بـني  ارتفـاع 
حسـب النـوع، وينتـرش وجـود البابونـج يف 
الحقـول وعـىل أطـراف األودية وحـول املنازل، 
مـن  أسـابيع   8 إىل   6 بعـد  النباتـات  وتزهـر 

. عتها زرا
نبـات  أنـواع  مـن  نوعـني  اسـتعال  ويتـم 
البابونج لألغـراض الصحيـة: البابونج األملاين، 
ويعتـرب  اإلنكليـزي،  أو  الرومـاين  والبابونـج 
البابونـج األملاين هو األكرث اسـتعااًل وشـيوًعا.
تحتـوي أزهـار البابونـج عـىل زيـت طيـار له 
محتويـات  وأهـم  املعروفـة،  البابونـج  رائحـة 
هـذا الزيـت: األزولـني، الكازولـني، فافونات 
)فافـون جليكوسـيد(، هيدروكـي كومارين، 
“األزولـني”  مـادة  وتكسـب  هاميـة،  ومـواد 
البابونـج تأثـره الشـايف، وهـي تشـبه زيـت 
الزيتـون املحتـوي عـىل حوامـض دهنيـة غر 

. مشبعة

االستخدامات الطبية 
ملشـكات الجهـاز الهضمـي: للبابونـج تأثـر 
قـوي مضـاد للتشـنجات، لذلـك فهو يسـتخدم 
األمعـاء،  وتشـنجات  املعـدة  تشـنجات  لعـاج 
املعـدة  التهـاب  واالنتفـاخ،  البطـن  غـازات 
واألمعـاء، اإلسـهال عند األطفال، عـاج متازمة 
القولـون العصبـي، يسـهم يف تهدئـة أمل قرحة 

. ة ملعد ا
للـدورة الشـهرية عند النسـاء: يعمـل البابونج 
عـىل التقليـل مـن األمل الناتـج عـن انقباضات 
الرحـم، ويعمـل عىل منـح االسـرخاء لعضات 
الرحـم عـن طريق زيادة مسـتويات املـواد التي 

تعمـل عـىل ذلك.
الضطرابـات القلـق واالكتئـاب: تعتـرب مركبات 
الفافونويـد وتأثرهـا عـىل الجهـاز العصبـي 
املركـزي مسـؤولة عـن التأثـر املزيـل للقلـق 

واالكتئـاب.
الضطرابـات النـوم: لقدرته عـىل العمل كمهدئ 
فإنـه يسـتخدم للتخلص مـن األرق والنـوم ليًا 

مـن دون كوابيس.
اسـتعال  طريـق  عـن  النسـائية:  االلتهابـات 

املـايئ.  البابونـج  مسـتخلص  غسـول 
املشـاكل التنفسـية: لعـاج السـعال والتهابات 
التهـاب  الـربد،  نـزالت  الهوائيـة،  القصبـات 

األنـف، حمـى القـش.
عـىل  موضعيًـا  يسـتخدم  الجلديـة:  املشـاكل 
واألكزميـا،  الحـرشات،  لـدغ  لعـاج  البـرشة 
والجدري، وحروق الشـمس، والطفـح الجلدي، 
والتقرحـات،  والجـروح،  امللتهبـة،  البـرشة  و 
والصدفية، ويسـهم يف تقشـر البـرشة وتفتيح 
لونهـا إذ إنه يسـتخدم كمقرش طبيعـي للبرشة، 
ويخلـص البرشة مـن الجلد امليـت، ويعمل عىل 
ويحتـوي  والجلـد،  الوجـه  مسـامات  تضييـق 
عـىل العديـد من مضـادات األكسـدة ومضادات 
حـب  ظهـور  دون  تحـول  والتـي  االلتهـاب 

 . ب لشبا ا
للشـعر: يعـزز منو الشـعر نظـرًا الحتوائه عىل 
العديـد مـن العنـارص املطهـرة التي تسـهم يف 
التخلـص مـن الخايا امليتـة واألوسـاخ التي قد 

تقـف عائًقـا يف وجـه بصيـات الشـعر ومتنع 
منـو الشـعر مـا يسـمح بنمـو الشـعر مـرة 
أخـرى، إضافـة إىل ذلـك فـإن البابونـج يعزز 
األيـض ويسـهم يف رفـع مسـتوياتها  عمليـة 
ينمـو  يك  الشـعر  يسـاعد  ذاتـه  بحـد  وهـذا 
املـواد  البابونـج عـىل  يحتـوي  كـا  برسعـة، 
الروريـة لتغذيـة الشـعر ما يسـهم يف منع 
الشـعر، ومينـح  بصيـات  وتقصـف  انقسـام 
يف  يسـهم  كذلـك  واإلرشاق،  اللمعـان  الشـعر 
القضـاء عـىل قرشة الـرأس، كا أنـه يعمل عىل 

تهدئـة فـروة الـرأس املتهيجـة.
لتقويـة املناعـة: مـن أهـم فوائـده قدرتـه عىل 
التصـدي  املناعـة مـا يسـاعد عـىل  تحسـني 

املختلفـة. وامليكروبـات  لألمـراض 
تسـاعد املضمضـة بالبابونـج يف عـاج انتفاخ 
وتلـف النسـيج املخاطـّي للفـم الـذي يسـببه 

العـاج اإلشـعاعّي أو الكيـاوي.
لـه  األكسـدة مـا  البابونـج غنـي مبضـادات 
فوائـد  بعـض  فمـن  كبـرة،  صحيـة  فائـدة 
مضـادات األكسـدة القضـاء عـىل االلتهابـات، 
والحايـة مـن الرسطـان، ومـن ارتفـاع ضغط 
الـدم، ومـن السـكري، ومـن أمـراض القلـب، 
ومـن التهـاب املفاصـل والروماتيـزم، باإلضافة 

والتجاعيـد. الشـيخوخة  آثـار  مقاومـة  إىل 
فوائـد أخرى للبابونج: يلعـب دوًرا يف التخفيف 
مـن البواسـر، ويعترب البابونج فعـااًل يف عاج 
الصـداع والصـداع النصفـي ويعطـي مفعـواًل 

رسيًعـا يف ذلك.

األثار الجانبية للبابونج
يتـم  عندمـا  آمًنـا  البابونـج  تنـاول  يعتـرب 
اسـتهاكه بشـكل اعتيـادي، كا أن اسـتخدامه 
العاجـي املكثـف لفـرات زمنية قصـرة يعترب 
ولكـن  واألطفـال،  البالغـني  عنـد  أيًضـا  آمًنـا 
ال توجـد معلومـات كافيـة عـن أمـان تناولـه 

طويلـة. لفـرات 
ال تنصـح املـرأة الحامـل بتنـاول البابونـج ألنه 
منشـط قـوي للرحـم، كـا أنـه يحـوي عـىل 
تكـون  أن  ميكـن  التـي  االلتهـاب  مضـادات 

الحمـل. أثنـاء  خطـرة يف 
الحساسـة  األمـراض  يف  تجنبـه  يجـب  كـا 
والرحـم،  الثـدي،  رسطـان  مثـل  للهرمونـات، 
واملبيـض، وداء بطانـة الرحم الهاجـرة، وأورام 

الحميـدة. الليفيـة  الرحـم 
وألن للبابونـج أثـرًا مهدئًـا، فقـد يتفاعـل مـع 
األدويـة املهدئة واملخـدرة ويزيد مـن تأثراتها.

كذلـك فـإن البابونـج هـو مانـع طبيعـي لتخرث 
الـدم، لذلـك يجب تجنـب تناوله مع أدويـة موانع 

تخرث الـدم األخـرى وبخاصـة الوارفارين.

طرق تحضير البابونج
ميكن اسـتخدام أزهـار النبات أو النبات بشـكل 

كامـل، ويحر بعدة أشـكال:
شـاي البابونـج: يتـم غـي املـاء ثـم تضـاف 
أزهـار البابونـج، ويـرك الخليـط حتـى يـربد 
قليـًا ثـم يصفـى، وميكن اسـتخدامه لغسـيل 
ويفضـل  ويـرشب،  قليـًا  يحـىل  أو  الشـعر، 
املهـدئ،  لتأثـره  بسـاعة  النـوم  قبـل  تناولـه 
كـا ميكـن اسـتخدام جرعـة قليلـة من شـاي 
كمضمضـة  املحـىل  وغـر  البـارد  البابونـج 

الفـم. تقرحـات  لتهدئـة 
كـادات البابونـج: تحـر عـرب غـي ليرين 
مـن املـاء املضـاف إليـه أزهـار البابونـج، ثـم 
عـىل  توضـع  ثـم  بالخليـط،  املنشـفة  ترطـب 
املـكان املـراد عاجـه، وتـرك لــ 15 دقيقـة.
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اعترب برنارد لويس يف كتابه “مسـتقبل 
الـرق  منطقـة  أن  األوسـط”  الـرق 
تقريـر  عـى  أقـدر  أصبحـت  األوسـط 
مصريهـا واتخاذ قراراتها املسـتقلة، إىل 
جانـب تحليله بعـض أصعـب املعضالت 
السـاحة  يف  املسـتعصية  والتناقضـات 
تعريـف  يشـمل  وال  أوسـطية،  الـرق 
لويـس بلدان الـرق األوسـط التقليدية 
كسـوريا وإيـران وإرسائيل والعـراق بل 
يشـمل معظم دول العامل اإلسـالمي مبا 

فيهـا جمهوريات آسـيا الوسـطى.
ويقـدم برنـارد صـورة أساسـية لعـامل 
يقـف عـى حافـة السـقوط أو العظمة 
يف املنطقـة، يف كتابـه املنشـور مطلع 

الجديدة. األلفيـة 
اهتمـت تنبـؤات لويـس بتقديـم رؤيـة 
مسـتقبلية للمنطقة وعالقتهـا بالغرب، 
السياسـية  التغـريات  توقـع  محـاواًل 
والفكريـة التـي سـتطرأ عـى املنطقة.

وتوقـع لويـس تزايـد التأثـري األمرييك 
الخـروج  جانـب  إىل  كبـري  بشـكل 
بـه  تؤثـر  الـذي  الحيـز  مـن  الـرويس 
موسـكو بشـكل مرحيل، ولكن باملقابل 
تصعد النظريـات التآمرية ضـد إرسائيل 

وأمريـكا والغـرب بشـكل عـام.
حـركات  ظهـور  الكاتـب  ويسـترف 
تضعـف  الطابـع  معتدلـة  إسـالمية 
التيـارات األصوليـة، إىل جانـب خـروج 
األخـرية  قلـب  مـن  الحـركات  تلـك 

عنهـا. ومنبثقـة 
ويؤكـد لويس يف كتابـه أن أي انتخابات 
األوسـط  الـرق  يف  وعادلـة  نزيهـة 
لإلسـالميني  كبـريًا  فـوًزا  ستشـهد 
العلامنيـني، نتيجة النتشـارهم الواسـع 
باملنطقـة، إىل جانـب ابتعـاد الناس عن 

الليـربايل. الطابـع  األحـزاب ذات 
وشـملت توقعـات الكاتـب أن الوسـائل 
يف  التكنولوجيـة  والثـورة  اإلعالميـة 
سـتؤثر  االتصـاالت  وتقنيـات  أدوات 
بإحسـاس التيارات املسـلمة واملسـلمني 
بشـكل عام بواقعهـم السـيئ، والحاجة 
امللحـة للتغيـري واالنفتـاح نحـو واقـع 
الكاتـب  اسـترافات  لتجـد  أفضـل، 
طريقهـا إىل النور يف الوقـت الحايل ال 

سـيام بعـد ثـورات الربيـع العـريب.
ستشـهد  املنطقـة  أن  الكاتـب  ويـرى 
رصاًعـا عـى قيـادة العـامل اإلسـالمي 
إيـران وتركيـا، بينـام لـن تشـهد  بـني 
القضيـة الفلسـطينية أي تغيـري وسـط 

القيـادة. عـى  الـرصاع  ذاك 
ويناقـش لورانس املولـود يف أيار 1916 
إنكليزيـة  يف لنـدن مـن أرسة يهوديـة 
عـدة قضايـا قـد تحـدث يف املسـتقبل 
واملتغـريات  تحليالتـه  عـى  معتمـًدا 

املنطقـة. يف  السياسـية 
الوطـن  يف   2000 عـام  الكتـاب  نـر 
العـريب وهـو مؤلـف مـن 136 صفحة 

القطـع. متوسـطة 

مستقبل 
الشرق األوسط

تنبؤات برنارد لويس 

كتاب

عنب بلدي -  تميم عبيد

تتميـز القصـص بأنهـا تبقـى عالقـة 
يف األذهـان، وميكنك االسـتفادة منها 
إلنشـاء فيديـو مشـوق يسـلط الضوء 
عـىل قضيـة تهمـك، لكـن مـا املبادئ 
األساسـية لـرسد قصص مؤثـرة عىل 

؟ تك قنا

استراتيجية للفيديو
حـول  فيديوهـات  إنشـاء  أن  شـك  ال 
ممتًعـا  أمـرًا  يعـد  تهمـك  مواضيـع 
ووسـيلة مناسـبة للتعبر عـن أفكارك 
بتنظيـم  ننصحـك  لذلـك،  املتعـددة، 
أفـكارك ووضـع خطة عمل باالسـتناد 

التاليـة: العنـارص  إىل 

اختيار  الفيديـو: يسـاعدك  تنسـيق 
مناقشـته  تريـد  الـذي  املوضـوع 
أو  الفيديـو  نـوع  تحديـد  يف 
تريـد  التـي  الفيديوهـات  سلسـلة 
بـني  االختيـار  وميكنـك  إنشـاءها، 
التنسـيقات  مـن  واسـعة  مجموعـة 
املتاحـة، ال بـل ميكنـك أيًضـا إنشـاء 
تنسـيق خـاص بـك. وهنـاك بعـض 
يوتيـوب  عـىل  الرائجـة  التنسـيقات 
لهـذا النـوع مـن الفيديوهـات، منها 

الهزلية  واملقاطـع  الفيديـو  مدونـات 
الوثائقيـة  واملقاطـع  واملقابـات 

املُرتجلـة. واملَشـاهد 

الجمهـور: َمـن الجمهور الـذي تريد 
جمهـور  لديـك  كان  إذا  اسـتهدافه؟ 
يتابـع قناتـك، ميكنـك الركيـز عـىل 
تنسـيقات الفيديـو التي تنـال إعجابه 
اسـتخدام  أردت  وإذا  يتوقعهـا.  أو 
أسـلوب مختلـف، مـن املستحسـن أن 
تُعلـم جمهـورك مسـبًقا وتـرشح لـه 

األسـباب.

تكـرار املوضوع: من املفيـد أن تحدد 
كـم فيديو أو محتـوى ترغب يف نرشه 
حول هذا املوضوع باألسـلوب نفسـه، 
فهـل تريد مثًا إنشـاء فيديـو واحد أم 
سلسـلة فيديوهات؟ إن إنشـاء سلسلة 
فيديوهـات يسـاعد يف تكويـن رابـط 
مـن  وكل  املشـاهدين  بـني  عاطفـي 
التـي  الفيديـو والرسـالة  شـخصيات 
تريـد إيصالهـا، ويتيـح لـك تطويـر 

هـذه العنـارص مـع الوقت.

عـن  التحـدث  إىل  مضطـرًا  لسـت 
قصـر،  فيديـو  يف  شـائكة  مسـألة 
لتخصيـص  مسـتعدون  فاملشـاهدون 

وقت لاسـتاع إليـك والتفاعـل معك، 
لـذا خصـص الوقـت الـكايف ملعالجة 
إنهـاء  التـي تهمـك، حـاول  القضيـة 
تحـث  مشـوقة  بطريقـة  الفيديـو 
العـودة إىل قناتـك  املشـاهدين عـىل 

املسـتجدات. ملعرفـة 
 

صياغة القصة
يف  ملسـاعدتك  مهـًا  البحـث  يعتـرب 
فهـم الوقائع وتحديد رسـالتك بشـكل 
جاهـزًا  تصبـح  وعندمـا  واضـح، 
ملشـاركة رسـالتك، ننصحـك بالركيز 
مـع  عاطفـي  رابـط  تكويـن  عـىل 

رسـائلك. إليصـال  املشـاهدين 
تتمحـور القصـة عـادة حـول سـرة 
يكـون  وقـد  يهمـك  شـخص  حيـاة 
معـه،  تعمـل  الواقـع  مـن  شـخًصا 
ويواجـه هذا الشـخص عوائـق يحاول 
ويجـب  أهدافـه،  لتحقيـق  تجاوزهـا 
اتبـاع هـذه الحبكـة حتى عند إنشـاء 
مسـألة  مناقشـة  أو  وثائقـي  فيديـو 
عـادة  القصـص  وتتبـع  اجتاعيـة، 

ترتيبًـا معيًنـا:
بداية القصة أو الحدث املحرِك.

العقدة أو تصاعد األحداث.
الحـل حيـث ينجـح بطـل القصـة أو 

يفشـل يف تحقيـق أهدافـه.

كيف توصل رسالتك من خالل 
حبكة القصة

عليـك أن تفكـر يف التأثـر العاطفـي 
الـذي تريـد إحداثـه لدى املشـاهدين، 
وتذكـر أن االكتفاء بـرسد اإلحصائيات 
قـد يشـعر جمهـورك بامللـل ويدفعـه 
لذلـك،  املشـاهدة،  عـن  التوقـف  إىل 
مـن األفضـل التأثـر يف املشـاهدين 
مـن خـال تحريـك عواطفهـم وإثارة 
أو  الحاسـة  أو  السـعادة  مشـاعر 
الحنـني لديهـم، وال تنـى أن النـربة 
وأن  جـًدا  مهمـة  تسـتخدمها  التـي 
تولـد  والسـلبية  اإليجابيـة  املشـاعر 
ردود فعـل مختلفـة لـدى الجمهـور، 
هدفـك  يكـون  أن  يجـب  هنـا،  مـن 
يتذكـره  أن  تريـد  الـذي  واملغـزى 
واضحـني  رسـالتك  مـن  املشـاهدون 

متاًمـا.

جوهـر  املحتـوى  منشـئو  يشـكل 
لـذا  يوتيـوب، وصوتـك هـو قوتـك، 
اسـتخدمه للتعبـر عن رأيـك، ميكنك 
أن تشـارك قصـة اختربتهـا شـخصيًا 
وجوانبهـا،  تفاصيلهـا  كل  وتعـرف 
تجـارب  عـن  االستفسـار  ميكنـك  أو 
شـخص آخـر لتقـدم لـه الدعـم مـن 

قناتـك. خـال رسد قصتـه عـىل 

سينما

“ألعاب الجوع”..
الثورة التي عادت إلى الحياة مجدًدا

تـدور القصـة يف فيلـم “ألعـاب الجوع” 
تدعـى  عاًمـا   16 بعمـر  فتـاة  حـول 
كاتنيـس إيفرديـن، تعيـش يف املسـتقبل 
يف  بريـم،  الصغـرة  وأختهـا  أمهـا  مـع 
مـن  واملكونـة  بانيـم،  تدعـى  دولـة 
الغنيـة وتحيط  )العاصمـة(  “الكابيتـال” 

فقـرية. مقاطعـة   12 بهـا 
تقـوم “الكابيتـال” بــ ”ألعـاب الجـوع” 
للمقاطعـات  جامعـي  كعقـاب  سـنويًا 
كافـة، بسـبب محاولتها الثـورة ومحاولة 
االنقـالب عليها يف السـابق، إذ يتم اختيار 
شـاب وفتاة مـن كل مقاطعة عـن طريق 
قرعـة معروفـة باسـم “الحصـاد” تحدد 

املشـاركني. خاللها  مـن 
تقوم املسـابقة عـى قتال بني املنافسـني 
مفتـوح  مـكان  يف  املقاطعـات،  مـن 
“الكابيتـال”  بـه  تتحكـم  )امليـدان(، 
نـاجٍ  يتبقـى  حتـى  املنافسـات  وتسـتمر 

الحيـاة. قيـد  عـى  واحـد 

الصغـرى  أختهـا  كانتيـس عـى  تخـى 
بريـم، التـي تعيـش معهـا يف املقاطعـة 
12، مـن الذهـاب إىل “األلعاب” السـنوية 
فتتطـوع لتحـل مكانهـا، إىل جانـب بيتا 

ميالريـك مـن ذات املقاطعـة.
لــ  وبيتـا  كاتنيـس  مـن  كل  تذهـب 
الجوع  ملباريـات  “الكابيتـال” لالسـتعداد 
الـدورة  يف  الفائـز  هامييتـش  ومعهـام 
مـن  ولتبـدأ  ”املباريـات”،  لــ  الخمسـني 
شـيقة  قصـة  يف  رحلتهـا  ذلـك  خـالل 
عى مـدار سـاعتني و20 دقيقـة، تُعرض 
مـن خاللهـا قصـة الثـورة التي عاشـتها 
تلـك املقاطعـات، والتحـدي الـذي فرضته 
مـام  املسـابقة  منظمـي  عـى  كانتيـس 
كونهـا  لهـم،  سياسـًيا  هدًفـا  جعلهـا 
أعـادت جـزًءا مـن التحـدي الذي شـهدته 

انتفاضتهـا. قمـع  قبـل  البـالد 
“ألعـاب  فيلـم  مـن  األول  الجـزء  عـرض 
وحقـق  سـنوات،  سـت  قبـل  الجـوع” 

دوالر  مليـون   67.3 االفتتـاح  يـوم  يف 
أول  يف  دوالر  مليـون  و152.5  أمريـيك، 
الرابـع  املركـز  يف  جعلـه  مـام  أسـبوع 
كأعـى إيـرادات يف أمريكا الشـاملية يف 

االفتتـاح. أسـبوع 
 )The Hunger Games( ”ألعـاب الجـوع“
هـو فيلـم خيـال علمـي مـن إنتـاج عـام 
يسـتند  روس،  غـاري  وإخـراج   2012
إىل الروايـة األوىل مـن سلسـلة “ألعـاب 

كولنـز. سـوزان  للكاتبـة  الجـوع” 
جاكسـون،  نينـا  إنتـاج  مـن  الفيلـم 
جـوش  لورانـس،  جينفـر  وبطولـة 
وودي  هيمسـورث،  ليـام  هوترسـن، 

. ن رلسـو ها
جزئـه  يف  حققـه  الـذي  النجـاح  عقـب 
عرضـا  آخريـن  جزأيـن  إنتـاج  تـم  األول 
2014، والقـا متابعـة   ،2013 يف عامـي 
واسـعة، وحصـل الفيلـم عـى تقييم 7.2 

 .”IMDB“ موقـع  عـى  التصويـت  يف 

يتمتع منشئو المحتوى على يوتيوب بمكانة فريدة تخولهم إحداث تأثير اجتماعي إيجابي من 
خالل التطرق بطريقة فعالة إلى المواضيع والمسائل الرائجة. احصل على األدوات التي تساعدك 

على إيصال رسالتك عبر يوتيوب.

سرد القصص 
بالفيديو إلحداث

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

اآلراء الواردة في الجريدة ال تعبر بالضرورة عن رأي عنب بلدي

برشلونة الطامح 
للعودة أوروبًيا

مانشستر 
سيتي والدوري 

اإلنكليزي

بايرن ميونخ 
“ديكتاتور” 

الدوري األلماني

يوفنتوس..
حملة تجهيز 

للدفاع عن اللقب

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 األكرث 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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هل نشاهد 
أبطااًل جدًدا 

هذا الموسم؟
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انطلقت دوريات كرة القدم األوروبية الكبرى مع بداية الشهر الحالي، وبدأ األبطال خطوة نحو األمام للتتويج بلقب جديد.
ولكن هل سيبقى أبطال تلك الدوريات أبطااًل، أم أن لبقية الفرق كلمة أخرى في الموسم الجديد؟

أبطال الدوريات األوروبية يدخلون بقوة لـ

الحفاظ على اللقب

بـدأ برشـلونة موسـم 2018 - 2019 بفوز مقنع 

عـى ضيفـه أالفيـس بثالثيـة، ليتابع مسـريته 

نحـو الدفاع عن لقبـه أواًل وحصـد اللقب 26 يف 

. مسريته

قـدم برشـلونة العـام املـايض موسـاًم ناجًحـا 

عـى الصعيـد املحيل ونجـح بالتتويـج بالثنائية 

)الـدوري والـكأس(.

رفـاق ليونيـل ميـيس قدمـوا عرًضـا قويًـا يف 

الغريـم  مـع  كالكالسـيكو  حاسـمة  مباريـات 

دوري  نهـايئ  مثـن  إيـاب  ومواجهـة  مدريـد، 

األبطـال ضـد تشـيليس، والتـي انتهـت بثالثـة 

رد. دون  أهـداف 

ولكـن مـا مل يحققـه برشـلونة املوسـم املايض 

هـو مـا يسـعى لتحقيقـه، إىل جانـب الحفـاظ 

عـى الصـدارة املحلية، وخاصًة بعـد خروجه يف 

ربـع نهـايئ دوري أبطـال أوروبـا عى يـد نادي 

العاصمـة اإليطاليـة رومـا يف مفاجـأة كبـرية 

لجمهـور كاتلونيا، الـذي طالب ويطالـب بعودة 

الـكأس األوروبيـة إىل خزينـة النادي.

االنتقـاالت  سـوق  برشـلونة  نـادي  دخـل 

عـدة  وانتـدب  املوسـم  هـذا  بقـوة  الصيفيـة 

العبـني، أولهـم كان الربازيـيل أرثـر ميلو العب 

الـذي تعاقـد معـه  الربازيـيل،  نـادي جرميـو 

النـادي املوسـم املـايض، وتركـه يف ناديه عى 

اإلعـارة. سـبيل 

وانتدب أيًضا العب الوسـط الربازيـيل مالكوم، 

ليكـون إىل جانـب مواطنه كوتينيـو الذي وقع 

معـه يف موسـم االنتقاالت الشـتوية باملوسـم 

املـايض، كـام وقـع مـع أرتـورو فيـدال العب 

ارتـكاز بايـرن ميونخ.

ولكـن مـا قـد يتغـري عـى الـدوري اإلسـباين 

هـذا املوسـم هو دخـول أتلتيكـو مدريـد املدجج 

بالنجـوم يف املنافسـة إىل جانـب امللـيك ريـال 

أقـل يف  تكـون حظوظـه  قـد  والـذي  مدريـد، 

رحيـل  يعـوض  مل  أنـه  وخاصـة  املنافسـة، 

الربتغـايل كريسـتيانو رونالـدو بصفقـة كبرية 

حتـى اللحظة، والتـي من املفـرتض أن تكون مع 

النجـم البلجيـيك إيديـن هـازارد.

ومـن املبكر توقـع من ترجـح إليه كفـة الدوري 

اإلسـباين، لكـن حصـد برشـلونة لقب السـوبر 

السـوبر  لقـب  مدريـد  وأتلتيكـو  اإلسـباين 

الكفـة متيـل لصالحهـام. األورويب جعـل 

املـايض  املوسـم  سـيتي  مانشسـرت  فـرض 

طريقـة لعبـه عـى الـدوري اإلنكليـزي املمتاز 

باملجهـود  اللقـب  وحقـق  ليـغ(  )برميـري 

املطلـوب ومبـن وحرض مـن الالعبني مـع بيب 

.2009 سداسـية  بطـل  غواردويـال 

وحصـد “سـكاي بلـوز” النقـاط السـت كاملة 

يف أول مواجهتني لـه بالـ”برميرليغ”، وتصدر 

مـن خاللهـا ترتيب الـدوري مـن بدايته.

بحلتـه  أرسـنال  أمـام  جـاء  األول  االختبـار 

الجديـدة مـع مدربـه الجديـد اونـاي اميـري، 

ولكـن السـيتي تخطـاه بهدفـني دون رد، قبـل 

أن يتخطـى هدرزفيلـد بسداسـية لقـاء هـدف 

واحـد، ليؤكد بذلـك القـدرة الهجوميـة الكبرية 

التـي يتمتـع بهـا النـادي.

كحـال  اإلنكليـزي  الـدوري  متصـدر  حـال 

يكـن  مل  إذ  اإلسـباين،  الـدوري  يف  برشـلونة 

الفـوز بلقـب  املطلـوب منـه بشـكل أسـايس 

الـدوري، بـل كان الحلـم دوري أبطـال أوروبـا 

عـى رأس األولويـات للمـدرب غوارديـوال، قبل 

مـدرب  كلـوب  يورغـن  بطمـوح  يصطـدم  أن 

ليفربـول الذي متكـن من تخطيـه يف مواجهة 

ربـع النهـايئ.

ويشـكل ليفربـول حالًيـا العقبـة األكـرب أمـام 

السـيتي وخاصـة بعـد أن كان صاحـب املركـز 

األول يف سـوق االنتقـاالت الصيفيـة من حيث 

التعاقـدات، فوقـع “الريـدز” مع أليكـس بيكر 

حـارس نـادي رومـا، إىل جانـب السـويرسي 

شـريدان شـاكريي والغـاين نـايب كيتـا كـام 

انتـدب الربازيـيل فابيانـو القـادم مـن الدوري 

. لفرنيس ا

بعـد الـذي حققـه “الريـدز” العام املـايض، قد 

ال يكـون هدفهـم الـدوري اإلنكليـزي، بل حمل 

كأس دوري أبطـال أوروبـا، الـذي وصلـوا إىل 

برغبـة  اصطدمـوا  لكنهـم  النهائيـة  مباراتـه 

وخـربة نـادي ريـال مدريـد املوسـم املايض.

ولكـن حظـوظ “الريـدز” قـد تكون متسـاوية 

عـى  االسـباق  يف  سـيتي  مانشسـرت  مـع 

الـدوري املمتـاز، ال سـيام أنه نجـح يف تخطي 

الكاملـة. بالعالمـة  مواجهاتـه  أوىل 

ال يـزال النـادي البافـاري يحكم الـدوري األملاين 

)البونديزليغـا( بسـطوته، كونـه أكـرب األنديـة 

فيهـا وأكرثهـا تحقيًقـا لالنتصـارات، إىل جانب 

كونه صاحـب الريحـة األعرض مـن الجمهور 

األملاين.

وأثبت النـادي البافـاري خالل السـنوات املاضية 

سـيطرته عـى الـدوري األملـاين عـى الرغم من 

فشـله األورويب املتكرر، ال سـيام عـى يد املليك 

اإلسـباين يف املواسـم الثالثة األخرية.

سـت  األملـاين  الـدوري  عـى  البايـرن  سـيطر 

مـرات توالًيـا وحمـل لقبـه 28 مـرة يف تاريخه 

دون معانـاة تذكر، ولكنه فشـل املوسـم املايض 

بالحفـاظ عى شـباكه نظيفة يف ليلـة التتويج 

التي أفسـدها شـتوتغارت برباعية مقابل هدف، 

لتكـون تلك املـرة األوىل التي يسـقط بهـا بايرن 

يف  سـنوات  تسـع  منـذ  أرضـه  عـى  ميونـخ 

الدوري. مسـابقة 

كتابتـه  البايـرن  يواصـل  الـذي  الوقـت  ويف 

لتاريـخ الكـرة األملانيـة، كان الفشـل األورويب 

يالحقـه أينـام حـل وارتحـل، إذ بـات مطالًبـا 

األبطـال ولـو كان ذلـك عـى  بتحقيـق دوري 

حسـاب خسـارة الـدوري املحـيل لصالـح نـاد 

. خر آ

يف  األوىل  خطوتـه  البافـاري  النـادي  ومـى 

حملـة الدفـاع عن لقبـه املحـيل بعـد أن تخطى 

هوفنهايـم بثالثـة يف افتتاحيـة “البوندزليغا”.

احتـل بايـرن ميونـخ املركـز األول يف املوسـم 

انتصـاًرا   27 مـن  نقطـة   84 برصيـد  املـايض 

وثالثة تعادالت وأربع خسـارات، وسـجل العبوه 

92 هدًفـا مقابل 28 هدًفا دخلـت مرماه، متفوًقا 

عـى شـالكا ثاين الرتتيـب  بـ 29 نقطـة، والذي 

نجـح بتحقيـق الفـوز يف 18 مناسـبة وتسـعة 

تعـادالت وسـبع خسـارات، وسـجل 53 هدًفـا 

بينـام تلقـت مرمـاه 37 هدًفا.

التـي  التفـوق  حالـة  يفـرس  مـا  وهـذا 

انخفـاض  بعـد  محلًيـا  البايـرن  يعيشـها 

وانحسـار نتائـج املنافسـني وابتعاد بروسـيا 

خـالل  للبايـرن  األعنـد  املنافـس  دورمتونـد، 

األوىل. املراكـز  عـن  السـابقة،  املواسـم 

يسـعى نـادي يوفنتـوس اإليطـايل للحفـاظ عـى 

هيمنتـه عـى املسـابقة املحليـة إىل جانـب سـعيه 

اللقـب  املتواصـل خـالل السـنوات املاضيـة لحمـل 

األورويب، إذ بـدأ حملتـه الحاليـة بالتعاقـد مع نجم 

ريـال مدريد الربتغايل كريسـتيانو رونالـدو، واملتوج 

بجائـزة أبطـال أوروبـا لخمـس مـرات يف تاريخـه 

)مـرة مـع مانشسـرت يونايتـد، وأربـع مـع ريـال 

مدريـد( متمنًيـا أن يكـرس رونالـدو النحـس الـذي 

بعدمـا  األبطـال،  دوري  يف  البيانكونـريي  أصـاب 

كان رونالـدو نفسـه عقـدة اليـويف يف املواجهـات 

السـابقة. األوروبيـة 

حقـق النادي اإليطايل املوسـم املايض لقبه السـابع 

توالًيـا والـ34 يف تاريخـه، كأول ناد يحـرز الرقمني 

يف الـدوري اإليطايل، وافتتح موسـمه الحايل بفوز 

صعـب عـى نـادي كييفـو بثالثيـة لقـاء هدفـني، 

ولكـن النتيجـة تعترب مرضيـة لجامهـري النادي يف 

محاولـة تأكيـد االسـتعدادات لخوض موسـم ميلء 

باأللقـاب، كام هـي املواسـم املاضية.

افتتـح باريس سـان جريمان موسـمه الجديـد مع مدربه األملـاين تومـاس توخيل، بفوز 

عريـض عـى نـادي كان يف الدوري عى أرضيـة حديقة األمـراء، بثالثة أهـداف دون رد، 

قبـل أن يؤكـد أحقيتـه يف صـدارة الـدوري الفرنيس بفـوزه الثـاين بنفـس النتيجة عى 

نـادي غانغـان الذي متكن من تسـجيل هـدف وحيـد يف اللقاء.

عـى  املحليـة  باملسـابقة  عريضـة  نتائـج  تحقيـق  يف  الباريـيس  النـادي  ويعتمـد 

كوكبـة نجومـه والتـي يتزعمهـا الربازيـيل نيـامر داسـيلفا والفرنـيس كيليـان إمبـايب 

واألوروغويـاين إديسـون كافـاين، إىل جانـب القائـد تياغـوا سـيلفا، معـزًزا صفوفـه 

بالحـارس املخـرضم اإليطـايل جانلويجي بوفـون، وكام هو حـال بقية أبطـال الدوريات 

األوروبيـة يطمـح باريـس سـان جريمـان يف إنـزال املليك اإلسـباين عن عـرش أوروبا 

الـذي ال يـزال يسـيطر عليـه ملـدة تزيـد عـى 800 يوم.

باريس سان جيرمان
المهيمن على الدوري الفرنسي
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قال يل صديقي "أبو سلوم"، خالل اتصايل 
به عرب خدمة "واتساب"، إن هؤالء األجانب 

عقولهم "جوزتان يف ُخْرج"، وفيها وشيش 
مثل وشيش التلفزيونات القدمية بعد انقطاع 

اإلرسال.. هل تعرف السبب؟ 
قلت: ال والله. هات نَّوْرين. 

قـال: يف كل يوم والثاين يخرتعون جهاًزا، أو 
يبتكـرون خدمة اتصاالت جديدة، ويُنزلونها 

إىل ميدان التداول، كهذا "الواتسـاب"، فيأيت 
واحد مفلس )زََملُّوطي( مثيل ويسـتخدمها، 

دون أن يدفع قرًشـا سوريًا واحًدا مقابل 
هذا االسـتخدام. الحظ أننا نحيك من نصف 
سـاعة، ومنزح، ونضحك، ونطّق َحَنْك، وكله 

ببالش. 
قلت: معك حق، ولكنهم، كام أعلم، يستفيدون 
من إتاحة االتصاالت املجانية يف املدى الطويل.

قال: أعرف هذه املعلومة مثلام تعرفها أنت 
وحبة مسك. قصدك تقول إنهم ممكن أن 

يسجلوا مكاملاتنا ويتجسسوا علينا. صح؟ 
قلت: إنه ليس تجسًسا باملعنى الحريف، ولكنهم 

إذا توصلوا ملعلومات خطرية خالل مراجعتهم 
ملكاملات الناس قد يستفيدون منها بتقارير 

سياسية أو صحفية ويبيعونها للمؤسسات 
الدولية مبئات األلوف من الدوالرات.. كوثائق 

ويكيليكس وغريها.
ضحك أبو سلوم ضحكته الشبيهة بتنفيس 

دوالب تركتور خلفي وقال يل: هنا حطنا 
الجاّمل. هل قرأَت ما كتبه صاحبك "ماهر 

حميد" عن مراقبة عينة عشوائية من هواتف 
أهل السعودية؟ لقد وجدوا أن خمًسا وتسعني 

باملئة من مكاملات النساء مع أزواجهن تتضمن 
عبارة: ال تنىس تجيب معك رز كبسة! 

وضحكنا مًعا، وتابع يقول: 

- أنا اآلن سأجعلك تسمع التسجيالت الصوتية 
املسجلة عى موباييل، وانظر إن كانت تفيد 

السادة الجواسيس املحرتمني أم ال.
وأرسل إيل مجموعة من التسجيالت الصوتية.

تسـجيل )1( من أم سلوم: اسمع يا أبو 
سـلوم، أنا قلت لك من الصبح أن جرة الغاز 

فضيت. يعنـي ما فينا نطبخ. وعى كل حال 
أنت مل تحرض شـيًئا لنطبخه، يعني من اآلخر 

اليـوم ما يف أكل. وهذا ابننا مروان، الله ال 
يوفقـه، مطفرين، طول النهار يلح عيل أن 

أخـربك بأنه يريد أن يتزوج. زواج قربيص إن 
شـاء الله! قلت له، عى قولة املتل، )يا كَْحال 
مـن فمك أحى( قام راح َع املطبخ لقى ثالثة 

بلور كرسها.  صحون 
تسجيل )2( أبو سلوم: أنت كذابة، نحن ما 

عندنا صحون بلور.
تسجيل )3( أم سلوم: ال يوجد أحد كذاب غريك، 
صحيح ما عندنا صحون بلور ولكن أختك قبلام 

تهاجر لرتكيا أعطتني الصحون. ومنيح أنه 
مروان كرسهن، حتى ما يبقى يشء يف بيتنا 

يذكرين بأختك.. أم الحنك الرخو.
تسجيل )4( أبو سلوم: ال تحيك عى أختي 

حتى ما أحيك أنا عى أختك.. )صوت رصاخ 
وتكسري أشياء( ولك أشو صار يف البيت؟ 

يا رب الطريان الحريب تبع املجرمني الروس 
اإليرانيني واألسدية يقصف بيتنا وأخلص منك 
ومن ابنك مروان. ولك يا جحش يا مروان أنت 
شايف هذا الوقت وقت زواجك؟ زواج قربيص 

إن شاء الله.
وضحك أبو سـلوم وقال يل: ال تقيل جامعة 

الواتسـاب بياخدوا معلومات أن بيوتنا 
يقصفهـا الطريان.. ألن هاي املعلومة كل دول 

تعرفها. العامل 

أبو سلوم والزواج القبرصي

تعا تفرج
  خطيب بدلة

مدارس إدلب
تفتتح رغم التهديدات

عنب بلدي - إدلب

يبـدأ العـام الـدرايس الجديـد يف محافظة 
إدلب مطلـع أيلول املقبل، بحسـب ما حددت 

“مديريـة الرتبية والتعليـم” يف إدلب.
السـبت  نرتـه،  للمديريـة  بيـان  ويف 
الـدوام اإلداري يف  إن  25 مـن آب، قالـت 
املـدارس يبـدأ اعتبـاًرا مـن تاريخـه، بينام 
يبـدأ دوام الطـالب يف املـدارس اعتباًرا من 
السـبت املقبـل املوافـق لـألول مـن أيلول.

الـدرايس  العـام  أن  املديريـة  وأوضحـت 
يشـمل كاًل مـن طـالب الثانويـة والتعليم 
والتعليـم  واملهنـي  والرعـي  األسـايس 
املجمعـات  إىل  باإلضافـة  الخـاص، 

الرتبويـة.
 2018- الـدرايس  العـام  بـدء  ويتزامـن 
2019 يف املحافظـة مـع الحديـث عن نية 
قـوات األسـد بدعـم رويس بـدء عمليـة 

املقبلـة. األيـام  عسـكرية يف 
إىل  األول  تدخلهـا  منـذ  روسـيا  وركـزت 
جانـب النظـام السـوري يف أيلـول 2015 
عـى اسـتهداف املواقع الحيويـة، كاملراكز 
بينهـا  مـن  وكانـت  واملـدارس،  الطبيـة 
مجـزرة مدرسـة مدينـة حـاس، تريـن 
أكـرث  ضحيتهـا  راح  التـي   ،2016 الثـاين 
مـن 20 طفـاًل جـراء قصفهـا بالصواريخ 

الفراغيـة.
وتـرف مديريـة الرتبية والتعليـم التابعة 
لــ “حكومـة اإلنقـاذ” عـى إدارة املدارس 
يتبـع  مـا  ومنهـا  إدلـب،  محافظـة  يف 

ملنظـامت عاملـة يف مجـال التعليـم.
يف  شـهدت  املحافظـة  مـدارس  وكانـت 

أعـداد  يف  ترسبًـا  املاضيـة  السـنوات 
أسـبابه  أبـرز  مـن  كان  والـذي  الطـالب، 
القصـف وسـوء العمليـة التعليميـة التـي 
انقسـمت مؤخًرا بني “الحكومـة املؤقتة” 

اإلنقـاذ”. و”حكومـة 

للطفولـة  املتحـدة  األمـم  منظمـة 
حيـاة  تعـرض  مـن  حـذرت  )يونيسـف( 
مـا يزيـد عـى مليـون طفـل سـوري يف 

للخطـر. إدلـب  محافظـة 
وقالـت، يف 13 مـن آب الحـايل، إن ثالثـة 
إدلـب  يف  “يونيسـف”  تدعمهـا  مرافـق 
تعرضـت لهجامت عسـكرية، مشـريًة إىل 
لألطفـال  اإلغاثـة  تقـدم  منهـا  اثنـني  أن 
والنسـاء، وخرجـت عـن الخدمـة بشـكل 

كامـل بسـبب الدمـار.
وتـزداد املخـاوف مؤخـًرا من شـن النظام 
آخـر  عـى  عسـكرية  حملـة  السـوري 
معاقـل املعارضـة شـامل غـريب سـوريا، 
السـوري،  الجنـوب  عـى  سـيطرته  بعـد 

“مصالحـة”. اتفاقيـات  وإبرامـه 
ويعيـش يف محافظـة إدلـب وريـف حلب 
الغـريب وريف حامة الشـاميل مـا يقارب 
أربعـة ماليـني نسـمة، %42 منهـم مـن 
النازحني للشـامل السـوري، بحسب أرقام 

مكتب “منسـقي االسـتجابة”.
ألـف   350 فـإن  “يونيسـف”،  وبحسـب 
طفـل يف إدلب ال يجـدون مكانًـا يذهبون 
إليـه إذا تصاعد العنـف يف املحافظة، فيام 

سـتتعرض حيـاة مليـون طفـل للخطر.


