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جنـويب  السـويداء  محافظـة  شـهدت 

سـوريا مـا ال يقـل عـن 25 حالـة انتحار 

 ،2018 غالبيتهـم من الشـباب خالل عـام 

بحسـب أرقـام وثقتهـا مواقـع ومنظـات 

محليـة، وبينـا ينظـر للرقـم عىل أنـه أقل 

بكثـر من معـدالت االنتحـار حـول العامل، 

إال أن تسـجيل سـت حاالت يف فرتات زمنية 

متقاربـة مـن بعضهـا، أصبـح أمـرًا الفتًا.

مـن  أيـام  قبـل  األول،  كانـون   23 ليلـة 

أبـو  محمـود  أقـدم   ،2018 عـام  نهايـة 

حسـون البالـغ مـن العمـر مثانيـة عـر 

عاًمـا عـىل االنتحـار رفقـة صديقـه وائل 

أيـوب ذو السـبعة عر عاًما، مسـتخدمني 

قنبلتـني يدويتـني، بعـد نرها تسـجياًل 

انتحارهـا. مصـوًرا، يرحـان سـبب 

الشـابان علـال االنتحار مبشـاكل اجتاعية 

عـدم  مـن  يعيشـانها،  صعبـة  ومعيشـية 

توفر فـرص عمل، وعـدم وجود اسـتقرار 

يف حياتهـا، إضافـة إىل ما قالـه أحدها 

بأنـه بحاجـة إىل عائلـة تحتضنـه، ما يدل 

عـىل رشخ اجتاعـي وأرسي يعـاين منـه 

. ب لشا ا

العدد 359 – األحد 6 كانون الثاني/ يناير 2019 – السنة الثامنة 

14

مكتبة في ريف إدلب روادها 
من النساء واألطفال

06فعاليات ومبادرات

02أخبار سوريا

البطاقات الذكية
 تجبر أهالي درعا على شراء 
المحروقات بأسعار مرتفعة

05تقارير مراسلين

رياضة

7

19

خطة استجابة "طارئة" في 
مخيمات الشمال السوري

فعاليات ومبادرات

أفضل هداف 
برازيلي في 

الدوري 
اإلنكليزي 

"تحرير الشام" تحضر إلدارة 
الشمال بإقصاء "الزنكي"

ملف خاص

ي(
لد

ب ب
عن

ل 
دي

تع
ة )

يري
عب

ت

أجساد غضة
خلف القضبان



عنب بلدي - السنة الثامنة - العدد 359 - األحد 6 كانون الثاني/يناير 022019
أخبار سوريا

إنهاء نفوذ "حركة  الشام" من  أيام، تمكنت "هيئة تحرير  في ثالثة 
إلى قائمة  الغربي، لتنضم  الزنكي" في ريف حلب  الدين  نور 

)المنحلة  النصرة"  "جبهة  يد  القضاء عليها على  تم  التي  الفصائل 
أبرزها "حركة حزم"،  الماضية، ومن  السنوات  الهيئة( على مدار  في 

ثوار  "جبهة  أمرت"،  "تجمع فاستقم كما  المجاهدين"،  "جيش 
."30 "الفرقة  سوريا"، 

من الرابح ومن الخاسر؟

ر إلدارة 
ّ

"تحرير الشام" تحض
الشمال بإقصاء "الزنكي"

عنب بلدي- ضياء عودة

مل تكـن السـيطرة الرسيعـة لــ "هيئـة 
الريـف  كامـل  عـىل  الشـام"  تحريـر 
الغـريب لحلـب عمليـة غـر محسـوبة، 
بـل باسـرتاتيجية تـم وضعهـا وخطـط 
لهـا بشـكل مسـبق، فالتعزيـزات التـي 
اسـتقدمتها إىل املنطقـة والتي شـاركت 
يف االقتحـام أظهـرت منـذ اليـوم األول 
للمواجهـات أن "الهيئـة" تنـوي القضاء 
عـىل  كامـل،  بشـكل  "الزنـي"  عـىل 
خـالف االقتتاالت السـابقة، التـي انتهت 

وترضيـة". "صلـح  باتفاقيـات 
وزاد عـىل اسـرتاتيجية "تحرير الشـام" 
الغـريب  حلـب  ريـف  يف  التوغـل  يف 
التجاهل الـرتيك للعمليـات عىل األرض، 
رغـم دخول فصائـل "الجبهـة الوطنية" 
املدعومـة مـن تركيـا يف املواجهـات ضد 
"الهيئـة"، ومـن بينهـا فصيـل "فيلـق 
الشـام" والذي ظهر كطرف أسـايس يف 
املواجهـات، لكـن دون جديـة يف القتال 

ضـد "تحرير الشـام".
 وبحسـب مـا قالـت مصـادر عسـكرية 
مـن ريـف إدلب لعنـب بلدي، فـإن نقاط 
ألي  تتعـرض  مل  ومواقعـه  "الفيلـق" 
اقتحـام مـن جانـب "الهيئـة"، إذ اتبـع 
الفصيل سياسـية الحياد كخطوة تشـابه 
ما قـام بـه يف السـنوات املاضيـة، وهو 

أمـر يخالـف مـا روج لـه إعالميًا.
ومـع توسـع سـيطرة "تحريـر الشـام" 
يف ريـف حلـب الغـريب، وحالـة الرتقب 
يف محافظـة إدلـب تدور التسـاؤالت عن 
التطـورات التي قـد تقبل عليهـا املنطقة 
باسـتئناف  سـواء  املقبلـة،  األيـام  يف 
الوطنيـة"  "الجبهـة  بـني  املواجهـات 
بعـد  توقفهـا  أو  الشـام"  و"تحريـر 

حصـول األخـرة عـىل مرادهـا.

الرابح والخاسر؟
امليـداين عـىل  للواقـع  بقـراءة بسـيطة 
لــ  السـيطرة  أن خريطـة  األرض نجـد 
"تحريـر الشـام" داخـل إدلـب وأرياف 
حلـب توسـعت بالسـيطرة عـىل كامـل 
األساسـية  والنقطـة  الغـريب،  الريـف 
التي يجـب الوقـوف عندها هـي األهمية 
االسـرتاتيجية التـي تتمتـع بهـا املنطقة، 
فجبل الشـيخ بركات الواقـع حاليًا ضمن 
نفـوذ "الهيئة" يطـل عىل كامـل أرياف 
الرقـي(،  الشـايل  )الغـريب،  حلـب 
إىل  إضافـًة  عفريـن،  مدينـة  ويكشـف 
يسـيطر  اللتـني  والزهـراء  نبـل  بلـديت 
السـوري، كـا تعتـر  النظـام  عليهـا 
املسـاحة التي انسـحبت منهـا "الزني" 
"غصـن  منطقـة  بـني  الوصـل  صلـة 
الزيتـون" )عفريـن( وإدلـب، عـدا عـن 

أهميتهـا بالنسـبة للنظـام السـوري.

الشـام"  "تحريـر  إن  القـول  ميكـن 
لــ  املهمـة  املفاصـل  أبـرز  انتزعـت 
"الشـال املحـرر"، يف خطوة اسـتباقية 
"سـوتيش"،  اتفاقيـة  بنـود  لتنفيـذ 
العازلـة  املنطقـة  إنشـاء  بينهـا  ومـن 
بـني مناطـق النظـام واملعارضـة، والتي 
ينـدرج الريف الغـريب فيهـا، إضافًة إىل 
فتـح الطريقـني الدوليني دمشـق- حلب، 

الالذقيـة. وحلـب- 
"الزنـي" هـي  أن  فيـه  ومـا ال شـك 
املواجهـات، عـىل  الخـارس يف  الطـرف 
عكـس بقية فصائـل "الجبهـة الوطنية" 
التـي ال تزال تحتفـظ مبواقعها يف إدلب، 
سـواء يف الريف الجنـويب الرقي الذي 
دخل ضمـن دائـرة املواجهـات أو الريف 

الغـريب يف منطقـة جبل شحشـبو.
ويقـول قيادي يف "الجيـش الحر" لعنب 
بلـدي )طلب عدم ذكر اسـمه( إن "حركة 
الزنـي" مل تقـدم أي تنـازالت يف األيام 
املاضيـة بالنسـبة ملحادثـات "أسـتانة"، 
وللمـروع القـايض بتقدم قوات األسـد 
وروسـيا إىل ريـف حلـب الغـريب مـن 
أجـل تخفيـف "املشـاحنة" بـني الـدول 
وتركيـا  )روسـيا  للمحادثـات  الضامنـة 

يران(. وإ
بالهجـوم  النـرة  "قيـام  أن  ويضيـف 
اسـرتاتيجي  هـدف  لـه  الزنـي  عـىل 
وحيـد هـو إضعافهـا وإنهـاء مـا يعادل 

نصـف قواتهـا، يك ال تكون عـىل طاولة 
أن  معتـرًا  املسـتقبلية"،  املفاوضـات 
األول  هدفـان:  وراءه  النـرة  هجـوم 
"تحريـر  وإضعـاف  "الزنـي"  إنهـاء 
الشـام" من جهـة، والهدف اآلخـر هو أن 
تبقـى قوتـان بارزتـان يف الشـال ها 
"تحريـر الشـام" و"الجبهـة الوطنية".

فصيـل  الوطنيـة"  "الجبهـة  ويتصـدر 
تركيـا،  مـن  املقـرب  الشـام"  "فيلـق 
والـذي يعـرف بالتكتم الكبر عىل سـر 
عملياتـه يف الشـال، ويوضـح املصـدر 
أن "الفيلـق" هـو املسـتفيد األكـر مـن 
املواجهات التي شـهدتها املنطقة سـابًقا، 
بالعنـارص  خسـائر  ألي  يتعـرض  مل  إذ 
والعتـاد وحافـظ عىل عالقـة متوازنة مع 

بقيـة الفصائـل العسـكرية.
مـن  الشـام"  "فيلـق  اسـتفادة  وتـأيت 
يف  كتلـة  أقـوى  حاليًـا  أصبـح  كونـه 
فصائـل املعارضـة املعتدلـة، بعـد إنهـاء 
"الزنـي" بشـكل كامـل، وبالتـايل فإن 
القـرار يف إدلـب يعـود إليـه، إىل جانب 
مـا سـتكون عليـه العالقـة مـع "تحرير 

الشـام" مسـتقباًل.
كانـت  للمواجهـات  األول  اليـوم  ويف 
تصعيديـة  الوطنيـة"  "الجبهـة  لهجـة 
ضد "تحرير الشـام"، ففـي البيان األول 
أعلنـت اسـتنفار قواتهـا بشـكل كامـل 
ضـد "تحريـر الشـام"، وأتبعتـه ببيـان 

آخـر دعـت فيـه مقاتليهـا إىل االلتـزام 
بنقـاط التـاس مع قـوات األسـد، بينا 
كان البيـان الثالـث خفيـف اللهجة، األمر 
داخـل  متخبطًـا  مشـهًدا  أعطـى  الـذي 
مـؤازرة  بشـأن  الوطنيـة"  "الجبهـة 
"الزنـي" التـي تعتـر أحـد املكونـات 

الرئيسـية فيهـا.

"حياد مصلحي"
الشـام"  "فيلـق  تشـكيل  عـن  وأعلـن 
لـواء   19 اتحـاد  مـن   ،2014 آذار  يف 
ومجموعـة مختلفـة، توزعـت يف حلـب 
وحمـص وحـاة وإدلب وريف دمشـق، 
ويعـرف أنـه الـذراع العسـكرية لجاعة 
لــ  بديـل  املسـلمني"، وهـو  "اإلخـوان 
"هيئـة حايـة املدنيـني" التي تشـكلت 
يف بدايـة الثـورة السـورية مبجموعـات 
مختلفـة كان بعضهـا ينتسـب لإلخـوان 

الثـورة".   دروع  و"هيئـة 
واأللويـة املشـكلة لـه يف السـابق هـي: 
بـن  عبيـدة  أيب  لـواء  الحمـزة،  "لـواء 
هنانـو،  لـواء  التمكـني،  لـواء  الجـراح، 
لـواء حطـني، لـواء عبـاد الرحمـن، لواء 
الفرقـان، تجمـع صقـور اإلسـالم، لـواء 
املجاهديـن، كتائـب األمجاد، لـواء نرة 
أشـبال  "لـواء  إىل  إضافـًة  اإلسـالم"، 
العقيـدة، لـواء مغاويـر اإلسـالم، لـواء 
أسـود اإلسـالم، لواء سـهام الحـق، لواء 

عنب بلدي- أحمد جمال 

يف غضلون أقلل ملن شلهر على إعلان الواليات 
املتحلدة األمريكية سلحب قواتهلا من سلوريا، بدأ 
سلباق دويل متمثل بروسليا وتركيا وإيران وفرنسا 
إىل مناطلق رشق الفرات، ملللء الفراغ األمرييك يف 

حال حصلل االنسلحاب رسيًعا.
السلباق يتجلى يف الترصيحلات املتضاربلة بلن 
الدول اإلقليميلة والقوات املحلية، وكانلت أنقرة أول 
املتسلابقن عرب توافق مع واشلنطن عى إمكانية 
الفلراغ يف املنطقلة، بحسلب ترصيحلات  شلغل 

تركيلة- أمريكيلة متقاطعة.

وكان الرئيلس األمريليك، دونالد تراملب، أعلن، يف 
19 كانلون األول امللايض، بشلكل مفاجئ سلحب 
القلوات األمريكيلة املوجلودة يف سلوريا وخاصة 
شلايل رشق الفلرات، بالتزامن مع حشلود تركية 

للدخلول إىل املنقطة.

وحتلى اليلوم ال يلزال املشلهد ضبابًيلا، ومل تتضح 
الصورة الكاملة التي سلتكون عليهلا مناطق رشق 
الفلرات، سلواء بالطلرف اللدويل أو املحلي اللذي 

سليتوىل إدارتها وإنهلاء التوتلر اإلقليمي.

موقف متقلب 
تقلب تراملب يف مواقفه، منذ التغريلدة األوىل يف 
19 ملن كانلون األول امللايض حتلى اليلوم، يظهر 
تخبطًلا يف املوقلف األمريليك بلن تحديلد الفرتة 
الزمنيلة لانسلحاب وبلن املخاوف على املصالح 

املنقطة. يف 
وترصيحلات  تحلركات  ملع  التقللب  ويتزاملن 
دبلوماسلية ملسلؤولن أمريكين، أبرزهم مستشار 
وزيلر  وترصيحلات  بولتلون،  جلون  تراملب، 

بومبيلو. مايلك  الخارجيلة، 
وملا زاللت واشلنطن تتخبلط بقرارهلا، وهلو ملا 
يظهلره تراجلع ترامب علن "االنسلحاب الرسيع" 
من سلوريا، وذللك بحجة االنتهاء ملن قتال تنظيم 

"الدوللة اإلسلامية"، وعلدم التخي علن الحلفاء 
الكلرد، ومتثل ذللك بالجوالت املكوكية للمسلؤولن 

األمريكيلن إىل أنقلرة ملناقشلة األمر.
سلبق ذللك قول وزيلر الخارجيلة األمريليك، مايك 
بومبيلو، ملوقلع “نيوزماكلس” إن “األهميلة هلي 
لضلان أال يقتلل األتلراك الكرد، ولحايلة األقليات 
الدينيلة يف سلوريا، كل هلذه األملور ال تلزال جزًءا 

ملن املهملة األمريكية".
الترصيحلات  وصفلت  الرتكيلة  الخارجيلة  لكلن 
الشلعب”  حايلة  “وحلدات  باعتبلار  األمريكيلة 
بلل  اإلرهلاب  محاربلة  يف  رشيلكًا  )الكرديلة( 
“نرفلض  وقاللت  املزعجلة”،  “الترصيحلات 
ترصيحلات وزيلر الخارجيلة األمريليك املتعلقلة 
السلورية ملن حيلث  ببادنلا يف سلياق األزملة 

واملحتلوى". األسللوب 
وسلّبب قرار واشنطن باالنسلحاب جداًل ومخاوف 
للدى الفصائل الكرديلة املدعومة، ومخلاوف أخرى 
يف واشلنطن من عودة التنظيلم لتجميع صفوفه، 

وهلو ما كان سلبًبا يف قرار اسلتقالة وزيلر الدفاع 
األمرييك جيلم ماتيس.

مفاوضات بالسر وتحت الطاولة 
خوًفا من تكرار سليناريو عفريلن، قدمت "وحدات 
حايلة الشلعب" )الكرديلة( عرًضا رسيًلا للنظام 
الفلرات، رشط  بتقاسلم منقطلة رشق  السلوري 

قبوله بلإدارة محليلة وبضانة روسلية.
ونقللت صحيفلة “الرشق األوسلط” علن مصادر 
وصفتها بل”املطلعة”، السلبت 5 من كانون الثاين، 
أن قائلد “الوحلدات" سليبان حملو، زار دمشلق 

وموسلكو بشلكل غلر معلن.
وقاللت الصحيفلة إن حملو نقلل عرًضلا وصفتله 
بل”اللرسي” تضملن املوافقلة عى تسلليم الحدود 
رشق سلوريا إىل النظلام السلوري، مقابلل قبلول 
إدارة محليلة بضانلة روسلية، ثلم يجلري تلرك 

الدسلتور والحلل السليايس للمسلتقبل.
حملو التقلى يف قاعلدة حميميلم يف الاذقيلة، 

"التركة األمريكية"
 تحرك مطامع الدول في شرق الفرات
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قيام النصرة بالهجوم 
على الزنكي له هدف 

استراتيجي وحيد هو 
إضعافها وإنهاء ما 

يعادل نصف قواتها، 
كي ال تكون على 
طاولة المفاوضات 

المستقبلية

لـواء  الجبـل،  مغاويـر  لـواء  الفاتحـني، 
اإلميـان، لـواء أنصـار إدلـب".

عـن  بالتكتـم  الشـام"  "فيلـق  ويعـرف 
قياداتـه العسـكرية، وعىل رأسـهم القائد 
املعـروف  الحجـي،  اللـه  فضـل  العـام 
بدعمه الواسـع مـن الجانب الـرتيك، إىل 
جانـب القيادي خلـدون مـدور، وينحدر 
مـن محافظـة حمـص، ونُّصـب مؤخـرًا 

قائـد قطـاع ريـف حلب الشـايل.
وبحسـب معلومـات عنـب بلـدي، يتوىل 
ضبـاط  "الفيلـق"  قطاعـات  قيـادة 
منشـقون عن النظام السـوري، غالبيتهم 
الفصيـل  وكان  حمـص،  محافظـة  مـن 
تحالفـات يف مناطـق  بعـدة  قـد دخـل 
بينهـا "غرفـة عمليـات فتـح  املعارضـة 
حلـب"، "جيـش الفتح"، "غرفـة عمليات 
ريـف حمص الشـايل"، "غرفـة عمليات 

حـوار كلـس".
اتبـع  املاضيـة  السـنوات  مـدار  عـىل 
"الفيلـق" سياسـية "الحيـاد" باالبتعـاد 
محافظـة  يف  الداخليـة  االقتتـاالت  عـن 
وكان  املعارضـة،  مناطـق  وبقيـة  إدلـب 
موقفه عىل سـوية واحدة سـواء بالنسـبة 

لــ "تحريـر الشـام" أو غرهـا.
ويف آخـر االقتتـاالت التي شـهدتها إدلب، 
عـام 2017، حـدد "الفيلـق" موقفـه من 
تشـهدها  التـي  العسـكرية  املواجهـات 
بعـد  وذلـك  بالحيـاد،  إدلـب  محافظـة 

دعـوات وجهـت للمشـاركة مـن طـريف 
"االقتتـال" )جبهـة تحرير سـوريا، هيئة 

تحريـر الشـام(.
ويف بيـان نـره الفصيل عـر معرفاته، 
حينهـا، قـال إنـه مل يـرَض بــ "البغـي 
واالعتـداء والظلـم يف الثورة السـورية"، 
لكـن العمـل عـىل جبهـات قوات األسـد 
مـن  أوىل  لهـا  املسـاندة  وامليليشـيات 
جميـع  ودعـا  "االقتتـال"،  يف  الدخـول 
األطـراف إىل تحكيـم العقـل، والرجـوع 
إىل  االنجـرار  عـن  بعيـًدا  "الحـق"  إىل 
الباطـل، الفتًـا إىل مسـؤوليته يف حاية 

املدنيـني الذيـن تعرضـوا لالسـتهداف.
وأعطـت حالـة "الحيـاد" التي التـزم بها 
مـن  مشـهًدا  االقتتـاالت  مـن  "الفيلـق" 
"التناغـم" مـع "تحرير الشـام"، خاصة 
بعـد دعـوات وجهـت لـه للمشـاركة إىل 
جانب فصائـل "الجيش الحـر" للتصدي 

"الهيئة". لهجـات 
وبالعـودة إىل الفكـرة السـابقة املرتبطة 
بالفائـدة التـي تعـود عـىل "الفيلق" من 
مواجهـات ريـف حلـب الغـريب، اعتـر 
املصـدر السـابق أن الجانب الـرتيك يريد 
ضبـط إدلـب بقـوة واحـدة، بعيـًدا عـن 
"حالـة الفصائليـة" التي تعيشـها حاليًا.

تشـهد  أن  املسـتبعد  غـر  "مـن  وقـال، 
بـني  مشـرتكة  تحـركات  املقبلـة  األيـام 
الفصائـل، كخطـوة لوضـع إدارة مدنيـة 

تغيـر  بعـد  لكـن  واحـدة،  وعسـكرية 
الحالـة األيديولوجيـة الخاصـة بالهيئـة، 

متسـكها". التـي  املتشـددة  والتيـارات 

"الجبهة الوطنية" أمام خيارين
امليـداين  الوضـع  تطـورات  آخـر  ويف 
الشـام"  "تحريـر  اسـتعادت  إلدلـب 
السـيطرة عـىل بلـدة تلمنـس يف ريـف 
معـرة النعـان، بعـد يـوم مـن دخـول 
"الجبهـة الوطنيـة" إليهـا، لكـن العودة 
تفاهـم  مبوجـب  بـل  قتـال  دون  كانـت 
بـني "الهيئـة" و"فيلـق الشـام"، وتلتها 
مناطق معرشـورين، والغدفة، وجرجناز، 

ومعـران.
"الهيئـة"  إحـكام  بعـد  الالفـت  وكان 
الغـريب  حلـب  ريـف  عـىل  سـيطرتها 
بالكامـل انخفـاض وتـرة املواجهات يف 
محافظـة إدلـب، عـدا بعض االشـتباكات 
املتقطعـة التـي دارت يف منطقـة أطمـة 

الحدوديـة.
وحصلـت عنـب بلـدي مـن رئيـس الوفد 
"أسـتانة"،  مفاوضـات  يف  العسـكري 
ميدانيـة  متابعـة  عـىل  حسـون،  فاتـح 
للوضـع يف إدلب نره "مكتـب االرتباط 
"الجيـش  يف  العسـكرية"  والدراسـات 

. " لحر ا
وجاء يف املتابعـة أن "الجبهـة الوطنية" 
أي  الحـايل،  الوقـت  يف  خياريـن  أمـام 

بعـد خـروج "الزنـي" بشـكل كامل من 
مناطقهـا يف ريف حلب الغـريب، الخيار 
األول هـو ردع "تحريـر الشـام" وانتزاع 
املفاصل املهمـة منها، وإحكام سـيطرتها 
عـىل كامل املناطـق "املحـررة" يف إدلب 
ومحيطها، وإما سـتفقد دورهـا يف إدارة 
الشـال السـوري، بينا يتلخـص الخيار 
الشـام"  "تحريـر  تقـدم  بـأن  الثـاين 
نفسـها عىل أنهـا التشـكيل القـادر عىل 
إدارة الشـال مـع إجـراء تغيـر جـذري 
والسياسـية  العسـكرية  بنيتهـا  يف 
وتوجهـات  تتناسـب  واأليديولوجيـة 

الجهـات الفاعلـة بامللـف السـوري.
وبحسـب املتابعة امليدانيـة، تريد "تحرير 
الشـام" السـيطرة عـىل كامـل مفاصـل 
املناطـق املحـررة بإدلـب والتخلـص من 
أي فصيـل يشـكل خطـرًا عليهـا "تحـت 
غطـاء ذرائـع واهيـة واتهامـات باطلة"، 
يف خطـوة لوضـع الجانب الـرتيك أمام 
خيـار "أنها التشـكيل العسـكري الوحيد 
املحـررة  املناطـق  إدارة  عـىل  القـادر 
بكافـة  واملتحكـم  ومحيطهـا  إدلـب  يف 

مفاصلـه".
بانتظار فتح األوتوسترادات

عـىل  الشـام"  "تحريـر  سـيطرة  بعـد 
كامـل الريـف الغـريب وبوابـة املنطقـة 
إىل عفريـن، باتت تتحكم بأجزاء واسـعة 
الدوليـني دمشـق-  األوتوسـرتادين  مـن 

حلـب، وحلـب- الالذقيـة، اللذين يفرتض 
اتفـاق  مبوجـب  افتتاحهـا  يعـاد  أن 

.2018 أيلـول  يف  املوقـع  "سـوتيش" 
لكـن توجـد منطقتـان ال تـزاالن خـارج 
النعـان  معـرة  هـا  "الهيئـة"،  نفـوذ 
وأريحـا، ويـدور الحديث عـن مفاوضات 
و"تحريـر  الوطنيـة"  "الجبهـة  بـني 
وجـود  أي  عـن  إلبعادهـا  الشـام" 

فصيـل. أي  قبـل  مـن  عسـكري 
ويف مؤمتـر صحفي، يف أيلـول املايض، 
أعلـن وزيـر الخارجيـة الـرتيك، مولـود 
جاويـش أوغلو، أنـه مبوجب اتفـاق قمة 
حـدود  عـىل  الحفـاظ  سـيتم  سـوتيش 

السـورية. إدلب  محافظـة 
وحـدد جاويـش أوغلـو املدة التي سـيتم 
 M4″“ الدوليـني الطريقـني  فتـح  فيهـا 
و”M5” املاريـن مـن إدلـب نهايـة عـام 
املنطقـة،  يف  التجـارة  لتنشـيط   ،2018
وطريـق  حلـب  دمشـق-  طريـق  وهـا 

الالذقيـة- حلـب.
عـن  االتفـاق  بنـود  فصـل  ميكـن  وال 
"حكومـة  بهـا  تقـوم  التـي  التحـركات 
الوزاريـة  تشـكيلتها  بعـد  اإلنقـاذ" 
الجديدة، املعلنـة يف كانون األول املايض، 
إذ تعمـل عـىل تنسـيق عمـل املعابـر يف 
محافظـة إدلـب بشـكل كامـل، وتتحـرك 
عـىل  للحصـول  تركيـا  مـع  للتنسـيق 

املنطقـة. يف  خدميـة  مكاسـب 

رسًا، كًا ملن مديلر مكتلب األملن الوطنلي اللواء 
علي ممللوك، ووزيلر الدفلاع العاد علي أيوب، 

بحضلور وفلد عسلكري رويس.
وأكلد القيلادي يف “قسلد”، ريدور خليلل، لوكالة 
“فرانلس بلرس”، وجلود مفاوضلات ملع النظام 
السلوري للتوصل إىل صيغة نهائية إلدارة شلؤون 
مدينة منبلج، قائًا إنه “يف حلال التوصل إىل حل 
واقعلي يحفلظ حقلوق أهلهلا، فبإملكان تعميم 
تجربلة منبج على باقلي املناطلق رشق الفرات".

ملن جهتله قلال املستشلار يف “اإلدارة الذاتيلة”، 
خريطلة  قدملت  اإلدارة  إن  كلرد،  جيلا  بلدران 
طريلق بشلأن اتفاق ملع النظلام السلوري خال 
روس،  مسلؤولن  ملع  األخلرة  االجتاعلات 
وتنتظلر رد موسلكو التلي وافقت عى التوسلط، 
معتربًا أن الكرد يرون أن روسليا تحلاول فتح آفاق 

دمشلق. مع  جديلدة 
يف املقابلل فلإن املوقف اللرويس الداعلم للنظام 
السلوري كان مرحًبلا بخلروج القلوات األمريكية 
ملن سلوريا ملن جهلة، وملتزًملا بعلدم التعليق 
على الدخلول اللرتيك إىل رشق الفلرات من جهة 

أخرى.
وكانت املتحدثة باسلم الخارجية، ماريا زاخاروفا، 
قاللت يف مؤمتلر صحفلي، يف 13 ملن كانلون 
األول امللايض، إن للدى تركيلا مواقفهلا الخاصلة 
وهنلاك بعلض املواقلف املشلرتكة بلن موسلكو 

وأنقلرة يف سلوريا.

تركيا تضغط على األرض
الحشلود  فلإن  اللرتيك  الاعلب  إىل  باالنتقلال 
العسلكرية على األرض باتجلاه الحلدود تعطلي 
موقًفلا غلر متسلاهل بخصلوص املناطلق التي 
تسليطر عليهلا "الوحلدات"، رغم إعلان الرئيس 
اللرتيك، رجلب طيلب أردوغلان، الرتيلث مبعركة 

رشق الفلرات لفلرتة غلر محلددة.
وتركلزت الحشلود عى كاملل الحدود السلورية- 
الرتكيلة خاصلًة قباللة مدينتلي تل أبيلض ورأس 
العلن، وبالجهلة املقابلة ال تلزال فصائل "الجيش 
على  تحشلد  تركيلا(  ملن  )املدعلوم  الوطنلي" 
الذاتيلة  اإلدارة  مناطلق  ملع  التلاس  خطلوط 

الخاصلة لسليطرة "قسلد".
وكانلت صحيفة “يني شلفق” الرتكيلة قالت، يف 
13 ملن كانلون األول امللايض، إنله تلم تجهيز 14 
أللف مقاتل ملن “الجيش الحر” لخلوض العملية، 
بالعتلاد الكاملل ملن ذخائلر ومعلدات وأسللحة، 

وطللب منهم أن يكونلوا جاهزيلن للعملية.
ويف ترصيحلات لوزير الخارجية اللرتيك، مولود 
جاويش أوغللو، يف 22 كانلون األول املايض، قال 
إنله “ما من أحد يسلتطيع منع تركيلا من القضاء 
على اإلرهابيلن، وتطهلر منطقلة رشق الفرات 

سوريا”. يف 
وأضلاف، “إذا كانت هذه املباحثات )مع مسلؤولن 
أمريكيلن( ترملي إىل حايلة PKK و PYDبعلد 
انسلحاب الواليات املتحلدة، فعليهم أال ينسلوا أنه 

ال أحلد يسلتطيع منعنلا ملن تدملر اإلرهابيلن، 
وتطهلر منطقلة رشق الفرات".

فرنسا تدخل على الخط
بدورها أعلنت فرنسلا إرسلال مقاتات حربية من 
نلوع "رافلال" إىل سلوريا، وقاللت وزيلرة الدفاع 
الفرنسلية، فلورنلس بلاريل، يف 1 ملن كانلون 
الثلاين، "لدينلا مهمة لنكملهلا يف مواجة داعش، 

وعلينلا أن ننهلي املهمة".
األوربيلة،  للشلؤون  الفرنسلية  الوزيلرة  وقاللت 
ناتلايل للوازو، يف 20 ملن كانلون األول 2018، 
خلال مقابللة مع قنلاة “يس نيلوز” الفرنسلية، 
إن “الحلرب ضلد اإلرهلاب مل تنتله، وملا زاللت 

مسلتمرة"
وتشلارك قلوات فرنسلية ضملن التحاللف الدويل 
اللذي تقلوده الواليات املعركلة تحت اسلم عمليات 
“العلزم الصللب” منذ ترشيلن األول من علام 2014 
إىل جانلب أكلر من 30 بللًدا من أجلل القضاء عى 

تنظيم “الدوللة” يف سلوريا والعراق.
إميانويلل  الفرنلي،  الرئيلس  يحلاول  بلدوره، 
املحليلة،  للقلوات  الحليلف  دور  لعلب  ماكلرون، 
إذ دعلا نظلره اللرويس، فادميلر بوتلن، إىل 
الدميقراطيلة"  سلوريا  قلوات  "حايلة  رضورة 
يف ظلل مخلاوف على مصرهلا ملن تهديلدات 
أنقلرة، يف اتصال هاتفي بلن الجانبن يف 3 من 

كانلون الثلاين.

تحركات داخلية
ويف غضلون ذلك، تتجهز “قلوات النخبة” التابعة 
لل"تيلار الغد السلوري” الذي يقلوده أحمد الجربا 
لدور واسلع يف منطقة رشق الفلرات، وقالت إنها 
تسلتمر بعملية تجنيلد عنارص من ريلف محافظة 
ديلر الزور ومناطلق يف رشق الفرات، ضمن قواتها.

القلوات ذكرت عرب صفحتها الرسلمية يف “فيس 
بلوك”، السلبت 5 ملن كانلون الثلاين، أن عمليات 
التجنيلد تتم علرب مراكلز تطويع جلرى افتتاحها 
يف إطلار التحضر للدور لها ضملن مناطق رشق 

الفلرات وامتدادها.
ويقلود ملا سلبق إىل الزيلارة التي أجراهلا رئيس 
“تيار الغد”، أحمد الجربلا، إىل العاصمة أنقرة، يف 
كانلون األول 2018، أعاد فيها العاقات والتنسليق 

ملن جديد مع تركيلا بعد قطيعة لسلنوات.
وقلال مصلدر مطللع على زيلارة الجربلا لعنلب 
بلدي، حينهلا، إن الجربا اتفق ملع الجانب الرتيك 
خلال الزيلارة على إعلادة العاقلات ملن جديد، 
وتوصا إىل عمل وتنسليق مشلرتك بشأن مناطق 

الفرات. رشق 
وتعملل “قلوات النخبلة” تحلت قيلادة التحاللف 
اللدويل، وتضلم مقاتلن ملن عشلائر عربية يف 
ديلر اللزور والرقة، وبلرزت مشلاركتها يف معارك 

الرقلة ضلد تنظيلم “الدولة اإلسلامية".
ويبللغ علدد املقاتللن فيهلا حلوايل ثاثلة آالف 
مقاتل، بحسلب ما أعلن الجربا يف شلباط 2017.

مقاتلون سوريون يشاركون في تدريبات تحسًبا لهجوم من قبل 
)AFP النظام على محافظة إدلب - 14 آب 2018 )عمر حاج قدور
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مظاهرة تندد بقتل رائد فارس وحمود الجنيد في مدينة كفرنبل بريف إدلب - 26 من تشرين الثاني 2018 )عنب بلدي(

إدلب - شاديا التعتاع

ال يـزال أثـر اغتيـال رائـد وحمـود حتى 
اليـوم، إذ كانـا مـن الشـخصيات البارزة 
السـلمي  كفرنبـل  مدينـة  حـراك  يف 
السـورية  الثـورة  أحـداث  مطلـع  منـذ 
يف عـام 2011، وحـل خـر اغتيالهـا 
عمـوم  عـىل  بتبعاتهـا  ألقـت  كصدمـة 
الحالـة السـلمية للثورة يف إدلب، وسـط 
تسـاؤالت عن مصر الحراك السـلمي يف 
كفرنبـل يف األيـام املقبلة بشـكل خاص 
وإدلب بشـكل عـام، سـواء برتاجعه عا 
كان سـابًقا او اسـتمراره دون أي تأثـر.

وعـىل مـدار السـنوات املاضيـة، التـي 
إىل  متكـن  الفـارس،  اغتيـال  سـبقت 
يف  الناشـطني  مـن  العـرات  جانـب 
املـدن  أهـم  مـن  جعلهـا  مـن  كفرنبـل 
واملتميـزة  الثـورة  بشـؤون  املهتمـة 
اختـص  والـذي  املـدين،  بحراكهـا 
اهتمت بها  بلوحـات والفتـات تعبريـة 
عـن  تعـر  لكونهـا  املعـارض،  أشـهر 
حالـة سـلمية تهـدف إىل التعبـر عـن 

السـوريني. آراء 

الحراك يتراجع
بعـد أقـل مـن شـهر مـن اغتيـال رائد 
وحمـود تـوارى رسـام الفتـات كفرنبل 
أحمـد جلل عـن األنظـار، بعـد محاولة 
عنـارص "الحسـبة" التابعـة لــ "هيئة 
عقـب  اعتقالـه،  الشـام"  تحريـر 
تهديـدات تعـرض لهـا قبـل أشـهر من 

الناشـطني. اغتيـال 
ينشـط جلـل يف رسـمه للوحـات مدينة 
كفرنبـل منـذ بداية الحـراك الثوري يف 
سـوريا، وقـد شـارك مـع مجموعة من 
أبنـاء مدينتـه، مـن بينهم رائـد وحمود 
اللوحـات  أفـكار  وإنتـاج  بصياغـة 
التـي ترفـع يف املظاهـرات  والالفتـات 

السـلمية.
يـرى جلـل يف حديـث لعنـب بلـدي أن 
"الحـراك السـلمي يف كفرنبـل تراجـع 
اتجـاه  بسـبب  األخـرة  السـنوات  يف 

الثـورة بشـكل عـام للعسـكرة".
األهـايل  يؤمـن  يعـد  "مل  ويقـول، 
بفعاليـة الحـراك السـلمي، فانحـرت 
مـن  قليلـة  فئـة  ضمـن  املظاهـرات 
توقفـت  حتـى  كفرنبـل  يف  الناشـطني 

سـنتني  حـوايل  منـذ  كامـل  بشـكل 
لهـؤالء  األهـايل  تخويـن  بسـبب 
عمـالء  بأنهـم  واتهامهـم  الناشـطني 

دوالر". وعبيـد 
وجـاءت اتهامـات األهـايل بعـد تأثرهم 
"بالدعايـات والشـائعات التـي أطلقتها 
القاعـدة ومخلفاتهـا بهدف شـيطنة أي 

فكـر مغاير لفكرهـم"، بحسـب جلل.
عـادت  املاضيـة  األربعـة  األشـهر  يف 
"املحـررة"  املناطـق  إىل  املظاهـرات 
بعـد  الرتكيـة  بالحايـة  ترحيبًـا 
النظـام  أطلقهـا  التـي  الشـائعات 
السـوري حـول شـن عمليـة عسـكرية 

وريفهـا. إدلـب  عـىل 
لكـن وبحسـب جلـل، فـإن الفـرق بني 
يف  واألخـرة  السـابقة  املظاهـرات 
الثـورة هـو أن األوىل "حركتهـا النخوة 
والرجولـة"، أمـا الثانيـة فكانت بسـبب 
الخـوف مـن اجتيـاح النظـام للمنطقة 
والدليـل أنهـا توقفت مبجـرد الحصول 
عـىل الحايـة الرتكيـة، وزوال محركها 

الخوف. وهـو 
ويوضـح، "بعـد اغتيـال رائـد وحمود 

حرضتهـا  غضـب  وقفـات  خرجـت 
األصدقـاء  مـن  الضيقـة  الدائـرة 
مـن  الناشـطني  وبعـض  واألقـارب، 
خـارج كفرنبل"، مشـرًا "املشـاركة يف 
آخـر مظاهـرة بكفرنبـل ضعيفـة جـًدا 
مـن قبـل األهـايل ومخجلة بعـد رحيل 
رائـد ابـن كفرنبـل وأهـم شـخصية يف 

السـوري". الشـال 

كيف يمكن تجديد الحراك السلمي؟
جانـب  إىل  كفرنبـل،  مدينـة  تعتـر 
املـدن  مـن  النعـان،  ومعـرة  رساقـب 
يف  املظاهـرات  مشـهد  تصـدرت  التـي 
كانـت  التـي  العراقيـل  رغـم  إدلـب، 
تضعهـا "تحرير الشـام" التي تسـيطر 

كامـل. بشـكل  عليهـا 
ظهـرت  وحمـود  رائـد  اغتيـال  وبعـد 
تخـرج  املدينـة، ومل  قليلـة يف  الفتـات 
كانـت  الـذي  النحـو  عـىل  املظاهـرات 

سـابًقا. عليـه 
ومـن وجهـة نظر جلـل، "مـات الحراك 
يعـود  ولـن  الشـباب،  مبـوت  السـلمي 
األشـخاص  معظـم  ألن  أخـرى  مـرة 
الذيـن لديهـم النخـوة وحـس املبـادرة 
الذيـن  هـم  التغيـر  عـىل  والقـدرة 
بـني  هـم  وحاليًـا   2011 يف  خرجـوا 
شـهيد ومعتقـل ومهجـر )...( لن يعود 
إال بظهـور جيـل جديـد يحمـل نفـس 

التغيـر". عـىل  والقـدرة  األفـكار 
"يف  يقـول،  الخـاص  حراكـه  وعـن 
الوقـت الحـايل عمـي منحـر بفضح 
القتلـة والتشـهر بالنـرة عـن طريق 
حسـايب يف فيـس بـوك، ألنـه ال يوجد 
يف الوقـت الحـايل متظاهـر يجرؤ عىل 

رسـومايت". حمل 

راديو "فريش" يستمر 
مل يقتـر الحـراك السـلمي يف كفرنبل 
ورفـع  باملظاهـرات  الخـروج  عـىل 
السـوري  للنظـام  املناهضـة  الالفتـات 
وتنظيـم "القاعـدة"، بل ارتبـط براديو 
"فريـش" الـذي أسسـه رائـد الفـارس 
وكان مديـًرا لـه، وأحـد األسـباب التـي 
تعـرض مـن أجلهـا للتهديـدات بالقتل.

وكانـت "جبهـة النـرة" )املنحلـة يف 

عـىل  أقدمـت  الشـام(  تحريـر  هيئـة 
إحداهـا  مرتـني،  الفـارس  اعتقـال 
حمـود  املصـور  مـع   2014 عـام  يف 
جنيـد عـىل حاجـز يف معـرة النعان، 
العبـد  هـادي  الناشـط  مـع  واألخـرى 
اللـه يف عـام 2016 مـن مقـر الراديو 

كفرنبـل. يف 
يف حديـث سـابق إىل عنب بلـدي، قال 
الفـارس، "الضغـط مـن النـرة ليس 
للتوقـف"،  اضطررنـا  لذلـك  طبيعيًـا، 
مشـرًا إىل أن عمـل الفتيـات يف راديو 
هـو  "املوسـيقا"  وتشـغيل  "فريـش" 
من ذرائـع "النـرة" إلغـالق الراديو.

الحـايل  التنفيـذي  املديـر  ويقـول 
للراديـو، محمـود الرسـالن، إن العمـل 
بعـد  مسـتمًرا  بقـي  املؤسسـة  يف 
استشـهاد رائـد وتوقف الدعـم من قبل 

أشـهر. لسـتة  املنظـات 
ويضيـف، "ال شـك كانـت هنـاك بعض 
خسـارتنا  بسـبب  النفسـية  الوعـكات 
لرائـد، ألنـه كان أًخـا وسـنًدا ومرجًعـا 
إداريًـا، لكـن بتكاتـف الفريـق كـروح 
واحـدة اسـتطعنا تجـاوز هـذه املحنـة 
الفكـرة  تلـك  قدًمـا السـتمرار  واملـيش 
التـي كان دامئًـا يقـول عنهـا الشـهيد 
رائـد بـأن راديو فريـش فكـرة والفكرة 

ال متـوت".
معظـم  عـىل  الدعـم  توقـف  وعـن 
املؤسسـات  قبـل  مـن  املشـاريع 
الداخـل  يف  الغربيـة  واملنظـات 
والخـارج، والـذي كان املتـرضر األكر 
املعارضـة،  اإلعالميـة  الوسـائل  منـه 
رئيـس  البكـور  الـوارث  عبـد  يوضـح 
 "RUB" منظمـة  يف  اإلدارة  مجلـس 
)اتحـاد املكاتـب الثوريـة( أن الدعم من 
قبـل املنظـات عـاد ملـروع واحد هو 
أشـهر. ثالثـة  ملـدة  "فريـش"  راديـو 

بشـكل  "عملنـا  بلـدي  لعنـب  ويقـول 
تطوعـي لفـرتة قاربت سـتة أشـهر منذ 
سـبب  وكان   ،2018 حزيـران  مطلـع 
ذلـك قـرار ترامـب بتوقـف الدعـم عن 
الشـال املحـرر، إذ توقـف الدعـم عىل 
وحملـة  مزايـا  منهـا  عديـدة  مشـاريع 
واملركـز  التدريـب  ومركـز  دفـا  عيـش 
الطبـي وبعـض املشـاريع الصغـرة".

ما مصير الحراك السلمي في كفرنبل 
بعد رائد وحمود

كان عام 2018 ثقياًل على الناشطين اإلعالميين والعاملين في الحراك السلمي في الشمال السوري "المحرر"، إذ شهد مقتل واعتقال العشرات 
منهم على يد مختلف أطراف النزاع في المنطقة، كان أبرزهم الناشط السلمي رائد الفارس وصديقه الناشط حمود جنيد، اللذين اغتيال على يد 

ملثمين في وسط كفرنبل، تشرين الثاني الماضي.

عنب بلدي - الرقة

يف مدينلة الرقة السلورية اعتلاد األطفال عى 
بلرد الشلتاء بعلد أكلر من شلهرين على بدء 
العلام اللدرايس والتحاقهلم مبدارسلهم التلي 

حرملوا منهلا عدة سلنوات.
وبعلد أكلر ملن علام على انسلحاب تنظيلم 
"الدوللة اإلسلامية" ملن مدينلة الرقلة علام 
امللدارس وكأنهلا  العديلد ملن  تلزال  2017، ال 
وسلط سلاحة معركلة مل تنتلِه، بسلبب حاللة 
جانلب  إىل  تعرتيهلا  التلي  والخلراب  الدملار 

املدملرة. األبنيلة  أنقلاض 
الرقلة  مدينلة  أطفلال  يخلوض  وبينلا 
امتحاناتهلم للفصلل اللدرايس األول، انتلرشت 

محملد  الصحفلي  املواطلن  التقطهلا  صلور 
عثلان، يف مدنيلة الرقة، ألطفال يف مدرسلة 
علار بلن يلارس الواقعلة يف حلي هشلام بن 
عبلد املللك جنوب رشقلي مركلز مدينلة الرقة.

التلي نرشهلا عثلان علرب  الصلور،  وتظهلر 
حسلابه الشلخيص يف موقلع "فيلس بلوك"، 
أطفلال  امللايض،  األول  كانلون  ملن   24 يلوم 
املدرسلة وهلم داخلل إحلدى الغلرف الصفيلة 

دون وجلود نوافلذ أو أبلواب للصلف.
وقلال عثلان لعنب بللدي، إن منظمة اسلمها 
الرقلة  مدينلة  يف  تعملل  املسلتقبل"  "صنلاع 
وضعت بالتعلاون مع املجلس امللدين يف الرقة 
نوافلذ مصنوعلة ملن "فيلرب جلاس" )أقلرب 
إىل الباسلتيك( عوًضلا عن الزجلاج، وذلك بعد 

يوملن من نلرشه لصلور من املدرسلة.
وأوضلح عثلان أن مدرسلة علار بلن يارس 
أو  ترملم  مل  ملدارس  علدة  ملن  واحلدة  هلي 
األطفلال  السلتقبال  صالحلة  لتكلون  تؤهلل 
ومدرسلة  األملن  مدرسلة  كحلال  للتعليلم، 
الفلاروق وغرها ملن مدارس األحيلاء الفقرة 
الثيلاب  أن  إىل  املدينلة، مشلرًا  أطلراف  على 
التلي يرتديهلا األطفلال تعتلرب وسليلة التدفئة 

الصغلرة. ألجسلامهم  الوحيلدة 
وسلبق أن رصح عضلو مجللس الرقلة املحي، 
مصطفلى العبلد، لعنلب بللدي، نهايلة شلهر 
كانلون األول املايض، أن عمليلة ترميم املدارس 
امللدارس  ترميلم  مللف  لكلون  ببلطء،  تسلر 
تعملل عليله منظلات دوليلة، مشلرًا إىل أن 

الرتميلم مل يطلل امللدارس املتلررة جزئًيلا.
يف حلن قلال فريلق ملن األملم املتحلدة، يف 
األملم  برناملج  إن  امللايض،  أيللول  ملن   30
ملدارس  سلبع  تأهيلل  على  يعملل  املتحلدة 
يف مدينلة الرقلة شلال سلوريا، إىل جانلب 
خملس ملدارس يف محافظة حلب، وسلت يف 

الحسلكة شلال رشقلي سلوريا.
وتديلر هيئة التعليلم يف املجلس امللدين للرقة، 
اللذي يتبع إداريًا للل "اإلدارة الذاتية" )الكردية( 
مسلتحقات  وتلرصف  التعليميلة  العمليلة 

املعلملن يف امللدارس التلي تلرشف عليها.
ووفًقلا لهيئلة التعليم، فلإن عدد الطلاب الذي 
بللغ  الرقلة  بامللدارس يف محافظلة  التحقلوا 

نحلو 45 أللف طالب.

أطفال الرقة يرتادون مدارس بال أبواب وال نوافذ
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افتتاح مديرية الزراعة في سهل الغاب بريف حماة- 24 من كانون األول 2018 )عنب بلدي(

عنب بلدي - درعا

بالنسلبة  املحروقلات  رشاء  عمليلة  تعقلدت 
ألهلايل درعلا بعلد تطبيلق حكوملة النظلام 
للتلزود  الذكيلة  البطاقلات  نظلام  السلوري 
باملحروقلات، ملا أحلدث تخبطًلا بلن اللجلوء 
إىل البطاقلات أو رشاء املحروقلات من السلوق 

مرتفعلة. بأسلعار  تبيعهلا  التلي  السلوداء 

اعتماد البطاقات الذكية
يف  املعدنيلة  واللروة  النفلط  وزارة  بلدأت 
نظلام  بتطبيلق  السلوري  النظلام  حكوملة 
الوقلود  محطلات  يف  الذكيلة"  "البطاقلات 
كانلون  شلهر  نهايلة  يف  درعلا،  مبحافظلة 
األول امللايض، ووفلق ملا نلرشت اللوزارة عرب 
صفحتهلا على "فيلس بلوك" فلإن البطاقلة 
الذكيلة أصبحلت قيد التفعيلل، اعتبلاًرا من 21 
ملن كانلون األول، ملزملة أصحلاب السليارات 
بامتلاك البطاقلة لتعبئلة مركباتهلم بالوقود.

القلرار  بتطبيلق  الوقلود  محطلات  وبلدأت 
مملن  املركبلات  أصحلاب  تزويلد  ورفضلت 
الميلكون بطاقلة ذكية بالبنزيلن واملحروقات.

املعدنيلة  واللروة  النفلط  وزارة  وحلددت 
الذكيلة  البطاقلة  على  البنزيلن  مخصصلات 
بنحلو 40 ليرتًا يومًيلا عى النحلو التايل: 155 

ليلرتًا شلهريًا لآلليلات الخاصلة تحلت 3000 
الخاصلة  لآلليلات  شلهريًا  ليلرتًا  و175   ،CC
CC 3000، و250 ليلرتًا شلهريًا لآلليات العامة.

أملا الدراجات النارية فُيسلمح لهلا بتعبئة 2% 
ملن الطلب على البطاقلة الذكية بواقلع ثاثة 

ليلرتات يومًيا.
وبلدأ النظام السلوري منذ آب امللايض بتطبيق 
نظلام البطاقلة الذكيلة يف محطلات الوقلود 
يف دمشلق وعلدد ملن املحافظلات السلورية، 
والهلدف منهلا تحديلد املخصصلات ملن مادة 
البنزيلن لآلليلات الخاصلة والعاملة، وضبلط 

الكميلات املوزعلة.

كيف يحصل المواطنون على المحروقات؟
يعتلرب نظلام البطاقلات دخيلًا عى ملا تعّود 
لذللك فلإن  األهلايل يف وقلت سلابق،  عليله 
آليلة عمله ملا زاللت مجهوللة نوًعا ملا لكثر 
ملن املواطنلن، لذلك يتسلاءل كثلرون وفق 
ملا رصلدت عنلب بللدي، علن طريقلة وآلية 

باملحروقلات. والتلزود  التعبئلة  ورشوط 
محطلة  مديلر   وهلو  حسلن"،  "أبلو 
محروقلات يف درعلا، أوضلح لعنلب بلدي أن 
املواطنلن ميكنهلم الحصول على املحروقات 
علن طريلق البلديلات، التلي زودت الحاصلن 
عى دفلرت عائللة بقسلائم 100 ليلرت للعائلة 

يف الشلهر الواحلد.
ولكلن هنلاك العرشات ملن العائات ال سليا 
املتزوجلن خال السلبع سلنوات املاضية، مل 
تسلجل وقائع زواجهلم وال اللوالدات بعدها، 
لخلروج املنطقلة علن سليطرة النظلام، كلا 
أن علرشات ملن عائات املنشلقن علن قوات 
مل  تسلوية  التفلاق  خضعلوا  والذيلن  األسلد 
ملا  العائللة  دفاتلر  اسلتخراج  لهلم  يتسلنَّ 
يحرمهلم ملن املحروقلات الحكوميلة، وفلق 
ملا ذكلر عمر، وهلو أحلد العنارص املنشلقن 

علن قلوات األسلد يف وقت سلابق.
ملن  املحروقلات  رشاء  إىل  عملر  واضطلر 
هلو  علا  مرتفلع  مببللغ  السلوداء  السلوق 
علدم  بسلبب  الحكوميلة  املركلز  يف  عليله 
حصولله على األوراق الرسلمية، كذللك هلو 
الحلال بالنسلبة للعائلات التلي التكفيها الل 

شلهريًا. ليلرت   100

أسعار المحروقات في المنطقة الجنوبية
املنطقلة  يف  املحروقلات  أسلعار  ارتفعلت 
املحروقلات  تزويلد  حلرص  بعلد  الجنوبيلة 
الذكيلة،  البطاقلة  بحاملي  املحطلات  ملن 
وسلجلت ارتفاًعلا ملحوظًلا، وفلق ما رصدت 
عنلب بللدي، إذ وصل السلعر إىل حلدود 400 
للرة لليلرت الواحلد لللازوت، يف حلن يباع 

باملحطلات بلل 250 للرة سلورية.
لللادة  املحروقلات  تجلار  احتلكار  أن  كلا 
الشلتاء  فصلل  يف  عليهلا  الطللب  وزيلادة 
بشلكل  املنطقلة  يف  بارتفاعهلا  أسلهم 

. ع ر متسلا
واملحروقلات هلي قلوام الزراعلة وواحلدة من 
املحافظلة  يف  الفاحلن  للدى  األساسليات 
كل  يف  الحلال  هلو  كلا  سلوريا،  جنلويب 
فاحلي  مخلاوف  وتلزداد  الزراعيلة،  املناطلق 
درعلا مع اقلرتاب موعلد نهاية الشلتاء وبداية 
الربيلع ملن زيلادة أسلعار املحروقات بشلكل 
أكلرب، خاصلة أن معظلم عمليلات اسلتخراج 
امليلاه ملن اآلبلار تعملل على ملادة امللازوت.

"أبو سلامر"، وهلو أحد فاحلي درعا، رفض 
قلال  أمنيلة،  ملخلاوف  الكاملل  اسلمه  ذكلر 
املحروقلات  حلرص  النظلام  إن  بللدي  لعنلب 
لآلليلات املرخصلة ومل يصلدر أي تعميلم من 
مديريلة املحروقلات علن كيفية تأملن املادة 
بانتظلار  "الفاحلون  مضيًفلا،  للمزراعلن، 

املجهلول، اللله يسلرت ملن ارتفلاع جديد".
ملن  كبلرة  كميلة  إىل  امللزراع  ويحتلاج 
املحروقلات لتخديلم األرايض الزراعيلة وفًقا 
لحجلم األرايض وحاجتهلا ونلوع املزروعات، 
كحلال "أبلو سلامر" اللذي قلال إنله يحتاج 

شلهريًا. ليلرت   5000 إىل 

البطاقات الذكية 
تجبر أهالي درعا على شراء المحروقات بأسعار مرتفعة

الحيوانية، النتشال  للزراعة والثروة  العامة  المديرية  افتتاح  الغاب في ريف حماة على  يعّول فالحو منطقة سهل 
سنوات. منذ  المتعثر  الزراعي  القطاع 

فالحو الغاب يعقدون آمالهم 
على مديرية الزراعة الجديدة

ريف حماة- إياد عبد الجواد

افتتحـت املديرية العامـة للزراعة والرثوة 
الحيوانيـة والـري يف قريـة العميقة، يف 
24 مـن كانـون األول املـايض، بحضور 
ممثلـني عـن وزارة الزراعـة يف الحكومة 

املؤقتة. السـورية 
كامـاًل  الغـاب  سـهل  مسـاحة  وتبلـغ 
الخريطـة  بحسـب  هكتـار،  ألـف   50
محافظـة  يف  الزراعيـة  االسـتثارية 
حـاة، ويتميـز بأهميـة زراعيـة تجعله 
مـن أكر مناطـق اإلنتاجيـة الزراعية يف 
سـوريا، وتسـيطر عىل املنطقـة فصائل 
مـن  جـزء  باسـتثناء  الحـر"  "الجيـش 
سـهل الغـاب يقع تحـت سـيطرة النظام 

السـوري.
والـرثوة  الزراعـة  مديـر  وتحـدث 
خالـد  املهنـدس  والـري،  الحيوانيـة 
هيكليـة  عـن  بلـدي  لعنـب  األحمـد، 
املديريـة الجديـدة، التـي تضـم رؤسـاء 
والوقايـة  واإلرشـاد  اإلداريـة  األقسـام 
والدراسـات  والتخطيـط  واإلحصـاء 
والرقابـة واالقتصـاد الزراعـي والحـراج 

الحيوانيـة. والـرثوة 
دوائـر  أربـع  إىل  العمـل  تقسـيم  وتـم 
بحسـب املناطـق التـي تغطيهـا، وهـي: 
املضيـق  قلعـة  ودائـرة  الزيـارة  دائـرة 
كفرزيتـا،  ودائـرة  كفرنبـودة  ودائـرة 
وتتبـع لهـا إرشـاديات زراعيـة إضافـة 
إىل مراكـز ري ومراكـز البيطـرة التابعة 

الحيوانيـة. الـرثوة  لقسـم 
وعـزا األحمد التأخـر يف إنشـاء املديرية 
مناسـبة  ظـروف  وجـود  عـدم  إىل 
لتشـكيلها سـابًقا، مثـل موجـات النزوح 
والوضع األمني السـائد، لكـن اآلن أصبح 

كـون  ملحـة  رضورة  املديريـة  تشـكيل 
املنطقـة زراعيـة بامتيـاز.

أهداف متعددة للمديرية 
يقـول مديـر الزراعـة، إن املديرية تهدف 
بوجـود  الزراعـي  اإلنتـاج  تطويـر  إىل 
جهة تقـوم عىل وضـع سياسـة التنظيم 
الزراعـي، ووضـع الخطـط الزراعية من 
أجـل تطويـر املنطقـة وتحسـني اإلنتاج 
الكـم والنـوع، وذلـك عـر  مـن حيـث 
الزراعيـني  مـن  الكفـاءات  اسـتقطاب 
والبيطريـني من أجل تنظيـم املنطقة يف 
املجـال الزراعـي بشـقيه اإلنتـاج النبايت 

والحيـواين، بحسـب األحمـد.
كـا سـتعمل املديرية عـىل إعـادة الثقة 
مـا بـني الفـالح ودوائـر الزراعـة لسـد 
الثـورة،  فـرتة  خـالل  الغائبـة  الفجـوة 
ومسـاعدة  الزراعـي  العمـل  وتنظيـم 
االحتياجـات  تلبيـة  عـىل  الفالحـني 
األساسـية للزراعـة مـن أسـمدة وبذور، 
إضافـة إىل العمـل عىل تأمـني اللقاحات 
الرضوريـة للـرثوة الحيوانية بالتنسـيق 
السـاحة  عـىل  الفاعلـة  القـوى  مـع 
السـورية مـن مجالـس محليـة وإدارات 
محليـة، بحسـب ما قـال املديـر اإلداري، 

أنـس أبـو طربـوش، لعنـب بلـدي.
املـزارع زكريـا أبراهيـم، أحـد مزارعـي 
سـهل الغـاب، قـال إن الفالحـني عانـوا 
البـذار  تأمـني  صعوبـة  مـن  كثـرًا 
وتريفهـا،  الزراعيـة  للمحاصيـل 
واملبيـدات  األسـمدة  أسـعار  وارتفـاع 
الزراعيـة، وسـعر مـادة املـازوت التـي 
تسـبب ارتفاعهـا بزيـادة تكلفـة حراثـة 

األرض.
وأعـرب إبراهيـم عـن أملـه يف مسـاعدة 

املديريـة الجديدة بتأمني البـذار واختيار 
األصنـاف املناسـبة للمنطقة، واملسـاعدة 
الزراعيـة  الـدورة  خطـة  وضـع  يف 
سـوق  تأمـني  إىل  إضافـة  للموسـم، 
لتريـف اإلنتـاج وعـدم اسـتغاللنا من 

قبـل التجـار.

موسم زراعي مبّشر
وحـول الواقـع الزراعـي يف املنطقة قال 
املديـر اإلداري، أنـس أبـو طربـوش، إن 
ريف حاه الغريب والشـايل يشـتهران 
مـن  األخـرى  عـن  تختلـف  مبحاصيـل 

حيـث النـوع وموعـد الزراعـة، إذ متتاز 
منطقتـا كفرنبـودة وكفرزيتـا وريفهـا 
البطاطـا واملحاصيل  بزراعـة محاصيـل 
العطريـة والقمـح، كـا تعتـر منطقـة 
زراعـة  يف  اسـرتاتيجية  الغـاب  سـهل 

. لقمح ا
األرايض  مسـاحة  املديريـة  وقـدرت 
املتوقـع زراعتهـا بالقمـح ملوسـم 2019 
يف ريـف حـاة بــ 18 ألـف دونـم من 
القمـح القايس )بعـل(، و54 ألـف دونم 
مـن القمـح الطـري )مـروي(، و78 ألف 
دونـم مـن القمح القـايس )مـروي(، أما 

مسـاحة املحاصيـل الصيفيـة والربيعية 
فهـي  زراعتهـا،  املتوقـع   2019 ملوسـم 
دونـم،  ألـف   15 الربيعيـة  البطاطـا 
والـذرة 20 ألًفا، والفاصوليـاء والبندورة 
والخيـار عـرة آالف دونـم لـكل نـوع، 
والفليفلـة 70 ألـف دونـم، والباذنجـان 

70 ألًفـا.
أمـا بالنسـبة للـرثوة الحيوانيـة فتتمثل 
برتبيـة األغنـام واملاعز واألبقـار وبعض 
الدواجن بشـكل محـدود نتيجة الظروف 
النـزوح  وحركـة  باملنطقـة  السـائدة 

املتكـررة، بحسـب أبـو طربـوش.
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عنب بلدي- ريف إدلب

بتاريـخ 19 مـن كانـون األول املـايض، 
عـن  املتطوعـات  مـن  مجموعـة  أعلنـت 
إطـالق مـروع بإمكانيات "بسـيطة"، 
عبـارة عـن منـزل عـريب ُصنعـت أثاثـه 
يف البدايـة مـن صناديـق الحـرب، وزود 
بكتـب جمعتهـا شـابات يف بلـدة معـرة 
"مبدئيـة"  انطالقـة  ليكـون  مريـن، 
مـن  رشيحـة  اهتـام  حصـدت  ملكتبـة 
الطـالب واملهتمـني بالقـراءة يف املنطقة.

تقـول الطالبـة الجامعيـة مـرح األحمـد 
لعنـب بلـدي، إنـه رغـم بسـاطة املكتبة 
وجـدت فيهـا كتبًـا بحثـت عنهـا مطواًل 
يف مدينـة إدلـب، مشـرة إىل أن الجـو 

راحـة  أضفـى  املكتبـة  داخـل  الرقـي 
للقـراء الذيـن ارتادوهـا.

وأضافـت مـرح أن امليـزة األفضـل التـي 
وجدتها يف "أثر الفراشـة" هـي إمكانية 
اسـتعارة الكتـب مجانًـا لحـني االنتهـاء 
مـن قراءتهـا، فضاًل عن تنـوع املحتويات 
بـني الكتـب األدبيـة والعلميـة والروائية 

وقصـص األطفـال وغرها.

بادرة نحو تفعيل الحياة الثقافية
افتتحـت مكتبة "أثر الفراشـة" مبجموعة 
كتـب ال تزيـد عـىل 100 كتاب، ثـم فُتح 
بـاب الترع الـذي القـى إقبااًل كبـرًا من 
قبـل دور النـر العربيـة، بحسـب مـا 
قالـت مديـرة املكتبـة ربـا ياسـني لعنب 

بلـدي، ليتجـاوز مخزونهـا مـن الكتـب 
نحـو 450 كتابًـا بعد أقل من شـهر عىل 

. نطالقتها ا
وأشـارت مديـرة املكتبـة إىل أن الريحة 
املسـتهدفة من املـروع هي فئة النسـاء 
املهتات بالقـراءة، مبن فيهـن الطالبات، 
باإلضافـة إىل افتتاح قسـم لألطفال يحوي 

ألعابًـا ترفيهية وقصًصـا علمية مفيدة.
أهميـة  عـن  ياسـني  ربـا  وتحدثـت 
مشـاريع كهـذه يف الوقت الحـايل، رغم 
اإلمكانيـات البسـيطة املتوفرة، خاصة يف 
ظـل تراجـع توفـر الكتـب "القيمة" يف 
الشـال السـوري خالل سـنوات الحرب 

األخـرة، عـىل حـد تعبرها.
وبلـغ عـدد زوار مكتبـة "أثر الفراشـة"، 

منـذ افتتاحهـا، نحـو عـر نسـاء و20 
بـني  وسـطي،  مبعـدل  يوميًـا  طفـاًل 
مطالعـة داخـل املكتبـة واسـتعارة كتب 
لقراءتهـا يف املنـزل، كـا توفـر املكتبـة 
نـدوات  بعقـد  متثلـت  أخـرى  خدمـات 
ثقافيـة وجلسـات ملناقشـة الكتـب التـي 

متـت قراءتهـا.
يف  الثقـايف  بالقطـاع  االهتـام  وتزايـد 
إدلـب مؤخـرًا، عـر مشـاريع  محافظـة 
هدفهـا مـلء الفـراغ الثقايف الـذي خلفته 
"بنفسـج"،  منظمـة  أطلقـت  إذ  الحـرب، 
الشـهر املايض، حملـة إلثراء مكتبـة املركز 
الثقـايف يف املدينـة، تحت اسـم "شـاركنا 

كتابـك"، ومدتهـا شـهر واحـد فقط.
الحملـة، املسـتمرة حتـى 18 مـن كانون 

التـرع  بـاب  فتحـت  الحـايل،  الثـاين 
متوجهـة  الثقـايف،  للمركـز  بالكتـب 
نحـو األفـراد ودور النـر داخل سـوريا 
وخارجها، بحسـب مـا قال منسـق فريق 
الحايـة يف املنظمـة، إبراهيـم رسميني، 

بلدي. لعنـب 
كـا سـعت املنظـات املدنيـة واملجالس 
الجانـب  تفعيـل  إىل  إدلـب  يف  املحليـة 
الثقـايف  املركـز  ترميـم  عـر  الثقـايف 
إىل  باإلضافـة  لـه،  التابـع  واملـرسح 
افتتـاح املتحـف الوطنـي يف املدينة، يف 
 2013 عـام  إغالقـه  بعـد  املـايض،  آب 
بسـبب العمليات العسـكرية يف املنطقة، 
والعبـث  والرسقـة  للنهـب  وتعرضـه 

والتخريـب.

"أثر الفراشة"..مكتبة روادها من النساء واألطفال

شخصان من ذوي االحتياجات الخاصة يمارسون لعبة الشطرنج داخل المركز - 2 كانون الثاني 2019 )عنب بلدي(

عنب بلدي- ريف حلب

صنـاع  "دار  اسـم  املركـز  عـىل  أطلـق 
 2018 نيسـان  شـهر  ومنـذ  األمـل"، 
ذوي  رعايـة  عـىل  يعمـل  اليـوم  حتـى 
االحتياجـات الخاصـة واملسـنني وتقديم 
خدمـة العـالج الفيزيـايئ وتعليـم الصم 

واملكفوفـني. والبكـم 
أحـد  وهـو  مكفـوف،  شـاب  محمـد 
املدرّسـني يف املركـز قـال لعنـب بلـدي 
مركـز  يف  "بريـل"  لغـة  تعلـم  إنـه 
مبدينـة حلب سـابًقا، ويعمـل حاليًا عىل 
تعليمهـا لعـدد مـن الشـبان، يف خطوة 

تسـهل عليهـم التأقلـم مـع الواقـع الذي 
فيـه. يعيشـون 

وأوضـح الشـاب أن تعليـم اللغـة يعتمد 
عـىل برنامـج ناطـق عـر املوبايـل إىل 
جانـب طرق أخـرى تعطـى أساسـياتها 

يف قاعـات التدريـس.

ما هي لغة "بريل"؟
للرمـوز  عـرض  هـي  "بريـل"  لغـة 
سـت  باسـتخدام  والرقميـة  األبجديـة 
نقـاط ميكـن تحسسـها باللمـس لتمثيل 
كل حـرف وعـدد، مبا يف ذلك املوسـيقى 

والعلـوم. والرياضيـات 

وهي نظام الكتابة املسـتخدمة للمكفوفني 
أو ضعـاف البر عن طريـق اللمس، فهي 
ليسـت لغـة مبعنـى الكلمـة وإمنـا نظام 
يسـاعد يف تسـهيل طرق القـراءة لكل من 

املكفوفـني وضعـاف البر.
وسـميت لغـة "بريـل" بهذا االسـم تيمًنا 
باسـم مخرتعهـا يف القرن التاسـع عر 
لويـس بريـل، الـذي فقـد بره بسـبب 
الطفولـة  مرحلـة  يف  لحـادث  تعرضـه 
عندمـا كان يف الـ 15 مـن عمره يف عام 
1824، مـا جعله يسـعى إىل اخرتاع لغة 
"بريل" يف األبجدية الفرنسـية ملساعدته 

عىل القـراءة.

النوتـة  بكتابـة  لويـس  قـام  كـا 
.1829 عـام  يف  املوسـيقية، 

أحـرف "بريـل" هـي أحـرف مسـتطيلة 
التـي  "الخاليـا"  بــ  تسـمى  صغـرة 
الواضحـة  املطبـات  عـىل  تحتـوي 
بـ"النقـاط  تسـمى  والتـي  الصغـرة 

املثـارة".
لغـة  يف  الهجائيـة  الحـروف  تختلـف 
"بريـل" مـن لغـة إىل أخـرى باختالف 
ورموزهـا،  املطبوعـة  الكتابـة  أنظمـة 
وعـالوة عـىل ذلـك، تـأيت لغـة "بريل" 
يف اللغـة اإلنكليزيـة بثالثـة مسـتويات 

مـن الرتميـز.

 ثالثة أقسام 
يتألـف مركـز "صنـاع األمـل" من عر 

غـرف تنقسـم إىل أربعة أقسـام.
وبحسـب عبـد الكريـم اليوسـف، أحـد 
اإلداريـني يف املركـز، القسـم األول هـو 
إداري إلحصاء وتوثيـق ذوي االحتياجات 
الخاصـة يف مدينة اعـزاز، بينا يختص 
القسـم الثـاين برعايـة املسـنني وتقديم 
إىل  باإلضافـة  لهـم  الطبيـة  الخدمـات 

واملرب. املـأكل 
أمـا القسـم الثالـث، فأوضـح اليوسـف 
الفيزيائيـة،  للمعالجـة  مخصـص  أنـه 
إىل جانـب القسـم األخـر واألهـم وهـو 
مخصـص لتعليـم املكفوفـني ودمجهـم 
يف املجتمـع، ويتـم تأمني خدمـة الذهاب 

واإليـاب ملنازلهـم.
ويبلغ عـدد األشـخاص ذوي االحتياجات 
الخاصـة يف املركز حوايل 231 شـخًصا، 
املنظمـة  قدمـت  اليوسـف  وبحسـب 
الداعمـة للمركـز سـيارة، يرتكـز عملهـا 
بشـكل خـاص باحتياجـات املكفوفـني، 
إذ تقـوم بجلبهـم إىل املركز مـن منازلهم 
وتعيدهـم بعـد االنتهـاء مـن الحصـص 

الدراسـية.
وتحتفـي منظمـة األمـم املتحـدة باليوم 
العاملـي للغـة "بريـل" يف الرابـع مـن 
وسـط  عـام،  كل  مـن  الثـاين  كانـون 
انتشـار هـذه اللغـة يف معظـم قطاعات 
بعـد  أوروبـا،  يف  خصوًصـا  الحيـاة، 
صـدور قرار مـن االتحـاد األورويب عام 
2005 يحـث عىل اسـتخدام هـذه اللغة.

وكانـت الجمعيـة العامـة لألمـم املتحدة 
 ،2018 الثـاين  تريـن  يف  اعتمـدت، 
كانـون  مـن  الرابـع  بتخصيـص  قـراًرا 
الثـاين مـن كل عـام ليكـون يوًمـا عامليًا 
للغـة "بريـل"، وذلـك ابتـداء مـن العام 
الحـايل 2019، لرفع الوعـي بأهمية هذه 
اللغـة كوسـيلة للتواصل مـع املكفوفني.

"صناع األمل".. 

مركز في ريف حلب لتعليم المكفوفين بلغة "بريل"
منذ مطلع العام الماضي يتلقى شبان مكفوفون تعليم طرق القراءة بنظام لغة "بريل" في مركز متخصص بمدينة اعزاز في ريف حلب الشمالي 

افتتحته منظمة "iHH" التركية كأول مركز متخصص يعنى بذوي االحتياجات الخاصة بشكل عام والمكفوفين بشكل خاص.

ترتاد الشابة مرح األحمد مكتبًة انتظرها رواد األدب والقراءة لفترة طويلة في بلدة معرة مصرين شمالي مدينة إدلب، لتكون 
واحدة من مجموعة نساء شكلن الشريحة المستهدفة ضمن مشروع تطوعي حمل اسم "أثر الفراشة"، تلك المكتبة التي افتتحت 

مؤخًرا في البلدة.
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عنب بلدي - إدلب

نازحـون  أطلقهـا  إنسـانية  نـداءات 
سـوريون عـىل خط الشـال السـوري 
الحـدودي مـع تركيـا، بعـد أن اقتلعت 
املطريـة خيامهم  والعواصـف  السـيول 
مخلفـة أرضاًرا ماديـة جسـيمة، فضـاًل 
عـن محارصتهـم داخل رقع مـن الطني 

أدت إىل إغـالق الطرقـات أمامهـم.

يف  االسـتجابة  منسـقي  أرقـام  تشـر 
العاصفـة  أن  إىل  السـوري  الشـال 
املطريـة التـي رضبـت املنطقـة، نهاية 
كانـون األول املـايض، تسـببت بإلحاق 
عائلـة   6500 مـن  بأكـرث  الـرضر 
نازحـة، يف حـني وصـل عـدد الخيـام 
كامـل  بشـكل  السـيول  جرفتهـا  التـي 
خيمـة،   220 إىل  أطمـة  مخيـات  يف 
وأغرقـت ميـاه األمطـار مـا يزيـد عىل 
املنسـقني. أرقـام  550 خيمـة، حسـب 

التواصـل  مواقـع  عـر  حمـالت 
االجتاعـي ونـداءات اسـتغاثة أطلقتها 
املجالـس املحلية يف الشـال السـوري 
للتحـرك  اإلنسـانية  باملنظـات  دفعـت 
سـكان  تصيـب  أزمـة  احتـواء  نحـو 

لهـم  يحمـل  عـام  كل  يف  املخيـات 
مطالـب  وسـط  وحـر،  بـرد  أزمـات 
سـبع  منـذ  مسـتمرة  معانـاة  بإنهـاء 
سـنوات، وصـل فيهـا عـدد النازحـني 
مليـون   11 مـن  أكـرث  إىل  داخليًـا 

األمميـة. األرقـام  بحسـب  سـوري، 
اإلغاثيـة"  أعلنـت "مؤسسـة رحمـة  إذ 
عـن بنائها مـأوى بالقرب مـن مخيات 
الشـايل،  إدلـب  ريـف  يف  أطمـة 
داخـل  املتـرضرة  العائـالت  السـتقبال 
االسـتجابة  خطـة  ضمـن  املخيـات، 
 2018- لعامـي  عنهـا  أعلنـت  التـي 

.2 0 1 9
فريـق  مسـؤول  قـال  مـا  وبحسـب 
الشـال  مخيـات  يف  املؤسسـة 
بلـدي،  لعنـب  السـوري، عـي خلـف، 
كرفانـات  عـن  عبـارة  املـأوى  فـإن 
العائـالت  جميـع  تسـتوعب  مؤقتـة 
املتـرضرة يف مخيـات أطمـة، عىل أن 
اليوميـة  املسـتلزمات  كل  تقديـم  يتـم 

وتدفئـة. ورشاب  طعـام  مـن  لهـم، 
أيًضـا  تشـمل  الخطـة  أن  وأضـاف 
تخفيـف األعبـاء املاديـة عـن العائـالت 
جـراء  تـرضرت  التـي  البسـيطة 
العواصـف املطريـة يف مناطـق أخرى 

التـي  وسـلقني،  الجـوز  خربـة  مثـل 
أيًضـا. الفيضانـات  طالتهـا 

مخيـات  بأغلـب  األرضار  ولحقـت 
الشـال السـوري، خاصة مخيـم أطمة 
والعمـر واألنفـال والصابريـن والويس 
ومخيـات رساقـب ومخيـات رشقـي 
معـرة النعـان، وغرهـا مـن املخيات 
تلـك  سـكان  عـدد  ويبلـغ  العشـوائية، 
ألـف   70 نحـو  مجتمعـة  املخيـات 

. زح نا
"بنفسـج"  منظمـة  أعلنـت  بدورهـا، 
بهـا  خاصـة  اسـتجابة  خطـة  عـن 
تتضمـن  املتـرضرة،  املخيـات  داخـل 
عـزل أربعـة آالف خيمـة بشـكل كامل، 
خيمـة  ألـف  اسـتبدال  إىل  باإلضافـة 
رضبـت  التـي  السـيول  مـن  تـرضرت 

الشـايل. حلـب  ريـف  مخيـات 
مـن  مجموعـة  سـتنظم  حـني  يف 
املؤسسـات السـورية ووسـائل اإلعـالم 
وقفـة  املـدين  املجتمـع  ومنظـات 
مـن   13 يف  تبـدأ  وحملـة  تضامنيـة 
كانـون الثـاين الحـايل، هدفهـا التنبيه 
إىل األوضـاع املأسـاوية التـي يتعرض 
السـوريون كل شـتاء،  النازحـون  لهـا 
أدىن  اىل  تفتقـر  مخيـات  ضمـن 

اإلنسـانية. الحيـاة  مقومـات 
أمـا عـىل مواقـع التواصـل االجتاعي، 
منـارصة  حمـالت  ناشـطون  فأطلـق 
املخيـات  سـكان  مـع  للتضامـن 
عـر  العـامل،  إىل  صوتهـم  وإيصـال 
سـكان  مـع  “نحـن  وسـم  إطـالق 

مسـؤولون". و"كلنـا  املخيـات” 
ويسـيطر عـىل عموم املناطق السـورية 
طقـس بـارد وهطـوالت غزيرة، وسـط 
إىل  املنطقـة  تتعـرض  بـأن  توقعـات 
خـالل  وثلجيـة  مطريـة  عواصـف 
الشـتاء الحـايل، خاصـة يف املرتفعات.

فيضانات وسيول.. 

خطة استجابة "طارئة" في مخيمات الشمال السوري

طفل في مخيم المرج بعد العاصفة المطرية بريف حلب الشمالي - 27 كانون األول 2018 )عنب بلدي(

مرور شاحنات عبر معبر مورك بعد فتحه في ريف حماة - 2 من تشرين الثاني 2018 )عنب بلدي(

بوابات على مناطق سيطرة  بأربع  المعارضة،  الخاضعة لسيطرة فصائل  السوري،  الشمال  إدلب في  تحتفظ محافظة 
الحدودي أكبر  الهوى  باب  التركي من معبر  الجانب  السوري، تنتشر جنوًبا وشرًقا وغرًبا، كما تنفتح على  النظام 

الشام  2017 بعد مواجهات مع "حركة أحرار  المعابر في سوريا، والذي أحكمت "هيئة تحرير الشام" السيطرة عليه عام 
لـ "إدارة مدنية ال تتبع ألي طرف". اإلسالمية"، وقالت إنها سلمته 

مدنًيا واقتصادًيا.. 

"حكومة اإلنقاذ" تمسك بمعابر إدلب

عنب بلدي - إدلب

وبحسـب مـا قـال مصـدر مطلـع عىل 
عمـل معر بـاب الهـوى فـإن "اإلدارة 
املدنيـة تابعـة إلدارة إدلـب، والتي تتبع 
العائـدات  كل  وتذهـب   )...( للهيئـة 
املاليـة إليها تحت مسـميات مؤسسـات 

. " نية مد
مل  املاضيـة  األشـهر  مـدار  وعـىل 
يتوقـف العمـل عـر املعابـر تجاريًا أو 
إنسـانيًا، عـدا معـر مـورك يف ريـف 
حـاة الشـايل، والـذي أغلقـه النظام 
السـوري، أواخـر العـام املـايض، دون 

األسـباب. توضيـح 
املعابـر  عـىل  السـيطرة  واختلفـت 
الفصائـل  بـني  إدارتهـا  وطريقـة 
املحافظـة،  يف  العاملـة  العسـكرية 
الشـام"  "تحريـر  أمسـكت  فبينـا 
إىل  إضافـة  والعيـس  مـورك  معـري 
بـاب الهـوى، بقي معـر قلعـة املضيق 
الشـام  أحـرار  "حركـة  يـد  تحـت 
"الجبهـة  يف  املنضويـة  اإلسـالمية" 

للتحريـر". الوطنيـة 
الديـن  نـور  عملـت "حركـة  يف حـني 
املنصـورة  معـر  إدارة  الزنـي" عـىل 
الواصـل مـع مناطـق النظـام يف ريف 
حاليًـا  اإلدارة  لتنتقـل  الغـريب،  حلـب 
توسـعها  بعـد  الشـام"  "تحريـر  إىل 
مبوجـب  لحلـب  الغـريب  الريـف  يف 
املواجهـات التـي شـهدتها املنطقـة يف 

املاضيـة. األيـام 

"حكومة اإلنقاذ" تتحرك
مـع مطلـع عـام 2019 وبعـد أقـل من 
الـذي  الـوزاري  التعديـل  مـن  شـهر 

التابعـة  التأسيسـية  الهيئـة  أجرتـه 
لـ"حكومـة اإلنقـاذ"، والـذي أدى إىل 
تقليـص عـدد الـوزارات مـن 11 وزارة 
إىل تسـع وزارات، بـدأت األخـرة بعدة 
يف  املعابـر،  عمـل  لتنسـيق  خطـوات 

للتحكـم بهـا بشـكل كامـل. خطـوة 
وقال وزيـر االقتصـاد يف "الحكومة"، 
محمـد األحمـد، إن معابر إدلب تنقسـم 
التجاريـة  للحركـة  األول  نوعـني،  إىل 
الهـوى  بـاب  كمعـر  واإلنسـانية 

فقـط. للتجـارة  واآلخـر  الحـدودي، 
أن  بلـدي  لعنـب  األحمـد  وأضـاف 
بالتنسـيق  تجـري  التجاريـة  الحركـة 
للجـارك"،  العامـة  "اإلدارة  مـع 
التابعـة  املؤسسـات  إحـدى  وهـي 
تنسـيق  يجـري  بينـا  لـ"الحكومـة"، 
حركـة األشـخاص بالتعاون مـع اإلدارة 
العامـة للهجـرة يف "وزارة الداخليـة".

عائـدات  تنصـب  األحمـد  وبحسـب 
املعابـر عـىل العمـل الخدمـي، وخاصة 
ترميـم الطـرق الدوليـة، وكذلـك مكتب 
نقـل  يؤّمـن  الـذي  البضائـع  نقـل 
البضائـع مـن وإىل املناطـق املجـاورة 
إحصائيـات  وجـود  دون  وحايتهـا، 
التـي  العائـدات  حجـم  عـن  دقيقـة 

املعابـر. تدخلهـا 
وتشـكلت حكومـة اإلنقـاذ يف تريـن 
2017، وفرضت نفسـها وبدأت  الثـاين 
بتسـلم زمـام املنطقـة إداريًـا وخدميًا، 
مـا فتـح البـاب أمـام تسـاؤالت حـول 
ظـل  يف  خاصـة  املنطقـة،  مسـتقبل 
وجـود حكومـة أخـرى هـي "الحكومة 

املؤقتـة".
بأنهـا  اإلنقـاذ"  "حكومـة  وتُتهـم 
واجهـة لـ"هيئـة تحريـر الشـام" التي 

يف  املنطقـة،  مفاصـل  عـىل  تسـيطر 
حـني يعترهـا آخـرون "رضورة إلنقاذ 
التـي  التعقيـدات  ظـل  يف  إدلـب"، 

. تعيشـها

ما مصير المعابر؟
اإلنقـاذ"  "حكومـة  خطـوات  تـأيت 
فيـا يخص تنسـيق عمـل املعابـر، مع 
رسيـان اتفـاق "سـوتيش"، املوقّع يف 
بإنشـاء  قـى  والـذي   ،2018 أيلـول 
منطقـة عازلـة بـني النظـام واملعارضة 
بإدلـب  املـارة  الدوليـة  الطـرق  وفتـح 
وهي دمشـق- حلب، والالذقيـة- حلب.

الصـورة  تتضـح  مل  اليـوم  وحتـى 
مـن  الثـاين  البنـد  لتطبيـق  الكاملـة 
الدوليـة،  الطـرق  االتفـاق، وهـو فتـح 

كـا مل يتبني مسـتقبل املعابـر الواقعة 
عـىل حـدود إدلـب مـن جهـة النظـام 

السـوري.
وبحسـب األحمـد، يتعلق مصـر املعابر 
مبسـتقبل املنطقة كاملة، مشـرًا إىل أن 
معـر العيـس يف ريف حلـب الجنويب 
عـر  العمـل  أمـا  اآلن،  حتـى  يعمـل 
معـر مـورك فهـو متوقف، و"تسـعى 
حكومـة اإلنقـاذ إىل فتحـه، مـا يخفف 
األعبـاء عـىل التجـار، وينعكـس عـىل 

سـعر السـلعة للمواطـن".
نـرت  اإلنقـاذ"  "حكومـة  وكانـت 
2018، قالت  بيانًـا، يف ترين الثـاين 
فيـه إن فتـح معر مـورك جاء "سـعيًا 
لتخفيـف األعباء عـن أهلنـا يف املناطق 
األمنيـة  للجهـود  واسـتكااًل  املحـررة، 

الليـل  واصلـت  التـي  والعسـكرية 
بالنهـار"

تـم  املعـر  أن  "الحكومـة"  وأضافـت 
الحركـة  إنعـاش  يخـدم  "مبـا  فتحـه 
يف  مسـتواها  ويرفـع  االقتصاديـة، 
املناطـق املحـررة"، مشـرًة إىل "جهود 
قـام بهـا املكتـب االقتصـادي يف ريف 

حـاة مـن أجـل فتـح املعـر".
وفيـا يخـص معـر العيس الـذي يقع 
يف الريـف الجنـويب لحلب بـني منطقة 
العيـس والحـارض، قالت مصـادر أهلية 
لعنـب بلـدي إن الحركة التجارية تسـر 
عـره بشـكل متواصـل، مشـرًة إىل أن 
"سـيارات محملـة بالبضائـع تدخل كل 
يومـني من مناطـق سـيطرة النظام إىل 

املعارضة". مناطـق 
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محمد رشدي شربجي

امللرء لكثر بداهة وذكاء  ال يحتاج 
ليكتشلف أن السياسلة العربية -عى 
فرض وجودها أساًسلا- يف مواجهة 
إيلران عى مر العقود السلابقة منيت 

الجمهورية  وأن  الذريع،  بالفشلل 
الحرب  املنهكة من  اإلسلامية 

1988، والحصار  العراقيلة يف عام 
باتت ذات  الخانلق بعده،  االقتصادي 

نفوذ ال يسلتهان به يف عدة دول يف 
العريب. املرشق 

العريب  النظام  أن  والحقيقلة 
املهلووس بالبقاء، مهلا كان الثمن، 

هو من فتح بلاب العامل العريب 
إليران على مرصاعيه، فقد ظن 

العلرب أنهم بتخليهم علن القضية 
الفلسلطينية يف كاملب ديفيد عام 

1978 سلريحون أنفسهم من 
عنلاء قضية مسلتحيلة الحل، ولكن 

القضيلة التلي أخرجها العرب من 
البلاب اقتحمت عليهلم البيت من 

. ك لشبا ا
الثورة  بداية  منلذ  الخميني  أدرك 

اإلسلامية أن القضية الفلسلطينية 
هلي مفتاح العامل العلريب، وبتبنيه 

أقصاه  لها اسلتطاع اخرتاقه من 
إىل أقصاه، وهو ملا فهمه حافظ 

األسلد أيًضا، الذي رأى أن حالة "ال 
حرب وال سلام" هي أنجع من حالة 

السلام، وبطبيعلة الحال من حالة 
العواقب. الحرب غلر محمودة 

وقد جنى األسلد ومعه إيران مثار 
اليوم  فسلتجد  السياسة،  هذه 

برغم جرامئه  األسلد  لبشار  مؤيدين 
من كل العلامل العريب أكر من أي 

حاكم عريب آخلر، وال يهم املانعون 
هنا أن األسلد قتل من السورين 
والفلسلطينين أضعلاف ما فعلت 

إرسائيل، وال أن الفلسلطينين أحسلن 
حااًل من السلورين تحت حكم 

األسد، فالشلعارات هي األهم، وهو 
ما فهمه نظام األسلد. 

قضيلة ثانية اسلتفادت منها إيران 
العريب هي  العامل  للسليطرة عى 

اسلتغال مظلومية الشليعة العرب 
ناجم عن غياب  لصالحها، وهلذا 

الدميقراطيلة عدو األنظملة العربية 
اللدود، وبلدل أن تعالج األنظمة 

الداخلية بحلوار مجتمعي  مشلاكلها 
تجاهل  سليايس حقيقي، قررت 
القضية وامللي قدًما يف غيها 

وظلمهلا وهو ما أفاد إيلران بنهاية 
املطاف.

كانلت الثلورات العربية ضد كل هذا، 
ضلد بيع القضية وضلد املتاجرة بها، 
إيران وأمريكا،  ضد االسلتبداد وضد 

ولكن حصل ملا حصل، واليوم 
النظام العريب سلرته األوىل،  يعود 

إماراتية  العلرب مببادرة  ويهرع 
العاقات مع األسلد، وتنسيق  إلعادة 

أكر مع إرسائيلل، وإيغال يف الظلم، 
وهلو ما لن يفيلد يف نهاية املطاف 

إال إيران ونظاًملا عربًيا يف غرفة 
اإلنعاش.

العمل 
لصالح إيران

سوريا ولجنة تصفية االستعمار

إبراهيم العلوش

بالرغلم من وجود بشلار الجعفري، يف لجنة 
تصفية االسلتعار كمقّرر، فإن واقع سلوريا 

صلار واضًحا للعيان بأنها دولة مسلتعمرة 
من قبل روسليا ومن قبل إيران، وصار بشلار 

األسد مبثابة خادم سليدين، وتربهن عى 
هلذا الواقع ترصيحات الدولتن املسلتعمرتن 

بكون سلوريا وثرواتها، صارت ملكًا لها.
تأسسلت لجنة تصفية االسلتعار يف األمم 

املتحلدة مبوجب قلرار الجمعية العامة 1514 
)د15-( املؤرخ يف 14 كانون األول/ديسلمرب 

24 دولة وأعطيت  1960. وهي تتأللف من 
مهلة 50 سلنة لتصفية االسلتعار، وقد تم 

تجديد واليتها ملدة عرش سلنوات يف عام 
2020، وعى قادة  2010، تنتهلي يف عام 
العلام لألمم املتحدة  اللجنة، وعى االمن 

تقديلم تقارير منتظملة عن وضع األقاليم 
املسلتعَمرة، وبيان وضعها والخطوات  والدول 

التي يتوجب اتخاذها بشلأن هذه الدول 
واألقاليم.

وحتًا مل تؤسلس األمم املتحلدة هذه اللجنة 
من أجل بشلار الجعفري، وأمسلياته الشعرية 
التلي يلقيها يف األمم املتحلدة، والتي تتضمن 

تاوة أشلعار لنزار قباين، وحبه لدمشق، 
والتي صارت سلبية بيد اإليرانين، والروس، 

منذ أن قرر نظام األسلد عدم االستجابة 
السوري، واالستعانة  الشلعب  ملطالب 

بالجيوش واملليشليات األجنبيلة للحفاظ عى 
الحكم. كريس 

مع نظام بشلار األسلد برز جيل جديد من 
املسلتعمرين، فلم تعد قامئة الدول املسلتعِمرة 

تخضلع ألمريكا ولربيطانيا ولفرنسلا، بل 
صارت روسليا وإيران ضيوًفا جدد يف قامئة 
الدول االسلتعارية، وسواء كانت هذه الدول 

الوكالة  الجديدة، تقوم بدور  االسلتعارية 
أنها تقوم بذلك لوحدها،  أم  االسلتعارية، 

وملصالحها، فإن واقع الحال يف سلوريا 
ينطبق عى وصف سلوريا كدولة مسلتعَمرة 

من قبل اللروس واإليرانين، ويتوجب أن 
تقلوم الجهات الحقوقيلة الثورية، بتوصيف 

هذه الحالة بشلكل قانوين، ورفعها إىل 
األملم املتحدة لعرضها على لجنة تصفية 

الجعفري صار مندوب  االستعار. فبشلار 
دولة مسلتعَمرة من قبل روسيا وإيران، ومل 

يعد ميثل دولة مسلتقلة، منذ أن قرر بشلار 
األسلد قتل املتظاهريلن، وتدمر املدن وتهجر 
السلكان، الذين فلّر نصفهم من وطأة الدمار، 

والتخريلب، والتعذيب الذي ينفذه نظام األسلد 
الدول املسلتعمرة، وهي  بإرشاف وبتوجيه من 

روسيا وإيران بشلكل رئيي، بعد انسحاب 
األمريلكان من رشق الفرات وبعد أن فرغوا 

بدورهلم من تدمر حوارضه بالتعاون مع 
واإليرانين. الروس  ومشغليه  النظام 

فالرئيس السلوري يتم استدعاؤه من قبل 
الروس اىل قاعلدة حميميم ليقابل وزير الدفاع 
الرويس، وهلذا مامل يقبله مثًا، رئيس الوزراء 

العراقي االسلبوع املايض، عندما زار الرئيس 
األمرييك ترامب قاعدة عن األسلد يف العراق.
اليوم يتم تقاسلم الروات واألرايض وحتى 

القلوى الحاكمة، فعلي مملوك مع طاقم 
التعذيب والتشلليح الذي يتبلع له، صار ملكًا 

إليران، وكذلك الحلرس الجمهوري والفرقة 
الدفاع  اىل ميليشليا  باإلضافة  الرابعة، 

واألفغانية،  اإليرانية،  وامليلشليات  الوطني، 
والعراقيلة، وحزب الله، الذيلن يحتلون ألوف 
القرى والبلدات يف طول سلوريا وعرضها، 
الذي ال يقل  التبشلر الطائفي  وميارسون 
إرهابًا عن التبشلر الداعلي، حيث يتفق 

الطرفلان عى الحرب يف املايض االفرتايض، 
وليس يف الحلارض، وال الحرب من أجل بناء 

أبًدا. املستقبل 
أما الروس فقد اسلتولوا عى البرتول، 

والغاز، والفوسلفات، واملوانئ يف طرطوس، 
الحربيلة، واملطارات وأهمها  والقواعد 

حميميم، وغلره العرشات من املطارات، 
والقطعات العسلكرية، التي تدار من موسلكو 

مبارشة، باإلضافلة اىل الفيلق الخامس، 
وميليشليات النمر وغلره من الخونة، ومن 

الرويس. العماء للمسلتعمر 
روسيا أسلتولت عى االرايض السورية، 

وحولتها إىل مختلربات لتجريب أكر من 
300 نوع من أنواع االسللحة ولتدريب أكر 
70 ألف عسلكري من الجنود والضباط  من 

والطياريلن الروس كا نقللت صحيفة عنب 
3 كانون  بلدي عن وزيلر الدفاع الرويس يف 

2019، كل ذلك فوق املدن والقرى  الثلاين 
التي تم تهجر أهلها باألسللحة الكاسليكية، 

وغر الكاسليكية من كياويلة، وتكتيكية، 
ال تلزال مجهولة اآلثار عى األرض، وعى 
البرش يف املسلتقبل، فقلد ميتد تأثر هذه 

األسللحة لعرشات السنن ودون توثيق ودون 
مطالبلات قانونيلة بالتعويض عى املتررين 

من الشلعب السوري، ودون سوق املجرمن 
من نظام األسلد، ومن النظام الرويس، ومن 

الجرائم،  اإليلراين، ملحاكمتهم عى  النظام 
التلي ال يزاللون يرتكبونها كل يوم، دون رادع 

أخاقي. أو  قانوين 
املطالبلة بإحالة الوضع السلوري إىل لجنة 

تصفية االسلتعار، يعتلرب خطوة دفاعية 
عن املتررين السلورين من هذه الهجمة 

بل  للنظام،  التي سلهلت  االستعارية، 
وشلاركت مع النظام، يف هذا التدمر 

والتهجلر ظًنا منها أنهلا بريئة ما يطال 
الشلعب السوري من خسلائر كبرة، فتوصيف 

سوريا كدولة مسلتعَمرة من قبل الروس 
واإليرانيلن، يحّملهم ملع النظام وزر الجرائم 
املروعة التي ارتكبوها بحق الشلعب السلوري، 

وال يزالون يرتكبلون املزيد منها.
السورية  الثورة  نشلطاء وتنظيات 

غر قادرين عى صد األسللحة والقوى 
االسلتعارية، ولكن من املمكن كسلب املعركة 

القانونيلة، وتحميل اللدول املعنية وزر ما 
ارتكبته، مهلا كانت هذه الدول قوية، 

وغر آبهة بالشلعب السوري، وال بكرامة 
السلورين، وال ببادهم التي صارت، وبكل 

أسلف، أرًضا للخراب، ولتجريب االسلحة، 
وللتبشلر الطائفي. 

)unwatch( 2018 ممثل سوريا في األمم المتحدة بشار الجعفري - 22 شباط
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"كان يعلود إيّل منتفخ الوجله مزرًقا، 
التلي  الصفعلات  علرشات  بسلبب 
لهلا دفعلة واحلدة، وكانلوا  يتعلرض 
على  ويوقفونله  عينيله  يعصبلون 
حائلط ليربلوه بقلارورات زجاجية 

العاريتلن". قدميله  على 
هكلذا تصف واللدة محمد لعنلب بلدي 
طلرق التعذيلب التلي تعرض لهلا ابنها 
يف أثنلاء اعتقلال العائللة كامللة لدى 
فصيلي "االتحلاد اإلسلامي ألجنلاد 
لفلرتة  الرحملن"،  و"فيللق  الشلام" 

سلنوات. األربع  تجلاوزت 
وكانلت أم محملد قلد اعتقللت وهلي 
ملع  بتلوأم  األول  الشلهر  يف  حاملل 
"التعاملل  بتهملة  وابنهلا،  زوجهلا 
أخلذ  يتلم  أن  دون  النظلام"  ملع 
توقيعهلم على أي ضبلط، أو يُسلمح 
عنهلم،  يدافلع  محلاٍم  بتوكيلل  لهلم 
كلا مل يتلم عرضهلم على أي جهلة 
قضائيلة، وعندملا كانوا يسلألون عن 
سلبب توقيفهلم كانلت اإلجابلة غلر 
مفهوملة وغلر مقنعلة: "إنتو خاص 

طفلور!". سلليان  ألبلو 
خرست السليدة أحد جنينيهلا وُحرمت 
عملر  يف  الرضاعلة  ملن  رضيعتهلا 
تسلعة أشلهر، لكلن األقىس ملن ذلك 
أنهلا كانلت تُجلرب على رؤيلة ابنهلا 
وهو يتعلرض للتعذيب، علن ذلك تقول 
لعنب بللدي "كانوا يعذبلون ابني بطرق 
وحشلية، ولإلمعلان يف تعذيبلي كانوا 
ألراه  زجاجيلة  غرفلة  يف  يضعوننلي 
وهلو يُعذب، كلا كانوا يُسلمعون ابني 

صلويت عندملا يتلم تعذيبي".
قفلص  يف  وضعلوه  "ملرة  وتتابلع، 
لألرانلب وأغلقلوا الباب عليله، وأخرى 
يف مصعلد مهجلور، كلا وصلل بهم 
األملر إلطاق النلار عليه من مسلدس 
وهملي. كل ذللك كان يتلم على مرأى 
وهلم  العاليلة  علدرا  معتقلي  ملن 

شلهود على كل ما حلدث".
وعلى الرغم ملن شلناعة الحادثة، مل 
يبتكلر الفصيلان املتهلان بها شليًئا 
جديلًدا، بلل أضافا وسلائل تعذيب لتلك 
التلي ميارسلها النظام بحلق األطفال 
أمنيلة  تهلم  خلفيلة  على  املعتقللن 

آلبائهم. موجهلة 
عملر، ملن الغوطلة الرشقيلة، اعُتقل 
سلجون  يف  وطفليله  زوجتله  ملع 
النظام السلوري ملدة سلنة وشلهرين، 
الطفلان علن والديهلا،  أُبعلد فيهلا 
وُعلزال يف دار لأليتلام، وكانت الكربى 
بعمر سلنة وشلهرين واألصغر رضيع 

مل يتجلاوز أربعلن يوًملا.
يقلول عملر، اللذي طللب علدم نلرش 
اسلمه الكاملل، لعنلب بللدي، "أخذونا 
لشلعبة  التابلع  املنطقلة  فلرع  إىل 
املخابرات العسلكرية واملعروف باسلم 

)الفلرع 227(. كانت تهمتي املشلاركة 
يف العملل الثلوري، أملا زوجتلي فقد 
تلم احتجازهلا دون توجيله أي تهملة 
سليبقونها  بأنهلم  وأخربوهلا  لهلا، 

لديهلم ليتلم التبلادل عليهلا".
ويتابلع، "حرموا طفي ملن الرضاعة، 
وطلوال فلرتة اعتقالنلا مل نكلن نعرف 
أي يشء علن طفلينلا أو ملا حلّل بها 
وعندملا كنلا نسلأل عنهلا مل نكلن 

إجابات". أي  نتلقلى 

كل األطراف احتجزت أطفااًل
"الشلبكة السلورية لحقوق اإلنسلان" 
وثقلت ملا ال يقلل علن 4486 طفلًا 
ال يزاللون قيلد االعتقلال أو االختفلاء 
القلرسي على يلد األطلراف الرئيسلة 
 2011 آذار  منلذ  سلوريا  يف  الفاعللة 

 .2018 31 ملن كانلون األول  حتلى 
مل  "املتشلددة"  والفصائلل  النظلام 
تللك  مارسلت  التلي  الوحيلدة  تكلن 
االنتهلاكات بحق األطفلال، إذ مل تربئ 
بينهلا  وملن  علدة،  جهلات حقوقيلة 
وحقلوق  للعداللة  "أورمنلو  منظملة 
بعنلوان  لهلا  تقريلر  يف  اإلنسلان" 
"أطفلال خلارج الذاكلرة"، و"الشلبكة 
أغللب  اإلنسلان"،  لحقلوق  السلورية 
تللك  مارسلة  ملن  اللرصاع  أطلراف 

االنتهلاكات.
ووفلق إحصائية للشلبكة، فلإن قوات 
النظام السلوري مسلؤولة عن اعتقال 
3168 طفلًا، 2747 منهم ذكور و421 
املعارضلة  يف  فصائلل  بينلا  إنلاث، 
املسللحة كانت مسلؤولة علن احتجاز 
الذكلور، و65  244 ملن  309 أطفلال، 

اإلناث. ملن 
الذاتيلة" )بشلكل  أملا قلوات "اإلدارة 
االتحلاد  حلزب  قلوات  رئيلس 
علن  مسلؤولة  فهلي  الدميقراطلي( 
احتجلاز 592 طفلًا، 289 ملن الذكور 
تحتجلز  بينلا  اإلنلاث،  ملن  و303 

"التنظيات اإلسلامية املتشلددة 417 
طفلًا، بينهلم 393 ملن الذكلور و24 

اإلنلاث.  ملن 

عمو هون حرقني!
ملن  هلم  األطفلال  أن  اعتبلار  وعلى 
الفئلات األكلر ضعًفلا، فإن مثلل هذه 
املارسلات تلرتك لديهلم آثلاًرا صحيلة 
ونفسلية شلديدة الوطلأة، قلد ترافلق 
الطفلل إىل مراحلل متقدمة ملن حياته.

محملد، اللذي كان معتقلًا يف الغوطة 
الرشقيلة، يعلاين ملن حاللة نفسلية 
تصفهلا والدتله بلل "املتأزملة"، فتقول 
لعنب بللدي إنله "يتكلم مع الجلدران"، 
أملا ابنتهلا التلي وللدت داخلل ملكان 
االحتجلاز، فهي ذات سللوك "عدواين".

للعلاج  اليلوم  الطفلان  ويخضلع 
النفلي يف منظمة "أوسلوم" الطبية، 
إىل جانلب والدتهلا التي ال تلزال تُعالج 
من األمراض النفسلية والجسلدية التي 

االعتقال. أصابتهلا جلراء 

امللرشف  سلاطو،  محملد  الطبيلب 
لألملراض  رسملدا  لوحلدة  الطبلي 
منظملة  يف  والعقليلة  النفسلية 
"أوسلوم"، يرى أن مثل هلذه الظروف 
التلي يتعلرض لهلا األطفلال ميكن أن 
تسلبب "اضطلراب ملا بعلد الصدمة"، 
اللذي ترتبلط بله أعلراض مثلل "القلق 
واالكتئلاب والغضب واألرق والشلكاوى 
التلي ليس لها تفسلر طبلي"، أما لدى 
املراهقلن "فيسلود سللوك املخاطلرة، 
وتشليع مشلكات اسلتخدام الكحلول 

واملخلدرات".
ويضيلف الطبيلب، "األشلخاص الذيلن 
يعانلون ملن اضطلراب الشلدة ملا بعد 
الصدملة كثرًا ملا يشلعرون بأنهم يف 
خطر ويشلعرون بتوتر شلديد ويبقون 
دامئا على حذر ملن الخطلر"، وهو ما 
ينطبلق على حالة ابنلة عملر، التي تم 
إيداعها يف دار أيتلام إثر اعتقال والديها 

النظام. للدى 
يصلف عملر الوضلع النفلي لطفلته 

بعلد اإلفلراج عنله وعلن زوجتله، ومل 
شلمل العائلة فيقلول، "عندملا خرجت 
طفلتلي ملن امليتلم كانلت تعلاين ملن 
قدمهلا،  يف  سليجارة  بعقلب  حلرق 
وكانلت تقلول )عملو هلون حرقنلي(، 
فكانلت تخاف ملن الرجلال، وبقيت ملدة 
سلتة أشلهر متتنع عن االقرتاب مني أو 

ملن أي أحد ملن الرجلال".
وال تلزال الطفللة حتى اليلوم تعاين من 
آثار نفسلية ما تعرضت له، كالشلعور 
بالخلوف واالنلزواء والعزللة، وذلك رغم 
ملرور أكلر ملن أربلع سلنوات على 

الحادثة، بحسلب ملا أكلده والدها.
الرضيلع، يقلول  وعلن وضلع طفلله 
عملر إنله وبعلد خروجله تعلرف عليه 
بسلبب شلبهه الكبلر بله، وللوال ذلك 
مللا تأكد أنله ابنله، ونظًرا لصغر سلنه 
عنلد أخلذه إىل امليتم وعنلد اإلفراج عن 
والديله كان التعاملل معله أسلهل من 
التعاملل ملع أختله، واآلثار النفسلية 

عليله أخلف وطأة.

كانوا يعذبون ابني 
بطرق وحشية، ولإلمعان 

في تعذيبي كانوا 
يضعونني في غرفة 

زجاجية ألراه وهو ُيعذب، 
كما كانوا ُيسمعون 

ابني صوتي عندما يتم 
تعذيبي

بجريرة آبائهم.. 

أطفال يذوقون 
مرارة االعتقال

يتوزعون حسب الجهات الفاعلة إلى: 
قوات النظام السوري:

3168 طفاًل بينهم 2747 طفاًل و 421 طفلة.

قوات اإلدارة الذاتية:
 )بشكل رئيس قوات حزب االتحاد الديمقراطي  فرع حزب العمال الكردستاني( 

592 طفاًل، بينهم 289 طفاًل و 303 طفلة. 

التنظيمات اإلسالمية المتشددة: 

 417 طفاًل، بينهم 393 طفاًل و 24 طفلة. 
تنظيم داعش: 396 طفاًل، بينهم 372 طفاًل، و 24 طفلة. 

هيئة تحرير الشام : 21 طفاًل. 

فصائل في المعارضة المسلحة: 
309 أطفال، بينهم 244 طفاًل، و 65 طفلة.

4486 طفاًل ال يزالون قيد االعتقال أو االختفاء القسري على يد 

األطراف الرئيسية الفاعلة في سوريا منذ أذار 2011 حتى 31 

كانون األول 2018.

لم يكن محمد يتجاوز ستة أعوام من عمره حين اختبر 
أقسى ما تعّرض له الكبار في الحرب، تعذيٌب جسدّي 
وِمَحن نفسية حادة، واحتجاز لمدة أربعة أعوام ونّيف 

على يد فصيلين في الغوطة الشرقية، خرج منها صبًيا 
النفسّية. بالصدمات  محماًل 
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خلـف قضبـان حديديـة دُفنت أحـالم آالف 
األطفال السـوريني عىل مدى مثانيـة أعوام، 
دون مررات منطقيـة، ودون مراعاة رشوط 
االحتجـاز التـي تحافظ عىل جـزء من كرامة 

الطفـل، وتراعي جسـده الهش.
رغـم ذلك، مل تحَظ قضيـة األطفال املعتقلني 
عـىل  سـواء  كبـر  بنقـاش  سـوريا  يف 
املسـتوى اإلعالمـي أو الحقوقـي، وهـو ما 
دفـع منظمـة "أورمنـو للعدالـة وحقـوق 
اإلنسـان" يف أيـار من العـام املايض، إىل 
إصـدار تقريـر بعنـوان "أطفـال خـارج 
الذاكرة" وثقـت فيه احتجـاز 2443 طفاًل 
يف سـوريا منـذ عـام 2011 حتـى تاريخ 

التقرير. نـر 
ومـن بـني األطفـال املحتجزيـن، بحسـب 
التقريـر، 106 دون سـن الخامسـة و193 
12 سـنة  إىل  طفـاًل بـني سـت سـنوات 
و1701 طفل بني 13 سـنة إىل 18 سـنة، 
كـا وثـق التقريـر اعتقـال 443 طفاًل مل 

تُعـرف أعارهـم عـىل وجـه الدقة. 
دون  طفـاًل   152 أن  إىل  التقريـر  ولفـت 
سـن الثامنـة عـرة لقـوا حتفهـم خـالل 
فـرتة اعتقالهـم، بينهـم 138 طفـاًل مـن 
الذكـور، و14 مـن اإلنـاث، اثنتـان منهـن 

الخامسـة.  دون سـن 
لحقـوق  السـورية  "الشـبكة  لكـن 
اإلنسـان"، املتخصصة بتوثيـق االنتهاكات 
يف سـوريا، متتلـك إحصائيـة أخرى تصل 
تقريبًـا إىل ضعف عدد األطفـال املعتقلني 

الذيـن وثقتهـم "أورمنـو".
وبحسـب اإلحصائيـة التي حصلـت عليها 
عنـب بلـدي، فـإن مـا ال يقـل عـن 4486 
طفـاًل ال يزالون قيـد االعتقـال أو االختفاء 
الرئيسـة  األطـراف  يـد  عـىل  القـرسي 
الفاعلـة يف سـوريا منـذ آذار 2011 حتى 

31 مـن كانـون األول 2018. 
وبحسـب نـور الخطيـب، مسـؤولة قسـم 
املعتقلـني يف "الشـبكة السـورية لحقوق 
عـن  تعـر  الحصيلـة  فـإن  اإلنسـان"، 
"الحـد األدىن من االنتهـاكات الحاصلة يف 
الواقـع"، مشـرة إىل صعوبـات تعـرتض 
توثيـق األطفـال املعتقلـني، و"أهمها عدم 
قـدرة عائـالت الضحايـا عـىل التبليغ عن 

االنتهـاك بشـكل آمـن دون خـوف".
وتضيـف الخطيب لعنب بلـدي أن "غالبية 
مرافقـني  كانـوا  املسـجلني  الضحايـا 
لذويهـم يف أثنـاء االعتقـال، وأيًضـا هناك 
حاالت ليسـت بقليلـة اعتقل فيهـا األطفال 
بعـد توجيـه تهـم لهـم أو بدافـع االنتقام 

مـن ذويهـم واتخاذهـم كرهائن".
لحقـوق  السـورية  "الشـبكة  وتلقـي 
اإلنسـان" ومنظمـة "أورمنـو" باملسـؤولية 
بشـكل رئيس عـىل قـوات النظام السـوري 
التـي تعتقـل العـدد األكـر مـن األطفـال، 
املسـلحة  املعارضـة  فصائـل  جانـب  إىل 
والتنظيات "املتشـددة" والقـوات الكردية.

معايـر  األحمـر"..  "الهـالل  برعايـة 

تطبيقهـا يتـم  ال  لالحتجـاز 
ملنظمـة  التنفيذيـة  واملديـرة  الحقوقيـة 
اإلنسـان"،  وحقـوق  للعدالـة  "أورمنـو 
سـيا نصـار، أوضحـت لعنـب بلـدي أنه 
ومنـذ عـام 2011 أوكل النظـام السـوري 
لـ "الهـالل األحمر" مهمة رعايـة األطفال 
الذيـن يتـم احتجازهـم مع أهاليهـم، وذلك 
ضمـن رشوط ومعايـر محـددة تضمنهـا 
القـرار، لكـن ذلك "بقـي حرًا عـىل ورق 

ومل يُطبّـق عـىل اإلطـالق".
القـرار،  نـص  أن  إىل  نصـار  وأشـارت 
الـذي ميتنـع النظـام عـن نـره، يتطابق 
ويتضمـن  الدوليـة  االتفاقيـات  مـع 
فـرض التعامـل مـع األطفـال املحتجزيـن 
بحسـب فئاتهم العمريـة، إذ ينـص القرار 
األطفـال  ومراعـاة  املعاملـة  عـىل حسـن 
املحتجزيـن ممـن هم دون سـن السـابعة 
وحديثـي الوالدة وكذلـك النسـاء الحوامل 
إىل جانـب احتجازهم بأماكـن خاصة، كا 
يحّمـل القـرار "الهالل األحمر" مسـؤولية 
تأمـني املسـتلزمات الصحيـة للمواليـد من 

حليـب وحفاضـات.
ولفتـت نصـار إىل أن الوقائـع تُشـر إىل 
أنـه مل يكـن هنـاك أي التـزام جـدي بهذا 
القـرار، إذ ارتبطت ظـروف احتجاز املواليد 
بخلفيـة وأسـباب اعتقـال األم ذاتهـا، كا 
أن معظـم والدات النسـاء الحوامل تتم يف 
مراكـز االحتجـاز املختلفـة والتـي تنعـدم 
فيهـا الرعايـة الصحيـة وتنخفـض فيهـا 

النظافـة ألدىن املسـتويات، مـا يعرضهـّن 
للخطر. ومواليدهـّن 

أنـه ويف سـجن عـدرا  وأضافـت نصـار 
عـىل سـبيل املثـال يُخصـص مـن حليـب 
مل  حـال  ويف  معينـة،  كميـات  األطفـال 
تكِف هـذه الكميـات حاجة األطفـال يُقدم 
لهم الحليـب املخصص للكبـار، دون األخذ 
بعـني االعتبـار خصوصيـة صحـة الطفل 
أو وصولـه إىل حالـة الشـبع مـن عدمها.

أطفال الـ "SOS".. بحكم المختفين 
قسرًيا 

غالبًـا مـا يتـم نقـل األطفـال الذيـن يُعتقل 
 "SOS" ذووهـم إىل "دار رعاية" تُدعـى الـ
يف منطقـة قدسـيا بريـف دمشـق، أما يف 
حـال ولد الطفـل داخل الفـرع األمني فغالبًا 
مـا يـرتك مـع والدتـه فـرتة معينـة بهدف 

الحصـول عـىل الرضاعـة الطبيعية.
الحقوقيـة سـيا نصـار أشـارت إىل أنـه، 
ويف معظـم الحـاالت، يتـم إنـكار وجـود 
األطفـال عندمـا يتـم السـؤال عنهـم مـن 
قبل أهـايل املعتقلـني، كا تُقابـل محاولة 
أن  مبينـًة  غالبًـا،  بالرفـض  اسـرتدادهم 
التعامل مـع الطفل يف الــ "SOS" يكون 
كانـت  إذا  ومـا  والدتـه،  جـرم  بحسـب 
لـدى  كبـر  بشـكل  عليهـا  "مغضـوب" 

أم ال. النظـام 
 "SOS" الــ  إدارة  أن  نصـار  وأوضحـت 
تعامـل أبنـاء املعتقلـني معاملـة متييزيـة 

املركـز  يف  املوجوديـن  أقرانهـم  عـن 
األطفـال  هـؤالء  إن  إذ  أخـرى،  بظـروف 
والتكّفـل  لهـم  والتـرع  زيارتهـم  ميكـن 
أمـا  احتياجاتهـم،  وتغطيـة  مبصاريفهـم 
أطفـال املعتقلـني فهـم محرومـون من كل 
هـذه امليزات، وتُـرر اإلدارة ذلك بـأن أطفال 

املعتقلـني هـم "مسـؤولية الحكومـة". 
وبيّنـت نصـار أن أطفـال املعتقلـني هـم 
يف  وأنهـم  قرسيًـا،  املختفـني  بحكـم 
منظمتهـم )أورمنو( يُدرجونهـم يف قاعدة 
بيانـات املختفـني قرسيًـا رغـم معرفتهـم 

وجودهـم. مبـكان 
فطاملـا مل تعـرتف الــ "SOS" بوجودهم 
بسـجن  املوجوديـن  حكـم  يف  فهـم 
حكومـي، مؤكـدة أن وضع هـؤالء األطفال 
االختفـاء  تعريـف  مـع  متاًمـا  ينطبـق 
"أشـخاص  إىل  يشـر  والـذي  القـرسي 
تحتجزهـم الحكومـة وترفـض االعـرتاف 
حقوقهـم  مـن  وتحرمهـم  بوجودهـم 

واملدنيـة". القانونيـة 
وأكـدت نصـار أن حاالت احتجـاز األطفال 
مـع أهاليهـم ال تـزال مسـتمرة إىل وقتنـا 
الحـايل، وأضافت "ال نزال نسـمع قصًصا 
مشـابهة، فمنـذ أشـهر قليلـة ولـدت امرأة 
حامـل يف أثنـاء التحقيـق معهـا مـن قبل 
أجهـزة النظـام ليتـم تفريقهـا عـن ولدها 
وأخـذه إىل الــ SOS، وإىل اآلن مل تُفلـح 
محـاوالت أهـل املعتقلة باسـرتجاع الطفل 
لرتبيتـه، رغـم تحويلها إىل سـجن عدرا".

منلذ شلهر آذار يف علام 2013 اعتقلل 
وبطللة  الطبيبلة  السلوري  النظلام 
الشلطرنج السلابقة رانيلا العبايس مع 
والذيلن  السلتة،  وأطفالهلا  زوجهلا 
كانلت تلرتاوح أعارهم آنلذاك بن ثاث 
سلنوات وخملس علرشة سلنة، ليلدوم 
اعتقالهلم حتى لحظلة كتابلة التقرير.

ومنظلات  الدوليلة  العفلو  منظملة 
حقوقية وإنسلانية عدة، قاموا بحمات 
مختلفة للتعريف بقضيلة الطبيبة رانيا، 

كلا ناشلدوا النظلام السلوري إلطاق 
رساحهلا وعائلتهلا، لكن النظلام مل يبِد 
أي اسلتجابة بلل إنله ال يلزال يرفلض 

لديه. بوجودهلم  االعلرتاف 
األخبلار التي وصللت عن رانيلا لعائلتها 
كانلت شلحيحة للغايلة وفق ملا رصح 
إخوتهلا لوسلائل اإلعلام يف أكلر من 
مناسلبة، كلا أنهلم تعرضلوا لابتلزاز 
ودفعلوا مباللغ هائللة دون أن يتمكنلوا 
ملن الحصلول على معلوملات كافيلة 

ووافيلة علن وضعهلا وأبنائها. 
أسلامة العبايس، شلقيق الطبيبة رانيا، 
ويف آخلر ترصيح لله لراديلو "روزنة"، 
يف شلهر آذار ملن علام 2018، أشلار 
وصللت  التلي  األخبلار  آخلر  أن  إىل 
خملس  بعلد  شلقيقته  اعتقلال  علن 
تعلود إىل شلهر متلوز ملن  سلنوات 
العلام نفسله، وأن آخلر الروايلات التي 
وصلتهلم أنهلا وزوجهلا موجودان يف 
سلجن صيدنايا، بينا األطفال السلتة 

محتجلزون يف شلقة خاصلة يُلرشف 
عليهلا األملن العسلكري.

الوحيلدة  املعلوملة  أن  أسلامة  وبلّن 
واملوثقلة التلي ميتلكونهلا هلي فقط 
أن الفلرتة األوىل العتقلال عائللة رانيا 
كانلت من قبل فلرع األمن العسلكري، 

لوجلود شلهود على الحادثة.
وتؤكلد عائللة العبلايس أن ابنتهلم مل 
ومل  سليايس،  نشلاط  أي  لهلا  يكلن 

معلارض. حلزب  ألي  تنضلم 

رشلا رشبجي وأوالدها الخمسلة كانلوا ضحايا 
االعتقلال يف سلجون النظام، وأيًضلا با تهمة.

رشلا ابنلة مدينلة داريلا اعُتقلت وهلي حامل 
بتلوأم، مع أبنائهلا الثاثة وشلقيقتي زوجها، 
إذ تلّم اقتيادهلم جميًعا يف أثناء اسلتصدارهم 
جوازات السلفر من مركلز الهجلرة والجوازات 
زوجهلا  على  الضغلط  بهلدف  دمشلق،  يف 
اللذي كان مطلوبًلا للدى النظام بتهملة تجارة 

األسللحة. وحيازة 
تصلف رشلا لعنلب بللدي ملا عانته ملن تعب 
ملع  اعتقالهلا  أثنلاء  يف  وجسلدي  نفلي 
أطفالهلا، فبعلد انتهاء التحقيلق معها ُوضعت 
يف زنزانلة منفردة ملع أطفالهلا الثاثة بفرع 

املخابلرات الجويلة مبنطقلة املزة.
يف ظلل ظلروف صعبلة للغايلة كانلت رشلا 
أطفالهلا  تُلهلي  أن  معاناتهلا  رغلم  تحلاول 
علا يحيلط بهلم وأن تنسليهم ظام السلجن 

السلجانن. وتعاملل 
باألصعلب  رشلا  تصفهلا  التلي  الفلرتة  أملا 
فكانلت فلرتة اللوالدة وملا تاهلا ملن إبعلاد 

عنهلا. أطفالهلا 
تقلول رشلا "كان الوضع سليًئا للغايلة، كانت 
والديت قيرصيلة يف مشلفى مل أمتكلن ملن 
معرفة اسلمه، وسلط حراسلة أمنية على باب 
الغرفلة، ويف غيلاب أي مظهلر للنظافلة، وبعد 
اللوالدة لُّفت طفلتاي بقطٍن فقلط، قطن ودم".

بعلد عودتهلا إىل السلجن أخربها السلجانون 
 ،"SOS" أنهلم سليأخذون أطفالهلا إىل ميتلم
األملر اللذي كان له كبلر األثر عى نفسليتها 
التي سلاءت بشلكل كبر، لتغيلب بعدها أخبار 
أطفالهلا عنهلا بشلكل كاملل إذ مل تتمكن من 
رؤيتهلم بعد ذلك سلوى لعلرش دقائلق نتيجة 
الضغلط الشلديد وتصاعلد االحتجاجلات ملن 

قبل النسلاء املعتقلات لرؤيلة أبنائهن.
اعتقالهلا  ملن  سلنوات  ثلاث  نحلو  وبعلد 
خرجلت رشلا إىل الحريلة يف صفقلة تبلادٍل 
للألرسى، لتجتملع مجلدًدا ملع أطفالهلا يف 

لقلاء وصفتله بلل "الحللم واملعجلزة".

طفالن يلعبان في درعا - تشرين األول 2016 )عنب بلدي(

الطبيبة رانيا العباسي قبل االعتقال )إنترنت(  

"خارج الذاكرة"..

أطفال مغّيبون في األفرع والمياتم

رانيا العباسي وأطفالها الستة مغيبون حتى اليوم

رشا شربجي وأطفالها.. 
ناجون بمعجزة
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تـرتك تجربـة اعتقـال األطفـال وإبعادهم 
عـن أهاليهم آثـاًرا كبرًة عىل شـخصيتهم 
ونفسـيتهم ومسـتقبلهم، وتشـكل العودة 
إىل الحيـاة الطبيعيـة بعـد اإلفـراج عنهم 
اسـتمراًرا ملعاناتهـم، ملا فيها مـن مجهول 
وتصـورات غـر واضحة عا سـيأيت يف 
املسـتقبل، كـا أن عـدم فهمهم مـا يجري 
نتيجـة تسـارع األحـداث وشـدتها يزيـد 
مـن شـعورهم بالخـوف والقلـق والتوتر 

الدائم. 
يتسـبب  الفيزيولوجـي  املسـتوى  عـىل 
االعتقـال أيًضـا يف مشـاكل صحية كثرة، 
إذا يحتجـز األطفـال يف سـن النمـو يف 

ظل ظـروف غـر صحيـة عـىل اإلطالق، 
كـا قد تنعكـس األعـراض النفسـية عىل 

الجسم. سـالمة 

العزلة والغضب والخوف.. أبرز األعراض 
النفسية

اختصاصيـة الدعـم النفـي االجتاعـي 
بلـدي  لعنـب  تتحـدث  سـاملة،  سـاح 
األطفـال  لتعـرض  النفسـية  اآلثـار  عـن 
اإلبعـاد  أو  كاالعتقـال  صادمـة  لتجربـة 
عـن الوالدين ووضعهـم يف املياتـم، وهو 
أو  الصـادم  بالحـدث  مـا ميكـن وصفـه 

عليهـم. الخطـر 

وتوضـح سـاملة أن الدراسـات تشـر إىل 
وجـود عالقـة واضحة بني تعـرض الطفل 
للصدمـات واألحـداث الخطـرة، وتطـور 
الوظائـف الدماغيـة لديـه، باإلضافـة إىل 
تأثـر منـوه، وظهـور ميـل لديـه للعنـف 

والعـدوان، ونوبـات غضـب مفاجئة.
ومـن املمكـن، بحسـب سـاملة، "أن يصبح 
الطفـل انعزاليًـا يحـب الوحـدة ويبتعـد 
عـن التفاعـل االجتاعـي، كـا قـد يعاين 
مـن الخـوف من أشـياء محددة قـد يكون 
لهـا ارتباط بالحـدث الصادم، كأن يشـعر 
بالخـوف عند سـاعه صوتًـا مرتفًعا ألنه 
يذكـره بالتجربـة، وألنـه كان يسـمع يف 
السـجن صوت رصاخ وأصـوات مرتفعة".

وتتابـع سـاملة أنه مـن اآلثار املهمـة أيًضا 
ظهـور قلـق االنفصـال لـدى الطفـل، إذ 
الشـديد  بالخـوف  شـعور  لديـه  يتولـد 
البتعـاد والديـه عنـه أو االنفصـال عنها، 
ورمبـا كان الطفـل قبـل الحادثـة يتمكن 
مـن النـوم منفـرًدا أو يف غرفـة منفصلـة 
عـن والديـه، لكنـه بعدهـا مل يعـد يتمكن 
مـن مفارقـة والديـه حتـى لفـرتات قليلة.

عـام  وبشـكل  أنـه  إىل  سـاملة  وتلفـت 
األطفـال  عـىل  النفسـية  اآلثـار  تختلـف 
التـي ميـرون  العمريـة  املرحلـة  بحسـب 
بهـا، فمثـاًل اآلثـار النفسـية التـي يعاين 
منهـا الطفـل البالـغ مـن العمـر خمسـة 

عـر عاًمـا تختلـف عنهـا يف عمـر ثالث 
سـنوات.

 
أطفال ال ينمون بالشكل السليم

الطبيـب أكرم خـوالين، وهـو اختصايص 
فـرتة  خـالل  شـاهد  األطفـال،  طـب  يف 
اعتقالـه يف "األمـن العسـكري" بدمشـق 
وعايـن  معتقلـني،  أطفـااًل   ،3013 عـام 

مشـاكلهم الصحيـة عـن كثـب.
وعـن ذلك، يقـول لعنب بلـدي إن األطفال 
ملشـاكل  يتعرضـون  كانـوا  املعتقلـني 
ملـا  مشـابه  األول  نوعـني،  مـن  جسـدية 
يتعـرض له الكبـار مـن رضب وتعذيب ما 
يـؤدي إىل الكسـور والرضـوض، إضافـة 
النظافـة يف  قلـة  نتيجـة  اإلسـهاالت  إىل 
الغذاء واملـاء، والجو السـيئ يف املعتقالت 
مـا يـؤدي إىل أمـراض إنتانيـة متنوعـة.

أما اآلخـر فهو خـاص باألطفـال، ويتعلق 
بشـكل رئيـي بالنمـو، فجسـم األطفال 
بحاجـة إىل نوعيـة وكمية غـذاء محددين، 
كا يحتاج منـو العظـام إىل فيتامني "د" 
الـذي يحتـاج إىل تعرض الطفل للشـمس 
وهو األمـر الصعب يف املعتقـالت املظلمة.

األطفـال  "معظـم  خـوالين،  ويضيـف 
الذين شـاهدتهم يف املعتقـل تظهر عليهم 
عالمـات سـوء التغذيـة من نحـول وبروز 

الشـعر". وتسـاقط  العظام 

وعـن األثـر البعيـد لهـذه الظـروف يقول 
خـوالين، "بعـض كسـورهم ورضوضهم 
ميكـن أن تُعالـج، ويف حالـة أخـرى قـد 
تتحـول إىل التهابـات وتـؤدي إىل الوفاة، 
أمـا ما يتعلـق بسـوء التغذية فيـؤدي إىل 
تأخـر يف النمو، فـإذا خـرج الطفل خالل 
فـرتة قصـرة ميكـن أن يعّوض ذلـك، أما 
يف حـال كان األطفال يف عمـر 13 أو 14 
عاًمـا، وقضـوا فـرتة طويلـة يف االعتقال 
فـإن وصولهـم إىل مرحلة البلوغ سـتقلل 
الجسـم  العـالج وسـيبقى شـكل  فـرص 
لـن  التغذيـة  سـوء  وعالمـات  مشـوًها، 

. " تختفي
يعـاين  أن  ميكـن  أخـرى،  ناحيـة  مـن 
األطفـال مـن انعكاسـات الحالة النفسـية 
اختصاصيـة  فبحسـب  الصحـة،  عـىل 
الدعـم النفـي االجتاعي سـاح سـاملة، 
قد يعـاين األطفال مـن التبول الـالإرادي، 
ومشـاكل يف اللفـظ مثـل التأتـأة، وفرط 
حركـة منشـأه عـدم اإلحسـاس باألمـان.

واالنتبـاه،  الرتكيـز  ضعـف  إىل  إضافـة 
وصعوبـات يف النوم تتمثـل بنوم متقطع 
إذ  كوابيـس،  أو  قليلـة  نـوم  سـاعات  أو 
مـن املمكـن أن يسـرتجع الطفـل الحـدث 
الصـادم عىل نحـو متكرر وهو مـا يدخله 
يف اضطـراب يُطلـق عليـه اضطـراب مـا 

الصدمة. بعـد 

السـورية  القوانـني  أي نـص رصيـح يف  مل يـرد 
يُجـرم االختفاء القـرسي كا هـو وارد يف القوانني 
الدوليـة، واختفـى أي وصـف قانـوين واضح لهذه 
الجرميـة وأركانهـا يف حال مارسـتها عـىل نطاق 
واسـع وممنهـج، كـا مل يتـم تخصيـص األطفـال 
بنصـوص محـددة فيـا يتعلـق بجرميـة االختفاء 

. لقرسي ا
تعريـف  عـىل  القانونيـة  النصـوص  واقتـرت 
االختطـاف واإلخفـاء املرتكـب يف حـاالت فرديـة 
مـن قبـل أفـراد أو عصابات يف حـاالت محددة، يف 
ظـل مجموعة مـن القوانـني االسـتثنائية واألحكام 
والتريعـات  الدسـتور  خالفـت  التـي  العرفيـة 
السـورية، والتـي أصدرتها الحكومة علًنا أو بشـكل 

غـر معلـن، تسـاعد عـىل اإلفـالت مـن العقاب.

"الحرية حق مقدس".. ولكن
تقريـر  وكاتـب  القاسـم،  إبراهيـم  املحامـي 
"أطفـال خـارج الذاكرة"، قـال يف لقـاء مع عنب 
بلـدي إنـه عـىل الرغـم من عـدم انضام سـوريا 
إىل "االتفاقيـة الدوليـة لحايـة األشـخاص مـن 
الحكومـة  عـىل  يتوجـب  القـرسي"،  االختفـاء 
الحظـر  هـذا  القـرسي، ألن  االختفـاء  تحظـر  أن 
العـام،  الـدويل  القانـون  قواعـد  إحـدى  هـو 

وسـوريا ملزمـة قانونيًـا مبيثـاق األمـم املتحـدة 
واالتفاقيـات واملواثيـق الدوليـة الخاصـة بحقوق 
فيـا  سـيا  ال  عليهـا،  صادقـت  التـي  اإلنسـان 

الطفـل. بحقـوق  يتعلـق 
نـص  السـوري،  الدسـتور  أن  "مـع  وأضـاف، 
رصاحـة عىل كـون الحريـة حًقا مقدًسـا، وواءمه 
يف ذلـك قانـون أصـول املحاكـات الجزائيـة يف 
حجـز  جـواز  عـدم  لجهـة  و252،   242 مـواده 
حريـة األفـراد يف غـر األماكـن املخصصـة لذلك 
أن  إال  ذلـك،  عـن  باإلعـالم  املواطنـني  وواجـب 
هـذه النصـوص بقيـت عمليًا غـر مطبقـة، وهو 
مـا ينطبـق بطبيعـة الحـال عـىل األطفـال، الذيـن 
يعانـون أيًضا مـن املحاكـم والقوانني االسـتثنائية، 
واسـتمرار سياسـة االعتقـاالت واالختفـاء القرسي 

العامة". الحريـات  والتضييـق عـىل 
القوانـني  مـن  مجموعـة  إىل  لفـت  القاسـم 
مـن  اإلفـالت  عـىل  سـاعدت  التـي  واملراسـيم 
حـاالت  ازديـاد  يف  بالتـايل  وأسـهمت  العقـاب، 
االختفـاء القـرسي بحـق األطفـال بشـكل ممنهج 
وواسـع النطـاق، إذ قامـت غالبية األفـرع األمنية 
التابعـة للحكومـة السـورية والقوى وامليليشـيات 
بعـدة  الجرميـة  هـذه  بارتـكاب  لهـا،  التابعـة 
التعسـفي  االعتقـال  عقـب  كاإلخفـاء  أشـكال، 

مبـارشة، أو يف مرحلـة الحقـة مـن االحتجاز، أو 
لدى مراجعـة ذوي األطفـال املعتقلـني واملختفني 
للسـلطات الحكوميـة السـورية لالستفسـار عـن 

أبنائهـم. مصـر 

اتفاقية الطفل.. سوريا مصادقة وغير ملتزمة
"الشـبكة  يف  املعتقلـني  قسـم  مديـرة  تشـر 
الخطيـب،  نـور  اإلنسـان"،  لحقـوق  السـورية 
إىل أن مـا يجـري يف مراكـز االحتجـاز التابعـة 
"حقـوق  اتفاقيـة  نـص  متاًمـا  يخالـف  للنظـام 
الطفـل" التـي صادقـت عليهـا الجمعيـة العامـة 
لألمـم املتحـدة عـام 1989، والتي يعتـر النظام 

عليهـا. مصادقًـا  طرفًـا 
الطفـل نصـت  اتفاقيـة  الخطيـب "يف  وتضيـف 
مـن  طفـل  أي  يحـرم  )أال  عـىل  )ب(   37 املـادة 
حريتـه بصـورة غر قانونيـة أو تعسـفية، ويجب 
أن يجـرى اعتقـال الطفـل أو احتجازه أو سـجنه 
وفًقـا للقانـون وال تجـوز مارسـته إال مللجأ أخر 

مناسـبة(". زمنيـة  فـرتة  وألقر 
وتؤكـد اتفاقية الطفـل املـادة 37 )ج( عىل رضورة 
تعرضـه  حـال  يف  بإنسـانية  الطفـل  معاملـة 
لالعتقـال والحجـز "يعامـل كل طفـل محـروم من 
حريتـه بإنسـانية واحـرتام للكرامـة املتأصلـة يف 

اإلنسـان، وبطريقـة تراعـي احتياجات األشـخاص 
الذيـن بلغوا سـنه. وبوجه خاص، يفضـل كل طفل 
محـروم مـن حريته عـن البالغـني، مـا مل يعتر أّن 
مصلحـة الطفـل الفضـىل تقتـي خـالف ذلك".

ووفـق االتفاقيـة ذاتهـا "للطفل الحـق يف الدفاع 
عـن نفسـه والحصـول عـىل مسـاعدة قانونية"، 
حيـث تنـص املـادة 37 )د( عـىل أن "يكـون لكل 
طفـل محـروم مـن حريتـه الحـق يف الحصـول 
مـن  وغرهـا  قانونيـة  مسـاعدة  عـىل  برسعـة 
املسـاعدة املناسـبة، فضـاًل عـن الحـق يف الطعن 
يف رشعيـة حرمانـه من الحريـة أمـام محكمة أو 
سـلطة مسـتقلة محايـدة أخـرى، ويف أن يجـري 

البـت برسعـة يف أي إجـراء مـن هـذا القبيل".
أمـا يف القانـون الـدويل اإلنسـاين، واتفاقيـات 
اإلضافيـني،  والروتوكولـني  األربـع  جنيـف 
ضمـن  مـن  "الطفـل  أن  إىل  الخطيـب  فتشـر 
الفئـات املحميـة، واألطفـال يحظون بشـكلني من 
الحايـة التـي يكفلهـا القانون الدويل اإلنسـاين، 
األوىل هـي حايـة عامـة يتمتعـون بهـا كونهـم 
مدنيـني، والحايـة الثانيـة خاصـة يتمتعـون بها 
بصفتهـم أطفـااًل، وهنـاك أكرث مـن 25 مادة يف 
ورضورة  األطفـال  إىل  تشـر  جنيـف  اتفاقيـات 

حايتهـم".

االختفاء القسري 
في القانون السوري والقوانين الدولية

طفلة سورية بمدرسة في شمال حلب تحولت إلى ملجأ لألطفال 16 تشرين الثاني 2018 )يونسيف(

اضطرابات نفسية ومشاكل صحّية..

االعتقال يترك بصمة عميقة في األطفال

ميكـن مسـاعدة األطفـال الخارجـني مـن 
تجربـة االعتقـال عـىل تخطـي الصدمات 
النفسـية التـي يتعرضـون لها، عـر طرق 
عـدة تحدثـت عنهـا اختصاصيـة الدعـم 
النفـي االجتاعـي سـاح سـاملة، وهي:

بيئة آمنة
يتوجـب نقـل الطفـل إىل بيئـة آمنـة ال 
يشـعر فيهـا بأي خطـر، كـا أن الحفاظ 
للعائلـة  اليومـي  الحيـاة  روتـني  عـىل 
يسـاعد الطفـل عـىل تخطـي مـا حدث، 
األطفـال  دمـج  رضورة  إىل  باإلضافـة 
باألنشـطة االجتاعيـة والبدنيـة واللعـب 
بجميـع أنواعـه، وإعطـاء الطفـل فرصـة 

هـذه  وتقبـل  مشـاعره  عـن  للتعبـر 
املشـاعر.

معلومات حقيقية
يف حال سـؤال الطفل عـن معلومات حول 
الحادثة فيجب إعطـاؤه معلومات حقيقية، 

ولكن بشـكل يتناسـب مع إدراكه ومنوه.

دور األهل 
إىل  ينتبهـوا  أن  الطفـل  والـدي  عـىل 
اآلثـار النفسـية التـي قـد تظهـر عليـه، 
مـن  يعـاين  هـل  املثـال  سـبيل  )عـىل 
لديـه  هـل  تركيـز؟،  أو  انتبـاه  ضعـف 
رشود ذهنـي؟(، وأن يراقبـوا نومـه وأكله 

منهـم  الرجـال  الغربـاء  مـع  وعالقتـه 
يف  اختصاصيـني  واستشـارة  والنسـاء، 

حـال الحظـوا أعراًضـا مريبـة.

التواصل 
الطفـل  مـع  لألهـل  الجيـد  التواصـل 
رضوري جـًدا يف هذه الحـاالت، ومينحه 
كـا  باألمـان،  الشـعور  لـه  اإلنصـات 
يفضـل االمتنـاع عن لـوم أو نقـد للطفل 
يتكلـم عـن مشـاعره عـن هـذه  عندمـا 
التجربـة كأن يقولـون لـه " ال يجـب أن 
تشـعر عـىل هـذا النحـو.. أو ال يجـب أن 
تقـول ذلـك" إذ يتوجـب تركـه يعـر عن 

كل مـا يشـعر. 

كيف يمكن 
مساعدة الطفل 

على تخطي 
صدمة 

االعتقال؟ 
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كان  وإن  سـوريا،  إىل  اإلمـارات  عـودة 
ظاهرهـا سياسـيًا إلعـادة "تفعيـل الدور 
العـريب يف سـوريا، كونـه أصبـح أكرث 
رضورة تجـاه التغـول اإلقليمـي اإليراين 
الدولـة  وزيـر  بـرره  كـا  والـرتيك”، 
أنـور  اإلماراتيـة،  الخارجيـة  للشـؤون 
قرقـاش، لكنها قـد تخفي وراءهـا أهدافًا 
اقتصاديـة تتجسـد يف حجـز الـركات 
اإلماراتيـة مقعـًدا لهـا عىل طاولـة إعادة 
السـوري  النظـام  يـروج  التـي  اإلعـار 
النطالقهـا عر إعالمـه الرسـمي واملوايل 

املسـتثمرين. لجـذب 

استثمارات إماراتية ضخمة سابقة في 
سوريا

وسـبق افتتـاح السـفارة عـودة الركات 
اإلماراتية إىل السـوق السوري لالستثار، 
إذ بحث وفـد من “رشكة دامـاك العقارية 
أكـر  مـن  تعتـر  التـي  اإلماراتيـة”، 
الـركات العقاريـة يف الـرق األوسـط 
والعـامل العـريب ويقـع مقرهـا يف ديب، 
يف 20 مـن كانـون األول املـايض، مـع 
تلسـا"  "مجموعـة  سـوريتني  رشكتـني 
و"رشكـة الديـار الدمشـقية" يف فنـدق 
فورسـيزونز بدمشـق، سـبل التعاون يف 
مجـال التطويـر العقـاري خـالل املرحلة 

. ملقبلة ا
كـا نقـل موقـع “روسـيا اليـوم” عـن 
مصـادر وصفهـا باملطلعـة، يف 26 مـن 
اجتـاع  عـن  املـايض،  العـام  حزيـران 
بـني رشكـة "ماجـد الفطيـم" اإلماراتية 
وموظفني يف وزارة السـياحة يف حكومة 
النظام السـوري ملعـاودة متويـل وتنفيذ 

املشـاريع املتعاقـد عليهـا قبـل الثورة.
سـوريا  يف  حـارضة  اإلمـارات  وكانـت 
إذ  كبـرة،  باسـتثارات  الثـورة  قبـل 

املسـتثمرين  باسـتقطاب  النظـام  نجـح 
عـدة  عـىل  االتفـاق  وتـم  اإلماراتيـني، 
مـروع  أبرزهـا  ضخمـة  مشـاريع 
“البوابـة الثامنـة” يف دمشـق بـإرشاف 
رشكـة “إعـار” اإلماراتية وتبلـغ القيمة 
التطويريـة للمـروع 500 مليون دوالر، 
ومـروع "خمس شـامات" الـذي يعتر 
يف  واألول  األكـر  السـياحي  املـروع 
يف  إقامتـه  املقـرر  مـن  وكان  سـوريا، 
منطقـة يعفـور، لركة "ماجـد الفطيم" 

دوالر. مليـار  بتكلفـة  العقاريـة، 
بنيـان"  "مدينـة  مـروع  إىل  إضافـة   
السـياحية والعقاريـة يف منطقـة جبـل 
الشـيخ قـرب مدينـة قطنا بريف دمشـق 
والتـي يعـود لركـة "بنيـان الدوليـة" 
اإلماراتيـة، وتم االتفاق عليـه يف 2006، 
بخطـة تنفيذ تصـل إىل 12 عاًمـا بتكلفة 
تبلـغ 15 مليـار دوالر، و"منتجـع خليج 
ابـن هـاين" يف الالذقيـة وهـو مروع 
 250 تبلـغ  بتكلفـة  سـياحي  منتجـع 
مليـون دوالر، لركة "الديـار القطرية".

القطـاع  تطويـر  لوزيـر  تريـح  ويف 
بـن  سـلطان  اإلمـارات،  يف  الحكومـي 
الثـاين  كانـون  يف  املنصـوري،  سـعيد 
2008، بحسـب التلفزيون السـوري، قال 
إن حجـم االسـتثارات اإلماراتية كافة يف 

سـوريا بلـغ 20 مليـار دوالر.
كا سـبقت ذلك محاولة النظام السـوري 
اسـتقطاب الـركات األجنبية لالسـتثار 
تعطـي  قوانـني  إصـدار  خـالل  مـن 
آخرهـا  وكان  للـركات،  كبـرة  ميـزات 
طـرح املسـودة األوليـة ملـروع قانـون 
االسـتثار الجديـد الذي تعمـل الحكومة 
عـىل إقـراره، يف متوز املايض، وبحسـب 
املسـودة التي اطلعـت عليها عنـب بلدي، 
فـإن القانون مينـح املزيد مـن اإلعفاءات 
للـركات، وتأمني  الرضيبيـة والجمركية 
دون  للدولـة  مملوكـة  وعقـارات  أراض 

مقابـل أو بأسـعار مخّفضـة للمشـاريع 
القـرارات  نفـاذ  وعـدم  االسـرتاتيجية، 
أو التعاميـم أو البالغـات الصـادرة مـن 
الجهـات العامـة والتـي ميكـن أن تعيـق 

تنفيـذ املـروع أو اسـتمرارية عملـه.

أزمة اقتصادية في اإلمارات
وتعـاين اإلمـارات، وخاصـة مدينة ديب، 
مـن أزمـة اقتصاديـة نتيجة عـدة عوامل، 
منهـا فـرض الرضائـب عـىل عـدد مـن 
السـلع والخدمـات وانخفـاض اإليجارات 
معـدالت  وارتفـاع  العقـارات  سـوق  يف 
إغـالق  إىل  أدى  الـذي  األمـر  التضخـم، 
يف  أبوابهـا  األجانـب  مـدارس  بعـض 
ديب، وشـغور الشـقق السـكنية يف وقت 
تبنـي فيـه الـركات العقاريـة املزيد من 
الشـقق، بحسـب مجلة "إيكونوميسـت" 
الريطانيـة يف تريـن الثـاين املايض.

ترجمـة  بحسـب  املجلـة،  وقالـت 
"الجزيـرة"، إن هنـاك مـؤرشات متزايدة 
تنبـئ بـأن إمـارة ديب عـىل موعـد مـع 
املتاعـب بسـبب مجموعـة عوامـل منهـا 
وتراجـع  ديب،  بورصـة  مـؤرش  تراجـع 
أسـعار اإليجـارات إذ احتلـت ديب ثـاين 
العقاريـة  األسـواق  بـني  املراكـز  أسـوأ 

.2017 يف  عامليًـا 
وقـال مهنـدس معـاري يف اإلمـارات، 
لعنـب  العـني،  ميلـك رشكـة يف مدينـة 
بلـدي، طلـب عـدم الكشـف عن اسـمه، 
كبـرة  أزمـة  مـن  تعـاين  اإلمـارات  إن 
وخاصـة للـركات الكبرة، أمـا الصغرة 
فهـي متأثـرة باألزمـة لكنها قـادرة عىل 
الصمود بسـبب قلـة األعباء املاليـة عليه، 
املشـاريع  عـىل  الدولـة  رصف  لعـدم 
بسـبب حـرب اليمـن، مشـرًا يف حديث 
لعنب بلـدي إىل أن مسـتثمرين إماراتيني 
يبحثـون عـن سـوق خارجـي مـن أجـل 

االسـتثار فيهـا.

كا تعـاين اإلمـارات من ارتفـاع معدالت 
تكاليـف  بارتفـاع  املنعكسـة  التضخـم 
املعيشـة واإلقامـة، وحتـى الرضائب غر 
املبـارشة فيهـا بسـبب اكتفائهـا، ونتيجة 
تعـد وجهـة مغريـة السـتثار  ذلـك مل 
األمـوال فيهـا، لذلـك يرغب املسـتثمرون 
بالخـروج منهـا والبحـث عن بـالد تنمو 
اقتصاديًـا وليـس البقـاء يف بلـد تعاين 
مـن تضخم عـال يـأكل أرباح وإيـرادات 
االقتصـادي،  املحلـل  بحسـب  الـركات 
يونـس الكريـم، الـذي اعتـر أن سـوريا 
التـي  الـدول  إحـدى  تكـون  أن  ميكـن 
يتوجـه إليهـا املسـتثمرون، خاصـة وأن 
هنـاك توجًهـا عامليًا إلعادة إعار سـوريا 
بسـبب موقعها املهـم كونهـا طريق خط 
طاقـة لألسـواق العامليـة، مـا يـؤدي إىل 
رشيكـة  تكـون  ألن  اإلمـارات  محاولـة 
يف سـوريا وتحويـل دمشـق إىل مـالذ 

رضيبـي آمـن مثـل ديب.
وقال مجلة إيكونوميسـت يف تقريرها إن 
مغامـرات اإلمـارات الخارجية قـد تصنع 
فرًصـا للبـالد مثـل السـيطرة اإلماراتيـة 
عـىل موانـئ يف اليمن األمر الـذي يؤدي 
إىل فتـح خطوط جديـدة للتجـارة، إضافة 
إىل عالقات بني اإلمارات والنظام السـوري 

قد تجلـب لها عقـوًدا إلعـادة اإلعار.

عالقات بين النظام السوري واإلمارات
وسـتعمل اإلمـارات عـىل تقويـة عالقتها 
مـع النظـام السـوري، بحسـب الكريـم، 
ماليـة ضخمـة  بسـبب وجـود عالقـات 
بـني الطرفـني، إذ كانت األموال السـورية 
تذهـب إىل اإلمـارات قبـل الثورة بسـبب 
أعـال  لرجـال  الضخمـة  االسـتثارات 

مقربـني مـن النظـام.
واعتقـد الكريـم أن امليزان التجـاري كان 
لصالح اإلمارات بسـبب األموال السـورية 
العكـس،  فسـيكون  حاليًـا  أمـا  فيهـا، 

اإلماراتيـني  األعـال  رجـال  سـيعمل  إذ 
وخاصـة املقربـني مـن النظـام اإليراين 
عـىل تنفيذ مشـاريع يف سـوريا، سـواء 
الضخمـة  القدميـة  املشـاريع  اسـتكال 
أو عـر  يف ضواحـي دمشـق وريفهـا، 
ملـالذ  دمشـق  تحويـل  يف  إسـهامهم 
تحتيـة  بنيـة  وإيجـاد  آمـن  رضيبـي 

متقدمـة بسـبب خرتهـم يف ذلـك.
وأشـار إىل أن النظام السـوري سـيحاول 
تطويـر عالقاتـه مـع اإلمـارات لصالحـه 
هـذه املرة مـن أجل االسـتفادة مـن خرة 
اإللكرتونيـة  الحكومـة  إنشـاء  يف  ديب 
والبنيـة التحتيـة التـي يحتاجهـا النظام 
لجعل دمشـق واجهـة اسـتثارية ومالًذا 
النظـام  أن  إىل  إضافـة  آمًنـا،  رضيبيًـا 
يحتـاج إىل األمـوال املوجـودة يف ديب.

فـرض  هـو  اآلمـن،  الرضيبـي  واملـالذ 
يتمتـع  بلـد  يف  منخفضـة  رضائـب 
وأنظمـة  ورضيبيـة  ماليـة  بسياسـة 
مرفيـة وقوانـني خاصـة بـه، ويتعامل 
مببدأ الرسيـة التامة فيـا يتعلق بهويات 
الـركات املسـجلة لديـه أو مالكيهـا أو 
حسـابات زبائنهـا، األمـر الـذي يجعلهم 

مالحقـات. أي  مـن  محميـني 
مـالًذا  تعتـر  التـي  البـالد  وترفـض 
رضيبيًـا التعـاون مـع املنظـات الدولية 
رضيبيًـا،  األشـخاص  ملالحقـة  املهتمـة 
إضافـة إىل رفـض التعاون مع السـلطات 
القضائيـة يف الدول األخرى، مـا يجعلها 
محـط إغـراء لألثريـاء ورجـال األعـال 

للتوجـه إليهـا.
وتتميـز البالد التـي تكون مـالًذا رضيبيًا 
بانفتـاح مـايل وعـدم فـرض أي قيـود 
قانونيـة عـىل دخـول وخـروج األمـوال 
منهـا، لـذا ال بد مـن بناء نظـام مريف 
يسـهل ويرسع اإلجـراءات اإلدارية، وهذا 
ما يعمـل عليه النظام السـوري، بحسـب 

لكريم. ا

13 اقتصاد

سوريا نافذة اإلمارات لمواجهة أزمتها االقتصادية
انطالًقا من مبدأ أن السياسة واالقتصاد توأمان ال يمكن الفصل بينهما وأحدهما يكمل اآلخر، كما يردد اقتصاديون، يمكن تفسير 

عودة دولة اإلمارات العربية المتحدة إلى سوريا وإعالن افتتاح سفارتها في العاصمة دمشق، في 27 من كانون األول الماضي، 
بعد قطيعة دبلوماسية استمرت لسنوات مع النظام بعد اندالع الثورة ضده في 2011.

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

 يورو   مبيع 573 شراء 568 دوالر أمريكي  مبيع 517 شراء 515

الرز )ك(  350السكر )ك(  250البنزين  225المازوت  180الذهب 18  15085  الذهب 21  17600 

  ليرة تركية  مبيع 94 شراء 93 دوالر أمريكي  مبيع 503 شراء 500

)Marota city( 2018 أعمال الحفر في ماروتا سيتي من قبل شركة أمان دمشق- 1 كانون األول
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ليلـة 23 مـن كانـون األول، قبـل أيـام 
2018، أقـدم محمود  مـن نهايـة عـام 
أبـو حسـون البالـغ مـن العمـر مثانية 
برفقـة  االنتحـار  عـىل  عاًمـا  عـر 
صديقـه وائـل أيـوب ذي السـبعة عر 
يدويتـني،  قنبلتـني  عاًمـا، مسـتخدمني 
مصـوًرا،  تسـجياًل  نرهـا  بعـد 

انتحارهـا. سـبب  يرحـان 
مبشـاكل  االنتحـار  علـال  الشـابان 
اجتاعيـة ومعيشـية صعبة يعيشـانها، 
مـن عـدم توفـر فـرص عمـل، وعـدم 
وجـود اسـتقرار يف حياتهـا، إضافـة 
إىل مـا قالـه أحدهـا بأنـه بحاجة إىل 
عائلـة تحتضنـه، مـا يـدل عـىل رشخ 
اجتاعـي وأرسي يعـاين منـه الشـاب.

وأكـد طبيـب أمـراض نفسـية وعصبية 

لديه عيـادة يف مدينة السـويداء )فضل 
أمنيـة(،  ألسـباب  اسـمه  ذكـر  عـدم 
النفسـية  الضغـوط  أن  بلـدي،  لعنـب 
باتـت طاغية عـىل رشيحة واسـعة من 
املجتمـع املحي يف السـويداء، مسـتنًدا 
إىل تزايد أعـداد املراجعـني يف عيادته، 

املايض. بالعـام  مقارنـة 

هل حاالت االنتحار في تزايد؟
سـوريا  يف  الحـرب  اسـتمرار  وزاد 
دون وجـود مـؤرش عـىل انتهائهـا من 
معانـاة السـوريني، مـا أدى إىل ازدياد 
االضطرابـات واألمـراض النفسـية التي 
تعتـر رد فعـل طبيعيًـا عـىل املعانـاة.

النفسـية  األمـراض  طبيـب  وأشـار 
الضغوطـات  أن  إىل  والعصبيـة، 
النفسـية تشـكل ثقـاًل أكـر عـىل فئـة 
الشـباب، بسـبب األوضـاع االقتصادية، 

وقلـة فـرص العمـل إضافـة إىل تقييـد 
تحركاتهـم الـذي عـاق أحـالم كثريـن 

منهـم.
تعاطـي  ظاهـرة  انتشـار  عـزز  كـا 
املخـدرات وإدمان املروبـات الكحولية، 
مـن تفاقـم حالـة االكتئـاب، أحـد أهـم 
األسـباب التـي تدفع لالنتحـار، والضغط 
فكـرة  تسـببه  باتـت  الـذي  النفـي 

العسـكرية. بالخدمـة  االلتحـاق 
االنتحـار  نسـبة  تـزال  ال  ذلـك  ورغـم 
مقارنـة  منخفضـة  عموًمـا  سـوريا  يف 
يف  تقـع  إذ  الـدول،  مـن  بغرهـا 
دولـة   176 أصـل  مـن   172 املرتبـة 
موقـع  وفـق  االنتحـار  مـؤرش  عـىل 
 "w o r l d p o p u l a t i o n r e v i e w "
البيانـات  بإحصـاء  املتخصـص 

. فيـة غرا ميو لد ا
ووفـق املوقـع، يبلـغ معـدل االنتحار يف 

سـوريا 1.9 من أصل 100 ألف شـخص 
منخفـض  معـدل  وهـو   ،2018 لعـام 
وتتصـدر  أخـرى،  دول  مـع  باملقارنـة 
القامئـة ليتوانيـا التي ينتحـر فيها 31.9 

مـن أصـل كل 100 ألـف.
وتتوافـق هـذه األرقـام مع مـا رصح به 
رئيـس هيئة الطـب الرعي يف سـوريا، 
الدكتـور زاهر حجو، لتلفزيـون "الخر" 
املحـي بأنـه منذ بداية سـنة 2018 حتى 
االنتحـار يف  عـدد حـاالت  كان  أيلـول، 
سـوريا 55 حالـة، 40 منها للنسـاء و15 

للرجال.
لكـن وجـود نحـو 25 حالـة انتحار يف 
 ،2018 محافظـة السـويداء فقـط عـام 
"السـويداء  موقـع  إحصائيـة  بحسـب 
يف  الظاهـرة  تزايـد  إىل  يشـر   ،"24
املحافظـات  ببقيـة  مقارنـة  املحافظـة 

السـورية.

"فتور" في مكافحة فكرة االنتحار
قـرار  إىل  الشـخص  يصـل  أن  قبـل 
االنتحـار أو ذروة االكتئـاب التي تدفعه 
عديـدة  عالمـات  عليـه  تظهـر  لذلـك، 
تنـذر مبيـول تفكـره نحـو االنتحـار، 
تبـدأ مبيلـه إىل االنطـواء عـىل نفسـه، 
املتهـورة  وترفاتـه  االكتئـاب  نتيجـة 

والطائشـة.
ووفًقـا الختصاصيـة بالصحة النفسـية 
النفـي، يف منظمـة محلية  واإلرشـاد 
بالسـويداء، فإنـه مـع ظهـور عالمـات 
للتفكـر  الشـخص  مبيـل  توحـي 
باالنتحـار، ال بـد مـن تدخـل للمجتمـع 
التـي  العزلـة  مـن  إلنقـاذه  املحيـط 
املكتئـب عـىل نفسـه، إضافة  يفرضهـا 
لزيـادة  مختصـني  استشـارة  إىل 
لـدى  والنفسـية  الصحيـة  التوعيـة 

لالنتحـار. امليـول  أصحـاب 

مجتمع14

االنتحار في السويداء.. 

حاالت قد تتحول 
إلى ظاهرة

انتحار  25 حالة  شهدت محافظة السويداء جنوبي سوريا ما ال يقل عن 
أرقام وثقتها مواقع  2018، بحسب  الشباب خالل عام  غالبيتهم من 

أقل بكثير من معدالت  أنه  للرقم على  ينظر  ومنظمات محلية، وبينما 
االنتحار حول العالم، إال أن تسجيل ست حاالت في فترات زمنية 

أمًرا الفًتا. أصبح  متقاربة، 

ماري العمر - دمشق

مل يشـفع ألحمـد، وهـو شـاب يعيش يف 

وسـط  وجـوده  بدمشـق،  جرمانـا  حـي 

أن  مـن  منزلـه،  مـن  وبالقـرب  النـاس، 

يصبـح ضحيـة اعتـداء وسـلب مـن قبـل 

مجموعـة مـن املسـلحني، الذيـن هاجموه 

عـىل مـرأى ومسـمع مـن الجـران. 

أيـام  بلـدي، "منـذ  لعنـب  أحمـد  يقـول 

ويف أثنـاء عـوديت مـن عمـي إىل البيت 

يف جرمانـا وأنـا أقـود دراجتـي الناريـة، 

اعرتضـت طريقي سـيارة فيها أشـخاص 

تجمعـوا  ثـم  التوقـف،  عـىل  أجـروين 

حـويل وأوسـعوين رضبًـا وسـلبوا منـي 

النقـود التـي كنـت أحملهـا باإلضافة إىل 

هاتفـي النقـال". 

مـا أثار اسـتغراب أحمد هو وجـود الناس 

أحـد  يتدخـل  أن  دون  مـن  الشـارع،  يف 

إلنقـاذه أو حتـى السـتدعاء الرطة، عىل 

قوله.  حـد 

مل تكـن الحـرب لعنـة عىل أهـايل املناطق 

الخارجـة عن سـيطرة النظام فحسـب، بل 

كان الناس يف دمشـق يعانـون الكثر من 

املشـاكل، خاصـة بعـد فقدانهم الشـعور 

باألمـن واألمـان الـذي دامئًـا مـا يتحدث 

عنـه أهايل دمشـق. 

فبعـد العـام األول مـن الثـورة السـورية، 

تشـكلت مجموعـات يف مناطـق سـيطرة 

النظـام سـميت بــ "اللجـان الشـعبية" 

والتـي كان لهـا دور كبـر يف الخطـف 

والسـلب والقتـل، بغيـة تحصيـل أمـوال 

مـن الضحايـا.

يعتقـد أحمـد أن هـؤالء هم عصابـة لطلب 

فديـة ماليـة ويف حـال مل يسـتطيع األهل 

وبيـع  الضحيـة  قتـل  يتـم  الفديـة  دفـع 

. ئها عضا أ

فدية مالية كبيرة.. وإال 
وهـو  سـامي،  اختطـاف  حادثـة  كانـت 

شـاب يبلـغ 20 عاًمـا، سـببًا رئيسـيًا يف 

مغـادرة عائلتـه إىل خـارج سـوريا، مـن 

قريـب.  برجـوع  التفكـر  دون 

وتقـول رامـا، وهي شـقيقة سـامي، "منذ 

عـام أقدمت عصابـة عىل خطف شـقيقي 

بغـداد،  شـارع  مـن  قريبـة  منطقـة  يف 

وسـط دمشـق، ومل نـدِر مـاذا حـل به إال 

بعـد أن بـدأت العصابـة االتصـال بأهي، 

ومطالبتهـم بفديـة قيمتهـا ثالثـة ماليني 

لـرة سـورية، )حـوايل سـتة آالف دوالر 

أمريـي(، وتهديدهـم بقتـل أخـي ورمي 

جثتـه أمـام منزلنـا يف حـال مل يدفعـوا 

املطلوب".  املبلـغ 

"لحسـن الحـظ كان عمـل والـدي جيـًدا 

فهـو يعمـل بتجـارة السـيارات، وأعتقـد 

أن املختطفـني يعلمـون بوضعنـا املـادي، 

لذلـك اسـتطاع أن يؤّمـن املبلـغ إلطـالق 

وبعدهـا  رامـا،  تضيـف  أخـي"،  رساح 

غـادر كل مـن والدهـا ووالدتهـا وأخواتها 

مـن  إىل خـارج سـوريا خوفًـا  الشـباب 

الحادثـة. تكـرار 

لكـن حـال عائلـة سـامي تخالـف حـال 

عائـالت أخـرى ال متلـك املبلـغ املطلـوب، 

كحـال "أم مؤيـد" التـي طلـب خاطفـو 

ابنهـا األكـر مبلـغ مليـون لـرة سـورية 

)مـا يعـادل ألفـي دوالر أمريـي(، وهي 

ال متلـك شـيئًا منـه خاصـة بعـد أن قتـل 

زوجها الـذي كان متطوًعـا يف مجموعات 

تابعـة للنظـام السـوري.

تقـول أم مؤيـد، "بعـد أن تـويف زوجـي 

املـايل  التعويـض  عـىل  نعيـش  رصنـا 

الـذي خصصتـه الحكومة لذوي الشـهداء 

والجرحـى يف الجيـش، وهو مبلـغ قليل ال 

يـكاد يغطـي حاجاتنـا الرضوريـة". 

تنتظـر  مؤيـد"  "أم  كانـت  أشـهر  قبـل 

عـودة ابنهـا األكـر إىل منزلهـا يف حـي 

الوقـت  تجـاوز  أن  وبعـد  الدويلعـة، 

منتصـف الليل، حاولـت االتصـال به لكن 

مغلًقـا. كان  النقـال  هاتفـه 

ورغـم تقديـم شـكوى لـدى الرطـة إال 

أن األم مل تسـتفد شـيئًا، وبعـد أيـام مـن 

اختفائـه جاءتهـا اتصـاالت من أشـخاص 

يطلبـون دفـع فديـة قدرهـا مليـون لرة، 

ولكونهـا ال متلـك املـال ال يـزال مصـر 

ابنهـا مجهـواًل حتـى اآلن.

إحصائيات رسمية تعاكس الواقع
األمـن  إدارة  عـن  صـادرة  إحصائيـة  يف 

صحيفـة  نـرت  دمشـق،  يف  الجنـايئ 

"الوطـن" املحليـة تفاصيلهـا، يف 3 مـن 

كانـون الثـاين الحـايل، احتلـت جرميـة 

الرسقـة املركـز األول بني الجرائم املسـجلة 

وبلغـت   2018 يف دمشـق، خـالل عـام 

ضبطًـا.   458

 فيا جـاءت جرمية الهجرة غـر الرعية 

يف املرتبـة الثانيـة بعـدد ضبـوط وصـل 

إىل 386 ضبطًا عـام 2018. 

أمـا جرائـم القتـل فوصلـت إىل 21 ضبطًا 

منظًا و36 موقوفًا، مسـجلة بذلـك ازدياًدا 

عن عـام 2017 الـذي بلغ فيه عـدد ضبوط 

القتـل 12 ضبطًا. 

وبقيـت جرائـم الخطـف املسـجلة والتـي 

نظمـت فيهـا ضبـوط يف نفـس النسـبة 

قياًسـا بعـام 2017، إذ بلغت عرة ضبوط. 

ونقلـت "الوطـن" عـن مصدر مـن وزارة 

الداخليـة يف حكومـة النظـام السـوري، 

تناقـص،  يف  دمشـق  يف  الجرائـم  أن 

مشـرًا إىل أن معظـم مرتكبـي الجرائم تم 

القبـض عليهـم. 

مصـدر قضـايئ مبرتبـة قـاض يف قر 

اسـمه  عـىل  )تحفـظ  بدمشـق  العـدل 

إن  بلـدي  لعنـب  قـال  أمنيـة(،  ألسـباب 

"جرائـم القتـل قـد ارتفعـت منـذ بدايـة 

الحـرب بنسـبة %20، وهذه تعتر نسـبة 

عاليـة بالنسـبة ملدينـة يعـم فيهـا األمان 

كدمشـق، فقـد أصبـح العديد مـن الناس 

ينتحلـون شـخصيات ضبـاط يف الجيش 

بأعـال  يقومـون  املداهـات  وبحجـة 

الرسقـة مـن املنـازل".

ويضيـف، "مؤخـرًا قامت الجهـات األمنية 

مبالحقـة هـذه العصابـات التي تشـكلت 

عـىل  القبـض  وعنـد  الحـرب،  ظـل  يف 

عـدد منهـم كانـت األغلبيـة مـن الدفـاع 

قـد  الذيـن  الشـعبية،  واللجـان  الوطنـي 

تسـلموا السـالح لحاية مناطقهـم وقاموا 

الشـخصية". ألغراضهـم  باسـتخدامه 

خطف "ع المكشوف" في دمشق
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منصور العمري

مع تجدد القتال يف سوريا بن جاعات 
مسلحة غر حكومية، واحتاالت اندالع 

معارك بن قوات مدعومة من دول أو 
قوات حكومية، من الروري التذكر 

بقوانن الحرب، ومعاملة أرسى الحرب 
واملعتقلن التي تنطبق عى جميع هذه 

األطراف.
مخالفة هذه القوانن قد تشكل جرائم 

حرب، ال تسقط بالتقادم ويتحمل 
مسؤوليتها املرتكبون واملسؤولون عنهم 

إن مل يعاقبوا األشخاص الذين ارتكبوا 
ما يعرف بأنها انتهاكات خطرة للقانون 

الدويل اإلنساين أو جرائم حرب، أو مل 
يتخذوا الضانات الكافية لعدم الساح 

لهذه االنتهاكات بالوقوع.
حتى لو ارتكب املقاتل جرائم حرب بأوامر 

من قائده، ال يعفيه هذا من مسلؤولية هذه 
الجرائم، فالتذرع بإطاعة األوامر ال يربر 
ارتكاب جرائم وانتهاكات لقوانن الحرب.

عى الجاعات الحقوقية والهيئات 
القانونية داخل سوريا وخارجها توثيق 
انتهاكات قوانن الحرب بشكل قانوين، 
مبا فيها اسم املرتكب تحديًدا وانتاؤه 

العسكري، وتقديم هذه امللفات إىل 
الجاعات املتخصصة برفع الدعاوى 

وماحقة املجرمن يف سوريا وخارجها، 
من أجل ماحقتهم.

يتحمل املسؤولية لدى قوات املعارضة 
التي تدعمها تركيا، املرتكبون من هذه 
القوات وقادتهم وتركيا، باإلضافة إىل 

الحكومة السورية املؤقتة ووزارة الدفاع 
فيها.

عدم سيطرة الحكومة املؤقتة الفعلية 
عى جميع قوات الجيش السوري الحر 

ال يعفيها من املسؤولية، وعليها عى 
األقل اتخاذ إجراءات واضحة للحد من 

انتهاكات قوانن الحرب، كإصدار البيانات 
والتعليات، واإلدانة العلنية ألي انتهاك أو 

جرمية، واملطالبة مبحاسبة املرتكبن.
يتحمل املسؤولية لدى قوات سوريا 

الدميقراطية أو وحدات حاية الشعب، 
املرتكبون وقادتهم والدول الداعمة لهم، 

كالواليات املتحدة وفرنسا.
يتحمل املسؤولية لدى هيئة تحرير الشام، 

املرتكبون وقادتهم وداعموهم وحكومة 
اإلنقاذ.

يتحمل املسؤولية لدى قوات النظام 
املرتكبون وقادتهم وبشار األسد القائد 

العام للجيش، والحكومة الروسية وإيران 
وحزب الله كل حسب تورطه.

كا يتحمل مسؤولية يف جرائم الحرب، 
من غر املشاركن عسكريًا فيها، مؤيدو 

األطراف املتحاربة من خال الرتويج أو 
الدعم أو املطالبة بارتكاب جرائم الحرب، 

وتحديًدا ما يصدر عن مؤيدي طرف 
ما ولو بالكام، يف وسائل التواصل 

االجتاعي وغرها.
عى أطراف النزاع التمييز يف جميع 

األوقات بن السكان املدنين واملقاتلن 
من أجل تجنب إصابة السكان املدنين 

واملمتلكات املدنية، ويجب اتخاذ 
االحتياطات الازمة يف هذا الشأن قبل 

شّن هجوم.

معاملة املحتجزين يف القانون الدويل 
وجرائم الحرب

األشخاص الذين ال يشرتكون مبارشة يف 
األعال العدائية، مبن فيهم أفراد القوات 

املسلحة الذين ألقوا عنهم أسلحتهم، 
واألشخاص العاجزون عن القتال بسبب 

املرض أو الجرح أو االحتجاز أو ألي سبب 
آخر، يعاملون يف جميع األحوال معاملة 

إنسانية، دون أي متييز ضار يقوم عى 
الديلن أو املعتقد أو االنتاء أو أي معيار 

ماثل آخر.
يحق للمقاتلن الذين استسلموا أو كّفوا 

عن املشاركة يف القتال أن تُحرتم أرواحهم 
وسامتهم النفسية والبدنية، ويحظر 

قتلهم أو تعريضهم لألذى.
يجب جمع الجرحى واملرىض ورعايتهم 

من قبل طرف النزاع الذي يخضعون 
لسلطته. تشمل الحاية أيًضا األفراد 

العاملن يف املجال الطبي، واملنشآت، 
ووسائل النقل واملعدات.

ال يجوز احتجاز أرسى الحرب إال يف 
مبان مقاومة فوق األرض تتوفر فيها 
كل ضانات الصحة والسامة، ويجب 

أن تكون بعيدة مبا يحميهم من األهداف 
العسكرية.

تجب حاية املعتقلن واألرسى من جميع 
أعال العنف واألعال االنتقامية، ويحق 

لهم مراسلة عائاتهم وتلقي اإلغاثة.
يحق لكل شخص االستفادة من 

الضانات القضائية األساسية، ويجب أال 
يدان أحد دون وجود حكم سابق تصدره 

محكمة مشلكّلة تشكياً قانونًيا. ال يجوز 
اعتبار أي شخص مسؤواًل عن عمل 

مل يرتكبه. ال يجوز إخضاع أي شخص 
للتعذيب البدين أو النفي، أو العقاب 
البدين أو املعاملة الوحشية أو املهينة.

ال متلك أطراف النزاع وأفراد قواتها 
املسلحة حرية مطلقة يف اختيار وسائل 

الحرب وأساليبها، ويحظر استخدام 
أسلحة أو أساليب حرب تسبب خسائر 

غر رضورية أو معاناة مفرطة.
يحظر القانون اإلنساين الدويل:

)أ( االعتداء عى الحياة والسامة 
البدنية، وبخاصة القتل بجميع أشكاله، 
والتشويه، واملعاملة القاسية، والتعذيب.

)ب( أخذ الرهائن.
)ج( االعتداء عى الكرامة الشخصية، 

واملعاملة املهينة والحاطة بالكرامة.
)د( إصدار األحكام وتنفيذ العقوبات 

دون إجراء محاكمة سابقة أمام محكمة 
مشكلة تشكيًا قانونًيا تكفل جميع 

الضانات القضائية الازمة.
يجوز لهيئة إنسانية غر متحيزة، 

كاللجنة الدولية للصليب األحمر، أن 
تعرض خدماتها عى أطراف النزاع.

كا يقي القانون الدويل اإلنساين 
بوجوب معاملة الجثث بطريقة الئقة 

وباحرتام. يتعن عى أطراف النزاع اتخاذ 
جميع التدابر املمكنة إلخاء الجثث 

دومنا تأخر، كا يُحظر التمثيل بالجثث، 
ويجب احرتام كرامة املوىت والساح 

بإخاء جثثهم بشكل رسيع واتخاذ كل 
التدابر املمكنة لضان التعرف عى هوية 

أصحابها وتسليمها إىل عائاتهم.

مع تجدد القتال في سوريا يجب 
االلتزام بقوانين الحرب
 ومعاقبة منتهكيها

أسير الحرب أمانة ال غنيمة

وتـرى اختصاصيـة الصحـة النفسـية أن تزايـد حاالت 
االنتحـار مؤخـرًا لدى شـباب السـويداء يتطلـب تكاتًفا 
مـن املجتمـع ملكافحـة االنتحار قبـل أن يصبـح ظاهرة 
تصعب السـيطرة عليهـا، وتكون خطورتهـا يف تحولها 

إىل ثقافـة يصعـب اقتالعها بسـهولة.
كـا عزا نـزار، أحد شـيوخ الدين يف طائفـة املوحدين 
محافظـة  سـكان  غالبيـة  تشـكل  التـي  الـدروز، 
السـويداء، سـبب تزايـد االنتحـار لـدى الشـباب، إىل 
اإلقـدام  التفكـر يف عواقـب  الدينـي وعـدم  الجهـل 

االنتحـار يف اآلخـرة، بحسـب تعبـره. عـىل 
وأضاف الشـيخ نـزار أن "الجهـال" ال يجـدون اليوم 
مثـاًل دينيًـا أعـىل يقتـدون بـه ويندفعون مـن خالله 

للبحـث يف دينهـم وااللتـزام به.
ومل يخـِف الشـيخ نـزار أن فئـة رجـال الديـن ال تقل 
تقصـرًا عـن غرهـا يف مكافحـة ظاهـرة االنتحـار، 
النشـغالهم بالقضايـا السياسـية، متجاهلـني األوضاع 

االجتاعيـة واملعيشـية يف املجتمـع الـدرزي.

تعبيرية لشاب يحاول االنتحار )تعديل عنب بلدي(

شارع في دمشق القديمة - 2 كانون الثاني 2019 )عنب بلدي(

الضغوطات النفسية 
تشكل ثقاًل أكبر 

على فئة الشباب، 
بسبب األوضاع 

االقتصادية، وقلة 
فرص العمل إضافة 

إلى تقييد تحركاتهم 
الذي عاق أحالم 

كثيرين منهم.
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د. كريم مأمون

يعـد النظـام الغذايئ مـن أهـم عالجات 
الـداء السـكري، لذلـك ال بد مـن االلتزام 
بحميـة غذائية خاصـة، إضافـة للموازنة 
بـني الطعـام املتنـاول والنشـاط البدين 
إلبقـاء  املسـتخدمة،  السـكري  وأدويـة 

معـدل السـكر يف الـدم طبيعيًا.
يعرفـون  ال  املـرىض  ولكـن كثـرًا مـن 
مـا األغذيـة املفيـدة لهـم ومـا األغذيـة 
الضـارة، كـا أنهـم ال يعرفـون كميـات 
األغذيـة املسـموح لهـم بتناولهـا، خاصة 
أن تلـك الكميـات تختلـف مـن مريـض 
آلخـر حسـب وضعـه الصحي ونشـاطه 
بأهـم  سـنعرف  فإننـا  ولذلـك  البـدين، 
الغذائيـة  للحميـة  العامـة  القواعـد 

السـكري. ملـرىض  الصحيحـة 

ما المقصود بالحمية الغذائية؟
إىل  تهـدف  غذائيـة  خطـة  اتبـاع  هـي 
املتنوعـة،  الصحيـة  األطعمـة  اختيـار 
وبأوقـات  متوازنـة،  بكميـات  وتناولهـا 

يوميًـا. محـددة 

ما القواعد األساسية لحمية مريض 
السكري؟

الغـذايئ  النظـام  يحتـوي  أن  -1يجـب 
السـكري عـىل ثـالث وجبـات  ملريـض 
رئيسـة )إفطـار، غـداء، عشـاء(، إضافة 
إىل وجبتـني خفيفتـني يتـم تناولها ما 
بـني الوجبـات الرئيسـة، وهـذا يسـاعد 
عـىل تنظيـم مسـتوى السـكر يف الـدم 
خالل اليـوم، وبالنسـبة للمـرىض الذين 
يتناولـون األنسـولني يجب عليهـم تناول 

وجباتهـم يف أوقـات منتظمـة يوميًـا.
-2يجـب أن يتـم التغير يف نظـام األكل 
الخاص بـكل مريـض تدريجيًـا، ويجب 
عـدم تغير منـط حيـاة املريض بشـكل 
جـذري، ألنه نظـام يجـب أن يتبعه طيلة 
بقواعـد  تقييـده  سـهاًل  وليـس  حياتـه 

صارمـة يصعـب االلتـزام بها.
املـرىب  مثـل  السـكريات،  -3تجنـب 
والحلويات والشـوكوال والحـالوة والكيك 
والجيـي والسـوائل املحـالة والعصائـر 
والفواكـه املعلبـة واملروبـات الغازيـة 

واآليـس كريـم، وكذلـك تجنب اسـتخدام 
سـكر املائـدة لتحليـة القهـوة والشـاي 

وغرهـا. 
الغنيـة  األطعمـة  تنـاول  -4يفضـل 
عـىل  تسـاعد  فاألليـاف  باألليـاف، 
الحفـاظ عىل نسـبة الجلوكـوز والدهون 
كـا  الطبيعـي،  املعـدل  يف  الـدم  يف 
األطعمـة:  هـذه  ومـن  اإلمسـاك،  متنـع 
البنـي  والـرز  والشـعر،  النخالـة، 
وغـر املقشـور، والفاصوليـاء املجففـة، 
والعـدس، والخبـز املصنوع مـن الحبوب 
الصافيـة، والخـرضاوات غـر النشـوية 
)الخـرضاوات الورقية الخـرضاء، الخيار، 
الهليـون،  الشـمندر،  البصـل،  الجـزر، 
الكرفـس(، والفاكهة  البنـدورة،  الفليفلة، 

أمكـن. كلـا  وبقرهـا  الطازجـة 
الدهـون،  قليلـة  األطعمـة  -5تنـاول 
فاإلكثـار مـن الدهون يـؤدي إىل أمراض 
أكـرث  وهـي  الدمويـة  واألوعيـة  القلـب 
األمـراض التي تنتـج عن مرض السـكر، 
لـذا يجـب اإلقـالل مـن تنـاول اللحـوم 
الحمـراء واسـتبدالها بالسـمك والطيور، 
مـع االنتبـاه إلزالـة الدهـون مـن اللحم 
ويجـب  الطهـي،  قبـل  الطيـور  وجلـد 
الخبـز يف  أو  الشـواء  بطريقـة  الطبـخ 
الفـرن أو البخـار بـداًل مـن القـي، مـع 
الطهـي  عنـد  الدهـون  إضافـة  تجنـب 
الطبيعـي  والزبـد  الزيـت  أو  )السـمن 
والصناعـي( أو عند تقديـم الطعام )مثل 
الزيـت أو الصوص(، واسـتخدام الزيوت 
النباتيـة غر املجمـدة )زيت الـذرة، زيت 
الزيتـون(، كذلـك  الشـمس، زيـت  دوار 
تجنـب تنـاول األطعمـة الغنيـة بالدهون 
مثـل املكرسات واللحوم البـاردة والنقانق 
أو  القليـل  الحليـب  وتنـاول  والسـجق، 
الخـايل الدسـم بداًل مـن الحليـب الكامل 

. سم لد ا
ألنهـا  باعتـدال،  النشـويات  -6تنـاول 
تعطـي كمية كبـرة مـن الكربوهيدرات، 
والبـازالء واألرز  والـذرة  البطاطـا  مثـل 

واملعكرونـة. 
حيـث  امللـح،  مـن  اإلكثـار  -7تجنـب 
يتسـبب يف تراكم املاء يف الجسـم ورمبا 
ارتفـاع ضغـط الـدم، لـذا يجـب اإلقالل 
مـن اسـتخدام امللـح يف أثنـاء الطهـي، 

وعـدم وضـع ملح عـىل املائـدة، وتجنب 
تنـاول األطعمـة املحفوظـة، والوجبـات 
عـىل  تحتـوي  إنهـا  حيـث  الرسيعـة، 

الكثـر مـن امللـح والدهـون.
-8تجنـب خبـز الدقيـق األبيـض وتناول 
الخبـز األسـمر ذي القمحـة الكاملـة أو 

معتدل. بشـكل  النخالـة 
بكميـات  الطازجـة  الفاكهـة  -9تنـاول 
دامئًـا  الفاكهـة  تنـاول  ويتـم  محـددة، 
بعـد األكل مبـارشة، علـًا أنه يتـم تناول 
حصتـني يف اليـوم إحداهـا بعـد وجبة 
وتبلـغ  الغـداء،  بعـد  والثانيـة  الفطـور 
الحصـة: تفـاح: حبة وسـط، مـوز كبر: 
نصـف قرن، مـوز صغر: قـرن، إجاص: 
 ، برتقـال: حبـة صغـرة  حبـة وسـط، 
يوسـفي: حبة، تـني طازج: حبتـان، تني 
بطيـخ:  حبتـان،  متـر:  حبـة،  مجفـف: 
قطعة وسـط، رمـان: نصف حبة وسـط، 
مشـمش:  صغرتـان،  حبتـان  كيـوي: 
3 حبـات وسـط، خـوخ: حبـة وسـط، 
جانـرك: 3 حبـات، كرز: 12 حبـة، عنب: 

12 حبـة.
-10اإلكثار من الشـاي األخـرض والقرفة 
قـدرة  لزيـادة  الطعـام  يف  والزنجبيـل 
الحـرق واالمتصاص وقـرب القرفة ملذاق 

الحلـو مـن دون أن تزيد السـكر.

هـل يعتر العسـل بديـاًل صحيًا للسـكر 
ميكـن أن يتناولـه مريض السـكري؟

ال، فهـذه فكرة شـائعة بني النـاس لكنها 
مريـض  يتنـاول  أن  وميكـن  خاطئـة، 
يف  اثنتـني  أو  مـرة  العسـل  السـكري 
أال  رشط  مبـارشة،  األكل  بعـد  األسـبوع 
يكـون مخـزون السـكر لديـه مرتفًعـا.

هل يمكن استبدال سكر الجلوكوز 
بأنواع أخرى؟

ميكـن اسـتبدال سـكر الجلوكـوز ببدائل 
السـكر )املَُحلِّيـات(، وهنـاك نوعـان مـن 
املَُحلِّيات: النوع األول يحتوي عىل سـعرات 
حراريـة مثل الفركتوز والسـوربيتول ومن 
املمكـن أن تسـبب مغًصا بالبطن وإسـهااًل 
إذا اسـتخدمت بكميـات كبـرة، كـا أنـه 
الفركتـوز  تنـاول  يف  اإلفـراط  حـال  يف 
قـد يحـدث ارتفـاع مبسـتويات الشـحوم 

يحتـوي  ال  الثـاين  والنـوع  الثالثيـة، 
عـىل سـعرات حراريـة مثـل السـكارين 
واألسـبارتام وميكـن اسـتخدامه باعتدال.

هـل يجـب منـع مريـض السـكري مـن 
مـدى  مطلـق  بشـكل  الحلويـات  تنـاول 

الحيـاة؟
ميكـن السـاح له بتنـاول الحلويـات مرة 
أن  عـىل  صغـرة  بكميـة  األسـبوع  يف 
تسـتبدل من حصة الفاكهـة، ويتم تناولها 
مبارشة بعـد األكل حتى ال يرتفع مسـتوى 

برسعة. السـكر 
أخـرًا.. ننـوه إىل أن النظام الغـذايئ لكل 

مريـض يختلف عـن اآلخر بحسـب حالته 
لديـه عنـد فحصـه يف  السـكر  )معـدل 
الصبـاح، مخـزون السـكر لديه، سـنوات 
امتـداد املرض لديه(، وبحسـب املضاعفات 
التـي يعانيهـا )مـرض قلبـي، مشـكالت 
كلوية...(، وبحسـب نشـاطه البدين، لذلك 
ينصح بزيـارة اختصـايص التغذية، حيث 
يقـوم بحسـاب الوحـدات الحراريـة التي 
يحتاجها جسـم املريض كل يـوم باالعتاد 
عىل وزنه املثايل وعمره ومسـتوى نشاطه 
اليومـي وحالتـه الصحية، ومن ثـم يحدد 
برنامـج الوجبـات اليوميـة مـع كمياتها 

. سبة ملنا ا

تربية وأسرة

قد تكون بدياًل كافًيا عن األدوية

الحمية الغذائية لمريض السكري

يحتـاج مريـض السـكري إىل نظـام 
غـذايئ خاص بهـدف السـيطرة عىل 
دمـه،  يف  الجلوكـوز  سـكر  معـدل 
الدهـون،  معـدل  عـىل  والسـيطرة 
باإلضافـة  الـدم،  ضغـط  ومعـدل 
املحافظـة  أو  الـوزن  فقـدان  إىل 
عـىل الـوزن الصحـي، ففـي بعض 
الحـاالت التـي يعاين فيهـا املريض 
الـوزن قـد يكفـي  مـن زيـادة يف 

االلتـزام بالحميـة وتخفيـف الـوزن 
السـكر  ارتفـاع  عـىل  للسـيطرة 
إذا  لكـن  األدويـة،  اسـتخدام  دون 
كان مخـزون السـكر لديـه مرتفًعـا 
ال بـد مـن البـدء بالـدواء. كـا أنه 
السـكري  مريـض  تجنيـب  ميكـن 
مرضـه  عـن  الناتجـة  املضاعفـات 
عـن طريـق االلتـزام بنظـام غذايئ 

سـليم. 

لماذا يحتاج مريض السكري إلى 
نظام غذائي خاص به؟ الغذائية؟



17 منوعاتعنب بلدي - السنة الثامنة - العدد 359 - األحد 6 كانون الثاني/يناير 2019

"الحـب -أعـزَك الله- أولـه هزل وآخـره جد، دقت 
معانيـه لجاللتهـا عـىل أن توّصـف، فـال تـدرك 
حقيقتهـا إال باملعانـاة، ليـس مبنكـر يف الديانـة 
وال مبحظـور يف الريعـة، إذ القلـوب بيـد اللـه 

وجل". عـز 
هـذا مـا اسـتفتح بـه العـامل والفيلسـوف، أحمد 
بـن عي بـن سـعيد بـن حـزم األندلـي، كتابه 
الشـهر "طـوق الحامـة" يف حديثـه الفلسـفي 
ووصفـه للمشـاعر وحـاالت الحـب التـي تصيب 

اإلنسان.
ابـن حـزم األندلـي واحـد مـن أهـم العلـاء 
يف أصـول الفقـه والفلسـفة وعلـوم اللغـة يف 
العصـور الوسـطى يف األندلس )إسـبانيا(، كان 
شـاعرًا وأديبًا وناقًدا وفيلسـوفًا، وشـغل منصب 
بـن  املظفـر  األندلـي،  الخليفـة  لـدى  الوزيـر 
املنصـور، ومـن أهم مؤلفاتـه "الرسـالة الباهرة" 

و"األخـالق والسـر".
ورغـم انقضـاء قرابـة العـرة قرون عـىل كتابة 
األدبيـة  قيمتـه  تجـاوزت  الحامـة"،  "طـوق 
لغـات  إىل  فرتجـم  واملـكان  الزمـان  والعلميـة 
علميًـا يف كثـر مـن  واعتـر مرجًعـا  عديـدة، 

والعامليـة. األوروبيـة  الجامعـات 
تسـتمد هـذه املخطوطـة قيمتهـا مـن وصفهـا 
تحليـي  بأسـلوب  املحبـني  وتجـارب  لقصـص 
علمـي نفـي، اعتمد مـن خاللها ابـن حزم عىل 

املالحظـة والتجربـة.
ينقسـم الكتـاب إىل 30 بابًا مرفًقـا بأخبار الحب 
وأشـعار تناسـبها، يبدأ ببـاب "عالمـات الحب"، 
تلـك العالمـات التـي يدمـن عليها املحـب، ومنها 
املحبـوب  لحديـث  واإلنصـات  النظـر،  "إدمـان 
وحـب الوحـدة، واضطـراب املحـب عنـد رؤيـة 

محبوبـه أو السـاع باسـمه".
املعصيـة"  "قبـح  ببـايب  حـزم  ابـن  ويختتـم 
و"فضـل التعفف"، يف حديثه عـن غلبة العاطفة 
يصيـب  الـذي  الشـهوات  ورصاع  العقـل  عـىل 
ُعميـت  العقـَل  النفـُس  "غلبـت  فـإن  اإلنسـان 

البصـرة".
يعالـج الكتـاب حـاالت الحـب ويصنفهـا ابتـداًء 
مـن "الـود" إىل مرحلـة "الجنون" التـي تصيب 
العاشـق، ويقـدم ابـن حـزم نصائح للعاشـقني 
واملحبـني عر مجموعـة من األشـعار والقصص.

أن  ليـدن  جامعـة  يف  املسـترقون  يـروي 
مخطوطـة "طـوق الحامـة" وصلـت يف عـام 
الجامعـة، وأنهـا قـد تكـون  1665 إىل مكتبـة 
نسـخة من أصٍل نُِسـَخ سـنة 1138 يف سـوريا.

أصـدر  عـر،  التاسـع  القـرن  مطلـع  ويف 
طبعـة  أول  رينهـارت،  الهولنـدي  املسـترق 
لفهـرس املخطوطـات العربية يف جامعـة ليدن، 
تَعـرّف العامل مـن خاللها عـىل مخطوطة "طوق 

الحامـة".
يف  املحبـني  بـني  األلفـة  حـزم  ابـن  تنـاول 
وصـف أكـر وأشـمل وأعمق مـن الحـب، وعالج 
العاطفـة مـن منظور إنسـاين تحليي، مسـتعيًنا 
بكتـاب "مأدبـة الحـب األفالطونيـة" و"مجالس 
يحيـى الرمـي" وكتـاب "الزهـرة" البـن داود 

األصبهـاين.
وجـاءت تسـمية الكتـاب بــ "طـوق الحامـة" 
كنايـًة عـن الجـال الـذي يعتـر مسـاًرا للحب، 
مسـتلهًا مـن قصـة منـح النبـي نـوح الطـوق 
للحامـة التي أرشـدته بعـد الطوفـان، باإلضافة 
إىل أن الحامـة رمـز للحـب عنـد فينـوس آلهـة 

الحـب يف األسـاطر اليونانيـة.

 

"الجهل يعمي أبصارنا 

ويضللنا.. أيها البشر 

"طوق الحمامة".. 
رحلة الحب الفلسفية

كتاب

عنب بلدي - عماد نفيسة

األمثـل  الخيـار  هـي  الفيديـو  مقاطـع 

الـركات  أكـرث  تتجـه  وحاليًـا  للتسـويق، 

التجاريـة إىل رشكات اإلنتـاج واسـتديوهات 

التصويـر لصناعة مقاطـع فيديـو احرتافية 

ترويـج هـذه  ثـم  ملنتجاتهـا ومـن  جاذبـة 

مواقـع  املختلفـة عـىل  بالوسـائل  املقاطـع 

عـىل  أو  واإلنرتنـت  االجتاعـي  التواصـل 

الفضائيـة. القنـوات 

معايير تحدد جودة الفيديو 
اإلعالني

قبـل البـدء بالتصويـر علينـا اختيـار نوع 

الفيديـو املناسـب، إمـا أن يكـون رسـوميًا 

مـع  مقابـالت  شـكل  عـىل  أو  مصـوًرا  أو 

املنتـج سـابًقا وأبـدوا  أشـخاص اختـروا 

بـه. إعجابهـم 

الفيديـو  مقاطـع  يف  مهـم  اعتبـار  هنـاك 

الفيديـو،  زمـن  طـول  وهـو  اإلعالنيـة 

قـرت  وكلـا  هنـا،  عكسـية  فاملعادلـة 

املـدة زادت قيمـة الفائـدة مـن الفيديو، مع 

األخـذ بعـني االعتبار وصـول فكـرة املنتج 

والزبـون. املشـاهد  إىل  كامـل  بشـكل 

املـدة القصـرة للفيديـو سـتجعل ترويجه 

أسـهل عـىل وسـائل التواصـل، باإلضافـة 

إىل تجنب شـعور املشـاهد بامللـل يف أثناء 

اإلعالن. مشـاهدة 

إمكانيـة  وهـو  أيًضـا  آخـر  مهـم  اعتبـار 

صـوت  دون  مـن  الفيديـو  مشـاهدة 

يف  املشـاهدين  مـن  فالكثـر  بالكامـل، 

مقاطـع  يتصفحـون  الحـايل  الوقـت 

املخفـي  الصـوت  وضعيـة  يف  اإلعالنـات 

فعـىل  التواصـل،  لتطبيقـات  االفرتاضيـة 

املعلـن أن يراعـي هـذا الجانـب وميكن حل 

هذه املسـألة عـن طريـق الكتابـة والصور 

الفيديـو. داخـل  والتأثـرات  الشـارحة 

أنواع الفيديوهات اإلعالنية
اإلنتـاج والتصويـر خيارات  تقـدم رشكات 

يكـون  قـد  ملنتجـك،  فيديـو  لتنفيـذ  عـدة 

االختيـار مسـؤوليتك عادًة أو قد يسـاعدك 

مديـر اإلنتـاج يف الركة الختيار األنسـب 

لفيديوهاتـك:

الفيديوهات المصورة
تُصـوَّر مقاطـع الفيديو باسـتخدام كامرات 

احرتافيـة تقـوم بتصويـر املنتج واملـكان أو 

املنتـج، وميكـن  الشـخص وهـو يسـتخدم 

إدخـال بعض املشـاهد التمثيليـة واملقابالت، 

أشـخاص  مـع  مقابـالت  إدخـال  ويعتـر 

اسـتخدموا املنتج سـابًقا وعرض شـهادتهم 

للفيديو. قيمـة كبـرة 

عـادة يكتـب السـيناريو الخـاص للفيديـو 

مسـبًقا  تصويـره  سـيتم  مـا  ويحـدد 

واملخـرج. املنتجـة  الركـة  مبسـاعدة 

كبـر  بشـكل  مسـتخدمة  الطريقـة  هـذه 

للرتويـج. جيـدة  نتيجـة  وتقـدم 

الفيديوهات الرسومية 
مـن الطرق الحديثـة يف إنشـاء الفيديوهات، 

وقـد انتـرت بكـرثة يف السـنوات األخـرة 

االجتاعـي  التواصـل  مواقـع  تطـور  مـع 

وتطـور وسـائل التسـويق معهـا.

تعتـر الفيديوهات الرسـومية من األسـاليب 

الناجحـة جـًدا يف التسـويق ورشح املنتـج 

الجميـل  البـري  الجـاذب  إىل  باإلضافـة 

الـذي تتمتـع به.

مـن  تكلفـة  أكـرث  أنهـا  مسـاوئها  ومـن 

الفيديوهـات املصـورة وتحتـاج لوقت أكر 

التنفيـذ. يف 

الصور المتحركة
الفيديوهـات  ضمـن  تصنيفهـا  ميكـن 

الغـرض  نفـس  تـؤدي  فهـي  الرتويجيـة 

وتتميـز برسعـة توصيـل الفكـرة وبصغـر 

حجـم امللـف الناتـج، باإلضافـة إىل تكاليف 

نرهـا  وسـهولة  املنخفضـة  اإلنتـاج 

وترويجهـا عىل مواقع التواصـل االجتاعي.

كا ميكن اسـتخدامها يف املسـاحة اإلعالنية 

داخـل مواقـع الويـب والتي تشـغلها الصور 

العاديـة عادًة.

يبقـى اختيـار الركـة املنتجـة مسـؤولية 

املنتـج، وباإلضافـة إىل سـمعتها  صاحـب 

أعالهـا  عـىل  االطـالع  ميكـن  وتاريخهـا 

ومنتجاتهـا السـابقة لتحديـد مـا إذا كانت 

احرتافيـة  ذات  فيديـو  مقاطـع  سـتنتج 

ملنتجـك. عاليـة  وجـودة 

سينما

"ماوكلي" يعود إلى الواجهة
"Netflix" من بوابة

فيلمهلا   "Netflix" منصلة  أطلقلت 
أسلطورة  "ملاوكي:  الجديلد  "األمنيشلن” 
.)Mowgli: Legend of the Jungle( "الغابلة

الفيللم ال يعطلي أي إضافلة على املسلسلل 
الكرتوين الشلهر علن ذات القصلة للمؤلف 
روديلارد كيبلينلج، سلوى أن املنصلة حولت 

القصلة إىل نص سلينايئ.
وتبلدأ القصلة ملن ضيلاع الطفل علن والده 
ووالدتله بعدملا التهم النمر "شلرخان" أمه 
يف الغابلة، وأنقلذ الفهلد األسلد "باغلرا" 
قبيللة  يف  أصدقائله  إىل  وأخلذه  الطفلل، 
الذئلاب، الذيلن تبنلوه بدورهلم، على الرغم 
الجاعلة لوجلود  الكثلر ملن  ملن رفلض 

"جلرو بلرشي" بينهلم.
يجلد ملاوكي نفسله أملام تحديلات كبرة 
يف االنضلام إىل قبيللة الذئلاب التلي لديها 
أي  أرادت ضلم  قوانلن واضحلة يف حاللة 
ذئلب لقطيعهلا، إذ يجلب عليله النجلاح يف 
اختبلارات اللدب الحكيلم "باللو" وهلذا ملا 
فشلل فيله ملاوكي، بعلد تدخلل "باغلرا" 
ليجلربه على العلودة إىل قريلة البلرش بعد 
أن كان خطلر كبلر محدًقلا بله ملن جهلة 
"شلرخان"، اللذي هدد ملراًرا بلأكل الطفل 
الصغلر، وهلذا ملا تحرمله قوانلن الغابة، 

لينشلب رصاع بينله وبلن قبيللة الذئلاب.
وعلى الرغلم ملن أن الكثلر ملن املتابعلن 
سليجدون أن القصلة مكلررة ال جديلد فيها، 
لكلن قلوة املؤثلرات املسلتخدمة والتصميلم 
للشلخصيات وواقعيتهلا، سليجعل  الدقيلق 

ملن الفيللم محلط أنظلار الكثرين.
عملل  إحيلاء  أعلادت   "Netflix" أن  كلا 
ذاكلرة  يف  محفلوًرا  كان  تلفزيلوين 
املشلاهدين، بنسلخة مدبلجة إىل علدة لغات 

العربيلة. بينهلا  ملن 
تعيلش شلخصية الطفل يف رصاع بالنسلبة 
لكينونتله وإىل أي مجتملع ينتملي، هلل إىل 
املجتملع البلرشي، أو إىل قبيللة الذئاب؟ كا 
يعيلش تحديًلا ملع نفسله بعلد فشلله يف 
االختبلار، ويضطلر للعلودة إىل قريتله أليام 
ويعامل معامللة الحيلوان يف البداية قبل أن 

يعتني بله الصيلاد الذي أمسلكه.
قلد تكلون املشلكلة الوحيلدة يف النص حن 
ينتقلل ملن العقلدة إىل الحلل بشلكل رسيع 
خاطلف يجعلله يبدو بصلورة غلر منطقية 

. بع للمتا
 13 اللل  فلوق  األطفلال  يسلتهدف  الفيللم 

العملل. مبتابعلة  الراغبلن  والكبلار 
مغاملرة  نلوع  ملن  أمريليك  فيللم  وهلو 
رسكيلس،  أنلدي  إخلراج  ملن  وفنتازيلا 
وكتابلة كايل كلوفلز، وبطوللة ماثيو ريس 
وروهلان تشلاند، ويضلم أصلوات كل ملن 
كريسلتن بيل، وكيلت بانشليت، وبيندكت 

هاريلس. وناعوملي  كمربياتلش، 
إنتلاج  2012، على  بلدأت املفاوضلات يف 
طلرف  ملن  األدغلال  لكتلاب  جديلد  فيللم 
رشكلة  "وارنلر بلرذرز"، باقلرتاح مخلرج 
العملل، ومتلت املصادقة على االقرتاح يف 

.2014 آذار ملن علام 

لتبلدأ  ممثللن  ملع  الرشكلة  وتعاقلدت  
وتلم   ،2015 آذار  يف  الرئيلي  التصويلر 
إفريقيلا  جنلوب  يف  الفيللم  تصويلر 
واسلتديوهات الرشكة، وكان ملن املقرر أن 
يصلدر العملل يف ترشيلن األول ملن علام 
2016، لكلن الفيللم أجلل عدة ملرات للعمل 
ولخللق  البرصيلة،  املؤثلرات  على  أكلر 
كتلاب  فيللم  وبلن  بينله  زمنيلة  فسلحة 

.2016 نيسلان  يف  الصلادر  األدغلال 
ويف متلوز 2018 قاملت "وارنلزر بلرذرز" 
ببيلع حقلوق الفيللم للل "Netflix"، التلي 
2018 ويسلتمر عرضه  عرضتله يف نهايلة 

.2019 يف 

التسويق والترويج الرقمي 4
كيف توظف الفيديو في تسويق المنتجات
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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

حلول العدد السابق

أفقي
جميل . 1 مسلسل  يف  اشتهرت  سورية  ممثلة 

وهناء

نعيش عليها - رعقه )معكوسة(. 2

حرة مؤذية - لن يذهب. 3

جمع مسلق - جاوب)معكوسة(. 4

مدينة مغربية . 5

الحسنة . 6 اإلطاللة  ويعني  عريب  شاب  أسم 

)معكوس( - أخوين متشابهني

الساكن بجانبك - أتهمتا بالجرمية. 7

الركة األم للغة جافا )معكوسة( - حيوانات . 8

ذكية - خصم منافس

عودة - منحدرات أو طرق ترابية  . 9

الطعام . 10 جعل   - )معكوسة(  إيرلندا  عاصمة 

مريئاً

عمودي
مدينة فلسطينية يف الضفة الغربية - جمع . 1

جنة

نستخدمه للكتابة - املعتز بإنتائه. 2

قام باإليذاء )معكوسة( - مكان يبعث الضوء . 3

- الوالد

لربح يشء - مكان تحت األبنية. 4

نعمة تهطل من الساء. 5

نرىض ونوافق - اإلنتظام يف الجموع. 6

منع حدوث األمر - مابني الجبال . 7

من . 8  25 ال  الحرف   - غره  مال  من  أخذ 

األبجدية العربية - الجنة تحت أقدامها

نستخدمها يومياً ومنسك فيها األشياء - أجد . 9

حلوالً للمشاكل

الكهرباء . 10 وتوليد  املياه  لحفظ  يستخدم 

)معكوسة( - دولة يف رشق أوروبا

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

تكون بعض املربعات الصغرة معبأة باألرقام بدايًة،

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

كل واحٍد من املربعات التسعة الكبرة، ويف كل صٍف أو عمود.

4567

1

1

5

9

10

 2 

6

3

7

4

8

8 2

 

9 

 

310

4

ي

ر

ا

ي

ا

و

ت

م

ر

5

ن

ت

ب

و

ن

ر

ا

6

ا

ن

ا

ي

س

م

7

و

ن

د

ا

ي

ل

ك

ا

ط 1

1

ا 5

ق 9

د 10

 2 م

ا 6

3

ا 7

ا 4

8

ح

8

ا

و

ي

ي

ن

د

ة

ف

2

و

ا

ا

ق

ب

ل

ل

ر 

9 

ر

و

ت

ي

و

ش

س 

ا

3

م

ي

ر

ن

ر

و

ي

ف

م

10

ل

ي

ن

د

ب

ح

ا

ر

2

1

7

5

4

8

3

9

6

1

6

8

3

2

7

9

4

5

5

4

9

6

3

2

7

8

1

6

7

2

1

8

9

4

5

3

4

3

1

9

6

5

2

7

8

7

9

3

4

5

1

8

6

2

3

2

4

8

7

6

5

1

9

9

8

5

7

1

3

6

2

4

8

5

6

2

9

4

1

3

7

7

5

3

9

7

5

3

4

2

7

1

3

5

1

2

7

2

9

6

4

1

5

6

2

8

1

6

4

8

نجوم 
يحلمون 

بحمل كأس 
البطولة 

اآلسيوية

يعتبر روبرتو 
فيرمينو واحًدا 

من ركائز المدرب 
األلماني يورغن 

كلوب المدير 
الفني لنادي 

ليفربول إلى جانب 
ساديو ماني 

ومحمد صالح.
فيرمينو الذي نشأ 

في بيئة فقيرة 
جًدا لعب في 

الشعبية  المالعب 
القديمة  واألحياء 

في مدينة 
الواقعة  ماسايو 

في الشمال 
للبرازيل. الشرقي 
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رياضة

يعتـر روبرتـو فرمينـو واحـًدا مـن ركائز 
املـدرب األملـاين يورغـن كلوب املديـر الفني 
لنـادي ليفربـول إىل جانـب سـاديو مـاين 

صالح. ومحمـد 
فرمينـو الـذي نشـأ يف بيئـة فقـرة جـًدا 
لعب يف املالعب الشـعبية واألحيـاء القدمية 
الشـال  يف  الواقعـة  ماسـايو  مدينـة  يف 

الرقـي للرازيـل.
تصنـف ماسـايو كواحـدة من أخطـر مدن 
العـامل خـالل عـام 2015 بسـبب ارتفـاع 
فقـر  إىل  يعـود  وذلـك  الجرميـة،  معـدل 

األغلبيـة السـاحقة مـن سـكان املدينـة.
ينتمـي فرمينـو، الـذي ولـد يف املدينة عام 
1991، ألرسة متواضعـة وبسـيطة تفتقـد 
مقومـات الحيـاة األساسـية، وكان معرًضـا 
يف أي لحظـة لالنجـراف نحـو املارسـات 
اإلجراميـة، لـوال شـغفه بكـرة القـدم وأمله 

باالحـرتاف يف أحـد األنديـة الكبـرة.
طمـوح فرمينيـو مـا كان ليتحقـق بسـبب 

بنيتـه الجسـانية الضعيفـة نسـبيًا والتـي 
حرمتـه من اهتـام كاشـفي املواهـب، قبل 
أن يـأيت طبيب األسـنان ماريكلوس بورتيال 
ويوفـر أول فرصـة لروبرتـو، حينـا أدرج 
اسـم الصغـر فرمينـو يف اختبـارات نـاٍد 

برازيـي كبـر بحجـم سـاو باولو.
يف  كانـت  لالعـب  األوىل  التجربـة  ولكـن 
غايـة الفشـل وخـرج مـن االختبـارات دون 
أدىن اهتـام، غر أن بورتيال عرض الشـاب 
الصغـر عـىل نـادي فيجورنـي، ونجـح 
روبرتـو يف لفـت انتبـاه املدربـني وحصل 

عـىل عقـد انضـام للفريـق املحي.
وخـالل املوسـم األول، متكـن الصغـر من 
اكتسـاب ثقة املـدرب، قبـل أن يلفـت انتباه 
املنتريـن يف  األوروبيـة  الفـرق  كاشـفي 
أمريـكا الالتينيـة، وبـدأت العـروض تنهال 

عـىل بورتيـال الـذي أصبـح وكيله.
لينتقل الالعـب إىل نـادي هوفنهايم األملاين 
يف األول مـن كانون الثاين مـن عام 2011، 

لقـاء أربعة ماليـني يورو.

االحتراف في ألمانيا
تكيـف الشـاب روبرتـو مـع األجـواء يف 
الـدوري األملـاين، ولكـن بعد عـدة عقوبات 
تعـرض لهـا بسـبب عـدم التزامـه مبواعيد 
التدريبـات أو بالتعليـات املوكلـة إليـه، ومع 
مـرور الوقـت تحـول فرمينـو لالعـب أكرث 
شـمولية بعد أن تعّود اللعب بأكـرث من مركز.

كان   2014-2013 موسـم  نهايـة  ويف 
فرمينو شـارك مع هوفنهايم بــ 66 مباراة، 
أسـهم خاللهـا يف 45 هدفًـا بـني تسـجيل 
وصناعـة، وحظـي بـأول اسـتدعاء لتمثيـل 
املنتخـب الرازيي ضمـن املجموعة الجديدة 

بعـد نكسـة صيـف 2014 أمـام أملانيا.
طريق إنكلترا

يف صيـف 2014 بـدأ نـادي ليفربـول عن 
طريـق مدربـه حينهـا، برانـدان رودجـرز، 
مفاوضاتـه للحصـول عىل خدمات الشـاب 

عنـرًا  حينهـا  بورتيـال  وكان  الرازيـي، 
أساسـيًا يف تلـك الصفقـة.

عـدة  يف  ليفربـول  مـع  فرمينيـو  ولعـب 
مراكـز، ولكن املـدرب األملاين للنـادي كلوب 
أرص للدفـع بـه كمهاجـم وهمـي، وحقـق 
يف موسـمه األول 14 هدفًـا وصنـع سـبعة 

أهداف.
وتصـدر النجـم الرازيي روبرتـو فرمينيو 
الـدوري  الرازيليـني يف  الهدافـني  قامئـة 
اإلنكليـزي بعـد الثالثيـة التـي سـجلها يف 
مرمـى أرسـنال، حينـا تواجـه الفريقـان 
املـايض،  األول  كانـون  مـن   29 السـبت 
وأنهـى عـام 2018 بأفضـل نتيجـة ممكنة 
يف مواجهـة الفوز عىل أرسـنال بخاسـية 
مقابـل هـدف، إىل جانـب مبـاراة فريقـه 
األوىل لعـام 2019 يف قمـة الجولة الحادية 
والعريـن مـن الـدوري املمتاز يف شـباك 

مانشسـرت سـيتي.
ويتصـدر مـع ناديـه حاليًـا جـدول ترتيب 

 54 برصيـد  املمتـاز  اإلنكليـزي  الـدوري 
أربـع نقـاط عـن نـادي  نقطـة، وبفـارق 
مانشسـرت سـيتي صاحـب املركـز الثـاين 

الـذي حسـم القمـة بـني الناديـني.
فرمينو بتسـجيله أربعة أهـداف يف مباراة 
ليفربـول وأرسـنال، نجح يف كتابـة تاريخ 
الـدوري  يف  الرازيليـني  للنجـوم  جديـد 
املمتـاز، وأصبح أكـرث الالعبـني الرازيليني 
تسـجياًل يف تاريـخ الـدوري، بعدمـا رفـع 
مبـاراة،   124 يف  هدفًـا   44 لــ  رصيـده 
متفوقًـا عـىل زميلـه السـابق يف ليفربـول 
فيليبـي كوتينيـو الـذي انتقـل إىل الدوري 
اإلسـباين، والـذي أحـرز 41 هدفًـا خـالل 
ليفربـول  مبـاراة، وجونينهـو العـب   152
السـابق الذي سـجل 129 هدفًـا خالل 125 
مبـاراة، وليـان العـب تشـيلي صاحب الـ 
، وجريـل  مبـاراة   184 27 هدفًـا خـالل 
خيسـوس مهاجم مانشسـرت سـيتي برصيد 

23 هدفًـا يف 54 مبـاراة

علي مبخوت
عـي مبخـوت املهاجم اإلمـارايت كان مـن املتألقني 
يف بطولـة األمم اآلسـيوية عندما أحـرز لقب هداف 
كأس آسـيا 2015 مسـجاًل خمسـة أهداف يف سـت 

مواجهـات، وقاد بـالده إىل املركـز الثالث.
يف  اإلمـارايت  الحلـم  بتحقيـق  مبخـوت  ويحلـم 
الـكأس  ورفـع  بـالده  يف  تقـام  التـي  البطولـة 
اآلسـيوية ودخـول التاريخ بعـد التجديـد والتعديل 

الـذي طـرأ هـذا املوسـم عـىل البطولـة.
سـجل مبخوت )28 عاًمـا( اسـمه يف قامئة هدايف 
البطولـة ويف سـجل أرسع األهـداف حينا سـجل 
14 ثانيـة مـن  هدفًـا يف دوري املجموعـات بعـد 

البحرين. مواجهـة 
44 هدفًـا لصالـح منتخـب  ويف رصيـد مبخـوت 

بـالده مـن أصـل 65 مبـاراة دوليـة لعبهـا.
وسـجل رقـًا قياسـيًا لنـادي الجزيـرة يف الدوري 
هدفًـا   33 عندمـا سـجل   ،2017 موسـم  املحـي، 

اللقب. وأحـرز 
ولكـن عـىل مبخـوت يف البطولـة الحاليـة مهمـة 
حمـل كامـل الثقـل، ال سـيا بعـد غيـاب النجـم 
اإلمـارايت عمـر عبـد الرحمـن )عمـوري( املصاب.

موسى التعمري 
أصبـح مـوىس التعمـري واحًدا مـن أبـرز املواهب 
العربيـة واألردنيـة حاليًـا، ويوفـر ملسـة إبداعيـة 
وسـط امللعـب، وأصبـح مـن أبـرز العبـي املنتخب 
األردين منـذ مشـاركته الدوليـة االوىل عـام 2016.

انتقـل الجنـاح األردين مـوىس التعمري مـن نادي 
شـباب األردن إىل نـادي أبويل نيقوسـيا القريص، 
حيـث حقـق نجاًحـا الفتًـا وأبـدى نـادي فيورنتينا 

اإليطـايل رغبتـه يف ضمـه لصفوفه.
األردن  تعويـض  كاهلـه  عـىل  التعمـري  ويحمـل 
والوصول إىل أدوار متقدمة من املسـابقة اآلسـيوية، 
وخاصـة بعـد األداء املتواضع الـذي قدمه يف بطولة 

2015 حينـا حملـت أسـرتاليا الكأس.
املنتخـب  إليهـا  وصـل  التـي  األدوار  أكـر  وكان 
النهـايئ مرتـني يف عامـي  األردين إىل دور ربـع 

و2011.  2004

سونغ هيونغ 
يتألـق الكـوري الجنـويب سـون هيونـغ مـني مـع 
نـادي توتنهـام اإلنكليـزي يف الـدوري اإلنكليـزي 
املمتاز، وقـاد منتخب بالده إىل ذهبيـة دورة األلعاب 
سـجل  كـا  املـايض،  أيلـول  يف  إندونوسـيا،  يف 
سـون يف مسـابقة كأس العـامل يف مرمى املكسـيك 
والهـدف القاتـل يف الوقت بـدل الضائع ضـد أملانيا 
حامـل اللقـب، وأقصاه خـارج املسـابقة مـن الدور 

األول.
وتألـق يف املوسـم الحـايل مـع توتنهـام مسـجاًل 
يف  لـه  مباريـات  سـبع  آخـر  يف  أهـداف  سـبعة 
الـدوري، ومـن ضمنهـا هـدف الشـهر يف الدوري 
املمتـاز يف شـباك تشـيلي، وثنائيـة يف اكتسـاح 
إيفرتـون بسـتة أهداف وسـحق بورمنوث بخمسـة.

قبـل أربعـة مواسـم لفـت سـون األنظـار عندمـا 
أوصـل كوريـا إىل املواجهـة النهائيـة فانتقـل مـن 
بايـرن ليفركـوزن األملـاين إىل توتنهـام مقابـل 28 

دوالر. مليـون 
أول  يف  بـالده  منتخـب  مـع  يشـارك  لـن  ولكنـه 
الكـوري  االتحـاد  بـني  اتفـاق  بحسـب  مباراتـني 

وتوتنهـام.

علي رضا جهانبخش
يعتـر عي رضـا واحـًدا من أبـرز مواهـب املنتخب 
اإليـراين وواحـًدا مـن أفضل العبـي القارة الشـبان.

عي رضـا نافـس رسدار أزمون نجـم املنتخب األول، 
وأصبـح هـو النجـم املرتقـب بعـد أن أحـرز لقـب 
هـداف الـدوري الهولنـدي مـع نـادي ألكـار، مـا 

أسـهم بانتقالـه إىل نـادي برايتـون اإلنكليـزي.
مـدرب املنتخـب اإليـراين كارلـوس كـروش آمـن 
بقدراتـه منذ مدة بعيدة وشـارك بديـاًل يف مباريات 
بـالده يف مونديال الرازيـل 2014، وهو ال يزال يف 
سـن العرين، بعدها شـارك يف كآس آسـيا 2015.

وكاد أن يوصـل املنتخـب اإليـراين إىل دور الــ 16 
يف املونديـال الـرويس األخـر برغم إصابـة طفيفة 

لها. تعـرض 
وقـد يشـكل مـع أزمـون قـوة هجوميـة ضاربة يف 
اإلمـارات، مـا يسـاعد إيـران يف إحـراز أول ألقابهـا 

عاًما.  43 منـذ 
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 إلى أفضل هداف برازيلي في الدوري اإلنكليزي
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األحـــــــد 6 كانـــون الثاني/يناير 2019
الثامنـــة السنــــــــة   -  359 العـــــــــدد 

05-03
2015

نبيل الشربجي

يقول الخرب الذي نرشته "عنب بلدي" إن 
"مجلس مدينة إدلب"، التابع لل “حكومة 
اإلنقاذ”، أصدر قراًرا يقي مبنع انتشار 

"األكشاك" يف شوارع املدينة، بسبب إعاقتها 
للَارَّة.

التعليق األول: هذا كام جميل، يتضح منه 
أن حكومة اإلنقاذ، واملجالس املنبثقة عنها، 

تهتم اهتاًما بالًغا بل املَارَّة، واملارَُّة هم 
الشعب، عفًوا: األمة.. ولكن، يبدو ِمْن إطاق 
تسمية "أكشاك" عى "الرباكيات" الخشبية 

التي تُْزَرُع عى األرصفة أنَّ َمْن صاغ هذا 
الخربَ واحٌد من إخوتنا املجاهدين "املرصين" 

الذين أوقعهم َقَدُرهم أحمُق الُخطى يف 
خيارين أحاُها ُمر، إذ تزامن عدواُن الجرنال 

عبد الفتاح السيي عى رئيسهم الدكتور 
محمد مريس وتشليحه السلطة، مع دعوات 

الجهاد يف األخت الصغرى سوريا، فبيتوا 
استخارة خرجوا منها بأن األفضل لألمة 

إهاُل أمر السيي، وتَْركُه )يرسْح وميرْح 
واللحْظ يجرْح، عى حد تعبر املطرب محمد 
مرعي(، والتوجه إىل سوريا، فالجهاد فيها 

أكر ثوابًا، وفاعلية، وال سيا بعدما عقد الله 
لواء النرص للمجاهدين بتحرير مدينة إدلب، 

وجعلها ماًذا للمسلمن القادمن من جنوب 
الباد وأواسطها، ومعلوم لدى حراتكم 

أن كرة السكان يف منطقة ما يعني كرَة 
الشياطن )والد األبالسة(، وهذا يتطلب 
من املجاهدين ذوي الجنسيات املتعددة 

الذين يحكمون "إمارة إدلب" رفع معدالت 
الوعظ، والنصح، والفتاوى، واألمر، والنهي، 
وباألخص للنساء اللوايت ال يَُفوِّتَْن فرصة إال 
ويحاولن فيها إظهار كعوِب أقدامهن ليغرين 
بهن املجاهدين، ويلهينهم عن مقارعة العدو 

الصاهل.
التعليق الثاين: ال شك يف أن خرب منع 

الرباكيات )األكشاك( يف إدلب سيمر عى 
السورين ذوي األعار الصغرة مروَر 

الكرام، وأما املتقدمون يف السن، فا شك 
أنه سرسم عى وجوههم طيَف ابتسامة 

عذبة، بل سيجعلهم يضحكون، أو يقهقهون. 
السبب يف ذلك أننا، نحن املسنن، عشنا 
يف زمن الحركة التصحيحية التي قادها 

ْ" َرْفَعْت ومن  حافظ األسد وأخوه "الُصَغرَّ
بعدها بشار، ونعرف األهمية االستثنائية 

التي يوليها هؤالء القوم للرباكيات، حتى 
إن بعضهم يسمون نظام األسد "النظام 

أبو بَرَّاكيات"، فاالنتشار الرسطاين املرعب 
لألفرع األمنية الذي بدأ يف السبعينيات كان 
يتطلب منهم التغلغل بن الناس، فاخرتعوا 

الرباكية، وهي عبارة عن دكان قليل التكلفة، 
ال يحتاج إىل ترخيص، وال يخضع للرائب، 
وميكن أن يُعطى لعنرص من األمن، أو ملخرب 

متطوع، فيكون كا يقول أهل حلب "شيكار 
وبيكار"، مبعنى أن يبيع املُْخرِب ويشرتي 

ويربح ويتهرب من الرائب، ويف الوقت 
نفسه يراقب الناس، ويشهد تحركاتهم، 

ويؤذيهم بتقاريره التي تشبه السم الزعاف.
مع مرور الزمن، وتقدم التجربة، مل تعد 
الرباكيات مجرد مكان متواضع يسرتزق 

فيه شخص فقر، وال حتى مخرب حقر، بل 
أصبحت تُباع وتشرتى، وتُْدَفع عى املوافقة 

بزرعها عى الرصيف مبالغ كبرة، وصار 
أصحاب الرباكيات يعاَملون فيها عى مبدأ 

"خيار وفقوس"، وألنها يف األساس مخالفة 
لنظام البلديات أصبح بإمكان رئيس البلدية 

أن يهدد أصحاب الرباكيات بإزالتها، فيهرعون 
إلرضائه، وَمْن يدفع رشوة تبقى براكيته يف 

مكانها وَمْن ال يدفع تزال.
التعليق الثالث: تعلمي يا جاعة اإلنقاذ من 

نظام األسد.. ألستم مثله، وأرضط منه؟!

ات اِكيَّ النظام أبو الَبرَّ

م الذاتي”
ّ

“التعل
 يفتح أبوابه للطالب المحرومين من الدارسة في إدلب

بنسختها األولى..
انطالق بطولة كرة القدم للجالية السورية في قطر

عنب بلدي - إدلب

سـعيًا إلعـادة األطفـال املنقطعـني عـن 

التعليـم إىل املـدارس واللحـاق بأقرانهـم 

مـن التالميـذ، افتتحـت منظمـة “غصـن 

التعليميـة  املراكـز  مـن  عـدًدا  زيتـون” 

تحت مسـمى “التعلم الـذايت”، يف جزئه 

الثـاين، يف محافظـة إدلـب.

وبـارشت املراكـز نشـاطها يف املحافظـة 

يف 22 مـن كانـون األول املـايض، ضمن 

بدأتـه  الـذي  الـذايت،  التعلـم  مـروع 

املنظمـة قبـل أربعة أشـهر مبرحلتني يف 

أكـرث مـن 15 قرية.

يسـتهدف  الثانيـة،  بنسـخته  املـروع 

األطفـال مـن سـن السـابعة وحتـى 17 

حاجتهـم  تحـدد  رشوط  ضمـن  عاًمـا، 

للتعلـم، وتكون األولوية للطـالب الذين ال 

يتمكنـون من االلتحاق باملدرسـة بشـكل 

يومـي، أو املنقطعـني عـن املـدارس منذ 

أشـهر أو سـنوات.

مرحلـة  عـر  املـروع  تنفيـذ  ويتـم 

دراسـية تقـدر بأربعـة أشـهر ونصـف، 

مبناهـج دراسـية متخصصـة وبـإرشاف 

كـوادر تعليمية عاليـة املسـتوى وبعناية 

منسـق  بحسـب  الكـوادر،  مـن  مركـزة 

دحـروج. أحمـد  املـروع، 

عنـب  إىل  حديـث  يف  دحـروج،  وقـال 

لـدى  املسـجلني  أعـداد  “بلغـت  بلـدي، 

 2500 الجديـدة،  املراكـز  يف  املنظمـة 

أن  موضًحـا  اليـوم”،  حتـى  تلميـذ، 

التسـجيل مفتـوح أمـام الجميـع، حتـى 

تلميـذ. آالف  ثالثـة  إىل  الوصـول 

ويُركـز املنهاج عـىل أربع مواد أساسـية: 

العلـوم،  العربيـة،  اللغـة  الرياضيـات، 

واللغـة اإلنكليزية، وأعـد املنهاج بإرشاف 

املدرسـني املتخصصـني وبطريقة سـهلة 

الدعـم  جانـب  إىل  لألطفـال،  ومناسـبة 

النفـي املقـدم لألطفـال ضمـن املنهاج.

ويحتـوي كل مركـز ما بـني 300 و350 

السـكانية  للكثافـة  وفًقـا  وذلـك  طفـل، 

بحسـب  أو  منطقـة  كل  متثلهـا  التـي 

املـدارس املتوزعـة فيهـا، وفًقـا لدحروج.

املـروع  مـن  شـملت  األوىل،  املرحلـة 

معرديسـة،  كفرالتـا،  مرديـخ،  بلـدات 

جرجنـاز،  النعـان،  معـرة  جوبـاس، 

وآفـس، بنحـو ألفـي طفـل من أعـار 6 

وحتـى 17 عاًمـا مبراحـل دراسـية تبـدأ 

مـن الصـف األول وحتـى التاسـع، وفًقا 

لدحـروج.

أمـا املرحلة الثانية فشـملت تسـعة مراكز 

يف بلـدات معرمترين، تفتناز، احسـم، 

كفرنبـل، كفرومـا، حيـش،  معرتحرمـة، 

يضـم  مبـا  والتانعـة،  شـيخون،  خـان 

نحو ثالثـة آالف طفـل تبـدأ أعارهم من 

6 وحتـى 17 عاًمـا، مبراحل دراسـية من 

الصـف األول وحتى السـادس.

وضعهـا  التـي  الخطـة  خـالل  ومـن 

إنجـار  سـيتم  العمـل،  عـىل  القامئـون 

مرحلتني دراسـيتني مـن مراحـل التعليم 

بعـام  تقـدر  مرحلـة  وكل  األسـايس، 

الزمنيـة  الفـرتة  ضمـن  ولكـن  درايس 

املنظمـة. قبـل  مـن  املوضوعـة 

كـا أن الـروط تنطبـق عـىل الطـالب 

يف  الـدوام  باضطـراب  املتأثريـن 

يتلقـون  طـالب  حتـى  أو  مدارسـهم، 

التعليـم يف املـدارس لكنهـم بحاجـة إىل 

ملسـتواهم. داعـم  إضافـة  تعليـم 

مـن  تـم  التدريسـية  الكـوادر  اختيـار 

خـالل مسـابقة أقامتهـا مديريـة الرتبية 

عىل ثـالث مراحـل، وتضمنـت اختبارات 

اختيـار  ليتـم  وتحريريـة،  شـفهية 

الناجحني كمدرسـني يف املـروع بعد أن 

نجحـوا يف مقابلتهـم النهائيـة مـع لجنة 

املنظمـة. رشـحتها  اخصائيـة 

وترعى “غصـن زيتون” أنشـطة مختلفة 

جلسـات  وأساسـها  املـروع،  ضمـن 

تدريبيـة للطـالب عـىل كيفية اسـتخدام 

مـواد التعلـم الـذايت، واملتابعـة الفرديـة 

إضافـة  املسـتفيدين،  مـع  والجاعيـة 

إىل جلسـات توعيـة وتدريـب لذويهـم، 

املـروع. لكـوادر  الـدوري  والتأهيـل 

ألعـداد  دقيقـة  احصائيـات  توجـد  وال 

يف  التعليـم  مـن  املحرومـني  األطفـال 

قـّدر  دحـروج  أن  إال  إدلـب،  محافظـة 

نسـبتهم بـ 50 إىل %70 يف كل منطقة، 

وهـي نسـبة ترتفـع وتنقـص وفًقـا لكل 

الخاصـة. وظروفهـا  منطقـة 

نطـاق  لتوسـيع  املنظمـة  وتسـعى 

مروعهـا حتـى يشـمل أكـر عـدد قدر 

ممكن مـن املناطـق التي يحتـاج أطفالها 

للتعليـم بعـد أن حرمتهم ظـروف الحرب 

مـن مدارسـهم.

انطلقـت منافسـات بطولة كـرة القـدم للجالية 

السـورية يف قطر، مبشـاركة 11 فريًقا سوريًا، 

واملـدن  املحافظـات  أسـاء  الفـرق  وتحمـل 

املختلفة. السـورية 

 4 الجمعـة  البطولـة،  األول مـن  الـدور  وبـدأ 

مـن كانون الثـاين، عىل أن تسـتمر املنافسـات 

عـىل مـدى شـهر كامـل، بتنظيم مـن امللحقية 

الثقافيـة يف سـفارة االئتالف السـوري املعارض 

يف الدوحـة.

السـفارة،  اإلعالمـي يف  املكتـب  املسـؤول يف 

حسـن محمـد، قـال لعنـب بلـدي إن البطولـة 

القـت إقبااًل من قبـل هواة كرة القدم السـوريني 

املقيمني يف قطر، مشـرًا إىل تشكيل 11 فريًقا 

بأسـاء املحافظات واملـدن السـورية املختلفة.

فريـق حلـب،  املشـاركة:  الفـرق  بـني   ومـن 

حمـص، إدلب، البوكـال، دير الـزور، الالذقية، 

الشـام،  شـباب  درعـا،  منبـج،  القامشـي، 

 Bein“ باإلضافـة إىل ضيـف البطولـة فريـق

.”Syria

وتعتـر هـذه البطولـة األوىل مـن نوعها عىل 

األرايض القطريـة، وتهـدف إىل جمـع املواهب 

الكرويـة ضمـن بطولة منظمـة باسـم الجالية 

السـورية، بحسـب ما قال حسـن محمـد، عىل 

أن يتـم تنظيم بطوالت ماثلة بشـكل دوري يف 

السـنوات املقبلة.

 Bein“ املبـاراة األوىل يف البطولة جمعت فريق

املجموعـة  Syria” مـع فريـق منبـج ضمـن 

األوىل، والتـي انتهت بفوز األول بنتيجة سـبعة 

لسـتة. أهداف 

يف حـني ضمـت منافسـة املجموعـة الثانيـة 

مواجهة بـني فريق حمص والبوكـال، وانتهت 

بفـوز فريـق البوكـال بسـتة أهـداف ألربعة.

وتواجـه كرة القدم املحلية يف سـوريا تجاذبات 

باألحـداث  مبـارش  بشـكل  تأثرهـا  نتيجـة 

والتوجهـات  الراهنـة  السياسـية  والظـروف 

السـائدة عـىل األرض، خاصـة مـع تسـيس 

النظـام السـوري لقضيـة املنتخـب السـوري 

لصالحـه. القضيـة  واسـتغالل  األصـي، 

القـدم يف  كـرة  ويشـتي هـواة ومحرتفـو 

مناطق سـيطرة املعارضة السـورية من غياب 

جهودهـم  توحـد  التـي  الجديـة  الفعاليـات 

ضمـن بطولـة معـرتف بهـا دوليًـا، خاصـة 

يف ظـل وجـود العبـني سـوريني محرتفـني 

معارضـني للنظـام السـوري.

إذ تبقـى املسـاعي يف هذا املجـال “خجولة”، 

وتقتـر عـىل بطـوالت محليـة يف مناطـق 

سـيطرة املعارضـة، تنظمهـا املجالـس املحلية 

ال  ولكنهـا  املـدين،  املجتمـع  ومنظـات 

تكـون يف الغالـب ضمـن املسـتوى واملعاير 

االحرتافيـة.

مشروع التعلم الذاتي في محافظة إدلب 20 كانون األول 2018 )منظمة غصن زيتون(

منافسات الدور األول من بطولة الجالية السورية في قطر- 4 كانون الثاني 2019 
)صفحة سفارة االئتالف السوري في فيس بوك(

تعا تفرج
  خطيب بدلة


