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يف ظل اسـتمرار الحملة العسكرية
العنيفـة التـي يشـنها الطيران
الرويس والسـوري على محافظة
إدلـب شمال غـريب سـوريا ،منذ
شـهر نيسـان املـايض ،ازداد وضع
املشـايف واملراكـز الطبيـة سـو ًءا،
خاصـة مـع خـروج بعضهـا عـن
الخدمـة نتيجـة تركيـز القصـف
على البنـى التحتيـة املدنيـة ،مبـا
فيهـا املرافـق الصحيـة واألسـواق
الشـعبية واألفـران واملـدارس ،وفق

ما أكدتـه منظمة األمـم املتحدة يف
بيـان نرشتـه ،يف  23مـن متـوز
الحـايل ،تحـت عنـوان "الكابوس
يف إدلب السـورية يـزداد سـو ًءا".
تتفاقـم معانـاة املدنيين باملناطق
التـي ال يهـدأ فيها القصـف ،نتيجة
التعطـل الجـزيئ للمرافـق الطبية،
أو خروجهـا عـن الخدمـة جـراء
القصف املبـارش عليهـا ،أو املكثف
حـول أماكـن وجودها ،األمـر الذي
يرتافـق مع ازديـاد أعـداد الجرحى

والنازحين الذيـن هـم بأمـس
الحاجـة لجميـع أنـواع الخدمـات
املنقـذة للحياة.
جرحى باآلالف
مدير املنـارصة يف الجمعية الطبية
السـورية األمريكيـة (سـامز)،
الدكتـور محمـد كتـوب ،تحـدث
لعنـب بلدي عـن الصعوبـات التي
تعـاين منها املنظمة يف االسـتجابة
الحتياجـات مناطـق شمال غريب
سـوريا التـي تتعـرض للقصـف
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المنطقة اآلمنة..
إصرار تركي وبرود أمريكي ووعيد من "قسد"
"صبرنا نفد" ،تهديد تلوح به تركيا في وجه الواليات المتحدة األمريكية بشن عملية عسكرية في منطقة شمال شرقي سوريا (شرق الفرات) بعد
فشل المفاوضات بين "الحليفين االستراتيجيين" ،التي جرت خالل األسبوع الماضي حول المنطقة اآلمنة في عمق األراضي السورية.
المتحدث الرسمي باسم الرئاسة التركية إبراهيم كالين والمبعوث األمريكي الخاص
إلى سوريا جيمس جيفري في المجمع الرئاسي في أنقرة 1 -أيار ( 2019األناضول)

عنب بلدي  -وكاالت
تصـدرت املنطقـة اآلمنة حديـث اإلعالم
واملحللين السياسـيني ،خلال األيـام
املاضيـة ،تزام ًنـا مـع تهديـدات مـن
قبـل مسـؤولني أتـراك بشـن العمليـة
العسـكرية وإنشـاء منطقـة يكـون
لرتكيـا وحلفائهـا من فصائـل املعارضة
السـورية كلمـة الفصـل فيهـا.
وبين التهديـد التريك واملامطلـة
األمريكيـة ال يـزال ملـف املنطقـة
ضباب ًيـا ،إذ ال يعـرف بعـد الطرف الذي
يحـاول أن يديرهـا ويشرف عليهـا
ويتحكـم بهـا.
صبر تركيا ينفد
األسـبوع املايض ،شـهد تحـركًا أمريك ًيا
يف املنطقـة إذ أرسـلت واشـنطن قائـد
املنطقـة الوسـطى للقيـادة املركزيـة
للجيـش األمريكي يف الرشق األوسـط،
كينيـث ماكينـزي ،إىل مناطـق رشقـي
سـوريا والتقـى قائـد “قـوات سـوريا
الدميقراطيـة” (قسـد) ،مظلـوم عبـدي
(كوبـاين) ،الـذي أكد أن اللقـاء متحور
حـول األوضـاع والتوتـر الحـايل على
الحـدود املشتركة مـع تركيـا وكيفيـة
إيجـاد حـل ،إضافـة إىل التنسـيق
املشترك لحـل املسـائل العالقـة فيما
يخـص إنهـاء خطـر تنظيـم "الدولـة"
يف املنطقـة.
وتزامـن ذلـك مـع وصول وفـد أمرييك
إىل تركيـا ،بهـدف إطالعهـا على
املقرتحـات األمريكيـة حـول املنطقـة،
برئاسـة مبعوثهـا الخـاص لسـوريا،
جيمـس جيفـري ،مـع وفـد عسـكري،
يف  22و 23مـن متـوز الحـايل.
والتقـى جيفـري مـع مسـؤولني أتـراك
وقـدم مقرتحـات تشـبه املقرتحـات
السـابقة حـول مدينـة منبـج ،بحسـب
مـا أكـد وزيـر الخارجيـة التريك،
مولـود جاويـش أوغلـو ،يف مؤمتـر
صحفـي ،األربعـاء  24مـن متـوز،
واعتبر أنـه "مـن الواضـح جـ ًدا أن
املقرتحـات تهـدف إىل املامطلـة .األمـر
يتعلـق ببعـض األفـكار حـول تسـيري
دوريـات مشتركة ،ومـا شـابه".
وأكـد جاويـش أوغلـو أن تركيـا مل
تتوصل بعـد التفاق بخصـوص املنطقة
اآلمنـة رشق الفـرات مـع األمريكيين،

وأن “االقرتاحـات األمريكيـة بخصوص
املنطقـة اآلمنـة يف سـوريا وعمقهـا
وإدارتهـا مل تصـل ملسـتوى طأمنتنـا".
مـن جهته هـدد وزيـر الدفـاع الرتيك،
خلـويص آكار ،خلال مباحثـات مـع
الوفـد األمريكي ،بتحـرك تركيـا رشق
الفـرات يف حـال املامطلـة مـن قبـل
الواليـات املتحـدة األمريكي ،وبحسـب
وكالـة "األناضـول" الرتكيـة ،الخميس
 25مـن متـوز ،فـإن آكار أبلـغ خلال
االجتماع الوفـد األمريكي بـآراء
قائلا“ ،يف جميـع
ً
ومقرتحـات تركيـا،
لقاءاتنـا قدمنـا مقرتحاتنـا للوفـد
األمريكي وننتظـر منهـم بحثهـا والرد
عليهـا يف أرسع وقـت".
وأكـد آكار للوفـد األمريكي أن تركيا مل
تعـد تتحمـل أي مامطلـة ،مهـددًا بـأن
أنقـرة سـوف تبـادر بالتحـرك إذا لـزم
را أنـه يجـب التوصـل إىل
األمـر ،معتب ً
تفاهـم مـع واشـنطن بشـأن املنطقـة
اآلمنـة يف أقـرب وقـت ،ألن "صبر
تركيـا نفـد".
وعقـب ذلـك أعلـن الرئيـس التريك،
رجـب طيـب أردوغـان ،تصميـم أنقرة
على إنهـاء "املمـر اإلرهـايب" رشق
الفـرات يف سـوريا ،مهما كانـت
نتيجـة املحادثـات مـع واشـنطن حول
إنشـاء منطقـة آمنـة.
برود أمريكي ..رفض سوري ..وعيد
من "قسد"
ويف ظـل التهديـدات الرتكيـة ،أعلنت
الخارجيـة األمريكيـة أن واشـنطن
تأمـل مبواصلـة املحادثـات مـع
تركيـا بشـأن املنطقـة اآلمنـة ،وقالت
املتحدثـة باسـم وزارة الخارجيـة
األمريكيـة ،مورغـان أورتاغـوس،
الخميـس  25مـن متـوز ،إن
"أهـداف الرئيـس (دونالـد ترامـب)
ووزيـر الخارجيـة األمريكي (مايـك
بومبيـو) يف سـوريا هـي تجنـب
حدوث فـراغ أمنـي ميكـن أن يزعزع
اسـتقرار الوضـع يف املنطقـة ،ونريـد
أن نفعـل ذلـك مـع مراعـاة املخـاوف
املرشوعـة لرتكيـا ،وبطبيعـة الحـال،
ضمان حاميـة رشكائنـا مـن خطـر
تنظيـم داعـش اإلرهـايب".
ويف أول تعليـق مـن قبـل النظـام
السـوري حـول املنطقـة اآلمنـة،

رفـض التفاهمات األمريكيـة-
الرتكيـة حـول إنشـائها واعتربهـا
“اعتـدا ًء على سـيادة سـوريا"،
بحسـب مـا قـال مصـدر رسـمي يف
وزارة الخارجيـة واملغرتبين ،لوكالـة
األنبـاء الرسـمية (سـانا) ،الجمعـة
 26مـن متوز ،الـذي وصـف التدخل
األمريكي يف سـوريا بــ “الهدام".
وعبر املصـدر عـن رفضه ألي شـكل
مـن أشـكال التفاهمات األمريكيـة-
را أنهـا “تشـكل
الرتكيـة ،معتب ً
اعتـدا ًء صارخًـا عىل سـيادة ووحدة
سـوريا أرضً ـا وشـع ًبا ،وانتهـا كًا
فاض ًحـا ملبـادئ القانـون الـدويل
وميثـاق األمـم املتحـدة" ،الفتًـا إىل
أن النظـام السـوري سـيتصدى
ألي طروحـات “انفصاليـة” تشـكل
تهديـ ًد ا ملـا يطلـق عليـه “سـيادة
وسلامتها
ووحدتهـا
سـوريا
اإلقليميـة" ،كما لن "يسـمح الشـعب
السـوري الـذي قـدم التضحيـات يف
مكافحـة املجموعـات اإلرهابيـة ألي
كان بالتطـاول على سـيادة سـوريا
واملـس بوحـدة أراضيهـا" ،بحسـب
تعبيره .
يف حين لزمـت الـدول الضامنـة
ملسـار أسـتانة يف سـوريا (روسـيا
وإيـران) الصمـت ومل يصـدر أي
ترصيـح مـن الجانبين أو تعليـق
حـول املنطقـة اآلمنـة وتشـكيلها.
وبينما مل تعلـن "قسـد" موقفهـا
مـن املحادثـات األخيرة بين أنقـرة
وواشـنطن ،هـدد القائـد العـام
للقـوات ،مظلـوم عبـدي (كوبـاين)،
تركيـا مـن شـن هجـوم على منطقة
تـل أبيـض يف رشق الفـرات.
وقـال عبـدي يف مقابلة مـع صحيفة
“ينـي أوزغـور بوليتيـكا” الكرديـة
الصـادرة يف هولنـدا ،السـبت 20
مـن متـوز ،إن “تركيـا تحشـد قواتها
على حـدود املنطقـة ،لكـن عفريـن
ورشق الفـرات منطقتـان مختلفتـان،
وقسـد لـن تسـمح بتكـرار مـا حدث
يف عفريـن أبـ ًد ا" ،مهـد دًا أن أي
"هجـوم تـريك على أي منطقـة من
مناطـق سـيطرة قواتـه سيتسـبب
يف حـرب كبيرة ،وسـيحول املنطقـة
املمتـدة مـن منبـج إىل املالكيـة
(ديـرك) إىل جبهـة معارك واسـعة".

ما هي المنطقة اآلمنة
املنطقـة اآلمنـة التـي يجـري الحديث
عنهـا ليسـت وليـدة اللحظـة ،إذ
دعـت تركيـا واملعارضـة السـورية
منـذ قرابـة سـت سـنوات إىل إقامـة
منطقـة "عازلـة" على الحـدود
السـورية -الرتكيـة مـن أجـل إيـواء
ماليين الالجئين الذيـن نزحـوا إىل
تركيـا هربًـا مـن تصاعـد العمليـات
العسـكرية ،لكـن التردد األمريكي
واألورويب كان واض ًحـا ،على الرغم
مـن خـروج ترصيحـات غربية ،خالل
السـنوات املاضيـة ،حـول رضورة
إنشـائها خاصـة بعـد سـيطرة تنظيم
"الدولـة اإلسلامية" على مسـاحات
واسـعة يف رشق سـوريا.
لكـن بعـد سـيطرة "قـوات سـوريا
الدميقراطيـة" (قسـد) ،التـي تعتبر
الـذراع العسـكرية لــ “اإلدارة
الذاتيـة” املعلنـة شمال رشقـي
سـوريا ،وعامدهـا “وحـدات حاميـة
الشـعب” (الكرديـة) ،التـي تعتربهـا
تركيـا امتـدادًا لــ “حـزب العمال

الكردسـتاين” ،تصاعـدت مطالبـات
أنقـرة بإنشـاء املنطقـة.
التهديـد التريك اصطـدم باملوقـف
األمريكي الداعـم للقـوات الكرديـة،
لتبـدأ محادثـات مكوكيـة بين
الطرفين ،يف ظـل إرصار تـريك
على أن تكـون املنطقـة بطـول
ترا ،على طـول الحـدود
 460كيلوم ً
الرتكيـة -السـورية ،وبعمـق بين
ترا ،بحسـب الرئيـس
 30و 40كيلوم ً
التريك رجـب طيـب أردوغـان،
يف  15مـن متـوز الحـايل ،وتكـون
فصائـل الجيـش الحر داخـل املنطقة
وتنتشر فيهـا.
يف حين تـرى أمريـكا أن املنطقـة
يجـب أن تكـون بعمـق خمسـة
كيلومترات فقـط وتكـون "قسـد"
داخلهـا وفصائل املعارضـة خارجها،
ويتـم تسـيري دوريـات مشتركة
بين الطرفين ،األمـر الـذي ترفضه
أنقـرة ،وتهـدد بإنشـائها منفـردة
عبر عمليـة عسـكرية.

تركيا
المالكية

القامشلي الدرباسية
الحسكة

العراق

رأس العين

تل أبيض

عين العرب

الرقة

"المنطقة اآلمنة" التي تطالب بها تركيا (تصميم عنب بلدي)
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روسيا تمهد لـ"أستانة" بالدم..
بانتظار موقف المعارضة
ّ
تمهد روسيا إلى جانب حليفها األسد للجولة المقبلة من محادثات "أستانة" ،عبر العمليات العسكرية المكثفة في محافظة إدلب شمالي سوريا ،في
سياسة تشابه ما يسبق جوالت المحادثات التي تضمنها دول روسيا وتركيا وإيران.

الدفاع المدني السوري يزيل األنقاض والردم الناتج عن قصف
الطيران الحربي في إدلب تموز ( 2019الدفاع المدني)

عنب بلدي  -خاص
وتنطلـق الجولـة  13مـن محادثـات
“أسـتانة” ،يف  1و 2مـن آب املقبـل،
بحسـب مـا أعلنـت وزارة الخارجيـة
الكازاخيـة ،يف  19مـن الشـهر الحايل،
مبشـاركة العـراق ولبنان للمـرة األوىل.
ومـع اقتراب انعقـاد الجولة السياسـية
بين وفـدي املعارضـة والنظـام ،عملت
اآللـة العسـكرية السـورية والروسـية
على متهيـد الطريـق إىل "أسـتانة"
بـأرساب الطيران املشترك الـذي
يتنـاوب على قصـف مناطـق سـكنية
يف إدلـب.
المدنيون ثمن التفاوض
تشـهد محافظـة إدلـب الخاضعـة
لسـيطرة املعارضـة ،حملـة تصعيـد
عسـكرية واسـعة مـن قـوات األسـد
وحلفائهـا الـروس ،زادت وتريتهـا
يف األيـام املاضيـة مـع اقتراب
موعـد الجولـة املقبلـة مـن محادثـات
" أسـتا نة " .
وكثـف الحلـف غـارات الطائـرات التي
تركـز على اسـتهداف التجمعـات
وسـجل
السـكنية واألسـواق الشـعبيةُ ،
عـدد مـن املجـازر بحـق املدنيين كان
أبرزهـا يف معـرة النعمان يف  22مـن
متـوز ،التـي أسـفرت عـن مقتـل 39
مدن ًيـا وإصابـة  60آخريـن بحسـب
"الدفـاع املـدين".
ومـع فشـل التقـدم العسـكري على
جبهـات ريـف حماة ،تسـتهدف اآللـة
العسـكرية الجويـة خلـف خطـوط
املعـارك ،بهـدف زيـادة الضغـط على
املعارضـة ،مصرة على السـيطرة عىل
مناطـق "املنطقـة املنزوعـة السلاح"
املتفـق عليهـا بين روسـيا وتركيـا
مبوجـب "اتفـاق سـوتيش" يف أيلـول
.2018
وتقـول الروايـة الروسـية إن القصـف
يسـتهدف مقـرات "اإلرهابيين" على

عكـس مـا توثقـه املنظمات الحقوقية
واإلنسـانية يف املنطقـة ،ومـن بينهـا
"الدفـاع املـدين".
ونفـت وزارة الدفـاع الروسـية
اسـتهداف طائراتهـا الحربيـة السـوق
الشـعبي يف معـرة النعمان ،االثنين
املـايض ،ردًا على توثيـق املنظمات
اإلنسـانية مجـزرة جـراء اسـتهداف
جـوي ،بحسـب بيـان نقلتـه قنـاة
“روسـيا اليـوم".

مجلس األمن أصيب
بالشلل بسبب فشل
أعضائه الدائمين
الخمسة المستمر
في الموافقة على
استخدام سلطتهم
ونفوذهم لوضع حد
نهائي لالشتباكات
وعمليات القتل
مفوضـة حقـوق اإلنسـان يف األمـم
املتحـدة ،ميشـيل باشـليه ،قالـت يف
بيـان نقلتـه وكالة “رويترز“ ،الجمعة
 26مـن متـوز ،إن “رضبـات جويـة
نفذتهـا الحكومـة السـورية وحلفاؤها
على مـدارس ومستشـفيات وأسـواق
ومخابـز أسـفرت عـن مقتل مـا ال يقل
عـن  103مدنيين يف األيـام العشرة
طفلا”.
ً
املاضيـة بينهـم 26
وأضافـت باشـليه” ،هـذه أهـداف
مدنيـة ،ويف ضـوء النمط املسـتمر ملثل
هـذه الهجمات ،يبـدو من غير املرجح
بشـدة أن يكـون قصفهـا حـدث عـن

طريـق الخطـأ“ ،معتبرة أن التصعيـد
الجـوي تجـاه املدنيني يف إدلـب تقابله
”ال مبـاالة دوليـة واضحـة".
وقالـت يف هـذا الصـدد إن النـزاع يف
سـوريا “مل تعـد تلتقطـه الـرادارات
الدوليـة” ،مضيفـة“ ،أمـا اليـوم،
فتـؤدي الغـارات الجويـة إىل مقتـل
وتشـويه أعـداد هائلـة مـن املدنيين
عـدة مـرات يف األسـبوع ،ويبـدو أن
الـرد عليهـا هـو بتجاهلهـا جامع ًيـا".
كما نـددت باشـليه بالصمـت الـدويل
واعتبرت أن مجلـس األمـن “أصيـب
بالشـلل بسـبب فشـل أعضائه الدامئني
الخمسـة املسـتمر يف املوافقـة على
اسـتخدام سـلطتهم ونفوذهـم لوضـع
حـد نهـايئ لالشـتباكات وعمليـات
القتـل".
وكانـت منظمة األمـم املتحدة للشـؤون
اإلنسـانية (أوتشـا) قالـت يف بيـان
نرشته عبر موقعهـا الرسـمي ،الثالثاء
 23متـوز ،إن مـا يزيـد على 400
مـدين قتلـوا شمال غـريب سـوريا
خلال األشـهر األخيرة.
وبحسـب أرقـام فريـق "منسـقو
االسـتجابة" يف الشمال السـوري،
الصـادرة يف  22مـن متـوز الحـايل،
فـإن  1010أشـخاص بينهـم 281
طفلا قتلوا جـراء العمليات العسـكرية
ً
منـذ  2مـن شـباط املـايض.
التصعيد يسبق محادثات أستانة
مـن املزمـع انعقـاد الجولـة الثالثـة
عشرة مـن محادثـات "أسـتانة" يف
األول والثـاين مـن شـهر آب املقبـل،
وذلـك يف العاصمـة الكازاخيـة نـور
سـلطان ،بحضـور وفـدي النظـام
واملعارضـة والـدول الراعيـة ،دون
وجـود تأكيـد حـول حضـور املعارضة
يف ظـل التصعيـد.
وقـال املتحـدث اإلعالمي لوفـد فصائل
املعارضـة السـورية إىل محادثـات
“أسـتانة” ،أميـن العاسـمي ،إن قـرار

املشـاركة يف الجولـة املقبلـة غير
واضـح حتـى اآلن ،مضيفًـا يف حديـث
إىل عنـب بلـدي“ ،حال ًيـا تجـري
مفاوضـات لوقـف إطلاق النـار يف
الشمال السـوري ،وال يوجـد حتى اآلن
قـرار واضـح للمشـاركة يف أسـتانة".
مـن جهتـه ،أكد رئيـس وفد “أسـتانة”
العسـكري األسـبق ،العميـد فاتـح
حسـون ،أنـه حتـى اآلن ال تبـ ّدل بقرار
الفصائـل لحضـور املحادثـات املقبلـة،
را أن تركيـا عقـدت عـدة قمـم
معتب ً
سـابقة للحفـاظ على منطقـة إدلـب،
كونهـا تحوي مـا يقارب ثالثـة ماليني
مـدين وتعتربهـا مسـألة تخـص أمنها
را إىل أن “هـذه القمـم
القومـي ،مشي ً
نتجـت عنهـا اتفاقيـة (سـوتيش) التي
تحتـاج لعمليـة جراحيـة وفترة زمنية
لتطبيقهـا " .
كما اعتبر أن محادثـات “أسـتانة”
باتـت إجرائيـة لغريها ،وال تخـرج عنها
قـرارات جديدة ،واالسـتمرار بهـا يعني
اسـتمرار العمل على تطبيـق اتفاقيات
القمـم السـابقة ،والتوقـف عنهـا قـد
يكـون نسـفًا لتلـك االتفاقيات.
ونتيجـة التصعيـد ،طالـب رئيـس هيئة
التفـاوض السـورية ،نصر الحريـري،
فصائـل املعارضـة بإيقـاف املشـاركة
يف محادثـات أسـتانة املقبلـة ،مطال ًبـا
عبر حسـابه يف “تويتر” ،األربعـاء
 24مـن متوز ،بــ "إيقاف كل أشـكال
التواصل مع روسـيا طاملـا أن التصعيد
العسـكري مسـتمر ،واسـتمرار عـدم
جديـة موسـكو يف الحـل السـيايس"،
وأضـاف أن “مشـاركة وفـد الفصائـل
يف أسـتانة ينبغـي أن يكـون يف نفس
االتجاه".
ومـن املتوقـع أن يعلن املبعـوث األممي
إىل سـوريا ،غير بيدرسـون ،خلال
محادثـات “أسـتانة” املقبلـة تشـكيل
اللجنـة الدسـتورية السـورية.
را
كبي
وأبـدى بيدرسـون ،ارتياحـا
ً
متحدث ًـا عـن إنجـاز وتقـدم يف

مباحثـات تشـكيل اللجنـة الدسـتورية،
خلال لقائه مع مسـؤولني من روسـيا
وتركيـا إضافـة إىل النظـام واملعارضة
السـورية ،وسـط توقعـات بتشـكيلها
يف الجولـة املقبلـة مـن محادثـات
“أسـتانة".
وينصـب االجتماع املقبـل على
مراجعـة الوضـع الحـايل ،خاصـة يف
محافظـة إدلـب وشمال رشق سـوريا،
واتخـاذ املزيـد مـن التدابير ملواصلـة
بنـاء الثقـة بين األطـراف املتصارعـة
ودفـع العمليـة السياسـية مـع الرتكيز
على االنتهـاء مـن تشـكيل اللجنـة
الدسـتورية.
وكان نائـب وزيـر الخارجيـة الرويس،
ميخائيـل بوغدانـوف ،أشـار يف حديثه
لوكالة “سـبوتنيك” الروسـية ،األربعاء
 10متـوز الحـايل ،إىل قـرب االتفـاق
قائلا “إن
ً
على اللجنـة الدسـتورية،
هنـاك أفـكا ًرا محـددة وملموسـة تفتح
املجـال لنتفـق بالشـكل النهـايئ على
تشـكيل اللجنـة الدسـتورية والثلـث
األخير منها".
التفـاؤل بتشـكيل اللجنـة الدسـتورية
أكـده وزيـر الخارجيـة التريك ،مولود
جاويـش أوغلـو ،يف مؤمتـر صحفـي،
األربعـاء  24مـن متـوز ،بقولـه إنـه
ميكننـا اإلعلان عـن تشـكيل اللجنـة
الدسـتورية خلال األيـام املقبلـة.
وكان رئيـس هيئـة التفاوض السـورية،
نصر الحريـري ،أكـد يف مؤمتـر
صحفـي ،االثنين  22مـن متـوز ،أنه تم
حل إشـكالية األسماء السـتة يف اللجنة
الدسـتورية والخلاف حـول القواعـد
اإلجرائيـة.
لكـن رغـم التفـاؤل يف انطلاق اللجنـة
قري ًبـا ،قد تقـف عملية التصويـت داخلها
عائقًـا أمـام مضيهـا قد ًما ،خاصـة أنه يف
حال حصول إشـكالية حول قـرار ما ،فإن
ذلك يحتـاج إىل تصويت بنسـبة  75%ما
يعـادل  113صوتًـا ،من أصـل ( 150عدد
أعضـاء اللجنة).
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زيارة روسية جديدة إلى السويداء

ملف مسيحيي خربا على الطاولة
بعد عام على أول زيارة عسكرية روسية إلى مبنى محافظة السويداء ،عاد مسؤولون روس األحد  21من تموز الحالي ،إلى المدينة في زيارة إلى المحافظ
ومسؤولين آخرين للبحث في قضية إعادة المسيحيين إلى قرية خربا غربي المحافظة الواقعة تحت سيطرة قوات "الفيلق الخامس".
كنيسة القديس جاورجيوس في السويداء  -آذار  ( 2019صفحة الكنيسة في فيس بوك)

بحـق املسـيحيني اضطـر أغلـب األهايل
للنـزوح.
وينفـي جـورج أن يكـون الـروس قـد
اتخذوا سـابقًا أي خطوة إلعـادة األهايل،
را أن اللقـاءات واالجتامعـات مجرد
معتب ً
"كالم فـارغ" ،مضيفًا" ،هذه ليسـت املرة
األوىل التـي يفتـح فيهـا امللـف ،ويف كل
مرة يتـم إنذار البـدو الذين اسـتقروا يف
منازلنـا ،ويتـم تحديـد موعـد إلخراجهم
دون جـدوى".

نور نادر  -السويداء
نقلـت صفحـة "السـويداء  "24املحليـة
عن منـدوب القوات الروسـية يف املنطقة
الجنوبيـة ،عماد العقبـاين ،قولـه إ ّن
مسـؤولني يف القـوات الروسـية ،عقـدوا
األحـد اجتامعـات مـع محافظ السـويداء
عامر العشي ،وقادة األجهـزة األمنية يف
السـويداء ،ووجهـاء مـن عشـائر البـدو،
للتباحـث يف قضيـة إعـادة املسـيحيني.
ورغم أ ّن وفودًا عسـكرية وأمنية روسـية
زارت السـويداء لبحـث ملفـات أمنيـة

عديـدة ،لكن املختلف يف الزيـارة األخرية
أنهـا اقتصرت على فتـح ملـف عـودة
املسـيحيني إىل قريـة خربـا ،الحدوديـة
مـع درعـا والتابعـة إداريًـا ملحافظـة
السـويداء ،والتـي هجرهـا أغلب سـكانها
يف أثنـاء سـيطرة املعارضـة على درعا،
مفصل يف
وهـو ما مل يتـم تداوله بشـكل
ّ
االجتامعـات السـابقة.
خربا في مباحثات الروس
نـزح معظـم أهـايل قريـة خربـا إىل
املناطـق املجـاورة خلال فترة سـيطرة

فصائـل املعارضـة عليهـا ،وبحسـب
جـورج (شـاب مـن القريـة رفـض نرش
كامل ألسـباب أمنيـة) ،مل يبق يف
ً
اسـمه
خربـا اليوم سـوى كبـار السـن والفقراء
العاجزيـن عن دفـع إيجـارات منازل يف
القـرى املجـاورة أو يف املدينـة.
ويضيـف جـورج ،وهـو أحـد النازحين
مـن القريـة ،لعنـب بلـدي ،أن عـدد
املسـيحيني فيهـا مل يكن يتجـاوز 1200
شـخص ،ولكـن بعـد سـيطرة فصائـل
املعارضـة املسـلحة عليهـا عـام 2014
ودخـول تنظيمات مارسـت انتهـاكات

تخوف محلي من تمدد روسي
رصـدت عنـب بلـدي ردود فعـل بعـض
أهـايل السـويداء على الزيارة الروسـية
األخيرة ،واعتبرت غالبية الذيـن التقتهم
عنـب بلدي أ ّن الزيارات الروسـية املتكررة
هـي مقدمة لتمـدد عسـكري يتمثل بنرش
حواجـز وفـرض سـلطة أمنيـة على
ا ملحا فظة .
وكان الـروس أجـروا زيارات سـابقة إىل
محافـظ السـويداء ،إذ عقـد مسـؤولون
عسـكريون روس يف حزيـران 2018
اجتامعـات مـع فعاليات سياسـية ودينية
واجتامعيـة باملحافظـة ،لبحـث شـؤون
السـويداء ،وقدمـوا مقرتحـات تتعلـق
بالفصائـل املحليـة والقضايـا األمنيـة،
دون اتخـاذ أي إجراءات حقيقية ،بحسـب
"السـويداء ."24
أحـد الناشـطني يف املحافظـة والـذي
يرتبـط بعالقـات مع قـادة محليين ،أكد

لعنـب بلـدي أ ّن أهـايل املدينـة "دامئًا ما
يقابلـون أي فعل إيجـايب رويس بتخوف
وحـذر شـديدين مـن محاولتهـم نشر
قـوات ورشطـة روسـية يف املحافظـة".
وأضـاف الناشـط (رفـض نشر اسـمه
ألسـباب أمنيـة) ،أ ّن القـادة املحليين
باملقابل يسـعون إىل اإلبقـاء عىل تكاتف
سـكان املحافظـة ،ورفـض أي وجـود
لحواجـز روسـيا أو الدولـة ،رغم اختالف
وجهـات نظرهـم حـول الدولـة والدعـم
الـرويس على حد سـواء.
واعتبر أحـد موظفي محافظة السـويداء
(رفـض نشر اسـمه ألسـباب أمنيـة) أن
زيـارات الـروس ذات طابـع "فوقـي"،
وميارسـون مـن خاللهـا "دور الحكماء
أصحـاب الخبرات يف إيجـاد الحلـول
دون أي جـدوى سـوى فـرض وجودهم
بين النـاس وتذكرينـا بشـكل دائـم أننا
تحـت سـلطتهم".
وكان منـدوب القـوات الروسـية يف
املنطقـة الجنوبيـة ،عماد العقبـاين،
نفـى يف لقـاء مـع "السـويداء "24
نُشرت تفاصيلـه األحـد  21مـن متـوز
الحـايل ،نيـة روسـيا نشر حواجز يف
محافظـة السـويداء ،أو التدخـل يف
الوضـع األمنـي.
باملقابـل أوضح العقبـاين أن اإلجراءات
الجديـة لتنفيـذ وعود إرجاع املسـيحيني
إىل خربـا مل تُنفـذ بعـد ،إذ ال يـزال
امللـف يف مرحلـة النقـاش والبحـث.

ُ
القمح لم يحصد بعد في درعا ..الفالحون خائفون
يعاني مزارعو القمح في درعا من أزمة في حصاد موسمهم لهذا العام ،فمع وفرة المحصول زاد الضغط على الحصادات اآللية التي لم تتمكن من أداء
مهمتها بالسرعة المطلوبة لتدرأ مخاطر الحرائق واآلفات التي تهدد خيرات األرض.
عنب بلدي  -درعا
زادت األمطـار هـذا العام على معدالتها
فزادت وفـرة املحصول ،خاصة بالنسـبة
للمحاصيـل البعليـة يف منطقـة الريـف
الرشقـي لدرعـا ،والتـي تنضـج قبـل
مثيالتهـا املروية.
ووصلت الكميات املسـلمة ملكتـب "إكثار
البـذار" يف املحافظـة ،إىل ثالثـة آالف
و 130ط ًنـا ،حسـب ترصيـح مدير مكتب
اإلكثار ،غـازي ناصيف ،لقنـاة "اإلخبارية
السـورية" يف  11مـن متـوز الحايل.
ورصح مديـر صوامـع مدينـة إزرع،
سـعيد الزعبـي ،للقنـاة أيضً ا ،أنـه قد تم
اسـتالم  24ألف طـن حتى ذلـك الحني.
وقـدر مهنـدس زراعي ،تحـدث إىل عنب
بلـدي وتحفـظ عىل ذكر اسـمه ،أن إنتاج
الدونـم هـذا العام بلـغ  300كيلـو غرام
للأرض البعلية و 400كيلو غـرام لألرض
املروية ،واختلفت إنتاجية األرايض حسـب
اعتنـاء الفالحين باسـتخدام األسـمدة
املطلوبـة ورش املحاصيل.
ضغط على الحصادات
مـا زالت الحصـادات اآللية تعمـل بطاقة
را مـن محاصيل
كاملـة ،لكن
ً
قسما كبي ً
القمـح ال يزال من دون حصـاد ،وخاصة
يف املنطقـة الغربيـة والشمالية مـن

محافظـة درعـا ،بسـبب كثرة اإلنتاج.
ويعتبر موسـم الحصـاد ،خالل الشـهر
السـادس والسـابع ،فرتة العمـل املكثف
للحصـادات ،التـي تبقـى دون عمل حتى
املوسـم التـايل ،ومـع حـرص مالكهـا
على إبقـاء الحصـادات يف حالـة فنيـة
جيـدة ،إال أن قلـة أعدادهـا مقارنة بكرثة
املحصـول هو مـا أدى إىل ذلـك التأخري.
"أبـو مالـك" ،ميلـك حصـادة قمـح يف
درعـا ،نسـب تأخـر جني املحصـول إىل
أن املسـاحات املرويـة يف الريف الغريب
والشمايل ومنطقـة الجيـدور مل تنضج
يف وقتهـا ،بـل تأخـرت مـع اختلاف
األحـوال املناخيـة عـن املعتـاد.
وأضـاف مالـك الحصـادة ،لعنـب بلدي،
أن الحصـادات تعمـل بشـكل متواصـل،
وأنهـا مه ّيـأة ملواجهة أي أعطـال ممكنة
مع حـرص طاقـم الحصادة على توفري
معظـم القطـع البديلـة لتفـادي تأخرها
عـن العمل.
قلة في التكاليف وزيادة في
المخاطر
وفـرت الهطـوالت املطريـة الغزيـرة هذا
العام مـن تكاليـف اإلنتاج على املزارع،
الـذي متكـن مـن االسـتغناء عـن ري
املحصـول ،الذي كان ميثـل الكلفة األكرب
الرتفـاع أسـعار املحروقـات املطلوبـة

لتشـغيل املضخـات واآلليـات.
لكـن الرطوبـة الزائـدة واسـتمرار املطر
سـبب انتشـار عـدد مـن األمـراض
الفطريـة ،وكان لـدفء الجـو وغيـاب
موجات الصقيع دور سـلبي يف انتشـار
الحشرات وانتشـار فـأر الحقـل.
اسـتطاع الفالحـون التغلـب على تلـك
اآلفـات عـن طريـق رش املحصـول
بانتظـام ،وباملجمـل كانـت التكلفـة
بسـيطة مقارنة باألعوام السـابقة حسب
رأي الفلاح نعيـم طالـب ،الـذي قـال

لعنـب بلدي إنـه يخىش اآلن مـن حدوث
الحرائـق.
أدى ارتفـاع درجـات الحرارة هـذا العام
ووفـرة الغطـاء النبـايت إىل انتشـار
الحرائـق يف مناطـق متعـددة مـن
سـوريا ،التهمـت مسـاحات كبيرة مـن
القمـح ،مل تسـلم منهـا محافظـة درعا،
التـي فقـدت أكثر مـن ألـف دونـم من
القمـح نتيجـة لهـا.
وقـال طالـب إن بعـض الفالحين
اضطـروا إىل حصـاد املوسـم بشـكل

يـدوي ،مـا يسـبب ضيا ًعـا باملحصـول
وجهـدًا وتكلفـة أكرب ،بسـبب قلـة أعداد
الحصـادات وانشـغالها إضافـة إىل
ارتفـاع أجـرة عملها التي تصل إىل سـتة
آالف ليرة للدونـم الواحـد.
وانتشرت حملات التوعية مـن مخاطر
اشـتعال الحرائـق ،التـي تطلـب مـن
النـاس توخـي الحـذر مـن أعقـاب
السـجائر وإشـعال النيران ،وتحـث
املزارعين على حراسـة محاصيلهـم
واإلرساع بحصادهـا مـا أمكـن.
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مزارعو حمص في مواجهة انخفاض منسوب
المياه الجوفية
يعد انخفاض منسوب المياه الجوفية من أهم المخاطر التي تنذر بكارثة تهدد اإلنتاج الزراعي في سوريا في المستقبل القريب ،وتظهر المشكلة في ريف
حمص الشمالي ،حيث بدأ المزارعون في المنطقة يتحسسون الخطر.
حفار آبار في ريف إدلب الشمالي  17كانون الثاني ( 2018مكتب رعاية الطفولة واالمومة وذوي االحتياجات الخاصة بريف ادلب الشمالي على فيس بوك)

حمص  -عروة المنذر
انخفـض منسـوب امليـاه الجوفيـة هـذا
العـام إىل مـا دون  100متر وجفـت
أغلبيـة اآلبـار يف املنطقـة ،مـا جعـل
مسـاحات واسـعة خـارج الزراعـات
املرويـة للعـام املقبـل.
وتعـود جذور املشـكلة إىل أكثر من 20
عا ًمـا ،وتحديـدًا مـع بدايـة العمـل على
توسـع حمص يف الوعـر الجديـد والبدء
ببنـاء األبـراج السـكنية ،فقبـل البـدء
بأبـراج الوعـر كان أعمق بئر يف الريف
رتا.
الحمصي ال يتجـاوز الــ  20م ً
لكـن مـع بداية حفـر األساسـات لألبراج
بـدأت امليـاه بالتدفـق إليهـا ،فأوقفـت
أعمال البنـاء وقامـت رشكات البنـاء
باسـتصدار موافقـة بضخ اإلسـمنت يف
الرتبـة لوقـف تدفـق امليـاه ،مـا شـكل
حاجـ ًزا إسـمنت ًيا بين ريـف حمـص
الشمايل وبحرية قطينة ،املسـطح املايئ
الـذي يغـذي املنطقـة جوف ًيا ،بحسـب ما
قـال مهنـدس موظـف يف إدارة حـوض
العـايص التابعـة لـوزارة املـوارد املائيـة
يف سـوريا ،تحفـظ على ذكـر اسـمه
ألسـباب أمنيـة.
الحفر الجائر
لطاملـا كان اسـتصدار رخصـة لحفـر
بئر مـن أصعـب املعاملات يف محافظة
حمـص ،فـإدارة حـوض العـايص
كانـت قـد أوقفت رخـص الحفر بشـكل
شـبه كامـل سـوى باسـتثناءات منحـت
للمتنفذيـن ،ومـع خـروج املنطقـة عـن
سـيطرة قـوات النظـام بـدأ املزارعـون
بحفـر اآلبـار وانخفضت تكاليـف الحفر
إىل أقـل مـن  1500ليرة للمتر الواحد،
مـا أدى إىل حفـر مـا ال يقل عـن 3000

بئر على مسـتوى املنطقـة ،بحسـب
مـا قـال "أبـو ثائـر" ،صاحـب إحـدى
الحفـارات لعنـب بلـدي.
مـع دخـول قـوات النظـام وفـرض
سـيطرتها عىل املنطقة ،يف أيـار ،2018
مل تتوقـف عمليـات الحفـر ومل يتغري يف
األمـر سـوى ارتفـاع تكلفـة الحفـر إىل
أكثر مـن  9000ليرة للمتر الواحـد.
ويشير "أبـو ثائـر" إىل أن الحفـارات
مل تتوقـف عـن العمـل حتـى بعـد اتفاق
املصالحـة ،وكل مـا تغير أن مفـارز
األمـن والرشطـة والبلدية تريـد حصتها،
فتكلفـة املتر  1500وحصـة األمـن
وتوابعـه  7500ليرة لـكل متر.
املهنـدس املوظـف يف إدارة حـوض
العـايص أكـد لعنـب بلـدي أن الحفـر
الجائـر يهـدد املنطقـة بشـكل حقيقـي،
واملديريـة والبلديـات متوقفـة عـن منـح
الرخـص بشـكل كامـل ،لكـن االنفلات
األمنـي يحـول دون وضـع ضوابـط
ملوضـوع الحفـر.
غياب مياه الري منذ أكثر من 10

سنوات
قبـل عـام  ،2011بدأت مياه الـري تغيب
شـيئًا فشـيئًا عن ريف حمص الشمايل،
وقبـل ذلـك كانـت مقننـة بشـكل كبير
بحجـة عـدم زراعـة املنطقـة باملحاصيل
االستراتيجية املرويـة مثـل الشـمندر
السـكري والقطن.
لكـن توقـف املنطقـة عـن زراعـة هـذه
املحاصيـل باألسـاس هـو بسـبب تقنني
"عداديـن الـري" (نظام سـاعات لتوزيع
امليـاه) على املزارعين ،فـكان املـزارع
يقـوم بتوقيـع العقـد مـع الجمعيـة
الفالحيـة لزراعـة موسـمه من الشـمندر
أو القطـن وتخفـض عليـه سـاعات الري

مـا يـؤدي إىل خسـارات فادحـة.
"أبـو خليـل" ،مـن مزارعـي قريـة
الغنطـو ،قـال لعنـب بلـدي" ،قبـل عام
 2011قطعـت ميـاه الـري عـن املنطقـة
بشـكل شـبه كامـل بحجـة عـدم إقبـال
املزارعين عىل توقيـع عقـود زراعية مع
الجمعيـة الفالحيـة ،وطب ًعـا السـبب هو
أن ميـاه الري التـي كانت ترسـلها الدولة
غير كافيـة لـري املحاصيـل ،وقـد دفع
ذلـك املزارعين إىل عـدم توقيـع العقود
ألن امليـاه غير كافيـة".
ويعـد غيـاب مرشوع الـري عـن املنطقة
أحـد أهـم األسـباب النخفـاض منسـوب
امليـاه الجوفيـة ،فكميات كبيرة من مياه
الـري تتسرب إىل باطـن األرض وتغذي
اآلبـار ،ومـن الطبيعي انخفاض منسـوب
اآلبـار اىل هـذه الدرجـة ،واألمطـار
املوسـمية غير كفيلة برفع منسـوب املياه

الجوفيـة اىل املسـتوى الذي كانـت عليه.
اآلبار االرتوازية حل ومشكلة أخرى
انخفـاض منسـوب امليـاه الجوفيـة دفع
املزارعين املقتدريـن ماديًـا للتفكير
جديًـا بحفـر آبـار ارتوازية ،رغـم ارتفاع
تكلفتهـا ومنعهـا بشـكل كامـل ،فهـذا
النـوع مـن اآلبـار يدخل ضمـن اتفاقيات
دوليـة للمحافظـة على األمـن املـايئ
بين الـدول ،واسـتصدار رخصـة حفـر
بئر كانـت تتطلـب توصيـة مـن رئيس
الجمهوريـة قبـل عـام .2011
مـع بـدء الثـورة مل يكـن الوضـع بهـذا
السـوء الـذي هـو عليـه اآلن ،ومل يفكـر
املزارعـون بالحفـر إىل أعماق تصـل
ترا ،لكـن مع تفاقم املشـكلة
إىل  450م ً
قـام بعض املزارعين بتقديم الرشـاوى
وحفـر آبـار ارتوازيـة رغـم ارتفـاع

تكلفـة حفرهـا لتتجـاوز حاجـز 11
مليـون ليرة ،وسـط صعوبة اسـتخراج
امليـاه التـي تتوقـف عنـد مسـتوى 180
ترا تقري ًبا.
م ً
لكـن حفـر البئر االرتـوازي يضر
باآلبـار السـطحية املحيطـة بـه ،ما أدى
إىل ظهور مشـكلة جديدة بين املزارعني.
"أبـو أحمد" مـن مزارعي مدينة الرستن
قـال لعنـب بلـدي" ،أحـد جيراين حفر
را ارتوازيًـا ومبجرد االنتهـاء من حفر
بئ ً
البئر كاد البئر لـدي أن يجـف ،كام كل
اآلبار املجـاورة".
"املـزارع الـذي حفـر البئر ميتلـك
أكثر مـن  80دومنًـا وحفـر البئر
رضوري بالنسـبة له" ،يقـول املزراع،
متسـائل "لكـن هـل يعقـل أن أقـوم
ً
بحفـر بئر تكلفتـه عشرة ماليين
لـري خمسـة دومنـات؟".

من تركيا ..أربع خدمات حيوية تصل إلى الباب بريف حلب
عنب بلدي  -ريف حلب
تسـتمر اللقـاءات االقتصاديـة بين
املجالـس املحليـة يف منطقـة ريف حلب
وبين الواليـات املتحـدة بهـدف إيصال
خدمـات حيويـة وإقامـة مشـاريع
اسـتثامرية يف املنطقـة املدعومـة
مـن قبـل تركيـا عسـكريًا واقتصاديًـا
وخدم ًيـا.
وآخـر هـذه اللقـاءات كان ،يف  27مـن
متـوز الحـايل ،بين رؤسـاء وممثلين
عـن املجالـس املحليـة ملـدن البـاب
وبزاعـة وقباسين بريـف حلـب ،وبني
مسـؤولني أتـراك برئاسـة مسـاعد وايل
مدينة غـازي عينتاب ،شـانول األسـمر،
بحضـور ممثلين عـن رشكات الكهرباء
وامليـاه واإلنرتنـت والكاميرات ،بهدف
مناقشـة األوضـاع الراهنـة وآخـر
املسـتجدات الخدميـة يف املنطقـة.
وبحسـب مـا ذكـر املجلـس املحلي يف
مدينـة البـاب عبر صفحتـه يف "فيس
بـوك"  ،فـإن االجتماع خـرج باالتفاق
عىل أربـع خدمـات حيوية سـتصل إىل
املدينـة خلال األسـابيع املقبلـة ،أوالها
الكهربـاء إذ اتفـق الجانبـان على مـد
وتجهيـز خـط شـبكة الكهربـاء بين
تركيـا ومدينـة البـاب.

ويسـتغرق مد الخـط ،بحسـب املجلس،
 40يو ًمـا ،على أن تبـدأ عمليـة تركيـب
محـوالت الكهربـاء ضمـن املدينـة خالل
الشـهر املقبـل ،يف حين تصـل الكهرباء
بشـكل نهايئ إىل املدينة يف نهاية شـهر
أيلـول املقبل.
ويـأيت ذلك بعـد توجيه املجالـس املحلية
يف البـاب وبزاعـة كتابًـا إىل مؤسسـة
تنظيـم الطاقـة يف تركيـا ،تطلـب منهـا
تزويـد مناطـق ريـف حلـب بالطاقـة
الكهربائيـة وتوزيعهـا مـن الخـط
الكهربـايئ الـذي س ُينشَ ـأ بين سـوريا
وتركيـا ،عبر رشكـة "آق" للطاقـة.
أمـا الخدمـة الثانيـة التـي تـم االتفـاق
عليهـا ،فهـي مشروع امليـاه و ينقسـم
إىل مرحلتين ،األوىل ترميـم وصيانـة
خـزان الجبـل ،وترميـم وصيانـة البنية
التحتيـة لشـبكة امليـاه ،الـذي تنفـذه
منظمـة "إحسـان" ،يف حين تكـون
املرحلـة الثانيـة حفـر وتجهيـز خطوط
امليـاه مـن اآلبـار ،التـي تبـدأ الشـهر
املقبـل ،وتجهيـز مضخـات امليـاه وكل
مـا يلـزم إلمتـام املشروع الـذي يقوم
بهـا الجانـب التريك.
أمـا الخدمتـان الثالثـة والرابعـة فهما
مـد خـط اإلنرتنـت إىل املدينـة ،إضافة
إىل العمـل يف تركيب كاميرات مراقبة،

إذ تـم تحديـد أماكـن زرع األعمـدة
والكاميرات ،وسـتغطي الشـوارع
الرئيسـية لكامـل املدينـة ،بحسـب
املجلـس ،الـذي أكـد أنهـا سـتكون

جاهـزة للعمـل خلال شـهر ترشيـن
األول املقبـل.
ومـن املتوقـع أن تسـهم الكاميرات يف
مالحقـة املسـؤولني عن التفجيرات التي

تضرب املدينـة بين حين وآخـر ،وكان
آخرهـا ،السـبت  27مـن متـوز ،عندمـا
انفجـرت دراجـة ناريـة يف املدينـة أدت
إىل إصابـة مثانيـة مواطنين.
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مزود بتقنيات حديثة..

باص متجول يقدم خدمات تعليمية لألطفال
في مدينة الباب
باص متنقل مجهز باألسس الالزمة لتقديم عملية تعليمية "ناجحة" ،يستهدف شريحة من أطفال المخيمات ويقدم برامج علمية وترفيهية ،في
خطوة لكسر الصورة النمطية المترسخة في أذهان الطالب عن التعليم ،بحسب رؤية القائمين على المشروع.
أطفال أمام باص المعارف في ريف حلب 25 -تموز ( 2019مؤسسة القيم الثقافية فيس بوك)

عنب بلدي  -ريف حلب
أطلقـت مؤسسـة "قيـم" الثقافيـة
مرشو ًعـا تعليم ًيـا ،يف  25مـن متـوز
الحـايل ،عبـارة عـن بـاص متنقـل
يسـتقطب األطفـال يف مدينـة البـاب،

بريـف حلـب الرشقـي ،ويحـوي
األدوات الالزمـة للتعليـم ،بحسـب مـا
قالـت إميـان محمـد ،مديـرة مؤسسـة
"قيـم".
إميـان محمـد ،قالـت يف حديـث لعنب
بلـدي إن مشروع "بـاص العلـوم

واملعـارف" يسـتهدف األطفـال األكرث
حاجـة يف مدينـة البـاب ،واألطفـال
الذيـن ميكـن الوصـول إليهـم يف
املخيمات املجـاورة للمدينـة ،كما
يسـتفيد منـه طلاب مـدارس "القلـم
النموذجيـة" ،ويحصلـون فيـه على

دروس تفاعليـة ضمـن بيئـة تعليميـة
"مميـزة".
وأضافـت أن املشروع يهـدف إىل
تقديـم التعليـم للفئـة األكثر حاجـة،
وذلـك باسـتهداف رشيحـة الفتيات يف
املخيمات ،عبر دروس مخصصـة ملحو
األميـة ،إضافـة لدروس توعيـة متنوعة.
ومـن ضمـن برامـج املشروع ،تقديـم
دورات يف الحاسـوب وتخصيـص
جلسـات لقـراءة الكتـب ومناقشـتها،
باإلضافـة إىل مشـاهدة أفلام "هادفة"
وتقديـم جلسـات يف القصـة التفاعليـة
ومسرح الدمـى لتنميـة التفكير وبناء
الشـخصية الواعيـة ،بحسـب مـا قالـت
مديـرة مؤسسـة "قيـم".
وتـرى إميان أن مشـاريع كهـذه "تنمي
مهـارات التفكير والتدريـب لـدى
الطلاب ،كونهـا قامئـة باألسـاس عىل
الحـوار والتفاعـل واملناقشـة ومهـارة
طـرح األسـئلة".
يحـوي "بـاص العلـوم واملعـارف"
على أدوات تعليميـة وتقنيـة ،ومـن
بينها :شاشـة عـرض ،أجهزة حاسـوب،
طابعـة ،مكتبـة متنقلـة ،لـوح "وايـت
بـورد".
لكن أبـرز الحصص "النوعيـة" املقدمة
يف البـاص هي حصـة العلـوم املخربية
والتجـارب الفيزيائيـة املتنوعـة ،التـي
يتـم خاللهـا إجـراء تطبيـق عملي
لـدروس العلـوم والكيميـاء والفيزيـاء،
بحسـب مـا قالـت الطفلة ميـس ،إحدى

املسـتفيدات مـن مشروع الباص.
ميـس ،طفلـة تبلـغ مـن العمـر 10
سـنوات ،قالـت لعنـب بلـدي إن الحصة
املفضلـة لديهـا هـي حصـة العلـوم
املخربيـة ،مشيرة إىل أنهـا أجـرت
مـع رفاقهـا ترشي ًحـا لكليـة برشيـة،
وتابعـت "قرأنـا كت ًبـا ضمـن حصـة
القـراءة الرسيعة وناقشـناها ،وشـعرنا
أن املعلومـات تصـل بسـهولة ورسعة".
أمـا أم محمـد ،سـيدة مـن مهجـري
مدينـة حمـص مقيمـة يف مدينـة
البـاب ،فقالـت لعنـب بلـدي إنهـا
ألحقـت جميـع أبنائهـا بــ "بـاص
العلـوم واملعـارف" ،ورأت أنـه يقـدم
املعلومـات بطريقـة "تقنيـة متطورة"
تشـجع الطلاب على التعلـم
وتسـاعدهم على اسـتيعاب املعلومات
وترسـيخها يف دماغهـم لفترة طويلة،
حسـبام قالـت.
ويواجـه األطفـال السـوريون يف
مخيمات الشمال السـوري صعوبـات
كبيرة يف تلقـي التعليـم األسـايس،
وسـط جهـود محليـة "خجولـة"
ملكافحـة ترسبهـم مـن املـدارس.
وتشير بيانـات “الصليـب األحمـر”
الدويل ،يف أحـدث تقاريره عـن أطفال
سـوريا ،الصـادر يف نيسـان املـايض،
إىل أن مليـوين طفـل يف سـوريا ال
يزالـون غير قادريـن على الذهـاب
إىل املدرسـة ،بفعـل ظـروف الحـرب
والنـزوح املسـتمرة حتـى اليـوم.

"البيت الدمشقي"..
بناء اإلنسان من اإلغاثة إلى التمكين
عنب بلدي  -إدلب
اجتمـع عـدد مـن الناشـطني على
تشـكيل منظمـة "ملتقـى البيـت
الدمشـقي" املدنيـة عـام ،2012
بهـدف إعـادة بنـاء الوطـن انطالقًـا
مـن اإلنسـان عبر اإلغاثة ثـم التدريب
حتـى التمكين.
انتشرت مكاتـب املنظمـة يف أنحـاء
سـوريا ،وتوزعـت مكاتبهـا الخارجيـة
يف األردن ولبنـان وتركيا والسـعودية،
وقامـت وفق أسـلوب عمل مؤسسـايت
منظـم ،لتحصـل على الرتخيـص مـن
بلجيـكا وكنـدا وتركيـا.
وترتكـز مشـاريعها حال ًيا يف الشمال
السـوري ،وتسـتعد لدخـول منطقـة
ريـف حلـب الشمايل بعـد أن حصلت
على اإلذن مـن تركيـا.
"تنظيمنـا تنظيـم دويل يضـم كل
االختصاصـات املطلوبـة" ،حسـبام
قالـت رئيسـة امللتقـى ،عبير الحفـار،
لعنـب بلـدي" ،مـا مييزنـا هـو تطوع
كل فـرق مكاتبنـا الخارجيـة ،فـكل

مدرائنـا متطوعـون ،والعاملـون على
تنفيـذ املشـاريع يف الداخـل السـوري
هـم فقـط مـن يتلقـون األجـر".
وأضافـت شـارحة فكـرة املنظمـة
"بابنـا مفتـوح لـكل شـخص يحـب
خدمـة بلـده ،أحـد األسـباب التـي
جعلـت عملنـا متميـ ًزا هـو أننـا نعمـل
بحـب لسـوريا ،ال أحـد مجبر على
القـدوم للعمل ،بـل يأيت ليبنـي ويرى
مثـرة البنـاء التـي اجتهـد ألجلهـا".
مشاريع مستدامة وتركيز جديد
اسـتجابت املنظمـة بدايـة عملها لحاجة
الشـعب السـوري لإلغاثـة ،فأقامـت
مشـاريع مـن توزيـع السلال الغذائية
إىل حفـر آبـار امليـاه واالسـتفادة مـن
الطاقـة الشمسـية ،ولكـن ذلـك مل
طويلا ،إذ ال تؤمـن املنظمـة،
ً
يسـتمر
كما قالـت رئيسـتها عبير الحفـار،
بالحلـول املؤقتـة بـل تسـعى لتمكين
املسـتفيدين مـن مشـاريعها لينهضـوا
بأنفسـهم ويعملـوا على تجـاوز
املصاعـب التـي مـرت بهـم.

وكان مـن أهـم مشـاريع التمكين
املسـتمرة منـذ نحـو سـبع سـنوات،
مشروع "إيـواء" ،الـذي يسـتهدف
نسـاء الشـهداء بكفالـة تامـة مـع
أطفالهـن ،ويقـدم التدريـب املهنـي
لألمهـات والتعليـم ألبنائهـن.
تلقـت هـدى كسراوي ،النازحـة يف
األردن ،الدعـم مـن املنظمـة منـذ
عـام  ،2014ووصفـت مشـاريعها
بـ"امليسرة" ،معتربة أن أهـم إنجازاتها
تحقيـق األمـن واالسـتقرار للعائلات،
وزرع السـكينة يف نفـوس األطفـال
الخائفين واملضطربين جـراء الحـرب.
حصلـت هـدى على سـكن وراتـب
شـهري ،وقالت لعنب بلـدي ،إن املنظمة
لبـت جميـع حاجـات األوالد مـن علاج
وتعليـم وترفيـه ،وعلمـت األمهـات
ودربتهن على الخياطة وحـرف أخرى،
إضافـة إىل تقدميهـا جوائـز تحفيزيـة
لألمهـات وأطفالهـن يف برامـج التعليم.
التعليم هو اللبنة األولى
توصلـت املنظمـة بعـد دراسـة عميقـة

لالحتياجـات إىل أن التعليـم هـو
الحاجـة املاسـة التي تسـتحق أن تكون
هدف الرتكيـز األسـايس ،ألن التقصري
فيها سـيؤدي لتشـكل ثغـرة تؤدي إىل
عطالـة وبطالـة ،وقـد تـؤدي للتوجـه
إىل املخـدرات وتناول الحبـوب املنومة
للهـروب مـن الواقـع ،على حـد تعبري
ا لحفا ر .
وافتتحـت املنظمـة قبـل عـام مدرسـة
"متميـزون النموذجيـة" يف ناحيـة
معـرة مرصيـن بريف إدلب ،مسـتهدفة
فئـة األيتـام واملترسبين ،دون أن
تقتصر على التدريـس األكادميـي
وتعويـض مـا فـات طالبهـا من قـراءة
وكتابـة ،إذ ضمـت أيضً ـا تدريبـات
مهنية ،تسـمح للطفـل بتفريـغ طاقاته.
جـا وح ًبـا
القـى مشروع املدرسـة روا ً
لـدى األهـل والطلاب ،وقـال والـد
الطفـل يف الصـف الرابـع ،أحمـد
الشـيخ سـليم ،إن ابنـه أصبـح يحـب
الذهـاب إىل املدرسـة ،وتحسـن وضعه
الـدرايس ،مـع شـعوره بالرضـا
والسـعادة عما حققـه فيهـا.

قدمـت املدرسـة اللبـاس والقرطاسـية
لـكل طالبهـا ،حسـبام قـال الشـيخ
سـليم لعنـب بلـدي ،ووزعـت الهدايـا
على جميـع الطلاب يف نهايـة العـام
الـدرايس ،وأضـاف أنـه يتمنـى
اسـتمرارها ملـا تعـود بـه مـن فائـدة
على الطلاب.
يخـل الطريـق مـن املصاعـب ،ومل
ُ
مل
يكـن العمـل "مخمل ًيـا" ،على حـد
تعبير الحفـار ،فمـع النزوح املسـتمر
الـذي يضطـر لـه أهـايل املنطقـة
بسـبب القصـف ومـا يتعرضـون لـه
مـن مخاطـر ،أ ّمنـت املدرسـة خدماتها
طفلا بـدل  350الذيـن كانت
ً
لــ250
تحـاول الوصـول إليهـم.
ضمـت املدرسـة طالبًـا مـن الصـف
األول حتـى الخامس ،وتنـوي أن تكمل
مراحـل التعليـم مـع طلبتهـا وأن تكرب
معهـم ،وسـتفتتح هـذا العـام الصـف
السـادس ،وستسـتقبل دفعـة جديـدة
يف الصـف األول ،وهدفهـا البعيـد أن
تتابـع عملهـا معهـم حتـى تخرجهـم
يف الجامعـات.
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تحذيرات من "كارثة طبية"

مشافي إدلب على حافة الهاوية
في ظل استمرار الحملة العسكرية العنيفة التي يشنها الطيران الروسي والسوري على محافظة إدلب شمال غربي سوريا ،منذ شهر نيسان
ً
سوءا ،خاصة مع خروج بعضها عن الخدمة نتيجة تركيز القصف على البنى التحتية المدنية ،بما
الماضي ،ازداد وضع المشافي والمراكز الطبية
فيها المرافق الصحية واألسواق الشعبية واألفران والمدارس ،وفق ما أكدته منظمة األمم المتحدة في بيان نشرته ،في  23من تموز الحالي،
ً
سوءا".
تحت عنوان "الكابوس في إدلب السورية يزداد
طفلة جريحة في أحد مشافي إدلب جراء قصف الطيران الحربي لمدينة أريحا  25تموز ( 2019عنب بلدي)

عنب بلدي  -إدلب
تتفاقـم معانـاة املدنيين باملناطـق
التـي ال يهـدأ فيهـا القصـف ،نتيجـة
التعطـل الجـزيئ للمرافـق الطبيـة ،أو
خروجهـا عـن الخدمـة جـراء القصـف
املبـارش عليهـا ،أو املكثـف حـول أماكن
وجودهـا ،األمـر الـذي يرتافـق مـع
ازديـاد أعـداد الجرحـى والنازحين
الذيـن هـم بأمـس الحاجـة لجميـع
أنـواع الخدمـات املنقـذة للحيـاة.
جرحى باآلالف
مديـر املنـارصة يف الجمعيـة الطبيـة
السـورية األمريكيـة (سـامز) ،الدكتور
محمـد كتـوب ،تحـدث لعنب بلـدي عن
الصعوبـات التـي تعـاين منهـا املنظمة
يف االسـتجابة الحتياجـات مناطـق
شمال غـريب سـوريا التـي تتعـرض
للقصـف املسـتمر.
وأشـار إىل أن "سـامز" ،التـي ت ُديـر
عمل ًيـا أكبر املشـايف يف محافظـة
إدلـب ،اسـتنفدت طاقتهـا بسـبب
األعـداد الهائلـة للجرحـى ،إىل جانـب
اضطرارهـا لتعليـق عمـل عـدد مـن
املشـايف يف بعـض األحيـان جـراء
القصـف املحيـط بهـا ،أو تخفيـض
طاقتهـا يف أحيـان أخـرى.
وعلى سـبيل املثـال توقـف كل مـن
مشـفى "األمومة" يف إدلـب ويف معرة
النعمان عـن العمـل ،يف  26من متوز،
بسـبب القصـف القريـب منهما.
ولفـت كتـوب إىل أن أغلبيـة املشـايف
الكبيرة والقـادرة على التعامـل مـع
اإلصابـات الناجمة عـن القصـف مثقلة
فضلا عـن امتـداد
ً
بعـدد الجرحـى،
الحملـة العسـكرية إىل املـدن الكبيرة
مثـل إدلـب ومعـرة النعمان واألتارب،
حيـث توجـد هذه املشـايف ،مـا يخفض
فعاليتهـا من ًعـا الزدحـام املـرىض فيها،
األمـر الـذي قـد يتسـبب بكارثـة كبرية
يف حـال تعرضها لالسـتهداف املبارش.
وأشـار الدكتـور كتـوب إىل أن عـدد
الجرحـى الذيـن اسـتقبلتهم "سـامز"

بلـغ يف يـوم  25مـن متـوز وحـده
أربعـة آالف جريـح ،عـدا عـن باقـي
املنظمات.
استنزاف للكوادر الطبية ونقص شديد
باألدوية
معـاون مديـر الصحـة يف إدلـب،
الدكتـور مصطفـى العيـدو ،أكـد مـن
جانبـه لعنـب بلـدي أن وضع املشـايف
يف محافظـة إدلـب صعـب جـ ًدا ،عازيًا
ذلـك إىل أسـباب عـدة.
االسـتهداف املمنهـج ملشـايف جنـويب
املحافظـة ،وخـروج نحـو  12مشـفى
بالكامـل عـن الخدمـة نتيجـة تعرضها
للقصـف املبـارش أو غير املبـارش،
ومـا صاحـب ذلـك مـن نـزوح ألكثر
مـن  500ألـف نسـمة مـن مناطـق
الجنـوب إىل الوسـط والشمال ،أدى
إىل تحمـل مشـايف مناطـق الشمال
را يفـوق طاقتهـا
والوسـط عبئًـا كبي ً
بأضعـاف ،فزيادة عـدد السـكان بنحو
نصـف مليـون نسـمة ،مـع مـا يعانونه
مـن أعـراض صحيـة نتيجـة تعرضهـم
للتهجير ،فاقـم مـن صعوبـة الوضـع
على املشـايف.
وتابـع العيـدو أنـه علاوة على ذلـك
فـإن اسـتمرار حملـة القصـف العنيفة
على املناطـق السـكنية يف محافظـة
إدلـب ،مـع ما تسـفر عنـه من سـقوط
ملئـات الجرحـى يوم ًيـا ،ميكـن أن
يُدخـل مشـايف املنطقـة بحالـة نقـص
شـديد جـ ًدا يف املسـتهلكات واألدويـة،
وإذا اسـتمر الوضـع على هـذا املنوال
فسـيؤدي إىل إرهـاق كبير واسـتنزاف
كامـل للكـوادر البرشيـة ألنهـا لـن
ليل
تسـتطيع العمـل بشـكل متواصـل ً
ونهـا ًرا.
تحذير من كارثة طبية قد تهدد أكثر
من  3.5مليون نسمة
أدت حملـة القصـف املسـتمرة منذ نحو
ثالثـة أشـهر على محافظـة إدلـب إىل
إخـراج أكثر مـن  32مركـ ًزا ومشـفى
عـن الخدمـة نتيجـة التدمير الكامل أو

الجـزيئ ،وفـق مـا أفـاد رئيس شـعبة
اإلعلام يف مديريـة صحة إدلـب ،عامد
الزهـران ،لعنـب بلدي.
وأضـاف الزهـران أنـه نتيجـة لذلـك
شـهدت املشـايف املوجـودة يف مناطق
الداخـل السـوري وأيضً ـا الحدوديـة
فضلا عما خلفته
ً
ريا جـ ًدا،
ضغطًـا كب ً
حـركات النـزوح.
فقد سـجل فريق "منسـقو االسـتجابة"
نـزوح أكثر مـن  650ألـف نسـمة منذ
بدايـة شـباط املـايض ولغايـة  14مـن
متـوز الحـايل ،وهو مـا أدى إىل ضغط
كبير على املنشـآت الصحيـة املوجودة
باملناطـق الداخلية والشمالية.
وأشـار الزهـران إىل أن إمكانيـات
املشـايف محـدودة بسـبب قلـة الدعـم،
إذ إنـه ومـع بداية عـام  2019انخفض
دعـم القطـاع الصحـي بنسـبة ،40%
كما ُعلّـق مؤخـ ًرا مشروع مديريـات
الصحـة مـن قبـل املانـح الـدويل.
ولفـت إىل أن "مديريـة صحـة إدلـب"
تقـدم حال ًيـا الدعـم لحـوايل  16مرك ًزا
طب ًيـا ،مبـا يف ذلـك مشـايف ومراكـز

غسـيل الـكىل ،ومراكـز تصويـر
الطبقـي املحـوري ،ومكافحـة السـل،
فجميـع هـذه املراكـز توقـف عنهـا
الدعـم ألسـباب مجهولـة ،وهـو مـا
زاد مـن مأسـاوية الواقـع الصحـي يف
محافظـة إدلـب.
وبين الزهـران أن أقسـام العنايـة
ّ
املركـزة يف جميـع املشـايف مشـغولة
رسة شـاغرة فيهـا ،نتيجـة
وال توجـد أ ّ
حـاالت الجـروح الخطيرة جـ ًدا التـي
يتـم إسـعافها للمشـايف الداخليـة
وأيضً ـا الرتكيـة ،جـراء حـاالت القصف
املكثـف.
كما أن مراكـز تصويـر الطبقـي
محـوري تسـتقبل يوم ًيـا أكثر مـن
 100حالـة تُقـدم لهـا الخدمات بشـكل
مجـا ين .
وحـذر الزهـران مـن أن إمكانيـات
املشـايف املحدودة جـ ًدا ،والدعـم القليل
املقـدم لهـا ،واسـتجابة املنظمات
الدوليـة "املخـزي" للوضـع اإلنسـاين
الطبـي يف املنطقـة ،سـتؤدي يف حـال
اسـتمر الوضـع امليـداين على مـا هـو

عليـه ،إىل كارثـة طبيـة قـد تهـدد أكرث
مـن  3.5مليـون نسـمة يقطنـون يف
محافظـة إدلـب.
وتتعـرض أريـاف إدلـب الجنـويب
والرشقـي ،وريـف حماة الشمايل،
لحملـة تصعيـد جـوي مكثفـة مـن
الطيران الـرويس والسـوري منـذ
نيسـان املـايض ،ازدادت وتريتهـا منـذ
أيـام.
ووثقـت منظمة األمـم املتحدة للشـؤون
اإلنسـانية (أوتشـا) مقتل مـا يزيد عىل
 400مـدين شمال غريب سـوريا خالل
األشـهر األخرية.
وتقـول روايـة النظـام وحليفه الرويس
إن القصـف يسـتهدف "إرهابيين" يف
املنطقـة ،ويـأيت ردًا عىل قصـف يطال
املناطـق املدنيـة الخاضعـة لسـيطرة
ا لنظا م .
لكـن منظمـة "الدفـاع املـدين"
واملنظمات الحقوقيـة توثق اسـتهداف
املناطـق املدنيـة البعيـدة عـن الجبهات
واملقـرات العسـكرية يف محافظة إدلب
وريفـي حماة وحلـب.

مؤسسة الحبوب تعزز نشاطها بمطاحن في ريف حلب
عنب بلدي  -ريف حلب
تواصـل املؤسسـة العامـة للحبـوب يف
ريـف حلب الخاضـع لسـيطرة املعارضة،
توسـيع مشـاريعها عرب افتتـاح مطاحن
جديـدة تتناسـب مع التطـور الخدمي يف
ا ملنطقة .
النشـاط األخير سـجلته املؤسسـة
بافتتـاح مطحنـة يف قريـة عين البيضا
التابعـة ملنطقـة جرابلـس ،يف  17مـن
متـوز الحـايل ،وذلـك بحضـور رئيـس
“الحكومـة السـورية املؤقتـة” ،عبـد
الرحمـن مصطفـى ،ورؤسـاء املجالـس
املحليـة يف ريـف حلـب الشمايل.
وتصـل الطاقـة اإلنتاجيـة ملطحنـة عين
البيضـا إىل  45ط ًنـا يوم ًيـا ،وبكلفـة

وصلـت إىل نصـف مليـون يـورو ،ومـن
املقـرر أن تغطـي حاجـة مـدن جرابلس
والبـاب والراعـي وقباسين مـن مـادة
الطحين ،بحسـب مديـر فـرع حلـب
للمؤسسـة ،عرفـان داديخـي.
وقـال داديخـي ،يف حديـث إىل عنـب
بلـدي ،إن ريف حلـب الشمايل الخاضع
لسـيطرة املعارضـة يضـم ثلاث مطاحن
افتتحتهـا مؤسسـة الحبـوب سـابقًا ،إىل
جانـب مطحنـة قيد اإلنشـاء.
وتوجـد هـذه املطاحن يف مدينـة األتارب
بطاقـة إنتاجيـة  45ط ًنـا ،ويف اعـزاز
ريا يف عين البيضا
بطاقـة  45ط ًنـا ،وأخ ً
بطاقـة  45ط ًنـا ،إىل جانـب مطحنـة
بزاغـة بطاقة  46ط ًنـا وهي قيد اإلنشـاء
ومـن املتوقـع افتتاحها مـع نهايـة العام

الحـايل ،بحسـب داديخي.
وأشـار مسـؤول املؤسسـة إىل أن هنـاك
مطحنتين متنقلتين يف بلدات قباسين
والغنـدورة بريـف حلـب ،ولكنهما ال
تعملان حال ًيا ،وتسـتخدمان يف الحاالت
الطارئـة ،وفـق قوله.
وتتضمن املؤسسـة العامـة للحبوب ثالث
رشكات ،وهـي الرشكـة العامـة للخـزن
والتسـويق ،والرشكـة العامـة للمطاحـن،
والرشكـة العامـة للمخابز ،وينبثـق عنها
أربعـة مراكـز للحبـوب ،متوزعـة يف
اعـزاز وعين البيضـا واألتـارب ،إضافـة
إىل وجـود خطـة تهـدف الفتتـاح مراكز
أخـرى يف املوسـم املقبـل يف كل مـن
اخرتيـن وعفريـن ومـارع.
كما أنهـا بصـدد افتتـاح ثالثـة مخابـز

خلال الفترة املقبلـة يف مناطـق بزاغـة
واخرتيـن والغنـدورة بريف حلـب ،وفقًا
ملديـر الفـرع يف املنطقـة.
وافتتحـت املؤسسـة العامـة للحبـوب
التابعـة للحكومـة السـورية املؤقتـة
ومقرهـا مدينـة عينتاب الرتكيـة ،يف أيار
مـن عـام  ،2014وتـم إحداث فـرع حلب
يف ذلـك الوقـت ،إىل جانب أفرعهـا الثالثة
يف محافظـات درعـا وحمـص وإدلـب.
ومـع سـيطرة النظـام السـوري على
معظـم املناطـق السـورية أغلقـت أفـرع
درعـا وحمـص ،كما تـم إيقـاف فـرع
إدلب بسـبب تدخلات "حكومـة اإلنقاذ"
وسـيطرتها عىل ممتلكات املركز ،بحسـب
داديخـي.
وتعتمـد املؤسسـة بتمويلهـا على

الصنـدوق الـدويل إلعادة إعامر سـوريا،
الـذي يتكفـل بتقديـم مـواد عينيـة مـن
القمـح وأكيـاس الخيـش واملطاحـن
واملخابـز وتجهيـزات مخربيـة وشـوادر
وغريهـا مـن املـواد املتعلقـة بعمـل
املؤسسـة.
"كان آخـر الدعـم املقـدم مـن الصندوق
الـدويل ،عبر تقديـم كلفـة  15ألف طن
مـن القمـح ،اسـتقبلت املؤسسـة منهـا
دفعـة لخمسـة آالف طـن يف حزيـران
املـايض ،وتعمـل املؤسسـة على رشاء
مـا يـوازي املشروع مـن قمـح املزارعني
لخلطـه وطحنه ثـم بيعه للمخابز بسـعر
مدعـوم يقـدر بــ  230دوال ًرا للطن وهو
أقـل مـن سـعر الدقيـق التريك بحوايل
 100دوالر" ،بحسـب داديخـي.
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ً
عندما ينعى مؤيدو الثورة قتيل من النظام
عمر الحريري

يف مطلـع العام الحايل ،قُتل اثنان
من قادة فصائل املعارضة سـابقًا
بشكل مجهول يف ريف درعا
الغـريب ،مل يتأخر الكثري ممن كان
يعـرف القتيلني أو عمل معهام عن
نعيهام واالستدالل بالكثري من
الشواهد من تاريخهام يف الثورة
السورية .شخص ًيا كانت املفاجأة
كبرية بالنسـبة يل ،فكال القتيلني
انضام لفرع األمن العسـكري التابع
للنظام بعد اتفاقية "التسـوية"،
ال بـل إن بعض الروايات املتقاطعة
تحدثـت أن اغتيالهام مرتبط بصفقة
فاشلة لبيع األسلحة .وجدت يف
هذه الحالة مشـهدً ا غري ًبا مل نعتده
سـابقًا يف الثورة ،عندما ينعى
ً
قتيل من النظام.
مؤيدوها
الفوىض األمنية تفشت يف درعا
بشكل أكرب ،وعمليات االغتيال
ً
قليل منها،
بدأت تطـال ،بعدد ليس
قادة الفصائل سـابقًا وتحديدً ا أولئك
الذين التحقوا بتشـكيالت النظام
بعد عملية "التسـوية" .وكام تكررت

االغتياالت أيضً ا تكرر أن ينعى
مؤيدو الثورة هؤالء القتىل ،ولعل
حالـة الجدل التي أثارها اغتيال
القيادي السابق يف "فرقة  18آذار"
التابعة للمعارضة ،فراس املساملة،
قبل عدة أيام ،لن تكون األخرية ،فهو
انضم للفرقة الرابعة التابعة لقوات
النظام بعد اتفاقية "التسوية".
من املستغرب جدً ا ظهور هذه
الحالـة التي تبدو جديدة كل ًيا ،إذ مل
نسـمع يو ًما بأحد مؤيدي النظام
ينعى ضابطًا منشـقًا عىل سبيل
املثـال ،فكيف ينعى مؤيدو الثورة
منشـقًا عنها ،إن صح التعبري،
لصالح النظام؟ األمر الذي دفع
بعض األصدقاء ممن "مارسوا"
هـذه الحالة إىل الحديث معي وتربير
وجهة نظرهم.
بعـد الكثري من النقاش واألخذ والرد،
أستطيع أن ألخص وجهة نظر
هؤالء ببعض األفكار.
منهـم من اختلط عليه الحابل
بالنابـل وأصبح ضائ ًعا بكل معنى
الكلمة .الطريقة التي سـيطر
فيهـا النظام عىل درعا ودور قادة

الفصائـل يف ذلك ،جعلت البعض
يفقـد الثقة بالجميع ومل يعد قاد ًرا
عىل االنحياز ألي طرف مسلح
يف درعا ،لذلك قرر االنحياز إىل
األشخاص بغض النظر عن الطرف
الـذي يوجدون فيه ،لذلك هو ميدح
بعـض القادة الذين كان يعرفهم
ويثـق بهم ،وإن انضموا إىل النظام
الحقًا ،وهو ذاته يشـتم بعض القادة
اآلخرين ،ليس ألي سـبب إال أنه مل
يكن يعرفهم سابقًا.
هنـاك من وجد أفرادًا من عائلته
وأصدقائه وأبناء بلدته يف صفوف
النظام فجـأة ،فغلبت عليه نزعته
العائلية والعشـائرية واملناطقية
عىل حسـاب نزعته الثورية ،فقرر
أن يجد لهؤالء املربرات تفاديًا للعداء
معهم .بعضهم أبدع يف التربيرات
حتى إن من يربر لهم ال يعرفون بها.
هنـاك أيضً ا من املدافعني عن هذه
النظريـة ،من ينطلق من فكرة أن
أولئـك الذين قُتلوا يف درعا هم
رسا مع انعدام
التحقـوا بالنظام ق ً
الخيارات املتاحة ،وبرشط عدم
مشاركتهم يف أي معارك خارجها،

مع التذكري املسـتمر بأنهم أسهموا
يف قطع الطريق عىل التمدد
اإليراين املفرتض يف جنوب سوريا.
رغـم إميان هذا الفريق بصحة وجهة
نظره ،تتناقض يف الواقع مع
الدوافع نفسـها التي دفعته لإلميان
بها ،فانضامم هؤالء العنارص إىل
النظام مل يسـهم يف إيقاف التمدد
اإليراين أو منع ارتكاب النظام
لالنتهاكات ،االعتقاالت وعمليات
التصفية مل تتوقف ،كام أن الفوىض
األمنية مرتسخة يف الكثري من املناطق.
رغم هذا الجدل ،لكن يف الواقع
مل يصل إىل مسـتوى أن ينعى أحد
ً
قتيل للنظام عىل
مؤيـدي الثورة
جبهات شامل سوريا .مل نصل إىل
هـذا املكان وليس من املنطق أن
يصل إليه أحد ألنه سـيتحول فو ًرا
إىل منـارص للنظام بقتله وإجرامه.
كأنهـا حالة من الفصل والتمييز
بني هـؤالء الذين التحقوا بالنظام
وقُتلوا داخل درعا ،وأولئك الذين
قُتلـوا خارجها .هنا بالضبط يجب أن
نسـأل عن سبب وجود هذا التمييز
ومن أين أتت هذه املعادلة ،عىل

الرغـم أن كال القتيلني من املفرتض
أنهما جنديان لدى النظام ال فرق
بينهام إال أين قُتال.
هـي فوىض بكل معنى الكلمة،
فوىض عىل املستوى العسكري
واملدين واإلعالمي والفكري،
اتفاقية "التسوية" التي تعد
األيام األخرية من عامها األول،
بعثرت الكثري من املفاهيم واملبادئ
الثورية .نحن اليوم بحاجة إىل
إعادة تعريف وإعادة توصيف ملا
جـرى ويجري وإعادة تثبيت مفاهيم
الثورة مرة أخرى.
يف الواقع النظام هو الرابح
من انضامم هؤالء العنارص إىل
صفوفه ،سـواء قاتلوا ً
فعل أم كانوا
أرقا ًمـا فقط ،قُتلوا أم مل يُقتلوا،
فهو يربح الرشخ الذي أحدثه يف
جسد الثورة عندما ينترص لنظرية
"املصالحة" بانضامم قادة الفصائل
إىل قواته ،يف اعرتاف رصيح منهم
بأحقية النظام عىل الثورة ،كام أنه
املنترص مبا بات ميلكه من معلومات
عن املعارضة خالل السنوات املاضية
ممن كان باألمس قائدً ا فيها.

بوتين ..وتجديد ذكرى أبي العالء

إبراهيم العلوش
يقف طه حسني حزي ًنا وهو يرقب الدمار
يف مدينة الشاعر الذي أحبه ،ومثلام قطع
املتطرفون رأس متثال أيب العالء املعري ،فإن
روسيا تقطع اليوم رؤوس أطفال املعرة
بقنابلها وتتهم من ينقذهم من القبعات
البيضاء باإلرهاب.
يف عام  1914نال طه حسني الدكتوراه من
جامعة األزهر ،ونرش أطروحته الشهرية
"تجديد ذكرى أيب العالء" ،وعاود نرشها
رشا بالتنوير ،وبأدب املعري،
طوال عقود مب ً
وبفلسفته التي ال تزال ح ّية إىل اليوم ،بينام
فلسفة بوتني الرافضة للحرية ،وللنقد
وللتساؤل ،تد ّمر مدينة املعري وتبرش أهلها
باملوت ،ففلسفة الديكتاتور الرويس ال
تؤمن إال بالقوة ،وتعترب قتل األطفال وتدمري
حا جديدً ا يف حروب الجيل
املستشفيات فت ً
الرابع أو الخامس.
ففي يوم االثنني الفائت 22 ،من متوز ،2019
أغارت الطائرات الروسية بشكل مفاجئ
وبتكتيك جديد يخفي عالمات قدوم الطائرات،
ويحرم املدنيني من فرصة الهروب بأرواحهم
وبأرواح أطفالهم ،باإلضافة إىل التكتيك
املبتكر ،وهو إعادة اإلغارة بعد وصول سيارات
اإلسعاف ومتطوعي القبعات البيضاء الذين
ينتشلون الجرحى والجثث من بني األنقاض،
وخلفت الغارات أكرث من  44شهيدً ا من املدنيني
حا ترتاوح حالتهم
الع ّزل ،وأكرث من ستني جري ً
بني املوت والحياة ،ومنهم عدد من املسعفني
والصحفيني ،وقد ثبت استشهاد واحد من
املسعفني عىل األقل حسب وكاالت أنباء.
ليس لدى أهل املعرة إال قرب أيب العالء الذي
يفتخرون بإنجازاته وبأشعاره ،باإلضافة إىل
جامعها الكبري وحاراتها الشعبية ،وسالل
القش العمقي والجزراوي والعدس والحلويات،
وما تيرس من حلم الحرية التي قاموا من أجلها

مع كل السوريني للتخلص من كابوس األسد
ومعتقالته ،التي غيبت املئات من أبنائهم منذ
الثامنينيات من القرن املايض.
بوتني يشرتك مع بشار األسد بتدمري املدن
السورية ،وبفلسفة احتقار الشعب واعتباره
عب ًئا عىل حكامه األذكياء والخالدين مبا تيرس
لهام من املذابح ،بينام يشرتك طه حسني مع
أيب العالء بتحديهام لعاهة العمى التي مل
تستطع إحباطهام ،وعملهام الجاد مل ينقطع
حتى ارتقى كل منهام أعىل قمم الفكر واألدب
يف عرصه ،فأبو العالء املعري تحدى الظلم
ورصاعات الحكام واالحتالالت املتنوعة ،وأىت
مبا مل يأت به األوائل ،وطه حسني الذي حفر
نفق العمى املظلم وصل إىل نور العلم واملعرفة
والقدرة عىل وضع األفكار موضع التساؤل غري
عابئ مبا تنهال عليه من التحديات والصعاب.
أبو العالء جاب البالد وتعلّم يف بغداد يف
القرن الخامس الهجري ،وتتلمذ عىل يد علامء
علم من أعالم العرص
عرصه وعاد إىل املعرة ً
والزمان ،متا ًما مثلام وصل طه حسني إىل قرب
أيب العالء يف خمسينيات القرن املايض وزي ًرا
للثقافة املرصية وهو يحمل منزلة عميد األدب
العريب ،وجاء إىل املعرة بخرية أدباء العرب يف
القرن العرشين ومفكريهم ،وأحيا ذكرى قرينه
وحبيبه أيب العالء املعري يف مدينة املعرة.
وبعد أكرث من ستني عا ًما من ذلك التاريخ
وصل بوتني ليجدد ذكرى أيب العالء ،وهو

يحمل القنابل والصواريخ ويحمل خطاباته
املعادية للحرية واملنارصة للطغاة ،ويردد أن
الحرية صارت نغمة قدمية وفاشلة ،وكل من
يطالب بالحرية هو عميل للغرب ،وجاءنا وهو
يبرش بعودة النازية وينهال عىل أطفال املع ّرة
ببضائعه القاتلة.
األمم املتحدة أعطت الروس إحداثيات املشايف
واملدارس ملنع األسد من قصفها ،ولكن املفاجأة
كانت أن الروس هم أنفسهم يقصفون األهداف
املدنية باسرتجال ييش باالستهانة بقيمة
اإلنسان ،وبحقوقه التي نص عليها اإلعالن
العاملي لحقوق اإلنسان ،ولعل الرئيس بوتني
يصاب بنوبة ضحك عندما يتم ذكر مثل هذه
اإلعالنات اإلنسانية ،التي تعيق عظمته ودخوله
التاريخ كهتلر وجنكيزخان وتيمورلنك.
مذبحة املعرة هذه جزء من محاوالت بوتني
واإليرانيني تفريغ سوريا من سكانها
الستيطان امليليشيات األجنبية ً
بدل من شعبها،
الذي يعيش فيها منذ آالف السنيني ،فالروس
كام يقول املعارض الرويس أندريه زوبوف من
حزب الحرية الشعبية ،يفتحون سوريا أمام
احتالل استيطاين إيراين جديد بعد أن نجحوا
يف العراق.
ويقول زوبوف ،حسبام أورد ترجمة كالمه
الناشط وأستاذ الرياضيات السوري يف روسيا
محمود الحمزة عىل صفحته يف فيسبوك،
سيمتد هذا االستيطان األصويل اإليراين إىل

أذربيجان والقوقاز وآسيا الوسطى ،وسيجعل
روسيا يف املستقبل محاطة بالنفوذ اإليراين،
ريا نتيجة مساندتها
وستدفع روسيا مث ًنا كب ً
للمذابح األسدية واإليرانية يف سوريا ،فعدا
عن الجرمية األخالقية بحق السوريني ،كام
يقول زوبوف ،هناك الجرمية االسرتاتيجية
بحق مستقبل روسيا التي ستكون محاطة
بامليليشيات األصولية اإليرانية ،يف الدول
السوفييتية السابقة ،التي ستخنق مستقبل
روسيا وستجعلها محارصة بهذا النفوذ الذي
يخطط له اإليرانيون وهم يحاولون استعادة
حدود الدولة الفارسية القدمية ومناطق
نفوذها.
رغم املجازر ،ستظل معرة النعامن مشغولة
بحلم الحرية ،وباسرتاحاتها التي تبدع ما لذ
وطاب من قشطة وعسل وحلويات ،وبعد
ألف عام من والدته ال يزال شاعرها أبو العالء
املعري محبوبًا ،وال تزال أشعاره تثري النقاشات
وترتجم إىل لغات العامل ،وال يزال كتاب طه
حسني "تجديد ذكرى أيب العالء" ،بعد أكرث من
قرن عىل صدوره يعاد طبعه ،وهو يجمع بني
عبقريتني نادرتني عرب ألف عام.
أما قنابل بوتني فال تزال تقتل املدنيني وتصطاد
األطفال ،وهي رمز الجتامع طاغيتني هام األسد
وبوتني ،وسيبقى عار جرامئهام راسخًا يف ذاكرة
السوريني ،ووصمة سوداء يف تاريخ العالقة بني
الشعبني السوري والرويس ملئات السنني املقبلة.

الرئيس الروسي فالدمير بوتين
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بالمزاج التركي

خمسـة عشر يو ًمـا قضاهـا مهدي يف
منزلـه الواقـع يف مدينـة اسـطنبول
الرتكيـة ،إذ بـات الخـروج بالنسـبة لـه
تهديـدً ا بالرتحيـل إىل مدينـة تشـانكيل
يف شمال غـريب تركيـا ،التـي منحتـه
حاميتهـا املؤقتـة حين تع ّذر ذلـك حيث
يقيم .
يقـول مهـدي لعنـب بلـدي (رفض نرش
اسـمه الكامـل ألسـباب أمنيـة) إنـه
خسر عملـه ودراسـته للغـة الرتكيـة
التـي وصـل فيهـا إىل املسـتوى الرابـع،
مدفو ًعـا بالخـوف مـن الرتحيـل بعـد
القـرارات الرتكيـة األخيرة ،التـي متنـع
حملـة بطاقـات الحاميـة املؤقتـة
(الكيملـك) مـن اإلقامـة يف واليات غري
الواليـة التـي حصلـوا على وثائقهـم
منهـا ،بينما يتعـرض من مل يسـتخرج
البطاقـة للرتحيـل إىل شمال سـوريا
عبر معبر بـاب الهـوى الحـدودي يف
واليـة أنطاكيـا جنـويب البلاد.
وكان وزيـر الداخليـة ،سـليامن صويلو،
قـال ،خلال حديثـه مـع مجموعـة من
اإلعالميين السـوريني ،يف  13مـن
متـوز الحـايل ،إن سياسـات جديـدة
سـتبدأ املؤسسـات الرتكيـة بتطبيقهـا
تجـاه املواطنين السـوريني يف تركيـا
يف املرحلـة املقبلـة ،ومتثلـت تلـك
السياسـات بعمليـات ترحيـل ونقـل
لالجئين السـوريني.
يقـول مهـدي ( 24عا ًمـا) ،إنـه دخـل
إىل تركيـا يف آب  ،2017وحينهـا كان
اسـتصدار بطاقـات الحاميـة املؤقتـة
سـاريًا يف اسـطنبول ،فقصـد مخفـر
منطقـة أفجلار للحصـول على موعـد
بعـد سـتة أشـهر للحصـول على
بطاقتـه ،ووفـق تعبيره فإنـه بعـد أن
قصـد املخفـر مـرة أخـرى يف شـباط
 ،2018أُبلـغ أن إصـدار البطاقـات قـد
ألغـي يف الواليـة بقـرار مـن إدارة
الهجـرة ،فاضطـر إىل إجـراء العمليـة
ذاتهـا يف واليـة تشـانكيل القريبـة.
محمـد ( 35عا ًمـا) ،يخشى مغـادرة
منزلـه يف مدينـة اسـطنبول ،إذ يحمـل
بطاقـة حاميـة مؤقتـة صـادرة عـن
دائـرة الهجـرة يف مدينـة الريحانيـة
جنـويب تركيـا.
ويؤكـد محمـد ،الـذي طلـب عـدم نشر
ً
كامل ،لعنـب بلدي ،أنـه مل يتوجه
اسـمه
إىل عملـه أيضً ـا ،منذ بدء تنفيـذ القرارات
الصـادرة بحـق الالجئين املخالفني.
وبينما يتخـوف محمـد ومهـدي مـن
النقـل القسري إىل واليتيهما ،تعـرض

أكرث من ألف شـاب سـوري للرتحيل إىل
محافظتـي إدلب وحلب شمال سـوريا،
وفـق ترصيـح وزيـر الداخلية سـليامن
صويلـو ،خلال لقـاء مـع تلفزيـون
 ""NTVاألربعـاء  24مـن متـوز.
الشـاب أمجـد طبليـة هـو أحـد الذيـن
تعرضـوا للرتحيل مـن مدينة اسـطنبول
إىل شمال سـوريا ،وفـق مـا أكـده يف
فيديو منشـور على موقع "فيـس بوك"
يـروى فيه قصـة ترحيله على الرغم من
امتالكـه وثيقـة الحاميـة املؤقتة.
ويقـول أمجـد يف الفيديـو ،إنـه كان
نامئًـا يف منـزل أقـارب لـه مبنطقـة
أكسراي التابعـة لبلديـة الفاتـح يف
اسـطنبول ،وخـرج إىل السـوق إلحضار
بعـض الحاجيـات ،فأوقفتـه الرشطـة
ومل تكـن الوثيقـة بحوزتـه آنـذاك.
اتصـل أمجـد بأخيـه إلحضـار الوثيقـة،
وطلـب أمجـد مـن الدوريـة االنتظـار
لحين وصولهـا ،لكنهـا رفضـت ذلـك،
بحسـب تعبيره ،ونقلتـه إىل مخفر آخر
بـدأ بإجـراءات ترحيلـه.
ووثقـت مواقـع التواصـل االجتامعـي
حـاالت احتجـاز لشـبان سـوريني
مبناطـق مختلفـة مـن اسـطنبول،
مثـل أسـنيورت وأكسراي وزيتـون
بورنـو وغريهـا ،باإلضافـة إىل تشـديد
اإلجـراءات حـول العمـل غير املرخـص
وفـرض الحصـول على أذونـات عمـل
بالنسـبة لألجانـب ،مـع اسـتثناء
السـوريني مـن نظـام الــ "الكوتـا"
التريك ،القـايض بتشـغيل خمسـة
عمال أتـراك مقابـل عامـل أجنبـي.
أربكـت هـذه الحملـة حسـابات آالف
السـوريني يف تركيـا عمو ًمـا ،ويف
خصوصـا ،التـي
محافظـة اسـطنبول
ً
تضـم أكرث مـن  667ألف الجئ سـوري،
وفـق أرقـام مفوضية الالجئين ،ال ميلك
قسـم كبير منهـم بطاقـات حاميـة
مؤقتـة تحمـل ختـم مديريـة هجـرة
اسـطنبول.
فأمجـد فقـد األمـل بالعودة السـتكامل
عملـه يف اسـطنبول ،ومحمـد أيضً ـا،
أمـا مهـدي فـكان يخطـط لتعلـم اللغة
الرتكيـة بإتقـان والحصـول على
الشـهادة التي تعـادل الشـهادة الثانوية
يف سـوريا ،قبـل إكمال دراسـته
ا لجا معيـة .
يقـول مهـدي إنـه اليـوم أمـام مفترق
طـرق ،إمـا العـودة إىل واليتـه والبـدء
من الصفـر فيهـا أو الخروج مـن تركيا،
وهـو مـا دفعـه إىل تقديـم طلـب لجوء
إىل فرنسـا "قـد يكـون األمـل األخري".

هل تفلح المعارضة السورية بمنع الترحيل؟
تأخـرت املعارضـة السـورية
الرسـمية (االئتلاف الوطنـي،
وهيئـة التفـاوض) يف اإلفصـاح
عـن موقفها تجـاه األزمـة األخرية
التي عصفـت بالالجئني السـوريني
يف تركيـا ،وجـاءت ترصيحاتهـا
متأخـرة عـن ترصيحـات وزيـر
الداخليـة الرتيك ،سـليامن صويلو،
التـي أعلـن فيهـا أمـام جمـع مـن
الصحفيين مـن السـوريني انطالق
الحملـة على املخالفين القاطنين
يف مدينـة اسـطنبول.
رئيـس هيئـة التفـاوض السـورية،
نصر الحريـري ،اعتبر يف مؤمتـر
صحفـي لـه يف  22مـن متـوز
الحـايل ،أن من حق أي دولـة تنفيذ
يرا إىل أن الهيئـة
قانونهـا ،مش ً
جاهـزة إليجـاد آلية تحفـظ حقوق
الالجئين السـوريني يف تركيـا
وبـذات الوقـت تراعـي القانـون
التريك.
وقـال الحريـري إنـه ينبغـي على
الجميـع الحصـول على البطاقـة

الخاصـة بالالجئين أو إقامـات
واحترام القوانين ،مضيفًـا "ال
نـرىض بـأي حـال مـن األحـوال
أن متـارس أي انتهـاكات أو أي
خروقـات أو إجـراءات ال تحترم
كرامـة وحقـوق املواطن السـوري،
ونحـن على تواصـل مـع الجانـب
التريك ،ومل نجـد مـن األصدقاء إال
كل تعـاون".
وأشـار الحريـري إىل أنـه خلال
وقـت قليـل سـتكون هنـاك صيغـة
مـن أجـل حـل هـذه املشـاكل دون
املزيـد مـن الحـوادث.
بـدوره التقـى رئيـس "االئتلاف
الوطنـي" املعـارض ،أنـس العبـدة،
بوزيـر الداخليـة التريك ،سـليامن
صويلـو ،يف  24من متوز ،ملناقشـة
وضع الالجئني السـورين ومسـائل
أخـرى متعلقـة بالشـأن السـوري.
ويف مؤمتـر صحفـي للحديـث
عـن االجتماع ومـا دار فيـه مـع
صويلـو 25 ،مـن متـوز ،صنـف
العبـدة وجـود السـوريني يف تركيا
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ضمـن ثالثـة تصنيفـات ،أولهـا
مـن هـم موجـودون ضمـن قانون
الحاميـة املؤقتـة والحاصلـون عىل
بطاقـة الحاميـة املؤقتـة (كيملك)،
ويف التصنيـف الثـاين السـوريون
املوجـودون بنظـام اإلقامـة،
والتصنيـف الثالـث مـن ليسـت
لديهـم قيـود عنـد الدولـة الرتكيـة
سـواء باإلقامـة أو بالحاميـة.
دعا رئيـس "االئتلاف" السـوريني
يف تركيـا لجعـل بقائهـم فيهـا
برا أنـه مـن خلال
قانون ًيـا ،معت ً
القانـون "ميكـن لنـا أن ندافـع
عـن أنفسـنا وعـن السـوريني"،
أمـا عكـس ذلـك "نكـون بوضـع
يصعـب الدفـاع فيـه عـن مصالـح
السـوريني".
وأشـار العبـدة إىل أن العـدد الكبري
مـن الالجئين يف تركيـا مل يقابلـه
الدعـم الـدويل مـن املطلـوب مـن
العـامل وأوروبـا بشـكل خـاص،
وهـذا مـا أحـدث ضغطًـا على
املـوارد وبخاصـة يف املـدن الكربى
كا سـطنبول .
وبـدأت الحكومـة الرتكيـة مؤخـ ًرا
بتسـوية األوضـاع القانونيـة
لالجئين بشـكل عـام بنـاء على
القانـون التريك ،بحسـب العبـدة،
مضيفًـا أنـه بعـد املرونة الشـديدة
يف تطبيـق قانـون الحامية حصلت
بعـض التجـاوزات والتعسـف،
يرا إىل أن السـوريني باملقابـل
مش ً
تحـت ضغـط شـديد مبـا يتعلـق
باملعيشـة واملـدارس واألطفـال،
لذلـك مل يعمـل الكثير منهـم
على متابعـة إجـراءات التغطيـة
القانونيـة ،بحسـب تعبيره.
وبين العبـدة أن الحـوار مـع
ّ
صويلـو كان على ثالثـة محـاور،
أولهـا الطلبـات اإلنسـانية العاجلة،
كالعائلات التـي لديهـا بطاقـات
حاميـة مـن محافظـات مختلفـة،
باإلضافـة ملوضـوع الرتحيـل،
وموضـوع املهلـة التـي اعتربهـا
غير كافيـة ،ال سـيام أن هنـاك
عائلات لـن تتمكـن مـن تسـوية
أوضاعهـا القانونيـة خلال فرتة ال
تتجـاوز الشـهر.
وعبر العبـدة عـن تخوفـه مـن
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ماذا تقول القوانين الدولية؟

تجيير موضـوع تطبيـق القانـون على
السـوريني يف تركيـا لجهـات أخـرى وأسـباب
أخـرى ،ألن هـذا خطري على السـوريني وخطري
على تركيـا ،بدوافـع أجنـدات سياسـية أو
أجنـدات أخـرى ،وهـذا التخـوف موجـود لـدى
الحكومـة الرتكيـة ،بحسـب تعبيره.
لجنة تنسيق رسمية مع األتراك
وقـال العبـدة إن مـن األمـور التـي أكـد عليهـا
أن تكـون هنـاك لجنـة تنسـيق رسـمية مـا بني
ربا أن
"االئتلاف" ووزارة الداخليـة الرتكيـة ،معت ً
هـذا أهم مـا توصل إليه خلال اللقاء ،فاملشـاكل
يرا
تحتـاج إىل جلسـات عمـل بني الجانبني ،مش ً
إىل اسـتجابة رسيعـة مـن الجانـب التريك،
حيـث وجـه الوزيـر بتشـكيل لجنـة مشتركة
مـا بين الجانبين ،على رأسـها معـاون وزيـر
الداخليـة ورئيـس قسـم الهجـرة ورئيـس قسـم
االندمـاج وعـدد مـن كبـار موظفـي الداخليـة
الرتكيـة.
وسـتكون اللجنـة من الجانب السـوري برئاسـة
رئيـس االئتلاف ،أنـس العبـدة ،الذي أضـاف أنه
سـتكون هناك طـرق اتصـال ما بني كل سـوري
موجـود برتكيـا واالئتلاف مـن أجـل إيصـال
صوتـه وطلباتـه ،واللجنـة تقـوم بإيصـال هـذا
يرا إىل أن تركيـا راغبـة بالحصول
الصـوت ،مش ً
على قناة واحـدة وموحـدة مع السـوريني ،وأن
االئتلاف وضـع البنيـة األوىل لهـذه القناة.
وعـن آليـة عمـل اللجنـة ،قـال محمـد نذيـر
مكتبـي ،منسـق لجنـة الجاليـات يف االئتلاف،
إن أوىل جلسـاتها سـتعقد خلال األيـام القليلة
املقبلـة ،بهـدف وضـع تصـور آلليـات العمـل
وإيجـاد حلـول "معقولـة" ،وبحـث التعـاون
مـع الجانـب التريك لتذليـل العقبـات أمـام
السـوريني ،ودعمهـم ليكونـوا تحـت "مظلـة
القانـون".
واعتبر ،يف حديـث إىل عنـب بلـدي ،أن "عـبء
السـوريني املوجوديـن يف تركيـا" ال تسـتطيع
جهـة مبفردهـا أن تتحملـه ،وينبغـي أن يكـون
هنـاك تعـاون مع كل الجهـات املعنيـة يف تركيا.
وعبر مكتبـي عن عدم وجـود مخـاوف حقيقية
على السـوريني املوجوديـن تحـت بنـد الحامية
املؤقتـة يف تركيـا ويحملـون وثيقـة "الكيملك"،
حـا أن املشـكلة تكمـن فقـط مـع أولئـك
موض ً
الذيـن ال ميلكـون أي أوراق قانونيـة ،وهـم
غير مسـجلني وغير معروفني مـن أيـن ومتى
وكيـف دخلـوا إىل البلاد ،مـا يجعلهـم يف حكم
املهاجريـن غير الرشعيين ،الذيـن يشـكلون
حالـة أمنيـة ال ميكـن ألي دولة التغـايض عنها،
وفـق تعبريه.
ووعـد مكتبـي ببـذل جهـود إضافيـة لدعـم
أصحـاب الظـروف الخاصـة ،ومحاولـة إيصـال
حاالتهـم إىل الجهـات الرتكيـة املعنيـة لحلهـا،
و"نأمـل أن تكـون هنـاك ردود إيجابيـة".

بالتزامـن مـع عمليـات ترحيـل قسـم مـن
الالجئين السـوريني يف تركيـا ،نشرت
مديريـة هجـرة اسـطنبول يف  22مـن متوز
حـا باللغـة العربيـة رشحـت خاللـه
توضي ً
رشعنـة عمليـات الرتحيـل هـذه.
وجـاء يف البيـان" :وفقًـا للمادة  33مـن
الئحـة الحاميـة املؤقّتة ،فإن السـوريني يف
بلدنـا ملزمـون باالمتثـال بالقوانين التـي
تضعهـا املديريـة العامـة إلدارة الهجـرة
واملحافظـات ،وإن انتهـاك هـذه القوانين
سـيتعارض مـع متطلّبـات النظـام العـام".
وأضـاف البيـان أن "القيـام باإلخلال
بالنظـام العـام يعـد أحـد أسـباب إلغـاء
الحاميـة املؤقّتـة مبوجـب املـادة الثامنة من
قانـون الحاميـة املؤقّتـة ،ويف هذا السـياق
فـإذا كنـت تريـد الذهـاب مـن محافظـة
إىل أخـرى غير التـي تـم تسـجيل (بطاقـة
الحاميـة املؤقّتـة) فيهـا يجـب التقـدّ م
بطلـب إىل إدارة الهجـرة أو الوحـدات املعنية
للحصـول على إذن سـفرّ ،
وإل سـوف يتـم
اتخـاذ اإلجـراءات اإلداريـة والقضائيـة
بحـق املخالـف ،مبـا يف ذلـك إلغـاء الحامية
املؤ قّتـة”.
وتـأيت السياسـة الرتكيـة هـذه رغـم وجود
مجموعـة مـن القوانين الدوليـة امللزمـة
بواجـب حاميـة الالجئين أو طالبـي اللجوء
مـن إعادتهـم إىل األماكـن التي قـد تتع ّرض
فيهـا حياتهـم أو حرياتهـم للخطـر ،وهـو
مـا ينطبـق على عمـوم الالجئين الذيـن
قدمـوا مـن مناطـق الحـروب والنزاعـات
املسـلحة سـواء كان لجوؤهـم سياسـ ًيا أو
إنسـان ًيا.
وقـد صادقـت تركيـا على العديـد مـن
االتفاقيـات الدوليـة التـي تكفـل حاميـة
الالجـئ مـن العـودة القرسيـة ،أو كل مـا
قـد يهـدد حياتـه للخطـر ،أو يعرضـه ألحـد
صنـوف التعذيـب أو االنتهـاك.
مدير "املركـز السـوري للعدالة واملسـاءلة"،

محمد العبد الله

مدير "المركز السوري للعدالة
والمساءلة"

محمـد العبـد اللـه ،تحـدث لعنـب بلـدي عن
وجهـة نظـر القانـون الـدويل مـن عمليـات
الرتحيـل التـي تقـوم بهـا تركيـا بحـق
الالجئين السـوريني ،ومغبـة إجبارهـم عىل
توقيـع "وثيقـة العـودة الطوعيـة".
وأكـد العبـد اللـه أنـه ومبوجـب "القانـون
الـدويل العـريف" مينع مبـدأ "عـدم اإلعادة
القرسيـة" أي دولـة مضيفـة مـن إعـادة أي
شـخص إىل بلـده ،سـواء كان طالـب لجـوء
ً
حاصلا على اللجـوء ،دون األخـذ بعين
أو
االعتبـار إن كان قـد دخـل إىل هـذه الدولـة
بشـكل قانـوين أو غير قانـوين.
وينـص مبـدأ "عـدم اإلعـادة القرسية" عىل
أنـه ال ميكـن إعـادة أي شـخص إىل بلـد
ميكـن أن يُواجـه فيـه خطـ ًرا على حياتـه،
سـواء كان ذلـك الخطـر عليـه كشـخص،
كأن يكـون ناشـطًا ولـه وضـع خـاص ،أو
كان خطـ ًرا عا ًمـا كأن يكـون قـد قـدم مـن
حا.
بلـد تشـهد حر بًـا أو نزا ًعـا مسـل ً
وبنـاء على ذلـك تُعتبر عمليـة إعـادة
الالجئين السـوريني إىل بلدهـم انتهـا كًا
للقانـون الـدويل ،والتفاقيـة الالجئين لعام
 1951التـي تعـد الدولـة الرتكية طرفًـا فيها.
وأشـار العبـد اللـه إىل أن مـا يحصـل أحيا نًا
هـو االلتفـاف على مثـل هـذه االتفاقيـات،
كأن يتـم إجبـار الالجئين على توقيـع
ورقـة تُفيـد بأنهـم يرغبـون بشـكل طوعـي
بالعـودة إىل بلدهـم ،وهـو مـا عمـدت إليـه
تركيـا من خلال إجبـار الالجئني السـوريني
على التوقيـع على مـا أسـمته "وثيقـة
العـودة الطوعيـة".
وبين العبـد اللـه أن إجبـار أي طـرف على
ّ
التوقيـع على مثـل هـذه الورقـة يدخـل
ضمـن اإلجـراءات املحظـورة مبوجـب
القانـون الـدويل ،و يُعتبر انتهـا كًا.
ولفـت إىل أنـه يف بعـض الحـاالت التـي

تحـدّ ث عنهـا الجئـون سـوريون مرحلـون،
سـجلت مامرسـات إجبـار جسـدي ومـادي
ُ
مـن أجـل توقيعهـم عىل هـذه الوثيقـة ،من
خلال االعتـداء عليهـم بالضرب أو تقييدهم
باألصفـاد ،كما كان يُطلـب منهـم التوقيـع
على الوثيقـة دون السماح لهـم بقراءتهـا
واالطلاع على محتواهـا.
وأوضـح العبـد اللـه أنـه حتـى اإلجـراءات
التـي قـد ال تصـل إىل حـد اإلجبـار املادي أو
الجسـدي على الرتحيـل ،والتـي قـد تشـمل
عمليـات التضييـق عىل الالجئين وحرمانهم
مـن ظـروف عمـل أو إقامـة مناسـبة،
أو مـن تسـجيل زواجهـم ووالداتهـم ،أو
إرسـال أوالدهـم إىل املـدارس ،أو كل مـا
يكـون هدفـه ثنـي الالجئين عن القـدوم أو
إجبارهـم على العـودة يُعد محظـو ًرا ،فكيف
هـو األمـر يف حـاالت التوقيـف واالعتقـال
والرتهيـب بهـذه الطريقة ،الف ًتـا إىل أن ذلك
يشـمل حتـى املخالفين منهـم ،فمهما كان
وضـع الالجـئ القانـوين ال ميكـن ترحيلـه.

اتفاقيـة  1951وبروتوكولهـا لعـام ،1967
ويف حـال انتهاك أي دولة ملبـدأ عدم اإلعادة
القرسيـة يحـق للمفوضيـة أن تسـتجيب
عبر التدخـل مـع السـلطات املختصـة.
محمـد العبـد اللـه أشـار يف حديثـه لعنـب
بلـدي إىل أن الضغـط األكبر والعملي يف
مثـل هـذه الحـاالت يكـون عـن طريـق
الضغـط على املانحني بعـدم مسـاعدة هذه
الدولـة ملـا تقـوم بـه مـن عمليـات إعـادة
قرسيـة ،إذ إنـه عـادة مـا تحصـل الـدول
املسـتضيفة لالجئين على مسـاعدات مـن
األمـم املتحـدة أو مـن دول أخـرى ،ويف
الحالـة الرتكيـة تحصـل عىل مسـاعدات من
االتحـاد األورويب.
كما ميكـن ألهـايل األشـخاص الذيـن متت
إعادتهـم قرس يًـا وتعرضـوا النتهـاكات
الحقًـا يف سـوريا ،أن يرفعـوا دعـاوى ضـد

إجراءات بديلة عن الترحيل
يُفترض بالدولـة املسـتضيفة يف مثـل
هـذه الحـاالت ،وفقًـا ملحمـد العبـد اللـه،
أن تعمـل على تسـوية وضـع الالجئين
القانـوين ،وأن تطلـب منهـم أن يقومـوا
بالتسـجيل ،وأن يأخـذوا بطاقـة الحاميـة
املؤقتـة ،أو أن يدفعـوا غرامـة ماليـة ،ومـا
إىل ذلـك مـن إجـراءات ،إذ إن عبء تسـوية
الوضـع القانـوين يقـع على عاتـق الدولـة
املسـتضيفة ،وليـس على عاتـق الالجـئ
نفسـه ألنـه ليـس بإمكانـه تغيير قوانين
هـذه الدولـة.
وتابـع العبـد اللـه أن تركيـا ليسـت الدولـة
الوحيـدة التـي عمـدت إىل مثـل هـذه
اإلجـراءات بحـق الالجئين السـوريني ،إذ
إن لـدى لبنـان أيضً ـا الكثير مـن اإلجراءات
التمييزيـة بحقهـم ،التـي يكـون هدفهـا
ثنـي الالجئين السـوريني عـن البقـاء
وإجبارهـم على العـودة ،وهـو مـا يدخـل
ضمـن اإلجـراءات املحظـورة ألنهـا تتضمـن
نو ًعـا مـن اإلكـراه على العـودة القرسيـة.

بموجب "القانون
الدولي العرفي" يمنع
مبدأ "عدم اإلعادة
القسرية" أي دولة
مضيفة من إعادة أي
شخص إلى بلده

ما الحلول المطروحة أمام الالجئين
ا لمر حلين ؟
تُشرف "املفوضيـة السـامية لألمـم املتحدة
لشـؤون الالجئين" على تطبيـق االتفاقيات
الخاصـة بحظـر العـودة القرسيـة لالجئني،
ومـن املمكـن أن تضغـط على دولـة تعتبر
أنهـا متـارس العـودة القرسية.
تعمـل "املفوضيـة السـامية لألمـم املتحـدة
لشـؤون الالجئين" بصفتهـا الـويص على

حكومـات الـدول التـي قامـت بعمليـات
الرتحيـل ،إذا تـم إثبـات ذلـك ،ومـن ضمـن
اإلجـراءات املتاحـة أيضً ـا يف هـذه الحاالت،
وفقًـا للعبـد اللـه ،أن يرفـع األشـخاص
املرحلـون أنفسـهم دعـاوى إلعادتهـم إىل
حلـوا منهـا ،وذلـك يف حـال
الدولـة التـي ُر ّ
كانـت تلـك الدولـة دولـة قانـون ومتتلـك
ً
عـادل .
قضـاء
ففـي الواليـات املتحـدة األمريكيـة على
سـبيل املثـال ميكـن لقـرار محكمـة أن
يفسـخ قـرار دائـرة الهجـرة عندمـا تحـاول
ترحيـل أحد األشـخاص ،إذ بإمـكان املحكمة
يف هـذه الحالـة أن تتدخـل وتقـوم بإعطاء
رغما عـن دائـرة الهجـرة.
الالجـئ إقامـة
ً
ولكـن العبـد اللـه عبر عـن عـدم ثقتـه
بتحـرك القضـاء التريك بهـذه الصيغـة ،إذ
إن الحلـول يف هـذا البلـد تتـم عـادة مـن
خلال الوسـاطات السياسـية أكثر منهـا
عبر آليـات قانونيـة ،بحسـب تعبيره.

اتفاقيات دولية تكفل حماية
الالجئ صادقت عليها تركيا
اتفاقية عام  1951الخاصة بوضع الالجئين
تكفـل هـذه االتفاقيـة بشـكل أسـايس وفقًـا
للمادة ( )33منهـا مبـدأ "عـدم اإلعـادة
القرسيـة" الـذي مينـع إعـادة األشـخاص إىل
أماكـن قـد يتعرضـون فيهـا لالضطهـاد ،أو
التعذيـب ،أو املعاملـة القاسـية أو الالإنسـانية
أو املهينـة أو الخطـر على حياتهـم ،وتعتبره
ملز ًمـا.
صـادق على االتفاقيـة  145دولـة ،وهـي
تسـتثني فقط األشـخاص الذين ارتكبـوا جرائم
ضد السلام ،أو ضـد اإلنسـانية ،أو جرائم حرب،
أو جرائـم جسـيمة غير سياسـية خـارج بلـد
ا للجوء .
وتـم تضمين مبـدأ "عـدم اإلعـادة القرسيـة"
أيضً ـا يف بروتوكـول االتفاقيـة لعـام ،1967
الـذي يزيـل العامـل الزمنـي والجغـرايف منها،
لتنطبـق على الالجئين مـن دون أي حـدود
جغرافيـة.
اتفاقية مناهضة التعذيب لعام 1984
تنـص املـادة ( )3مـن هـذه االتفاقيـة على أنه
"ال يجـوز ألي دولـة طرف أن تطرد أي شـخص

أو أن تعيـده أو أن تسـلمه إىل دولـة أخـرى،
إذا توفـرت لديهـا أسـباب حقيقيـة تدعـو إىل
االعتقـاد بأنـه سـيكون يف خطـر التعـرض
للتعذيـب ،وتراعـي السـلطات املختصـة لتحديد
مـا إذا كانـت هـذه األسـباب متوفـرة ،جميـع
االعتبـارات ذات الصلـة ،مبـا يف ذلـك ،يف حالة
االنطبـاق ،وجـود منـط ثابـت مـن االنتهاكات
الفادحـة أو الصارخـة أو الجامعيـة لحقـوق
اإلنسـان يف الدولـة املعنيـة".
العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية
والسياسية لعام 1966
تنص املـادة ( )13مـن العهد الخـاص بالحقوق
املدنيـة والسياسـية على أنـه "ال يجـوز إبعـاد
األجنبـي املقيـم بصفـة قانونيـة يف إقليم دولة
طـرف يف هـذا العهـد إال تنفيـ ًذا لقـرار اتخـذ
وفقًـا للقانـون ،وبعـد متكينـه ،مـا مل تحتـم
دواعـي األمـن القومـي خلاف ذلك ،مـن عرض
األسـباب املؤيـدة لعـدم إبعـاده ومـن عـرض
قضيتـه على السـلطة املختصـة أو على مـن
خصيصـا لذلـك ،ومـن توكيل
تعينـه أو تعينهـم
ً
مـن ميثلـه أمامهـا أو أمامهـم".
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محطات السياسة التركية تجاه الالجئين السوريين
منـذ بدايـة الثـورة السـورية اتخـذت
الحكومـة الرتكيـة سياسـة األبـواب
املفتوحة ،وشـبهت السـوريني القادمني
إىل البلاد باملهاجريـن وأن األتـراك هـم
األنصـار.
ترصيحـات الرئيـس الرتيك كانـت دامئًا
مشـجعة لقـدوم السـوريني وأن تركيـا
سـتكون بجانبهـم دامئًا.
أول مجموعـة مـن الالجئين عربت نحو
تركيـا يف نيسـان  2011وكانـت مؤلفة
شـخصا إىل واليـة هاتـاي
مـن 252
ً
الحدوديـة الرتكيـة ،بحسـب مـا ورد يف
تقرير منظمـة إدارة الكـوارث والطوارئ
الرتكيـة (أفـاد) الـذي نشر يف .2014
تدفق الالجئين
اسـتقبلت بعدها تركيـا مجموعات أكرب
مـن الالجئين بعـد حصـول الحـوادث
األوىل لالنشـقاق عـن قـوات النظام يف
مدينـة جشر الشـغور بريـف إدلب.
صحيفـة القـدس العـريب ذكـرت حينها
أن عشرات اآلالف من املدنيين فروا نحو
تركيـا خوفًا مـن عمليـات انتقامية بعد
مقتـل  120جنديًا يف جرس الشـغور.
زيـادة أعـداد الالجئين دعـت الحكومة
الرتكيـة الفتتاح عدد مـن املخيامت داخل
الحـدود ووفـرت لالجئين خدمـات عن
طريق مؤسسـات الهلال األحمر الرتيك
وهيئة اإلغاثة اإلنسـانية ومنظمـة إدارة
الكوارث والطـوارئ الرتكيـة (أفاد).
بقي عـدد من السـوريني داخل املخيامت
والجزء األكبر منهم توجهـوا نحو املدن
الرتكيـة محاولين بدء حيـاة جديدة لهم
يف تركيا.
رئيسـا
كان
الذي
أردوغـان،
طيـب
رجب
ً
للـوزراء خلال تلـك الفترة ،قـال خالل
مؤمتـر صحفـي يف  10مـن حزيـران
" ،2011ال نيـة لرتكيـا بإغلاق األبواب
يف وجـه الالجئين ،مـا يحـدث يف
سـوريا أمـر محـزن للغايـة ونتابـع
األحـداث هنـاك بقلـق".

يف  30مـن كانـون األول  2012تحـدث
أردوغـان خلال خطـاب له وهـو يضع
علـم الثـورة على كتفـه مـع مجموعة
مـن الالجئين السـوريني يف مخيـم
أكجـاكايل القريـب مـن مدينـة شـانيل
أورفـا يف جنـوب رشق تركيـا برفقـة
رئيسـا لالئتالف
معاذ الخطيب الذي كان
ً
السـوري املعـارض.
وقال حينهـا إن "عدد السـوريني يف كل
تركيـا بلغ  220ألـف سـوري بينهم 150
ألفًا داخـل املخيامت".
وتابـع" ،رمبـا لـن نسـتطيع تأمين
منازل بترف منزل يف سـوريا هنا لكننا
سـنبذل قصـارى جهدنا لتأمين األفضل
لكـم ( )...نحـن إخوة وجيران أمتنى أن
نكـون معكـم حتـى النهاية".
واسـتم ّر تدفـق الالجئين عقـب ذلـك
بشـكل كبري إذ وصل عددهم عـام 2015
إىل مليـون ونصف املليـون ،وفق التقرير
السـنوي الصادر عن املفوضية السـامية
لألم املتحـدة لشـؤون الالجئني.
ومنـذ ذلـك الحين حتـى عـام 2019
الحايل تضاعـف العدد ليصبـح أكرث من
 3.6مليـون وفـق إحصائيـات مفوضية
األمـم املتحـدة لشـؤون الالجئني.

القانونيـة ،ومـن ذلـك صالحيـة جـواز
السـفر وصحتـه بعـد انتشـار مزورين
لجميع الوثائـق ،وبدأ حينها السـوريون
يدركـون مشـكلة الوثائـق التـي
يعيشـونها ،وواجـه
بعضهم عقبـات يف مغـادرة تركيا لعدم
امتالكهم وثائق رسـمية.
القانون التريك يقول إنه على األجنبي
املقيـم يف تركيـا ألكثر مـن ثالثـة
حـا رسـم ًيا
أشـهر أن يحمـل ترصي ً
لإلقامـة يف البلاد.
ويف ترشيـن األول مـن العـام  2014أقر
الربملـان التريك قانونًـا يقضي بتأمني
جـر مـن
الحاميـة املؤقتـة لـكل مـن يه ّ
بلاده ويلجـأ إىل تركيـا التـي سـتمنحه
حـق البقاء يف تركيـا إىل أن يقرر العودة
بنفسـه إىل بلـده دون أي إكـراه.

الحماية المؤقتة
يف العـام  2013انتقـل ملـف منـح
تصاريـح إقامـة السـوريني مـن مراكز
الرشطـة إىل دوائـر الهجـرة التـي تتبـع
لـوزارة الداخليـة التريك ،وبذلـك ُعلّقت
ملفـات عدد مـن السـوريني مـن حملة
ينـح
دفتر اإلقامـة األزرق الـذي كان ُ
للسـوريني املقيمين.
خسر بعـض السـوريني إقاماتهـم
واضطـروا ملغـادرة تركيـا للحصـول
على ختـم دخـول جديـد ليتمكنـوا من
الحصـول على إقامة عـن طريـق دائرة
الهجـرة التـي أنشـئت حديثًـا.
ويف بدايـة العـام  2015بدأت السـلطات
بالتدقيـق على أوضـاع السـوريني

ومكنـت هـذه الوثيقـة السـوريني مـن
تسـجيل الطالب يف املـدارس ،ومراجعة
املشـايف ،والتنقـل عرب الطائـرة ،وإجراء
جميـع املعاملات يف مؤسسـات الدولة
الرتكية.
فيزا في وجه السوريين
خلال فرتة زيـادة أعـداد السـوريني يف
تركيـا بـدأ العديـد منهـم باالنتشـار يف
املـدن الكبرى ناقلين معهـم أعاملهم،
وتغاضـت الحكومـة الرتكيـة لفترة
مـن الزمن عـن الوضـع القانـوين لهذه
املشـاريع.
يف مرحلـة الحقـة بـدأت السـلطات
بالتدقيـق وتطبيـق القانـون ،إذ وفـرت
الدولـة تسـهيالت لحصـول السـوريني
أصحـاب وثيقـة الحاميـة املؤقتـة عىل

إذن العمـل لكنهـا اشترطت تحقيـق
رشط خمسـة موظفين أتـراك مقابـل
موظف واحـد داخل الشركات التي تريد
الحصـول على إذن عمـل.
ويف ترشيـن األول  2015أقـرت وزارة
الداخليـة الرتكيـة قرا ًرا يقضي برضورة
حصـول السـوريني املقيمين يف تركيـا
على “إذن سـفر” من دوائـر الهجرة يف
املـدن والبلدات ،كرشط أسـايس للسـفر
الداخلي ضمـن أراضيهـا بـ ًرا أو ج ًوا.
ويف كانـون الثـاين  2016فرضـت
تركيـا تأشيرة دخـول على املواطنين
السـوريني ،وذكـرت وزارة الخارجيـة
الرتكيـة حينها أن فـرض التأشيرة جاء
للحـد من عدد السـوريني الذيـن يصلون
بشـكل غير مبـارش مـن بلـدان أخـرى
مثـل لبنـان أو مصر.
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أنواع اإلقامات التي يحملها السويون في تركيا

الحماية المؤقتة (الكيملك)

اإلقامة السياحية

إقامة العمل

تُ نح للسـوريني الذيـن دخلـوا األرايض الرتكيـة بطريقة
غير رشعيـة ،أو الذين دخلوها بطريقة رشعيـة وتجاوزوا
املـدة املحددة السـتصدار إقامات سـياحية.
يسـتطيع حامـل بطاقـة الحاميـة املؤقتة االسـتفادة من
حقـوق التعليم والرعاية الصحية واملسـاعدات وإذن العمل،
حسـب تعليامت وزارة العمـل ،إضافة إىل تسـجيل املواليد
وتثبيـت الـزواج والطالق والوفـاة وحق البقـاء يف تركيا.
ويتمكـن حامـل البطاقـة مـن فتح حسـاب بنكي أيضً ا،
وإجـراء عقـود اآلجـار والكهرباء واملـاء والغـاز والهواتف
النقالـة ،وتعترب مبثابـة تأمي ًنا يحق لحاملهـا تلقي العالج
يف أي عيـادة أو مستشـفى حكومـي مقابـل رضائـب
منخفضـة الثمن.

اإلقامـة السـياحية مـن أكثر أنـواع اإلقامات شـيو ًعا يف
تركيـا ويسـتطيع حاملهـا املكـوث يف تركيـا طـوال مدة
اإلقامـة ،كام يسـتطيع حاملها السـفر والعـودة إىل تركيا
متـى شـاء دون أي قيـود ودون فيزا.
وتتيـح اإلقامـة السـياحية لحامليهـا الحصول على رقم
هويـة كونهـا مطلوبة يف الكثير من املعاملات الداخلية،
والدخـول والخـروج مـن تركيـا دون الحصـول على فيزا
تركيـة وبـدون دفـع غرامـة أو مخالفـة ،إضافـة إىل فتح
حسـاب مصريف يف جميـع البنـوك الرتكيـة والعامليـة،
وتأجيـل خدمـة الجيـش اإللزامية بالنسـبة للسـوريني.

متنـح حاملهـا حـق اإلقامـة يف تركيـا دون أي مسـائلة
قانونيـة ،وحـق التقديم على الجنسـية الرتكيـة بعد مدة
خمـس سـنوات بشرط أن تكـون إقامـة دامئـة يف تركيا
دون انقطـاع أكثر مـن سـتة أشـهر خـارج تركيا.
كما متكـن حاملهـا مـن البقـاء خـارج تركيـا ملـدة غري
محـددة أي دون التقيـد يف مـدة معينـة داخـل أو خـارج
تركيا .
ويسـتفيد حاملها مـن التأمينـات االجتامعيـة والخدمات
الطبيـة بحسـومات تصـل اىل  80%يف املشـايف الخاصة
والصيدليـات وتصـل اىل  100%يف مشـايف الدولة.
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الذهب التركي في ريف حلب ..ضمان أم إلغاء للسوري
دخل الذهب المصاغ ضمن جملة التبادالت التجارية التي تجري بين المجالس المحلية في منطقة ريف حلب الشمالي ،الخاضعة لسيطرة فصائل
المعارضة السورية المدعومة من تركيا ،وبين الواليات التركية وخاصة القريبة من الحدود.
أساور من ذهب في إحدى المحالت في ريف حلب الشمالي ( 2019فيس بوك)

عنب بلدي  -ضياء عودة
شـهدت أسـواق الذهـب يف ريـف حلـب
جمـودًا ملحوظًـا خلال السـنوات
املاضيـة ،بسـبب املعـارك التي شـهدتها
املنطقـة بين عدة أطـراف قبل سـيطرة
الفصائـل عليهـا وطـرد تنظيـم "الدولة
اإلسلامية" مـع نهايـة العمليـات يف
آذار .2017
وبعـد االسـتقرار االقتصـادي يف املنطقة
مؤخـ ًرا ،تحـرك السـوق وبـدأ مواطنـون
بتبـادل الذهب وبيعـه ورشائـه واقتنائه،
يف ظـل مواجهتهـم صعوبـات عديـدة
أبرزهـا تأمين الذهـب وصياغتـه ،األمـر
الـذي دفـع املجلـس املحلي يف مدينـة
اعـزاز بريـف حلب الشمايل إىل تشـكيل
نقابـة للصاغـة تابعـة للمكتـب التجاري
يف املجلـس بحضـور وفد تـريك ،يف 26
مـن حزيـران املايض.
وبحسـب مـا قـال املجلـس املحلي يف
مدينـة اعـزاز عبر صفحتـه على "فيس
بوك" عقـب افتتـاح النقابة ،فـإن الهدف
منهـا هـو ضبـط األسـعار واملخالفـات
والغـش يف الذهـب إىل جانـب مسـاعدة
الصاغـة بتأمين الذهـب عبر تركيـا
بشـكل نظامـي.
تأسيس النقابة بعد انتعاش تجارة
الذهب
الذهـب يف ريـف حلـب كان يتوفـر عبر
طريقتين ،األوىل بنقلـه مـن قبـل صاغة
كانـوا سـابقًا يعملـون يف مناطق أخرى،
وأحيانًـا يتـم إدخالـه من مناطق سـيطرة
النظـام ،وسـط صعوبات يجدهـا الصاغة
يف إرسـال الذهـب إىل مناطـق النظـام
مـن أجـل صياغتـه ،وأبرزهـا التفتيـش
على الحواجـز واألتـاوات املفروضة عىل
تلـك العمليـات ،بحسـب مـا قـال رئيـس
املكتـب التجـاري يف اعـزاز ،إبراهيـم
دربالـة ،لعنـب بلدي.

دوالر أمريكي
الذهب 21

23100

أمـا الطريقـة الثانيـة فهي دخـول الذهب
عبر تركيا بطـرق غير نظاميـة ،ونتيجة
ذلـك انتشر الذهـب املـزور واملغشـوش
يف السـوق املحلية.

النقابة مشكلة من
خمسة صياغ ذوي
خبرة ،يترأسها شخص
مهمته مراقبة الصياغ
ومراقبة الوزن والغش،
وهناك محاوالت غش
ال يكشفها إال الصائغ،
كمواد شفافة تضاف
للذهب تزيد من وزنه،
والهدف من هذه
النقابة هو الحد من
الغش

وأوضـح دربالـه أن املواطنين بـدؤوا
بالشـكوى بسـبب التزويـر ،مـا دفـع
املجلـس إىل التشـاور مـع الجانـب
التريك الفتتـاح نقابـة لضبـط العمل يف
املنطقـة ،وكفالـة حـق املواطـن والصائغ
مـن خلال تأمين طريـق رسـمي إىل
تركيـا ،عبر وصـول نظامـي مـن أجـل
صياغـة الذهب هناك وإعادتـه إىل املنطقة.
وترتبـط املنطقة على الصعيـد التنظيمي

الذهب 18

أربع فوائد من صياغة الذهب في
تركيا
تشـكيل النقابـة وبـدء دخـول الذهـب
التريك إىل املنطقـة بشـكل نظامـي ،قد
يدفـع املواطنين إىل اقتنائـه مـن عيـار
( 22إذ يقـل العيـار  21يف تركيـا) ،يف
حين اعتـاد السـوريون عىل اقتنـاء عيار
 21الـذي كان رائ ًجـا يف سـوريا ،ويتميز
مبوديالتـه وألوانـه ،لكـن دربالـة أوضح
أنـه ليـس هنـاك (حال ًيـا) طلب السـترياد
الذهـب التريك أو تصديـر الذهـب
السـوري ،وإمنـا جمـع الذهـب مـن قبل
النقابـة ،وإرسـاله إىل ورشـات موجودة
يف تركيـا لصياغتـه.
وحـول الفـرق بين الذهـب التريك
والسـوري ،أوضـح دربالـة أن الفـرق
بالعيـارات ( 14و 18و 21و ،)22لكـن

يورو

 595شراء 515
593
مبيع 517
16.015
19800

بالواليـات الرتكيـة ،التـي تقـدم الدعـم
اإلداري واملايل ملشـاريع املجالـس املحلية
واملنظمات العاملـة يف قطاعـات أبرزهـا
الصحـة والتعليـم والخدمات.
وقـال دربالـة لعنـب بلـدي إن النقابـة
مشـكلة مـن خمسـة صيـاغ ذوي خبرة،
يرتأسـها شـخص مهمته مراقبـة الصياغ
ومراقبـة الـوزن والغـش ،مضيفًـا أن
هنـاك محـاوالت غـش ال يكشـفها إال
الصائـغ ،كمـواد شـفافة تضـاف للذهب
تزيـد مـن وزنـه ،والهـدف مـن هـذه
النقابـة هـو الحـد مـن الغـش.
مـن جهتـه أكـد رئيـس نقابـة الصاغـة،
محمـد سـقيط ،لعنـب بلـدي ،أن تجـارة
الذهـب واملجوهـرات انتعشـت بعـد طرد
تنظيـم "الدولـة" ،خاصـة يف مدينـة
اعزاز ،ونشـطت بشـكل ملحـوظ وأصبح
عـدد الصاغـة يف هـذه املناطـق يقـارب
الــ  225صائغًـا ،مـا دفـع املجلـس إىل
تأسـيس نقابـة لهـم ،هدفها تنظيـم عمل
تجـار الذهـب وحرصهـا على حفظ حق
املواطـن والتاجـر على حد سـواء.

المازوت

أفضليـة الذهـب التريك تكمـن يف
الرقابـة ،على عكـس مناطق ريـف حلب
الشمايل التـي تغيـب عنهـا الجهـات
الرقابيـة.
وتسـتفيد مناطـق ريـف حلـب الشمايل
مـن صياغـة الذهـب يف تركيا مـن أربعة
أمـور ،بحسـب مديـر املكتـب التجـاري،
أولهـا جـودة الذهـب ودقـة العيـارات،
وثانيهـا الثقـة بالختم ،إضافـة إىل زوال
الخـوف لدى الصاغـة عىل ذهبهم سـواء
مـن عمليـات الرسقـة أو األتاوات.
أمـا الفائـدة الرابعـة فهـي انخفـاض
التكاليـف على املواطـن السـوري ،إذ
تختلـف أسـعار صياغـة الذهـب بين
مناطـق النظـام وبين تركيـا ،وتنخفض
الصياغـة يف الورشـات الرتكيـة عـن
السـورية ألـف ليرة سـورية لـكل غرام
بالحـد األدىن.
يف حين اعتبر سـقيط أن الذهـب
السـوري غير مضمـون وغير آمن (يف
الوقـت الحـايل) بسـبب عـدم مراقبـة
تصنيعـه يف سـوريا ،إذ إن تحليـل أي
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مبيع  668شراء 664
البنزين

225

قطعـة ذهب من عيـار  21يوضـح الغش
يف العيـار.
كما أن تصنيـع الذهـب السـوري بـدايئ
وغير مضمـون ،لذلك بـدأ تجـار الذهب
يف املنطقـة بشراء ذهبهـم مـن تركيـا
لألمـان والثقـة والجودة والسـعر ،إذ تعد
مـن األوائـل يف صناعـة املجوهـرات يف
ا لعا مل .
وأشـار سـقيط إىل أن التجـار يحصلـون
بشراء الذهـب مـن تركيـا على بضاعـة
مضمونـة وأسـعار جيـدة بطـرق تجارية
سـليمة ،ومـن جهة أخـرى يسـتغنون عن
البضائـع اآلتيـة مـن مناطـق النظـام عن
طريـق التهريب.
ويبلغ سـعر غـرام الذهب يف سـوريا يف
الوقـت الحـايل 23500 ،لعيـار  ،21يف
حين يبلـغ سـعر غـرام الذهـب التريك
 223ليرة تركيـة لعيـار 23415( 21
ليرة) ،إذ يعـادل سـعر رصف الليرة
الرتكيـة  107ليرات سـورية ،بحسـب
موقـع "الليرة اليـوم" املتخصـص
بأسـعار العملات واملعـادن.

الغاز

ليرة تركية

مبيع  105شراء 104

( 2500للجرة) السكر (ك)

 360الرز (ك)
250

400
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ً
عربيا..

2019

العرض الجماهيري لفيلم حنين الذاكرة  9نيسان ( 2019سانا)

هل تراجع دور

السينما والدراما

في المجتمع

ً
عالميا وتعاظم دوره
مع تزايد أهمية الفن السينمائي
ً
يوما بعد يوم وتحوله إلى قوة ناعمة بيد الدول،
تظهر أصوات تسخف من دور هذا الفن وأهميته،
وتتحدث عن انحسار تأثيره في المجتمعات العربية
ً
سياسيا
وسط الظروف الصعبة التي تعيشها المنطقة
ً
ً
واجتماعيا ،مطالبة بحل المشاكل العالقة
واقتصاديا
بداية قبل االنتقال إلى "رفاهية" الفن.
عنب بلدي  -يامن المغربي
تلعـب السـينام والدرامـا التلفزيونيـة،
مهما يف املسيرة الحضارية للدول
دو ًرا
ً
حا
واملجتمعـات ،وتسـتخدم أيضً ـا سلا ً
للرتويـج لسياسـات الـدول والحكومات،
ويف رفـد خزينـة الدولـة اقتصاديًا حتى
يف دول ناميـة مثـل العـامل العـريب،
كمرص وسـوريا ولبنـان باعتبارها الدول
جـا لألعمال الفنيـة عرب ًيا.
األكثر إنتا ً
معادلة صعبة ..إرضاء الجمهور أم
تقديم رسائل
باهـي مصطفـى ،مخـرج سـيناميئ
مصري ،يقـول لعنـب بلـدي إن الفـن
كأي عنصر يف البيئة املحيطة باإلنسـان
يؤثـر ويتأثـر بـه ،موض ًحـا أن "الفنـان
لديـه هاجـس بتقديـم مـا يريـده الناس
لتحقيـق النجـاح والجامهرييـة ،إال
أن واجبـه تقديـم رسـائل وأفـكار يف
وسـط مـا يريـدون ،فـإن تخلى عـن
واجبـه سـيقدم للنـاس ف ًنـا هابطًـا
يهبـط مبسـتواهم أكثر ،وإن تخلى عن

التعليم الخاص
في مدينة الباب

مهدد بالزوال

إرضائهـم يفشـل ويتحـول إلعالمـي
يسـتخدم لغـة خطابيـة ،لـذا فالفـن
الحقيقـي املؤثـر بالناس هـو القادر عىل
تحقيـق هـذه املعادلـة الصعبـة".
وتوجـد نظريـات كثيرة تتحـدث عـن
دور الفـن وأثـره النفسي وانعكاسـه
على الجمهـور مـن خلال املـواد التـي
تظهـر على التلفاز ،سـواء كانـت أفال ًما
أو برامـج أو مسلسلات درامية ،بحسـب
مـا يقولـه املخـرج السـيناميئ السـوري
را أن
أيهـم سـلامن ،لعنـب بلـدي ،معتب ً
هـذه املـواد التي تشـاهد بكثافـة وتزرع
حتما
أفـكا ًرا يف عقـول النـاس سـتؤثر
ً
على املـدى الطويـل ،خاص ًة أن السـينام
واملسلسلات تتعاطـى مـع عواطـف
النـاس ،وتدفعهـم ألخـذ مواقـف مـن
شـخصيات معينـة ،سـل ًبا أو إيجابًـا.
هل فقد الفن دوره ً
حقا في العالم
العربي؟
مـع التدهـور يف املنطقـة العربيـة ،يرى
متابعـون ومشـاهدون للفـن السـابع
والشاشـة الفضيـة العربية أنهما ما عادا

عنب بلدي  -رهام األسعد
إجـراءات مفاجئة اتخذهـا املجلس املحيل
ملدينـة البـاب ،يف ريـف حلـب الرشقي،
قـد تنـذر بإلغـاء جميـع أشـكال التعليم
الخـاص يف املدينـة ،مبوجـب قـرار
يقضي بإغلاق املؤسسـات التعليميـة
الخاصـة واإلبقـاء على التعليـم العـام
فقط .
وجـه املكتـب التعليمـي التابـع للمجلس
املحلي يف البـاب بالغًـا إىل املعاهـد
واملـدارس الخاصـة العاملـة يف املدينـة
وريفهـا ،بتاريـخ  18مـن متـوز الحايل،
طالبهـا مبوجبـه بإغلاق الصفـوف
التعليميـة بشـكل نهـايئ تحـت طائلـة
املسـؤولية.
فما أسـباب القـرار؟ ومـا تبعاتـه على
املنظومـة التعليميـة يف مدينـة البـاب
وريفهـا؟
معضلة المناهج تعود إلى الواجهة
ينـص قـرار املجلـس املحلي ملدينـة
البـاب على "عـدم تجديـد ترخيـص

ميلـكان نفـس التأثري السـابق ،معتمدين
على أن منظومـة الصناعـة الفنيـة بحد
ذاتهـا يف العـامل العـريب تعـاين مـن
مشـاكل كثيرة ،سـوا ًء باعتامدهـا على
الشـللية الفنيـة ومنـح األدوار ملـن ال
يسـتحق على حسـاب األفضـل ،أو فيام
يتعلـق باملواضيـع املطروحـة وطريقـة
معالجتهـا ،وحتـى فيما يتصـل بالشـق
املؤسسـايت.
ويـرى باهـي مصطفـى أن هـذا النـوع
مـن الفنـون فقـد دوره بالفعـل ،خاصة
يف "عصر العوملة والسماوات املفتوحة
التي تجعلـك ترى كل ما يقدمـه العامل".
ويقـول" ،النـاس يشـاهدون مـا يعرض
يف الخـارج ،ويقارنونـه باملنتـج العريب
املوجـه سياسـ ًيا وفكريًا لخدمـة األنظمة
لتصبـح النتيجـة املنطقيـة أن املتفـرج
سـيفضل مشـاهدة الفـن املسـتورد
أفضل من مشـاهدة مـا تشـكله الدولة ال
الفنانـون".
ويختلـف أيهـم سـلامن مـع باهـي يف
هـذه النقطـة مـن مبـدأ آخـر ،وهـو أن
الفـن عامـة والسـينام خاصـة يحتفظان

املـدارس الخاصـة التـي عملـت سـابقًا
وفـق ترخيـص مؤقـت مدتـه عـام،
وإغالقهـا بشـكل كامل" ،كما ينص عىل
"إغلاق املعاهـد التعليميـة الخاصـة غري
املرخصـة ،ومراكـز الـدورات التعليميـة
غير املرخصـة أيضً ـا" ،حسـبام قـال
األسـتاذ فـوزي السـايح ،مديـر املكتـب
يبلغ عدد املراكز التعليمية
الخاصة التي س ُتغلق
مبوجب قرار املجلس املحيل
ملدينة الباب 20 ،مرك ًزا تضم
قرابة  850طال ًبا يف جميع
املراحل الدارسية ،بحسب
املكتب التعلمي للمجلس.
التعليمـي يف املجلـس املحلي.
ويضيـف السـايح ،يف حديـث إىل عنـب
بلـدي ،أن القـرار يسـتهدف جميـع
مؤسسـات التعليـم الخـاص ،باسـتثناء
املؤسسـات املرخصـة بشـكل نظامـي.

هذه المواد التي
تشاهد بكثافة وتزرع
ً
أفكارا في عقول
الناس ستؤثر ً
حتما على
ً
الطويلخاصة أن
المدى
السينما والمسلسالت
تتعاطى مع عواطف
الناس ،وتدفعهم ألخذ
مواقف من شخصيات
سلبا أو ً
معينةً ،
إيجابا

وعـن دوافـع القـرار ،قـال مديـر املكتب
التعليمي إن األسـباب تتعلـق بعدم وجود
ترخيـص نظامـي لـدى تلـك املنظمات
وعـدم التزامهـا بتعليمات مديريـة
الرتبيـة يف مدينـة البـاب ،باإلضافـة إىل
عـدم توفـر بيئـة تعليميـة تتوفـر فيهـا
فضل عـن األجور
ً
أدىن درجـات القبـول،
املرتفعـة التـي تتقاضاهـا بعـض املراكز
التعليميـة والتـي تثقـل كاهـل أوليـاء
األمـور ،على حـد تعبريه.
لكـن األسـباب الجوهرية للقـرار مرتبطة
بشـكل أو بآخـر باملناهـج التي تد ّرسـها
املعاهـد واملـدارس الخاصـة يف البـاب،
والتـي شـكلت رشخًـا تعليم ًيـا بين
املؤسسـات العامة واملؤسسـات الخاصة.
إذ وجـه املجلـس املحلي ملدينـة البـاب
وريفهـا اتهامـات لبعـض املؤسسـات
الخاصـة بتدريـس مناهـج تعليمية "غري
معتمـدة" يف املناطق الخاضعة لسـيطرة
را أن هـذه املناهج تروج
املعارضـة ،معتب ً
لفكـر النظام السـوري.
لكـن األسـتاذ محمـد مشـيمش ،مديـر
معهـد "السـلطان محمـد الفاتـح" يف

بعامـل التأثير دامئًـا بشـقيه السـلبي
مثال بفيلـم "بريوت
واإليجـايب ،ضاربًـا ً
الغربيـة" الـذي أنتـج عـام ،1998
ويصـور االنقسـام يف بيروت بسـبب
الحـرب األهليـة وحقـق صدمـة على
صعيـد السـينام اللبنانيـة وفتـح البـاب
أمـام الجيـل الجديد ملراجعـة املواقف يف
أثنـاء الحـرب.
كيف فقدت السينما دورها في
العالم العربي
يـرى االختصـايص النفسي ،محمـود
شـخيص ،أن التغيرات والحـروب يف
املنطقـة لهـا تأثير كبير على املجتمع،
مـن خلال انشـغال النـاس الذيـن
خضعـوا لهذه التجـارب املؤملـة ،كاللجوء
إىل بلـدان أخـرى ،بتأمين احتياجاتهـم
األوليـة ،وهـذه عوامـل قللـت مـن تأثري
الفـن على النـاس.
لكـن شـخيص يـردف أن الفـن مل يفقـد
قليل
دوره يف منطقتنـا كل ًيا ،بـل تراجع ً
بحكـم الظـروف الحاليـة يف املنطقـة
العربيـة واإلمكانـات املتاحـة.

البـاب ،قـال لعنـب بلـدي إن املناهـج
املعتمـدة لـدى معظـم املؤسسـات
التعليميـة الخاصـة يف البـاب هـي ذاتها
املناهـج املعدلـة مـن قبـل االئتلاف
السـوري املعـارض.
وأضـاف" ،نحـن نعتمـد مناهـج النظام
السـوري لعـام  2010مـع إجـراء بعض
التعديلات املتعلقـة بتغيير غلاف
الكتـب الحتوائهـا على رمـوز تـروج
للنظـام ،باإلضافـة إىل شـطب املعلومات
واملفـردات التـي متجد النظـام ورموزه".
واعتبر مشـيمش ،الحائـز على دكتوراه
يف اللغـة العربيـة ،أنـه يف حـال ثبـت
وجـود بعـض املـدارس التـي تُـد ّرس
مناهـج النظـام ،فـإن تبعات ذلـك يجب
أال تطـال جميـع مؤسسـات التعليـم
الخـاص يف البـاب وريفهـا.
التعليم الخاص "حق عام"
عقـب قـرار املجلـس املحلي بإغلاق
جميع املـدراس الخاصـة يف مدينة الباب
وريفهـا ،أصـدرت بعـض املؤسسـات
التعليميـة الخاصـة بيانًـا مشتركًا ،يف
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المعتقدات الدينية هي
أحد التابوهات الثالثة
التي تحد من حرية الفن
في عالمنا العربي كما
السياسة ،والمعتقد
الديني أشرس من
المعتقدات السياسية،
والهجوم على أي عمل
يمس هذا المعتقد
يكون أعنف عادة
ً
رسميا
ويتم رفضه
ً
وجماهيريا

بينما يـرى املخـرج املصري باهـي مصطفى أن
التغييرات التـي شـهدها املجتمـع العـريب يف
السـنوات األخيرة أدت إىل تراجـع الفـن عمو ًمـا
وليـس السـينام أو التلفزيـون فقـط ،فالحالـة
را يف ظـل األزمـات
االقتصاديـة تلعـب دو ًرا كبي ً
الحاليـة ،وازدادت وحشـية الرقابـة واألنظمـة
التـي تضيـق الخنـاق على الحركـة الفنيـة أكرث
وأكثر يف النواحـي الفكريـة أو يف النواحـي
التنفيذيـة وعمليـات التحضير لألعمال الفنيـة،
بحسـب تعبيره.
ويشير املخـرج السـوري أيهـم سـلامن إىل
ظاهـرة غريبـة وتحديـ ًد ا يف الحالـة السـورية،
أشـبه باالنفصـام ،وليسـت عنـد املتلقـي فقـط
بـل حتـى عنـد صانـع الدرامـا والسـينام ،إذ
نجـد األخير يتكلـم عـن الحريـة والدميقراطيـة
ويسـخر مـن الشـبيحة ورجـال األمـن ،خاصـة
يف األعمال الكوميديـة ،لكنـه نفسـه لديـه
مواقـف تشـبيحية يف الحيـاة العمليـة.
ومـن املمكـن أن يكـون املتلقـي نفسـه شـبي ًحا
أيضً ـا ،يقبـل الرسـالة ويعتبر أنهـا تتحـدث عن
شـخص آخـر كل ًيـا ،بحسـب مـا يشير سـلامن،
را أن هـذه النماذج موجـودة وكثيرة،
معتب ً
ورمبـا مل تكـن واضحـة للغايـة قبـل الحـرب

 20مـن متـوز الحـايل ،رفضت فيـه القـرار وطالبت
املجلـس بالرتاجـع عنـه ،وذلـك عقـب اجتماع جمع
ممثلين عـن تلـك املؤسسـات ووجهـاء مـن مدينـة
البـاب ومد ّرسين ومخاتير وخطبـاء مسـاجد.
حلـول لحاميـة التعليـم الخـاص
ً
وطـرح املجتمعـون
باعتبـاره "رضورة" و"حقًـا عا ًمـا" ،وأكـدوا أنهـم
لـن يغلقـوا مدارسـهم وسيسـتمروا يف العمـل ضمن
املـدارس واملعاهـد الخاصـة.
يـرى األسـتاذ محمـد مشـيمش ،الـذي يعمل مد ّر ًسـا
منـذ  19عا ًمـا ،أن قـرار املجلـس املحلي "مجحـف"
را إىل أن
بحـق املؤسسـات التعليميـة الخاصـة ،مشي ً
وسـحب منهـا
بعـض املؤسسـات كانـت مرخصـة ُ
الرتخيص تطبيقًـا للقرار ،وأصبحت مهـددة باإلغالق.
وأضـاف لعنـب بلـدي أن وجـود التعليـم الخـاص
"رضورة" يف وقـت تشـهد فيـه املـدارس العامـة يف
مدينـة البـاب اكتظاظًـا طالب ًيا بوجـود ما يتراوح بني
 50إىل  70طال ًبـا يف كل صـف ،وهو أمر ال يقبله بعض
األهـايل مـا يدفعهـم إىل اللجـوء للمـدارس الخاصة.
وتابـع" ،من حق األهايل إرسـال أوالدهـم إىل مدارس
خاصـة يف حال كانـوا مقتدرين ،هذا شـأنهم الخاص
وال ميكـن ألحـد التدخل فيه".
كما أن مشـكلة كفـاءة املد ّرسين أحدثـت رشخًا بني
املـدارس الخاصـة والعامـة ،إذ يتهـم املجلـس املحيل

حـا اليـوم.
السـورية إال أنهـا باتـت أكثر وضو ً
صناع السينما متمسكون بالتأثير
رغـم اإلحباطـات التـي يعيشـها صنـاع السـينام
والدرامـا يف العـامل العـريب ،يتمسـك الفنانـون
بـأن السـينام والتلفزيـون هـو الشيء الوحيـد
القـادر على التغيير يف الفترة الحاليـة .هـذا
الـرأي ميثـل رشيحـة واسـعة مـن الفنانين
السـوريني أو املرصيين ،خاصـة املسـتقلني
منهـم .
ويشير باهـي إىل أن الفـن قـادر على إحـداث
التغيير بعيـ ًد ا عـن االسـتقطابات السياسـية
والفكريـة التـي ال تؤدي إال ملزيد من املشـاحنات،
وهـذا ال ينفـي مـرور صناعـة السـينام والدراما
يف العـامل العـريب بأزمـة مخيفـة ،بحسـب
تعبيره.
مـا زال بعـض الفنانين واملخرجين والكتـاب
يجتهـدون ويقاومـون يف ظـل الظـروف
الكارثيـة التـي تعيشـها املنطقـة ،بحسـب باهي،
ولكـن ال توجـد مسـاحة وال قـدرة بعـد هـذه
الثـورات والحـروب على التفكير والنقـاش،
وهـو مـا يختلـف معـه أيهـم سـلامن اختالفًـا
جذر يًـا ،إذ يؤكـد أن الفـن بالشـكل العـام مبـا

املـدراس الخاصـة بدفـع أجـور مرتفعـة للمد ّرسين
واسـتقطابهم نحوهـا ،يف حين يـرى املدرسـون من
ذوي الخبرة أنهـم ال يأخـذون حقهـم يف املـدارس
العامة ،بحسـب مشـيمش.
وضع الطالب على المحك
بعـد صدور قـرار إغالق املـدارس الخاصـة يف مدينة
البـاب ،سـعى املكتـب التعليمـي يف املدينـة إىل رأب
الفجـوة وتفادي اآلثار السـلبية التي قـد ترض بطالب
التعليـم الخـاص وتؤثر على تحصيلهـم العلمي.
وبهـذا الصـدد ،قـال مديـر املكتـب التعليمـي ،فوزي
السـايح ،لعنـب بلـدي ،إنـه سـيتم إلحـاق طلاب
التعليـم الخـاص باملـدارس العامـة بناء على النتائج
العلميـة التـي حصلـوا عليهـا سـابقًا.
وأضـاف أن املجلـس املحلي سـيعمل على افتتـاح
مراكـز دورات تعليميـة ضمـن مـدارس مديريـة
تربيـة حلـب بأسـعار رمزية ،كما أنه سـيمنح فرصة
للمعاهـد الخاصـة بإقامـة الـدورات التعليميـة يف
مـدارس مديريـة الرتبية ،ما قـد يخفف عنهـم األعباء
املاليـة وبالتـايل تنخفـض النفقـات على الطلاب
وأوليـاء األمـور.
ويسـعى املجلـس املحلي ،املدعـوم مـن تركيـا ،إىل
افتتـاح مدارس التعليم الشـعبي وشـعب ملحـو األمية،

فيـه السـينام والدرامـا قـادر على التغيير،
اليـوم وأمـس وغـ ًد ا ،طاملـا أنـه يغـرس أفـكا ًرا
ويتناولهـا بعمـق ويعـرف كيـف يركـز على
القصـة وعنارصهـا وشـخصياتها وتاريـخ هـذه
الشـخصيات ،إال أنـه يحتـاج وقتًـا.
عوامل غير سياسية تؤثر ً
أيضا
يـرى باهـي مصطفـى أن املعتقـدات الدينيـة
هـي أحـد التابوهـات الثالثـة التـي تحـد مـن
حريـة الفـن يف عاملنـا العـريب كما السياسـة،
را أن املعتقـد الدينـي أرشس مـن املعتقدات
معتب ً
السياسـية ،والهجـوم على أي عمـل ميـس هـذا
املعتقـد يكـون أعنف عـادة ويتـم رفضه رسـم ًيا
وجامهري يًـا ،حتـى لـو حصـل هـذا العمـل على
النجـاح الجامهيري الحقًـا كفيلـم "الرسـالة"
للمخـرج السـوري مصطفـى العقـاد.
ويشير أيهـم سـلامن إىل أن هنـاك مثـالً ح ًيـا
هـو السـينام اإليرانيـة ،التـي قدمـت إنجـازات
مهمـة على األقـل يف الوقـت الحديـث عبر
مخرجيهـا الذيـن قدمـوا أفال ًمـا اسـتطاعت فـك
االرتبـاط بني السـلطة الدينيـة القامئة والسـينام
واملجتمـع وعكسـوا صـورة غير معروفـة عـن
املجتمـع اإليـراين بـذكاء بالـغ وبطريقـة غير

وتنظيـم برامـج التعليـم التعويضي مجانًـا للطالب
ضعيفـي التحصيـل والذيـن انقطعـوا عـن الدراسـة
تحـت ظـروف القصـف والتهجري ،بحسـب السـايح.
وكان املكتـب التعليمـي يف املجلـس املحلي ملدينـة
البـاب أصـدر ،يف منتصـف آب  ،2018بيانًـا قضى
بضرورة ترخيـص املعاهـد الخاصـة يف املدينة وفق
رشوط محـددة.
ومـن بين الشروط تحديـد مسـاحة  2000متر

مبـارشة ،تحـت املعايير الدينيـة والسياسـية
والعـادات والتقاليـد املجتمعيـة ومل تؤثـر عليهم
القيـود املفروضـة.
اسـتطاع هـؤالء املخرجـون التأثير على املجتمع
اإليـراين وعلى املجتمعـات الخارجيـة ،وحتـى
دول الخليـج ،فرغـم ضعـف اإلمكانيـات الفنيـة
وقلـة خربتهـم اسـتطاعوا إنتـاج أعمال قـادرة
على كسر تابوهـات مجتمعيـة ،بعكـس لبنـان
مثلا الـذي ال ميلـك كل هـذه القيود ،لكنـه نجح
ً
على صعيـد السـينام ومل ينجـح يف الدرامـا،
وإذا قيمنـا التجربتين فـإن صانـع الفيلـم
الـذي فُرضـت عليـه قيـود أكثر نجـح أكثر،
وبـكل األحـوال ال ميكـن فصـل ذلـك عـن عراقة
الفلسـفة وهـذه الصناعـة الفنيـة الرتاكميـة.
ويـرى سـلامن أن املجتمعـات التـي ال متلـك
قيـودًا ومعوقـات ال متلـك التحريـض على
الحركـة اإلبداعيـة ،ورمبـا تقـدم إيـران جـودة
سـينامئية ألن هـذه القيـود مفروضـة اآلن،
فاألزمـات والقيـود هـي مـا يحرض على اإلبداع
أحيا نًـا ،وهـذا مـا حصـل يف حـرب البلقـان،
التـي صنعـت املخـرج أمير كوستوريتسـا ،ويف
الحـرب األهليـة اللبنانيـة التـي خرجـت مخرجني
سـينامئيني مهمين للغايـة.

مربـع للمعهد الخـاص ،إضافـة إىل وجـود تنوع يف
املد ّرسين املختصين بني إنـاث وذكـور ،األمـر الذي
اعتربه بعـض أصحـاب املعاهد رشوطًـا "تعجيزية"،
خاصـة فيما يتعلق باملسـاحة.
ويـأيت اإلجـراء السـابق ضمن خطـوات تعمـل عليها
املجالـس املحليـة يف ريف حلـب الشمايل والرشقي،
بدعـم مـن الواليـات الرتكيـة ،لتنظيم املنطقة بشـكل
كامـل يف مختلـف املجاالت.
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ماذا تعرفون عن صاحب

الشخصية الزورية

الفياجـرا  Viagraهـو االسـم الشـائع للعقـار الطبـي الكيميـايئ
سـيلدينافيل  ،Sildenafilواملشـهور شـعب ًيا بالحبـة الزرقـاء ،وقـد
طغـى اسـم الفياجـرا عامل ًيـا على االسـم العلمـي الحقيقـي وذلك
نسـبة إىل اسـم الرشكـة التـي قامـت بإنتاجـه أول مـرة.
وقـد ُعثر على عقـار سـيلدينافيل مبحـض املصادفـة حين كان
البحـث يسير يف اتجـاه إيجـاد دواء ملـرض القلـب ،حيـث الحـظ
الباحثـون أن الـدواء يسـبب تحسـ ًنا يف خاصيـة االنتصـاب لـدى
الذكـور ،وقـد ُوثّق الدواء يف مكتـب براءة االختراع يف العام ،1996
واع ُتمـد مـن قبل هيئـة الغـذاء والـدواء األمريكية  FDAعـام 1998
ك ُم ْنتـج صالـح لالسـتعامل البشري وكأول دواء ملعالجـة العجـز
الجنسي لـدى الرجال.
ومنـذ ذلـك الوقـت أصبـح دواء الفياجـرا يسـتخدم لعلاج مشـكلة
ضعـف االنتصـاب عنـد الرجـال ولزيـادة مـدة العالقـة الجنسـية،
وهـو يقـوم بذلـك عـن طريـق السماح بتدفـق الـدم بشـكل أكبر
يف القضيـب عنـد إثـارة رجـل جنسـ ًيا ،ولذلـك فهو يعمـل فقط مع
التحفيـز الجنسي وليـس لـه عالقـة بزيـادة الرغبة الجنسـية.
معلومات صيدالنية
يتوافـر هـذا الـدواء يف الصيدليات عىل شـكل حبوب فمويـة زرقاء
اللـون لها شـكل املعين ،يف ثالثـة عيـارات (  25ملـغ أو  50ملغ أو
 100ملـغ) ،تبـاع يف الصيدليـات بوصفة طبية.
وينصـح بتنـاول هـذه الحبـوب على معـدة فارغـة ،وتبـدأ فعالية
الـدواء بعـد سـاعة تقري ًبـا من تنـاول الحبة ،لذلـك يتـم تناولها قبل
مامرسـة الجماع بسـاعة تقري ًبـا ،وتسـتمر فعاليتها ما بين 6 4-
سـاعات ،ويجـب أال يتعاطـى الرجـل الفياجـرا أكرث من مـرة واحدة
يف اليوم.
بعـض الرجـال يسـتجيبون جيـدً ا للعيـارات املنخفضـة ،وبعضهـم
يحتاجـون لعيـارات أعلى ،وتعتمـد الجرعـة على:
العمـر ،حـدة ضعـف االنتصـاب ،تنـاول أدويـة أخـرى قـد تؤثـر
على فعاليـة الفياجـرا (النترات ،نرتوبروسـيد ،سـيميتيدين،
اريرثومايسين ،ريفامبيسين ،مضادات الفطريات ،حـارصات ألفا،
ريتونافير) ،وجـود تجـارب سـابقة السـتخدام الفياجـرا.
مالحظات
كل شـخص يعـاين مـن الضعـف أو العجـز الجنسي ميكـن أن
يسـتخدم الفياجـرا مهما كان عمـره سـواء كان شـابًا صغيرًا أو
ً
رجلا عجـوزًا ،لكن هـذا الدواء غري مخصـص للسـيدات أو األطفال،
وال يجـب إعطـاؤه أبـدً ا لألشـخاص دون سـن الثامنة عشرة مهام
كانـت األسـباب والدوافع.
يحظر اسـتخدام الفياجرا يف الحـاالت التالية :األطفال ،األشـخاص
الذيـن يعانون مـن أمـراض القلب وارتفـاع ضغط الدم ،األشـخاص
الذيـن يعانـون مـن أمـراض صدريـة ،مـرىض فقـر الـدم املنجلي،
مـرىض الهيموفيليـا ،القرحـة الهضميـة الفعالـة ،رسطـان الـدم،
التهـاب الشـبكية الصباغـي (حالـة وراثيـة للعين) ،وعنـد وجـود
تشـوه والدي يف القضيـب.
يف حـال تنـاول الفياجـرا بعـد وجبـة غنيـة بالدهـون ،فقـد تأخـذ
وق ًتـا أطـول مـن سـاعة لتبـدأ فعاليتهـا ،فال داعـي لالسـتعجال.
قـد يواجه الشـخص عـدم كفاءة عمـل للفياجـرا عند تناولهـا للمرة
األوىل ،إال أن هـذا األمـر طبيعـي ،فمعظم األطباء ينصحـون بتناول
الفياجـرا مثاين مـرات عىل األقل قبـل تجربـة دواء آخر.
يجـب عدم تنـاول أكثر من قـرص واحـد يوم ًيـا ،ألن تنـاول جرعة
زائـدة قـد يـؤدي النتصاب القضيـب لسـاعات طويلة ،ما قد يسـبب
أرضا ًرا جسـيمة ال ميكـن عالجهـا طب ًيـا ،حيـث يسـهم االنتصـاب
الدائـم يف حشر الدمـاء يف القضيـب لفترة طويلـة مـا قـد مينع
وصول األوكسـجني إىل خاليـا القضيب ،ويف هذه الحالة سيتسـبب
أي ملـس للقضيـب بـآالم شـديدة ال ميكـن عالجهـا بـأي دواء ،وقـد
يصـل األمـر لتلـف القضيـب وبرته.
قـد تظهـر بعـض اآلثـار الجانبيـة الخفيفـة واملعتدلـة جـراء تناول
الفياجـرا ،وأكرثهـا شـيو ًعا :الصـداع واحمـرار الوجـه والرقبـة
والصـدر ،عرس يف الهضم ،تشـويش يف الرؤية ،احتقـان األنف ،أمل
يف الظهـر ،أمل يف العضلات ،غثيـان ودوار ،طفـح ،إسـهال.
وقـد تحـدث بعض اآلثـار الجانبيـة الخطيرة ،وعنـد ظهورها يجب
التوقـف متا ًما عـن تنـاول الفياجرا ،وتتمثـل هذه اآلثـار يف :فقدان
القـدرة على الرؤيـة والسـمع ،أمل يف الصـدر وعـدم انتظـام دقات
القلـب ،ضيـق يف التنفـس ،انتفاخ يف اليديـن والكاحـل والقدمني.
أخيرًا ننـوه إىل أن "سـيلدينافيل" هـو الجيـل األول مـن الفياجـرا،
وهنـاك أجيـال أحدث:
ظهـر جيـل ثـان اسـمه العلمـي "فاردينافيـل" وأعراضـه الجانبية
أ قل .
ثم جيـل ثالث اسـمه "تاداالفيل" ويعمـل ملدة  36سـاعة ،وال يُنصح
بـه لكبـار السـن لخطورتـه عليهم بسـبب قوتـه ،ويُعطى للشـباب
فقط يف حـاالت ضعـف االنتصاب.
وأخيرًا الجيـل الرابـع واسـمه "أفانافيـل" وال يشترط تناوله عىل
معـدة خاليـة ،ويعمـل بعـد نصـف سـاعة فقـط ،ويسـتمر تأثيره
لسا عا ت .

د .كريم مأمون
إن اضطرابـات الشـخصية شـائعة بين
الناس ،إذ إن نسـبة انتشـارها تتراوح بني
 15% –5منهـم ،وهـي تسـبب صعوبـة
القـدرة على التأقلـم يف الحيـاة مـع
املجتمـع ،مـا يسـبب للشـخص مشـكالت
على مسـتوى العمـل واملجتمـع واألرسة
وبقيـة عالقاتـه االجتامعيـة باآلخريـن،
وأهـم اضطرابـات الشـخصية هـو
"الشـخصية الزوريـة".
ما هي الشخصية الزورية؟
الشـخصية الزوريـة أو املرتابـة أو
اضطراب الشـخصية الـزوراين Paranoid
 personality disorderأو البارانويـا ،هي
اضطـراب عقلي يتسـم بشـكل أسـايس
بالشـك املسـتمر والقـوي واالرتيـاب العام
تجـاه اآلخريـن وسـوء الظـن بهـم وتوقع
العـداء واإليـذاء منهـم بسـبب أوهـام
وشـكوك ومعتقـدات وأفـكار خاطئـة.
وهـذا الشـخص ال يعـرف الحـب أو الرحمة
أو التسـامح ،وإمنا يحمل الحقـد والضغائن.
وهـو دائـم الشـعور باالضطهـاد والخيانة
ممـن حولـه ،وهـو شـعور يولـد لديـه
كراهيـة وميـولً عدوانيـة تجـاه كل مـن
يتعامـل معهـم ،وتتخـذ عدوانيتـه صـو ًرا
كثيرة ،منهـا النقـد اللاذع واملسـتمر
لآلخريـن ،أو السـخرية الجارحـة منهـم،
ويف نفـس الوقـت ال يتحمـل أي نقد ،فهو
ال يخطـئ أبـدًا (يف نظـر نفسـه).
وهـو عنيـد ال يغير رأيـه بالحـوار أو
النقـاش ،فلديـه ثوابـت ال تتغير ،ولذلـك
الـكالم معـه مجهـد ومتعـب دون فائـدة،
وهو يشـعر دامئًـا بأنه عىل حق ،وينسـب
دوره يف املشـاكل لآلخريـن.
وهـو دائـم االتهـام لغيره ،يسيء تأويل
كل كلمـة ويبحـث فيما بني الكلمات عن
النوايـا السـيئة ،ومهما حـاول الطـرف
اآلخـر إثبـات براءتـه فلـن ينجح بـل يزيد
من شـكه وسـوء ظنـه ،بـل إن محـاوالت
التـودد والتقـرب مـن اآلخريـن تجاهـه

تقلقـه وتزيـد مـن شـكوكه.
وهو شـديد الحساسـية ورسيع االسـتثارة
عنـد توجيـه النقد لـه مهام كان بسـيطًا.
كذلـك فـإن لديـه أفـكار العظمـة وأن
اآلخريـن ال يقـدرون مكانتـه وال يعطونـه
املنصـب الـذي يسـتحقه ويعتقد أنـه قادر
على إدارة العـامل بـكل نجـاح وتفـوق،
ويتميـز أيضً ـا بالعجرفـة والتكبر على
اآلخريـن ،ويحتقـر الجميـع ،وال يتحملهم،
وينظـر إليهـم بفوقيـة ،وهـو مسـتبد،
وطاغيـة.
ويالحـظ أن اضطراب الشـخصية الزورية
أكرث شـيو ًعا بين الرجال مقارنة بالنسـاء،
وتزيـد نسـبة اإلصابـة بـه يف مرحلـة
املراهقة.
ما أسباب اضطراب الشخصية الزورية؟
كغيره مـن اضطرابـات الشـخصية فـإن
األسـباب النوعيـة لهـذا االضطـراب غير
معروفـة ،ولكـن قـد يـؤدي ترافـق سـوء
املعاملـة والحرمـان يف الطفولـة املبكـرة
مـن حـب الوالدين مـع االسـتعداد الورايث
إىل تطـور الشـخصية الزوريـة.
كيف يُشخَّص االضطراب؟
لتشـخيص اضطـراب الشـخصية الزورية
يجـب أن يسـتويف املريـض أربعـة على
األقـل مـن املعايير التالية:
 1الشـك دون دليـل كاف بـأن اآلخريـنيسـتغلونه أو يخدعونـه أو يلحقـون بـه
األذى.
 2االنشـغال بالشـكوك غري املبررة حولوالء أو إخلاص أو موثوقيـة األصدقـاء
والزملاء واملرافقين.
 3معارضـة ائتامن اآلخريـن عىل األرساربسـبب خوف ال مبرر له من أن تسـتخدم
هـذه املعلومات بشـكل خبيـث ضده.
 4يسـتنبط مـن الحـوادث واإلشـاراتالربيئـة إهانـات وتهديـدات خفيـة
(مثـال :يعتقـد أن جـاره يرمـي النفايات
باكـ ًرا ليزعجـه).
 5-يحمـل الضغينـة والحقـد ،وال يسـامح

وال يصفـح عن إهانتـه أو االسـتخفاف به.
 6يشـعر باسـتخفاف وتجاهـل اآلخرينله وبالهجامت عىل شـخصيته أو سـمعته،
والتـي ال تبـدو ظاهـرة لآلخريـن ،ويرسع
يف إظهـار رد فعلـه الغاضـب أو هجومـه
املضاد.
 7يشـكك يف اإلخلاص الجنسي للزوجدون وجـود أسـاس يبرر ذلك.
هل ميكن عالج االضطراب؟
فعـال جـدًا ،ويعتبر
ً
قـد يكـون العلاج
العلاج النفسي هـو العلاج األفضـل
لهـذا االضطـراب ،وهـو يكفـل مسـاعدة
الفـرد على تعلـم كيفيـة التعامل مـع هذا
االضطـراب ،والطـرق الصحيحـة للتواصل
مـع اآلخريـن يف املواقـف االجتامعيـة،
وتقليـل مشـاعر جنـون العظمـة.
ولكـن املشـكلة أنـه نـاد ًرا مـا يبـدأ
األشـخاص الذيـن يعانـون مـن اضطراب
را
الشـخصية الزوريـة بالعلاج ،وكثي ً
مـا ينهونـه قبـل الفترة املقـررة ،رغم أن
معظـم املـرىض الذيـن يعانـون مـن هـذا
جـا ثابتًـا.
االضطـراب يتطلبـون عال ً
وعـادة ال يكون العالج الـدوايئ هو املحور
الرئيسي لعلاج اضطـراب الشـخصية
الزوريـة ،ومـع ذلـك فـإن األدويـة مثـل
مضـادات القلـق ومضـادات االكتئـاب
واألدويـة املضـادة للذهـان مـن املمكـن
أن توصـف إذا كانـت أعـراض الشـخص
املصـاب شـديدة.
كيف نتعامل مع صاحب هذه
الشخصية ؟
من الصعب كسـب ثقة صاحب الشـخصية
الزوريـة ،ومـن املهـم أن ال نعمـل على
إثارة شـكوكه أو اسـتفزازه أو الرضب عىل
الوتـر الحسـاس لديـه والـذي يثير لديه
تلـك املشـاعر ،وعـدم عنـاده أو معاداتـه،
ومـن املهـم معرفـة النقـاط التـي يشـعر
بالحساسـية تجاههـا وبالتـايل تفاديهـا،
ومداراتـه ،ومجاملتـه ،ألنـه مـن الصعـب
التعامـل مـع هذا الشـخص كأي شـخص
عـادي ،ويحتـاج إىل معاملـة خاصـة.
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آنا كارنينا..
رحلة الحب المعذبة

أسباب قد تعرض حسابك في "إنستغرام" لإلغالق
عنب بلدي  -عماد نفيسة
صـارت كثير مـن حسـابات تطبيـق
"إنسـتغرام" معرضـة لإلغالق بسـبب
عدم اطالع املسـتخدمني على القوانني
التـي وضعتهـا الرشكـة ،إذ توجـد
كثير مـن املامرسـات التـي يفعلهـا
املسـتخدمون تعـرض حسـاباتهم
لإلغلاق.
وقـد يكـون إغلاق الحسـاب مبثابـة
طويلا يف
ً
كارثـة ملـن قطـع شـوطًا
جمـع املتابعين واملعجبين ،وخاصـة
ممـن رصفـوا األمـوال يف اإلعالنـات
لرتويـج حسـاباتهم ،كما هـو حـال
الحسـابات التجاريـة.
وأوضحـت "إنسـتغرام" أنهـا ماضيـة
يف سياسـتها إلزالـة املحتـوى الـذي
تعتبره مسـيئًا وينتهـك قوانينهـا.

من أبرز األسباب التي قد تتسبب
بحظر حساباتكم:
 تجـاوز الحـد املسـموح بـه مـناإلعجابـات واملتابعين ،إذ ال يسـمح
بتجـاوز  1000عمليـة إعجـاب يف 24
سـاعة ،كام ال يسـمح بأكرث مـن 1000
عمليـة متابعـة خلال املـدة نفسـها.
را ولكـن بعـض
قـد يبـدو الرقـم كبي ً
املدمنين على إنسـتغرام يصلـون إىل
هذه األرقـام وبهذا تتعرض حسـاباتهم
لإلغالق .
 إلغـاء املتابعـة الجامعـي أيضً ـا قـديعـرض حسـابك لإلغلاق ،فالحـد
األعلى يجـب أال يتجـاوز  1000عملية
إلغـاء خلال  24سـاعة.
 اسـتخدام الهاشـتاغ بشـكل خاطـئ،مثل نشر عدة صـور بنفس الهاشـتاغ
مبـدة زمنيـة قصيرة ،فهـذا يعتبر

مخالفًـا أيضً ـا.
 انتهـاك حقـوق امللكيـة يعـرضالحسـابات لإلغلاق النهـايئ ،وخاصة
يف حـال تقـدم صاحـب املحتـوى
األصلي بالشـكوى.
 نشر املسـتندات ،كجـوازات السـفروبطاقـات االئتمان ورخصـة القيـادة،
يعـد أمـ ًرا مخالفًـا أيضً ا.

"إنسـتغرام" ،فيمكـن مراسـلة الرشكة
عـن طريـق وضـع اسـم املسـتخدم
وكلمـة املـرور واتبـاع الخطـوات التي
تظهـر عنـد تسـجيل الدخول بحسـاب
محظـور.

إذا تعـرض حسـابك للحظـر الجـزيئ
فلا تنشر أي صـورة ،وال تقـم بـأي
عمليـة إعجـاب ،وعـادة يكـون الحظر
لفترة محدودة (عـدة أيام) كما الحال
يف "فيـس بـوك".
أمـا يف حـال أُغلـق الحسـاب بشـكل
نهايئ بسـبب مخالفـة كبيرة كانتهاك
حقـوق امللكية أو نرش محتـوى مخالف
لسياسـة "إرشـادات املجتمـع" يف

سينما

مسلسل "المجتمع"..
ماذا تفعل من دون سلطة وموارد؟
على غـرار مـا تناولته رواية "سـيد
الذئـاب" الحائـزة على جائـزة
"نوبل" ،يحيك مسلسـل "املجتمع"
( )The Societyقصـة مجموعـة
مـن اليافعين وجـدوا أنفسـهم
محارصيـن داخل مدينتهم "ويسـت
هـام" ،دون وجـود أي سـلطة تدير
املنطقـة أو أي مـوارد.
ويتعين على اليافعين بنـاء
مجتمعهـم الخـاص للبقـاء عىل قيد
الحيـاة ،ويصـور املسلسـل حيـاة
الشـباب وعالقاتهـم ورصاعاتهـم
الداخليـة بين بعضهـم.
وكانـت الروايـة تتحـدث عـن
مجموعـة مـن األوالد الذيـن تتحطم
طائرتهـم وينتهـي بهـم املطـاف
يف جزيـرة مهجـورة ،يحاولـون أن
يحكمـوا فيهـا أنفسـهم.
كتـب وليـام جولدينـج الرواية خالل
السـنوات األوىل من الحـرب الباردة،
وأعـادت "نيتفلكـس" إنتـاج القصة
بطريقـة معارصة لتعرض املسلسـل
يف أيار .2019
يعتبر العمـل مـن املسلسلات
الغامضـة والدراميـة التـي تحـايك
حيـاة املراهقين.
ويلعـب دور البطولـة الفنانـة
األمريكيـة كاثرين نيوتـن ،الحاصلة

على جائـزة أفضـل ممثـل شـاب
رائـد يف العـام  ،2013وشـارك
يف التمثيـل كل مـن شـون بيردي
وكريسـتني فروزيث ورايتشـل كيلر.
ويتألـف املسلسـل من عشر حلقات
يبلغ طـول الحلقـة الواحدة سـاعة
تقري ًبـا ،وحصـد الفيلـم تقييـم
بدرجـة  7.1نقطـة حسـب موقـع
" "IMDbاملتخصـص مبراجعـة
األفلام.
العمـل يحـوي تحوالت كثيرة كان
أبرزهـا اكتشـاف املراهقين أنهـم

وحيدون داخـل مدينتهـم ،واغتيال
حاكمـة املدينة "كاسـاندرا".
متيـز سـيناريو الفيلـم بتسلسـله
املنطقـي ،وربـط األحداث ثـم حلها
وعقدهـا مـن جديد.
أبـدع منتجـو العمـل يف اسـتخدام
األصـوات التـي تناغمـت مـع
اإليقـاع ،ومـن أبـرز األغـاين التي
ُعرضـت يف املسلسـل أغنيـة "دفن
صديـق" ()Bury A Friend
وهـي لفنانـة البـوب األمريكيـة
بيلي إيليـش ،وتزامـن عرضها مع

األحـداث املؤملـة يف املسلسـل.
يلهـم املسلسـل املشـاهدين أفـكا ًرا
يف التعامـل مـع األزمـات وإدارتها
مـع رضورة تنظيـم الصفـوف رغم
غيـاب السـلطة وكل الصعوبـات.
يف نهايـة املوسـم األول مـن
املسلسـل بقـي مصير اليافعين
مجهـولً بعـد حصـول انقلاب
عسـكر ي .
ولهـذا أعلنـت شـبكة "نيتفلكـس"
عـن موسـم ثـان سـيعرض يف
العـام .2020

مـا بني قصـة حـب آنـا كارنينـا ،واملحاذير
األخالقيـة واالجتامعيـة والدينية ،متيض
الروايـة التي تحمل اسـم السـيدة لترشح
عالقـة حبهـا املحرمـة ،عرب ثلاث عائالت
يف روسيا.
تنتمـي الروايـة إىل األدب الواقعـي،
ويشرح كاتبهـا ،ليـو تولسـتوي ،مـن
خاللهـا تحـوالت املجتمـع الـرويس
الحديثـة ،وإن كان الحـدث الرئيـس هـي
قصـة حـب آنـا وفرونسكي.
يبـدأ تولسـتوي روايتـه من منزل شـقيق
آنـا ،امليلء بالفـوىض واملشـاكل األرسية،
مـع وصـول آنـا زوجـة الرجـل املؤمـن،
صاحـب املكانـة املرموقـة يف املجتمـع،
واملتمسـك بالعـادات والتقاليـد املجتمعية
األرسيـة واالجتامعيـة ،وبقـدر إميانـه
بقـدر مـا تبدو آنـا مختلفـة عـن زوجها،
وبالتـوازي مـع قصة الحب ،يبرز الرصاع
مـا بين املجتمع الحديـث واألصالـة ،عرب
قصـة ليفين ،الباحـث عـن فهـم طبيعة
الحيـاة واألرض وهـو مـن سـيتحول إىل
رجـل عامـل ال مجـرد إقطاعي.
تبـدأ قصـة فرونسكي وآنـا يف محطـة
القطـار بعـد عودتهـا مـن منـزل أخيهـا
إلصلاح مشـاكله مـع زوجتـه بسـبب
خياناته املتكـررة ،وللمفارقـة ،فإن نهاية
الروايـة يف املحطـة أيضً ـا.
تصـور الروايـة قـدرة املـرأة على التحمل
ً
رجلا ،ومـدى التحـدي
يف حـال أحبـت
الـذي تخوضـه إن تعلقت بشـخص أحبته
بصـدق ،وبقدر هـذا العطاء ،تربز قسـوة
مجتمع الفضيلـة الذي ال يرحـم ،وكأن آنا
وحدها من أخطأت ،ليسـتطيع تولسـتوي
مـن خلال روايتـه وصـف النفـوس
البرشيـة وطريقـة تفكريهـا وميولهـا،
والرصاعـات التـي تدخلهـا املجتمعات يف
أثنـاء التحـوالت السياسـية واالقتصاديـة
يف البلاد.
كما كبيرًا مـن الدرامـا
تحمـل الروايـة
ً
والتفاصيـل والعالقـات الشـائكة ،وبقدر
مـا تبين القـوة التـي مينحهـا الحـب
لإلنسـان ،تبين أيضً ـا الضعـف الـذي
يصيبـه عندمـا يعصـف العشـق بحياتـه،
وتعـرض منـاذج لطريقة تعامل اإلنسـان
مـع أمل الفـراق وكيـف مـن املمكـن أن
يسـتفيد منهـا ،وتصـور بنفـس الدرجـة
حالـة العدميـة عنـد شـقيق ليفين،
وخـوف زوج آنـا مـن فقدانـه ملكاسـبه
املاديـة واملجتمعية بسـبب خيانة زوجته،
مـع طـرح الروايـة لسـؤال مهـم يف علم
النفـس البرشيـة ،هـل على اإلنسـان أن
ً
فاضلا لهـذه الدرجـة؟ أو رشيـ ًرا
يكـون
لهـذه الدرجـة؟
رصاع الحـب والعقـل يتجسـد بين
شـخصني تربطهام الظـروف اآلنيـة لكل
منهما ،وهما ليفين وآنا ،فليفين يحب
كاترينـا التـي تحـب فرونسكي عشـيق
آنـا ،وهـو مـا يدخـل الشـخصيات كلهـا
بدوامـة العاطفـة ،مـع قـدرة الكاتـب عىل
تجسـيد املشـاعر اإلنسـانية والتفاصيـل
املكانيـة والعاطفيـة للشـخصيات بشـكل
كبري .
حـازت الرواية على تقييـم  4.4عىل موقع
 goodreadsوتحولـت لفيلم سـيناميئ عام
 2012حمل اسـم الروايـة ذاتها.
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2.2جزيرة تقع جنوب البحر الكاريبي  -الطعام
املباح
3.3حرف ناسخ يفيد التمني  -مدينة سورية
4.4العب عراقي
5.5سلسلة معارك قامت  1944بني أملانيا
وقوات الحلفاء
6.6حاممة برية  -عاصمة البريو
7.7أهل الرجل  -عنرص كيميايئ يستخدم يف
طالء الفوالذ (معكوس)
8.8نسيج لني موجود داخل العظام  -اسم فعل
أمر مبعنى أكفُف
9.9الصلب األملس الشديد (معكوس)  -يسمى
الكليجة يف العراق (معكوس)
1010والية أمريكية  -أكمل (تفرقو شذر)....
عمودي
1.1نادي كرة قدم اسباين  -هدمه حتى سواه
باألرض
2.2رشكة صينية لصناعة السيارات (معكوس)
3.3أكرب رشكة لإلنتاج الفني العريب  -حديدة
الرمح والسهم (معكوس)
4.4كلمة باللهجة اإلماراتية تستخدم للنفي  -من
العمالت
5.5أكمل (.......الوادي طربت وعادين) أحمد
شوقي  -مخترص إىل آخره (معكوس)
6.6خداع (معكوس)
7.7أكمل الحديث (ألن الله يهدي الله بك رجل
واحد خري لك من )......
8.8مغني بريطاين من أصل باكستاين
(معكوس)  -انترش أو شمل
9.9رقد (معكوس)  -مسافة أو منتهى
(معكوس)  -عهود (معكوس)
1010ملحمة شعرية تحيك قصة حرب طروادة

للمشاركة في تحرير صفحات "عنب بلدي" يمكنكم إرسال مشاركاتكم
عبر البريد اإللكتروني إلى editor@enabbaladi.org
اآلراء الواردة في الجريدة ال تعبر بالضرورة عن رأي عنب بلدي

عروة قنواتي
موسـم متعب وفوضـوي خاضتـه األندية املرصية
ً
كاملا ،رضبـت فيـه ريـاح التأجيل
اسـتمر عا ًمـا
والتهديـد والوعيـد والترصيحـات القاسـية كل
مدرجـات املالعـب ،فلا أجنـدة واضحـة التحـاد
الكـرة "املسـتقيل مؤخـ ًرا" ،وال قـدرة على لجـم
الشـخصيات املهمـة يف كبرى األنديـة وهـي
تتقـاذف التهـم فيما بينهـا.
املوسـم الـذي أنهـاه النـادي األهلي ملصلحتـه
قبـل جولـة واحـدة مـن ختـام املوسـم بالفـوز
على “املقاولـون العـرب” ،تـاركًا لغرميـه الزمالك
الوصافـة التـي سـتجعل مبـاراة الجولـة األخيرة
"تحصيـل حاصـل" بالنتيجـة واألداء ورد الصـاع
والثـأر وحالة االشـتباك بـاآلراء واأليـدي .كل هذه
األمثلـة والشـواهد لـن نراهـا يف ليلـة املواسـم
الكرويـة املرصيـة األخيرة ،فاألهلي القاهـري
فـاز ورفـع يـد رئيسـه محمـود الخطيـب لألعىل
يف وجـه وعنـاد الزمالـك وقائـده اإلداري مرتىض
منصـور ،هكـذا سـتنرش الصحافـة املرصيـة
عناوينهـا وبنفـس األسـلوب سـتجعل النـار
مشـتعلة حتـى املوسـم املقبـل.
الـدوري الـذي طـال بتأثيره وعواملـه السـلبية
املقيتـة معسـكر املنتخـب األول ،املخيـب لآلمـال
بالخـروج املبكر مـن بطولة أمـم افريقيـا األخرية
عىل أرضـه وأمام جامهيره وشاشـات وكامريات
اإلعلام ،التـي تـم إحضارهـا لتحيـة بطـل القارة
األسـطوري ،فـإذا بـه يغفـو دون انتبـاه داخـل
حفـرة اشترك بحفرهـا كل مـن أدار الرياضـة
وخصوصـا كرة القـدم منذ العـام 2017
املرصيـة،
ً
وحتى سـاعة تتويـج األهلي بلقبه األخيرة ً
بطل
للدوري.
يتفنـن اإلعالم املصري وجهابـذة األنديـة الكربى
بتمريـر االتهامـات بين بعضهـم ،لدرجـة تصـل
حـد التشـويه والتطـاول والقضايـا أمـام النائـب
العـام ويف أروقـة القضـاء داخـل املحاكـم ،هـذا
األمـر مطلـوب وبشـدة بحسـب الشـخصيات،
التـي كانـت نجـوم "السوشـال ميديا" على مدار
عامين متتاليين ،بينما حلحلة موضـوع الدوري
وتأجيلـه املتكـرر وحسـابات الخـروج مـن كأس
العـامل وكأس أمـم افريقيـا "تبـدو ثانويـة" والله
أ علم .
ً
بطلا ملصر،
الكـرة املرصيـة بتتويـج األهلي
ً
بطلا للكونفيدراليـة األفريقيـة،
والزمالـك
تبـدو بحالـة سـيئة وغير متعافيـة إثـر رضبهـا
بفايـروس الفـوىض والتصـادم والتعنـت بـاآلراء
مـع محبـة "السـلطة السياسـية" التـي ال مفـر
منهـا على مبـدأ "احنـا والدك ياريـس ..أرجـوك
اتدخـل ياريـس".
الكـرة املرصيـة التي خسرت نهايئ أنديـة إفريقيا
األبطـال ،العـام املـايض ،وخرجـت مبكـ ًرا العـام
الحـايل ،وال وجـود لهـا كمنتخـب حامـل للقـب
يف بطولـة األمـم بنسـخها الخمسـة األخيرة،
وال حتـى يف املنافسـة على امليداليـة األوملبيـة،
تبـدو يف حالـة صعبـة تنتظـر مـن ينتشـلها إىل
شـواطئ الذهـب الغـايل ،كما فعـل الجوهـري
وشـحاته وبعـض األسماء التاريخية بإسـهامها
ورفعهـا كـرة القـدم املرصيـة إىل صـف العاملقة
يو ًمـا ما ،مبروك لألهلي وهاردلـك للزمالك ،عىل
أمـل تعايف الكـرة املرصيـة بنجومهـا ومحرتفيها
وأسمائها الفنية التدريبية ،وشـخصياتها اإلدارية
واإلعالميـة.
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تنافس خارج الملعب..

ً
تجاريا؟
كيف سبق ريال مدريد منافسيه

ال تتوقف استثمارات الالعبين في كرة القدم على المستطيل األخضر ،بل لها امتدادات أخرى وتشعبات تسهم بما يجري على أرضية الملعب
من خالل إغناء النادي وجعله ً
قادرا على انتداب أسماء تدعم الفريق.
وال يقتصر دور العب الكرة على الملعب ،إذ تسهم قيمته السوقية في دعم تعاقدات النادي مع الشركات الراعية والمانحة ،وبدورها تزيد
استثمارات الفريق.
شـهدت الدوريـات األوروبية الخمسـة
الكبرى ،مؤخـ ًرا ،توج ًها نحو األسـواق
اآلسـيوية واإلفريقيـة مـن خلال
التعاقـد مـع نجـوم وموهوبين مـن
تلـك األسـواق بهـدف جـذب الجامهري
والشركات الراعيـة وزيـادة جامهريية
الفريـق ،مـا يعود على النـادي بأرباح
وفوائـد ماديـة.
وتعاقـد برشـلونة مـع الالعـب الياباين
هيرويك آيب ،كما تعاقد ريـال مدريد
مـع موهبـة اليابـان تاكيفوسـا كوبـو،
ويف ذات اإلطـار رفـع نـادي ليفربـول
أسـهمه يف السـوق املرصيـة الواسـعة
بعـد تعاقـده مـع محمـد صلاح يف
املوسـم قبـل املايض .هذه االسـتثامرات
ليسـت فقـط للتعاقد مع العـب موهوب
يحمـل إضافـة نوعيـة للفريـق ،وإمنـا
هـي إضافـة لها جانـب اقتصـادي مهم
ترفـع أسـهم النادي.
يتصـدر ريـال مدريـد اليـوم قامئـة
األنديـة األعلى قيمـة سـوقية ،مقابـل
برشـلونة ومانشستر يونايتـد ،وهذا ما
يضـع فرق كـرة القدم لهـذه األندية يف
قمـة املنافسـة على البطـوالت كونهـا
قـادرة على إحـداث تغييرات بداخلها
متـى اقتضى األمر.
ريال مدريد يتصدر أندية الكرة
كأكبر عالمة تجارية
اسـتعاد ريـال مدريـد تاجـه كأكثر
العالمـات التجاريـة قيمـة يف كـرة
القـدم على مسـتوى العامل ،وبحسـب
تقريـر " ،"Brand Financeالرائـدة
يف مجـال االستشـارات لتقييـم
العالمـات التجاريـة حـول العـامل ،فإن
قيمـة العالمـة التجاريـة للنـادي تبلـغ
 1.646مليـار يـورو ،متقد ًمـا على
منافسـيه مانشستر يونايتـد (1.472
مليـار يـورو) وبرشـلونة (1.393
مليـار يـورو) وبايرن ميونـخ (1.314

مليـار يـورو) ومانشستر سـيتي
( 1.255مليـار يـورو) وليفربـول
( 1.191مليـار يـورو).
ومتثـل أنديـة كـرة القـدم السـتة أكرث
مـن  40%مـن القيمـة اإلجامليـة
للعالمـات التجاريـة يف تصنيـف
املؤسسـة ،مـا يشير إىل تركيـز الرثوة
بيدهـا وتكوينهـا مجموعـة مـن األندية
املتفوقـة على حسـاب البقية مـن حيث
التصنيـف التجـاري.
ريـال مدريـد ابتعـد عـن تصنيـف
" "Brand Financeنحـو عشرة
سـنوات ،إذ كان يتصـدر الرتتيـب
آخـر مـرة عـام  ،2010لتعـود العالمة
التجاريـة للنمـو  27%منـذ العـام
املـايض ،وهـذه الزيـادة تعزى بشـكل
جـزيئ إىل فـوز النـادي بـدوري
أبطـال أوروبـا أربـع مـرات يف آخـر
خمسـة مواسـم ،كما أصبـح أول نـا ٍد
يف العـامل يكسر حاجـز  750مليـون
مـن اإليـرادات يف عـام واحـد ،موسـم
 ،2018-2017وبلـغ إجاميل اإليرادات
التجاريـة للنـادي  356مليـون يـورو،
بحسـب الرشكـة ،أي مـا يقـارب 50%
مـن مجمـوع اإليـرادات.
مل يكـن املوسـم املـايض لريـال مدريد
ناج ًحـا ،إذ خسر لقـب دوري األبطـال
والدوري املحيل وكأس امللك وفشـل يف
اسـتبدال كريسـيتانو رونالـدو ،الـذي
توجـه إىل يوفنتـوس نـادي مدينـة
تورينـو اإليطاليـة ،ولكـن باملقابـل
أعلـن النـادي عـن برنامـج تطويـر
طمـوح مللعـب سـانتياغو برنابيـو
ليحتـل املرتبـة األوىل مـن بين املالعب
ألكبر  50عالمـة تجاريـة لنـادي كـرة
قـدم ،وفقًـا لـذات التصنيـف.
كيف ظهر ريال مدريد في مقدمة
األندية األكثر ً
ربحا
ينتهـج ريـال مدريـد سياسـة خاصـة

لرفـع أسـهم النـادي االقتصاديـة،
واالبتعـاد عـن العواصـف التي رضبت
الكثير مـن األنديـة يف ظـل األزمـات
املاليـة املتالحقـة التـي رضبـت البلدان
األوروبيـة ،ال سـيام اإليطاليـة منهـا
والهولنديـة.
ويف دراسـة ملركـز إدارة األعمال
الرياضيـة ()IESE Business School
خلصـت إىل أن النـادي مبوجـب الوالية
األوىل لرئيسـه ،فلرونتينـو برييـز،
توجـه السـتجرار األسماء الكبيرة
(الغالتيكـوس)يف عـامل كـرة القدم من
أجل زيـادة العالمـة التجاريـة للنادي.
مل يكـن هـم النـادي يف ذلـك الوقـت
رشاء األفضـل يف امليـدان وإمنـا كانـت
هنـاك معايري أخـرى ،إذ توجهت اإلدارة
إىل استراتيجية التسـويق إىل مـا هـو
أبعـد مـن املسـتطيل األخضر ،فـكان
الهـدف حينهـا إنشـاء عالمـة تجاريـة
كبيرة لخصـت برسـالة مفادهـا:
نـادي ريـال مدريـد هـو النـادي
الـذي يكافـح للفـوز بجميـع األلقـاب
املمكنـة ،وتحديـد القيـم التـي تحكـم
جميـع أعمال النـادي والرتويـج لهـا
بجميـع إداراتـه (الرعايـة ،والتواصـل،
والعالقـات املؤسسـية).
استراتيجية النـادي كانـت محفوفـة
باملخاطـر ،ال سـيام بعـد التكاليـف
الكبيرة النتـداب العبين عاملقـة يف
كـرة القـدم آنـذاك كزيـدان وديفيـد
بيكهـام ولويـس فيغـو ورنالـدو
الربازيلي ،حيـث حطـم النـادي جميع
األرقـام القياسـية يف عمليـات االنتقال
السـوقية.
مل يفـز بـكل األلقـاب التـي يحلـم بهـا
ولكـن عالمتـه التجاريـة ارتفعـت،
وهـذه هـي الرسـالة التـي وجههـا
النـادي لبقيـة األنديـة ،بـأن عمليـات
التعاقـد ليسـت فقـط لرفـع املسـتوى
الفنـي وإمنـا هنـاك معايير تجاريـة

أخـرى تحقـق الغـرض.
ويف عـام  2009تعاقـد ريـال مدريـد
مـع العـب كان مقـد ًرا لـه أن يكـون
أسـطورة النـادي الحيـة ،وهـو
كريسـتيانو رونالـدو قاد ًمـا مـن
مانشستر يونايتـد برقـم خيـايل بلـغ
نحـو  94مليـون يـورو ،الـذي حقـق
يف ذات العـام لرشائـه عائـدات ماليـة
تفـوق الــ  90مليـون يـورو مـن
مبيعـات قمصـان الالعب فقـط ،قبل أن
يحـرز أي لقـب.
موسما عـن السـاحة
غـاب النـادي
ً
فعـاد تجاريًـا وتسـويق ًيا بقـوة بعـد
تعاقـده مـع عـدة أسماء يف الصيـف
الحـايل (املريكاتـو) وعلى رأس تلـك
األسماء إيدين هـازارد والصريب لوكا
يوفيتـش.
مشروع الريـال مل يكتمـل فتوجـه إىل
آسـيا عندمـا وقـع مـع املوهبة الشـابة
كوبـو لفتـح بـاب اسـتثامري جديد يف
هـذه الـدول ودخـول بابهـا التجـاري
العريـض.
من هو تاكيفوسا كوبو
أعلـن ريـال مدريـد الصيـف الحـايل
عـن التعاقـد مـع املوهبـة اليابانيـة
تاكيفوسـا كوبـو بعـد رصاع مـع
برشـلونة وتهافـت كبار اللعبـة للتوقيع
مـع الشـاب الصغير.
يتميـز كوبـو مبوهبـة كرويـة كبيرة،
وهـذا مـا جعلـه هدفًـا على بوصلـة
كبـار األنديـة ،وأطلـق عليـه لقـب
"ميسي اليابـان".
كوبـو العـب يابـاين يبلـغ  18عا ًمـا
مـن العمـر ،ويلعـب كصانـع ألعـاب
ومهاجـم ،بدأ مسيرته يف عـام 2010
يف فريـق كواسـايك فرنتـايل الياباين،
قبـل أن يتوجـه للخضـوع لالختبـارات
يف نـادي برشـلونة ،لينضـم بعدهـا
إىل أكادمييـة "ال ماسـيا" الخاصـة
بالنـادي عـام  2011وكانـت االنطالقة

يف الفريـق تحـت  11عا ًمـا الـذي تألق
معـه محـرزًا  74هدفًـا يف  30لقـاء
موسـم .2013-2012
عـاد كوبـو إىل اليابـان بحثًا عـن فريق
يلعـب معـه دقائـق أكثر وانضـم إىل
فريـق طوكيو تحـت  18عا ًمـا ورسي ًعا
مـا صعـد للفريـق الرديـف ثـم الفريق
األول الـذي شـارك معه وهـو بعمر 15
عا ًمـا فقطـ ،عـام .2017
قـدم الشـاب مسـتويات مميـزة يف
الـدوري اليابـاين باإلضافـة لشـخصية
مميـزة يف امللعـب مـا جعـل ريـال
مدريـد يسرع بالتعاقـد معـه بعـد
تفريـط برشـلونة بالالعـب بسـبب
اختراق بعـض قوانني االتحـاد الدويل
لكـرة القـدم (فيفـا).
تفريـط برشـلونة بكوبـو كان بعـد أن
ظهـر الالعـب عـام  2015يف ملفـات
"فيفـا" ضمـن الالعبين الذيـن تعاقـد
معهـم برشـلونة دون إكمال السـن
القانونيـة ،فعوقـب النـادي بحرمـان
الفريـق مـن التعاقـدات وفسـخ عقـد
الالعـب.
راقـب برشـلونة الالعـب وتطـوره
خلال وجـوده يف اليابـان وكان يـرى
فيـه أحـد املرشـحني لتعويـض ليونيـل
ميسي على املـدى البعيـد ،ولكـن
ريـال مدريـد تدخـل بالوقـت املناسـب
وخطـف الالعـب بـكل هـدوء.
موهبـة كوبـو التـي جعلته أحـد أفضل
العبـي العـامل يف الفئـات العمريـة،
تتلخـص بقدرتـه على املراوغـة
بكلتـا قدميـه واملـرور بين املدافعين
بسـهولة ورسعـة وسالسـة وخاصة يف
املسـاحات الضيقـة ،وهـذا مـا يجعـل
أسـلوبه قري ًبـا مـن أسـلوب ميسي.
شـارك كوبـو يف  13مبـاراة يف
الـدوري اليابـاين املوسـم املـايض
مبركـز الجنـاح األميـن وسـجل فيهـا
أربعـة أهـداف وصنـع مثلهـا.
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كتب صالح صلوحة ..وأرصفته

نبيل محمد
ال شـك أن مئـات املكتبـات التـي
جهـد أصحابهـا برتتيـب رفوفهـا
وفهرسـتها ،ونفض غبارهـا ،غابت
معاملهـا تحت جحيـم الطائرات ،أو
أحرقهـا عابـرون بهـدف التدفئـة،
أو ملجـرد إحراقهـا ،قلّـب ملثمـون
بكتبهـا ورموهـا جان ًبـا ،باعهـا
معفّشـون بأسـعار تهـدف إىل
الخلاص منهـا فقـط ،مئـات آالف
الكتـب القـت هـذا املصير ،لكن ال
شـك أن واحـدة مـن أكربهـا هـي
مكتبـة الراحـل صلاح صلوحـة،
تلـك التـي مل يعـرف متا ًمـا
مصريهـا قبـل وفاتـه ،والتـي
كان مصريهـا املجهـول واملتوقـع
بالنسـبة لـه ،هـو سـبب انكسـاره
األخير كشـيخ لوراقـي دمشـق،
الكتبـي األشـهر الـذي يعرفـه كل

مـن اعتـاد رشاء الكتب مـن أرصفة
دمشـق ،حيـث النـادر منهـا ميكن
أن يوجـد أو يختبـئ تحـت غلاف
ليـس لـه ،بحرفـة كتبيين يعرفون
متا ًمـا مـا هـو النـادر ،وكيـف يتم
الحصـول عليـه.
كشـخصية نابغـة يف روايـة
تقليديـة ،تبـدو سيرته األوىل،
يتلقـف الكلمات والصـور مـن
أوراق مجلات وكتـب ،يطلـب
والـده منـه جمعهـا ليك يلـف بها
الهريسـة التـي يبيعهـا على عربة
متنقلـة ،ينقـذ مـا يجـب إنقـاذه
قبـل أن يهترئ يف أيدي مشتري
الهريسـة ،ويتخـذ لحظـات راحـة
مـن العمـل لكي يقـرأ ،ثـم يبحث
عـن املزيـد ،فيجعـل مـن الـورق
مكتملا ،يحفظـه
ً
املبعثر كتابًـا
يف مكتبتـه ،ثـم يختـص بشراء
الكتـب واملكتبـات ،ويتنقـل مـن
بلـد إىل آخـر يف هـذه املهنـة،
إال أن تقليديـة هـذه القصـة مل
تنتـ ِه مبسـتقبل تقليـدي بتحـول
مرشوعـه إىل مكتبة عامـة ضخمة،
أو بنـاء دار نشر كبيرة ،أو بـأن
يصبـح شـخصية ثقافيـة يعتنـي
بهـا محيطهـا الرسـمي والشـعبي،
مل ينـل جائـزة عىل كل فعـل كأقل
مسـتقبل تخيلي تقليـدي لهـذه
البدايـة املريـرة ،كانـت النهايـة
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أكثر مـرارة ،نهايـة لـو اتضحـت
معاملهـا منـذ البدايـة لكانـت عربة
الهريسـة أكثر جـدوى ورمبـا
تحولـت إىل محـل حلويـات ضخم
كفـل لـه حيـاة هانئـة حتـى موته
مـن وجهـة نظـر براغامتيـة..
لكـن صلوحـة الـذي غادرنـا قبـل
أيـام ،انتهـت حياتـه بانكسـارات
متتاليـة ،مـن فقـدان مكتبتـه إىل
الظـروف املاديـة التـي قاسـاها
يف آخـر سـنواته ،حيـث مل يعـد
ينفـع بيـع الكتـب على األرصفة،
تلـك الكتـب غـاب جـزء كبير من
مقتنيهـا مهاجريـن والجئين
وسـجناء وقتلى ،وانكفـأ الباقون
عـن رشائهـا بعـد أن أصبـح رشاء
كل يشء سـوى الخبـز ترفًـا،
وباتـت كتـب اإلنرتنـت ملجـأ
الجميـع لسـهولة الحصـول عليهـا
والتعامـل معهـا ونقلهـا ..ورمبـا
لعشرات األسـباب األخـرى التـي
عرفهـا صلوحة ،وحاربها واسـتمر
يف فـرش كتبـه على الرصيـف.
حضر صلوحـة يف الظـل دامئًـا،
ظـل كان يكتفـي بـه ليسـتطيع أن
يسـتمر و ّراقًـا ،يف الظـل ككاتـب،
وكممثـل ،مل يحترف أي يشء
مـن تلـك املهـن ،كان محرتفًـا
ملهنـة الوراقـة التـي خلعهـا عـن
نفسـه معل ًنـا موتهـا كمهنـة أمـام

التكنولوجيـا ،لتمـوت مـر ًة أخـرى
أيضً ـا دومنـا إعلان أمـام الحـرب،
ويسـتمر بالشـعور مبوتهـا يوم ًيـا
خالل سـنواته األخيرة ،كـون يديه
مل تتركا الكتـب خاللهـا ،وكـون
مسـتودع كتبـه األكرب بقـي مجهول
املصير ،وال بد مـن مئات السـائلني
عـن كتـب كان ميلكهـا يف مكتبتـه
الغائبـة ،فكانـت إجابتـه عليهـم
ابتسـامة ،يصعـب عليهـم فهمهـا.
متحـو سـوريا اليـوم برباعـة كائن
متوحـش تجـارب خالقـة فيهـا،
تطمـر إنجازهـم تحـت الـركام،
تحـرق أثرهـم ،تدفنهـم يف مقابـر
متناثـرة ،تزيـل أوراق نعوتهـم
لتلصـق أوراق نعـوة سـواهم ،تخلق
يف كل يـوم حدث ًـا مرو ًعـا يلغـي
وطـأة حـدث وفاتهم األقـل تروي ًعا،
طفلا لتغيـب صـورة مـوت
ً
تقتـل
مسـن ،تحـرق مدينـ ًة ليبـدو حـرق
مكتبـة حدث ًـا تاف ًها ،متأل السـجون
ليكـون مجـرد حضـور اآلخريـن
خارجهـا نعمـة كريـم ..بينما
يتمسـك مـن ال يسـمحون لذاكرتهم
باالهتراء ببعـض تفاصيلهـا،
ليكونـوا قادريـن على التذكـر
والنعـي ،وإدراك قيمـة الغائبين،
إدراك قـد ال يتجـاوز منشـو ًرا على
صفحاتهـم الشـخصية ،وبكاءهـم
الفـردي يف منافيهـم.
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تعا تفرج
خطيب بدلة

تحشيش بمناسبة
فوز الجزائر
كنا جالسين ،أنا والشباب ،من كم يوم،
نتفرج عىل مباراة السـنغال والجزائر ،وكل
واحد منا يأخذ شـفطة من سيجارة حشيش
زعيم املقاومة
صدّ ُره
ُ
مـن الصنف الذي يُ َ
حسـن نرص الله إىل خارج لبنان من أجل
دعـم صمود حزب الله املؤمن يف وجه العدو
الصهيوين الكافر .وبعدما عبأنا رؤوسـنا
عىل اآلخر ،ورحنا ننفث سـحابات الدخان
يف فضـاء الغرفة ،قال الزميل أبو عبوش :أنا
بودي تفوز الجزائر ..وفجأة انفلت بالسـعال،
خ َّنـق ،وا ْز َر ّق ،وكاد أن يفطس ،فلحقناه
و َ
بطاسـة الرعبة ،رشب منها بلعة ،وطَ ّح،
ونفخ ،وقال :يا إما تفوز السـنغال! يا إما
ح ِب ّية!
ينهوها تعادل و ُ
ضحكنا عىل هـذه التقفيلة العجيبة،
ع َّراج :اسـكتوا اسكتوا .أنا ملا
وقال أبو َ
فـازت الجزائر عىل نيجرييا ،عىل هوى
التحشيشـة كتبت عىل الفيسبوك أين فرحان
بفـوز الجزائر ،وإذ ببنت حلوة بتكتب يل:
الزم واحد مثلك يفرح ،إنتوا السـوريني
والجزائريين دواعش بتتعاطفوا مع بعض.
وبشـكل فوري دخلت عىل صفحتها حتى
أعمل لها بلوك ،لقيتها سـابقتني وعاملتيل
بلوك .يا شـباب والله العظيم انزعجت،
تصوروا ،عم تتهمني إين سوري!
ضحكنـا ،وقال أبو ندور إن تقفيلة أبو عراج
أقوى مـن تقفيلة أبو عبوش .وأضاف :أيش
بـدك من الحيك املليان والحيك الفايض؟
أنا أكرت معلق ريايض حبي ُته يف حيايت هو
نص
األستاذ إياد النارص ،وباألخص ملا بيحيك ّ
الكالم من فمه ،والنص التاين من منخاره!
كلام سمعته وهو يعلق عىل مباراة للمنتخب
السوري بتذكر الشيخ أحمد حسون ملا بيحيك
عن رضورة محاربة اإلرهاب .بتعرفوا ليش؟
ألنه كامن الحسون بيحيك من منخاره!
رفـع أبو مهاود يده إىل األعىل ،طال ًبا منا
التوقـف عن الضحك ،ليك يديل بدلوه ،فلام
توقفنا حاول أن يقول شـي ًئا ،ولكن يبدو
أنه نيس .وحاول تفسير النسيان بقوله:
يخرب بيت حسـن نرص الله .كأنه هالحشيش
مضروب! أي ،صحيح ،تذكرت .صحيح يا
شـباب أنا من زمان بدي أسأل ،وبنىس..
األسد بيلعب يش بالفوتبول؟
قال أبو مراد :أنا شـايف الحشيش مو
مرضوب ،ولكن دوزانك هوي املرضوب،
ع َّم تن ّت ْع متل السـيارات الدوزوتو اليل
وكامن َ
كانت تشـتغل عالبنزين وبعدين قلبوها ع
املازوت .والك شـلون األسد بيلعب فوتبول؟
قال أبو مهاود :مـا بيلعب؟ لكان ليش كل ما
فريق سـوريا سجل جول بينط جوزيف بشور
وبيقول :جول لسوريا األسد؟
قال أبو عبوش :أحىل يش ملا فريق سـوريا
األسـد بيسجل جول يف أول املباراة ،وبيقول
الزميل وجيه الشـوييك "جول لسورية
األسـد" ..وبعدها بيصري تعادل ،وبعدها
بيتفوق علينا الخصم ،وقتها بتسـمعه عم
يقول :معليش يا شـباب ،نحن وأهل السنغال
إخوة وأشـقاء .وهذا الهدف أكرب دليل عىل
وحـدة األمة العربية يف مواجهة العدو
اإلمربيايل املتصهني .أنا اآلن أريد أن أسـألكم
سـؤالني ،أول سؤال نسيته ،والسؤال التاين
إذا كانت السـنغال جز ًءا ال يتجزأ من األمة
العربيـة ،الجزائر أيش دخلها يف املوضوع؟!
قال أبو مهاود :ما دخلها ،ولكن ،بحسـب
س املهم
تعليـق الزميل عدنان بوظو :لَ ْي َ
الخسـارة ،املهم املشاركة يف هذا العرس
الكروي الكبري ..بري!

