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تحرك روسي قبيل “أستانة”.. 
هل نشهد حلحلة سياسية في 

سوريا

03أخبار سوريا

يكافـح سـكان إدلـب لتحقيـق 
والنهضـة  الحريـة  أهـداف 
املجتمعيـة التـي نـادوا وآمنـوا 
الثـورة  مطلـع  مـع  بهـا، 
الثقافـة  وكانـت  السـورية، 
والقـراءة حـارضة منـذ البدايـة 

وغايـة. كوسـيلة 
بعـد أربعـة أعوام عىل سـيطرة 
الفصائـل املعارضـة عـىل كامل 
املحافظة، واسـتقبالها ألكرث من 
مليـون شـخص مـن املهجريـن 

وحمـص  دمشـق  محيـط  مـن 
عامـن،  مـدار  عـىل  وحلـب 
باتـت تلبيـة الحاجـات الثقافية 
والفكريـة لسـكانها أمـرًا ملًحا.

مبكـرة  محـاوالت  وظهـرت 
تخفيـف  عـىل  للعمـل  فرديـة 
والتهجـر  الـراع  ألحقـه  مـا 
واملخاطـر  العسـكرة  وانتشـار 
األمنيـة مـن نقـٍص يف املـوارد 
والكـوادر، ومـن ضيـاٍع للزمـن 

واألهـداف.

ترميم لما تضرر
"يف بدايـة التحريـر كان الحال 
جديـًدا، ومل يكن مسـتقرًا، وكان 
القصـف كثيًفا.. الحيـاة العملية 
كانـت متوقفـة كلهـا، ومـن ثم 
بـدأت بالتحسـن"، هكـذا قالت 
آيـة رضـوان، واصفـة  املعلمـة 
املسـار  تطـور  بلـدي  لعنـب 

الثقـايف يف مدينتهـا.
"بنفسـج"  منظمـة  أقامـت 
حملة اسـمها "شـاركنا كتابك"، 
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أخبار سوريا

عنب بلدي - خاص

بسلسـلة  العسـكري  النشـاط  يتمثـل 
إطـار  يف  تنـدرج  وكامئـن  هجـامت 
العمليـات الخاصـة بــ "واليـة حمص"، 
ال تسـتهدف القـوات الكرديـة بـل قوات 
األسـد وامليليشـيات املسـاندة لهـا، والتي 
املاضيـن  العامـن  عجـزت عـىل مـدار 
عن ضبـط املنطقـة الواصلة بـن الريف 
أطـراف  إىل  وصـواًل  لحمـص  الرشقـي 

مدينـة ديـر الـزور.
امليدانيـة  السـيطرة  خريطـة  وبحسـب 
يتحصـن تنظيم "الدولـة" يف جيب ميتد 
بـن محافظتي حمـص ودير الـزور، من 

أطـراف منطقـة السـخنة حتـى حـدود 
ديـر  يف  واملياديـن  البوكـامل  مدينتـي 
الـزور، ويتخـذ من تلـك املناطـق جيوبًا 
عملياتـه  وترتكـز  ومتفرقـة،  صغـرة 
عـىل شـكل هجـامت رسيعـة وخاطفـة 
ضـد قـوات األسـد عـىل امتـداد الباديـة 

السـورية.

خسائر كبيرة للنظام
منـذ شـهر نيسـان 2018 سـيطر تنظيم 
يف  مواقـع  عـىل  اإلسـامية"  "الدولـة 
محيـط مدينـة السـخنة بريـف حمـص 
الرشقـي، دون أن يثبـت نفـوذه يف هـذه 
منطلًقـا  منهـا  جعـل  والتـي  املواقـع، 

لهجامت يقـوم بها بن الفـرتة واألخرى، 
ويعلـن مـن خالهـا مقتـل عنـارص من 

األسـد. قوات 
مـن  أشـهر  بعـد  أعلنـت  األسـد  قـوات 
سـيطرة التنظيـم بـدء عمليـة عسـكرية 
إال  املنطقـة،  النطـاق السـتعادة  واسـعة 
أنهـا مل تحـرز أي تقدم، رغم اسـتقدامها 
لعـدة قـوات مسـاندة إىل املنطقـة عـىل 
الفلسـطيني،  القـدس"  "لـواء  رأسـها 
فالتنظيـم يعتمـد يف املنطقـة املذكـورة 
التحصـن  والفـر، وعـدم  الكـر  أسـلوب 
يكـون عرضـة  ال  بعينهـا، يك  مبنطقـة 

املبـارش. لاسـتهداف 
ومنـذ ذلـك الوقـت مل تتوقـف الهجامت 

التـي تطـال قـوات األسـد يف املنطقـة، إال 
أن وترتهـا ازدادت بشـكل كبـر بعد إنهاء 
نفـوذ التنظيـم رشق الفرات بشـكل كامل.

بلـدي،  عنـب  رصـدت  مـا  وبحسـب 
تجـاوزت هجـامت تنظيـم "الدولة" ضد 
قـوات األسـد يف الباديـة سـت هجامت، 
املـايض،  آذار  مـن   22 يف  أبرزهـا  كان 
مبقتـل سـتة عنـارص روس، إثـر كمينن 
يف بادية السـخنة بريف حمـص الرشقي، 
وتبعهـا يف 8 مـن نيسـان العـام الحـايل 
مقتـل ضابطن روسـين عرضت جثتيهام 

وكالـة "أعـامق" التابعـة للتنظيم.
تنظيـم  أعلـن  سـبق  مـا  جانـب  وإىل 
"الدولـة" مقتـل 20 عنـًرا مـن قـوات 
بكمـن  ضبـاط،  ثاثـة  بينهـم  األسـد 
وقعـوا فيـه قرب جبـل "البـرشي" رشق 
مدينـة السـخنة يف باديـة حمـص، 19 
مـن نيسـان الحـايل، بينام أعلـن فصيل 
"لواء القدس" الفلسـطيني فـك الحصار 
عـن 500 عنـر مـن قـوات األسـد يف 

منطقـة الباديـة، يف الكمـن ذاتـه.
 وتعطـي التطورات التي تشـهدها منطقة 
تجـدد  عـىل  مـؤرًشا  السـورية  الباديـة 
العسـكري،  "الدولـة"  تنظيـم  نشـاط 
خاصـًة بعـد اإلعـان عـن انتهـاء نفوذه 

رشق الفـرات عـىل يـد "قسـد".
وتعتـر املعـارك التـي تقـوم بهـا قوات 
األسـد يف الباديـة األصعب قياًسـا بباقي 
املنطقـة،  تضاريـس  لوعـورة  املناطـق، 
فيهـا  يتنقـل  التـي  الواسـعة  واملسـاحة 
بيئـة  تعتـر  والتـي  التنظيـم،  مقاتلـو 

العسـكري. لنشـاطه  خصبـة 

"لواء القدس" رأس حربة في المعارك
يف  العسـكرية  العمليـات  تقتـر  ال 

صحـراء الباديـة السـورية عـىل قـوات 
جانبهـا  إىل  يـرز  بـل  فقـط،  األسـد 
"لـواء  يتصدرهـا  "رديفـة"  تشـكيات 
طالتـه  الـذي  الفلسـطيني،  القـدس" 
الكامئـن وقُتـل عدد من عنـارصه، آخرهم 

الحـايل. نيسـان  مـن   24 يف 
وكان التشكيل العسـكري أعلن، يف أيلول 
2018، دخولـه العمليات العسـكرية ضد 
التنظيـم يف الباديـة، وعرض تسـجيات 
مصورة أظهـرت توجه قواتـه إىل الريف 
الرشقـي لحمـص، ومحيـط ديـر الـزور 

الغربية. الجهـة  من 
أبـرز  مـن  القـدس"  "لـواء  ويعتـر 
قـوات  جانـب  إىل  املقاتلـة  امليليشـيات 
شـعار  ويحمـل  حلـب،  يف  النظـام 
السـوري"،  العـريب  الجيـش  "فدائيـة 
تأسـس يف عـام 2014 بقيـادة املهندس 
محمـد سـعيد، وينحـدر معظـم مقاتليه 
لاجئـن  النـرب"  "بـاب  مخيـم  مـن 
الرشقـي  املحـور  يف  الفلسـطينين، 

. للمدينـة
وكانـت آخـر العمليـات العسـكرية التي 
القنيطـرة،  محافظـة  يف  فيهـا  شـارك 
النظـام  بـن  اتفاقًـا  شـهدت  والتـي 
واملعارضـة أخلـت فيهـا األخـرة جميـع 

قتـال. دون  مواقعهـا 
وتلقى عنارص التشـكيل مؤخـرًا تدريبات 
مـا  الـرويس، وهـو  الجيـش  قبـل  مـن 
أكدتـه وسـائل اإلعـام الروسـية، بينهـا 
وكالـة "ANNA news" التي نرشت، يف 
27 مـن كانـون الثـاين املـايض، صـوًرا 
مـن عمليـات التدريـب يف مدينـة حلب، 
وقالـت إن مدربـن روس يعلّمـون "لواء 
يف  القتاليـة  األسـاليب  عـىل  القـدس" 

حلب.  مدينـة 

بوصلة تنظيم "الدولة" تتحول إلى صحراء البادية

عنصر من تنظيم الدولة اإلسالمية في معارك شرق سوريا - 2018 )أعماق(

عنب بلدي - وكاالت

وطوابـر  فارغـة  وشـوارع  سـاحات 
سـيارات وشاحنات ملسـافات طويلة عىل 
محطـات الوقود، مشـاهد تعكـس تفاقم 
أزمـة املحروقـات عىل الرغم مـن الوعود 
املتكـررة التـي أطلقتهـا حكومـة النظام 
بحـل األزمـة، لكن دون تنفيـذ عىل أرض 

لواقع. ا
املسـتمرة  املواطنـن  معانـاة  وبـن 
التواصـل  مواقـع  عـىل  وغضبهـم 
االجتامعـي، وعـدم وجـود بـوادر حـل 
النظـام، واملـوايل  قريبـة، وجـد إعـام 
لـه، يف األزمـة فرصـة البتـكار روايـات 
جديـدة وأسـاليب تـرئ النظـام وتضع 
االقتصاديـة  العقوبـات  عـىل  اللـوم 
املتحـدة  الواليـات  مـن  املفروضـة 

وحلفائهـا. األمريكيـة 

مكاشفة ألول مرة
لعلهـا املـرة األوىل التـي تكاشـف وزارة 
صحيفـة  نقلـت  إذ  املواطنـن،  سـورية 
"الوطـن" املقربة مـن النظـام، األربعاء 

النفـط  وزارة  عـن  نيسـان،  مـن   17
يخـص  فيـام  مسـبوقة  غـر  مكاشـفة 

املحروقـات. أزمـة 
االئتـامين  الخـط  إن  قالـت  الصحيفـة 
اإليـراين، الـذي كانـت مبوجبـه إيـران 
تـورد املحروقـات إىل سـوريا، متوقـف، 
منـذ 15 مـن ترشيـن األول 2018، لتبدأ 
عمليـة البحث عـن الحلول عـر التحايل 
عىل العقوبـات االقتصاديـة، وأولها كان 
اسـتراد املحروقـات عـن طريـق توقيع 
عقـود توريـد برية وبحريـة وجوية عر 
الـدول املجـاورة مع عـدد مـن املوردين، 
لكـن العقـود تعـرثت إمـا ألمـور تتعلق 
بسـبب  أو  اللوجسـتية  باإلجـراءات 
العقوبات أو بسـبب الجانـب الفني الذي 

وصولها. يعيـق 
تنفيذهـا،  يتـم  مل  األردن  مـع  فالعقـود 
ومحـارص،  معاقـب  فهـو  العـراق  أمـا 
قدومهـا  املنتظـر  صهريـج   100 والــ 
منـه ال تكفـي لتغطيـة نصـف يـوم من 
االحتياجـات، إىل جانـب حاجتها ليومن 
من أجـل عبورها من املعابـر، إضافة إىل 
منـع مـر مـرور أي ناقلـة نفـط تجاه 

سـوريا، بحسـب الـوزارة، التـي أكـدت 
أنـه، منـذ 15 مـن آذار املايض، شـددت 
أمريـكا عقوباتهـا عـىل وصـول النفـط 
إىل سـوريا حتـى طالـت أرقـام السـفن 

التـي قدمـت إىل سـوريا منـذ 2016.

وزارة النفط تشكر المواطنين على 
وطنيتهم

إىل  الـوزارة  دفعـت  الحاليـة  األزمـة 
بالسـعر  البنزيـن  ليـرت  لبيـع  التوجـه 
يف  متنقلـة  كازيـات  عـر  الحـر 
العاصمـة دمشـق، إذ وضعـت محافظة 
نيسـان،  مـن   16 الثاثـاء  دمشـق، 
محطـة متنقلـة لتأمـن البنزيـن نـوع 
“أوكتـان 95” يف منطقة املزة وبسـعر 

سـورية. لـرة   600
فيهـا  تبيـع  التـي  األوىل  املـرة  وهـي 
الـوزارة سـعر ليـرت البنزيـن بالسـعر 
املـواد  مـن  البنزيـن  كان  إذ  الحـر، 
وكان  الحكومـة  قبـل  مـن  املدعومـة 
225 لرة سـورية،  سـعر الليـرت يبلـغ 
رفـع  مراحـل  أوىل  الخطـوة  وتعتـر 
وبيعـه  البنزيـن  سـعر  عـن  الدعـم 

بالسـعر العاملـي الـذي يبلغ متوسـطه 
1.14 دوالر، أي مـا يعـادل 621 لـرة 
سـيولة  لجمـع  خطـوة  يف  سـورية، 
أنهـا  أعلنـت  بعدمـا  سـيام  ال  ماليـة، 
بحاجـة إىل 200 مليـون دوالر أمرييك 
شـهريًا مـن أجـل تأمـن املحروقـات.

وتعتـر الخطوة متهيًدا لقبول الشـارع 
السـوري برفع الدعـم عـن املحروقات، 

املتنقلـة  الكازيـات  يف  توفـره  عـر 
التـي تبيـع بالسـعر الحـر وتقليله يف 

الكازيـات التابعـة للحكومـة.
ويف ظـل عـدم وجـود بـوادر قريبـة 
النفـط  وزارة  وجهـت  األزمـة،  لحـل 
يف حكومـة النظـام شـكًرا للمواطنـن 
وصرهم  إخاصهـم  بسـبب  ووطنيتهم 

وبتمـر". "غيمـة  قائلـة:  وتعاونهـم، 

أزمة المحروقات تتفاقم في سوريا.. 
وزارة النفط: "غيمة وبتمر"

على الضفة الغربية لنهر الفرات، انطالًقا من جيوب في صحراء البادية السورية، يستعيد تنظيم "الدولة اإلسالمية" نشاطه العسكري، بعد أسابيع 
من إعالن القضاء عليه من قبل "قوات سوريا الديمقراطية" )قسد(، بالسيطرة على منطقة الباغوز الواقعة بريف البوكمال شرق نهر الفرات.

"غيمة وبتمر" كلمتان عبرت بهما وزارة النفط والثروة المعدنية في حكومة النظام السوري عن واقع أزمة المحروقات التي تعصف منذ أشهر  
بالمناطق الخاضعة لسيطرة النظام السوري، ووصلت ذروتها خالل األسابيع الماضية.

شبان يلعبون الورق أثناء انتظارهم في طابور لتعبئة الوقود في دمشق  - 16 نيسان 2019 )يوميات قذيفة هاون(
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عنب بلدي - وكاالت

التحـرك جـاء بعـد قمـة جمعـت الرئيس 
الـرويس، فادميـر بوتـن، مـع نظره 
 8 أردوغـان، يف  الـرتيك، رجـب طيـب 
من نيسـان الحـايل، يف موسـكو، وعىل 
طـي  القمـة  فحـوى  بقـاء  مـن  الرغـم 
الكتامن، أكـد أردوغان أن هنـاك خطوات 
عمليـة  لتعزيـز  املسـتقبل  يف  أخـرى 

“أسـتانة” أكـرث.
الرئيـس الرويس أرسـل وفـًدا مكونًا من 
مبعوثـه الخـاص إىل سـوريا، ألكسـندر 
الخارجيـة،  وزيـر  ونائـب  الفرنتيـف، 
أطـراف  للقـاء  فرشـينن،  سـرغي 
متصارعة سياسـيًا يف السـاحة السورية، 
التفـاوض،  بـدأت بدعـوة رئيـس هيئـة 
نـر الحريـري، إىل السـفارة الروسـية 
يف العاصمـة السـعودية )الريـاض( يف 
18 مـن نيسـان الحـايل، وانتهـت بلقـاء 
رئيس النظام السـوري، بشـار األسد، يف 

العاصمـة دمشـق.
الـراع  طـريف  بـن  اللقاءيـن  وبـن 
السـوري، أعلنـت الخارجية الروسـية أن 
الوفـد التقـى مـع ويل العهد السـعودي، 
محمـد بـن سـلامن، يف 19 من نيسـان، 

قبـل توجهـه إىل دمشـق للقـاء األسـد.
الثاثـة  اللقـاءات  مضمـون  وبقـي 
والرسـائل التـي حملهـا الوفـد الـرويس 
مـا  باسـتثناء  املغلقـة،  األبـواب  خلـف 
رصحـت بـه هيئـة التفـاوض والخارجية 
فيهـا  نوقـش  اللقـاءات  بـأن  الروسـية 
الوضع يف سـوريا بشـكل مفصل، وآفاق 
حـل األزمـة السـورية، إىل جانـب إيـاء 

اهتـامم خـاص ملسـألة تشـكيل اللجنـة 
الدسـتورية، وضامن التسـوية السياسية 
يـأيت  السـورية  لألزمـة  املسـتدامة 
بالتوافـق مـع قرار مجلـس األمـن التابع 

.2254 رقـم  املتحـدة  لألمـم 

اللجنة الدستورية
وتحاول روسـيا إحياء مسـار “أسـتانة” 
اللجنـة  تشـكيل  معوقـات  وإنهـاء 
مسـودة  بإعـداد  الخاصـة  الدسـتورية 
دسـتور جديد يف سـوريا بعـد قرابة عام 
ونصف عـىل االتفـاق عليهـا، يف مؤمتر 
سـوتيش يف 20 من كانون األول 2018.

عقـد  قبـل  الـرويس  التحـرك  ويـأيت 
الجولـة املقبلـة من “أسـتانة” التي تعتر 
األوىل خـال العـام الحايل بعـد انقطاع 
دام عـدة أشـهر، إذ عقدت آخـر جولة يف 
ترشين الثـاين العـام املـايض، واعترت 
أن  حينهـا  األمريكيـة  املتحـدة  الواليـات 
املحادثـات وصلت إىل طريق مسـدود بعد 
الفشـل بإحـراز تقـدم يف تشـكيل اللجنة 
الدسـتورية التي تسـعى الدول إىل إنشائها 

مـن أجل وضـع دسـتور جديد لسـوريا.
كـام وجه مؤمتـر بروكسـل، الـذي انعقد 
روسـيا  إىل  رسـالة  آذار،  مـن   14 يف 
عندمـا خـا البيـان النهـايئ مـن ذكـر 
“أسـتانة” أو الحديث عنـه أو دعمه، عىل 
خـاف النسـختن السـابقتن، والتأكيـد 
عىل حـل املسـألة السـورية ضمـن إطار 

األمـم املتحـدة وقـرار جنيـف 2254.
الخارجيـة  وزيـر  حـذر  جهتـه  مـن 
الـرويس، سـرغي الفروف، من مسـاعي 
النظـام  بـن  “أسـتانة”  مسـار  إفشـال 

واملعارضـة السـورية، وذلـك يف مؤمتـر 
صحفـي مع نظـره الـريب، أيفيتسـا 
داشـيش، يف موسـكو األربعـاء 17 مـن 
نيسـان، داعيًـا األمـم املتحـدة إىل عـدم 
االنجـرار وراء مسـاعي بعـض الجهـات 

لعرقلـة مسـار “أسـتانة”.

تقارب روسي- سعودي على حساب 
إيران

التحـرك الـرويس انطاقًا من السـعودية 
سـعودي  رويس-  بتقـارب  يوحـي 
لحلحلـة امللـف السـوري، وإعـادة إحياء 
العاقـات بـن دمشـق والـدول العربية، 
ولعـل الزيـارة القريبـة التي سـيقوم بها 

الرئيـس فادميـر بوتن، حليف األسـد، 
الريـاض، بحسـب مـا رصح وزيـر  إىل 
السـعودي،  الخارجيـة  للشـؤون  الدولـة 
عـادل الجبـر، يف 16 مـن نيسـان لقناة 
انفراجـة  تحـدث  قـد  اليـوم،  روسـيا 
يف  نوعيـة  ونقلـة  السـوري  امللـف  يف 

العاقـات بـن البلديـن.
السـعودي  الـرويس-  التقـارب  لكـن   
سـيكون عىل حسـاب إيران، التي تسـعى 
الريـاض إىل إخـراج قواتها من سـوريا، 
والتـي توجـه وزيـر خارجيتهـا محمـد 
جـواد ظريـف مـن لقـاء األسـد مبارشة 

يف دمشـق إىل تركيـا.
ظريـف  حمـل  حـول  أنبـاء  وانتـرشت 

رسـالة مـن األسـد إىل أردوغـان، األمـر 
الذي نفتـه وزارة الخارجيـة اإليرانية عر 
املتحدث سـيد عباس موسـوي، الذي قال 
الخميـس 18 مـن نيسـان، إن “ظريف مل 
يحمـل إىل أردوغان أي رسـالة من جانب 

الرئيس السـوري بشـار األسـد".
وبـن تحرك األطراف السياسـية بحسـب 
السـوريون  يرتقـب  جهـة،  كل  مصالـح 
مـا سـتؤول إليـه محادثـات “أسـتانة”، 
الشـامل  يف  املوجوديـن  وخاصـة 
السـوري، وسـط تخوفهـم مـن أن تكون 
الحلحلـة السياسـية عـىل حسـاب شـن 
عمليـة عسـكرية يف املنطقـة ضـد مـن 
اإلرهابيـة". "الجامعـات  بــ  يوصفـون 

قبل أيام من محادثات “أستانة” بين النظام والمعارضة السورية، المقرر انعقادها في العاصمة الكازاخية في 25 و26 من نيسان الحالي، بدأت روسيا 
بتحرك يضمن لها نجاح الجولة الثانية عشرة المقبلة، تعيد فيها مسارها السياسي إلى الواجهة مجدًدا.

تعيـش ثاث دول عربية متجـاورة أحداثًا 
متسارعة، ترسـم شـكًا جديًدا للمنطقة، 
وقـد يكـون أكرثها دموية مـا يحصل يف 
ليبيـا مـن هجـوم لقـوات املشـر خليفة 

العاصمـة طرابلس. حفرت عـىل 
وتعّقـد املشـهد الليبـي مـع الهجـوم الذي 
تشـنه قوات "الجيش الوطني" عىل عاصمة 

حكومـة الوفـاق املعرتف بهـا دوليًا.
وتـدور مواجهـات بالقـرب مـن مطـار 
طرابلـس ويف محـاور قـر بن غشـر 
الكسـارات  منطقـة  وقـرب  والعزيزيـة، 

غـريب مدينـة طرابلـس.
"الجيـش الوطنـي الليبـي" اتهـم تركيـا 
بنقـل عنـارص مـن "جبهة النـرة" من 
سـوريا إىل ليبيـا للقتـال يف صفوف من 
يصفهـم بـ "اإلرهابيـن"، وقال املتحدث 
باسـم الجيـش، أحمد املسـامري، الجمعة 
مـن  مجموعـات  إن  نيسـان،  مـن   19
"جبهـة النـرة "من سـوريا تـم نقلها 
عن طريـق تركيـا إىل منطقة الكسـارات 
لتشـارك يف املعـارك إىل جانـب "أنصار 
"تنظيـم  مببايعـة  املتهمـة  الرشيعـة"، 
القاعـدة"، وتنظيـم "الدولة اإلسـامية".

الـراع الليبـي عـىل الرشعية والسـلطة 
جـاء بـن حكومـة الوفـاق املعـرتف بها 

دوليًـا غـريب ليبيـا، وتتخـذ مـن مدينـة 
طرابلـس السـاحلية عاصمـة لهـا، تحت 
قيـادة رئيـس الـوزراء فايز الـراج منذ 
عـام 2016، وبـن خليفة حفـرت املدعوم 
طـرق  مبدينـة  النـواب  مجلـس  مـن 

الباد. رشقـي 
وتقـف كل من مـر واإلمارات وروسـيا 
األمـم  تدعـم  حـن  يف  حفـرت،  بصـف 
املتحـدة وقطـر وتركيـا حكومـة الوفاق.

ويف حصيلـة جديـدة لضحايـا املعـارك 
يف ليبيـا، أعلنـت منظمة الصحـة العاملية 
يف تغريـدة عـر "تويـرت"، يف 20 مـن 
نيسـان، ارتفاع عـدد الضحايـا إىل 220 

والجرحـى إىل 1066.
وقالـت املنظمـة إن من بن القتىل نسـاء 
وأطفـااًل وموظفن يف القطـاع الصحي، 
كـام تسـبب الـراع يف نـزوح أكرث من 
18 ألـف شـخص، حتى 17 من نيسـان.

تعديالت تطيل أمد الرئاسة المصرية
عـىل  بالتصويـت  املريـون  رشع 
التعديـات الدسـتورية التـي من شـأنها 
السـامح للرئيـس املـري، عبـد الفتـاح 
السـييس، بالبقـاء يف الحكـم حتـى عام 

.2030

هـذه  إن  السـييس  أنصـار  ويقـول 
التعديـات رضوريـة إلتاحـة املزيـد من 
مرشوعـات  السـتكامل  أمامـه  الوقـت 
تنمويـة وإصاحـات اقتصاديـة ضخمة، 
بينام يـرى املنتقـدون أن التعديات تركز 
قـدًرا أكر من السـلطات يف يد السـييس 

وتعيـد مـر إىل منـوذج سـلطوي.
وبـدأت عمليـات التصويـت يف الداخـل، 
وسـتتيح  نيسـان،  مـن   20 السـبت 
التعديـات التي أقرهـا الرملـان، الثاثاء 
رئاسـة  فـرتة  متديـد  نيسـان،  مـن   16
عبـد الفتـاح السـييس الحاليـة سـنتن 
إضافيتن، والرتشـح لفرتة أخـرة مدتها 
سـت سـنوات بعـد تعديـل مـدة الفـرتة 

الرئاسـية.
أن  يفـرتض  الحـايل  للدسـتور  ووفًقـا 
الثانيـة  السـييس  رئاسـة  تنتهـي فـرتة 

.2022 عـام  واألخـرة 
ووافـق مجلس النـواب املؤلـف من 596 
أنصـار  عليـه  يسـيطر  والـذي  عضـًوا، 
السـييس، عـىل هـذه التعديـات بأغلبية 

531 صوتًـا مقابـل 22 صوتًـا.
وإىل جانـب متديـد فرتة حكم السـييس، 
تضمنـت التعديـات املقرتحـة دوًرا أكر 
للجيـش يف الحيـاة السياسـية، إذ نصت 

التعديـات عىل أن "القوات املسـلحة ملك 
الشـعب، مهمتهـا حامية البـاد والحفاظ 
عـىل أمنهـا وسـامة أراضيهـا وصـون 
والحفـاظ عىل  والدميقراطيـة  الدسـتور 

املقومـات األساسـية للدولـة ومدنيتها".
التعديـات طالـت أيًضـا هياكل السـلطة 
القضائيـة، ومنحـت صاحيـات جديـدة 
للرئيـس فيـام يتعلـق بتعيـن القضـاة 
والنائـب العـام، كـام دعت إلنشـاء غرفة 
ثانيـة للرملـان باسـم مجلـس الشـيوخ 
يضـم نحـو 180 عضـًوا يعـّن الرئيـس 
ثلثهـم، ومتثيـل للمـرأة يزيـد عىل 25% 

يف الرملـان.

عمر البشير في الئحة االتهام
السـبت  السـودانية،  املحكمـة  فتحـت 
20 مـن نيسـان، باغـن ضـد الرئيـس 
غسـيل  بتهـم  البشـر  عمـر  املخلـوع 
دون  ضخمـة  أمـوال  وحيـازة  األمـوال 

قانـوين. مسـوغ 
ونقلـت وكالـة "رويـرتز" عـن مصـدر 
وكيـل  إن  قولـه  السـودان  يف  قضـايئ 
املجلـس  مـن  املكلـف  األعـىل  النيابـة 
العسـكري مبكافحة الفسـاد أمر بالقبض 
عـىل الرئيس السـابق واسـتجوابه عاجًا 

متهيـًدا لتقدميه للمحاكـة، ووفق املصدر 
فإن النيابة سـتقوم باسـتجواب البشـر، 
هنـاك  وإن  كوبـر،  سـجن  يف  املوجـود 
إجـراءات قانونيـة سـتتخذ ضـد بعـض 
رمـوز النظام السـابق املتهمن بالفسـاد.

الجيـش  أطـاح  نيسـان،  مـن   11 ويف 
عمـر  السـابق  بالرئيـس  السـوداين 
البشـر بعـد أشـهر مـن االحتجاجـات 
عىل حكمـه وتم حجـزه يف مقـر إقامة 

رئـايس.
 وكانـت الوكالـة نقلـت عـن مصدريـن 
مـن عائلـة البشـر أن األخـر نقـل إىل 
يف  بحـري  مدينـة  يف  كوبـر  سـجن 
الخرطـوم يف سـاعة متأخرة من مسـاء 

الثاثـاء 16 مـن نيسـان.
وقالـت وكالة السـودان لألنباء )سـونا( 
إن املجلـس العسـكري االنتقـايل أصدر 
أمـًرا لبنـك السـودان املركـزي مبراجعة 
حركـة األمـوال اعتبـاًرا مـن األول مـن 
التي  الحـايل، وحجـز األمـوال  نيسـان 

تكـون محل شـبهة.
وجـه  املجلـس  فـإن  الوكالـة  ووفـق   
إشـعار  إىل  أسـهم  أي  ملكيـة  بوقـف 
آخـر مـع اإلباغ عـن أي نقل ألسـهم أو 
رشكات بصـورة كبـرة أو مثرة للشـك.

ملفات عربية ساخنة

البشير إلى السجن.. حفتر يواصل هجومه 
وتعديالت ترسخ السلطة في مصر

تحرك روسي قبيل “أستانة”.. 
هل نشهد حلحلة سياسية في سوريا

رئيس النظام السوري بشار األسد واستقبل المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى سوريا ألكسندر الفرنتييف - 19 نيسان 2019 )رئاسة الجمهورية( 
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دمشق - ماري العمر

تشـهد سـوريا أزمة محروقـات متفاقمة، 
تجلّـت بطوابـر سـيارات عـىل جميـع 
دمشـق  يف  الوقـود  تعبئـة  محطـات 
تـداول  بعـد  األخـرى،  املحافظـات  ويف 
إىل  الحكومـة  توجـه  عـن  معلومـات 
رفـع أسـعار البنزين ورفـع الدعـم عنه، 
األمـر الـذي نفتـه وزارة النفـط والرثوة 

املعدنيـة.
تعـج  التـي  الطوابـر  خلفيـة  وعـىل 
العاصمـة  يف  الوقـود  محطـات  بهـا 
سـائقو  بـدأ  األخـرى،  واملحافظـات 
السـيارات العامـة، برفـع أسـعار تعرفة 
الركـوب يف خطوة لتعويض خسـارتهم.

وقالـت صحيفـة "ترشيـن" الحكوميـة، 
سـائقي  إن  نيسـان،  مـن   20 السـبت 
سـيارات األجرة يف دمشـق، رفعوا تعرفة 
وبشـكل  أنفسـهم  تلقـاء  مـن  الركـوب 
عشـوايئ إىل نسـبة %50، بحجـة عـدم 
توفـر البنزيـن واالنتظـار الطويـل عىل 

املحطـات. طوابـر 
وأشـارت الصحيفة إىل أن سـعر صفيحة 
البنزيـن يف السـوق السـوداء وصل إىل 
مثنـه  أضعـاف  أي  لـرة،  آالف  عـرشة 
وذلـك  الوقـود،  محطـات  يف  الرسـمي 

عقـب اإلشـاعات عـن ارتفاع سـعر املادة 
ورفـع الدعـم الحكومـي عنهـا.

السائقون محقون؟
يف  أجـرة  سـيارة  سـائق  سـامر،  أبـو 
يقـف  إنـه  بلـدي  لعنـب  قـال  دمشـق، 
أمـام محطات الوقـود يوميًا من السـاعة 
ظهـرًا  الثانيـة  حتـى  صباًحـا  التاسـعة 
البنزيـن،  مـن  حصتـه  عـىل  للحصـول 
مشـرًا إىل فسـاد مسـترٍش يف املحطات.

وأضـاف "أبـو سـامر"، وهـو مـن أبناء 
الغوطة الرشقية، أن سـعر مـادة البنزين 
يف السـوق السـوداء وصل إىل 600 لرة 
لليـرت الواحد، بينام سـعره عـىل البطاقة 
الذكيـة هو 225 لـرة، وهذا مـا أدى إىل 
آن  يف  والـركاب  السـائقن  لـدى  أزمـة 

واحد.
ويحّمـل السـائقون الحكومة املسـؤولية، 
ويحاولـون تعويـض بعـض خسـائرهم 

األجرة. برفـع  اليوميـة 
بأزمـة  الرافيـس  سـائقو  يتأثـر  كـام 
طويلـة  معانـاة  ليعيشـوا  املحروقـات، 
مضطريـن  املـازوت  مـادة  نـدرة  مـع 
لرشائها من السـوق السـوداء وبأسـعار 
عاليـة، مـع بقـاء تعرفـة الركـوب عىل 

القديـم. وضعهـا 

أزمتان للركاب
الشـوراع  أصبحـت  األخـرة،  األيـام  يف 
واألحيـاء يف دمشـق شـبه خاليـة مـع 
الوقـود،  البنزيـن عـن محطـات  غيـاب 
سـيارات  أعـداد  خّفـض  الـذي  األمـر 
األجـرة املوجـودة يف الشـوراع، وفـق ما 

رصـدت عنـب بلـدي.
حملـة  مؤخـرًا  الحكومـة  وأطلقـت 
تدعـو املواطنـن يف الشـوارع لتقاسـم 
سـيارة التكـيس مناصفـة، سـعيًا لتلبية 
الحاصـل عـىل  النقـص  حاجاتهـم مـع 
عـام. بشـكل  األجـرة  سـيارات  صعيـد 

روعـة، وهـي طالبـة معهـد يف دمشـق، 
قالـت إنهـا تضطـر يوميًا لركوب سـيارة 
األجرة "التكـيس" للذهـاب إىل معهدها، 
إىل  الركـوب  أسـعار  برفـع  لتتفاجـأ 
الضعـف بحجـة عـدم حصـول السـائق 

عـىل كميـات بنزيـن كافيـة لسـيارته.
سـيدة  وهـي  نريـن،  تقـف  بينـام 
ثاثينيـة، عـىل طابـور السـيارات أمـام 
محطـة وقـود األزبكية يف شـارع بغداد 
وسـط دمشـق، وقالـت لعنـب بلـدي إن 
عمـره  يفنـي  بـات  السـوري  "املواطـن 
بالوقـوف عـىل طوابـر الغـاز والخبـز 
عـىل  تعبـرًا  وذلـك  أيًضـا"،  والبنزيـن 
غضبهـا مـن االنتظار لسـت سـاعات من 

أجـل مـلء سـيارتها بالبنزيـن لتوصيـل 
مدارسـهم. إىل  الثاثـة  أطفالهـا 

أمـا فاطمة وهـي طالبة يف أحـد املعاهد، 
فتدفـع يوميًـا نحـو ألـف لـرة تعرفـة 
ركـوب يف سـيارة التكـيس، مـن أجـل 
الوصـول مـن منزلها يف بـاب رشقي إىل 
مـكان املعهـد يف شـارع بغـداد، بعد أن 
كانـت تدفـع قيمـة التعرفة بـن املكانن 
500 لـرة قبـل حـدوث األزمـة األخرة، 

بحسـب مـا تحدثـت لعنـب بلدي.

الحكومة ستحاسب رغم أنها السبب
عـر  نـرش،  دمشـق  محافظـة  مجلـس 
صفحتـه يف "فيـس بـوك"، قبـل أيـام، 
نقـًا عن مسـؤول مل تسـمه أن “أصحاب 
والرافيـس  العموميـة  السـيارات 
يتقاضون أجـوًرا مضاعفة عـىل التعرفة، 
عـن  وتعطلهـم  القائـم  الوضـع  بحجـة 
العمـل، مرجعـن ذلـك إىل اضطرارهـم 
لانتظـار سـاعات طويلـة للحصول عىل 

كميـة 20 ليـرتًا".
وأضـاف املسـؤول، “تـم توجيـه كل من 
املـرور والتمويـن بضبـط أي حالـة وأي 
شـكوى، ويتحول صاحـب التكيس الذي 

يبتـز املواطـن إىل القضاء".
عـىل  خانقـة  أزمـة  سـوريا  وتعيـش 

وبررتـه  النفطيـة،  املشـتقات  صعيـد 
الروايـة الرسـمية للحكومـة بأنـه حصار 
أمريكيـة  عقوبـات  بعـد  اقتصـادي، 
اتهامـات  وسـط  متزايـدة،  وأوروبيـة 
لجمهوريـة مـر مبنـع عبـور ناقـات 
النفـط اإليرانيـة إىل سـوريا، وذلـك مـا 

رسـمي. بشـكل  القاهـرة  نفتـه 
النفـط  وزارة  إصـدار  إىل  ذلـك  وأدى 
الكميـة  خالـه  مـن  خفضـت  تعميـاًم 
مـن  الخاصـة  للسـيارة  بهـا  املسـموح 
40 إىل 20 ليـرتًا يوميًـا، لتبقـى الكميـة 
املسـموح استهاكها شـهريًا عر "البطاقة 

الذكيـة" 200 ليـرت.
وقـال وزيـر النفط، عـي غانـم، يف 9 من 
نيسـان الحـايل، إن هـذا اإلجـراء لفسـح 
املجـال أمـام أكـر عـدد مـن السـيارات 
للتعبئـة يف اليـوم الواحـد بعـد تطمينات 
تنفي ارتفاع أسـعار البنزيـن أو فقدانه من 

األسواق.
عـامد خميـس،  الحكومـة،  رئيـس  لكـن 
أشـار، األسـبوع املـايض، أمـام عـدد مـن 
قـرار  صـدور  احتـامل  إىل  الصحفيـن 
بتخفيض كميات البنزيـن املدعومة، بعد أن 
قال إن متوسط اسـتهاك معظم السيارات 
يف سـوريا يقارب 120 ليرتًا شـهريًا وهي 

الكميـة التـي سـتدعمها الحكومة.

أجور المواصالت ترتفع عشوائًيا في دمشق 
مع غياب المحروقات

سيارات أجرة في ساحة السبع بحرات وسط العاصمة دمشق 20 نيسان 2019 )عنب بلدي(

عفرين - معتز الحسيني

تشـهد مدينـة عفريـن حركـة مـن أجل 
الخدمـي،  املدينـة  بواقـع  النهـوض 
وللعمـل عىل تحسـن الوضـع املعييش 
لسـكان املدينـة، بعد خضوعها لسـيطرة 
قبـل  مـن  املدعومـة  املعارضـة  قـوات 

تركيـا بدايـة عـام 2018.
وبعـد تأسـيس املجلـس املحـي ملدينـة 
عفريـن، أخذ عـىل عاتقه إعادة تشـغيل 
أو تأهيـل البنـى التحتيـة الحيويـة رغم 
قلـة اإلمكانيـات واملوارد، وهـذه الجهود 

بـدأت تُلحـظ يوًمـا بعـد يوم.

مشروع إصالح الطرق 
حالهـا كحال العديـد من املدن املهمشـة 

تحـَظ  مل  النظـام،  قبـل  مـن  سـابًقا 
مدينـة عفريـن، وخاصة قطـاع الطرق 
الطـرق  وأغلبيـة  يذكـر،  باهتـامم 
الرئيسـية فيهـا قدميـة ومهرتئـة، كام 

الحـرب سـوًءا. زادتهـا سـنوات 
وبعـد السـيطرة عـىل مدينـة عفريـن 
واسـتقرار أحوالهـا نسـبيًا، تـم وضع 
األولويـات  رأس  عـىل  الطـرق  ملـف 
دور  مـن  لـه  ملـا  املحليـة،  للمجالـس 
االقتصـادي  الوضـع  إنعـاش  يف 
للمدينـة التـي أصبحت نقطـة صناعية 
وتجاريـة مهمة يف الشـامل السـوري.

وقـال محمـد الحسـن، عضـو املجلـس 
املحـي للمدينـة، "بعد عـدة اجتامعات 
تقديـم  تـم  الـرتيك  الجانـب  مـع 
يف  الطـرق  حالـة  لتحسـن  مشـاريع 

منطقة عفريـن، يفرضها الواقـع الجديد 
للمنطقـة والتحـول االقتصـادي املهم".

كان  املشـاريع  تلـك  أهـم  أن  وتابـع 
الحـدودي  )حـامم(  معـر  "افتتـاح 
النشـاط  لبـدء  وتجهيـزه  تركيـا،  مـع 
االتفـاق  تـم  وبالفعـل  التجـاري، 
الطـرق  إلصـاح  خاصـة  رشكـة  مـع 
املوجـودة سـابًقا كمرحلـة أوىل، ومن 
لبعـض  كاملـة  )تزفيـت(  إعـادة  ثـم 

املهمـة". الطـرق 
التـي  الجهـود  إىل  الحسـن  وأشـار 
تقـوم بهـا البلديـات مـن أجـل إعـادة 
املراكـز  تخـدم  التـي  الطـرق  تأهيـل 
طريـق  وأهمهـا  الرئيسـية،  التجاريـة 
جنديـرس والـذي أصبـح بحالـة جيدة 

املعـر. نشـاط  لبـدء  اسـتعداًدا  اآلن 

وأضاف، "يجـري اآلن تزفيـت الطريق 
والـذي  راجـو(،  )شـارع  الرئيـيس 
يعتـر عصـب املدينـة االقتصـادي، إذ 
أصبـح بحـال مزرية، ومـن الرضوري 

االنتهـاء منـه بـأرسع وقـت".
تبلـغ تكلفـة كل عـرشة أمتـار مربعـة 
دوالر،   800 والتجهيـز  التنظيـف  مـع 
ولكـن  املجلـس،  طاقـة  هـذا  ويفـوق 
تـم االتفـاق مـع الجانـب الـرتيك عىل 

املسـاعدة يف إكـامل املـرشوع.

بلدية بال آليات أو أموال 
بلديـة  تعمـل  املؤسسـة  أهميـة  رغـم 
محـدودة  إمكانيـات  ضمـن  عفريـن 
يعـاين  املحـي  املجلـس  إن  إذ  جـًدا، 
مـن ضعف املـوارد املاليـة، التـي تكاد 

معدومـة. تكـون 
"تعـاين  الحسـن،  محمـد  وأوضـح 
مـن  املرافـق  مـن  كغرهـا  البلديـة 
الضعـف املـايل وقلـة اآلليـات الثقيلـة 
املسـتخدمة يف الحفر أو نقـل النفايات 

الطـرق". إصـاح  معـدات  أو 
وأضـاف، "نقـص اآلليـات ناتـج عـن 
تعرضـت  الـذي  والتخريـب  الرقـات 
لـه املدينة سـابًقا، والـرضر األكر كان 
للحريـق املفتعـل من قبـل امليليشـيات 
املدينـة  عـىل  تسـيطر  كانـت  التـي 
والـذي طال كـراج البلديـة الذي خر 
املهمـة  واملعـدات  اآلليـات  عـرشات 
تركهـا  مـا  املدينـة،  مرافـق  لتشـغيل 
األشـهر  خـال  نسـبي  شـلل  بحالـة 

للتحريـر".  األوىل 

إصالح طرقات عفرين.. خطوات نحو النمو االقتصادي

انعكست أزمة المحروقات على تعرفة سيارات األجرة في العاصمة دمشق، فارتفعت بشكل عشوائي، وسط تبرير السائقين ذلك بصعوبة 
الحصول على البنزين من المحطات.

تقارير المراسلين
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توزيع اغاثة للنازحين من سهل الغاب المتواجدين بريف ادلب الجنوبي- 28 من آذار 2019 )عنب بلدي(

عنب بلدي - درعا

املحـوالت  املزارعـن  معظـم  أزال 
الكهربائيـة املخالفة عىل خطـوط التوتر 
سـيطرة  بعـد  الجنوبيـة،  املنطقـة  يف 
النظـام عـىل املنطقـة الجنوبيـة، وعودة 
الكهربـاء. ملؤسسـة  الكاملـة  السـيطرة 

وكان املزارعـون أبرموا خال السـنوات 
لرتكيـب  اسـتثامر  عقـود  املاضيـة، 
محـوالت عـىل خطـوط التوتـر مقابـل 
دفـع مبالـغ مالية شـهرية، تصـل كحد 
سـورية،  لـرة  ألـف   50 إىل  أقـى 
تركيـب  نفقـات  تحمـل  إىل  باإلضافـة 
توابـع  مـن  يلزمهـا  ومـا  املحولـة 

. لتشـغيل ا

الري على الكهرباء يوفر التكلفة
يعتـر الري بواسـطة كهربـاء املحوالت 
املسـتثمرة مـن قبـل محطـات التغذية، 
والتـي كانـت تسـيطر عليهـا املعارضة، 
كلفـة  تخفيـض  يف  مهـاًم  عامـًا 
اإلنتـاج، مقارنـًة باملـزارع الـذي يروي 
محصولـه عـىل الديـزل، وبنسـبة إرواء 
أكـر، مـا ينعكس بشـكل إيجـايب عىل 

اإلنتاج. سـوية  رفـع 
وقـال موظـف سـابق مبحطـة كهرباء 
الغـريب،  درعـا  بريـف  "األشـعري"، 
طلـب عـدم ذكـر اسـمه، لعنـب بلدي، 
1000 محولـة  إنـه كان يوجـد سـابًقا 
مخالفـة عـىل خطـوط التوتـر املغذيـة 
ملشـاريع ضـخ ميـاه الـرشب، توزعـت 
وكان  وداعـل،  طفـس  أرايض  بـن 
املحطـة  إدارة  مـع  مبـارشًة  التعاقـد 
التـي تدفع أجـور املوظفـن املفصولن 

وتجـري الصيانـات الازمـة للمحطـة.
وتابـع املوظـف قوله "املزارعـون أزالوا 
املحـوالت خوفًـا مـن الغرامـة املرتتبـة 
خـال  القانـوين  غـر  التشـغيل  عـىل 
بالحصـول  وأمـًا  املاضيـة،  السـنوات 
عـىل تراخيـص لآلبـار خال السـنوات 

املقبلـة".
وبينـام يدفـع املسـتثمر 50 ألـف لـرة 
يدفعهـا  شـهري،  بشـكل  سـورية، 
املـزارع يف يـوم أو يومـن، إذا اعتمـد 

الديـزل. عـىل مـادة 
التوتـر  كهربـاء  عـىل  الـري  وسـبب 
اإلنتـاج  بكلفـة  ملموسـة  فـوارق 
ونوعيتـه بـن املزارعـن، وهـذا ما عر 
عنـه املزارع "أبـو معتصـم"، الذي كان 
يـروي محاصيلـه عـىل الديـزل خـال 

املاضيـة. السـنوات 
وقـال "أبـو معتصم" إن التشـغيل عىل 
ألنـه  للمزارعـن،  فيـه ظلـم  الكهربـاء 
يسـتهدف فئة محـدودة تجعلهـا تتميز 

باإلنتـاج كـاًم ونوًعـا وبكلفـة أقل.
للمحـرك  أن "التكلفـة تكـون  وأوضـح 
معـدن  زيـت  وغيـار  مـازوت  مـن 
وإصـاح وكل هـذه األمور، وقـد وفرها 
مـن يسـتفيد مـن عقـد االسـتثامر عىل 

الكهربـاء".
فيدفـع  ضيـاء"،  "أبـو  املـزارع  أمـا 
مبالـغ كبرة عـىل الديزل، فهـو يحتاج 
100 ليرت مبتوسـط  بشـكل يومـي إىل 
300 لـرة لليـرت، أي  سـعر يقـدر بــ 
أنـه يدفـع 30 ألف لـرة بشـكل يومي، 
خطـوط  عـىل  املسـتثمر  يدفـع  بينـام 
التوتـر 50 ألـف لـرة بشـكل شـهري.

"تنزيـل  تكلفـة  هنـاك  أن  وأضـاف 

قـد  والتـي  املوسـم  بنهايـة  املحـرك" 
سـورية،  لـرة  ألـف   300 إىل  تصـل 
معتـرًا أن الخطـوة كانـت اسـتثنائية، 
ومل تشـمل جميـع املزارعن، بـل خلّفت 

بينهـم. ملموسـة  فـوارق 

حلول بديلة ولكن مكلفة
لجـأت األغلبيـة العظمـى مـن املزارعن 
لرتكيـب ألـواح الطاقـة الشمسـية كحل 
بديـل الرتفـاع وفقـدان الديـزل وإزالة 

املحـوالت عـن خطـوط التوتر.
لكـن هـذه الخطـوة مكلفـة، وال تؤّمـن 
إذ  امليـاه،  لضـخ  املسـتمرة  التغذيـة 
النهـار. سـاعات  خـال  فقـط  تعمـل 

بشـكل  الشمسـية  األلـواح  وانتـرشت 
املاضيـن،  الشـهرين  خـال  كبـر 
خاصـًة  الصيـف،  ملوسـم  اسـتعداًدا 
يقـي  الـذي  الوحيـد  الحـل  وأنهـا 

محتـوم. جفـاف  مـن  املحاصيـل 
الشـاب حسـن املرعي كان يسـتفيد من 

التشـغيل عـىل محولة خاصـة موصولة 
بخطـوط التوتـر، قـال لعنب بلـدي إنه 
تنزيـل  بعـد  األلـواح  تركيـب  إىل  لجـأ 
محولتـه عن خطـوط التوتـر، وهو حل 
جّنبـه دفـع التكاليف الباهظـة لارتفاع 

الجنـوين يف أسـعار املحروقات.
ورغـم أن الخطـوة مكلفـة للغايـة دفع 
فيها حسـن مـا يقـارب خمسـة ماين 
الحـل  تعتـر  فهـي  سـورية،  لـرة 
املتـاح للحفـاظ عىل موسـمه. الوحيـد 

مزارعو درعا يزيلون المحوالت الكهربائية
ويتجهون أللواح الطاقة
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منظـامت  انتـرشت  ذاتـه  الوقـت  يف 
السـوري  الشـامل  يف  املـدين  املجتمـع 
اإلغاثيـة  املنطقـة  الحتياجـات  دعـاًم 
واإلنسـانية والطبية وغرهـا، يف محاولة 
لرفـد املنطقة بأساسـيات العيـش، وأدى 
انتشـار تلـك املنظـامت إىل تأمن فرص 
فقـدت  الشـباب  مـن  لرشيحـة  عمـل 
أعاملهـا ووظائفهـا وتعليمهـا يف ظـل 

الحـرب الدائـرة منـذ تسـع سـنوات.

هل تؤّمن املنظامت فرص عمل؟
بـن  فجـوة  السـكانية  الكثافـة  خلقـت 
فـرص العمـل املتوفـرة وعـدد العاطلن 
املنظـامت  تحـاول  بينـام  العمـل،  عـن 
املنتـرشة يف املنطقـة، خاصـة املنظـامت 
السـورية، التخفيـف مـن عـدد العاطلن 
عـن العمل "قـدر اإلمكان"، وفـق ما قال 
مديـر منظمـة "اإلحسـان" أميـن مرعي 

بلدي. لعنـب 
املنظـامت  حديثـه  يف  مرعـي  وخـص 
الوطنيـة املحليـة التي تسـتقطب الكوادر 
مـن الشـباب، مـن الجنسـن، مـن خال 

رفدهـا بالكـوادر املطلوبـة ملشـاريعها.
وقـال مرعـي إن املنظـامت أّمنـت فرص 
إىل جانـب  قـادرة،  ولكنهـا غـر  عمـل 
محليـة  مجالـس  مـن  املدنيـة  الهيئـات 
وغرهـا، عىل اسـتيعاب الكـم الهائل من 

عـدد العاطلـن عـن العمـل، إذ إن حاجة 
سـوق العمل قليلـة باملقارنة مـع الكوادر 
السـكاين  االزدحـام  نتيجـة  املوجـودة 
الذيـن  الكبـر مـن األشـخاص  والعـدد 

وفـدوا إىل املنطقـة.
ويعتقـد مرعـي أن املنظامت قـادرة عىل 
تغطيـة ما هـو بحـدود %20 إىل 25% 
فقط من الكـوادر البرشيـة املوجودة يف 

السوري. الشـامل 
وبحسـب مرعي فإن املعضلـة "الكبرة" 
يف أن أغلب األشـخاص الذيـن هم بحاجة 
إىل عمـل فقـدوا قدرتهـم عـىل متابعـة 
تطويـر  ومتابعـة  العلمـي  تحصيلهـم 

الـذات مـن خـال التأهيـل والتدريب.
قلـة فـرص العمـل يف قطاعـات الزراعة 
والصناعة سـببت الفجـوة، ووفق املرعي، 
فـإن املنظـامت عـىل عاتقهـا مسـؤولية 
هي مـن ضمن أولويـات املـوارد البرشية 
تتمثـل بتشـغيل الكـوادر وتأمن سـوق 
العمل من خـال شـقن: األول التوظيف 
الفئـات  املبـارش، والثـاين دعـم بعـض 
مبشـاريع  إمـا  العمـل  عـىل  القـادرة 
صغـرة أو القـروض أو مشـاريع أخرى 

تحقـق دخـًا ناتًجـا عـن عمـل معّن.

محسوبيات يف املنظامت
مـن  واحـًدا  التزكيـة  مصطلـح  يعتـر 
املصطلحـات الشـائعة حـن يقدم شـاب 
أو شـابة عـىل العمـل، ويف حـن يجـد 

بعض الشـباب األمر طبيعيًـا يراه آخرون 
نوًعـا مـن املحسـوبيات والواسـطات.

فاطمـة دراش، وهـي من مهجـري مدينة 
حلـب، قالـت لعنـب بلـدي "تخرجت يف 
املعهـد التقـاين لإلعـام بجامعـة حلـب 
متنوعـة  لـدورات  وخضعـت  الحـرة، 
لكسـب مهـارات تؤهلنـي ألجـد عمًا يف 

قطـاع املجتمـع املـدين".
مـن  تعبرهـا،  بحسـب  دراش،  عانـت 
كونهـا غريبـة عـن املنطقة، مشـرًة إىل 
أنهـا تقدمـت ألكـرث مـن وظيفـة وهـي 
تـرى نفسـها "مسـتوفية" كل الـرشوط 

كل  يف  تتفاجـأ  ولكنهـا  املطلوبـة، 
مـرة بالرفـض أو عـدم الـرد وتوظيـف 
بسـبب  كفـاءة  ذوي  ليسـوا  "أشـخاص 
األشـخاص"،  بعـض  مـن  تزكيتهـم 

تعبرهـا. بحسـب 
واعتـر سـامر دعبـول، وهـو مـن بلدة 
عقربـات شـاميل محافظة إدلـب، وجود 
املنظـامت املدنيـة أمـرًا إيجابيًـا، بغـض 
النظر عـن آليات التوظيف لـدى بعضها، 

والتـي وصفهـا باآللية "السـوداء".
قـد  "الشـخص  أن  إىل  دعبـول  وأشـار 
تكـون لديـه شـهادات وقـدرات تؤهلـه 

للعمـل يف املنظمـة ويرفـض، وباملقابـل 
لديهـم  ليـس  أشـخاص  تعيـن  يتـم 
التأهيـل العلمـي الـكايف فقـط ألنهم من 

فـان(". )طـرف 
العمـل  وقلـة فـرص  املحسـوبية  وبـن 
مـن  آالف  يعيـش  الكـوادر  وكـرثة 
تغيـب  وقـت  يف  عمـل،  دون  الشـباب 
فيـه اإلحصائيـات الرسـمية عن النسـبة 
الحقيقيـة للبطالة يف الشـامل السـوري، 
السـكان  عـدد  إحصائيـة  وتحـرض 
والتـي تبلـغ أربعـة مايـن نسـمة وفق 
إحصائيـة فريق "منسـقي االسـتجابة".

ما دور المنظمات المدنية بسد ثغرة البطالة في إدلب
البطالة مشكلة من عشرات المشاكل التي تعاني منها محافظة إدلب، ال سيما بعد التضخم السكاني بسبب التهجير القسري إلى المحافظة، 

الذي فرضته قوات األسد على المناطق الخاضعة لسيطرة المعارضة بعد اتفاقيات معها.

توزيع اغاثة للنازحين من سهل الغاب المتواجدين بريف ادلب الجنوبي- 28 من آذار 2019 )عنب بلدي(
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قطـاع  مبجملهـا  خصـت  االسـتثامرات 
أهـم  مـن  يعتـر  الـذي  الكهربـاء، 
القطاعـات املطلوبـة يف املنطقة، وقضت 
العقـود املوقعـة الخاصـة بهـا برتميم ما 
ميكـن ترميمه مـن القطاع الـذي تهاوى 
وإيصـال  سـابًقا،  املعـارك  وقـع  عـىل 
املدنيـن واملنشـآت  الشـبكة إىل منـازل 
مقابـل  الرسـمية،  والدوائـر  الصناعيـة 
رسـوم ماليـة محـددة باللـرة الرتكيـة، 
بطاقـات  طريـق  عـن  جبايتهـا  تتـم 
إلكرتونيـة، باالعتامد عىل عـدادات تعمل 
عـىل  الـرشكات  مـع  املحليـة  املجالـس 

تركيبهـا.
ومنـذ عـام 2012 وبعـد تحـول الحراك 
األمـور  واتجـاه  مسـلح،  إىل  السـلمي 
للصدام العسـكري، بدأت املدن السـورية 
تشـهد  النظـام  سـيطرة  عـن  الخارجـة 
الكهربـاء  توليـد  يف  مختلفـة  تجـارب 
وطـرق الحصـول عليهـا، بينهـا املولدات 
الصغـرة التـي يشـرتك عـىل تشـغيلها 
واملولـدات  املنـازل،  مـن  محـدود  عـدد 
الكبـرة )املركزيـة(، مـن خـال وضـع 
كل  كبـرة جـًدا يف  باسـتطاعة  مولـدة 
حـي تقريبًـا يديرهـا مسـتثمر، ويـوزع 
الكهربـاء عـىل مـن يرغـب بالحصـول 

عـىل الطاقـة مقابـل مبلـغ مـال.
مـؤرًشا  يعطـي  الحـايل  الوضـع  لكـن 
أن األمـور بـدأت بالتحـول عن السـابق، 
خاصـًة يف املناطـق التـي تديرهـا تركيا، 
والتـي شـهدت منـذ السـيطرة الكاملـة 
إجـراءات   ،2016 عـام  يف  عليهـا، 

تنظيميـة عديـدة مل تقتـر عـىل قطاع 
دون اآلخـر، بل شـملت جميـع القطاعات 
أو الصحيـة واملدنيـة  العسـكرية  سـواء 

باملدنيـن. الخاصـة  الخدميـة 

الكهرباء بوابة المستثمر السوري
عـىل مـدار العامـن املاضيـن تركـزت 
االسـتثامرات بريـف حلب بيـد الرشكات 
الخاصـة الرتكيـة، التـي وقعـت عقـوًدا 
مع املجالـس املحلية العاملـة يف املنطقة، 
والتـي يرتبـط عملهـا بالواليـات الرتكية 
كواليـة غـازي عنتـاب، وكلـس، وهاتاي، 
وقابـل األمـر إسـهام "خجول" مـن قبل 
رجـال األعامل واملسـتثمرين السـورين.

بقيت االسـتثامرات بيد الـرشكات الرتكية 
حتـى عـام 2019، الـذي شـهد تحـواًل 
وقعـوا  سـورين،  مسـتثمرين  بدخـول 
مـع  كهربـاء  محطـات  إلنشـاء  عقـوًدا 
يف  العاملـة  املحليـة  املجالـس  بعـض 
الريف الشـاميل لحلـب، تقيض بإنشـاء 
منـازل  إىل  الشـبكة  إليصـال  محطـات 

املدنيـن.
املجلـس املحـي لناحية صـوران ونظره 
الـذي يديـر مدينـة مـارع كانـا بوابـة 
دخـول املسـتثمرين السـورين، إذ وقعا 
 ،2019 نيسـان  منفصلـن، يف  عقديـن 
مـع رشكتـن إليصـال الكهربـاء، األوىل 
تحمل اسـم "الرشكة السـورية الرتكية"، 
واألخـرى تحمل اسـم "رشكة الشـامل".

ينـص العقـد املوقع بن مجلـس صوران 
عـىل  الرتكيـة"  السـورية  و"الرشكـة 
وبلـدات  قـرى  إىل  الكهربـاء  إيصـال 
الناحيـة يف مـدة ال تزيـد عـىل أربعـة 

أشـهر، أي يف آب املقبـل، ويعتمـد مبـدأ 
التشـغيل عىل عدادت إلكرتونية مسـبقة 

. فع لد ا
ويف حديـث لعنـب بلـدي يقـول محمود 
قـدور، أحد مؤسـيس الرشكـة، إن العقد 
عمـل  أول  يعتـر  املجلـس  مـع  املوقـع 
للرشكـة بشـكل منظـم يف ريـف حلـب 
الشـاميل، إذ تركـزت أعاملها سـابًقا عىل 
موضـوع األمبـرات فقط، ليتطـور األمر 
إىل مجال عمـل أكر، مضيًفـا أن الرشكة 
رمزهـا  تركيـا  يف  وموجـودة  مرخصـة 
مـع  املوقـع  والعقـد   ،)STE energy(
مجلس صـوران هو أول مـرشوع لها يف 

. يا سور
ويبلـغ سـعر الكيلو واط، مبوجـب العقد 
85 قرًشـا، ويدفـع املشـرتك 400 لـرة 
تركية كضـامن أويل، ويخـّر يف طريقة 
دفعها سـواء بشـكل كامل أو بالتقسـيط 

100 لرة(. )كل شـهر 

هـي  للكهربـاء"  الرتكيـة  "السـورية 
رشكـة حديثـة التأسـيس، مقرهـا تركيا، 
والقامئـون عليها رجال أعـامل وأصحاب 
رشكات إنرتنـت ومقـاوالت، بينهـم مؤيد 
عي حميـدي، وضيـاء مصطفـى قدور، 

ومحمـود أحمـد قـدور.
إىل  الكهربـاء  إيصـال  عقـد  يختلـف  ال 
مبـارع  الخـاص  العقـد  عـن  صـوران 
كثـرًا، سـوى أن األخر أبـرم بن "رشكة 
ورشكـة  مـارع  يف  العاملـة  الشـامل" 
تركيـة لـرشاء جميـع تجهيـزات املحطـة 

املحـي. املجلـس  برعايـة  الكهربائيـة، 
ويوضـح رئيـس املجلـس املحـي ملارع، 

فـؤاد عبـاس، يف حديث لعنـب بلدي أن 
العمـل بإنشـاء املحطـة الكهربائيـة يف 
املدينـة بـدأ، الجمعـة 12 من نيسـان، إذ 
تحدد املـكان الذي ستنشـأ عليـه، وقيمة 

الكيلـو واط السـاعي مـن الكهرباء.
وتحـددت قيمة الكيلـو واط السـاعي بـ 
14.5 سـنت، ويعتـر األرخـص قياًسـا 
الشـاميل  حلـب  ريفـي  مناطـق  ببقيـة 
والرشقـي، وبحسـب عباس فـإن محطة 
يف  جاهـزة  سـتكون  للكهربـاء  توليـد 
غضـون ثاثـة أشـهر، وتبلغ قيمة رسـم 
أن  عـىل  تركيـة،  لـرة   200 االشـرتاك 
يكـون العـداد عـىل حسـاب املواطنـن، 
لكـن اختياره عـن طريق املجلـس املحي 

و"رشكـة الشـامل".

تأسسـت "رشكة الشـامل"، يف منتصف 
شـهر شـباط 2019، وتعتمـد يف عملها 
عـىل عـدد مـن املسـاهمن مـن تجـار 
ومزارعـن وأصحـاب ورشـات صناعية، 
ويبلـغ عددهـم حتـى اآلن 35 مسـاهاًم.

الريـف  يف  مـارع  مدينـة  مـن  تتخـذ 
لهـا، ويعتـر مـرشوع  الشـاميل مقـرًا 
إيصـال الكهربـاء إىل مـارع األول الـذي 
تنفـذه يف املنطقة، عىل أن تبدأ بسلسـلة 
املقبلـة، ال تقتـر  مشـاريع يف األيـام 

عـىل قطـاع الكهربـاء فقـط.

نظام العمل يختلف بحسب الشركة
بقطـاع  الخاصـة  التطـورات  تـأيت 
الكهرباء، مبوجب سلسـلة مـن الخدمات 
املحليـة بـإدارة  املجالـس  تعمـل عليهـا 
إىل  كاملـة  الخدمـات  لتوفـر  تركيـة 
التـي  املجـاالت  يف  وخاصـة  املنطقـة، 
يحتاجهـا املدنيـون يف الحيـاة اليوميـة.

التـي  العقـود  وال بـد مـن اإلشـارة إىل 
مـع  خاصـة  تركيـة  رشكات  أبرمتهـا 
مجالـس محليـة يف ريف حلـب إليصال 
الكهربـاء، والتي كانت السـباقة بالدخول 
يف هـذا القطـاع، منذ مطلع عـام 2018، 
وبـدأ البعـض منهـا بتنفيذ بنـود العقود 
املرمـة عـىل األرض، أبرزهـا يف مدينـة 
اعـزاز والتـي شـهدت مـرشوع إليصال 
الكهربـاء، يف نيسـان 2018 بن املجلس 
املحـي ورشكـة "AK Energy" الرتكية 
بـن  وتوسـطت  الخاصـة،  امللكيـة  ذات 

كلس. واليـة  الطرفـن 
ومبوجـب العقـد تعهدت الرشكـة بتغذية 
اعـزاز باسـتطاعة 30 ميغـا واط، مقابل 
الازمـة  األوليـة  واملـواد  األرض  توفـر 
للمـيض يف املـرشوع، ووقعـت الرشكـة 
ذاتهـا أيًضـا عقـوًدا يف مدينـة البـاب، 
وحديثًـا يف مدينـة بزاعة القريبـة منها، 
عـىل أن تدخل ملدينـة قباسـن يف األيام 

. ملقبلة ا

ويف حديـث سـابق مـع رئيـس املجلس 
املحـي يف البـاب، جامل عثـامن، قال إن 
الرشكـة الرتكية بـدأت العمل فـور توقيع 
االتفاقيـة بـن الطرفن، مشـرًا إىل أنها 
مدينـة  إىل  الكهربـاء  اسـتجرار  سـتبدأ 

البـاب مـن محطـة اعزاز املجـاورة.
البطاقـات  نظـام  املجلـس  وسـيعتمد 
اإللكرتونيـة مسـبقة الشـحن يف عمليـة 
الجبايـة بعـد إيصـال الكهربـاء للمدينة، 
عىل غـرار النظـام املعمول بـه يف مدينة 
اعـزاز شـاميل حلـب، وسـيكون رسـم 
االشـرتاك 600 لـرة تركيـة، ومـا يعادل 
85 قرًشـا تركيًـا للكيلـو الواحـد من فئة 

"واط".
السـورية  الـرشكات  عمـل  مبقارنـة 
والرتكيـة يف مشـاريع إيصـال الكهرباء 
نجـد أنها تختلـف يف نظـام العمل الذي 
تقـوم به، فالرشكـة الرتكية التـي تعهدت 
اعـزاز  مـن  كل  إىل  الكهربـاء  بإيصـال 
املحطـة  عـىل  تعتمـد  وبزاعـة  والبـاب 
الحرارية التي بدأت بإنشـائها، يف شـهر 
آب 2018، بعـد تجهيـز األرضية من قبل 

اعـزاز". "محي 
ويف وقـت سـابق أوضـح مديـر قسـم 
الخدمـات يف مجلس اعـزاز، محمد حاج 
عمـر، أن تكلفـة محطـة اعـزاز وصلـت 
إىل حوايل سـبعة مايـن دوالر، ويعتر 
املجلـس رشيـًكا مـن الناحيـة اإلداريـة، 
ببقيـة  الرتكيـة  الرشكـة  تتكفـل  بينـام 
قـدم  املجلـس  أن  إىل  مشـرًا  األمـور، 
األرض للمحطـة الحراريـة وأبنيـة إدارية 
وأخـرى للتخزيـن، باإلضافـة إىل مـواد 
عينية كأسـاك نحاسـية وأملنيوم وأكبال 
أرضيـة بقيمة تـرتاوح بـن 400 و500 

ألـف دوالر.
الحـرارة  الحراريـة  املحطـة  وتسـتغل 
لتوليـد طاقـة حركية  بواسـطة آلة تدور، 
وتتصـل تلـك اآللة مبولد كهربـايئ، ومن 

ثـم إىل املحـوالت الرئيسـية والفرعية. 

الـرشكات السـورية تسـر يف نظام عمل 
مختلـف يف إيصال الكهربـاء، من خال 
االعتـامد عىل مولـدات كبرة باسـتطاعة 
الكهربـاء  إيصـال  شـأنها  مـن  عاليـة، 
واملنشـآت  املنـازل  مـن  كبـر  إىل عـدد 

. عية لصنا ا
ويقـول محمـود قـدور )مـن مؤسـيس 
نظـام  إن  الرتكيـة(،  السـورية  الرشكـة 
العمـل يف املرحلـة الحاليـة يعتمـد عىل 
مولـدات كبـرة، ومـن املقـرر أن تتجـه 
األمـور، يف مراحـل مقبلة، إىل اسـتجرار 
الطاقـة الكهربائيـة مـن الدولـة الرتكية 

عـن طريـق كابـات التوتـر العايل.
"الرشكـة  أن  بلـدي  لعنـب  ويوضـح 
السـورية" سـتعمل عىل ترميم شـبكات 

ربيع استثمارات 
يعيد الكهرباء 

إلى شبكات 
ريف حلب

يدخل ربيع 2019 على مناطق ريف حلب الشمالي 
والشرقي بمجموعة من االستثمارات بدأت شركات 

تركية وسورية بتنفيذها، والتي من الواضح أنها تشجعت 
للعمل بشكل أكبر قياًسا بالسنوات الماضية، كون 

المنطقة تحولت إلى مالذ آمن تديره تركيا، بعيًدا عن 
أي عمليات عسكرية حالية أو مقبلة، من المنطقة 

الممتدة من مدينة الباب مروًرا باعزاز حتى منطقة عفرين 
والنواحي التابعة لها. 

صوران

مارع

الباب
بزاعة

اعزاز

عفرين

مدن في ريف حلب تشهد مشاريع بتغطيتها بالكهرباء )عنب بلدي(
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 العقد الموقع مع 
المجلس يعتبر أول عمل 

للشركة بشكل منظم 
في ريف حلب الشمالي، 
إذ تركزت أعمالها سابًقا 

على موضوع األمبيرات 
فقط، ليتطور األمر إلى 

مجال عمل أكبر

الكهربـاء املوجـودة ضمن مدينـة صوران، 
بحيـث  فيهـا  املوجـود  النقـص  وإكـامل 
يف  السـكان  جميـع  إىل  الخدمـة  تصـل 
املدينـة، خاصـًة أن الصعوبـات األبرز التي 
األسـاك  بكميـة  تتمثـل  العمـل  تعـرتض 
املفقـودة والبنيـة التحتيـة املدمرة، مشـرًا 
إىل أن الرشكـة "قدمـت أقـوى عقـد مـن 

للمدينـة". املجانيـة  الخدمـات  حيـث 

نظام المساهمة
نظـام  تشـابه  ورغـم  الشـامل"  "رشكـة 
الرتكيـة"  السـورية  "الرشكـة  بــ  عملهـا 
تتجـه إىل تبديل جميـع شـبكات الكهرباء 
يف مدينة مـارع، والتي تعرضـت للتخريب 

بشـكل كبـر، وعمليـات الرقـة.
ويقـول عضـو “رشكـة الشـامل" )عضـو 
غرفـة تجارة مـارع أيًضـا(، ماهـر حافظ، 
لعنـب بلـدي إنهـم سـيعملون عـىل متديد 
شـبكات جديـدة مـن أكبـال الكهربـاء يف 
القدميـة،  عـىل  االعتـامد  دون  املنطقـة، 
غـر  واالسـتجرار  الهـدر  نسـبة  لتفـادي 

الرشعـي مـن قبـل بعـض املواطنـن.
ويضيف املسـؤول يف الرشكـة أن املرشوع، 
"سـيدر األرباح عـىل أهل املنطقة نفسـها، 
يف  مسـاهمن  األهـايل  مـن  عـدد  كـون 
رشكـة  "تأسسـت  موضًحـا،  الرشكـة"، 
الشـامل مبوجـب اكتتـاب اإلخـوة التجـار 
مـن  عـدد  عـىل  واملزارعـن  واملسـاهمن 
األسـهم )...( أعلنـا يف البداية عـن الرشكة، 
األسـهم،  عـىل  االكتتـاب  بعـد  وفيـام 
وسـتوزع األربـاح عـىل املنطقة نفسـها".

مـرشوع  ألي  الزمنيـة  املـدة  وتتحـدد 
متديـد كهربـاء يف الريف الشـاميل لحلب 
بـن خمـس سـنوات إىل عـرش، بحسـب 
املسـؤول الـذي يتوقـع إقبـااًل كبـرًا عىل 
عـدًدا  أن  خاصـًة  باملـرشوع،  االشـرتاك 
كبـرًا مـن املدنيـن طالبـوا منـذ حـوايل 
سـنة باسـتجرار الكهربـاء مـن تركيـا إىل 

املنطقـة.
الـذي تعمـل عليـه  النظـام  وعـىل غـرار 
سـتعتمد  الرتكيـة"،  السـورية  "الرشكـة 
توليـد  الشـامل" عـىل محطـات  "رشكـة 
كبـرة، قـادرة عـىل توزيـع الكهربـاء إىل 
السـكنية،  والقطاعـات  األحيـاء  جميـع 
املحطـات  "مصـدر  املسـؤول  ويوضـح 
الكهربائيـة إنكليـزي، واسـتطاعة املحـرك 
1250 ك.ف.أ، وعـدد املحـركات أربعـة".

العضـو املؤسـس يف الرشكـة  ومل يخـِف 
بعـض الصعوبـات التـي تعـرتض العمل، 
بينها تأمـن املحروقات، وخاصـًة يف حال 
حـدوث مشـاكل يف بعـض املناطـق التـي 

منها. تـأيت 

الحكومة التركية تدخل عفرين
باالنتقـال إىل منطقـة عفريـن، التي تعتر 

آخر املناطق التي سـيطرت عليهـا الفصائل 
العسـكرية املدعومـة تركيًـا، مل تكن مبنأى 
عـن جاراتها يف الريف الشـاميل والرشقي 
لحلب، إذ تشـهد إجـراءات تنظيمية إليصال 
بعـض الخدمـات، أبرزهـا املـرشوع الـذي 
تعمـل عليهـا الحكومـة الرتكيـة إليصـال 

الكهرباء. شـبكة 
والافـت يف املرشوع الـذي يخص عفرين، 
أن الحكومـة الرتكيـة هـي التـي تقـوم به، 
عـىل خـاف مناطق ريـف حلب الشـاميل 
تنفـذ  والتـي  الفـرات(،  درع  )مناطـق 
مشـاريعها حاليًـا مـن قبـل رشكات تركية 
خاصـة، وأخـرى سـورية حديثـة العمـل 

مبجـال االسـتثامر يف املنطقـة.
2018 أجـرى  يف منتصـف كانـون األول 
وفـد مـن وزارة الكهربـاء الرتكيـة زيـارة 
واقـع  عـىل  فيهـا  اطلـع  عفريـن،  إىل 
املدينـة ونواحيهـا ووضـع خارطـة طريق 
لحـل مشـكلة الكهربـاء، بعـد اتفـاق مـع 
املؤسسـات املدنيـة القامئـة عـىل املدينـة.

املجلـس  الحسـن، عضـو  ويقـول محمـد 
املحـي يف مدينـة عفرين، إن مـرشوع مد 
الكهربـاء إىل مدينـة عفريـن بـدأ بالفعل، 
وسـيتم عىل ثـاث مراحـل، "ومـع نهايته 
سـيقفز واقـع الكهربـاء خطـوة كبرة اىل 

األمام".
أنـه تـم  الحسـن لعنـب بلـدي  ويضيـف 
الرتكيـة،  الكهربـاء  وزارة  مـع  االتفـاق 
مطلـع العام الحـايل، عـىل تغذيـة املدينة 
سـبع  منـذ  عنهـا  املقطوعـة  بالكهربـاء 
سـيتم  املـرشوع  أن  موضًحـا  سـنوات، 
عـىل ثـاث مراحـل وبخطـة زمنيـة أولية 
متتد لسـتة أشـهر، وخـال املرحلـة األوىل 
التـي انتهـت تقريبًا سـيتم تركيـب محطة 
توليـد يف مدينـة الريحانية املقابلـة ملدينة 

الحـدودي. "حـاّمم"  ومنفـذ  جنديـرس 
وتبلـغ اسـتطاعة املحطـة 25 ميغـا واط، 
عـىل أن تغطـي احتياجـات منطقة "غصن 

الزيتون".
املرحلـة الثانيـة تتمثـل بتوصيـل الكهرباء 
الضـخ  كمحطـات  الرئيسـية  املرافـق  إىل 
واألبنيـة واملرافـق العامـة، ما يوفـر الكثر 
بـدأت  وقـد  واملصاريـف،  التعـب  مـن 
الورشـات بنصـب األبراج ومتديـد خطوط 

التوتـر لتغذيـة هـذه املرافـق.
بالنسـبة للمرحلـة الثالثـة، يعتر الحسـن 
أنها األهـم، وتتمثل بإصاح الشـبكات ومد 
خطـوط جديدة بغية توصيـل الكهرباء إىل 
كل منـزل يف منطقـة عفريـن، مشـرًا إىل 
أن هـذا املـرشوع هـو بالتعـاون مـع جهة 
أسـعار  فـإن  وبالتـايل  تركيـة،  حكوميـة 
ومناسـبة  رخيصـة  سـتكون  الكهربـاء 
للجميـع، مقارنة مبشـاريع أخرى مشـابهة 
يف الشـامل السـوري والتـي قامـت بهـا 

خاصـة. رشكات 

)ak energy( 2018 - تجهيز المحطة الكهربائية في اعزاز بريف حلب الشمالي

"السورية التركية للكهرباء" هي شركة حديثة 

التأسيس، مقرها تركيا، والقائمون عليها رجال أعمال 

وأصحاب شركات إنترنت ومقاوالت، بينهم مؤيد علي 

حميدي، وضياء مصطفى قدور، ومحمود أحمد قدور.

"ae Energy" شركة

أول شركة كهرباء تأسست كشركة منتجة

لصناعة السيارات في تركيا عام 1989.

تعتبر نفسها كالعب رئيسي في قطاع الطاقة

في تركيا, ووقعت اتفاقية تعاون مع شركة

الطاقة التشيكية في 2008.

عكفت بعد عام 2005 على توليد الطاقة عن 

طريق مصادر الطاقة المتجددة )الطاقة الكهربائية 

والرياح( وتشكل محطة ايرزين للغاز الطبيعي التابعة 

لها, والتي بدأت عملياتها في 2014 %2.7 من 

احتياجات الطاقة في تركيا

تأسست "شركة الشمال"، في منتصف شهر شباط 

2019، وتعتمد في عملها على عدد من المساهمين 

من تجار ومزارعين وأصحاب ورشات صناعية، ويبلغ 

عددهم حتى اآلن 35 مساهًما.

تتخذ من مدينة مارع في الريف الشمالي مقًرا لها، ويعتبر 

مشروع إيصال الكهرباء إلى مارع األول الذي تنفذه في 

المنطقة، على أن تبدأ بسلسلة مشاريع في األيام المقبلة، 

ال تقتصر على قطاع الكهرباء فقط.
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إبراهيم العلوش

املوجة الثالثة من التدمري يف 
سوريا تفاقمت منذ الشتاء املايض، 

وتصاعدت بالتجويع، وانقطاع 
الغاز واملشتقات البرتولية والغالء 
الفاحش، وهي تطال كل من نجا 

من املوجتني السابقتني مبن فيهم 
املنترصون املزعومون.

موجة التدمري األوىل بدأها النظام 
ضد السوريني يف عام 2011 عىل 

أيدي شبيحته والقوى الطائفية 
التي أطلقها عىل السوريني، 

واملوجة الثانية جاءت عىل أيدي 
داعش والنرصة باإلضافة لإليرانيني 

والروس والتحالف الدويل، وهي 
موجة يغلب عليها املكون األجنبي، 

وقد تصاعدت منذ العام 2014 
وبلغت أشدها مع التدخل الرويس 

يف أيلول 2015، وقصف طريان 
التحالف الدويل ملدن الفرات عام 

2017 مع كل ما يكتنفها من تهجري 
ومن إرهاب امليليشيات الطائفية 

والتنظيامت الدينية املتطرفة.
املوجة الثالثة من التدمري اليوم 

تطال جميع الناس مبن فيهم الذين 
احتموا بقوة النظام وانساقوا 

ملقوالته الشهرية "األسد أو 
نحرق البلد"، و"دبابة أمام كل 

بيت"، و"الشعب طالع سريان"، 
و"خلصت.."، باإلضافة إىل ادعاءات 

التخوين والعاملة واالنسجام 
السكاين.

كان املرسوم رقم 10 القايض 

مبصادرة بيوت الغائبني، أول نتيجة 
قانونية لسياسة التعفيش التي 

ازدهرت يف السنوات املاضية إبان 
املوجتني األوىل والثانية، وبلغت 

أوجها بتعفيش البيوت يف الغوطة 
ودرعا عام 2018، وصارت ممتلكات 

األهايل تنقل أمام أعينهم وعىل 
شاشات التلفزة املامنعة، ضمن 

مشاهد للشبيحة الذين يفتخرون 
بالنرص عىل السوريني، ويعتربون 
كل أموالهم حالاًل لهم، بعدما قتلوا 

املعتقلني ودمروا املدن مبختلف 
أنواع االسلحة.

فكل موارد الدولة السورية تم 
رصفها عىل امليليشيات والشبيحة، 
بينام يعاين السوريون يف الداخل 

من موجة برد قارس وسط انقطاع 
املازوت والغاز عن البيوت خالل 

الشتاء املايض، واليوم تنتظم 
طوابري السيارات أمام املحطات 

بانتظار الحصول عىل البنزين، وقد 
وصلت الطوابري إىل كيلومرتات 

يف امتدادها، فبحسب موقع 
"املدن" اللبناين أوقفت إيران  الخط 

االئتامين الذي يدعم النظام، منذ 
منتصف ترشين األول 2018، 

محتجة عىل رفض الروس منحها 
ميناء الالذقية الذي قررت حكومة 

النظام تسليمه لها يف الخريف 
املقبل.

موجة اإلفقار والحرمان تستهدف 
أيًضا تسوية األرض السورية أمام 
أقدام املحتلني الروس واإليرانيني، 

الذين صاروا يطالبون بفواتري 
حامية عائلة األسد والشبيحة، 

وخلق مجتمع مطواع أمام 
التقاسامت اإليرانية الروسية، 

وتسهيل اقتسام الرثوات، والنفوذ 
واألرايض واملوانئ، بال اعرتاض 

من شعب يرزح تحت معاناة الربد 
والجوع والخوف، ومل يعد قادًرا 
عىل املطالبة بحقوقه وسيادته 

الوطنية، وهذه املوجة لن تكون أقل 
رضًرا من املوجتني السابقتني يف 

دمار سوريا، بل ستكون األشد عىل 
السوريني، وتكملة لكل املآيس التي 
أملت بهم عىل يدي النظام وقطعان 

شبيحته.
فكثري من الكوارث تكون أرضارها 

أشد عىل الناس بعد انحسار الكارثة 
نفسها، فالزالزل ال تستمر أكرث من 

دقائق ولكن نتائجها الكارثية شديدة 
الرضر من تخريب وتدمري وفقدان 

األمن، وتدهور الخدمات إىل حد 
االنعدام، وكذلك القنبلة النووية التي 
رضبت اليابان خالل ساعات، كانت 

نتائجها الكارثية أشد عىل األرض 
من لحظات إسقاط القنبلتني عىل 
هريوشيام وناغازايك اليابانيتني، 

فقد انعدمت الزراعة وتشوهت 
األجنة من تأثري اإلشعاعات النووية 

ملدة نصف قرن.
وكذلك كارثة نظام األسد عىل 

الشعب السوري فهي مل تنتِه بعد 
كل هذا التدمري وذلك التهجري، بل 
إن نتائج سياسات األسد ستدوم 

كارثيتها عىل السوريني جميًعا 
عرشات السنني.

الروس واإليرانيون يتنافسون 
عىل اقتسام ما تبقى من سوريا 

بالتفنن بالتهديدات والتجويع 
واالبتزاز للشعب السوري فيام 

تبقى من قطاع الخدمات والصحة، 
وحتى ملف املعتقلني صار تجارة 

مرشوعة ورابحة للنظام، وللروس، 
ولإليرانيني، ونقطة ابتزاز مؤملة 
للشعب السوري، فتسليم هوية 

معتقل مات تحت التعذيب، كانت 
تكلف أهله مليون لرية سورية منذ 

العام 2014، واإليرانيون يوّردون 
املحارق اآللية الحديثة للمعتقالت 

من أجل حرق جثث املعتقلني 
وإخفاء آثارها، من أجل أال يتحمل 

محور املامنعة تبعات الجرمية التي 
جعلته ينترص عىل الشعب السوري. 

والروس يرفعون سقف املطالبات، 
ويتحكمون باملفاوضات بالضغط 
يف ملف املعتقلني الذي يدّر عليهم 

الكثري من الهيبة والرتجي من قبل 
األهايل ومن قبل املنظامت الدولية، 

حتى بدا بوتني يف زيارته األخرية 
كمدير معتقل كبري اسمه سوريا، 

التي يديرها عىل األرض النظام 
واإليرانيون كعنارص تنفيذية.

الثالثة  املوجة  ترتافق هذه 
التدمري  التدمري مع سيل  من 
اإليرانية  للمواقع  اإلرسائييل 

يف سوريا، وبحجة طرد إيران 
سيتم تدمري عدد من املدن 

ولعل  أهلها،  السورية وتهجري 
مدينة مصياف ستكون عىل رأس 
القامئـة، فقد بنى اإليرانيون فيها 

معامـل للصواريخ ومعتقاًل جهنمًيا 
اإلرسائييل  فالقصف  للسوريني، 

املتصاعد سـيطال املدن املؤيدة التي 
كانت من نصيب اإليرانيني يف 

األغلب. االقتسام عىل 
لقد تم تدمري الرقة بنسـبة 80% 
بحجة طرد داعش منها، وأودت 
الدولية وقوات  التحالف  غارات 

6000 من  البي يك يك بأكرث من 
أبنـاء الرقة والنازحني إليها خالل 

2017، وقد يكون  شهرين من عام 
)السورية-  املدن واألحياء  نصيب 

اإليرانية( نفس املصري، ولعل 
املطار  جنوب دمشق ومحيط 
الدويل، وحتى داخل دمشق، 

باإلضافة إىل أماكن متفرقة من 
سوريا متتد إىل الساحل وحمص، 

وصواًل إىل مدينة امليادين، قد 
تخضع ملصري مأسـاوي بحجة طرد 

منها. اإليرانيني 
التدمري  الثالثة من  املوجة 

التجويع  سياسة  املتضمنة 
الكاريث، مع استمرار  والحرمان 
التدمري املمنهج، سـتكون مبثابة 

حرق ألرض الجرمية لطمس 
معاملهـا، ومنع املطالبات مبعاقبة 

مرتكبي الجرمية، وتعزيز سياسـة 
النظام،  يتبعها  التي  اإلنكار 

الروس واإليرانيون، وما  واملحتلون 
املحتلني.  من  تبعهم 

رأي وتحليل

محمد رشدي شربجي

بعد أخـذ ورد، هاتف دونالد ترامب خليفة 
حفرت مشـجًعا إياه عىل امليض قدًما يف 

معركته ضـد الحكومة الرشعية يف طرابلس 
التـي تدعمها الواليات املتحدة. كانت 

الواليات املتحدة قد طالبت سـابًقا يف بيان 
منفصـل حفرت بوقف الهجوم، ثم عطلت، 

بالتشـارك مع روسيا، بيانًا يف مجلس 
األمن يدعو حفرت لذلك.

وباملحصلـة فإن حفرت يحظى بدعم دويل 
من الرشق والغرب عىل السواء، من 

الدميقراطي  الدميقراطي وغري  العامل 
بـذات الوقت، وهو ما يتيح لنا القول –أو 
يجربنا عليـه بالحقيقة- أن هناك اتفاًقا 
عاملًيا عىل إبقائنا تحت حكم البسـطار 

العسـكري، وأن أكرث ما يخافه العامل هو أن 
يتحرر املسـلمون يف هذه البقعة من العامل 

بأنفسهم.  أنفسهم  ويحكموا 
ميكن القول أيًضا إن العامل يتسـاهل مع 

االنتهاكات -إن مل يكن يشـجعها- إذا كان 
ضحاياها من اإلسـالميني أو أوساطهم 
االجتامعيـة، وبكل تأكيد فإن انتهاكات 

اإلسـالميني، وهي كثرية، تحظى بضجة 
عاملية أكرث مـن مثيالتها التي يرتكبها 

علامنيـون. ويكفي أن ننظر كيف اكتفى 
العامل بالصمت حني أبيد مسـلمون يف 

سـوريا بالغاز، يف حني هرع إلنقاذ -وهو 
جهد مشـكور طبًعا- الكرد واإليزيديني 

عندما اقرتب منهم الدواعش. حتى السـنة 
الذين قتلهم الدواعش )عشـرية الشعيطات 

مثـاًل( تركهم العامل ملصريهم. واألمثلة عىل 
ذلك ال تعد وال تحىص. 

ولكن هل هذه هـي الحقيقة فقط؟ ال طبًعا، 
قد يكون جزء كبري منها كذلك، ولكن ليسـت 

األمور بهذه السـوداوية، ملاذا ال نقول مثاًل 
إننا نحرتف بسـذاجة تكرار أخطائنا، وإننا 
نقـع كل مرة بذات الفخ، ملاذا ال نقول إننا 
مل نرتك للعامل غري هذا الحل أساًسـا، وإن 

اختالف قوى الثورة وترشذمها وفشـلها 
يف إنجاز حكم مسـتقر جعل العامل -ويف 

كثـري من األحيان جامهري الثورة ذاتها- 
يفضل حاكاًم عسـكريًا قويًا ولو كان 

ديكتاتوًرا. ملاذا نشـتم الغرب كل مرة وهو 
قـد حذرنا بالصوت العايل مرات ومرات من 

أنه لن يسـمح بوصول جهاديني إىل رأس 
السـلطة وأنه لو كان الخيار بني العسكر 
واإلسـالميني فسيختار العسكر بال تردد. 
ملـاذا ال نرى أن هناك تياًرا قويًا يف الغرب 

داعاًم للمسـار الدميقراطي يف بالدنا وأنهم 
كتلة واحدة؟  ليسوا 

هـل هذا يشء أخالقي؟ ال طبًعا، أليس 
من حق اإلسالميني املشاركة والوصول 

للسـلطة؟ بالتأكيد، أليست عبارة "ال عسكر 
وال إخوان" عبارة عنرصية إقصائية 

وسـتؤدي بالنهاية لتحالف الليرباليني مع 
العسـكر؟ طبًعا. ولكن ما الحل إًذا ونحن 

األضعف!  الحلقة 
إذا كنت سـيئ الحظ وتعيش يف منطقة 

منكوبة أو كنت من العامل العريب -سـيئ 
الحظ بالرضورة- فسـيقدم لك العامل 
كل يوم ألـف دافع لتفقد عقلك وتجن 

وتتمنـى خراب الكرة األرضية وفناءها. أن 
تؤمن بالعدم وتسـعى إليه. العكس أشبه 

باالسـتحالة، القابض عىل عقله كالقابض 
عىل الجمر هذه األيام.

موجة التدمير الثالثة

القابض على
 عقله كالقابض 

على الجمر

)AFP( 2019 سيارات لمواطنين ينتظرون على طابور أمام محطة محروقات في دمشق - 16 نيسان
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إعداد:
محمد حمص
يامن مغربي
حباء شحادة 

بـن  املتبادلـة  العاقـة  كانـت  لطاملـا 
مثـرة  والسـينام  والدعايـة  الحـرب 
لاهتـامم منـذ بدايـة الحـرب العامليـة 
مل   1914 عـام  اندالعهـا  فمـع  األوىل، 
تكـن األفـام قـد وجـدت طريقهـا إىل 
جمهورهـا الضخـم، ومـع ذلـك عمـل 
األملـان عليها كوسـيلة للتأثـر والدعاية 
األمـر  وكذلـك  ملوقفهـم،  والرتويـج 
بالنسبة للمعسـكرين السوفييتي والدول 

األخـرى. األوروبيـة 
بـن  مـا  األفـام  صناعـة  اسـتحوذت 
الحربـن العامليتـن عىل اهتامم واسـع 
االتحـاد  وبـدأ  وأوروبـا،  أمريـكا  يف 
السـوفييتي بصناعة بروباغاندا )دعاية( 
خاصـة بفكـره الشـيوعي، يف الوقـت 
املضـاد  األمريـيك  الحلـف  كان  الـذي 

يسـتعرض قـوة جيشـه وجنـوده.
واليـوم وبعـد نحـو مثانيـة عقـود من 
نهاية الحـرب العامليـة الثانية، مـا زالت 
السـينام تسـتخدم لـذات الغـرض مـن 
صناعـة الروباغانـدا ودس املعلومـات 
نظـر  وجهـة  مـن  الحقائـق  وتقديـم 
صناعهـا، ويف الحـرب السـورية مثـة 
منوذجـان مـن السـينام بـن ضفتـن 
متحاربتـن، إن صح التعبر، منذ تسـع 

سـنوات.
لجأ النظام السـوري مباكينتـه اإلعامية 
ورديفتهـا الثقافيـة للعمـل عـىل إثبات 
روايتـه التـي بقـي ثابتًـا عليهـا منـذ 
قيام الثـورة السـورية يف 2011، وعىل 
الضفـة املقابلـة اقتر صناع السـينام 
املعارضـون عـىل إنتـاج الوثائقيات، مع 
لصناعـة  الخجولـة  املحـاوالت  بعـض 
مسـتوى آخـر مـن السـينام، كاألفـام 

الروائية.
اليـوم  الروائيـة  أو  الوثائقيـة  األفـام 
توثـق األحـداث، ولكن هـذا ال يعني أنها 
سـتبقى خالدة، كام ال يعنـي موتها كلها 
بالتقادم ومـرور األيـام، فمنها ما يحفر 
بالذاكـرة ومنها مـا ميوت رويـًدا رويًدا، 
تبًعـا ملـا ترويـه وتحكيـه وملـا فيها من 

حبكـة دراميـة أو قرب مـن الواقع.

وثائقية المعارضة 
وروائية النظام

هكذا تنقل 
السينما السورية الحرب 
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بـرزت إنتاجـات مخرجني محسـوبني 
عـىل املعارضـة السـورية، وكان لهـا 
وصـول واسـع عـىل الصعيـد العاملي، 
وترشـحت أفـالم وثائقيـة وتوثيقيـة 
الجوائـز  لكربيـات  وتسـجيلية 
"سـاندنس"  مهرجـان  مـن  العامليـة، 
غلـوب"  و"غولـدن  "األوسـكار"  إىل 
وغريها مـن الجوائز الفنيـة املرموقة، 
عـن  غابـت  الروائيـة  األفـالم  لكـن 
كامـريات املخرجـني الذيـن تبنـوا فكر 
الثـورة السـورية، بعكـس مؤسسـات 

السـوري. النظـام 

السينما الروائية 
تنشـأ مـن سـيناريو روايئ وال تتحدث 
بالـرضورة عن قصـص واقعيـة، رغم 
أن السـيناريو قـد يكـون مبنًيـا عـىل 
أحـداث واقعية، أو يكـون معتمًدا عىل 
قصـص متخيلـة مـن األلـف إىل الياء 
ولكـن قد تـأيت عـىل خلفيـة الحدث.

ومـن أبـرز األفـالم الوثائقيـة: "آخـر 
الرجـال يف حلـب" للمخرج السـوري 
فـراس فيـاض، و"عن اآلبـاء واألبناء" 
عـم  "لسـا  ديـريك،  طـالل  للمخـرج 
و"طعـم  البطـل،  لسـعيد  تسـجل" 

زيـاد كلثـوم. للمخـرج  اإلسـمنت" 
وقّسـم املخرج السـوري ثائـر موىس، 
يف حديـث إىل عنـب بلـدي، السـينام 
يف أزمنـة الحـروب األهلية واملشـاكل 
ثالثـة  إىل  املسـتقرة  غـري  الـدول  يف 
مرحليـة  أقسـام  وهـي  مسـتويات، 
هـو  األول  القسـم  تعبـريه:  بحسـب 
السـينام التوثيقيـة التي تـكاد تقرتب 
وهـي  الريبورتـاج،  مـن  شـكلها  يف 
أفـالم تتحـدث وتنقـل الحقائـق كـام 

نقـل  يف  املبـارشة  إىل  ومتيـل  هـي، 
الـذي  التعاطـف  املعلومـة، واسـتثارة 
يحـب املخـرج أن يلفـت النظـر إليـه، 
وهـذا املسـتوى األول وهـو مسـتوى 
الوقائـع  لنقـل  إخبـاري  إعالمـي 

والحقائـق.
املخـرج  وفـق  الثـاين،  املسـتوى  أمـا 
الوثائقيـة  السـينام  فهـو  السـوري، 
كالتـي توجه لها مخرجون سـوريون، 
اللحظـة  مـن  بالفيلـم  تنتقـل  والتـي 

مسـتوى  إىل  اإلخباريـة،  التوثيقيـة 
فنـي آخر تطـرح فيـه الحالـة، كحالة 
فنـي  ببعـد  ولكـن  السـورية،  الثـورة 
ورؤيـة خاصـة بوجهـة نظـر املخرج، 
ويف هـذه الحالـة انتقلت السـينام من 

التوثيـق إىل الرؤيـة اإلبداعيـة.
ويف املسـتوى الثالـث تـأيت السـينام 
سـيناريو  مـن  تنشـأ  التـي  الروائيـة 
روايئ وليس بالـرضورة أن تتحدث عن 
قصـص واقعيـة، رغـم أن السـيناريو 
قـد يكـون مبنًيا عـىل أحـداث واقعية، 
أو عـىل قصـص متخيلـة مـن األلـف 
إىل اليـاء، ولكـن قد تأيت عـىل خلفية 

الحـدث )الثورة السـورية مثـااًل(.
مـن  املخرجـني  كامـريات  اتجهـت 
الثـاين  املسـتوى  إىل  املعارضـني 
لعوامـل رشحهـا مـوىس، بدايـة مـن 
الفنـي  الفعـل  يتطلبـه  الـذي  الوقـت 
ووضعـه  لخلقـه  الـروايئ(  )الفيلـم 
السـيناريو،  بصيغـة  الـورق  عـىل 
وهـذا مـا ال يتطلبـه املسـتوى الثـاين 
مـكان  إىل  الذهـاب  يكـون  الـذي 
الحـدث والتصويـر هـو املطلـوب فيه، 
فالسـينام الوثائقيـة تقـرتب وتدخـل 
الروائيـة  تبتعـد  بينـام  الحـدث  قلـب 
الهـدوء،  عـن مـكان الحـدث لكسـب 
وهـذا مـا وصفـه مـوىس بالرتاجـع 
الفنـي )خطـوة إىل الـوراء والكتابة(، 
إذ تصنـع األفـالم الوثائقيـة يف خضم 
الحـدث بينام تصنـع الروائية باالبتعاد 

عنه. قليـاًل 
وأشـار موىس إىل أن األرضية السورية 
يف صناعـة السـينام غائبـة، كاملناطق 
التـي دمرهـا النظـام، عـىل الرغـم من 
عـدم رضورة صناعـة األفـالم يف تلـك 
املناطـق، لكن هـذا ال يلغـي الحاجة إىل 
املوقـع األسـاس للحـدث وهـي األرض 
لهـذا  فاقـدة  واملعارضـة  السـورية، 

األسـاس.
وأضـاف أن هـذا العامـل سـاعد النظام 
السـوري يف صناعتـه أكـرث، كـون تلك 
األمكنة مهمـة وصادقة، فهـذه املواقع 
حقيقيـة واملخرج هنا ليـس بحاجة إىل 

إدخـال عنارص سـينامغرافية.
وتعتـرب التكلفة من األمـور التي جعلت 
املخرجـني املعارضـني يتجهـون نحـو 
األفـالم الوثائقية كـون الروائية مكلفة 
أكرث بكثـري منها، وفق موىس، مشـريًا 
إىل أن لـدى النظـام السـوري عوامـل 
اإلنتـاج كافـة )الجهـة املانحـة، الطرف 
املنتج( التـي مل تتوفر لـدى المخرجني 

املعارضـني. السـينامئيني 

أجندات ُتحّرك؟
مسـاحة  ضيـق  مـن  الرغـم  وعـىل 
اإلنتـاج الفنيـة يف السـينام بالصـف 
بعـدم  اللـوم  عليهـا  يقـع  املعـارض، 
قدرتهـا عـىل تجميـع نفسـها ضمـن 
مؤسسـة إعالميـة أو ثقافيـة واحدة، 
حسـبام يـرى املمثل والفنان السـوري 
نـوار بلبـل، يف حديث إىل عنـب بلدي، 
ووفـق بلبـل اتبعـت املعارضـة الداعم 

الطـرف  فغضـت  توجهـه،  بحسـب 
عـن أحـداث وأظهـرت أخـرى حسـب 
وبالتـايل  املتنوعـة،  النظـر  وجهـات 
كانـت األصوات متفاوتة وكل شـخص 

يعمـل بحسـب طاقتـه.
جانًبـا  ذلـك  يف  يـرى  بلبـل  ولكـن 
إيجابًيـا، إذ إن تنـوع التوجهـات هـو 
شـكل مـن أشـكال الدميقراطية. ويف 
هـذا اإلطـار يقـارن بلبـل بـني فيلـم 
املخـرج السـوري طـالل ديـريك "عن 
األمريـي  والفيلـم  واألبنـاء"  اآلبـاء 
الصحفيـة  قصـة  يحـي  الـذي 
األمريكيـة مـاري كولفني التـي قتلت 

."A Private War" حمـص  يف 
ويـرى بلبـل أن الفـرق بـني الفيلمـني 
هو زاويـة التناول والتعميـم اإليجايب 
الـذي  كولفـني  ففيلـم  السـلبي،  أو 
أنتجتـه رشكة "يونفرسـيل سـتوديو" 
تناول مـا يجري يف سـوريا، وتحدثت 
عـن واقـع ما يحـدث فيهـا مـن ثورة 
شـعبية، عكـس الجانـب الضيـق الذي 
تحـدث عنـه املخـرج السـوري طـالل 

ديـريك يف فيلمـه.
ويعـود بلبل إىل الفيلـم األمريي الذي 
عرض مشـهًدا لبابا عمـرو يف اللقطة 
تحـوي  والتـي  العمـل  مـن  األخـرية 
دمـاًرا شـاماًل صور من خالله سـوريا 
تلـك البلـد التـي ُدمـرت ألنهـا طالبـت 
بالحريـة، "بينـام عمم ديـريك نظرية 
اإلرهـاب والقاعـدة والتكفرييـني عىل 
كل  عـىل  بالتـايل  و  إدلـب  محافظـة 

املعارضة ". السـورية  املناطـق 

أفالم خالدة وأخرى تسقط بالتقادم
السـينام  تـربز  القريـب  املـدى  عـىل 
لتكـون  الحقائـق  بتثبيـت  التوثيقيـة 
مرجًعـا ألفـالم سـينامئية مقبلة تدوم 
ألجيـال، ولكن قسـاًم منها سيسـقط 
مـع الزمـن ألنـه مرتبـط مبرحلـة ما، 
وفـق مـا قـال املخـرج السـوري ثائر 

. ىس مو
للمسـتوى  االسـتمرار  ويأمل مـوىس 
الثاين مـن األفالم )الوثائقية( لتشـكل 

مرجًعـا توثيقًيـا، مشـريًا إىل أنه يجب 
أرشـفتها، فالنظام السـوري سيسقط 
عاجـاًل أم آجـاًل، ومن هنا تـأيت أهمية 
األرشـفة السـينامئية لحفـظ وتأريخ 
سـيناميئ،  بشـكل  الحاليـة  املرحلـة 
بينـام املسـتوى الثالث )الـروايئ( هو 
أكرث دميومـة من النوعني السـابقني، 

موىس. بحسـب 
ويـرى مـوىس أن األفـالم عـن الثورة 
السـورية سـتبقى تصنـع عـىل مـدار 
الــ 50 عاًما املقبلـة، ألن "الكارثة التي 
حلـت واإلرهـاب الـذي ارتكبـه النظام 
السـوري سـيكون مادة غنية، لألسف، 
بسـبب كـرثة الجرائـم، وبـذات الوقت 
الشـحنة  إنسـانية عاليـة  هـي مـادة 
الحـدث  هـذا  أن  معتـربًا  الدراميـة"، 
إلهـام  مصـدر  سـيكون  الكارثـة  أو 

للمخرجـني عـىل مـر الزمـن.
ويؤمـن مـوىس بأهميـة األفـالم التي 

تصنـع اليـوم عـىل اختـالف أنواعها.
ويتفـق املمثـل والفنان السـوري نوار 
بلبـل مع مـوىس بـأن كل يشء يصور 
للثـورة السـورية من كل أنـواع الفنون 
أو  ويخلـد  يبقـى  إمـا  الحالتـني  يف 
تعبـريه،  وبحسـب  بالتقـادم،  ميـوت 

الغث". الثمـني ويسـقط  "يبقـى 
ويـرى بلبـل أنـه ال ميكـن اليـوم لـوم 
السـينام والفنون بشـكل عام، باعتبار 
مـن  بكثـري  أكـرب  البـالد  يف  الحـدث 
السـينام وأكرب بكثري مـن اختصاره أو 
توظيفـه بفيلم أو مبسلسـل أو رواية، 
الحًقـا  سـيوثق  هـذا  أن  إىل  مشـريًا 

رويًدا. رويـًدا  بالتدريـج 

أفالم روائية قيد التحضير
الثـورة السـورية سـتكون بحـًرا مـن 
والسـيناريوهات  واملواضيـع  األفـكار 
ألفـالم سـينامئية ستنشـأ مسـتقباًل، 
بحسـب مـوىس، معـربًا عـن تفاؤلـه 

مبـا سـينتج مـع األيام.
وأشـار مـوىس إىل أن هنـاك أفـكاًرا 
باالنتقـال  سـوريني  مخرجـني  لـدى 
خطـوة إىل األفـالم الروائيـة، مضيًفـا 

تلـك  مـن  البعـض  عـىل  اطلـع  أنـه 
النصـوص مع أصدقائه السـينامئيني.

وعـرّب موىس عـن أملـه بإنتـاج فيلم 
روايئ أو أكـرث عـن الحالـة السـورية 
خـالل العامـني املقبلـني، وأشـار إىل 
أنـه حالًيـا يعمل عـىل سـيناريو فيلم 
مبـارشة  عالقـة  لـه  ليسـت  روايئ 
بالحـدث السـيايس واإلعالمـي بل هو 
إنسـاين بحـت عـىل خلفيـة األحداث 
السـورية، وسـيكون العمـل انطالًقـا 

مـن النـاس الذيـن هجرهـم النظـام.

في الضفة 
المعارضة.. 

توثيقي 
ووثائقي 
ال روائي

مشهد من فيلم "لسا عم تسجل" للمخرج السوري سعيد البطل في مدينة دوما )لسا عم تسجل(

األرضية السورية في 
صناعة السينما غائبة، 

كالمناطق التي دمرها 
النظام، على الرغم من 

عدم ضرورة صناعة 
األفالم في تلك 

المناطق

توثيقية.. وثائقية.. 
روائية.. ثالثة 

مستويات لألفالم

ثائـر  السـوري  املخـرج  قّسـم 
أزمنـة  يف  السـينام  مـوىس 
الحـروب األهليـة واملشـاكل يف 
الـدول غـري املسـتقرة إىل ثالثة 

مسـتويات:
السينما التوثيقية

مـن  شـكلها  يف  تقـرتب  تـكاد 
الريبورتـاج، وهي أفـالم تتحدث 
هـي،  كـام  الحقائـق  وتنقـل 
نقـل  يف  املبـارشة  إىل  ومتيـل 
التعاطـف  واسـتثارة  املعلومـة، 
يلفـت  أن  املخـرج  يحـب  الـذي 
املسـتوى  وهـذا  إليـه،  النظـر 
إعالمـي إخبـاري لنقـل الوقائع 

والحقائـق.
السينما الوثائقية 

اللحظـة  مـن  بالفيلـم  تنتقـل 
إىل  اإلخباريـة  التوثيقيـة 
مسـتوى فنـي آخـر تطـرح فيه 
الحالـة، ولكن ببعد فنـي ورؤية 
خاصـة بوجهـة نظـر املخـرج، 
انتقلـت  الحالـة  هـذه  ويف 
السـينام من التوثيـق إىل الرؤية 

اإلبداعيـة.

أظهـرت نتائـج اسـتطالع للـرأي نرشتـه عنب 

بلـدي عـرب صفحتهـا يف "فيـس بـوك"، أن 

السـينام  أن  يعتقـدون  ال  املشـاركني  أغلبيـة 

السـورية أثـرت يف رواية ما يجـري من أحداث 

يف سـوريا.

وشـارك نحـو 400 مسـتخدم يف اإلجابـة عن 

السـؤال الـذي طرحته عنـب بلدي: هـل كانت 

السـينام السـورية مؤثرة يف روايـة ما يجري 

سوريا؟ يف 

وبنسـبة %82 أجاب املشـاركون بالنفي، وقال 

سـعد الدين خياطـة، تعليًقا عىل االسـتطالع، 

"ال يعكس اإلعالم السـوري سـوى وجهة نظر 

السـلطة التي تظهر للخارج الـذي يهمها".

يف حني عكسـت نسـبة %18 االعتقاد القائل 

بأن السـينام السـورية كانت مؤثرة 

هل كانت السينما السورية 
مؤثرة في رواية ما يجري 

في سوريا؟

18%

82% ال

نعم
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مهمـة  أداة  دامئًـا  السـينام  ألن 
املجتمـع  ألدلجـة  األنظمـة  لـدى 
النظر، سـعى  والتسـويق لوجهات 
النظام السـوري إلحكام سـيطرته 
عليهـا منـذ وقت مبكـر، وحرصها 
للسـينام،  العامـة  باملؤسسـة 
واسـتخدمها الحًقا كسـالح لتأكيد 
روايته حـول "محاربـة اإلرهاب".

تـربز هـذه الخطوة من خـالل عدة 
السـنوات  يف  إنتاجهـا  تـم  أفـالم 
حمـص"  "مطـر  منهـا  السـابقة، 
وتتبـدد"  و"فانيـة  سـعيد،  لجـود 

لنجـدت أنـزور وغريهـا.
إنتـاج  عنـد  النظـام  يتوقـف  ومل 
األفـالم التي تخـدم "ديكتاتوريته" 
فقط، بـل ضيق عىل السـينامئيني 
السـوريني، سـواًء ما قبل سـنوات 

الثـورة أو مـا بعدها.
السـيناميئ  اإلنتـاج  عجلـة  دارت 
يف سـوريا عـرب إنتاج أفـالم تهاجم 
وتهاجـم  واملتظاهريـن،  املعارضـة 
الـدول اإلقليمية التي يحمـل النظام 
خصومـة ضدهـا، وعـىل رأس هذه 
األفـالم يـأيت فيلم "ملـك الرمـال"، 
مـن إخراج نجـدت إسـامعيل انزور، 
والـذي يناقـش مـن خاللـه تاريـخ 
مؤسـس اململكة العربية السعودية، 
عبـد العزيز آل سـعود، منـذ وجوده 
يف دولـة الكويـت حتـى عودته إىل 
الدولـة  وتأسـيس  والحجـاز،  نجـد 
السـعودية، عـىل مـدار 50 عاًما من 

. ته حيا
ويف حديثـه لعنب بلـدي قال املخرج 
السـيناميئ دلري يوسـف، إن سوريا 
مل متلك صناعة سـينام قبـل الثورة، 
النظـام  يسـتثمرها  مل  وبالتـايل 
لخدمتـه، سـابًقا، بعكـس ما حصل 
بعـد الثـورة، حـني حولهـا ملاكينـة 

دعائيـة تخـدم وجهـة نظره.
ووصـل عـدد األفـالم التـي أنتجتهـا 
املؤسسـة العامة للسينام بني 2011-

ـ 30 فيلـاًم  2018، إىل مـا يقـارب الـ
طويـاًل، عـدا عـن األفـالم القصـرية، 
بحسـب املوقع الرسـمي للمؤسسة 

العامـة للسـينام عـىل اإلنرتنت.
وأضـاف دلـري أن النظام سـعى من 
خـالل هـذه األفـالم، إلثبـات وجهة 
نظـره، مسـتخدًما املخرجـني الذين 
حتـى  صورتـه،  تبييـض  حاولـوا 
لـو عرضـت يف مهرجانـات سـيئة 
يف  صالتـني  يف  أو  السـمعة، 
الداخـل السـوري، لتصبـح بالتايل 
جـزًءا مـن املاكينـة الدعائيـة لـه، 
السـوري،  التلفزيون  تقاريـر  مثل 
ووسـائل اإلعالم األخـرى، يف بلد 
ال ميلـك صناعـة سـينام أساًسـا، 
سـينام  وجـود  عـدم  مؤكـًدا 

املطـاف. بنهايـة  "حياديـة" 
أسـاس  أن  دلـري  املخـرج  واعتـرب 
يف  يكمـن  وجاملهـا  السـينام 
نضالهـا، لـذا من الصعـب أن تطلق 
عـىل األفـالم التـي أنتجهـا النظام 
املاضيـة  القليلـة  السـنوات  يف 
اسـم سـينام، بل هي أقـرب ألفالم 
السـينام  ألن  أكـرث،  ال  دعائيـة 
ألي  مضافـة  وقيمـة  رسـالة 
مجتمـع، وعندمـا تفقـد السـينام 
إىل  الفيلـم  يتحـول  القيمـة  هـذه 
مجـرد تقريـر سـيئ عـىل محطة 
فضائيـة سـيئة، بحسـب تعبـريه.

للنظـام  السـيناميئ  اإلنتـاج 
السـوري بـدأ يعتمـد عـىل أسـامء 
جديـدة, يـزن أنـزور، ومحمـد عبد 
العزيـز، بعدمـا كانـت يف املـايض 
محصورة بأسـامء بعينهـا هيمنت 
لعـل  األفـالم،  هـذه  إخـراج  عـىل 
أبرزهـا عبد اللطيـف عبـد الحميد. 
مل تكـن هـذه األفـالم موجهـة إىل 

لتغيـري  مصنوعـة  أو  السـوريني، 
الـرأي العـام الداخـيل فيـام يخص 
مـا يجري عىل السـاحة السـورية، 
بقـدر ما كانـت موجهـة إىل العامل 
الغـريب أواًل، وإىل العـامل العـريب 
ثانًيـا، وكالهام تعاطـف للغاية مع 
الثـورة السـورية يف بداياتهـا، لذا 
كان لزاًمـا عىل النظام أن يسـتثمر 
آلته السـينامئية لصناعـة رأي عام 

. لف مخا
السـينام،  النظـام  يسـتخدم  كـام 
تحديـًدا،  للغـرب  نفسـه  لتصويـر 
أنـه حامـي األقليـات يف سـوريا، 
انفتاحـه  عـن  صـورة  ويصـدر 
ودعمهـا  بالفنـون،  واهتاممـه 
مـن خـالل املؤسسـة السـينامئية 
الحكوميـة، وهـي التي يسـوق لها 

عـىل أنهـا أكـرث حريـة وانفتاًحا، 
مـن األعـامل الدراميـة السـورية.

المخرجون المعارضون بصف 
"اإلرهابيين"

سـعى النظام السـوري إىل محاربة 
السـينامئيني السـوريني، مسـتغاًل 
ضعف اإلنتاج السـيناميئ السـوري 
وانخفاضـه  السـبعينيات،  يف 
تدريجًيـا، وصـواًل إىل عـام 2011، 
عـىل  سـينام  صناعـة  ومحـاواًل 
أدى إىل  مقاسـه فقـط، وهـو مـا 
صعوبـة إنجاز املخرجني السـوريني 
تدهـور  مـع  خاصـًة  ألفالمهـم، 

السـينام. صناعـة 
عـىل  املخرجـني  بعـض  أرص 
صناعتهـم الخاصـة، وهـو مـا أدى 
النظـام  قبـل  مـن  محاربتهـم  إىل 
وعـىل  علنـي،  بشـكل  السـوري 
عمـر  الراحـل  املخـرج  رأسـهم 
أمـريالي، مـع منـع معظـم أفالمه 
من العـرض، ومنعه من السـفر يف 
عـام 2006، واسـتدعائه للتحقيـق، 
كـام طالـب النظـام السـوري عـرب 
سـفارته يف تونـس، مبنـع عـرض 
فيلمـه "طوفـان يف بـالد البعـث"، 
يف مهرجان قرطاج السـيناميئ يف 
ذات العـام، وهـو ما دعـا العديد من 
السـينامئيني العـرب إلصـدار بيـان 
يؤكـدون فيه عـىل سـحب أفالمهم 
من املهرجـان يف حال منـع الفيلم، 
وهـذا ما خلق ضجيًجا حـول العمل.

يوسـف  دلـري  السـوري  املخـرج 
النظـام كان يضيـق عـىل  إن  قـال 
السـينامئيني السـوريني، من خالل 
حـرص اإلنتـاج باملؤسسـة العامـة 
للسـينام، وغيـاب دور سـينام عىل 
اعتقـال  عـن  عـدا  عاليـة،  سـوية 
مـن  خروجهـم  أو  السـينامئيني، 
سـوريا، حالهـم حـال بقيـة أفـراد 
النظـام  ضيـق  فكـام  املجتمـع، 
النـاس،  عـىل  الحيـاة  السـوري 
ضيقهـا عـىل السـينامئيني أيًضـا.

كام اعتقـل النظام السـوري املخرج 
عـام  يف  ملـص  محمـد  السـوري 
الحًقـا،  عنـه  اإلفـراج  قبـل   ،2014
املخرجـني  محاربـة  إىل  باإلضافـة 
طريـق  عـن  وأفالمهـم  السـوريني 
الرقابـة، ثم عن طريـق منع أفالمهم 
مـن العـرض، يف حـال اسـتطاعوا 

إنتـاج هـذه األفـالم.
مل يقتـرص قمـع النظـام السـوري 
أو  الرقابـة  عـىل  للسـينامئيني 
لقـوات  قصـف  فـأدى  االعتقـال، 
مقتـل  إىل  حمـص  عـىل  النظـام 
واملخـرج  شـحادة،  باسـل  املخـرج 

حلـب. يف  العـوام  تامـر 

حالهـا كحـال أطراف النزاع السـورية 
لألطـراف  الداعمـة  الـدول  دخلـت 
املحليـة عىل خـط اإلنتـاج، إذ حاولت 
التعبـري  وتركيـا  روسـيا  مـن  كل 
والدفـاع عـن وجهـات نظرهـام مـن 

السـينام. خـالل 
ومتثلـت أبـرز الجهـود الروسـية يف 
مجـال السـينام يف سـوريا، بإعـالن 
الثقايف،  للتعـاون  الخـاص  مبعوثهـا 
عـام  نهايـة  شـفيدكوي،  ميخائيـل 
2017، عـن نيـة بـالده إنجـاز أعامل 
فنيـة تـروي قصـة الحرب السـورية.

العامـة  املؤسسـة  مديـر  وأعلـن 
للسـينام يف سـوريا، مـراد شـاهني، 
مـرشوع  عـن  ذاتهـا،  الفـرتة  خـالل 
رويس-  ثقـايف  أسـبوع  الفتتـاح 
الروسـية  األفـالم  لعـرض  سـوري، 
واالسـتفادة مـن تجـارب مخرجيهـا، 
مهرجـان  تفعيـل  عـىل  والعمـل 

منـذ  املتوقـف  السـيناميئ،  دمشـق 
.2013 عـام 

سـالف  السـورية،  املمثلـة  وكانـت 
عامـني،  قبـل  وقعـت،  فواخرجـي، 
عقـد إنتـاج أول فيلـم روايئ سـوري 
رويس مشـرتك بـني رشكة "شـغف" 
"برواليـن  ورشكـة  متلكهـا،  التـي 
ميديـا" الروسـية، ينوي عـرض قصة 
تنظيـم  قـوات  دخـول  بعـد  "تدمـر" 
ومـن  إليهـا،  اإلسـالمية"  "الدولـة 
املقـرر أن يعـرض نهايـة هـذا العـام.

الحليفـة  اإليرانيـة  السـينام  ونالـت 
حصتهـا مـن خـالل عقـد اتفاقية مع 
املؤسسـة العامـة للسـينام السـورية 

الحايل. العـام  بدايـة 
وقدمـت إيران، العـام املـايض، فيلاًم 
)قائـد  سـليامين"  قاسـم  "أبـى 
الثـوري(  الحـرس  القـدس يف  فيلـق 
لـه،  املنتجـة  الرشكـة  روايـة  حسـب 

والـذي  الشـام"  "بتوقيـت  بعنـوان 
يـروي بطولـة طياريـن إيرانيـني يف 

التنظيـم. مقاتـيل  مواجهـة 
انخفـض  املقابلـة  الضفـة  ويف 
العاملـني  بـني  التنسـيق  مسـتوى 
يف املجـال السـيناميئ وتركيـا التـي 
تعترب مـن أبـرز الداعمـني للمعارضة 
السـورية، عـام هـو عليه الحـال بني 
الجانـب الـرويس والنظام السـوري.

وأنتجـت السـينام الرتكيـة عـدًدا من 
أظهـرت  الدراميـة  واألعـامل  األفـالم 
وجهـة  مـن  سـوريا  يف  الحـرب 
فيلـم  درعـا يف  بدايـة مـن  نظرهـا، 
"ألجـل أخـي.. درعـا"، وليـس انتهاء 
الـذي  بالـروح"  "التضحيـة  بفيلـم 
عـرض الحـرب مـع تنظيـم "الدولـة 
التي  الكرديـة،  واألحزاب  اإلسـالمية" 
تعتربهـا تركيـا "إرهابيـة"، يف ريف 

الشـاميل. حلـب 

صورة لعناصر الدفاع المدني وهم يخرجون طفل من تحت األنقاض)فيلم آخر الرجال في حلب(أفالم دول في الخط السوري

ولدت يف فرنسـا عام 1979، درسـت نقد املـرح باملعهد العايل للفنون 
املرحيـة يف سـوريا، وصناعـة األفـالم بجامعة القديـس جوزيف يف 
لبنـان. بـدأت مسـريتها اإلخراجية منذ عـام 2008، وقدمـت حتى اليوم 

سـتة أعامل نالت عليها أربـع جوائز وترشـحت إىل 12.

ربـح سـبع جوائز وترشـح لثالث غريها، بدأ مسـريته عـام 2007 وقدم 
خاللها أربعة أعـامل قام بإخراجها وكتابتهـا وإنتاجها.

ولد يف دمشـق عـام 1977، خريج املعهـد العاملي للسـينام يف أثينا، بدأ 
مسـريته عام 2003. ترشـح لجائزة أوسـكار ولعرشين جائـزة غريها، 

وفاز بـ22 جائـزة إضافية.

ولد يف دمشق عام 1980، يحمل شهادة ماجستري يف اإلخراج 

السيناميئ من جامعة لويس لوميري يف ليون بفرنسا، بدأ مسريته 

عام 2010، وقدم أعاماًل عدة يف خدمة رواية النظام السوري للرصاع.

أبرز المخرجين السوريين 
الصاعدين زمن الحرب

سؤدد كعدان

سام قاضي

طالل ديركي

جود سعيد

النظام السوري استثمر السينما

 سوريا لم تملك صناعة 
سينما قبل الثورة، 

وبالتالي لم يستثمرها 
النظام لخدمته، سابًقا، 
بعكس ما حصل بعد 

الثورة، حين حولها 
لماكينة دعائية تخدم 

وجهة نظره
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عـام  يف  سـوري،  فيلـم  أول  عـرض 
1928، وحمل اسـم "املتهـم الربيء"، 
وإنتـاج  بـدري،  أيـوب  إخـراج  مـن 
فيلـم  ليلحقـه  فيلـم"،  "حرمـون 
عـام  يف  دمشـق"،  سـامء  "تحـت 
العـروض  بعـض  وسـبقتهام   ،1932
يف   1908 عـام  منـذ  السـينامئية 
املـدن  يف  الحًقـا  لتنتـرش  حلـب، 

األخـرى. السـورية 
هنـاك  كان  ذلـك،  إىل  باإلضافـة 
تسـجيل لألحـداث الوطنية السـورية، 
والتي كانـت مشـكلتها األوىل الرقابة 
الفرنسـية، التـي كانت تحـذف الكثري 
محاربـة  إىل  إضافـًة  املشـاهد،  مـن 
لدعـم  صنعـت  التـي  األفـالم  بعـض 
الثورة الفلسـطينية ضـد الربيطانيني، 
الواجـب"،  "نـداء  فيلـم  خـالل  مـن 

وصـواًل إىل الحـرب العامليـة الثانيـة، 
والتـي منعت وصـول مـواد التصوير.

الحـرب،  اإلنتـاج بعـد نهايـة  اسـتمر 
فـكان فيلم "نـور وظالم" مـن إخراج 
نزيـه الشـهبندر، كـام تم إنتـاج األفالم 
الوثائقيـة عن املدن السـورية، دمشـق 
 ،1950 والالذقيـة مثـااًل، وشـهد عـام 
إنتـاج أول فيلـم سـوري ناطـق، حمـل 

اسـم "عابر سـبيل".
مـن  كل  نالهـا  التـي  الشـهرة  وبعـد 
قلعـي  ونهـاد  لحـام  دريـد  املمثلـني 
دخـال  التلفزيونيـة،  املسلسـالت  يف 
املضـامر السـيناميئ عـرب عـدة أفالم 
حتـى  السـتينيات  مـن  اسـتمرت 
املـايض،  القـرن  مـن  الثامنينيـات 
إضافـًة إىل عدد من األفـالم التجارية، 

املشـرتكة. العربيـة  واألفـالم 

اإلنتـاج  رشكات  كانـت  مـا  وبقـدر 
السـينامئية الخاصـة، تهـدف لتحقيق 
تقديـم  خـالل  مـن  الريـع،  الربـح 
املواطـن  همـوم  تالمـس  ال  أفـالم 
االجتامعيـة،  ومشـاكله  السـوري، 
كان هنـاك جيـل جديـد مـن املخرجني 
ممـن  السـوريني،  السـينامئيني 
درسـوا خارج سـوريا وعـادوا، أمثال 
ونبيـل  حقـي  وهيثـم  ملـص  محمـد 
املالـح وأسـامة محمد وعمـر أمريالي 
وغريهـم مـن املخرجني الذيـن صنعوا 
يف  كبـريًا  نجاًحـا  حققـت  أفالًمـا 

والعامليـة. العربيـة  املهرجانـات 
السـورية  السـينام  شـهدت  كـام 
إسـهام مخرجـني عـرب، مـن خـالل 
يعـد  الـذي  صالـح،  توفيـق  املخـرج 
مـن أبـرز املخرجـني املرصيـني ممـن 

عـرب  واسـعة،  بشـهرة  يحظـوا  مل 
إنتـاج فيلـم "املخدوعـون"، املقتبـس 
عـن روايـة "رجـال تحـت الشـمس"، 
للكاتـب الفلسـطيني غسـان كنفاين، 
قيـس  للمخـرج  "اليـازريل"،  وفيلـم 
الزبيـدي، واملقتبـس مـن قصـة "عىل 
حنـا  السـوري،  للـروايئ  األكيـاس" 

مينـا.
ويعـد فيلـم "أحـالم املدينـة" للمخرج 
محمـد ملص، أحـد أبرز هـذه األفالم، 
قامئـة  يف  لـه  مكانًـا  احتـل  والـذي 
100 فيلـم عـريب، إىل جانـب  أفضـل 
منهـا  أخـرى،  سـورية  أفـالم   10
محمـد،  ألسـامة  النهـار"  "نجـوم 
البعـث"  بـالد  يف  "طوفـان  وفيلـام 
و"الحيـاة اليومية يف قرية سـورية" 
لعمـر أمـريالي وغريهـا مـن األفـالم، 

ضمن القامئـة الصادرة عـن مهرجان 
.2013 لعـام  السـيناميئ  ديب 

األخـرية،  األعـوام  شـهدت  حـني  يف 
كفيلـم  الخاصـة،  اإلنتاجـات  بعـض 
عـيل  حاتـم  إخـراج  مـن  "سـيلينا" 
عـام  يف  فـارس،  مرييـام  وبطولـة 
2009، وإنتـاج نـادر األتـايس، وهـو 
فيلـم غنـايئ، مقتبـس مـن مرحية 
الرحبـاين،  لألخويـن  وامللـك"  "هالـة 
وفيلـم "الليـل الطويـل" وهـو أيًضـا 
 ،2009 عـيل،  حاتـم  إخـراج  مـن 
وفيلـم "نصـف ملغ نيكوتـني" 2007 
و"دمشـق مع حبـي" عـام 2010 من 
إخـراج محمـد عبـد العزيـز، وصـواًل 
إىل اإلنتاجات السـينامئية للمؤسسـة 
 2011 عـام  منـذ  للسـينام  العامـة 

اليـوم. حتـى 

نظرة تاريخية على السينما السورية.. محطات بارزة

أفالم على ضفتي الحرب
أفالم أفالم المعارضة

النظام السوري
أفالم عن سوريا 
ذات إنتاج أجنبي 

العودة إلى حمص )2013(
وثائقي، يتبع الناشط الثوري عبد الباسط ساروت مع تداعي الثورة من حوله.

املخرج: طالل ديريك. إنتاج: سوريا وأملانيا. حصل عىل سبع جوائز وترشح ألربع غريها.

سلم إلى دمشق )2013(
روايئ، قصة حب درامية تتبدى مع بدء الرصاع السوري.

املخرج: محمد ملص. إنتاج: قطر ولبنان وسـوريا. ترشـح لجائزة أفضل فيلم يف مهرجان ديب السـيناميئ 
الدويل. 

ماء الفضة )2014(
وثائقي، شهادات عىل العنف صورها ناشطون من مدينة حمص املدمرة.

املخـرج: أسـامة محمـد ووئـام سـيامف بدرخان. إنتـاج: فرنسـا وسـوريا والواليـات املتحدة ولبنـان. فاز 
بثـالث جوائـز وترشـح لثالث.

بلدنا الرهيب )2014(
وثائقي، يعرض رحلة شاب من مناطق املعارضة إىل منطقة خاضعة لسيطرة "تنظيم الدولة".

املخرج: محمد عيل أتايس وزياد حميص. إنتاج: سوريا. فاز بجائزتني وترشح لثالث غريها.

خطوط حمر )2014(
 وثائقـي، يتبع قصة ناشـطني سـوريني يحاوالن بناء مجتمـع دميقراطي بعد أن يئسـوا من فرض املجتمع 

الحمراء. لخطوطه  الدويل 
املخـرج: آندريـا كالني وأوليفر لوكاكـس. إنتاج: الواليات املتحدة وتركيا وسـوريا. فاز بأربع جوائز وترشـح 

أخريني. الثنتني 

قصة حب سورية )2015(
وثائقي، يتبع الشخصيات خالل 5 أعوام يعرض خاللها الثورة واألمل واألحالم واليأس.

املخـرج: شـون مكاليسـرت. إنتـاج: بريطانيـا وفرنسـا ولبنان وسـوريا. ترشـح لجائـزة البافتا، مع سـبع 
غريهـا، وفـاز بثـالث جوائز.

غاندي الصغير )2016(
وثائقي وسرية ذاتية. قصة الناشط السلمي غياث مطر الذي قتل يف سجون النظام السوري.

املخـرج: سـام قايض. إنتـاج: الواليـات املتحدة وسـوريا وتركيـا. أول فيلم سـوري يقدم للرتشـيح لجائزة 
أفضـل فيلـم أجنبي لألوسـكار ولكـن مل يتـم اختياره، حصـل عىل أربـع جوائز.

طعم اإلسمنت )2017(
وثائقي، يعرض حياة العامل يف الغربة، بعد أن فقدوا ماضيهم ومستقبلهم بسبب الرصاع السوري.

املخـرج: زيـاد كلثـوم. إنتـاج: لبنـان وأملانيا وسـوريا وقطـر واإلمـارات. فاز بثالث جوائز وترشـح لسـت 
. غريها

آخر الرجال في حلب )2017(
وثائقي، يتبع متطوعني من "الخوذ البيضاء" وهم يحاولون إنقاذ الناس يف مدينة حلب املحارصة.
املخرج: فراس فياض. إنتاج: الدمنارك وسوريا. ترشح لألوسكار، ولـ13 جائزة غريها، وفاز بـ24.

لسه عم تسجل )2018(
وثائقي، يتناول قصة شابني عىل مدار أربعة أعوام حافلة بالرعب يف أثناء الرصاع السوري.

املخـرج: سـعيد بطل وغياث أيوب. إنتاج: لبنان وسـوريا وفرنسـا وقطـر وأملانيا. حاز عرش جوائز وترشـح 
ألربع.

ملك الرمال )2013(
درامـا وسـرية ذاتيـة، عـرض لقصـة 
حيـاة األمـري عبـد العزيـز آل سـعود.

املخرج: نجدت أنزور. إنتاج: سوريا.
 

فانية وتتبدد )2015(
"الدولـة  تنظيـم  ينتقـد  درامـا،   ،

وتطرفـه. اإلسـالمية" 
املخرج: نجدت أنزور. إنتاج: سوريا.

 
رجل الثورة )2018(

درامـا، يعـرض سـعي صحفـي أجنبي 
لتوثيـق الـرصاع السـوري مـن مناطق 
"فربكـة"  يف  ومشـاركته  املعارضـة 
"خـان  عـىل  الكيـاموي  الهجـوم 

شـيخون".
املخرج: نجدت أنزور. إنتاج: سوريا.

 
مطر حمص )2017(

، درامـا، يعرض قصة "صمود" وسـط 
حمص. حصار 

املخرج: جود سعيد. اإلنتاج: سوريا.
 

األب )2016(
وعائلتـه  أب  قصـة  يحـي  درامـا، 
يعيشـون املـوت مبنطقـة تقـع تحت 
سـيطرة تنظيـم “الدولة” يف سـوريا.

املخرج: باسل خطيب. إنتاج: سوريا.
 

مريم )2013(، األم )2014(، سوريون 
)2016(

دراما، عن النساء زمن الحرب.
املخرج: باسل خطيب. إنتاج: سوريا.

 
دمشق حلب )2018(

درامـا، يتنـاول الفيلـم قصـة أب يقرر 
زيـارة ابنتـه التـي تسـكن يف حلب.

إنتـاج:  الخطيـب.  باسـل  املخـرج: 
. يا سـور

 
ياسمين )2016(

وثائقـي، يتبع طفـاًل سـوريًا ويعرض 
آثـار الحـرب عليه.

املخرج: املهند كلثوم. إنتاج: سوريا.

الخوذ البيضاء )2016(
وثائقـي، يتبع أفـراد الدفاع املـدين املعروفني بالخوذ 

البيضاء.
املخـرج: أورالنـدو فون إينسـيديل. إنتـاج: بريطانيا. 
حاصـل عـىل أوسـكار أفضـل وثائقي قصـري. وفاز 

بجائزتـني أخريني، وترشـح ألربـع غريها.

عرض الحرب )2016(
وثائقـي، ناشـطة سـورية تعـرض تجربتهـا ما بعد 

بـدء الثورة السـورية.
املخـرج: آندريـاس دالسـغارد وعبيدة زيتـون. إنتاج: 
الدمنـارك وأملانيا وفنلندا. فاز بثامين جوائز وترشـح 

. لست

صرخات من سوريا )2017(
وثائقـي، جمـع مئـات السـاعات مـن الفيديوهـات 

التـي سـجلها الناشـطون السـوريون.
الواليـات  إنتـاج:  آفرينيفسـي.  يفغينـي  املخـرج: 
املتحـدة والتشـيك. مـن توزيـع HBO. فـاز بثـامين 

جوائـز وترشـح لــ15 غريها.

مدينة األشباح )2017(
 وثائقـي، يعـرض جهود جامعـة الناشـطني "الرقة 

تذبـح بصمت".
املخـرج: ماثيـو هينيـامن. إنتـاج: الواليـات املتحدة 
لجائـزة "إميـي"، و32 جائـزة  األمريكيـة. ترشـح 

أخـرى وفاز بــ 15.
 

"في سوريا" )2017(
روايئ، أم تحـاول اإلبقـاء عـىل عائلتهـا آمنـة مـع 

اسـتعار الحـرب ووجـود قنـاص خـارج بيتهـم.
مـن إخـراج وكتابـة: فيليب فـان ليو. إنتـاج: بلجيكا 

وفرنسـا ولبنان. ربـح 17 جائزة وترشـح لـ9.

حرب خاصة )2018(
روايئ، يعـرض سـرية الصحفيـة األمريكيـة مـاري 
الـرصاع  تغطيتهـا  أثنـاء  يف  قتلـت  التـي  كولفـن 

السـوري.
املخـرج: ماثيـو هينيـامن. إنتـاج: الواليـات املتحدة 
غولـدن  لجائـزيت  ترشـح  وبريطانيـا.  األمريكيـة 

غلـوب، وخمـس غريهـا، وفـاز بجائزتـني.
 

مسافر حلب- اسطنبول )2018(
 روايئ، يعـرض رحلـة النـزوح ألشـخاص عانوا من 

الفقـد واملرارة نتيجـة الرصاع السـوري.
املخـرج: آنـداش هازنيـدر أوغلـو. إنتـاج: تركيـا. فاز 

بجائـزة أنطاليـا الربتقالـة الذهبية.
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فعاليات ومبادرات

قصة "غرافيتي كش ملك" على جدران إدلب

عنب بلدي - إدلب

حـرض مسلسـل "رصاع العـروش" أيًضا 
باسـتعارة  إدلـب  مدينـة  جـدران  عـىل 
الرسـام لــ "العـرش الحديـدي" مضافًا 
إليـه عبارة "لعبـة الحريـة.. ربيعنا هنا".

التـي  الشـهرة  الصـورة  تغـب  ومل 
خرجـت من الثـورة السـودانية )الكنداكة 
التـي  الصالـح  آالء  للشـابة  السـودانية( 
كانـت تهتـف باملتظاهريـن، عـن جدران 

إدلـب.
ُدّونـت عـىل لوحـة "الكنداكـة" عبـارة 
"الحريـة مل تعـد متثـااًل بعـد اآلن، إنهـا 
كيـان من لحـم ودم"، بالرتكيـز عىل دور 

املـرأة يف ثـورات الربيـع العـريب.
تلـك اللوحـات التـي ُخطت عـىل جدران 
إدلـب اسـتُلهمت مـن فنـان "الغرافيتي" 
ذاتـه،  الوقـت  يف  واملجهـول  الشـهر 
فكانـت  "بانكـيس"،  باسـم  واملعـروف 

مرشوًعـا قامئًـا بذاتـه.

"Syrian Banksy " مشروع
قامـت الثـورة السـورية ألسـباب عديـدة 
معروفـة، من فقـر وبطالة ومحسـوبيات 
واحتـكار للسـلطة، ولكن الـرشارة األوىل 
باللـون  مخطوطـة  كلمـة  مـن  كانـت 
األحمـر عىل جـدران املحافظـة الجنوبية 

لسـوريا، درعـا، ومـن هنـا البداية.
الجملـة األوىل "إجـاك الدور يـا دكتور"، 
تلتهـا "يسـقط النظام" ثم جمـل مكتوبة 

ببسـاطة خط يـد بعيدة املـدى والتأثر.
يف  دارًجـا  يكـن  مل  "الغرافيتـي"  فـن 
عـىل  السـورية،  الثـورة  قبيـل  سـوريا 
الفنيـة  األدوات  مـن  واحـًدا  اعتبـاره 

الـرأي. عـن  للتعبـر 
"الغرافيتـي"  حـرض  اليـوم،  إدلـب  يف 
بعمـق الرسـالة وجـامل الخـط واأللوان، 
واتخـذ من كل مناسـبة عاملية رسـالة يف 

السـوري. النظام  وجـه 
فـاروق نشـار، املديـر اإلعامـي ملنظمـة 
"كـش ملـك"، املسـؤولة عن الرسـومات، 
قـال لعنـب بلـدي إن املـرشوع سـمي بـ 
بالرسـالة  تيمًنـا   "Syrian Banksy"
التـي يحملها أكـرث رسـامي "الغرافيتي" 
تأثرًا بالعامل، والذي اشـتهرت رسـوماته 
تناولـه  خـال  نبيلـة  رسـائل  بحمـل 
وأخاقيـة  وثقافيـة  سياسـية،  ملواضيـع 

وإنسـانية وغرهـا.

وأضـاف نشـار أن املنظمـة تهـدف مـن 
خـال مرشوعها إىل نقل صوت الشـارع 
السـوري، وإظهـار قيم الحريـة والعدالة 
الشـعب  يسـعى  التـي  والدميقراطيـة 
السـوري لتحقيقهـا منذ انطاقـة الثورة، 
وذلـك مـن خـال الرسـم للفـت أنظـار 
العـامل ملـا يحدث يف سـوريا مـن جرائم 

وانتهـاكات لحقـوق اإلنسـان.
إن  قـال  كاوا،  حليـم  املـرشوع،  مديـر 
"هنـاك مقولة شـهرة يف سـوريا وهي: 
الحيطـان دفاتـر املجانـن.. نعـم نحـن 
مجانـن بالحريـة والكرامـة واملعادلـة".

متثـل لوحة الصحفيـة األمريكيـة، ماري 
كولفـن، التي دخلت سـوريا عـام 2012 
يف  اإلنسـان  حقـوق  انتهـاكات  لنقـل 
مدينـة حمص أول نتاج املـرشوع، وكتبت 
عـىل اللوحـة الجدارية مقولـة للصحفية 
"الكلـامت عىل شـفاه الجميع هنـا.. ملاذا 

تـم التخـي عنا؟".

"كش ملك"
تأسسـت املنظمـة أواخـر عـام 2011 كـ 
حلـب،  مدينـة  يف  ثوريـة"  "تنسـيقية 
وتحولـت بشـكل تدريجـي إىل منظمـة 

.2014 مجتمـع مـدين يف عـام 
ووفـق مديرهـا اإلعامـي، فاروق نشـار، 
السـورين  مـع  تعمـل  املنظمـة  فـإن 
املشـاركة  عـىل  لتحفيزهـم  والسـوريات 
الفاعلـة يف بنـاء املجتمـع واالنخراط يف 
الشـأن العـام، كـام تعمل من أجل إنشـاء 
مسـاحات ثقافيـة واجتامعيـة تركز عىل 
والحقـوق  السـورية  الوطنيـة  الهويـة 

واالجتامعيـة. والثقافيـة  السياسـية 
التعليـم  مجـاالت  يف  املنظمـة  تعمـل 
يف  النسـاء  ومتكـن  الطفـل  وحاميـة 
املسـاواة  وتحقيـق  السـوري  الداخـل 
بـن الجنسـن، ودعـم اليافعـن وتعزيز 
الفكـر التطوعـي مـن خـال مراكـز يف 

والشـاميل الغـريب  حلـب  ريفـي 
تعمـل  "تعـايف"  برنامـج  ومـن خـال 
يف  االعتقـال  مـن  الناجـن  دعـم  عـىل 
سـوريا وتشـكيل شـبكة تضامـن للعمل 
عـىل منارصة قضيـة االعتقال التعسـفي، 

بحسـب وصـف نشـار.

من هو بانكسي؟
فنـاين  أشـهر  مـن  واحـد  بانكـيس 
"الغرافيتـي" يف العـامل، لكنـه رغم ذلك 

الهويـة. مجهـول  يـزال  ال 
خـال  مـن  باسـمه  بانكـيس  عـرف 
توقيعـه عـىل لوحاتـه ولكـن مل يعرف 
اسـمه، ووفق موقـع "بيوغـرايف" فإن 
بانكـيس ولـد يف بريسـتول يف إنكلرتا 

.1974 حـوايل عـام 
ال تـزال هويـة بانكـيس مجهولـة عـىل 
عليـه،  التعـرف  محاولـة  مـن  الرغـم 
تضاربـوا  شـأنه  يف  الباحثـن  ولكـن 
روبـرت  وهـام  شـائعن  اسـمن  بـن 
وربـط  جونينغهـام،  وروبـن  بانكـس 
باسـم منطقـة جونيجهـام بعـد انتقاله 
2000 حيث دلت رسـوماته  إليهـا عـام 

عليـه.
الكتابـة عـىل  الفنـان مسـرته يف  بـدأ 
مـع  التسـعينيات  أوائـل  يف  الجـدران 
يطلـق  التـي  "الغرافيتـي"  عصابـة 
يف   "DryBreadZ Crew" عليهـا 
عملـه  مـن  الرغـم  وعـىل  بريسـتول، 
أنـه  إال  الحـر )الرسـم بطريقـة حـرة( 
اسـتخدم "االستنسـل" )الـورق املفـرغ 
الـذي يسـتخدم يف الرسـم( يف بعـض 
األحيـان، وأصبـح عملـه معروفًـا عـىل 
نطـاق واسـع حينهـا يف جميـع أنحـاء 

بريسـتول ولنـدن، مـع تطـور أسـلوبه 
وتوقيعـه.

يتميـز عمل فنـان "الغرافيتي" الشـهر 
بصـوره املذهلـة ودمجـه لشـعارات مع 
أعاملـه، وغالبًـا مـا يشـتمل عملـه عىل 
مواضيـع سياسـية ينتقـد فيهـا بشـكل 
والرأسـاملية وصفات  الحـروب  سـاخر 
أفـراد  ينتقـد  كـام  والجشـع،  النفـاق 
العائلـة املالكـة والرشطـة التـي لطاملـا 

طاردتـه عـىل اعتبـار عملـه تخريبًـا.
الضفـة  يف  الفنيـة  قطعتـه  وتعتـر 
أكـرث  مـن  واحـدة  لفلسـطن  الغربيـة 
مواضيعـه إثـارًة للجـدل والتي رسـمها 

.2005 عـام 
شـهرة بانكيس حولت أعاملـه يف جميع 
أنحـاء العـامل مـن أعـامل تخريبية إىل 
لدرجـة  املسـتوى،  رفيعـة  فنيـة  قطـع 
ارتفـاع أسـعار الرسـوم عـىل الجدران، 
وعـرف فن الشـارع هـذا باسـم "تأثر 
بانكـيس" وازداد االهتـامم بالفنـان مع 
عنـوان  تحـت  وثائقـي  فيلـم  صـدور 
"الخـروج مـن محل بيـع الهدايـا" عام 
لجائـزة  رشـح  الـذي  الفيلـم   ،2010
مهرجـان سـاندنس وجائزة األوسـكار.

"مرحًبا فتى البيض.. هل لديك مشكلة في تحديد من هو التالي، هذا قد يساعدك"، هذه العبارة كانت مكتوبة فوق رسمة جدارية في محافظة 
إدلب شمال غربي سوريا، تجسد الفتى األسترالي الذي أصبح أيقونة مواقع التواصل االجتماعي بعدما ضرب السيناتور األسترالي، فرايز أنينغ، ببيضة 

تعبيًرا عن احتجاجه ضد تصريحات األخير العنصرية عقب حادثة استهداف مصلين في مسجد النور في مدينة كرايست تشيرتش النيوزيلندية.

عنب بلدي - ريف حلب

تتصـدر  تحذيـر  إشـارة  للمخـدرات..  ال 
ملصقـات عـىل جـدران مدينـة األتـارب 
حلـب  ريـف  يف  عمـة  كفـر  وقريـة 
الغـريب، يف إطـار حملـة تسـلط الضوء 
عىل خطـر انتشـار املخـدرات وإدمانها.

املـدين  املركـز  أطلقهـا  التـي  الحملـة، 
كفـر  شـباب  مـن  بدعـم  املدينـة  يف 
عمـة، تهـدف إىل تسـليط الضـوء عـىل 
ظاهـرة اإلدمـان وخطورتهـا عـىل الفرد 
واملجتمـع، ومحاولة إيجاد سـبل للتعاون 
واملسـؤولة  الصحيـة  املؤسسـات  مـع 
للقضـاء عىل أسـباب هذه الظاهـرة، التي 

انتـرشت نتيجـة تراجـع الوعـي وضعف 
املسـاءلة القانونيـة، وارتفـاع الضغـوط 
الهـروب مـن  الشـباب إىل  التـي تدفـع 
الواقـع الذي يعيشـونه، بحسـب مـا قال 
منسـق األنشـطة يف املركـز املـدين يف 

األتـارب باسـم شـعبان بكـور.
وتتضمـن الحملـة جلسـات حواريـة مع 
واالقرتاحـات،  األفـكار  لتبـادل  األهـايل 
وإقامـة نـدوة تعريـف بخطورة انتشـار 
املخـدرات يف املجتمـع، إىل جانب توزيع 
مطويـات )بروشـور( تتضمـن معلومات 
عـن أسـباب وأرضار وعـاج اإلدمان، كام 
تتضمـن نـرش ملصقـات تحمـل عبارات 
تحث الشـباب عـىل االبتعاد عـن اإلدمان.

الحملـة  أن  بلـدي  لعنـب  بكـور  وأكـد 
قبـل  مـن  وتجاوبًـا  رواًجـا  القـت 
املجتمـع، عـىل اعتبارها قضيـة خطرة 
تهـدد أبناءهـم ومسـتقبلهم، معربًا عن 
أملـه يف تجنيـب الشـباب الوقـوع يف 

املخـدرات. تعاطـي 

من أين تصل المخدرات؟
املخـدرة  والحبـوب  الحشـيش  رواج 
بـدأ يف مناطـق ريـف حلـب الشـاميل 
تنظيـم  سـيطرة  أثنـاء  يف  والرشقـي 
وعقـب  عليهـا،  اإلسـامية”  “الدولـة 
إليها،  الحـر”  دخـول فصائل “الجيـش 
عـام 2016، وذلـك عـن طريـق تجـار 

منطقـة  عـىل  يقتـر  ال  عملهـم  كان 
للحواجـز  عابـرة  بعمليـة  بـل  بعينهـا 

األرض. عـىل  املنتـرشة  العسـكرية 
“الرشطـة  لــ  العـام  القائـد  وقـال 
الـرزاق أصان،  اللـواء عبد  الوطنيـة”، 
إن املـواد املخـدرة “يتـم تناقلهـا عـر 
مناطـق  يف  لهـا  يروجـون  أشـخاص 
قـوات  ورصـدت  الشـاميل،  الريـف 
توزيـع"،  بـؤر  اعـزاز  يف  الرشطـة 
متهـاًم النظـام و”مجموعـات تابعـة لـ 
PKK" بالرتويـج لهـا والتشـجيع عىل 

. كها سـتها ا
وأشـار قائـد الرشطة يف حديث سـابق 
رسيـة  “مخابـئ  إىل  بلـدي  لعنـب 

جامعيـة  نقـل  ووسـائط  وسـيارات 
وفرديـة، تتـم مـن خالها عمليـات نقل 
املخـدرات، بعـد إخفائهـا بـن منتجات 
إىل  إضافـًة  االنتبـاه،  تلفـت  ال  أخـرى 
تهريبهـا عـر الـزوارق عن طريـق نهر 

الفـرات بحجـة صيـد األسـامك".
يف  العامـل  الوطنـي  الجيـش  وكان 
يف  أطلـق،  الشـاميل  حلـب  ريـف 
ضـد  أمنيـة  حملـة  املـايض،  شـباط 
املخـدرة  واملـواد  الحبـوب  تجـار 
وانتهـت باشـتباكات بن االسـتخبارات 
يتهمـون  البـاب  مدينـة  ومسـلحن يف 
برتويـج املخـدرات، أسـفرت عـن قتيل 

وجريـح.

"ال للمخدرات".. 
حملة تسلط الضوء على ظاهرة اإلدمان وخطورتها

رسم "غرافيتي" على جدران إدلب يظهر الفتى األسترالي ويلي كونلي يضرب رئيس النظام السوري بشار األسد- 29 آذار 2019 )كش ملك فيس بوك(

فن الغرافيتي 
يعتـرب فـن "الغرافيتـي" واحـًدا من 
وهـو  املعـارصة،  الثوريـة  الفنـون 
الشـارع"  "فـن  باسـم  معـروف 
وهـو عبـارة عـن لوحـات أو رمـوز 
ترسـم عىل جـدران األماكـن العامة 
)مبان سـكنية، مجمعات حكومية، 

قطـارات...(. محطـات 
فنانـو  يرسـمه  مـا  يشـابه 
رسـمه  مـا  اليـوم،  "الغرافيتـي" 
جـدران  عـىل  ونقشـوه  األقدمـون 
الكهـوف، فهو لغـة تصويرية مثلها 
التـي  والرسـومات  الرسـائل  مثـل 

الكتابـة. اخـرتاع  قبـل  رسـمت 
"الغرافيتـي" وهـي كلمـة مشـتقة 
مـن "Graffio" وتعنـي النقش وهي 
بدورهـا أقدم وسـيلة للتعبـري، ومن 
هـذا املنطلق احتل رسـامو هذا الفن 
الشـوارع والسـاحات بتلـك األلـوان 
َمـن  يـأيت  أن  والرسـومات عـى 

بعدهـم ويتعرفـون عـىل حياتهم.



عنب بلدي - السنة الثامنة - العدد 374 - األحد 21 نيسان/أبريل 2019 مجتمع14

عنب بلدي - حباء شحادة

بعـد أربعة أعـوام عىل سـيطرة الفصائل 
املحافظـة،  كامـل  عـىل  املعارضـة 
واسـتقبالها ألكرث من مليون شـخص من 
املهجريـن مـن محيـط دمشـق وحمص 
وحلـب عـىل مـدار عامـن، باتـت تلبية 
الحاجـات الثقافيـة والفكريـة لسـكانها 

ملًحا. أمـرًا 
فرديـة  مبكـرة  محـاوالت  وظهـرت 
للعمـل عـىل تخفيف مـا ألحقـه الراع 
والتهجـر وانتشـار العسـكرة واملخاطر 
األمنيـة من نقـٍص يف املـوارد والكوادر، 

ومـن ضيـاٍع للزمـن واألهـداف.

ترميم لما تضرر
"يف بدايـة التحريـر كان الحـال جديًدا، 
ومل يكن مسـتقرًا، وكان القصـف كثيًفا.. 
كلهـا،  متوقفـة  كانـت  العمليـة  الحيـاة 
ومـن ثم بـدأت بالتحسـن"، هكـذا قالت 
املعلمـة آية رضـوان، واصفـة لعنب بلدي 

تطـور املسـار الثقـايف يف مدينتها.

أقامـت منظمـة "بنفسـج" حملة اسـمها 
"شـاركنا كتابـك"، نهاية العـام الفائت، 
سـعت مـن خالهـا إىل جمـع الترعات 
من الكتب إلعـادة تفعيل املركـز الثقايف، 
الـذي بقـي متـرضًرا لعامن إثـر قصف 

لطـران النظـام للمنطقة عـام 2016.
املنطقـة  مـن سـكان  عـدد  أشـاد  وقـد 
مـا  بعـد  بهـا،  الجهـود ورحبـوا  بتلـك 
عانتـه مكتبـة املركـز من تغييـب ورسقة 
وإتـاف لعـدد كبر مـن الكتب، بحسـب 
ما قـال املمثـل املرحي الشـاب، محمد 

الزيـر، لعنـب بلـدي.
الكتـب  أعـداد  أن  رضـوان  وأضافـت 
زادت  ألًفـا   31 حـوايل  كانـت  التـي 
بنحـو 25 ألًفـا، وعـرت عـن رسورهـا 
بالجهـود التـي بذلـت يف سـبيل إعادة 
األنشـطة  وتطويـر  املتحـف  تأهيـل 
للمدرسـن  سـمحت  التـي  الثقافيـة، 
عـىل  لاطـاع  تاميذهـم  باصطحـاب 

البلـد". "تاريـخ 
العـام  افتتاحـه  أعيـد  املتحـف  وكان 
الفائـت، بعـد إغاقه عام 2013 بسـبب 

للنهـب  وتعرضـه  العسـكرية  األعـامل 
والتخريـب.

محاوالت للتقدم
عملـت منظـامت املجتمـع املـدين عـىل 
الثقافيـة  واملسـابقات  األنشـطة  إقامـة 
والرتفيهية، حسـبام قالت رضـوان، التي 
رأت فيهـا خطـوة تحفيزية رائعـة إلبداع 

 . ب لشبا ا
ولكـن هـذه االجتهـادات السـاعية لدفع 
يف  ضعـف  "تخللهـا  الثقافيـة  الحركـة 
كثـر مـن األحيـان مـن حيـث الرؤيـة 
تحقيقهـا  املـراد  واألهـداف  الواضحـة 
والنتائـج املرجـو الوصـول إليهـا"، عىل 
حـد تعبر الطالـب الجامعـي مهند عمر.

العلـوم  يـدرس  الـذي  عمـر،  وقـال 
بلـدي،  لعنـب  حديثـه  يف  السياسـية، 
إن الفعاليـات التـي تقـام يف الجامعـة 
النجـاح،  إلمتـام  قصـور  يعرتيهـا 
مـن  والفكريـة  الثقافيـة  واألنشـطة 
ينقصهـا  واملنظـامت  األكادمييـات 

االتسـاع.

الـدورات  أغلـب  اختصـاص  أن  كـام 
املقامـة مبواضيع سـوق العمـل تزيد من 
"اإلشـكاليات" التي يعاين منها الشـباب 

يف املنطقـة، حسـبام أضـاف.
سـد  يف  واإلسـهام  التطـور  وبهـدف 
ثقـايف  مـرشوع  انطلـق  االحتياجـات، 
قريبًـا  أبوابـه  سـيفتح  جديـد،  شـبايب 
وسـط مدينـة إدلب، لخص مديره، بشـر 
جـامل الديـن، يف حديثـه لعنـب بلـدي، 
منطلقاتـه بأنـه "إجابة عن سـؤال كيف 
الداخـل  يف  يقـرؤون  الشـباب  نجعـل 

السـوري".
بقـوام خمسـة آالف كتـاب، تـم جمعهـا 
والتـرع بها حتـى اآلن، وبقاعات مجهزة 
واإلنرتنـت،  والحواسـيب  بالكهربـاء 
وأماكـن مخصصـة إلعطـاء املحـارضات 
وقاعـة قـراءة للذكـور وأخـرى لإلنـاث، 
يسـعى جامل الدين وفريقه إىل تشـجيع 
وتوفـر  القـراءة  عـىل  املنطقـة  أهـل 

الخدمـات الثقافيـة لهـم.
مشـكلة الحصول عـىل الكتـب واملراجع، 
الحاجـة  مـع  عمـر،  إليهـا  أشـار  التـي 

عـن  تغـب  مل  مواضيعهـا،  لتنـوع 
لفـرتة  كان  الـذي  الديـن،  جـامل  بـال 
قريبـة أحـد طـاب جامعـة إدلـب، ولذا 
سـتخصص مكتبتهم قسـاًم للمراجع مع 
رصـد أحـدث اإلصـدارات والعمـل عـىل 

توفرهـا.
"ال أعتقـد أن يدخل قارئ إليهـا )املكتبة( 
يرغـب  أن  أو  بكتـاب  يعجـب  أن  دون 
قـال  حسـبام  منهـا"،  كتـاب  باقتنـاء 
جـامل الديـن متحدثًا عـن تنـوع الكتب 

املجموعـة.

قبسات مضيئة
إدلـب مـن املشـاريع  مل تخـُل محافظـة 
واملؤسسـات الفكريـة والثقافية، الشـبيهة 
مبـرشوع املكتبـة الخريـة التـي يحـرّض 
لهـا جـامل الديـن وفريقه، فقـد افتتح يف 
بلـدة معرة مرين، شـاميل مدينـة إدلب، 
مكتبـة "أثـر الفراشـة" السـاعية لتوفـر 

الكتـب للنسـاء واألطفـال يف املنطقة.
وبحسـب مـا قالـت مديـرة املكتبـة، ربا 
ياسـن، يف حديث سـابق لعنب بلدي، 

مكتبة قيم الثقافية - ريف حلب )عنب بلدي(

من عامودا إلى 
ركن الدين..  

كرد
العاصمة 

"شوام" 

يارا جالل-برنامج "مارس" التدريبي

بعـد أن أحـرضت إبريق الشـاي وطبًقا 
الكـرد  عنـد  املشـهورة  الحلـوى  مـن 
عليهـا يف  يطلقـون  كـام  “الِكليَجـة”، 
شـيان  تحدثـت  السـورية،  الجزيـرة 
بلكنتهـا الشـامية عـن حي ركـن الدين 
الدمشـقي، قلعـة الكـرد "املشـّومن"، 
املتامزجـن بالبيئـة الشـامية، “ال تكاد 

تجـد فروقًـا.. هـم شـوام بامتيـاز”.
شـابة  سـنة(،   32( البوطـي  شـيان 
سـورية مـن كـرد دمشـق، والدهـا من 
يطلقهـا  التـي  الصفـة  “املشـّومن”، 
الكـرد السـوريون عـىل أبنـاء جلدتهـم 
يف الشـام، بينـام تنحـدر والدتهـا مـن 
لكـرد  تنتمـي  التـي  عامـودا  مدينـة 

الشـامل.
املمتـد عـىل طـول  الديـن  ركـن  حـي 
السـفح الجنـويب لجبل قاسـيون املطل 
عـىل العاصمـة دمشـق، تقطنـه غالبية 
كرديـة، اندمجت يف املجتمع الدمشـقي 
وتأثـرت بعاداتـه وتقاليـده وحتـى يف 
طريقـة اللبـاس، “مـن النـادر أن تجـد 
أحدهـم يرتدي الـزي الكـردي، إال كبار 
السـن الذين قدمـوا مؤخرًا مـن الجزيرة 
أو عفريـن، ولكـن هـذا ال يعنـي أنهـم 

تخلـوا عـن قوميتهـم”، عـىل حـد قول 
. ن شيا

كرديـة  عائـات  الدمشـقيون  يعـرف 
منـذ  ظهرانيهـم  بـن  عاشـت  عريقـة 
التأثـر  وتبادلـوا  السـنن،  مئـات 
الشـامية،  الـروح  خلـق  يف  وأسـهموا 
ريش  وآل  وكفتـارو  البوطـي  كعائلـة 
عـىل  وأومـري،  واأليـويب  وأوسـو 
ولكنهـم  الحـر،  ال  املثـال  سـبيل 
نسـوا اللغـة الكرديـة إال بعـض األلفاظ 
العالقـة يف األذهـان من أحاديـث اآلباء 
واألجـداد، عـىل خـاف الكـرد املقيمن 
يف الشـامل السـوري )القامشـي ومـا 
وعـن  الحسـكة،  ريـف  يف  حولهـا 
العـرب “كوبـاين” وعفريـن يف ريـف 
حلـب(، الذيـن يحتفظـون بلغتهـم األم 
ويتحدثـون بهـا كلغـة أساسـية، األمـر 
العـريب  محيطهـم  يف  ميزهـم  الـذي 
وباقـي اإلثنيات يف محافظات الشـامل، 
وسـاعدهم عـىل الحفاظ عـىل هويتهم.

ألف عام
مـن غـر املعـروف، عـىل وجـه الدقة، 
إىل  الكرديـة  الهجـرات  بـدأت  متـى 
املعارصيـن  الباحثـن  لكـن  دمشـق، 
يربطـون تاريـخ الكـرد يف باد الشـام 

الثـاين  القـرن  يف  األيوبيـة،  بالحقبـة 
عـرش بعـد امليـاد.

دخـل الكـرد بـاد الشـام بهيئـة جنود 
محاربـن يف جيوش الدول اإلسـامية، 
أو  الفرنجـة،  حـروب  يف  محرريـن  أو 
علامء ديـن ووالة يف العهديـن اململويك 

لعثامين. وا
ويذكـر املـؤرخ عـز الدين عـي ما، يف 
كتابـه “حي األكراد يف مدينة دمشـق”، 
أن أوسـع هجـرة كردية باتجاه دمشـق 
قـدم  الـذي  كانـت يف عهـد شـركوه 
إىل بـاد الشـام واسـتقر يف العاصمـة 
دمشـق يف حـي األكـراد )ركـن الدين( 

. ليًا حا

ال يـزال يحتفـظ الحـي باسـمه “حـي 
األكراد” عـىل الرغم من تسـميته حديثًا 
باسـم “ركن الدين” نسـبًة إىل أحد والة 
دمشـق يف العر األيـويب، املدفون يف 

رضيح بسـاحة “شـمدين”.
ويتميـز الحـي بأبنيتـه املرتاكبـة فـوق 
قاسـيون،  تتسـلق  كأنهـا  بعضهـا 
الصالحـن  وأرضحـة  ومبسـاجده 
حاراتـه  ومـن  النـور(،  أبـو  )جامـع 
وأشـهر  وامليقـري،  والكيكيـة  الوانـي 

وامليسـات. شـمدين  سـاحاته 

ال زي كردي في ركن الدين
تقلـب  تابعـت شـيان حديثهـا وهـي 
صـوًرا قدميـة لها عـىل شاشـة هاتفها 
الـزي  مرتديـة  فيهـا  تبـدو  املحمـول، 
الكـردي، إحداهـا كانـت يف حفلة عرس 
النـوروز، “ال  وأخـرى كانـت يف عيـد 
أذكـر أننـي ارتديـت الفسـتان الكـردي 
سـوى يف هاتـن املناسـبتن يف أثنـاء 
زياريت ألحـد األقارب يف عامـودا، التي 
كنـا نزورهـا يف املناسـبات العائلية يف 

األفـراح والعـزاء”.
لبـاس  يختلـف  “ال  شـيان،  وتقـول 
املشـومات عـن محيطهـن الشـامي وال 
تـكاد متيـزه، عـىل عكس كرد الشـامل، 
ولكنـي أتذكـر جـديت دامئًـا بلباسـها 
مطلًقـا،  تسـتبدله  ال  كانـت  الكـردي، 
حتـى بعـد أن قدمـت إىل دمشـق بقيت 
محافظة عـىل زيها التقليدي بفسـتانها 
الطويـل واملحـدد بحـزام يربـط تحـت 
)الكمـر(  بالكرديـة  ويسـمي  الصـدر 
مـع غطـاء للـرأس له أسـامء عـدة هي 

)هـريب(”. أو  )كاو( 
الكرديـات  النسـاء  مابـس  وتتميـز 
وألوانهـا  وملعانهـا  بريقهـا  التقليديـة 
التـي  األقمشـة  وطبيعـة  الصارخـة، 
تجعـل الـزي الكـردي النسـوي فريـًدا 

الحياة الثقافية في إدلب.. 

خطوات
نحو التعافي

يكافح سكان إدلب لتحقيق أهداف الحرية والنهضة 
المجتمعية التي نادوا وآمنوا بها، مع مطلع الثورة 

السورية، وكانت الثقافة والقراءة حاضرة منذ 
البداية كوسيلة وغاية.
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فـإن هدفهـا متثـل بتوفـر الكتـب "القيّمة" يف 
الكتـب  جمـع  طريـق  عـن  السـوري،  الشـامل 

وفتـح بـاب التـرع لـدور النـرش العربيـة.
افتتـح  املحافظـة،  مـن  املقابـل  الطـرف  ويف 
نـادي  الشـغور،  جـر  مدينـة  يف  مؤخـًرا 
الثقافـة ضمـن مركـز "جـر املسـتقبل"، الذي 
التشـكيلية  الرسـامة  منسـقته،  عنـه  تحدثـت 

بلـدي. لعنـب  جـاين،  ختـام 
امللحـة يف  الحاجـة  هـي  إلنشـائه  دفعنـا  "مـا 
مشـاريع  لهكـذا  الكبـر  والنقـص  مدينتنـا 
ثقافيـة تزيـد مـن وعـي الشـارع وتهتـم بفئـة 

ككل". العمريـة  الفئـات  وباقـي  الشـباب 
تهـدف  مكتبـة  "قريبًـا"  النـادي  وسـيفتتح 
حاليًـا  فيـه  وتجـري  القـراءة،  عـىل  للتحفيـز 
الرسـم،  يف  الفنيـة  املواهـب  لدعـم  مبـادرات 
األمسـيات  مـع  العـريب،  الخـط  لفـن  ودورات 
الشـعرية والنـدوات الثقافيـة وحلقـات النقاش 

. ملفتوحـة ا
واعتـرت جـاين أن اإلقبال عىل نشـاطات النادي 
الضغـوط  مـن  الرغـم  "عـىل  ممتـاز  الثقافيـة 
والوضـع  املدينـة  مـن  النـزوح  ونسـبة  الكبـرة 

األمنـي الـذي مـا زال غـر مسـتقر".

حاجات مستمرة
دعـم املشـاريع التـي تعـن الشـباب عـىل فهم 
وتوسـيعها  بهـم،  املنوطـة  واملهـام  املتغـرات 
اسـتثامر  عـىل  وحثهـم  انتباههـم  لجـذب 
كل  رغـم  الثـورة،  وفرتـه  الـذي  الحريـة  حيـز 
الضغوطـات واالعتبـارات، كان أهـم الحاجـات 

عمـر. تعبـر  حـد  عـىل  الناقصـة 
أمـا محمـد الزيـر، الـذي يـداوم عـىل الذهاب 
للمركـز الثقـايف بحكـم نشـاطه املرحـي، فقد 
أهـم  هـي  والفنانـن  املثقفـن  عـودة  أن  رأى 

االحتياجـات. تلـك 
خدماتـه،  وتوسـيع  الثقـايف  املركـز  تأهيـل 
القصصيـة  واملسـابقات  الخـط  دورات  مـن 
والشـعرية، مبا يتـاءم مـع متطلبـات املجتمع، 
بـن  مـن  كانـت  باملـرح،  االعتنـاء  وزيـادة 

أيًضـا. االحتياجـات 
تـزداد  أن  تأمـل  فهـي  لرضـوان  وبالنسـبة 
لتجـاوز  الكتـب وأعدادهـا ومعارضهـا،  أنـواع 
التحتيـة  "البنيـة  ولبنـاء  املعـريف"  "النقـص 
الثقافيـة" املتـرضرة، مـع فخرهـا مبـا حققتـه 
وعـدم  الحـرب  ظـل  يف  اآلن  إىل  املنطقـة 

ر. االسـتقرا

منصور العمري

عام 2011، كنت أناقش ما يجري يف سـوريا مع 
أحد املؤيدين لألسـد، ونوهت إىل رامي مخلوف 
وفساده وسـيطرته عىل جزء كبر من االقتصاد 

السـوري. قلت له ملاذا رامي مخلوف ميلك كل هذه 
األموال ويتسـبب يف فقركم، ملاذا ال توزع عليكم 

بدل أن تعيشـوا هذا الفقر. قال يل كل ما فعله 
رامي مخلوف منذ سـنن هو من أجل هذه اللحظة.. 

الثورة. لحظة  يقصد 
كان لديه قناعة بأن رامي مخلوف واألسـد يعمان 

من أجل الطائفة العلوية، اليوم وبعد سـنن، ما 
الذي يفعله األسـد ورامي مخلوف بهذه األموال، أين 

هي، أليسـت من أجل هذا اليوم!
أزمة الوقود ليسـت جديدة فمن قبل عام 2011، 

كانت أزمة الغاز والوقود وقسـامئه والطوابر 
والتاعب حارضة يف أرجاء سوريا األسد، كام أنها 
ليست األزمة الوحيدة التي يعاين منها السوريون 

تحت حكم األسد مبن فيهم مؤيدوه الذين نفذوا 
وعدهم الصباحي اليومي بفداء األسد بالروح والدم.
إن كان األسـد فعًا يريد حل أزمة الوقود وغرها 

من األزمات املادية واملالية يف سـوريا، ووقف 
معاناة السـورين عىل مختلف مشاربهم، من 

سائقي سـيارة األجرة الذين يشكل الوقود مصدًرا 
لرزقهم، إىل العائـات التي تعتمد عىل الغاز إلعداد 

الطعام، إىل املزارعـن الذين يعتمدون عىل مضخات 
املياه التـي تعمل بالوقود، لري مزروعاتهم، إىل 

الصناعين وغرهم، فعىل األسـد فعل التايل: 
إعادة أرباح رشكة "سـريتل" و"إم يت إن" مزودي 

خدمة االتصـال الخلوي، لخزينة الدولة. الرشكتان 
احتكرتا سـوق االتصاالت يف سوريا بعقد فاسد، 

وانتهى عقدهام ثم جددتاه بشـكل غر قانوين، وال 
تزاالن تحصدان مليارات اللرات سـنويًا لبضعة 

أشـخاص عىل رأسهم رامي مخلوف ابن عم بشار 
األسـد. بلغ مجموع إيرادات "سريتل" و"إم 

يت إن" 260 مليار لرة سـورية حسب تريح 
الرشكتـن، أي نحو 500 مليون دوالر، وهي كفيلة 
بحل جزء كبر من أزمـة الوقود. يعلم الجميع أنه 
ال مصداقية ألرقام "سـريتل" و"إم يت إن"، وأن 

الربح قـد يكون أكر بكثر من هذا الرقم.
وقف نهب موارد الدولة الخام كالغاز والفوسـفات 

والنفط من قبل الرشكات الروسـية واإليرانية. وقعت 
الحكومة السـورية عقوًدا مع روسيا الستثامر 

الغاز والنفط يف الر والبحر السـوري، واألسمدة 
والفوسفات بنسـبة %70 لروسيا لخمسن عاًما.
وقف سـوق الوقود السوداء والتاعب باملنتجات 

النفطيـة من املنتج وحتى املوزع.
مراجعة عرشات آالف السـيارات الحكومية التي 

يسـتخدمها يف الواقع أقارب املسؤولن ألغراض 
للعمل. ال  شخصية 

وقف تصدير الكهرباء خارج سـوريا، يف وقت 
يعيش السـوريون با كهرباء لساعات طويلة.

الرتكيز عىل مسـؤولية روسيا وتسببها باألزمة 
نتيجة لضغطها عىل نظام األسـد لتقديم تنازالت 

أكر يف سبيل السـيطرة الروسية الكاملة عىل 
موارد الباد، وهـي أكر منتجي الغاز والنفط يف 

العامل، وتسـتثمر يف النفط والغاز والفوسفات 
وقطاع الطاقة والكهرباء وغرها يف سـوريا.

كّف يد القـر الجمهوري واملخابرات الحديدية عن 
الصحافة يك تقوم بدورها يف الكشـف عن الفساد 

واإلباغ عنه.
تخفيض مخصصات املؤسسـة العسكرية وإنهاء 

فسـاد ضباط الجيش ونهبهم لجزء كبر من موارد 
الجيش من عقود التسـليح والصيانة إىل الطعام، 

وهي أموال ال يسـتهان حيث قدر موقع "القدرة 
النارية العامليـة" ميزانية الجيش مبليار و782 
مليـون دوالر أي نحو ربع ميزانية الباد، وهو 

ما يعادل ألف مليار لرة سـورية، يستحوذ فساد 

الجيش عـىل جزء ضخم منها، وال يصل ملئات آالف 
العسـاكر األفراد سوى حبة بطاطا عفنة، وأرز 

مخبوص ومرق با لحم.
صنفت سـوريا عام 2018 عىل مؤرش الفساد 

باملرتبـة 178 من 180 دولة يف العامل.
هـذا يعني أن مئات مليارات اللرات تذهب إىل 

مجموعة من األشـخاص من جيوب الشعب، 
ومستحقاته.

إخراج عـرشات آالف املقاتلن العراقين واألفغان 
والباكسـتانين واللبنانين إىل بادهم، وتخصيص 

رواتبهم ومصاريفهم وضغطهم عىل موارد الدولة 
للشعب السوري املنهك صاحب األرض والخرات.
مصادرة أموال رامي مخلوف وعائلته وحمشـو 

وماهر األسـد وبهجت سليامن وقلة قليلة من رؤوس 
النهب يف سـوريا، والتي تقدر بعرشات مليارات 

الدوالرات، ووضع الدولة يدها عىل كل اسـتثامرات 
ومصالح هذه القلة الفاسـدة التي تشمل االتصاالت 

السلكية والاسـلكية والنفط والغاز، والبناء 
والخدمـات املرفية، ورشكات الطران والتجزئة 

والسـوق الحرة واإلعام وغرها، ووضعها يف 
خدمة السـورين وتنمية مناطقهم وتعويضهم عن 

خسائرهم.
اإلفراج عن الخرات التـي اعتقلها النظام وزجها يف 
غياهب السـجون، وإعادة من هجرهم خارج سوريا 

من مهندسـن وفنين وغرهم، ليستطيعوا املشاركة 
يف حل األزمات.

اليوم يجّوع األسـد مؤيديه ومن يعيشون تحت 
حكمه بسـبب فشله الذريع بإدارة الباد وفساده 

ومن حوله، وسـيطرته عىل جميع موارد الباد 
عن طريـق أقربائه والتوقيع عىل بياض للروس 

واإليرانين، ثـم إلقاء اللوم عىل العقوبات األوروبية 
واألمريكية.

ال يكون الحل بعروض درامية بزيارة األسـد لكنيسة 
أو موقع قتال مـع تكاليف إضافية مباين اللرات 

لتأمينـه، أو كازية يف هذه الحالة، أو بإقامة عراضة 
وتوزيع جرائد عـىل طوابر املنتظرين بطريقة 

سـاخرة تصل حد الجنون، كام أرسل سركًا إىل 
درعا حن قتل رئيس الوزراء الزعبي لاسـتهزاء 

بهـم، أو بتقنية إلقاء اللوم التي ال تحل مشـكلة بل 
توّصفها.

قتل األسـد ورسق السورين وتسبب مبقتل من 
يفدوه بالدم، باسـم املامنعة، وأصبح واضًحا 

للجميع وملؤيديه قبـل معارضيه أن أفعاله أبعد ما 
يّدعيه.  تكون عام 

يجب التخلـص من الكذب املفضوح باملقاومة 
وتكاليفها ومثنها الهائل عىل حسـاب الشعب 

السـوري، وااللتفات إىل االحتياجات الحقيقية ملن 
تبقى من الشـعب، والتي وصلت حًدا غر إنساين 

وال يطاق.
إىل متى سيبقى السوريون من جميع األطراف ضحايا 
ووقوًدا لبقاء عائات األسد ومخلوف وتراكم ثرواتهم 

التي ينعم بها أبناؤهم خارج الباد.
حن سـأل الصحفي مايكل إيسيكوف األسد يف 
مقابلة تلفزيونية، "أتدري ما يجري يف سـجن 
صيدنايا؟"، أجابه األسـد "كيف سأعرف أنا يف 
القـر الرئايس". بالطبع مل ينرش إعام الدولة 

السـورية املوجه من القر الرئايس، أي يشء عن 
أكر مآيس ماين السـورين الذين فقدوا أحباءهم 

بن اعتقـال وتعذيب حتى املوت واختطاف واختفاء. 
اليوم يشـن إعام النظام حملة إلبراز معاناة 

السـورين من نقص الوقود، ويسمح للجميع 
بالحديث عنها، بـرشط توجيه اللوم للعقوبات 

واألوروبية ومر. األمريكية 
صديقـي املؤيد الذي صرت كثرًا عىل الجوع 

والفقر واملوت وفقد األحبة يك تنقذ بشـار األسد، 
اليوم يكرر األسـد نفس الكذبة: أنا لست أمام 

الكازية بل يف القر الرئايس. عىل األسـد النزول 
والوقوف أمام الكازية النتظار دوره. يعرف األسـد 

أن وقوفـه أمام كازية، أو قيامه بأي خطوة مام 
سبق أعاه، سـينهي حكمه، لذلك هو مستعد لجعل 

جميع من بذلـوا دماءهم ودماء أحبابهم يقفون 
طوابر من أجـل لقمة العيش يك يبقى يف قره 

الرئايس.
ال سبيل ملؤيدي األسـد إلنقاذ أنفسهم ومستقبل 
أبنائهم، وبناء سـوريا الجديدة التي تحمل من 

الخرات والثورات ما يضاهي دول أوروبا، سـوى 
إبعاد األسـد وعملهم من أجل سوريا تحفظ حقوقهم 

وحقوق الجميع. لن يرحل املوت والفسـاد والفشل 
والفقر عن سـوريا إال برحيل بشار األسد.

كيف يستطيع األسد 
التغلب على العقوبات الدولية

مـن نوعـه بن جميـع األزيـاء الشـعبية األخرى 
املعروفـة يف سـوريا، ووصلـت شـهرته عامليًـا.

نوروز بين دمشق والجزيرة
يف أثنـاء عرضهـا لذكرياتها املخزنـة يف هاتفها 
املحمـول فتحـت مقطـع فيديـو قدميًـا صـّور 
عيـد  يف  للحسـكة  األخـرة  زيارتهـا  خـال 
النـوروز، أكدت شـيان أنها املـرة الوحيدة التي 
احتفلـت فيهـا بــ “النـوروز”، العيـد القومـي 
للكـرد يف جميع أنحـاء العـامل ويعترونه رأس 
ال  املشـومن”  “الكـرد  أن  إال  الكرديـة،  السـنة 

يكرتثـون ألمـره.
وتقـول شـيان، “ذلك العيـد يف الحسـكة كان 
فلكلـوري عـىل  أشـبه بكرنفـال  مختلًفـا، كان 

خـاف احتفـاالت كـرد الشـام”.
فقـط  القلـة  دمشـق  يف  “بينـام  وتضيـف، 
يحتفلـون به بسـبب تضييـق النظام السـوري 
عليهـم وتخـوف األمـن دامئًـا مـن التجمعات 
وبعـض  الطقـوس،  هـذه  ومـن  الكرديـة 
يحتفلـون  ال  أيب  كعائلـة  املشـومة  العائـات 
بهـذا العيـد وإن احتفلـوا فعـىل نطـاق ضيق 

املنـزل”. وداخـل 
وتتابـع، "كنـت دامئًا أسـمع أن رجـال العائلة 
دمشـق  إىل  قدمـوا  الـذي  أمـي  أقربـاء  مـن 
حـي  يف  النـوروز  يف  لاحتفـال  يجهـزون 
ركـن الديـن، وحـي زور آفـا )حـي عشـوايئ 

معـروف باسـم وادي املشـاريع شـامل غـرب 
دمشـق( وسـط تخـوف العائلـة مـن املجاهرة 
الجـران، وكانـوا غالبًـا يتجمعـون مـع  أمـام 

املنتزهـات". أحـد  أصدقائهـم يف 

أمي لم تكن "سورّية"
يعيـش الكـرد "املشـّومون" حياتهـم كـام بقية 
فهـم  قوميـة،  منغصـات  دون  مـن  السـورين 
منخرطـون، مؤثـرون ومتأثـرون مبحيطهم، إال 
أن هـذا ليس حـال كرد الشـامل، الذيـن يعانون 
محرومـون  اآلن  إىل  وبعضهـم  التهميـش  مـن 
السـوري  الشـارع  يسـميهم  الجنسـية،  مـن 
بــاسم” املكتومـن”، ويعرّفهـم القانـون بــ 

“األجانـب”.
أم شـيان حصلـت عـىل الجنسـية أخـرًا، عىل 
الرغـم مـن مـرور أكرث مـن ثاثـن عاًمـا عىل 
كانـت  بعدمـا  دمشـق،  وإقامتهـا يف  زواجهـا 
تحمـل بطاقـة أجنبـي ألنهـا مـن “املكتومن”، 
عـىل خـاف زوجهـا الدمشـقي فهـو مواطـن 
سـوري، الـذي "أورثنـا أنـا وإخـويت اعـرتاف 
الدولـة السـورية بنـا كمواطنـن ال كأجانـب”، 

شـيان. تقول 
وتختـم شـيان الشـابة الدمشـقية، “بقيت أمي 
عـىل ذلـك الحـال إىل أن صدر املرسـوم 49 بعد 
الثورة السـورية مبنـح األكراد األجانـب، أي كرد 

الهوية”. الجزيرة، الجنسـية وبطاقـة 
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د. كريم مأمون

قـد يظهـر لـدى بعـض املـرىض طفح 
جلـدي بلـون أحمـر غامـق أو أرجواين 
الجلـد  سـطح  عـن  مرتفعـا  يكـون 
هـذا  يحـدث  مجسوًسـا،  يكـون  وقـد 
الطفـح بسـبب حـدوث نـزوف نقطيـة 
تحـت الجلـد، فيُسـمى الطفـح الجلدي 
نسـبة   purpura ة  فُرْفُِريَـّ أو  النـزيف 
purple والـذي  إىل اللـون األرجـواين 
العديد  بالُفرْفر، وهنـاك  أيًضـا  يسـمى 
لظهـور  تـؤدي  التـي  األمـراض  مـن 
الصفيحـات  الفرفريـات نتيجـة نقـص 
الدمويـة أو وجـود عيـب يف عملهـا أو 
الدمويـة،  األوعيـة  يف  عيـوب  وجـود 
فرفريـة  األمـراض  هـذه  أشـيع  وأحـد 

شـوناين. هينـوخ 

بفرفرية هينوخ  اإلصابة  أسباب  ما 
شونالين؟

لإلصابـة  واضـح  سـبب  يعـرف  ال   
ولكـن  الوعـايئ،  االلتهـاب  بهـذا 
اسـتجابة  هـي  اآلليـة  بـأن  يعتقـد 
لبعـض  املناعـي  الجهـاز  مـن  مفرطـة 

الحـاالت  نصـف  فحـوايل  املحفـزات، 
تحـدث بعـد إصابـة الجهـاز التنفـيس 
العقديـة  باملكـورات  بعـدوى  العلـوي 
اإلصابـة  تتلـو  وقـد  امليكوبازمـا،  أو 
التهابًـا معديًـا معويًـا بالكامبيلوباكرت، 
أو بعـض اإلصابـات الفروسـية كنزلة 
أو  الحصبـة  أو  املـاء  أو جـدري  الـرد 
 ،B النمـط  أو  الوبـايئ  الكبـد  التهـاب 
وقـد تتضمـن املحفـزات أيًضـا بعـض 
رانيتيديـن،  )فانكومايسـن،  األدويـة 
الاسـتروئيدية،  االلتهـاب  مضـادات 
)لقـاح  اللقاحـات  أو  سيفوروكسـيم( 
الحمـى  الكولـرا،  الحصبـة،  التيفيـة، 
أو  الحـرشات،  لدغـات  أو  الصفـراء( 

بـارد. لطقـس  التعـرّض 

أعراض اإلصابة بفرفرية هينوخ  ما 
شونالين؟

 قـد تكـون البدايـة حـادة فتظهـر عدة 
تكـون  وقـد  الوقـت،  بنفـس  أعـراض 
البدايـة مخاتلـة فتتـاىل األعـراض عىل 

مـدى أسـابيع أو أشـهر.
هينوخ-شـوناين  فرفريـة  وتتميـز 
بثُالـوث عريض هـو: فرفريـة  +التهاب 

بطنـي. أمل    + املفاصـل 
جميـع  يف  الفرفريـة  تحـدث  حيـث 
املفاصـل  والتهـاب  أمل  أمـا  الحـاالت، 
فيحـدث يف %80 مـن الحـاالت، واألمل 

الحـاالت. مـن   62% يف  البطنـي 
الرئيسـية  العامـة  هـي  الفرفريـة: 
طفـح  شـكل  عـىل  وتكـون  للمـرض، 
أو  أحمـر  بلـون  مجسـوس  نـزيف 
الطرفـن  عـىل  يتوضـع  بنـي صـدئ، 
حـوايل  يسـتمر  واإلليتـن،  السـفلين 
10 أيـام، وقـد ينكـس عنـد أقـل مـن 
%10 مـن الحاالت خال السـنة األوىل 

األوليـة. الهجمـة  مـن 
التهـاب املفاصـل: تكـون املفاصل مؤملة 
ومتورمـة مـع حـرارة موضعيـة فيهـا، 
الركبتـن  وغالبًـا مـا تصـاب مفاصـل 
املرفقان  والكاحلـن، لكـن قـد يصـاب 
وتتحسـن  أيضـا،  اليديـن  ومفاصـل 
أيـام  عـدة  خـال  املفصليـة  اإلصابـة 

دون أن تـرتك أثـًرا.
تـوذم  بسـبب  يحـدث  البطنـي:  األمل 
يكـون  مـا  وعـادة  الهضمـي،  الجهـاز 
الـرة،  حـول  بـه  ويُشـَعر  متقطًعـا، 
أو  إقيـاء  أو  غثيـان  يصاحبـه  وقـد 
إسـهال، وقـد يحـدث نزيـف خفيف أو 
شـديد يف الجهـاز الهضمـي يف 33% 
مـن الحـاالت، ويف حـاالت نـادرة جدا 
)انحشـار  أمعـاء  انغـاف  يحـدث  قـد 
التـي  بالقطعـة  األمعـاء  مـن  قطعـة 

تليهـا(.

كـام ميكـن أن تحـدث بعـض األعراض 
األخرى كاإلصابـة الكلوية التي تشـاهد 
يف %40 مـن الحاالت، وتتظاهـر ببيلة 
اكتشـافها  يتـم  بروتينيـة  أو  دمويـة 
عنـد فحـص البـول، وعـادة مـا تنتهي 
ولكـن  املـرض،  مـن  الشـفاء  مبجـرد 
أن  املمكـن  الحـاالت مـن  %1 مـن  يف 

تتطـور إىل قصـور كلـوي مزمـن.
الحـاالت  مـن   33% حـوايل  ويف 
ميكـن أن يحـدث حمـى خفيفـة وتعب 
وفقـدان شـهية، ويف حـاالت أقـل قـد 
االرتـكاز  مناطـق  يف  وذمـة  تحـدث 
والفـروة  اإلليتـن،  الظهـر،  )أسـفل 
عنـد الرضـع(، وقـد تحـدث وذمـة يف 
أورام دمويـة، إصابـة جملـة  الصفـن، 
بنكريـاس،  التهـاب  مركزيـة،  عصبيـة 

القحـف.  داخـل  أو  رئـوي  نـزف 

التشخيص؟ يتم  كيف 
خـال  مـن  املـرض  تشـخيص  ميكـن 

الريريـة،  والتظاهـرات  األعـراض 
التقليدية،  خاصة عند وجـود األعـراض 
ولكـن عنـد غيـاب األعراض املشـخصة 
ميكـن اللجـوء إلجـراء بعـض التحاليل 
وجـود  تسـتبعد  التـي  والفحوصـات 
مشـاكل أخـرى، والتـي تشـمل: تعـداد 
الروتـن  تثفـل،  رسعـة  للـدم،  كامـل 
الوظيفـة  تقييـم   ،C االرتـكايس 
التخرثيـة،  الوظيفـة  تقييـم  الكلويـة، 
تحليـل بـول، إيكو بطـن، خزعـة جلد، 

مناعـي. تحليـل  كليـة،  خزعـة 
ويف فرفريـة هينـوخ شـوناين ميكـن 

أن تظهـر املوجـودات التاليـة:
الـدم: قـد نجـد فقـر  بفحـص تعـداد 
النزيـف  سـببه  يكـون  مـا  غالبًـا  دم 
ارتفاعـا  نجـد  وقـد  الهضمـي، 
يف  واليوريـا  الكرياتينـن  مبسـتويات 
حـال تأثـر الـكىل، وقـد يظهـر ارتفاع 
املناعـي  الغلوبيولـن  مسـتويات  يف 
الروتـن  نتائـج  ترتفـع  قـد  كـام   ،A
االرتـكايس CRP(  C( ورسعـة التثفـل 
)ESR(، ولكـن جميـع هـذه التحاليـل 
هينـوخ- بفرفريـة  خاصـة  ليسـت 

شـوناين، و قد يرتفع عـدد الصفيحات 
أيًضـا. الدمويـة 

بفحـص البـول: ناحـظ وجـود كريات 
بعـض  ويف  بيـض  وكريـات  حمـر 

بروتـن. األحيـان 
األوعيـة  التهـاب  يظهـر  بالخزعـة: 
التألـق  أنَّ  كـام  الجلـد،  يف  الصغـرة 
ترسـبات  وجـود  يظهـر  املناعـي 
الغلوبيولـن املناعـي A واملكـون املتمم 

الدمـوي. الوعـاء  جـدار  يف   C3

كيف يمكن عالج فرفرية هينوخ 
شونالين؟

ة  فُرْفُِريَـّ مـرىض  يشـفى  مـا  عـادة 
هينـوخ شـوناين تلقائيًـا وال يحتاجون 
وميكـن  اإلطـاق،  عـىل  عـاج  أي  إىل 
وجـود  أثنـاء  الريـر  يف  للراحـة 
أن  السـوائل  مـن  واإلكثـار  األعـراض 
بالنسـبة  أمـا  الشـفاء،  عـىل  تسـاعد 

فتشـمل: الدوائيـة  للمعالجـة 
األول؛  املقـام  يف  األمل  عـىل  السـيطرة 
البسـيطة  باملسـكنات  إمـا  وتكـون 
)باراسـيتامول(  األسـيتامينوفن  مثـل 
غـر  لالتهـاب  املضـادة  باألدويـة  أو 
اإليبوبروفـن  مثـل  السـتروئيدية 
تكـون  عندمـا  وذلـك  والنابروكسـن 
أكـرث  املفاصـل  مـن  الشـكوى 

وضوًحـا. 
الكورتيزونات مثـل بريدنيزلون  إعطـاء 
للمـرىض الذيـن يعانـون مـن أعـراض 
شـديدة أو نزيـف يف الجهـاز الهضمي 
الحـاالت  بعـض  يف  يعانـون  والذيـن 
تصيـب  حـادة  أعـراض  مـن  النـادرة 

أعضـاء أخـرى كالخصيتـن.
إذا كان املـرض الكلـوي شـديدا يجـب 
إعطـاء عاج مكـون مـن الكورتيزونات 

مـع األدويـة املثبطـة للمناعة. 
أو  أمعـاء  انغـاف  حـدوث  حـال  ويف 
إىل  اللجـوء  فيجـب  أمعـاء  انثقـاب 

فـوًرا. الجراحـة 
تبلـغ مدة مسـار املـرض كامـا حوايل 
4-6 أسـابيع، ويعاين نصـف املصابن 
من تكـرار اإلصابة باملـرض مرة واحدة 
عـىل األقـل خـال 6 أسـابيع، وتكـون 
تلـك اإلصابـة أقـر يف املـدة وأخـف 
مـن الهجمـة األوىل مـن ذلـك املـرض، 
كـام أنـه نـادًرا مـا تـدوم االنتكاسـات 
لفـرتة طويلـة، علـام أن تكـرار اإلصابة 
شـدته،  عـىل  عامـة  ليـس  باملـرض 
ومعظـم املـرىض يسـتعيدون عافيتهـم 

من هذا املرض متاًمـا. 

تسـمى أيًضا الفرفريـة التأقية، وهي 
اضطراب يسـبب التهابـا يف األوعية 
الدمويـة الصغـرية جـدا )الشـعريات 
واملفاصـل  الجلـد  يف  الدمويـة( 
تنـزف  وقـد  والكليتـني،  واألمعـاء 
تحـت  امللتهبـة  الدمويـة  األوعيـة 
مـا  غالًبـا  فرفِريـة  مسـببة  الجلـد 
واألرداف،  السـاقني  عـىل  تتوضـع 
كـام ميكن أن تنـزف داخـل األمعاء 
مدمـى  بـول  مسـببة  الكليتـني  أو 

مدمـى. بـراز  أو  دمويـة(  )بيلـة 
هـذا املـرض غـري معـٍد، فهـو مـن 
وهـو  الذاتيـة،  املناعـة  أمـراض 
يحـدث عنـد 10-20 حالـة مـن كل 

وقـد  تقريًبـا،  شـخص  ألـف   100
عمـر،  بـأي  شـخص  أي  يصيـب 
ولكنـه أكـرث شـيوًعا بـني األطفال 
الذيـن تـرتاوح أعامرهـم بـني -2 6 
أعـوام، وعـىل الرغـم من أنـه ليس 
مرًضـا شـائًعا، إال أنه يعـد االلتهاب 
الوعـايئ الجهـازي األكـرث شـيوًعا 
لـدى األطفـال مـن سـن 5 سـنوات 
يصيـب  وهـو  سـنة،   15 وحتـى 
بنسـبة  اإلنـاث  مـن  أكـرث  الذكـور 
الحـاالت  أغلـب  وتحـدث   ،)1:2(
يف الشـتاء، ولكـن بعـض الحـاالت 
تحـدث أيًضـا خـالل فصـل الخريف 

الربيـع.  أو 

ما هي فرفرية 
هينوخ شونالين؟

فرفرية هينوخ 
شونالين

أكثر شيوًعا 
بين األطفال

هينوخ- فرفرية  تتميز 
بُثالوث عريض  شونالين 

هو: فرفرية  +التهاب 
املفاصل +  أمل بطني.

الفرفرية يف  حيث تحدث 
جميع الحاالت، أما أمل 

فيحدث  املفاصل  والتهاب 
%80 من الحاالت،  يف 

 62% واألمل البطني يف 
الحاالت. من 

العالمة  هي  الفرفرية: 
وتكون  للمرض،  الرئيسية 

عىل شكل طفح نزيف 
أحمر  بلون  مجسوس 
أو بني صدئ، يتوضع 

السفليني  الطرفني  عىل 
حوايل  يستمر  واإلليتني، 
10 أيام، وقد ينكس عند 

%10 من الحاالت  أقل من 
خالل السنة األوىل من 

األولية. الهجمة 
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موظًفـا كنـت أو مرمًجـا أو مصمم 
غرافيك تجلـس سـاعاٍت طويلة أمام 
شاشـة الحاسـوب، أو سـائق سيارة 
متواصلـة  طويلـة  لفـرتات  تقـود 
دون راحـة ودون أن تنتبـه، فعليـك 
االنتبـاه إىل أن صحتـك قـد تـرضر 

مـن هـذا الجلـوس الطويل.
والرضر هنـا ال يقتر عـىل منطقة 
الظهـر ،بل يشـمل أماكـن أخرى من 
الجسـم كالرقبـة والعيـون وأسـفل 

لجذع. ا
 وببعـض التمرينـات ميكـن تفادي 
حـدوث مشـاكل قـد تكـون خطرة 
عىل املـدى الطويـل، كتحريك الجذع 
التمرينـات  وبعـض  دوري  بشـكل 

. ن للعيو

المشاكل التي يسببها الجلوس 
الطويل:

مشاكل الظهر:

أكـرث  مـن  الظهـر  منطقـة  تعـد 
وضعيـة  مـن  تـرضًرا  األماكـن 
يـؤدي  وقـد  الطويلـة  الجلـوس 
"الديسـك"  إىل  الطويـل  الجلـوس 
ومشـاكل أخرى، إضافة إىل مشـاكل 

الرقبـة. منطقـة  يف 
املشـاكل  لهـذه  األسـايس  والسـبب 
أن تكـون شاشـة الحاسـوب ليسـت 
فيضطـر  األعـن،  نظـر  مبسـتوى 
إىل  رقبتـه  تثبيـت  إىل  الشـخص 
معينـة  بزاويـة  األعـىل  أو  األسـفل 

كبـرًا. رضًرا  يسـبب  وهـذا 

جفاف العيون:
من نتائـج التحديق الطويل بشاشـة 
الحاسـوب وخصوًصـا عنـد القراءة 
مـن الشاشـة قـد تصـاب العـن بـ 

"الجفاف".
بـاألمل  الشـعور  إىل  ذلـك  ويـؤدي 
املصـاب  يسـتطيع  وال  والحكـة، 

التحديـق أكـرث إىل عنـد أخذ قسـط 
الراحـة. مـن 

ميكـن عاجهـا عـن طريـق قطـرة 
مرطبـة للعيـون تكـون مبثابـة دمع 

صناعـي.

تعب وزغلله في العيون 
دون  مـن  الطويـل  الرتكيـز  بسـبب 
العـن  عضـات  تصـاب  فواصـل، 
بالتعـب وتتكيـف مـع بعـد شاشـة 
الحاسـوب عنهـا، وعنـد النظـر إىل 
يشء آخـر غـر شاشـة الحاسـوب 
تحصـل زغللـة بالرؤية مع الشـعور 
العينـن  يف  والتعـب  األمل  ببعـض 
بسـبب عـدم تكيـف عضـات العن 
مـع ما هـو غر شاشـة الحاسـوب.

مبكـن  املشـكلة  هـذه  ولتفـادي 
أي   )20،20،20( متريـن  تطبيـق 
النظـر ملـكان بعيد 20 مـرتًا ملدة 20 

دقيقـة.  20 كل  ثانيـة 

نصائح عامة لتخفيف أضرار 
الجلوس

1 – اسـتخدم "منبًهـا" يـرن كل رأس 
بعيـد  مبوقـع  ويوضـع  سـاعة،  كل 
عن مـكان الجلـوس، لتأخذ اسـرتاحة 
وحركـة بسـيطة عـن طريـق الذهاب 

وإطفائه. إليـه 
الجلـوس"،  اسـتخدم "وسـادة   –  2
وهـي عبـارة عن وسـادة عىل شـكل 
حلقـة مفرغـة توضـع عـىل الكريس 

ويتـم الجلـوس عليها.
تسـاعد الوسـادة بتخفيـف الضغـط 
أسـفل الفقرات وتقي من "الديسـك".

3 – القيام بتمرين "وضع الوسـادة" 
ويكـون عـىل شـكل االسـتلقاء عىل 
الظهـر ووضـع وسـادة عادية تحت 

الظهـر ملـدة 15 دقيقة.
4 – القيام بـ"مترين السجود" ويكون 
األرض  السـجود عـىل  عـن طريـق 

ملـدة خمـس دقائق.

منوعات

مراجعة حباء شحادة

سـؤال طرحه أسـتاذ العلـوم السياسـية يف جامعة تكسـاس 
األمريـيك، زولتـان بـاراين، وقـدم يف كتـاب يعتـر دراسـة 

تحليليـة رًدا واقعيًـا مهـاًم عليه.
تناول هـذا الكتاب مفهـوم الجيش وعاقتـه باملجتمع وبالفئة 
الحاكمـة والعوامل املؤثـرة يف تحركاته وترفاتـه مع تقديم 
أمثلـة قدميـة ومعـارصة تقيّـم مـا فعلتـه جيوش عـدة دول 

مختلفـة حـول العامل.
مـع كل مـا تحملـه األنظمـة املسـتبدة مـن مسـاوئ ومضار 
جيوشـها  تبقـى  الثـورة،  إىل  وتدفعهـا  تحثهـا  لشـعوبها، 
الوطنيـة يف كفـة أخـرى فخيارهـا ال ينبـع مـن احتياجـات 
العامـة وال مـن طلبـات األنظمـة وإمنـا يتعلـق بعـدة عومل، 

حـر الكاتـب أهمهـا بسـتة:
التامسـك الداخي للقوات املسـلحة: فهو الـذي يضمن ترفها 
ككتلـة موحـدة دون التأثـر باالنشـقاقات، وتلعـب التباينـات 
العرقيـة والدينيـة والقبليـة واملناطقيـة دورًا مهـاًم فيـه عند 

انـدالع الثـورات وتصاعـد الحساسـيات بن تلـك األطراف. 
وقـد عمـدت بعـض الـدول ملعالجة هـذه الظاهرة عـن طريق 
إمـا فـرز املجندين ألماكن بعيـدة عن مناطقهـم، أو إغاق باب 

الخدمـة العسـكرية يف وجـه مجموعات معينة من الشـعب.
الجنـود املحرتفـون يف مقابـل املجنديـن إلزاميًـا: إذ إن قـرار 
االنضـامم للجيش يعنـي القبـول بأحكامه طوًعـا. فاملجندون 

إلزاميًـا أكـرث عرضة لانشـقاق وامليـل نحو الثـورات.
معاملـة النظـام للجيش: من حيـث الرفاهية والناحيـة املادية، 
ومـن حيـث العنايـة بتسـليحه ومتطلباتـه الدامئـة وحتـى 
السـامح لـه باالشـرتاك يف االقتصـاد الوطنـي إلرضـاء كبار 

. طه ضبا
وكذلـك مدى ماءمـة املهـام املوكلة إليـه فهو موجـود للدفاع 
عـن الوطـن مـن املخاطـر الخارجيـة، وأمـره بتنفيـذ مهـام 
الرشطـة املدنيـة سـيفقده احـرتام القـادة ووالءهـم رسيًعـا.

النظـام: ومفهـوم الرشعيـة  الجيـش لرشعيـة  رؤيـة قـادة 
مهـم ألن الثـورة تندلـع حينـام يفقد النظـام رشعيتـه بأعن 

مواطنيـه.
حجـم وتكويـن املظاهـرات وطبيعتهـا: هـل هـي سـلمية أم 
عسـكرية؟ هـل تضـم أطفـااًل أم كلها شـباب؟ هـل تضم كل 

الشـعب؟ فئات 
احتـامالت التدخـل الخارجـي: وقـد يكـون هـذا هـو العامل 
األسـايس، مـع طبيعة العاقـات بن النظـام الحاكـم والدول 
األجنبية املانحة للمسـاعدات االقتصادية والعسـكرية واملواقف 

تتخذها. قـد  التي 
بعـد عـرض الكاتـب لتلـك العوامـل عمـد إىل تقديـم أمثلـة 
أسـقطها عليهـا بهـدف اسـتخدامها لفهـم كل حالـة مقدمة، 
 1988 1979، وثـورة بورمـا عـام  اإليرانيـة عـام  كالثـورة 
و2007، والصـن وأوروبا الرشقية عـام 1989، ودول الرشق 

األوسـط وشـامل إفريقيـا عـام 2011.
ويف تحليلـه لحـراك "الربيـع العـريب" رصـد الكاتـب ثاثة 
توجهـات للجيـوش العربيـة: الوقوف مـع الثورة، مـع مثايل 

ومر:  تونـس 
بـن  العابديـن  زيـن  املخلـوع،  التونـيس  الرئيـس  دعـم  إذ 
عـي، القـوات األمنيـة عىل حسـاب الجيـش الذي أبعـده عن 
السياسـة، إضافة إىل االنتشـار الريع للمظاهرات وسلميتها، 

مـع تأثـر كبـار الضبـاط بنظرائهم مـن الـدول الغربية.
ويف مـر، انهـارت رشعيـة الحاكـم بعـد حادثـة الجمل يف 
ميـدان التحريـر، وكان الجيـش يشـهد تراجًعا بالدعـم املايل 
واالهتـامم العـام، وكان رافًضـا لجـامل مبـارك، الـذي أخطأ 
والـده بدعـم قـوات األمـن، مـع تأثـر الضبـاط بنظرائهـم 

الغربيـن، وسـط االنتشـار الريـع للمظاهـرات.
التوجـه الثـاين هـو االنقسـام عـىل دعـم الثـورة، ومثالـه 
ليبيـا واليمـن: الجيـش فيهـام بعيد عـن املؤسسـية واملهنية، 
وبداخلهام منظامت شـبه عسـكرية شـكلت انقسـاًما داخليًا، 
ومل تنـل العنايـة الازمـة، ما ترك الحـس والوالء القبـي عاليًا 

لـدى قواتهـا، التـي مل تحظ بتقديـر مجتمعـي كبر.
والثالـث هـو الحفـاظ عـىل الوضـع القائـم كحـال البحرين: 
حيث حملـت ثورتها طابًعـا طائفيًا واضًحا، ويحظى جيشـها 
السـني برعاية جيـدة، كان التدخل الخارجي داعاًم ملامرسـاته.

سـوريا: كان للقيـادة وعـي وإدراك باملخاطر مع اسـتعداد آل 
األسـد للثورة طيلـة حياتهم، ومتكنهـم من باسـتقطاب نخبة 
أصحـاب املـال واألعامل من السـنة عـن طريق منحهـم مزايا 

وفرًصـا إلثراء أنفسـهم.
وسـيطرت الطائفـة العلويـة عـىل الجيـش منذ عـام 1955، 
وحملـت املناصـب الحساسـة فيه، وعـىل قيادة األجهزة شـبه 

العسـكرية، مـع اعتبارهـا بقاء األسـد كتحـٍد وجودي.
امللكيـات العربيـة: تجنبـت املظاهـرات العامـة عـر أسـاليب 
مرنـة دون اسـتخدام العنـف وهنـاك احـرتام كبـر للجيوش 

ومعاملـة حسـنة مـن األنظمة.
صـدر الكتـاب عـام 2016 باللغـة اإلنكليزية، ونُـرش برتجمة 
عبـد الرحمـن عيـاش عـام 2017، من قبـل الشـبكة العربية 

والنرش. لألبحـاث 

كيف تستجيب 
الجيوش للثورات؟ 

ولماذا؟

كتاب

سينما

يحتـوي مسلسـل االنتظار عـىل تناقضات 
الفقـر  املبـادئ واملغريـات،  الحيـاة، بـني 
خلطـة  يف  والرضـا.  الطمـع  والغنـى، 
متقنـة، متـيض أحـداث املسلسـل، ليعالج 
دمشـق،  يف  العشـوائية  الحـارات  واقـع 
ومخـاوف سـكان هـذه الحـارات وآمالهم 

وطموحاتهـم.
يف شـخصيات الحـارة، الجميـع ينتظـر، 
سـواء كان االنتظار يخص الحـب أو األمل 
أو الخـروج مـن هـذه البقعـة الجغرافيـة 

املكتظـة باملشـاكل واآلالم.
متنوعـة،  شـخصيات  املسلسـل  قـدم 
ومختلفـة، جمعتهـا "الحـارة"، والعجـز، 
التعليميـة  مسـتوياتها  اختـالف  عـىل 
املجتمـع  بنيـة  ورّشح  والثقافيـة، 
االجتامعيـة،  ومشـاكله  السـوري، 
املجتمـع. يف  والجهـل  الفقـر  وأسـباب 

األوىل،  مشـاهده  املسلسـل  يفتتـح 
واملسـارح  والبنـوك،  لدمشـق،  بلقطـات 
وجبـل  السـيارات،  وزحـام  والسـينام، 
قاسـيون، والسـاحات، ويرافقهـا صوت 
النـاس،  وأحاديـث  السـيارات  ضجيـج 
املدينـة،  هـذه  وكأن  باهتـة،  بألـوان 
معـاين  فقـدت  املوجـودة،  وباملغريـات 

وبهجتهـا. الحيـاة 
الحـارة  إىل  مبـارشًة،  بعدهـا  وينتقـل 
العشـوائية، الضيقـة، والقبيحـة، مقارنة 

وتنوعهـا. ومغرياتهـا  دمشـق  مببـاين 
الحـارة،  مـن  للخـروج  سـمرية،  تسـعى 
مكانًـا  ليسـت  الحـارة  بـأن  القتناعهـا 
مـا  وهـو  للحلـم،  وال  للحيـاة،  صالًحـا 
يصطـدم بعـدم رغبـة وائـل، الصحفـي، 
لحالـة  مامثلـة  وحالتهـام  بالخـروج، 
األخويـن، بسـام وصابـر، فـاألول يريـد 
الخـروج أيًضـا، وال تنفصـل الحالتان عن 

أيًضـا. السـكان  حالـة باقـي 
الخـالص،  يريـد  الجميـع  املجمـل،  يف 
حسـاب  عـىل  خالصهـم  كان  لـو  حتـى 
الفقـر  فضغـوط  نفسـها،  حياتهـم 
املزرية،  االجتامعيـة  والحالة  والتهميـش 
تجعلهـم مسـتعدين لدفـع أي مثـن كان 

الحيـاة. إىل  للخـروج 
عبـود، بطـل املسلسـل، والـذي أدى دوره 
تيـم حسـن، يف نقلـة نوعية يف مسـريته 
الفنيـة، خـرج مسـبًقا مـن هـذه الدائـرة، 
ألنـه، وعـىل عكـس الباقـني، ال يشء لديه 

ليخـره أساًسـا.
دور عبـود، مييش خطوًة بخطوة، ليشـكل 
ثـورة أمل يف الحـارة، فيخلـص غليص من 
إدمانـه عـىل "السـيمو" ويسـاعد صابـر 
عـىل خطبـة سـعدة التـي يحبهـا، ويحمي 
رجـا من صبيـان الشـاويش، ويرد باسـمة 
إىل منزلهـا ليمنـع انزالقهـا يف محرمـات 
املجتمـع. عبود هـو "جيفارا" هـذه الحارة.

الشـاويش،  مـع  عبـود  رصاع  يتصاعـد 
مهـرب الدخـان، وهـو مـا سـيجعل نهايـة 
عبـود قريبـة نتيجـة دفاعـه عن رجـا، ابن 

وائـل. الصحفـي 
عـىل  يسـطو  مبـادئ،  صاحـب  عبـود، 
الصيدليـات، ليـرق األدويـة غاليـة الثمن 
ويبيعهـا عـىل البسـطة بأسـعار زهيـدة، 
ميـيش ليـاًل ويـوزع املعونـات عـىل بيوت 

الحـارة.
يف خلفيـات الشـخصية، كان عبـود يوًما 
مـا ضعيًفـا، ومل يجـد مـن يحميه سـوى 
ذراعـه، يف ظـل مجتمـع ودولـة ال ترحم، 

ممثلـة بالرشطـي فاضل.

غليص.. السيمو واألمل
يعـاين غليص مـن فوبيـا اآللة الحاسـبة، 
إذ تـم اتهامه سـابًقا بقضيـة اختالس، يف 
وزارة الصناعـة، نتيجـة ضياع آلة حاسـبة، 
ليصـدر عليه حكـم غيايب بالسـجن، فهرب 
عـىل  يعمـل  وبـدأ  نفسـه،  عـىل  وانكفـأ 
"طرطـرية"، وأدمن عىل رشاب "السـيمو".

يسـاعده عبـود للخالص مـن هـذه الحالة، 
بإعطائـه وعًدا بـرشاء سـيارة أفضل ليعمل 
عليهـا ويحّسـن وضعه وهـو مـا يتجاوب 
معـه غليص، إلحساسـه بـأن عبـود تعامل 
معـه كإنسـان أواًل، خاصًة مـع وجود نظرة 
دونيـة مـن أهـل الحـارة لغليـص بسـبب 

إدمانه.
يف املشـاهد األخـرية، وبعـد مقتـل عبـود، 
يبـي الجميع، وهـم يف طريق العـودة إىل 
الحـارة، ويعـود املخـرج للقطـة الواسـعة، 
يف داللـة عىل اتسـاع الدوامة التي سـيعود 
إليهـا الجميـع، بعـد مقتـل الشـخص الذي 
منحهم األمـل يوًما ما، برغـم كل خالفاتهم 
الـكل ألجـل  لبعضهـم، يجتمـع  وكرههـم 

. عبود
العمل من بطولة تيم حسـن وبسـام كوسا 
ويـارا صـربي و أندريه سـكاف، ومن إخراج 
الليث حجو، وتأليف حسـن سـامي يوسف 

ونجيـب نصري.

مسلسل االنتظار..
خوف في دمشق من كل شيء

نصائح لتجاوز مشاكل الجلوس الطويل

مشهد من مسلسل االنتظار 15 ايار 2015 )قناة غزل لالنتاج الفني على يوتيوب(
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حلول العدد السابق

تسالي

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

اآلراء الواردة في الجريدة ال تعبر بالضرورة عن رأي عنب بلدي

عروة قنواتي

عنـوان بسـيط ال يفـي موقعـة ربـع نهـايئ 
دوري أبطـال أوروبـا حقهـا، تلك التـي أمتعت 
ملعـب  يف  العـامل  دول  كل  مـن  املشـاهدين 
االتحـاد، معقـل نـادي مانشسـرت سـيتي يف 
مواجهـة توتنهـام هوتسـبري، ليلـة فـاز فيها 
السـيتي ومل يتأهـل، ليلـة خلـع كال املدربـني 
نهايـة  مـن  ونصـف  دقيقـة  قبـل  سـرتتهام 
املبـاراة، بني الصدمـة وجنون الفـرح، ليتدخل 

الفـار ويعيـد الحقـوق ألصحابهـا.
مسـاء أربعاء ربـع نهايئ دوري أبطـال أوروبا 
يف  الهادئـة  غوارديـوال  بيـب  مالمـح  كانـت 
نهايـة اللقـاء ترسـم الخـط اإلنكليـزي األخري 
يف أجـواء امللعـب بالرغـم مـن حـزن ال ميكن 
وصفـه إال مـن أعامقـه بأنه مل يكـن باإلمكان 
مـا هـو أفضـل مـام كان، وظهـرت ابتسـامة 
 " بـأن  اللقـاء  قبـل  رصح  الـذي  بوكيتينيـو 
أحرضوا السـيتي اآلن"، فتـارة تنفس الصعداء 
لكسـب التحـدي وتـارة احتضـن العبيـه عىل 
الرقميـة  بالهزميـة  املواجهـة  حسـم  صمـود 

املنتظر.  والتأهـل 
العـامل  يف  الكـرة  عشـاق  أجمـع  لقـد  نعـم، 
ضمـن محيطنـا وخارجـه بأن الدقائـق األوىل 
األجمـل  كانـت  االتحـاد  معركـة  عمـر  مـن 
يف  طويلـة  مواسـم  منـذ  واألحـىل  واألمتـع 
التشـامبيونز ليـغ، كيـف ال وقـد زارت الكـرة 
شـباك الفريقني أربـع مرات بالتسـاوي خالل 
عـرش دقائق، كيف ال والعشـاق مل يسـتطيعوا 
إكـامل اسـتفزاز بعضهـم مـن خالل الرسـائل 
ووسـائل التواصل االجتامعي إال لثـواٍن قليلة. 
القلـوب  يف  اإلحسـاس  تقلـب  لقـد  نعـم، 
واألرواح مـع تقلـب فرص حجـز بطاقة نصف 
النهـايئ بـني جبهـة وأخـرى، ونـرث السـحر 
اإلنكليـزي يف كل أرجـاء امللعـب، مبتعـة كـرة 
القـدم، بأخطـاء الفريقـني الدفاعيـة، بقدرات 
مـدرب  كل  مبحاولـة  الهجوميـة،  الالعبـني 
لينقـذ مـا ميكن إنقـاذه، فكانـت هـذه املباراة 
أمتـع مباريـات الدور ربـع النهايئ بل املوسـم 
بكاملـه بـل األفضـل واألجمل خالل السـنوات 

السـابقة.
توتنهـام والسـيتي التقيـا خـالل عـرشة أيـام 
ثالث مـرات يف ذهـاب وإياب الشـامبيونزليغ 
ويف  بوكتينيـو،  أصدقـاء  البطاقـة  وخطـف 
سـبت الـدوري كان املوعـد مـع اإليـاب حيـث 
الحناجـر جفت وهـي تنتظـر صافـرة النهاية 
التـي أكـدت صـدارة السـيتي يف هـذه الجولة 
وخسـارة توتنهـام لنقـاط املبـاراة، التي لرمبا 
تخلـط أوراقـه وتبعرثها يف رحلـة البحث عن 
كـريس ملوسـم دوري األبطـال املقبل، وسـط 
رصاع ال يعـرف الرحمـة وال الشـفقة مـع املان 

وأرسـنال. وتشـيليس  يونايتد 
سـنذكر لقاء األربعـاء املايض طوياًل، سـنذكر 
تدخـالت الفـار التـي أعطـت الحـق لصاحبه، 
فرحـة  املبـاراة  تابـع  مـن  كل  ينـى  ولـن 
غوارديـوال لهـدف أخـري تبـني بعد ثـواٍن قليلة 
بوكيتينيـو  مالمـح  تغيـب  لـن  تسـلل،  بأنـه 
وفرحـة الكوري سـون وحـرة كل الجامهري 
ملعبهـا  يف  سـيتي  املـان  عشـقت  التـي 

"االتحـاد".
السـحر  ذهـل  شـهرية،  أوروبيـة  قمـة  يف 
اإلنكليـزي أوروبـا بأكملهـا، وذرفـت الدمـوع 
يف ضفـة فرًحـا ويف الضفـة األخـرى حزنًـا، 
صفحـة  يف  صغـرية  تفاصيـل  وسـتبقى 

ليـغ. التشـامبيونز 

السحر اإلنجليزي 
يذهل العالم في 

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

تكون بعض املربعات الصغرة معبأة باألرقام بدايًة،

وعىل الاعب إكامل باقي املربعات باستخدام األرقام من 1 إىل 9، يف 

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

4

7

3

1

8

6

2

9

5

5

3

9

8

1

2

6

4

7

7

8

6

5

4

9

3

1

2

8

5

4

3

2

7

9

6

1

6

2

5

4

7

1

8

3

9

1

9

8

2

3

4

7

5

6

2

6

1

9

5

8

4

7

3

9

1

2

7

6

3

5

8

4

3

4

7

6

9

5

1

2

8

4

3

8

9

6

8

5

9

4

7

8

7

6

4

2

2

9

4

6

2

8

3

1

6

9

5

7

3

1

9

4

5

8



19 عنب بلدي - السنة الثامنة - العدد 374 - األحد 21 نيسان/أبريل 2019
رياضة

باتت أخبار استحواذ الرشكات الصينية

واألوروبيـة  العامليـة  الصحافـة  تعيـش 
حالـة مـن ازدحـام األخبار حـول اهتامم 
بأسـامئهم،  معينـن  باعبـن  األنديـة 
األسـعار  األخبـار  تلـك  مـع  وتتضـارب 

الاعبـن. ووجهـات  واألقاويـل 
األنديـة  لتنافـس  املوازيـة  الجهـة  ويف 
عىل البطـوالت املحلية والقاريـة تتنافس 
فيـام بينها لخطف الاعبـن املميزين يف 
املـدارس الكرويـة من املدرسـة الهولندية 
والرازيليـة  الرتغاليـة  املدرسـة  إىل 

. وغرها
وميثل الاعـب الرتغايل جـواو فيلكس، 
موهبة نـادي بنفيـكا، حالة مـن عرشات 
حـاالت التنافـس بـن األنديـة، التنافس 
السـوق  سـعر  رفـع  إىل  يصـل  الـذي 
يف محاولـة مـن كل نـاد ملنـع خصمـه 
مـن التعاقـد مـع واحـدة مـن املواهـب 

الكرويـة.
يعـد الرتغايل الشـاب أحد أهم األسـامء 

الواعـدة يف كرة القـدم بالوقـت الراهن، 
املقبـل  "املركاتـو"  يكـون  أن  وينتظـر 
مرًحـا  الصيفيـة(  االنتقـاالت  )سـوق 

النتدابه. عاملـي  لعـراك 
كبـر  بشـكل  يوفنتـوس  نـادي  يهتـم 
بخدمـات الاعـب ويبحـث إمكانية ضمه 
مينديـز،  خورخـي  القـوي  موكلـه  مـع 
وهـو وكيـل كريسـتيانو رونالـدو أيًضا.

ويف ذات الوقـت يضـع بيـب غوارديـوال 
الاعـب بـأي شـكل،  عينـه عـىل ضـم 
ووفـق تقاريـر صحفيـة إنكليزيـة فـإن 
إدارة نـادي مانشسـرت سـيتي مسـتعدة 
لدفـع قيمـة الـرشط الجـزايئ يف عقده 
الحـايل واملقدرة بــ 120 مليـون يورو.

قيمـة الـرشط الجـزايئ ال تعكس سـعر 
والـذي  االنتقـاالت  سـوق  يف  الاعـب 
يصـل إىل 40 مليـون يـورو وفـق موقع 
بسـوق  املختـص  ماركـت"  "ترانسـفر 

االنتقـاالت.

ارتفعت أسـعار الاعبن بشـكل ملحوظ 
خـال املواسـم الثاثـة األخـرة، بدايـة 
من صفقـة انتقـال نجـم نـادي موناكو 
نـادي  إىل  إمبـايب  كيليـان  الفرنـيس 
سـان  باريـس  الفرنسـية  العاصمـة 
جرمان، والتـي كلفت نحـو 190 مليون 
يف  صفقـة  أكـر  ثـاين  لتكـون  يـورو 
تاريـخ كـرة القـدم بعـد صفقـة انتقال 
برشـلونة  نـادي  مـن  سـيلفا  دا  نيـامر 
إىل باريـس سـان جرمـان بواقـع 222 
مليـون جنيـه إسـرتليني لفسـخ تعاقـد 

الاعـب.
تلـك األسـعار املدفوعـة رفعـت بدورهـا 
األنديـة  تعـد  ومل  الاعبـن،  أسـعار 
الصغـرة، ال سـيام التـي تعتـر مدارس 
تقبـل  أمسـرتدام،  كأياكـس  كرويـة 
العبـه  األخـر  فبـاع  صغـرة،  مببالـغ 
كلفـت  بصفقـة  لرشـلونة  يونـغ  دي 
مليـون   70 نحـو  الكتلـوين  النـادي 

إىل متغـرات مرتتبـة  باإلضافـة  يـورو 
عـىل نـادي برشـلونة، بينام طلـب نادي 
مليـون   90 مبلـغ  الهولنديـة  العاصمـة 
دي  ماتيـاس  الشـاب  مبدافعـه  يـورو 

ليخـت.
ولعـل أبـرز األلعاب التـي يلعبهـا وكاء 
الاعبـن واألنديـة لرفع أسـعار الاعبن 
هي اإلشـاعات املربـة للصحافة، فام إن 
يهتـم نـاٍد باعب حتـى تنـرش الصحافة 
أخـرى  أنديـة  باهتـامم  تفيـد  أخبـاًرا 
بالاعـب مـا يؤدي لرفـع املبلـغ املطلوب 

. له النتقا
رغبـة  تسـهم  املقابلـة  الحالـة  ويف 
رشطـه  خفـض  يف  باالنتقـال  الاعـب 
كـام  النـادي  يطلبـه  الـذي  الجـزايئ 
هـو يف حالـة النجـم البلجيـيك إيدين 
إىل  باالنتقـال  يرغـب  الـذي  هـازارد، 
ويضغـط  اإلسـباين،  مدريـد  ريـال 
لتخفيـض  النـادي  إدارة  عـىل  بـدوره 

انتقالـه. لتسـهيل  املاليـة  متطلباتهـا 
إيديـن هـازارد ينتهـي عقـده يف صيف 
الاعـب يف حـال  أن  يعنـي  مـا   2020
رفـض تجديـد عقـده مـع ناديـه، فـإن 
مـا  وهـذا  مجانيًـا،  سـيكون  انتقالـه 
يضـع النـادي يف مـأزق، إما أن يتمسـك 
أو  انتقالـه،  قيمـة  ويخـر  بالاعـب 

املاليـة. متطلباتـه  يخفـض 
تبلـغ قيمـة النجـم البلجييك هـازارد نحو 
125 مليـون يـورو، بالوقـت الـذي يدفع 
فيـه ريال مدريـد نحو 120 مليـون يورو.

وعـىل الـورق حـرب االنتقـاالت وحـرب 
إال  هـي  مـا  ترافقهـا  التـي  الصحافـة 
الصفقـات  النتـزاع  األنديـة  محاولـة 
املنافسـة  عـىل  يؤثـر  مـا  بينهـا،  فيـام 
أبطـال  ودوري  املحليـة  الدوريـات  يف 
أوروبـا، فاألمـر كلـه يتعلـق باملنافسـة 
عـىل الجانـب املـادي بتحقيـق األربـاح 

البطـوالت. لرفـع  الكـروي  والجانـب 

لهيـب  مـن  والهـرب  والنـزوح  اللجـوء 
نـرشت  التـي  سـوريا  يف  الحـرب 
األرض  أصقـاع  يف  السـورين 
وهاجـرت  ملغاربهـا،  مشـارقها  مـن 
والطـاب  العقـول  الاجئـن  مـع 
لحياتهـم،  عـادوا  الذيـن  والرياضيـون 
ويف كل يـوم ترتدد عـىل مواقع التواصل 
السـورية قصـص  االجتامعـي واملواقـع 
لرياضين سـورين حققـوا إنجازات يف 

العـامل. حـول  وبطـوالت  رياضـات 
السـورين  الشـباب  أحـد  عـون  زيـاد 
والرياضيـن السـابقن الذيـن غـادروا 
سـوريا، ليصعد عـىل منصـات التتويج 
امليداليـة  عـون  فرفـع  أوروبـا،  يف 
مسـتوى  عـىل  بطولـة  يف  الفضيـة 
أوروبـا برياضـة الجـودو يف هولنـدا، 

الحـايل. نيسـان  منتصـف 
البطولـة )بطولة جنوب هولندا( شـارك 
وروسـيا  هولنـدا  مـن  العبـون  فيهـا 
وأوكرانيـا وإيطاليـا وكان نصيـب العب 
واملـدّرس  السـابق  السـوري  املنتخـب 

بالرياضـة ذاتهـا الحايل املركـز الثاين.
بـدأ عـون لعبة الجودو سـنة 1993 يف 
مدينـة حلـب شـاميل سـوريا، وتـدرب 
عـىل يـد الكابـن عي شـيخو ليشـارك 
يف بطولـة عـىل مسـتوى الجمهوريـة 
وحقـق  عـام،  بعـد  السـورية  العربيـة 
فيهـا أول ميداليـة ذهبيـة يف مسـرته 

بالرياضـة. االحرتافيـة 
ويف عـام 1995 لعـب عون مـع املدرب 
عبـد العزيز عـي كاج لينضـم منذ ذلك 
التاريـخ حتـى عـام 2008 إىل املنتخب 
وشـارك  الجـودو،  لرياضـة  السـوري 

خالهـا بـدورات دولية.
ذهبيـة  ميداليـات  عـرش  عـون  حقـق 
يف  وشـارك  سـوريا،  مسـتوى  عـىل 
ودورة   2000 عـام  العـرب  بطولـة 
السـام الدوليـة يف مر عـام 2008، 
ودورة البوسـفور الدولية يف اسطنبول 
الرتكيـة بـذات العـام إىل جانب دورتن 
فيهـام  سـوريا حقـق  داخـل  دوليتـن 
ميداليتـن فضية وبرونزية، كام شـارك 

الاعـب السـوري يف بطولة غرب آسـيا 
لـ"السـامبو" وحمـل ميداليتـن فضية 

وبرونزيـة.
قرابـة  منـذ  هولنـدا  يف  عـون  يعيـش 
ثاثـة أعـوام، وبـدأ التدريـب قبـل عام 
حيـث  هولنديـة  مدرسـة  يف  ونصـف 

الجـودو. رياضـة  الطـاب  يـدّرس 
حـن  الرياضـة  عـن  عـون  انقطـع 
وصولـه إىل هولنـدا بسـبب االلتزامات 
وعـاد  املسـتضيفة،  الدولـة  تجـاه 
للتـدّرب بعد عـام ونصف، ليلعـب فيها 
بنـادي سـيخدام الـذي شـارك معه يف 

األخـرة. البطولـة 
زيـاد زكريـا عـون مـن مدينـة حلـب، 
القـر،  تحديـًدا مـن منطقـة بسـتان 
نـادي  يف  لعـب   ،1984 سـنة  ولـد 
يف  حاليًـا  ويعيـش  حلـب،  رشطـة 
هولنـدا، متـزوج ولديـه ثاثـة أطفـال، 
ويلعـب ولـده البكـر رياضـة الجـودو 
بـذات النـادي، ويتجهـز حاليًـا لبطولة 

املسـتوى. ذات  مـن 

نجم نادي تشيلسي، البلجيكي إيدين هازارد

زياد عون..
بطل جودو من حلب إلى هولندا

سوق انتقاالت ساخن
أسعار الالعبين 

تحت رحمة 
إشاعات الصحافة

العب رياضة الجودو السوري زياد عون في المركز الثاني في بطولة جنوب هولندا - 13 نيسان 2019 )الالعب زياد عون(
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أنا لسُت منحبكجًيا، آنستي الكرمية، إمنا أنا 
محبٌّ للسيد الرئيس بشار األسد، مؤمن أنه 

الوحيد القادر عىل قيادة دفة السفينة العربية 
السورية إىل بر األمان، لذلك دعيني هنا، يف 

هذه العجالة، أن أردَّ عىل تََخرَُّصاِت املعارضني، 
املتآمرين، املرتبطني باألجندات االستعامرية 

الصهيونية العميلة، وباألخص قولهم إن الرئيس 
الرويس فالدميري بوتني يتعامل مع قائدنا وحبيب 

قلوبنا الرئيس املناضل بشار األسد باستخفاف 
و"استرضاط".. 

حكيت لك، يف مقابلة سابقة، عن قواعد االشتباك 
الجديدة التي خلقها الرئيس األمريي األحمق 

دونالد جون ترامب يف املنطقة -دون قصد منه- 
عندما تربع للمحتل اإلرسائييل بالجوالن السوري، 

ضمن عملية استعراضية حمقاء، معتقًدا أن 
فعلته ستمر مرور الكرام، ولكنه، بذلك، فتح عىل 

أمريكا وإرسائيل أبواب جهنم، وأصبح القايص 
والداين يف بالدهم يقول ألخيه إن هذا الرضب 
"ما هو رَضْْب أصحاْب"، وإن قوة ردود أفعال 

محور املامنعة الذي يتألف من السوري واإليراين 
هي جاءت مزلزلًة مدمرة، وأكرب بكثري  والحزبالَّ

مام كنا نتوقع، أو نتخيل، أو نحتمل.. 
واآلن، أريد أن أنتقل بِك، آنستي الكرمية، إىل 
عملية الربط بني األمرين، بطريقة قد تُْبِهرَِك 

وتجعل شعرَك األشقر هذا يقف من طوله، 
فأقول إن الوضع الراهن قد خلق قواعد اشتباك 

غري عسكرية، أعني قواعد اشتباك سياسية 
ودبلوماسية مستجدة، ليس عىل صعيد 

منطقتنا وحسب، بل عىل صعيد العامل، وهذا 
ما مل يستطع محللو الطرف اآلخر استيعابَه، 

أو النفاَذ من بني ثناياه، أو الوقوَف عىل 
كنهه، باعتبار أنهم ينظرون عادًة إىل الظاهر 

السطحي من األمور، ويعجزون عن الغوص 
يف املجاهيل العميقة، ومن هنا أقول لك إن 

وقفة السيد الرئيس بشار األسد وراء الخط، 
بني حراس الرئيس الرويس فالدميري بوتني، 

ومرافقيه، وعنارص املراسم، يف قاعدة حميميم 
السورية، مل يأت اعتباطًا، إمنا هو مقصود 

لذاته، هذه املقصودية تنطلق من كون أرض 
قاعدة حميميم سوريًة أبًا عن جد وكابًرا عن 

كابر، واألخ بوتني ضيف عزيز عىل هذه األرض، 
ومبوجب قواعد االشتباك الدبلوماسية الجديدة، 
يجُب أن يكون الضيف يف املقدمة، وأما صاحب 

األرض فيجب أن يركّز برصَه يف ُدبُِر الضيف 
متاًما، ويرتاجع إىل الخلف مسافة ال تقل عن 
عرشين مرتًا، ويبقي برصه مزروًعا يف الدبر، 

وهذه الوضعية ستكون بالغة االنسجام مع 
بيت الشعر العريب الذي يقول:

يا ضيفنا لو زرتَنا لرأيَتنا- نحن الضيوف وأنت 
ربُّ املنزِل

يف املَْقلَب اآلخر، وأنت سيديت الكرمية خريُ 
َمن يعرف ما هو املَْقلَب، ميكننا العودة إىل أحد 

أطراف قواعد االشتباك )السياسو- عسكرو- 
دبلوماسية( الجديدة، وأعني اإليراين الذي شاء 

أن يعطي للقاء )األسدو بوتيني( الذي جرى 
يف طهران بُْعًدا ملحمًيا بالغ األهمية، فكانت 
هناك حركات احتفائية زائدة بالسيد الرئيس 

األسد، هذه الحركات ليست سوى صفعة للحلف 
األمريي املتصهني، ورسالة للرجعية الداخلية 
املرتبطة بالحلف العثامين الرجعي، بأن الرئيس 

الذي بدا لكم أنه أهني هناك، قد ُرفع إىل مصاف 
رؤساء العامل الكبار هنا، وأنه مل يكن هناك 
ازدراء وال احتقار وال استرضاط، وإمنا هو 

تكتيك يصعب عىل عقولكم القارصة استيعابه!

ال احتقار 
وال استضراط 

للرئيس

جهاد في هوليود..
جهاد في الجزيرة

تعا تفرج
  خطيب بدلة

محمد نبيل 

الفنـان  عليـه  يـّر  مـا  أول 
الـذي  اسـمه،  هـو  عبـدو  جهـاد 
أما  أبـًدا وفـق قولـه،  لـن يغـّره 
املتـداول  االسـم  عبـدو”  “ِجـي 
منـذ  األخـرة  الفـرتة  يف  لـه 
املتحـدة،  الواليـات  إىل  انتقالـه 
فهـو رضورة فرضهـا عليه اسـمه 
الـذي مـن الصعـب التعامـل معه 
بشـكل طبيعـي يف أمريـكا وفـق 
قولـه. هو ِجـي يف العمـل، جهاد 
املعـارض  املمثـل  املنـزل،  يف 
إىل  والهـارب  بـاده،  لحـّكام 
هوليـود ليكـون سـائًقا يف أوبر، 
وممثـًا.  عربيـة،  لغـة  ومـدّرس 
تلـك  الوثائقيـة  الجزيـرة  تنتقـي 
اليوميـة  حياتـه  لتتابـع  القصـة، 
برشيـط  وتخـرج  هوليـود،  يف 

أيـام.  قبـل  قدمتـه 
مـن املتوقع جـًدا أن تبـدو تجربة 
جهـاد عبـدو يف هوليـود تجربـة 
أن تجـارب  نضاليـة، مـن منطـق 
كانـوا  فنانـن  الاجئـن،  غالبيـة 

تصـارع  تجـارب  هـي  ال،  أم 
الجديـدة،  والبيئـات  املجتمعـات 
نقطـة  عـن  البحـث  وتحـاول 
االنطـاق  ميكـن  التـي  الصفـر 
هـو  هوليـود،  يف  جهـاد  منهـا. 
أوروبـا  يف  سـوري  الجـئ  كأي 
مـن  ينطلـق  غرهـا،  أو  كنـدا  أو 
كبـرة،  بذاكـرة  محمـًا  الصفـر، 
أي  عنـد  زوجتـه  مـع  يسـتعيدها 
الذاكرة،  إىل  يعيـد سـوريا  حادث 
أو عنـد أي اصطـدام بـأي حاجز 
الحاليـة،  حياتهـم  خـال  جديـد 

الحواجـز. تلـك  أكـرث  ومـا 
يبحـث  أن  اسـتثنائيًا  ليـس 
يسـتطيع  عمـل  أي  عـن  جهـاد 
يف  مقيـم  كاجـئ  النجـاة  فيـه 
الجيـد  ومـن  املتحـدة،  الواليـات 
لذلـك  مـدركًا  كان  جهـاد  أن 
أبـواب هوليود  أن  متاًمـا، يعـرف 
قـادم  فنـان  أي  بانتظـار  ليسـت 
مبئـات  ـل  محمَّ الـرشق،  مـن 
أثـر  ذات  املشـاهد يف مسلسـات 
وحضـور يف مجتمعاتهـا املحليـة 
ال أكـرث، ولعـل مـا قدمـه الفيلـم 
يف سـياق األعـامل التي ميارسـها 
الفـن، هـو األكـرث  جهـاد خـارج 
بـل  الرشيـط،  وواقعيـة يف  أثـًرا 
وتضـع الفنـان أمـام االسـتحقاق 
أول  خطـا  الـذي  األخاقـي 
فيـه يف سـوريا، حينام  خطواتـه 
السـوري،  النظـام  تأييـد  رفـض 
أقرانـه  مامرسـات  ضـد  ووقـف 
للحفاظ  السـورين  الفنانـن  مـن 

السـلطة،  مـن  مكتسـباتهم  عـىل 
عـىل  الحصـول  عـىل  وقدرتهـم 
يف  الوقـوف  وقـرر  عمـل، 
الفنانـن  مـن  نـادرة  فئـة  صـف 
يجوبـون  الذيـن  الرافضـن، 
حاليًـا  وأمريـكا  أوروبـا  أنحـاء 
يجـدون.  فـا  عمـل  عـن  بحثًـا 

قصتـه  روايـة  جهـاد  يعيـد 
التـي  الكامـرات  عدسـات  أمـام 
التمثيليـة  إمكانياتـه  تختـر 
هنـاك،  أو  هنـا  دوًرا  لـه  لتجـد 
وأمـام لجـان انتقـاء املمثلـن يف 
رشكات اإلنتـاج، وأمـام مخرجـن 
واقعيًـا  مدخـًا  يتخـذ  وفنانـن. 
إىل عيـون وقلـوب مـن يبحثـون 
مـن  قـادم  عـريب  ممثـل  عـن 
اسـتطاع  مـا  يحـاول  الـرشق، 
أقـى  بانتقـاء  سـواء  جذبهـم، 
قصـة  عـن  للتعبـر  الكلـامت 
بـاده وهروبـه منهـا، أو بعـزف 
البـاب  ليـدق  أمامهـم،  املوسـيقى 
بأكـرث مـن يـد، علهـم يفتحـون.

أعمـل  عـدة  يف  جهـاد  شـارك 
منهـا  هوليـود،  يف  سـينامئية 
نيكـول  أمـام  الصحـراء  ملكـة 
يأخـذ  مل  الـذي  الفيلـم  كيدمـان، 
مرجـوًة  كانـت  التـي  الشـهرة 
مل  املشـاركات  تلـك  أن  إال  منـه، 
قـد  هوليـود  أبـوب  أن  لـه  تعـِن 
فتحـت لـه أبـًدا، بـل مـا زال يف 
ومـا  املسـتمر،  البحـث  طـور 
زالـت أوبـر تشـّكل حـًا موجوًدا 
مواجهـة  عنـد  خوضـه  ميكنـه 

أفـام  أي معضلـة. سيشـارك يف 
قصـرة، ويف نشـاطات جامعيـة، 
ويف برامـج، هـو الجـئ سـوري 
صفـة  متنحـه  ال  يشء.  كل  قبـل 
أي  لتجـاوز  فرصـة  أي  الفنـان 
بشـكل  الاجئـن  تواجـه  مشـكلة 
سـياق  يف  زال  مـا  طاملـا  عـام، 

عمـل.  عـن  الدائـم  البحـث 
الكبـرة،  جهـاد  أحـام  بـن 
الفنانـة  زوجتـه  ولجـوء 
إىل  أفـاش  فاديـا  التشـكيلية 
والاجـدوى  ودموعهـا  لوحاتهـا 
تتنّقـل  إليهـا،  وصلـت  التـي 
واضحـة،  بفوضويـة  الكامـرا، 
يكـون  أن  يجـب  مـا  فتظهـر 
مركّـب،  مشـهد  بهيئـة  صادقًـا 
وتكـرر مـن املشـاهد املجانيـة ما 
شـاءت، بـل واملشـاهد التـي تثر 
تسـاؤاًل مهـاًم، هـل جهـاد مطَّلـع 
مـرت  التـي  التفاصيـل  كل  عـىل 
يف هـذا الفيلـم؟ وهـل هـو راض 
قّدمـت؟  التـي  املشـاهد  كل  عـن 
هـل يجـد يف تكـرار مشـهد بحثه 
شـخص  أي  عـن  الهاتـف  عـر 
أهلـه  إىل  النقـود  إيصـال  ميكنـه 
هـل  ليتكـرر؟  مقنًعـا  مشـهًدا 
عرضتـه  الـذي  النهـايئ  املنتـج 
جهـاد  رضـا  نـال  الجزيـرة 
أم  العـرض؟  قبـل  وزوجتـه 
لنقـل هـل كان رضاهـام مطلوبًـا 
أصـًا قبـل إصـدار فيلـم يتنـاول 
مـن  فيهـا  مـا  بـكل  تجربتهـام 

وخصوصيـة؟ حيثيـات 
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