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عن حمص 
ترافق أبناءها

"ال تضايقنـي النـكات التـي تُحىك عنـا، لكنني 

أنزعـج مـن تقليـد لهجتي التـي رمبـا يجدونها 

املشـنتف، وهـي شـابة  غريبـة”، تقـول غـزل 

تركيا. تقيـم يف  سـورية 

غـزل هـي إحـدى بنـات مدينـة حمـص التـي 

األمـر  والنكتـة،  بالفكاهـة  ذكرهـا  يرتبـط 

املرتبـط بتناقـل الكثـر مـن الروايات الشـعبية 

عـن  الداللـة  هـذه  تحمـل  التـي  والتاريخيـة 

املدينـة.

تقـول غزل لعنـب بلـدي إنها ال تعرف األسـاس 

عـن حمـص،  تـروى  التـي  للنـكات  الحقيقـي 

لكنهـا تتذكـر أن كبار السـن يف محيطهـا كانوا 

يتداولـون قصـة عن الجيـش املغويل، قيـل إنها 

األسـاس فيـا ارتبـط باسـم حمص مـن أفكار 

. وصور

تحـي الروايـة املتناقلـة عـى نطاق واسـع أنه 

بعـد تجـاوز القائـد املغـويل، تيمور لنـك، مدن 

ونهبهـا،  وتدمرهـا  وحـاة  والسـلمية  حلـب 

وجـد أهـايل حمص وقـد ارتـدوا أزيـاء غريبة، 

وكانـوا  صدورهـم،  عـى  القباقيـب  وعلّقـوا 

التتـار  جيـش  ففوجـئ  األواين،  يرضبـون 

عنهـم. وابتعـد  الحاصنـة  بتهريـج 
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أخبار سوريا

التطبيع مع النظام، 
الذي هو أداة بيد 

إيران، لن يجدي، ألن 
بشار األسد لن يقايض 

إيران التي حمته من 
االنهيار، بتمويل إعادة 

اإلعمار من قبل دول 
الخليج

المتحدة،  العربية  اإلمارات  العربية، وخاصة دولة  الدول  السورية تحوالت سريعة في سياسة بعض  الساحة  تشهد 
الدبلوماسية ودعوات متكررة  القطيعة  العاصمة دمشق، بعد سنوات من  أعادت فتح سفارتها في  التي 

للمحاسبة. السوري  الشعب  بحق  الجرائم  مرتكبي  وتقديم  السوري  النظام  إلسقاط 

)AFP( 2018 ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد وحاكم دبي محمد بن راشد - 20 تموز

مواجهة إيران.. 

غطاء لـ "انقالب عربي" في سوريا

عنب بلدي - مراد عبد الجليل

اتخـذت دول عربية عى رأسـها اإلمارات 
والبحريـن، مواجهـة النفـوذ اإليراين يف 
سـوريا، مـرًرا وغطـاًء إلعـادة عالقاتها 
أن  باعتبـار  السـوري،  النظـام  مـع 
حضورها يسـهم يف إعـادة تفعيل الدور 
العريب يف سـوريا، لكن هـذه التريرات 
رويس  إيـراين-  توغـل  ظـل  يف  تـأيت 

مبفاصـل الحكـم يف سـوريا.
وكانـت اإلمـارات أعلنت بشـكل رسـمي، 
عـن  األول،  كانـون  مـن   27 الخميـس 
افتتـاح سـفارتها يف العاصمة السـورية 
وتكليـف عبـد الحكيـم النعيمـي للقيـام 
بيـان  بحسـب  بالنيابـة،  باألعـال 

اإلماراتيـة. للخارجيـة 
وبعـد سـاعات أعلنـت وزارة الخارجيـة 
يف  العمـل  تفعيـل  إعـادة  البحرينيـة 
عـى  "حرًصـا  دمشـق،  يف  سـفارتها 
اسـتمرار العالقـات مـع سـوريا، وعـى 
أهميـة تعزيـز الـدور العـريب وتفعيلـه 
من أجـل الحفاظ عى اسـتقالل سـوريا 
ومنـع  أراضيهـا،  ووحـدة  وسـيادتها 
مخاطـر التدخالت اإلقليمية يف شـؤونها 
الداخليـة"، بحسـب بيـان صـادر عنها.

اإلمارات ترقص على حبل رفيع
بالعـودة إىل عالقـة اإلمارات مـع النظام 
السـوري منـذ عـام 2011، يالحـظ أنها 
السياسـية"  "االزدواجيـة  بــ  اتسـمت 
والرقـص عـى حبـل رفيـع، وبـدا ذلـك 
عندما أعلنت إغالق سـفارتها يف دمشـق 
يف 2012 تزامًنـا مـع إجـراءات ماثلـة 
اتخذتهـا عـدة دول عربيـة وغربيـة، إىل 
جانـب انضامهـا إىل تحالـف "أصدقاء 
الشـعب السـوري" الذي ضم 100 دولة، 
والـذي كان يـرى أن رحيـل األسـد عـن 
سـدة الحكـم مقدمـة للحل يف سـوريا.

كـا قدمـت دعـًا عسـكريًا إىل فصائل 
يف  وخاصـة  السـورية  املعارضـة 
غرفـة  طريـق  عـر  كان  إن  الجنـوب، 
"املـوك" التابعة للتحالف الـدويل والذي 

كانـت تتخذ مـن األردن مقرًا لهـا، أو من 
خـالل دعم بعـض الفصائل مثـل "جبهة 
ثـوار سـوريا" حتـى إن أحـد قيادييهـا 
كان يكنـى بــ “أبـو عـي اإلمـارايت" 
بحسـب  العربيـة،  الدولـة  إىل  نسـبة 
مصـادر عنـب بلـدي مـن داخـل درعـا، 
وسـلل  مسـاعدات  توزيـع  إىل  إضافـة 
غذائيـة يف مناطق الجنوب إبان سـيطرة 
فصائـل املعارضـة، تحمـل صـورة العلم 

اإلمـارايت.

ويف كلمـة لوزيـر الخارجيـة اإلمارايت، 
عبـد اللـه بن زايـد، يف مؤمتـر "أصدقاء 
سـوريا" يف باريـس يف متـوز 2012، 
وصفهـا إماراتيون حينها بــ “املرشفة"، 
قـال، "ال أعـرف كـم مـن األعـداد مـن 
الشـعب السـوري يجـب أن ميوتـوا مـن 
سـوريا  يف  االسـراتيجية  تغـر  أجـل 
)...( إىل متـى سـنعطي النظـام الحجـة 
علينـا أنه يسـتطيع أن يضحـك ويضحك 
عـى املجتمع الدويل والشـعب السـوري 

ميـوت؟ هل هنـاك لحظـة سـنصل إليها 
وسـنقول كفـى قتـاًل وتعذيبًا؟".

لكـن بالتزامـن مع ذلـك كانـت اإلمارات 
شـقيقة  األسـد،  بـرشى  إلقامـة  مكانًـا 
رئيـس النظـام السـوري، وزوجة آصف 
السـوري  الدفـاع  نائـب وزيـر  شـوكت 
السـابق، الـذي قتـل يف تفجـر خليـة 
األزمـة 2012، قبـل أن تلحق بها أنيسـة 
 ،2013 يف  األسـد،  والـدة  مخلـوف، 
عندمـا كانت فصائـل املعارضة تسـيطر 
البـالد،  مـن  واسـعة  مسـاحات  عـى 
إىل  إضافـة   ،2016 يف  وفاتهـا  قبـل 
إبقـاء مسـتوى معـن من "الـدفء" يف 
العالقـة مـع النظـام السـوري، وخاصة 
يف املجـال االقتصـادي كـون مدينة ديب 
تضـم اسـتثارات متعددة لرجـال أعال 
موالـن للنظـام وخاصة رامـي مخلوف، 

األسـد. خال  ابـن 
الخزانـة  وزارة  أعلنـت   2014 ويف 
األمريكيـة فـرض عقوبـات عـى رشكـة 
"بانجيتـس" التـي تتخـذ مـن الشـارقة 
يف اإلمـارات مقـرًا لهـا، بسـبب توريـد 
منتجـات نفطية إىل سـوريا منهـا وقود 
طـران، بن عامـي 2012 حتى نيسـان 
2014، ومـن املرجـح أن تلـك املنتجـات 
استخدمت يف أغراض عسـكرية، بحسب 

وكالـة "رويـرز".

خروج العالقات مع النظام إلى العلن
املوقـف اإلمـارايت الجديـد بـرره وزيـر 
اإلماراتيـة،  الخارجيـة  للشـؤون  الدولـة 
اإلمـارات  “عـودة  بـأن  قرقـاش،  أنـور 
الـدور  تفعيـل  أجـل  مـن  )جـاءت( 
العـريب يف سـوريا، كونـه أصبـح أكرث 
رضورة تجـاه التغـول اإلقليمـي اإليراين 
والـريك”، مشـرًا يف مقابلـة مـع قناة 
كانـون  مـن   28 الجمعـة  “العربيـة”، 
األول، إىل أن “هنـاك نيـة لزيـارات وفود 
يف  سـوريا  إىل  اإلمـارات  مـن  رسـمية 

املقبلـة”. الفـرة 
مـن جهتـه قـال النائـب السـابق لرئيس 
للمفاوضـات،  السـورية  العليـا  الهيئـة 

خالـد املحاميـد، إن هنـاك مبـادرة مـن 
الـدول العربية املؤثرة يف امللف السـوري 
إغـالق  وإن  السـيايس،  الحـل  إليجـاد 
السـفارات وتجميـد عضوية سـوريا يف 
الجامعـة العربيـة قـوض الـدور العريب 
وأتـاح لـدول إقليميـة مثل تركيـا وإيران 
أن تفـرض أجندتها عى امللف السـوري.

قبـل  مـن  املتهـم  املحاميـد،  وأضـاف 
معارضـن سـورين بأنـه مدعـوم مـن 
اإلمـارات، يف حديث إىل عنـب بلدي، أنه 
يجـب أن تكـون العـودة قويـة ورسيعة 
وفاعلـة للـدول العربية، وتطبيـق القرار 
2254 للحـل السـيايس، ودعـم سـوريا 
ضـد التأثـر اإليـراين- الـريك، معتقًدا 
أن جميـع الـدول العربيـة سـوف تعيـد 

دمشـق. مع  عالقتهـا 
وحـول إعطـاء رشعيـة للنظام السـوري 
بافتتـاح السـفارات، اعتـر محاميـد أن 
النظـام ميتـد رشعيته من الشـعب وليس 
من الـدول، وعـى النظـام أال يعول عى 
االنفتـاح وعليه بالدفع بالحل السـيايس، 
قائـاًل، "نحـن مـع تنفيـذ القـرار 2254 
النظـام  هـذا  منظومـه  مـن  واالنتهـاء 
غـر  لدولـة  سـوريا  وتحـول  األمنيـة 
طائفيـة لكل مكونات الشـعب السـوري، 
السـوريون  يقـره  دسـتور  وتحـت 

وانتخابـات بـإرشاف األمـم املتحـدة".
لكـن تطبيـع بعـض الـدول العربيـة مع 
النظـام كانـت بـوادره مع بدايـة التدخل 
الـرويس يف سـوريا يف أيلـول 2015، 
الـدول هـي مـر،  وكانـت أوىل هـذه 
بدايـة مـن التنسـيق األمني وصـواًل إىل 
الوطنـي  األمـن  مكتـب  رئيـس  زيـارة 
السـوري، عـي مملـوك، إىل القاهرة يف 
23 مـن كانـون األول، بحسـب مـا قـال 
ممثـل االئتـالف الوطنـي وعضـو الهيئة 
"أسـتانة"،  محادثـات  يف  السياسـية 
سـليم الخطيـب، الـذي أكد لعنـب بلدي 
أن "فتـح السـفارة اإلماراتية يف دمشـق 
ال شـك أنـه حـدث مهـم ومـؤرش عـى 

خـروج التطبيـع إىل العلـن".
االسـتعجال  أن  الخطيـب  واعتـر 

اإلمـارايت نحـو النظام هو أثـر ارتدادات 
االنسـحاب األمريـي مـن سـوريا، ألن 
دول الخليـج كانـت تـرى أن مصالحهـا 
محميـة بالوجـود األمريـي، ومـع قرار 
اإلمـارات  شـعرت  االنسـحاب  ترامـب 
بالخطـر مـن وضـع سـوريا كاملـة يف 

كفـة إيـران.

المعارضة السورية تتنبأ بفشل التطبيع
فعـل  ردود  القـت  اإلمـارات  عـودة 
"خجولة" مـن قبل مسـؤويل املعارضة، 
الذيـن اكتفـوا بالتعليـق عر حسـاباتهم 
الخاصـة يف مواقـع التواصل االجتاعي، 
إذ قـال رئيـس هيئـة التفـاوض العليـا، 
إن  "تويـر"،  عـر  الحريـري،  نـر 
"الرهـان عـى فلسـفة أن االنفتـاح عى 
نظام طهران يف دمشـق سـيغر معادلة 
بشـار  إبعـاد  إىل  وسـيؤدي  التـوازن، 
رهـان  هـو  إيـران  حضـن  مـن  األسـد 
كانـت  عندمـا  يصـح  مل  هـذا  خـارس، 
إيـران صديقـة لنظـام دمشـق، فكيـف 
لـه أن يصـح عندما تكـون إيـران محتلة 

ولنظامهـا؟". لسـوريا 
أمـا عضـو الهيئـة العليـا للمفاوضـات، 
هـادي البحـرة، فاعتقد، عر حسـابه يف 
“تويـر”، أن “كل مـا يشـاع عـن عودة 
جاعيـة للعالقـات مـع النظـام ومبادرة 
الصحـة،  مـن  لـه  أسـاس  ال  عربيـة 
ويسـتخدم لتريـر بعض القـرارات التي 
خارطـة  وأن  الـدول،  بعـض  اتخذتهـا 
التحالفـات أو العالقـات مل تتغـر كـا 
يعتقـد البعـض، لكـن مـا كان موجـوًدا 
بصـورة غـر رسـمية أصبـح قسـم منه 

العلن". عـى 
يف حـن قـال الخطيـب لعنب بلـدي إن 
"التطبيـع مـع النظام، الذي هـو أداة بيد 
إيـران، لـن يجـدي، ألن بشـار األسـد لن 
يقايض إيـران التـي حمته مـن االنهيار، 
بتمويـل إعـادة اإلعـار مـن قبـل دول 
التـرف  "هـذا  أن  معتـرًا  الخليـج"، 

بالفشـل". سـتبوء  محاولة 



03 أخبار سورياعنب بلدي - السنة السابعة - العدد 358 - األحد 30 كانون األول/ديسمبر 2018

"الجيش  المقبلة، ففصائل  الساعات  ربما  أو  األيام  إليه  الشرقي ما ستؤول  تترقب مدينة منبج في ريف حلب 
ضخمة  تعزيزات  وصول  مع  بالتزامن  العسكرية،  العملية  لبدء  رفع جاهزيتها  أعلنت  تركيا  من  المدعومة  الوطني" 
بانتظار ما  بين تركيا وروسيا  الحاسمة"  "القمة  انتهت  بينها دبابات ومدافع، واألهم من ذلك  التركي  الجيش  من 

االنسحاب منها. األمريكية  المتحدة  الواليات  أعلنت  التي  المناطق  األرض، وخاصًة في  ستفرضه على 

عناصر من الجيش الوطني المدعوم من تركيا على خطوط تماس مدينة منبج - 28 من كانون األول 2018 )عنب بلدي(

عنب بلدي - وكاالت

يلـف الغمـوض آليـة تطبيـق القـرار األمرييك 
بشـأن االنسـحاب من سـوريا، ومـا اإلجراءات 
قبيـل  األمريكيـة  القـوات  سـتتخذها  التـي 
الـذي  السـاح  سـيام  ال  املنطقـة،  مغادرتهـا 
الدميقراطيـة"  سـوريا  "قـوات  لــ  سـلمته 
)قسـد(، والـذي يبـدو أنه سيسـبب جـداًل بني 
أنقـرة  وبـني  جهـة،  مـن  األمريكيـة  اإلدارة 

وواشـنطن مـن جهـة أخـرى.

نقاش أمرييك حول الساح يف سوريا
الدفـاع  وزارة  أروقـة  يف  نقاشـات  تـدور 
األمريكيـة )البنتاغـون( حـول مصري السـاح 
يف  تدعمهـا  التـي  للفصائـل  سـلمته  الـذي 
حربهـا ضـد تنظيـم "الدولـة اإلسـامية"، إذ 
يـويص قـادة أمريكيـون بـرك تلـك األسـلحة 

يدعمونهـا. التـي  الفصائـل  مـع 
مـن   29 السـبت  "رويـرز"،  وكالـة  ونقلـت 
كانـون األول، عـن أربعة مسـؤولني أمريكيني 
قولهـم إن القـادة الذيـن يخططون النسـحاب 

القـوات يوصـون بـرك تلك األسـلحة.
وقـال ثاثة مـن املسـؤولني، مل تحـدد الوكالة 
مـن  جـزًءا  كانـت  التوصيـات  إن  هويتهـم، 
األمريـيك،  الجيـش  خطـة  حـول  املناقشـات 
"البنتاغـون"  أن  الواضـح  غـري  مـن  ولكنـه 

سـتويص البيـت األبيض بهـذه الخطـوة أم ال.
املناقشـات ال تـزال يف مراحلهـا املبكـرة داخل 
بعـد،  تتخـذ موقفهـا  التـي مل  الدفـاع،  وزارة 
وفـق املسـؤولني، وبعـد ذلـك سـتتم مناقشـة 
الخطـة مع الرئيـس األمرييك، دونالـد ترامب، 

النهايئ. القـرار  التخـاذ 
املبكـر  مـن  أنـه  "البنتاغـون"  واعتـرت 
وقـال  األسـلحة،  تلـك  مصـري  عـى  التعليـق 
املتحـدث باسـم وزارة الدفاع األمريكية، شـون 
إن "التخطيـط مسـتمر، ويركـز  روبرتسـون، 
عـى تنفيذ انسـحاب القوات مع اتخـاذ جميع 
التدابري الازمة لسـامة الجنـود األمريكيني".

وعـود الواليات املتحدة بتسـليح "قسـد" حتى 
االنتهـاء من قتـال تنظيم "الدولـة" اصطدمت 
برفـض الجانب الـريك، الذي يعتـر "وحدات 
حاميـة الشـعب" )الكرديـة( فصيـًا إرهابًيـا 
وطالب واشـنطن مراًرا بسـحب األسـلحة منه.

تنتـه  مل  "املعركـة  إن  املسـؤولني  أحـد  وقـال 
بعـد... ال ميكننـا ببسـاطة أن نطالب بسـحب 

األسـلحة".
وبدأت واشـنطن بتسـليم أسـلحة ومعـدات لـ 

"الوحـدات"، يف أيـار مـن 2017.
عـى  أنـه  األمريكيـون  املسـؤولون  واعتـر 
لسـجات  "البنتاغـون"  امتـاك  مـن  الرغـم 
تلك األسـلحة، سـيكون مـن املسـتحيل تقريًبا 

العثـور عـى جميـع املعـدات.

ويقـرح القـادة تـرك األسـلحة، التـي تشـمل 
صواريـخ مضـادة للدبابـات وعربـات مدرعـة 
وقذائـف، مـع "الوحـدات"، ألنهـا سـتطمنئ 
"الحلفـاء الكـرد" أنـه لـن يتـم التخـي عنهم 

كامل. بشـكل 
واشـنطن  تسـتعيد  أن  تريـد  تركيـا  ولكـن 
إذا  القـادة،  توصيـة  فـإن  لذلـك  أسـلحتها، 
تأكـدت، قـد تعقـد خطـة الرئيـس األمريـيك 
بالسـامح لركيـا بإنهـاء القتـال ضـد تنظيـم 
"الدولة اإلسـامية" يف الجيـب األخري لتنظيم 
"الدولـة" يف هجـني بالقـرب مـن ديـر الزور.

حجم اإلنفاق األمرييك
أنفقـت "البنتاغـون"  2.2 مليـار دوالر لـراء 
أسـلحة مـن الحقبـة السـوفيتية، مـدت بهـا 
وعامدهـا  الدميقراطيـة"  سـوريا  "قـوات 
"وحـدات حامية الشـعب" )الكردية(، بحسـب 
تحقيق ملـروع اإلبـاغ عن الجرميـة املنظمة 
التحقيقـات  وشـبكة   )OCCRP( والفسـاد 
االسـتقصائية يف البلقـان  )BIRN(، نر يف 

.2017 أيلـول 
"الوحـدات"  "البنتاغـون" إىل دعـم  وعمـدت 
تثبـت  سـجات  وأخفـت  األسـلحة،  بهـذه 
وصولهـا إىل سـوريا، لالتفـاف عـى فشـل 
برامـج التدريب الرسـمية للمعارضـة واعتقال 
مـن اسـتفاد منها مـن قبـل جهـات متطرفة، 

التحقيـق. بحسـب 
دونالـد  األمريـيك،  الرئيـس  سياسـة  لكـن 
األبيـض  البيـت  زمـام  تسـلم  الـذي  ترامـب، 
مطلـع 2017، كانـت أوضـح يف دعـم "قوات 
سـوريا الدميقراطية"، إذ رصـدت وزارة الدفاع 
بشـكل رسـمي مبلغ 500 مليون دوالر لتدريب 

وتجهيـز القـوات لعـام 2018.
كـام خصصـت 550 مليونًـا يف ميزانيـة عـام 
2019، 300 مليـون منهـا للتدريـب والتجهيز، 
تديرهـا  حدوديـة  أمنيـة  قـوة  لدعـم  و250 

القـوات.
إليقـاف  عـادت  املتحـدة  الواليـات  ولكـن 
ميزانيتهـا املقرحـة لعـام 2019، وطلبـت من 
املنطقـة،  إعـامر  إعـادة  الخليـج متويـل  دول 
مببلـغ يـوازي يف قيمتـه امليزانيـة األمريكيـة 
لعـام 2019، ولكـن دول الخليـج التي سـتقدم 
هـذا املبلـغ، ومنهـا السـعودية واإلمـارات، مل 
منـه  قسـم  سـيذهب  كان  حـال  يف  تـرح 
للتسـليح أم أنه سـيقتر عى إعـادة اإلعامر.

وسـتبقى خطة تـرك األسـلحة األمريكيـة بيد 
"قسـد" مـن عدمـه مرهونـة بقـرار الرئيـس 
األمريـيك، الـذي عهـد لركيـا بإكـامل الحرب 
ضـد تنظيـم "الدولـة"، يف ظل ضغـط األخرية 
عى واشـنطن لسـحب سـاحها مـن الفصائل 
التـي تعترهـا "إرهابيـة" والتي تشـكل خطًرا 

عـى أمنهـا القومـي، بحسـب وصفها.

 غموض يلف مصير السالح األمريكي بيد "قسد" 

تحرك الساعات األخيرة في منبج

عنب بلدي - خاص 

بحسـب مخرجـات القمـة التـي عقدهـا 
الطرفـان )وزراء خارجيـة ودفـاع روسـيا 
وتركيـا( يف موسـكو، تـم االتفـاق عـى 
تنسـيق عمـل القـوات مـن أجـل القضاء 
عـى "خطر اإلرهاب يف سـوريا"، عى أن 
تتم مواصلـة التعاون الوثيق حول سـوريا 

اإلقليمية. والقضايـا 
وتعتر منبـج أحد األهـداف التي وضعتها 
املرتقبـة،  العسـكرية  العمليـة  تركيـا يف 
إىل جانـب املـدن الحدوديـة تـل أبيـض 
)كوبـاين(،  العـرب  العـن وعـن  ورأس 
وتـدور التسـاؤالت حاليًـا حـول مصرها 
ومسـتقبلها، هـل ستشـهد قتـااًل أم اتفاقًا 
تخرج مبوجبـه "وحدات حاية الشـعب" 
إرضـاًء  منهـا  كامـل  بشـكل  )الكرديـة( 

لركيـا، وبعيـًدا عـن أي عمـل عسـكري.
وكانـت تركيـا أعلنـت أنهـا اتفقـت مـع 
الواليـات املتحـدة األمريكيـة عـى إكـال 
خارطـة الطريـق املتفـق عليهـا يف مدينة 
منبـج قبـل عملية االنسـحاب من سـوريا 

كامل. بشـكل 
وقـال وزيـر الخارجيـة الـريك، مولـود 
الخارطـة  إكـال  إن  أوغلـو،  جاويـش 
سـيكون قبـل انسـحاب أمريـكا، مضيًفا، 
"أبلغنـا األمريكيـن بـرضورة أال يخـدم 
انسـحابهم مـن سـوريا أجنـدة منظمـة 

."PKKو  PYD

سيناريو عفرين
األسـبوع املايض كان حافـاًل بالتطورات 

الخاصـة مبنبـج، أبرزهـا إعـالن النظام 
السـوري دخـول قواتـه إىل املدينـة بعد 
دعـوة وجهتهـا "الوحـدات" قالـت فيها 
التـي ننتمـي  السـورية  الدولـة  "ندعـو 
إليهـا أرًضا وشـعبًا وحدوًدا إىل إرسـال 
قواتهـا املسـلحة السـتالم هـذه النقـاط 
وحايـة منطقـة منبـج أمـام التهديدات 

لركية". ا
اقتـر دخول قوات األسـد عـى منطقة 
العرميـة فقـط الواقعـة إىل الغـرب مـن 
منبـج املدينة، عـى عكس مـا أعلنت عنه 
وزارة الدفـاع يف بيانهـا، وبالعـودة إىل 
العـام املـايض كانـت "حـرس الحدود" 
التابعـة للنظام قـد أعلنت االنتشـار عى 
خطـوط التـاس الفاصلـة مـع مناطـق 
يف  الفـرات"،  "درع  فصائـل  سـيطرة 
أثنـاء العمليـات العسـكرية ضـد تنظيم 

حينها. اإلسـالمية"،  "الدولـة 
قـوات  إعـالن  مـن  التـايل  اليـوم  ويف 
األسـد الدخـول إىل املدينة قـال قياديون 
يف "الجيـش الوطنـي" لعنـب بلـدي إن 
قـوات األسـد انسـحبت مـن النقـاط التي 
دخلتهـا يف العرمية، باتجـاه معر التايهة 

الواقـع تحـت سـيطرتها يف املنطقة.
تقـوده  الـذي  الـدويل  التحالـف  وكان 
نفـى،  األمريكيـة  املتحـدة  الواليـات 
الجمعـة 28 مـن كانـون األول، أي تغير 
يف خريطـة السـيطرة يف مدينـة منبج، 
بعـد سـاعات عـى إعـالن قـوات األسـد 

دخولهـا.
وزارة  وجهتـه  تحذيـر  النفـي  وسـبق 
السـوري  للنظـام  الركيـة  الدفـاع 

منبـج،  يف  اسـتفزازية  أعـال  أي  مـن 
يف  األطـراف  جميـع  "نحـذر  وقالـت 
سـوريا بشـأن رضورة االبتعـاد عـن كل 
الترفـات والخطابات االسـتفزازية التي 

الوضـع". مفاقمـة  شـأنها  مـن 
الخاصـة  السـابقة  الظـروف  وتشـابه   
مبنبـج مـا شـهدته منطقـة عفريـن يف 
أثنـاء عمليـة "غصـن الزيتـون"، إذ دفع 
"غـر  مبيليشـيات  السـوري  النظـام 
رسـمية" تتبـع لـه إىل جبهـات املنطقة، 
"الجيـش  تقـدم  سـتصد  إنهـا  وقـال 

الـريك. والجيـش  الوطنـي" 
لكـن الالفـت يف عفريـن هـو أن النظام 
السـوري مل يعلـق بصـورة رسـمية عى 
دخـول قواتـه، والذيـن قتـل 80 منهـم 
بقصـف تريك بحسـب ما قالت شـبكات 

مواليـة، يف آذار 2018.

ما الذي يميز منبج؟
 تعـد منبـج أكـر مدينـة حلبيـة ومركز 
الريـف الرشقـي لحلب، وهي ثـاين أكر 
املـدن السـورية بعـد القامشـي ليسـت 

محافظة. مركـز 
يفصلهـا عـن الحـدود السـورية الركية 
مدينـة  وعـن  كيلومـرًا،   40 حـوايل 
رشق(،  )شـال/  كيلومـرًا   80 حلـب 
وكان يقطنهـا قبـل عـام 2011 حـوايل 
100 ألـف نسـمة، حسـب اإلحصائيـات 
الصـادرة عـن مجلـس محافظـة حلـب، 
وتناقـص هـذا العدد إىل حـوايل 30 ألًفا 
حتـى 40 ألـف نسـمة يف عـام 2016.

إضافـة  عربيـة  أغلبيـة  ذات  منبـج 

كالُكـرد  أخـرى  قوميـات  وجـود  إىل 
والرشكـس والركـان، ومتتلـك موقًعـا 
جغرافيًـا مهـًا كونهـا عقدة ربـط مهمة 
بن تركيـا شـااًل، والرقة رشقًـا، وحاة 

جنوبًـا، وحلـب غربًـا.
ومتتلـك املدينـة أكـر صوامـع للحبوب 
يف املنطقـة الشـالية اسـتغرق بناؤهـا 
حوايل ثـالث سـنوات، والتـي ُدمرت يف 
أثنـاء العمليات العسـكرية التي شـهدتها 
قبـل عـام 2016 ضـد تنظيـم "الدولـة 

اإلسـالمية".
السـوري مـن منبـج،  النظـام  انسـحب 
فصائـل  لتدخلهـا   ،2012 منتصـف 

نهايـة  حتـى  بهـا  وتحتفـظ  املعارضـة 
أثنـاء  يف   2014 عـام  الثـاين  كانـون 
دخـول تنظيـم "الدولـة" إليهـا، والـذي 
جعـل منهـا نقطـة متركـز كبـرة تصل 
مـع مناطـق سـيطرته يف الرقـة وديـر 

الـزور.
سـيطرت "قـوات سـوريا الدميقراطية" 
)قسـد( عى منبـج، يف آب عـام 2016، 
املتحـدة  الواليـات  مـن  مبـارش  بدعـم 
األمريكيـة، بعد معـارك "عنيفـة" دامت 
والـذي  "الدولـة"  تنظيـم  ألشـهر ضـد 
الشـوارع  حـرب  أسـلوب  فيهـا  اتبـع 

السـكنية. األبنيـة  وتفخيـخ 
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عودة مدنيين إلى منازلهم بعد تأمينها من األلغام في مدينة عفرين - 18 آذار 2018 )عنب بلدي(

عفرين - معتز الحسيني 

حسـن، مواطن مهجـر من ديـر الزور 
ويقطـن يف مدينـة عفريـن )طلب عدم 
ذكـر اسـمه كامـاًل(، يقول لعنـب بلدي 
إنـه مل يحصـل عـى حصـة إغاثية من 
حتـى  املنطقـة  يف  العاملـة  املنظـات 
لتوزيـع  مركـز  وجـود  رغـم  اليـوم، 

املسـاعدات قبالـة منزلـه.
عـى  حصولـه  عـدم  أن  ويضيـف 
"عـدم  بسـبب  يـأيت  املسـاعدات 
عدالـة التوزيـع" مـن قبـل األشـخاص 
املسـؤولن عـن ذلـك، وهـو مـا أكـدت 
مدينـة  سـكان  مـن  فاطمـة،  عليـه 
مل  إنهـا  وتقـول  األصليـن،  عفريـن 
تحصـل عـى اإلغاثـة أيًضـا، يف حـن 
اسـتلم عدد من األشـخاص "ميسـوري 

مـرة. مـن  ألكـرث  حصًصـا  الحـال" 
وفـق اإلحصائيـة األخـرة التـي نرشها 
 9 يف  االسـتجابة"،  "منسـقو  فريـق 
من متـوز املايض، فـإن عـدد العائالت 
املقيمـة يف عفريـن، منـذ آذار املايض، 
ضمنهـا  مـن  عائلـة،   28461 بلـغ 
السـكان  مـن  عائلـة  ألـف   21352
ناحيـة  كالتـايل:  موزعـن  األصليـن 
 115 رشان  ناحيـة  ألًفـا،   20 عفريـن 
عائلـة، ناحيـة راجو317 عائلـة، ناحية 
 20 250 عائلـة، ناحيـة بلبل  معبطـي 
عائلـة، الشـيخ حديد 650 عائلـة، بينا 
وجنديـرس  بفيليـون  نواحـي  تـزال  ال 
قيـد اإلحصـاء بالنسـبة لعـدد األهـايل 

األصليـن.
مـن  النازحـة  العائـالت  عـدد  وبلـغ 
6863 عائلـة موزعـة  دمشـق وريفهـا 
عائلـة،   5800 عفريـن  ناحيـة  عـى 
وناحيـة راجـو 280، وناحيـة معبطي 
وناحيـة   ،83 بلبـل  وناحيـة   ،420
 ،250 30، وناحيـة جنديـرس  بفيلـون 
والشـيخ حديـد  ناحيتـا رشان  وبقيـت 
قيـد اإلحصـاء بالنسـبة لعـدد الوافدين 

إليهـا مـن مهجـري ريـف دمشـق.
ووصـل عـدد املهجريـن القاطنـن يف 
 246 إىل  حمـص  ريـف  مـن  عفريـن 
رشان  نواحـي  عـى  موزعـة  عائلـة 
 ،30 معبلطـي   ،77 راجـو  عائلـة،   79
كل  تـزال  ال  بينـا   ،60 الشـيخ حديـد 
مـن نواحـي عفريـن وبلبـل وبفيلـون 

اإلحصـاء. قيـد  وجنديـرس 

كيف توزع المساعدات؟
مـن  عـدد  مـع  بلـدي  عنـب  تواصلـت 
عفريـن،  يف  اإلغاثيـن  املسـؤولن 
اإلغاثيـة  املسـاعدات  إن  وقالـوا 
املقدمـة إىل املنطقـة توزعـت بأسـلوب 
العائـالت  عـدد  بحسـب  املحاصصـة 
التـي تسـكن املنطقـة، وقد تـم إحصاء 
مـن  تقريبـي  بشـكل  عائلـة  ألـف   25
باإلضافة  السـورية  املحافظات  مختلـف 

املقيمـن. إىل 
ويقـول مـازن عثـان )أبـو خديجـة(، 
املكتـب  يف  الرشقيـة  املنطقـة  ممثـل 
يف  املحـي  للمجلـس  التابـع  اإلغـايث 
بنظـام  تحـدد  التوزيـع  إن  عفريـن، 
املحاصصـة بـن املحافظـات، لكن هذه 

العـدل. تحقـق  ال  العمليـة 
أن  "العـدل  بلـدي،  لعنـب  ويضيـف 

إغاثيـة،  الجميـع عـى حصـة  يحصـل 
عـدد  يقـدم  الحـايل  الوقـت  يف  لكـن 
كل  وتأخـذ  الحصـص،  مـن  معـن 
بعـض  فيحصـل  نسـبتها  محافظـة 
السـكان وال يحصـل آخرون بسـبب قلة 
عـدد الحصـص، ويف بعـض األحيان ال 
تكـون مثينـة، مـا يسـبب املشـاكل مع 

املسـجلة". العائـالت 
ويوضـح املسـؤول اإلغـايث أن بعـض 
عـى  عائالتهـا  تحصـل  ال  املحافظـات 
معونـة بسـبب عـدم وجـود قوائم، يف 

تنظيـًا،  أكـرث  كان  البعـض  أن  حـن 
والذيـن  الرشقيـة،  الغوطـة  كمهجـري 

شـملهم الدعـم بشـكل كامـل.
نقطة أخـرى أشـار لها عثـان، وكانت 
أحـد األسـباب التـي أفضـت إىل عـدم 
عدالـة التوزيـع وهي توزيـع الحصص 
يف الشـوارع، األمـر الـذي يـؤدي إىل 

وصولهـا إىل غـر املسـتحقن.
ويقـول إنه تـم التقـدم يف هـذا امللف، 
انطالقـة  و"مـع  املاضيـة،  األيـام  يف 
إىل  وصلنـا  سـنكون  الجديـد  العـام 
تسـاعد  التنظيـم  مـن  ممتـازة  درجـة 
اإلنسـاين  العمـل  هـذا  إنجـاح  عـى 

قولـه. وفـق  املهـم"، 

فوضى إحصاء 
تعتـر اإلحصائيـة التي أصدرهـا فريق 
"منسـقو االسـتجابة" عـن عدد سـكان 
عفريـن بعـد دخـول فصائـل "الجيش 
عامـة   ،2018 آذار  يف  إليهـا،  الحـر" 
وال توضـح عـدد مهجـري كل منطقـة 
مـن  أشـخاص  يوجـد  إذ  لوحدهـا، 
املنطقـة الرشقيـة مسـجلون يف قوائـم 
األمـر  وينطبـق  الرشقيـة،  الغوطـة 
التـي قـدم منهـا  املناطـق  بقيـة  عـى 

النازحـون.
يف  كبـرة  فـوىض  إىل  ذلـك  وأدى 
إحصـاء السـكان، كل بحسـب منطقته، 
توزيـع  عـى  انعكـس  الـذي  األمـر 
اإلغاثية، وحصـول مهجري  املسـاعدات 
بعـض املناطـق عـى حصـص أكر من 

املنطقـة. يف  نظرائهـم 
اإلغـايث  املمثـل  هـو  "رشق"،  مكتـب 
تـم  عفريـن  يف  الـزور  ديـر  ألهـايل 
إنشـاؤه بعـد السـيطرة عليهـا، وتوافد 
مـن  الهاربـن  الـزور  ديـر  أهـايل 

الرشقيـة. املنطقـة  يف  املعـارك 
الجابـر،  عمـر  املكتـب،  مديـر  ويقـول 
تعرضـوا  الرشقيـة  املنطقـة  "أهـايل 
ألبشـع أنـواع الظلـم حتى وصلـوا إىل 
الشـال، لكن األمر مل يتغر واسـتمروا 
عى حالهم بسـبب عـدم تلقيهـم الدعم 
الجهـة  غيـاب  خلفيـة  عـى  املطلـوب، 
مـن  يسـتثنون  فكانـوا  متثلهـم،  التـي 
إىل  تصـل  التـي  اإلغاثيـة  املسـاعدات 

عفريـن".
بلـدي،  لعنـب  الجابـر  ويضيـف 
مـرة  شـملت  اإلغاثيـة  "املسـاعدات 

لدينـا،  املسـجلن  األقـل  عـى  واحـدة 
إضافـة لكفالـة اليتيـم الشـهرية والتي 
تقديـم  وتـم  طفـاًل،   50 لــ  تقـدم 
مسـاعدات غذائيـة وشـتوية وصحية".

للعائـالت  مبسـح  املكتـب  يقـوم 
املهجـرة مـن املنطقـة الرشقيـة، وهـذه 
العمليـة تجـري بشـكل شـهري، إذ تـم 
800 عائلـة بجميـع التفاصيـل  توثيـق 
والحـاالت املرضيـة واألرامـل واأليتـام 
وتـم تقديـم األسـاء للجهـات املانحة، 

الجابـر. بحسـب 
يقـول  الرشقيـة،  املنطقـة  وإىل جانـب 
ملحافظـة  اإلغـايث  املكتـب  مسـؤول 
حلـب، أحمد معاويـة، إن أهـايل مدينة 
عفريـن،  إىل  نزحـوا  الذيـن  حلـب 
يعانـون أيًضـا مـن "الظلـم يف توزيع 
الحصـص اإلغاثية"، لغيـاب اإلحصائية 
يف  بهـم  الخاصـة  والدقيقـة  الكاملـة 
املنطقـة، رغـم املـدة الزمنيـة الطويلـة 

التـي مـرت عـى تهجرهـم.
وتشـابه أحـوال مهجـري حلـب وديـر 
الحسـكة  محافظـة  أهـايل  الـزور 
ويوضـح  عفريـن،  يف  القاطنـن 
منـدوب مهجـري الحسـكة، امللقـب بـ 
الحسـكة  أن "أهـايل  الحـارث"،  "أبـو 
فمنهـم  متفـرق،  بشـكل  مسـجلون 
مسـجلون مـع مهجـري الغوطـة أو مع 
ديـر الـزور أو مـع محافظـات أخـرى، 
والسـبب عـدم وجـود مكتب يهتـم بهم 
مالئـم  بشـكل  ويقدمهـم  ويحصيهـم 
اآلن  بدأنـا   )...( اإلغاثيـة  للمنظـات 
إحصائيـات  وإجـراء  أنفسـنا  بتنظيـم 
أهـايل  مـن  عفريـن  لسـاكني  دقيقـة 

. " لحسـكة ا

عامة" "هيئة  لتشكيل  خطوات 
املسـاعدات  توزيـع  قضيـة  إطـار  يف 
اإلنسـانية، اجتمعـت لجـان املهجريـن 
السـورية،  املحافظـات  لجميـع 
عفريـن  يف  املـايض،  األسـبوع 
عامـة  هيئـة  إنشـاء  عـى  واتفقـت 
بتمثيـل  تقـوم  للمهجريـن  موحـدة 
لزيـادة  املناطـق  كل  مـن  السـكان 

التوزيـع. يف  والعـدل  التنظيـم 
محافظـات  مـن  كل  ممثلـو  وحـرض 
وحلـب،  دمشـق،  وريـف  دمشـق، 
الـزور،  وديـر  وحـاة،  وحمـص، 
تشـكيل  عـى  وأجمعـوا  والحسـكة، 

لجنـة مـن خمسـة أو سـتة أشـخاص 
لهـا رئيـس واحد يقـوم بـإدارة امللف 
املجلـس  بشـكل كامـل والتفاهـم مـع 

عفريـن. ملدينـة  املحـي 
أبـو راتـب )طلـب ذكـر اسـمه بهـذه 
مهجـري  مكتـب  رئيـس  الصيغـة(، 
"إنشـاء  إن  يقـول  دمشـق،  ريـف 
املهجريـن  متثـل  واحـدة  مؤسسـة 
رضورة  أصبـح  عفريـن  مبدينـة 

. " ملحـة
غيـاب  أن  بلـدي  لعنـب  ويضيـف 
ينعكـس  الدقيـق  واإلحصـاء  التنظيـم 
فاملنظـات  األهـايل،  عـى  سـلبًا 
قوائـم  تجـد  ال  املانحـة  والجهـات 
تبتعـد  أنهـا  فإمـا  دقيقـة،  إحصائيـة 
تـوزع  أو  عفريـن  يف  العمـل  عـن 
إىل  اإلغاثـة  فتذهـب  تقديرهـا  حسـب 
محافظـات  تظلـم  أو  املسـتحقن  غـر 
بيانـات عـن سـكانها  لديهـا  توجـد  ال 

املدينـة. يف  القاطنـن 
ويوضح املسـؤول اإلغايث، "نحتاج إىل 
رأس واحـد يتحـدث باسـمنا، وقاعـدة 
بيانـات موحـدة ودقيقـة تشـمل جميع 
املنظـات  نشـجع  حتـى  املهجريـن، 
العمـل، ونسـتطيع الضغـط عى  عـى 
املدينـة  أمـور  تسـّر  التـي  الجهـات 

بشـكل فعـال مبـا يسـهل عملنـا".

عرقلة وتدّخل من الفصائل 
عفريـن  مدينـة  عـى  السـيطرة  بعـد 
وتوافـد  املحليـن  السـكان  وعـودة 
املهجريـن إليهـا، لوحـظ بشـكل واضح 
تحجيـم عمل املنظات اإلنسـانية العاملة 
توزيـع  حـر  وتـم  اإلغاثـة،  مبجـال 
الكافيـة،  غـر  اإلغاثيـة،  الحصـص 
املحـي  املجلـس  يف  اإلغـايث  باملكتـب 
التابـع لـ "االئتالف السـوري" املعارض.

ويقـول محمـد حسـن، مسـؤول املكتب 
"منـذ  املحـي،  املجلـس  يف  اإلغـايث 
بدايـة عمـل املجلـس وانطـالق املكتـب 
تقديـم  عاتقنـا  اإلغـايث وضعنـا عـى 
املشـاريع اإلغاثيـة بشـكل فعـال عـى 
أن تطـال جميع املسـتحقن يف املدينة، 
املقيمـة  العائـالت  إحصـاء  تـم  حيـث 
إغاثيـة  دفاتـر  وإصـدار  والوافـدة 
كل  يف  املكتـب  عـن  منـدوب  ووضـع 
حـي يتـم التوزيع مـن خاللـه وإحصاء 

الجـدد". الوافديـن 
املنظـات  "قلـة  الحسـن،  ويضيـف 
سـببها  يرجـع  عفريـن  يف  العاملـة 
تركيـا،  مـن  للرخيـص  الحاجـة  إىل 
املجـال  بهـذا  الخـرة  قلـة  وبسـبب 
والبروقراطيـة وغيـاب تنظيـم املجلس 
تالفيهـا  يتـم  اآلن  لكـن  البدايـة،  يف 
مـن خـالل إحـداث مكتـب قانـوين يف 
أمـور  بتسـير  بـدأ  املحـي  املجلـس 

املنظـات". ترخيـص 
ويشـر املسـؤول اإلغـايث إىل مشـاكل 
منهـا  املكتـب،  عمـل  عرقلـت  أخـرى 
العسـكرية  الفصائـل  مـع  الصـدام 
"تـم  فقـد  املدينـة،  عـى  املسـيطرة 
إغـالق املكتـب اإلغـايث أكـرث مـن مرة 
بحسـب  التوزيـع  عدالـة  عـدم  بسـبب 
زعـم الفصائـل، كـا أنـه حتـى وقـت 
قريـب متكنـا مـن اسـتالم مقـر املكتب 
التـي تخدمنـا كالفرن  وبعـض األبنيـة 

مثـاًل". اآليل 
عـن  حاليًـا  اإلغـايث  املكتـب  ويبحـث 
جهـة مانحـة حقيقيـة تقدم لـه الدعم، 
يقدمـون  "األتـراك  حسـن،  وبحسـب 
جـزًءا مـن حاجـة املكتـب، لكـن نحتاج 
إىل عـدد أكـر مـن العـال إضافة إىل 

لوجسـتية". ومعـدات  سـيارات 

بسبب "فوضى اإلحصاء"
مهجرون "مظلومون" في عفرين 

أثارت قضية توزيع المساعدات اإلغاثية في منطقة عفرين جداًل واسًعا منذ سيطرة "الجيش الحر" عليها، فما بين فوضى اإلحصاء واالتهامات 
بعدم عدالة التوزيع يبحث السكان، وغالبيتهم من المهجرين، عن وضع مريح يحفظ لهم كرامتهم ويقدم يد المساعدة ولو بشكل بسيط.

أهالي الحسكة 
مسجلون بشكل 

متفرق، فمنهم 
مسجل مع مهجري 

الغوطة أو مع دير 
الزور أو مع محافظات 

أخرى
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اختبارات المرحلة الثالثة من منافسات األولمبياد العلمي السوري - 25 تشرين الثاني 2018 )سانا(

إدلب- يوسف غريبي

أعطانـا  اللـه  أجـا،  مـايف  أجـار  "مـايف 
بهـا  هتـف  التـي  العبـارة  هـذه  هالـدار"، 
متظاهـرون يف بلـديت الفوعـة وكفريـا يف 
واللتـني  إدلـب،  ملحافظـة  الشـاميل  الريـف 
شـهدتها حـراكًا احتجاجًيـا، خال األسـبوع 
وصفـه  مـا  ضـد   ،2018 عـام  مـن  األخـري 
العسـكرية  الفصائـل  مبامرسـة  املحتجـون 
املنـازل  عـى  شـهرية  أجـور  فـرض  يف 

التجاريـة. واملحـال 

تحضـن البلدتـان عـرات العائـات املهجرة 
مـن أريـاف دمشـق وحمـص وريفهـا ودرعا 
والقنيطـرة وغريهـا، الذيـن سـكنوا املنطقـة 
خرجـوا  الذيـن  األصليـني  السـكان  محـل 
باتفـاق بـني الفصائـل العسـكرية مـن جهة 
وإيـران والنظـام السـوري مـن جهـة أخرى.

بلـديت  عـى  املعارضـة  فصائـل  وسـيطرت 
كفريـا والفوعـة، يف متوز املـايض، مبوجب 
اتفـاق  باسـم  واملعـروف  إيـران  اتفـاق مـع 

مناطـق  يشـمل  والـذي  الخمسـة"،  "املـدن 
يف وادي بـردى والبلدتـني باإلضافـة لتبـادل 

. معتقلـني
ورممـوا  املنطقـة  يف  املهجـرون  اسـتقر 
الفصائـل  ولكـن  نفقتهـم،  عـى  املنـازل 
أجـور  بدفـع  مؤخـًرا  طالبـت  العسـكرية 
شـهرية عن املنـازل واملحـال التجاريـة، التي 
هـي مصدر دخـل وحيـد لكثري مـن العائات.

وقـال جـامل تويـم، وهـو أحـد أبنـاء مدينة 
داريـا املهجرين إىل الشـامل السـوري، لعنب 
عـى  الفصائـل  سـيطرة  "بعـد  إنـه  بلـدي، 
مبوجـب  فيهـا  لاسـتقرار  قدمنـا  البلـدات 
موافقـة فصيـل فيلـق الشـام، وعند اسـتام 
ال  جيـد  بشـكل  مخدمـة  تكـن  مل  املنـازل 
لغيـاب  باإلضافـة  أبـواب،  وال  فيهـا  نوافـذ 

الخدمـات".
اضطـرت العائـات التـي توجهـت إىل كفريا 
بحسـب  املنـازل  تلـك  ترميـم  إىل  والفوعـة 
أن  أوضـح  الـذي  تويـم،  وفـق  اسـتطاعتها، 
أجـور  بدفـع  املهجريـن  طالبـت  الفصائـل 
شـهرية، بقيمـة ألـف لـرية سـورية عـن كل 

إبـرام عقـود رسـمية بـني  منـزل، وأن يتـم 
الفصيـل واملهجريـن، خـال األشـهر املقبلة.

وحاولـت عنـب بلـدي التواصـل مـع الفصيل 
للوقـوف عـى املشـكلة، ولكنها مل تلـق رًدا.

املنطقـة  صـارت  اليومـي،  نشـاطهم  ويف 
املنطقـة،  يف  للمهجريـن  جديـًدا  مجتمًعـا 
وافتتحـت فيهـا املحـال التجاريـة واملطاعـم، 
ولكـن هذا مـا اصطدم بطلـب الفصيـل أيًضا 
بإيجـار شـهري للمحـال قـدره خمسـة آالف 

. لرية
املحـال  مـن  املسـتفيدين  مـن  عـدد  دفـع 
بالوقـت  املطلوبـة،  اإليجـارات  التجاريـة 
تويـم،  وفـق  الدفـع،  آخـرون  رفـض  الـذي 
الـذي قـال إنـه يف حـال كانـت الفصائل غري 
قـادرة عـى تأمـني أبسـط مقومـات الحياة 
املدمـر  بلدنـا  إىل  "فأرجعونـا  للمهجريـن، 
ليسـت  بالنهايـة  هـذه  ألن  منازلنـا  لنصلـح 

تعبـريه. بحسـب  بلدنـا"، 
وليسـت هـذه املـرة األوىل التـي تشـهد فيها 
املهجريـن،  مـن  مظاهـرات  الفوعـة  بلـدة 
املاضيـة عـى  إذ تكـرر املشـهد يف األشـهر 

خلفيـة اإلجـراءات التـي تقـوم بهـا الفصائل 
الثـاين  تريـن  ففـي  املنطقـة،  املسـيطرة 
مهجـري  مـن  العـرات  خـرج  املـايض 
الفوعـة  بلـدة  يف  القاطنـني  حمـص  ريـف 
قبـل  مـن  مطالبتهـم  بعـد  مبظاهـرات 
الفصائـل العسـكرية بـرورة إخـاء املنازل 

فيهـا. القاطنـني 
بهـا  يسـتهان  ال  نسـبة  املهجـرون  يشـكل 
ووفـق  عـام،  بشـكل  السـوري  الشـامل  يف 
إحصائيـة لفريق "منسـقي االسـتجابة"، يف 
26 مـن كانـون األول 2018، فإن عدد سـكان 
الشـامل السـوري فـاق أربعة مايـني و700 
ألـف نسـمة، منهم مليـون و600 ألف نسـمة 

قرًسا. واملهجريـن  النازحـني  مـن 
الشـامل  يف  العاملـة  املنظمـة  وطلبـت 
اإلنسـانية  املنظـامت  مـن  مـراًرا  السـوري، 
للسـكان  الشـتاء  احتياجـات  يف  اإلسـهام 
األشـد ضعًفا، وخاصـة النازحـني واملهجرين 
غـري  مسـاكن  يف  يقيمـون  الذيـن  قـرًسا 
عمليـات  ضعـف  مـع  للسـكن  صالحـة 

للمنطقـة. اإلنسـانية  االسـتجابة 

فصائل تفرض إيجارات على المهجرين في الفوعة وكفريا

السوري في محافظة درعا، لعدد  للنظام  التابعة  التربية  "انقعوها واشربوا ميتها"، هذا ما قاله مسؤول في مديرية 
المؤقتة. السورية  الحكومة  من  عليها  الحاصلين  شهاداتهم  مصير  عن  لالستفسار  توجهوا  الذين  الخريجين  الطالب  من 

انقعوها واشربوا ميتها..

طالب درعا يعانون من رفض النظام السوري 
شهادات المعارضة

عنب بلدي - درعا

يعـاين كثـر مـن الطـالب يف محافظة 
درعـا جنـويب سـوريا، والذيـن درسـوا 
مـدارس  يف  املاضيـة  السـنوات  خـالل 
السـورية  للحكومـة  تابعـة  وجامعـات 
فصائـل  سـيطرة  ظـل  يف  املؤقتـة 
املعارضـة املسـلحة، مـن عـدم االعراف 
بشـهادتهم مـن قبـل النظـام السـوري.

املعانـاة عندمـا متكنـت قـوات  وبـدأت 
محافظتـي  السـيطرة عـى  مـن  األسـد 
اتفاقيـات  مبوجـب  والقنيطـرة  درعـا 
تسـوية، يف متـوز 2018، ليبـدأ بعدهـا 
الدراسـية،  وثائقهـم  بتقديـم  الطـالب 
جامعيـة،  أو  ثانويـة  كانـت شـهادة  إن 
مـن أجـل إكـال دراسـتهم والحصـول 
عـى تأجيـل درايس يجنبهـم االلتحـاق 
بالخدمـة العسـكرية، إال أنهـم اصطدموا 
برفـض النظام ألي شـهادة صـادرة عن 
املنشـآت التعليمية الخاضعـة للمعارضة، 
بحسـب ما قـال الطالب محمـد عمر )22 

بلدي. لعنـب  عاًمـا(، 

إغالق جامعات المعارضة
يف  جامعـات  إنشـاء  فكـرة  وبـدأت 
2014، مـن أجـل اسـتيعاب  درعـا يف 
الطـالب وإيجـاد حـل إلشـكالية املئات 
توقفـوا وفصلـوا  الذيـن  الطـالب  مـن 
عـن الدراسـة يف الجامعـات السـورية 
بسـبب  النظـام،  إلدارة  الخاضعـة 
مـن  خوفًـا  الـدوام  عـن  انقطاعهـم 
وسياسـية،  أمنيـة  بذرائـع  االعتقـال 
أحمـد  الحقوقـي  الناشـط  بحسـب 

العـار.

إنشـاء  عـى  املطلـع  العـار،  ويقـول 
الجامعـات يف درعـا، لعنـب بلـدي، إن 
الحكومـة املؤقتة أنشـأت خمـس كليات 
يف درعـا وهـي كلية الربية والهندسـة 
الزراعيـة وكلية  الكهربائيـة والهندسـة 
إضافـة  التمريـض،  وكليـة  الصيدلـة 
ملـادة  املدرسـن  معاهـد  إنشـاء  إىل 
العربيـة  واللغـة  والعلـوم  الرياضيـات 
إرشاف  تحـت  الرشعيـة،  والعلـوم 
شـهادات  يحملـون  ممـن  أخصائيـن 

العليـا. والدراسـات  الدكتـوراه 
ويشـر إىل أن القبول بهـذه الجامعات 
الطالـب  معـدل  عـى  بنـاء  كان 
بالثانويـة سـواء كانـت ثانويـة النظام 
أنـه  إىل  الفتًـا  املؤقتـة،  الحكومـة  أو 
ومتريـض  تربيـة  دورات  تخريـج  تـم 
الحكومـة  مـن  مصدقـة  بشـهادات 

املؤقتـة.

الطالب منقسمون إلى حالتين
وعقـب سـيطرة النظام انقسـم الطالب 
الطالـب  متثـل  األوىل  حالتـن:  إىل 
الـذي كان يـدرس يف جامعات دمشـق 
وأوقـف تسـجيله يف 2012 خوفًـا من 
بحسـب  النظـام،  مناطـق  إىل  التوجـه 
الطالبـة يف كليـة الربية ميسـاء أحمد، 
27 عاًمـا، )اسـم وهمـي(،  التـي تقول 
لعنـب بلـدي إنهـا عـادت إىل الجامعة 
بعـد سـيطرة النظـام، لكـن إىل مقاعد 
مـع  مقارنـة  ضاربـة  األوىل،  السـنة 
"كنـت  الدفعـة،  بنفـس  زميالتهـا 
أصبحـن  واليـوم  التفـوق  أشـاطرهن 

مدرسـات".
مـدن  مـن  خرجـت  قافلـة  وكانـت 

الريـف  يف  وجاسـم  وإنخـل  الحـارة 
الغـريب لدرعـا بحافالت مشـركة، يف 
أيلـول املـايض، تضـم 700 طالـب إىل 
االنتهـاء  بعـد  وذلـك  جامعـة دمشـق، 
مـن تسـوية أوضاعهـم مـن قبـل أفرع 

األمنيـة. النظـام 
أمـا الحالـة الثانيـة مـن الطـالب فهـم 
الحاصلـون عـى شـهادة ثانويـة مـن 

وتابعـوا  املؤقتـة  الحكومـة  مـدارس 
وجامعـات  معاهـد  يف  دراسـتهم 
سـيطرة  إبـان  الحكومـة  افتتحتهـا 
الفصائـل، لكـن النظام مل يعـرف بها.

ويقـول الطالـب محمد عمـر إنه حصل 
الثانويـة مـن مـدارس  الشـهادة  عـى 
خولتـه  ممتـاز  بدرجـة  املعارضـة 
للدخـول يف كيلـة الصيدلـة يف مدينـة 

امليدانيـة  نـوى، مضيًفـا أن "املتغـرات 
وسـيطرة النظام عـى املنطقـة أدى إىل 
إنهـاء العمـل بجامعات املناطـق املحررة، 
واليـوم النظـام ال يعـرف عى شـهادة 
الصيدلـة،  دراسـة  عـى  وال  الثانويـة 
وحاليًـا لـن أمتكـن مـن تقديـم إعـادة 
الشـهادة الثانويـة يف مـدارس النظـام 

كـوين طلبـت للخدمـة العسـكرية.
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عنب بلدي - القامشلي

باإلضـاءة  القامشـي  مدينـة  تزينـت 
وألـوان الفرح، خـالل احتفالية مبناسـبة 
أعيـاد امليـالد ورأس السـنة، أُقيمت بدعم 
اإلمنـايئ  املتحـدة  األمـم  برنامـج  مـن 

.)UNDP (
الشـارع  إضـاءة  تضمنـت  االحتفاليـة 
العام يف سـوق القامشـي بـ 40 "شالاًل 

ثالثيًـا"، باإلضافـة لتزين 60 شـجرة، 
وثـالث أشـجار كبـرة بزينـات مختلفة.

املبـادرة التـي انطلقت تحت اسـم "ميالد 
جديـد" والتـي تنـدرج ضمـن مـرشوع 
"أوارص 2" الـذي ينفـذه برنامـج األمـم 
املتحـدة اإلمنـايئ بالتعـاون مع كنيسـة 
األرثوذكـس،  للرسيـان  دميـط"  "مـار 
شـارك فيهـا 20 متطوًعـا مـن الذكـور، 
ينتمـون  اإلنـاث،  مـن  متطوعـة  و22 

ملختلـف مكونـات املدينة من مسـيحين، 
رسيان/آشـورين ومسـلمن، مـن عرب 

. وكرد
قـام  ومختصـن  فنيـن  وبـإرشاف 
املتطوعـون بتزيـن الشـوارع، وتصنيع 
األلعـاب والزينـة الخاصـة بعيـد امليـالد 
وتوزيعهـا عـى األطفـال والبيـوت يف 
مدينـة القامشـي والقرى املجـاورة لها.

خمسـة  يقـارب  مـا  الفعاليـة  وحـرض 

آالف شـخص مـن مكونات املدينـة كافة، 
املنطقـة  مديـر  مـن  رسـمية  مبشـاركة 
الرشقيـة لرنامـج األمم املتحـدة عبد الله 
اللحـام، ورئيـس البلدية سـهيل رهاوي، 

باإلضافـة إىل ثالثـة كهنـة.
أي  الفعاليـة عـن  االبتعـاد خـالل  وتـم 
مظهـر سـيايس أو رفـع أعـالم أي جهة. 
أورشـينا، كانـت إحـدى الحـارضات يف 
االحتفاليـة، وتحدثـت لعنـب بلـدي عـن 

أجوائهـا التـي عّمهـا الفـرح والبهجـة.
داخـل  امليـالد  شـجرة  إضـاءة  متـت  إذ 
وأهـايل  الكهنـة  بحضـور  الكنيسـة 
الشـارع  إىل  االنتقـال  تـم  ثـم  املدينـة، 
الـذي كان  القامشـي  العـام يف سـوق 
مزدانًـا باألضـواء والزينـة، وتـم إطـالق 
فريـق  غنـى  كـا  الناريـة،  األلعـاب 

العيـد. أغـاين  الحـب"  "سـفراء 
ووصفـت أورشـينا الفرحـة التـي شـعر 
وبالخصـوص  الحارضيـن  جميـع  بهـا 
األطفـال، الفتـة إىل أن متطوعـي برنامج 
لبـاس  لبسـوا  اإلمنـايئ  املتحـدة  األمـم 
وجـوه  عـى  ورسـموا  نويـل"  "بابـا 

الصغـار. األطفـال 
وأضافـت أن الجميـل يف هكـذا نوع من 
مكونـات  جميـع  مشـاركة  االحتفـاالت 
ومسـيحين،  مسـلمن  مـن  املدينـة 
ومدنيـة  حضاريـة  صـورة  يعطـي  مـا 
للمنطقة، إضافـة إىل أن فريق املتطوعن 
ضم مسـيحين ومسـلمن وكـرًدا وعربًا 

عملـوا بـروح واحـدة.
وأشـارت إىل أنـه يف السـنوات الثـاين 
املاضيـة مل تتـم أي احتفـاالت أو زينـة 
بهـذه املناسـبة، ومل توجـد أي مظاهـر 
احتفـاالت  باسـتثناء  العيـد،  تـدل عـى 

بعـض العائـالت العـام املـايض، والتـي 
متـت عـى نحـو ضيق.

ويف هـذا العـام وبلفتة مـن برنامج األمم 
املتحـدة اإلمنايئ كجهة تبنـت االحتفاالت 
أقيـم هـذا  السـنة،  امليـالد ورأس  بعيـد 
عـى  النـاس  سـاعد  الـذي  االحتفـال 
نسـيان همومهم وأحزانهم لبعـد أقاربهم 
ومحبيهـم عنهـم، واسـرجاع ذكرياتهم 

املاضيـة عـن أجـواء عيـد امليالد. 
يف  الحـارضات  إحـدى  وهـي  زينـب، 
مـن  عـرت  طفليهـا،  مـع  االحتفاليـة 
جانبها عـن فرحتها باملشـاركة بالفعالية 
وباألجـواء التي رافقتها مـن تقديم هدايا 
مجانيـة لألطفـال، باإلضافـة إىل األغاين 

والرقـص املبهـج.
ويحتفـل أهـايل مدينـة القامشـي بعيد 
امليـالد هذا العـام يف ظل التوتـرات التي 
تشـهدها املنطقـة، إذ أعلنـت تركيـا نيتها 
شـّن هجوم بري عى املناطـق الخاضعة 
الشـعب"  حايـة  "وحـدات  لسـيطرة 
)الكرديـة( رشق نهـر الفـرات مبسـاندة 

مـن فصائـل "الجيـش الوطني".
وتعرضـت األحيـاء التـي تقطنهـا غالبية 
مسـيحية باملدينـة لعـدد مـن التفجرات، 
تبنى تنظيم "الدولة اإلسـالمية" معظمها، 
مـن  العـرشات  التنظيـم  اختطـف  كـا 
السـكان املسـيحين من قراهم القريبة من 

بلـدة تل متـر بريف الحسـكة.
ونتيجـة لذلـك اضطـر الكثر مـن أهايل 
سـوريا،  خـارج  الهجـرة  إىل  املنطقـة 
وتـكاد بعـض األحيـاء أن تصبـح خالية 
مـن سـكانها، ليعيـش مـن تبقـى منهم 
يف ظـل تشـتت أرسي يزيـد ثقلـه عـى 

األهـايل يف أجـواء األعيـاد.

عنب بلدي - إدلب

يف ظـل ما يعانيـه قطاع املواصـالت يف مدينة 
إدلـب مـن عشـوائية الخطـوط، وعـدم وجـود 
رقابـة إداريـة تضبط األسـعار، وتنظـم تعرفة 
الركـوب التـي تحددهـا مزاجية السـائق، يعمل 
مجلـس مدينـة إدلب عى إنشـاء مركـز انطالق 

)كـراج( لحافـالت النقـل الداخـي يف املدينة. 
وتكمـن أهمية املـرشوع يف تأمن وسـائل نقل 
لسـكان املدينـة تتناسـب مـع دخلهـم، قياًسـا 
لـرة   400 تتجـاوز  التـي  التكـي  بأجـرة 
التنقـل  عمليـة  تسـهيل  إىل  إضافـة  سـورية، 
مديـر  بحسـب  الجامعـة،  لطـالب  بالنسـبة 
مكتـب الخدمـات واإلعـالم يف مجلـس مدينـة 
حـازم  اإلنقـاذ"،  "حكومـة  لــ  التابـع  إدلـب 

إبراهيـم. شـيخ 
الكـراج  إن  بلـدي  لعنـب  إبراهيـم  وقـال 
الجديـد، الـذي سـيكون مركـزه جانـب مبنـى 
كليـة العلـوم اإلداريـة، يختـر معانـاة عـى 
املواطنـن الذيـن يريـدون التوجه إىل املشـايف 
واملنطقـة الصناعيـة رشق املدينـة، إضافـة إىل 

السـر. أزمـة  تخفيـف 

20 حافلة لخطي حافالت
الكـراج  يف  العمـل  ينطلـق  أن  املتوقـع  ومـن 
خطـوط  وستقسـم  املقبـل،  الشـهر  خـالل 
الحافـالت إىل قسـمن، األول ينطلـق ذهابًا من 
وتقاطـع  بالقصـور  مـروًرا  الرئيـي  املوقـف 
طريـق أريحـا وشـارع الثالثـن ومشـفى ابن 
وبالعكـس  الحرفيـن  إىل  وصـواًل  النفيـس 
)اإليـاب(، يف حن ينطلـق الطريـق الثاين من 

املوقـف الرئيـي مـروًرا بـدوار امللعـب وكلية 
الحرفيـن  دوار  إىل  وصـول  واآلداب  الربيـة 

وبالعكـس.
 ويبلـغ عـدد الحافـالت عـى كل خـط عـرًشا، 
تأمـن  أن  إىل  أشـار  الـذي  إبراهيـم،  بحسـب 
أصحـاب  تقديـم  خـالل  مـن  يتـم  الحافـالت 
الحافـالت طلبًـا للعمـل يف هـذا املـرشوع، بعد 
الحصـول عـى ترخيـص مـن مجلـس املدينة، 
مديريـة  يف  للحافلـة  فنـي  فحـص  وإجـراء 

النقـل.

وأوضـح إبراهيـم أن لجنة السـر املوجودة يف 
 75 الراكـب  املدينـة اعتمـدت أن تكـون أجـرة 
لـرة سـورية، يف حن سـيكون ضبـط الكراج 
مـن خـالل تجهيـز املوقـف الرئيـي لتجمـع 
إذ يتـم العمـل عـى تجهيـزه مـن  الحافـالت، 
"األكشـاك"  وإزالـة  الطريـق  توسـعة  خـالل 
املوجـودة عـى طـرف الطريق ووضـع لوحات 

طرقيـة لجميـع املواقـف.
محافظـة  يف  الحاليـة  النقـل  أجـور  وتعتـر 
بـطء  جانـب  إىل  للسـكان،  مرهقـة  إدلـب 
الرحـالت اليوميـة بسـبب الحواجز العسـكرية 
يف املنطقـة وغيـاب اإلقبـال عـى املواصـالت 
مطـواًل  االنتظـار  إىل  السـائقن  يضطـر  مـا 

الـركاب. بانتظـار 
وتعتـر “حكومة اإلنقاذ” املسـؤولة عـن مدينة 
إدلب مبـا يتعلـق بالقطاعات اإلداريـة واألمنية، 
بعـد تراجـع نفـوذ “الحكومـة املؤقتـة” إبـان 
سـيطرة هيئـة “تحريـر الشـام” عـى املنطقة 

عامن. قبـل 

عنب بلدي - ريف حلب

يسـتعد نحو يسـتعد نحـو 300 طالب مـن أطفال 
بلـدة حيـان )10 كيلومـرات شـايل حلـب( إىل 
العـودة لتلقـي التعليـم يف مدرسـة كامـل عـرو 
منـذ  للتعليـم  صالحـة  تعـد  مل  التـي  االبتدائيـة، 

.2016 عام  شـباط 
)الخـوذ  السـوري  املـدين  الدفـاع  وأطلـع 
البيضـاء( عنـب بلـدي، يف 18 من كانـون األول، 
300 طالـب مـن قريـة حيـان واملقـدر  عـى أن 
1500 طالـب )يف املرحلتـن االبتدائيـة  عددهـم 
إىل  العـودة  عـى  قادريـن  باتـوا  واإلعداديـة(، 

عـرو. كامـل  مدرسـة  يف  تعليمهـم  تلقـي 
وبـدأت منظمـة الدفـاع املـدين السـوري العمـل 
األخـر  النصـف  خـالل  املدرسـة،  تأهيـل  عـى 
2018، وإزالـة األنقـاض التي  مـن كانـون األول 

تسـبب بهـا قصـف سـابق اسـتهدف املدرسـة.
نتيجـة   ،50% بنسـبة  مدمـرة  كانـت  املدرسـة 
للنظـام  الحـريب  الطـران  قبـل  مـن  قصفهـا 
السـوري يف شـباط 2016، والذي تسـبب حينها 

طـالب. عـرشة  بإصابـة 
وبـات أطفال قريـة حيـان يتلقـون التعليم ضمن 
غـرف منـازل، بـادر إىل توفرهـا أهـايل القرية، 
بعدمـا تـرضرت مـدارس القريـة البالـغ عددهـا 
سـت مـدارس، بحسـب مـا قالـه عبيـدة الحياين، 

معلـم مدرسـة يف قريـة حيـان لعنـب بلدي.
ووفًقـا للمعلـم عبيـدة، فـإن األطفـال واملعلمـن 
تأثـروا بسـبب التعليـم يف غـرف منزليـة، والتـي 
عـادت سـلبًا عـى اسـتيعاب الطـالب لدروسـهم 

لكونهـا غـر مجهـزة للتعليـم.

حذيفـة، طالـب يف الصـف الخامـس مـن بلـدة 
العـام  منتصـف  عطلـة  انتهـاء  ينتظـر  حيـان، 
الـدرايس مـن أجـل اسـتكال تعليمـه يف مبنـى 

لنحـو ثـالث سـنوات. افتقدهـا  التـي  املدرسـة 
وقـال حذيفـة، "هلـق عطلنـا العطلـة النصفيـة، 
املدرسـة...  عـى  لرنجـع  كتـر  متشـوق  وأنـا 
باملدرسـة منفهـم عى األسـتاذ أكرث ومـا منخاف 

بالباحـة". نلعـب  نطلـع 
ويخـى األطفـال واملعلمـون عـى حد سـواء من 
"الفرصـة" )فـرة االسـراحة خـالل الحصص(، 
قـد  ملـا  الطرقـات،  يف  األطفـال  يقضيهـا  التـي 
تسـببه مـن أذى لهـم، يف ظـل عدم وجـود مكان 

مخصـص لالسـراحة.
حلـب  بريـف  حيـان  قريـة  يف  الطـالب  وأنهـى 
امتحانـات الفصـل األول للعـام الـدرايس الحايل 
التـي  املنـازل  ضمـن  وذلـك   ،2019-2018

لهـم. مـدارس  أصبحـت 

القامشلي "مضيئة" في احتفاالت أعياد الميالد

أطفال حيان 
"متشوقون" للعودة

 إلى مدرسة دمرها القصف

"كراج إدلب"..
 لتنظيم عمل الحافالت

 في المدينة

أطفال يجرون إمتحان دراسي في صف منزلي في بلدة حيان
 بريف حلب - 15 كانون األول 2018 ) المكتب اإلعالمي في حيان(

فعاليات االحتفال بعيد الميالد في مدينة القامشلي شمال شرقي سوريا  - 24 كانون األول 2018 )مشروع أواصر2(
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عنب بلدي - ريف حلب 

اإلنسـانية  اإلغاثـة  منظمـة  افتتحـت 
 )İHH( الركيـة  اإلنسـان  وحريـات 
حلـب  ريـف  يف  مجانيـة  صيدليـة 
الشـايل، يف مرشوع يعتـر األول من 

السـوري. الشـال  يف  نوعـه 
تقـدم الصيدليـة التي حملت اسـم "دار 
الطبيـة  الوصفـات  الخريـة"  الشـفاء 
ألهـايل املخيـات بشـكل مجـاين، وتم 
إلفـادة  لهـا  مناسـب  موقـع  اختيـار 

نسـبة كبـرة مـن النازحـن.
منظمـة  يف  الطبـي  القسـم  رئيـس 
"İHH"، هيثـم جـر، قـال لعنـب بلدي 
إن "الصيدليـة تقـدم الخدمـات الطبية 
بشـكل مجـاين، والغايـة مـن إنشـائها 
العبء عـى املـرىض وخاصة  تخفيـف 

النـزوح". يف مناطـق 
موقـع  اختيـار  أن  جـر  وأضـاف 
الصيدليـة جاء قرب دوار سـجو شـال 
مدينـة اعزاز، ضمـن دائرة يوجـد فيها 
كثر مـن املخيـات الواقعـة عى طول 

الرشيـط الحـدودي مـع تركيـا.
واسـتقبل ريـف حلـب آالف املهجريـن 
مـن  آخرهـا  مختلفـة،  مناطـق  مـن 
القلمـون  ومناطـق  الرشقيـة  الغوطـة 
وريـف  دمشـق  وجنـويب  الرشقـي 

الشـايل. حمـص 
وتضـم أغلـب املخيات يف ريـف حلب 
الشـايل "كرفانـات" مسـبقة الصنـع، 

وخياًمـا قاشـية، يقطن فيهـا نازحون 
ومهجرون.

الصيدليـة هـي األوىل مـن نوعهـا يف 
الخارجـة  السـوري  الشـال  مناطـق 
السـوري، ومـن  النظـام  عـن سـيطرة 
كبـرة  فائـدة  لهـا  تكـون  أن  املتوقـع 
عـى املدنيـن القاطنـن يف املخيـات 

خـاص. بشـكل 
عـدة  مـع  بالتزامـن  الخطـوة  وتـأيت 
يف  تركيـا  عليهـا  تعمـل  مشـاريع 
مجـاالت  عـدة  يف  السـوري  الشـال 

الطبـي. الجانـب  بينهـا 
وبحسـب جـر، ُحـددت طريقـة رصف 
طريـق  عـن  الصيدليـة  يف  األدويـة 
الوصفـات الصـادرة مـن مشـايف ريف 
الشـايل، يف حـال عـدم توفـر  حلـب 

املشـايف. يف  األدويـة 
السـاعة  مـن  يبـدأ  الـدوام  أن  وأوضـح 
التاسـعة صباًحا حتى الخامسـة مسـاًء.

سـتكون  التـي  األدويـة  بـن  ومـن 
باألمـراض  الخاصـة  توفـًرا  األكـرث 
املسـتدامة، ومـن بينها أدوية السـكري 
الضغـط  وأدويـة  العيـارات  بـكل 
ال  التـي  األخـرى  األدويـة  وبعـض 
توفرهـا مشـايف ريـف حلب الشـايل 

والرشقـي.
وتعـود جميـع األدويـة التي سـتوفرها 
الصيدليـة إىل املنشـأ الريك، وبحسـب 
اللغـة  إىل  مرجـم  جميعهـا  جـر 
سـيتوىل  والصيـدالين  اإلنكليزيـة، 

االسـتدالل عـى نوعية الـدواء وإعطاءه 
مريـض. كل  إىل 

 "İHH" منظمـة  أسـهمت  أن  وسـبق 
السـابقة  السـنوات  خـالل  الركيـة، 
الخدميـة  املشـاريع  عـرشات  بتقديـم 

السـوري،  الشـال  يف  واإلغاثيـة 
ومـدن  إدلـب  محافظـة  يف  وخاصـة 

الشـايل. حلـب  ريـف  وبلـدات 
واتجهـت تركيـا خـالل األشـهر األخرة 
إىل تنظيـم العمـل الطبـي يف مناطـق 

ريـف حلب الشـايل وتقديـم الخدمات 
عـر  املنطقـة،  يف  لألهـايل  الطبيـة 
لفئة  بنـاء مستشـفيات وإقامـة دورات 
للمجـال  تهيئتهـم  أجـل  مـن  الشـباب 

الطبـي. 

عنب بلدي - عفرين

يف بعـض القـرى املراميـة حـول مدينـة 
مهندسـون  أعـاد  حلـب،  شـايل  عفريـن 
بعـد  املنـازل  ترميـم عـرشات  وناشـطون 

دمـار جـزيئ خلفتـه املعـارك.
فريـق هنـديس أجـرى جولـة اسـتطالعية 
يف  املسـتهدفة  املنطقـة  منـازل  عـى 
وقطمـة،  وجامـان،  رشان،  خربـة  قـرى 
وفطـرة، وكفرجنـة، ليحـي 200 منزل، 
ويبـدأ ترميمهـا كمسـاعدة لألهـايل غـر 

القادريـن عـى ذلـك.
املـرشوع الـذي قدمتـه منظومـة "وطن"، 
قـدر  املحـي،  املجلـس  مـع  بالتعـاون 
القامئـة  ضمـن  منـزل  كل  يف  األرضار 
لتوقـع  الكشـف،  فريـق  عـر  املتاحـة 
املنـازل  أصحـاب  مـع  عقـًدا  املنظومـة 
ماليـة  مببالـغ  وتعويضهـم  لرميمهـا 

اإلصالحـات. مثـن  تعـادل 
لناحيـة  املحـي  املجلـس  مديـر  وقـال 
رشان، عبـد الرحمـن حسـن، لعنـب بلدي، 
"تـم ترميـم املنـازل مثـل بعـض الجدران 
ورغـم  وغرهـا،  والنوافـذ  واألبـواب 
اإلمكانيـات البسـيطة فـإن املـرشوع قـدم 
الفقـر  ظـل  يف  للسـكان  كبـرة  فائـدة 

املنطقـة". يف  املنتـرش 
ويضيـف حسـن، "رضورة املـرشوع تأيت 
إصـالح  بعـد  الشـتاء  فصـل  يف  خاصـة 
املنـازل لـدرء الـرد واملطـر وغـر ذلك".

جـاء  مرشوعهـا  إن  املنظومـة  وتقـول 

ريـف  يف  املنـازل  مـن  عـدد  لصيانـة 
ظـروف  تحسـن  أجـل  مـن  عفريـن، 
السـكن، والسـعي لتخفيف معاناة األهايل 
املعارضة. الخاضعة لسـيطرة  املناطـق  يف 

 ويوضـح مسـؤول املـرشوع يف "وطن"، 
املهنـدس حمـزة زينـو، أن املـرشوع بـدأ 
املحـي يف  املجلـس  مـع  تفاهـم  مبذكـرة 
بتزويـد  املجلـس  وقـام  رشان،  منطقـة 
واملنـازل  املترضريـن  بأسـاء  املنظومـة 

ترميـم. إىل  تحتـاج  التـي 
وال تـزال عرشات املنـازل يف قـرى محيط 
عفريـن مترضرة بشـكل جـزيئ أو مدمرة 
كليًـا، وهـي تحتـاج ملسـاٍع أكر حتـى يتم 
ترميمهـا وإعـادة إعارها، ويأمـل املجلس 

بتهيئـة مشـاريع أكـر تكفـل إصالحها.
الحـر”  “الجيـش  فصائـل  وسـيطرت 
آذار  مـن   18 يف  تركيـا،  مـن  املدعومـة 
2018، عـى كامـل مدينـة عفريـن، بعـد 
وتقدمهـا  املدينـة  مركـز  داخـل  توغلهـا 
عـى حسـاب "وحـدات حايـة الشـعب" 

)الكرديـة(.
إداريًـا  44 تقسـيًا  وتضـم ناحيـة رشان 
رشان،  بلـدة  مركزهـا  سـكنية،  لتجمعـات 
ويحدهـا مـن الـرشق مدينـة اعـزاز، ومن 
الغـرب  ومـن  عفريـن،  مركـز  الجنـوب 
الشـال  ومـن  وبلبـل،  معبطـي  ناحيتـا 

الركيـة. الحـدود 
331.35 كيلومر مربع،  وتبلـغ مسـاحتها 
وتبعـد عـن مدينـة عفريـن 13 كيلومـرًا 

الرشقي. الشـال  باتجـاه 

ريف حماة - إياد عبد الجواد

نازحـو  أنشـأ  لسـنوات،  املسـتمر  النـزوح  يف ظـل 
عليهـا  بنـوا  صغـرة  قـرى  الغـريب  حـاة  ريـف 
بلداتهـم  بأسـاء  وأسـموها  الجديـدة،  منازلهـم 

 .2012 عـام  منهـا  نزحـوا  التـي  األصليـة 
القـرى الجديـدة هـي عبـارة عـن مـزارع صغـرة 
أو أراٍض تتسـع لعـرشات املنـازل، اشـروها وبنـوا 
عليهـا بيوتهـم أو خيامهـم بحسـب القـدرة املاليـة، 

واسـتغنوا بذلـك عـن املنـازل املسـتأجرة.
وتقـع تلـك القـرى يف جنـويب إدلـب، حيـث يقطن 
نازحـو ريـف حـاة الغـريب، وهـي قـرى كرنـاز 
نسـبة  وقرفضـة،  وشـليوط  والتانعـة  الجديـدة 
قريبـة مـن  األصليـة، وهـي جميعهـا  بلداتهـم  إىل 

. بعضهـا
رئيـس مجلـس املحـي ملدينـة كرناز، حسـن وردة، 
عـن  "نزحنـا  بلـدي،  عنـب  إىل  حديـث  يف  يقـول 
مدينـة كرنـاز منـذ عـام 2012 بعـد دمـار الجـزء 
األكـر مـن منازلنـا مـن قبـل قـوات النظـام حيـث 
تنقلنـا مبختلـف أريـاف إدلـب ومخيـات النزوح".

ويضيـف، "يف الفـرة األوىل مـن النـزوح، أعطيت 
املنـازل بشـكل مجـاين للنازحـن، لكـن مـع تقـدم 
أسـعار  ارتفـاع  مـن  يعانـون  السـكان  بـدأ  األيـام 
منازلهـم يف ظـل غيـاب الـوارد املايل الـذي يغطي 

نفقاتهـم".
ورشاء  للتشـارك  النازحـن  دفعـت  الظـروف  هـذه 
عليهـا،  املنـازل  بعـض  وبنـاء  نفقتهـم  عـى  أرض 
لتكـون بدياًل عن االسـتئجار، وإن كانـت مبواصفات 

بسـيطة أو حتـى بعـض الخيـام.
بـدوره قـال عضـو املجلس املحـي لبلدة قـر فضة، 

حافـظ الحموي، "اشـرينا قطعـة أرض صغرة يف 
جبـل شحشـبو بسـعر منخفـض، كونها بعيـدة عن 
املناطـق السـكنية، مـع مجموعـة من األهـايل وقمنا 

بإعـادة تأهيلها وبنـاء منازلنـا عليها".
 ذلـك األمر شـجع اآلخريـن من النازحـن عى رشاء 
لتتشـكل  عليهـا،  منازلهـم  وبنـاء  مجـاورة  أراٍض 
القريـة الصغـرة مـن نحـو 130 عائلـة، ويؤسـس 

النازحـون مجلًسـا محليًـا لهـا.

خطوة أولى.. بحاجة المزيد
امليـاه  قلـة  تعـاين  "املصغـرة"  الجديـدة  كرنـاز 
النازحـون  أوصـل  بعدمـا  األساسـية،  والخدمـات 
إليهـا الكهربـاء وعملوا عى إنشـاء شـبكات الرف 

يتناسـب مـع معيشـتهم. البسـيطة مبـا  الصحـي 
يقـول  كرنـاز،  مدينـة  نازحـي  أحـد  سـهيل،  عـي 
الصغـرة  قرانـا  تتطـور  أن  "نأمـل  بلـدي،  لعنـب 
بخدماتهـا األساسـية مثـل املـدارس وشـبكات املياه 
واألفـران واألسـواق ومـا شـابه، وذلـك قـد يتم من 
خـالل دعـم املنظـات اإلنسـانية لهـذه التجمعـات 

السـكانية".
واملراكـز  للمـدارس  تحتـاج  "القـرى  ويضيـف، 
الطبيـة والخدميـة وأهمهـا توفـر امليـاه والخبـز".

2012 مـن ريـف حـاة  سـهيل، الـذي نـزح عـام 
الغـريب، أقـام منزله عـى األرض التي اشـراها مع 
رفاقـه، ويوضـح "تشـاركت مـع 100 شـخص من 
مدينتـي بـرشاء أرض نقيم عليهـا منازلنـا وخيامنا، 
بعـد معانـاة ثـالث سـنوات يف املنازل املسـتأجرة".

حقيقيـة،  منـازل  السـكنية  التجمعـات  كل  ليسـت 
والكثـر منهـا ال تـزال خياًمـا بسـبب عـدم قـدرة 
الكثريـن مـن النازحـن عـى بنـاء منزل إسـمنتي.

وصفات طبية دون مقابل

"iHH" تفتتح صيدلية مجانية في ريف حلب

إعادة تأهيل 200 منزل 
في ريف عفرين

نازحو حماة يبنون قرى 
صغيرة تحمل أسماء بلداتهم

صيدلية دار الشفاء في ريف حلب الشمالي - 23 من كانون األول 2018 )عنب بلدي(
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رأي وتحليل

محمد رشدي شربجي

هناك حقيقـة ثابتة ال ميكن الجدال 
فيها بغض النظر عن كيف سـتنتهي 

مآالت األمور يف شاميل سوريا، 
وهـي أن تركيا قضت عى املروع 

الكردي يف سـوريا، وبقي عى األكراد 
أن يسـلموا مناطقهم لروسيا أو 

لركيا، الاتني سـتتفقان فيام بينهام 
عـى توازع املناطق، كام حصل يف 

إدلـب وعفرين ودرع الفرات ومناطق 
أخـرى. وال أعتقد أن أحًدا يأخذ 

محاوالت فرنسـا ملء فراغ الواليات 
املتحـدة عى محمل الجد. 

وسـواء ذهبت هذه املناطق -معدومة 
البنى التحتيـة وكثري منها معدوم 

السـكان حتى، والتي تحولت فجأة 
ألكرث املدن اسـراتيجية يف العامل- 

إىل تركيا أو روسـيا فإن املصلحة 
الركيـة محققة يف الحالتني.

والحقيقـة أن املروع الكردي مل 
يكن يوًما قابـًا للحياة، ولكن الداعم 

األمريـيك، الذي قال يف أكرث من 
مناسـبة إن دعمه ال يتعدى املعركة 

ضد تنظيم الدولة بأي شـكل من 
األشـكال، أعمى حزب العامل -كام 

أعمى الرزاين سـابًقا- عن لعنة 
الجغرافيـا، فاملناطق الكردية ال بحر 

لها وتسـهل محارصتها ويضيق 
الخنـاق عليها من دول ذات نظم 

مركزية صارمـة محيطة بها، نادًرا ما 
اتفقت عـى يشء مبثل ما اتفقت عى 

معـاداة التطلعات الكردية. 
وتخرنا الحقيقـة التاريخية أن الكرد 

حّصلوا جزًءا مـن حقوقهم القومية 
واسـتقالهم الذايت بحالتني، إما يف 

حالة انهيـار الدول املركزية كام حصل 
يف سـوريا والعراق، وهناك تناسبت 

اسـتعادة املركز لقوته طرًدا مع 
انتزاعه لهـذه الحقوق كام رأينا ونرى 

البلدين. كا  يف 
والحالـة الثانية هي الدميقراطية، 

وهو ما رأينـاه يف الحالة الركية التي 
أسهم ترسـيخ الدميقراطية فيها حتى 

عام 2014 بتوسـيع مجال الحريات 
للشـعب الكردي هناك، ولكن املسار تم 

االنقـاب عليه من قبل حزب العامل 
الكردسـتاين بداية ومن ثم القيادة 

الركية نفسـها فيام بعد. لتنتهي 
األمور بكارثة مرة أخرى لألسـف. 

سـتبقى القضية الكردية من األسئلة 
املفتوحة يف سياسـات دول اإلقليم 

كام سـؤال الدميقراطية، وحدها 
الدميقراطية قادرة عى جلب السـام 

ألقوام اإلقليم األربعة الرئيسـية 
والفرس(  الرك  الكرد،  )العرب، 

وطريـق الدميقراطية طويل يف بادنا 
دولًيا. ومحرم  وشاق 

لكـن من قال إن غريه أقر وأقل 
خطًرا، منـذ متى يكافح الكرد؟ 

سـبعون عاًما؟ قرن من الزمن؟ وها 
نحن نعود سـريتنا األوىل، غًدا يجمعنا 

سـجن صيدنايا حيث لدينا الوقت 
الكايف ملناقشـة خافاتنا جيًدا.

نهاية حلم 
كردي 

عيد ميالد مجيد

إبراهيم العلوش

عيد مياد مجيـد رغم أنف الحركة 
التصحيحيـة، التي رسقت لقـب املياد املجيد 

لتصف نفسـها بالتصحيـح املجيد، ورغم أنف 
بعـض رجال الدين الذين اسـتبدلوا أيقونة 

املسـيح بصور بشار األسد، ورغم أنف الروس 
الذين وضعوا بعض رجال الدين املرتشـني 

والحاقديـن يف مطـار حميميم ليبخروا 
الطائرا ت الروسـية قبـل أن تقلع لقصف 

املدن والقرى واألصقاع السـورية بالصواريخ 
البوتينية. وباألكاذيـب  وبالكياموي 

عيـد مياد مجيد لفـارس الخوري، أحد أبطال 
االستقال السـوري، رغم أنف حفيدته 

كوليـت خوري التي تعمل مستشـارة يف قر 
الراميي، والتي صارت مع رئيسـها )املُفّدى( 

والرويس. اإليراين  لاحتال  رمًزا 
عيـد مياد مجيد  لسـيدة صيدنايا رغم اآلالم، 

واألوجـاع التي تنبعث من سـجن صيدنايا 
القريب مـن كنيسـتها التاريخية املهيبة، 

ورغـم أنف جادي هذا السـجن الذين يحلمون 
بتحويل سـورية كلها إىل زنزانة كبرية 

. ومظلمة
عيـد مياد مجيد لرجال الدين املسـيحي الذين 
كانوا أبطااًل لاسـتقال، وللتسـامح، وكانوا 
فطاحـل اللغة العربيـة وأحيوا الراث العريب 

تزال  ما  التي  مبؤلفاتهم ومبوسـوعاتهم 
متـأل مكتبات بيوتنا، رغـم أنف املتطرفني، 
واإلرهابيـني، كتب نعتمد عليها وسـتعتمد 

األجيال القادمـة عليها، من أجل صد 
إيرانية  االحتاالت الغاشمة من روسـية ومن 

ومـا تيرس مام يروج له الشـبيحة وقادتهم.

عيد مياد مجيد للشـهداء، وللشـهيد باسل 
شـحادة، وألبو الياس الحميص الذي ما يزال 

جالًسـا عى رشفته املدمرة، ولألب باولو 
الـذي فدى الثورة السـورية بروحه، عيد مياد 
مجيد رغم أنف شـادي حلـوة ونفاقه املخجل، 

عيد مياد مجيد ألسـاتذتنا الذين درسـونا 
يف قرى الجزيـرة القاحلة قادمني من وادي 
النصارى وهم ال يتذمرون، وال يغشـون، وال 

اليومية. يتأخرون عـن واجباتهم 
عيـد مياد مجيد لكنائـس داريا التي كانت 

تقرع أجراسـها عندما تعر مواكب شـهداء 
الثـورة بقربها، عيد ميـاد مجيد للقرى 

وللبلدات السـورية التي ما تـزال تتكلم بلغة 
املسـيح، ولكنيسـة أم الزنار الحمصية التي 

تعـد أقدم كنيسـة موجودة منذ العام 57 
ميـادي، ولكل الكنائـس التي ما تزال تقرع 

أجراسـها بفرح وبحبور يليـق بالعابدين 
املحبني، واألوفيـاء، وليس مبقاويل الرتب 

الدينيـة الذين ينافقـون لألقوياء، وللذين 
أكرث. يدفعون 

عيـد مياد مجيد لبـاب توما، ولباب رشقي، 
رغـم أنف امليليشـيات اإليرانية التي تحاول 

احتال املحبة ونـر الحقد الطائفي يف 
أرجاء بادنا.. يف سـوريا التي مل تكن لهم، 

ولن تكون أبًدا لهم، مهام سـاورتهم األوهام 
واألكاذيب، ومهـام رصفوا من املليارات 

كرشـاوي وأعطيات للخونة.
عيـد مياد مجيد للمسـيح املرج بدمه 

واملكلل بالشـوك، فمـن صلبوه مل ينتروا 
عليه، ومن دقوا املسـامري يف يديه ويف 

قدميـه مل يتمكنوا مـن قتله، وها هو 
الشعب السـوري مثله يرفض املوت ويرفض 

االستسـام، ويرفض االحتال، ويرفض أن 
تكون باده بحرية لهذا السـواد.

عيـد مياد مجيد لكل من دعم الشـعب 
السـوري ولكل من قّدم ولو حبة دواء له، أو 

هـّرب ربطة خبز من حواجـز النظام وحواجز 
حـزب الله، ولكل من قّدم ولـو خيمة ليقي 

عائلـة نازحـة، أو مهاجرة يف هذا العراء الذي 
كاملوت. أمامها  ميتد 

عيـد مياد مجيد للبابا فرنسـيس بابا 
الفاتيكان الذي يخجل رهبان بشـار األسـد 

وميشـيل عون،  فرسـائله ال تتبنى أبًدا 

القتلة واملسـتبدين.  الوقوف إىل جانب 
فسـوريا بلد القديس بطرس، وبلد سـتة 

بابوات ترأسـوا الكنيسـة الكاثوليكية.
عيـد مياد مجيد لرسـول املحبة، والتباع 
أتبـاع الحقد والتطرف،  املحبة، رغم أنف 

واإلرهاب، والعقائد املحشـوة بزرنيخ 
الكراهية، مثل داعـش والنرة، والجيش 

التي  الركسـتاين، وغريهم من جيوش الظام 
تتشـبه بجيش األسـد ومبليشيا حزب الله.
قبل أكرث من ألف عام صاح املسـيح وهو 

عـى الصليب: يا إلهي ملـاذا تركتني وحيًدا.. 
إلهي! يا 

ولكـن الله مل يرك املسـيح وحيًدا، وجعل دينه 
ينتـر عر العامل، وخال ألفي سـنة ما يزال 

املسيح رسـول املحبة والتسامح.
وحتام لن يرك الله الشـعب السـوري لقمة 

سـائغة بأيدي الخونة من الشـبيحة، ومن 
حملـة مبخرة االحتال الرويس، ومن 

الطائفي. الحقد  ميليشـيات 
السـوريون اليوم يعيـدون صياغة املنطقة، 

ويعيدون أهلها إىل صـواب الحرية، والكرامة، 
وهـم لن يظلوا وحيديـن ولن يكونوا دامئا 

محارصين، فاملسـتقبل مـع الحب ومع الحرية 
املتبجحون. تبجـح  الكرامة مهام  ومع 

يـا إلهي ال تركنـا وحيدين أمام كل هذا 
الحقد، ال تركنـا وحيدين أمام كل هؤالء 

الخونة واملأجوريـن، ال تركنا وحيدين أمام 
صحراء االسـتبداد القاتلة. 

فلنقـل أيًضا عيد مياد مجيـد لهذه املنطقة 
العطـى للحرية وللكرامـة منذ أكرث من ألف 

عـام، منذ أكرث من ألـف طاغية، وعر أكرث من 
سجن.  ألف  ألف 

عيـد مياد مجيد لنـا نحن الحزاىن، واملردين 
يف أرجاء هذه األرض التـي ترمينا بعيًدا 

عنهـا كل يوم، عيد مياد مجيـد لكل أخوتنا 
املسـيحيني الذين ينبـذون الحقد، ويزينون 

بادنـا مبحبتهم وبصدقهم... عيـد مياد مجيد 
لألمـل رغم أنه ما يـزال بعيًدا.. بعيًدا جًدا.. 

فرأس السـنة الجديدة يقـف أمامنا مثل حاجز 
للمخابـرات الذين يفتشـون الرؤوس وينهبون 

الجيوب.
ورغم أنف كل هـذا الدمار وكل هذا الترد: 

كل عام وأنتـم جميًعا بخري!

رجل مسن يجلس بالقرب من الحدود السورية التركية في بلدة رأس العين - 20 كانون األول 2018 )رويترز(
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حـني اكتشـفت مرضهـا قبل عـام تقريًبـا، كان 
الـورم "الخبيـث" قـد انتـر يف ثديهـا، لتعلن 
زاد مـن  الرسطـان،  ليسـت سـهلة مـع  حربًـا 
سـوئها وجودهـا يف مدينـة ُفرض عليهـا واقع 
عسـكري متوتر، وتدهـور يف املنظومة الطبية، 
مـا جعـل مـرىض الرسطـان يف أسـفل قامئـة 

االهتاممـات، كـام تقـول الشـابة رهف.
تعـاين رهف، ابنـة مدينة جبـل الزاوية يف ريف 
إدلـب الجنويب، مـن رسطـان الثدي، اكتشـفته 
بعـد آالم ورحلـة "صعبة" مـن التحاليـل الطبية 
إصابتهـا  أكـدت  التـي  الشـعاعية  والصـور 
باملـرض، لكـن يف وقـت متأخـر ومبـكان غـري 

. سب منا
وعى اعتبـار أن محافظة إدلـب مل تكن تحظى، 
حتـى فـرة قريبـة، مبستشـفيات متخصصـة 
بالكشـف املبكر عـن األورام ومـزودة بالجرعات 
الكيامويـة الازمـة للعـاج، اضطـرت رهف إىل 
قطـع مسـافة "خطـرية"، متاًما كخطـر املرض 
عـى صحتها، حـني كان لزاًما عليها السـفر إىل 
مناطق سـيطرة النظـام السـوري وتلقي العاج 

يف مستشـفياته، ثـم العـودة إىل مدينتها.
تركيـا  إىل  السـفر  عاًمـا(   28( رهـف  حاولـت 
لتلقـي العـاج، عـر عيـادات معر بـاب الهوى 
الحـدودي، إال أن رفـض طلبها وتفـي مرضها 
جعاهـا أمام خيـارات ضيقـة، إما أن تستسـلم 
وتسـتغني عن العاج، أو أن تسـافر إىل دمشـق 
والاذقيـة وحـامة الخاضعـة لسـيطرة النظام، 
مـن أجـل إجـراء الفحوصـات والحصـول عـى 

الازمة. الكيامويـة  الجرعـات 
تصـف رهـف لعنـب بلـدي، وهـي أم البنتـني، 
رحلـة عاجها إىل دمشـق والاذقية بــ "الحْمل 
عـى  أمنـي  تضييـق  عـن  متحدثـة  الثقيـل"، 
حواجـز النظـام السـوري فرضتـه عليهـا كلمة 
"إدلـب" املكتوبة يف بطاقتها الشـخصية، ضمن 

خانـة "مـكان الـوالدة"، عـى حـد تعبريها.
"رمبـا لـو كان الوضـع الطبـي يف إدلـب أكـرث 
السـفر  عنـاء  مـن  تخلصـت  لكنـت  تطـوًرا 
وازدادت  مبكـر،  واكتشـفت مـريض يف وقـت 
فـرص الشـفاء"، تقولهـا رهـف بنظرة تشـاؤم 
ممزوجـة بالقليـل مـن األمـل حـني علمـت أن 
محافظتهـا،  ضمـن  متوفـًرا  أصبـح  عاجهـا 
وبالتحديـد يف مستشـفى مدينـة إدلـب املركزي 
التي اسـتحدثت مركـزًا ملعالجـة أورام الثدي، يف 

تريـن الثـاين املـايض.
املركـز، الـذي افتتـح بـإرشاف مديريـة صحـة 
إدلـب وجمعيـة "SAMS" الطبيـة، رمبـا قطـع 
أشـواطًا يف تطويـر املنظومة الطبيـة يف إدلب، 
حـني وّفر جهـاز "ماموغرافيا" مهمته الكشـف 
مبكـًرا عـن اإلصابة برسطـان الثـدي، باإلضافة 

إىل توفـري جرعـات كياموية للمصابـني بأورام 
تصيـب  التـي  "الليمفومـا"،  وأورام  الثـدي 

األنسـجة والعقـد الليمفاويـة يف الجسـم.
وبحسـب مـا قـال معـاون مديـر صحـة إدلب، 
املركـز  فـإن  بلـدي،  لعنـب  العيـدو،  مصطفـى 
يقـدم خدماتـه العاجيـة تحـت إرشاف أطبـاء 
مختصـني يف مجال تدبـري األورام، مشـريًا إىل 
أن املركـز متخصـص بالعـاج الكيـاموي فقط، 
باإلضافـة إىل تقديـم استشـارات طبيـة ملرىض 

األورام الخبيثـة عـى اختـاف أنواعهـا.

ويـأيت توفـري العاجـات الكيامويـة يف وقـت 
الشـامل  يف  الطبـي  القطـاع  فيـه  يصـارع 
السـوري لكسـب املزيد من الخطـوات إىل األمام 
عـى مسـتويات عـدة رغـم ضعـف اإلمكانـات 

املتكـررة. واالنتهـاكات 
ومـع ذلـك تظـل مشـكلة عـدم توفـر العـاج 
باألشـعة يف محافظة إدلب عائًقـا أمام مصايب 
الرسطـان هنـاك، إذ ال تزال رهف بحاجة للسـفر 
إىل مناطـق سـيطرة النظام إلجـراء الفحوصات 
تخلصهـا  رغـم  مستشـفياته،  يف  الشـعاعية 
مـن عـبء تلقـي الجرعـات الكيامويـة يف تلك 

املستشـفيات، لتوفرهـا حديًثـا يف إدلب.
ويؤكـد معـاون مديـر صحة إدلـب لعنـب بلدي 
أن املركـز سـيوفر العـاج باألشـعة وليس فقط 
العـاج الكيـاموي، "ولكن يف مراحـل الحقة".

حـاالت مامثلـة كحالـة رهـف دفعـت أصحـاب 
املسـؤولية إىل التنبـه لوضـع مـرىض الرسطان 
لسـيطرة  الخاضـع  السـوري  الشـامل  يف 
املعارضـة، ورغـم أن التجربـة الطبيـة يف هـذا 
املجـال ال تـزال يف باكـورة التطـور ويف بدايـة 
االنتعـاش بعـد التدهـور إال أنهـا تعطـي أمـًا 
بأصحـاب  االهتـامم  فيـه  يـزداد  قـد  بواقـع 
مـرىض  فقـط  وليـس  املسـتعصية،  األمـراض 

الرسطـان.

 لو كان الوضع الطبي 
في إدلب أكثر تطوًرا 

لكنت تخلصت من 
عناء السفر واكتشفت 

مرضي في وقت مبكر، 
وازدادت فرص الشفاء

كـا هـو الحـال بالنسـبة لباقـي القطاعـات الخدميـة 
التي منـت تدريجيًـا وفق الحاجـة واملصلحـة واألولوية 
يف إدلـب، كان منـو القطـاع الطبـي يف إدلـب طبيعيًا، 
بـدًءا من نقـاط طبية ميدانيـة، وصواًل إىل مستشـفيات 
ومراكـز صحيـة، تخضـع لتنظيـم وهيكليـات إداريـة 

. سكة متا
)اإلجـراءات  الطارئـة  االسـتجابة  بـن  االنتقـال  هـذا 
اإلسـعافية( والرعايـة املنظمـة، يتـم وفًقـا الحتياجـات 
املنطقـة، ففـي أيـام القصـف واالسـتهداف العسـكري 
تصبـح االسـتجابة الطبيـة محصـورة مبعالجـة أرضار 
األعال العسـكرية عـى األرض من جرحـى ومصابن.

أمـا عندمـا تعيـش املنطقـة حالـة مـن التهدئـة فـإن 
املنظـات واملؤسسـات املعنية تصبح قـادرة عى امليض 
قدًما للتوسـع بالخدمـات الصحية املقدمـة، من خدمات 

نوعيـة وخدمـات صحيـة ثانوية.
وتتجـه محافظة إدلـب حاليًا نحو تحسـن األداء الطبي 
عموًمـا، سـواء عـى مسـتوى نـوع الخدمـات الطبية، 
وعددهـا، واملراكز واملنشـآت التي تقدمهـا، األمر املرتبط 
براجـع العمليات العسـكرية يف املنطقـة إىل حد كبر، 
لكـن تحديـات مـن نـوع آخر مـا تـزال تواجـه القطاع 

. لطبي ا

الموارد البشرية والدعم.. أبرز التحديات
يـرى مسـؤول املنـارصة يف الجمعيـة الطبية السـورية 
األمريكيـة )SAMS(، محمد كتوب، أن "االسـتقرار"، من 
أهـم تحديـات التطـور الطبـي، كونـه يسـاعد يف توجه 

املنظـات نحو تقديـم خدمـات نوعية. 
ويضيـف كتـوب يف لقـاء مـع عنـب بلـدي، "التحـدي 
الثـاين هو توفر املـوارد البرشيـة التي تشـمل كل أنواع 
الخدمـات"، خاصـة يف ظـل وجـود أكـرث مـن ثالثـة 
مالين ونصـف املليون شـخص يف املحافظة، يحتاجون 

مختلـف أنـواع الخدمات.
ويتابـع، "عندمـا نتكلـم عن حاجة سـكانية كبـرة فهذا 
يعني أن تغطيـة الخدمات الطبية التي يحتاجوها ليسـت 
لألمـراض  واالسـتجابة  والـوالدات  كاللقاحـات  سـهلة، 
املزمنـة واألمـراض املعديـة، والعمليـات الجراحيـة، وال 
ننـى أن لدينـا جـزء كبر مـن اإلصابـات الدامئـة التي 

أدت إىل إعاقـات جسـدية وأبعـد مـن ذلك".
بينا يشـر عميد كلية الطـب يف جامعة إدلـب، الدكتور 
محمـد العمـر، يف لقـاء مـع عنـب بلـدي، إىل أن بعض 
املجـاالت الطبية تشـهد نقص اختصاصين يف الشـال 

السـوري، كأمـراض الدم والـكى والجراحـة العصبية.

مسـؤول املنـارصة يف الجمعيـة الطبية السـورية، يقول 
أيًضـا إن نقـص املوارد البرشية يف بعـض االختصاصات 
اختصاصـات  يف  وبالتحديـد  رئيسـية،  عقبـة  يسـبب 
كجراحـة األعصـاب، إذ يوجـد أقل من خمـس مختصن 
يف كل املنطقـة، والجراحة القلبيـة، إذ يوجد عى طبيبن 

فقـط، وليـس لديهـم كل األدوات املطلوبـة والكافية".
إىل جانـب ذلـك، يؤكـد معـاون مديـر صحـة إدلـب، 
مصطفى عيـدو، لعنـب بلـدي أن عوائق لوجسـتية تقف 
يف وجـه اسـتقرار وتطـور القطـاع الطبي بشـكل كبر، 
ويـرضب مثـااًل عى ذلـك املسـتهلكات الطبية التـي تقدم 
عـر املنظـات املانحـة، ويقـول إن توفرهـا يتوقف عى 

كميـة الدعم واسـتمراريته.
ويضيـف، "منذ فـرة شـهدنا نقًصـا كبرًا يف جلسـات 
غسـيل الكى وكان مئـات املـرىض مهدديـن بانقطاعها، 

بين االستجابة الطارئة والرعاية الصحية
الطب في إدلب

بدائل طبية
تــغني المرضى

عن السفر

الرعاية الصحية األولية
تهتم بالجانب الوقائي وتعزيز الصحة 

ومكافحة انتشار المرض.

الرعاية الصحية الثانوية
تشخيص وعالج المرض، وتقدم تلك 

الخدمات بالمستشفيات.

الرعاية الصحية الثالثية 
إعادة التأهيل للحاالت الخاصة من المرض 

)أمراض القلب، الكلى، السرطانات(.

مستويات الرعاية الصحية



11 عنب بلدي - السنة السابعة - ملف خاص
العدد  358 - األحد 30 كانون األول/ديسمبر 2018

الـذي  النسـبي  لاسـتقرار  نتيجـة 
الخاضعـة  حلـب  أريـاف  تشـهده 
الحـر  الجيـش  فصائـل  لسـيطرة 
القطـاع  يعيـش  تركًيـا،  املدعومـة 
الطبـي حالـة مـن االنتعـاش والعمل 
"بنفـس طويـل" عـى تطويـر عمل 
االسـتجابة  إطـاري  عـى  القطـاع 
مـع  سـيام  ال  الصحيـة،  والرعايـة 
وجـود دعـم تـريك يعطيـه دفعة إىل 
األمـام وقـدرة عـى االسـتفادة مـن 
لعمـل  والتخطيـط  الركيـة  الخـرة 

تكامـًا. أكـرث 
إىل  الركيـة  الصحـة  وزارة  تعمـل  إذ 
جانـب املنظـامت )ذات املنظامت التي 
تدعـم القطـاع الطبي يف إدلـب( التي 
تنسـق معها يف سـبيل دعـم ومتكني 
عـر  املنطقـة،  يف  الطبـي  القطـاع 
يف  املستشـفيات  وتوسـيع  إصـاح 
املنطقـة وترميـم عدة مراكـز صحية، 
وصـوران  احتيمـات  مركـز  منهـا 
ومركـز بلـديت دابـق والراعـي، كـام 
مستشـفى  افتتحـت  عـى  تـرف 
إدارتهـا  تحـت  البـاب  مدينـة  يف 
األكـر  يعتـر  الـذي  وتنظيمهـا، 
واألكـرث تطـوًرا يف املنطقـة حالًيـا.

ووفـق أحمـد العابو، مسـؤول املكتب 
الطبـي يف مجلس البـاب املحي، فإن 
و40  رسيـر   200 تضـم  املستشـفى 
غرفـة معاينـات وعيـادات، باإلضافة 
إىل جهـاز طبقـي محـوري وجهازي 
أشـعة وأجهـزة إيكـو وأربعـة أجهزة 
سـنية، كام يضـم املستشـفى مثاين 
خاًصـا  وقسـاًم  للعمليـات  غـرف 
للتوليـد وحاضنـات ومراكـز غسـيل 

. لكى ا
يف  ومـارع  الراعـي  مدينتـي  ويف 
ريـف حلب شـيدت الحكومـة الركية 
مشـابهة،  بإمكانيـات  مستشـفيني 

عـى أن يتـم افتتاحهـام قريًبـا.
ومن شـأن تلك املستشـفيات تسـهيل 
اإلجـراءات عى املـرىض الذيـن كانوا 
للخـروج  يضطـرون  الغالـب  يف 
واملناطـق  املعابـر  مستشـفيات  إىل 

األخـرى لتلقـي العـاج.

منظامت مشّغلة.. وتنسيق مزدوج
بدعـم  املعنيـة  املنظـامت  تعمـل 
القطـاع الطبـي عى تأمـني الخدمات 
حلـب،  ريـف  يف  املتنوعـة  الصحيـة 
عـر توفـري مراكـز الرعايـة الصحية 
ومنظومـات  والثانويـة  األوليـة 
عقبـة  الدكتـور  بحسـب  لإلحالـة، 
." "SRD الدغيـم، وهو مدير منظمـة

الدغيـم أكـد لعنـب بلـدي أن عمل تلك 
املنظـامت يرتكـز عى تشـغيل مراكز 
الرعايـة الصحية وتزويدهـا باألدوية 
وعـاج  اللقاحـات  وتأمـني  الازمـة 
اللشـامنيا، إضافـة إىل رفـع سـوية 
الكـوادر العاملـة عـر دعم املنشـآت 
التعليميـة وإقامة الـدورات التدريبية 
األساسـية والتخصصيـة، مـا يرقـى 

مبسـتوى الكـوادر.
وتنسـق املنظامت التي تدعـم القطاع 
الركيـة،  الصحـة  الطبـي مـع وزارة 
التـي تـرف عـى العمليـة الطبيـة، 

الدغيم. وفـق 
الدعـم  عـى  مطلـع  مصـدر  لكـن 
الطبـي يف املنطقـة، رفـض الكشـف 
إن  بلـدي  لعنـب  قـال  اسـمه،  عـن 
الكومـة  عـى  يقتـر  ال  التنسـيق 
الركيـة، بـل يتـم مبسـتويني، األول 
عـن طريـق مديرية صحـة حلب فيام 
يخـص مناطـق ريفي حلـب الجنويب 

والغـريب.
طريـق  عـن  الثـاين،  املسـتوى  أمـا 
غـازي  مدينـة  يف  الصحـة  مجمـع 
عنتـاب الركيـة، الذي تقـوده منظمة 
الصحـة العامليـة، فيـام يخـص ريف 

الشـاميل وعفريـن. حلـب 

عالجات نوعية متوفرة.. وأخرى غائبة
الشـاميل  حلـب  ريـف  يف  تتوفـر 
اختصاصـات طبية نوعيـة كالجراحة 
الفكيـة أو جراحـة األوعيـة وجراحة 
عصبيـة، وفـق أحمـد العابـو، الـذي 
أكـد حاجتهـا للتطوير يف املسـتقبل.

مسـؤول  وهـو  العابـو،  وأضـاف 
البـاب  مجلـس  يف  الطبـي  املكتـب 
املحـي، أن وجود هـذه االختصاصات 
قلـل بشـكل كبري عـدد اإلحـاالت إىل 
تركيـا، التـي باتت تقتـر اليوم عى 

الحـاالت املعقـدة فقـط.
بينـام ينقص املنطقـة، وفـق العابو، 
والكيـاموي،  الشـعاعي  العـاج 
الرنـني  كأجهـزة  نوعيـة  وأجهـزة 
الحصيـات. وتفتيـت  املغناطيـي 

 "SRD " وتوقـع مدير مكتـب منظمة
تقدًمـا  الدغيـم،  عقبـة  سـوريا،  يف 
الخدمـات  تلـك  تأمـني  يف  بطيًئـا 
العمـل  أن  إىل  مشـريًا  النوعيـة، 
الخدمـات  تلـك  لتأمـني  الزال جاريًـا 
صعـب  النـوع  هـذا  ألن  واألجهـزة 
توفريه مـن قبل املانحـني يف ظروف 

الطـوارئ.

ريف حلب..
تقدم طبي بتوقيع تركي

مستشفى الباب الوطني في مدينة الباب بريف حلب الشمالي - 13 من تشرين األول 2018 )األناضول( 

واليـوم اسـتطعنا تأمن 16 ألف جلسـة عن 
طريق منظمة شـفق، وهذه الجلسـات تكفي 
لسـتة أشـهر، أي بعد سـتة أشـهر سـنعود 

لذات املشـكلة".
ورغـم التحديات الكثرة التـي تقف يف وجه 
التطـور الطبـي يف إدلـب، لكن عيـدو يرى 
أن ما وصـل إليه الوضع الطبـي يف املنطقة 
هـو "إنجـاز"، مؤكـًدا أنه "متطور بشـكل 
كبـر باملقارنة مـع مناطق النظـام، ومع ما 

كان الوضـع عليه سـابًقا يف املنطقة".

المنظمات ومديرية الصحة.. دور 
تكاملي

الدوليـة  املنظـات  تقـدم مجموعـة مـن 
دعًا للقطاع الطبي يف الشـال السـوري، 
"الوكالـة  عـر  األمريـي  الدعـم  ويعـد 
األمريكيـة للتنمية الدوليـة" )OFDA( هو 

األبرز.
أيلـول  يف  الدعـم  هـذا  توقـف  ورغـم 
الوكالـة اسـتأنفت خـالل  إال أن  املـايض، 
الشـهر الحايل دعمها لــ "الجمعية الطبية 
السـورية األمريكيـة" )SAMS( ومنظمـة 
"ريليف إنرناشـيونال"، ومستشفيات بينها 
مستشـفى معرة النعان ومستشفى األمومة 

الوطنـي يف إدلـب ومستشـفى عقربات.
وبحسـب مـا ترجمـت عنـب بلـدي عـن 
موقع "أوفـدا"، قدمـت الوكالـة األمريكية 
مـا يقـارب 26.1 مليـون دوالر أمريـي 
يف السـنة املاليـة 2018 إىل "يونيسـف" 
لدعـم تدخـالت امليـاه والـرف الصحـي 

األساسـية يف سـوريا.
اتحـاد منظـات اإلغاثـة والرعايـة الطبية 
"UOSSM" يعـد أيًضـا مـن أبـرز داعمي 
السـوري،  الشـال  يف  الطبـي  القطـاع 
أوليـة  صحيـة  رعايـة  مراكـز  ويوفـر 
وعيـادات متنقلـو وخدمـات طبيـة آلالف 

السـورين.
السـنوي،   "UOSSM" تقريـر  وبحسـب 
لعـام 2017، فـإن االتحـاد قـّدم أكرث من 
كمصاريـف  أمريـي  دوالر  مليـون   24
نقديـة وعينيـة لدعـم العمليـة الطبية يف 
سـوريا عموًمـا، فيا يركـز الدعـم اليوم 
تسـيطر  حيـث  السـوري،  الشـال  يف 

املعارضـة.  فصائـل 
وتقـدم هـذه املنظـات، ومنظـات أخرى 
 "SRD"و و"عطـاء"  "شـفق"  مثـل 
وغرهـا، الدعم عر متويل مشـاريع طبية 
ومستشـفيات قامئـة، وتنسـق العمـل مع 

مديريـة الصحـة يف إدلـب.
معـاون مديـر الصحـة، مصطفـى عيدو، 
قـال لعنـب بلـدي إن املديريـة لعبـت دور 
دورهـا  ولكـن  املراحـل  كل  يف  القيـادة 

يختلـف مـن منطقـة ملنطقـة.
أسـايس  رشيـك  املنظـات  أن  واعتـر 
ملديرية الصحـة، بينا املديريـة هي قاعدة 
البيانـات واملوجـه للقطاع الصحي بشـكل 
كامـل، فهـي الجهـة الوحيـدة التـي لديها 
البيانـات الكاملـة للقطـاع الصحـي فهي 

توجـه واملنظـات تسـاعد يف التنظيـم.
الطبيـة  الجمعيـة  املنـارصة يف  مسـؤول 
السـورية، محمد كتـوب، أشـار إىل أهمية 
دور مديريـة الصحة، عـى اعتبارها البنية 
الحوكميـة التي تقـود القطـاع، وبدونها ال 

يتطور. أن  ميكـن 
تعمـل  الحـايل  الوقـت  "يف  وأضـاف 
املنظـات عـى االلتـزام نوًعـا مـا لسـد 
االحتيـاج وترتيـب األولويـات بتوافـق مع 
مديريـة الصحـة التـي تضـع اإلجـراءات 

والسياسـات".
معتـرًا أن املنظـات هي رديـف، وال يجب 
أن تعمـل كل يشء "فهـي هنـا للمسـاعدة 

للقيادة". وليـس 

3 من تشرين الثاني 2018
افتتاح مركز لمعالجة أورام الثدي والليمفوما في مستشفى مدينة إدلب 

المركزي، بالتعاون بين الجمعية الطبية السورية األمريكية )SAMS(، ومديرية صحة 
إدلب.

25 من تشرين الثاني 2018
مركز “شفق” الطبي يستقدم جهاًزا مختًصا بتفتيت حصيات الكلية والمثانة 

والحالب، ويتضمن آليات التنظير والتصوير الشعاعي.

27 من تشرين الثاني 2018
مستشفى أورينت في إدلب يدخل أول جهاز رنين مغناطيسي إلى إدلب.

أجهزة وعالجات نوعية في إدلب 

مركز )خير3( ألمراض الدم في مدينة إدلب 27 تشرين الثاني 2018 )منظومة وطن(
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2015 رأت كلّيتـا الطـب يف  خـالل عـام 
جامعة حلـب الحـرة وجامعة إدلـب النور، 
بدايـة  يف  الطـالب  آالف  إليهـا  لينضـم 
الذيـن  الطـالب  أو  الجامعـي،  مشـوارهم 
انقطعـوا عن كليـات الطب التابعـة لوزارة 

التعليـم العـايل يف حكومـة النظـام.
وعـى اعتبـار أن دراسـة الطـب البـرشي 
أساسـية،  سـنوات  سـتة  تحتـاج  العـام 
يعنـي ذلـك أن الدفعـات النظاميـة مل يتـم 
تخريجهـا بعـد، بينـا تخرج مـن الكلّيتن 

بعـض طـاّلب االسـتكال.

الطب في "حلب الحّرة"..
6 خريجين و260 طالًبا "فاعاًل"

تتخـذ كلية الطـب البـرشي التابـع لجامعة 
حلـب الحـرة مـن مدينـة مـارع مقـرًا لهـا، 
منـذ افتتاحهـا قبل ثالثـة أعوام، وتسـتقبل 
منـذ ذلـك الحـن 260 طالبًا وطالبـة، وفق 
مـا أكـده عميدهـا، األسـتاذ الدكتـور عثان 

حجـاوي، لعنـب بلدي.
ومنـذ ذلـك الحـن، خرّجـت الكلّيـة سـتة 

أطبـاء، بحسـب الحّجـاوي، وهم مـن طاّلب 
االسـتكال.

وبحسـب العميد فإن طـالب الكلية "فاعلن 
املحـررة،  املناطـق  يف  الطبـي  املجـال  يف 
ومشـاركاتهم الطبية ذات بصمة يف الشـال 
السـوري، فحمـالت اللقـاح واملراكـز الطبية 
تشـهد بكفاءة طالبنا والكثر مـن املنظات 
الطبيـة  مشـاريعها  يف  عليهـم  تعتمـد 

كمسـاعدين لألطبـاء".
الطـب  كليـة  إنشـاء  أن  اعتـر  الحجـاوي 
التابعـة لجامعة حلـب الحرة جاء اسـتجابة 
لقلـة الكـوادر وضعـف اإلمكانيـات الطبية 
املتاحة، وشـح الدعم من املنظـات والهيئات 
الدوليـة، باإلضافـة إىل وجـود عـدد كبـر 
ممـن يحتاجـون للرعايـة الصحيـة والطبية 

نتيجـة االصابـات الناجمـة عـن القصف.

كلية الطب في إدلب.. "عامان للتخرج"
بلـغ عـدد طـالب كلية الطـب البـرشي نحو 
600 طالبًـا وطالبـة حتـى العـام الـدرايس 

.-2017  2016

وبحسـب العميـد، الدكتـور محمـد العمر، 
فغـن كلية الطـب أصبح لديها طالب سـنة 
اوىل وثانيـة وثالثـة وسـنة رابعـة، وهـم 
مـن تـم قبولهـم باملفاضلـة السـنوية، ومل 
يتخـرج منهـم بعـد سـوى بضعـة طالب 

وهـم عى نظـام اإلكـال الـدرايس.
العمـر أكـد لعنـب بلـدي ان العـدد القليل 
مـن الطـالب الذين تخرجـوا يعملـون اآلن 
يف القطـاع الطبـي، لكنـه اعتـر أن رفـد 
املنشـآت الطبيـة والعيـادات باألطبـاء من 

خريجـي الكليـة سـيبدأ بعـد عامن.
تعقـب  التـي  للتخصصـات  وبالنسـبة 
التخـرج، قـال العمـر إن العمل جـاٍر حاليًا 
بهـدف إعـداد نظـام إقامـة وتخصص يف 
املستشـفيات عى مسـتوى مناطق سيطرة 

فصائـل املعارضـة.
إدلـب  وتحظـى كليـة الطـب يف جامعـة 
للتعليـم  الـدويل  “االتحـاد  باعـراف 
الطبـي” منـذ آب الفائـت، والـذي يعتـر 
أكـر هيئـة دوليـة متخصصـة يف تعليـم 

العـامل. حـول  الطـب 

يف شـهر حزيران املـايض، أعلن عدد مـن األطباء 
العمـل  تعليـق  إدلـب  محافظـة  يف  والصيادلـة 
اإلسـعايف والبارد ملـدة ثالثة أيـام، احتجاًجا عى 
االنتهـاكات التـي يتعـرض لها القطـاع الطبي يف 

. فظة ملحا ا
وجـاءت هـذه االحتجاجـات عـى خلفيـة تكـرر 
يف  الطبيـة  الكـوادر  عـى  االعتـداء  حـوادث 
إدلـب، واختطـاف العديـد مـن األطبـاء عـى يـد 
مجموعـات مجهولـة طالبـت بفدية ماليـة ضخمة 
وصلـت لخمسـن ألـف دوالر، لقـاء اإلفـراج عن 

ملختطفـن. ا
القطـاع  أفـراد  بحـق  الخطـف  عمليـات  وكانـت 
الطبـي غـزت املحافظـة يف وقـت تراجعـت فيـه 
حـّدة القصـف الجـوي، وبـدأت املشـاريع الطبية 
يف املحافظـة باالنتعـاش، لتصـدم مجـدًدا بعقبة 

التوتـر األمنـي عـى األرض.

قطاع أنهكه القصف
شـهد عـام 2018 معدالت قياسـية يف اسـتهداف 
املستشـفيات يف سـوريا، بحسـب تقريـر لألمـم 

املتحـدة صـدر يف أيـار املايض.
وقالـت املنظمة إن األشـهر األوىل مـن عام 2018 
شـهدت 92 رضبـة جويـة عـى منشـآت صحيـة 
يف سـوريا، باملقارنـة مـع 112 هجوًمـا مشـابًها 

يف عـام 2017.
أمـا عـدد الضحايا بعـد اسـتهداف املنشـآت فبلغ 
و135  قتيـاًل،   89 سـوريا،  أنحـاء  جميـع  يف 

األممـي. البيـان  بحسـب   ،2018 يف  جريًحـا، 
تلـك  يف  كبـر  نصيـب  إدلـب  ملحافظـة  وكان 
حـوادث  التـايل  العـام  سـجل  إذ  اإلحصائيـة، 
أخرجـت  طبيـة،  منشـآت  عـى  متكـررة  اعتـداء 
مستشـفى كفرنبـل الجراحي )مستشـفى أورينت 
مدينـة معـرّة  الوطنـي يف  واملستشـفى  سـابًقا( 
النعـان، ومستشـفى رسجـة يف مدينـة أريحـا، 
عـن  مرديـخ،  تـل  بلـدة  يف  الصحـي  واملركـز 

الخدمـة.
مديـر صحـة إدلب الحـرة، الدكتـور منـذر خليل، 
حـول  عقـده  صحفـي  مؤمتـر  خـالل  اعتـر 
يف  الطبيـة  املنشـآت  ضـد  العسـكري  التصعيـد 
اسـتهداف  أن  الفائـت،  أيـار  يف  سـوريا  شـال 
املنشـآت الطبيـة هـو عمليـة ممنهجـة مـن قبـل 

املدفعـي. والقصـف  الحـريب  الطـران 
وقـال خليـل حينهـا إن %50 مـن العمـل الطبي 
متوقـف عـن الخدمـة، و%25 من القـدرة الطبية 
إلدلـب غـر متوفرة، الفتًـا إىل أن املنشـآت الطبية 
3.3 مليـون نسـمة  يف املحافظـة تخـّدم حـوايل 

بـن مقيمـن ونازحن.
تكـررت  واملحليـة  األمميـة  املخـاوف  جانـب  إىل 
اسـتهداف  لوقـف  العامليـة  املنظـات  مناشـدات 
أربـع  مـدى  عـى  سـوريا،  يف  املستشـفيات 

مضـت. سـنوات 
ففـي أيلـول مـن العـام الفائـت تعرضـت املرافق 
الحيويـة يف إدلـب لقصـف عنيف، أثـار مخاوف 
التـي  الدوليـة،  حـدود"  بـال  "أطبـاء  منظمـة 
حـّذرت يف بيـان لها من فقـدان الرعايـة الصحية 
مـن  عـدد  خـروج  بعـد  املنطقـة  يف  بالكامـل 
املستشـفيات عـن الخدمـة إمـا بسـبب تعرضهـا 

للقصـف، أو خوفًـا منـه.
النسـبي يف مناطـق  االسـتقرار  باملقابـل سـاهم 
سـيطرة "الجيـش الوطنـي" املدعـوم مـن تركيـا 
يف ريـف حلـب، مـن تقليـل اسـتهداف املنشـآت 

الطبيـة، باملقارنـة مـع الوضـع يف إدلـب.

توتر أمني "ُيقلق" الكوادر الطبية
سـّجل الصيف املـايض حوادث اختطـاف متكررة 
ألطبـاء وعاملـن يف القطـاع الطبـي يف املناطق 
الخاضعـة لسـيطرة فصائـل معارضـة يف إدلـب 
وريـف حلب، األمـر الذي اسـتدعى قـرع ناقوس 

الخطـر مجـدًدا خوفًـا عـى القطـاع الطبي.
ورغـم أن حـوادث الخطف مل تسـفر عـن ضحايا 
عموًمـا، لكـن أصحابهـا تكبـدوا خسـائر ماليـة 

عـى  كبـرة  مبخـاوف  األمـر  وتسـبب  كبـرة، 
مسـتوى العاملـن يف هـذا املجـال.

الطبيـب  اختطـف  الفائـت،  حزيـران   9 ففـي 
محمـود مطلـق عـى طريـق إدلـب- أريحـا، من 
قبـل مجهولـن، وهو من أبـرز األطبـاء يف مدينة 
إدلـب، وتعـود خرتـه الطبيـة ألكرث مـن عرشين 

عاًمـا يف الجراحـة النسـائية.
15 حزيـران لقـاء مبلـغ  ليتـم اإلفـراج عنـه يف 
 50 120 ألـف دوالر، أي مـا يعـادل  مـايل بلـغ 
مـن  ناشـطون  وتـداول  سـورية،  لـرة  مليـون 
مدينـة إدلـب مؤخـًرا معلومات عـن بيـع الطبيب 

بعـد  دمشـق،  إىل  والتوجـه  إدلـب  يف  ملزرعتـه 
والتعذيـب. للخطـف  تعرضـه 

التحريـر  "هيئـة  إىل  ُوجهـت  االتهـام  أصابـع 
الشـام" باملسـؤولية عـن العمليـة، والتـي أُلحقت 
الطبيـب  إثرهـا  اختطـف عـى  بعمليـة مشـابهة 
بهـا  الهيئـة  واعرفـت  لسـاعات،  دخـان  مـازن 

أمنيـة". أنهـا "عمليـة  بحجـة 
نتيجـة ذلك أصـدرت نقابة األطبـاء والصيادلة يف 
حزيـران الفائـت لنقابة األطبـاء والصيادلـة بيانًا 
انتقـدت يف االنتهـاكات املتزايـدة التـي تتعـرض 
لهـا الكوادر الطبيـة يف إدلب، والفـوىض وغياب 

قصف وخطف..

انتهاكات أّخرت القطاع الطبي في الشمال 

امتحانات جامعة إدلب أيلول 2016 )عنب بلدي(

مشفى تابع لمنظمة سامز في إدلب )منظمة سامز فيس بوك(

يتان للطب في الشمال..
ّ

كل
هل توفران كوادر مؤهلة؟
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رغـم أن قـرار التجنيس الجديـد، الصادر 
يف شـباط 2018، مل يستهدف السورين 
بعينهـم، بـل شـمل جميـع املسـتثمرين 
األجانـب عـى األرايض األردنيـة، إال أنـه 
الحكومـة  رغبـة  عـى  واضـح  مـؤرش 
األردنيـة باالسـتفادة مـن رؤوس األموال 
مـا  مقابـل  أراضيهـا،  عـى  السـورية 
اللجـوء  تسـببها  "أعبـاء"  مـن  تعانيـه 
إىل البلـد الجـار، بوجـود مـا يزيـد عى 
1.3 مليـون سـوري يف األردن، نصفهـم 
مفوضيـة  معونـات  عـى  يعتمـدون 

الالجئـن.

توطين االستثمار األجنبي.. البداية 
"ضعيفة"

تنـص املـادة الرابعة مـن قـرار التجنيس 
األردنيـة  الجنسـية  منـح  عـى  الجديـد 
لــ 500 مسـتثمر سـنويًا، بعـد إجـراء 
املـالءة  مـن  والتحقـق  األمنـي  التدقيـق 
تحقـق  مل  رقـم  وهـو  للمتقـدم،  املاليـة 
الحكومـة %1.2 منه خالل عرشة أشـهر 
مـن تاريخ صدور القرار، بحسـب الخبر 
االقتصـادي األردين مازن أرشـيد، رئيس 
قسـم الدراسـات واألبحـاث يف "الرشكة 

املتحـدة لالسـتثارات املاليـة".
أرشـيد قـال يف حديـث لعنـب بلـدي إن 
عـدد املسـتثمرين األجانب الذيـن حصلوا 
إقـرار  منـذ  األردنيـة  الجنسـية  عـى 
سـتة  يتجـاوز  مل  الجديـدة  اإلجـراءات 
مسـتثمرين، بينهـم سـوريان اثنان فقط، 
الدراسـة  قيـد  طلبًـا   15 أن  إىل  مشـرًا 

. ليًا حا
التجنيـس  رشوط  أن  أرشـيد  واعتـر 
الجديدة ليسـت مسـتحيلة ولكـن "مبالغ 
يف  التجنيـس  بـرشوط  مقارنـة  بهـا"، 
دول أخـرى اقتصادهـا أكرث انتعاًشـا من 
االقتصـادي األردين، مـا يفـرس حصـول 
عـدد قليل من املسـتثمرين عى الجنسـية 

اليوم. حتـى  األردنيـة، 
وضـع  مثـل  اقتصـادي  وضـع  "يف 
رشوط  تكـون  أن  أفضـل  كنـت  األردن 
تحقـق  أكـرث حتـى  التجنيـس مبسـطة 
الحكومـة الفائـدة املرجوة مـن قرارها"، 
يقـول الخبـر مـازن أرشـيد مشـرًا إىل 
املطلوبـة  الـرشوط  تفـوق  الـرشوط  أن 
للتجنيـس يف دول غربيـة وأوروبية عدة.

إذ تشـرط بعـض الـدول الغربيـة، مثـل 
نصـف  وضـع  الدومنيـكان،  جمهوريـة 

املركـزي  البنـك  مليـون دوالر فقـط يف 
وكذلـك  للمسـتثمرين،  جنسـيتها  ملنـح 
تشـرط بلغاريا وضع مليـون دوالر، يف 
حـن اشـرطت الحكومـة األردنيـة عى 
عـى  بالحصـول  الراغبـن  املسـتثمرين 
الجنسـية وضـع مليـون ونصـف املليون 
دوالر وديعـة يف البنـك املركـزي أو رشاء 
املبلـغ، فضـاًل عـن رشوط  بهـذا  عقـار 
يقـول  كـا  سـهلة"،  "ليسـت  أخـرى 

األردين. الخبـر 
تجنيـس  املتوقـع  مـن  "كان  وأضـاف، 
100 مسـتثمر عـى األقـل خالل األشـهر 
األردنيـة  الحكومـة  أن  أعتقـد  املاضيـة. 
سـتعيد النظـر يف الـرشوط املطروحـة، 

املسـتقبل". يف  تخفيفهـا  وأتوقـع 
رشوط  أرشـيد  مقارنـة  إىل  ويضـاف 
تجنيـس املسـتثمرين يف تركيـا، والتـي 
وبحسـب  أيًضـا،  السـورين  تسـتقطب 
التجنيـس،  قانـون  عـى  تعديـالت 
اعتمـدت يف 19 مـن أيلول املـايض، بات 
الحصـول  األجنبـي  يف تركيـا  بإمـكان 
عـى الجنسـية عند رشائـه عقـاًرا بقيمة 
أو  أمريـي،  دوالر  ألـف   250 تتجـاوز 
بإيداع مبلـغ 500 ألـف دوالر يف البنوك 

الركيـة. 

فوائد متبادلة.. هل ينهض المجنسون 
باالقتصاد "المنهار"؟

يـرى الخبـر االقتصادي مازن أرشـيد أن 
قـرار االسـتثار الجديد يهـدف بالدرجة 
األردين  باالقتصـاد  النهـوض  األوىل إىل 
األجنبيـة  االسـتثارات  توطـن  عـر 
املوجودة، وتشـجيع املسـتثمرين األجانب 
مشـاريع  يف  أموالهـم  توظيـف  عـى 
جديدة داخـل أرايض اململكة، مشـرًا إىل 
أنـه أُقـر يف وقـت تعـاين فيه البـالد من 
تراجـع يف االسـتثار األجنبـي، خاصـة 

خـالل العامـن املاضيـن.
وتشـر أرقـام البنك املركـزي األردين إىل 
املبـارش  األجنبـي  االسـتثار  أن صـايف 
املتدفـق عـى األردن هبط خـالل النصف 
األول مـن عام 2018 بنسـبة %56.3، إذ 
وصـل إىل 381.6 مليـون دينـار )538 
مليـون دوالر(، مقارنـة مع نفـس الفرة 
مـن 2017 التـي وصـل فيها االسـتثار 
األجنبـي املبـارش إىل 875 مليـون دينار 

أردين.
كـا أن حالـة االنهيـار االقتصـادي التي 
بحسـب  قبـل،  مـن  األردن  يشـهدها  مل 
التجنيـس  قانـون  مـن  جعلـت  أرشـيد، 

محاولـة جديـة مـن أجـل خلـق تدفـق 
جديـد لـرؤوس األمـوال، بغيـة تخفيـف 
الضغوطـات االقتصاديـة عـن بلـد بلـغ 
بحسـب  دوالر،  مليـار   40 العـام  دينـه 

الرسـمية. األرقـام 
ترجـو  التـي  الفوائـد  جملـة  ومـن 
الحكومـة األردنيـة تحققيها مـن تجنيس 
معـدل  مـن  الحـد  هـو  املسـتثمرين 
إىل  وصـل  والـذي  األردن،  يف  البطالـة 
مسـبوقة"  "غـر  تاريخيـة  مسـتويات 
ببلوغـه %18.7، بحسـب بيانـات دائـرة 
لعـام  الحكوميـة  العامـة  اإلحصـاءات 

.2 0 1 8
البطالـة  أزمـة  ملعالجـة  منهـا  وسـعيًا 
عـى  األردنيـة  الحكومـة  اشـرطت 
عـى  بالحصـول  الراغبـن  املسـتثمرين 
أردنيًـا  مواطًنـا   20 توظيـف  جنسـيتها 
وتسـجيلهم يف املؤسسـة العامة للضان 
االجتاعي، عـى أن يكون عقد التشـغيل 
الفعـي للمـرشوع ثـالث سـنوات عـى 

. ألقل ا
ويـرى الخبـر االقتصـادي مازن أرشـيد 
مـن  األردن  التـي سـيجنيها  الفوائـد  أن 
ومهمـة  "كبـرة  املسـتثمرين  تجنيـس 
جـًدا"، رشيطة إعادة النظـر يف الرشوط 
التـي قـد تعيـق الحكومـة عـن تحقيـق 

أهدافهـا املرجـوة.
عـى  تعـود  التـي  الفائـدة  عـن  أمـا 
أرشـيد  حددهـا  األجانـب  املسـتثمرين 
عـى  الحصـول  األول  اثنـن،  بأمريـن 
ميـزات وتسـهيالت اقتصادية تسـاعدهم 
عـى إنشـاء مشـاريع جديدة واسـتمالك 
أراٍض بعيـًدا عن اإلجـراءات البروقراطية 
األجانـب،  املسـتثمرين  عـى  املفروضـة 
عـى  الحصـول  عليهـم  تفـرض  والتـي 
موافقـات دوائـر حكوميـة عدة، مـا يزيد 
التكلفـة املاديـة عليهم ويطيل مـدة تنفيذ 
برفـض  األمـر  ينتهـي  وقـد  املـرشوع، 

املـرشوع.
واألمـر الثـاين هـو التخلـص مـن أعباء 
تصاريـح العمـل الخاصة باملسـتثمرين، 
إذ يتعـن عليهـم تجديدهـا يف كل عـام، 
أو  رشكـة  تسـجيل  بشـهادة  وإرفاقهـا 
الصناعـة  وزارة  عـن  صـادرة  مؤسسـة 
والتجـارة األردنيـة تفيـد بـأن الرشكـة ال 
تزال قامئـة، باإلضافـة إىل تقديم رخصة 

املفعول. سـارية  مهـن 
وبالرجـوع إىل قانون تنظيم اسـتثارات 
غـر األردنين رقـم "77"، الصـادر عام 
للمسـتثمر  يجـوز  ال  أنـه  نجـد   ،2016
األجنبـي التملـك بشـكل جـزيئ أو كامل 
يف العديـد مـن القطاعـات االقتصاديـة، 
ومـن بينهـا مناشـر الحجـر وخدمـات 
واملخابـز  الخاصـة  والحراسـة  الحايـة 
عـى اختـالف أنواعهـا، مـا يعنـي أنـه 
بإمـكان املسـتثمرين املجنسـن توظيف 
أموالهـم يف قطاعـات كانـت حكـرًا عى 

املواطنـن. 

شركات وعقارات.. أرقام تمهد 
لتجنيس السوريين 

مل تخـِف األعـوام السـابقة مـن الحـرب 
يف سـوريا هجرة رؤوس األمـوال املحلية 
وأصحـاب الـرشكات خارج القطـر، حيث 
مـن  بهـا  بـأس  ال  حصـة  لـألردن  كان 
فضلـوا  الذيـن  السـورين،  املسـتثمرين 
توظيـف أموالهـم عـى األرايض األردنية 
مـن  القـرب  أبرزهـا  عـدة،  العتبـارات 

الحـدود السـورية.
وتشـر األرقـام األردنية الرسـمية إىل أن 

عـدد الـرشكات السـورية املسـجلة لـدى 
إىل  وصـل  الـرشكات"  "مراقبـة  دائـرة 
خـاص  بشـكل  توزعـت  رشكـة،   4062
والغذائيـات  النسـيج  قطاعـات  عـى 
والتجـارة والعقـارات، بحسـب مـا قـال 
مراقب عـام الـرشكات، برهـان عكروش، 

األردنيـة. "الغـد"  لصحيفـة 
األمـوال  رؤوس  قيمـة  إجـايل  بلـغ  إذ 

الـرشكات  تلـك  يف  املوظفـة  السـورية 
194 مليـون دينـار )273 مليـون دوالر 

أمريـي(.
يف  الثالثـة  املرتبـة  السـوريون  واحتـل 
قامئـة األجانب األكرث اسـتثاًرا يف قطاع 
إحصائيـة  وفـق  األردن،  يف  العقـارات 
واملسـاحة”  األرايض  “دائـرة  نرشتهـا 
املـايض،  الثـاين  ترشيـن  يف  األردنيـة، 

عـى موقعهـا الرسـمي.
السـورين  فـإن  اإلحصائيـة،  وبحسـب 
محافظـات  يف  عقـاًرا   250 اشـروا 
 2018 األردن، خـالل عـام  مختلفـة يف 
وحـده، وصلـت قيمتهـا إىل 15 مليـون 

دينـار.

نقيـب  أشـار  املطاعـم،  قطـاع  يف  أمـا 
األردين،  والحلويـات  املطاعـم  أصحـاب 
أن  "الـرأي"  لصحيفـة  حـادة،  رائـد 
%16.6 من املطاعـم يف األردن أصحابها 
ألـف   18 أصـل  مـن  وذلـك  سـوريون، 
مطعـم تم تسـجيله خـالل عـام 2016، 

بقيمـة تزيـد عـى 30 مليـون دينـار.
تلـك األرقام تشـر إىل تسـهيالت ومزايا 

قـد وضعتهـا الحكومـة األردنيـة بأيدي 
الخبـر  أن  إال  السـورين،  املسـتثمرين 
أرشـيد  مـازن  األردين  االقتصـادي 
نفـى ذلـك لعنـب بلـدي، مشـرًا إىل أن 
السـورين يخضعـون لقانـون اسـتثار 
األجانـب مثلهـم مثـل أي مسـتثمر آخـر.

ورغـم بـطء الوتـرة التـي تسـر عليها 
إجـراءات تجنيـس املسـتثمرين األجانـب 
يُتوقع أن يستفيد املسـتثمرون السوريون 
السـنوات  خـالل  الجديـد  القـرار  مـن 
للـرشوط،  اسـتيفائهم  املقبلـة يف حـال 
وذلـك مبوجـب األرقـام التـي عكسـتها 

األردنيـة. األرايض  عـى  اسـتثاراتهم 

يف 19 مـن شـباط 2018، أقـر مجلـس 
مبنـح  يتعلـق  قـراًرا  األردين  الـوزراء 
املسـتثمرين األجانـب الجنسـية األردنيـة، 
االسـتثارية  البيئـة  "تحفيـز  بهـدف 
وتعزيـز االقتصـاد الوطنـي وتوفر فرص 

للمواطنـن". عمـل 
ويف إطار ذلك، شـكلت الحكومـة األردنية 
طلبـات  دراسـة  مهمتهـا  فنيـة  لجنـة 
الجنسـية،  عـى  للحصـول  املسـتثمرين 
أخـرى  للجنـة  مفصـل  تقريـر  وتقديـم 
خاصـة مبنـح الجنسـية، والتـي سـرفع 
الطلـب بدورهـا إىل رئاسـة الـوزراء بعـد 

عليـه. املوافقـة 
عـدة  رشوطًـا  الـوزراء  مجلـس  وحـدد 
يجـب أن تتوفـر يف املسـتثمرين مـن أجل 
حصولهـم عى الجنسـية، وهـذه الرشوط 

: هي
البنـك  يف  دوالر  مليـون   1.5 -إيـداع 
املركـزي األردين دون فائـدة وملـدة خمس 
سـنوات، أو رشاء سـندات خزينـة بقيمـة 
1.5 مليون دوالر ملدة 10 سـنوات وبفائدة 
يف  أسـهم  رشاء  أو  املركـزي،  يحددهـا 

بالقيمـة نفسـها. األردنيـة  الـرشكات 
-إنشـاء أو تسـجيل مرشوع استثاري يف 
أي مـن القطاعـات االقتصاديـة اإلنتاجيـة 
مليـوين  عـن  يقـل  ال  مدفـوع  برأسـال 
دوالر يف العاصمـة عـّان، ورأسـال 1.5 

العاصمة. خـارج  مليـون 
-توفـر فرص عمل لــ 20 مواطًنـا أردنيًا 
وتسـجيلهم يف املؤسسـة العامـة للضان 
االجتاعـي، عـى أن يكون عقد التشـغيل 
عـى  سـنوات  ثـالث  للمـرشوع  الفعـي 

ألقل. ا
 500 -يتـم تطبيـق األسـس أعـاله عـى 
التدقيـق  إجـراء  بعـد  سـنويًا،  مسـتثمر 

املاليـة. املـالءة  مـن  والتحقـق  األمنـي 
-وفـق مـا ورد يف البنـود السـابقة، يتـم 
منـح زوجـة املسـتثمر وبناتـه العازبـات 
ال  الذيـن  وأوالده  واملطلقـات  واألرامـل 
الجنسـية  عاًمـا   18 أعارهـم  تتجـاوز 

األردنيـة.
-يف حـال اإلخالل بـأي رشط من الرشوط 
الجنسـية  سـحب  يتـم  أعـاله  الـواردة 

األردنيـة مـن املسـتثمر.

13 اقتصاد

توطين االستثمارات األجنبية في األردن.. 

سوريون على أبواب التجنيس 

قرار تجنيس المستثمرين.. شروط والتزامات

عدد الشركات السورية 4062 شركة

إجمالي قيمة رؤوس األموال السورية 273 مليون دوالر

استثمارات السوريين في قطاع العقارات بلغ 21 مليون دوالر 

%16 من المطاعم المسجلة في األردن عام 2016

 يملكها سوريون بقيمة 42 مليون دوالر

باألرقام.. استثمارات السوريين في األردن

منذ أن أعلنت الحكومة األردنية جملة من اإلجراءات لتجنيس األجانب على أراضيها، توجهت األنظار نحو السوريين المقيمين هناك. 
ليسوا أولئك الذين يقطنون المخيمات، بل الذين قصدوا أراضي المملكة بهدف إقامة مشاريع اقتصادية ووضعوا أموااًل طائلة 

بخدمة استثمارات تعود عليهم وعلى االقتصاد األردني بالفائدة.

الغاز  2500 )للجرة(المازوت  180الذهب 18  16.015 السكر )ك(  360البنزين  225

 يورو   مبيع 574 شراء 566 دوالر أمريكي  مبيع 517 شراء 515

الرز )ك(  350السكر )ك(  250البنزين  225المازوت  180الذهب 18  14915 الذهب 21  17100 

  ليرة تركية  مبيع 95 شراء 93 دوالر أمريكي  مبيع 500 شراء 490

زيارة مدير عام مؤسسة الغذاء والدواء األردنية هايل عبيدات لشركة
 الدرة السورية في األردن- 22 تموز 2018 )موقع الدرة الرسمي(
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نور البيطار - برنامج "مارس" التدريبي

األخـرة  سـنته  يف  خلـف  محمـد  كان 
يف كليـة الهندسـة امليكانيكيـة بجامعة 
جامعتـه  لـرك  اضطـر  عندمـا  حلـب، 
عـام  النظـام  قـوات  قصفتهـا  التـي 
ثـالث  دراسـته  عـن  فانقطـع   ،2013
سـنوات وانتقـل إىل تركيـا باحثًـا عـن 

الدراسـة. بهـا  يسـتكمل  جامعـة 
إنشـاء تجمـع طاليب خـاص بـ “طالب 
جامعـة اسـطنبول”  كان أول مـا قـام 
بـه محمـد خلـف بعـد قبولـه كطالـب 
لقـرار  وفًقـا   ،2015 عـام  اسـتكال 
التعليـم  وزارة  أصدرتـه  اسـتكال 
الركيـة يف العـام 2014، قُبـل مبوجبه 
دراسـتهم،  عـن  املنقطعـون  الطـالب 
املتـرضرة  الـدول  مـن  القادمـون 

بالحـرب.
إن  بلـدي،  لعنـب  يقـول محمـد خلـف 
“ضعـف املبـادرة الجديـة مـن الطالب 
للطـالب  املسـاعدة  بتقديـم  السـابقن 

الجـدد، ودخـول مكاتب التسـجيل عى 
الخـط، كلهـا عوامـل دفعتنـي للمبادرة 
عنـد  خـاص  طـاليب  تجمـع  بإنشـاء 

اسـطنبول”. جامعـة  دخـويل 
طـالب  تجميـع  “هـديف  ويضيـف، 
ألن  السـورين  باألخـص  الجامعـة، 
عددهـم كان األكر، والقوانـن الجديدة 
معظمهـا تخصهـم وهـم األكـرث ترضًرا 

وضياًعـا".
محمـد  أنشـأه  الـذي  التجمـع  يسـهم 
يف  السـورين  الطـالب  مبسـاعدة 
جامعة اسـطنبول، إىل جانـت تجمعات 
يف  سـوريون  طـالب  أسسـها  أخـرى 

مختلفـة. تركيـة  جامعـات 

لغتي الجديدة سبب نجاحي
أن تكـون يف مـكان جديد كليًـا، مبعامله 
ولغتـه وبيئتـه، وأن تسـتمع إىل لهجـة 
مل تألفهـا وال تفهمهـا، هـو أمـر ليـس 
محمـد  تجربـة  تتلخـص  بهـذا  سـهاًل، 
الهندسـة املعاريـة يف  ديـاب، طالـب 

يف  الفاتـح  محمـد  السـلطان  جامعـة 
اسـطنبول.

لتسـعة  الركيـة  اللغـة  الطالـب  درس 
أشـهر، لكـن تلـك املـدة مل تكفـه لفهم 
أجلـس يف  الجامعـة، “كنـت  مقـررات 
الصف ال أفهم شـيئًا.. رسـبت يف السنة 
الـذي  ديـاب،  محمـد  يقـول  األوىل”، 
أن  قبـل  نهائيًـا،  الدراسـة  بـرك  فكـر 
يتجـه لتعلم اللغة يف السـوق الكتسـاب 
اللغـة املحكية، مـا جعله يتقدم بالسـنة 

الجامعـة. الثانيـة يف 
كليـة  يف  آخـر  طالـب  صـالن،  يشـار 
الهندسـة املدنيـة يف جامعـة السـلطان 
محمـد الفاتـح، مل يعاِن مصاعـب اللغة 
ودراسـتها، فهو سـوري تركـاين، يجيد 

لركية. ا
يقول يشـار لعنـب بلـدي، “كنـت أتكلم 
الركية يف سـوريا، لهذا السـبب تخطيت 
عائـق اللغـة ومل أواجـه صعوبـات فيها، 
تركيـا  يف  أبـواب  عـدة  يل  فتحـت  بـل 

وسـاعدتني يف فـرة الدراسـة”.

بعـض  مـن  بـد  ال  كان  ذلـك،  رغـم 
املصاعـب التـي واجههـا يشـار، خاصة 
العلميـة  باملصطلحـات  يتعلـق  فيـا 

اإلنكليزيـة. اللغـة  عـن  املأخـوذة 
وتسـعى الحكومـة الركية إىل تسـهيل 
مـن  األجانـب  للطـالب  اللغـة  تعليـم 
خالل منحـة “YTB” التـي تفتح الباب 
اللغـة مجانًـا لـكل  لتدريـس  كل سـنة 

األجانـب يف أفضـل معاهـد الدولـة.

استكمال الدراسة.. إجراءات معقدة
يواجـه الطـالب السـوريون املقبولـون 
يف مرحلـة االسـتكال املشـاكل بسـبب 
يف  جامعاتهـم  مـن  األوراق  نقـص 
نظـام  اختـالف  إىل  إضافـة  سـوريا، 

عليهـم. تركيـا  يف  الدراسـة 
تقـول لـن أكتـع، وهـي خريجـة أدب 
إن  اسـطنبول،  جامعـة  مـن  إنكليـزي 
دمشـق  جامعـة  مـن  بـدأت  مشـكلتها 

تركيـا. يف  وليـس 
وتوضـح لـن لعنـب بلـدي، “كنت يف 

مجتمع14

تجمعات سورية 
في جامعات تركيا..

مبادرات طالبية 
للمساعدة الذاتية

“يرحل اإلنسان ويبقى األثر”، هذه الكلمات كانت تراود 
)30 عاًما(، عندما فكر  السوري، محمد خلف  الماجستير  طالب 

بـ “طالب جامعة اسطنبول". بإنشاء تجمع طالبي خاص 

مجد باكير - برنامج ماِرس التدريبي

"ال تضايقنـي النـكات التـي تُحـىك عنا، 

لكننـي أنزعـج مـن تقليـد لهجتـي التـي 

غـزل  تقـول  غريبـة”،  يجدونهـا  رمبـا 

املشـنتف، وهـي شـابة سـورية تقيـم يف 

. تركيا

غـزل هـي إحـدى بنـات مدينـة حمـص 

التـي يرتبـط ذكرهـا بالفكاهـة والنكتـة، 

األمـر املرتبـط بتناقل الكثر مـن الروايات 

الشـعبية والتاريخيـة التـي تحمـل هـذه 

الداللـة عـن املدينـة.

تقـول غـزل لعنـب بلـدي إنهـا ال تعـرف 

األسـاس الحقيقـي للنـكات التـي تـروى 

عـن حمـص، لكنها تتذكـر أن كبار السـن 

يف محيطهـا كانـوا يتداولـون قصـة عن 

الجيـش املغـويل، قيـل إنها األسـاس فيا 

ارتبـط باسـم حمص مـن أفـكار وصور.

نطـاق  عـى  املتناقلـة  الروايـة  تحـي 

واسـع أنـه بعـد تجـاوز القائـد املغويل، 

والسـلمية  حلـب  مـدن  لنـك،  تيمـور 

وحـاة وتدمرهـا ونهبهـا، وجـد أهـايل 

غريبـة،  أزيـاء  ارتـدوا  وقـد  حمـص 

وعلّقـوا القباقيـب عى صدورهـم، وكانوا 

يرضبـون األواين، ففوجـئ جيـش التتار 

عنهـم. وابتعـد  الحاصنـة  بتهريـج 

ويف روايـة أخرى، أنهم شـقوا مالبسـهم 

وحلقـوا رؤوسـهم بطريقـة غر منسـقة، 

ولطخـوا وجوههم باللـون األحمر ليوهموا 

الجيـش القـادم أنهـم مصابـون مبـرض 

الجـذام، وهـو مـرض معـٍد يؤثـر عـى 

األعصاب وعـى الجلد والغشـاء املخاطي، 

فخـاف الزعيـم املغـويل عى جيشـه ومل 

فيصـل  املـؤرخ  بحسـب  املدينـة،  يدخـل 

شـيخاين، يف كتابـه “حمـص درة مـدن 

لشام". ا

غـر أن دكتـور التاريخ الحمي حسـام 

الديـن الحـزوري، الـذي يدرّس يف قسـم 

السـعودية،  القـرى  أم  بجامعـة  التاريـخ 

نفـى لعنـب بلدي هـذه الرواية وقـال، “ال 

يوجـد إثبـات تاريخـي عـن أن الهجـات 

املغوليـة شـملت حمـص، وتلـك الروايات 

خيـال". محض 

ويف معـرض الروايـات التاريخيـة التـي 

ينقلهـا شـيخاين يف كتابـه، هنـاك مـن 

بالنكتـة  حمـص  ارتبـاط  أصـل  يعيـد 

وبالتحديـد  الرومانيـة،  العصـور  إىل 

الرومـاين، عندمـا طلبـت  البـالط  قصـة 

اإلمراطـورة الرومانيـة “جوليـا دومنـا” 

الحمـي  “بابنيانـوس”  املفكـر  مـن 

يـروي لضيوفهـا مـا حصـل  أن  األصـل 

بينه وبـن موظـف األمن الحمـي، عند 

الفـرات. عبـوره نهـر 

"بابنيانـوس"  فـإن  الروايـة،  وبحسـب 

قـال “أردت أن أعـر نهر الفرات فسـألني 

كنـت  وملـا  معـك؟  تحمـل  مـا  املوظـف 

ال أحمـل شـيئًا قلـت مازًحـا إين أحمـل 

الصـدق، العـدل، الوفـاء. وهـذه األلفـاظ 

تنتهـي مبقطـع مؤنـث باللغـة الرومانية. 

فقـال املوظـف باسـتعجال جهـز ثالثـة 

وأهـاًل  الثـالث  للفتيـات  عبـور  جـوازات 

. " بك

لكـن الكاتب جـورج كـدر يف مؤلفه “فن 

النكتـة”، يرجـع إىل روايات أقـدم، أي إىل 

الفـرة التـي كانـت تسـود فيهـا “ديانـة 

و”هـي  املنطقـة،  هـذه  يف  الخصـب” 

حمـص  أهـايل  ابتكرهـا  التـي  الديانـة 

كثاين ديانة شمسـية بعـد األخناتونية يف 

مـر، وكان فيهـا إلههـم إيـالك بعـل".

العبـادة  طقـوس  إن  الروايـة  وتقـول 

يف تلـك الديانـة تتجـى بإعـادة متثيـل 

العـامل بـدأ بفـوىض  األسـطورة عـن أن 

ثـم قـام اإللـه بتنظيمـه، ومـن بـن تلك 

الطقـوس واالحتفـاالت هناك عيد يسـمى 

عيـد املجانـن يقـام يـوم األربعـاء، وهو 

ميثـل ثـورة الطبيعـة قبـل خلـق الهـدوء 

والسـكينة".

لعنـب  أكـدت  الحمصيـة،  الشـابة  غـزل، 

فقـط  يرتبـط  ال  ذكـر حمـص  أن  بلـدي 

أيًضـا. األربعـاء  بيـوم  بـل  بالنـكات، 

 ،2006 وتعـود غـزل بالذاكـرة إىل عـام 

املرتبـط  السـعيد  األربعـاء  وأحـداث 

مبباريـات فريـق كـرة القـدم الحمـي، 

الكرامـة، الـذي اسـتطاع أن يحـرز لقـب 

وللمصادفـة  آسـيا”،  أبطـال  “وصيـف 

كانـت أغلب مبارياتـه تقام يـوم األربعاء، 

الشـهر  الريـايض  التعليـق  فانتـرش 

السـعيد". “األربعـاء 

التـي  األفـكار  هـذه  أن  غـزل  وتـرى 

ارتبطـت بحمـص وأهلهـا، تحمـل طابًعا 

النـاس  إيجابيًـا، وهـي سـبب يف جمـع 

مختلـف  مـع  “أختلـط  وتقـول  حولهـا، 

أطياف السـورين هنـا يف تركيـا. بفضل 

تلـك النـكات أقمـت عالقـات جيـدة مـع 

الجميـع”.

موضوع االستكمال 
ومعادلة المواد إجراء 
جديد بالنسبة للطالب 
السوريين والجامعات 

التركية على حد 
سواء.

األربعاء والنكتة..

روايات عن حمص ترافق أبناءها
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منصور العمري

ال تُعّر عناوين األخبار عن حقيقة 
األحداث دوًما، بل حتى إن بعضها بعيد 

عن الحقيقة يف كثري من األحيان 
املعلنة. السياسية  كالتريحات 

قال الرئيس األمرييك ترامب، لنظريه 
الريك أردوغان يف مكاملة هاتفية: 

"أتعلم؟ إنها لك"، ونقلت وسائل اإلعام 
تفاجؤ أردوغان بهذا القرار عى الهاتف. 
بـدا األمر وكأنه قرار وليد لحظته، لكن أيًا 
ممن يعملون يف السياسة أو لديهم أدىن 

معرفة بالسياسة األمريكية تحديًدا، 
يعلمـون يقيًنا أن قرارات من هذا النوع ال 
تأيت نتيجة نقاش هاتفي بل بعد دراسـة 

املخاطر والجدوى واألبعاد السياسية 
والعسكرية وغريها. يبدو أن ترامب أراد 

أن يوحي ألردوغان أنه اقتنع بكامه، 
مبا يحّمل أردوغان التزاًما تجاه ترامب 

ومسؤولية تركية جزئية عن االنسحاب 
األمرييك.

ثم توالت أخبار إعان دول عربية 
استعادة عاقاتها مع نظام األسد.

16 من كانون األول/ ديسمر، زيارة 
مفاجئة لعمر البشري إىل دمشق، رئيس 
السودان املسؤول عن اإلبادة الجامعية 

وجرائم أخرى بحق شعبه. أطلق البشري 
خال زيارته تريحات متطابقة مع 

تريحات دول عربية أتت الحًقا.
19 من كانون األول/ ديسمر، ترامب 

يعلن انسحاب القوات األمريكية من 
سوريا.

22 من كانون األول/ ديسمر، زيارة 
عي مملوك، أكر مسؤويل املخابرات 

السورية واملطلوب للقضاء األملاين 
والفرني لجرائم ضد اإلنسانية، بدعوة 

من مر. أي أن التحرك املري سبق 
الزيارة التي تناولت "مختلف القضايا 

ذات االهتامم املشرك مبا يف ذلك 
القضايا السياسية واألمنية وجهود 

مكافحة اإلرهاب".
23 من كانون األول/ ديسمر، تريح 
ملك األردن ملجموعة من الصحفيني، أن 
"عاقاتنا ستعود مع سوريا كام كانت 

من قبل". قبل ذلك كانت األردن قد افتتحت 
معرًا رسمًيا مع دمشق واستأنفت 

عاقاتها جزئًيا مع النظام السوري.
27 من كانون األول/ ديسمر، إعان إعادة 

افتتاح سفارة اإلمارات بدمشق، وأىت 
هذا اإلعان بتفصيل أكرث يف صحيفة 

البيان اإلماراتية: "بارش القائم باألعامل 
بالنيابة مهام عمله من مقر السفارة يف 

الجمهورية العربية السورية الشقيقة 
اعتباًرا من أمس )الخميس(". لكن أخبار 
تحضريات هذا االفتتاح بدأت يف متوز/ 

يونيو املايض حني زار نائب رئيس املجلس 
األعى لألمن الوطني يف اإلمارات دمشق 

وأعرب عن رغبته يف إعادة التمثيل 
الدبلومايس مع دمشق. أعلنت تونس عن 
استئناف العمل القنصي يف سوريا منذ 

عام 2015.

27 من كانون األول/ ديسمر، تونس 
تستقبل أول رحلة جوية من سوريا، 

وسط دعوات إلعادة افتتاح سفارتها 
يف دمشق. ستستضيف تونس القمة 

العربية الثاثون يف آذار/ مارس 2019. 
قد يشهد االجتامع املقبل لـ "جامعة 

الدول العربية" ممثًا عن نظام األسد 
أو حضور بشار األسد نفسه للقمة يف 

تونس.
تريح خارجية البحرين بـ "استمرار 
العمل يف سفارة مملكة البحرين لدى 

الجمهورية العربية السورية الشقيقة". 
أفاد التريح ذاته "بأن سفارة 

الجمهورية العربية السورية لدى مملكة 
البحرين تقوم بعملها، والرحات الجوية 

بني البلدين قامئة دون انقطاع".
تشابهت كثريًا تريحات الدول العربية 
التي أعادت تطبيع عاقاتها مع النظام 
السوري مبا يثري التساؤل عن التنسيق 

واالتفاقات املسبقة بني هذه الدول حول 
نية إعادة العاقات مع بشار األسد، 

وتوقيت إعان هذه الخطوات مع إعان 
ترامب انسحابه من سوريا.

السودان: األمل بأن تستعيد سوريا 
عافيتها ودورها يف املنطقة يف أرسع 

وقت ممكن وأن يتمكن شعبها من 
تقرير مسـتقبل بلده بنفسه بعيًدا عن أي 

تدخات خارجية.
اإلمارات: الحرص عى إعادة العاقات 

بني البلدين الشقيقني إىل مسارها 
الطبيعي، مبا يعزز ويفعل الدور العريب 

يف دعم استقال وسيادة الجمهورية 
العربية السورية ووحدة أراضيها 

وسامتها اإلقليمية، ودرء مخاطر 
التدخات اإلقليمية يف الشأن العريب 

السوري.
البحرين: أهمية تعزيز الدور العريب 

وتفعيله من أجل الحفاظ عى استقال 
سوريا وسيادتها ووحدة أراضيها ومنع 
مخاطر التدخات اإلقليمية يف شؤونها 

الداخلية.
القاسم املشرك بني اإلعانات الرسمية 

املتتالية واملتزامنة أنها أتت بعد إعان 
ترامب انسحابه من سوريا، وأنها 

معدة مسـبًقا كام أِعّد القرار األمرييك 
مسـبًقا. يبدو أن هذه التريحات 

تندرج يف إطار حملة إعامية لدعم 
نظام األسد دبلوماسًيا، بإدارة ودعاية 

روسية واضحة يف وسائلها اإلعامية، 
وتراجع أمرييك.

مل ينته األمـر بعد، فهناك عدة مراحل 
إلعادة العاقات الدبلوماسـية، بدًءا من 

العمل القنصي، فافتتاح السـفارات 
بتمثيل منخفض، ثم عودة السـفراء. 

فتونس مثًا أعلنت عن اسـتئناف العمل 
القنصي يف سـوريا عام 2015، لكن 
حتى هـذه اللحظة مل يُعلن عن عودة 
أي سـفري عريب أو استئناف عضوية 

سـوريا يف الجامعة العربية، وهو ما 
يتوج تطبيـع العاقات مع نظام مدان 

بأبشـع جرائم القرن العرين.
قـد ال ميكن إيقاف هذه املوجة 

التطبيعية، ولكـن ميكن مطالبة هذه 
الـدول بتخصيص جزء من جهودها 

واسـتثامراتها القادمة يف سوريا 
إلنهـاء أو التخفيف من معاناة 

السـوريني وضحايا األسد خاصة، 
الذيـن وصفتهم بيانات هذه الدول 
بالشـعب السوري وقدمتهم ذريعة 

إلعـادة عاقاتها مع نظام قاتل.

إعادة تأهيل نظام األسد 
بين الخبر والحقيقة

عندمـا  الجامعيـة  دراسـتي  مـن  الثانيـة  السـنة 
صـدور  انتظـرت  السـفر.  قـرار  عائلتـي  اتخـذت 
وثيقـة  تشـتمل  لـي  كاملـة  االمتحانـات  نتائـج 
أن  إال  السـنتن،  معـدالت  عـى  العالمـات  كشـف 
الوثيقـة التـي صـدرت اشـتملت فقـط عـى نتائـج 
عـى  لـن  أجـرت  ذلـك  ونتيجـة  األوىل”،  السـنة 
طالبـة  أنهـا  عـى  تركيـا  يف  لالسـتكال  التقديـم 

الثانيـة. السـنة  يف 
املاجسـتر يف جامعـة  يـرى محمـد خلـف، طالـب 
ومعادلـة  االسـتكال  موضـوع  أن  اسـطنبول، 
السـورين  للطـالب  بالنسـبة  جديـد  إجـراء  املـواد 

سـواء. حـد  عـى  الركيـة  والجامعـات 
يف  املسـجلن  السـورين  الطـالب  عـدد  وبلـغ 
طالبًـا   14747  ،2017 العـام  الركيـة  الجامعـات 
3224 منهـم يف مدينـة اسـطنبول، وفـق  وطالبـة، 

اسـطنبول. جامعـة  عـن  صـادرة  إحصائيـة 

حصاد العمل
عـام  اسـطنبول  جامعـة  يف  خلـف  محمـد  تخـرج 
2018، وقـدم لدراسـة املاجسـتر بنفـس الجامعـة 

وقُبـل فيهـا.

ويسـعى الطالـب الشـاب إىل تطويـر نفسـه واإلملام 
بـكل جديد يخـص الجامعـات يف تركيـا، ونرشه يف 
التجمـع الطـاليب الـذي أنشـأه عـى “فيـس بوك”. 
إىل  االفـرايض  العـامل  مـن  انتقـل  الـذي  التجمـع 
الواقـع، عندمـا تعـاون محمـد مـع مكتـب الطـالب 
لقـاء  تنظيـم  يف  اسـطنبول  بجامعـة  الدوليـن 
الروفيسـور  الجامعـة،  برئيـس  األجانـب  للطـالب 
محمـد أك، وقـدم مـع زمالئـه املسـاعدة يف الرجمة 

اللوجسـتي. والدعـم 
الجامعـة،  يف  جهـده  مثـرات  خلـف  محمـد  حصـد 
الرنامـج  ضمـن   2018 صيـف  يف  وظفتـه  التـي 
 ،)WESREF-IU( التعريفـي عـن جامعة اسـطنبول
خـالل فـرة التسـجيل بالجامعـة، ملسـاعدة الطـالب 

األجانـب والعمـل عـى حـل مشـاكلهم.
عـن تلـك التجربة يقـول محمـد، “اسـتطعت تطبيق 
قـرارات مفيـدة للطـالب، أتاحـت دخـول عـدد كبر 
لقـرار  باإلضافـة  الخـاص(  الطالـب  )قـرار  منهـم 
القبـول  طريقـة  تغيـر  وناقشـت  العمـر،  اسـتنفاد 
باإلضافـة  التخصصـات،  بحسـب  اليـوس  الختبـار 
الطـالب  التـي واجهـت  املشـاكل  الكثـر مـن  لحـل 

خـالل فـرة التسـجيل".

طالبات سوريات في جامعة تركية )موقع منحة سبارك(

ناشطون يرسمون على جدران حي الحميدية في مدينة حمص - 25 حزيران 2013 )عدسة شاب حمصي(
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د. كريم مأمون

تـم اكتشـاف األنسـولن عـام 1921 من 
قبـل  العلـاء يف جامعـة تورنتـو، حيـث 
تـم اسـتخراجه يف البدايـة مـن بنكرياس 
بعـض الحيوانات، ويف عـام 1923 حصل 
ماكلويـد و بانتينـغ عى جائـزة نوبل عن 
هـذا االكتشـاف، ويف عـام 1982 متـت 
املوافقـة مـن قبـل إدارة الـدواء والغـذاء 
عـى اسـتخدام األنسـولن البـرشي )عن 
طريـق البكتريا املعدلـة وراثيًا( بـداًل من 

املسـتخرج مـن بنكريـاس الحيوانات.

ما أنواع األنسولين؟
جـًدا:  املفعـول  رسيـع  األنسـولن  أواًل، 
سـائل صـاف دون لـون )رائـق(، يغطـي 
احتياجـات الجسـم للوجبـات التـي يتـم 
تناولهـا يف نفـس وقـت الحقـن، وهـذا 
النوع غالبًا يتم اسـتخدامه مع األنسـولن 
يف  أنـواع  ثالثـة  ولـه  املفعـول،  طويـل 

األسـواق:
 30  15- بعـد  العمـل  بدايـة  ليسـبورو: 
دقيقـة من الحقـن، مـدة العمل مـن 5-3 
سـاعات، والـذروة مـن 30 50- دقيقـة. 
أسـبارت: بداية العمل بعـد 10-20 دقيقة، 
مدة العمل مـن 3-5 سـاعات، والذروة من 

40-50 دقيقة . 
 30-20 بعـد  العمـل  بدايـة  جلوليسـن: 
دقيقة، مدة العمل من سـاعة إىل سـاعتن 

ونصـف، والـذروة مـن 30-90 دقيقة. 
ويأخذ املريـض جرعة األنسـولن الرسيع 

جـًدا قبل تنـاول الوجبة بــ 15 دقيقة.
املفعـول  رسيـع  األنسـولن  ثانيًـا، 
)األنسـولن املنتظم(: سـائل صـاف دون 
لـون )رائـق(، يغطـي احتياجات الجسـم 
مـن األنسـولن بعـد 30 – 60 دقيقـة من 
تنـاول الوجبـات، وله نوعان يف األسـواق:

 60-30 بعـد  العمـل  بدايـة  هيميولـن: 
دقيقـة، مـدة العمـل مـن 5-8 سـاعات، 

سـاعات.   5-2 مـن  والـذروة 
فيلوسـيلن: بدايـة العمـل بعـد 60-30 
دقيقـة، مـدة العمـل مـن 2-3 سـاعات، 

2-3 سـاعات.  مـن  والـذروة 
ويؤخذ األنسـولن الرسيع قبـل الوجبة بـ 

دقيقة.  30
ثالثًا، األنسـولن متوسـط املفعول: سـائل 
غـر صـاف )عكـر(، يغطـي احتياجـات 
الجسـم مـن األنسـولن ملـدة نصـف يوم 
أو ليلـة، ويتـم إعطـاؤه بجوار األنسـولن 
قصـر املفعـول أو طويـل املفعـول، ولـه 

واحد: نـوع 
NPH: بدايـة العمـل بعـد 1-2 سـاعات، 
مدة العمـل مـن 18-24 سـاعة، و الذروة 

سـاعة.   12-4 من 
يؤخـذ األنسـولن متوسـط املفعـول قبل 
اإلفطـار وميكـن أخـذ جرعـة قبـل النوم، 
"الرسنـج"  نفـس  يف  خلطـه  ميكـن  و 

باألنسـولن الرسيـع أو الرسيـع جـًدا.
رابًعـا، األنسـولن مديد املفعـول )بطيء(: 
يغطـي  )عكـر(،  صـاف  غـر  سـائل 
احتياجـات الجسـم مـن األنسـولن ملـدة 
يـوم كامـل، وغالبًـا مـا يتـم الدمـج بن 
واألنسـولن  املفعـول  األنسـولن طويـل 
الرسيـع أو الرسيـع جـًدا، ولـه نوعـان:

أنتوس: بدايـة العمل بعـد 60-90 دقيقة، 
مـدة العمل مـن 20-24 سـاعة، وال توجد 

ذروة لعمـل األنتوس. 
 120-60 بعـد  العمـل  بدايـة  ليفيمـر: 
سـاعة،   24 حتـى  العمـل  مـدة  دقيقـة، 

سـاعات.  8-6 مـن  الـذروة 

قبـل  املديـد  األنسـولن  جرعـة  وتؤخـذ 
الفطـور.

خامًسـا، األنسـولن املختلـط: يتـم إعطاء 
الجرعـات عـادة مرتن أو ثـالث مرات قبل 

تنـاول الطعـام، وله خمسـة أنواع: 
هيمولـن 30/70: بدايـة العمـل بعد 30 
دقيقـة، مدة العمـل من 14-24 سـاعة، و 

الذروة 2-4 سـاعات. 
نوفلـون 30/70: بدايـة العمـل بعـد 30 
24 سـاعة،  العمـل حتـى  مـدة  دقيقـة، 

سـاعة.   12-2 والـذروة 
نوفلـوج 30/70: بدايـة العمـل 20-10 
24 سـاعة،  العمـل حتـى  مـدة  دقيقـة، 

سـاعات.   4-1 والـذروة 
هيمولـن 50/50: بداية العمل 30 دقيقة، 
مـدة العمـل مـن 18-24 سـاعة، والذروة 

ساعات.   5-2
هيالـوج 25/75: بداية العمل 15 دقيقة، 
مـدة العمـل مـن 16-20 سـاعة، والذروة 

دقيقة.  150-30

كيف يتم إعطاء األنسولين لمريض 
السكري؟

يعطـى عـن طريـق الحقـن تحـت الجلد، 
ويحتـاج املريض للحقن بـن مرة وخمس 
مـرات يوميًا، لذا يحتـاج املريض إىل تعلم 
كيفيـة حقن نفسـه بهـذه الُحقـن، والتي 
عـى  البطـن  منطقـة  يف  عـادة  تؤخـذ 
جانبـي الرسة أو أسـفلها عى بعد 2 سـم 
منهـا، أو يف منطقـة السـطح الخارجـي 
للفخـذ، أو يف منطقـة أعـى الـذراع، أو 
يف الربع العلـوي الخارجي مـن األرداف، 
لوجـود كميـة كبرة مـن الدهـن يف تلك 
املناطـق، ويُزرع لبعض مرىض السـكري 
مضخات لألنسـولن تحت الجلد، وتُرَمج 
أوقـات  األنسـولن يف  لفـرز  املضخـات 

محددة.
يحـدد الطبيب املعالـج جرعة األنسـولن 
التي يحتاجها مريض السـكر معتمًدا عى 
قراءة سـكر الدم والوجبات التـي يتناولها 
املريض أو الرياضة التي ميارسـها، وتقدر 
الجرعـة بالوحـدات units، وهنـاك أنـواع 
مختلفـة من "الرسنجـات" الخاصة بحقن 
األنسـولن، تختلف يف األحجام واألطوال، 
وأشـهرها سـعة 40 أو 50 أو 100 وحدة، 
كا ميكن حقن األنسـولن بواسـطة أقالم 

األنسولن.
ويتم الحقن وفق الخطوات التالية:

-1غسـل اليديـن جيـًدا وتجفيفهـا قبل 
إمسـاك الحقنـة أو الـدواء.

-2بالنسـبة لنوعـي األنسـولن املتوسـط 
املفعـول و املمتـد املفعول يجـب أن يُخلط 
و ميـزج قبـل سـحبه يف "الرسنـج" من 
الزجاجـة، و ذلك عن طريق لـف الزجاجة 
بـن الكفـن برفـق، دون رّجهـا أو هزها، 
فقـط تحريكها بـن الكفـن، و ال يحتاج 
األنسـولن رسيـع املفعـول )الرائـق( إىل 

. لك ذ
مـن  نوعـن  ألخـذ  الحاجـة  -3عنـد 
األنسـولن يتم سـحب األنسـولن الرسيع 

البطـيء. ثـم  أواًل 
-4قبل سـحب األنسـولن يفضل سـحب 
"الرسنـج"  داخـل  الهـواء  مـن  كميـة 
مسـاوية لكمية األنسـولن املراد سـحبها 
مـن الزجاجـة، ثـم تدخـل اإلبـرة داخـل 
الغطـاء املطاطـي للزجاجـة، و يتم تفريغ 
الخطـوة  هـذه  و  الزجاجـة،  يف  الهـواء 
تسـهل سـحب األنسـولن مـن الزجاجة.

-5ال تـزال اإلبـرة مـن الزجاجـة، وإمنـا 
يتـم قلـب الزجاجة ألسـفل، ويتم سـحب 

مـن  قليـاًل  أكـرث  )اسـحب  األنسـولن 
الجرعـة املكتوبة ألنك سـتفقد هـذا الجزء 
عنـد محاولة التخلـص مـن الفقاعات من 

الرسنـج(.
-6إخـراج اإلبرة مـن الزجاجة مـع االنتباه 
لعـدم ملسـها أي يشء، وإذا وجدت فقاعات 
هـواء داخـل "الرسنـج"، يجـب الطـرق 
الخفيـف عليهـا حتـى تتصاعـد ألعـى، 
ثـم يضغـط عـى املكبـس ببـطء حتـى 
التخلـص منهـا )فقاعات الهـواء الصغرة 
ليسـت خطـرة ولكنها سـتقلل مـن كمية 

الرسنج(. داخـل  األنسـولن 
-7اختيـار مـكان الحقـن، والتأكـد مـن 

ونظافتـه.  جفافـه 
-8مسـح املنطقة املـراد إدخـال اإلبرة فيها 

بقطنة مبللـة بالكحول.
-9 إمسـاك ثنية من الجلد بواسـطة إحدى 
اليديـن بعد جفـاف الجلـد مـن الكحول، 
اإلبهـام  إصبعـي  بواسـطة  وتثبيتهـا 
والسـبابة، ثم إمسـاك الحقنة باليد األخرى 
بوضع عمـودي مـع الجلـد، أو بزاوية 45 
درجـة عند النحيلـن واألطفـال، وإدخالها 

كاملـة برسعـة كبـرة فيه. 
-10الضغـط عى مكبس الحقنـة، ودفعه 
نحـو األسـفل إلفـراغ األنسـولن بالكامل 

الجلد.  داخـل 
باسـتقامة،  اإلبـرة  إخـراج   11-
والضغـط باإلصبـع عـى موضـع الحقن 

تقريبًـا. دقيقـة  نصـف  ملـدة 
يجـب اسـتخدام "رسنـج" جديـد يف كل 
مـرة، ويجـب تغير املوقـع الـذي تعطى 
فيـه حقنة األنسـولن يوميًا، وهذا يسـاعد 
عـى تجنب حـدوث التغيرات عـى الجلد 
نتيجـة لحقـن األنسـولن، مثـل: الكتـل، 
واملناطـق املتورمة، أو زيادة سـاكة الجلد، 
وإذا حدثـت بعـض تغيـرات الجلـد يف 
املنطقـة التـي عادة مـا يحقن األنسـولن 
فيهـا، فيجـب تجنـب الحقـن فيهـا، فمن 
املمكـن لألنسـولن أن ال يعمـل ويعطـي 
مفعولـه، كـا أن امتصاصه يصبـح أكرث 

بطئًـا يف هـذه املناطق.

ما هو قلم األنسولين؟
هـو جهـاز عـى شـكل قلـم يسـتعمل 
لحقن األنسـولن، يتكون من خرطوشـة 
أنسـولن )قـد تـأيت مـع القلـم أو تباع 
منفصلـة( وجـزء مدرج لقيـاس الجرعة، 
ويسـتعمل الجهـاز مـع إبـر غـر قابلة 

إلعـادة االسـتعال.
مريـح  بأنـه  األنسـولن  قلـم  ويتميـز 
ويسـهل نقله مقارنة بعبوات األنسـولن 
والحقـن التقليديـة، وأكـرث دقـة يف مـا 
يتعلـق بالجرعـة، كـا أنـه ال يـؤمل عند 

. لحقن ا
يتم الحقـن بالقلم بزاويـة 45 درجة عند 
األطفـال، إمـا يف الجلد أو البطـن، وعند 
الحقـن يف الجلـد يجب االنتبـاه إىل عدم 
ثنـي جلـد املريـض يف أثناء الحقـن، أما 
عنـد البالغـن فيتم حقـن اإلبـرة بزاوية 
90 درجـة، ويتـم حقنهـا إمـا يف الجلد 
أو البطـن أيًضـا، وعنـد الذيـن يعانـون 
مـن سـمنة زائـدة تُحقـن اإلبـرة بزاوية 
90 درجـة، ويتـم حقنهـا يف الفخذ، مع 

الحـرص عـى أن يتم ثنـي الجلد.

لماذا يفضل بعض األطباء استخدام 
مضخة األنسولين؟

تتكـون مضخـة األنسـولن من قسـطرة 
وإبرة صغـرة يتم زرعها تحـت الجلد يف 
منطقـة البطـن أو منطقـة األرداف، ويتم 
تثبيـت املضخة عـن طريق رشيـط الصق 
فـوق الجلـد، وتتـم برمجـة املضخـة من 
قبـل الطبيب املعالـج عى إعطـاء جرعات 
معينـة من األنسـولن عند تنـاول الطعام، 
بتنـاول وجبـة  املريـض  يقـوم  فعندمـا 
معينـة تقـوم مضخـة األنسـولن بإفراز 
األنسـولن ببـطء وفقـا لحجـم الوجبـة 
التـي يتناولهـا املريـض ثـم يضغط عى 
أزرار املضخـة لتخـرج الجرعـة املحـددة، 
وهنـاك مضخـات حديثـة بدون قسـطرة 
و يتـم وضعهـا عـى الجلد مبـارشة، كا 
يتـم اسـتخدام جهـاز استشـعار نسـبة 
السـكر يف الـدم عن بعـد و يتـم توصيله 
باملضخـة، وعنـد حدوث ارتفاع يف نسـبة 
السـكر يف الدم يرسـل الجهاز إشـارة إىل 
املضخـة إلعطاء جرعـات من األنسـولن.

تسـاعد مضخـة األنسـولن عـى إقامـة 
توازن أسـهل بن األنسولن وسـكر الدم، 
كـا تسـاعد عى الحـد من حـاالت هبوط 

لسكر. ا
مضخـات  أن  الدراسـات  أظهـرت  وقـد 
األنسـولن آمنة وفّعالة لألطفـال يف بداية 

املـي واألوالد الصغـار، كا أن 
السـكري  مـرىض 

مـن النـوع األول ومـن كل األعـار الـذي 
ينتقلـون مـن الحقنـات املتعـّددة اليومية 
إىل العـالج مبضخة األنسـولن يلمسـون 

تحسـًنا يف جـودة الحيـاة.

كيف ُيحفظ األنسولين؟
يحفـظ يف عبوات زجاجيـة مغلقة توضع 
داخـل الثالجـة )الـراد(، ويجـب االنتباه 
إىل عـدم تعريضهـا للحـرارة املرتفعة، أو 
أشـعة الشـمس املبارشة، كا يجـب التأكد 
مـن عدم تجمـد السـائل داخـل الزجاجة.

صالحـة  األنسـولن  عبـوات  وتبقـى 
بالشـكل  أثنـاء حفظهـا  لالسـتخدام يف 
الصحيـح حتى الوصـول إىل تاريخ انتهاء 

املطبـوع عليهـا. الصالحيـة 
أمـا عند فتـح العبـوة وحفظهـا يف الراد 
فإنهـا تبقـى صالحـة لالسـتعال ملـدة 
ثالثـن يوًما فقـط من تاريـخ الفتح، لذلك 
يجـب كتابـة تاريخ فتـح العبـوة عليها. 

وتشر الرسـبات يف األنسولن، أو التغر 
وعـدم  خللـه  إىل  تعكـره،  أو  لونـه،  يف 

صالحيتـه لالسـتعال.

تربية وأسرة

األنسولين
أساس عالج سكري األطفال

هـو هرمـون يفـرز عن طريـق خاليا 
البنكريـاس،  يف  املوجـودة  بيتـا 
النغرهانـس،  جـزر  يف  وتحديـًدا 
ومير مبـارشة ملجـرى الـدم، ويعمل 
عـى الحفاظ عى مسـتويات السـكر 
يف الـدم ثابتـة، حيـث يحـث الخاليا 
عـى امتصـاص السـكر مـن مجرى 
الـدم، وبالتـايل يحصل الجسـم عى 
باألنشـطة  للقيـام  الالزمـة  الطاقـة 
عـى  أيًضـا  يعمـل  كـا  اليوميـة، 
إلنتـاج  الكبـد  يف  السـكر  تخزيـن 

الطاقـة عنـد الحاجـة.
ترتفـع  الطعـام  تنـاول  فعنـد 

مسـتويات السـكر يف الـدم فتقـوم 
خاليـا بيتـا يف البنكريـاس بإفـراز 
مسـتويات  لتنظيـم  األنسـولن 
البنكريـاس  كان  فـإذا  السـكري، 
ال ينتـج مـا يكفـي مـن األنسـولن 

الـدم. يف  السـكر  نسـبة  ترتفـع 
ولذلك يسـتخدم األنسـولن يف عالج 
السـكري  مـرض  مـن  األول  النمـط 
الثـاين  النمـط  حـاالت  وبعـض 
املعالجة باألنسـولن  للمرض، ولكـن 
ال تشـفي من السـكري، وإمنا تضبط 
املـرض وتتيـح للمريـض أن يعيـش 

حيـاة طبيعيـة تقريبًـا.

ما هو األنسولين؟

المعتمد  العالج، والثاني هو غير  الذى يعتمد على األنسولين في  النوع  إلى نوعين، األول هو  يقسم مرض السكري بشكل عام 
النوع األول الذى يعتمد على  على األنسولين. وذكرنا في مقال العدد السابق أن حاالت سكري األطفال غالًبا ما تندرج تحت 

%50 في قدرته على  األنسولين والغذاء، فكل منهما يمثل  السيطرة على سكر األطفال بشكل متساٍو على  األنسولين، وتعتمد 
السيطرة على هذا المرض، ولذلك ال بد لنا من أن نعّرف باألنسولين وطرق إعطائه. 
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البـرش  أيهـا  ويضللنـا..  أبصارنـا  يعمـي  "الجهـل 
الفانـون، افتحـوا أعينكم! إننـا نخاف مـا نجهل، ما 

التاريـخ إال كذبـة تـم االتفـاق عليهـا".
بـن عامل الجرميـة وفك الرمـوز والجمعيـات الرسية 
وطقـوس وثنيـة وأخـرى دينيـة وتاريـخ املسـيحية 
ولوحات الرسـام الشـهر يف عر النهضـة ليوناردو 
دافنـي، تجـري أحـداث روايـة "شـيفرة دافني" 
بطابـع علمـي فلسـفي تفصيي شـيق، ال يعـد غريبًا 

عـن الكاتب األمريـي ومؤلـف الروايـة دان بروان.
دان بـروان، أحـد أشـهر الكتـاب يف القـرن الواحـد 
والعرشيـن، بسـبب روايتـه املحبوكـة بطريقـة خيال 
التفاصيـل، بإطـار  أغلـب  الحقيقـة يف  مسـتند إىل 

بوليـي وتاريخـي متقـن.
ولـد بـروان عـام 1964، وتحولت الكثر مـن رواياته 
إىل أفـالم سـينائية مـن ضمنها "شـيفرة دافني"، 

محقًقـا بذلك شـهرة عاملية.
من أشـهر مؤلفاتـه "األصل "و" مالئكة وشـياطن" 

و"الجحيم".
تحـدث جرميـة قتـل يف املتحـف الفرنـي الشـهر 
"اللوفـر" لثالثـة مـن القامئن عليـه، فيتم اسـتدعاء 
الدكتـور روبرت النغـدون، الـذي كان يلقي محارضة 
علميـة يف باريس من قبل أسـتاذ أمريـي يف جامعة 

هارفـارد يف تخصص علـم الرمـوز الدينية.
يكتشـف النغـدون أن الجرميـة ترتبـط برمـوز دينية 
معقـدة، تتخذهـا منظمـة رسيـة دينيـة شـعاًرا لهـا 
منـذ آالف السـنن، وكان ينتمي إليها الرسـام دافني 

والعـامل إسـحق نيوتن.
تتصاعـد األحـداث يف إطـار بوليـي مثـر، لتظهر 
فتـاة فرنسـية تدعى صـويف تعمل يف فك الشـيفرات 

وتلعـب دوًرا مهـًا يف حـل لغـز الجرمية.
ألغـاز تقـود القـارئ إىل ألغـاز وشـخصيات جديدة 
تظهـر بشـكل دائـم، ورس يقـع خلفـه الكثـر مـن 
األرسار، إىل أن تصـل الروايـة نحـو املطـاردة القوية 
بـن مـن يسـعون لحـل األلغـاز ومنظمـة كاثوليكية 
تسـعى إلخفـاء رس حـول زواج املسـيح مـن مريـم 
املجدليـة، وكيـف صـّور دافنـي هـذه القصـة يف 

لوحتـه "العشـاء األخـر".
يسـتلهم بـروان مـن األحـداث التاريخية التـي وقعت 
يف العصـور الوسـطى" فرسـان املعبـد" و"تحريـر 
القـدس مـن الصليبيـن"، قصًصـا يربطهـا بشـكل 
دينـي بالسـؤال عـن نسـل املسـيح، وكيـف حـاول 
بعـض القساوسـة إخفـاء هـذا الـرس الـذي طُمـس 
ألهـداف سياسـية يف عهـد اإلمراطـوِر قسـطنطن.

البدائيـة  املجتمعـات  نظـرة  عـن  الروايـة  وتتكلـم 
الوثنيـة للمرأة وكيف همشـت لتصبح رمـزًا للعار يف 

العصـور الوسـطى لـدى أوروبـا.
بـن تلـك الجرائم تظهـر رحلة اإلنسـان البائسـة يف 
البحـث عن رس الوجود والسـعي يف امتـالك الحقيقة 

وإخفائها.
صنفـت مجلـة "The new York Time" األمريكيـة، 
الروايـة "بأكـرث الروايـات مبيًعا"، ووصلـت إىل 60 
مليـون نسـخة حتـى شـهر آذار 2008، وترجمت إىل 
أكـرث مـن 50 لغـة من بينهـا العربيـة، وهـي تتكون 

600 صفحة. مـن 
أثـارت الروايـة لـدى صدورهـا عـام 2003 غضبًـا 
وتنديـًدا مبحتواهـا، بسـبب تقدميهـا املسـيح برواية 
مختلفـة عـن اإلنجيـل، واتهامهـا الكنيسـة بالكـذب 

والنفـاق.
يف  املسـيحية  األصـول  أسـتاذة  حقهـا  يف  وقالـت 
جامعـة أدنره، هيلن بونـد، إن "الكثريـن أزعجتهم 
فكـرة أن يكـون املسـيح متزوًجـا"، هـذا األمـر الذي 

"زعـزع اإلميـان يف قلـوب الكثريـن".
منعـت الرواية يف بلـدان عربية كلبنـان واألردن، كا 
صـادرت مـر الروايـة مؤخرًا مـن املكتبـات بحجة 

"اإلسـاءة للدين املسـيحي".

"شيفرة دافنشي "..
 رموز الجريمة وأساطير 

المسيح

كتاب

عنب بلدي - عماد نفيسة

لـي يكـون التسـويق ناجًحا توجـد الكثر 

مـن املقومـات والقواعد األساسـية التي ال بد 

مـن تطبيقهـا لتحقيق أفضـل النتائج، وأكر 

وألن  املسـتخدمن،  رشيحـة  إىل  وصـول 

التسـويق علـم بذاتـه ويفضـل أن يقـوم به 

املختصـون أصحـاب الخرة لتحقيـق أفضل 

نسـبة بيـع للمنتـج، يجـب عـى املبتدئـن 

البحـث دامئًـا عـن األسـالب الجديـدة وترك 

القدميـة يف التسـويق.

تجعـل  أن  يف  األفضـل  الوصـول  يتحقـق 

تفعلـه  مـا  وهـذا  مـكان،  كل  يف  إعالنـك 

جوجـل بالضبـط، فهي تجعـل إعالنك يظهر 

يف الكثـر من األمكنـة واملنصـات واأللعاب 

والرامـج ومواقـع الويـب وغرهـا.

“جوجل” و”يوتيوب”
موقـع “يوتيـوب” الشـهر، الـذي متتلكـه 

مغريـة  منصـة  يعتـر  “جوجـل”،  رشكـة 

لإلعـالن، يحتـوي املوقـع عـى املاليـن من 

مقاطـع الفيديـو إضافـة إىل سـهولة البحث 

والوصـول إىل املقطـع املفضل، مـا أدى إىل 

حصولـه عـى رشيحة وصـول كبـرة عى 

العامل. مسـتوى 

تظهر اإلعالنـات يف موقـع “يوتيوب” بعدة 

أشكال:

ملـدة  فيديـو  إعـالن  بشـكل  يظهـر  األول 

خمس ثـواٍن أو أكرث قبـل بدء الفيديـو املراد 

مشـاهدته.

الثـاين يظهر بشـكل صـورة أسـفل الفيديو 

ويسـتمر عـدة ثـوان، ومـع الضغـط عليـه 

يذهـب املشـاهد إىل موقـع الرشكـة املعلنـة.

الثالـث يظهر بشـكل صـورة جانبية بأقىص 

يسـار صفحـة املوقع، ومـع الضغـط عليها 

أيًضـا يذهـب املتصفـح مبـارشة إىل موقـع 

املعلنة. الرشكـة 

ألعاب وتطبيقات األندرويد
متتلـك رشكـة “جوجـل” أحـد أهـم أنظمـة 

والتابليـت  املحمولـة  للهواتـف  التشـغيل 

وهو نظـام "أندرويـد"، وضمـن التطبيقات 

واأللعـاب العاملة عـى هذا النظام تسـتثمر 

“جوجـل” لعرض إعالنـات بطـرق مختلفة، 

كـا تتيـح للمرمجـن وصانعـي األلعـاب 

االسـتفادة مـن هـذه اإلعالنـات عـن طريق 

تقديـم نسـبة مـن األربـاح لهـم عـن طريق 

اإلعالنـات.

تظهـر اإلعالنات عى شـكل صـورة أو مقطع 

فيديـو قصر عند فتـح التطبيـق أو اللعبة، أو 

تظهـر يف إحـدى مراحل اللعبـة مثاًل.

وتعتـر هـذه الطريقـة مـن الطـرق الفاعلـة 

جـًدا نظرًا للفئـة العمرية املسـتخدمة لأللعاب 

والتطبيقات.

مواقع الويب والمنتديات
تكسـب مواقع الويـب أرباًحا ليسـت بالقليلة 

عـن طريـق عرضهـا إعالنـات “جوجل” يف 

. تها صفحا

تظهـر اإلعالنـات عى شـكل صـور متحركة 

أو يف  الصفحـة،  أحـد جوانـب  جاذبـة يف 

أحـد األماكـن التي تجـر متصفـح املوقع أن 

يراهـا، كا ميكـن عرض أكرث مـن إعالن يف 

الصفحـة الواحـدة لزيـادة الربح.

وتسـتمر رشكـة “جوجـل” يف البحـث عـن 

أماكـن ومنصـات جديـدة لعـرض إعالناتها 

والرويـج  اإلعـالن  سـوق  يف  والتفـوق 

الواسـع واملنافسـة، خصوًصـا مـع مواقـع 

التواصـل االجتاعـي التـي تقـدم خدمـات 

إعـالن مشـابهة.

سينما

.."Divergent" فيلم
االختالف ممنوع وإال فالموت

"ال أسـتطيع أن أكـون شـيًئا واحـًدا، أريـد 
أن كـون شـجاًعا ولطيًفـا وذكًيـا ومحًبـا"، 
Divergent“ " هكـذا عر أحـد أبطـال فيلـم

عـن مشـاعره ضمن نظـام الفئـات الذي تم 
املجتمع. فرضـه عـى 

ال أحـد مـن البـر ميكـن أن يحمـل صفـة 
إنسـانية واحـدة، فهـو خليـط بـني جميـع 
إيجابيـة  واألفـكار  واألحاسـيس  املشـاعر 

كانـت أم سـلبية.
املجتمـع عـى نظـام محـدد وال  يعتـاد  أن 
يقبـل بعـض أفـراده تغـري مكوناتـه، هـي 
قمعـي  نظـام  عـن  تنتـج  يائسـة  فكـرة 
اليتقبـل االختـاف ويحاربه بجميـع أنواعه.

الفنـون هـذه القضيـة وصورتهـا  طرحـت 
يف أشـكال مختلفة، وتناولتها السـينام يف 
األفـام، خاصـًة يف أفـام الخيـال العلمي، 
 ."Divergent" وكان آخرها سلسـلة فيلـم
"االختـاف ليـس خاًفـا"، هـذه الجملة 
الفكـرة  تعطينـا  أن  ميكـن  البسـيطة 
العامـة واملحتوى الـذي يتضمنـه الفيلم.

الفيلـم مقتبـس مـن روايـة تحمـل نفـس 
وكاتبـة  للروائيـة   ،2011 عـام  االسـم 

روث. فريونيـكا  األمريكيـة  القصـص 
العـامل حربًـا  يف املسـتقبل بعـد أن عـاش 
مدمـرًة لجميـع بلدانـه ومدنه، تقـوم مدينة 
شـيكاغو األمريكية مـن جديـد، تنفض آثار 
نظاًمـا  فيهـا  املؤسسـون  ويضـع  الحـرب 
حاميـة  ألجـل  بالرامـة  يتصـف  جديـًدا 

سـكان املدينـة.
جامعـات،  خمـس  إىل  السـكان  ينقسـم 
األذكيـاء والشـجعان واللطفـاء والناطقـني 

للسـلطة. واملمثلـني  العدالـة  باسـم 
وبعـد بلـوغ أفـراد املجتمـع سـن 16 عاًمـا، 
يتـم إخضاعهـم ملجموعـة مـن الفحوصات 
البدنيـة والعقليـة، ليتعـني عليهـم اختيـار 
فئتهـم وسـط شـعار تنـادي بـه الحكومة: 

الدم". قبـل  "الفئـة 
تجـد الشـابة تريس نفسـها بأنهـا ال تصلح 
خاصـة  حالـة  يف  الفئـات  هـذه  مـن  ألي 
جاهـدًة  فتسـعى  "املسـتعيص"،  تسـمى 

الحكومـة. رًسا عـن  أمرهـا  إلبقـاء 
يف حبكـة تشـويقية تـدور األحـداث لتعلـم 
تريـس أنها ليسـت الوحيـدة من هـذا النوع، 
السـلطات  عـى  أصدقائهـا  مـع  فتتمـرد 

ويعلنـون رفضهـم لنظـام الفئـات.
ومـن  أجـزاء،  ثاثـة  إىل  مقسـم  الفيلـم 
املتوقـع أن يتـم تصويـر جـزء رابـع منـه.

صـدر الجـزء األول عـام 2014، مـن إخـراج 
األمريـيك نيل برغـر، وبطولـة النجوم كيت 
جيمـس  وثيـو  وديل  وشـايلني  وينسـلت 

وجـاي كورتنـي.
 ،"Summit" اسـتديوهات  تـم تصويـره يف 
املعروفـة يف اجتذابها ألفـام الخيال العلمي، 
فقد تـم فيهـا سـابًقا تصوير سلسـلة أفام 

"ألعـاب الجـوع " و"عـداء املتاهة".
وصل تقييـم الجزء األول مـن الفيلم إىل 6.7 
وفـق موقـع IMDb”" املتخصـص باألفـام 

لعاملية. ا
مبـا  األمريكيـة  السـينام  إيـرادات  وتصـدر 
يف  أمريـيك،  دوالر  مايـني   106 يقـارب 

العـرض. مـن  األول  أسـبوعه 
يطـرح الفيلـم فكـرة الخـوف مـن الفشـل 
يف مشـهد انتقامـي يحصل بـني األصدقاء، 
ويعالج أسـباب انهيار الرابـط األرسي الذي 
يصـل إىل حـد القتـل بـني اإلخوة وبـني األم 

وولدها.
يف  االسـتبداية  األنظمـة  ظاهـرة  ويقـدم 
املسـتقبل،  يف  ستسـتمر  أنهـا  إىل  إشـارة 
رغم كل التطـور العلمـي والتكنولوجي الذي 

وصـل إليـه العـامل.

التسويق والترويج الرقمي 3-
كيف تستثمر إعالنات "جوجل" للتسويق
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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

“بطولة
مــــارع 

الكروية” 
لتعزيز الدعم 

عروة قنواتي النفسي للشباب

قدميًـا ويف أرشـيف الرياضـة السـورية، ال بد لـك من أن 
تجد إنجـازًا هنـا وتألًقا هنـاك بفعل الطفرة يف املناسـبة 
أو التوقيـت أو العنـاد الـذي يبقـى سـمة بعـض األبطال 
يف بلدنـا، وال بـد للباحـث أن يقلـب الصفحـات والصور 
واألجـزاء عابـرًا النكبات والنكسـات والراجـع والفوىض 
مـن  وبـاب  بـاب  وألـف  والتزويـر  والتآمـر  والتخديـر 
فصـول التعاسـة للرياضـة السـورية عامـة وللكـرة عى 

أخـرض مالعبهـا خاصة.
عندمـا تعتقـل الرتبـة العسـكرية رياضـة البـالد وتنخر 
يف مكاتبهـا وأروقتهـا بدس املخريـن وكاتبـي التقارير 
سـتكون النتيجة كـا نراها اليـوم الطبل بدومـا والعرس 

. بحرستا
عندمـا تغتـال الرتبـة العسـكرية واألمنية قـرار الرياضة 
والكـرة السـورية اختيـاًرا ووالًء وطاعة وامتيـازًا وتغطيًة 
عى الجرائم، سـيكون االنقسـام سـيد املوقف وسيسـتمر 

طويلة. سـنوات  حتى 
سـيقول البعـض هذا حـال البـالد ومؤسسـاتها منذ زمن 
طويـل، ولكني أعتـر هذا املنتخـب لكل السـورين، وهو 

وحارضه. بتاريخـه  ميثلني 
هنـا ال ننكر عى أي سـوري تشـجيع املنتخـب أو رفضه، 
ويل أسـبايب يف رفـض متثيله لـكل السـورين بارتباطه 
األعمـى مؤخـرًا لخدمـة النظـام السـوري أمنيًـا ببعـض 
العبيـه، وتشـبيحيًا بالكثـر مـن مسـؤوليه، وعسـكريًا 
وحزبيًـا برضـا القيادة العليا عى األسـاء التي تسـتدعى 
وتنـال املوافقـة، ومـن حـق أي إنسـان أن يرى مـا ال أراه 
وأن يعرف ويشـجع كا يشـاء، لكن فعاًل أود أن أتسـاءل 
بعيـًدا عـن أي توجه سـيايس، هل هـذا املنتخـب يختلف 

سـبقه؟ عمن 
أمل يرافـق التزويـر بأيدي الجـرنال بوظو فئاتـه العمرية، 
أليـس اإلهـال هو مـا أصابه، والشـح وانقطـاع االهتام 
هـو املـرض العضال منـذ عقود؟ أمل تفشـل األسـاء التي 
تنصبـت زعامـة اتحـاد الكـرة يف إدارة املنتخـب ألنهـا 
تعتـر جوالتـه ومبارياتـه الوديـة والبطـوالت الرسـمية 
نزهة وسـمرسة وتجـارة وزيادة يف املعارف بن األشـقاء 
واألصدقاء لكسـب الـود والدعم أكرث من نتائـج املنتخب؟

العابثـن  املدربـن  أيـادي  بـن  دار  املنتخـب  هـذا 
سـنوات  املتسـلطن  والضبـاط  املجانـن  واملسـؤولن 
وسـنوات لرفـع التحيـة ويرسـل أسـمى آيـات االحرام 
لعظيـم األمـة، ليكسـب بعـض االمتيـازات يف إنجـازات 
الطفـرة بن ذهبيـة املتوسـط وبطولة وحيدة لغرب آسـيا 
وفضيـة العـرب وأربـع مـرات وصـول إىل كأس آسـيا، 

بنتائـج تخجـل أي مشـاهد ومتابـع وقـارئ.
ومـن ثم يتم صبغـه بالحرب عـى املؤامرة وتنـزل أخباره 
بجرائـم  أسـوة  ومؤازرتـه  لتحيتـه  الجاهـر  وتدعـى 
الجيـش وامليليشـيات، يف أسـقط وأنـذل صـورة عرفتها 
سـوريا منذ عقـود طويلة، فيكون السـالح األبـرز للنظام 
السـوري يف تصفيـات كأس العـامل ويف التأهل إىل كأس 
آسـيا للتغطية عى مايحدث يف سـوريا، ولكسـب شـعور 
الجاهـر العربيـة وجاهـر دول العـامل بـأن "النـرس 
سـيحلق فـوق الـركام ويصنـع الفرحـة"، علًا بـأن هذا 
النظـام قتل مـن العبي ومـدريب كـرة القدم حتـى يومنا 
هـذا مايقـارب الـ 100 ريـايض ودمر أجـزاء من صاالت 
الرياضـة السـورية، متخـًذا مـن بعض املالعـب يف املدن 
مراًسـا عسـكريًا وأماكن لالعتقال والتصفية ، وكل العبي 
املنتخـب عـى علم مبـا يجري وما جـرى، وأن زمـالء لهم 

القبور. يف املعتقـالت ويف 
أين املوقف األخالقي؟ ال حياة ملن تنادي.

يحـق لك أن تشـجع املنتخـب وأن ترفض كل مـا ذكر، وما 
خطـه كل شـهيد ريايض بدمـه عى تراب سـوريا، ويحق 
يل أن أهاجـم هـذه الكتيبـة العسـكرية بالـزي الريايض، 
النظـام  لصالـح  طرفًـا  املنتخـب  أعتـر  أن  يل  ويحـق 
السـوري، وجنديًا يف معركة اسـتبداده وإجرامه املسـتمر 

البـالد منذ سـنوات. عى 

عندما تعتقل
 الرتبة العسكرية 

رياضة البلد 

حلول العدد السابق
أفقي

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

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

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

قروض . 10  - افريقية  امركية  موسيقى 
مستحقة

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

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

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

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

صوت األمل العميق - نعم )بالفرنسية(
9 . –  - فني  عمل  عى  طفيفة  تعديالت 

أشجار رفيعة وعالية لحاية املزارع من 
الريح

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

وتسـتعرض لكم عنب بلـدي أبرز 
تلـك االحداث والقضايـا الرياضية 
يف تقريرهـا انطالقًا مـن التغير 
الكبـر الـذي طـرأ عـى البطولة 
الكـرى عـى مسـتوى املنتخبات 

يف مونديال روسـيا 2018.

 "VAR" 2018 عام الـ 
املسـاعد  الفيديـو  تقنيـة  تعتـر 
األكـر  املتغـر   )VAR( للحكـم 
يف عـام 2018، الـذي تأكد دوره 
كعنـر ال غنـى عنـه يف اللعبة، 
يف  اسـتخدامها  عقـب  سـيا  ال 
البطولـة األغـى يف تاريـخ كـرة 

القـدم.
ومنـذ دخول التقنيـة إىل مونديال 
كأس العـامل ألول مـرة يف تاريـخ 
اللعبـة العامليـة، وجـدت طريقها 
نحو الدوريـات املحلية يف أوروبا، 
األورويب  االتحـاد  ينتظـر  فلـم 
لكـرة لقـدم )يويفا( حتـى حلول 
التقنيـة،  السـتخدام   2020 عـام 
النسـخة  يف  اسـتخدامها  وقـرر 
الحاليـة من بدايـة الـدور الـ 16 
إىل  أوروبـا،  أبطـال  دوري  يف 
الدوريات  اعتـاد معظـم  جانـب 

األوروبيـة الكـرى التقنيـة.
ال شـك أن التقنية وجدت مناهضة 
وجـداًل كبريـن حـول جدواهـا 
ال  تحدثهـا  قـد  التـي  واملشـاكل 
سـيا فيـا يتعلـق بقتـل املتعـة 
يف اللعبـة، ولكن التقنيـة تحولت 
عـى  الجمهـور  اعتـاد  يشء  إىل 
وصـار  املالعـب  يف  وجـوده 
يطالـب بتطبيق التقنيـة يف بقية 
املسـابقات التـي مل تطبـق بهـا.

2018 ميالد لبطولة جديدة
بطولـة  والدة   2018 عـام  شـهد 
املنتخبـات  جديـدة عـى صعيـد 
االتحـاد  واسـتحدث  األوروبيـة، 
األورويب دوري األمـم األوروبيـة 
لشـغل األجندة الدوليـة مبباريات 

مـن  جديـة  أكـرث  طابـع  ذات 
املواجهـات الدوليـة الوديـة التـي 
تشـهدها فرات االنقطـاع الدولية 

الكـروي. املوسـم  خـالل 
تعتـر هذه املسـابقة فرصة فعلية 
الصغـرة  األوروبيـة  للمنتخبـات 
للحصـول عـى مقعـد يف كأس 
 ،2020 عـام  األوروبيـة  األمـم 
مـع  بالتزامـن  البطولـة  وتلعـب 

األوروبيـة. األمـم  تصفيـات 
ويشـارك يف البطولـة 55 منتخبًا 
مقسـمة  العجـوز،  القـارة  مـن 
عـى أربعـة مسـتويات، يضم كل 
منهـا أربـع مجموعات، مـع نظام 
هبـوط وصعـود، بحيث يتسـنى 
ألبطـال املسـتوى الثـاين والثالث 
والرابـع التأهـل للمسـتوى األول، 

الهابطن. بـداًل عـن 

أسماء جديدة في كأس 
العالم روسيا 2018

تعتـر بطولـة كأس العـامل التـي 
يف   2018 صيـف  يف  أقيمـت 
البطـوالت  أنجـح  مـن  روسـيا، 
تاريخهـا،  يف  للبطولـة  املنظمـة 
وصـول  أيًضـا  شـهدت  والتـي 
املربـع  إىل  جديـدة  منتخبـات 
الكـروايت  كاملنتخـب  الذهبـي 
وتتويـج  البلجيـي،  واملنتخـب 
املنتخـب الفرني الـذي غاب عن 
املربـع الذهبـي منذ عـام 2006.

ظهـر املنتخـب البلجيـي بكامل 
عنيـًدا  خصـًا  وقوتـه  نجومـه 
واجههـا  التـي  املنتخبـات  لـكل 
منتخـب  إقصائـه  بعـد  سـيا  ال 
اليابـان والعـودة بـ"رميونتـادا" 
كـا  بهدفـن،  تأخـره  عقـب 
أقىص املنتخـب الرازيـي بكامل 
أن  قبـل  النجـوم،  مـن  ترسـانته 
النهـايئ مـع  يخـرج يف نصـف 
فرنسـا، ثم يتـوج بالرونزية ألول 

تاريخـه. يف  مـرة 
كذلـك األمـر بالنسـبة للمنتخـب 
الكروايت الـذي حقق إنجـازًا غر 
مسـبوق بعـد أن أقـىص روسـيا 
وإنكلـرا عـى التـوايل، ليحمـل 
يف  مـرة  ألول  الفضيـة  امليداليـة 

تاريخـه.
الفرني،  املنتخـب  ومـع تتويـج 
البطولـة بـزوغ موهبـة  شـهدت 
الشـاب  أثبـت  إذ  اسـتثنائية، 
الفرنـي كيليـان إمبـايب الـذي 
خـالل  عاًمـا   20 يبلـغ  يكـن  مل 
البطولـة، أنـه العـب فريـد وقادر 
عـى خلـق فـرص كبـرة يف كل 

مـرة يلمـس فيهـا الكـرة.
تـوج مبـايب بطـاًل لـكأس العامل 
ليصبح ثاين العـب يف تاريخ كرة 
القـدم يحمـل البطولـة بسـن أقل 
مـن عرشيـن عاًما بعد األسـطورة 
الرازيـي بيـي، ليحمـل بطولـة 
"رميونـد كوبـا" كأفضـل العـب 
صاعـد تحـت سـن 21، وليوقـع 
اسـمه كأول العـب يحصـل عـى 

الجائـزة املسـتحدثة.

 جائزة بطل العالم للتمثيل
بـات  روسـيا،  مونديـال  خـالل 
النجـم الرازيـي نيار داسـيلفا، 
عـى  للسـخرية  دسـمة  مـادة 
مواقـع التواصـل االجتاعـي بعد 
مبالغته يف السـقوط يف أكرث من 

مناسـبة.
يف  كان  السـقطات  تلـك  وأبـرز 
مواجهـة املكسـيك عندمـا أمسـك 
الالعـب قدمه ملـدة طويلة وسـط 
إلصابـة  تعرضـه  مـن  مخـاوف 
مفاجئًـا  يقـف  أن  قبـل  كارثيـة 
يتعـرض ألذى. بأنـه مل  الجميـع 

ويف إحصائية ملوقـع "جول" بلغ 
عـدد الدقائـق التـي سـقط فيهـا 
أربـع  خـالل  دقيقـة   14 نيـار 
مواجهـات مـع منتخب بـالده يف 

. روسيا
التواصـل  مواقـع  رواد  رشـح 
لجائـزة  نيـار  االجتاعـي 
"األوسـكار" كنايـة عـن براعتـه 
ليظهـر  والتمثيـل،  السـقوط  يف 
إيريك  السـابق،  الفرنـي  الالعب 
كانتونـا، بفيديـو يظهـر اخـراع 
حقيبـة أسـاها "نيـار" واصًفا 
الالعـب "بالرائع واملمثـل البارع".

انهيار جدار برلين
العـامل،  كأس  مواجهـات  قبيـل 
كان املنتخـب األملـاين هـو القـوة 
املخيفـة لجميـع منتخبـات العامل 
انطـالق  وعشـية  اسـتثناء،  دون 
املسـابقة مل يشـكك أحـد يف قوة 
حامل اللقـب وكأس القارات وكان 

املرشـح األقـرب لحمـل اللقـب.
عكـس  كان  حـدث  مـا  ولكـن 
املتوقـع، فكانـت الرضبـة األوىل 
للجـدار األملاين الصلـب قادمة من 
املكسـيك فخـرس بهـدف دون رد، 
قبـل أن يطيـح املنتخـب الكـوري 
األملانيـن  آمـال  بـكل  الجنـويب 
الثـاين مـن  الـدور  إىل  بالتأهـل 
يف  بهدفـن  إقصائـه  خـالل 
مفاجـأة هي األكر مـن نوعها يف 

العامليـة. املسـابقة 
وبعـد مرور أشـهر عى السـقوط 
سـقطت  املونديـال،  يف  املـدوي 
وتعرضـت  أخـرى  مـرة  أملانيـا 
للهبـوط إىل املسـتوى الثـاين يف 
دوري األمـم األوروبيـة، بعـد أن 
عجـزت عـن الفـوز عـى فرنسـا 
وتعادلـن. بهزميتـن  وهولنـدا 

أرقام تاريخية مدريدية 
حقـق ريـال مدريد رقـًا تاريخيًا 
مل يسـبقه إليه سـوى ريال مدريد 
ذاتـه، عندمـا وقع عى فـوزه عى 
نـادي ليفربول يف نهـايئ دوري 
أبطـال أوروبا بثالثة أهـداف لقاء 
هـدف محتفظًـا بلقـب مسـابقة 
دوري أبطـال أوروبـا لكـرة القدم 
للموسـم الثالث عى التوايل، كأول 
ناٍد يصـل لهذا اإلنجـاز يف تاريخ 
ريـال  وكان  الحديـث،  املسـابقة 
مدريـد ذاتـه هو مـن تـوج بلقب 
املسـابقة يف مسـاها القديـم من 
لثـالث  باللقـب  التتويـج  خـالل 

مـرات متتاليـة أيًضا.
رقمـه  مدريـد  ريـال  وعـزز 
القيـايس بوصولـه للـكأس رقـم 
13 يف تاريخه كأكـرث ناٍد تتويًجا 
أقـرب  عـن  مبتعـًدا  باملسـابقة 
املتـوج  منافسـيه أي يس ميـالن 

مـرات. سـبع 
بلقـب  مدريـد  ريـال  تـوج  كـا 
كأس العـامل لألندية للمـرة الرابعة 
يف تاريخـه واملـرة الثالثـة عـى 
يف  تاريخـي  كإنجـاز  التـوايل 

النـادي. رصيـد 

إنجازات عربية في المسابقات 
القارية والدولية

كـرة  قـدرة   2018 عـام  شـهد 
املنافسـة  عـى  العربيـة  القـدم 
يف املسـابقات القاريـة والدوليـة، 
بدايـة مـن بلـوغ نـادي الرجـي 
التوني واألهـي املري، نهايئ 
إفريقيـا،  أبطـال  مسـابقة دوري 
انتهـت  حاسـية  مواجهـة  يف 
لصالح الرجي عـى ملعب رادس 
برميونتـادا تاريخية بعـد أن كان 
متأخـرًا يف الذهـاب بثالثة أهداف 
لهـدف، ليعـود ويتخطـى النادي 
املـري بثالثـة أهـداف دون رد.

البيضـاوي  الرجـاء  وتـوج 
كأس  بلقـب  بطـاًل  املغـريب 
االتحـاد اإلفريقـي للمـرة الثانيـة 
فيتـا  تاريخـه عـى حسـاب  يف 
فـوزه  بعـد  الكونغـويل،  كلـوب 

عـى أرضـه بثالثـة أهـداف دون 
رد وخسـارته إيابًا بثالثـة أهداف 

لهـدف.
الجويـة  القـوة  نـادي  وتـوج 
االتحـاد  كأس  بلقـب  العراقـي 
تواليًـا. الثالثـة  للمـرة  اآلسـيوي 

اإلمـارايت  العـن  نـادي  وحقـق 
نهـايئ  ببلوغـه  األكـر  اإلنجـاز 
كأس العـامل لألنديـة عـى أرضه، 
بعـد أن تخطـى الرجـي يف ربع 
األرجنتيني  وريفربليـت  النهـايئ 
أن  قبـل  النهـايئ،  نصـف  يف 
يسـقط أمـام ريال مدريـد بأربعة 

أهـداف لقـاء هـدف واحـد.

نجم إنكلترا.. مصري
حقـق محمـد صـالح مـا مل يكن 
متوقًعـا بعد انتقاله مـن روما إىل 
ليفربـول، وأبـدع مهاجـم نـادي 
ليفربول يف هيمنتـه عى الجوائز 
الفرديـة يف إنكلـرا بعدمـا تـوج 
بلقـب هـداف الـدوري اإلنكليزي 

املمتـاز مسـجاًل 32 هدفًا.
وقـاد صـالح فريقـه إىل نهـايئ 
أن  قبـل  أوروبـا  أبطـال  دوري 
يصطدم بريال مدريـد يف كييف، 
إذ أصيـب خاللهـا إصابـة بالغـة 
بعـد احتكاكـه مـع قائـد النـادي 

امللـي سـرجو رامـوس.

نهائي استثنائي في أمريكا 
الجنوبية

"كوبـا  نسـخ  جميـع  بـن  مـن 
كانـت   58 الــ  ليرتادوريـس" 
النسـخة التي حسـمت يف مدريد، 
هـي  الحـايل،  األول  كانـون  يف 
إثـارة وجـداًل يف تاريـخ  األكـرث 

البطولـة.
تدخـل هـذه املبـاراة التاريـخ من 
أوسـع أبوابه، كونهـا األخرة التي 
سـتكون بنظـام مبـارايت ذهـاب 
وإيـاب، وجمعـت بـن العمالقن 
ريفربليـت  األرجنتينيـن 
أقيمـت  كـا  وبوكاجونيـورز، 
خـارج  األوىل  للمـرة  املواجهـة 

القـارة.
كل األحداث التـي أحاطت باملرحلة 
األخـرة غر قابلـة للنسـيان، من 
حاالت الشـغب وإقامـة املباراة يف 

أوروبـا وتأجيلها ألكـرث من مرة.
 وأصبـح هـذا النهايئ الـذي توج 
للنسـخة  بطـاًل  ريفربليـت  فيـه 
هـو األعـى مشـاهدة يف البطولة 
الجنـوب أمريكيـة بعـد أن تابعـه 

نحـو 350 مليـون شـخص.

شهد عام 
2018 سلسلة 

من األحداث 
والمتغيرات 

المهمة على 
صعيد كرة 
القدم على 

األندية  مستويي 
والمنتخبات، 
انطالًقا من 

تحقيق ريال 
مدريد لثالثية 

تاريخية في دوري 
أبطال أوروبا 

وصواًل إلى تتويج 
الفرنسي  المنتخب 
بطاًل للعالم، مروًرا 

تاريخي  بنهائي 
في بطولة "كوبا 
بين  ليبرتادوريس" 

بوكا جونيورز 
وريفربليت 
وما اعترى 

هذه البطولة 
من مشاكل 

وتحديات.

من جائزة أفضل ممثل إلى تقنية الفيديو وسقوط جدار برلين

أبرز أحداث كرة القدم في 2018 

تتويج نادي ريال مدريد بدوري أبطال أوروبا للمرة الثالثة على التوالي- أيار 2018 )رويترز(

)FIFA( 2018 تتويج المنتخب الفرنسي بكأس العالم روسيا 2018 - تموز
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نبيل الشربجي

كان هناك أناٌس غاَفلُونا، بينام نحن 
متزاحمون يف ساحات الحرية نهتف لـ 
"الثورة"، وخرجوا إىل الراري ليقطعوا 

الطرقات، ويشلحوا الناس، ولدى انتهائهم من 
عمليات التشليح كانوا يخبئون املرسوقات يف 

أماكن أمينة، ويعودون إىل الساحات، ويهتفون 
لـ "الثورة" و"إسقاط النظام" حتى تتمزق 

مؤخراتهم من عزم الهتاف. 
الثورة ما هي بجديدة علينا نحن السوريني، 
فكل ضابط عسكري َسريَّ دبابتني وعربتني 

مجنزرتني وبضعة جنود واحتل اإلذاعة 
وأعلَن بيانًا يحمل الرقم "واحد"، كان 

يسمي عدوانَه عى استقرار الباد والسلطة 
التي كانت موجودة قبله "ثورة"! حسني 

الزعيم، يف سنة 1949، "ثار" عى الحكم 
السوري الذي ملا يبلْغ ِمَن العمر سوى ثاث 
سنوات منذ إعان استقال سوريا 1946، 

وأنهاه.. وسامي الحناوي عمل "ثورة" عى 
ثورة حسني الزعيم قبل أن يصري عمرها 

نصف سنة، ووضعه يف خر كان.. وأديب 
الشيشكي أزاح سامي الحناوي وأرسله، مع 

ثورته، إىل الجحيم.. ويف سنة 1958 حقق 
الثورويون القومويون البنَد األهمَّ ضمَن 
أهدافهم الثاثة، وهو "الوحدة"، فكانت 

وحدُة اإلقليمني الجنويب )مر( والشاميل 
)سوريا( ثورًة عى الواقع العريب املتخلف، 

ثورًة ساحقة ماحقة ألغت الحرية السياسية، 
وأرسلت السياسيني إىل السجون، وأمرْت 

بحل األحزاب، وأغلقت الرملان، وأممت 
الصناعات الناشئة، ورضبت التجارة، وتركت 
أِلَهايل اإلقليمني العربيني الشقيقني مطلَق 

الحرية يف اختيار الوقت الذي يناسُبهم 
لحمل الافتات والركض يف الشوارع، 

والهتاف باسِم "نارص".
وكان االنفصال )1961( ثورًة عى استبداد 

جامعة الوحدة، ولكنها ثورة قصرية، مل نجد 
نحن السوريني الوقَت الكايف لنعرف إن كانت 

"مليحة أو عاطلة"؛ إذ رسعان ما َعاَجلَْتها 
تشكيلٌة من الضباط القوميني واالشراكيني 

بثورة ساحقة ماحقة هي ثورة الثامن من 
آذار 1963 التي ثار ضباطُها، فيام بعد، بعُضهم 

عى بعضهم اآلخر، وصفى بعُضهم البعَض، 
حتى استقر الحكم فيها لحزب البعث. 

وألجل أن يتميز النظاُم الثوري يف سوريا 
عن غريه من األنظمة السياسية يف العامل، 

ابتكرت ثورُة الثامن من آذار، عى الصعيد 
الداخي، "قانون الطوارئ"، وكان أهم 

اكتشافاتها، عى صعيد اللغة، عبارة "يد من 
حديد"، بدليل أن معظم بياناتها الثورية كانت 

تنتهي بجملة تقول "سنرب بيد من حديد 
كلَّ من تسوُل له نفسه العبث بأمان الباد 

واستقرار الباد". 
داِخَل حزب البعث نفسه، كانت هنالك ثورات.. 

فالرفيق صاح جديد وجامعته ثاروا عى 
جامعة الرفيق أيب عبدو محمد أمني الحافظ، 

يف شباط فراير 1966، وأبعدوهم عن السلطة. 
وكانت نتيجة ذلك الغيم األسود أن حافظ 

األسد ثار عى جامعة الثورة الشباطية 
نفسها، يف ترين الثاين نوفمر 1970، 

وَقَتَل منهم َمْن َقَتل، وأرسل الباقني ليموتوا 
يف السجون، ورسعان ما تبني لنا، أن حافظ 

مولع بـ "الحديد" البعثي، إذ جاءنا بـ: يٍَد 
من حديد، وَقَدٍم من حديد، وقيوٍد من حديد، 

وساسَل من حديٍد وَزَرد، ثم أطلق أخاه 
رفعت وكابَه يف الشوارع، وراحوا يعجقون 

يف "بسطات" عباد الله جيئة وذهابًا، 
ميشون ويتبخرون، ويقتلون، ويَُهّجرون، 
ويَُجّوعون، ويَرسقون، وينهبون، فام يزيد 

ذلك مايني السوريني إال حًبا بالقائد حافظ 
األسد، وبثورته، وبحركته التصحيحية 

)املباركة(.

تشليح باسم الثورات

آل رشي يعود بـ"اسكتشات" سورية في أوروبا

وسائل إعالم مستقلة
تطلق الدليل األول للسالمة في سوريا

عنب بلدي - حال إبراهيم

هـذا  يف  والتجربـة  الفكـرة  "أحببـت 

فهنـاك  الـذي يضـم سـورين،  املـكان، 

سـوريون كـرث يعيشـون يف مجتمعـات 

جديـدة عليهـم، ويحاولـون التأقلم معها، 

التجربـة مجديـة"،  أن هـذه  فأحسسـت 

هكـذا وصـف املمثـل السـوري املقيم يف 

أوروبـا، محمـد آل ريش، تجربته الجديدة 

مـع "أرابيسـكا تياتـرن"، يف العاصمـة 

سـتوكهومل.  السـويدية 

"تعرفـت  بلـدي،  لعنـب  آل ريش  يقـول 

عـى مديـر مـرشوع )أرابيسـكا( الـذي 

متثيليـة  لوحـات  إنجـاز  عـي  طـرح 

توعويـة لالجئـن السـورين يف أوروبا، 

املتحـدة ومنظمـة  األمـم  بالتعـاون مـع 

اإلنسـان".  حقـوق 

قـدم محمـد آل ريش لوحة بعنـوان "ملك 

"أرابيسـكا  مـرشوع  عـر  االندمـاج" 

تياتـرن"، الـذي يعـرض لوحـات متثيلية 

عر صفحتـه يف "فيس بـوك"، وتتناول 

بعـض  بهـا  مـر  أحـداث  عـدة  اللوحـة 

السـورين يف أوروبـا، مثل قضيـة "أبو 

مـروان" الـذي قتـل زوجتـه وظهر عر 

وفضيـة  االجتاعـي،  التواصـل  وسـائل 

تعنيـف األطفـال التـي تجـر الحكومـة 

السـويدية عى أخـذ األطفال مـن ذويهم 

إىل مراكـز رعايـة. 

اللوحـة  تظهـر  الوقـت  نفـس  لكـن يف 

شـخصية أحـد السـورين الذيـن يّدعون 

االندمـاج باملجتمعات األوروبيـة، إذ يقدم 

اللجـوء  أدبيـات  نصائـح لصديقـه عـن 

متناسـيًا كونـه الجئًـا، ويسـمي نفسـه 

"ملـك االندمـاج"، ويف النهايـة يتبـن أنه 

أول مـن يخـرق القوانـن، يف إشـارة إىل 

األشـخاص الذين يطالبون غرهم بااللتزام 

بالقوانـن، مـع اسـتمرارهم بخرقها. 

يقـدر عـدد الالجئـن السـورين الذيـن 

الـدول  إىل  لجـوء  بطلبـات  تقدمـوا 

سـوري،  ألـف   650 بنحـو  األوروبيـة 

ألًفـا   520 املوافقـة عـى طلبـات  متـت 

منهـم، بحسـب إحصائيـات ملركـز “بيو” 

األول  ترشيـن  يف  لألبحـاث،  األمريـي 

املـايض. 

مليـون  حـوايل  أوروبـا  يف  ويعيـش 

لجـوء،  وطالـب  الجـئ  بـن  سـوري 

ميثلـون خامـس أكـر نسـبة الجئن يف 

السـويد.  يف  آالف   110 منهـم  العـامل، 

ويخلـص "االسـكتش" إىل فكـرة مفادها 

أن "االنتقـال مـن مجتمعـات تحـد مـن 

تطبيـق  ومـن  وحقوقـه،  الفـرد  قيمـة 

جديـدة  ملجتمعـات  وسـيادته،  القانـون 

صعوبـات  يخلـق  أن  ميكـن  ومختلفـة، 

ألشـخاص وفرًصـا ألشـخاص آخريـن". 

كـا قدمـت املمثلـة السـورية ريـم عي 

بالتعـاون مـع املمثلـة إنجـي اليوسـف، 

لوحـة عـن حقوق املـرأة، يف إطـار نفس 

املـرشوع، والتـي طرحـت فكـرة الطالق 

بـن الزوجـن الالجئـن بعـد وصولها 

إىل أوروبـا، ومـا تعانيـه املرأة السـورية 

اضطهاد.  مـن 

محمـد آل ريش هـو ممثـل سـوري وابن 

ريش،  آل  الرحمـن  عبـد  الراحـل  املمثـل 

تخـرج يف املعهد العايل للفنـون املرسحية 

بدمشـق عـام 1995، وقـدم مجموعـة من 

األعـال الدرامية، أهمهـا "أخـوة الراب"، 

"أهـل الغـرام"، و"حام القيشـاين".

وعـن ابتعـاده عـن الدراما بعـد مغادرته 

سـوريا عقـب انطـالق الثـورة السـورية 

السـلمية،  االحتجاجـات  يف  واشـراكه 

عـن  ابتعـدت  نعـم،   " ريش،  آل  يقـول 

الدرامـا التلفزيونيـة، لكنـي مل أبتعد عن 

املـرسح، فعملـت عـى ثـالث مرسحيات 

منـذ وصـويل إىل أوروبـا، واآلن أعمـل 

تحمـل  التـي  الرابعـة  املرسحيـة  عـى 

عنـوان )وقائـع مدينـة ال نعرفهـا(، التي 

كتبهـا رشيـي وصديقـي وائـل قـدور، 

وأُخرجهـا وأُمثـل فيهـا".  

تفاعـل  كيفيـة  يـرى  أن  ريش  آل  يريـد 

يقدمـه،  الـذي  املحتـوى  مـع  النـاس 

وهـو محتـوى توعـوي، لرصـد تفاعـل 

السـورين مع هـذه املواضيـع، معترًا أن 

املـرشوع قابـل للتطويـر مسـتقباًل، لكن 

مل يحـدد كيفيـة تطويـره بعـد.

عنب بلدي - إسطنبول

"دليـل  سـورية  إعـالم  وسـائل  أطلقـت 

السـالمة للعمل اإلعالمي يف سـوريا"، الذي 

أعـده وألفـه منسـقو السـالمة يف مجموعة 

مـن املؤسسـات اإلعالميـة املحلية املسـتقلة،  

وذلك خـالل حفل نظمته الشـبكة السـورية 

مسـاء  اسـطنبول،  يف  املطبـوع  لإلعـالم 

الجمعـة 28 من كانـون األول، حـرضه عدد 

مـن اإلعالميـن والصحفيـن السـورين.

الكتـاب هو األول املخصص لسـوريا يف هذا 

املجـال، وهـو موجـه لألفـراد واملؤسسـات 

وجـاء  وخارجهـا،  البـالد  داخـل  العاملـة 

كثمـرة ملجموعـة مـن الورشـات والتدريبات 

التـي أجريـت عـى مـدار سـنتن، بإرشاف 

ودوليـن،  محليـن  وخـراء  مدربـن 

مبشـاركة كل من الشـبكة السـورية لإلعالم 

املطبـوع، وشـبكة الصحفيـات السـوريات، 

ومجلـة عـن املدينـة، وجريدة عنـب بلدي، 

وراديـو روزنـة، ومجلـة زيتـون، وجريـدة 

سـوريتنا، وجريدة كلنا سـوريون، وجريدة 

صـدى الشـام، وبدعـم مـن منظمـة دعـم 

."IMS" الـدويل اإلعـالم 

وقـال معـدو الكتـاب يف تقدميه، "سـالمة 

الصحفيـن هـي إحـدى الدعائـم األساسـية 

حقيقيـة،  سـورية  صحافـة  تشـكيل  يف 

مـا يجعـل منهـا قضيـة ذات أولويـة أمـام 

أن  البـد  الصحفيـة  واملنظـات  املؤسسـات 

تأخـذ حقهـا مـن االهتـام الـكايف".

منسـق السـالمة يف جريـدة عنـب بلـدي، 

مجـد عليـان، قـال إن دليل السـالمة يتحدث 

عـن تأثر األحـداث يف مناطـق الراع عى 

الصحفيـن السـورين، ومـا ينتـج عنها من 

مخاطـر تهـدد حياتهـم، إىل جانـب املخاطر 

القانونية وغرها يف داخل سـوريا وخارجها، 

كـا يرشـد العاملـن يف قطـاع اإلعـالم إىل 

كيفيـة التعامـل مـع الحـوادث املحتملـة قبل 

حدوثهـا وخاللهـا، وبعـد وقوعها.

وقـال الصحفي السـوري سـامل مدللـة، وهو 

مـن  مؤخـرًا  الخارجـن  الصحفيـن  أحـد 

الغوطـة الرشقيـة، إن الدليـل مـن املمكـن أن 

يشـكل حافـزًا ملعـاودة العمـل يف املناطـق 

السـورية السـاخنة، مشـرًا إىل أنـه مل يكـن 

لدى الناشـطن العاملـن سـابًقا يف الغوطة 

أي نصائـح أو أسـس يتبعونهـا للحفاظ عى 

سـالمتهم الشـخصية.

لسـالمة  الدليـل  أهميـة  عـى  مدللـة  وأكـد 

الصحفيـن يف الداخـل، باإلضافـة إىل دعوة 

بقواعـده  وااللتـزام  العمـل  إىل  الصحفيـن 

السـالمة. أعـى مسـتويات  إىل  للوصـول 

العـام  11 صحفيًـا يف  وقتـل يف سـوريا 

منظمـة  أصدرتـه  تقريـر  وفـق   2018

حـدود". بـال  "مراسـلون 

وتقـع سـوريا يف املركـز 177 مـن أصـل 

180 عـى جـدول التصنيف العاملـي لحرية 

الصحافـة بحسـب املنظمـة.

السوريون  والناشـطون  الصحفيون  ويواجه 

انتهـاكات عدة منـذ بدء الحراك السـلمي يف 

سـوريا عـام 2011، إذ وثق املركز السـوري 

صحفيًـا   435 مقتـل  الصحفيـة  للحريـات 

وإعالميًـا عى يـد النظام السـوري وحليفته 

روسـيا، منذ آذار 2011 حتـى آب 2018. 

الممثل محمد آل رشي في لوحة "ملك االندماج" )فيس بوك(

تعا تفرج
  خطيب بدلة


