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أخبار سوريا

حمالت ريف حلب األمنية..
ضد الفاسدين أم لغايات سياسية

عناصر من الجيش الحر خالل المعارك الدائرة على محور شران شمالي عفرين -  20 شباط 2018 )عنب بلدي(

تحت شعار "مكافحة الفساد"، شن “الجيش الوطني” حمالت أمنية مكثفة في ريف حلب، وسط تساؤالت عن 
الهدف الحقيقي وراء الحملة.

عنب بلدي - خاص

تركيـا،  املدعـوم مـن  “الجيـش”،  وبـدأ 
العسـكرية"  "الرشطـة  مـع  بالتعـاون 
ترشيـن  مـن   15 يف  األمنيـة،  حملتـه 
الثـاين الحـايل، يف أربـع مـدن بريـف 
حلـب الشـايل، بدأهـا مبدينـة عفريـن 
وتوسـعت إىل جرابلس والراعـي والباب.
ورافـق ذلك حظـر للتجـوال يف املناطق 
وسـط  األمنيـة،  الحملـة  شـملتها  التـي 
اشـتباكات شـهدتها مدينـة عفريـن يف 

أثنـاء مالحقـة املطاردين، وانتهـت بعدد 
مـن القتـى، والقبـض عـى مطلوبـن 

لفصائـل الجيـش.
ورغـم إعالنـه عـن هـدف حملتـه األمنية 
ضمن ما أسـاه "القضـاء عى املجموعات 
الفاسـدة"، من بعـض الفصائـل الخارجة 
عـن السـيطرة، فـإن وجهات نظـر أخرى 
الحملـة تخبـئ أهدافًـا  اعتـرت أن تلـك 
سياسـية، يسـعى مـن خاللهـا "الجيـش 
لفـرض  الـريك،  والجانـب  الوطنـي" 

سياسـاتهم مبسـميات مغايـرة.

األمنيـة  الحملـة  خطـوات  أوىل  وكانـت 
يف مدينـة عفريـن، ضد فصيـل “تجمع 
الـذي سـلم جميـع  الرشقيـة”،  شـهداء 
بعفريـن  الفيـالت  شـارع  يف  مقراتـه 
وانسـحب إىل ناحية جنديـرس، مبوجب 

اتفـاق رعـاه فصيـل “فيلـق الشـام".

أجندات سياسية تركية
لفصائـل  الـريك  الدعـم  خـالل  مـن 
والـذي  حلـب،  شـايل  يف  املعارضـة 
غـر  أو  مشـركة  بسـيطرة  يتجـى 

تركيـا  تسـعى  املنطقـة،  عـى  مبـارشة 
لتوحيـد القـوى املوجودة يف املـدن التي 
شـملتها الحملـة األمنية بقيـادة الفصائل 

قبلهـا. املدعومـة مـن 
الـريك  الجانـب  مشـاركة  وتتضـح 
بالحملـة األمنية شـايل حلـب، بعد نرش 
القـوات  لرئاسـة  تابعـة  قـوات خاصـة 
مـن   15 الخميـس  الركيـة،  الخاصـة 
ترشيـن الثاين، تحت اسـم “فرقـة املهام 
وفـق  عفريـن،  مدينـة  يف  السـورية” 

الركيـة. “األناضـول”  وكالـة 
وبحسـب الوكالـة، فـإن الفرقـة مكونـة 
مـن 12 وحـدة، تحتـوي كل وحـدة عى 
الركيـة  القـوات  فـروع  مـن  عنـارص 
عينتـاب  وغـازي  أنقـرة  مـن  الخاصـة 
وهاتـاي، وتقوم بتدريـب وتأهيل رشطة 
مـن أهـايل املدينـة، إضافـة إىل توفـر 

املعـدات الالزمـة لحفـظ األمـن فيهـا.

اهتاًمـا  األمنيـة  الحملـة  القـت  كـا 
إذ  تركيـة،  إعـالم  وسـائل  مـن  إعالميًـا 
الـريك   ”HABER“ تلفزيـون  رصـد 

جرابلـس. يف  التجـوال  حظـر 

أهداف أخرى غير معلنة؟
عنب بلـدي أجرت اسـتطالًعا للـرأي عر 
وصـوت  بـوك"،  "فيـس  يف  صفحتهـا 
عليـه نحـو 1200 شـخص، %65 منهم 
اعتروا أن األسـباب املختبئـة وراء الحملة 
األمنيـة يف شـايل حلـب، هـي أهـداف 
 35% مقابـل  معلنـة،  غـر  سياسـية 
رأوا أن الهـدف هـو مكافحـة الجاعـات 

لفاسدة. ا
وصبـت التعليقـات عـى االسـتطالع يف 
أن تركيـا ال تريـد ألي فصيـل خـارج عن 
املنقطـة،  اسـتقرار  يزعـزع  أن  نطاقهـا 
أو يرفـع رايـات أخـرى ال تتناسـب مـع 

سياسـتها.
وتتقاطـع هـذه النتيجـة مـع اسـتهداف 
الحملـة لــ “تجمـع شـهداء الرشقيـة"، 
الـذي كان قـد بـدأ معركـة عسـكرية مع 
قوات األسـد عـى جبهـة تـادف الهادئة 
شـايل حلـب، يف متـوز املـايض، وعزا 
الفصيـل آنـذاك ذلـك إىل الثـأر ملعـارك 
االتهـام  أصابـع  إليـه  لتتوجـه  درعـا، 
اتهمتـه  فصائـل  قبـل  مـن  واإلدانـة 

بزعزعـة أمـن املنطقـة.
حلـب  ريـف  شـهد  املقابـل،  يف  لكـن 
الفلتـان  حـاالت  مـن  الكثـر  الشـايل 
إىل  والخطـف،  والرسقـات  األمنـي 
جانـب رصاعـات بـن بعـض الفصائـل 
والجاعـات األخرى، ما يدعـو إىل ضبط 

املنطقـة.
ويتلقـى “الجيـش الوطني” دعـًا ماليًا 
آخـر  وكانـت  تركيـا،  مـن  وعسـكريًا 
العمليـات العسـكرية التـي شـارك فيها 
يف منطقـة عفريـن، والتي سـيطر عليها 
بشـكل كامـل بدعـم رئييس مـن الجيش 

العـام الحايل. الـريك، مطلـع 
ودعمـت تركيا فصائـل “الجيـش الحر” 
يف ريـف حلـب الشـايل والرشقي، يف 
السـيطرة عـى مسـاحات واسـعة مـن 
قبضـة تنظيـم “الدولـة اإلسـالمية”، يف 
والبـاب  جرابلـس  ومنهـا   ،2016 عـام 

والقـرى والبلـدات التـي تحيـط بها.

أهداف سياسية غير معلنة

مكافحة الجماعات الفاسدة

65%

35%

عنب بلدي - خاص

ّشلن تنظيم “الدولة اإلسلامية” أعنف هجامته 
الدميقراطيلة”  سلوريا  “قلوات  مواقلع  على 
على  الرشقلي  اللزور  ديلر  ريلف  يف  )قسلد( 

الحلدود السلورية- العراقيلة.
ترشيلن  ملن   24 الجمعلة  التنظيلم،  ونلرش 
الثلاين، صوًرا لعدد ملن األرسى، توضلح بأنهم 
حربًلا  تخلوض  التلي  “قسلد”،  مقاتلي  ملن 
واسلعة تحلت قيلادة التحاللف اللدويل للقضاء 
على التنظيم، إضافلة إىل لقطات ملن الهجوم 

اللذي اسلتهدف بللديت الشلعفة والبحلرة. 
وقال املسلؤول اإلعامي يف “قسلد”، مصطفى 
مختللف  إن  السلبت،  “تويلر”،  علر  بلايل، 
خطلوط التامس تشلهد أعنف االشلتباكات بني 

القلوات املدعوملة ملن التحاللف اللدويل ملن 
جهلة وبلني تنظيلم “الدوللة” من جهلة أخرى.

ويسليطر تنظيلم “الدوللة” على مدينة هجني 
التابعلة لهلا رشق الفلرات،  والقلرى والبللدات 
والتلي تعتلر املعقلل األخلر لله يف ريلف دير 

الرشقي. اللزور 
ويعتلر الهجلوم الحلايل األعنلف للتنظيلم يف 
املنطقلة، بعد الهجلوم الذي قام بله يف ترشين 
مسلاحات  مبوجبله  واسلتعاد  امللايض،  األول 
واسلعة وصواًل إىل الحدود السلورية- العراقية، 
قبلل أن تتقلص مسلاحات سليطرته منذ وصول 
“قسلد” إىل مشلارف مدينلة هجلني، لينحلر 
وجلود التنظيلم عى ضفلاف نهر الفلرات رشق 

ديلر اللزور إىل نحلو 400 كيلو ملر مربع.
وقاللت شلبكات محليلة عامللة يف ديلر الزور، 

ملن بينهلا “فلرات بوسلت”، إن الهجلوم يركز 
بللديت  رشق  وشلامل  هجلني  مدينلة  شلامل 
الشلعفة والكشلمة وقرب بلدة البحرة، ويستغل 
تنظيلم “الدوللة” انعلدام الرؤيلة يف املنطقلة 
بسلبب الضبلاب الكثيلف، األمر الذي أدى لشللل 

حركلة طلران التحاللف الدويل.
وأشلارت الشلبكة إىل غلارات مكثفلة لطلران 
الكشلمة  بللدة  اسلتهدفت  اللدويل  التحاللف 
ملا  وهلو  التنظيلم،  سليطرة  تحلت  الواقعلة 
أكدتله وكاللة “أعلامق” بصور أظهلرت طائرات 
الجويلة  الرضبلات  تنفيلذ  أثنلاء  يف  التحاللف 

على املنطقلة.
ملن  قليللة  أيلام  بعلد  جلاء  التنظيلم  هجلوم 
خسلارته ألبرز حصونه يف الصحراء السلورية، 
حيث سليطرت قوات النظام السلوري وحلفائه 

بعلد معلارك طويللة على تللول الصفلا رشق 
مدينلة السلويداء جنلويب سلوريا.

وقد تكلون هجلامت التنظيم رًدا عى خسلارته 
لتللول الصفلا إلعلادة رفلع معنويلات مقاتليه، 
على  املحلي  السلخط  اسلتثامر  إىل  إضافلة 
رشقلي  مدنيلني  مقتلل  تكلرار  بعلد  التحاللف 
ديلر اللزور يف ظلل القصف املسلتمر ملن قبل 

طائلرات التحاللف اللدويل.
مقتلل  علن  صحفيلة  تقاريلر  علدة  وتحدثلت 
أغلبيتهلم  املاضيلة،  األيلام  خلال  العلرشات 
أطفلال ونسلاء، وهو ملا دعا األملم املتحدة إىل 
إصلدار بيلان علرت فيه علن اسلتيائها وقلقها 
ملن مقتلل املدنيني وعلدم تحييدهم علن معارك 

الطرفلني.

تنظيم “الدولة” يشن أعنف هجماته

 فصل جديد للمعارك شرقي دير الزور
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عنب بلدي - خاص 

اغتيـل رائد الفـارس مع صديقه الناشـط 
حمـود جنيـد عى يـد ملثمن يف وسـط 
كفرنبـل، يـوم الجمعـة 23 مـن ترشيـن 
الثـاين الحـايل، وغدا خر "استشـهاده" 
يوًما أسـود يف إدلـب، فارتباطـه بالثورة 
السـورية وأثـره طوال سـنوات نشـاطه 
السـلمي يـكاد يعطـي شـعوًرا بانتهـاء 
الثـورة مـع خـر االغتيـال، خاصـًة مـع 
إدلـب  محافظـة  إىل  األنظـار  توجـه 
ومحـاوالت تصويرهـا بأنها بقعة سـوداء 

بعيـًدا عـن أي حـراك سـلمي مدين.
عـرف   ،1972 عـام  مواليـد  مـن  رائـد 
يف  الشـهرة"  الالفتـات  "مهنـدس  بــ 
كفرنبـل، وهـو مـن الناشـطن البارزين 
الذيـن التزمـوا بالخـروج يف املظاهـرات 
ضـد النظـام السـوري منـذ اليـوم األول 

للثـورة حتـى اليـوم.
لراديـو  مديـرًا  الفـارس  رائـد  كان 
"فريش" املحـي، الذي ينتقـد الجاعات 
تحريـر  "هيئـة  بينهـا  ومـن  املتشـددة 
لالفتـات  اإلعالمـي  واملسـؤول  الشـام"، 
"اتحـاد  مديـر  أيًضـا  وشـغل  كفرنبـل، 

.)URB( الثوريـة"  املكاتـب 
بينـا يعمـل حمـود جنيـد مصـوًرا وثق 
بكامرتـه أحـداث الثـورة والقصف عى 

مدار السـنوات السـابقة.
درس الفـارس يف كليـة الطـب البـرشي 
يف مدينـة حلـب، دخلها يف عـام 1990 
ألسـباب  أعـوام  ثالثـة  بعـد  وتركهـا 
شـخصية، وتنقـل فيـا بعـد بـن لبنان 
بينهـا  أعـال  عـدة  شـاغاًل  وسـوريا 

املعامـالت. وتسـير  التجـارة 
بـرز اسـم رائـد يف آذار 2011، ونشـط 
يـارس  املحامـي  صديقـه  مـع  حينهـا 
أطلقـت  التـي  الـرشارة  وعـن  السـليم، 
مـع  مقابلـة  يف  قـال  كفرنبـل،  الفتـات 

عنـب بلـدي يف متـوز 2012، إن رشارة 
الحـراك الثوري وإبـداع الكـذب يف قناة 
"الدنيـا" )املوالية للنظام السـوري( كانا 
سـببن مبارشين لظهور فكـرة الالفتات.
 رفـض ابـن كفرنبـل عدة عـروض دولية 
تعرضـه  رغـم  سـوريا  مـن  للخـروج 
البقـاء  عـى  وأرص  باالغتيـال،  للتهديـد 
عـام  يف  تعـرض  قـد  وكان  إدلـب،  يف 
2014 ملحاولـة اغتيال عى يـد مجهولن 
أطلقـوا عليـه الرصـاص، ودخـل حينهـا 
جراحيـة  عمليـة  وأجـرى  املشـفى  إىل 

الصـدر. يف  حساسـة 
آنـذاك مـع  وتزامنـت محاولـة االغتيـال 
النـرة"،  تهديـدات مـن قبـل "جبهـة 
التـي داهمت مقـر "راديو فريـش" الذي 
يعمـل بـه مـرات متكـررة يف السـنوات 

السـورية. للثـورة  األوىل 
كا أقدمـت "النرة" )املنحلـة يف هيئة 
الفـارس  اعتقـال  الشـام( عـى  تحريـر 
مـع   2014 عـام  يف  إحداهـا  مرتـن، 
املصـور حمـود جنيـد عـى حاجـز يف 
معـرة النعـان، واألخـرى مـع الناشـط 
هـادي العبـد اللـه يف عـام 2016 مـن 

مقـر الراديـو يف كفرنبـل.
يف حديـث سـابق إىل عنـب بلـدي، قال 
الفـارس، "الضغـط مـن النـرة ليـس 
للتوقـف"،  اضطررنـا  لذلـك  طبيعيًـا، 
مشـرًا إىل أن عمـل الفتيـات يف راديـو 
"فريـش" وتشـغيل "املوسـيقا" هي من 

ذرائـع "النـرة" إلغـالق الراديـو.
العـرشات  جانـب  إىل  الفـارس  متكـن 
مـن الناشـطن يف كفرنبـل مـن جعلهـا 
مـن أهـم املـدن املهتمـة بشـؤون الثورة 
واملتميـزة بحراكها املـدين، والذي اختص 
بلوحـات والفتـات تعبريـة اهتمـت بهـا 
عـن  تعـر  لكونهـا  املعـارض،  أشـهر 
حالة سـلمية تهـدف إىل التعبـر عن آراء 

السـورين.

صـوره  الزمـت  "متواضًعـا"  كان 
املظاهـرات يف إدلـب إىل جانـب رفاقـه 
خالـد  كاملصـور  بعضهـم  قتـل  الذيـن 
العيـى، واعتقل البعض اآلخـر وأبرزهم 
اعتقلتـه  الـذي  السـليم  يـارس  املحامـي 
"تحريـر الشـام" من منزلـه يف كفرنبل، 

.2018 أيلـول  يف 
الفـارس  طالـب  السـليم  اعتقـال  ومنـذ 
"الهيئـة"،  سـجون  مـن  عنـه  باإلفـراج 
ويف مطلـع ترشيـن الثـاين 2018، كتب 
منشـوًرا عـر "فيـس بـوك" قـال فيـه، 
"اسـتمروا يف هـذا الحقد واسـتمروا يف 
تلـك الفـن، لكـن أحذركـم مـن كفرنبـل 
)…( هـي الحليـم والصبـور ولكـن حن 
تنفجـر لبـوة تدافع عـن أبنائهـا وجذوة 

ر". لنا ا
السـليم  صديقـه  أن  الفـارس  وأضـاف 
اعتقـل مـن منزله ألنـه تحـدث وعر عن 
رأي فقـط، وهـو ليـس مجرًمـا وال قاتاًل، 

واعتقـل فقـط ألنـه تكلم.
يف مقابلـة لـه مع قنـاة "الغـد العريب"، 
الفـارس  أمريـكا، خـرج  2014، يف  يف 
بقميـص جـاء بـه مـن كفرنبـل، قائـاًل 
إنـه ميثـل شـعب، وتحـدث عـن العمـل 
وأن  السـوري،  الشـال  يف  اإلعالمـي 
أصبـح  الصحفـي  والناشـط  "اإلعالمـي 
الثـورة  أكتافـه  عـى  ويحمـل  هدفًـا، 

السـورية".
إىل  الوصـول  أن  الفـارس  وأضـاف 
إىل  يحتـاج  الثـورة  يف  اإلنجـازات 
"تضحيـات"، مضيًفـا، "الثـورة هدمـت 
مزرعة األسـد، وسـيبقى وطن للسورين 

فيـه". يعيشـون 

ردود فعل محلية وعالمية
أثـار اغتيـال الناشـطن البارزيـن رائـد 
الفـارس وحمود جنيد ردود فعل واسـعة 

وعامليًا. محليًـا 

وأصدر ممثـل وزير الخارجيـة األمرييك 
ومبعـوث  جيفـري،  جيـم  سـوريا،  إىل 
الواليـات املتحـدة األمريكيـة الخاص إىل 
سـوريا، جـول رايبـون، بيانًـا نـددا فيه 

باغتيـال الناشـطن.

واعتـر البيـان أن الفارس وجنيـد رمزان 
مـن رمـوز الثـورة السـورية ومـن خرة 
الشـباب، وكانـا مـن أوائـل الثـوار الذين 
لخدمـة  ومهاراتهـم  إبداعاتهـم  سـّخروا 

وأمتهم. شـعبهم 
العـامل سـيبقى يتذكـر الفتـات الفـارس 
الشـهرة يف كفرنبـل، وسـتبقى لقطات 
حمـود شـاهًدا إىل األبـد عـى الجرائـم 
التـي اقرفهـا نظام األسـد بحق الشـعب 

السـوري، بحسـب البيـان.
الريطـاين  املمثـل  قـال  جهتـه  مـن 
الخـاص لسـوريا، مارتـن لونغـدن، عر 
حسـاب وزارة الخارجيـة الريطانيـة يف 
"توتـر" إن الفـارس كان ضمـر الثورة 

ومقتلـه خسـارة لسـوريا.
كا عنونت صحيفة "واشـنطن بوسـت" 
مقااًل لها بـ "أحد الناشـطن األكرث شـهرة 

يف سـوريا اغتيل يف معقل الثوار".
وسـلطت صحيفـة "الغارديـان" الضـوء 
عى اغتيال الناشـطن، وعنونـت مقالتها 
رائـد  السـوري  الناشـط  "اغتيـال  بــ 

الفـارس يف إدلـب".
والقـى اغتيـال الفارس وجنيـد، وها من 
أبـرز وجوه العمـل السـلمي يف محافظة 
إدلـب، ردود فعـل مـن قبـل صحفيـن 

سـورين. وناشطن 
أدان  املعـارض"  السـوري  "االئتـالف 
اغتيـال الفـارس وجنيـد، وقـال يف بيان 
مكانًـا  اسـتهدفت  الجرميـة  "هـذه  إن 
عزيـزًا يف قلب الثـورة السـورية، خاصة 
يف ظـل مـا متثلـه مدينـة كفرنبـل يف 
ضائر السـورين، باعتبارهـا واحدة من 
رمـوز الثـورة السـورية عـر نشـاطاتها 
املدنيـة والسـلمية والفتاتهـا التـي عرت 
عـن تطلعات الشـعب السـوري عى مدار 

سـنوات".
وحّمـل االئتـالف الوطني املسـؤولية عا 
االسـتبداد  "تحالـف  أسـاه  ملـا  حـدث 
واإلرهـاب"، الفتًـا إىل أن الناشـطن كانا 
وتعـرض  السـابق،  يف  لـه  تصديـا  قـد 
بسـببه رائـد للخطـف ومحاولـة اغتيـال 

. شلة فا
"هيئـة  أدانـت  االئتـالف  جانـب  وإىل 
التفـاوض العليا" حادثـة االغتيال، وقالت 
يف بيـان لهـا إن "النظـام الديكتاتـوري 
دأب عـى اسـتهداف األحـرار مبختلـف 
الوسـائل والطـرق، وجـاء معه مـن ينفذ 
أجندتـه بتطرفهـم أو عالتهـم، وتآمرهم 

عى ثـورة الشـعب السـوري".
ومل تعلـق الفصائـل العسـكرية العاملـة 
االغتيـال، رغـم  إدلـب عـى حادثـة  يف 
الصـدى الكبـر الـذي أحدثتـه يف األيام 
املاضيـة، وخاصًة "هيئة تحرير الشـام"، 
والتـي تعتر مدينـة كفرنبـل بريف إدلب 

ضمـن نطـاق نفوذها.

أخبار سوريا

)The Oslo Freedom Forum( 2017 رائد فارس يلقي خطابًا في أوسلو - 23 أيار 

رائد فارس.. 
ثائر كفرنبل يخط آخر لوحاته بالدم

لم يتوقف الناشط السلمي رائد الفارس عن الخروج بالمظاهرات المناهضة للنظام السوري على مدار سبع سنوات، خط فيها الالفتات، 
ونظم الحراك السلمي الذي أصبح وسًما تعرف به مدينته كفرنبل بريف إدلب. 

ورغم التهديدات التي تعرض لها أصر على البقاء في سوريا، منادًيا بإسقاط النظام، ورافًضا سلطة الجماعات "المتشددة".

 "الثورة هدمت 
مزرعة األسد، 

وسيبقى وطن 
للسوريين يعيشون 

فيه
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يف  وجودهـا  تثبيـت  تركيـا  وتحـاول 
البـدء مبرحلـة  اقتصاديًـا، قبـل  املنطقـة 
إعـادة اإلعار يف سـوريا، يف ظل تصاعد 
انتهـاء  بعـد  للمشـاركة  روسـيا  دعـوات 
األسـد  قـوات  بـن  العسـكرية  املعـارك 

املعارضـة. وفصائـل 
وتـأيت املحاولة الركية عر رسـم الهيكلية 
االقتصاديـة التـي انتهجتهـا يف املنطقـة 
والتـي بدأتهـا عقـب السـيطرة عليهـا إثر 
“درع  مسـمى  تحـت  عسـكرية  عمليـة 

فصائـل  خاللهـا  مـن  دعمـت  الفـرات”، 
“الجيـش الحـر” السـتعادة املنطقـة مـن 
تنظيـم “الدولـة اإلسـالمية” وانتهـت يف 

.2017 آذار 

وفود  رسمية واقتصادية
عـدة  زيـارة  املـايض  األسـبوع  وشـهد 
لريـف  واقتصاديـة  سياسـية  وفـود 
حلـب الشـايل، إذ زار وفـد مـن رئاسـة 
مـن   17 السـبت  الركيـة،  الجمهوريـة 
ترشيـن الثـاين، مدينة اعزاز وجـال برفقة 
أعضـاء املجلـس املحـي عـى مؤسسـات 

املجلـس، كـا زار وفد برئاسـة وايل كلّس 
املدينـة. يف  املحـي  املجلـس 

وفـد  زار  الحـايل،  الشـهر  مـن   15 ويف 
رفيـع املسـتوى مـن واليـة أنقـرة مدينـة 
البـاب، ومتت مناقشـة املشـاكل والتحديات 
الخدمية التـي تواجه املدينـة واالطالع عى 
الخدمـات التـي يقدمهـا املجلـس املحـي، 
ومعاونـه  عنتـاب  غـازي  وايل  زار  كـا 
املدينـة، يف 13 من الشـهر الحـايل، واطلع 
واملشـاريع،  املكتـب  أعـال  عـى  الـوايل 
بحسـب ما ذكـر املجلس املحـي يف مدينة 

البـاب عـر صفحتـه يف "فيـس بـوك".

وعـن سـبب الزيـارة قـال رئيـس مدينـة 
اعـزاز، محمـد يوسـف كنو، لعنـب بلدي، 
عـى  االطـالع  هـو  الزيـارات  سـبب  إن 
النواحـي  جميـع  مـن  املنطقـة  أحـوال 
وسـبل  والتجاريـة  والخدميـة  األمنيـة 

تطويرهـا.
يف حـن أوضـح مديـر املكتـب التجاري 
وريفهـا،  باعـزاز  املحـي  املجلـس  يف 
إبراهيـم دربالـة، أن وفد الرئاسـة الركية 
للمجالـس  الحكوميـة  املؤسسـات  زار 
أهـايل  طلبـات  إىل  واسـتمع  املحليـة، 
املنطقـة ووعـد بتغطيـة أي نقـص فيها.

ألول مرة رجال أعمال في معرض 
موصياد

وتزامـن ذلـك مـع زيـارة وفـد مـن رجال 
 11 يف  اعـزاز،  مدينـة  األتـراك  األعـال 
مـن الشـهر الحـايل، بهـدف دعـم التجار 

املنطقـة. يف  واالقتصـاد 
األعـال  رجـال  وفـد  أن  دربالـة  وأكـد 
“موصيـاد  مكتـب جمعيـة  مـن  الـريك 
MÜSİAD” الركيـة، الـذي افتتـح مكتبًا 
للجمعيـة يف املدينـة يهـدف إىل تفعيـل 
التجـارة واالقتصـاد والصناعة يف املنطقة، 
إضافـة إىل إنشـاء منطقـة حـرة مـن أجل 
تصديـر البضائـع الزائـدة يف املنطقة إىل 

لخارج. ا
"موصيـاد  مكتـب  شـارك  ذلـك  وعقـب 
سـوريا" يف معرض جمعيـة “املوصياد” 
الـدويل السـابع عـرش الـذي أقيـم مدينة 
الشـهر  مـن  و24   21 بـن  اسـطنبول، 
الحـايل، وجـاءت املشـاركة بدعـوة مـن 
بهـدف  الـريك،  الرئـايس  املكتـب  قبـل 
والصناعيـة  الزراعيـة  املنتجـات  عـرض 
يف  حلـب  ريـف  مناطـق  تنتجهـا  التـي 

املعـرض.
يشـارك  التـي  األوىل  املـرة  وتعتـر 
فيهـا رجـال أعـال مـن ريـف حلـب يف 
الجمعيـة  التـي تنظمـه  العاملـي  املؤمتـر 
التـي تأسسـت يف مدينـة اسـطنبول عام 
مـن  كبـرة  مجموعـة  وتضـم   ،1990

األتـراك. والصناعيـن  األعـال  رجـال 
مـا  تركيـا"  "موصيـاد  جمعيـة  ومتثـل 
يقـارب مـن 35 رشكة وتضـم 7500 رجل 
أعـال تـريك، وتوظـف حـوايل مليـون 
و500 ألـف شـخص، ولديهـا 76 نقطـة 
اتصـال يف األرايض الركيـة، و56 دولـة 
حـول العامل، بحسـب موقع “تـرك برس".

املشـاريع  عـى  عملهـا  يف  وتركـز 
الضخمـة،  واالسـتثارية  االقتصاديـة 
وتسـهم بنسـبة %18 من الناتـج القومي 
اإلجـايل لركيـا، كـا تسـهم يف تنميـة 
االقتصـاد الـريك عـر اسـتقبال الهيئات 

تركيـا. خـارج  مـن  التجاريـة 

مكتب سوري لـ "موصياد تركيا" 

وفود تركية ترسم هيكلية ريف حلب االقتصادية
ازداد االهتمام التركي على الصعيد االقتصادي والخدمي في مناطق ريف حلب الشمالي، خالل األسابيع الماضية، عبر زيارة وفود 

اقتصادية وسياسية إلى المنطقة.
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اتجهلت الحكومة الركيلة إىل اسلتراد أصناف 
محلددة ملن املحاصيلل الزراعيلة التي تشلتهر 
الشلاميل،  حللب  ريلف  ومناطلق  ملدن  بهلا 
ملسلاعدة الفاحلني على التسلويق ملن جهلة 
ولسلد جلزء ملن النقلص اللذي تعاين منله، ما 

يخفلض األسلعار يف أسلواقها املحليلة.
البطاطلا كانلت أول املحاصيلل التي بلدأت تركيا 
باسلترادها ملن ريف حللب، يف متلوز 2018، 
الركيلة  الحكوملة  اسلتوردت  أوىل،  وكدفعلة 
أربعلة آالف طن ملن املحصول، وبحسلب وزارة 
املاليلة الركيلة، تغطي هلذه الكمية نسلبة 1% 

ملن احتياجات السلوق.
وأشلارت اللوزارة إىل أن العملية انعكسلت عى 
السلوق، إذ انخفلض سلعر الكيللو ملن مثلاين 

للرات تركيلة إىل لرتني.
الفسلتق الحلبلي هلو املحصلول الثلاين اللذي 
 20 ويف  تركيلا،  إىل  لله  التسلويق  بلاب  فتلح 

املجللس  حلدد  الحلايل،  الثلاين  ترشيلن  ملن 
املحلي يف مدينلة ملارع بريف حلب الشلاميل 
رشوط تسلويق الفسلتق الحلبي للمزارعني من 

املنطقلة إىل تركيلا.
تسلويق  إن  فيله  قلال  بيانًلا  املجللس  ونلرش 
الفسلتق يتطللب الحصلول على بطاقة منشلأ 
ملن املجللس املحلي، باإلضافة إىل حسلاب يف 
خدملة بريلد "Ptt" الركيلة يجلب على املزارع 

أن ميتلكله.
وأضلاف املجللس أن التسلويق يتلم علن طريق 
معلر الراعلي فقلط، ويكلون التسلليم خلال 
خمسلة أيام عمل كل أسلبوع، تبدأ يلوم االثنني 

وتنتهلي يلوم الجمعة.
الحلبلي  الفسلتق  تسلويق  رشوط  وتشلابه 
محصلول البصل، واللذي فتح بلاب تصديره إىل 
الداخلل اللريك اليلوم، الجمعة 23 ملن ترشين 

. ين لثا ا
ويف حديلث لعنلب بلدي قلال عبد اللله الحافظ 
مديلر املكتلب الزراعي يف املجللس املحي ملارع، 

إنله يجب على امللزارع اللذي يلود التسلوق أن 
ميتللك بطاقة منشلأ صادرة ملن املجلس املحي 

."Ptt" باإلضافلة إىل حسلاب بنيك يف مركلز
وأوضلح الحافظ أن سلعر الكيللو الواحد للبصل 
يبللغ ملا بلني -120 130 قرًشلا تركًيلا، وذللك 
حسلب الجلودة، وعلى امللزارع أن يأخلذ بعني 
االعتبلار أن التسلويق يكلون عر معلر الراعي 
وضملن خمسلة أيلام كل أسلبوع تبلدأ االثنلني 

الجمعة. وتنتهلي 
التلي تسلعى  املحاصيلل  بعلض  تركيلا  وتدعلم 
السلترادها كالعدس والحمص، وتقدم للفاحني 
مبيلدات فطريلة وحرشية، باإلضافلة إىل دعمها 

لألشلجار املثملرة كالفسلتق والرملان والكرز.
ويف حديلث سلابق ملع مديلر شلعبة الزراعلة 
يف مدينلة دابلق بريف حللب، نلوري أحمد، قال 
إن تسلليم الحبلوب واملحاصيلل الزراعيلة املراد 
اسلترادها ملن قبلل تركيلا يتلم تجميعهلا يف 

مركلز “آفلاد” القريلب ملن معلر الراعي.
وبحسلب الحافلظ، فلإن الهلدف ملن تسلويق 

البصلل إىل تركيلا هلو إفلادة امللزارع يف الريف 
الشلاميل، كون أغللب املزارعني يعتملدون عى 

الزراعة.
وقلال، “رمبلا تدور األسلئلة كيف يفيد التسلويق 
املواطلن، وإذا ُصلدرت البضاعلة سلرتفع مثنها 
على املواطلن )…( أقلول هلذا صحيلح ولكلن 
املواطن اشلرى هلذه امللادة الزراعيلة طيلة فرة 
الصيلف، وأكلر مواطنينلا يخزنونله يف بيوتهم 

واشلروه بسلعر 40 للرة سلورية".
وأضلاف يف حلال مل يَُبع البصل بني فرة شلهر 
ترشيلن الثلاين الحلايل وكانلون الثلاين املقبل 

سليكون مهلدًدا بالتلف.
اسلتراد  يف  الركيلة  الخطلة  تقتلر  وال 
على  حللب  ريلف  ملن  الزراعيلة  املحاصيلل 
حالًيلا  دراسلات  تجلري  بلل  فقلط،  البطاطلا 
السلتراد أصنلاف مختلفلة، سلواء املحاصيلل 
قلال  ملا  بحسلب  الصيفيلة،  أو  الشلتوية 
مسلؤولون يف املجاللس املحليلة بريلف حللب 

بللدي. لعنلب 

ثالثة محاصيل يتم تسويقها من ريف حلب إلى تركيا
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تقارير المراسلين

عنب بلدي - درعا

أهـايل  الذاتيـة مـن  الرميـم  مشـاريع 
أمـل  أي  غيـاب  بعـد  جـاءت  البلـدات 
بإعـادة إعار املنـازل املترضرة بسـبب 
النظـام  قصـف  وحمـالت  املعـارك 
حكومـة  تغنـي  ظـل  يف  السـوري، 
االسـتقرار  بعـودة  السـوري  النظـام 

املنطقـة. إىل  واألمـان 
وتشـمل هذه الحركـة العمرانيـة األهلية 
درعـا،  محافظـة  مـن  عديـدة  مناطـق 
مبـا يف ذلـك حـوض الرمـوك ومعظم 
مناطـق الريـف ودرعـا البلـد وعتـان 
والشـيخ مسـكن وخربـة غزالـة، بعـد 
إخـالء مخيـات النـزوح مثـل زيـزون 
أكـرث  وعـودة  وغرهـا،  والصاعقـة 
مـن مثانيـة آالف نـازح إىل قراهـم من 

نازحـي تلـك املخيـات.

جهود وتكاليف ذاتية
الدوليـة  أو  الحكوميـة  الجهـود  تغيـب 
عن مبـادرات األهـايل، لتزيـد معاناتهم 
االقتصاديـة يف ظـل الغـالء والبطالـة.

بحسـب  متفاوتـة  العمرانيـة  الحركـة 
القـدرة املاليـة للسـكان، والذيـن عملـوا 
القدميـة  األبنيـة  أنقـاض  إزالـة  عـى 
وترميـم ما يسـتطيعون مبـا يضمن لهم 
النـزوح،  مبخيـات  يسـتبدلونه  مـأوى 
بلـدة  سـكان  أحـد  أمجـد  يقـول  كـا 

عتـان.
ويضيـف أمجـد لعنـب بلـدي أنـه ليس 
باسـتطاعة جميـع سـكان بلـدة عتـان 
ترميـم منازلهـم نظـرًا للقـدرات املاليـة 
يف  خاصـة  معظمهـم،  لـدى  الضعيفـة 
ظـل األوضـاع االقتصاديـة املرديـة يف 

سـوريا.
العائديـن  بعـض  آلراء  اسـتطالع  ويف 
إىل بيوتهـم يف أريـاف درعـا، تكـررت 
عبـارات مـن قبيـل "خيمـة هنـا أفضـل 

مـن النـزوح". 

دعم جزئي من الكنيسة والمنظمات 
متوقفة

الحكوميـة،  الجهـود  غيـاب  ظـل  ويف 
تعمـل منظمة "الهالل األحمر السـوري" 
عـى ترميـم جـزيئ لشـوارع املحافظـة 
مـن تعبيد للطرقـات أو إصالح لشـبكات 

وغرها. الكهربـاء 
بينا قدمت الكنيسـة األرثوذكسـية دعًا 
جزئيًـا للمنـازل املترضرة يف درعـا البلد، 
بهـدف إزالـة األنقـاض منهـا، بحسـب 
معلومـات متقاطعـة تأكـدت منهـا عنب 

. ي بلد
درعـا  يف  املتـرضرة  املنـازل  وحظيـت 
البلـد مببلـغ 200 ألـف لـرة، وهـو رقم 
قليـل مقارنـة بالتكلفـة التـي يحتاجهـا 
ترحيـل األنقـاض، وتقـدر بنحـو ثالثـة 
ماليـن لـرة لكل منـزل، بحسـب ما قال 
أحـد متعهدي البنـاء يف درعـا البلد، يف 

بلدي. لعنـب  حديـث 
األنقـاض  ترحيـل  إن  املتعهـد  ويقـول 
للمنـازل املدمـرة يحتـاج ملعـدات ثقيلـة 
وتركسـات وشـاحنات، وجميعها مكلف، 
ال يغطيـه الدعـم البسـيط الـذي حصلت 

املدينة. منـازل  عليـه 
عـى  مقتـًرا  كان  الدعـم  ذلـك  لكـن 
أحيـاء درعـا البلـد، فيا مل تتلـق مناطق 
األريـاف واملناطـق األخرى مـن محافظة 
درعـا أي دعـم، وذلـك لتوقـف املنظات 
الدولية بعـد منعها من النظام السـوري.

انخفاض أسعار المواد يساعد
وسـاعد انخفـاض أسـعار مـواد البنـاء 
منازلهـم  ترميـم  إعـادة  عـى  األهـايل 
أزاح  مبـا  املاليـة،  اسـتطاعتهم  بحسـب 
سـابًقا،  املتفـي  الغـالء  عـبء  عنهـم 
فكـرة  عـى  منهـم  الكثريـن  وشـجع 

الرميـم.
فتـح  بعـد  األسـعار  انخفـاض  ويعـود 
الطـرق الرئيسـية بـن محافظتـي درعا 
ودمشـق، وإزالـة حواجـز الرفيق رشقي 

داعـل، والتي كانـت تفرض رسـوًما عى 
هبـوط  جانـب  إىل  الشـاحنات،  عبـور 
أسـعار املازوت مـن 500 إىل 180 لرة.
ملـواد  مقلـع  صاحـب  الزعبـي،  أحمـد 
البنـاء، قـال لعنـب بلـدي، "بعـد فتـح 
لتنخفض  األسـعار  انخفضـت  الطرقـات 
معهـا التكلفة بشـكل الفت، بعـد أن كان 
األمـر محصـوًرا بالطريـق الحـريب بن 

والسـويداء". درعـا 
أحـد  محمـد،  أنيـس  أكـده  مـا  وهـذا 
العاملـن يف معمـل بلوك، بعـد أن الحظ 
حركـة اإلقبـال املتزايدة عـى رشاء املواد 
وخاصـة البلـوك، عازيًـا ذلـك النخفاض 
أسـعار الرمـل واإلسـمنت واملحروقـات.

املربـع  للمـر  الرمـل  أسـعار  وسـجلت 
سـبعة آالف لرة بعـد أن كانـت 11500 

لـرة، وكيـس اإلسـمنت بـوزن 50 كيلو 
2500 بعـد أن كان 2800 لـرة، إضافـة 
إىل  الواحـدة  البلوكـة  تراجـع مثـن  إىل 

140 لـرة، بعـد أن كانـت 180.

الحرب دمرت "تحويشة العمر"
وكان أحـد أهـايل بلـدة عتـان )تحفـظ 
عى ذكر اسـمه ألسـباب أمنيـة( قال عند 
العـودة إىل البلدة يف أيـار املايض، لعنب 
بلدي، “ليسـت كـا غادرناها أبـًدا، لكنها 
كـا توقعنـا بالضبـط، فمشـاهد الدمار 
الـذي حـّل بالبلـدة كانـت متوقعـة، وما 
تبقـى مـن منـازل مل تهـدم كانـت قـد 

بالكامل". رُسقـت 
وأضـاف، “لـك أن تتخيـل كيـف يكـون 
املنزل قبل الكسـاء، املفروشـات مرسوقة 

املطابـخ  ورسقـة  فـك  وتـم  بالكامـل 
الكهربـاء  والحامـات، حتـى متديـدات 
وامليـاه مل تسـلم من الرسقـة، وباختصار 
إعـادة  إىل  يحتـاج  املدمـر  غـر  املنـزل 

إعـار وإكسـاء جديـد".
وتشـر التقديرات الحالية إىل أن ما يُقارب 
40 عائلـة مـن بلـدة عتـان اسـتطاعت 
العودة وتفقـد منازلها، وهـو رقم ضعيف 
جـًدا مقارنـة بعدد سـكان البلـدة األصي 

الـذي يتجـاوز 1500 عائلة.
وبعد سـيطرة قوات األسـد عـى محافظة 
درعـا يف متـوز املايض، وخـروج فصائل 
املعارضـة ضمـن اتفاق بـن الطرفن، بدأ 
أهـايل درعـا النازحون يف أماكـن عديدة، 
بالعـودة تدريجيًـا إىل منازلهم، بعد رحلة 

نزوح دامت لسـنوات أو أشـهر.

جهود ذاتية لترميم المنازل في درعا

دمار في أحد منازل مدينة نوى بريف درعا جراء الغارات الروسية 1 تموز 2018 )مؤسسة نبأ(

ريف حماة - إياد عبد الجواد

بقيلت قلرى يف ريلف حلامة الشلاميل خاوية، 
على الرغلم ملن االتفلاق األخلر بلني روسليا 
منزوعلة  منطقلة  بإقاملة  القلايض  وتركيلا 
السلاح عى خطلوط التامس بني قوات األسلد 
واملعارضلة، ملا يعنلي توقلف الحلرب يف هلذه 
القلرى واللذي يلؤدي بلدوره إىل علودة األهايل 
املهجريلن إىل مناطقهم، ولكن اسلتمرار قصف 
قلوات األسلد عى الرغم ملن االتفاق حلال دون 

. لك ذ

ومعركبلة  حرايلا  بللدات  أهلايل  يتمكلن  ال 
واألربعلني الواقعلة يف ريلف حلامة الشلاميل 
ملن العلودة إىل بلداتهلم، عى الرغم ملن عودة 
أهلايل القرى املجلاورة ملنازلهم، بسلبب القصف 
اللذي تعرضلت له تللك البللدات، على الرغم من 
االتفلاق املوقلع، وفلق ما قلال عاء أبلو حمزة، 
وهلو ناشلط إعاملي يف ريف حامة الشلاميل 

بلدي. لعنلب 
القلرى بسلبب  الحيلاة تغيلب يف تللك  وتلكاد 
رشب  ميلاه  ملن  الخدملات  وغيلاب  الدملار 
بحسلب  وغرهلا،  وتعليلم  وصحلة  وكهربلاء 

أبلو حملزة، مشلرًا إىل أن تكاليلف تأملني مياه 
اللرشب بلل "الحلد األدىن" مرتفعلة، إذ تجلاوز 
سلعر صهريج ميلاه الرشب حاجز اللل500 لرة 
سلورية، وسلط مناشلدات من املجالس املحلية 
لهلذه القرى ملجللس محافظة حلامة واملنظامت 

. ملعنية ا
عضلو املجللس املحلي لقريلة األربعلني، علاء 
املحملود، قلال لعنلب بللدي إن القريلة مدملرة 
بشلكل شلبه كامل، مشلرًا إىل أن قسلاًم كبرًا 
ملن أهلايل القلرى املجلاورة علادوا إىل قراهم، 
ملن  الخلوف  منعهلم  األربعلني  أهلايل  ولكلن 
اللذي حلل  الكبلر  املسلتمر والدملار  القصلف 

مبنازلهلم ملن العلودة.
وتجلاوزت نسلبة األرضار الكليلة والجزئيلة يف 
وفلق  اللل80%،  املنطقلة  يف  املدنيلني  منلازل 

عضلو املجللس املحلي.
ويعيلش أهايل املنطقلة يف املخيلامت باملناطق 
املجلاورة وسلط ظروف معيشلية صعبلة، وفق 
ملا قلال عاملر املبلارك، وهو أحلد أهلايل قرية 
األربعلني، مشلرًا إىل أن منزلله مدملر بشلكل 
كاملل حالله كحلال الكثلر ملن املدنيلني الذين 

منازلهم. دملرت 
قريلة األربعلني وحرايلا ومعربكة مشلمولة 

ضملن املناطلق منزوعلة السلاح املتفلق عليها 
بلني الجانبلني اللرويس والريك.

ووفلق املجللس املحلي لقريلة األربعلني، فلإن 
نحلو 50 عائللة عادوا إىل قريتهلم فقط بالوقت 
اللذي تتخلوف فيه بقيلة العائلات ملن العودة 
الخاضعلة  املناطلق  القريلة ملن  بسلبب قلرب 

لسليطرة قلوات األسلد، وعلدم معرفلة املصلر 
الحقيقلي للمنطقلة ومسلتقبل االتفلاق.

وتبعلد قريلة األربعلني عن قريلة الجبلني التي 
تسليطر عليها قلوات النظام ثاثلة كيلومرات، 
القلرى  السلتهداف  مركلزًا  تتخذهلا  والتلي 

املجلاورة.

عودة األهالي مؤجلة 

قرى منسية في ريف حماة الشمالي..

بعد عودة الهدوء النسبي لبلدات درعا، عقب سيطرة النظام السوري عليها، لجأ عدد من السكان لترميم منازلهم بشكل ذاتي، ولو بشكل محدود 
يقيهم برد الشتاء وعوامل الطقس.

الدمار في قرية األربعين في ريف حماة الشمالي- 23 من تشرين الثاني 2018  )عنب بلدي(
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تجمع "مًعا ألجل عامودا" مستمر رغم تراجع الدعم
عنب بلدي - الحسكة

يسلتمر تجمع "مًعا ملن أجل عاملودا" بتقديم 
خدماتله لألهلايل يف مدينة عاملودا مبحافظة 
الحسلكة شلامل رشقي سلوريا منذ تأسيسله، 

بالرغلم ملن تراجع الدعلم املايل املقلدم له.
خدميلة  نشلاطات  على  التجملع  ويعملل   
وصحية، مسلهاًم بدفع تكاليف بعض العمليات 
الجراحية للفقلراء واملحتاجلني ونازحي املدينة، 
إىل جانلب دفلع جلزء ملن تكاليلف العمليلات 

لكبرة. ا
التجمع أنشلئ عى يد مجموعة من الناشلطني 
اإلقليملي  "الرناملج  ملن  بدعلم   ،2013 علام 
السلوري" )SRP( اللذي وفر مسلتلزمات املركز، 
لكنله يفتقلر حالًيلا ألي دعلم مسلتدام سلوى 
مشلاريع متفرقلة تقلدم للمنظلامت املانحلة، 

بحسلب ملا قاللت العضلو يف إدارة التجملع، 
شلرين قجلو، لعنلب بلدي.

عاملودا  مركلز  التجملع  افتتلح   2014 ويف 
لألنشطة الشبابية وقدم نشلاطات خاصة بفئة 
الشلباب تتمثلل بورشلات ونلدوات وأمسليات 
شلعرية وأدبية، إضافة إىل قسلم خلاص باملرأة 
يعاللج قضاياهلا، كلام أنشلأ التجملع فرقلة 
لألطفال سلميت بل"أطفال السلام" مؤلفة من 
جميلع املكونلات باملنطقلة ملن كلرد ورسيان 
وعلرب، تلؤدي األغلاين الفلكلورية للكل مكون 
ويرتلدي أطفالهلا أزيلاء متثلل هلذه املكونات.

الخدملات األهم التي يقدمهلا التجمع يف الوقت 
الحلايل تتعلق بالناحية الصحية، بحسلب قجو، 
التلي أوضحلت أن التجملع حالًيلا يخلدم فئلة 
األطفلال ملن عملر يلوم واحلد حتلى 16 عاًما، 
بسلبب قللة الدعلم، بإجلراء عمليلات لهلم عن 

طريلق أطبلاء اختصاصيلني ومرشفلني على 
حالتهلم الصحيلة، بالتعلاون ملع مستشلفى 

الطبي. عاملودا 
وينلرش التجملع علر صفحتله الخاصلة يف 
"فيس بوك" يومًيلا تفاصيل العمليات الجراحية 
التلي يجريهلا التجملع يف املشلفى الوطنلي، 

وأسلامء األطبلاء املرشفلني على العمليات.
وقاللت قجلو إن كل الحلاالت املرضيلة موثقلة 
ملن حيلث األسلامء واألطبلاء املرشفلني، إضافة 
إىل فواتلر العاج املختومة من إدارة املستشلفى، 
مشلرة إىل أن دعم العمليات ال يشلمل املساعدات 
املاليلة أو جرعلات الرطلان أو تذاكلر الطلران، 
إذ تتطللب بعلض الحلاالت التوجه إىل كردسلتان 

العلراق للعلاج هناك.
وتجلاوز علدد امللرىض املسلتفيدين ملن التجمع 
200 مسلتفيد منذ 2013، وتعتر عمليات اللوزات 

والناميلات والخلع اللوالدي والعينيلة والزائدة من 
أكلر العمليلات التي يقوم بهلا التجمع.

وتصلل إىل التجملع، البالغ علدد أعضائه عرشة 
سلوريا،  خلارج  بعضهلم  هاجلر  أشلخاص 
ترعلات عينيلة ملن شلخصيات يف أوروبلا، إذ 
تلرع أحلد املغربلني مبجموعلة ملن األدويلة 

ملعالجلة األملراض املزمنلة.
كلام قدملت مجموعة ملن األطباء السلويديني 
اسلتثمرها  األطفلال،  لرفيله  ماليلة  ترعلات 
لألطفلال  نفلي  دعلم  بنشلاطات  التجملع 
وتدريبهلم عى آللة الطنبور )البزق( املوسليقية 
مللدة سلتة أشلهر، بحسلب قجلو، التلي أكلدت 
أن التجملع وأعضلاءه غلر تابعلني ألي جهلة 
سياسلية، وحاصللون على ترخيلص ملن قبل 
اإلدارة الذاتيلة ومكتلب شلؤون املنظلامت يف 

. ملنطقة ا

"مدينة الحياة الجديدة"
 تفتح أبوابها لمئات العائالت في إدلب

البيوت  أخرى، تجمًعا سكنًيا يضم آالف  بالتعاون مع منظمات   )IHH( التركية  اإلنسان”  “اإلغاثة وحريات  أنشأت منظمة 
الشمالي. إدلب  ريف  في  الخدمية  الوسائل  بجميع  للسكن  الجاهزة 
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الحيـاة  "مدينـة  املسـمى  املـرشوع 
الجديـدة"، تشـرك فيـه عـدة منظات، 
أوالهـا "IHH" الركيـة، وبإسـهام مـن 
ويقـع  الباكسـتانية،  "خبيـب"  منظمـة 
بالقـرب مـن قريـة كفرلوسـن شـايل 
إدلـب، ويهدف إىل إنشـاء مدينة سـكنية 
شـقة   1600 يقـارب  مبـا  منوذجيـة، 
سـكنية، تتوافـر فيهـا املـدارس واملراكز 

العامـة. واملرافـق  والخدميـة  الطبيـة 
وسـتكون األرس األشـد فقرًا يف الشـال 
قوائـم سـكان  أولويـة  السـوري، عـى 
املجمـع السـكني، مبـا يسـد حاجـة تلك 
الضحايـا  عائـالت  سـيا  وال  العائـالت 
واألرس األشـد فقـرًا مـن سـكان املنطقة، 
ملنظمـة  الصحفـي  املسـؤول  بحسـب 

الصطـوف. عـدي   "IHH"
إىل عنـب  قـال، يف حديـث  الصطـوف 
بلـدي، السـبت 24 مـن ترشيـن الثاين، 
مدينـة  سيشـكل  الـذي  املـرشوع  إن 
منوذجيـة، بـدأ العمـل عليـه قبـل سـتة 
شـقة   1553 عـى  ويحتـوي  أشـهر، 
سـكنية، ضمن أبنية طابقيـة، وكل طابق 

يضـم أربـع شـقق.
غـرف،  ثـالث  عـى  تحتـوي  شـقة  كل 
ومرافق صحيـة، ومجهزة بكسـوة جيدة 
إىل جانـب  واملـاء،  الكهربـاء  وخدمـات 
الفـرش الكامـل، لتكـون الشـقة جاهزة 

. للسكن
وتحـدث املسـؤول اإلعالمـي عـن تجهيز 
72 شـقة سـكنية حتى اليـوم، بدعم من 

منظمـة "خبيب"، وهي جاهزة السـتقبال 
العوائـل يف الوقـت القريـب، مضيًفا أن 
الكتـل السـكنية املتبقيـة سـيتم تنفيذها 

عى مراحـل غـر محددة.
للمدينـة  الكامـل  املـرشوع  صـورة 
مـدارس  أربـع  تتضمـن  النموذجيـة، 
ومسـجًدا ومسـتوصًفا طبيًـا وعـدًدا من 
املرافـق  إىل جانـب  األطفـال،  روضـات 
واملجهـزة  املعبـدة  والطـرق  العامـة 

الصطـوف. بحسـب  بالخدمـات، 
معايـر محـددة سـيتم  هنـاك  أن  كـا 
للسـكن  املسـتحقة  للعائـالت  وضعهـا 
املسـتوى  أهمهـا  الجديـدة،  املدينـة  يف 
جميـع  مـن  العائـالت  لتلـك  املعيـي 
فيهـم  السـوري، مبـن  الشـال  سـكان 

األخـرى. املحافظـات  مـن  النازحـون 
للمـرشوع  واضحـة  إجاليـة  تكلفـة  ال 

الـذي مل ينتـه بعـد، وذلك لتشـارك عدد 
مبـا  بتنفيـذه،  الداعمـة  الجهـات  مـن 
 "IHH"الباكسـتانية، و فيهـا "خبيـب" 
الركيـة، وهـذا ما سـيتضح بعـد انتهاء 

الصطـوف. التنفيـذ، بحسـب 
وتـأيت أهميـة هـذا املرشوع مـن الحاجة 
خـرست  التـي  األرس  آلالف  الواسـعة 
منازلهـا يف خضـم الحـرب الطويلة يف 
سـوريا، والوضـع الكاريث الذي يعيشـه 

النازحـون يف مخيـات الشـال.
وشـهدت محافظـة إدلـب حـركات نزوح 
كبـرة مـن املناطق التـي سـيطر النظام 
وقعـت  التـي  وتلـك  عليهـا،  السـوري 
اتفاقيـات “مصالحـة” معـه يف دمشـق 

وريفهـا وحمـص ودرعـا.
االسـتجابة"،  وبحسـب فريق "منسـقي 
يف 8 مـن ترشيـن الثـاين الحـايل، فإن 
عدد السـكان شـايل سـوريا بلـغ أكرث 
مليـون  نحـو  مليـون نسـمة،   4.7 مـن 
النازحـن  مـن  منهـم  املليـون  ونصـف 

وسـكان املخيـات.
ويتزامن املرشوع اإلنسـاين مع مطالبات 
مـن  السـوري،  الشـال  يف  للناشـطن 
بتلبيـة  اإلسـهام  اإلنسـانية  املنظـات 
احتياجـات الشـتاء للسـكان املترضريـن 
و"الفئـات األشـد ضعًفـا يف املخيـات 

غـر الصالحـة للسـكن".
املتوزعـة  النـزوح  مخيـات  وتفتقـر 
الخدمـات  ألهـم  السـوري  الشـال  يف 
الشـتاء، يف ظـل  املطلوبـة خاصـة يف 
سـوء الخيام وشـبكات الرف الصحي، 
املناسـبة،  والرعايـة  التدفئـة  وغيـاب 
خاصـة أن األمطـار أدت لـرضر مبئـات 

ومحتوياتهـا. الخيـام 
وتشـهد املنطقـة حاليًا اسـتقراًرا نسـبيًا 
روسـيا  بـن  “سـوتي”  اتفـاق  بعـد 
وتركيـا، والـذي يقـي بإنشـاء منطقة 
“منزوعة السـالح” بـن مناطـق النظام 

ومناطـق املعارضـة يف إدلـب.
 "IHH" منظمـة  أسـهمت  أن  وسـبق 
الركية، خالل السـنوات السـابقة بتقديم 
عرشات املشـاريع الخدميـة واإلغاثية يف 
الشـال السـوري، بينها مرشوع سـكني 
بالقـرب مـن معـر بـاب الهـوى عـى 

الركية. السـورية-  الحـدود 

مدينة الحياة الجديدة في كفرلوسين شمالي إدلب 14 تشرين الثاني 2018 )بوابة إدلب(

ستكون األسر األشد 
فقًرا في الشمال 

السوري، على أولوية 
قوائم سكان المجمع 

السكني، بما يسد 
حاجة تلك العائالت 

وال سيما عائالت 
الضحايا واألسر األشد 

فقًرا من سكان 
المنطقة
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"املاراثـون مبـادرة طيبـة أعطتنا 
األمل بأننا لسـنا منسـين، سـوف 
نُـري العـامل أننـا رغـم جلوسـنا 
قـادرون  متحـرك  كـريس  عـى 
أن نكـون فّعالـن يف املجتمـع"، 
يقـول أحمـد زبديـة، الذي شـارك 
سـباق  ضمـن  املتحـرك  بكرسـيه 
للاراثـون، نظمـه مكتب "األمن" 
يف معـرة النعـان، األربعـاء 21 
الحـايل،  الثـاين  ترشيـن  مـن 

برعايـة برنامـج "تطويـر".
أمانـة  "األمـن"،  مكتـب  مديـرة 
حـاج سـليان، تقـول يف حديـث 
لعنـب بلـدي إن املاراثـون يندرج 
ضمـن "أوملبيـاد السـالم" الـذي 
يشـمل فعاليـات رياضيـة متنوعة 
ذوي  مـن  األشـخاص  تسـتهدف 
االحتياجـات الخاصـة يف محافظة 
إدلـب، برعايـة برنامـج "تطويـر" 
و"االتحـاد الريايض لكـرة القدم".
أن  سـليان  حـاج  وأضافـت 
مـن  فئتـن  ضـم  املاراثـون 
املسـابقات، فئة لألشـخاص ذوي 
حيـث  الخاصـة،  االحتياجـات 
شـارك مـا يزيـد عـى 30 منهم، 
 100 السـباق عـى مسـافة  وكان 
إبراهيـم  املشـارك  وحصـل  مـر، 

فيـه. األول  املركـز  عـى  الجـرك 
الثانيـة  الفئـة  ضمـت  حـن  يف 
مشـركن من األصحـاء، انطلق من 
حاجـز فرومـا يف معـرة النعـان 
حتى منتزه املسـبح، مبشاركة 100 

ريايض. شـخص 
"األمـن"  مكتـب  مديـرة  وتشـر 
إىل أن عنـارص مـن الرشطـة الحرة 
والدفـاع املـدين السـوري سـاندوا 

املاراثـون وقدمـوا الحايـة له، كا 
حـرض عدد كبر مـن أهايل املنطقة 

السباق. ملشـاهدة 
وتـويل املنظات اإلنسـانية العاملة 
لـذوي  خاصـة  أهميـة  إدلـب  يف 
ومصـايب  الخاصـة  االحتياجـات 
الحرب يف املحافظـة، وذلك بتنظيم 
نشـاطات رياضيـة وإنشـاء نـادي 
كال أجسـام خاص بهم، وتشـكيل 

نادي كـرة قدم مكون مـن 23 العبًا 
معظمهـم من مبتـوري األطـراف، 
شـاركوا يف مبـاراة كرنفاليـة يف 

ترشيـن الثـاين 2017.
وتهـدف تلـك الفعاليـات إىل دمج 
مصـايب الحـرب يف املجتمع وكرس 
حاجـز الخـوف لديهـم، وإيصـال 
صـورة للعـامل مفادهـا أن هـؤالء 
األشـخاص قـادرون عى مارسـة 

حياتهـم الطبيعيـة مثلهـم مثل أي 
. شخص

أرقام عن مبتوري األطراف في 
سوريا

تقـدر منظمة الصحـة العاملية أن ما 
يزيـد عـى ثالثـة مالين سـوري 
وإصابـات  إعاقـات  مـن  يعانـون 
حـرب، داعيـة إىل زيـادة االهتـام 

والدعـم املقـدم لهم.
ويف تقريـر لهـا نرشتـه املنظمـة، 
قالـت  املـايض،  األول  كانـون  يف 
املليـون  ونصـف  مليونًـا  إن  فيـه 
سـوري أصيبـوا باإلعاقـة نتيجـة 
النزاعـات والحـرب يف سـوريا بعد 
عام 2011، مبعـدل 30 ألف إصابة 
كل شـهر، مشـرًة إىل أن 86 ألًفـا 
منهم مبتـورو األطـراف، ثلثهم من 

األطفـال.
وأرجـع التقرير سـبب ارتفـاع عدد 
اسـتخدام  إىل  الحـرب”  “معاقـي 
أسـلحة جديدة ومتفجـرات، وخص 
بالذكر الراميل املتفجرة واألسـلحة 
الحارقـة التـي اسـتخدمت خـالل 
يف  املاضيـة  السـبع  السـنوات 

سـوريا.

فعاليات ومبادرات

ماراثون لذوي االحتياجات الخاصة في معرة النعمان
كان واحًدا من بين 30 شخًصا أقعدتهم الحرب عن الحركة، لكنها لم تحبط عزيمتهم في إثبات أنهم ال يزالون قادرين على 

مخاطبة العالم الخارجي بمواهب رياضية جمعتهم ضمن ماراثون معرة النعمان في محافظة إدلب السورية.
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يف سلياق التطلور الذي يشلهده القطلاع الطبي 
يف محافظلة إدلب، أعللن مركز "شلفق" الطبي 
يف املدينلة علن افتتلاح قسلم لتفتيلت الحىص، 
إىل  وصللت  التلي  املختصلة  األجهلزة  بأحلدث 

السوري. الشلامل 
الجهلاز األول ملن نوعله يف املنطقلة، يختلص 
والحاللب،  واملثانلة  الكليلة  حصيلات  بتفتيلت 
ويتضملن آليلات التنظلر والتصوير الشلعاعي.
ويعملل مركلز "شلفق" الطبلي بالتنسليق ملع 
الطبلي  واملكتلب  إدللب،  يف  الصحلة  مديريلة 
تقديلم  على  املدينلة،  يف  املحلي  للمجللس 
لتوفلر  سلعًيا  الطبيلة،  والرعايلة  الخدملات 
 4.7 الطبابلة يف املنطقلة التلي يقطنهلا نحلو 
مليلون شلخص، بحسلب أرقام فريق "منسلقي 
االسلتجابة"، الصلادرة يف 8 من ترشيلن الثاين 

الحلايل.
مدير القسلم الجديلد، الطبيب جابلر الدايخ، قال 
يف حديلث إىل عنلب بللدي، إن الجهلاز الحديث 
بتفتيلت  يختلص  املركلز،  عنله  كشلف  اللذي 
حصيلات البولية ملن الكليلة واملثانلة والحالب.
ويضيلف الدايلخ، وهلو طبيلب بوليلة، "يتمكن 
الجهلاز الجديلد مع زراعلة اإليكو بالكشلف عن 
الحصيات غلر الواضحلة، والتي تكون شلفافة 

أو بللوريلة، أي أنهلا ال تلرى بشلكل واضح".
يقلدم املركلز خدملات الجهلاز بشلكل مجلاين، 
ملا يخفلف األعباء عن سلكان املنطقلة وخاصة 
الفقلراء والنازحلني، كلام يقلول "أبلو نضلال" 

وهلو أحلد نازحلي ريف دمشلق.
مركلز  يف  امللرىض  أحلد  نضلال"  "أبلو  يرافلق 
"شلفق"، ويعلر عن جلودة الرعاية التي ملسلها 

يف أثنلاء زيارتله للقسلم الجديلد.
وتحتلوي محافظلة إدلب عى العديلد من أجهزة 
بنوعيتهلا  مشلكلتها  لكلن  الحلىص،  تفتيلت 
القدميلة، إىل جانلب أنها تكلون يف مراكز طبية 

مأجلورة على اختلاف مناطلق توزعها.
ويعمد مركلز "شلفق" الطبي لتخفيلف الضغط 
الحاصلل على املراكلز الطبيلة يف مدينلة إدلب 
ومحيطهلا، وسلبق أن قلدم خدمات على صعيد 
الرعايلة الصحيلة، أبرزهلا افتتلاح مركز لغسلل 

اللكى يف العلام املايض.
ويف مطللع الشلهر الحايل، شلهدت مدينة إدلب 
مركلزًا ملعالجلة أورام الثلدي والليمفوملا، علر 
العلاج الكيلاموي وبلإِرشاف أطبلاء مختصلني 

يف مجلال تدبلر األورام.
ويشلهد قطاع الطبابة يف إدلب تطلوًرا ملحوظًا 
خلال العلام الحايل، وملن أبرز مؤرشاتله إجراء 
أول عمليلة جراحيلة للقلب يف مشلفى عقربات 

القريلب من الحلدود السلورية الركية.

يف  الطبيلة  والكلوادر  املؤسسلات  وتعرضلت 
سلوريا السلتهداف آلة الحرب، منذ علام 2011، 
شلباط  يف  أصدرتله،  حقوقلي  تقريلر  ووثلق 
امللايض، كل ملن منظملة “سلوريون ملن أجل 
السلوري”،  و”األرشليف  والعداللة”،  الحقيقلة 

وفريلق تحقيق “بلينغلكات”، اسلتهداف مثانية 
مستشلفيات يف إدللب ضملن مناطلق “تخيلف 
السلوري  النظلام  طلران  قبلل  ملن  التوتلر”، 

والطلران اللرويس، خلال شلهر واحلد.

جهاز مجاني لتفتيت الحصى في إدلب

فعاليات ماراثون معرة النعمان جنوبي إدلب - 21 تشرين الثاني 2018 )عنب بلدي(

جهاز تفتيت الحصى في مركز شفق بمدينة إدلب - 19 تشرين الثاني 2018 )عنب بلدي(
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محمد رشدي شربجي

لعل من حظ السوريني الثائرين 
العاثر أنهم ينتمون لإلسام، فالعامل 

ال يلتفت للجرائم -إذا فعل- إال بعد 
معرفة هوية الضحية والقاتل، هذا 

أواًل، وثانًيا فإن انتامئنا لإلسام 
سهل اخراقنا من قبل السلفية 

الجهادية، وهي يف حالتنا رسطان 
فكري ينترش يف جسد املسلمني 

السنة املنهك حتى يقيض عليه.
واألنظمة تدرك الحقيقة آنفة الذكر، 

فمن جهة تقول للغرب )برغم كل 
هراء السيادة يبقى الغرب مصدر 

الرشعية الوحيد لألنظمة العربية من 
املحيط إىل الخليج( أنها حكومات 
علامنية تحمي الغرب من شعوبها 

املسلمة التي تنتظر بفارغ الصر 
انتهاء كل هذا لتعلن الخافة 

والسيطرة عى العامل، ومن أجل 
ذلك فإنه ال حل مع هذه الشعوب 

املتوحشة إال مزيد من التوحش 
والقهر.

والتوحش وصفة مثالية لنمو 
السلفية الجهادية، وهي يف 

الحقيقة شكل تحول السنة إىل 
طائفة، عدا أنها بيئة مثالية لجعل 
أي حديث عن عملية إصاح ديني 

رضبًا من رضوب الخيانة والرِّدة، إن 
التوحش يخلق الوحش، والوحش 

والتوحش هام بضاعة األنظمة 
ملواجهة الداخل والخارج عى 

السواء.

ليس غريًبا أن يكون التيار املدين 
الدميقراطي الذي مثله نشطاء 

كفرنبل عدًوا مشركًا للنظام 
السوري والسلفية الجهادية عى 

السواء، فهو التيار الوحيد الذي 
يسلب النظام والسلفية الجهادية 

حجة وجودهام. ال ميكن نفي ضلوع 
النظام يف عملية االغتيال، وإن كان 

من املرجح بالنظر إىل تجارب سابقة 
أن تكون جبهة النرة من فعلها، 

مع أن التمييز بني الجهتني ليس ذا 
معنى أو فائدة. 

وحده أن تبقى "إنسانًا" يف زمن 
الوحوش الضارية لهو يشء عظيم، 

أن ال تتحول إىل قاتل وسارق 
ومصاص دماء وتاجر قضايا 

وشعارات وأديان ومذاهب ليس شيًئا 
عاديًا، فل "العادي" يف "سوريا 

املوت" هو العكس متاًما أن تكون 
واحًدا مام سبق أو جميعهم.

رائد الفارس شخصية ال ميكن 
وصفها بكلامت، صديق الشباب 

واملراهقني، من جنازته يعرف املرء 
كم هو قريب للناس وهمومهم، كان 
بإمكانه املكوث يف أي بلد ولكنه آثر 

كفرنبل، حياته الثورة، ينام ويفيق 
يف مقر عمله يف راديو فريش 
ومكتب قوى الثوة. رائد فارس 

مل يكن عاديًا، هو وحمود جنيد 
وقبلهم خالد العيىس ورزان زيتونه 
ويحيى رشبجي كانوا أناًسا أكلتهم 

الوحوش.

أناس أكلتهم 
الوحوش

الواتساب.. وطن السوريين!

إبراهيم العلوش

صار الواتساب هو الحاضن لعواطف السوريني، 
ولتواصلهم بني بعضهم البعض، وصارت األرقام 

فيه هي الشوارع، وهي الساحات، وهي غرف 
البيوت، وباكينها، وهي ملتقى عشاقها املتباعدين 

بسبب الحواجز، والقصف، والتهجر. 
تتدفق فيه فيديوهات السوريني، وصورهم، 

وتسجياتهم الصوتية، وجملهم مكتوبة بلغة 
عامية مريحة، ومخترة، ولكنها ال تناسب إال 
الوسط املحي، أو العائي الذي يتلقاها بشغف، 

وخارج اللغة الرسمية التي يّر كهنتها عى 
منع تطورها، وعدم منحها الحيوية الازمة 

ملعايشة الناس، ويدفعونها إىل تجاهل ابتكاراتهم 
التعبرية.

تحول السوريون إىل العيش يف الواتساب منذ 
أن قرر النظام إلغاء التواصل بينهم، عندما نرش 
حواجز املخابرات يف الشوارع، وعى الطرقات 
العامة، وسلّم الشوارع واملدن والقرى لحواجز 

الدفاع الوطني االيراين، ولحزب الله، ومنذ أن 
لحقتهم داعش والنرة بحواجزهام، وصارت 

هذه الحواجز جميعها تؤدي إىل املعتقات، وإىل 
التغييب القري، ويف أحسن األحوال تؤدي إىل 

التشليح واإلهانة. 
تأسست فكرة الواتساب يف عام 2009 من قبل 

األمرييك بريان أكتون، واألوكراين جان كوم، 
وكاهام من املوظفني السابقني يف موقع ياهو. 

وتعتمد فكرة الواتساب عى تأمني التواصل بني 
الناس الذين ال ميلكون شبكات إنرنت قوية، فهو 
ينرش رسائله مهام كانت شبكة اإلنرنت ضعيفة، 
وحتى ولو كانت تنقطع وترجع بتخبط، مثلام هو 

حالها يف معظم أرجاء سوريا. لقد كان مبتكرا 

الواتساب يقصدان يف البداية خدمة الفقراء، 
وسكان العامل الثالث، الذي تجتهد حكوماته، 

وأنظمته املخابراتية، بالتضييق عى الناس، وعى 
أفكارهم، وعى تواصلهم، وحتى عى عواطفهم. 

القى الواتساب انتشاًرا واسًعا يف سوريا، 
واستكمل مع شبكات االتصاالت األخرى، تحطيم 

شبكات الهاتف التقليدية، التي تعج بعنارص 
املخابرات الذين يتجسسون يف املقاسم عى 

كام الناس، وعى هواجسهم، ويتجسسون عى 
الناشطني، وعى عواطف األبناء تجاه أهلهم، 

وعواطف الزوجات تجاه أزواجهن، الذين اضطرهم 
عقم االقتصاد يف سوريا األسد، إىل الهجرة من 

أجل إعالة أهلهم وعائاتهم، بينام اقتصاد سوريا 
صار مخصًصا إلعالة عائلة األسد، وعائلة مخلوف، 

وأجهزة املخابرات، والحرس الجمهوري الذي 
استثمر حتى يف الكباريهات وبيوت الدعارة.

وبسبب إقبال الناس يف سوريا عى الواتساب، 
أقبلت قوات النظام، وحواجزه، ومخابراته، عى 
استخدامه أيًضا، وصارت تفتش هواتف املارين 

عى الحواجز واملوقوفني، وتعاقب كل من ميسح 
اتصاالت الواتساب من هاتفه.

اشرت رشكة فيسبوك رشكة الواتساب مبليارات 
الدوالرات يف عام 2014، وضمتها إىل أسطولها 

املعلومايت والخدمي الذي يطمح إىل منافسة 
عماق التكنولوجيا والبحث غوغل، وقد ضم 

الواتساب حتى بداية عام 2017 أكر من مليار 
ومئتي مليون مشرك عر العامل، يتبادلون عره 

مليارات الرسائل، والفيديوات، والتسجيات 
الصوتية، والصور، كل يوم.

ومن بني هذه األعداد الهائلة للتبادل اليومي 
للرسائل يف الواتساب، فإنك تجد السوريني، 

ورسائلهم، والفيديوات التي تنقل أحوالهم، 
والكلامت الحزينة التي تعر عن مشاعرهم، بعدما 

منعهم النظام من التواصل يف بيوتهم، ويف 
مدنهم، ويف قراهم، ويف كل بادهم التي سلّم 
أرضها لإليرانيني، وسامءها للروس، وهواءها 
للكياموي، ووسائل إعامها لعبادة القائد الذي 

يسكن مع عائلته فوق سقف الوطن، وال تستحي 
مواقع النظام االعامية من نرش األكاذيب، وال 
من انكار أعامل القصف، والتعذيب حتى املوت، 
يف وطن الياسمني والتاريخ.. والذي تحول اىل 
وطن منجزات الحركة التصحيحية، والشبيحة، 

واملخابرات، ومليشيات التعفيش!
هاجر السوريون من أرضهم اىل أمواج الشبكات 
االجتامعية، وأهمها الواتساب، ومل يعد ميّر يف 

شوارع سوريا إال املجر عى عبور حواجز املوت 
املزينة بصور بشار األسد، وبوتني، وحسن نر 

الله، ثالوث الدمار السوري املمنهج! 
ولكن متى يعود السوريون اىل أرضهم، وميشون 
يف طرقات بادهم، با حواجز، وبا تفتيش، وبا 

نفاق يضطرون البتداعه مع كل حاجز، وحسب 
الجهة التي يتبع لها، سواء كانت املخابرات، أو 

الحرس الجمهوري، أو داعش، أو الدفاع الوطني 
االيراين، أو النرة، أو ما تير من تجار الحرب 

الجدد مثل البي يك يك وتوابعهم، أو حواجز 
التشليح الفردية والعشائرية، أو املذهبية، التي 

تجني لقمتها من لحم السوريني، ومن كرامتهم.
إىل متى يبقى الواتساب ومالكه الفيس بوك، 

ووسائل التواصل اإللكرونية األخرى، هي امللجأ 
الوحيد للسوريني، متى نستطيع تقبيل أيادي 

أمهاتنا واقعًيا، وليس عر فيديو يتم تبادله 
يف الواتساب، أو السكاي يب، أو عر ترك كلمة 

محفورة عى جدران زنزانة يف أقبية املخابرات، 
عّل أحًدا ما يقرأها، ويوصلها اىل األهل، متى 

تعود سوريا وطًنا للسوريني، وليس لإليرانيني، 
وال للروس وال لألمريكان، وال لغرهم من جيوش 

ومليشيات االحتال.
متى يعود السوريون إىل مدارسهم دون 

اضطرارهم للنفاق ملغتصب سوريا، وإىل مزارعهم 
دون حامية من املليشيات اإليرانية، وإىل معاملهم 

دون رشاكة مع عائلة األسد ومخلوف وتوابعهم، 
وإىل سيادتهم الوطنية دون هيمنة الروس 

وإماءاتهم الوحشية.. متى يعود السوريون إىل 
تنفس هواء بادهم الخايل من الغازات الكياموية، 

ومتى يهبط السوريون إىل أرض بادهم من 
عاملهم االفرايض يف الواتساب ويستطيعوا أن 

يتقابلوا، وأن يتعاتبوا، وأن يتذكروا، وأن يحرضوا 
حفلة العرس القادمة، وأن يدبكوا فيها مع بعضهم 

البعض، وليس مشاهدتها فقط عر الواتساب.
أم علينا البقاء يف الواتساب فقط، وابتكار 

شاراتنا، وأعامنا، وحياتنا املقددة، يف هذا الوطن 
اإللكروين الذي يبتلع عواطفنا، وحياتنا املعلقة 

بأمواج اإلنرنت، وبإصدارات الواتساب!

)UNHCR( 2016 الالجئ السوري في كندا كيفورك إيليجيان وأشقاؤه يتحدثون إلى والدتهم في بيروت - آذار
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إنتاج واستهالك وعبور

المخدرات
تنتشر في سوريا

عنب بلدي
ملف العدد 353 

األحد 25 تشرين الثاني 2018

إعداد:
ضياء عودة

مراد عبد الجليل
أسامة العبود

غلادر علادل، الشلاب الثاثينلي، مدينتله 
السلورية،  الثلورة  بدايلة  يف  حرسلتا 
وانتقلل إىل حلي ركلن الديلن الدمشلقي، 
ليعملل، كام أخلر عنب بلدي، يف مشلغل 
للخياطلة مقابلل أجلر ملادي ال يتجلاوز 

60 أللف للرة سلورية.
نلرش  علدم  طللب  اللذي  علادل،  يقلول 
اجتامعيلة،  العتبلارات  الحقيقلي  اسلمه 
إنله كان مضطلًرا إلعاللة عائلتله املؤلفلة 
ملن أمله وأخواته الخملس بعلد أن تويف 
الحيلاة"  ضغوطلات  و"نتيجلة  واللده، 
الحشليش. تدخلني  على  يعتملد  أصبلح 

املناسلبات  يف  الحشليش  أدخلن  "كنلت 
لكلن  األصدقلاء،  ملع  السلهرات  وخلال 
بشلكل  يتكلرر  األملر  أصبلح  بعلد  فيلام 
يوملي"، يقلول علادل، متابًعا، "سليكارة 

هموملك". بتنسليك  وحلدة 
على  االعتلامد  يف  علادل  اسلتمر 
املخلدرة  امللواد  إحلدى  وهلو  الحشليش، 
ملن  خروجله  بعلد  حتلى  الطبيعيلة، 
سلوريا، حيث بلات تعاطي امللواد املخدرة 
أوسلع. نطلاق  على  منتلرًشا  واملنشلطة 

مناطلق سليطرة النظام مل تكلن الحاضن 
الوحيلد لهلذه الظاهلرة، التلي باتت شلبه 
سلاعدت  حيلث  سلوريا،  يف  معمملة 
الحلرب مروجيهلا ومهربيها على تكثيف 
ملررات  ملتعاطيهلا  وأعطلت  أنشلطتهم، 

. ة كثر
أرقلام وإحصائيلات  ورغلم علدم وجلود 
اسلتطاعت  الظاهلرة،  تشلخص  دقيقلة 
عنلب بللدي يف هلذا املللف التواصلل مع 
مصلادر علدة يف مناطق سليطرة النظام، 
أو  معارضلة  فصائلل  سليطرة  ومناطلق 
"قلوات سلوريا الدميقراطيلة"، للوقلوف 
يف  املخلدرة  امللواد  انتشلار  واقلع  على 

سلوريا.
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النظام
يحارب المخدرات 

"إعالمًيا"

وصلدرت علن مسلؤولني يف حكوملة 
املاضيلة  األشلهر  خلال  النظلام 
تعاطلي  انتشلار  تؤكلد  تريحلات 
املخلدرات بلني فئلة الشلباب، إذ قاللت 
وزارة  يف  املخلدرات  دائلرة  رئيسلة 
الصحلة، ماجلدة الحملي، إن ملادة 
هلي  املنشلطة  والحبلوب  الحشليش 
األكلر تلداواًل بلني الشلباب السلوري.
الحملي لوكالة "سلبوتنيك"،  وأكدت 
وجلود  علدم  امللايض،  آذار  يف 
إحصائيلات دقيقلة للمتعاطلني، لكنها 
تزايلد،  يف  أعدادهلم  أن  إىل  أشلارت 
خاصة بني الشلباب وطلاب الجامعات 
وامللدارس، معتلرة أن الظاهلرة دخيلة 
على املجتملع السلوري ويعود سلببها 
إىل الحلرب التلي تسلببت يف تهريلب 

املخلدرات إىل داخلل سلوريا.
ويف 27 ملن آذار امللايض، قلال قايض 
األيلويب،  ماجلد  الجنايلات،  محكملة 
ملن  املقربلة  “الوطلن”  لصحيفلة 
النظلام، إن ظاهلرة تعاطلي املخلدرات 
ازدادت يف اآلونلة األخلرة وخاصة بني 
الذكلور  وامللدارس،  الجامعلات  طلاب 
نسلبة  بللوغ  علن  وكشلف  واإلنلاث، 
متعاطلي املخلدرات بني الشلباب 60% 
ملن الدعلاوى املنظلورة أملام القضاء، 
األمر اللذي وصفه بل “سلابقة نادرة”.
وزارة  علن  صلادرة  إحصائيلة  ووفلق 

الداخليلة، يف حزيلران امللايض، ففلي 
إحاللة  متلت   )2018( الحلايل  العلام 
بتهلم  القضلاء  إىل  شلخًصا   3329
التعاطلي واملتاجرة، يف حلني تم ضبط 
679.740 كيللو غلرام ملن الحشليش 
املخلدر، وأكلر ملن مليلون و875 ألف 
حبة مخلدرة، و21.323 كيللو غرام من 
القنلب الهنلدي، و18 كيللو غراًملا من 

ملواد أوليلة لصناعلة املخلدرات.
ونتيجلة هلذا الواقلع تلدور تسلاؤالت 
حلول مصلدر امللواد املخلدرة وطريقلة 
ظلل  يف  الشلباب  يلد  إىل  وصولهلا 
حمات النظام األمنية، وسلط اتهامات 
لشلخصيات ملن النظام و"حلزب الله" 

ترويجهلا. وراء  بالوقلوف  اللبنلاين 
النظلام،  الداخليلة يف حكوملة  وزيلر 
حزيلران  يف  قلال  الشلعار،  محملد 
امللايض إن "سلوريا تعلد بللًدا نظيًفلا 
ملن زراعلة وإنتلاج وتصنيلع املخدرات 
بشلتى أنواعهلا، وتصنلف عاملًيلا بأنها 
بحكلم  املخلدرة  للملواد  عبلور  بللد 

الجغلرايف". موقعهلا 
وبحسلب مصلدر مطللع على عمليات 
املخلدرات )طللب علدم نلرش  تهريلب 
لعنلب  قلال  أمنيلة(،  ألسلباب  اسلمه 
بلدي إن "الحشليش والحبلوب املخدرة 
يف  اللله  حلزب  مناطلق  ملن  تصلل 
البقلاع اللبنلاين، وتدخلل إىل مناطلق 

النظلام علر طريقلني، األول ملن قبل 
والدفلاع  للحلزب  تابعلة  شلخصيات 
الوطني ودرع القلملون التابعني لقوات 
األسلد، والثلاين علن طريلق تهريبهلا 
طلول  على  املنتلرشة  الحواجلز  علر 
الطريلق اللذي يسللكه املهربلون ملن 
حملص وريفهلا والقلملون الرشقي".
وأضلاف املصلدر، "كلفلة امللرور على 
الحواجلز خمسلة آالف دوالر أمريليك، 
إذ  طريلق(،  )فتلح  يسلمى  ملا  وهلو 
يدفلع التاجلر املبللغ إىل الحاجز مقابل 
فتلح الطريلق لسلاعات معينلة ومرور 

السليارة دون تفتيلش".
بالقلرب  جرمانلا  منطقلة  وتعتلر 
ملن دمشلق "وكلًرا ومقلًرا للمخلدرات 
بحسلب  التجلار"،  بلني  والتسلليم 
املصلدر، اللذي أشلار إىل أن البضاعلة 
تصلل إىل تجلار كبلار )اللراس الكبر( 
يف جرمانلا قبلل توزيعهلا وتسلليمها 
أن سلعر  لله، مشلرًا إىل  تابعلني  إىل 
أللف   175 يبللغ  الحشليش  كيللو 
للرة سلورية، يف حلني يبللغ "مشلد 
الحلب" )كبتاغلون( )200 حبلة( نحو 
30 أللف للرة سلورية، وتبلاع الحبلة 
الواحلدة )يطللق عليهلا اسلم العدسلة 
أو أم هاللني نسلبة إىل وجلود هالني 
للرة   1500 إىل  أللف  بسلعر  عليهلا( 

سلورية.

تعلن "إدارة مكافحة المخدرات" التابعة لوزارة الداخلية في حكومة النظام السوري 
باستمرار عن ضبط كميات كبيرة من الحبوب المخدرة )الكبتاغون( والحشيش في 

مناطق مختلفة خاضعة لسيطرة النظام، دون اإلفصاح عن مصدرها، ما يوحي بازدياد 
المتاجرة بالمواد من قبل أشخاص وجدوا في سوريا بيئة خصبة لترويجها بين فئة الشباب، 
بسبب األوضاع االقتصادية واالجتماعية المتردية التي عصفت بالبالد جراء حرب السنوات 

الماضية.
جنود من قوات األسد قبل عملية خاصة في دوما- 19 تشرين الثاني 2015 )سبوتنيك(

شلهدت مناطق ريف حلب الشلاميل والرشقي 
يف أثناء سليطرة تنظيلم "الدولة اإلسلامية" 
عليهلا وعقلب دخلول فصائل "الجيلش الحر" 
إليهلا، علام 2016، رواًجلا لتجلارة الحشليش 
كان  تجلار  طريلق  علن  املخلدرة،  والحبلوب 
عملهلم ال يقتلر على منطقلة بعينهلا بلل 
بعمليلة عابلرة للحواجلز العسلكرية املنترشة 

على األرض.
ويقلول القائلد العام للل "الرشطلة الوطنية"، 
الللواء عبلد اللرزاق أصلان، إن امللواد املخلدرة 
"يتلم تناقلهلا علر أشلخاص يروجلون لهلا 
يف مناطلق الريلف الشلاميل، ورصلدت قوات 
متهلاًم  توزيلع"،  بلؤر  اعلزاز  يف  الرشطلة 
 "PKKالنظلام و"مجموعلات تابعة لداعلش و
بالرويلج لهلا والتشلجيع على اسلتهاكها.

وأشلار قائلد الرشطلة يف حديث سلابق لعنب 
بللدي إىل "مخابئ رسية وسليارات ووسلائط 
خالهلا  ملن  تتلم  وفرديلة،  جامعيلة  نقلل 
عمليلات نقلل املخلدرات، بعلد إخفائهلا بلني 
منتجلات أخلرى ال تلفلت االنتبلاه، إضافًة إىل 
تهريبهلا علر الزوارق علن طريق نهلر الفرات 

األسلامك". صيد  بحجلة 
ومنلذ مطللع علام 2017 حتلى شلهر ترشين 
التلي  الضبوطلات  تنقطلع  مل   2018 الثلاين 
أعلنلت عنهلا الفصائلل العسلكرية يف ريلف 
حللب، بينهلا مدينلة الباب يف 18 ملن ترشين 
واألملن  الرشطلة  "قيلادة  قاللت  إذ  الثلاين، 
العلام" يف الباب علر صفحتها الرسلمية يف 
"فيلس بلوك"، إن قسلم "مكافحلة املخدرات" 
التابلع لهلا ألقلى القبلض على أحلد املتهمني 
بتجارة "املخلدرات" وترويجهلا، وصادر كمية 

منها. كبلرة 
أجلرت ملع  أنهلا  الرشطلة،  قيلادة  وأضافلت 
القضلاء  إىل  وسلتقدمه  تحقيًقلا  املتهلم 
"اسلتكامل  للل  أصلواًل  املصلادرة  امللواد  ملع 
التحقيقلات"، راجيلًة من األهلايل التعاون مع 
قلوى الرشطلة يف مدينلة البلاب، للل "تعّقب 
ومتعاطلي  مروجلي  على  القبلض  وإلقلاء 

املخلدرات."
مشلابهة،  أخلرى  املذكلورة  الحادثلة  وتبعلت 
سليارة  ضبطلت  إنهلا  بشلأنها  تركيلا  قاللت 
إسلعاف يف واليلة كلّلس، وبداخلهلا 20 كيلو 

غراًملا من الحشليش، مضيفًة يف بيلان نقلته 
وسلائل إعلام تركيلة أن السليارة قادملة من 
ملعلر  املقابلل  اللريك   "çobanbey" معلر 

الراعلي على الطلرف السلوري.
وبحسلب قائلد الرشطلة، "تدخل امللواد املخدرة 
الريلف  مناطلق  بلني  الفاصللة  الطلرق  علر 
الشلاميل املحلرر ومناطق ميليشليا قسلد من 
جهة، ونظام األسلد من جهة أخلرى، إىل جانب 
كميلات مخزنة قبل انتشلار قلوات الرشطة يف 
املنطقلة، تعلود إىل مخلفات مرحللة الفوىض 

التلي سلادت يف وقت سلابق".
لكلن مصلدًرا عسلكريًا يف ريلف حللب )طلب 
علدم نرش اسلمه ألسلباب أمنيلة( قلال لعنب 
بللدي إن "شلخصيات منضويلة يف الفصائلل 
العسلكرية العامللة يف ريلف حللب الشلاميل 
تتلوىل عمليلة إدخال هلذه امللواد لقلاء مبالغ 

. " لية ما
على  املنتلرشة  األمنيلة  "الحواجلز  أن  كلام 
الطرق الرئيسلية يف املنطقلة، لها دور يف هذه 
التجلارة علن طريق التسلهيات وغلض النظر 
علن الكميلات التي تدخل بشلكل أسلايس من 

حشيش 
و"كبتاغون" 

في ريف حلب

أسعار المواد المخدرة في 
مناطق سيطرة النظام 

"مشد الحب" )كتباغون( )200 حبة(

 نحو 30 ألف ليرة سورية

الحبة الواحد من الكتباغون

 )أم هاللين( 1500  ليرة سورية

كيلو الحشيش

175 ألف ليرة سورية
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الرقة..ترويج وتعاٍط
 رغم قبضة "قسد" األمنية 

 باالنتقـال إىل املناطـق التـي تسـيطر عليهـا 
حـل  )قسـد(  الدميقراطيـة"  سـوريا  "قـوات 
تعاطـي وتجارة الحشـيش واملخـدرات كظاهرة 
أساسـية توسـعت مـع إحـكام السـيطرة عـى 
"الدولـة  تنظيـم  يـد  مـن  املناطـق  معظـم 
أثنـاء  أيًضـا يف  والـذي شـهدها  اإلسـالمية"، 
سـيطرته عـى مناطـق شـال رشقي سـوريا، 
وخاصـة يف مدينـة الرقة ومحافظة ديـر الزور.

ومـع قلة املعلومـات الدقيقة املرتبطـة بالظاهرة 
تقاريـر  سـلطت  سـوريا،  رشقـي  شـال  يف 
إعالمية سـابقة الضـوء عليها، وتحدثت بشـكل 
يف  الحشـيش  زراعـة  انتشـار  عـن  أسـايس 
مناطـق تـل أبيـض وعـن العـرب )كوبـاين( 
واملناطـق املحاذيـة لنهـر الفـرات، تحـت عـن 
القـوات الكرديـة، والتـي تتقـاىض جـزًءا مـن 

املـردود الـذي تنتـج عنه.
ويقـول مصدر مقرب من "قسـد" لعنـب بلدي، 
إن زراعـة الحشـيش والخشـخاش راجـت يف 
أثنـاء سـيطرة تنظيـم "الدولة" عـى الرقة، يف 

عـام 2013، ويف السـنوات التـي تبعتها.
اسـمه  نـرش  عـدم  )طلـب  املصـدر  ويضيـف 
الحقيقـي ملخـاوف عـى سـالمته( أن املناطـق 
العكـريش  هـي  بزراعتهـا  اشـتهرت  التـي 

بريف الرقـة الجنـويب، والرقة السـمرة بالريف 
الشـايل. بالريـف  وسـلوك  الرشقـي، 

وبحسـب املصـدر، "شـهدت زراعـة الحشـيش 
يف الرقـة رواًجـا كبـرًا أيـام حكـم التنظيـم، 
كون الحشـيش يسـهل إخفـاؤه، وقـد انخفض 
سـعره بعـد انفتـاح الحـدود مـع تركيـا والتي 
تشـتهر بسـوقها املفتوح وسـهولة التهريب، أما 
يف أثناء سـيطرة "قسـد" فيشـر املصـدر إىل 
أن "ترويـج الحشـيش انخفـض بسـبب عـودة 

الخمـور إىل األسـواق".
ال يقتـر األمـر عـى مـا سـبق، بـل تشـهد 
املخـدرة  لألدويـة  رواًجـا  الرقـة  محافظـة 
ومسـكنات العصب املركـزي، ويوضـح املصدر 
أنـه ورغم محاوالت عـدة من قبـل لجنة الصحة 
يف "املجلـس املـدين للرقـة" ومنـع الصيدليات 
مـن بيـع األدويـة املخدرة تحـت طائلـة اإلغالق 
املخـدرة  األدويـة  مهربـو  يـزال  ال  والعقوبـة، 

يروجـون لبيعهـا لكـن بــ "الرس".

يعتلر القنلب الهنلدي )الحشليش واملاريجوانا( 
على  وانتشلاًرا  تعاطًيلا  املخلدرات  أكلر  ملن 
املخلدرات  تقريلر  ووفلق  العامللي،  الصعيلد 
علدد  فلإن   ،2017 أيلار  يف  الصلادر  العامللي 
املتعاطلني يف العام 2015 مللادة القنب بلغ 183 
مليلون شلخص، يف حلني بللغ علدد املتعاطني 
 37 )كبتاغلون(  واملنشلطات  لألمفيتامينلات 

مليونًلا.
والحشليش هو منتلج من نبلات القنلب الهندي 
اللذي تنشلط زراعتله يف املناطلق االسلتوائية 
إملا  مختلفلة،  بطلرق  ويسلتعمل  واملعتدللة، 
باملضلغ أو علن طريلق التدخلني، ويعتلر ملن 
أكلر املخدرات، ذات التأثر النفي، انتشلاًرا يف 
العلامل بسلبب رخلص مثنله وسلهولة تعاطيه.

امللواد  ملن  العديلد  على  الحشليش  ويحتلوي 
الكيامويلة، لكلن أهلم ملادة فيله هلي رباعلي 

هيلدرو كانابينلول، والتلي تؤثلر على اإلفرازات 
مؤثلرات  يف  وتتسلبب  الدملاغ  يف  العصبيلة 
عقليلة، ملا يلؤدي عنلد تعاطيله إىل تنشليط 
الشلعور  يسلبب  ملا  الدملاغ  ألجلزاء  مفلرط 
املتعاطلي، وإصابتله  الشلخص  للدى  بالنشلوة 

مفرطلة. ضحلك  بنوبلات 

يف حلني تعتر حبلوب الكبتاغون من مشلتقات 
للجهلاز  واملنبهلة  املخلدرة  األمفيتاملني  ملادة 
العصبلي ما يلؤدي إىل منلح متعاطيها نشلاطًا 
زائلًدا يف الجسلم إذ تقلل الحاجلة للنلوم، وهو 
طريلق  على  الشلاحنات  سلائقي  يدفلع  ملا 
الحبلوب  تعتلر  كلام  تعاطيهلا،  إىل  السلفر 
مقويًا جنسلًيا بسلبب شلعور املتعاطلي بجنون 
العظمة، بحسلب ملا قال الدكتلور أكرم خوالين، 

املتخصلص يف طلب األرسة، لعنلب بللدي.

تخطـت الظاهـرة حـدود محافظـة الرقة، 
وامتـدت إىل املناطق األخرى التي تسـيطر 
عليهـا "قسـد" يف شـال رشقي سـوريا، 
التـي  الـزور،  ديـر  مدينـة  إىل  وصـواًل 
يسـيطر النظام السـوري عى جـزء منها.
سـالمة  اإلعالمـي،  الناشـط  ويقـول 
إن  الـزور،  ديـر  يف  املوجـود  الحسـن، 
مناطـق النظـام ومناطق "قسـد" تشـهد 
انتشـاًرا واسـًعا للمخـدرات، لكـن األخرة 
السـكانية،  الكثافـة  بسـبب  األكـرث  هـي 
بينـا مناطـق النظام تشـهد قلـة يف عدد 
السـكان والسـبب هـو الدمـار، إضافة إىل 

االعتقـال. عمليـات 
ويوضح الحسـن لعنـب بلدي أن انتشـار 
املخـدرات يف مناطق "قسـد" يتـم عر ما 
يسـمى بــ "املروجـن"، وهـم أشـخاص 
القـوات  يف  قياديـن  مـن  مدعومـون 
الحبـوب  بيـع  عـى  ويعملـون  الكرديـة، 
واملخـدرات البـودرة إىل املراهقـن "عـن 

طريـق الحبـة أو السـيجار والدخـان".
الحبـوب  وانتشـار  بيـع  طـرق  وتتنـوع 
التناقـل مـن  املخـدرة، وال تقتـر عـى 
أشـخاص إىل آخرين يف أماكـن معينة، بل 

انتقلـت إىل الصيدليـات التـي تعمـل عى 
بيـع حبـوب "الرامـادول والكبتاغـون"، 

لكن بشـكل غـر علنـي وعشـوايئ.
وتعتـر مدينتـا منبـج والحسـكة املصدر 
األسـايس للحصول عى الحبـوب املخدرة، 
ويشـر الناشـط إىل أن ضباطًا يف "قسد" 
يسـهلون الطريق أمـام التجـار، كا يقوم 
بعضهـم بحمل املـواد املخدرة بسـياراتهم، 

يك ال تتعـرض للتفتيش عـى الحواجز.
وحاولت عنـب بلدي التواصل مع "قسـد" 
للوقـوف عـى املعلومات املذكـورة، إال أنها 
مل تتمكـن من ذلـك، وكانت الـذراع األمنية 
لــ “وحـدات حايـة الشـعب" )الكردية( 
"أسـايش" أعلنـت مـرات عـدة عـن ضبط 
كميـات مـن الحبـوب املخـدرة، كانـت يف 
طريقهـا إىل املناطـق التـي تسـيطر عليها 

"قسد".
ويف آب 2018، أعلنـت "أسـايش" إلقـاء 
يف  "حشـيش"  تاجـري  عـى  القبـض 
محافظـة الحسـكة، وقالت عـر صفحتها 
يف "فيـس بـوك" إن حاجـزًا لعنارصهـا 
الحسـكة،  يف  العـن  رأس  مدينـة  عنـد 
ألقـى القبض عى شـخصن كانـا ينويان 

التجـارة  بغـرض  "الحشـيش"  تهريـب 
باملحافظـة.

يف  مشـابهة،  أخـرى  الحادثـة  وسـبقت 
متـوز 2018، وقالـت "أسـايش" حينهـا 
إنهـا ألقـت القبـض عـى تاجـر للحبـوب 
حميـس،  تـل  بلـدة  ريـف  يف  املخـدرة 
3000 حبـة مخـدرة مـن نـوع  بحوزتـه 

"كبتاغـون". 
يختـص  اإلعالمـي،  الناشـط  وبحسـب 
لــ  التابـع  املنظمـة"  الجرميـة  "مكتـب 
"قسـد" بضبـط املـواد املخـدرة، والـذي 
بتجـارة  يعمـل  مـن  حجـز  عـى  يعمـل 
الحبـوب ملدة ال تتجـاوز عرشة أيـام، دون 

ماليـة. أوغرامـات  عقوبـات 
ويشـر إىل أن بيـع الحبـوب املخـدرة يف 
الصيدليـات جـاء بعـد توجـه األشـخاص 
مـن غـر حامـي شـهادات الصيدلـة إىل 
العمـل فيهـا، وذلـك بعـد التدريـب لفرة 
مؤقتـة، معتـرًا أن "الكثـر مـن الشـباب 
اتجهـوا إىل العمـل يف الصيدليـات، والتي 
تحولـت لبـؤر بيـع الحبـوب بعيـًدا عـن 

العمـل اإلنسـاين واحـرام املهنـة".
سـيطرة  مناطـق  يف  الوضـع  يختلـف  ال 

النظـام السـوري مبدينـة ديـر الـزور عن 
مناطـق "قسـد"، لكنـه يتميـز بالطريقـة 
التـي تدخل بهـا الحبوب املخـدرة وطريقة 

. يعها ز تو
ويقـول الحسـن إن "الفرقـة الرابعـة هي 
الحبـوب  إدخـال  عـن  املسـؤول  الطـرف 
والحشـيش إىل مناطـق سـيطرة النظـام 
)...( تنقـل املخـدرات يف أثنـاء تنقل قوات 
األسـد مـن ديـر الـزور إىل دمشـق أو إىل 
مناطـق أخـرى  عن طريـق الـر أو الجو".

ويوضـح أنـه تم إلقـاء القبـض يف الفرة 
األخرة عـى صيادلـة يف مناطـق النظام 
"الجـرم  وبــ  الحبـوب  ببيـع  يقومـون 
املشـهود مع دالئـل"، ومتت مصـادرة تلك 

املمنوعة. املخـدرة  املـواد 
فـراس الفـرايت ناشـط يف "مكتـب ديـر 
إن  بلـدي  لعنـب  قـال  املوحـد"،  الـزور 
"املخـدرات تـأيت مـن لبنـان عـى شـكل 
أشـخاص  ويتسـلمها  وبـودرة،  حبـوب 
بشـكل  مسـتهدفن  برويجهـا  يقومـون 
والدوائـر  الثانويـة  املـدارس  أسـايس 
الحكوميـة عـن طريـق أشـخاص يعملون 

والدوائـر". املـدارس  يف 

يف  بكـرثة  تـروج  الحبـوب  أن  ويضيـف 
الصيدليـات وتباع بأسـعار مـن 250 لرة 
حتى 1000 لرة سـورية، للحبـة الواحدة.

وبحسـب الناشـط، كانت الحبـوب املخدرة 
مناطـق  مـن  املاضيـة  األيـام  يف  تهـرب 
النظام نحـو مناطق "قسـد"، لكن األخرة 
شـنت حملـة، وأغلقت جميع املعابـر املائية 
مناطقهـا،  باتجـاه  تهريبهـا  مـن  للحـد 
وجيـزة،  لفـرة  الـري  املعـر  وأغلقـت 

قامـت خاللهـا بتجهيـز غـرف تفتيـش.
حكومـة  يف  الداخليـة  وزارة  وتحدثـت 
ترشيـن  مـن   22 يف  السـوري،  النظـام 
الثـاين 2018، عن نـدوة توعويـة أقامتها 
قيـادة رشطـة ديـر الـزور بالتنسـيق مع 
مديريـة الثقافـة يف كليـة اآلداب والعلـوم 
اإلنسـانية حـول املخدرات وآثارها السـلبية 

املجتمع. عـى 
وأشـارت الـوزارة عـر "فيس بـوك" إىل 
أن النـدوة كانـت بحضـور كل مـن أحمـد 
الـزور،  ديـر  يف  الثقافـة  مديـر  العـي 
وأكـرم الجـوري معـاون مديـر الصحـة، 
فـرع  رئيـس  إبراهيـم  ماهـر  والعقيـد 

الـزور. ديـر  يف  املخـدرات  مكافحـة 

مناطلق سليطرة األسلد ضملن األدويلة التلي 
تحتاجهلا صيدليلات املنطقلة".

فرقلة  كانلت  والتهريلب،  التجلارة  جانلب  إىل 
"السللطان ملراد" أحلد فصائل "الجيلش الحر" 
مطللع  ضبطلت،  قلد  املنطقلة  يف  العامللة 
حزيلران 2017، أرايض مزروعة بالحشليش من 
نلوع "القنلب" يف قرية الجطلل التابعلة إداريًا 
ملدينلة منبلج، مبسلاحة دونم واحلد زرعها أحد 

النازحلني يف املنطقلة.
وقلال قائلد "الرشطلة الوطنيلة" حينهلا، إنله 
"تلم رصلد حقل على ضفلاف الفلرات مزروع 
إتافله  ليتلم  )الحشليش(،  الهنلدي  بالقنلب 
املزارعلني  على  واالسلتدالل  كاملل،  بشلكل 
"قلوات  أن  مضيًفلا  للقضلاء،  وتقدميهلم 
الرشطلة لديها أقسلام أملن جنلايئ موزعة يف 
كل املناطلق مختصلة مبتابعة هذا امللف بشلكل 
دقيلق، وخال فلرة ليسلت ببعيدة سليتم الحد 

ملن هلذه الظاهلرة".
وملن وجهة نظره، فإن "النشلاطات املشلبوهة 
ملا زالت حتلى اللحظلة ضمن إطار النشلاطات 
الفرديلة ملن قبلل أشلخاص ضعيفلي النفوس 

للقضلاء  املنطقلة،  خلارج  لجهلات  ومجنديلن 
أن  معتلرًا  فيهلا"،  املجتمعيلة  الركيبلة  على 
"هلذه الظاهلرة مل تلرَق إىل مسلتوى الجرمية 

. " ملنظّمة ا
ويعلزو الناشلط اإلعامي، الشلاب علي األحمد، 
ملن بللدة دابق شلاميل حللب، انتشلار املخلدرات 
والحشليش يف املنطقة إىل "ضعلف الوازع الديني 
للدى أغللب الشلبان، إىل جانلب ضيلق األرايض 
إذ غلدت  الضيقلة،  واملسلاحات  علهلا  املسليطر 
املنطقة شلبة محارصة بني قسلد وقوات األسد".

يف  العامللة  العسلكرية  الفصائلل  وطاللب 
على  العقوبلات  أشلد  "فلرض  بلل  املنطقلة 
كونهلا  واملخلدرات،  الحشليش  متعاطلي 

والرشطلة". الفصائلل  مسلؤولية 
وملن وجهلة نظلر الللواء عبلد اللرزاق، يعود 
السلبب الرئيلي النتشلارها يف هلذه الفلرة 
ملن  املدعوملة  الرخيصلة،  أسلعارها  إىل 
إضافلًة  للثلورة"،  "مناوئلة  جامعلات  قبلل 
عليهلا  املواطنلني  ملن  رشيحلة  "إدملان  إىل 
خلال فلرة االنفلات األمنلي، وغيلاب الجهة 

آنلذاك". الرقابيلة 

ما الفرق بين الحشيش والكبتاغون؟

دير الزور.. "حبوب" تباع في صيدليات
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بين أربع جهات..
سوريا ممر تجارة المخدرات اإلقليمية

مع تقلص القبضة األمنية في مواجهة عمليات تهريب المواد المخدرة إلى سوريا ومنها، تزايد عدد الشبان السوريين الذين يعملون كمهربين 
يجنون أرباًحا ال توفرها مهن أخرى.

محمـود يبلـغ من العمـر 27 عاًمـا، وهو 
الجـئ سـوري يف لبنـان يقيـم حاليًا يف 
الحـدود  عـى  البقـاع  مبنطقـة  بعلبـك 
اللبنانيـة- السـورية، يعمـل عـى نقـل 
وسـوريا،  لبنـان  بـن  مـا  املخـدرات 
سـواء كانت مـواد أوليـة أو نبـات القنب 
)الحشـيش( أو حبـوب الكبتاغـون، وقد 
مـن  سلسـلة  عـر  إليـه  الوصـول  تـم 
أصدقائـه، ووافـق عـى التريـح لعنب 
أي  أو  اسـمه  مقابـل عـدم نـرش  بلـدي 

عنـه. معلومـات 
وخـالل حديثه، أفصـح محمود عـن آلية 
إقامتـه،  مـكان  حيـث  لبنـان  يف  عملـه 
أوالد  مـن  وثالثـة  أنـا  "أقـوم  وقـال، 
عمومتـي بنقـل حمـوالت من لبنـان إىل 
أقـوم  مـن سـوريا  وبالعكـس،  سـوريا 
كياويـة  مـواد  مـن  كميـات  بإدخـال 
أسـاس  يعـد  الـذي  اإلنفيتامـن  ومنهـا 
حبـوب الكبتاغـون، بينا أنقل مـن لبنان 
إىل سـوريا عـرشات الكيلـو غرامـات من 
الحشـيش ومئـات حبـوب الكبتاغـون".
وأضـاف محمـود أنـه يحصل عـى مبلغ 
قـدره ألـف دوالر أمرييك، يتقاسـمه مع 
أبنـاء عمومته مقابـل نقـل البضاعة عر 
الطـرق الوعرة لجبـال القلمـون وتحديًدا 
السـورية،  الـورد  عسـال  بلـدة  قبالـة 
مضيًفـا أنـه يسـلم البضاعـة "للمطـب" 
تسـليم  ترانزيـت  ملنطقـة  )مصطلـح 

البضاعـة لناقـل آخـر(.
وحـول الفائـدة املاديـة مـن عملـه، قـال 
الشـهري  دخـي  يقـل  "ال  محمـود، 
بدايـة  دوالر يف   4000 إىل   3000 عـن 
الخريـف حن موسـم حصد الحشـيش، 
دوالر   3000 إىل   2500 عـن  يقـل  وال 

العـام". باقـي  شـهريًا يف 
صالـح، أحد أبنـاء عمومة محمـود، الذي 
يقيـم يف منطقـة عسـال الـورد ويـردد 
خـالل عملـه بالتهريـب إىل لبنـان، أكـد 
لعنـب بلـدي أنـه "خـالل األحـداث يف 
سـوريا باتـت منطقـة حسـياء الصناعية 
تضـم عـدًدا كبـرًا مـن مكابـس حبوب 
الكبتاغـون التـي يسـهل أيًضـا وضعها 
ضمـن حمـوالت تجاريـة ونقلهـا بـن 

واملحافظـات". املناطـق 
معامـل  "وجـود  صالـح،  وتابـع 
املدينـة  يف  الكياويـة  الصناعـات 
جنـوب  الواقعـة  بحسـياء  الصناعيـة 
القلمـون  لجبـال  واملوازيـة  حمـص 
والحـدود اللبنانيـة، يجعل مـن التغطية 

عـى املـواد األوليـة للمخـدرات أسـهل 
. " بكثـر

أبـو نايـف )اسـم مسـتعار بنـاء عـى 
الرشقـي،  حمـص  ريـف  مـن  طلبـه( 
معـروف يف تجـارة املخـدرات منذ عام 
2008، حـن كان يف سـوريا، بحسـب 
الريـف،  سـكان  بعـض  أخرنـا  مـا 
واسـتمر يف العمـل مـن لبنـان بسـبب 
عالقتـه مع تجـار مـن بعلبـك والهرمل 

نيتـن. للبنا ا
رشح أبـو نايـف، خـالل محادثـة معـه 
اسـم  باسـتخدام  بـوك"  "فيـس  عـر 
وهمـي، كيفيـة تهريب املخـدرات وكيف 
مـا  خاصـة  أساسـيًا  دوًرا  لسـوريا  أن 

بعـد عـام 2011 وانـدالع  األحـداث.
غالبيـة  فـإن  نايـف"،  "أبـو  بحسـب 
هـم  الثـورة  قبـل  املخـدرات  تجـار 
يحتـاج  التاجـر  لكـون  عشـائريون 
نفـوًذا أكـرث والعشـرة بأعداد شـبابها 
أبـو  يخفـي  ال  كـا  توفـره،  مـن  هـي 
يف  بشـخصيات  العالقـات  دور  نايـف 

ذلـك. يف  الدولـة 
يقـول أبـو نايف إنـه بعـد خروجه إىل 
لبنـان عـاود العمـل مـرة أخـرى بعـد 
2011، وأعـاد  بدايـات  أن توقـف مـع 
التواصـل مـع "رشكاء لـه" يف كل مـن 
آخريـن  ومـع  والكويـت،  السـعودية 

باتـوا يف أوروبـا وتركيـا.

يضيـف التاجـر، "املـواد األوليـة تـأيت 
مـن إيـران إىل سـوريا وصـواًل للبنان، 
وإضافـة إىل الوضـع األمنـي الذي وفر 
مـالًذا ملنتجـي املخدرات، فـإن صناعتها 
يف سـوريا ولبنـان يسـهل مـن عمليـة 

األخرى". البلـدان  نحـو  تصديرهـا 
الريـة  التهريـب  "عمليـة  ويتابـع، 
تنطلـق مـن سـوريا نحـو األردن ومنها 
تنتقـل  أنهـا  كـا  الخليـج،  دول  إىل 
إىل تركيـا ليعـاد إرسـالها الحًقـا عـر 
مينـاء مرسـن إىل موانـئ دول الخليج 

أوروبـا". رشق  بلـدان  إىل  وأحيانًـا 
"كـا يسـتخدم ميناء طرابلـس البحري 
يف نقـل وتهريـب املخـدرات واسـتراد 

مـن  أحيانـا  القادمـة  األولويـة  املـواد 
أمريـكا الالتينيـة، إضافة إىل اسـتخدام 
تسـهيل  خـالل  مـن  بـروت  مطـار 
نحـو  املطـار  ضبـاط  مـن  مرورهـا 
بيـع  أسـواق  أهـم  لكونهـا  الخليـج 

التاجـر. أكـده  مـا  وفـق  املخـدرات" 
وحـول املبالـغ التـي يتـم دفعهـا لقـاء 
"عـرشة  نايـف،  أبـو  يقـول  التهريـب، 
آالف دوالر تسـهل نقـل حمولـة تقـدر 
بــ 50 كيلـو غراًمـا مـن الحشـيش أو 
250 ألـف حبـة كبتاغون، وتقـدر قيمة 
هـذا الحمولـة سـواء مـن الحشـيش أو 
ألـف   100 بنحـو  الكبتاغـون  حبـوب 

أمريـيك". دوالر 

خـوالين،  أكـرم  الطبيـب  يقـول 
لعنـب  األرسة،  طـب  يف  املتخصـص 
باإلدمـان  يبـدأ  اإلدمـان  إن  بلـدي، 
النفـيس وبهروب الشـخص مـن الحالة 
لنفسـية التـي ميـر بهـا إىل التعاطـي، 
والضحـك،  والفـرح  بالنشـاط  فيشـعر 
مـا يدفعـه إىل االسـتمرار يف التعاطي، 
فيصـل إىل مرحلـة التحمـل وهـي طلب 
زائـدة  بكميـة  املخـدرة  للـادة  جسـمه 
إىل  الوصـول  أجـل  مـن  قبلهـا  عـا 
حالـة النشـاط والفـرح التي أحـس بها 

يف بدايـة التعاطـي، وهنـاك يكـون قد 
اإلدمـان. مرحلـة  إىل  وصـل 

أرضار  قسـمن،  إىل  األرضار  وتقسـم 
التعاطـي  عـن  تنتـج  املـدى  قصـرة 
غـر املنتظـم وهـي اضطـراب الركيـز 
وضعـف يف االنتبـاه وتـرسع يف دقات 
واحمـرار  بالغثيـان  والشـعور  القلـب 
عـن  واالنفصـال  والهلوسـة  العينـن 
بعـدم  املتعاطـي  وإصابـة  الواقـع، 
تـزول  االضطرابـات  وهـذه  املبـاالة، 

ثـالث. أو  سـاعتن  خـالل 

املـدى  طويلـة  أرضار  الثـاين  والقسـم 
عندما يصل الشـخص إىل حالـة اإلدمان، 
تتفاقـم هـذه األرضار وتصـل إىل حالـة 
الركيـز  ونقـص  الذاكـرة  فقـدان  مـن 
املسـتمر إضافـة إىل نقـص يف الشـهية 
لديـه  املسـتمر، كـا يصبـح  واالكتئـاب 
اضطـراب يف تقديـر املسـاقات والزمـن 
)يفكـر الشـخص أنـه يقفز عـرشة أمتار 
يف حـن هـو يقفـز قفـزة عاديـة(، إىل 
لديـه  وتقـل  الجنـيس،  العجـز  جانـب 
االهتامـات والواجبات اليوميـة، ويصبح 

جـل تفكره كيـف يؤّمن مادة الحشـيش.
عالج اإلدمان

يقـوم عـالج اإلدمان عـى جزأيـن، األول 
بحسـب  سـلويك،  معـريف  عـالج  هـو 
خوالين، يتـم بتوعية املتعاطـي باألرضار 
الناجمـة عـن التعاطي، إضافـة إىل عالج 
التـي  النفسـية  والضغوطـات  األسـباب 
دفعتـه إىل التعاطـي مـن أجـل الهـروب 

. منها
والجـزء الثـاين هـو العـالج الكيـاوي، 
ومهدئـات  أدويـة  املدمـن  إعطـاء  ويتـم 

تخفـف مـن أعـراض االنسـحاب )مرحلة 
طرد السـموم من الجسـم(، وهـي نوبات 
عصبيـة شـديدة وتوتـر وأرق وغضـب، 
تصيـب الشـخص بعـد يومـن مـن عدم 
التعاطـي وتسـتمر ملـدة أسـبوع أو أكرث، 
ويف هـذه الحالـة يتـم إعطـاء مهدئـات 
يكـون تأثرهـا مشـابًها لتأثر الحشـيش 
أو الحبـوب املخـدرة تسـاعد يف تخفيـف 
تدريجيًـا  إيقافهـا  قبـل  االنسـحاب،  آالم 
من قبـل الطبيـب قبل أن يدمن الشـخص 

. عليها

خريطة تظهر طرق تهريب المخدرات من وإلى سوريا )عنب بلدي(

ماذا يعني اإلدمان على الحشيش
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عنب بلدي - أسامة العبود

التجـاري  حمـص  سـوق  تسـعف  مل 
مسـاعي إعـادة إنعاشـه املتمثلـة بدعوات 
اإلعـالم الرسـمي وعـى لسـان محافـظ 
حمص للعـودة إىل إعادة افتتاح السـوق، 
ودخـول برنامـج األمـم املتحـدة اإلمنايئ 
الـذي يعمـل عـى املرحلـة الثالثـة مـن 

إعـادة ترميمـه.

أسواق األحياء مسمار في نعش 
السوق القديم

الصغـرة يف مدينـة  انتـرشت األسـواق 
محـالت  افتتـاح  صعوبـة  مـع  حمـص 
السـوق القديـم وسـط املدينـة، إذ شـهد 
بـن  معـارك  بسـبب  دمـاًرا  السـوق 
حمـص  يف  األسـد  وقـوات  املعارضـة 
إلنشـاء  بائعـن  دفـع  مـا  القدميـة، 
تجمعات محـالت ضمن شـوارع متفرقة، 
تسـهل عى سـكان بعض األحيـاء قضاء 
التنقـل مـن حـي  حاجياتهـم لصعوبـة 
والعمليـات  الحواجـز  بسـبب  آخـر،  إىل 
لتتحـول  املدينـة،  وسـط  العسـكرية 
شـوارع معينة يف كل منطقـة إىل مراكز 

تسـوق.
الحـاج جـالل أبـو حسـبو، أحـد تجـار 
مدينـة السـوق األثـري يف حمـص، عاد 
إىل محلـه التجـاري عـام 2017، حـن 
علم بورشـات الرميـم التي بدأتهـا األمم 
انطـالق  )بدايـة   2016 عـام  املتحـدة 
برنامـج إعـادة إعـار السـوق بحمص(.
األسـواق  فـإن  جـالل،  للحـاج  ووفًقـا 
املسـتحدثة يف أحيـاء املدينـة بـات لهـا 
رصيـد ال يقـل عن خمس سـنوات، ويبدو 
أن النـاس اعتـادوا عليهـا وإن كانـت يف 

قلبهـم غصـة وشـوق للسـوق القديـم.
النـاس  توجيـه  إعـادة  الصعـب  مـن 
للـردد إىل السـوق القديـم دون إغـالق 

ذلـك،  تعـي  والحكومـة  األسـواق،  تلـك 
بحسـب الحـاج جالل، ولـو كانـت جادة 
يف إعـادة إحيـاء السـوق القديـم فعـاًل 
ألغلـق املحافـظ تلك األسـواق خـالل ليلة 

وضحاهـا.
املحامـي عبـد اإلله الـدرويب، قـال لعنب 
بلـدي إن النظام يقـول ظاهريًـا إنه يعيد 
إحيـاء السـوق وإعـادة افتتاحـه، رغم أن 
واملحـدودة  الخجولـة  الرميـم  عمليـات 
يقـوم بها برنامـج األمم املتحـدة اإلمنايئ 

وبتمويـل مـن اليابـان ودول أخرى.
ووفًقا لعبـد اإلله فإن محافظـة الحكومة 
عـى األسـواق التـي افتتحت الحًقـا، هي 
واحـدة مـن عـدة ظواهـر توحـي بعـدم 
جديـة النظام يف إحيـاء السـوق القديم، 
وتئـد أهميـة وذكـرى السـوق يف قلـوب 

النـاس مـع مـرور الوقت.

تعطيل عودة تجار السوق في حمص
املحامـي عبـد اإللـه الـدرويب يلفـت إىل 
أن مـرشوع "حلـم حمص" بـات تحقيقه 
يف ظل الظـروف الراهنة أسـهل ما كان 

. بًقا سا
املـرشوع  حمـص  محافظـة  وأطلقـت 
احتجاًجـا  والقـى   ،2010 عـام  رسـميًا 
لضبابيتـه  املدينـة  سـكان  مـن  واسـًعا 
القديـم،  املدينـة والسـوق  تجـاه وسـط 
ولنيتـه تحويل السـوق إىل مراكـز وأبنية 

األثريـة. املعـامل  وطمـس  تجاريـة 
إعادة الرميـم الحالية يف السـوق القديم 
تقتر عى السـوق املسـقوف )املقبي(، 
يف حـن مل تشـمل إعادة الرميم أسـواق 
وهـي  وغرهـا،  والجـورة  الناعـورة 
تلـف  الضبابيـة  كانـت  التـي  األسـواق 
مصرهـا، حـن طـرح مـرشوع "حلـم 

حمـص".
يصـف الحـاج جـالل، أحـد التجـار يف 
سـوق حمـص، حـال محلـه الـذي يقـع 

عـى زاويـة شـارعن يف السـوق، بأنـه 
دون سـقف ومجـرد أعمـدة فقـط، وعند 
حديثـه مع مكتـب األمم املتحـدة اإلمنايئ 
عـن ترميـم محلـه، أخـروه بأنـه ال بـد 
أن يعيـد رفـع أعمـدة وسـقف املحل يك 
يشـمله الرميـم، مضيًفـا أنهـم أخـروه 
عـى  مقتـر  الرميـم  برنامـج  بـأن 

واجهـة املحـالت فقـط.
ويقـول، "بعـد إعـادة إعار املحـل الذي 
سـورية،  لـرة  ميلـوين  قرابـة  كلفنـي 
واجهـة  املتحـدة  األمـم  ورشـة  ركّبـت 
محـل ال تتجـاوز كلفتهـا 100 ألـف لرة 
سـورية، بعـد ذلـك بـدأت برفقـة جاري 
بإعـادة إكسـاء املحـل والديكـورات عى 

أمـل إعـادة االفتتـاح".
لكـن مجموعـة مسـلحة قدمـت إىل محل 
الجـار، وبعـد ترهيـب وطرح أسـئلة عن 
الجهـة التـي رصحـت لـه بإعـادة افتتاح 
املحـل وإكسـائه، سـارعت بتدمـر ما تم 
إنجـازه بحجـة أن هناك رشوطًا إلكسـاء 
املحـالت التجارية جميعها بـذات الطابع، 
بحسـب الحـاج جـالل، الـذي يوضح أن 
املجموعـة طلبت منه تريحـات املوافقة 

التـي تؤهله إلعـادة افتتـاح املحل.
مـن  بـد  ال  التريحـات  والسـتصدار 
موافقـة مـن مجلـس املحافظـة والبلدية 
والكهربـاء  املاليـة  مـن  ذمـة  وبـراءة 
ومصلحـة الرضائب، باإلضافـة إىل قيادة 
الرشطـة واألمن السـيايس، وهـي وثائق 
قـدر صاحب املحـل كلفة الحصـول عليها 

بنحـو ثالثـة مالين لـرة سـورية.
عبد الحفيـظ، تاجر جملة لبيـع الصابون 
وزيـت الزيتـون، يعمل يف محـل للعائلة 
يف سـوق حمـص منذ أكرث من 40 سـنة، 
حـن كان طفاًل يسـاعد أبـاه، لكنه تحول 
بعـد تدمـر السـوق وتعطـل العمـل يف 
املحـل وفقـدان بضاعتـه واحراقهـا إىل 
بائـع زيـت زيتـون عـى رصيـف أحـد 

الشـوارع يف مدينـة حمص.
وقـال إنـه ال يسـتطيع العـودة إىل محله 
بسـبب التريحـات التـي ال ميلـك املال 
للحصـول عليهـا، وال حتـى كلفـة إعـادة 
ترميـم املحـل، مشـرًا إىل أنـه فُرضـت 
عليـه كسـوة داخليـة معينـة للمحـل إن 
أراد افتتاحـه مجـدًدا، وقـال إنـه حتى لو 
توفـر املـال للتريحات واإلكسـاء، إال أن 
تعويـض رأس املـال والبضاعـة ليس أمرًا 

. هيًنا
يـرى عبد الحفيـظ أن افتتـاح محالت يف 
األسـواق املسـتحدثة ضمـن األحيـاء بات 
أكـرث منفعـة وأقل تكلفـة، وأن األسـواق 
باتـت أكرث ما مينـع إعادة إحياء السـوق.

الناس روح السوق.. وهل يعيش دون 
روح؟

شـهدت مدينـة حمـص نـزوح وهجـرة 
مئـات اآلالف مـن سـكانها خـالل الثورة 
خاويـة  باتـت  كاملـة  أحيـاء  السـورية، 
مدمـرة، باسـتثناء بضعـة أحيـاء يغلـب 

عليهـا صبغـة املـواالة للنظـام.
خلـو األحيـاء القدميـة مبعظمهـا وأحياء 
جعـل  تحديـًدا  حمـص  وسـط  أخـرى 
منطقـة السـوق ومركـز املدينـة يف عزلة 
وسـط الدمـار، بعدمـا كان مركـز املدينة 
النابـض لقربـه مـن الكراجـات القدمية 
التـي كانت تشـكل عصـب الحيـاة ملئات 
القادمـن مـن أريـاف حمـص، وتوفـر 
مواصالت النقـل الداخي ألحيـاء املدينة.

أشهر أسواق حمص األثرية:
سـوق البازربايش، شـيخ السـوق، سوق 
املعـرض،  سـوق  املسـقوف،  أو  املقبـي 
سـوق  القيسـارية،  أو  الحريـر  سـوق 

العـرب. املعـرة، سـوق 
التاجـر عبد الحفيـظ قال، "مـن الصعب 
إزالـة آثـار الحـرب خـالل فـرة قصرة، 
قبلـة  لكونـه  سـوق  اسـمه  والسـوق 

التسـوق األوىل لألهايل، ومـن دونهم لن 
. " يحيى

يف حـن يسـعى كثـرون مـن التجـار 
واألهـايل إىل إعـادة إحياء روح السـوق، 
حيـث يعمـل أصحـاب املكاتـب يف بنـاء 
لجامـع  املجـاور  التجـاري،  الجنـدي 
سـاحة  عنـد  والواقـع  الكبـر  النـوري 
السـاعة القدميـة مركز املدينة عـى إعادة 
ترميـم املبنـى، الـذي كان يضـم سـابًقا 
عيـادات طبيـة ومكاتب لـرشكات تجارية 

وسـياحية.
وتنـرش صفحـة يف "فيس بوك" أنشـأها 
الجنـدي،  بنـاء  يف  املكاتـب  أصحـاب 
دعـوات للتواصـل وإعـادة الرميـم عى 
إحيـاء  أجـل  مـن  الشـخصية،  نفقتهـم 
املبنـى الذي يعد أشـهر املبـاين التجارية 

يف منطقـة السـوق.

أبرز المباني التجارية في سوق حمص 
بناء السـيتي سـينر عند السـاعة القدمية 
السـاعة  عنـد  الجنـدي  بنـاء  بحمـص، 
سـينا  ابـن  مجمـع  بحمـص،  القدميـة 
التجـاري، وادي سـايح بجانـب مسـجد 
الحمـراء يف  الوليـد، مجمـع  خالـد بـن 
وادي السـايح بجانـب جامـع خالـد بـن 
الوليـد، بنـاء املهندسـن نهايـة السـوق 

املقبـي وسـط املدينـة.
وتعـود أسـواق حمص األثريـة إىل حقب 
زمنيـة مختلفـة، أقدمها سـوق القيري 
الـذي يعـود تاريخه إىل أكـرث من 1500 
سـنة، وقـد تعـرض عـر الزمـن لعـدد 
من الـزالزل والحرائـق، وأحدثها السـوق 
النـوري  لجامـع  املالصـق  املسـقوف 
الكبـر والذي يعـود إىل قبل 250 سـنة، 
وينقسـم إىل زوايا عديدة تسـمى بحسب 

املهـن واملحـالت التـي تنتـرش فيه.

13 اقتصاد

على لسان تجاره..

من يعيق إنعاش سوق حمص القديم؟

سيدات يمشين في حي مدمر في حمص القديمة - 3 حزيران 2015 )رويترز(

سعت حكومة النظام السوري إلى "وأد" سوق حمص المركزي، بدًءا من تدميره ثم تحجيم دور تجاره وصواًل إلى استحضار أسواق تجارية 
مصغره تغني األهالي عن السوق الذي يتوسط المدينة.
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فوجئنا بوجود إذاعة 
بحث بحق شريكنا في 

ملكية العقار، وهذا 
ما عرقل إجراءات 

البيع، وعندما طلبنا 
حل مشكلته 

القضائية أصبح يبتزنا 
بطلب مبلغ إضافي

مجتمع

نقل الملكية العقارية في سوريا..

"حق دستوري"
تعيقه الموافقة األمنية

عنب بلدي - حال إبراهيم

إذ فـرض التعميم رقـم 463 لعام 2015 
وجـوب حصـول املواطنن عـى موافقة 
التـرف  أو  بيـع  قبـل  مسـبقة  أمنيـة 
بالعقـارات اململوكـة من قبلهم، مسـتثنيًا 
املصـارف الخاصـة مـن رشط الحصـول 
ضـده  للمنفـذ  األمنيـة  املوافقـة  عـى 

)املديـن(. 
ثـم أصدر وزيـر العـدل، يف شـباط من 
إجـراء  مينـع  تعميـًا  الحـايل،  العـام 
البيـع باملـزاد العلنـي إال بعـد الحصـول 
عـى املوافقـة األمنيـة. التعميـم أثر عى 
مصالح قسـم كبـر السـورين الراغبن 
العلنيـة  املـزادات  يف  عقاراتهـم  ببيـع 
ألسـباب مختلفة مثل إزالة شـيوع العقار 
كالورثـة  أشـخاص  عـدة  ميلكـه  الـذي 
مثـاًل، أو وفـاء لديـن مرتب بذمـة مالك 

العقـار ألحـد األشـخاص.

عـاد الجـدل حـول التعميـم مؤخـرًا إىل 
الواجهـة بعـد أن تداول محامـون صورة 
لقـرار صدر عـن دائرة التنفيـذ القضايئ 
بدمشـق، بوقـف إجـراءات التنفيـذ عى 
أحـد العقـارات باالسـتناد إىل تعيم وزير 
العلنـي  باملـزاد  بيعـه  وتأجيـل  العـدل، 
وذلـك وفـاء لديـن بذمـة مالكـه بسـبب 
عـدم الحصـول عـى موافقة أمنيـة ملالك 

ر. لعقا ا

وتـداول رجـال قانـون ومحامـون، عر 
صـورة  االجتاعـي،  التواصـل  وسـائل 
االسـتئناف  عـن محكمـة  قـرار صـادر 
املدنيـة األوىل بدمشـق، يقـي مبتابعة 
إجـراءات التنفيـذ عـى العقـار وفسـخ 
الـذي  التنفيـذ  رئيـس  قـرار  )إلغـاء( 
يتضمـن الريـث يف البيع باملـزاد العلني 
لحـن الحصول عـى موافقـة أمنية، وما 
تبعـه مـن رفـض رئيـس التنفيـذ تنفيذ 
جهـة  عـن  صـدوره  رغـم  البيـع  قـرار 
بحـث  إذاعـة  وجـود  بسـبب  قضائيـة، 

بحـق املنفـذ ضـده. 

تعليق حقوق يكفلها الدستور
يـرى املحامـي رائـد يف مدينـة دمشـق 
ألسـباب  الكامـل  اسـمه  عـى  )تحفـظ 
دائـرة  الصـادر عـن  القـرار  أن  أمنيـة( 
العـدل  وزارة  يف  القضـايئ  التنفيـذ 
يخالف الدسـتور لكونه مينع األشـخاص 

مـن بيـع ونقـل امللكيـات.
ويضيـف املحامـي لعنب بلـدي، "ليس من 
املعقول وال املنطقـي أن يحول عدم حصول 
أحد الورثـة عى موافقة أمنية دون تقسـيم 
الركـة بـن هـؤالء الورثـة، هناك عقـارات 
بعـرشات املالين مـن اللـرات أصحابها ال 
يسـتطيعون بيعها بسـبب تعـذر حصول 
أحـد املالكن عـى موافقة أمنية، نظـرًا ألنه 

مطلوب أمنيًـا أو قضائيًا". 
ويعتـر املحامـي أن "نقـل امللكيـة حـق 

إال  منعـه  يجـوز  وال  الدسـتور  يكفلـه 
لسـبب قانـوين، وهنا فـإن عـدم وجود 
موافقـة األمنيـة للمنفـذ عليه )املـراد بيع 
عقـاره يف املـزاد العلني( ال يعتر سـببًا 
قانونيًـا لوقف التنفيـذ"، الفتًا إىل "كرثة 
الحـاالت التـي يتوقـف فيهـا التنفيذ بعد 
الحصـول عـى حكـم قضـايئ، بسـبب 
أمنيـة  موافقـة  عـى  الحصـول  طلـب 

عليه".  للمنفـذ 
وعـى خـالف املواطنن، تسـتثني وزارة 
العـدل يف تعميمهـا الصـادر يف شـباط 
)الـوزارات  العامـة  الجهـات  املـايض 
والدوائـر الحكومية( مـن رشط الحصول 
الجهـات  األمنيـة، فهـذه  املوافقـة  عـى 
تسـتطيع التنفيـذ والبيـع باملـزاد العلني 
حتـى يف حال عـدم وجـود موافقة أمنية 

ضده.  للمنفـذ 
تهرب من أداء الحقوق بإذاعات بحث 

يطالب محامون سـوريون، خاصة وكالء 
الدائنـن، بإلغـاء العمل بهـذا التعميم ملا 
يتسـبب به من ضيـاع لحقـوق موكليهم، 
ومنهـم املحامـي رائـد الـذي يـرى أنـه 
القضائيـة  األحـكام  تنفيـذ  "يعرقـل 
ووصول أصحاب الحقـوق إىل حقوقهم، 
املنفـذ  يلتـف  أن  فيمكـن بـكل بسـاطة 
الثغـرة  القانـون، مسـتغاًل  ضـده عـى 
املوجـودة يف هـذا التعميـم، ويتفـق مع 
أحـد األشـخاص لتقديم شـكوى صورية 
)شـكلية( بحقـه، وبالتايل صـدور إذاعة 

بحـث ضده، والتـي من شـأنها أن تحول 
دون حصـول طالـب التنفيـذ )املحكـوم 
لصالحـه( عى موافقـة أمنيـة للمحكوم 

 . " ه ضد
سـمر أحـد الورثة عى عقـار يف منطقة 
املهاجريـن )رفـض نـرش اسـمه كامـاًل 
ألسـباب أمنيـة(، هو أحـد املترضرين من 

التعميم. املوجودة مـن  الثغـرة 
بلـدي  لعنـب  قضيتـه  سـمر  يـرشح 
بقولـه، "بعـد أن تـويف والـدي ورثنا أنا 
وإخـويت حصتـه اإلرثيـة يف منزل جدي 
الـذي يقـع يف حـي املهاجريـن، وهـو 
حـي معـروف بارتفـاع أسـعار عقاراته، 
وعندمـا اتفقنـا )نحـن الورثـة( عى بيع 
هـذا العقـار وتقاسـم مثنـه كل حسـب 
حصتـه، قـام أحـد أعامي ببيـع حصته 
والـذي  عائلتنـا،  عـن  غريـب  لشـخص 
باهظًـا  مثًنـا  ويطلـب  يبتزنـا  أصبـح 

لحصتـه ليقبـل بيعهـا".
رفـض الورثـة البيـع بـرشوط الرشيـك 
ورفعـوا دعـوى إزالـة شـيوع، وصـدر 

أيدي  السياسات لتكبيل  2011 مجموعة من  السوري منذ عام  النظام  اتبع 
الذي  التعميم  وكان  بأمالكهم،  بالتصرف  حتى  حرياتهم  وتقييد  المواطنين 

2015 بداية لهذه اإلجراءات.  صدر عن رئاسة مجلس وزراء النظام عام 

عنب بلدي - دمشق

إذ فـرض التعميم رقـم 463 لعام 2015 
وجـوب حصـول املواطنن عـى موافقة 
التـرف  أو  بيـع  قبـل  مسـبقة  أمنيـة 
بالعقـارات اململوكـة من قبلهم، مسـتثنيًا 
املصـارف الخاصـة مـن رشط الحصول 
ضـده  للمنفـذ  األمنيـة  املوافقـة  عـى 

)املدين(. 
شـباط  يف  العـدل،  وزيـر  أصـدر  ثـم 
مـن العـام الحـايل، تعميًا مينـع إجراء 
البيـع باملـزاد العلنـي إال بعـد الحصـول 
عـى املوافقـة األمنيـة. التعميـم أثر عى 
مصالح قسـم كبـر السـورين الراغبن 
العلنيـة  املـزادات  يف  عقاراتهـم  ببيـع 
شـيوع  إزالـة  مثـل  مختلفـة  ألسـباب 
أشـخاص  عـدة  ميلكـه  الـذي  العقـار 
كالورثـة مثـاًل، أو وفـاء لديـن مرتـب 
بذمـة مالـك العقـار ألحـد األشـخاص.

عـاد الجـدل حـول التعميـم مؤخـرًا إىل 
الواجهـة بعـد أن تـداول محامـون صورة 
لقـرار صـدر عن دائـرة التنفيـذ القضايئ 
بدمشـق، بوقف إجـراءات التنفيذ عى أحد 
العقارات باالسـتناد إىل تعيم وزير العدل، 

وتأجيـل بيعـه باملـزاد العلني وذلـك وفاء 
لديـن بذمـة مالكه بسـبب عـدم الحصول 

عـى موافقـة أمنية ملالـك العقار.
وتـداول رجـال قانـون ومحامـون، عر 
صـورة  االجتاعـي،  التواصـل  وسـائل 
قـرار صـادر عـن محكمـة االسـتئناف 
املدنيـة األوىل بدمشـق، يقـي مبتابعة 
إجـراءات التنفيـذ عـى العقـار وفسـخ 
الـذي  التنفيـذ  رئيـس  قـرار  )إلغـاء( 
يتضمن الريـث يف البيع باملـزاد العلني 
لحـن الحصول عـى موافقـة أمنية، وما 
تبعـه مـن رفـض رئيـس التنفيـذ تنفيذ 
البيـع رغـم صـدوره عـن جهـة  قـرار 
بحـث  إذاعـة  وجـود  بسـبب  قضائيـة، 

ضده.  املنفـذ  بحـق 

تعليق حقوق يكفلها الدستور
يـرى املحامـي رائـد يف مدينـة دمشـق 
ألسـباب  الكامـل  اسـمه  عـى  )تحفـظ 
القـرار الصـادر عـن دائـرة  أمنيـة( أن 
العـدل  وزارة  يف  القضـايئ  التنفيـذ 
يخالف الدسـتور لكونه مينع األشـخاص 

مـن بيـع ونقـل امللكيـات.
ويضيـف املحامـي لعنـب بلـدي، "ليس 
مـن املعقـول وال املنطقـي أن يحول عدم 

حصول أحـد الورثـة عى موافقـة أمنية 
دون تقسـيم الركـة بـن هـؤالء الورثة، 
هنـاك عقـارات بعـرشات املاليـن مـن 
اللـرات أصحابهـا ال يسـتطيعون بيعها 
بسـبب تعذر حصـول أحـد املالكن عى 
موافقـة أمنيـة، نظـرًا ألنه مطلـوب أمنيًا 

قضائيًا".  أو 
ويعتـر املحامـي أن "نقـل امللكيـة حق 
إال  منعـه  يجـوز  وال  الدسـتور  يكفلـه 
لسـبب قانـوين، وهنا فـإن عـدم وجود 
موافقـة األمنية للمنفـذ عليه )املـراد بيع 
عقـاره يف املـزاد العلني( ال يعتر سـببًا 
قانونيًـا لوقف التنفيـذ"، الفتًا إىل "كرثة 
الحـاالت التي يتوقـف فيهـا التنفيذ بعد 
الحصـول عـى حكـم قضـايئ، بسـبب 
أمنيـة  موافقـة  عـى  الحصـول  طلـب 

عليه".  للمنفـذ 
وعـى خـالف املواطنن، تسـتثني وزارة 
العـدل يف تعميمهـا الصادر يف شـباط 
)الـوزارات  العامـة  الجهـات  املـايض 
والدوائـر الحكومية( مـن رشط الحصول 
عـى املوافقـة األمنيـة، فهـذه الجهـات 
تسـتطيع التنفيـذ والبيـع باملـزاد العلني 
موافقـة  وجـود  عـدم  حـال  يف  حتـى 

ضده.  للمنفـذ  أمنيـة 

تهرب من أداء الحقوق بإذاعات بحث 
خاصـة  سـوريون،  محامـون  يطالـب 
بهـذا  العمـل  بإلغـاء  الدائنـن،  وكالء 
ضيـاع  مـن  بـه  يتسـبب  ملـا  التعميـم 
لحقـوق موكليهـم، ومنهـم املحامي رائد 
الـذي يرى أنـه "يعرقـل تنفيـذ األحكام 
القضائيـة ووصـول أصحـاب الحقـوق 
بسـاطة  بـكل  فيمكـن  حقوقهـم،  إىل 
أن يلتـف املنفـذ ضـده عـى القانـون، 
هـذا  يف  املوجـودة  الثغـرة  مسـتغاًل 
التعميـم، ويتفـق مـع أحـد األشـخاص 
)شـكلية(  صوريـة  شـكوى  لتقديـم 
بحقـه، وبالتـايل صـدور إذاعـة بحـث 
تحـول  أن  شـأنها  مـن  والتـي  ضـده، 
دون حصـول طالـب التنفيـذ )املحكـوم 
لصالحـه( عى موافقـة أمنيـة للمحكوم 

ضـده". 
سـمر أحد الورثة عى عقـار يف منطقة 
املهاجريـن )رفـض نـرش اسـمه كامـاًل 
ألسـباب أمنيـة(، هو أحـد املترضرين من 

الثغـرة املوجودة مـن التعميم.
بلـدي  لعنـب  قضيتـه  سـمر  يـرشح 
بقولـه، "بعـد أن تـويف والـدي ورثنـا 
أنـا وإخـويت حصتـه اإلرثيـة يف منزل 
جـدي الـذي يقـع يف حـي املهاجرين، 

سيول دمشق..
 تغير مناخي 

أم سوء 
تصريف؟
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منصور العمري

أصدرت منذ أيام أبرز منظامت 
املجتمع السوري التي بدأت عملها 
بعد انطاق الثورة السورية، بيانًا 

ترحب فيه بإدانة أذرع بشار األسد 
القاتلة، تحت عنوان: "نحو محاسبة 
وعدالة تنهي اإلفات من العقاب يف 

سوريا". خا البيان من أي إشارة إىل 
بشار األسد، رأس النظام واإلجرام يف 

سوريا.
يف عامل املنظامت غر الحكومية 
التي تدعم أغلبها دول ومنظامت 

أوروبية، قد تسود أفكار من قبيل 
أن املطالبة مبحاكمة بشار األسد 

رصاحًة أصبحت خطًا أحمر بحجة 
التعايش والعملية السياسية يف 

سوريا.
قد نفرض أنه ليس من مهام بعض 

املنظامت الدولية غر الحكومية 
تسمية املجرمني، لكن املؤكد أن إحدى 

املهام الرئيسية للمنظامت السورية 
غر الحكومية، وخاصة الحقوقية 
منها، التريح بشكل ال لبس فيه، 

أن أولويتها هي محاكمة بشار األسد 
رأس اإلجرام يف سوريا، إن كانت هذه 
فعًا أولوية عملها، فاملهمة الرئيسية 

للمنظامت الحقوقية هي توثيق 
الجرائم ودعم محاسبة املجرمني ال 
االنجرار خلف الحسابات السياسية.

يركّز املوقف األورويب السيايس 
عى إنهاء الحرب يف سوريا ولو 

استمر بشار األسد رئيًسا لها، لكن 
هذا املوقف ال يعني أن األسد مل يعد 

مجرًما تاريخًيا. املوقف اإلنساين 
والواجب هو النظر إليه كمجرم تجب 
ماحقته ومحاسبته ال إعادة تأهيله، 

أو وضع األيدي بيده امللطخة بدماء 
السوريني من جميع األطراف، والتي 
تفوح منها رائحة السارين والكلور. 
يرح بعض السياسيني األوروبيني 
مبقولة حق يراد بها باطل: "الشعب 
السوري هو من يختار من يحكمه"، 

وكأنهم ما سمعوا أو رأوا مايني 
السوريني يف الشوارع يقولون ال 
لبشار األسد. هل كان األوروبيون 

سيقبلون بهتلر رئيًسا لو أراد األملان 
ذلك؟! أال يعلمون أنه ال وسيلة تحت 
حكم األسد للتعبر عن الرأي بحرية 

والتصويت دون الخوف من االختفاء 
خلف الشمس؟

رغم متسك حكومات أوروبية 
بالجانب األخاقي حتى اليوم، 

وإرصارها عى عدم إعادة الاجئني 
عنوة إىل سوريا، إال أنها تواجه 

ضغوط الشعبويني الذين استغلوا 
ورقة الاجئني يف أوروبا، واعتمدوا 
املصالح وحب السلطة فوق املبادئ 

األخاقية. لكن هذا ال يعني أنه يجب 
عى املنظامت السورية تبني موقف 
ملتبس، فا هم يتعرضون لضغوط 
الشعبويني، وال مصالح مادية لهم. 

قد يقول البعض إن هناك حالة وحيدة 
متنع هذه املنظامت من الحديث 

براحة عن رضورة محاسبة األسد 

أواًل، وهي أن مموليهم مينعونهم 
من ذلك بشكل مبارش أو غر 

مبارش، وتدخل الرقابة الذاتية لدى 
مديري هذه املنظامت. ال أرى أن هذا 

االحتامل موجود، عى األقل بالنسبة 
للمنظامت الحقوقية السورية 

العريقة والتي قدمت كل التضحيات 
املمكنة، فانسجام مطالبات هذه 

املنظامت مع أدائها وجوهرها رضورة 
ألن هذه املنظامت ومديريها أكر 

من يعرف مدى إجرام األسد، نتيجة 
لعملهم يف توثيق جرامئه.

تقارير عديدة صدرت عن لجان 
تابعة لألمم املتحدة مبا فيها "لجنة 

التحقيق الدولية املستقلة بشأن 
الجمهورية العربية السورية"، 

ومنظمة حظر األسلحة الكيميائية، 
وأكر منظامت حقوق اإلنسان 

املستقلة مثل "هيومن رايتس ووتش" 
و"العفو الدولية" و"مراسلون با 

حدود"، وعديد من الحكومات، تدين 
األسد بجرائم كرى وجرائم حرب 

وجرائم ضد اإلنسانية. 
يف 13 من آب 2017، قالت كارال 

ديل بونتي، العضو البارز يف لجنة 
التحقيق األممية املعنية بسوريا، 

إن اللجنة جمعت أدلة كافية إلدانة 
الرئيس بشار االسد بارتكاب جرائم 

حرب. 
ال يجب أن تكون مطالبات املنظامت 

السورية أقل رصاحة من املنظامت 
الدولية، بل يجب أن تكون املنظامت 

السورية رأس الحربة يف املطالبة 
مبقاضاة األسد، ويجب أن يكون 

سقف املنظامت السورية هو األعى، 
ويجب أن يعلو عى سقف السياسات 

األوروبية.
ال بد من التذكر والتريح الدائم 

برضورة محاسبة بشار األسد أواًل. 
تكمن أهمية التريح الواضح 

والدائم برضورة محاسبة بشار األسد 
أواًل، يف تذكر الدول واملنظامت التي 

تعمل مع األسد أو تفكر يف إعادة 
تأهيله، بأن السوريني لن يتنازلوا عن 

حقوقهم مقابل مصالح الغرب أو 
تحت أي ضغوط. توجه هذه املطالبة 

رسالة واضحة إىل األوروبيني 
واملبعوث األممي الجديد إىل سوريا، 

بأن ال مكان لألسد سوى خلف 
القضبان، وأنه ال تجوز إعادة الجئ 
سوري واحد، طاملا بقي األسد عى 

رأس السلطة، كام أنها تشكل ضغطًا 
عى هذه الجهات يك ال متارس دوًرا 

تاريخًيا يف إعادة تأهيل أكر مجرمي 
العر. هذا املوقف يشكل بالنتيجة 
حامية لهذه الجهات أيًضا من نفسها 

ومن وقوعها يف كارثة تاريخية قذرة، 
لن ينساها السوريون وشعوب هذه 
الجهات أيًضا، ويقول للحكومات إن 
السوريني متمسكني مببادئ العدالة 

واإلنسانية رمبا أكر منها.
يف اللغة العربية ميكن وصف شخص 

بفعل إن كرره أو كان منهجًيا، أي ميكن 
وصف بشار األسد باملجرم، وهو وصف 

دقيق لغويًا وعلمًيا وإنسانًيا.
جاء يف قاموس لسان العرب أن: 

"الُجرُْم: الذنب وهو الَجِرمَيُة، وَجرََم 
يَْجرُِم َجرًْما واْجَرََم وأَْجرَم، فهو 

ُمْجرِم".
أما يف معجم املعاين الجامع: 

"ُمْجرِم: فاعل من أَْجرََم. الُْمْجرِم: الَِّذي 
اْرتَكََب ُجرًْما يَْسَتِحقُّ َعلَْيِه الِعَقاَب. 

ُمجرِّم: فاعل من َجرََّم. أَْجرََم: )فعل( 
أجرَم يُجرم، إجراًما، فهو ُمْجرِم. أجرم 

الرَُّجُل: ارتكب ذنًبا أو جَنى جناية".

هل يمكن تسمية األسد مجرًما.. 
وهل تجب المطالبة بمحاكمته أواًل؟

العلنـي،  باملـزاد  العقـار  ببيـع  حكـم 
قالـه  مـا  وفـق  يتـم،  مل  املـزاد  لكـن 
موضًحـا،  بلـدي،  لعنـب  سـمر 
"فوجئنـا بوجـود إذاعـة بحـث بحـق 
ملكيـة  يف  )رشيكنـا  الشـخص  هـذا 
إجـراءات  عرقـل  مـا  وهـذا  العقـار(، 
حـل  منـه  طلبنـا  وعندمـا  البيـع، 
يبتزنـا  أصبـح  القضائيـة  مشـكلته 

إضـايف".  مبلـغ  بطلـب 

الموافقات األمنية تشل حركة 
الناس 

عـى  الحصـول  فـرض  يقتـر  ال 
العقـارات،  بيـع  قبـل  أمنيـة  موافقـة 
بل تشـرط الحكومـة أيًضـا موافقات 
أمنيـة عـى اسـتئجار العقـارات أيًضا 

.2011 منـذ عـام 
ومؤخـرًا تداولـت صفحـات إخباريـة 
رشط  إلغـاء  عـن  أخبـاًرا  محليـة 
الحصـول عـى موافقـة أمنيـة لعقـد 
اإليجـار، ولكـن قـرار وزارة الداخليـة 

مـن   15 يف   ،2744 برقـم  الصـادر 
ترشيـن الثاين الحايل، جـاء مبجموعة 
إجـراءات أمنيـة يشـرط اتخاذها عند 

تنظيـم عقـد اإليجـار. 
إذ يجب تسـجيل عقـد اإليجـار املوقع 
مـن طـريف العقـد يف مركـز خدمـة 
املواطـن، وعقـب ذلـك يرسـل املركـز 
الوحـدة  إىل  العقـد  مـن  نسـختن 
يف  الرشطـة(  )مخفـر  الرشطيـة 
املنطقـة، للتدقيـق يف الوضع القانوين 
أو  أمنيًـا  مطلوبًـا  كان  إن  للمسـتأجر 
قضائيًـا ليتخـذ اإلجـراء الـالزم بحقه.

مخالفـة  أي  وجـود  عـدم  حـال  ويف 
قانونيـة أو قضائيـة، يتم إبـالغ املركز 
يف نفـس اليـوم بعـدم وجـود مانـع 

العقد. رسيـان  مـن 
ووفق القرار، ترسـل الوحـدة الرشطية 
األمـن  فـرع  إىل  العقـد  مـن  نسـخة 
األمنـي  التدقيـق  إلجـراء  السـيايس 
للمسـتأجر، دون توقـف رسيـان عقد 
التدقيـق  نتيجـة  اإليجـار عـى ورود 

األمنـي يف الفـرع.
وإن تبـن أن املسـتأجر مطلـوب أمنيًا 
يتـم اتخـاذ اإلجـراءات القانونية بحقه 

بعـد أن أصبـح مكانـه معلوًما.
وسـابًقا كان املسـتأجر يتوجـه، بعـد 
كتابـة العقـد، إىل أقـرب مخفر رشطة 
ليقدم طلبًـا وميأل اسـتارة تفصيلية، 
تتضمـن بياناته كاملـة، للحصول عى 
أن  السـكن، عـى  أجـل  موافقـة مـن 
يراجـع الطلـب ملعرفة نتيجتـه بعد 15 

يوًمـا مـن تقدميه.
وتخضـع عقـود اإليجـار يف سـوريا 
للقانـون رقـم 6 الصادر عـام 2001، 
رشيعـة  "العقـد  أن  مـواده  وأهـم 
املتعاقديـن" وهـو ما يجعـل الطرفن 
عـى  يتفقـان  واملؤجـر(  )املسـتأجر 
أن مـدة معينـة للعقـد يتوجـب عـى 
املسـتأجر بعـد انتهائها تسـليم العقار 
ملالكـه، ويف حـال امتناعه يتـم إلزامه 

عـن طريـق القضـاء.

وهـو حـي معـروف بارتفاع أسـعار 
)نحـن  اتفقنـا  وعندمـا  عقاراتـه، 
العقـار  هـذا  بيـع  عـى  الورثـة( 
كل حسـب حصتـه،  وتقاسـم مثنـه 
حصتـه  ببيـع  أعامـي  أحـد  قـام 
لشـخص غريب عـن عائلتنـا، والذي 
أصبـح يبتزنـا ويطلـب مثًنـا باهظًـا 

بيعهـا". ليقبـل  لحصتـه 
بـرشوط  البيـع  الورثـة  رفـض 
إزالـة  دعـوى  ورفعـوا  الرشيـك 
شـيوع، وصـدر حكـم ببيـع العقار 
باملـزاد العلنـي، لكـن املـزاد مل يتـم، 
وفـق مـا قالـه سـمر لعنـب بلدي، 
إذاعـة  بوجـود  "فوجئنـا  موضًحـا، 
بحث بحـق هـذا الشـخص )رشيكنا 
يف ملكيـة العقـار(، وهـذا مـا عرقل 
إجـراءات البيـع، وعندمـا طلبنـا منه 
أصبـح  القضائيـة  مشـكلته  حـل 

إضـايف".  مبلـغ  بطلـب  يبتزنـا 

الموافقات األمنية 
تشل حركة الناس 

عـى  الحصـول  فـرض  يقتـر  ال 
موافقـة أمنيـة قبـل بيـع العقـارات، 
بـل تشـرط الحكومة أيًضـا موافقات 

أمنيـة عى اسـتئجار العقـارات أيًضا 
منـذ عـام 2011.

ومؤخـرًا تداولـت صفحـات إخباريـة 
رشط  إلغـاء  عـن  أخبـاًرا  محليـة 
الحصـول عـى موافقـة أمنيـة لعقد 
اإليجـار، ولكـن قـرار وزارة الداخلية 
 15 يف   ،2744 برقـم  الصـادر 
جـاء  الحـايل،  الثـاين  ترشيـن  مـن 
يشـرط  أمنيـة  إجـراءات  مبجموعـة 
اتخاذهـا عنـد تنظيـم عقـد اإليجار. 
اإليجـار  عقـد  تسـجيل  يجـب  إذ 
املوقـع مـن طـريف العقـد يف مركـز 
خدمـة املواطـن، وعقـب ذلك يرسـل 
إىل  العقـد  مـن  نسـختن  املركـز 
الوحـدة الرشطيـة )مخفـر الرشطة( 
الوضـع  يف  للتدقيـق  املنطقـة،  يف 
القانـوين للمسـتأجر إن كان مطلوبًـا 
اإلجـراء  ليتخـذ  قضائيًـا  أو  أمنيًـا 

بحقـه. الـالزم 
ويف حـال عـدم وجـود أي مخالفـة 
قانونيـة أو قضائية، يتم إبـالغ املركز 
يف نفـس اليـوم بعـدم وجـود مانع 

مـن رسيـان العقد.
الوحـدة  ترسـل  القـرار،  ووفـق 
إىل  العقـد  مـن  نسـخة  الرشطيـة 

إلجـراء  السـيايس  األمـن  فـرع 
دون  للمسـتأجر،  األمنـي  التدقيـق 
توقـف رسيـان عقـد اإليجـار عـى 
يف  األمنـي  التدقيـق  نتيجـة  ورود 

لفـرع. ا
مطلـوب  املسـتأجر  أن  تبـن  وإن 
اإلجـراءات  اتخـاذ  يتـم  أمنيًـا 
أصبـح  أن  بعـد  بحقـه  القانونيـة 

معلوًمـا. مكانـه 
وسـابًقا كان املسـتأجر يتوجـه، بعـد 
كتابـة العقد، إىل أقـرب مخفر رشطة 
ليقـدم طلبًا وميأل اسـتارة تفصيلية، 
للحصـول  كاملـة،  بياناتـه  تتضمـن 
عـى موافقـة من أجـل السـكن، عى 
أن يراجـع الطلـب ملعرفـة نتيجته بعد 

15 يوًمـا مـن تقدميه.
وتخضـع عقـود اإليجـار يف سـوريا 
للقانـون رقـم 6 الصادر عـام 2001، 
رشيعـة  "العقـد  أن  مـواده  وأهـم 
املتعاقديـن" وهـو ما يجعـل الطرفن 
عـى  يتفقـان  واملؤجـر(  )املسـتأجر 
أن مـدة معينـة للعقـد يتوجـب عـى 
املسـتأجر بعد انتهائها تسـليم العقار 
ملالكـه، ويف حـال امتناعه يتـم إلزامه 

القضاء. عـن طريـق 

سيدة سورية تجلس في أشعة الشمس في حي ركن الدين بدمشق - 15 آذار 2018 )عدسة شاب دمشقي(
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د. كريم مأمون

تشـابه  مـن  يبـدو  مـا  الرغـم  وعـى 
أن  إال  املصابـن  األطفـال  بـن  الشـكل 
نطـاق  يف  جـًدا  واسـعة  االختالفـات 
قدراتهـم، وذلك ألسـباب منها مـا يتعلق 
بشـدة املـرض، ومنها مـا يتعلـق بالبيئة 
املحيطـة ومدى إسـهامها يف التأهيل من 
عدمـه، ولذلـك يصعب التنبؤ عنـد الوالدة 

بدرجـة التأثـر باملـرض مسـتقباًل.

ما مضاعفات اإلصابة بمتالزمة 
داون؟ 

قد يكون األشـخاص املصابـون مبتالزمة 
داون أصحـاء متاًمـا وال يعانـون من أي 
أمـراض، وقد يكـون لدى بعضهـم اآلخر 
مشـاكل صحيـة، وتصبـح هذه املشـاكل 

أكـرث بـروزًا كلـا تقدمـوا يف العمر، 
ويمكن أن تتضمن تلك المضاعفات 

اآلتي:
عيـوب خلقيـة يف القلـب: يولـد حـوايل 
نصـف األطفال املصابـن مبتالزمة داون 
القلـب  أمـراض  أنـواع  بأحـد  مصابـن 
الخلقيـة،  وأشـهرها عى اإلطـالق الثقب 
فالـوت،  ورباعـي  القلبـي  الحاجـز  يف 
الجراحـة  العيـوب  هـذه  تتطلـب  وقـد 
يف مرحلـة الطفولـة املبكـرة، وقـد يتـم 
يُكتفـى  وأحيانًـا  بعـد،  فيـا  تأجيلهـا 

بالعـالج مـع املتابعـة فقـط.
تحـدث  الهضمـي:  الجهـاز  عيـوب 
لـدى  الهضمـي  الجهـاز  تشـوهات 
مبتالزمـة  املصابـن  األطفـال  بعـض 
داون، وقـد تتضمـن تشـوهات األمعـاء، 
خطـر  يـزداد  قـد  والـرشج.  واملـريء، 
اإلصابـة مبشـكالت هضمية، كاإلمسـاك، 
واالرتجـاع  الهضـم،  واإلسـهال، وعـرس 
املعـدي املريئـي، وغرهـا، ومـع تقـدم 

املصـاب  الشـخص  يعـاين  قـد  السـن 
البلـع. يف  صعوبـة  مـن  باملتالزمـة 

مشـاكل عينيـة: يعـاين نصـف أطفـال 
متالزمـة داون مـن مشـاكل يف الرؤيـة، 
كالحـَول وطـول النظـر وقـر النظـر 
وعـدوى العن املختلفة وتذبـذب املقلتن 
وامليـاه الزرقـاء والبيضـاء، وقـد يتطلب 
العـالج مجـرد ارتـداء نظـارة طبيـة أو 

تدخـاًل جراحيًـا يف بعـض الحـاالت.
مشـاكل أذنية: يعاين األطفـال املصابون 
األذن  التهابـات  مـن  داون  مبتالزمـة 
الوسـطى املتكـررة وهـذا قـد يؤثر عى 

. لسمع ا
يعـاين  مـا  دامئًـا  الفـم:  يف  مشـاكل 
األسـنان  تسـوس  مـن  املصابـون 
القـدرة  عـدم  بسـبب  اللثـة  والتهابـات 
عى غسـل األسـنان بكفـاءة، وقلـة إفراز 

الفـم. يف  اللعـاب 
 10% يعـاىن  الدرقيـة:  الغـدة  مشـاكل 
الغـدة  املصابـن مـن مشـاكل يف  مـن 
العظمـى  الغالبيـة  وتعـاين  الدرقيـة، 
مـن قصـور الغـدة ومـا تصاحبـه مـن 
أعـراض كالخمـول وزيادة الـوزن وبطء 
وآالم  والعقليـة  الجسـدية  االنفعـاالت 

والضعـف. العضـالت 
انقطـاع النفـس يف أثنـاء النـوم: نتيجة 
األنسـجة  يف  تحـدث  التـي  للتغـرات 
الرخـوة والتـي تـؤدي إىل إعاقـة مجرى 
الهـواء، يكـون املصابـون مبتالزمة داون 
عرضـة لخطر اإلصابـة بانقطـاع النفس 

االنسـدادي النومـي.
املصابـون  األشـخاص  ينـزع  السـمنة: 
بالسـمنة  اإلصابـة  إىل  داون  مبتالزمـة 

عـى نحـو أكـر مـن غرهـم.
مشـكالت الحبـل الشـويك: قـد يعـاين 
داون عـدم  املصابـن مبتالزمـة  بعـض 
اتسـاق الفقرتـن العلويتـن يف الرقبـة 

)التقلقـل الفهقـي املحوري( مـا يجعلهم 
عرضـة لخطـر إصابـة الحبـل الشـويك 

بسـبب فـرط متديـد الرقبـة.
ابيضـاض الـدم:  طفـل واحـد مـن كل 
100 طفـل تحـت سـن 5 سـنوات مـن 
داون  مبتالزمـة  املصابـن  األطفـال 

الـدم. برسطـان  لإلصابـة  معـرض 
للتشـوهات  نظـرًا  املناعـة:  اضطرابـات 
يف األجهـزة املناعيـة، يكـون األشـخاص 
املصابـون مبتالزمـة داون عرضـة لخطر 
الذاتيـة،  املناعـة  باضطرابـات  اإلصابـة 
واألمـراض  الرسطـان،  أنـواع  وبعـض 

املعديـة، مثـل االلتهـاب الرئـوي.
مشـاكل سـلوكية ونفسـية: قـد يحـدث 
لدى أطفـال متالزمـة داون فرط نشـاط 
مـن  البالغـون  يعـاين  وقـد  توحـد،  أو 
االكتئاب أو الوسـواس القهـري كا يزيد 
خطـر اإلصابـة مبـرض الزهاميـر، وتبدأ 
أعـراض الخـرف عندهـم بعمـر 50 عاًما 

. يبًا تقر

كيف يمكن رعاية المصاب بمتالزمة 
داون؟

رمبا يشـعر الوالدان بالصدمـة واإلحباط 
أن  يـدركان  عندمـا  والقلـق  والحـزن 
داون،  متالزمـة  مـن  يعـاين  طفلهـا 
ولكـن يجـب أن يعلـا أن دورهـا هـو 
الـدور األكـرث أهمية ومركزيـة يف تقرير 
مـدى نجـاح الطفـل يف مواجهـة املرض 
والتعايـش معـه، لذلـك عـى األهـل أن 
يتعرفـوا عـى كل مـا يخـص متالزمـة 
داون، وعليهـم أن يسـألوا األطبـاء عـن 
يتبادلـوا  وأن  الطفـل،  مسـاعدة  كيفيـة 
الخـرات مـع أهـال آخرين لديهـم طفل 
مصـاب مبتالزمة داون، وتشـمل خطوات 

العنايـة بالطفـل املصـاب:
إن  إذ  الرضيـع،  بتغذيـة  •االهتـام 

بعـض األطفـال تحـدث لديهـم صعوبة 
بالرضاعـة، بسـبب ضعف املـص لديهم، 
أو عدم التناسـق العصبـي الحريك الذي 
يتيـح للرضيـع مواءمـة املص مـع البلع، 
أو بسـبب صغـر تجويـف الفـم وضعف 
عضلـة اللسـان، وبهذه الحالـة يجب عى 
األم أن تسـاعد الطفـل يف لقـم الثدي مع 
الضغـط الخفيـف عـى الثـدي، ووضع 
الطفـل يف مسـتوى أقـرب للجلـوس مع 
إعطـاء فرصـة لراحـة عضـالت الفكـن 
كل بضـع دقائـق، وميكن لهـا أن ترضع 
ويف  أكـرث،  ومـرات  أصغـر  رضعـات 
الحـاالت الصعبـة التـي ال يسـتطيع فيها 

أمـه  ثـدي  مـن  الجيـد  املـص  الطفـل 
ميكـن لـألم شـفط الحليـب ووضعه يف 
زجاجـة اإلرضـاع إىل أن تقـوى عضالته 
ويسـتطيع املـص، وبهـذه الحالـة تجب 
وكميـة  الحلمـة  فتحـة  مراعـاة  عليهـا 
عـى  الطفـل  قـدرة  بحسـب  الحليـب 

املـص، واحتياجـات سـنه.
الخاصـة  الرعايـة  مراكـز  •مراجعـة 
للمسـاعدة يف تطويـر املهـارات الحركية 

الطفـل. عنـد  واالجتاعيـة  واللغويـة 
االجتاعيـة  األنشـطة  يف  •املشـاركة 
والرفيهيـة، عـى الرغـم مـن أن بعـض 
التعديـالت قـد تكـون مطلوبـة، ولكـن 
املصابـن  والبالغـن  لألطفـال  ميكـن 
باألنشـطة  االسـتمتاع  داون  مبتالزمـة 

والرفيهيـة. االجتاعيـة 
قـدرات  أن  مـع  االسـتقاللية،  •تشـجيع 
الطفـل املصـاب قـد تختلف عـن قدرات 
الدعـم  مـع  ولكـن  اآلخريـن،  األطفـال 
والتحفيـز وبعـض املارسـة قـد يصبح 
مثـل  بسـيطة  مهـام  أداء  عـى  قـادًرا 
تغليـف الغـداء وتدبـر أمـور النظافـة 

املالبـس. وخلـع 
•التعرَّف عى الخيارات التعليمية املناسـبة 
اعتـادًا عى احتياجات الطفـل، فقد يعني 
ذلـك حضور الفصـول العاديـة، أو فصول 

التعليم الخـاص، أو كليها.
والعمـل  للعيـش  فـرص  •استكشـاف 

املصـاب. تناسـب 
املصابـن  مـن  الكثريـن  أن  علـًا   
مبتالزمـة داون يعيشـون حيـاة سـعيدة 
مع أرسهم أو مسـتقلن، ويقـوم البعض 
بوظائف بـدوام جزيئ أو كامـل، وتكون 
للبعـض عالقات رومانسـية، ويتزوجون، 
لكـن تقـل القـدرة عـى اإلنجـاب لـدى 
املصابـن ذكـوًرا وإناثًا، ويعيـش العديد 

منهـم إىل سـن الخمسـن والسـتن.

تربية وأسرة

تعتبر متالزمة داون أشهر اضطراب والدي صبغي معروف بين الناس، وهي تتسم بمالمح جسدية مميزة، كميالن فتحة العين والعنق 
القصير والعريض واألنف األفطس وغيرها، كما تترافق بإعاقة ذهنية وتأخر في النمو، ويمكن أن تترافق ببعض المضاعفات الصحية 

األخرى.

متالزمة داون
مع التأهيل يمكن للمصاب أن يعيش حياة ُمرضية

هل من عالج لمتالزمة داون؟

ملتالزمـة  شـاف  عـالج  يوجـد  ال 
عالجـات  هنـاك  لكـن  داون، 
للمشـاكل الطبيـة املرافقـة، وكلـا 
تـم تشـخيص تلك املشـاكل بصورة 
مبكـرة أكـرث، كلـا ازدادت فـرص 
فقـد  أكـر،  بنجاعـة  معالجتهـا 
تحتـاج العيـوب القلبيـة والهضمية 
ميكـن  كذلـك  للجراحـة،  مثـاًل 
مـن  يحسـن  أن  املبكـر  للتدخـل 
مبتالزمـة  املصـاب  حيـاة  نوعيـة 
داون، فقـد يحتـاج بعـض األطفال 
يحتـاج  وقـد  الفيزيـايئ،  للعـالج 
النطـق  بعضهـم لرامـج معالجـة 
واللغـة، أما عنـد الكبـار فللمعالجة 
إذ  كبـر،  إيجـايب  تأثـر  املهنيـة 
تسـاعد املصاب مبتالزمـة داون يف 
تقبـل مكان عملـه واملحافظـة عليه 
ويف العيـش حيـاة مسـتقلة قـدر 

اإلمـكان.
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قد يوحي مصطلح "معالجة الصور الرقمية" للبعض بأنه مجرد عمليات تزيين الصور وإدخال بعض الزخارف 
عليها وتعديل ألوانها لتبدو بشكل مختلف، إال أن معالجة الصور الرقمية تتعدى ذلك، بل إنها تكاد ال تهتم 

بهذا الجانب من معالجة الصورة أصاًل.

منوعات

"الرحيلل يشلبه امللوت.. ما الفلرق بني 
امليلت،  جسلد  ملن  اللروح  تخلرج  أن 
يرحلل  أن  وبلني  اللراب،  فيلوارى يف 
جسلده فيدفن يف اآلفاق فلوق الراب؟ 
إن علادوا إىل أوطانهلم رجعلوا غرباء، 
أحوالهلم  وتحسلنت  هنلا  بقلوا  وإن 

عاشلوا كذللك غربلاء".
سللة  يف  "غربلاء  روايلة  جسلدت 
السلوري  والباحلث  للكاتلب  واحلدة"، 
الدكتور نلزار أباظة، الصلادرة عن "دار 
الفكلر" بدمشلق علام 2011، معانلاة 
الغربلة. إبلان حربهلم يف  السلوريني 

أن  أصعلب  ملا  غربلاء،  هنلا  "النلاس 
بللٍد غريلب"،  امللرء غريًبلا يف  يكلون 
عقلل  على  األفلكار  هلذه  سليطرت 
أصلان، يف أثناء مغادرته سلوريا نحو 

تركيلا.
أصلول  ملن  دمشلّقي  شلاٌب  أصلان 
رشكسلية، غلادر سلوريا متجًهلا نحو 
تلاركًا  تركيلا إلكلامل دراسلته هنلاك، 
خلفله جدتله وحبيبتله نارنيلا ووطًنلا 

أهلله منله. الحلرب ورشدت  طحنتله 
تبلدأ معانلاة أصلان يف الغربلة عنلد 
بلني  ضائًعلا  اسلطنبول،  إىل  وصولله 
اللذي  وامللكان  يجهلهلا  التلي  اللغلة 

. ه سليقصد
الغربلة  حيلاة  الروايلة  طرحلت 
تطحلن  التلي  العيلش  ومتطلبلات 
عايشله  اللذي  واللراع  الغريلب، 
السلوريون يف وطنهلم، وملا حمللوه 
وأحلام  وآالم،  ذكريلات  ملن  معهلم 
اصطدملت معظمها بواقلع مل يتصوره 
الشلباب الذيلن قدموا من مدن سلورية 
مختلفلة، هربًا ملن الراميلل املتفجرة 

اإللزاميلة. العسلكرية  الخدملة  أو 
الروايلة،  خلال  ملن  الكاتلب  عاللَج 
اللذي  األخاقلي  واالنحطلاط  الفسلاد 
النلزوح  واقلع  على  جزئًيلا  سليطر 
باألملس  محرًملا  كان  فلام  والتلرشد، 
أصبلح اليلوم مألوًفلا، وبلات القانلون 
والرشيعلة عند جزء من السلوريني يف 

النسليان. حقائلب 
باملقابلل، فلإن فئلة ملن الشلباب كان 
أو  رزٍق،  البحلث علن مصلدر  شلغلهم 
مقعلد درايس، فهلم ال يلدرون يف البلد 
اللذي نزحلوا إليله، هلل هلم ثقلاء أم 

مقبوللون؟
العملل  علن  فبعيلدون  اآلخلرون  أملا 
والعللم والسياسلة، وبعضهلم ملا زال 
مصدوًملا ملن ثقافلة البلد التي تشلبه 

إىل حلٍد كبلر ثقافلة وطنله.
هملوم  يحمللون  أُنلاٌس  الغربلة  يف 
وطنهلم، وشلوًقا الهًبلا إىل بلدانهلم، 
الثلورات  عواصلف  اجتاحتهلا  التلي 
الطغلاة  علروش  وهلزت  والتغيلر، 

الشلعوب. دملاء  وسلالت 
النظلر  وجهلات  تنطللق  هنلا  وملن 
ويحتلد  األصلوات  وتتعلاىل  املختلفلة 
يف  وأصدقائله  أصلان  بلني  النقلاش 
وأفلكاًرا  آراء  حمللوا  الذيلن  تركيلا، 
معظلم  تحلول  حيلث  عنله،  مختلفلة 
محلللني  إىل   ،2011 بعلد  السلوريني 
سياسليني وخراء عسلكريني بحسلب 

أصلان. رأى  ملا 

ما معنى أن يكون 
اإلنسان غريًبا؟

غرباء في سلة واحدة

كتاب

عنب بلدي - عماد نفيسة

إن جعـل اآللـة "تـرى" مل يكن مهمة سـهلة يف 

املايض فالوصـول إىل "إدراك الصـور" يتطلب 

قـدرة معالجة مل تكـن متوفرة مـع بداية ظهور 

فعمليًـا  الحـايل  وقتنـا  يف  أمـا  الحواسـيب، 

نسـتخدم هذه التقنية بشـكل يومي يف هواتفنا 

املحمولـة، كا تسـتخدم من قبـل الحكومات يف 

شـتى املجاالت األمنيـة واملدنية والعسـكرية.

معالجـة الصـورة الرقميـة تبـدأ مـن الكامـرا 

والتـي تكـون مبثابـة العـن التـي يسـتخدمها 

الصـور  فيسـتقبل  األشـياء،  إلدراك  الحاسـوب 

منهـا ويكمـل بقيـة املهمـة عـن طريـق برامج 

مرمجـة مسـبًقا، فيحلـل الـ pixels ويسـتنتج 

شـكل ولون ونوع الجسـم املوجود يف الصورة، 

ويقـوم باتخـاذ اإلجراء املناسـب بعدها بحسـب 

املجـال الـذي يعمـل فيه.

تطبيقات معالجة الصورة الرقمية 
)DIP(

خوارزميات التعرف عى الوجوه

بإمـكان الهواتـف املحمولـة الحديثـة التعـرف 

عـى وجـوه األشـخاص ومتييزهـا عـن بعضها 

يف تطبيقـات التصويـر خاصـة، فنالحـظ عند 

املحمـول ألخـذ صـورة  الهاتـف  فتـح كامـرا 

"سـيلفي" كيـف يقـوم الرنامـج برسـم مربع 

عـى وجهـك ووجه من معـك يف الصـورة، كا 

تقوم مواقـع التواصل االجتاعـي بنفس املهمة، 

والغايـة من هـذه العملية تخـدم الجانب األمني 

. لبًا غا

املطـارات  يف  الخوارزميـة  تسـتخدم  كـا 

ومحطـات امليـرو واألماكـن العامـة املختلفـة، 

والغايـة أمنيـة يف الغالب فيمكـن للرشطة مثاًل 

العثـور عـى مشـتبه بـه بـكل سـهولة.

مراقبة الطرقات
واألوتوسـرادات  الطرقـات  مراقبـة  تعتـر 

الضخـم  العـدد  مـع  صعبـة  مهمـة  الكبـرة 

للسـيارات واختـالف أنواعها وأشـكالها إضافة 

املسـافات. لطـول 

اسـتخدام  مـع  يـرًسا  أكـرث  املهمـة  أصبحـت 

املشـكلة،  هـذة  لحـل   "DIP" تطبيقـات 

كبـر  بجـزء  تقـوم  الرقميـة  فالكامـرات 

أماكـن  يف  تثبيهـا  يتـم  إذ  اآلن،  املهمـة  مـن 

معينـة،  مسـافات  وعـى  للطريـق  كاشـفة 

ومبسـاعدة الحاسـوب املركـزي ميكـن معرفـة 

عـدد السـيارات املسـتخدمة للطريـق وأنواعهـا 

واملشـبوهة،  املخالفـة  السـيارات  واكتشـاف 

باإلضافـة إىل مالحقـة وتتبـع سـيارة معينـة.

في المجال العسكري
عندمـا نشـاهد مقاطـع الفيديـو املسـجلة مـن 

قصـف  توضـح  والتـي  الطائـرات،  شاشـات 

األرضيـة. األهـداف 

حـول  ترسـم  التـي  الصغـرة  املربعـات  تلـك 

الهـدف وتحدده هـي بالحقيقة كامـرات عادية 

أو حراريـة، يقوم حاسـوب الطائرة باسـتخدام 

تطبيـق"DIP"، ليتعـرف الطيـار عـى الهدف 

وسـهولة. برسعة 

وتوجيـه  ومتييزهـا  األهـداف  عـى  التعـرف 

الصواريـخ والقنابـل، مـن أبـرز املهـات التي 

تعتمد عى "DIP"، وتسـتخدم بشـكل أسـايس 

النفاثـة  والطائـرات  "الـدرون"  طائـرات  يف 

إضافـة إىل األسـلحة املوجهة لألهـداف األرضية 

كالدبابـات واملدافـع وبشـكل أسـايس أيًضا يف 

منظومـات الدفـاع الجـوي.

سينما

"الناجي المختار"..
المؤامرات التي حيكت لكل شيء

منذ اختيلار توم كركامن، وهلو وزير متواضع 
لرئاسلة  كمرشلح  األمريكيلة،  الحكوملة  يف 
للرئيلس  خلًفلا  األمريكيلة  املتحلدة  الواليلات 
السلابق وأعضلاء حكومته كافلة، الذيلن قتلوا 
األملر  كان  "الكونغلرس"،  مبنلى  انفجلار  يف 

يتعللق مبؤاملرة كلرى تتعلرض لهلا الدوللة.
ولكلن على عكلس ملا هلو متوقلع بالنسلبة 
للمخطلط املوضلوع مسلبًقا واللذي كان تلوم 
ملن  متكلن  شلطرنج،  حجلر  فيله  كريكلامن 
قيلادة دولتله نحلو بلر األملان على الرغم من 
علرشات الصعوبلات التي تعرض لهلا، وعرشات 

املؤاملرات التلي حيكلت له.
مسلسلل "الناجي املختلار" هو دراما سياسلية 
أمريكيلة، ملن إعلداد ديفيلد غاغينهايلم، بلدأ 
علرض جزئله األول، يف أيللول من علام 2016، 
عى قناة هيئلة اإلذاعة والتلفزيلون األمريكية.
تبلدأ عقدة املسلسلل، من أداء كريكلامن اليمني 
الدسلتورية يف البيلت األبيلض، قبلل أن يلدرك 
ملا هو مقلدم عليله من علرشات أو مئلات من 
األملور العالقلة، فيام اختلار طريق الشلفافية 
والوضلوح أمام شلعبه ألداء مهامله وفك العقد 
اللذي يتعرض لهلا مكرًرا عبلارة "سلنفعل هذا 

طريقتي". على 
ما مييلز الجزء األول هو تسلارع وترة األحداث 

بينهلا  فيلام  والحللول  العقلد  وتبلادل  فيله، 
باإلطلار الزمني وامللكاين، فنجح املسلسلل يف 
الناحيلة السياسلية أو الجانلب السليايس منه 
وفشلل يف جانلب الحركلة فيله، ال سليام ملن 
اعتلامد دولة كالواليلات املتحلدة األمريكية يف 
"الكونغلرس" على  ماحقلة مفجلري مبنلى 
عميللة واحلدة  يف الرشطلة الفيدراليلة ومعها 
زميلهلا، والتلي تتمكلن ملن اكتشلاف املؤامرة 
التلي حيكلت للرئيلس األمريليك الحلايل ومن 

هلم خللف املؤامرة.
الجلزء  يعتلر  ذللك  ملن  الرغلم  وعلى  لكلن 
األول شليًقا، على عكلس الجلزء الثلاين اللذي 
تشلكل كل حلقلة فيله أزملة على حلدة، ملا 
يشلبه املسلسلات التلي تعلرض يف كل حلقلة 
عنوانًلا عى حلدة، ولكن يف مسلسلل "الناجي 
املختلار" هنلاك بعلض الرابلط بلني الحلقلات 
واألحلداث ملا يلؤدي إىل قليلل ملن املللل للدى 

املشلاهد.
يحاول املسلسلل عرض حل املشلاكل للمشلاهد 
على أنهلا تتلم بطريقلة منطقيلة وليلس عن 
طريلق أبطال خارقلني أو حلول خارقلة للعادة، 
ولكلن هنلاك حللواًل قد تكلون غلر منطقية أو 
أجلزاء منهلا مفقلودة ال تعطي املشلاهد الربط 

املطللوب بلني خطوطها.

األزملات التي تعلرض لها توم كركامن ليسلت 
مقترة على الجانب السليايس والدبلومايس 
بالنسلبة لحكمله وإدارتله لشلؤون البلاد، بلل 
متتد ملن الحلقلة األوىل لتطال عائلتله املؤلفة 

ملن زوجتله وابنه املراهلق وطفلتله الصغرة.
العملل املؤللف ملن ثاثلة أجلزاء على امتلداد 
53 حلقلة حلاز على 7.7 ملن تقييلم  52 أللف 
متابع على موقلع "IMDB"، وهو ملن بطولة 
كيفرسلرالند، وماغلي كيلو، وإيطاليا ريتيش، 
وناتاشلا ماكيلهون، وعلدن كانتو، وملن إنتاج 

."Netflix"و "ABC" شلبكة

معالجة الصور الرقمية.. 
كيف يميز هاتفك الوجوه؟
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https://www.enabbaladi.net/archives/265398
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حلول العدد السابق

تسالي

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

عروة قنواتي 

الحريلق املمتلد إىل بيلت  النلادي امللليك ليلس 
جديلًدا وليلس مفاجًئلا أبلًدا، على العكس فإن 
هلذا النلوع ملن الحرائلق قلد يحلدث يف أكر 
األنديلة  وأعرقهلا، لحساسلية وتقلبات مشلهد 

الكلرة األوروبيلة بلني املوسلم واآلخر .

أو  اإلطفلاء  أجهلزة  أن  يلرز  هنلا  فالجديلد 
النيلة بالقضلاء على الحريلق ملا زاللت فاترة 
أو معدوملة التأثلر، وملا إن يصحلو التشلكيل 
امللليك الجريح ملن اإلغامء املؤقلت أو الغيبوبة 
الغيبوبلة  نفلس  إىل  يعلود  حتلى  الريعلة، 
الثقيللة  والنتائلج  املنافسلة  الرضبلات  بفعلل 

الفعاللة.  والضلامدات غلر 

آخلر الهزائلم كانلت، السلبت 24 ملن ترشيلن 
الثلاين، أملام نلادي إيبلار يف الجوللة الثالثلة 
علرشة ملن اللدوري اإلسلباين، ثاثيلة نظيفة 
وسلوء الحلال املعتلاد يثلر التسلاؤل مجلدًدا، 
هلل هناك ملن يعلرف باألخطلاء التلي حولت 
لألنديلة  عبلور  مملر  إىل  املخيلف  الفريلق 

لتحسلني مراكزهلا على سللم الرتيلب؟

هلل هنلاك من يشلعر بلأن جمللة " للن يكون 
هنلاك ألقاب للمليك هذا املوسلم" قلد متتد إىل 
مواسلم قادملة وبحلرة وهزائلم يف الجيلب 

ويف الخزائلن؟

هلل الوضلع يف دوري أبطلال أوروبلا مطمنئ 
العام؟ هلذا 

ال يكفلي أن نلقي الللوم عى امللدرب برأيي، وال 
عى اللذي سلبقه وال على أداء الاعبلني الذي 
ميثللون الفريلق األبيلض شلئنا أم أبينلا هلذا 
العلام، و ال يكفلي أن نقلول إن اإلدارة تشلاهد 
الحريلق وال تسلعى إلطفائه والعودة إىل سلر 

املنافسلة رويلًدا رويًدا.

على ملا يبلدو، فلإن الفريلق بأكملله ملا زال 
يرفلض الصحلوة على وقلع رحيل زيلن الدين 
زيلدان واللدون كريسلتيانو روناللدو، ملا زال 
تأثلر  تحلت  نامئلني  الفريلق  نجلوم  بعلض 
املخلدر يف تللك الحقبلة الزمنية، التلي جاء من 
يعملل بعدهلا وهلو جوللني لوبتيغلي ورحلل 
أيًضلا، وهلا هلو سلانتياغو سلوالري امللدرب 
املؤقلت يصبلح أساسلًيا حتلى نهاية املوسلم، 
لكن املشلكلة تلزداد، ورقعة الحريلق متتد أكر 

يوًملا بعلد يوم.

ال ضر إن سلجلنا األسلف عى إصابات الفريق 
والاعبلني أو الحظ العاثلر يف مواجهة املرمى، 
الجديلد  امللدرب  شلجاعة  نحيلي  أن  واألفضلل 
بتحريلك دكة البلدالء والثقة يف الشلباب لعلهم 
ينتشللون الريلال املرعلب )سلابًقا( ملن وحلل 
الهزائلم والراجلع قبلل نهاية املوسلم الحايل.

قد تكلون التوقفلات الدولية للبطلوالت املحلية 
ومحاوللة  األللق  السلرجاع  رسيعلة  فرصلة 
التحلرك قلدر املسلتطاع داخلل النلادي امللليك 
لتحسلني النتائلج، وسلتبقى الفرصلة الذهبية 
يف االسلراحة ملا بني الذهلاب واإليلاب، لعلنا 
ال نفقلد أثلر املنافسلة بغيلاب ممثلل العاصمة 
اإلسلبانية مدريلد، وال نشلعر بلأن مباراته مع 
أي فريلق يف الدوري اإلسلباين تحصيل حاصل 

ال تسلتدعي االنتبلاه والركيلز والحضلور.

الملكي  غيبوبة 
مستمرة 

أفقي
آيل يعمل عمل االنسان يف الصناعة - خوف . 1

مريض

عاصمة فنزويال - للنفي. 2

أجادل يف البيع والرشاء - عمل يجب القيام . 3

به

معتِد - جهاز لغزل النسيج. 4

جزيرة مرية يف البحر األحمر. 5

تحول اليء من مادة طرية إىل ألياف. 6

حرف للداللة عى املعنى - تاجر الفراء. 7

عشبة طبية توصف للقحة. 8

ملتقى العصابة - تسبب بضعف السمع. 9

االنقل . 10 مجموعة عربات مرتبطة الستعاالت 

- مؤسسة صحافية

عمودي
يستعان به عى ركوب الفرس - حجر البناء. 1

2 . - الصحراء  يف  مزروعة  مناطق  مجموعة 

للنداء

300 ضعًفا . 3 تقفز  مؤذية  مخلوقات صغرة 

من طولها - نصف بواسر

ثالثة أرباع وارف - من أوراق اللعب. 4

تسدان ونستغني عن اآلخرين - حرفان من . 5

نور

هّز. 6

أشكال وأمناط مرسومة - هدم بشدة. 7

حرفان من صاغ - نبات يشبه الفجل. 8

بلد املليون شهيد - ثعبان شديد السمية. 9

 حضارة ما بن النهرين -. 10

 بنت النبي محمد )ص(

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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الواضـح أن املقارنـة غـر عادلـة، إذ يلعب 
يف بطولـة كأس العـامل 32 منتخبًـا مـن 
قـارات العـامل جميعهـا، بينـا ال يلعب يف 
كأس العـامل لألنديـة سـوى نـاٍد واحد عن 
كل قـارة، وهـذا مـا جعـل حجم املنافسـة 

توضـح الخلـل بـن املقارنتن.
لكـن بالعودة إىل تاريخ تأسـيس املسـابقة 
نـرى أن الهـدف الذي كان منهـا هو تحديد 

مـن هو بطل العـامل لألنديـة يف كل عام.

تاريخ المسابقة
اللجنـة  عـى  البطولـة  فكـرة  عرضـت 
القـدم  لكـرة  الـدويل  التنفيذيـة لالتحـاد 
)فيفـا(، يف أيلـول 1993، يف الس فيغاس 
بالواليـات املتحـدة األمريكيـة، عـن طريق 
السـابق،  ميـالن  يس  إي  نـادي  رئيـس 

برلسـكوين. سـيلفيو 
ويف عـام 1997 اختـار "فيفـا" الرازيـل 
مـن  كان  والتـي  البطولـة  السـتضافة 
املخطط أن تقـام عـام 1999 إال أنها أجلت 

.2000 عـام  إىل 
 1999 عـام  كان  األول  الرسـمي  اإلعـالن 
عـن بطولـة جديـدة يشـارك فيهـا أبطـال 
االتحـادات القارية إلضفاء نـوع من تكافؤ 
الفـرص ملعرفـة من هـو أقوى نـاٍد يف كل 
سـنة، األمـر الذي مل يكن يسـر عـى هذا 

النحـو يف بطولـة كأس "الكونتيننتـال"، 
دوري  بطـي  بـن  تجمـع  كانـت  والتـي 

أبطـال أوروبـا وكأس ليرتادوريـس.
أقيمـت كأس العـامل لألنديـة للمـرة األوىل 
عـام 2000، إال أنهـا مل تُقـم بن موسـمي 
2001 و2004 ألسـباب تسـويقية، وتقـام 
البطولـة منذ 2005 بشـكل منتظـم، حيث 
الرازيـل  هـي  دول  أربـع  اسـتضافتها 

واليابـان واإلمـارات واملغـرب العـريب.
14 نسـخة  9 أنديـة مختلفـة يف  وفـازت 
سـابقة، وميتلـك برشـلونة وريـال مدريد 
اإلسـبانيان الرقـم القيايس يف عـدد مرات 
الفـوز بواقع ثالثـة ألقاب، ويـأيت خلفها 
نـادي كورينثيانز الرازيـي برصد لقبن، 
بينـا فـاز كل مـن إي يس ميـالن وإنـر 
باولـو  سـاو  وناديـي  اإليطاليـن  ميـالن 
ومانشسـر  الرازيليـن  وإنرناسـينوال 
يونايتـد اإلنكليـزي وبايرن ميونـخ األملاين 

بلقـب البطولـة مـرة واحدة.

مقترحات لتوسيع المسابقة 
يسـعى رئيـس االتحاد الدويل لكـرة القدم، 
السـويرسي جيـاين إينفانتينـو، لتوسـيع 
البطولـة مـن سـبعة أنديـة إىل 32 أو 24 
ناديًـا، وقد طـرح األمر يف عدة مناسـبات، 
أوالهـا يف ترشيـن الثاين من عـام 2016.

األنديـة  مونديـال  أن  إنفانتينـو  ويـرى 
الـذي يشـارك فيـه أبطـال أوروبـا وآسـيا 
وإفريقيـا وكونـكاكاف وأقيانويسـا وكوبا 
ليبارتدوريـس يف أمريـكا الجنوبية، معقد 
صعـب،  وتوقيتـه  صيغتـه،  ناحيـة  مـن 
وأن املسـابقة ليسـت عـى قـدر كاف مـن 

"الحاسـية".
وتحـدث إنفانتينو آنـذاك لصحيفة "موندو 
مسـألة  حـول  اإلسـبانية  ديبورتيفـو" 
تطويـر البطولـة، وقـال إن "كـرة القـدم 
يف يومنـا هـذا ال تتمحـور حـول أوروبـا 
الجنوبيـة وحسـب، بـل تشـمل  وأمريـكا 
العـامل، وبالتـايل فعـى فيفا إنشـاء كأس 
عـامل لألندية تكـون أكـرث أهمية بالنسـبة 
لألنديـة والجمهـور حـول العـامل عى حد 

ء". سوا
ناقـش  الحـايل،  العـام  مـن  أيـار  ويف 
إلعـادة  جديديـن  مقرحـن  "فيفـا" 
تشـكيل كـرة القدم عـى مسـتوى العامل، 
بطولـة  توسـيع  إمكانيـة  ضمنهـا  ومـن 

لألنديـة. العـامل  كأس 
وبحـث "فيفـا" مـع االتحـادات القاريـة 
كل  لألنديـة  العـامل  كأس  إقامـة  للعبـة 
أربع سـنوات، وضـم 24 فريًقـا، ألهداف 
وزيـادة  باالقتصـاد  مبعظمهـا  تتعلـق 
األربـاح، إذ ذكـرت صحيفتـا "نيويـورك 

نهايـة  تاميـز"، يف  و"فايننشـال  تاميـز" 
نيسـان املـايض، أن مجموعـة مـن الرشكات 
عرضت ما يصـل إىل 25 مليـار دوالر إلقامة 
هـذه البطولـة إضافـة إىل بطـوالت أخـرى 
مقرحـة، مشـرًة إىل أن االقراحـات متثلت 
بزيـادة عـدد فـرق كأس العـامل لألندية التي 
ينافـس فيهـا أبطـال القـارات، ولكـن تلـك 
املناقشـات مل يحـدد موعـد أخـر النتهائها.

 وقـال إنفانتينـو، يف تريح سـابق مطلع 
أبـدت  رشكات  إن  املـايض،  نيسـان  شـهر 
اهتامها بنسـخة موسـعة مـن كأس العامل 

. لألندية
وأملـح رئيـس االتحاد الـدويل لكـرة القدم 
أن "فيفـا" يتجـه إىل تبنـي نسـخة أكـر 
خـالل  وتابـع  السـنوية،  البطولـة  مـن 
املؤمتـر الصحفي عـى هامش املناقشـات، 
"درسـنا األمـر وتحدثنـا مع مجلـس فيفا 
النـاس،  يحبـه  يشء  عمـل  يف  ونرغـب 
بالفعـل  اهتامهـا  أبـدت  رشكات  وهنـاك 

وتلـك عالمـة جيـدة".
ويف مناسـبة أخرى، عـاد إنفانتينو لتكرير 
رغبته يف زيـادة عدد األندية عـى الرغم من 
عـدم ظهـور قرار نهـايئ يف مجلـس االتحاد 
الـدويل للعبـة، ما جعـل مصـر البطولة غر 
واضـح، ولكنها مسـتمرة عى شـكلها الحايل 

حتـى عـام 2020 يف أقل تقدير.

ريال مدريد مرشح لرقم قياسي في 
البطولة الحالية

سـحب االتحـاد الدويل لكـرة القـدم قرعة 
مطلـع  لألنديـة،  العـامل  كأس  مسـابقة 
أيلـول املـايض، والتي سـتقام يف اإلمارات 
ترشيـن  مـن   12 يف  املتحـدة،  العربيـة 

الثـاين الحـايل.
اإلمـارايت  العـن  نـادي  وسـيخوض 
بطـل اإلمـارات وصاحـب األرض، املبـاراة 
النيوزيلنـدي،  ولنغتـون  أمـام  االفتتاحيـة 
فيـا أسـفرت القرعة عـن مواجهـة الفائز 
يف املبـاراة االفتتاحيـة مـع نـادي الرجي 

التونـيس بطـل القـارة اإلفريقيـة.
ويف املواجهة الثانية سـيخوض بطل آسـيا 
كاشـيا اليابـاين مواجهة مع نـادي وادي 
الحجـارة املكسـييك، فيـا يلعـب الفائـز 
اإلسـباين  مدريـد  ريـال  مـع  املبـاراة  يف 
بطـل أوروبـا وحامل اللقب يف النسـختن 
للنـادي  البـاب  يفتـح  مـا  األخرتـن، 
جديـد  قيـايس  رقـم  بتسـجيل  املدريـدي 
مـرات  ثـالث  البطولـة  يحقـق  نـاٍد  كأول 

متتاليـة.
قبـل  الجنوبيـة  أمريـكا  وسـيظهر بطـل 
ريـال مدريـد بيـوم واحـد حيـث يلعـب 
يف قبـل النهـايئ ضـد بطـل إفريقيـا أو 

ولنغتـون. أو  العـن 

بال كثيرين من عشاق الكرة يدور حول من هو أفضل ناٍد في العالم، وهل مسابقة كأس العالم لألندية التي تقام في كل تجيب مسابقة كأس العالم عن السؤال المتعلق بأفضل منتخب في الكوكب، في كل أربع سنوات، ولكن سؤااًل يتردد في 
عام كفيلة بهذه اإلجابة؟

هل تعبر مسابقة كأس العالم لألندية
 عن النادي األفضل في العالم؟

ديديه دروغبا 20 عاًما من العطاء

أكثر العب إفريقي سجل في دوري األبطال
المجموع الكلي لألهداف 44 هدًفا

36 هدًفا مع نادي تشيلسي

3 أهداف مع نادي غلطة سراي 

5 أهداف مع مرسيليا

أبرز إنجازات الالعب مع األندية

لعب 679 مباراة

سجل 297 هدًفا

إنجازاته مع منتخب 
بالده كوتديفوار

104 مباراة

65 هدًفا

األلقاب التي حملها مع  
تشيلسي اإلنكليزي

 
الدوري اإلنكليزي 4 مرات

كأس االتحاد اإلنكليزي 4 مرات

دوري أبطال أوروبا 1 

كأس الدرع الخيرية 2

كأس الرابطة اإلنكليزية 3 
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05-03
2015

نبيل الشربجي

نرشت صحيفة "عنب بلدي" خرًا عن تعميم 
أصدرته "مديريُة الربية والتعليم" يف إدلب، 

موجٍه إىل املجمعات الربوية واملدارس العامة 
يف املناطق املحررة يقيض مبنع تداول صور 

لَعلَم النظام، ومَينع، منًعا باتًا، تدريَس أي 
د النظام البائد. مادة، أو فقرة، أو فكرة، مُتَجِّ

الحقيقة أنه لو استطاَع فناٌن مختصٌّ بل 
"الجرافيك" تجسيَد هذا التعميم يف لوحة، 

وتعليَقُه عى أحد الجدران يف ساحة 
عامة، ألصبح من واجبنا نحن السوريني أن 
نخفَّ إليه فرادى وجامعات، للفرجة عليه، 
واالستمتاع مبا ورد فيه من ذكاء وفطنة، 
وِدقَّة يف اإلصابة، ثم يستل كل واحد منا 

موبايلَه ويأخذ للتعميم صوًرا من مختلف 
الزوايا، وبعد ذلك يتصل بأهله ومعارفه 

ويقول لهم: تعالوا تفرجوا عى إبداعات 
جبهة النرة وهيئة تحرير الشام يف مجال 
إسقاط نظام ابن حافظ األسد االستبدادي. 

والله يا جامعة إنه أمٌر ال يخطر يف بال إنس 
أو جن. تخيلوا: لقد منعوا أي مواطن يعيش 
يف املناطق "املحررة" من حمل علم النظام 

والسر به يف الشوارع، وَمْن تسول له نفُسه 
اَرُة بالسوء "متجيد" النظام بشكل عام،  األَمَّ
أو أحد رموزه فا يلوَمنَّ إال نفسه.. وبعدما 

ننتهي من إباغ أحبتنا بالخطب الجلل؛ نأيت 
بالخطاطني الكبار ونكتب تحت اللوحة 

الجرافيكية، بخط الثُّلُث، عبارات من قبيل: 
انظر بعينك وارحم بقلبك. يا ناظرين بنظرة 
حسد أشكيك لواحد أحد. وال بأس من جعل 

مسك الختام عبارة من قبيل: َعّدي بس أوعى 
التحدي، أو: ال تلحقني مخطوبة.

إن ما يدعو للفرجة، وللعجب، براحة، 
هو أن هذا التعميم صدر يف أواخر سنة 

2018، أي بعد ميض سبع سنوات ونصف 
السنة عى قيام الثورة السورية، وبعد ثاث 

سنوات ونصف السنة عى مغادرة نظام 
األسد ملحافظة إدلب واستياء جبهة النرة 

وحلفائها املقربني من تنظيم "قاعدة الجهاد" 
عى مقدرات الشعب املسكني الذي وصلت 

روحه إىل مناخره من حقارة النظام وقذائفه 
وصواريخه وبراميله من جهة، ومن استبداد 

التنظيامت الرجالية والنسائية التي َفرََّخها 
تنظيُم القاعدة، من محاكم رشعية، وحسبة، 

ورشطة زالم، ورشطة نسوان، وأمر باملعروف 
ونهي عن املنكر، وإخوان، وطليعة، وتكفر 
وهجرة، وأمراء، وساطني حاشاكم وحاشا 

الطيبني من أمثالكم.   
إذا أردتم، يا مصدري هذا التعميم، أن تعرفوا 

كم أنتم متخلفون، ومتخاذلون، وإمَّعات، 
ارجعوا إىل التاريخ القريب، يوَم شكلنا، 

نحن الثوار املعادين الحقيقيني لنظام األسد،  
يف سنة 2011 )حينام كان نظام األسد 

مدجًجا بجيشه ودباباته وعساكره وفروع 
مخابراته وقطعان شبيحته( تجمًعا للنقابيني 

واملثقفني، ورصنا نجتمع، نهاًرا، جهاًرا، يف 
مطعم "األورينت هاوس"، وكل واحد منا 
يلف علم الثورة القاميش حول رقبته، بعد 

أن تم االتفاق عى استبعاد علم النظام عن 
تجمعات الثوار نهائًيا، وخال أقل من ثاثة 
شهور، مل يعد بإمكان أي إنسان أن يتلفظ 
بكلمة مبارشة، أو ملغوزة، تتضمن مديًحا 

لنظام اإلجرام، وال حتى بعبارة تشر إىل أنه 
نظام "ال بأس به".. ولو أن أحًدا قال عبارة 

كهذه العترناها "كفريّة" ال يجوز معها أي 
استغفار! أي نعم.

جبهة النصرة تجدد 
الحرب على النظام

أنور البني يشق طريق العدالة للسوريين من أوروبا

عنب بلدي - خاص

"هـذا ليس رشفًا شـخصيًا، وهو اعـراف بالعمل 
الشـاق الـذي يقوم بـه العديـد من النـاس الذين 
كان يل رشف العمـل معهـم مـن أجـل السـعي 
حقـوق  مبـادئ  وتطبيـق  العدالـة  تحقيـق  إىل 
اإلنسـان"، بهذه الكلـات علّق املحامي السـوري 
أنـور البني عـى فوزه بجائـزة أملانية- فرنسـية، 
الدفـاع عـن حقـوق اإلنسـان يف  لجهـوده يف 

. يا سور
وذكـر بيـان صـادر عـن الخارجيـة األملانية، يف 
21 مـن ترشيـن الثـاين، أنـه مبناسـبة مـرور 
الذكرى السـنوية الـ 70 إلعالن حقوق اإلنسـان، 
تم تكريـم 15 شـخًصا من املدافعـن عن حقوق 
الفائزيـن  بـن  ومـن  العـامل،  حـول  اإلنسـان 

البني.  أنـور  املحامـي 
وقـال البنـي لعنـب بلـدي، "أواًل هنـاك اهتـام 
للوضـع يف سـوريا وحقـوق  سـيايس موجـه 
سياسـية  رسـالة  هنـاك  ثانيًـا  فيهـا،  اإلنسـان 
واضحـة بدعـم مـا نقوم بـه من جهود ملحاسـبة 
ضـد  واملجرمـن  الحـرب  مجرمـي  ومحاكمـة 
اإلنسـانية يف سـوريا، وهذه الرسـالة هي رسالة 
إيجابيـة، يجـب أن يتـم تطويرها بحيـث ال ميكن 
ارتكبـت  مجرمـة  شـخصية  أي  تأهيـل  إعـادة 
جرائـم ضـد اإلنسـانية أو جرائـم حـرب، ومنـع 

مشـاركتها بـأي مرحلـة انتقاليـة أو انخراطهـا 
بـأي مفاوضـات ممكـن أن تكـون مدخـاًل لحل 

سـيايس".
للدراسـات  السـوري  "املركـز  مديـر  البنـي 
واألبحـاث القانونيـة"، وكان لـه دور فاعـل يف 
إصـدار مذكـرات التوقيـف األملانيـة الفرنسـية، 
بحـق عـدد مـن رمـوز النظـام السـوري، كان 
آخرهـا مذكـرة االعتقـال الدوليـة التـي أصدرها 
القضاء الفرنـيس، مطلع ترشين الثـاين الحايل، 
بحـق ثالثة من ضبـاط مخابـرات النظـام، وهم 
رئيـس املخابـرات الجويـة جميل حسـن، ومدير 
فـرع  ورئيـس  مملـوك،  عـي  القومـي  األمـن 
السـالم  عبـد  الجويـة  املخابـرات  يف  التحقيـق 

محمـود.
كـا عمـل عـى إصـدار املدعـي العـام األملاين 
بعـد  حسـن،  جميـل  بحـق  توقيـف  مذكـرة 
سـابقون. معتقلـون  قدمهـا  جنائيـة  شـكوى 
ويضيـف البنـي عـن الجائـزة، "هـذه الجائزة 
كانـت معنونـة باسـمي، لكنها باألخـص كانت 
تعنـي كل ضحايـا هـذه الجرائـم، وكل ضحايا 
جميًعـا  لنـا  أمـل  رسـالة  هـي  االنتهـاكات، 

كسـورين أن هنـاك مـن يهتـم بقضيتنـا".
ملعاقبـة  تسـتمر  أن  ويجـب  بـدأت  "العدالـة 
جميـع املجرمن يف سـوريا بـكل االتجاهات"، 
املمكـن  "مـن  أنـه  معتـرًا  البنـي،  أضـاف 

مـن  هنـاك سـوريا جديـدة خاليـة  تكـون  أن 
املجرمـن وال ميكـن أن تتـم مبشـاركة هـؤالء 

املسـتقبل".  يف  وجودهـم  أو  املجرمـن 
البنـي مـن مواليـد مدينـة حـاة عـام 1959، 
محاميًـا  وعمـل  الحقـوق  كليـة  يف  تخـرج 
واشـتهر بدفاعـه عـن معتقي الـرأي، وخاصة 

.2000 بعـد "ربيـع دمشـق" عـام 
البحـوث  مركـز  رئيـس  منصـب  البنـي  شـغل 
االتحـاد  مـن  بتمويـل  القانونيـة  والدراسـات 
األورويب، الـذي كان يهـدف لتدعيـم وتعزيـز 
حقـوق اإلنسـان يف سـوريا، لكـن املركـز تـم 
بعـد  السـورية  السـلطات  مـن  بأمـر  إغالقـه 

.2006 عـام  البنـي  اعتقـال 
بعـد إطـالق رساحـه يف عـام 2011، اسـتمر 
يف الدفـاع عن حقـوق املعتقلـن إىل أن اضطر 
ليسـتقر   ،2014 نهايـة عـام  ملغـادرة سـوريا 
العمـل  يف  اسـتمر  حيـث  بأملانيـا،  برلـن  يف 
عـى فتـح ملفـات مجرمـي الحرب يف سـوريا 
وتدعيـم  األورويب،  القضـاء  أمـام  ملحاسـبتهم 

مبـادئ العدالـة االنتقاليـة. 
وحصـل البني عـام 2008 عى جائـزة "الخط 
اإلنسـان  حقـوق  عـن  للمدافعـن  األمامـي" 
حقـوق  جائـزة  وعـى  للخطـر،  املعرضـن 
اإلنسـان مـن قبـل الرابطـة األملانيـة للقضـاة 

.2009 عـام 

)frontlinedefenders.org( المحامي السوري أنور البني

ملفلات  "مجموعلة  تنظلم 
العاصملة  يف  معرًضلا  قيلر" 
)كوبنهاغلن(،  الدمناركيلة 
لعلرض صلور املعتقللني التي تم 
النظلام  تريبهلا ملن سلجون 

السلوري.
وقلال املتحدث باسلم املجموعة، 
حديلث  يف  القاسلم،  إبراهيلم 
21 ملن  لعنلب بللدي، األربعلاء 
املعلرض  إن  الثلاين،  ترشيلن 
علدة  ملن  بدعلوة  سلُينظم 
دمناركيلة،  حقوقيلة  منظلامت 
على أن يفتلح أبوابله يومي 28 

الحلايل. الشلهر  ملن  و29 
وتعتلر هلذه امللرة األوىل التلي 
قيلر  مجموعلة  فيهلا  تنظلم 

معرًضلا يف الدمنلارك، إذ سلبق 
وأن نظملت معرًضلا مامثلًا يف 

أملانيلا، يف حزيلران امللايض.
وتعود تسلمية "ملفلات قير" 
املنشلق  السلوري  الضابلط  إىل 
2014، والذي  عن النظلام، علام 
رّسب 55 أللف صورة للل 11 ألف 
التعذيلب،  تحلت  قتللوا  معتقلل 
اللرأي  الصلور  تللك  وأثلارت 
العلام العامللي حينهلا وعرضلت 
يف مجللس الشليوخ األمريليك 
ويف معلارض أخلرى بالواليلات 

املتحلدة.
وقلال املحاملي إبراهيم القاسلم 
إن معلرض كوبنهاغن سليعرض 
الذيلن  املعتقللني  صلور  بعلض 

سلجون  يف  تصفيتهلم  متلت 
اللرأي  تعريلف  بهلدف  األسلد، 
واألورويب  الدمنلاريك  العلام 
السلوريني. املعتقللني  بقضيلة 

وأضلاف أن املعلرض يركلز على 
فكلرة أن آالف املعتلقلني املعذبني 
أفلرع  يف  قابعلني  يزاللون  ال 
املخابلرات السلورية، ومعاناتهم 

مسلتمرة.
بحسلب  األكلر،  الهلدف  لكلن 
ذوي  مسلاعدة  هلو  القاسلم، 
الضحايلا واملعتقللني واملعتقات 
الصلور،  على  التعلرف  على 
والباللغ عددهلا 55 أللف صورة.
"مجموعلة  دور  إىل  وأشلار 
ملفلات قيلر" يف املحاكلامت 

ضلد  أوروبلا  يف  تجلري  التلي 
للنظلام  تابعلني  مسلؤولني 
املجتملع  وحلث  السلوري، 
العداللة  تحقيلق  على  اللدويل 
علن  املسلؤولني  ومحاسلبة 
القلري  االختفلاء  عمليلات 

املمنهلج. والتعذيلب 
وملع غيلاب األرقلام الرسلمية، 
السلورية  الشلبكة  وثقلت 
 118 وجلود  اإلنسلان  لحقلوق 
أللف معتقل سلوري باألسلامء، 
إىل  تشلر  التقديلرات  لكلن 
أللف   215 اللل  يفلوق  العلدد  أن 
معتقلل، %99 منهلم موجودون 
يف معتقلات النظلام السلوري.
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