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مل يكتن خيار ستامر، أحتد أبناء بلدة الرستن 
يف ريف حمص الشتايل، بالبقاء يف منطقته 
صائبًتا كليًتا، فبعد أن قترر العتودة إىل مهنته 
الستابقة يف صيانة وتصليح السيارات، رفعت 
دعتوى عليته بتهمتة الرسقتة، ودختل متاهتة 

املحاكتم وإثبتات ملكيته ملعداتته الخاصة.
يقتول ستامر )38 عاًمتا( إنته قتى أعواًما، 
قبتل انطالق الثورة الستورية، يف جمع األموال 
بته وفتتح محلته  الخاصتة  املعتدات  لتراء 
الختاص، ولكتن األمتر مل يرس كا خطتط له، 
فانطتالق الثورة وتطتور األحتداث يف املنطقة 

دفعته إىل إغالق ورشتته وااللتفتات إىل أعال 
أخرى ليعمل كستائق لستيارة إستعاف.

وعقتب توقيتع فصائتل املعارضتة يف املنطقة 
اتفتاق التستوية متع قتوات األستد، يف أيتار 
املايض، بقي ستامر متع الراغبتن بالبقاء يف 
بلدتته، لكتن أحتد معارفته رفتع دعتوى عليه 
يف القضتاء، مدعيًا أن املعدات التي يف ورشتة 
الصيانتة التي ميلكها ستامر ليستت لته، وإمنا 
تعتود ملكيتهتا لتت “الدفتاع املتدين” بريتف 
حمتص، وفتق متا ذكتر ستامر لعنتب بلدي، 

والتذي رفتض الكشتف عن استمه كامتاًل ...
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عنب بلدي - ضياء عودة 

جاءت مبتادئ "التدول املصغترة"، وهي 
وفرنستا  األمريكيتة  املتحتدة  الواليتات 
يف  والستعودية،  واألردن  وبريطانيتا 
"حستاس"  وعستكري  ستيايس  ظترف 
تعيشته ستوريا، فاملعارك تتكاد أن تنتهي 
يف إدلتب، ليتتم االنتقال فعليًتا إىل عملية 
مقستوًما  بتات  التذي  الستيايس  الحتل 
حاليًتا بتن رؤيتة التدول الخمتس، وبن 

"أستتانة". دول 
الثتاين  كانتون  شتهر  إىل  بالعتودة 
املبتادئ  أن  نجتد  الحتايل،  العتام  متن 
كبتر  بشتكل  تشتابه  حاليًتا  املطروحتة 
بنتود الورقتة الغربيتة التتي أعلتن عنها 
يف العاصمتة الفرنستية باريتس من قبل 
أمريتكا وفرنستا، والتتي اقرتحتت عتى 
وفتدي  عتى  "الضغتط"  ميستتورا  دي 
مفاوضتات  إلجتراء  والنظتام  املعارضتة 
جوهريتة لإلصالح الدستتوري، باإلضافة 
إىل معايتر عمليتة إلرشاف األمتم املتحدة 
آمنتة  بيئتة  وخلتق  االنتخابتات،  عتى 
ومحايتدة يف ستوريا إلجرائهتا، مبتا يف 
ذلتك حمتالت انتخابيتة "دون ختوف"، 

الثقتة. بنتاء  وإجتراءات 
 ويترى املستشتار اإلعالمتي لتت "الهيئتة 
العليتا للمفاوضات"، يحيتى العرييض، أن 
محتوى وثيقتة "الدول املصغترة" الجديدة 
واضتح للجميتع، وفيهتا بعتض النقتاط 
القيّمتة والتتي لهتا صفتة عمليتة ميدانية 
حاستمة، وإىل جانبها نقاط إشتكالية يجب 

النقتاش حولهتا يف األيتام املقبلة.
إن  بلتدي  لعنتب  العريتيض  ويقتول 
النقتاط  تناقتش  الستورية  املعارضتة 
اإلشتكالية متع التدول، ومتن املمكتن أن 
تضتاف بعتض املبتادئ إىل الوثيقة وقد 
يلغتى بعضهتا اآلخر، مشترًا إىل أنه "مع 
ذلتك تبقتى نقطتة متقدمتة متن ناحيتة 
الرئيستية،  للمحتاور  الفعتي  التطبيتق 
وخاصتًة مستألة الدستتور واالنتخابتات 

املستتقبلية".

حل جديد من أربعة ملفات 
حتول  الخمتس  التدول  رؤيتة  بحستب 
يجتب  املستتقبلية،  الستورية  الحكومتة 
متأوى  توفتر  أو  "اإلرهتاب"  ترعتى  أال 

دمتار  أستلحة  متتلتك  وأال  لإلرهابيتن، 
شتامل، والنقطة األساستية هتي أن تقطع 
عالقاتهتا متع النظام اإليتراين واملنظات 
تهديتد  أي  دون  لته،  التابعتة  املستلحة 

للتدول املجتاورة لهتا.
وتطرقتت الوثيقة إىل موضتوع الالجئن 
الظتروف  توفتر  رضورة  عتى  وأكتدت 
املالمئتة للعتودة إىل ديارهتم بشتكل آمن 
الحفتاظ عتى كرامتهتم  وطوعتي، متع 

ومبشتاركة األمتم املتحتدة.

العمليتة السياستية كان لهتا جتزء كبتر 
يف رؤيتة التدول، والتتي أكتدت عتى أن 
تجتري برعاية األمتم املتحدة وفًقتا لقرار 
إىل  تفتيض  وأن   ،2254 األمتن  مجلتس 
وانتخابات بإرشاف  إصالحات دستتورية 
األمتم املتحتد أيًضا، كتا يجتب أن تؤدي 
العمليتة إىل تحقيتق املستاءلة، والعدالتة 

االنتقاليتة، ومصالحتة وطنيتة حقيقية.
اإلعتار يف  إعتادة  ملتف  يختص  فيتا 
النظتام  لستيطرة  الخاضعتة  املناطتق 
الستوري، ربطت الدول املصغترة العملية 
بوجتود عمليتة سياستية ذات مصداقيتة، 
والتي تؤدي بشتكل قاطتع إىل إصالحات 
األمتم  بتإرشاف  وانتخابتات  دستتورية 

املتحتدة، وتتريض التدول املانحتة.
وأشتارت إىل أن تشتكيل لجنة دستتورية 
برعايتة وإرشاف األمتم املتحدة هتو اآللية 
املناستبة ملناقشتة اإلصالحات الدستورية 

واالنتخابتات والوصتول إىل حتل لألزمة 
الستورية، لذا عتى األمم املتحتدة الدعوة 
اللتئتام اللجنة الدستتورية بتأرسع وقت 

. ممكن
اإلصالحات الدستتورية، بحستب الوثيقة، 
نصتت عتى تعديتل صالحيتات الرئيس 
لتحقيتق تتوازن أكرب يف القتوى وضان 
استتقاللية املؤسستات الحكومية املركزية 
واملناطقيتة، ويجتب أن يترتأس الحكومة 
أكترب  يتمتتع بصالحيتات  وزراء  رئيتس 
متع فصتل واضح للستلطات بتن رئيس 
رئيتس  تعيتن  وإن  والرئيتس،  التوزراء 
التوزراء وأعضتاء الحكومة يجتب أن يتم 
بطريقتة ال تحتتاج إىل موافقتة الرئيس.

بتطبيتق  مبادئهتا  يف  التدول  وأوصتت 
مراقبتة مدنيتة للجهاز األمنتي وإصالحه، 
متع تحديتد الصالحيتات بشتكل واضح، 
وضتان انتقتال الستلطة وال مركزيتهتا 
عتى أستاس املناطتق، إىل جانتب إزالتة 
القيود عتن إمكانية الرتشتح لالنتخابات، 
وباألختص إلتاحة الفرصة أمتام الالجئن 
والنازحن واملنفين من ستوريا للرتشتح 
ضمنهتا  ومتن  الرستمية،  للمناصتب 

. لرئاسة ا

نقاط إيجابية وسلبية
متن املفترتض أن التدول املصغرة ستلمت 
للمبعتوث  ستوريا  يف  للحتل  مبادئهتا 
األممي إىل ستوريا، ستيفان دي ميستورا، 
يف أثنتاء االجتتاع التذي جمعهتا معته 
يف جنيتف، وكانتت تقريتر إعالميتة قتد 
أمريكيتن  مستؤولن  أن  عتن  تحدثتت 
ناقشتوا املبتادئ املدرجتة يف الوثيقة مع 
مستؤولن  ومتع  معارضتة  شتخصيات 
أوروبين ختالل زيارة إىل بروكستل قبل 
التوجته إىل جنيتف لعقتد لقتاء متع دي 

ميستتورا.
ويقتول املتحدث اإلعالمي لوفتد املعارضة 
إىل "أستتانة"، أمين العاسمي، إن املبادئ 
املطروحتة لها جوانتب إيجابية وستلبية، 
مؤكتًدا أنهتا غتر رستمية، متا يعنتي أن 
"التدول املصغترة" تحاول اختبتار الدول 
الفاعلة يف مستار "أستتانة" وهتي تركيا 

وإيران. وروستيا 
ويضيتف العاستمي يف حديتث إىل عنب 
بلتدي أنته متن املمكتن أن تلغتى بنتود 

منهتا ويقبتل قستم آختر، ويرتبتط ذلتك 
بعتدم إعالنهتا حتى اليتوم رستميًا، الفتًا 
إىل أنهتا تحمل مغتزى سياستيًا أكرث من 
حتل شتامل لستوريا، كونهتا تزامنت مع 
االجتاعتات املكوكيتة لثاليث "أستتانة".

بحستب  للمبتادئ،  الستلبي  الجانتب 
الوثيقتة  كتون  متن  جتاء  العاستمي، 
يف  الستوري  الشتعب  رغبتة  تجتاوزت 
وشتكل  يريتده  التذي  الحتل  اختيتار 
الحكتم والدولتة، كتا تجتاوزت البنتود 
التت 12 التتي تحتدث عنها دي ميستتورا 
وتضمنتت ستابًقا بنتاء األمن يف ستوريا 
من جديتد، لتتأيت الوثيقتة الحاليتة ببند 

فقتط. األمتن  إصتالح 
ويوضتح العاستمي أن املبتادئ الحاليتة 
تحدثتت عتن نظتام برملتاين يف ستوريا 
دولتة  يف  العمليتة  وهتذه  مستتقباًل، 
خارجتة متن الحترب تعتترب دمتاًرا لهتا 
وتكتون كلبنتان والعتراق، وتصبتح دولة 

فاشتلة.
جتاءت  التذي  اإليجتايب  الجانتب  أمتا 
باإلصالحتات  فيتعلتق  الوثيقتة  بته 
الصالحيتات  تبقتى  لتن  إذ  الدستتورية، 
بيتد رئاستة الجمهورية، كا أشتارت إىل 
نقطتة أساستية بحستب العاستمي وهي 

األمنتي. للجهتاز  مدنيتة  مراقبتة 
موضتوع الالمركزيتة مل تحتدده مبتادئ 
تفصيتي  بشتكل  املصغترة"  "التدول 
الستوري  املعتارض  ويعتترب  وواضتح، 
أن الالمركزيتة إذا كانتت ال إداريتة فهتي 
ممتتازة، لكتن إذا كان املعنتى المركزيتة 
كبترة،  مشتكلة  يعنتي  فهتذا  سياستية 
وبالتتايل االنتقتال إىل تقستيم ستوريا.

هتي  املرسبتة  األمريكيتة  الوثيقتة 
"الالورقتة" التي أعلنها اجتتاع باريس، 
يف 24 متن كانتون الثتاين 2018، والتي 
قبيتل  مناقشتتها  املعارضتة  رفضتت 
اجتاعهتا يف فيينتا نهايتة شتهر كانون 
الستورية،  املعارضتة  وعلقتت  الثتاين، 
ستمرة املستاملة، عتى الوثيقتة املرسبة، 
وأوضحتت أن أنهتا ذات "الالورقة" التي 
أعلنهتا اجتاع باريتس، والتي انقستمت 
املعارضتة حيالهتا، إذ رفتض جتزء منهتا 
فيينتا  يف  اجتاعهتا  قبيتل  مناقشتتها 
ظتل  يف  الثتاين،  كانتون  شتهر  نهايتة 
التوجته إىل حتوار ستوتيش، بينتا قبل 

قستم آخر متن املعارضتة نتائتج اجتاع 
تعديتل. دون  باريتس 

واعتتربت املستاملة، عترب "فيتس بتوك"، 
أن الواقتع الحتايل "أمتام ذات الكيانتات 
التتي ترفض املبتادرات ثم تتبتاىك عليها 
الالورقتة"،  حتتى  جنيتف1  بيتان  متن 
يف  املخفيتة  القطبتة  "متا  وتستاءلت، 
رسعتة الرفض، والتدم املهدور بذمتة َمْن 
بعتد النظام وداعميته روستيا وإيران؟".

تناقض مع وجهة النظر الروسية
وكان وزيتر الخارجية الرويس، سترغي 
يف  موستكو  استتعداد  أبتدى  الفتروف، 
وقتت ستابق للبحتث عتن ستبل للتفاهم 
والتعاون بتن صيغة "أستتانة" وصيغة 
"التدول املصغرة" حول ستوريا، وأشتار 
إىل أن أي تعتاون يجتب أن يقتوم عتى 
والقترارات  التدويل  القانتون  أستاس 
احترتام  رضورة  تؤكتد  التتي  الستابقة 
وستيادتها  واستتقاللها  ستوريا  وحتدة 

ووحتدة أراضيهتا.
 ويترى العريتيض أن املشتهد الستيايس 
الحتايل لستوريا يتلختص يف مقاربتن، 
األوىل للتدول املصغرة واألخرى لروستيا، 

يتشتاوران. واملحوران 
عتى  توافتق  لتن  روستيا  أن  ويعتترب 
املبتادئ املطروحتة يف الوثيقة بستهولة، 

لكنهتا املخترج الوحيتد لهتا.
رؤيتة  تعطتي  التتي  الوثيقتة  وتناولتت 
أمريتكا بشتكل أستايس قضيتة إصتالح 
أجهتزة األمتن، عتى أن تخضع للستلطة 
املدنيتة وترفتع الحصانتة عنهتا، إضافتة 
إىل عملهتا بشتكل حيادي متع خضوعها 

واملحاستبة. للمستاءلة 
وثيقتة  مضمتون  عتن  األمتر  ويختلتف 
"ستوتيش" التتي تحدثتت عتن "جيتش 
وأجهتزة أمتن تحت ظل الدستتور"، بينا 
لفتتت ورقتة دي ميستتورا إىل "جيتش 
مهنتي وخضتوع أجهزة األمتن إىل قانون 

اإلنستان". حقوق 
وتدعتو املعارضتة الستورية إىل االنتقال 
الستيايس بتشتكيل هيئتة حكتم انتقالية 
املستائل  تناقتش  أن  عتى  األستد،  دون 
القترار  تطبيتق  بعتد  الحًقتا  األخترى 
"2254" وبيتان "جنيتف1"، وهتذا متا 

الستوري. النظتام  يرفضته 

أخبار سوريا

المغزى سياسي أكثر من البحث عن حل  

"الدول المصغرة" تختبر "ثالثي أستانة" 

خرجت "مجموعة الدول المصغرة" بجملة مبادئ حول مستقبل الحل في سوريا بشكل غير علني وغير رسمي، في مشهد سياسي ترجم بعملية 
اختبار لثالثي "أستانة" )تركيا، إيران، روسيا(، والذي كثف من اجتماعاته في األيام الماضية لإلسراع بتشكيل اللجنة الدستورية التي تقرر العمل بها 

في مؤتمر "سوتشي" الروسية، وللتأكيد على المسار السياسي الذي تنشده لسوريا.

المعارضة السورية 
تناقش النقاط 

اإلشكالية مع الدول، 
ومن الممكن أن 

تضاف بعض المبادئ 
إلى الوثيقة وقد 

يلغى بعضها اآلخر
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عنـب بلدي - خاص

روسيا تواصل الدفا
 عن حربها ضد "اإلرهاب"

الغربيتة  التحذيترات  متن  الرغتم  عتى 
يف  ماضيتة  روستيا  تبقتى  واألمميتة، 
ملتف  إلغتالق  مختلفتة  ذرائتع  إيجتاد 
ستياق  ويف  كامتل،  بشتكل  إدلتب 
واشتنطن  ترصيحتات  عتى  التعليتق 
ستوريا،  يف  الوضتع  تطتورات  بشتأن 
أكتدت الخارجيتة الروستية أن "محاربة 
يف  ستيا  ال  ستوريا  يف  اإلرهابيتن" 
إدلتب ستتتواصل حتتى القضتاء عليهم، 
ودعتت التدول الغربيتة إىل عتدم عرقلة 

. لعمليتة ا
الخارجيتة الروستية شتددت، يف بيتان 
صتادر يف 5 متن أيلتول، عتى محاربة 
عمتل  ظتروف  استتمرار  متع  اإلرهتاب 
ال  التذي  النتار  إطتالق  وقتف  نظتام 
اإلستالمية"  "الدولتة  تنظيتم  يشتمل 
و"هيئتة تحريتر الشتام" وغرهتا متن 
بحستب  القاعتدة"،  "تنظيتم  فتروع 

التوزارة. وصتف 
استتهدافاتها  متراًرا  روستيا  وبتررت 
بأنهتا  إدلتب  الجويتة عتى مواقتع يف 
العتدوان وإمنتا بغيتة  "ليستت بهتدف 
لإلرهابيتن  تابعتة  مواقتع  تدمتر 
الجيتش  ملهاجمتة  يستتخدمونها  الذيتن 
والعستكرين  واملدنيتن  الستوري 
التروس املوجوديتن يف ستوريا بدعتوة 

للبتالد". الرعيتة  الحكومتة  متن 
بتنستيق  تعمتل  أنهتا  أكتدت  موستكو 
الرتكيتة، وتتختذ  الحكومتة  وثيتق متع 
لتجنيتب  معهتا  مشترتكة  اجتراءات 
املدنيتن  بتن  ضحايتا  ستقوط 
متن  الرغتم  عتى  ولكتن  الستورين، 
إال  الروستية،  الخارجيتة  تأكيتدات 
استتهدف  التذي  األختر  القصتف  أن 
الشتغور  جترس  ريتف  يف  محمبتل 
إدلتب  ملحافظتة  الشتايل  بالريتف 
أصتاب ستوق البلتدة متا أدى إىل مقتل 
خمستة مدنيتن بينهتم أطفال ونستاء، 
الستوري. املدين  الدفتاع  أرقام  بحستب 

"اإلرهابيتن"  أن  روستيا  وتعتترب 
املاليتن كتت "رهائتن" يف  يحتجتزون 
إدلتب، وأن هذا غتر مقبول، كتا تقول 
متع  ستالم  يكتون  أن  ميكتن  "ال  إنته 
لتدى  تكتون  أن  ينبغتي  ال  اإلرهابيتن. 
أنصتار فكتر القاعتدة يف إدلتب فرصة 
لنتر اإلرهتاب حتول املنطقتة والعتامل 

بأكملته".
عتى  النتار  بفتتح  موستكو  متّستك 
الرتكيتة  للحتدود  املتاخمتة  املحافظتة 
الرئيتس  رفتض  حتن  جليًتا  بتات 
طترح  بوتتن،  فالدميتر  الترويس، 
نظتره الرتيك، رجتب طيتب أردوغان، 
يف قمتة طهتران التتي أقيمتت، الجمعة 
إطتالق  وقتف  لتطبيتق  أيلتول،  متن   7

النتار.
إمكانيتة  بعتدم  رفضته  بوتتن  وبترر 
إبترام أي اتفتاق متع "جبهتة النرصة"، 
لكتن أردوغتان أكتد عتى كلمتة الهدنة 
وعتى جعتل املصطلحتات بخصوصهتا 
فرصتة  إعطتاء  إىل  داعيًتا  واضحتة، 

بستالم. للعيتش  للمدنيتن 
بترتك  نترىض  أن  ميكننتا  "ال  وقتال، 
إدلتب تحتت رحمتة نظتام األستد، الذي 
ال تتزال مجتازره ضتد شتعبه حتارضة 

أذهاننتا". يف 
ال  إنته  قتال  الترويس  الرئيتس  لكتن 
النتار  إطتالق  وقتف  تطبيتق  ميكتن 
إدلتب، وإبترام هدنتة متع "جبهتة  يف 
النترصة" التتي تقتوم بقصتف حميميم 

املسترة. بالطائترات 
بشتأن  صغترة  مستاحة  أعطتى  لكنته 
الصحفتي  املؤمتتر  أثنتاء  يف  الهدنتة 
التذي تبتع القمة، وقتال إنه متن املمكن 

بعتض  متع  هدنتة  اتفاقيتات  إبترام 
إدلتب. يف  واألطتراف  الجاعتات 

الترويس  الرفتض  متن  الرغتم  وعتى 
الالفتت  متن  بتات  الترتيك،  للطترح 
التوافتق اإليراين-الترتيك حول رضورة 
تطبيتق وقتف إطتالق النتار يف إدلتب، 
وجتاء ذلك عى لستان الرئيتس اإليراين 
الثالثية. حستن روحاين، ختالل القمتة 

الرئيتس الترويس حتاول ختالل القمتة 
واملؤمتتر الصحفتي التأكيد عى رضورة 
يف  النرصة")املنحلتة  "جبهتة  محاربتة 
هيئتة تحرير الشتام(، وقتال إن النظام 
أي  عتى  ستردان  وروستيا  الستوري 
استتفزاز يف إدلتب، مضيًفتا، "الحكومة 
الستيطرة  تستتعيد  أن  يجتب  الستورية 

عتى كل أراضيهتا".

ذرائع تركية لتعزيز الوجود
عتى  املتفترج  موقتف  تركيتا  تقتف  مل 
الرتويتج والحشتد اإلعالمتي الترويس، 
فبتدأت بالحشتد اإلعالمتي بالتزامن مع 
إىل  وصلتت  لقواتهتا  تابعتة  متؤازرات 

مراقبتهتا. نقتاط  لتعزيتز  املنطقتة 
الترتيك عتى  اإلعالمتي  الحشتد  تركتز 
حايتة  "وحتدات  مشتاركة  احتاليتة 
الشتعب" )الكرديتة( إىل جانتب قتوات 
األستد وروستيا يف الحملتة العستكرية 

املرتقبتة عتى إدلتب.
املنحتى  هتذا  يف  الترصيحتات  وآختر 
الترتيك،  الخارجيتة  لوزيتر  كانتت 
قتال  التذي  أوغلتو،  جاويتش  مولتود 
فيهتا إن "الوحتدات" قد تستاعد النظام 
إدلتب،  عتى  الهجتوم  يف  الستوري 
وجاء ذلتك يف رستالة أرستلها جاويش 
أوغلتو إىل صحيفتة "نيويتورك تاميز"، 
الخميتس 13 متن أيلتول، رًدا عى مقال 

الصحيفتة. نرتته  رأي 
"تقاريتر  إن  الترتيك  الوزيتر  وقتال 
أن وحتدات حايتة  إىل  جديتدة تشتر 
الشتعب، وهتي جاعتة إرهابية تنشتط 
يف ستوريا، تلقتت أستلحة ومستاعدات 
دافعتي  قبتل  متن  الثمتن  مدفوعتة 

تحالًفا  وأقامتت  األمريكيتن،  الرضائتب 
إطتار  يف  قتوات  وترستل  األستد،  متع 
متتوز  يف  إليته  التوصتل  تتم  اتفتاق 
ملستاعدته عى استتعادة الستيطرة عى 

املعارضتة". مقاتتي  متن  إدلتب 
وحتذر جاويتش أوغلو من أن واشتنطن 
حلفاؤهتا  هتم  متن  "تقيتم  أن  ينبغتي 

املنطقتة". يف  الحقيقيتون 
جتتاء ذلتتك بعتتد تلميحتتات وتقتتارب 
بتتن "قتتوات ستتوريا الدميقراطيتتة" 
)قستتد( والنظتتام الستتوري، إذ أبتتدى 
الرئيتتس املشتترتك لحركتتة املجتمتتع 
الدميقراطتتي والتتتي ينضتتوي تحتهتتا 
الدميقراطتتي"  االتحتتاد  "حتتزب 
استتتعداًدا  خليتتل،  ألتتدار   ،)PYD(
عستتكرية  عمليتتة  أي  يف  للمشتتاركة 
املعارضتتة  ستتيطرة  مناطتتق  ضتتد 
يف إدلتتب، وجتتاء ذلتتك يف مقالتتة 
نرهتتا عتتى قنتتاة "روناهتتي"، يف 
متتتوز املتتايض، وتحتتدث فيهتتا عتتن 
الستتيناريوهات التتتي تنتظتتر إدلتتب.

وقتال، "ال نترى أننتا بعيتدون عتن أن 
نكتون طرفًتا أكترث تأثترًا يف إدلب من 
ختالل دعمنتا الجتثتاث اإلرهتاب هناك 
واإلستهام يف الحتد متن التدور الرتيك 

وإفشتال مخططتات أردوغتان".
متع  التنستيق  نفتت  "قستد"  لكتن 
النظتام الستوري للمشتاركة يف العملية 
العستكرية عى إدلب، وقالتت يف بيان، 
13 متن آب املتايض، إن االشتاعات  يف 
صحيحتة"،  "غتر  تداولهتا  تتم  التتي 
ستواء من ناحيتة املشتاركة متع النظام 
الستوري أو التنستيق معته يف املعارك.

ملتزمتة  "قستد"  أن  البيتان  يف  وجتاء 
بربامجهتا وخططها الستتكال العمليات 
العستكرية التتي بدأتهتا للستيطرة عى 
الريتف الشتايل ملحافظتة ديتر الزور، 
"الدولتة  تنظيتم  عتى طترد  والرتكيتز 
اإلستالمية" متن الجيتب األختر املتبقي 
لته يف منطقتة حوض الفرات األوستط.

امتتداًدا  "الوحتدات"  تعتترب  تركيتا 
 )PKK( "لت"حزب العال الكردستتاين

الخاصة  واملصنتف يف قامئتة اإلرهتاب 
بهتا، رغم نفتي الوحتدات لكونهتا فرًعا 

للحتزب.
وتعتترب أنقترة استتقرار إدلتب وإبعتاد 
حدودهتا،  عتن  "الكرديتة"  القتوات 
يقتضيهتا  التتي  األولويتات  إحتدى 
إبعتاد  تحتاول  ولتذا  القومتي،  أمنهتا 
"الوحتدات" والقتوات التتي تقاتتل يف 
صفتوف "قستد" عتن حدودهتا، وآخر 
عملياتهتا يف هتذا اإلطتار كانتت عملية 

عفريتن.

النقاط التركية في الشمال السوري
وصلتت  وجودهتا،  تعزيتز  إطتار  يف 
آليات عستكرية تركية جديتدة، الخميس 
املراقبتة  نقتاط  إىل  أيلتول،  متن   15
يف ريتف حتاة الغتريب، تضتم ستت 
وستيارات  مصفحتات  وعتر  دبابتات 
منهتا  واتجته قستم  باإلشتارة،  خاصتة 

الشتغور. بجترس  اشتتربق  إىل 
وتستتمر تركيا بإرستال تعزيزات والتي 
أيًضتا مخافتر جاهتزة مستبقة  شتملت 

الصنتع وكتتاًل إستمنتية، باإلضافتة إىل 
القتوات الخاصتة الرتكيتة التتي وصلت 
إىل نقطتة متورك، يف تطتور هتو األول 

متن نوعته داختل إدلب.
كتا أرستل الجيتش الترتيك، األربعتاء 
عستكرية  تعزيتزات  أيلتول،  متن   14
جديتدة إىل وحداتته عتى الحتدود مع 
"األناضتول"  وكالتة  بحستب  ستوريا، 
التتي  التعزيتزات  وتضتم  الرتكيتة، 
مدفعيتة  كلتس  مدينتة  إىل  وصلتت 

عستكرية. وآليتات 
النقتاط ثبتهتا الجيتش الترتيك، مطلتع 
 12 عددهتا  وبلتغ  الحتايل،  العتام 
ذلتك  وكان  إدلتب،  يف  مراقبتة  نقطتة 
التوتتر"،  "تخفيتف  اتفتاق  مبوجتب 
وركتز الجيتش يف انتشتاره باملحافظتة 
عتى اختيتار املناطتق "االسترتاتيجية" 
للتثبيتت فيهتا، اعتتاًدا عتى قربها من 
نفتوذ قتوات األستد وحليفتته روستيا، 
أو الجغرافيتا التتي تشتكلها متن حيتث 

العستكرية. واإلطاللتة  االرتفتاع 
إيقتاف  الترتيك عتى  الجانتب  ويركتز 
الهجتات إىل جانتب العمتل عتى إنهاء 
وجتود "الجاعتات اإلرهابية"، بحستب 
ما قتال وزيتر الخارجية الترتيك، الذي 
أكتد أن املقترتح الترتيك يف مدينة إدلب 
الهجتات  بوقتف  ويتمثتل  "واضتح"، 
والعمتل عتى إنهتاء وجتود "الجاعات 

بية". اإلرها
ودعتا جاويتش أوغلتو، ختالل مؤمتتر 
صحفي مشترتك متع نظريته البولندي 
والرومتاين، يف 11 متن أيلتول الحايل، 
الجميتع لرفتع أصواتهتم ضتد هجتات 
النظتام الستوري وإيجتاد حتل ستلمي 

يف ستوريا.
يف  حاولتت  تركيتا  أن  الوزيتر  وأكتد 
اجتاعتات  جانتب  إىل  طهتران،  قمتة 
"أستتانة" و"ستوتيش"، منتع مجتزرة 
إدلتب، لكتن النظتام الستوري مستتمر 
النظتام  أن  إىل  مشترًا  الهجتات،  يف 
يؤمنتون  وإيتران(  )روستيا  وداعميته 

العستكري. بالحتل 

أخبار سوريا

تعزيزات تركية في ريف حماة الشمالي -  20 نيسان 2018 )عنب بلدي (

"حرب ذرائع" بين روسيا وتركيا في إدلب
تشد روسيا وتحشد كل الذرائع إلى طرفها للدخول في معركتها التي تعتبرها مصيرية في محافظة إدلب، وبذلك تحرج تركيا 

التي تضع أيًضا ذرائعها وحججها للبقاء في المحافظة، الواقعة شمال غرب سوريا.

تقارير جديدة تشير 
إلى أن وحدات 

حماية الشعب، تلقت 
أسلحة ومساعدات 
مدفوعة الثمن من 

قبل دافعي الضرائب 
األمريكيين، وأقامت 

تحالًفا مع األسد
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طالب السويداء يهجرون كلياتهم إلى دمشق

السويداء - نور نادر

وبلتغ عتدد طتالب أفترع الستويداء 
يف 2011، بحستب جريدة “الثورة” 
وطالبتة  طالتب   5500 الحكوميتة، 
وألفتي طالتب وطالبتة يف معاهدها 
املختلفتة، قبتل أن يتتم إنشتاء كليتة 
العلوم 2011 والهندستة الكهربائية 
2014، والتجتارة واالقتصاد 2016.

مدارس قديمة ومداجن تتحول 
لقاعات جامعية

أستباب كثترة وراء “هجترة” طالب 
أفترع مدينتهتم إىل  الجامعتة متن 
العاصمة، فبعتض الطالب يتخوفون 
متن إمكانية استتقالل الكليتات عن 
جامعتة  لتصبتح  دمشتق،  جامعتة 
مستتقلة )جامعتة الستويداء( بعتد 
أفترع أخترى فيهتا، األمتر  افتتتاح 
التذي يتؤدي إىل تراجتع مستتوى 
شتهادات  أن  خاصتة  الشتهادات، 
جامعة دمشتق نفستها قتد تراجعت 
ختالل  العامليتة  التصنيفتات  يف 

املاضيتة. الحترب  ستنوات 
ووفتق متا اطلعتت عليه عنتب بلدي 
يف موقتع “ويتب ماتريكتس”، يف 
احتلتت  املتايض،  متتوز  متن   30
جامعة دمشتق املرتبتة 10902 عى 
مستتوى العتامل، واملرتبتة الستابعة 

عتى مستتوى ستوريا.
ومتن األستباب التتي تدفتع الطالب 
للنفتور من الكليات ضمتن املحافظة 
نتوع األبنيتة املختارة للدراستة، إذ إن 
كليتة اآلداب كانت عبارة عن مجموعة 
إىل  إضافتة  ترميمهتا،  تتم  مداجتن 
مستبقة  القاعتات  بعتض  تحويتل 

الصنتع إىل قاعتات جامعيتة.
أمتا كليتة الفنتون الجميلتة وكليتة 

الهندستة الكهربائيتة، فهتي عبتارة 
عن متدارس تم تحويلهتا إىل كليات، 
يف حتن تتم إنشتاء املعهتد الزراعي 
يف بلتدة املزرعة، وشتيّد يف املنطقة 
بجانبته  أرض  عتى  كبتر  مبنتى 
مبستاحة 273 دومنًا، وسط توقعات 
بانتقتال جميع كليتات املحافظة إىل 
تلتك املنطقتة، وبنتاء ستكن جامعي 
فيهتا استتعداًدا لفصلها عتن جامعة 

. مشق د
كليتة  يف  جامعتة  طالبتة  ستارة، 
االقتصتاد بجامعتة دمشتق، أكتدت 
أن خالفًتا وقتع بينهتا وبتن أهلهتا 
متن أجتل املوافقتة عتى تستجيلها 
كليتة  وجتود  رغتم  دمشتق،  يف 
شتهبا،  مدينتهتا  ضمتن  االقتصتاد 
أن  قائلتة لعنتب بلتدي، “ال ميكتن 
تتخيتل حياتتك الجامعيتة داخل تلك 
املدرستة التتي تضتم قاعتات تشتبه 
صفتوف املدرستة”، إضافتة إىل أن 
أغلبيتة التكادر التدريتي املوجتود 
فيهتا متن أهتايل املحافظة نفستها، 
متا يدفتع صلتة القرابة إىل انتشتار 
املحستوبيات والفستاد يف عالمتات 
معدالتهتم. يف  والتالعتب  الطتالب 

لكتن يف املقابتل استتغرب الطالتب 
شادي يف كلية الهندستة الكهربائية 
هجترة الطتالب إىل دمشتق، قائتاًل 
لعنتب بلتدي إن “التخرج من أقستام 
حلتم،  دمشتق  جامعتة  يف  الهمتك 
بينتا تتزايتد أعتداد الناجحتن كل 
عتام يف الستويداء، نتيجة قلتة عدد 
الطتالب مقارنة بجامعة دمشتق، ما 
يجعل األستاتذة قادريتن عى إيصال 
املعلومتات للطتالب يف املحتارضات 
القستم  يف  ومتابعتهتم  النظريتة 

لعمي”. ا
وأضتاف أنه مل يكن يحلتم أن يصبح 

مهندًستا لوال وجتود الجامعة قريبة 
متن مكان ستكنه، إذ إن األعباء املادية 
عتى  كبترة  دمشتق  يف  للدراستة 
األهتل، خاصتة وأن املصاريف هناك 
تتجتاوز ثالثتة أضعتاف حاجتهتم 

. هنا

كوادر تدريسية تتهافت لنقلها 
إلى األفرع.. صلة القرابة مشكلة

هجترة الطتالب إىل دمشتق قابلهتا 
رغبتة كبرة لدى الكوادر التدريستية 
يف  الجامعتة  أفترع  يف  بتعيينهتا 
الستويداء، بحستب متا قالتته إحدى 
التتي  الرتبيتة،  كليتة  يف  املعيتدات 

تحفظتت عتى استمها.
وأرجعت املعيدة الستبب إىل قلة عدد 
الطالب يف الستويداء، متا يؤدي إىل 
تقليل األعباء واملسؤوليات املوكلة إىل 
األستاتذة، إضافة لقدرتهتم عى إلقاء 
املحتارضات ومتابعة الطالب بشتكل 

أكترث جودة.
رغبتة  متن  املعيتدة  واستتغربت 
الطالب بالتوجه إىل دمشتق، وعزت 
ذلتك لعتدة أستباب أهمهتا شتعور 
أهلهتم  باالستتقاللية عتن  الطتالب 
والدراستة  للستكن  املغتادرة  عنتد 

مدينتهتم. ختارج 
أمتا عتن صلتة القرابتة يف محافظة 
منغلقة كالستويداء وكيفيتة تأثرها 
عتى نتائتج الطتالب، فأوضحت أن 
جامعتات  ضمتن  موجتود  الفستاد 
القطر كافتة، وأن صلتة القرابة، وإن 
كانتت قد تؤثتر عى عالمتات أقرباء 
تحتول  لكنهتا  التدريتي،  التكادر 
دون الرشتوة املاديتة، إذ إن العالقات 
تدفتع  املحافظتة  يف  املتشتابكة 
الدكاتترة إىل حستاب الفضائح التي 
ال ميكتن التكتم عليها لوقتت طويل.

نقص 
“فيتامين 

د” ينعكس 
آالًما عند 

شباب 
دمشق

 دمشق - ماري العمر 

متع انقشتاع غبتار الحترب يف ستوريا، ظهرت 
الكثتر متن األمتراض واألوبئتة لتدى ستكان 
العاصمتة دمشتق، حتتى باتتت فئتة الشتباب 
تتشتارك متع كبتار الستن واألطفتال بأمتراض 

واحتدة، كستابقة تشتهدها ستوريا.
الشتمس،  بفيتامتن  املعتروف  د”  “فيتامتن 
ارتبط بشتكل رئيتي بعوامل الغتذاء الصحية، 
والجتو املشتمس والنقتي لجميتع األعتار مبن 
فيهتم األطفال، لكتن االرتفتاع الحاد باألستعار 
غيتب املتواد الغذائيتة الغنيتة بته عتن معظتم 
الدمشتقين، حتتى بتات معظمهتم يفتقتدون 

املناعتة ويشتكون آالًمتا عدة.
ويخضتع إنتاج “فيتامن د” )كالستيفرول( يف 
الجستم لرقابتة صارمتة، وآليتة إنتاجته ماثلة 
لتلتك التي تختص الهرمونتات األخترى، وعى 
الرغتم متن أنته يستمى فيتاميًنتا، إال أنته ليس 
بالفيتامتن الغذايئ األستايس باملعنتى الدقيق، 
إذ ميكتن تصنيعته بكميتات كافيتة متن أشتعة 

الشتمس عنتد جميتع الثديات.

لماذا ينقص الفيتامين
الحالتة النفستية واالقتصاديتة وأيًضتا النظتام 
الصحتي يف ستوريا، كان وراء انتشتار نقتص 
“فيتامتن د” لتدى كثتر من فئتات الناس، ومل 
يعتد مقتترًصا عتى األطفتال وكبار الستن بعد 

أن أصبتح مترض الكثتر من الشتباب.

بغيتاب  د”  “فيتامتن  نقتص  أستباب  تبتدأ 
األطعمتة الغنية به، مثل الستمك وزيتته وكبده، 
نظترًا الرتفتاع أستعاره، كا أن استتغناء الناس 
عتن لحتوم البقتر بأطعمتة مليئتة بالهرمونات 
أدى  والفواكته،  والخضتار  الدجتاج  كلحتوم 
لنقصته وتستبب بستمنة مفرطة لدى نستبة ال 

بتأس بهتا من ستكان دمشتق.
محمتد، طبيتب يف دمشتق قتال لعنتب بلتدي، 
ختالل   40% بنستبة  الحتاالت  “ارتفعتت 
الستنوات الستبع املاضية وأغلب الحتاالت كانت 
متن الشتباب الذيتن تترتاوح اعارهتم بن 18 
و30 عاًمتا”، مشترًا إىل أن ذلتك املترض كان 
يقتترص ستابًقا عتى األطفتال وكبتار الستن.

التعترض  عتدم  أن  محمتد  الطبيتب  ويضيتف 
ألشتعة الشتمس خاصة يف أوقتات الصباح هو 
متن أهتم أستباب نفصته يف الجستم، إذ اعتاد 
النتاس عى البقتاء يف منازلهتم أو مكان عملهم 
عتى  األطبتاء  تأكيتد  رغتم  طويلتة،  ألوقتات 
رضورة التعترض ألشتعة الشتمس التتي متتد 

الجستم بتت “فيتامتن د” وتزيتد املناعة.

األضرار الناتجة عن المرض
يتؤدي نقص “فيتامن د” إىل أمتراض وآالم عدة، 
كرتقتق العظتام وتشتوه شتكلها، وضعتف يف 
األستنان وتساقط الشعر، كا يتستبب بشلل لدى 
األطفتال، ويصيب كبار الستن مبترض الزهامير، 
ويؤثر بشتكل ستلبي وواضح عى جهتاز املناعة 

للجستم، بحستب ما قال الطبيتب محمد.
ويضيتف بتأن ذلتك يتستبب بأمتراض عقليتة 
ونفستية لتدى كبتار الستن، عالوة عتى الوهن 
والتعتب والخمول يف الجستم، وأمتراض عديدة 
لدى النستاء تبتدأ بانخفتاض نستبة الخصوبة 

باإلجهاض. وتنتهتي 
ووظيفتة “فيتامن د” يف الجستم هتي مقاومة 
نشتاط الخاليتا الرسطانيتة، كا يقتوي العظام 
املناعتة،  جهتاز  ويعتزز  وينشتط  واألستنان، 

إضافتة لوظائتف كثترة أخرى.
ويف دراستة أجرتهتا الدكتتورة ستوزان ثيتس 
“مجلتة  ونرتهتا   ،2000 عتام  جاكوبتس، 
الكليتة األمريكيتة للتغذيتة” قالتت إن مكمالت 
الكالستيوم تخفتف أعتراض متالزمتة متا قبل 
الطمتث، وإن نقتص "فيتامتن د" كان واضًحا 
بتن النستاء اللتوايت يعانتن متن هتذا التداء، 
"متالزمتة متا قبتل الحيتض هتي حالتة غالبًا 
متا تتجستد يف تغتر املتزاج والستلوك مبا يف 
ذلتك االكتئتاب والقلتق، وتتأثتر عمليتة التمثيل 
الغتذايئ للكالستيوم وفيتامتن د بالهرمونتات 

التتي تتذبتذب طتوال التدورة الشتهرية”.
وينصتح األطبتاء بااللتتزام بأهتم الخطتوات 
متن  الفيتامتن،  نقتص  متن  تقتي  التتي 
ختالل تنتاول األغذيتة الغنيتة بته مثتل الكبد 
واألستاك الدهنيتة )مثتل التونة والستلمون( 
ورقائتق الشتوفان والبطاطا الحلتوة والحليب 
والبيتض والزنجبيتل، والتعرض بشتكل كاف 

ألشتعة الشتمس.

تعاني أفرع الجامعة في السويداء من قلة عدد الطالب الذين يفضلون 
مغادرة المدينة إلى العاصمة دمشق للدراسة، رغم تكاليف السكن 

والمصاريف. تضم السويداء كلية اآلداب التابعة لجامعة دمشق بأقسامها 
)اللغة العربية والجغرافيا والتاريخ والفلسفة وعلم االجتماع واآلثار(، وكلية 

الزراعة والفنون والتربية.

كلية الزراعة والعلوم في السويداء )عنب بلدي(
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محاكم المعارضة الشرعية تخلي مسؤوليتها

مسيحيو ريف حمص
يعودون إلى أراضيهم بدعاوى قضائية

النظام السوري على ريف  برزت عدة ملفات بعد سيطرة 
بينها  من  "التسوية"،  اتفاقيات  بموجب  الشمالي  حمص 

السنوات  التي تركها أصحابها في  وضع األمالك والعقارات 
بعد تجهز أصحابها  المعارك، خاصة  أثناء  الماضية في 

العسكرية قد  العمليات  أن  إليها، ال سيما  للعودة  األساسيين 
الحديث حالًيا عن عودة "األمن واالستقرار". انتهت، ويدور 

حمص - عروة المنذر 

عتام  يف  العستكرية،  العمليتات  أدت 
قترى  عتدة  ستكان  تهجتر  إىل   ،2012
أراضيهتم  متن  الحمتي  الريتف  يف 
ومنازلهتم، ومتن بينهتم ستكان قرية أم 
رششتوح ذات الغالبية املستيحية، والذين 
إىل ختط  الستابق  قريتهتم يف  تحولتت 
فصائتل  ستيطرة  إىل  وصتواًل  مواجهتة 

.2014 نيستان  يف  عليهتا،  املعارضتة 
قريتهتم  إىل  رششتوح  أم  أهتايل  يعتود 
قضائيتة  دعتاوى  ويرفعتون  اليتوم، 
ضتد أشتخاص استتملكوا أراضيهتم يف 
املاضية واستتثمروها مبجاالت  الستنوات 
بعتد  وذلتك  الزراعتة،  أبرزهتا  مختلفتة 
املحاكتم  متع  بعقتود  إليهتا  دخولهتم 
املعارضتة  لفصائتل  التابعتة  الرعيتة 
بشتكل  عليهتا  يدهتا  وضعتت  والتتي 

فتوري.

تهجير أم شرشوح
بعتد دختول قتوات األستد وامليليشتيات 
املستاندة لهتا إىل قريتة أم رششتوح يف 
األيتام األوىل للعمليات العستكرية بريف 
إىل  للختروج  ستكانها  اضطتر  حمتص، 
أماكتن أخترى خوفًا متن املعتارك، لكنهم 

خرجتوا بتت "ثيابهتم"، إذ مل يستمح لهم 
بإختراج ممتلكاتهتم.

عيىس شتاب متن القرية )طلتب عدم ذكر 
استمه الكامتل( قال لعنب بلتدي إن قوات 
األستد دخلتت إىل القرية ستابًقا باالتفاق 
الذيتن اعتقتدوا  متع بعتض األشتخاص 
أنهتم بإدخالها يستتطيعون الحفاظ عى 
القريتة، لكن األمتر كان مختلًفتا، "أجربنا 
لنتا  يستمح  ومل  منازلنتا  إختالء  عتى 
بإختراج ممتلكاتنتا، بحجتة أننا ستنعود 
بعتد عدة أيام ليدخل الشتبيحة ويعفشتوا 

البيتوت بشتكل كامل".
وأضتاف الشتاب أن النظتام مل يكن يريد 
فصائتل  قبتل  متن  املستيحين  حايتة 
املعارضتة بتل أراد نقتل خطتوط املعركة 
املجتاورة،  العلويتة  القترى  عتن  بعيتًدا 
لتكتون أم رششتوح ستاحة املعركتة متا 
أدى إىل دمارهتا بنستبة عاليتة، وصتواًل 
إىل ستيطرة املعارضتة عليهتا يف 2014.

أراضي المسيحيين لصالح المحاكم
بعتد ختروج مستيحيي أم رششتوح متن 
اىل  الوصتول  متن  يتمكنتوا  مل  قريتهتم 
أراضيهتم الزراعيتة والعتودة إليهتا فيا 
بعتد، فقامتت املحاكتم الرعيتة التابعتة 
للفصائتل بوضتع يدهتا عليهتا وتأجرها 

تعتود  مبالتغ  مقابتل  املنطقتة  لستكان 
لصالحهتا، كتا منعت جران املستيحين 
متن أبنتاء املنطقتة متن زراعتة األرايض 
املحاصيتل لهتم، بحجتة  وإرستال مثتن 
أنهتم موالون للنظتام حتى لو تتم توقيع 

رستمي. إيجار  عقتد 
أحمتد من قريتة الفرحانية قال لعنتب بلدي، 
"بعتد ختروج املستيحين متن قريتهتم مل 
يتمكنتوا متن الوصتول اىل أراضيهتم، وقام 
أحتد جتراين املستيحين بتوكيتي عتى 
األرض لزراعتهتا وإرستال األربتاح لته، لكن 
املحاكم الرعيتة والفصائل عمدت إىل وضع 
يدها عتى األرايض وقامت بطرحها يف مزاد 
علني لإليجار للمكتتبتن، ما جعلنا عاجزين 
عتن خدمتة جراننتا املستيحين، وأجترب 
بعضهتم عى بيتع أراضيهم بأستعار زهيدة 

بستبب فقدانهم أمتل العتودة الها".

عودة بدعاوى
بستبب تتدين الوضتع املعيتيش لستكان 

قتوات  حصتار  ختالل  حمتص  ريتف 
األستد، اضطتر البعتض منهم الستتئجار 
أرايض املستحين متن املحاكتم لزراعتها 
دختول  ومتع  بستيط،  دختل  وتأمتن 
املنطقتة يف تستوية مع النظام الستوري 
أصبتح بإمتكان املستيحين الوصول إىل 
أراضيهتم ومنازلهتم املدمترة، لكتن األمر 
متن  بحتق  دعتاوى قضائيتة  متع  جتاء 
كانتوا يقومتون باستتئجار أراضيهم من 

الرعيتة. املحاكتم 
"أبو خليتل"، من مزارعي مدينة تلبيستة، 
أوضتح لعنتب بلتدي أنته استتأجر أرًضا 
متن املحكمتة الرعيتة مببلتغ ثالثة آالف 
لرة عن الدونتم الواحد، وكانتت مزروعة 

مثمرة. أشتجاًرا 
أقدمتت  لتألرض  استتئجاره  أثنتاء  ويف 
عصابتات عتى قتص األشتجار وبيعهتا 
بترضر  عليته  انعكتس  متا  علمته،  دون 
كبتر، خاصة بعتد عودة صاحتب األرض 
عليته، مطالبًتا  األصتي ورفعته دعتوى 

الستنوات  ختالل  االستتثار  بتعويتض 
املاضيتة. الستبع 

التعويتض  أن  خليتل"  "أبتو  وأوضتح 
يبلتغ  األرض  صاحتب  طلبته  التذي 
مشترًا  ستورية،  لترة  ماليتن  ثالثتة 
يف  شتخصيات  متع  تواصتل  أنته  إىل 
املحاكتم الرعيتة ممتن بقتوا يف ريف 
حمتص، ورفضتوا الشتهادة إىل جانبته 
بأنهتم  ذلتك  وبترروا  القضيتة،  يف 

للمستاءلة. ستيتعرضون 
واعتترب أحتد املواطنتن املستيحن من 
بلتدي  لعنتب  حديتث  يف  رششتوح  أم 
أن "بعتض أشتخاص القريتة تجتردوا 
الحترام  يهمهتم  وال  إنستانيتهم،  متن 
حرضتهتم  آختر  وقستم  والحتالل، 
رفتع  عتى  املجتاورة  العلويتة  القترى 
الحتريب  الطتران   )...( الدعتاوى 
فهتل  بيوتهتم  دمتر  للنظتام  التابتع 
يستتطيعون رفتع دعتوى عتى الجيش 

بالتعويتض؟". واملطالبتة 

أراض زراعية في مدينة الرستن بريف حمص الشمالي - 2017 )عنب بلدي(

عودة الحياة لتنسيقيات الثورة في الشمال السوري
إدلب - إياد أبو الجود  

ملع الحديلث علن هجلوم مرتقلب على إدلب، 
شلهدت مناطلق سليطرة املعارضة يف الشلال 
مبلادئ  تؤكلد  شلعبية  مظاهلرات  السلوري 
الثلورة السلورية، وترفلض أي هجوم عسلكري 
نشلاط  ليعلود  األسلد،  وقلوات  روسليا  ملن 
"تنسليقيات الثلورة السلورية"، والتلي ضملت 
مجموعلات تنسليق وناشلطي الحلراك الثوري 

اللذي بلدأ يف سلوريا علام 2011.
شلهدت املنطقلة مظاهلرات، الجمعلة 14 ملن 
أيللول، وهلو التجملع الثلاين ملن نوعله هلذا 
الشلهر، ورفلع املتظاهلرون شلعارات "ال بديل 

علن إسلقاط األسلد".
نشلاط مجموعلات الحلراك الثلوري غلاب علن 
القصلف،  بسلبب  ألعلوام  السلوري  الشلال 
املسليطرة  املعارضلة  فصائلل  واختلاف 
بحسلب  امللدين،  الحلراك  على  وتضييقهلا 

انتاءاتهلا.

المظاهرات عادت بعد انقطاع
ملع اختاف أسلباب انقطلاع ظهلور املظاهرات 
عى الساحة السلورية تختلف أسلباب عودتها، 
ويف حديلث لحملزة أبو نبيلل، املنسلق العام لل 
اسلطنبول،  يف  السلورية"  الثلورة  "تنسليقية 
قلال إن جمهلور الثورة كان يفقلد األمل بالتأثري 
على العامل واملجتمع الدويل بعد سلبع سلنوات 
ملن القتل والدملار تحلت "أنظارهلم ومبباركة 

. " صمتهم

وعللل أبلو نبيل علودة املظاهلرات بأن الشلارع 
السلوري "مللس جدية عنلد املجتملع الدويل يف 
الثلورة السللمية، وخاصلة  االسلتاع لصلوت 
بعلد زوال قلوى التطلرف، التلي كانلت تشلكل 
حاجلزًا بلن املجتملع اللدويل ودعلم الثلورة"، 
مردًفلا "إن أحسلنا الظلن نقلول كانلت حاجزًا، 

ذريعة". كانلت  ورمبلا 
وانتلرت املظاهلرات يف أكلر ملن 100 نقطة 
يف مناطلق متتلد ملن جرابللس بريلف حللب 
بريلف  الغلاب  سلهل  إىل  الرقلي،  الشلايل 
حلاة الغلريب، ملروًرا مبركلز محافظلة إدللب 
وأريافهلا، وريلف الاذقيلة الشلايل الغلريب.

وأكد أبلو نبيلل أن "الوضع يبدو مختلًفلا اليوم، 
والنظلام مل يحقلق أي تغلري سليايس ومل يفك 
ارتباطله بإيلران، لذللك سليكون هلذا النظلام 

مواجًهلا لخياراتله وعواقلب تحالفاته".
الشلال  يف  الثلورة  "مرصلد  مديلر  وقلال 
السلوري"، عبد الرزاق سللطان، إن من أسلباب 
علودة املظاهرات بهلذا التوقيلت انخفاض حدة 
القصلف اللذي يسلتهدف املنطقلة، ملا أعطلى 
النلاس أمانًا للخلروج مبظاهرات جديلدة، وهذا 
ما أكلده عضو "تنسليقيات الثلورة" يف حاة، 
بلكار حميلدي، مشلريًا إىل أنله وبعلد متركلز 
الجيلش اللريك انخفلض التصعيلد بالقصلف 
النشلاط  ازديلاد  إىل  أدى  ملا  املنطقلة،  على 

السللمي يف اآلونلة األخلرية.

ما سبب انقطاع المظاهرات
السلورية،  املناطلق  املظاهلرات يف  مل تتوقلف 

بسلبب قللة النشلاط الثلوري فيهلا، وفلق ملا 
قلال أبو نبيلل، وامنلا انخفضت وتريتها بسلبب 
يسلطري  التلي  املناطلق  يف  األمنيلة  القبضلة 
عليهلا النظلام وهلروب الكثلري من الناشلطن 

ملن مناطلق سليطرته.
ويلرى أبلو نبيلل أنله يف املناطلق املحلررة مل 
تتوقلف املظاهلرات، وملا حلدث الجمعلة، هلو 
أكر شلاهد، معتلرًا أن ذلك دليل عى اسلتمرار 
مبيلل  املظاهلرات  تأثلرت  "لرمبلا  السللمية، 

الكثرييلن خلال الثلورة إىل العسلكرة".
أملا يف الخلارج فتختللف األسلباب وفلق أبلو 
نبيلل، إذ انخفضلت وتلرية املظاهلرات بسلبب 
فقدان النلاس الثقلة باملجتمع اللدويل وجدوى 
ترصيحلات  بعلد  أنله  مؤكلًدا  عليله،  التأثلري 
وتركيلا  كفرنسلا  دول  علدة  علن  ممثللن 
أكلر  إقبلااًل  يتوقلع  باملظاهلرات،  وإشلادتهم 

املقبللة. األيلام  يف  املظاهلرات  على 
ويلرى عبد الرزاق سللطان أن املظاهرات توقفت 
بسلبب اسلتهداف الطلريان الحريب واألسللحة 
الثقيللة، فللم يكن هنلاك اسلتقرار كاٍف لخروج 
املظاهلرات، األملر الذي أكده عضو "تنسليقيات 
الثلورة" يف حلاة، بلكار حميدي، مشلريًا إىل 
أنله "باسلتهداف النظلام للتجمعلات صلار من 

املحلال الخلروج مبظاهرات".
"نحلن نقلوم بتجديلد روح الثورة ملن جديد عر 
املظاهلرات وذللك باإلعلداد لها عر التنسليق بن 
امللدن والبللدات والقرى داخلل املناطلق املحررة"، 
أن  مضيًفلا  سللطان،  اللرزاق  عبلد  بحسلب 
"التنسليقيات" مهمتها اإلعلداد "وكتابة الافتات 

والعبلارات التلي تخلدم ثورتنا، وتسلمية الجمعة 
بعد دراسلة بلن التنسليقيات".

ويلرى أبلو نبيلل أن املظاهلرات آتلت أكلهلا، و 
"حديلث مسلؤولن عاملين عن هلذه املظاهرات 
يعتلر إنجاًزا كبلريًا"، خامتًا حديثله "باملخترص 
نحلن صلوت الشلعب اللذي نطلرق به مسلامع 

الدويل". املجتملع 

ما هي تنسيقيات الثورة؟
"تنسيقيات الثورة" هي فرق عمل 

سورية ثورية تطوعية مستقلة 
عن االنتاء الحزيب أو السيايس 

أو العسكري، ونشطت يف بدايات 
الثورة السلمية، لتنظم املظاهرات 
والوقفات واالحتجاجات السلمية 
يف الداخل وعدة دول يف الخارج، 

كا يعرفها املنسق العام لل 
"تنسيقيات الثورة"، حمزة أبو 

نبيل.
الرزاق سلطان  ويعترها عبد 

املدين  للعمل  "املحرك  بأنها 
الذي يقوم به الثوار، من خال 

التنسليق بن بعضهم البعض 
لتفعيلل جميع األعال والفعاليات 

إقامة مظاهرات  الثورية من 
وحراك ثوري من كل الجوانب 

للوصول إىل ما خطط له".
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مهرجان "األصالة"..
الخيول تتسابق في ريف حلب الشرقي

 عنب بلدي - ريف حلب  

يف  األصيلتة  الخيتول  مربتو  نظتم 
الشتال الستوري، بالتعتاون متع جمعية 
مهرجانًتا  العربيتة،  للخيتول  "الفجتر" 
لستباق الخيتول يف قرية النعتان بريف 

الرقتي. حلتب 
املهرجتان، التذي نظتم األحتد 9 متن أيلول 
تحت استم "األصالة"، شتهد مشتاركة 30 
رأًستا متن الخيتول العربية األصيلتة، وفق 
متا قتال منظتم املهرجتان أبتو وليتد العزة 
لعنتب بلدي، مشترًا إىل مشتاركة فعاليات 
مدنية وعستكرية باملهرجتان، باإلضافة إىل 
متستابقن من متريب الخيول يف الشتال 

السوري.
العتزة أضتاف أن املهرجان قُّستم إىل أربعة 
أشتواط، وتتم توزيتع الخيتول عتى تلتك 
بتتويتج  فعالياتته  واختتمتت  األشتواط، 
الفائزيتن والخيتول وتوزيع جوائتز مادية 

ومعنويتة عليهتم.
وستبق أن نظم مربتو الخيول يف الشتال 
قريتة  يف  ماثتاًل  مهرجانًتا  الستوري 
البتاب، يف  النعتان بالقترب متن مدينتة 
أيتار املتايض، وذلتك دعتًا لرتبيتة لخيول 

األصيلتة وحفاظًتا عتى هتذا اإلرث.

خسائر في ثروة الخيول
لحقتت خستائر فادحتة يف ثتروة الخيول 
ستوريا،  متن  مختلفتة  مبناطتق  األصيلتة 
ختالل الستنوات الستابقة، وذلتك بستبب 
حتوادث الستلب والنهتب عى يتد األطراف 
املتنازعتة، باإلضافتة إىل حتوادث النفتوق 

نتيجتة عمليتات القصتف.
ووصتل عدد الخيتول األصيلة املستجلة يف 
ستوريا قبتل عتام 2011 إىل 5033، منها 
2932 متن اإلنتاث و2101 متن الذكتور، 
بحستب كتتاب األنستاب العتارش للخيتول 
 ،2011 عتام  الصتادر  األصيلتة،  العربيتة 
الزراعتي  واإلصتالح  الزراعتة  وزارة  عتن 

الستورية.
يف حتن تغيتب األرقتام الرستمية للعتدد 
ستوريا،  يف  األصيلتة  للخيتول  الحتايل 
باستتثناء إحصائيات محليتة مقترصة عى 

مناطتق محتددة، إذ قتدر رئيتس جمعيتة 
حديتث  يف  األفنتدي،  محمتد  “الفجتر”، 
ستابق لعنتب بلتدي، نستبة الخستارة يف 

.40% بحتوايل  الستوري  الشتال 
يقتول األفنتدي إن عترات الخيتول نفقت 
الشتظايا،  عتن  الناتجتة  الجتروح  بستبب 
وغيتاب املتأوى يف ظتل تهديتم عترات 
املرابتط، إضافتة إىل أن بعضهتا متات من 

الجتوع.
نستبة  الغوطتة  يف  مربتون  قتّدر  بينتا 
الخستائر بستبب قصف املتزارع أو الجوع 

.20% بحتوايل 

توجهات نحو إنعاش تربية الخيول
منتذ تأسيستها قبتل عامن، ترعتى جمعية 
ظاهترة  يف  للخيتل،  ستباقات  "الفجتر" 
“فريدة” من نوعها يف الشتال الستوري، 
استم  األول  حمتل  مهرجانتن  نظمتت  إذ 
حلتب  ريتف  يف  الباديتة”  “مهرجتان 
2017، وشتارك فيته  أيتار  الجنتويب، يف 
أكرث متن 35 جتواًدا أصيتاًل وهجيًنا، تحت 

“الفروستية تجمعنتا”. شتعار 
كا نظمتت “مهرجان إدلتب الخرضاء” يف 
بلتدة معرصان، مطلتع آب 2017، وافتتحت 
ناديًتا للتدريتب عتى ركتوب الخيتل، يف 
بلتدة بشتقاتن بريتف حلتب الغتريب، يف 

العام نفسته. متوز متن 
خيتل  رؤوس  عترة  الجمعيتة  واختتارت 
دورات  عتى  للتدريتب  النتادي  ضمتن 
كتا  عاًمتا،  و17   12 بتن  شتبانًا  تضتم 
أطفتال  جمعتة،  يتوم  كل  النتادي  يتزور 
ترفيهتي  كنشتاط  املنطقتة،  متدارس  متن 

لألفنتدي. وفًقتا  بالخيتل،  وتعريفتي 
وتتحتدث جمعيتة "الفجتر" عن مشتكلة 
ضيتاع  وهتي  باستتمرار  تواجههتا 
يف  التستجيل  لغيتاب  الخيتول  أنستاب 
للجتواد  العامليتة  العربيتة  املنظمتة 
تقتدر  إذ   ،)WAHO( “واهتو"  العتريب 
200 رأس خيل  الجمعيتة أن متا يقتارب 
املاضية  الستبع  الستنوات  ولتدوا ختالل 

“واهتو". يف  يُستجلوا  ومل 

"سحابة وطن"..
يجتمع لتفعيل دور المرأة في ريف حلب

عنـب بلدي - ريف حلب

مديترة تجمع "ستحابة وطتن"، ثريا 
الهتادي، قالتت لعنب بلتدي إن الهدف 
متن التجمتع هتو الستعي إىل تغيتر 
الستوري  املجتمتع  يف  املترأة  واقتع 
وإبتراز دورهتا الفعتال يف النهتوض 
بته، مشترة إىل أن التجمتع ستيقدم 
يف  النستاء  لتمكتن  مهنيتة  دورات 
الخياطتة  وأبرزهتا  عتدة،  مجتاالت 
وتصفيتف الشتعر وغرها متن املهن.

تنظيتم  أهميتة  عتن  ثريتا  وتحدثتت 
املجتمتع  يف  للنستاء  مهنيتة  دورات 
النستاء  أن  منطلتق  متن  الستوري، 
أصبحتن معيتالت ألرسهن متع فقدان 

التزوج واألب واالبن، داعيتة باعتبارها 
ناشتطة يف مجتال حقتوق املترأة إىل 
وافتتتاح  ماثلتة  تجمعتات  تأستيس 

مشتاريع مهنيتة تدعتم دورهتن.
ستركز  "التجمتع  أن  وأضافتت 
وتعليميتة  اجتاعيتة  نشتاطات  عتى 
السياستة  عتن  بعيتًدا  وتثقيفيتة 

. " لعستكرة وا

تنوع عرقي ومناطقي
وطتن"،  "ستحابة  متروع  يتميتز 
بحستب مديرتته، بأنه يضم نستاء من 
مختلتف الرائح املوجتودة يف ريفي 
حلتب الشتايل والرقتي، إذ انضمت 
والكترد  العترب  متن  نستاء  إليته 

نستاء  إىل  باإلضافتة  والرتكتان، 
إدلتب وحلتب وحتاة وحمتص  متن 
يف  يستهم  متا  الرقيتة،  والغوطتة 
إيصتال صوت املرأة الستورية بشتكل 

أكترب، عتى حتد تعبرهتا.
الحستن،  فاطمتة  قالتت  بدورهتا، 
املؤمتتر  إن  التجمتع،  باستم  الناطقتة 
التأستيي ركتز عتى رضورة إعطتاء 
املترأة الحريتة الالزمتة إلثبتات دورها 
لعنتب  مشترة  املجتمتع،  يف  الفعتال 
ومعوقتات  صعوبتات  إىل  بلتدي 
تحدثتت عنهتا املشتاركات يف املؤمتر، 
التعليتم  يف  بحقهتن  مطالبتات 

والعمتل. والتأهيتل 
ويتزداد عتدد األرامل يف ستوريا تبًعا 

ملتا خلفتته الحترب من قتى، متا جعل 
النستاء يف مواجهتة متع تحديات عدة 
أهمها إعالتة أطفالهتن وأرسهن، األمر 
لالستتغالل  عرضتة  جعلهتن  التذي 
استتغالل  عترب  العمتل،  ستوق  يف 

جهودهتن بأبختس األجتور.
املتدين  املجتمتع  منظتات  وتستعى 
إىل  الستوري  الشتال  يف  الناشتطة 
تنظيم مشتاريع عدة من شتأنها تأهيل 
النستاء تعليميًتا ومهنيًا للمشتاركة يف 
العمليتة التنمويتة، وصقتل مهاراتهن 
مبتا يجعلهتن قتادرات عتى االنخراط 
فترص  وخلتق  العمتل  ستوق  يف 
اقتصاديتة لهتن، ومبتا يضمتن لهتن 

دختاًل ماديًتا إلعالتهتن.

يف  النعتان  معترة  مدينتة  وكانتت 
إدلتب احتضنتت أول مؤمتر تأستيي 
يف  الستورية”،  املترأة  “تجمتع  لتت 
أيتار 2017، بهتدف جمتع املنظتات 
الشتال  يف  العاملتة  النستائية 
الستوري وتوحيد جهودهتا يف مجال 

دعتم املترأة.
آليتة  حينهتا  املؤمتتر  ووضتع 
الواقتع متثلت  لالنطتالق عتى أرض 
متثيتل  عتن  االبتعتاد  رضورة  يف 
فقتط،  بعينهتا  ملنظمتة  النستاء 
لتمثيتل  بحاجتة  اليتوم  “فنحتن 
عنته”،  صتورة  وتكويتن  املجتمتع 
مؤمتتر  بيتان  يف  جتاء  متا  بحستب 

الستورية". املترأة  "تجمتع 

أسست مجموعة من النساء في ريفي حلب الشمالي والشرقي تجمًعا نسائًيا لتمكين المرأة في مختلف النواحي الفكرية والثقافية 
واالقتصادية. وتحت اسم "سحابة وطن" عقد التجمع النسائي مؤتمره التأسيسي، الثالثاء 11 من أيلول، في بلدة دابق بريف حلب الشمالي 

الشرقي، وبحضور 115 امرأة من نساء المنطقة والنازحات والمهجرات إليها.
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حفل في مركز مدينة إدلب الثقافي -  12  أيلول 2018 )عنب بلدي(

"التعليم ال ينتظر"..

مشروع لدعم المدارس المتضررة في إدلب

عنـب بلدي - إدلب

مبنظمتة  التعليتم  برنامتج  مديتر 
"بنفستج"، محمتد أمتر ستيد عيتىس، 
قتال لعنتب بلتدي إن املنظمتتن أجرتتا 
تقييتًا لالحتياجتات األوليتة يف قطتاع 
وشتمل   ،2017 حزيتران  يف  التعليتم، 
التقييتم 68 مدرستة يف محافظة إدلب، 
تتم متن خاللته اختيتار املدارس األشتد 

حاجتة للدعتم.

دعم كامل وجزئي
ينتظتر"  ال  "التعليتم  متروع  يعتترب 
تدعمته  عاملتي  متروع  متن  جتزًءا 

و"أنقتذوا  "يونيستف"  منظمتتا 
مقستم  وهتو  الدوليتتان،  األطفتال" 
إىل قستمن، دعتم كي ودعتم جتزيئ، 
ومتدى  مدرستة  كل  حاجتة  بحستب 

بهتا. لحتق  التذي  الترضر 
يف  التعليتم  برنامتج  مديتر  وبحستب 
التتي  املتدارس  قُتّدر عتدد  "بنفستج"، 
مثتاين  بنحتو  الكامتل  للدعتم  بحاجتة 
نشتاطات  تقديتم  وشتملت  متدارس، 
التعليتم  عمليتة  دعتم  أبرزهتا:  عتدة، 
وتعليتم  الرستمي،  وغتر  الرستمي 
لألطفتال،  والحيتاة  املواطنتة  مهتارات 
وتقديتم دعم نفتي واجتاعتي، ودفع 
رواتب املوظفتن العاملتن يف املدارس 

حمتالت  وتنظيتم  شتهرًا،   18 متدة 
للمتدارس،  العتودة  عتى  للتشتجيع 
وتوزيتع حقائتب عى الطتالب، وتقديم 
للمعلمتن، وتدريبات  تعليميتة  وستائل 

عمليتة عتى متدى ثتالث مراحتل.
يف حتن قتدر املروع عتدد املدارس 
بنحتو  جتزيئ  لدعتم  تحتتاج  التتي 
النشتاطات  وشتملت  مدرستة،   22
عتى  للتشتجيع  حمتالت  التاليتة: 
وتوزيتع  للمدرستة،  العتودة 
واملعلمتن،  الطتالب  عتى  حقائتب 
للمعلمتن،  تعليميتة  ستائل  وتقديتم 
وتدريبتات عتى متدى ثتالث مراحل 

املتروع. فترتة  طتوال 

ويقتدر عدد املستتفيدين بشتكل مبارش 
متن متروع "التعليم ال ينتظتر" بنحو 
15422 شتخًصا بن طالب ومدرستن 
اإلنتاث  متن  منهتم   55% وموظفتن، 

و%45 ذكتور، بحستب ستيد عيىس.
وأضتاف أن املروع يركز عتى تحقيق 
إدلتب،  إىل  النازحتن  لألطفتال  فائتدة 
والذيتن  املنطقتة،  أبنتاء  إىل  باإلضافتة 
تترتاوح أعارهتم بتن 5 إىل 18 عاًمتا.

ومن املقرر أن يستتمر املتروع بتقديم 
خدماتته حتى نهاية نيستان 2019.

خسائر في قطاع التعليم
بتتدأ العتتام التتدرايس -2018 2019 

يف مناطتتق النظتتام الستتوري، األحتتد 
2 متتن أيلتتول الحتتايل، يف حتتن بتتدأ 
يف املناطتتق الواقعتتة تحتتت ستتيطرة 
املعارضتتة الستتورية، الستتبت 1 متتن 
أيلتتول، رغتتم ختتروج العديتتد متتن 
املتتدارس يف الشتتال الستتوري عتتن 

الخدمتتة.
ستوريا  يف  التعليتم  قطتاع  وشتهد 
خستائر فادحة عى مدى ستبع ستنوات 
متن النتزاع، متا أدى إىل تترسب أكترث 
متن مليتوين طفتل متن التعليتم، وفق 
أرقتام منظمتة األمتم املتحتدة للطفولتة 
 23 )يونيستف(، بتقريرها الصتادر يف 

املايض. نيستان  متن 
تتترسب  ستتبب  املنظمتتة  وأرجعتتت 
األطفتتال متتن التعليتتم يف ستتوريا 
تعليميتتة  مرافتتق   309 تتترضر  إىل 
بستتبب النتتزاع املستتلح، إذ خرجتتت 
واحتتدة متتن أصتتل ثتتالث متتدارس عتتن 
الخدمتتة منتتذ عتتام 2011، إمتتا بستتبب 
تعرضهتتا للهجتتوم أو بستتبب تحولهتتا 

إىل مركتتز إليتتواء النازحتتن.
تحتت  الواقعتة  املناطتق  وشتهدت 
ستيطرة املعارضة مشتاريع عدة لرتميم 
املتدارس تحتت إرشاف املجالتس املحلية 
هنتاك، كان آخرهتا يف نيستان املايض، 
املهندستن  “منظمتة  أطلقتت  حتن 
إلعتادة  هندستيًا  مروًعتا  املتحديتن” 

إدلتب. املتدارس يف محافظتة  ترميتم 
كتا عملت منظتات أخرى عتى تأهيل 
املتدارس بشتكل جتزيئ، قبيتل انطالق 
العام التدرايس الحايل، شتملت تنظيف 
داختل  باألستاس  هتي  التتي  املتدارس 
والرتبتة  األوستاخ  وترحيتل  الخدمتة، 
متن باحتات املتدارس، وإعتادة تأهيلها 

املياه. خزانتات  وتعبئتة 

يستمر مشروع "التعليم ال ينتظر" بتقديم خدماته في محافظة إدلب لدعم المدارس المتضررة جراء النزاع السوري، بدعم من منظمتي األمم 
المتحدة للطفولة )يونيسف( ومنظمة "أنقذوا األطفال"، وبتنفيذ منظمات محلية. من بين المنظمات المشاركة بتنفيذ المشروع الذي انطلق 
في حزيران عام 2017، منظمة "بنفسج" ومنظمة "تكافل الشام"، إذ تتولى "بنفسج" تنفيذ المشروع في 15 مدرسة بمدينة إدلب وحارم 

وبنش وأرمناز، فيما تعمل "تكافل الشام" على تنفيذه في 15 مدرسة بمدن وبلدات الدانا وسراقب ومعرة مصرين واألتارب.

عنب بلدي - إدلب

افتتحتت مجموعة متن مثقفتي محافظة 
إدلتب، مؤسستة "ضياء للثقافتة"، بحفل 
يف مركتز املدينتة الثقتايف، األربعاء 12 
للوحتات  معرًضتا  تضمتن  أيلتول،  متن 
وعرًضتا  تشتكيلين ومرسحيتة  فنانتن 

لفيلتم متن إنتاج ستوري. 
وبتدأ مديتر املركتز الثقتايف يف إدلتب، 
بكلمتة  االفتتتاح  حفتل  قتورصة،  فايتز 
ألقاهتا عتن أهميتة تفعيتل دور الثقافتة 
مرسحيتة  عرضتت  ثتم  املجتمتع،  يف 
"املجنتون" وهتي من فئتة "املونودراما" 

الواحتد(. املمثتل  )مرسحيتة 
الفنتان عدنتان كتدرش، وهو  ويترح 
مشتاركته  إدلتب،  متن  تشتكيي  فنتان 
يف هتذا املعترض، ويقول لعنتب بلدي، 
مؤسستة  مجموعتة  ضمتن  "حاولنتا 
ضيتاء أن نقيم حفتل افتتاح للمؤسستة 
يعكتس صتورة إدلتب الحقيقيتة، ومن 
يل  فنتي  معترض  قدمنتاه  متا  ضمتن 
وللفنتان عتار ستفلو، تتخللته قصائد 

شتعر وعترض مرسحتي". 

عرضتت 25 لوحتة يف الفعاليتة، وعتن 
حجم املشتاركة يوضتح كتدرش أنه رغم 
مشتاركته بتستع لوحتات، بستبب ضيق 
املتكان، إال أنه ستيعمل عى زيتادة حجم 
املشتاركة يف املترات املقبلتة، مشترًا إىل 
الطبيعتة  أن مواضيتع لوحاتته تناولتت 
الصامتتة، وأحيتاء إدلب، ودمشتق وقرى 

إدلب. ريتف 
الهتدف متن املعترض توجيه رستالة إىل 
العتامل، أنه بعد غيتاب طويتل للفعاليات 
التشتكيي  والفتن  عموًمتا  الثقافيتة 
خصوًصا عتن الحالة الثقافيتة يف إدلب، 
طريتق  عتن  كلمتهتم  الفنانتون  قتال 
الفنتان  يؤكتده  متا  بحستب  لوحاتهتم، 

ستفلو. عتار  التشتكيي 
فيلتم  عترض  االفتتتاح  حفتل  وتخلتل 
إنتتاج فريتق "فوكتس"،  "حيتاة" متن 
وأوضتح كاتتب الستيناريو عتالء عرجا، 
"كتبتت فيلتم )حيتاة( وهتو يشء متن 
الواقتع ضمتن ظتروف الحترب، يتحدث 
لطفلتة  اإلنستانية  الحالتة  عتن  الفيلتم 
صغترة ال يتجاوز عمرها ستت ستنوات، 
وأبوهتا مصتاب نتيجة قصتف جوي بعد 

أن خترس معظتم أفتراد عائلتته، لتعتني 
بته لوحدهتا، وهتذا األمتر عايشته كثر 

متن النتاس".
وستبق أن فتاز الفيلتم باملركتز األول يف 
الستينائية  لألفتالم  "إيبتال"  مهرجتان 

القصترة.
والفعاليتات  املؤسستة  افتتتاح  وعتن 
التتي تقدمهتا، يوضتح عرجتا أن الفكرة 
بتدأت مبجموعتة متن الفنانتن والكتاب 
والشتعراء الذين قترروا أنته يجب ضمن 
الظتروف التتي متر بهتا مدينتة إدلب أن 
يثبتتوا للعتامل أنها "ليستت تورابتورا"، 
يف إشتارة إىل عتدم تشتبيه متا يحصتل 
إدلتب  وأن  أفغانستتان،  بأحتداث  فيهتا 
ليستت مرسًحتا للرعتب واإلرهتاب كتا 
قلبهتا  ستيبقى  بتل  النظتام،  يصورهتا 

ينبتض بالحيتاة. 
وستبق أن عترض املركتز الثقتايف يف 
من  ملجموعة  إدلتب عروًضتا مرسحيتة 
املتايض،  األضحتى  عيتد  يف  الشتبان 
الشتام"  "نتور  فرقتة  قدمتت  كتا 
البحتر"  وصيتاد  "التوايل  مرسحيتة 

املتايض. حزيتران  يف 

مؤسسة "ضياء" للثقافة..
إدلب "ليست تورابورا"

من نشاطات مشروع "التعليم ال ينتظر"- 8 أيلول 2018 )صفحة منظمة بنفسج في فيس بوك(
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إدلب ومئة عام بين 
إبراهيم هنانو

وبشار األسد

إبراهيم العلوش

ما إن وزع الجرنال الفرنيس غورو إنذاره 
الشهري عام 1920، حتى هبت الباد 

السورية محتجة ضد االحتال، وهّب وزير 
الدفاع السوري يوسف العظمة للدفاع 

عن دمشق، وتفجرت الثورات يف سوريا، 
ومنها ثورة إبراهيم هنانو يف الشال 

السوري يف جبل الزاوية ومحيط إدلب، 
وبعدها تفجرت ثورة عام 1925 يف جبل 

العرب.
اليوم وبعد ما يقرب من مئة عام، وما 
إن هب الشعب السوري يف آذار 2011 

يطالب بالحرية ونهاية عرص املخابرات 
واالستبداد حتى هب بشار األسد يدافع 
عن مزرعة أبيه “سوريا األسد”، وجاء 
الشبيحة ينصبون الحواجز، ويعتقلون 

الناس، ويدفعون بأبنائهم إىل املوت، 
فهؤالء أبناء القائد الخالد الذي رباهم 

يف منظمة طائع البعث، وعلمهم فنون 
التجسس، والتفتيش، والتعذيب، عر 

معسكرات الشبيبة، والصاعقة، واملظلين، 
وهم رهنوا الباد لإليرانين، وللروس، 
ودمروا املدن والقرى، وهم يحارصون 

اليوم جبل الزاوية، وقرى إدلب التي 
تضم أكر من ثاثة ماين سوري، إنهم 
يحارصون بلد إبراهيم هنانو، وينذرون 
أهله باملوت، ما مل ينفذوا إنذارات قاعدة 

حميميم الروسية، التي تصدر بعد مئة 
عام من إنذار غورو. وبنفس الوقت يقوم 

وزير الدفاع األسدي، بتوقيع اتفاقيات 
رهن مبوجبها قطعات من الجيش 

لإليرانين، بداًل من الدفاع عن السورين، 
وعن مستقبل سوريا الذي ضحى سلفه 
يوسف العظمة بنفسه من أجل أال يذكر 

التاريخ، بأن املحتلن دخلوا الباد، ومل 
يهب السوريون بوجههم.

عندما قام إبراهيم هنانو بثورته يف 
ريف إدلب، جمع أثاث منزله وأحرقه 

أمام الناس، وقال ال أريد شيًئا يل ما دام 
بلدي محتًا! يف حن أن بشار األسد 

ينر ثقافة التعفيش، والنهب، إذ امتألت 
األقنية الفضائية املؤيدة، واملعارضة، 

وخزائن اليوتيوب، والفضائيات الدولية 
بفيديوهات التعفيش التي ترفع صور 

بشار األسد، وسط الدمار والخراب 
الذي نروه عى األرض بالتعاون مع 

امليليشيات اإليرانية، والطائرات الروسية 
التي توزع الصواريخ والغازات السامة.
أسلهم إبراهيم هنانو بكتابة الدستور 

السوري وَرأَس لجنته يف الرملان 
عام 1928، يف حن أن بشار األسد 
أوكل مهمة كتابة الدسلتور للروس، 

ولإليرانيلن، وللدول األخرى، فا يهمه 
حياة السلورين، وال مستقبل أبنائهم، 
بل يهمه االسلتمتاع بإذالل السورين، 

وتهجريهلم من وطنهم، الذي يريد إعادة 
تأجريه ملسلتثمرين أقوياء يضمنون بقاء 

صورته وصلورة أبيه عنوانًا لبلد الخوف 
“سوريا األسد”!

دعم األتراك ثورة إبراهيم هنانو، واستفاد 
من خراتهم يف القتال، ولكنه رفض 

االستسام ألي من مطامع تقسيم سوريا، 
أو اقتطاع أجزاء منها، وكان الغربيون 

حسب موسوعة ويكيبيديا اإللكرونية، 

يرددون أن الوطنية السورية تنتهي عند 
حدود حاة، ولكنه خيب آمالهم، وجعل 

حلب وإدلب يف قلب سوريا، وأسهم 
بتأسيس الوطنية السورية التي حققت 
الجاء الفرنيس من سوريا يف 17 من 

نيسان عام 1946.
تبادل إبراهيم هنانو الرسائل مع لينن 

القائد الشيوعي يف موسكو، الذي دعم 
ثورة الشال السوري، وأيد مطالب 

السورين يف االستقال، بينا يساريو 
الجبهة الوطنية التقدمية يؤيدون القتل، 

والتهجري، وقمع ثورة السورين، وذلك 
بدعم من الرئيس الرويس بوتن، وآلته 
الحربية الضاربة بوحشية، والتي تحتل 

األرايض السورية، وتفرك اتفاقيات 
وصاية واحتال متتد عرات السنن مع 

نظام األسد الفاقد للرعية.
ألقى الفرنسيون القبض عى إبراهيم 

هنانو يف آذار 1922، فتطوع املحامي 
الشهري فتح الله الصقال مع خرية محامي 

حلب للدفاع عنه أمام املحكمة الفرنسية، 
بينا تقوم اليوم نقابات املحامن يف 
سوريا بدور ابتزاز املعتقلن، وتجميل 

محاكم النظام، وطرد املحامن األحرار 
من صفوفها، والسكوت عن قتل آالف 

السورين يف املعتقات، ورغم أن إبراهيم 
هنانو حمل الساح ضد الفرنسين فإن 
املحكمة أطلقت رساحه، بينا املحاكم 

األسدية اليوم تبارك َسوق عرات اآلالف 
بالشبهة إىل أقبية التحقيق وأجهزة 
التعذيب، حيث يلقى الكثريون منهم 
حتفهم يف أقبية النظام، غري عابئة 

بالعدل، وال بالحق، وال بكرامة السورين.
عندما تويف إبراهيم هنانو عام 1932 

نعاه الشعب السوري وكتبت عنه النخب 
السورية السياسية والعلمية والثقافية 

واالجتاعية، بينا تطالب اليوم كل 
النخب، وكل الفعاليات االجتاعية 

واألهلية السورية برحيل بشار األسد، 
وتدعو إىل خاص سوريا من هذا 

الكابوس األسدي، الذي دمر سوريا، وسلّم 
شعبها للشبيحة ولإلرهابين، ورهن 

مستقبلها للمحتلن األجانب.
مئة عام بن بذرة الحرية التي زرعها 

إبراهيم هنانو ورجاله بتضحياتهم، 
وبن شجرة االستبداد السوداء التي 

ينر مثارها بشار األسد عى السورين، 
ويجرهم عى تجرع مرارتها مبعونة 

امليليشيات والطائرات األجنبية، فالعامل 
يصطف مطالًبا األسد واملحتلن الروس 

واإليرانين بالكف عن قتل السورين، 
وبوقف الحرب ضد إدلب وأطفالها، 

وينعقد مجلس األمن من أجل إيجاد 
سبيل لوقف هذه املجزرة املعّدة إلدلب، بلد 
إبراهيم هنانو، وتستهدف أهله السورين 

الذين ضحى من أجلهم.
بعد مئة عام من ثورة هنانو حقق حفيد 
سليان األسد حلم جده، الذي وّقع عى 

مطالبة الفرنسين بعدم تحرير سوريا 
وجعلها محمية أبدية، وطالب بخنقها 
عر فصل الساحل السوري عنها، فهل 

تكون إدلب وثوارها من يعيد شعلة 
الثورة السورية، ويعيد استقال الباد 

من املحتلن واإلرهابين، بكل أشكالهم 
وألوانهم، هل ستكون إدلب التي تحتوي 

اليوم ثوار الغوطة، والزبداين، ودرعا، 
وحمص، وحاة، والرقة، ودير الزور، 
هل ستكون مكانًا إلعادة بناء وهيكلة 

ثورة الحرية، والتي دفع السوريون أمثانًا 
باهظة من أجلها؟

اليلوم وبعد مئة عام من ثورة هنانو 
يظل هتاف الشلعب السوري مستمًرا، 

رغلم كل االحتاالت، ورغم كل القصف 
والدمار، هتاف يتدفق من القلب: سلوريا 

حرية!  بدها.. 

منصور العمري

"سمعت عن مذبحة الرميسة يف حزيران 2012، 
وسمعت قصًصا متناقضة عنها، فأردت أن أذهب إىل 
سوريا ألتحقق منها بنفيس”، قال يل بييل سيكس 

ذلك وهو يرح ملاذا فكر بالذهاب إىل سوريا. 
كان بييل مراسًا حربًيا لصحيفة جونج فريهيت 

األملانية يف مرص عام 2011، ويف وقت الحق غطى 
الرصاعات يف ليبيا وسوريا ولبنان وأوكرانيا.

يف عام 2012، رفضت الحكومة السورية دخول 
بييل، فعر الحدود الركية إىل مناطق املعارضة، 
ويف وقت الحق توجه إىل الرميسة مع مرجم، 
ليوقف سيارتهم جنود من الجيش السوري، قال 
بييل: “عى الطريق ظهر جنود نظاميون فجأة، 

وأوقفوا سيارتنا. كانوا يف خنادق عى جانبي 
الطريق”، يف كانون األول 2012.

أخذ الجنود بييل ومرجمه أواًل إىل قاعدة محردة 
العسكرية قرب حاة، ثم نُقل إىل سجن عسكري 
يف حاة، والذي كان يديره أيًضا الجيش النظامي 

السوري، قال بييل: 
“كانت الزنزانة باردة جًدا، قذرة، شعرت أنني يف 

كهف شتوي. مل يرضبوين يف هذا املكان، رغم أنهم 
هددوا بتعذيبي، إال أنني اعتدت ساع املعتقلن الذين 

كانوا يعذبونهم. سمعت الناس يبكون ويتوسلون: 
يا سيدي، يا سيدي. استطعت أن أرى من خال باب 

زنزانتي بعًضا من هذا التعذيب يف املمر. يضعون 
الناس داخل اإلطارات ويرضبونهم ويركونهم يف 

اإلطارات لفرات طويلة”، وأضاف أنه رأى الدماء 
تغطي األروقة وأنه تعرض للتهديد بالتعذيب.

نُقل بييل بعد ذلك إىل فرع فلسطن، حيث أراد 
ضباط املخابرات العسكرية خداع بييل بأنهم 

خاطفون من جبهة النرصة: “قاموا بتقييدي.. 
وقالوا يل: “نحن جبهة النرصة”. قىض بييل فرة 

احتجازه، دون إباغه مبكانه: “مل يخروين أبًدا من 
هم، حتى وجدت نفيس يف يوم من األيام واقًفا 

بجوار السفري الرويس يف سوريا ونائب وزير 
الخارجية السوري فيصل املقداد، يف مؤمتر صحفي 

إلطاق رساحي.

 لكن ما القصة وراء إطالق الصحفي األلماني؟
تواصل الحكومة السورية إنكار أي تورط يف 

اختطاف وإخفاء كثري من الصحفين مبن فيهم 
الصحفي األمرييك أوسنت تايس، وتتظاهر بجهلها 

حول مكان وجودهم، وهذا ما حدث مع بييل.
كان بييل خائًفا يف أثناء احتجازه ألنه يعلم أن 

الحكومة السورية تعتقل الناس لسنن طويلة. أراد 
إيجاد طريقة إلخبار أي شخص بأنه معتقل يف هذا 
املكان. خدش بييل الجدار باستخدام رشيط معدين: 

“أنا بييل سيكس، صحفي أملاين، تم احتجازي يف 
مكان ما يف حاة، وأنا معتقل هنا”.

عندما عاد بييل إىل وطنه، أخرته السلطات األملانية 
أن شخًصا زود السلطات األملانية مبعلومات عنه. 

هذا الشخص كان املعتقلة السابقة ختام بنيان، 
التي كان عمرها 20 عاًما حن اعتقلت يف 11 من 

كانون األول 2012، من مظاهرة ضد نظام األسد يف 
وسط دمشق. قالت ختام: “استمروا يف استجوايب 

ملدة 12 ساعة، من السادسة مساًء حتى السادسة 
صباًحا. خال االستجواب، قادين الضابط عدة 

مرات إىل ممر لُيظهر يل الرجال يتعرضون للتعذيب 
ويعيدين لاستمرار يف استجوايب”.

أمضت ختام شهرين يف فرع فلسطن، ورأت 
رجًا ال يبدو سوريًا بل أجنبًيا، قالت ختام: “طوال 
فرة احتجازي، رأيت مرتن رجًا غريًبا يتكلم لغة 

أجنبية”. املرة األوىل التي رأته فيها ختام كانت 
عندما كانوا يأخذونه يف املمر، “بدا متعًبا ومتسًخا، 
وأجنبًيا”. املرة الثانية عندما كانت ذاهبة إىل الحّام 

وكانوا يأخذونه إىل التحقيق.
يف أثناء وجوده يف املعتقل، طلب أحد السجانن من 

املعتقلة السابقة والناشطة الحقوقية هند املجيل، 
أن ترجم له ما الذي يقوله بييل، كان بييل يطلب 

صابونة، فقال لها السجان: “خليه ياكل خرا”.
بعد بضعة أيام، نُقل بييل من الزنزانة املجاورة، 

وأُحرضت معتقلة أخرى إىل هذه الزنزانة. أمضت 
الفتاة الجديدة يومن، ثم نُقلت إىل الزنزانة 

الجاعية مع معتقات أخريات، ومن بينهن ختام. 
أخرت الفتاة الجديدة زمياتها يف الزنزانة أنها رأت 

خدوًشا عى الحائط تقول إن بييل كان محتجزًا 
هناك.

قالت ختام: “بعد إطاق رساحي، غادرت سوريا، 
ومتكنت من إرسال أخبار بييل إىل وزارة الخارجية 

األملانية، ثم اتصلت يب السفارة يف السعودية 
وأرسلت موظًفا ملقابلتي”.

وصفت ختام بييل للموظف وقدمت كل املعلومات 
التي لديها، وأخرها بدوره أنهم يعلمون أن بييل 
مفقود يف سوريا، لكن مل يكن لديهم أي فكرة 
بأنه قد تم اعتقاله من قبل الحكومة السورية، 

“بعد أسابيع، تلقيت رسالة من السفارة تشكرين، 
وتخرين أن عدة منظات اتصلت بالسلطات 

السورية، وأطلق رساح بييل”.
 

تحدث بييل سيكس الحًقا إىل عائلة أوسنت تايس 
الصحفي األمرييك الذي تم اختطافه يف سوريا يف 
12 من آب 2012، وظهر فيا بعد يف مقطع فيديو 

معصوب العينن ويدفعه رجال مجهولون وهم 
يرصخون "الله أكر". كان الفيديو نفسه مهزلة 

بالنسبة لعديد من السورين الذين يعرفون تكتيكات 
املخابرات السورية، وهم عى دراية كبرية بالعادات 

واللهجات الخاصة ببلدهم. كانت الثياب ولهجة 
أولئك الذين يرصخون "الله أكر" كافية لتوضح 

أن الفيديو مفرك من قبل املخابرات السورية، التي 
لديها تاريخ طويل يف فركة مقاطع الفيديو.

قال بييل ألرسة أوسنت إنه رأى سيارات يف ساحة 
مكان احتجازه، تشبه تلك التي ظهرت يف الفيديو، 

“رأيت رشيط فيديو أوسنت، شعرت بنفس الطريقة 
عندما كنت يف االحتجاز مع ضباط مخابرات 

يتظاهرون بأنهم جبهة النرصة”.

حظرت الحكومة السورية وسائل اإلعام األجنبية 
من دخول الباد منذ عام 2011، والحقت جميع 
الصحفين ومقدمي األخبار الذين حاولوا تزويد 

العامل بالحقائق والقصص الحقيقية. تحتل سوريا 
املرتبة 177 من بن 180 دولة يف مؤرش منظمة 

مراسلون با حدود للحرية العاملية لحرية الصحافة 
لعام 2018.

أنهى بييل حديثه يل بهذه الجملة: “تجربتي يف 
االعتقال بسوريا، علمتني أن أجد هدًفا يف الحياة، 

وطريًقا لصنع يشء جيد من التجربة السيئة. 
استعدت حريتي وما زلت عى قيد الحياة”. 

ضباط المخابرات العسكرية تظاهروا بأنهم من جبهة النصرة

المعتقلة السورية
التي أنقذت حياة صحفي ألماني

ختام بنيان، معتقلة سابقة، الصحفي األلماني بيلي سيكس
كشفت عن مكان وجود بيلي 
سيكس للسلطات األلمانية
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أهالي عفرين 
متخوفون

من العودة
للتواصل مع مجموعة  إجابات له، سعت عنب بلدي  للبحث عن  السؤال، وفي محاولة  انطالًقا من هذا  إلى مناطقهم؟"،  العفرينيون  "لماذا ال يعود 

أو مناطق  المنطقة  أرياف  الذين الزموا قراهم ومدنهم، وآخرين ممن غادروا مجبرين أو مدفوعين بعوامل عدة، وقصدوا  المنطقة  من أهالي 
الديمقراطي يفرض سلطته. يزال حزب االتحاد  الحسكة، حيث ال  أو حتى محافظة  النظام في محيط مدينة حلب 

بتاءت أغلتب محتاوالت عنتب بلتدي إلجتراء 
لقتاءات صحفيتة متع أشتخاص متن أهتايل 
عفرين بالفشتل، لكن االتصتاالت القليلة التي 
واإلحبتاط،  الختذالن  محورهتا  كان  نجحتت 
وستط شتعور أن جميتع األطتراف "متآمرة" 

عفرين. أهتايل  عتى 
متكنتت عنتب بلتدي متن التواصل متع ثالثة 
أشتخاص، بينا رفض عترة آخترون اإلدالء 
ذلتك  معللتن  صحفيتة،  ترصيحتات  بتأي 
بالختوف، وعتدم الرغبة يف التورط مبشتاكل 

متع القتوى املستيطرة يف مناطتق إقامتهم.
يف  تقيتم  التتي  س.م،  العرينيتة  الشتابة 
إحتدى قترى عفريتن، وافقتت عتى إجتراء 
استمها  ذكتر  بعتدم  التعهتد  بعتد  اللقتاء، 
متن  خوفًتا  إقامتهتا  متكان  أو  الرصيتح 
عنتارص الفصيتل املعتارض التذي يقيم يف 

. قريتهتا
فترتة  ختالل  كثترًا  "عانينتا  س.م،  تقتول 
الحترب، واليتوم معاناتنتا أكرب، يُتذل الكردي 
كل يتوم"، وتضيتف أن عتدًدا ممتن عتادوا 
إىل قراهتم خرجتوا مجتدًدا، بعتد تعرضهتم 

للتضييتق األمنتي. 
وتوضتح الشتابة أن عائلتها رفضتت الخروج 
من عفريتن رغتم كل التضييق، بينتا اضطر 
كثترون متن محيطهتا إىل املغتادرة بعتد أن 
الترضب  أو  الخطتف  أو  لالعتقتال  تعرضتوا 

املربح.
"منستقو  نرهتا  فريتق  إحصائيتة  وفتق 
االستتجابة"، يف متتوز املتايض، فتإن عتدد 
آذار  منتذ  عفريتن،  يف  املقيمتة  العائتالت 

املتايض، بلغتت 28461 عائلتة، متن ضمنها 
21352 ألتف عائلتة متن الستكان األصلين.

باملقابتل ال تتوفتر إحصائيات دقيقتة عن عدد 
أهايل مدينتة عفرين الذين غتادروا مناطقهم، 
فيا يشتر ناشتطون حقوقيتون إىل أن أغلب 
االهايل الذين غتادروا مل يتمكنتوا من العودة. 

انتهاكات الفصائل تصّعب العودة
"عانينا كثرًا خالل ستيطرة الحتزب )االتحاد 
الدميقراطتي(، لكننتا نعتاين أكرث متع وجود 
الجيتش الحتر"، تقتول س.م. لعنتب بلتدي، 
مؤكتدًة أن عتًدا كبترًا ممن عتادوا إىل مناطق 
عفريتن عقب ستيطرة فصائتل املعارضة عى 

املنطقتة، غادروهتا مجدًدا.
عائلتة الشتابة واحتدة متن العائتالت التتي 
فضلتت البقاء وعتدم والختروج متن قريتها، 
لكتن عائتالت أخترى مل تتمكن متن الصمود، 
كعائلتة قريبهتم، "التذي عتاد مفضتاًل البقاء 
ابنته، لكنته تعترض للترضب  بجانتب قترب 
املتربح، واعتقتل ابنته وزوجتته لفترتة متن 

الزمتن، متا دفعته للهترب مجتدًدا".
ويشتر الناشتط الحقوقي شترو العلو، وهو 
متن أبنتاء مدينتة عفريتن، إىل أن انتهتاكات 
عتودة  تصّعتب  املعارضتة  فصائتل  بعتض 
األهتايل  الكثتر متن  أن  األهتايل، الفتًتا إىل 
ليجتدوا  عتادوا  مناطقهتم  غتادروا  الذيتن 
أشتخاًصا آخريتن يف منازلهم، مؤكتًدا أن ذلك 
دفتع بعتض األهتايل للنتزوح داخليًتا، فيتا 
توجته آخترون إىل مناطتق ستيطرة النظتام 
مبحيتط مدينة حلتب، وبالتحديتد إىل قريتي 

نبل والزهراء، وتوجه قستم منهتم إىل مناطق 
ستيطرة "حتزب االتحتاد الدميقراطتي" يف 

محافظتة الحستكة.
قريتة  ستكان  "بعتض  أن  العلتو  وأضتاف 
استمها  أصبتح  والتتي  )مدللتة(،  كوتانتي 
فيتا بعد قريتة الظافتر أوبايس، منعتوا بعد 
ستيطرة فصائتل املعارضتة متن العتودة إىل 
قريتهتم بحجتة وجود ألغتام، وبعد أن ُستمح 
لهتم بالدختول فترض عتى كل عائلتة دفتع 

أمريتي". دوالر   200 مبلتغ 
وتابتع، "بعتض القترى يفوق عتدد النازحن 
فيهتا عتدد األهتايل بشتكل كبر، عى ستبيل 
املثتال ناحية بلبتل فيها اليوم نستبة قليلة من 
املقيمتن، ورغم ذلتك ما زالتوا ينزحون خارج 

املنطقة".
عنتب بلتدي التقت شتابًا متن مدينتة عفرين 
هربًتا  املجتاورة  القترى  إحتدى  إىل  نتزح 
وفتق  التعستفي"،  االعتقتال  "حمتالت  متن 
الرئيتي  الهتدف  "كان  مضيًفتا،  تعبتره، 
متن االعتقاالت هتي النهتب والستلب، مل تعد 

تطتاق". الحيتاة يف عفريتن 

النظام والوحدات "يحتجزون" أهالي 
عفرين

متتارس قتوات النظتام وعنتارص "وحتدات 
يف  املنتترة  )الكرديتة(  الشتعب"  حايتة 
التضييتق  سياستة  عفريتن  مدينتة  محيتط 
الراغبتن  املدنيتن  عتى  املتادي  واالبتتزاز 

مناطقهتم. إىل  بالعتودة 
وبحستب مصتدر محي رفض كشتف استمه 

ألستباب أمنية فتإن كثترًا من أهتايل عفرين 
الذيتن يرغبتون بالعودة متن مناطتق النظام 
إىل مناطقهتم، يواجهتون منًعا متن الحواجز 
مبالتغ كبترة متن  غالبًتا متا تطلتب  التتي 
املدنين أو تقتوم بعمليات الخطتف والرسقة، 
وهو متا يجرب الراغبتن بالعودة عتى اللجوء 

التهريب. طترق  إىل 
وكانتت مصتادر إعالميتة متطابقتة قالت يف 
آذار املتايض إن حواجز تابعة لتت "الوحدات" 
متمركتزة يف محيتط منطقتة عفريتن، منعت 
أهتايل املدينة والقترى التابعة لها متن العودة 

عقب ستيطرة فصائتل املعارضة.
وقتال مراستل عنتب بلتدي يف ريتف حلتب، 
إن "الوحتدات" منعتت األهتايل، متن تجاوز 
حاجتز قريتة تنتب نحو عفريتن، مشترًا إىل 

اتهامهتم بتت "العالتة والخيانة".

الخوف وخيار الصمت
يف ظتل التضييتق الواقع عى أهتايل عفرين، 
ستواء متن فصائتل املعارضتة املوجتودة يف 
املنطقتة، أو متن الجهات املستيطرة يف أماكن 
النتزوح، فتإن أغلب أهتايل عفرين آثتروا عدم 
واملنظتات  اإلعتالم  وستائل  متع  التواصتل 

املختلفة. الحقوقيتة 
وأشتار الناشتط الحقوقي شترو العلتو، إىل 
أن جهتات التوثيتق تعاين من امتنتاع األهايل 
عتن اإلدالء بشتهاداتهم خوفًا ما قتد يطالهم 

إثرها.
وأضتاف العلتو لعنب بلتدي، أن "لتدى أهايل 
عفريتن تختوف دائتم وشتعور كبتر بالظلم 

متن جهة تعترب نفستها جيًشتا حترًا".
وأكد العلتو أن فصائتل املعارضة املستيطرة 
متنتع األهايل من إرستال أي صتور لإلعالم، 
ملواقتع  صتور  ترسيتب  متن  لتخوفهتم 
االتحتاد  "حتزب  لتت  العستكرية  القيتادات 

الدميقراطتي".
ويترى العلتو أن بعتض األهتايل يتحستبون 
أو  الدميقراطتي"  االتحتاد  "حتزب  لعتودة 
فيقومتون  املنطقتة،  عتى  النظتام  ستيطرة 
مبحاستبة األهتايل الذين تواصلوا مع وستائل 

إعتالم معارضتة.
إضافتة إىل ما ستبق، فتإن الرتاتبيتة الخاصة 
الرطتة  أجهتزة  أو  العستكرية  بالفصائتل 
اختيتار  تتم  والتتي  والعستكرية،  الوطنيتة 
أهتايل  العترب، متنتح  العنتارص فيهتا متن 
عفريتن من الكترد شتعورًا بعدم وجود ستند 
عستكري لهتم، بحستب متا قتال مصتدر من 

عفريتن لعنتب بلتدي.
ويشتر مصتدر عستكري يف مدينتة عفرين 
لعنتب بلتدي، رفتض كشتف استمه ألستباب 
أمنيتة، إىل أن %90 من العنارص العستكرين 
عفريتن،  ختارج  متن  ينحتدرون  واألمنيتن 
مؤكًدا أن قستًا من الشتبان يف عفرين عرض 
عليهتم االنضواء يف "الرطتة الوطنية" دون 

إبتداء أي استتعداد لذلك.
وكانت "الرطتة الوطنية" أبدت استتعدادها 
عقتب بدء عملهتا يف عفريتن لتطويتع املئات 
من شتبان املنطقتة، إال أن جزًءا بستيطًا منهم 
قبتل باألمتر، وال يتجاوز عددهتم 100 عنرص 

يف مختلتف بلدات ونواحتي املنطقة.

منلذ بدء قوات األسلد بسياسلة التهجلري القرسي 
ملن املناطلق التلي تسليطر عليهلا، خلرج اآلالف 
وريلف  حملص  وأريلاف  القصلري  مناطلق  ملن 
وجنلويب  الرقيلة  والغوطلة  الشلايل  حلاة 
دمشلق وبلرزة والتلل وخلان الشليح وضواحيها 
باتجلاه  ودرعلا  والقنيطلرة  واملعضميلة  وداريلا 
الشلال السلوري، واتجله قسلم منهلم ال سليا 
مهجلري الغوطلة الرقيلة وحملص وريفها إىل 
منطقلة عفريلن بعلد أن سليطرت عليهلا فصائلل 
املعارضلة املدعوملة ملن تركيلا، يف آذار املايض.

علدد  مدنيلة  أو  إحصائيلة  جهلة  أي  تحلدد  مل 

وحلاول  عفريلن،  إىل  وصللوا  الذيلن  النازحلن 
الشلال  يف  االسلتجابة"  "منسلقو  فريلق 
التلوزع السلكاين يف املنطقة،  السلوري، إحصاء 
لكلن التطلورات الكبلرية التي تحدث يف الشلال 
السلوري صعبلت ملن عمليلة اإلحصلاء بحسلب 
بالفريلق  الخلاص  التواصلل  مكتلب  أكلده  ملا 

بللدي. لعنلب 
للتلوزع  يجريهلا  إحصائيلة  إن  املكتلب  وقلال 

قريًبلا. سلتصدر  املنطقلة  يف  السلكاين 
ووفلق اإلحصائية األخلرية التي نرها "منسلقو 
9 ملن متلوز املايض، فلإن عدد  االسلتجابة"، يف 

العائلات املقيملة يف عفريلن، منلذ آذار املايض، 
21352 أللف  28461 عائللة، ملن ضمنهلا  بلغلت 
عائللة ملن السلكان األصليلن موزعلن كالتايل: 
115 عائلة،  20 ألف، ناحيلة رشان  ناحيلة عفرين 
 250 ناحيلة راجلو317 عائللة، ناحيلة معبطليل 
حديلد  الشليخ  عائللة،   20 بلبلل  ناحيلة  عائللة، 
بفيليلون  نواحلي  تلزال  ال  بينلا  عائللة،   650
وجنديلرس قيلد اإلحصاء بالنسلبة لعلدد األهايل 

األصليلن.
وبللغ علدد العائات النازحلة من دمشلق وريفها 
 5800 6863 عائللة موزعن على ناحيلة عفرين 

الخريطة 
الديموغرافية 

الجديدة
في عفرين

بينلا يلرد اسلم عفريلن بكلرة 
على  الصحفيلة  التغطيلات  يف 
وسلائل اإلعام السلورية، يغيب 
مشلهد،  أي  علن  العفرينيلون 
بلات  أيًضلا  ذكرهلم  أن  لدرجلة 
ضئيلًا، مقارنلة ملع ملا تحصل 
اهتلام  ملن  منطقتهلم  عليله 

إعاملي.
املدينلة  أهلايل  أغللب  يعيلش 
فرضتهلا  "إجباريلة"  عزللة  يف 

الوافدون  الظروف، بينا يشلكل 
نازحلي  ملن  وأغلبهلم  الجلدد، 
العنلرص  الرقيلة،  الغوطلة 
يف  نشلاطًا  األكلر  البلري 
املنطقلة، والذي بلدأ يأخذ صبغة 

تدريجًيلا.  الضيلوف 
النازحلون نحلو نصلف  يشلكل 
سلكان عفريلن حالًيلا، ويلعبون 
دور "الحاضنة الشعبية األصلية" 
املسليطرة  العسلكرية  للسللطة 

ملن  واملؤلفلة  املنطقلة،  على 
فصائلل الجيلش الحلر املنضوية 

الوطنلي". "الجيلش  يف 
أملا اإلدارة املدنيلة، املؤلفلة ملن 
سلبعة مجاللس محليلة، فتتخذ 
الكلرد  أعضائهلا  بعلض  ملن 
واجهلة لعملهلا، بينلا تلرف 
واالئتلاف  املؤقتلة،  الحكوملة 
الوطنلي املعلارض على عملهلا 

مبلارش. بشلكل 
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قتد تكتون عفريتن أوضتح منتوذج عتن 
بته فصائتل  قامتت  التذي  "التعفيتش" 
"الجيتش الحر"، عقتب الستيطرة عليها، 
مواقتع  إذ ضجتت  املتايض،  يف شتباط 
التواصتل االجتاعتي بصور وتستجيالت 
أظهرت عنتارص من الفصائل العستكرية 
يقومون بعمليتات رسقتة يف املدينة، بعد 
دخولهتا والستيطرة عليها بشتكل كامل.

ناشتطون متن ريتف  الصتور  وتناقتل 
إىل  باإلضافتة  املعتارك،  رافقتوا  حلتب 
وكاالت عامليتة بينهتا "فرانتس بترس"، 
الصتور  متن  العترات  والتتي نترت 
لعنارص يرسقتون أثاثًتا منزليًا ومحالت 
تجاريتة، إضافتة إىل الدراجتات النارية 
والجترارات الزراعيتة، متا أحتدث غضبًا 
واستًعا، تطتور إىل مطالبات مبحاستبة 
العنتارص، باعتبتار أن هتذه املارستات 
ال تختلتف عتن تجتاوزات بقيتة القتوى 

العستكرية يف ستوريا.
وكانتت عنتب بلتدي تحدثتت يف وقتت 
"الجيتش  باستم  الناطتق  متع  ستابق 
إن  وقتال  حاديتن،  محمتد  الوطنتي"، 
عنهتا  الحديتث  انتتر  التتي  األفعتال 
معروفتة ستابًقا، ويف حتال دختول أي 
جيتش ملنطقة متا، سترتافقه "تجتاوزات 
فرديتة" متن قبل العنتارص التابعتن له.

"الجيتش  دفعتت  باملحاستبة  املطالبتة 
الوطنتي" إىل إجتراءات للحد من الرسقات 
فتوري،  بشتكل  الستيطرة  تبعتت  التتي 
وأعلتن القبتض عتى عترات العنتارص 
الذيتن كانوا ضالعن يف عمليتات الرسقة 
و"التعفيتش"، كا أصدرت هيئتة األركان 
املشتاركن  العنتارص  مبحاكمتة  قترارًا 
يف الرسقتة، ورافتق ذلتك حمتالت ضتد 
إختراج  حاولتت  عستكرية  مجموعتات 
ريتف  إىل  املرسوقتة  والبضائتع  األثتاث 

حلتب الشتايل.
لكتن، ورغتم هتذه اإلجتراءات، استتمرت 
عمليتات الرسقتة عتى يتد عنتارص متن 
أكتد  ومتا  فرديتة،  بصتورة  الفصائتل، 
ذلتك صتور وتستجيالت مصتورة نرها 
ناشتطون من املنطقتة، كان آخرها، مطلع 
يستتخرجون  لعنتارص  الحتايل،  أيلتول 

النحتاس متن أوان معدنيتة.
التجتاوزات مل تقف عتى الرسقة فقط بل 
شتهدت املنطقة حتوادث خطتف ملدنين 
عى يتد مجموعتات مجهولتة الهوية ومل 

تحتدد تبعيتها.

خطف واعتقاالت
تنتتر حتاالت االعتقتال بحتق مدنيتن 
متن ستكان عفريتن عتى نطاق واستع، 
االتحتاد  "حتزب  إىل  االنضتام  بحجتة 
الدميقراطتي"، لكتن الحجتة التي ستيق 
بها أغلتب املعتقلتن، مل تكتن واقعية يف 
حتاالت كثترة، بحستب متا قال الناشتط 
الحقوقتي شترو العلتو، الذي أكتد لعنب 
بلتدي أن الكثتر متن االعتقتاالت طالتت 
أشتخاًصا مدنين ال ينتمتون إىل أي جهة.

وقّستم العلتو أنتواع االعتقتاالت إىل أمنية 
بهتدف التحقيتق، وتستتهدف يف الغالب 
أشتخاًصا ثبتت ارتباطهم بحتزب االتحاد 
مجنديتن  بحتق  وأخترى  الدميقراطتي، 
يف صفتوف "وحتدات حايتة الشتعب" 
)الكرديتة(، واعتقتاالت بهتدف الحصول 

الفدية. عتى 
ولفتت العلو إىل أن بعتض املعتقلن كانوا 
مدنين موظفن يف إحتدى هيئات اإلدارة 
الذاتيتة، دون أن تكتون لديهتم ارتباطات 

حزبية.
أيًضتا  املدنيتن  بحتق  الخطتف  حتاالت 
انتترت عتى نطاق واستع، ففتي الرابع 
متن أيلتول الحتايل وثتق "مركتز عفرين 
اإلعالمتي"، التذي يغطي أحتداث املنطقة، 
أستاء املدنيتن املخطوفن، وهم غستان 

عمتر فتوزي حستن والفتتاة أمتل عمتر 
حستن والشتابان خليتل محمتد خليتل 

وأميتن حمتدوش.
وقتال املركتز إن الشتابن خليتل محمتد 
مجموعتة  خطفتهتم  حمتدوش  وأميتن 
متن  عليهتا،  التعترف  يتتم  مل  مستلحة 
محتل لبيتع الخيتوط يف حتي املحمودية 
بعفريتن، بينا أقتدم عنارص متن فصيل 
"الحمتزات" عى خطف الشتابة أمل عمر 
حستن من حي األرشفيتة مبدينة عفرين، 

املركز. بحستب 
وكان ناشتطون نتروا تستجياًل مصورًا 
للمتدين غستان عمتر فتوزي متن أهايل 
وهتو  عفريتن،  بريتف  بعدينتا  قريتة 
يتعترض للتهديتد بالذبح عى يتد مقاتل 
ملثتم مل تعترف الجهتة التتي تتبتع لها، 
إن مل تدفتع عائلتته فديتة تقتدر بعترة 

ماليتن لترة ستورية.
وقتوف  الوطنتي"  "الجيتش  وينفتي 
الفصائتل التتي تتبتع لته وراء عمليات 
تربتط  "الوحتدات"  لكتن  الخطتف، 

به. األمتر 
وكانت منظمتة العفو الدولية "أمنستتي" 
اتهمت فصائتل معارضة ستورية، يف آب 
املتايض، بارتتكاب انتهاكات "جستمية" 
اإلنستان يف عفريتن، بتواطتؤ  لحقتوق 

. تريك
وأشتارت املنظمتة يف تقريتر لهتا إىل أن 
هتذه االنتهتاكات تترتاوح بتن االعتقتال 
التعستفي، واإلخفتاء القترسي، ومصادرة 
املمتلتكات، وأعتال النهب، متهمتًة تركيا 
بأنهتا متد "الجاعات املستلحة املستؤولة 
عن هتذه العمليتات بالعتتاد والستالح"، 
النظتام  قتوات  املنظمتة  انتقتدت  كتا 
أنهتا  معتتربًة  و"الوحتدات"،  الستوري، 
قترصت يف حايتة املدنين الذيتن نزحوا 

متن عفريتن وزادت متن معاناتهتم.

استيالء بحسب الحالة 
النقطة الشتائكة يف عفرين هتي عمليات 
االستتيالء عى املنازل التي خرج ستكانها 
منهتا يف أثنتاء العمليات العستكرية، فقد 
اتهامتات  املاضيتة  األشتهر  يف  وجهتت 
عتى  باالستتيالء  العستكرية  للفصائتل 
منتازل خترج ستاكنوها منها، وحتل بداًل 
املناطتق  متن  قدمتوا  أشتخاص  منهتم 
املهجرة كريف حمص الشتايل والغوطة 

. الرقية
وبحستب متا قالته مصتدر أهتي متن 
عفريتن لعنتب بلتدي )طلتب عتدم ذكتر 
استمه(، فتإن االستتيالء عى املنتازل يف 
املنطقة ميكن تقستيمه إىل قسمن: األول 
استتيالء عتى منتازل تعود لعنتارص من 
)الكرديتة(،  الشتعب"  "وحتدات حايتة 
واآلختر ملواطنن "لهتم ارتبتاط مبقاتي 
الوحتدات" وخرجتوا متن املنطقتة بعتد 

دختول "الجيتش الحتر".
وأضتاف املصتدر أن عائتالت متن عفرين 

عتادت إىل منازلهتا يف األشتهر املاضيتة 
ووجتدوا أناًستا آخريتن يقطنتون فيهتا، 
مشترًا إىل أن الرطة العستكرية التابعة 
لتت "الجيتش الوطني" تعمل عتى إخراج 
دخلوهتا  التتي  املنتازل  متن  املهجريتن 
وإعادتهتا إىل أصحابهتا "بعتد التأكد من 
التوجته الختاص بالعائتالت العائتدة يف 
حتال كان لهتا أي ارتبتاط بالوحتدات أو 
عتى صلة بهتم، كا تطلب منهتم إثباتات 

تؤكتد ملكيتهتم للمنزل".
عتن  الكثتر  الحديتث  خلفيتة  وعتى 
االستتيالء عتى منتازل املدنيتن، أصتدر 
فتتوى  الستوري"  اإلستالمي  "املجلتس 
اعتترب فيهتا أن األمتالك التتي تعتود لتت 
"الوحتدات" يف منطقتة عفريتن تنتدرج 

العامتة. األمتوال  ضمتن 
يف  نترت،  التتي  الفتتوى  وبحستب 
التعترض  املجلتس  حترم  املتايض،  آب 
ألمتالك الستكان اآلمنتن، ورأى أن أمالك 
يف  تدختل  االنفصاليتة"  "امليليشتيات 

العامتة. األمتوال 
ويف التفاصيتل التتي عرضهتا املجلتس، 
فتإن "األصتل يف أمتالك وأمتوال النتاس 
عصمتهتا، وتحريتم التعترض لهتا بغر 
ستبب رشعي"، وقال إن األمتالك الخاصة 
املوجتودة يف املناطتق التتي خرجت منها 
"الوحتدات" هي ملك أهتايل تلك املنطقة، 
وال يجتوز نزُعهتا منهتم، أو التعترض لها 

االستتيالء. أو  باملصادرة، 
ومبوجتب فتتوى املجلتس اإلستالمي، ما 
كان متن أمتالك لعوائل أفتراد "الوحدات" 
فهتي باقيتة عتى ملك تلتك العوائتل، وال 
تجتوز مصادرتها أو املستاس بها، واعترب 
أن ختروج مقاتل متع تلك "امليليشتيات" 
متن العائلتة ال يبيتح التعترض لوالديته 
ال  كتا  أوالده،  أو  زوجتته  أو  إخوتته  أو 
يجوز إخراجهتم من بيوتهتم، أو مصادرة 

ومحاصيلهم. أراضيهتم 
ويكتون ما خلفته "الوحتدات" من مقرات 
وعتاد وأمالك، ومل يتبتن أنه "مغصوب" 
متن عمتوم النتاس، يف املصالتح العامتة 

بتإرشاف اإلدارات املحلية.
بطريتق  ثبتت  "إذا  الفتتوى،  وبحستب 
القضاء أن بعض األرايض استتولت عليها 
امليليشتيات وغصبتها ِمن أهلهتا فإنها ترد 
إىل أصحابهتا الرعيتن، فتإن مل يُعرف 
لهتا صاحتب فإنهتا تحفظ وتكتون تحت 

املحلية". اإلدارات  تترصف 
ودعتا املجلتس كل مقاتتل أو فصيتل أو 
متدين أختذ متااًل أو أرًضتا أو محصتواًل 
أصحابته ورضاهتم  إذن  بغتر  زراعيًتا 
إرجاعته  الحقيقتي  مثنته  يدفتع  مل  أو 

ألصحابته.
كتا أوىص اإلدارات املحليتة يف املناطتق 
"املحتررة" بإحصتاء وضبتط املمتلتكات 
والعقتارات يف تلتك املناطتق وتوثيقهتا، 
متع التحقيتق الفتوري يف أي تجاوز عى 
ممتلكات الستكان اآلمنتن، وإعادتها لهم.

انتهاكات الفصائل في عفرين
خطف وسرقات

ومحاسبة غير مجدية

280، وناحيلة معبطليل  عائللة، وناحيلة راجلو 
 ،30 بفيللون  وناحيلة   ،83 بلبلل  وناحيلة   ،420
250، وبقيلت ناحيتلا رشان  وناحيلة جنديلرس 
لعلدد  بالنسلبة  اإلحصلاء  قيلد  حديلد  والشليخ 

الوافديلن إليهلا ملن مهجلري ريف دمشلق.
عفريلن  يف  القاطنلن  املهجريلن  علدد  ووصلل 
246 عائللة موزعلة عى  ملن ريلف حملص إىل 
معبلطلي   ،77 راجلو  عائللة،   79 رشان  نواحلي 
ملن  كل  تلزال  ال  فيلا   ،60 حديلد  الشليخ   ،30
وجنديلرس  وبفيللون  وبلبلل  عفريلن  نواحلي 

قيلد االحصلاء.

نزوح أهالي منطقة عفرين وريفها باتجاه ريف حلب الشمالي منطقة اعزاز والمخيمات الحدودية - 13 
آذار 2018 )عنب بلدي(

نزوح أهالي منطقة عفرين وريفها باتجاه ريف حلب الشمالي منطقة اعزاز والمخيمات الحدودية - 13 آذار 2018 )عنب بلدي(

برأيك.. ما الذي يمنع عودة بعض 
أهالي عفرين إلى مدينتهم؟ 

يلرى أغللب املشلاركن يف اسلتطاع رأي أجرتله جريلدة عنلب بللدي 
علر موقعهلا الرسلمي أن تضييق النظلام، و"وحدات حاية الشلعب" 
)الكرديلة( عى نازحي عفريلن مينع أغلبهم من العلودة إىل مناطقهم.

وشلارك نحلو 400 شلخص يف االسلتطاع، وبلغت نسلبة ملن حّملوا 
"الوحلدات" والنظلام املسلؤولية %38، بينلا علزا %33 السلبب إىل 
إجلراءات تتخذهلا فصائلل املعارضلة، ورأى %29 أن السلبب يكمن يف 

غيلاب الثقلة بالسللطات الجديدة.

تضييق النظام و"الوحدات الكردية" على العائدين  

إجراءات تتخذها فصائل المعارضة 

غياب الثقة بالسلطات الجديدة 
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 .."PYD" بعد إدارات

سبعة مجالس تدير عفرين بإشراف تركي
بعد أسابيع من انتهاء عملية "غصن الزيتون" في عفرين، آذار 2018، بدأت تركيا بالعمل على تشكيل المجالس المحلية في المركز والنواحي 

التابعة لها، وكان مؤتمر "إنقاذ عفرين" في مدينة غازي عنتاب التركية الخطوة األولى لهذا األمر. 

مركتز عفريتن شتهد تشتكيل أول مجلس 
محتي، يف نيستان من العتام الحايل، أي 
بعد شتهر من الستيطرة الكاملتة لفصائل 
"الجيتش الحتر" والجيش الترتيك، وتبع 
األمتر اإلعتالن عتن مجالتس محليتة يف 
النواحتي املحيطتة باملركتز وهتي بلبتل، 
جنديترس، رشان، الشتيخ حديتد، مدينتة 

املعبطي. راجتو، 
وقال مدير الشتؤون القانونيتة للمجالس 
املؤقتتة"،  "الحكومتة  وزارة  يف  املحليتة 
ُشتّكلت  املجالتس  إن  يوستف نربتاين،  
متن قبل مجموعتة عمل أسستت خصيًصا 

لهتذا الغترض، موضًحتا أنهتا بتإرشاف 
و"الحكومتة  الوطنتي"  "االئتتالف 
محافظتة  ومجلتس  املؤقتتة"  الستورية 
"الفعاليتات  بعتض  جانتب  إىل  حلتب، 

عفريتن. يف  الثوريتة" 
بالدرجتتة  املجالتتس  أعتتال  وترتكتتز 
البنيتتة  تأهيتتل  إعتتادة  عتتى  األوىل 
التحتيتتة للمنطقتتة والقتترى التابعتتة 
الخدمتتات  توفتتر  جانتتب  إىل  لهتتا، 
األساستتية متتن أفتتران وكهربتتاء وميتتاه 
ونظافتتة، فضتتاًل عتتن إعتتادة النازحتتن 
منازلهتتم  إىل  األصليتتن  والستتكان 

يف  لتتألرس  العيتتش  ستتبل  وتوفتتر 
املنطقتتة، وفتتق مديتتر شتتؤون املجالتتس.

الرتكيز عى الخدمات والتعليم  
أُدرجتت عفريتن ضمتن نطتاق املناطتق 
يف  تركيتا  تديرهتا  التتي  الحدوديتة 
الشتال الستوري، لكنهتا اختلفتت متن 
ناحيتة الخدمتات عتن املناطتق املعروفتة 
باستم "درع الفترات" والتتي تنتتر من 
جرابلتس يف الريف الرقتي لحلب حتى 

اعتزاز يف الريتف الشتايل.
وتركتز االختالف برسعة تقديتم الخدمات 

والتعليميتة  الخدميتة  الجوانتب  مبعظتم 
والصحيتة، وأوضتح متدين متن عفريتن 
لعنتب بلتدي )طلتب عتدم ذكتر استمه( 
أن التنظيتم يغيتب عن عمتل املجالس يف 
عفريتن، ويرتبتط ذلتك بشتكل أستايس 
بامليتاه والكهربتاء التتي ال تصتل إال يف 
أوقتات معينتة ملنتازل املدنيتن، وبعملية 

جبايتهتا.
وأشتار إىل أن املكاتتب الخدميتة التابعتة 
للمجالتس مكتفيتة حاليًا برفع املشتاريع، 
كان آخرهتا ترميتم الطرقتات بتن مركتز 

والنواحي. املدينتة 

وقتتال نائتتب رئيتتس املجلتتس املحتتي 
ملدينتتة عفريتتن، عبتتدو نبهتتان، إن كل 
مجلتتس محتتي معنتتي بتتإدارة املنطقتتة 
التابعتتة لتته، وبجميتتع نواحتتي الحيتتاة 
املدينتتة متتن نفتتوس ونقتتل وخدمتتات 

وتجتتارة وزراعتتة.
وأشتار نبهتان يف حديتث لعنتب بلتدي 
إىل مشتاريع تنتظتر التنفيتذ يف عفريتن 
وهتي قيتد الدراستة، معتتربًا أن اهتتام 
التعليتم  عتى  حاليًتا  منصتب  املجالتس 
عتى  العمتل  متع  الخدمتي،  والجانتب 

املوضوعتة. املستتقبلية  الخطتط 

مكاتب متخصصة
عفريتن  يف  محتي  مجلتس  لتكل  يتبتع 
معينتة  بأعتال  متخصصتة  مكاتتب 
بالخدمتات  املختتص  الخدمتي  كاملكتتب 
كإيصتال امليتاه وفتح الطرقتات، واملكتب 
القانوين املختتص بإعطاء مهتام التجول 
املدنيتن،  يف عفريتن ودختول وختروج 
املختتص  األمنتي  املكتتب  عتن  فضتاًل 
بضبتط األمور األمنيتة واستتقبال طلبات 
واألمتن  الرطتة  إىل "قتوات  االنتستاب 

العتام".
يوجتد  بلتدي  عنتب  مصتادر  وبحستب 
محتي  مجلتس  كل  يف  تتريك  موظتف 
يف عفريتن، مهمتته محصتورة باإلرشاف 

عتى عمتل املجالتس بجميتع مكاتبهتا.
عتن  نبهتان  تحتدث  وقتت ستابق،  ويف 
املنطقتة  تخديتم  يف  كبترة  تحديتات 
تقابلهتا "إمكانيتات ضعيفتة"، وأضتاف 
تأمتن متطلبتات  األولويتات تفترض  أن 
العيتش الرضورية ألهتايل عفرين، وعى 
رأستها تأهيل أفتران الخبز وتأمتن املياه 
وتنظيتف الطرقات العامتة، باإلضافة إىل 

الوقود. توفتر 
إن  نبهتان،  قتال  التعليتم،  قطتاع  وعتن 
املجالتس بتارشت عتى الفتور باالهتام 
تعيتن  تتم  إذ  عفريتن،  يف  بالتعليتم 
مستؤول متن املكتتب التنفيتذي ملجلتس 
عفريتن، أجترى لقتاءات عتدة متع وزير 
الرتبيتة والتعليتم يف الحكومة الستورية 
يف  ومستؤولن  بترق،  عتاد  املؤقتتة، 
مجلتس محافظتة حلتب متن أجتل وضع 

عفريتن. يف  التعليتم  هيكليتة 

 

"جيش 
وطني" 

و"أمنيات" 
وشرطة 

عسكرية

الهيكليلة  منلوذج  تركيلا  طبقلت 
الفلرات"  "درع  ملناطلق  العسلكرية 
بريلف حللب على عفريلن، ضملن 
الخطلوات التلي بلدأت العملل عليها 
لتنظيم الحيلاة املدنية بشلكل كامل، 
فلل "الجيلش الوطنلي" لله انتشلار 
واسلع يف املنطقلة، ويعتلر الجهلة 
تنظيلم  علن  املسلؤولة  األساسلية 
األمن واالسلتقرار فيهلا، وإىل جانبه 
للرطلة،  جهازيلن  تأسليس  تلم 
العسلكرية" لضبط  األول "الرطلة 
تجلاوزات الفصائلل، واآلخلر "قوات 
لضبلط  العلام"  واألملن  الرطلة 
بلن  اليوميلة  والتعاملات  األملن 

املدنيلن.
باسلم  الرسلمي  الناطلق  وبحسلب 
"الجيلش الوطني"، محملد حادين، 
توجلد "أمنيلات" )أجهلزة أمنية( من 
الفياللق الثاثلة املكونة للل "الجيش 
إىل  وتعملل  الوطنلي" يف عفريلن، 
جانبهلا أجهلزة الرطة العسلكرية 

واملدنيلة، وفيلا بينها تنسليق كامل 
وعملل منظلم لضبلط املنطقة.

أن  بللدي  لعنلب  ويضيلف حاديلن 
املنطقلة ملن جرابللس بريلف حلب 
الرقلي إىل عفريلن تسلري بتنظيم 
عسلكري واحلد، دون الفصلل بلن 
و"غصلن  الفلرات"  "درع  مناطلق 

الزيتلون".
املجاللس  تشلكيل  ملع  وبالتزاملن 
السليطرة  عقلب  للمنطقلة  املحليلة 
تدريلب  علن  تركيلا  أعلنلت  عليهلا، 
"الرطلة  عنلارص  ملن  املئلات 
عفريلن  يف  للعملل  الوطنيلة" 
إعلان  األملر  ورافلق  ونواحيهلا، 
"الجيلش الوطنلي" تسلليم مهامله 
نواحلي  جميلع  يف  العسلكرية 
عفريلن وسلحب عنلارصه املقاتلن 
إىل  مهامهلم  ملوكًا  املنطقلة  ملن 
"الرطلة العسلكرية" والتلي تتبلع 

محلله. وتحلل  أركانله  لهيئلة 
تلقتهلا  التلي  التدريبلات  وشلملت 

أجهزة الرطلة يف املنطقلة التدخل 
ضد أحداث الشلغب وقانلون الرطة 
واالنضبلاط العلام، إضافلة للتدريب 
على العمليات يف األماكن السلكنية 
وتدملري العبوات الناسلفة والفحص 

الجنايئ.
وتختللف عفريلن عن مناطلق "درع 
الفلرات" بعلدة جوانلب ملن الناحية 
الحاللة  رأسلها  وعلى  العسلكرية، 
األمنيلة املتوتلرة حتلى اليلوم، على 
خلفية وجود خايلا تتبع لل "وحدات 
حايلة الشلعب" )الكرديلة( أعلنلت 
يف األشلهر املاضيلة تنفيلذ عمليات 
اغتيلال طاللت قلادة عسلكرين يف 

"الجيلش الوطنلي".
تفجلريات  علدة  املنطقلة  وشلهدت 
بعبوات ناسلفة وسليارات مفخخة، 
اتهملت خايلا "الوحلدات" بالوقوف 
وراءهلا، أبرزهلا يف أواخلر حزيلران 
سليارتان  انفجلرت  إذ  امللايض، 
ملا  املدينلة،  مركلز  يف  مفخختلان 

القتلى  ملن  علدد  وقلوع  إىل  أدى 
والجرحلى.

"الوحلدات"  أن  حاديلن  ويوضلح 
محيلط  يف  خايلا  لديهلا  تلزال  ال 
االغتيلال  بعمليلات  تقلوم  عفريلن، 

املنطقلة. يف  املدنيلن  وتهلدد 
"الجيلش  فصائلل  أن  إىل  ويشلري 
علن  الخايلا  هلذه  تتابلع  الحلر" 
بحسلب  "اإلخباريلات"،  طريلق 
األتلراك،  ملن  اللواردة  املعلوملات 
ملن  عليهلا  يحصللون  والتلي 
الجلوي،  والتصويلر  االسلتخبارات 
مشلريًا إىل "اكتشلاف علدة خايلا 

منهلم". العديلد  وأرس  وقتلل 
بعلد  هلددت  "الوحلدات"  وكانلت 
باسلتمرار  املنطقلة  ملن  انسلحابها 
الجيلش  ضلد  العسلكرية  عملياتهلا 
اللريك و"الجيش الحر"، مشلريًة إىل 
أنها سلتعتمد عى أسللوب "املباغتة" 
ملن قبل خاياهلا تحت ما يسلمى بل 

"مقاوملة العلرص يف عفريلن".

قرية تابعة لمدينة عفرين بريف حلب - 2018 )عنب بلدي(
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عنب بلدي - اقتصاد

العقوبتات متعتددة وتنتص عتى تجميد 
األصتول يف البنتوك األمريكيتة ألي متن 
األشتخاص أو الكيانتات والتركات التي 
فرضتت عليهتم تلتك العقوبتات، ومنتع 
جميتع التركات األمريكيتة متن التعامل 

. معهم
املفروضتة  العقوبتات  جانتب  وإىل 
يعمتل  األمريكيتة،  الخزانتة  قبتل  متن 
متريتر  عتى  األمريتي  الكونغترس 
قترار متن حتزم مرتاكمتة متن العقوبات 
ضتد النظتام الستوري متن أجتل منتع 
مستاعدته يف عمليتة إعادة اإلعتار، التي 
يتتم الحديتث عنها يف ستوريا، بحستب 
متا قتال مديتر مركتز العدالة واملستاءلة 
يف  اللته،  العبتد  محمتد  واشتنطن،  يف 
هامتش  عتى  بلتدي  عنتب  إىل  حديتث 
شتاركت  استطنبول  يف  أقيمتت  ورشتة 
فيهتا منظتات مجتمتع متدين ستورية، 

اإلعتار. إعتادة  عمليتة  للحديتث عتن 

أسماء بارزة على الئحة العقوبات
بعتد انتدالع االحتجاجتات ضتد النظتام 
اإلدارة  بتدأت   ،2011 يف  الستوري 
عتى  عقوبتات  بفترض  األمريكيتة 
شتخصيات مقربتة متن األستد بتدًءا من 
شتقيقه ماهر األستد متروًرا بأقربائه من 
مقدمتهتم  ويف  ومخلتوف،  شتاليش  آل 
رجتل األعال املعتروف، رامتي مخلوف، 
إضافتة إىل فترض عقوبتات عتى رجال 
أعتال معروفتن ستابًقا ويف مقدمتهتم 

محمتد حمشتو.
لكن متع تطور أحتداث الحرب الستورية 
العستكرية  للقتوة  األستد  واستتخدام 
بشتكل واستع، بتدأت الخزانتة األمريكية 
بفترض عقوبتات اقتصاديتة عتى رجال 
تكتن  مل  وكيانتات  وشتخصيات  أعتال 

معروفتة لتدى الستورين ستابًقا وإمنتا 
بترزت ختالل الحترب، ليطلتق عليهتا ما 

يستمى "حيتتان الحترب".
األعتال  رجتال  متن  كثترة  أستاء 
الستاحة  عتى  الظهتور"  "حديثتي 
عتى  أمريتكا  وضعتهتا  االقتصاديتة، 
الئحتة عقوباتهتا الستوداء، منهم مازن 
تترزي التذي شتملته الئحتة العقوبتات 
2015، وجمتدت أصتول ممتلكاتته  يف 
واشتنطن،  وأستهمت  أمريتكا.  داختل 
أربتع  بيتع  بإيقتاف  املتايض،  آذار  يف 
“إيربتاص”  رشكتة  متن  طائترات 
العقوبتات  بستبب  لترتزي  الفرنستية 
ستوريا  عتى  املفروضتة  االقتصاديتة 
ببيتع الطائترات وقطتع الغيتار، كتون 
التركات األمريكيتة متلتك حصتة تزيد 

منهتا.  10% عتى 
كا اتجهتت أمريتكا إىل فترض عقوبات 
مقدمتهتم  ويف  النفتط،  وستطاء  عتى 
جتورج الحستواين، التذي اتهمتته بعقد 
صفقتات مع تنظيتم "الدولة اإلستالمية" 
أثنتاء ستيطرته  النفتط منته يف  لتراء 
عتى آبتار ديتر التزور يف 2015 لصالح 
النظتام الستوري، إىل جانب بنتاء رشكة 
حقتول  لتخديتم  الهندستية   HESCO

النفتط التابعتة للتنظيتم.
كتا فرضت عقوبتات عى يتارس نارص، 
منستق أعتال رشكتة الشتحن الروستية 
وفريتد  ستوريا،  يف  “ستوفراخت” 
بيطتار وغابريتل بيطتار اللذيتن يعمالن 
بانيتاس،  مينتاء  يف  للنفتط  مفتشتن 
بستبب إرستال الركتة الروستية وقتود 
أمتوال  وتحويتل  ستوريا  إىل  طائترات 
بالعملتة األمريكيتة إىل كيانتات خاضعة 
للعقوبتات دون الحصتول عتى ترخيص 

األمريكيتة. الخزانتة  متن وزارة 
أما أحتدث العقوبتات فكانتت عى رشكة 
"القاطرجتي" النفطيتة يف ستوريا، يف 

7 متن أيلتول الحتايل، بستبب لعبها دور 
الوستيط بتن النظتام الستوري وتنظيم 
“الدولتة اإلستالمية”، عرب تستهيلها نقل 
شتحنات نفطيتة بن الطرفتن، باإلضافة 
بالفيتول وشتحنات  النظتام  تزويتد  إىل 
كتا  املتايل،  الدعتم  وتقديتم  أستلحة 
فرضتت عتى أصحابهتا، األشتقاء محمد 
عقوبتات  القاطرجتي،  وحستام  بتراء 
اقتصاديتة، بالرغتم متن قلتة ظهورهتم 
عتى الستاحة اإلعالميتة كمقربتن متن 

. ألسد ا
لكتن متا التذي يدفتع الخزانتة األمريكية 
ملالحقتة متن يدعم األستد ويتعامتل معه 
ينفتذ  متن  كل  باستتهداف  وا`لتهديتد 
عمليتات ماليتة معته؟ ومتا الفائتدة من 

هتذه العقوبتات؟
يتحدث اإلعالم الرستمي الستوري بشكل 
دوري عتن إجتراءات تتخذهتا الحكومتة 
وذلتك  اإلعتار،  إعتادة  طريتق  عتى 
لدختول  األجنبيتة  التركات  لتشتجيع 

الستورية. الستوق 
لكتن هنتاك تستاؤاًل تطرحته منظتات 
املجتمتع املدين الستورية، خاصتة املعنية 
الحترب، وهتو  باملحاستبة عتى جرائتم 
عتن التدور الذي ستتلعبه هتذه الركات 
يف تعزيتز دور النظتام يف ارتتكاب هذه 
الجرائتم والتغطيتة عليها، أو مشتاركتها 
التتي وقعتت  يف االنتهتاكات اإلنستانية 
وتقتع يف ستوريا، باإلضافتة إىل اآلثتار 
عتن  تنجتم  أن  يحتمتل  التتي  الستلبية 
دختول تلك الدول إىل الستاحة الستورية 

خصوًصتا عتى الصعيتد البيئتي. 
وطاملتا أنته مل يحتدث انتقتال ستيايس 
للستلطة يف ستوريا، فتإن بتدء عمليتة 
إعتادة اإلعار يف الوقتت الراهن يعني أن 
يكتون النظتام هو املوجته لهتا، وبالتايل 
ستيكون املجتال مفتوًحتا أمتام الفستاد 
والرشتاوى التتي تقتدم بعتض الركات 

للحصول عتى توكيالت للبنتاء واإلعار، 
بحستب متا قالته مديتر مركتز العدالتة 
العبتد  محمتد  واشتنطن،  يف  واملستاءلة 
اللته، وباألختص إذا كان أصتل التعاقتد 
مبنيًتا عتى متا يعتتربه القانتون الدويل 
حقتوق  متن  لحتق  وانتهتاكًا  جرميتة 
اإلنستان وهتو امللكيتة، كتا يحصتل يف 
مروعتي "ماروتتا ستيتي" يف منطقة 
و"باستيليا  الترازي،  وبستاتن  املتزة 

ستيتي" جنتويب دمشتق. 
ويترى العبد اللته أن تأمن حتد أدىن من 
الرقابتة عى عمتل هذه التركات ومنعها 
متن املشتاركة يف إعادة اإلعتار إذا كانت 
رضورة  النظتام  جرائتم  يف  متورطتة 
الستوري  الواقتع  يفرضهتا  مجتمعيتة، 

للحفتاظ عتى ملكيتات الناس متن جهة، 
وعتدم طمتس أدلتة جرائتم النظتام متن 
جهتة أخترى، فيتا يتعلتق بإقامتة أبنية 
فتوق مقابتر جاعية أو مخلفتات حروب 

منفجرة.” غتر 
وألن اإلدارة األمريكيتة تترص عتى عملية 
ذكتر  متا  بحستب  الستيايس  االنتقتال 
الرئيتس األمريتي، دونالد ترامتب، أكرث 
متن مرة، مؤكتًدا أن "ال مستاعدات لنظام 
عقوبتات  فترض  يتتم  وريثتا  األستد". 
أكرث تأثترًا يف الكونغترس، تلجأ الخزانة 
األمريكيتة إىل فرض هتذه العقوبات التي 
متن شتأنها أن تعرقل عمل هتذه الركات 
أو رجتال األعتال وإن كانت غتر مؤثرة 

بشتكل جتدي عتى املتدى النظور.

13 اقتصاد

العقوبات األمريكية
تعيق أطماع إعادة اإلعمار في سوريا

)AFP( الرئيس األمريكي دونالد ترامب

عملت الواليات المتحدة األمريكية خالل السنوات الماضية على "تصّيد" رجال أعمال سوريين من أجل فرض عقوبات مالية عليهم 
نتيجة دعمهم للنظام السوري مالًيا، إضافة إلى فرض عقوبات على شركات محلية وأجنبية )روسية خاصة( بتهمة التحايل على 

العقوبات األمريكية المفروضة على النظام السوري وتقديم الدعم له ومساعدته.

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

 يورو   مبيع 529 شراء 523 دوالر أمريكي  مبيع 517 شراء 515

الغاز  2650 )للجرة(المازوت  180الذهب 18  13115الذهب 21  15300 الرز )ك(  500السكر )ك(  250البنزين  225

  ليرة تركية  مبيع 72 شراء 70 دوالر أمريكي  مبيع 457 شراء 454

“ماروتا ستيتي” متروع عمتراين أعلن 
بشتار  الستوري،  النظتام  رئيتس  عنته 
خلتف  منطقتة  يف   ،2012 يف  األستد، 
الترازي وبستاتن املتزة العشتوائية، وبدأ 
العمتل بته يف 2017 متن قبتل محافظة 
دمشتق ورشكة “دمشتق القابضتة”، التي 
2016 برأستال  أطلقتهتا املحافظتة يف 
60 مليتار لترة ستورية، بهتدف  قتدره 
الركتة  مهتام  ومتن  املتروع،  تنفيتذ 
توقيتع اتفاقيتات مع مستاهمن ورشكات 

أخترى لالستتثار يف املنطقتة.
يف حتن أعلنتت محافظتة دمشتق عتن 
مخطتط تنظيمتي جديد باستم “باستيليا 
ستيتي” )استم رسيتاين يعنتي الجنتة(، 
آذار  يف  الجنتويب،  املتحلتق  جنتوب 
املتحلتق  جنتوب  متن  ميتتد  املتايض، 
وشتارع  وعستايل  القتدم  إىل  الجنتويب 
 900 إىل  مستاحته  وتصتل  الثالثتن، 
هكتتار مبتا يعتادل تستعة ماليتن مترت 

مربتع، وعتدد عقاراته أربعتة آالف عقار.
ستيتي"  "ماروتتا  متروع  واستتقطب 
النظتام  متن  مقربتن  أعتال  رجتال 
الستوري، ومنهتم ستامر الفتوز ومتازن 
ختال  )ابتن  مخلتوف  ورامتي  الترتزي، 
رئيتس النظتام الستوري بشتار األستد(، 
الذيتن أسستوا رشكات هدفهتا األستايس 

التنظيتات. هتذه  يف  االستتثار 
التركات  وتحالتف  املشتاريع  هتذه 
استتبقها النظام الستوري بستن قترارات 
إنته  تقتول  حقوقيتة  بانتقتادات  تقابتل 
هدفهتا االستتيالء عتى أمتالك املهجرين 
واستتمالك  الستورين،  واملعارضتن 
جهتات  قبتل  متن  العقاريتة  أمالكهتم 
سياستية، وأهتم هتذه القترارات القانون 
رقم 10 الصادر يف 2 من نيستان 2018، 
وينتص عتى “إحتداث منطقتة تنظيمية 
أو أكترث ضمن املخطتط التنظيمتي العام 

اإلداريتة”. للوحتدات 
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 النظام ال ينسى من 
وقف في وجهه 

وجاهر بالحق، حتى 
لو كانت األوضاع 

والظروف دعته إلبداء 
نوع من المرونة في 
بعض المناطق التي 
جرت بها المصالحات

مجتمع

الدعاوى الجنائية..
سالح النظام السوري لالنتقام ممن “صالحوه”

لم يكن خيار سامر، أحد أبناء بلدة الرستن في ريف حمص الشمالي، بالبقاء في منطقته صائًبا كلًيا، 
فبعد أن قرر العودة إلى مهنته السابقة في صيانة وتصليح السيارات، رفعت دعوى عليه بتهمة 

السرقة، ودخل متاهة المحاكم وإثبات ملكيته لمعداته الخاصة.

عنـب بلـدي  - محمد حمص  

قتى  إنته  عاًمتا(   38( ستامر  يقتول 
أعواًمتا، قبتل انطتالق الثتورة الستورية، 
يف جمتع األموال لراء املعتدات الخاصة 
بته وفتتح محله الختاص، ولكتن األمر مل 
يترس كتا خطتط لته، فانطتالق الثتورة 
وتطتور األحتداث يف املنطقتة دفعته إىل 
أعتال  إىل  وااللتفتات  ورشتته  إغتالق 
أخترى ليعمل كستائق لستيارة إستعاف.

يف  املعارضتة  فصائتل  توقيتع  وعقتب 
قتوات  متع  التستوية  اتفتاق  املنطقتة 
األستد، يف أيار املتايض، بقي ستامر مع 
الراغبتن بالبقتاء يف بلدتته، لكتن أحتد 
معارفته رفتع دعتوى عليته يف القضتاء، 
ورشتة  يف  التتي  املعتدات  أن  مدعيًتا 
الصيانتة التتي ميلكها ستامر ليستت له، 
وإمنتا تعتود ملكيتها لت “الدفتاع املدين” 
ذكتر ستامر  متا  وفتق  بريتف حمتص، 
لعنتب بلتدي، والتذي رفض الكشتف عن 
أن  أمنيتة، معتتربًا  لتدواع  استمه كامتاًل 
الدعتوى “كيدية بستبب خالف شتخي 

وال متتت للواقتع بصلتة”.
نوعهتا  متن  األوىل  ليستت  الدعتوى 
عترات  رفعتت  إذ  األخترة،  وليستت 
التتي  املناطتق  يف  املشتابهة  الدعتاوى 
وقعتت فيهتا اتفاقيات تستوية متع قوات 
األستد، إىل جانتب دعتاوى أخرى تشتمل 
املنتازل  عتى  واالستتيالء  “التعفيتش 

املحاكتم  وباتتت  والجنايتات”،  والقتتل 
القضايتا  حتل  يف  تشتتغل  حمتص  يف 
مناطتق  يف  نشتبت  التتي  والخالفتات 

التستويات.
معظتم الدعتاوى رفعهتا أهتايل املنطقتة 
الذيتن غادروهتا إبتان ستيطرة املعارضة 
قتوات  ستيطرة  بعتد  وعتادوا  عليهتا، 

. ألسد ا
كثترًا  درعتا  يف  الوضتع  يختلتف  ومل 
عتى الرغم متن عتدم افتتتاح الكثر من 
املحاكتم الرستمية يف املنطقتة، إذ رفتض 
عتدد متن أهتايل بلتدة جبتاب يف درعتا 
املعارضتة  مقاتتي  متن  الكثتر  عتودة 
التستوية إىل  الذيتن خضعتوا التفاقتات 
البلتدة، بحجتة أن هناك تصفية حستابات 
بستبب مقتتل الكثتر متن أهتايل البلدة 
األستد  قتوات  صفتوف  يف  املجنديتن 

لهتا. املواليتة  املحليتة  وامليليشتيات 

تحريض من النظام السوري
عتى  الستوري  النظتام  ستيطرة  بعتد 
جنتويب  والقنيطترة  درعتا  محافظتتي 
يف  عليته  محستوبون  بتدأ  ستوريا، 
رفتع  األهتايل عتى  بتحريتض  املنطقتة 
املعارضتن  عتى  جنائيتة  دعتاوى 
الذيتن  الستابقن  املعارضتة  ومقاتتي 

تستوية. اتفاقتات  وقعتوا 
روستيا  تعهتدات  متن  الرغتم  وعتى 
مقابتل  لهتم  التعترض  بعتدم  والنظتام 

تسليم الستالح، يستتخدم النظام املدنين 
ستالًحا يف رفع دعتاوى جنائيتة ومدنية 
يف املحاكتم إلخضاعهتم، وفتق شتهادات 
عتدة جمعتهتا عنتب بلتدي، وتشتمل تلك 
الدعتاوى جرائتم قتتل ورسقتة ممتلكات 

. غرها و
وقتد تكون هتذه الدعتاوى غتر حقيقية 
تنتدرج تحتت الدعتاوى الكيديتة بستبب 
خالفات شتخصية، أو قد تكتون حقيقية.

يف  القضائيتة  التبليغتات  تحتدث  ومل 
غيتاب  بستبب  املناطتق  متن  الكثتر 

بازديتاد  ترجيحتات  متع  محاكمهتا، 
الشتكاوى الجنائيتة واملدنيتة متع عتودة 

كامتل. بشتكل  املحاكتم 

الشكاوى ازدادت 15 ضعًفا في درعا
املحامتي العتام يف درعا، ستعود املحمد، 
قتال إن عدد الشتكاوى ازداد أكرث من 15 
ضعًفتا عتا كان عليته ستابًقا، ومعظمها 
أشتخاص  بحتق  قتتل  بجرائتم  متعلقتة 
نتيجتة “غيتاب املحاكم الستورية وأجهزة 
الرطتة عتن املناطتق الستاخنة”، وفتق 
ما نقلتت صحيفتة “الوطتن” املقربة من 

النظتام، يف 13 متن آب املايض.
وذكتر املحمتد أنته قريبًتا ستيتم افتتتاح 
درعتا  محافظتة  كامتل  يف  املحاكتم 
افتتتاح  ستيتم  وأنته  ستوريا،  جنتويب 

نتوى. مدينتة  يف  قضتايئ  مجمتع 
وأضتح املحامتي العتام، وفتق متا نقلت 
الصحيفتة، أن أقربتاء “املقتتول يتقدمون 
بشتكوى للنيابتة العامتة بحتق مرتكبتي 
الجرائتم وبدورهتا النيابة تحترك الدعوى 
بحقهتم”، مضيًفا “هذا التيشء الطبيعي 
بتأن القاتل يجتب أال ينجو متن العقاب”.

وقتع  التتي  املصالحتة  اتفاقيتة  وتنتص 
عليهتا الراغبتون بالبقتاء يف املنطقة عى 
ضان عتدم تعترض صاحبهتا للمالحقة 
إستقاط  مبوجبهتا  تتم  والتتي  األمنيتة، 
القياديتن  جميتع  عتن  العتام  الحتق 
أن  غتر  املوقعتن،  املعارضتة  وعنتارص 

إحالة المرضى من سوريا..
إشكاليات تعترض "باب الهوى"

يردد األطباء على مسامعها دائًما أنه ال يوجد عالج لمرضها في إدلب، يكتبون لها تقارير طبية تثبت ذلك على أمل 
نقلها إلى تركيا لتلقي العالج، لكن طلباتها كانت دائًما تقابل بالرفض من قبل المسؤولين عن الملف الطبي، تحت 

دواعي عدم توفر عالج لها في تركيا ووجود حاالت مرضية أكثر اضطراًرا. 

عنب بلدي - رهام األسعد 

يف  التليلف  مبلرض  إصابتهلا  منلذ 
الرئتلن، تسلعى رميلا )28 عاًما( إىل 
االنتقال ملن مرحلة تناول املسلكنات 
املؤقتلة إىل مرحللة العلاج الجلذري 
اللذي قلد ينهلي معاناتهلا املسلتمرة 
منلذ أربعلة أعلوام، مستشلعرة قليًا 
فتلح  تركيلا  إعلان  األملل ملع  ملن 
حدودها أملام املرىض السلورين من 

أصحلاب الحلاالت "السلاخنة".
بلدأت قصلة رميلا ملع امللرض بعلد 
حلن   ،2014 علام  زوجهلا  وفلاة 
سلاءت حالتهلا الصحيلة والنفسلية 
التنفلس،  يف  ضيلق  ملع  املرافقلة 
فأجلرت زيلارة للطبيلب ظنلت أنهلا 
مراجعلة عاديلة، وهنلاك تلقلت خر 
إصابتهلا بتليلف يف الرئتلن، حيلث 
أبلغهلا الطبيلب أنله نلوع ملن أنلواع 
ملرض الرسطلان، لكن الوقلع األكر 
كان تأكيلده أن ال علاج ملرضهلا يف 

سلوريا.
أم  وهلي  رميلا،  اضطلرت  حينهلا، 
االستسلام  إىل  أطفلال،  لثاثلة 
لألملر الواقلع، خاصلة أن احتاالت 
الخلروج ملن سلوريا بلدت معدومة 
أمامهلا، ملا اضطرهلا للعيلش عى 
للملرض،  ومبطّئلة  مسلكنة  أدويلة 
صحيلة  مشلاكل  لهلا  سلببت 

مرضى سوريون يستعدون للدخول إلى تركيا عبر معبر باب الهوى- 12 أيلول 2018 )حساب المعبر في تيلغرام(
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الورقتة تتضمتن موافقة كل متن وقع عى 
“التستوية” عتى الخضتوع للمحاكتم عند 

أي نتزاع.

عملية انتقامية أم تحصيل للحقوق
القضتاة  “مجلتس  يف  القتايض  ويترى 
الستوري الحر املستتقل”، إبراهيم حستن، 
أن النظتام ال ينتىس متن وقتف يف وجهه 
وجاهتر بالحتق، حتى لتو كانتت األوضاع 
والظتروف دعتته إلبتداء نتوع متن املرونة 
بهتا  جترت  التتي  املناطتق  بعتض  يف 
ستينتظر  النظتام  أن  وأكتد  املصالحتات، 
أغراهتم  ممتن  لينتقتم  املناستبة  اللحظتة 

بالصلتح.
النظتام  تترصف  أن  حستن  يجتد  وال 
ألتف  فهتو “ستيجد  “غريتب”،  الستوري 
وقتادات  )املعارضتة  ليعاقبهتم  وستيلة 
الفصائتل(، وال يوجتد أستهل من االستتناد 

واملحاكتم”. القانتون  ستالح  إىل 
ويف حديثته لعنتب بلتدي، قتال حستن، 
امللفتات  فتتح  متن  الهتدف  أن  أعتقتد  “ال 
القضائيتة ينتدرج يف إرضتاء املوالتن له، 
بتل الهتدف هتو مارستة متا اعتتاد عليه 
واملحاكتم  القوانتن  تطويتع  ختالل  متن 

لالنتقتام متن املخالفتن لته”.
وعنتد الستؤال عتن ستبب تأختر النظتام 
بالقيتام بهتذه الخطوة، أجتاب أن “النظام 
كان يستعى لفرض ستيطرته عتى مناطق 

كثترة عترب اتفاقيتات املصالحة”.
طبتق  النظتام  أن  لتو  القتايض  ويترى 
مبكترًا  املحاكتم  عترب  العقابيتة  السياستة 
لعرقتل ذلك إجتراء املصالحتات يف مناطق 
أخترى، ألن املواطنن كانوا سترون حينها 
كيتف يلتتف عتى متا يدعيته متن عفتو 
أكترث يف  وكانتوا سيتشتددون  وتستامح، 

املهادنتات. رفتض 
محاكتات  أجتواء  تتوفتر يف ستوريا  وال 
ستليمة، بحستب حستن، وخاصة يف ظل 
الستلطة  النظتام عتى  استتمرار ستيطرة 

الستتقالليتها. ومصادرتته  القضائيتة 
بالقتول،  حديثته  القتايض  وختتم 
“ملعرفتنتا الدقيقتة باآلليتات التتي يلجتأ 
استتخدام  ختالل  متن  النظتام  إليهتا 
ملعاقبتة معارضن،  القانونيتة  النصتوص 
أشتنع  إلصتاق  عتن  يتتواىن  لتن  فإنته 

صورتهتم”. وتشتويه  بهتم  التهتم 

دعوات وتهديدات وفتح ملفات جنائية
الحتر”  “الجيتش  يف  القيتادي  تعترض 
أدهتم الكتراد، التذي وقتع اتفتاق تستوية 
متع النظام الستوري يف درعتا، إىل تهديد 
باملقاضتاة الجنائيتة، وفتق رستالة تهديتد 
وردتته نرهتا عترب صفحته عتى “فيس 

. ” بوك
وقالتت شتبكة “صتوت العاصمتة”، التتي 
تنقتل أخبتار العاصمتة، إن “فترع األمتن 
الجنايئ يف ريف دمشتق بتدأ بفتح ملفات 
قدمية لشتباب مدينة قدستيا الذيتن وقعوا 

اتفتاق تستوية متع قوات األستد”.
وصفتته  مصتدر  عتن  الشتبكة  ونقلتت 
بالختاص، أن قرابتة “200 استم متن أبناء 
املصالحتة،  لجنتة  أعضتاء  بينهتم  املدينتة 
أصبحتوا مطلوبتن لفترع األمتن الجنايئ 
بتهتم مختلفتة، وتتم تعميم أستائهم عى 

املنطقتة”. يف  املنتترة  الحواجتز 
ويف حادثة مشتابهة ملا حصتل مع القيادي 
أدهتم الكتراد، وجته عضو مجلس الشتعب 
وضتاح  حتاة،  محافظتة  عتن  الستوري 
متراد، نداًء لرئيس النظام الستوري، بشتار 
األستد، بترضورة محاستبة عمتر الرحمون 
التذي عتاد وصالتح النظتام الستوري بعد 

اإلعالميتة ضده.  نشتاطاته 
”فيتس  يف  صفحتته  عترب  متراد،  وكتتب 
بتوك”، يف 27 متن آب، “ستيدي الرئيتس 
حصلتت عى معلومتات بأن املجترم املدعو 
عمتر الرحمتون العائتد إىل حضتن الوطن 
)بعتد أن تيقتن بتأن ستوريتنا منتترصة(، 
ويتده  ستورين  مواطنتن  بقتتل  أمتر 
ملوثته بدمتاء الستورين، وهتو مطلتوب 
متن  شتخي  بادعتاء  اإلرهتاب  ملحكمتة 
عليهتم  ميتارس  وهتو  املغدوريتن  أهتايل 
الضغوطتات لستحب دعواهتم بتهديدهم”.

وأشتار متراد إىل أن رئيتس شتعبة األمتن 
العستكري هو متن يحمي رحمتون، متهًا 
ومطالبًتا  الثمتن”،  “قبتض  بأنته  إيتاه 
بإلقتاء القبض عتى رحمتون وإحالته إىل 

القضتاء.
والشتكاوى  التهديتدات  اختتالف  وعتى 
وتحريض محستوبن عى النظام الستوري 
بفتتح ملفتات مقاتتي وقيتادات  لألهتايل 
فصائتل املعارضتة الجنائيتة، إال أن النتيجتة 
تصتب يف صالحته، ستواء كانتت إلرضتاء 

مواليته أو لالنتقتام متن معارضيته.

أخلرى، كلون األدويلة هلي ملن نوع 
"كورتيلزون".

ومع تخصيلص تركيا مكتًبلا طبًيا يف 
معلر بلاب الهلوى، واللذي سلمحت 
بالدخول  السلورين  للمرىض  مبوجبه 
بلًرا إىل األرايض الركيلة لتلقي العاج 
رميلا  حاوللت  مستشلفياتها،  يف 
التخللص ملن اليلأس متوجهلة نحلو 
الهلوى  بلاب  ملعلر  الطبلي  املكتلب 
سلوء  تثبلت  طبيلة  تقاريلر  وبيدهلا 

وضعهلا.
لكلن الطبيلب اللذي ُعرضلت عليه يف 
حالتهلا  أن  متأسلًفا  أبلغهلا  املكتلب 
ليلس لهلا علاج يف تركيلا، وبالتلايل 
فإنله ال ميكلن إحالتهلا إىل العيلادات 
كلون حالتهلا ال تندرج ضملن الحاالت 
"البلاردة" أو "السلاخنة"، بحسلب ما 

قاللت رميلا لعنلب بلدي.
وأضافلت أنها كلررت زيارتهلا للمعر 
مبلغلة إياهلم أنهلا أم لثاثلة أطفلال 
على  وأنهلا  لهلم،  معيلل  ال  أيتلام 
اسلتعداد للدخلول إىل تركيلا مبفردها 
لتلقلي العلاج الفلوري والعلودة إىل 
مل  محاوالتهلا  جميلع  لكلن  سلوريا، 

تجلِد حتلى اآلن.

المعبر يوضح
للدى تواصلنلا مع املكتلب الطبي ملعر 
بلاب الهلوى الحلدودي، أوضلح مدير 

املكتلب، الدكتور بشلري إسلاعيل، أن 
حاللة رميلا ال تنلدرج ضملن أملراض 
األطبلاء  شلّخص  كلا  الرسطلان 

حالتهلا.
وأشلار يف حديلث لعنب بللدي إىل أن 
األورام  ضملن  ملن  يعتلر  ال  التليلف 
جراحلي  علاج  يوجلد  وال  الخبيثلة، 
لله، وإمنلا تتلم ملداواة املريلض علر 
للملرض،  مبطئلة  أدويلة  إعطائله 
وجرعلات ملن األوكسلجن الصناعي 
يف حلال أصيب بنوبلات ضيق تنفس.

ونفى إسلاعيل أن يكلون األطباء يف 
معلر باب الهلوى اسلتبعدوا رميا يف 
حال كانلت مصابة مبلرض الرسطان، 
لهلم  الرسطلان  ملرىض  أن  مضيًفلا 
إىل  بالتحويلل  دامئًلا  األولويلة 
املستشلفيات الركيلة لتلقلي العلاج.

الطبلي  املكتلب  إحصائيلات  وتشلري 
%60 ملن  ملعلر بلاب الهلوى إىل أن 
املرىض الذيلن تم تحويلهلم إىل تركيا، 
آب  وحتلى   2018 علام  مطللع  منلذ 
امللايض، هلم ملن ملرىض الرسطان، 
1050 حاللة،  بنحلو  ويقلدر عددهلم 

بحسلب مديلر املكتلب.
وتصنلف الحلاالت الواجلب نقلها إىل 
العلاج ضملن فئتلن،  تركيلا لتلقلي 
وهلي  إسلعافية  أو  سلاخنة  حلاالت 
التلي تكلون مهلددة باملوت خلال 24 
مبلارشة،  نقلهلا  يتلم  حيلث  سلاعة 

وحلاالت بلاردة تُلدرج أسلاؤها عى 
تركيلا  إىل  وتدخلل  االنتظلار،  قوائلم 
ثاثلة  إىل  أسلبوع  ملن  فلرة  خلال 

أشلهر، بحسلب حاجلة كل حاللة.
أنله  الطبلي  املكتلب  مديلر  وأوضلح 
اإلسلعافية،  الحلاالت  إىل  باإلضافلة 
تعطى األولويلة دامئًا ملرىض الرسطان 
والجراحلات القلبية التلي تندرج ضمن 
الحلاالت "البلاردة"، مضيًفلا، "قد يتم 
اسلتبعاد بعلض الحلاالت االضطرارية 
يف حاللة واحلدة فقلط، وهلي علدم 
حيلث  تركيلا،  يف  لهلا  علاج  توفلر 
يتلم إعطلاء األولويلة للملرىض الذين 

لديهلم فرصلة للعلاج".
وملع ذلك، وعلد مديلر املكتلب الطبي 
بشلري  الدكتلور  الهلوى،  بلاب  يف 
إسلاعيل، باالطلاع على مللف رميا 
الطبلي ملعرفة نلوع مرضهلا بالتحديد 
إىل  التحويلل  يسلتدعي  كان  إذا  وملا 

ال. أم  الركيلة  املستشلفيات 

شروط وآليات اإلحالة إلى تركيا 
يحلدد املكتلب الطبلي يف معلر بلاب 
واضحلة  آليلة  الحلدودي  الهلوى 
يف  السلورين  امللرىض  لتحويلل 
إىل  السلورية  املعارضلة  مناطلق 

الركيلة. املستشلفيات 
ويتوجلب عى املريض زيلارة العيادات 
الخارجيلة ملشلفى باب الهوى حسلب 

ويقلرح  املناسلب،  االختصلاص 
بإحاللة  تركيلا  إىل  تحويلله  الطبيلب 
موقعلة ومختوملة، يف حلال مل يكن 

الداخلل. العلاج متوفلًرا يف 
مكتلب  إىل  اإلحلاالت  رفلع  ويتلم 
إدارة  قبلل  ملن  الطبلي  التنسليق 
العيلادات بشلكل دوري، بحيلث تتلم 
اللدور  وإعطلاء  اإلحلاالت  دراسلة 
املبلديئ للكل مريض بحسلب األولوية 

. لطبيلة ا
ويحلق للمكتب الطبي رفلض الحاالت 
التلي ال يراهلا مناسلبة، وفلق البيلان 
الصلادر علن املكتلب الطبلي للمعلر، 

.2017 آذار  يف 
بللدي،  لعنلب  سلابق  حديلث  ويف 
قلال عضلو املكتلب اإلعاملي، علار 
امللرىض إىل تركيلا  إن دخلول  الزيلر، 
وخروجهلم منهلا يجلري يومًيلا علدا 
يوملي  باعتبارهلا  واألحلد،  السلبت 

تركيلا. يف  الرسلمية  العطللة 
املراجعلة  مواعيلد  تسلجيل  ويجلب 
يف الجانلب اللريك قبلل شلهر للدى 
املكتلب الطبلي للمعر، يك يسلتطيع 
صاحبهلا معلاودة الدخلول إىل تركيا، 

البيان. وفلق 
وال يسلمح الطرف اللريك باملرافقن، 
باسلتثناء امللرىض األطفلال )عمرهلم 
املعوقلن،  أو  عاًملا(   15 ملن  أقلل 
بعملٍر  املرافلق  يكلون  أن  ويشلرط 

يراوح بلن 18 و60 عاًملا، وله درجة 
قرابلة ملع املريلض.

ويف حال سلاءت حاللة املريض ميكن 
إحضلار  بعلد  أرسع،  دوًرا  يأخلذ  أن 
تقريلر طبلي مفصلل علن حالتله من 
طبيلب اختصلايص ومراجعلة املكتب 

للمعر. الطبلي 
كلا يسلمح للمريلض بحملل حقيبة 
مابلس واحلدة صغرية أو متوسلطة.

ويقلدر العلدد الثابلت للملرىض الذين 
املعارضلة يف  يدخللون ملن مناطلق 
لتلقلي  تركيلا  إىل  السلوري  الشلال 
العلاج بنحلو 20 حالة يومًيلا، ما عدا 
يومي السلبت واألحلد، وغالًبلا تعطى 
األولويلة للحلاالت اإلسلعافية املهددة 
باملوت، بحسلب ملا قال مديلر املكتب 

الطبلي لعنلب بلدي.
واتخلذت السللطات الركيلة، منذ أكر 
ملن علام، سلسللة إجلراءات قلّصلت 
أراضيهلا  إىل  السلورين  ملن دخلول 
فرضلت  كلا  الريلة،  املعابلر  علر 
تأشلرية دخول )فيزا( عى السلورين 
كانلون  يف  وبحلًرا،  جلًوا  القادملن 

.2016 الثلاين 
الحلاالت  دخلول  يسلتمر  حلن  يف 
املرضيلة علر معر بلاب الهلوى وفق 
تعليلات محددة، ال تسلمح إال بدخول 
الحلاالت الطارئلة التلي ال يوجد عاج 

سلوريا. يف  لها 
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يعتبر اإلسهال من أكثر الشكاوى المرضية شيوًعا عند األطفال في مختلف أنحاء العالم، وعلى الّرغم من كونه شائع الحدوث إال أن 
خطورته محدودة، وتكمن تلك الخطورة في التسبب بإصابة الطفل بحالة التجفاف، ما يؤدي إلى اضطراب توازن الماء واألمالح في 

جسمه، وتزداد خطورة اإلصابة بالتجفاف عند األطفال ممن هم دون الخامسة من العمر بسبب ارتفاع نسبة الماء في جسم الطفل.

د. كريم مأمون

ولإلسهال نوعان:
اإلستهال الحتاد: يكتون اإلستهال ختالل 

فترتة ال تزيتد عتى 14 يوًمتا.
معانتاة  عنتد  يكتون  املزمتن:  اإلستهال 
املريتض متن اإلستهال ملتدة تزيتد عتى 

. لك ذ
كتا أنته يصنف حستب قوام الترباز إىل 

: صنفن
اإلصابتة  عتن  ينتتج  املتايئ:  اإلستهال 
بكائنتات دقيقة ال تخرتق الغشتاء املبطن 
لألمعتاء، وغالبًتا متا تكتون موجودة يف 
القستم العلتوي لألمعتاء، ويكتون الرباز 

ستائاًل، متا قتد يستبب التجفاف.
اإلستهال الزحتاري: ينتتج عتن اإلصابتة 
بكائنتات دقيقتة تخترتق الغشتاء املبطن 
وغالبًتا  فيته،  التهابًتا  محدثتة  لألمعتاء 
متا تكتون موجودة يف القستم الستفي 
لألمعتاء )الكولتون(، ويكتون الترباز يف 
هتذه الحتاالت ممزوًجا باملختاط أو الدم، 
التتي يفقدهتا  وتكتون نستبة الستوائل 

نستبيًا. قليلة  املريتض 

ما أسباب اإلسهال عند األطفال؟
ينتتج اإلستهال الحاد عتن أحد األستباب 

: لية لتا ا
والتذي  األمعتاء  بالتهتاب  اإلصابتة   •
ينتتج يف معظتم الحتاالت عتن العدوى 
الروتتا،  )كفتروس  الفروستية 
والفروستات  الغديتة،  والفروستات 
بكتريتة  عتدوى  وأحيانًتا  املعويتة( 
 ،  E.coli )كاإليريشتياكويل 
والكولترا(  والشتيغال،  والستاملونيال، 
الفروستية لإلستهال  العتدوى  وتتؤدي 
املرتفعتة،  والحترارة  والقتيء،  الستائل، 
وأمل البطتن والترأس، وفقتدان الشتهية، 
وتستمى هتذه الحالتة بالنزلتة املعويتة، 
أمتا العتدوى الجرثوميتة فهتي مشتابهة 

كثترًا  يصعتب  لتذا  الفروستية،  لتلتك 
التمييتز بينهتا، لكن الترباز يف العدوى 
الجرثوميتة قتد يكون مخاطيًتا أو مدمى.

• يستتمر التهتاب األمعتاء إثتر العتدوى 
أيتام،   7-3 يقتارب  متا  الفروستية 
ويُشتفى الطفتل متن االلتهتاب لوحتده 
ستوى  العتالج،  لتلقتي  الحاجتة  دون 

الجفتاف. لتجنتب  الستوائل  تنتاول 
• التستمم الغتذايئ التذي يحصتل عنتد 
معينتة  بأنتواع  امللتوث  الطعتام  تنتاول 
متن الجراثيتم، مثتل املكتورة العنقودية 
بالغثيتان  ويرتافتق  الكلوسترتيديا،  أو 
والقتيء وأمل البطتن، وغالبتا متا تظهتر 
بعتدة  الطعتام  تنتاول  بعتد  األعتراض 

ستاعات.
• االستتخدام املفرط للمضتادات الحيوية 
أنتواع  عتى  للقضتاء  يتؤدي  والتذي 
محددة متن الجراثيتم النافعتة املوجودة 
يف األمعتاء، متا يتيتح الفرصتة ألنتواع 
أُخترى ضتارة للتكاثر وإطالق ستمومها.

متن  معينتة  أنتواع  ضتد  الحساستية   •
الطعتام.

أستباب  أحتد  متن  األستنان  بتزوغ   •
باإلستهال. اإلصابتة 

الجستم  يف  آختر  بالتهتاب  اإلصابتة   •
ختارج الجهتاز الهضمتي، مثتل التهتاب 
األذن الوستطى، التهاب املستالك البولية، 

التهتاب الرئتة، وغرهتا.
خطتورة،  أكترث  بحتاالت  اإلصابتة   •
انغتالف  أو  الدوديتة،  الزائتدة  كالتهتاب 
التدم  انحتالل  متالزمتة  أو  األمعتاء، 

. يئ ليورمييتا ا
عتن  يَنتتج  فقتد  املُزمتن  اإلستهال  أمتا 

التاليتة: الحتاالت 
• اإلصابتة بالعدوى الطفيليتة )كاملتحول 
الزحتاري، والجيارديتا(، وتحتدث نتيجة 
طريتق  عتن  أو  امللوثتة،  امليتاه  تنتاول 

امللوثة. األيتدي 
•  عدم تحمل بعض األغذية كالالكتوز.

• ستوء االمتصتاص، أو ما يستمى مبرض 
ستيلياك Caeliac disease التذي يستبب 
القتدرة عتى امتصتاص األطعمتة  عتدم 
املحتوية عتى بروتن الغيلوتتن كالقمح.

• اإلصابتة مبترض األمعتاء االلتهتايب أو 
مبترض التليتف الكيي، أو فرط نشتاط 

الدرقية. الغتدة 

ما العوامل المؤهبة لإلصابة 
باإلسهال؟

الشتخصية  والعنايتة  النظافتة  قلتة 
. لطفتل با

اللعتب يف األماكتن العامتة التتي تحمل 
. ثيم لجرا ا

الرضاعتة الصناعيتة بالزجاجات الخاصة 
باألطفتال أكرث ُعرضة للتلتوث والبكتريا 

والجراثيم.
أو  بالطفيليتات  ملوثتة  مناطتق  زيتارة 

فيهتا. العيتش 

متى تجب مراجعة الطبيب؟
ستتة  عتن  يقتّل  الطّفتل  عمتر  كان  إذا 

أشتهر.
إذا استتمر اإلستهال مدة تزيتد عى ثالثة 

أيام. 
إذا كان عتدد مترات التتربز املتايئ كبرًا 

. ا جًد
إذا استمر اإلقياء بشكل متكرر.

عند وجود دم مع الرباز.
 عنتد ارتفتاع درجتة الحترارة ملتا يزيتد 

40 درجتة مئويتة. عتى 
إذا بتدت عتى الطفتل أعتراض اإلصابتة 
بالتجفتاف، كاإلعياء العتام، وقلة التبول، 
وتوقتف نتزول الدموع، وكذلتك إذا كانت 

غائرتن. عينتاه 

 كيف يشخص سبب اإلسهال؟
يوجتد العديتد متن األمتور التتي تؤختذ 
بعتن االعتبتار لتحديتد الستبب الكامتن 

كخصائتص  باإلستهال،  اإلصابتة  وراء 
الترباز من لتون وكثافتة وحجتم، وكذلك 
إذا متا صاحبتته أعتراض أخترى كالقيء 
والغثيتان وأمل البطن، ويجب االستفستار 
تناولهتا  التتي  األخترة  الوجبتات  عتن 
لحيوانتات  تعترض  متا  إذا  أو  الطفتل، 
أليفتة، أو تناول مضتادات حيوية معينة. 
ومتن املهتم أن يجتري الطبيتب فحًصتا 
جستديًا كاماًل لتشتخيص وجتود مرض 
خارج الجهتاز الهضمتي، ولتقييم وجود 

التجفاف. ودرجتة 
ورغتم أن العديتد من االختبتارات متوفرة 
وميكتن إجراؤهتا لتقييتم ستبب العدوى 
وشتدة اإلستهال والتجفاف لتدى الطفل، 
العتالج  ألن  إلجرائهتا  حاجتة  ال  أنته  إال 

غالبًتا لتن يختلف.

كيف يعالج اإلسهال عند األطفال؟
يتكتون عالج اإلستهال لتدى األطفال من 

أمرين أساستين:
امليتاه  اتتزان  عتى  الحفتاظ   - أواًل 
واألمتالح: لتجنتب التجفتاف، ويتتم ذلك 
عتن طريتق تعويض الستوائل عن طريق 
املعالجتة  باستم  وتعترف   ،ORS الفتم 
باإلماهتة الفمويتة، وهي طريقتة العالج 
األستهل، واألوفتر، واألكرث أمانًتا، وتوجد 
عتدة أنواع منهتا يف األستواق، وجميعها 
الشتوارد  متن  املركبتات  ذات  تحتوي 
والستكر والتتي فقدهتا الطفتل بستبب 
اإلستهال، ومتن املهتم أن تكتون تركيبتة 
الستوائل دقيقتة جتًدا، لذا فتإن تحضر 
الستوائل يف البيتت أو استتبدالها بأنواع 
العصتر املختلفة هتو أمترض مرفوض. 
والكميتة التتي ينصتح بهتا هتي 50 – 
100 متل بعتد كل إستهال لألعتار أقتل 
متن ستنتن، و 100 – 200 متل بعد كل 

إستهال لألعتار األكترب متن ستنتن.
يف حال رفتض الطفل للستوائل الفموية 
أو استتمرار اإلقياء يتم اللجتوء لتعويض 

وهتي  الوريتد،  طريتق  عتن  الستوائل 
الطريقتة األمثتل للعتالج، لكنهتا تتم يف 

حرًصا. املستشتفى 
ثانيًتا - عتالج ستبب اإلستهال: معظتم 
حتاالت اإلستهال عابرة وتُشتفى لوحدها، 

لتذا ال حاجتة لعالج الستبب.
العتدوى  إثتر  األمعتاء  التهتاب  يستتمر 
أيتام،   7-3 يقتارب  متا  الفروستية 
ويُشتفى الطفتل متن االلتهتاب لوحتده 
ستوى  العتالج،  لتلقتي  الحاجتة  دون 

الجفتاف. لتجنتب  الستوائل  تنتاول 
حاجتة  ال  الجرثوميتة  العتدوى  يف 
للعتالج باملضتادات الحيويتة يف معظتم 
هتو  بالستوائل  العتالج  لكتن  الحتاالت، 
املهتم، إذا متا كان االستهال مستتمرًا وتم 
تشتخيص الجراثيم التي تؤدي لإلستهال 
الصتادات  استتخدام  املمكتن  فمتن 
الحيويتة كالباكرتيتم واإلريرثومايستن 

 . لسيفكستيم وا
عتدوى الطفيليات قد تشتفى دون حاجة 
للعتالج، لكنهتا قتد تستتمر ملتدة تزيتد 
عتى أستبوعن، ورمبتا تحتتاج للعتالج 

بامليرتزنيتدازول.
يف إستهال تنتاول املضتادات الحيويتة، 
أستاس العتالج هتو التوقتف عتن تناول 
تلتك املضتادات، ويتؤدي األمتر لتوقتف 

االستهال ختالل يتوم أو يومتن.
يف حتاالت التستمم الغتذايئ غالبًتا متا 
تظهتر األعتراض بعتد عتدة ستاعات من 
األعتراض  وتتوقتف  الطعتام،  تنتاول 

لعتالج. الحاجتة  دون  لوحدهتا 
مضتادات اإلستهال املختلفة غتر محبذة 
االستتخدام لدى األطفال لعالج اإلستهال، 
ألنهتا توقتف اإلستهال ولكنهتا تحافتظ 
داختل  والجراثيتم  الفروستات  عتى 
الجهتاز الهضمتي، لتذا قد تزيتد من مدة 

االستهال عتى عكتس املطلوب.

ما الحمية الغذائية المطلوبة في 
حاالت اإلصابة باإلسهال؟

ستتة  متن  األصغتر  األطفتال  عنتد   •
بالرضاعتة  االستتمرار  يجتب  أشتهر 
الوالديتة إضافتة لإلماهتة الفموية، ما 
املرتافقتة متع عالمتات  الحتاالت  عتدا 
لته  )إستهال  الالكتتوز  تحمتل  عتدم 
رائحتة حامضيتة واختزة متع غتازات 
حتول  واحمترار  البطتن  وتطبتل 
األم  حليتب  تقليتل  فيمكتن  الترج( 
متن  ختال  صناعتي  حليتب  وإعطتاء 
لفترتة  األم  حليتب  متع  الالكتتوز 
الطفتل  كان  حتال  يف  أمتا  قصترة، 
موضوًعتا عى حليتب صناعي أساًستا 
متن  ختال  حليتب  إىل  يبتدل  فإنته 

أستابيع.  3  –  2 ملتدة  الالكتتوز 
• عنتد األطفتال بعمر ستتة أشتهر وأكرث 
ينطبتق متا ذكرنتاه بخصتوص الحليتب 
الختايل متن الالكتتوز، وينصتح بتقديم 

بعتض األغذيتة للطفتل مثل:
الجتزر،  مستحوق  الجتزر،  شتوربة 
املهتروس،  املتوز  املهتروس،  التفتاح 
البطاطا املستلوقة واملهروستة، ماء األرز           
املستلوق، اللتن الرائتب املمتدد باملتاء أو 

الفمويتة. األمتالح  محلتول 
ومينع إعطاء األغذية التالية:

املروبات زائتدة الستكر، العصائر )عدا 
الغازيتة،  املروبتات  التفتاح(،  عصتر 
الدستم  والطحتن،  القمتح  مشتتقات 
الجتزر(،  )عتدا  الخضتار  والدهتون، 

الدستم. كامتل  الحليتب 
ويجب أن تستمر الحمية ملدة 3 – 5 أيام.

اإلسهال عند األطفال
عرض لحاالت مرضية

يُعللرف اإلسللهال عللى أنلله تغللري 
يحللوي  أو  )سللائل  الللراز  بقللوام 
أو زيللادة عللدد  الللدم(  أو  املخللاط 
مللرات إخللراج الللراز )إىل ضعفللي أو 
ثاثللة أضعللاف عللدد املللرات املعتللاد، 
علللًا أن الرضللع قللد يخرجللون الللراز 
2 – 5 مللرات يومًيللا بشللكل طبيعللي(، 
وال يعتللر اإلسللهال مرًضللا، بللل هللو 
عللرض يصاحللب اإلصابللة بحللاالت 
مرضيللة عللدة، ويشلليع اإلسللهال 
عللادة عنللد األطفللال بعمللر بللن سللتة 
أشللهر وسللنتن، وهللو سللن تنللاول 
املصللدر  تشللكل  والتللي  األطعمللة 
الرئيللس لإلصابللة باإلسللهال، أمللا 
األطفللال األصغللر مللن سللتة أشللهر 
باإلسللهال  يصابللون  مللا  فنللادًرا 
بسللبب املناعللة التللي تللم اكتسللابها 

مللن األم عللن طريللق املشلليمة.

ما المقصود
باإلسهال؟
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إذا كنت من صناع  ما يزيد على مليار فيديو تعليمي يشاهد يومًيا على يوتيوب، 
برنامجك  عرض  بطريقة  التفكير  لتعيد  كثيًرا  سيغريك  الرقم  فهذا  المرئي  المحتوى 
لم تكن صانع محتوى فمعرفتك وشغفك بموضوع معّين  وإن  المقبل،  اليوتيوبي 

المجال. إذا كنت تفكر بدخول هذا  سيساعدك كثيًرا 

منوعات

"أسلافر إىل املناطلق الرماديلة يف التاريخ 
والجغرافيلا ثم أعلود فأحكيهلا حكايات"، 
نفسله،  علن  طله  أسلعد  الكاتلب  يقلول 
كتابله  يف  حقيقلة  إىل  ذللك  ويرجلم 
"يحلى أن"، الصادر عن الشلبكة العربية 
لألبحلاث والنر يف بلريوت علام 2018.

ملع  القلارئ  يتجلول  الكتلاب  هلذا  يف 
أسلعد طه يف جبلال البوسلنة ومعتقات 
ألبانيلا، ويفتلح قلبه لعشلق امللدن، يراوده 
سلؤال الكاتلب: مللاذا يتغلري املناضللون؟ 
ويبحلث معه عن أصلل الحكايلة، ويصاب 

مبتازملة العشلق والثلورة.
الكتلاب عبلارة علن 63 مقالة علن رحات 
قلام بهلا الكاتلب، تقلع يف 447 صفحلة 
واألماكلن  الشلخوص  بأسلاء  مليئلة 
وتفاصيلل ومواقيلت السلفر التلي زرعها 
الدهشلة،  تبعلث على  الكاتلب بطريقلة 
ويزيلد ملن جاليلة الكتلاب االنطباعلات 
التلي يرجمها أسلعد طه عن الشلخصيات 
بتفاصيلهلا، فتجعلل من القارئ جلزًءا من 
رحللة تبلدأ يف ملكان وتنتهلي يف ملكان 

 . آخر
أسلعد طله هلو كاتلب صحفلي وصانلع 
أفلام وثائقية ملرصي، من مواليلد مدينة 
السلويس علام 1956، بلدأ حياتله املهنية 
يف الصحافلة املكتوبة، ثم عملل باإلذاعة، 
وبعدهلا بالتلفزيلون كمراسلل يف مناطق 
يف  تخصلص  ثلم  واألزملات  الحلروب 

صناعلة األفلام الوثائقيلة.
كتب أسلعد طله لصحلف ومواقلع عربية 
كثلرية، كلا شلارك يف تغطيلة الحلروب 
وجنلوب  والشيشلان،  يوغسلافيا،  يف 
السلودان، والصومال، وألبانيلا، والكونغو، 

وتنقلل يف مناطلق األزملات الدوليلة.
إنله  األخلري  كتابله  علن  الكاتلب  يقلول 
"حصيللة ذكرياتله لثاثن عاًملا يف أكر 
ملن سلبعن دوللة، بعناوينها الرئيسلية: 

اللذات والحلرب والثلورة".
قضاهلا  التلي  الطويللة  األعلوام  تللك 
الكاتلب يف الرحلال، ترجملت يف الكتاب 
لهلم  النلاس ليحليك  اللذي يقلرب ملن 
كيلف عايلش الظللم والعلدل، وكيلف وثق 

واحلد. آن  يف  وللجلاين  للضحيلة 
يف  القلارئ  نهايتله  يف  الكتلاب  ويضلع 
حلرية ملن أملره، ويفلرض عليله تسلاؤاًل 
مفلاده "هلل هلو فعلًا سلرية ذاتيلة أم 
هلو كتلاب ملن أدب الرحات"، لكلن كمية 
التجلارب والخلرات املسلتمدة منله تجعل 
يف  ملا  بقيملة  متاًملا  مؤمًنلا  القلارئ 

صفحاتله.
ذللك اإلميلان هلو مقصلد الكاتلب اللذي 
طامللا تحدث علن أهميلة التوثيلق، ودوره 
يف حفلظ الذاكلرة، إذ قال طه خلال ندوة 
فكرية ُعقدت يف مدينة اسلطنبول الركية 
خال شلهر آذار امللايض، إن "التوثيق ليس 
فقط فًنلا إبداعًيا بلل أيًضا واجًبلا أخاقًيا، 
ملن خلال التوثيلق يسلتطيع كل منلا أن 

يقوم بلدوره يف وقلف تزويلر التاريخ".

عن الذات والحرب والثورة

يحكى أن
مراجعة: ملك رمضون

كتاب

عنـب بلـدي -  تميـم عبيد

تعليميتة  فيديتو  مقاطتع  إنشتاء  إن 
عتى يوتيتوب ستيمكنك متن إحداث 
تغيتر يف حيتاة املشتاهدين، تتختذ 
التعليمية عتى يوتيوب  الربامتج  تلك 
كتا  متعتددة،  وتنستيقات  أشتكااًل 
ميكتن عرضهتا من خالل شتخصيات 
تلبيتة  بهتدف  وذلتك  مختلفتة، 
احتياجتات جميتع األشتخاص، وأيًتا 
سيستاعدك  إلهامتك،  مصتدر  كان 
إىل  فكرتتك  تحويتل  يف  يوتيتوب 
بعتض  يتي  وفيتا  فعتي،  عمتل 

الشتائعة: األنتواع 

الترفيهي التعليمي  المحتوى 
بتن  هتذه  الفيديتو  مقاطتع  تدمتج 

غالبًتا  ويقدمهتا  والرتفيته،  التعليتم 
مقدمتون ميتلئتون بالطاقتة يدفعهم 
معارفهتم  وتقديتم  للبحتث  شتغفهم 

بطريقتة مبتكترة عتى يوتيتوب.

واإلجابات المباشر  التعليم 
هتذه  الفيديتو  مقاطتع  تشتارك 
أو  معينتة  مهمتة  لتنفيتذ  تعليتات 
إىل  مستتندة  أكادمييتة  مواضيتع 
غالبًتا  ويقدمهتا  درايس،  منهتج 
أن  وميكتن  خترباء،  أو  معلمتون 
تستاعد الجمهتور يف إتقان موضوع 
معتن أو التعترف عى كيفيتة القيام 

بدقتة. معينتة  مبهمتة 

مهارات إلى  المستند  التعلم 
تعليتم  إىل  املحتتوى  هتذا  يهتدف 

فترص  لتحستن  حياتيتة  مهتارات 
شتخص  غالبًتا  ويقدمته  العمتل، 
محترتف يف مهنتة معينتة. قد تهدف 
هتذه املقاطتع إىل إلهتام املشتاهدين 
عتى  مستاعدتهم  أو  تثقيفهتم  أو 
حتتى  أو  مهنتهتم  يف  التقتدم 
الجمهتور  تغيرهتا، وغالبًتا تستاعد 
أو  اجتاعيتة،  مهتارات  تعلتم  يف 
تقتدم لهتم تدريبًتا مرتبطًتا بوظيفة 

. ما
متن  للمستتهلكن  الستتبيان  وفًقتا 
Google، يتزور  %18 من مشتاهدي 
مهتارات  لتعلتم  املوقتع  يوتيتوب 
متعلقتة بوظائتف معينتة أو لتطوير 

الوظيفيتة. مهاراتهتم 
بستيطًا  عتدًدا  األمثلتة  هتذه  تشتكل 
وميكنك  التعليميتة،  التنستيقات  متن 

ومصتدر  كدليتل  إليهتا  االستتناد 
قناتتك،  محتتوى  إلنشتاء  إلهتام 
ولكنك لستت مضطتًرا لاللتتزام بها، 
مواضيتع  تعليتم  هدفتك  كان  فتإذا 
اجتاعيتة  ومهتارات  أكادمييتة 
وتقديتم محتتوى ترفيهتي، ال تترتّدد 
إنشتاء محتوى  يف تحقيقته، فاملهتم 
ذاكترة  يف  يعلتق  مستل  تعليمتي 
املشتاهد، ويستهل نره عتى نطاق 

واستع.
إذا مل تكتن مستتعًدا إلنشتاء مقاطتع 
اإلستهام  يف  ترغتب  ولكنتك  فيديتو 
بتقديتم خرباتتك للمشتاهدين، ميكنك 
تنظيتم قوائتم تشتغيل عتى يوتيوب، 
إذ تستتطيع تطبيق معرفتك مبوضوع 
متا وتجميتع مجموعتة متن مقاطتع 

الفيديتو مًعتا ثتم مشتاركتها معهم.

سينما

"خطاب الملك".. قصة ملك بريطانيا "المتلعثم"
املللك(  )خطلاب   "The King’s Speech"
فيللم تاريخي دراملي بريطاين ملن إخراج 
تلوم هوبلر وبطوللة كولن فلريث وهيلينا 
ومايلكل  راش  وجيفلري  كارتلر  بونهلام 

جامبلون وغلاي بلريس.
تاريخيلة  قصلة  ملن  مقتبلس  الفيللم 
بوقائلع وأحلداث حقيقيلة، عندملا وصلل 
املللك جلورج السلادس )يلعلب دوره كولن 
تنلازل  أن  بعلد  الحكلم  سلدة  إىل  فلريث( 

أخلوه لله بسلبب حبله الملرأة مطلقلة.
القوانلن الريطانية ال تسلمح بلزواج امللك 
من املرأة مطلقلة، لذللك قرر األبلن األكر 
للمللك جلورج الخامس التخيل علن حكمه، 
ملا وضع املللك جلورج السلادس يف مأزق 
ال يحسلد عليله، إذ مل يكلن مسلتعًدا لذلك. 

تلعثلم  ملن  يعلاين  كان  الجديلد  املللك 

دائلم،  بشلكل  أحرجله  ملا  اللكام،  يف 
وملا زاد األملر سلوًءا أنله إبلان تسللمه 
انتلر  وأيرلنلدا  بريطانيلا  يف  الحكلم 
املللك  بلن  تواصلل  كوسليلة  املذيلاع 
وشلعبه، وكان مطلوبًلا منله أن يخاطب 

خالله. ملن  شلعبه 
وكانلت البلاد على شلفا الحلرب العامليلة 
الثانيلة، فلكان واجًبلا على املللك الجديلد 
بنفسله،  ثقتله  وتعزيلز  لشلعبه  التوجله 
األمر اللذي يتطلب أن يكون ماهلًرا ومعرًا، 
الصفلات  أهلم  ملن  باتلت  صفلات  وهلي 

الوقلت. املطلوبلة يف ذللك 
السلادس  جلورج  املللك  زوجلة  تقلف  مل 
موقلف املتفرج، بل سلعت ملسلاعدة زوجها 
يف علاج هلذه املشلكلة، ووجلدت الزوجة 
الدكتلور ليونيل للوغ )يلعلب دوره جيفري 

متواضلع،  مبكتلب  يعملل  اللذي  راش(، 
وبأسلاليب غلري تقليديلة.

يبلدأ بعدها تحلدي امللك والدكتلور للتخلص 
ملن العقلدة، وبعلد رصاع مع اليلأس ومع 
أسلاليب الطبيلب التي يراهلا املللك مهينة، 
يسلتطيع الدكتلور تخليصله من املشلكلة، 
ليكلون الفيلم أحد أبلرز األفلام التي تعتر 
وتجلاوز  والنجلاح  الكفلاح  على  ملؤرًشا 

. عب ملصا ا
حقلق الفيللم نجاًحلا كبلريًا سلنة إصداره 
وعلى  جوائلز  بعلدة  وفلاز   ،2010 علام 
رأسلها أربلع جوائلز "أوسلكار" ملن أصل 
وأفضلل  للفيللم  األفضلل  بينهلا  ملن   12
ممثلل بلدور رئييس والتلي حملهلا كولن 
فلريث، وحصل "خطلاب امللك" على تقييم 

."I MDB" 8.00 على موقلع

أنواع المحتوى
التعليمي

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

اآلراء الواردة في الجريدة ال تعبر بالضرورة عن رأي عنب بلدي

يشلارك 32 فريًقلا )كا جلرت العلادة( يف دور 
منهلم   26 أوروبلا،  أبطلال  دوري  مجموعلات 
املجموعلات،  دور  يف  مشلوارهم  يسلتهلون 
وسلتة فلرق تنضلم إليهلم ملن امللحلق املؤهل.

قرعة اللدوري أجريلت يف موناكلو، يف 30 من 
آب امللايض، ولكلن االنطاقلة سلتكون الثاثاء 
18 ملن أيللول، فيلا سلينتهي دور املجموعات 

يف 12 ملن كانلون الثاين.
ووزعلت الفلرق املشلاركة يف هلذا اللدور على 
مثلاين مجموعلات، كل مجموعلة تضلم أربعة 
االتحلاد  ذات  ملن  الفلرق  تلتقلي  وال  فلرق، 
الريلايض يف مواجهلة واحلدة، كلا ال تلتقلي 
أنديلة أوكرانيلا وروسليا يف دور املجموعلات.

موناكلو  ملن  كًا  األوىل  املجموعلة  تضلم 
الفرنيس وبورسليا دورمتوند األمللاين وأتلتيكو 
مدريلد اإلسلباين وكلوب بلروج البلجييك، فيا 
تضم املجموعلة الثانية إىل جانب برشللونة كًا 
ملن إنرميلان وتوتنهام وآيندهوفلن الهولندي، 
دوري  مجموعلات  أصعلب  ملن  واحلدة  يف 

األبطال.
التلي  الثالثلة  املجموعلة  املنافسلة يف  وتشلتد 
تضلم إىل جانلب ليفربلول اإلنكليلزي، باريلس 
سلان جريمان الفرنليس ونابلويل اإليطايل مع 

نلادي النجلم األحملر الرصيب.
وتضلم املجموعلة الرابعلة لوكوموتيف الرويس 
الرتغلايل وشلالكه األمللاين وغالطلا  وبورتلو 
اإلسلباين، والتلي تعتلر صعبة نسلبًيا بسلبب 

تقلارب مسلتويات األنديلة التلي تضمها.
وتعتر املجموعة الخامسلة سلهلة نسلبًيا عى 
النلادي البافلاري، بايلرن ميونلخ، اللذي يلعلب 
إىل جانلب كل ملن آيلك أثينلا اليونلاين وأياكس 
أمسلردام الهولنلدي وبنفيلكا الرتغلايل اللذي 
قلد يكون العقبلة الوحيلدة بوجه نلادي ميونخ 

األملاين.
يف  سليتي  مانشسلر  القرعلة  ووضعلت 
مجموعلة قلد ال تكلون صعبلة ملع شلاختار 
الفرنليس  وليلون  األوكلراين  دونتسليك 

األمللاين. وهوفنهايلم 
مواجهتلا الذهلاب واإليلاب بلن ريلال مدريلد 
املجموعلة  صفلوف  يف  األبلرز  هلا  وروملا 
فريقلي  ملن  كل  فيهلا  حلل  والتلي  السلابعة، 
فيكتوريلا بللزن التشلييك وسيسلكا موسلكو 

اللرويس.
املجموعة الثامنة ليسلت أسلهل من املجموعتن 
الثانيلة والثالثة فسليواجه يوفنتلوس اإليطايل 
كًا ملن مانشسلر يونايتد اإلنكليزي وفالنسليا 

اإلسلباين إىل جانب يونغ بويز السلويرسي.
ويفتتلح اليلوم األول ملن املواجهلات األوروبية 
بثلاث قملم، أولها قملة إنلر ميلان وتوتنهام 
اإلنكليلزي يف ملعلب سلان سلريو يف املدينلة 
اإليطاليلة ميلان، كلا يواجله نلادي ليفربول 
الفرنليس  جريملان  سلان  باريلس  اإلنكليلزي 
يف اآلنفيللد معقلل "الريلدز"، ويلتقلي موناكو 
الفرنليس ملع بطلل السلوبر األورويب أتلتيكو 
مدريلد يف اسلتاد لويلس الثلاين يف موناكلو، 
مواجهاتله  ألعابله  برشللونة  يفتتلح  فيلا 

األوروبيلة ملع آيندهوفلن.

مجموعات 
حديدية في 

دوري األبطال 
هذا الموسم

أفقي
االنسان . 1 يرافق  قرص-   طال  كلا  الذي  هو 

أن  يستطيع  ال  ولكنه  ويراه  حياته  طوال 
ميسكه

شكرا . 2 الشاطئ-   قرب  ضحلة  مساحة 
بالفرنسية

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

عى . 4 ركزت  شالية-   فلسطينبة  مدينة 
مخارج الكالم لوضوحه

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

االلكرتوين-  نصف بالغ
مرة . 8 النهار  ويف  مرات  ثالث  الليل  يف  نراه 

واحدة
رقم هذا الخط األفقي يف الشبكة-  رياضة . 9

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

برج ال يعيش فيه إال اثنان
عمودي

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

كالبازالء-  مدة زمنية )معكوسة(
مربدة . 3 وترب  وتغى  جذوره  تؤخذ  نبات 

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

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

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

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

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

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

تناوله يف وجبة إفطار أو عشاء

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

تكون بعض املربعات الصغرة معبأة باألرقام بدايًة،

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

كل واحٍد من املربعات التسعة الكبرة، ويف كل صٍف أو عمود.
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وقتال توخيتل يف ترصيحتات صحفية، 
"بوفتون ليتس مجترد العتب يف الفريق 
فلته دور مؤثتر جتًدا عتى الالعبتن"، 
متابًعتا، "بوفتون لعتب أمتام جانجتون 
يف التدوري بصورة رائعتة وأنقذ العديد 
األول عندمتا  الشتوط  الفترص يف  متن 

كانتت النتيجتة بهتدف نظيف".
وعتن ترتيتب الحتراس أوضتح توخيل، 
"هتو قترار ليتس نهائيًتا، لكنتي أخربت 
أريتوال أن رأيتي هتو وجتوده يف املركز 

األستايس وخلفته بوفتون".
ورجحتت تقاريتر صحفيتة إيطالية، يف 
7 متن أيلتول، انتقتال الحتارس التدويل 
الفرنتي أريتوال إىل فريق إنترت ميالن، 
أن  وذكتر موقتع "كالتشتيو مركاتتو" 
الالعتب يستعى للرحيتل عتن صفتوف 
باريتس ستان جرمتان، قبتل أن يتأيت 
الترد من موقع "ستكاي ستبورت" الذي 
أكتد أن نتادي باريتس ستان جرمتان 
بصتدد تجديتد عقد حارسته أريوال لفرتة 
املشتاركة  يف  أستهمه  لتزيتد  طويلتة، 
بشتكل أستايس عى حستاب األسطورة 

اإليطتايل جانلويجتي بوفتون.
مباراتته  يف  أبتدع  الفرنتي  الحتارس 

الدوليتة أمتام أملانيتا يف التصتدي لعدة 
كترات، وأنقتذ منتختب بتالده متن أكرث 
متن هتدف محقتق، يف إطتار مباريتات 
الجولة األوىل باملجموعتة األوىل بدوري 

األورويب. األمتم 

ألفونسو أريوال 
يعتترب أريتوال واحًدا متن أبترز الحراس 
كان  إذ  الفرنستية،  بالكترة  الصاعديتن 
باريتس  لنتادي  األستايس  الحتارس 
ستان جرمتان طتوال املوستم املتايض، 
بينتا كان احتياطيًتا يف املوستم التذي 
قبلته، ومتكتن متن الحفاظ عتى نظافة 
شتباكه يف ستبع مناستبات متن أصتل 
12 مواجهتة خاضهتا متع باريس ستان 

جرمتان.
ترعترع أريوال مع ناشتئي باريس ستان 
جرمان ولعتب معه يف الفئتات العمرية 
وصتواًل إىل الفريتق األول، كا تدرج يف 

الفئتات العمرية مع املنتختب الفرني.
النتادي  أريتوال )25 عاًمتا( متع  حمتل 
ستبعة ألقتاب، منهتا لقبتان يف الدوري 
األنديتة  رابطتة  كأس  ولقبتا  الفرنتي، 
الفرنستية، وثالثتة ألقتاب بتكأس أبطال 

الكتؤوس الفرنستية إىل جانتب تتويجه 
بالتكأس الدوليتة لألبطتال.

كتا تتوج بلقتب كأس العتامل كحتارس 
ثتان متع منتختب بتالده، وتتوج بلقتب 

كأس العتامل لتحتت التت 20 عاًمتا.

بوفون وتحديه الجديد
أعجتز الظلم الكتروي يف أقتل من ثالث 
ستنوات بوفتون، بعتد فشتله يف حمتل 
منتختب  وفشتل  أوروبتا  أبطتال  دوري 
بتالده بالتأهتل إىل مونديال روستيا بعد 
منتختب  أمتام  بتالده  منتختب  ستقوط 
فيته  توقفتت  منعطتف  يف  الستويد، 
مسترته الكرويتة عى الصعيتد الدويل.

بوفتون املنتقل هتذا املوستم إىل باريس 
ستان جرمتان بحثًتا عتن تحتٍد جديتد، 
الصعيتد  عتى  عتدة  لنكبتات  تعترض 
األورويب، وكانتت األخترة هتي األخطر، 
عتى متا يبتدو، بعتد فشتله بالتتويتج 
بتدوري أبطتال أوربا واصطتدام رغباته 

بالعمتالق اإلستباين ريتال مدريتد.
األكترث  املخترضم  الحتارس  يعتترب 
مشتاركة يف تاريخ املنتختب اإليطايل بت 
175 مبتاراة دوليتة، ويعتترب متن أعظم 

حتراس املرمتى عتى متر تاريتخ كترة 
القتدم بشتهادة العبن ونقتاد ومدربن، 
ومتن املعتروف أن "جيجي" كتا تطلق 
عليته الصحافتة اإليطاليتة، األفضتل يف 
التصتدي للتستديدات ويعتترب خط دفاع 
غترف  رئيستية يف  لوحتده وشتخصية 

. ملالبس ا
انتقتل بوفتون بقيمتة 53 مليتون يورو 
متن نتادي بارمتا إىل يوفنتتوس، عتام 

.2001
يحمتل الحتارس الرقتم القيتايس بعتدد 
تلقتي  دون  )مبتاراة  شتيت"  "الكلتن 
األهتداف( يف تاريتخ التدوري اإليطايل 
يحمتل  كتا  اإليطتايل،  املنتختب  ومتع 
الرقتم القيتايس ألطول سلستلة مباريات 
يف  هتدف  أي  مرمتاه  يدختل  أن  دون 
التدوري اإليطايل الدرجتة األوىل، بأكرث 

متن 12 مبتاراة يف التدوري.
ويعتترب بوفتون صاحب الرقتم القيايس 
بعتدد الدقائتق دون تلقتي أي هتدف، إذ 
صمتد لتت 974 دقيقتة متتاليتة ختالل 
عتى  وحافتظ   ،2016-2015 موستم 

شتباكه لعتر مواجهتات متتاليتة.
حمتل بوفون كأس العامل بنستخة 2006 

قائتًدا  وكان  إيطاليتا  يف  أقيمتت  التتي 
يتورو  ووصيتف  اإليطتايل  للمنتختب 

.2012 نستخة 
ووصتل الحارس لنهتايئ أبطتال أوروبا 
املتايض  املوستم  آخرهتا  مترات  ثتالث 

.2017 -2016
اإليطتايل  التدوري  بلقتب  تتوج  بينتا 
ستت مرات، وحمتل بذلتك رقًا قياستيًا 
بالتتويتج بالتدوري عى صعيتد أوروبا.

وحمتل جائتزة برافتو ألفضتل حتارس 
وحمتل   ،1999 اإليطتايل  بالتدوري 
الويفتا ألفضتل حتارس مرمتى  جائتزة 
و2017-2016.  2003-2002 ملوسمي 

الفرديتة  الجوائتز  متن  الرغتم  وعتى 
والجاعيتة التتي حملهتا الالعتب خالل 
مسترته الكرويتة الحافلتة باإلنجتازات، 
كأس  حمتل  يف  األختر  حلمته  وقتف 
إستباين،  عمتالق  عنتد  أوروبتا  أبطتال 
اضطتره ملغتادرة إيطاليتا والبحتث عتن 
تحديتات أخترى، ولعتل التحتدي األبرز 
لتجتاوزه هتو  التذي سيستعى بوفتون 
االستتمرار باللعتب أساستيًا يف صفوف 
الفريتق الباريتي هتذا العتام قبتل أن 

يعلتن اعتزالته لكترة القتدم.

أريوال أم بوفون..

التوقعات صبت في مصلحة المخضرم اإليطالي بأن يكون حارس النادي الباريسي ليكون أساسًيا 

في تشكيلة الفريق، ولكن ما قاله المدرب األلماني توماس توخيل خالف تلك التوقعات، إذ اعتبر 

بوفون الخيار الثاني بالنسبة له خلف الفرنسي ألفونسو أريوال.

توخيل في حيرة
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أصاب وزيُر الخارجية السلوري، وليد املعلم، كبَد 
ح ملجلة "إنر أّفريز" بأن  الحقيقلة عندما رَصَّ
َرْت  %75 من البنية التحتية يف سلوريا قد ُدمِّ

بفعلل هجات اإلرهابين.. )املصدر: عنب بلدي 
نقًا عن وكالة تاس(.

أنا، محسوبكم، أؤيد هذا الرأي، وأبصم عليه بالعر، 
ليقيني بأنه ليس يف مصلحة اإلرهابين أن ينعم 

الشعُب السوري بالحرية َقّط، فهذا الَحْبل َجرَّار، يعني 
إذا أعطيتهم اليوم حرية، َمْن يضمن لك أال يطالبوك 

غًدا بالدميقراطية، والتداول السلمي للسلطة، وإفراغ 
السجون، ومحاسبة اللصوص واملجرمن؟ ال عمي، ال، 

َخّل الشعب يخّيط بغري هذه املسلة.
عى هذا األسلاس، يا حاج وليد املحرم، وقف 

اإلرهابيلون، بكل جروتهم، يف وجه طالبي 
الحرية، منذ سلنة 2011، وكان معهم أمٌر 

مسلبق من قيادتهم املركزية يف "تل أبيب" 
بأن يقتلوا أي إنسلان يتلفظ بكلمة "حرية"، 
دون أي أخذ وَرّد، والشلبان الذين يتمكنوا من 

قتلهم، راحوا يجمعونهم يف السلاحات العامة، 
ويأيت إخوٌة إرهابيون أجسلاُمهم تشبه أجسام 
البغال، ويدوسلون عليهم، ويسألونهم بحقارة 
غري مسلبوقة: ِبْدِكْن حرييييي؟ ولكن، وحيال 

إرصار أبناء الشلعب السوري عى طلب الحرية، 
اضطلر اإلرهابيون إىل رفع معدالت إرهابهم، 
مسلتخدمن البواريد، فالرشاشات، فاملدفعية 

الثقيللة، فالطريان الحريب، فالصواريخ 
الباليسلتية.. ويف ذات يوم، من شهر آب 2013، 

وبحسب شلهود عيان، توجهت حافاٌت تابعة 
لإلرهابيلن إىل بعض القرى اآلمنة، وصاروا 

يُقنعون الناس بالذهاب معهم يف مشلوار 
)ُفْسلحة( إىل دمشق الفيحاء، وأن يزوروا، 

برفقتهم، الغوطلَة الَغنَّاء التي كتب لها الزعيم 
فخلري البارودي أغنية "ع الغوطة" وغناها 

املرحوم معن دنديش، وهناك يبدأ السلريان بَشّ 
اللحم، وسقسلقة الخبزات، ثم يأخذونهم إىل 

سلوق الحميدية لزيارة محات بكداش. 
قال أحد النلاس: بدكم تاخدونا لعند بكداش؟ 

راح تساوونا شيوعين؟ يعني 
فضحلك رئيس وفد اإلرهابين وقال: ال ولوووه، 

شو شليوعين؟ بودنا ناخدكم عى محات 
بكداش يف سلوق الحميدية ونطعميكم بوظة! 

فوافقلوا، وبارشوا الصعود إىل الحافات، وكان 
عددهم خمسلمئة "زملة"، وخمسمئة "حرمة"، 

وأربعمئلة طفل "َعجي"، وبعد أن جرى 
تجميعهلم يف الغوطة، أغار رسٌب من الطائرات 

اإلرهابية عليهلم، وراح يلقي عليهم براميل 
الكياوي، حتلى قتلهم عن بكرة أبيهم!

كان هذا األمر، كا تعلم، ُمْغِضًبا للمجتمع 
الدويل، وقرر أبو حسن أوباما معاقبة 

اإلرهابين، ولكن وفًدا منهم توجه رًسا إىل تل 
أبيب، ورشح للصهاينة الكرام أن رضب الكياوي 
ليس من شيمهم، وأنهم كانوا يريدون قتل هؤالء 
الزمل والحريم والعجيان بالراميل العادية، ولكن 

قائدهم، يومئذ، كان )معّصب( من شغلة خاصة، 
وعى هوى العصبية قال: ارضبوهم بالكياوي. 

بّدي أخيل الناس تنىس كلمة "حرية"، وما عاد 
تلفظها عى مدى الدهر. 

وبا طول سرية، صدرت األوامر بأن يذهب إرهايبٌّ 
جليل، يحمل اسَمكم نفسه، الحاج وليد املعلم، 
إىل موسكو.. وموسكو، بدورها، تولْت عملية 

تسليم الراميل والبيدونات والخزانات والقناين 
املمتلئة بالكياوي لل “املعلم” )املعلم هنا هو 
أوباما وليس أنت(، ثم جرى تبويس الشوارب 

بن األطراف املتنازعة، ومل يكن مثة مانع من أن 
تُْقَرع الطبول، وترغل املزامري، مبناسبة انتصار 

اإلرهابين األكابر عى الشعب الحقري!

يا حاج وليد خلصنا من اإلرهاب

تعا تفرج
  خطيب بدلة

جائزة جديدة لفيلم 
"مسافر حلب- اسطنبول"

اللريك  العلريب-  الفيللم  أحلرز 
مهرجلان  جائلزة   ”Misafir“
“بوغازتلش” الريك لألفلام املحلية.

وذكلرت صحيفلة “ملييلت” الركيلة، 
فيللم  أن  أيللول،  ملن   14 الجمعلة 
بالعربيلة  يعنلي  واللذي  “مسلافر” 
مهرجلان  بجائلزة  فلاز  )الضيلف( 
الركيلة، وقد  “بوغازتلش” للسلينا 
يف  مشلاهده  معظلم  تصويلر  تلم 

. تركيلا
بجائلزة  الفيللم  فلاز  أن  وسلبق 
الجمهلور يف مهرجلان “أنطاليلا” يف 

عرضله  وشلهد   ،2017 األول  تريلن 
كبلريًا. شلعبًيا  إقبلااًل  األول 

كلا أعلنلت وسلائل إعلام تركيلة أن 
ملن  اعتبلاًرا  دخلل   ”Misafir“ فيللم 
صلاالت  أيللول،  ملن   14 الجمعلة، 
العلرض السلينايئ يف عملوم تركيا.

األردنيلة  املمثللة  إنتلاج  والفيللم ملن 
صبلا مبارك، التلي لعبلت دور البطولة 
الركيلة  وأخرجتله  وكتبتله  فيله، 
أدانلج هازينلدار أوغللو، التلي قضلت 
ثلاث سلنوات يف املخيلات تسلتمع 

الاجئلن. لقصلص 
ويلروي الفيللم قصلة الفتاتلن، لينلا 
لينلا عمرهلا علر سلنوات  ومريلم. 
وفقلدت عائلتهلا يف الحلرب، ومل يبق 
لهلا سلوى أختهلا الرضيعة، فلا تجد 
ملجلأ إال الذهلاب ملع جارتهلا، مريم، 
طريقهلا  متابعلة  بغيلة  تركيلا،  إىل 
حيلاة  هنلاك  لتعيشلا  أوروبلا،  إىل 

جديلدة.
الفيللم  متثيلل  يف  صبلا  ويشلارك 
املمثلل السلوري هلام حلوت، بينلا 
بقيلة املمثللن هلم الجئون سلوريون 
حقيقيلون، مل يسلبق لهلم أن خاضوا 

التمثيلل. تجربلة 
الاجئلن  قصلص  واسلتحوذت 
ومعاناة السلورين يف سنوات الحرب 
على اهتام السلينائين، سلواء يف 
األفلام الروائيلة، أو الوثائقيلة، مثلل 
فيللم “آخلر الرجلال يف حللب” اللذي 
“على  وفيللم  جوائلز،  علدة  حصلد 
حافلة الحيلاة”، وفيلم “آبلاء وأبناء”، 
تركنلي”،  “ال  البوسلني  والفيللم 

الخلايك”. بالللون  “ذاكلرة  وفيللم 


