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مل تكن الشركات يف العامل العريب 

مبنشأى عشن الطوفان الشذي فرضته 

ششبكة "Netflix" العاملية بإنتاجها 

مئشات املسلسشات واألفشام التشي 

تعرضهشا عشر منصتهشا الرقميشة، 

إذ بشدأت الشركات العربيشة البشدء 

بإنتاج املسلسشات القصشرة، عىل 

غشرار مشا صنعتشه الششبكة العاملية 

كأول  األردين،  "جشن"  مبسلسشل 

تجربشة لها لدخول السشوق العريب. 

املسلسشات  صنشاع  يتأخشر  مل 

الدراميشة يف سشوريا ولبنشان 
بالركشب،  االلتحشاق  عشن 
مسلسشات  عشدة  إنتشاج  فتشم 
عشرض  مشا  منهشا  قصشرة، 
عشىل "Netflix" عشىل غشرار 
مشن  "دوالر"،  مسلسشل 
وأمشل  كشرم  عشادل  بطولشة 
إخشراج  ومشن  بوشوششة، 
سشامر  السشوري  املخشرج 

. وي لرقشا ا
كشا أعلنشت الششبكة، يف أيار 

املشايض، عشن إنتشاج مسلسشل 
مشري، مقتبشس من سلسشلة 
روايشات "مشا وراء الطبيعشة" 
الراحشل  املشري  للكاتشب 

أحمشد خالشد توفيشق.

تحول في سوق اإلنتاج 
العربي؟

ولّشد هشذا التحشول عشدًدا مشن 
األسشئلة عنشد صنشاع األعشال 
ولبنان،  سشوريا  يف  14الدراميشة 

كيف استثمر 
أهالي ريف إدلب الجنوبي 

وقف إطالق النار

05تقارير مراسلين

02أخبار سوريا

بداية "غير مبشرة" 
للعام الدراسي في 
مخيمات ريف إدلب

04تقارير مراسلين
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مشروع يكافح التلوث البيئي 
في قرى منسية بالشمال

فعاليات ومبادرات

"تحرير الشام" 
تتحرك في إدلب 
قبل "النزع األخير"

19رياضة

"الكرة الشاملة" 
الهولندية.. 

قصة نجاح مليئة 
بالخيبات
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سوريا متهالكة.. 
إلى أين يعود الالجئون

كيف تؤثر 
المسلسالت القصيرة 

على اإلنتاج العربي
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عنب بلدي - ضياء عودة

بعشد عامشن مشن انضامشه إىل "هيئشة 
تحرير الششام" قرر املقاتشل "أبو مجاهد" 
)19 عاًمشا( تشرك العمشل ضمشن صفوفها، 
لكنشه ينتظشر حاليًشا اسشتام منحشة مالية 
تقشدر بش 38 ألشف لرة سشورية، من املقرر 
أن تشرف له خال األششهر الثاثة املقبلة.

يقشول "أبشو مجاهد" )االسشم الشذي طلب 
نشر الحديشث بشه( لعنشب بلشدي إن قرار 
تشرك القتال مشع "تحريشر الششام" مل يأِت 
مشن فشراغ، بشل يرتبشط بحادثشة القيشادي 
"أبشو العبشد أششداء"، التشي أحدثشت هشزة 
ضمشن البيشت الداخيل لشش "الهيئشة"، بعد 
نشر القيشادي تسشجيًا مصشورًا عنونشه 

بشش"يك ال تغرق السشفينة"، تحدث فيه عن 
الفسشاد اإلداري واملايل، واألخطشاء الكبرة 
و"القاتلشة" التشي ارتكبهشا القشادة الذيشن 

بالفصيل. ميسشكون 
يرتكشز عمشل "أبشو مجاهشد" يف إخشاء 
الجرحشى واملقاتلشن مشن عشىل الجبهشات 
الفاصلشة مشع قشوات النظام السشوري يف 
ويضيشف،  العسشكرية،  العمليشات  أثنشاء 
"أتنشدم عشىل كل ثانيشة كنشت فيهشا مشع 
تحريشر الششام )...( عقشب إصشدار قشرار 
إىل  وإحالتشه  أششداء  العبشد  أبشو  فصشل 
العمشل  العسشكري قشررت تشرك  القضشاء 
ضمشن صفوفهشا بششكل كامشل، وأنتظشر 

اسشتام املنحشة املاليشة حاليًشا".
حالشة "أبشو مجاهشد" ال ميكشن حرهشا 

باملقاتلشن فقشط، بشل تششمل قيادين يف 
"تحريشر الششام"، التشي خشرت منهشم 
ثاثشة بارزيشن، منشذ مطلشع عشام 2019، 
يف انعشكاس للخشاف الذي يششهده البيت 
الجهاديشة  التيشارات  بشن  لهشا  الداخشيل 

املؤسسشة.
ومل يكشن انششقاق القشادة بناء عشىل قرار 
اتخشذوه مشن جانبهشم فقشط، بشل عشىل 
خلفيشة قشرارات أصدرتهشا قيشادة "تحرير 
الششام"، أبرزهشا يف ششباط 2019، حشن 
منعشت "لجنشة اإلرشاف واملتابعشة العليا" 
وسشائل اإلعام الششخصية والعامة التابعة 
لشش "تحرير الششام" من عدة أمشور أبرزها: 
إصشدار الفتشاوى واألحشكام قبشل اعتشاد 

املجلشس الرعشي العشام لفتشوى معينة.

ومنعشت أيًضا نقشد الششخصيات القيادية 
والعلمية سشواء ممشن هم "داخل السشاحة 
أو خارجهشا"، إىل جانشب منشع االرتجشال 
أحشداث  عشىل  التعليشق  يف  الششخيص 
ميدانيشة أو سياسشية داخليشة أو خارجيشة.

تحرك متأخر 
الخطشوة التي أقشدم عليها القيشادي البارز 
بصشورة  جشاءت  أششداء"  العبشد  "أبشو 
مفاجئشة، ويف الوقشت الشذي تعيشش فيشه 
محافظشة إدلشب ظروفًشا حساسشة، عشىل 
خلفيشة العمليشات العسشكرية التشي بدأتها 
عشىل  وروسشيا  السشوري  النظشام  قشوات 
املنطقشة، ومتكنت خالها من إحشراز تقدم 
كبشر يف ريفشي حشاة الششايل وإدلشب 

الجنشويب.
ركّشز "أبشو العبشد أششداء"، الشذي يششغل 
منصشب القائشد العشام لكتلة حلشب املدينة 
سشابًقا واإلداري العشام لجيشش "عمشر بن 
الخطشاب"، عىل عدة نقشاط، كان أبرزها أن 
"تحرير الششام" فقدت حاضنتها الشعبية 
بشن املدنين واملقاتلشن يف صفوفها، عىل 
خلفيشة تحكم قادة معينشن مبصرها ويف 

واإلدارية. التنظيميشة  األمور 
اعتقلتشه  الشذي  البشارز،  القيشادي  وقشال 
أيلشول  مشن   13 يف  الششام"،  "تحريشر 
الحشايل، عشىل خلفيشة التسشجيل املصور، 
إنشه عىل الرغم مشن الدخل املادي الششهري 
الكبر لألخشرة، إال أن مقاتليهشا ال يتلقون 
منًحشا ماديشة ششهرية، وكثشر منهشم ترك 

"تحرير الشام" 
تتحرك في إدلب 
قبل "النزع األخير"

عناصر من تحرير الشام في معسكر تدريبي في ريف إدلب )تحرير الشام(

منذ مطلع 
 ..2019

ثالثة قادة في 
"تحرير الشام" 
ينشقون عنها

اسشتقال مشن "تحريشر الششام"، يف ششباط 2019، بالتزامن 
مشع خطشوات تسشر فيهشا "تحريشر الششام" إلدارة محافظشة 

إدلشب ونشزع تهمشة "اإلرهاب".
وتحدثشت معرفشات جهاديشة عشر "تلغشرام"، تعليًقشا عشىل 
اسشتقالة القيشادي حينهشا، أنه وخال األششهر السشابقة جرت 
عشدة جلسشات مشع "أبشو اليقظشان"، ودار الحديشث فيهشا عن 
رضورة التزامشه إعاميًشا بالضوابشط التي تقّدرهشا "الجاعة" 

عشر قيادتهشا ومجلسشها الرعي.
وعشىل خلفيشة رفض "أبشو اليقظشان" مشا دار يف الجلسشات، 
قشّدم رئيشس املجلشس الرعشي ادعشاء بحقه، وحصلت جلسشة 
تقشاٍض انتهشت بإدانته باملخالفشة وإنشذاره، فقدم اسشتقالته.

يعتشر "أبشو اليقظان" أحشد القيادين البارزين السشابقن يف 
حشزب "النور السشلفي" يف مر.

قشدم إىل سشوريا مطلشع 2013، وعمل رشعيًشا ضمن صفوف 
حركة "أحرار الششام اإلسشامية" لثاث سشنوات.

انششق القيادي عشن حركة "أحرار الششام"، يف أيلشول 2016، 
بعشد أن كان رشعيًشا يف لواء "مجاهدو أششداء"، إىل جانب إىل 
كل مشن "طلحشة املسشر" )أبو ششعيب املري(، وقائشد اللواء 

"أبشو حمزة الكشردي"، وعنارص اللشواء كامًا.
قبشل اسشتقالته كان "أبو اليقظشان" أحد أبرز رشعيشي الجناح 
العسشكري يف "تحريشر الششام"، وأفتشى خشال "االقتتشال" 
بجشواز قتشل جنشود حركة "أحشرار الششام" رميًشا بالرصاص.

يف  الششام"،  "تحريشر  فصلتشه 
متشوز 2019، بعد خمسشة أششهر 
من اسشتقالة الرعي البشارز فيها 

"أبشو اليقظشان املشري".
ونشرت "تحريشر الششام" بيانًشا 
أن  فيشه  جشاء  حينهشا،  داخليًشا، 
املشري"  ششعيب  "أبشو  فصشل 
جاء بسشبب عشدم التزامشه املتكرر 

الجاعشة. بسياسشة 
وأششار البيشان إىل أنشه "بعد رفع 
األمشر إىل اللجنشة املكلفشة من قبل 
العليشا  واإلرشاف  املتابعشة  لجنشة 
يف قشرارات الفصيشل، أُقشر فصشل 
طلحشة املير مشن صفشوف هيئة 
تحريشر الششام وإحالشة مشا يتعلق 
بكامشه عىل الجاعشة إىل القضاء 

. " ملختص ا
وكان امليشر قشد أصيشب، مؤخرًا، 
باملعشارك  مششاركته  أثنشاء  يف 
الدائشرة ضد قوات األسشد يف ريف 

حشاة الششايل.

انششق عشن "أحرار الششام" نهاية عشام 2016، 
مع أكرث مشن 100 مقاتشل يف كتيبته "مجاهدو 

أششداء"، غالبيتهشم من حلب.
"تحريشر  صفشوف  إىل  بعشد  فيشا  وانضشم 
العسشكرية  الكتلشة  قيشادة  وتشوىل  الششام"، 
لحلشب املدينشة، ومشن ثشم أصبشح قائشًدا إداريًا 
لشش "جيش عمشر بشن الخطاب" )تششكيل يضم 

قشوات خاصشة مشن تحريشر الششام(.
أيلشول  مشن   10 يف  مصشوًرا،  تسشجيًا  نشر 
2019، انتقشد فيشه "تحريشر الششام" واتهمها 
باملقاتلشن  املتعلشق  واإلداري  املشايل  بالفسشاد 
إىل  األخشرة  دفشع  مشا  العسشكري،  والجسشم 

العسشكري. القضشاء  إىل  وإحالتشه  فصلشه 
املقربشن  مشن  أششداء"  العبشد  "أبشو  يعتشر 
للرعشي السشابق يف "تحريشر الششام"، "أبشو 
اليقظشان املشري"، وهو أحد صقشور "الجناح 

العسشكري" يف صفشوف "الهيئشة".
خاضتهشا  التشي  املعشارك  معظشم  يف  وششارك 
"الهيئشة" سشواء ضشد قشوات النظشام يف حلب 

وإدلشب أو ضشد فصائشل "الجيشش الحشر".

تعرض عنب بلدي تفاصيل 
حول القادة الثالثة الذين 

انشقوا عن "تحرير الشام"، 
واألسباب التي استدعت 

خروجهم من التشكيل 
بشكل كامل.

طلحة الميسر أبو اليقظان المصري
"أبو شعيب المصري"

"أبو العبد أشداء"
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القيادي في الجيش الحر أدهم الكراد )صفحته على فيسبوك(

عنب بلدي – أحمد جمال

"نعم خرنا املعركة العسشكرية يف 
الجنشوب، أللف وألف سشبب، ولكننا مل نخر 

القيادي  ذاتنا وإرادتنا"، عبشارة قالها 
السشابق يف "الجيش الحر" يف درعا، أدهم 

الكراد، يف متشوز املايض، وذلك بعد عام 
عىل خسشارة فصائل املعارضة السشيطرة عىل 
محافظشة درعا ملصلحة النظام السشوري، عر 

اتفاق التسشوية الذي رعته روسيا.
أدهم الكراد، امللقب بش "أبو قيص"، ششغل 

منصشب قائد "كتيبة الهندسشة والصواريخ"، 
وكان أحد قادة غرفشة عمليات "البنيان 

أثناء  الجنوبية، يف  الجبهشة  املرصوص" يف 
سشيطرة فصائل املعارضة عشىل املنطقة قبل 

2018، ثم ششارك كعضو يف لجنة  متوز 
التسشوية، ليصبشح اليوم معارًضا ذا صوت 

عشاٍل تحت عن النظام.
عاد الكشراد مراًرا إىل الواجهة، إما 

لتريحاته عشر "فيس بوك" أو ملواقفه 
للجدل، ومؤخًرا تعرضت سشيارته  املثرة 

لتفجر بعبوة ناسشفة مشن قبل مجهولن، 
دون أن يتعشرض لإلصابة لعدم وجوده يف 

السشيارة يف أثناء التفجر.
مل تتنبَّ أي جهة املسشؤولية عن الحادثة، 

12 من أيلول الحايل،  التي وقعشت يف 
واقتشر تعليق الكشراد عىل ذكر الخر عىل 

صفحته الششخصية، مسشتنكًرا وصفه بش 
"أحد عشرايب املصالحات يف درعا" من قبل 

اإلعامية. الجهات  إحدى 
وقال الكراد يف تعليقه، "لسشت عرابًا 

للمصالحشات ولو كنت كذلك ملا اسشتهدفوين، 
نحشن ثوار من مدينة مهشد الثورة، خضعنا 

للتسشويات وفق ضغط دويل ومل نتخلَّ عن 
. " قضيتنا

يهادنهم" الروس  "عدو 
الكراد، صاحب مقولة "تسشقط  انضم 
موسشكو وما تسقط درعا"، إىل اتفاق 

التسشوية املرم مع الروس أنفسهم.
وسشبق أن قال القيادي "أبو قيص"، 

يف أثنشاء معارك درعا يف متوز 2018، 
قبيشل توقيع اتفاق التسشوية مع الجانب 
الشرويس، إن "حوران مل ولن تهادن"، 

للمصالحات  الذي لجؤوا  واصًفا األششخاص 
مع النظام بشش "الرمادين الذين تأثروا 

أثناء حديثه  النظام"، وذلشك يف  بتهديدات 
لعنشب بلدي عن أهميشة مواجهة الحملة 

العسشكرية عىل درعا، وحثشه املقاتلن عىل 
والعرض. األرض  عن  الدفاع 

وكانت فصائشل املعارضة يف درعا وقعت 
السشوري والجانب  النظام  اتفاقية مع 

2018، قضت ببقاء  الرويس يف متشوز 
الراغبن من مقاتشيل الفصائل داخل 

املحافظشة وخروج الرافضن إىل إدلب، 
إضافة إىل عدد مشن البنود، كان أهمها 

إخراج املعتقلن من السشجون، وعدم 
ماحقشة املطلوبن بعد تسشوية أوضاعهم، 

إىل جانشب إزالة القبضة األمنية عن السشكان.
وخال تلك الفشرتة كان الكراد أحد أعضاء 

لجنة التسشوية، ونتيجة ذلشك بقي يف مدينة 
درعا، ليبدأ "ثورة جديشدة"، عر صفحته 

يف "فيس بوك"، التشي يؤكد من خالها 
عشىل ثوابت الحرية والكرامة التي نششدتها 

درعشا منذ مثانية أعوام.

"السلمية" إلى  العسكرة  من 
يف آب 2018، ششارك الكراد مبظاهرة 

ششعبية هي األوىل من نوعها يف ساحة 
الجامشع العمري بدرعشا البلد، هتفت ضد 
املتطوعن من أبنشاء املدينة يف صفوف 

املتعقلن  النظام، ونادت باإلفراج عشن  قوات 
السجون. من 

كا عر عن رفضه مششاركة أبناء درعا يف 

صفوف قشوات النظام، خال املعارك ضد 
فصائل املعارضة عشىل جبهات إدلب وحاة، 
وهدد بعصيان مدين مشن خال صفحته يف 

"فيس بشوك" يف حزيران املايض، قائًا، 
"درعا لن تسشلّم فلذات أكبادهشا لتجعلوها 

ملشاريعكم". حطبًا 
وأوضشح حينها، “لدينا ثاث فئات ششبابية 

املنششقون، واالحتياط،  متأثرة مبا حصل، 
والخدمة اإللزاميشة. وطاملا أن هناك معارك 

قامئة يف إدلب، وحيشث إنه قد تم الغدر 
بأبنائنشا الذين صدقوا قشرار العفو وتعجلوا 

بااللتحاق، فإن درعا لن تسشلم فلذات 
أكبادهشا لتجعلوها حطبًا ملششاريعكم، وهي 

قريبشة من العصيان املشدين، خيطوا بغر 
تعبره. وفق  مسلة”، 

وانتقد سلوك روسشيا يف تسير اتفاق 
 6 التسشوية، إذ قال عر “فيس بوك”، يف 

2018، إن روسشيا متاطل  من ترين األول 
بوعودهشا يف محافظة درعا، خاصة يف 

ملشف املعتقلشن، مضيًفا أن هذا امللف ال يزال 
معلًقا و”يدور يف فلشك تائه”، ومل تتعدَّ 
وفيها  الروسية “كلمة سشنحاول،  الوعود 

تسويف”.

الشوائب" من  "خاٍل 
يف نيسشان املايض، تحدث الكراد عن 

تسشلّمه دعوى قضائية رسمية لتسشليم نفسه 
إىل األمن أو  االعتقشال واإلحضار بالقوة، 

كانشت قد رفعت من قبشل لجنة "توثيق 
الجرائم واإلرهشاب" يف وزارة العدل التابعة 

السورية. للحكومة 
وجاء يف مضمون الدعشوى أن الكراد متهم 

للمدنين واألطفال يف حادثة  بالتعشّرض 
 ،2016 مدرسشة "ذات النطاقن" يف عام 

يف منطقة السشحاري مبدينة درعا، بحسشب 
ما قالشه حينها عر "فيس بوك".

وأضاف القيادي السشابق، "راجعت تاريخ 
النضال لشدى الفصيل الذي كنت أقوده 

يف الجيش السشوري الحر أو أحد أعضائه، 
ولكننشي تيقنت أنه خاٍل من الششوائب 

القانونية أو األخاقية أو االعتداء حسشب 
ذكركم، ومل أجد بشن صفوفه أحًدا من 

اإلرهابين".
وطالب بششطب الدعوى املرفوعة ضده 

بششكل فوري باعتبارهشا "باطلة"، وباعتباره 
داخًا ضمن اتفاق التسشوية املرم مع 

الجانب الرويس والنظام السشوري، الذي 
مينشع اعتقال املنضمن إليشه، إضافة التهامه 

جهشة االدعاء بالتزوير والتلفيق والتششهر 
املناسشب. بالتعويض  مطالبًا  والطعن، 

رجل في األخبار..

أدهم الكراد.. قيادي درعاوي يتابع 

"ثورته" تحت جناح التسوية الروسية

مقاتشيل  أن  الششديد، مضيًفشا  الفقشر  بسشبب  صفوفهشا 
"تحرير الششام" مشن أفقر املقاتلشن يف املنطقشة، وهناك 
إداريشون تصل رواتبهشم إىل أكرث من 250 دوالرًا ششهريًا.

خسشارة الحاضنة الششعبية التي تحشدث عنها "أبشو العبد 
أششداء" واقعيشة ووصلشت إىل مراحشل متقدمشة، وهشو ما 
أكدتشه "تحريشر الششام" بششكل غشر مبارش مشن خال 

بيشان نرته عقشب حادثشة "فيديو االنتقشادات".
تحدثشت "تحريشر الششام" يف البيان عن هشدف مروعها 
وهشو "إرسشاء مرحلة جديشدة وتصحيح األخطاء السشابقة 
مبشا يتعلشق باسشتقالية القشرار الثشوري عىل املسشتويات 
كافشة، املدنيشة والعسشكرية والسياسشية، وإقامشة كيشان 
مؤسشي ثشوري ناضشج بديشل عن مؤسسشات النظشام".

وأكشد البيشان أن "الهيئشة" نجحشت يف جوانشب وأخطأت 
وأخفقشت يف جوانب أخشرى، وأنها "ال تدعشي العصمة من 

الخطشأ أو الوقشوع يف الزلشل"، عىل حشد وصفه.
وششكلت "الهيئشة"، مبوجشب البيشان، "لجنة رقابشة عليا" 
قالشت إنها تتمتع بصاحيات واسشعة، وتعشزز جهود لجنة 

املتابعة العليشا، وتحوي ششخصيات معترة.
بيشان "الهيئشة" تزامشن مشع تعميشم نرتشه عشىل غرفها 
الخاصشة يف "تلغشرام"، أعربشت فيشه عشن تخوفهشا مشن 
"رضب النسشيج املجتمعشي والتاحشم العسشكري"، عشر 

اسشرتاتيجية تقشوم بهشا روسشيا.
وقالشت إن روسشيا والنظام اتبعشا اسشرتاتيجية من خمس 
نقشاط لزعزعشة كامشل اسشتقرار املناطشق املحشررة، وهشي 
املراوغة السياسشية يف أسشتانة وسشوتيش من أجل كسشب 

املوقشف الشدويل، ثم تقسشيم املناطشق وقضمهشا تباًعا.
والنقطشة الثالثشة هشي اخشرتاق الفصائشل تحشت دعشوى 
املصالحشة ثشم إخراجهشا مشن املناطشق وتسشليمها للنظام، 
وزعزعشة صف الفصائل والششعب من خشال التريحات 
تقشوم  أمنيشة  خايشا  وإرسشال  اإلعاميشة،  واملنششورات 
االسشتقرار،  لزعزعشة  واالغتيشاالت  التفجشر  بعمليشات 

التعميشم. بحسشب 

شرخ بين "اإلنقاذ" ومجلس الشورى 
مبشوازاة مشا سشبق، وبششكل مل يظهشر إىل العلشن حتى 
اليوم، تششهد العاقشة بن "حكومشة اإلنقاذ السشورية" 
التابعشة لشش "تحرير الششام" ومجلشس الششورى، الذي 
توتشرًا  املشايض،  آذار  ششهر  يف  تششكيله  عشن  أُعلشن 
عشام  مؤمتشر  ضمشن  فكرتشه  طشرح  بعشد  وانقسشاًما، 
)املؤمتشر العشام للثشورة( ُعقشد يف معشر بشاب الهشوى، 

حرضتشه فعاليشات وبعشض ششخصيات املنطقشة.
وبحسشب ما قشال مصدر مطلشع عىل الخشاف لعنب بلدي 
تعود أسشباب التوتر واالنقسشام إىل تحشركات من الجانبن 
لتقاسشم النفشوذ اإلداري يف محافظشة إدلب، وال سشيا أن 
"تحريشر الششام" ال تشزال ترفض نجاح أي مشروع مدين 

للمحافظشة، قد يكشون موازيًا ملشا تعمل عليه.
وأضشاف املصشدر أن "الحاضنة الششعبية يف إدلب بدأت 
تنسشلخ عن تحرير الششام وحكومشة اإلنقاذ، مشع بقائها 
لشدى مجلس الششورى، الذي يضشم فعاليشات مدنية من 

املختلفة". السشورية  املناطق 
وكان رئيشس "املؤمتشر العشام للثورة"، فاروق كششكش، 

قشال يف تريحشات سشابقة لعنشب بلشدي إن مجلشس 
الحكومشة  ششكل  تحديشد  ششأنه  مشن  إدلشب  ششورى 
أو  ششكلها  بتغيشر  سشواء  املحافظشة،  يف  املسشتقبلية 
تسشميتها واملرتكشزات القامئشة عليهشا، وهو األمشر الذي 
مل يتشم حتشى اآلن، مع اسشتمرار عمل "حكومشة اإلنقاذ" 
باملسشمى ذاتشه والتقسشيات اإلداريشة والخدميشة التشي 

عليها. قامشت 

استقطاب مقاتلين 
الحديشث عن فقدان "تحرير الششام" للحاضنة الششعبية 
يف إدلشب مل يرتبشط فقط بالششق املدين، بل بالعسشكري 
املتمثشل باملقاتلن الذيشن يعملون يف صفوفهشا، وهو ما 
أكشده القيادي "أبو العبد أششداء"، ويششدد عليشه املقاتل 

"أبو مجاهشد" يف حديثشه لعنب بلدي.
ويف إطشار مشا سشبق كانشت القشوات الخاصشة التابعشة 
"العصائشب  باسشم  واملعروفشة  الششام"،  "تحريشر  لشش 

إىل صفوفهشا. لانضشام  قشد دعشت  الحمشراء" 
مشن   13 لهشا،  إعشان  يف  "العصائشب"  واششرتطت 
أيلشول، أن يكشون املتقشدم مشن ضمشن صفشوف "هيئشة 
تحريشر الششام"، ومتفرًغشا للعمل سشليًا مشن اإلصابات 

املعيقشة. واألمشراض 
ويشأيت ذلشك يف ظشل اتخشاذ "تحريشر الششام" عشدة 
خطشوات يف األيشام املاضيشة السشتقطاب مقاتلشن جدد 
يف محافظشة إدلشب، يف خطشوة تنفشي مشا دار الحديث 

عنشه حشول إمكانيشة حلهشا بششكل كامل.
ونشر قياديشون ورشعيشون يف الهيئشة عشر "تلغرام"، 
خشال األيشام املاضيشة، تسشجيات تدعو إىل االنتسشاب 
بشاب  "الهيئشة"  اإلعشداد، كشا فتحشت  إىل معسشكرات 
بكشر  أيب  "جيشش  الخاصشة:  القشوات  إىل  االنتسشاب 
الصديشق"، "جيشش عمر بشن الخطشاب"، "جيش عثان 

بشن عفشان"، "جيشش عشيل بشن أيب طالب".
وتنفشي تلشك الخطشوات التشي اتخذتها "تحرير الششام" 
مشا دار الحديشث عنشه عشن إمكانيشة حلها بششكل كامل، 
إلنهشاء ذريعشة "اإلرهشاب" التي تعتمد عليها روسشيا يف 

العسشكرية. حملتها 
يتخشوف قياديشو "الهيئشة" اليشوم مشن تفككهشا، بعدما 
فششلت يف دمشج مكوناتهشا تحشت القيشادة العسشكرية 
املوحشدة، عشىل خلفيشة التناقضشات واالنسشحابات التي 
العمليشات  أثنشاء  يف  املاضيشة،  األششهر  يف  ششهدتها 
العسشكرية من جانشب قوات النظام السشوري وروسشيا، 
إىل جانشب عمليشات الششد والجشذب التي اتبعهشا قائدها 

الجشوالين". محمد  "أبشو 
وال تشزال "الهيئشة" تحتفظ بقوتهشا املركزيشة املتمثلة بش 
"جيشش النشرة"، الشذي كان رأس حربشة يف معاركها 

األخشرة ضد فصائشل كش "حركشة أحرار الششام".
بتنظيشم  ارتباطهشا  النشرة"  "جبهشة  فكشت  وحشن 
"القاعشدة" وغشرت مسشاها إىل "فتح الششام"، تفاءل 
بعشض املحللن بهشذا التحول، بينشا توقشع مراقبون أن 
يكشون الحشدث "ششكليًا" مشع اسشتمرار نهشج الفصيشل 
وسشعيه لتششكيل "إمشارة" يف املنطقشة، بقيشادة "أبشو 

محمشد الجشوالين".
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"ال نملك سعر الكتب للطالب، وال رواتب للمعلمين، وال حتى أبسط مستلزمات التعليم، لكن األطفال هنا هم أطفالنا وواجبنا تعليمهم والوقوف معهم لبناء 

مستقبل أفضل لهم"، هكذا يشرح األستاذ رشيد المصاعب التي تواجه كادره قبل بداية كل عام جديد.

إدلب - أحمد حاج بكري

يف مخيشات ريشف إدلشب الغشريب، مشن 
قريشة  إىل  وصشواًل  الحمبوششية  قريشة 
الزوف، يسشتقبل مشا يقشارب مثانية آالف 
طفشل العشام الشدرايس الجديشد، موزعن 
تعليمشي  مبسشتوى  مدرسشة   40 عشىل 
تربيشة  مديشر  وصفشه  كشا  متوسشط، 
الاذقيشة، األسشتاذ محمد فشارس حادي، 
يف حديشث إىل عنشب بلدي، بينشا يعتر 
بعشض األهشايل الواقشع التعليمشي متدنيًا 

جًدا. وسشيئًا 

مدارس بال مستلزمات
األسشتاذ رششيد، مديشر مدرسشة "الوفاء" 
يف مخيشم الوفشاء بريشف إدلشب الغريب، 
يف  املسشجلن  الطشاب  عشدد  إن  يقشول 
املدرسشة للعام الدرايس املقبشل )-2019 
وطالبشة،  طالبًشا   163 بلشغ   )2010

يعيششون يف مخيشات الوفشاء وخرماش 
املوجشودة  العششوائية  واملخيشات 
باملنطقشة، مششرًا، يف حديشث إىل عنشب 
يعمشل  مدرسشته  كادر  أن  إىل  بلشدي، 
بششكل تطوعشي منذ إنششاء املدرسشة قبل 
ثاث سشنوات، باسشتثناء العشام الدرايس 
التعليمشي  للشكادر  وصلشت  إذ  املشايض، 
منحشة واحشدة، قيمتهشا عشرة آالف لرة 
سشورية لشكل معلشم، أي مشا يعشادل 16 

تقريبًشا. دوالًرا 
املشدارس  تواجشه  مششكلة  أكشر  أن  إال 
العاملشة يف مخيات ريشف إدلب الغريب، 
مشن وجهة نظشر مدير مدرسشة "الوفاء"، 
هشي عشدم توفشر مناهشج معتمشدة وكتب 
األول  الصشف  كتشب  خاصشة  للطشاب، 
والثشاين االبتشدايئ، التشي مل تصشل منها 
أي نسشخة للمخيشات، عشىل حشد قولشه.

التعليشم  أن  رششيد  األسشتاذ  ويضيشف 
ظشل  يف  خاصشة  منهشا،  بشد  ال  رضورة 

الظشروف التشي متشر بهشا البلشد، ويقول، 
"ال ميكشن التوقف عشن التدريس وإهال 
جيشل كامشل، ولكشن يف ظشل الظشروف 
التشي منشر بهشا أصبشح الوضشع صعبًشا 
جشًدا"، مؤكشًدا أنشه خال األسشبوع املقبل 
تتمكشن  ومل  أبوابهشا  املشدارس  سشتفتح 
مدرسشته من رشاء أقام السشبورة وأوراق 
الطباعشة والحر وغرها من املسشتلزمات 

األساسشية.
ويف  "الوفشاء"،  مدرسشة  مشن  بالقشرب 
عشرة  سشوى  عنهشا  يبعشد  ال  مشكان 
يف  نائيشة  مدرسشة  تقشع  كيلومشرتات 
مخيشم عشىل الحشدود السشورية- الرتكية، 
يقشول أحشد املدرّسشن فيها لعنشب بلدي، 
عشىل  ششهري  بششكل  نحصشل  "نحشن 
راتشب 150 دوالًرا أمريكيًشا مشن منظمشة 
تعليميشة، وكل عشام نوقشع معهشا عقوًدا 
ملدة عشام واحشد قابشل للتجديشد، تتكفل 
خالشه املنظمشة بتوفر الرواتشب وكامل 

املدرسشة". مسشتلزمات 
ويششر املشدرّس، الشذي تحفظ عشىل ذكر 
اسشمه، إىل أنه من الصعب عشىل املعلمن 
التوقشف عشن التدريشس يف حشال انقطع 
الدعشم، مردفًشا، "لكشن نحشن أيًضشا لدينا 
عائشات بحاجشة لكثر مشن املتطلبات، لذا 
يجشب عىل املنظشات العاملة يف الششال 
للمعلمشن يك  رواتشب  توفشر  السشوري 
يسشتطيعوا إكشال عملهشم دون التفكشر 

والخشوف عشىل أرسهم".
املشدارس  بعشض  أن  املشدرّس  ويوضشح 
متكنشت مشن توقيشع عقشود جديشدة مشع 
بعشض املنظشات وأّمنت دعشًا لكوادرها، 
يف حن فششلت مشدارس أخشرى بتحقيق 
"غشر  الوضشع  هشذا  أن  معتشرًا  ذلشك، 
عشادل"، مطالبًشا "مديشرة تربيشة الاذقية 
الحشرة"، التشي تتبع لها مشدارس مخيات 
الدعشم  بتوفشر  الغشريب،  إدلشب  ريشف 

والرواتشب لجميشع املعلمشن.

خالفات شخصية فاقمت المشكالت
الحشايل،  الشدرايس  العشام  بدايشة  قبشل 
حشدث خشاف حشاد بشن مديشر ثانويشة 
"السشاحل"، يف مخيشم "عطشاء الخشر" 
بريشف إدلشب الغشريب، مرعشي ششحيدة، 
ومديشر "تربيشة الاذقيشة الحشرة"، التشي 
تتبع لها املدرسشة، محمد فشارس حادي.

هذا الخاف اسشتمر ألسشابيع ووصل إىل 
أروقشة املحاكم ولجشان املراقبشة، وخلص 
الخشاف إىل قشرار بإعفاء مرعي ششحيدة 

مشن إدارة ثانوية "السشاحل".
ششحيدة يقشول لعنشب بلشدي إن الثانوية 
التشي أُنششئت منشذ ثشاث سشنوات تهدف 
إلكشال  للطشاب  فرصشة  توفشر  إىل 
دراسشتهم، مششرًا إىل أن بعشض طشاب 
فيهشا  سشابًقا  درسشوا  الذيشن  الثانويشة 
أصبحشوا اليشوم يف الجامعشات مبختلشف 

التخصصشات.
ويتحشدث ششحيدة عشن الخشاف بالقول، 

"لقشد بنيشت الثانويشة من مشايل الخاص 
أن  عشىل  األرض  صاحشب  مشع  واتفقشت 
املدرسشة لشه بعشد خمشس  يصبشح بنشاء 
سشنوات، لكشن تفاجشأت بقشرار الرتبيشة 
كف يشدي عشن إدارة الثانويشة، ومل أتوقع 
أن يصشل الخاف إىل هنشا"، متهًا بعض 
الششخصيات بتعمشد إبعاده عن املدرسشة 

ألسشباب ششخصية، عشىل حشد قوله.
من جهتشه، يقول مديشر "تربيشة الاذقية 
الحشرة"، محمشد فشارس حشادي، لعنشب 
بلشدي إنشه مشع نهايشة العشام الشدرايس 
املشايض وجهشت مديريشة الرتبيشة عشدة 
"السشاحل"  ثانويشة  ملديشر  ماحظشات 
وكادرهشا اإلداري بسشبب بعشض األخطاء 
بينهشا ضيشاع سشجات  اإلداريشة، ومشن 
بعشض الطشاب ما عرقشل رفع السشجات 
لشوزارة التعليشم يف "الحكومة السشورية 
عشىل  التسشجيل  أجشل  مشن  املؤقتشة"، 
امتحانشات الششهادة الثانويشة وامتحانات 

املرحلشة اإلعداديشة.
كانشت  املششكات  بعشض  أن  ويضيشف 
يومشي  برنامشج  وجشود  بعشدم  تتعلشق 
للطشاب، مشا يجرهشم عىل حمشل جميع 
كتبهشم يوميًا إىل املدرسشة وسشط غياب 

التنظيشم، عشىل حشد قولشه.
البدايشة  "يف  الرتبيشة،  مديشر  ويتابشع 
والحديشث  األخطشاء  إصشاح  حاولنشا 
مشع األسشتاذ مرعشي، لكنشه مل يسشتجب 
مشرة،  مشن  أكشرث  علينشا  واششتىك  لنشا 
وزارة  مشن  لجنشة  جشاءت  وبالنهايشة 
وأقشرت  الخشاف  يف  للنظشر  التعليشم 
بأخطائشه اإلداريشة وتقشرر إقالتشه مشن 

املدرسشة". إدارة 
وقلشة  والخافشات  الراعشات  ورغشم 
التعليميشة  الكشوادر  تبقشى  الدعشم، 
كل  يف  األضعشف  الحلقشة  والطشاب 
الظشروف املحيطشة بهم، وتبقشى األولوية 
جيشد  راتشب  توفشر  عشىل  العمشل  هشي 
للمعلمن وششهادة معرتف بهشا للطاب.

خالفات وقلة دعم..

بداية "غير مبشرة" للعام الدراسي في مخيمات ريف إدلب 

مدرسة لألطفال النازحين من ريف حماة في مخيمات ريف إدلب - 9 من تشرين الثاني 2018 )عنب بلدي(

شارع في مدينة درعا- 19 من تموز 2019 )مراسل قناة سما فراس األحمد(

درعا - خاص

لجشأ كثشرون مشن أهشايل مدينشة درعشا 
يف  السشكن  إىل  السشوري  الجنشوب  يف 
األريشاف القريبشة، بعشد ارتفشاع ملحوظ 
يف إيجشار املنشازل يشكاد يفشوق ضعشف 
الحشد العشام لألجشور، ففشي ظشل غياب 
أي رقابشة حكومية، يعتر تحديد سشقف 
األسشعار كيفيًشا ويخضع لقشرار أصحاب 

. لشقق ا
املدينشة،  الششقق يف  الطلشب عشىل  وزاد 
بعشد أكشرث مشن عشام مشن سشيطرة قوات 
النظشام عشىل كامشل الجنشوب السشوري 
والتسشوية مشع الفصائل املحليشة، ما أدى 
إىل عشودة بعشض أصحشاب املهشن الحرة 
كاألطباء واملهندسشن واملحامن للسشكن 
يتطلشب  عملهشم  ألن  درعشا،  مدينشة  يف 

فيها. السشكن 
كشا ششهدت املدينشة عشودة لقسشم مشن 
أسشهمت  بينشا  األردن،  مشن  املهجريشن 
إعشادة فتشح معشر نصيب الحشدودي مع 
األردن بدخشول محشدود لسشياح أردنين، 
وخاصشة ملشن لديهشم قرابشات يف درعا.

اإليجار 50 ألف.. الحل في الريف
مؤيشد العمشر )30 عاًما(، متشزوج ولديه 
عائلشة مكونة من ثاث أششخاص، يرح 

لعنب بلشدي عشن معاناته بسشبب ارتفاع 
األسشعار، إذ كان يرغب يف السشكن وسط 
املدينشة بسشبب توافشر الخدمشات واألمان 
مقارنشة باملناطشق األخشرى يف املحافظة 
لكشن  متكشررة،  اغتيشاالت  تششهد  التشي 
ارتفشاع إيجار الششقق إىل حدود 50 ألف 
لرة سشورية، حال دون ذلشك ودفعه إىل 
اللجوء إىل السشكن يف ضواحشي املدينة.

أمشا جشواد مفلشح )42 عاًما( مشن مدينة 
درعشا، عشاد بعد التسشوية إىل ششقته يف 
حشي طريشق السشد، التي وجدهشا بحاجة 
إىل بنشاء مشن جديشد جشراء القصشف، ما 
دفعشه إىل البحشث عن منشزل لإليجار يف 
املنطقشة، لكن عدم وجود ششقة تتناسشب 
مشع راتبشه دفعشه إىل العشودة إىل مكان 
تهجشره السشابق يف قرى ريشف درعا. 

أم عبشد اللشه، مشن سشكان مدينشة درعشا، 
مل يعشد لديهشا القشدرة عىل دفشع اإليجار 
فانتقلشت أيًضشا إىل الريشف، مششرة إىل 
30 ألشف لشرة  أن راتشب زوجهشا يبلشغ 

. فقط
وقالشت أم عبشد اللشه لعنشب بلشدي إنشه 
جهشزت  املاضيشة  السشنوات  خشال 
املنظشات اإلنسشانية منزاًل لهشا ولعائلتها 
قشوات  دخشول  بعشد  لكشن  املدنيشة،  يف 
إخراجهشا مشن قبشل مالشك  النظشام تشم 

وتأجشره. املنشزل 

سشوريا  يف  الرواتشب  وسشطي  ويبلشغ 
بسشعر  لشرة  ألشف   56( دوالًرا   94.26
رصف 600 لرة للدوالر(، بحسشب موقع 
"numbeo" املتخصشص باإلحصائيشات.

تحرك ملجلس املحافظة مجهول الزمن
املششكلة تفاقمت خال األسشابيع املاضية 
املطالبشة  األهشايل  أصشوات  وارتفعشت 
بوضع حشد، ما دفشع محافظشة درعا إىل 

التدخشل ألول مشرة عشر تششكيل لجنشة 
للنظشر يف ارتفشاع اإليجشار.

وقالشت عضشو املكتشب التنفيشذي ملجلس 
محافظشة درعشا، وسشيمة خشاف، لقناة 
"سشا" الفضائيشة، يف 7 من أيلشول، إنه 
سشيتم تششكيل لجنة مشن قبشل املحافظة 
بالتنسشيق مشع الوحشدات اإلدارية لوضع 
آليشة لتحديشد األسشعار ومنشع ارتفاعهشا 

ضمشن سشقف محدد.

سشتبارش  اللجنشة  أن  خشاف  ووعشدت 
عملهشا قريبًشا، وسشتحدد سشقًفا محشدًدا 
لن يتشم تجاوزه عنشد توقيشع العقود بن 

املسشتأجر وصاحشب املنشزل.
أن  بلشدي  عنشب  قابلتهشم  مشن  واعتشر 
تدخشل املحافظشة إيجشايب، لكشن يجشب 
أن يرتجشم عشىل أرض الواقشع بالرعشة 
املمكنة، وأن يتناسشب سشقف اإليجار مع 

الحالشة العامشة للدخشل.

ارتفاع إيجارات في درعا يحرم محدودي الدخل من السكن
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مع إعالن وزارة الدفاع الروسية وقف إطالق النار في ريف إدلب الجنوبي، في 31 من آب الماضي، لم يثق األهالي النازحون باستمرار التهدئة للعودة إلى 

مناطقهم، التي أصبحت هادئة نسبًيا بعد تعرضها لقصف عنيف على مدى أربعة أشهر، إال أن بعضهم استثمر ذلك الهدوء بالعودة إلى جلب أغراضهم التي لم 

يستطيعوا حملها حين نزحوا تحت القصف.

ريف إدلب - إياد أبو الجود

بدا حشذر السشكان مشن العشودة واضًحا، 
االتفشاق  يف  حشدث  مشا  لتكشرار  تجنبًشا 
السشابق، حشن أعلنشت الشدول الضامنشة 
يف محادثات "أسشتانة" هدنشة يف إدلب، 
مطلشع آب املشايض، إال أنهشا مل تشدم أكرث 
مشن ثاثة أيشام، ليعلشن النظام السشوري 
فصائشل  متهشًا  بهشا،  العمشل  وقشف 

املعارضشة بخشرق االتفشاق.

عودة لساعات
املنظشات  فيشه  تتحشدث  وقشت  يف 
اإلنسشانية عشن عشودة بعض األهشايل إىل 
الجنشويب،  إدلشب  ريشف  يف  مناطقهشم 
فشرتة  مشن  العائديشن  أغلبيشة  اسشتفادت 
وأثشاث  أمتعتهشم  لنقشل  تلشك  الهشدوء 
منازلهشم إىل املناطشق التي نزحشوا إليها، 
ومل تكشن العشودة مشن أجشل االسشتقرار 
بسشبب القصشف املدفعشي والصاروخشي 

الجويشة. الغشارات  وبعشض  املسشتمر 
بلشدة  أهشايل  مشن  العيشى،  بديشع 
يف  النعشان  ملعشرة  التابعشة  كفرسشجنة 
ريشف إدلب الجنشويب، يؤكد لعنشب بلدي 
صعوبشة العشودة إىل بلدتشه واالسشتقرار 

القصشف. بسشبب  مجشدًدا،  فيهشا 
كفرسشجنة  بلشدة  "تتعشرض  ويضيشف، 
مواقشع  مشن  للقصشف  يومشي  بششكل 
للخطشر،  حياتنشا  يعشرض  مشا  النظشام، 
فضًا عشن غيشاب رضوريشات الحياة يف 
البلشدة، إذ ال يوجد فيهشا طبيب أو ممرض 
أو صيدليشة أو محشات تجاريشة، وحتشى 

امليشاه مقطوعشة عشن البلشدة". 
واعتشر بديشع أن التهدئشة التشي أعلنشت 
يتوقشف  مل  إذ  "كاذبشة"،  روسشيا  عنهشا 

القصشف عىل البلشدة منشذ أششهر، إال أنه 
أن  قبشل، كشا  مشن  كثافشة  أقشل  أصبشح 
طائشرات االسشتطاع تحلشق فشوق البلدة 
التي أصبحشت معظم مبانيها وششوارعها 

مدمشرة، عشىل حشد قولشه.
ومشع ذلك، قشال بديع إن التهدئة سشمحت 
بينهشم،  مشن  وهشو  األهشايل،  لبعشض 
الهشدوء  أوقشات  يف  مجشدًدا  الدخشول 
وإخشراج بعشض األثشاث املنشزيل املتبقشي 
لديهشم، مششرًا إىل أنهشم سشيبيعونه من 

أجشل تأمشن مشروف فصشل الششتاء.
أمشا عشيل مقصشوص، مشن أهشايل بلشدة 
معرتحرمشة جنشويب إدلشب، فقشال لعنب 
بلشدي إنه مشع إعان وقشف إطشاق النار 
مشن قبشل روسشيا، سشارع منشذ سشاعات 
الصبشاح األوىل للدخشول إىل البلشدة مشن 
أجشل أخشذ مشا تبقشى مشن أثشاث منزلشه 
واملابشس والحاجيشات الرضورية، وخرج 
فشوًرا منها خوفًشا من القصشف أو اقتحام 
قشوات النظام السشوري للبلشدة، كا حدث 
سشابًقا يف العديشد مشن املشدن والبلشدات 

الششايل. حاة  بريشف 
البلشدة  إىل  عودتشه  عشدم  سشبب  وعشن 
واسشتقراره فيهشا بعد إعشان وقف إطاق 
النشار، قشال عشيل الشذي يقيم مشع أرسته 
يف مخيات الششال السشوري، "عمليًا مل 
يتوقشف القصشف عشىل بلشدة معرتحرمة، 
فالقذائف املدفعيشة والصاروخية تنهال عىل 
البلشدة يوميًشا، كشا أن طائشرات االسشتطاع 
تحلشق دامئًا يف األجشواء"، وتابشع، "كل هذه 

األمشور دفعتني لعدم العشودة".

انتهاكات موثقة
معتشز أبشو يزيشد، مديشر مركشز "الدفشاع 
املشدين السشوري" يف بلشدة معرتحرمشة، 

أكشد لعنشب بلشدي أنشه مشع اإلعشان عن 
املشايض،  آب  مشن   2 يف  األوىل،  الهدنشة 
عشاد قسشم كبشر مشن األهشايل يف ريف 
إدلب الجنشويب إىل منازلهشم، ولكن خرق 
النظشام السشوري وروسشيا للهدنشة دفشع 

للنشزوح مشرة أخرى. األهشايل 
األوىل،  العشودة  تجربشة  مشن  وانطاقًشا 
تخشوف األهشايل مشن العشودة إىل مدنهم 
"الششكلية"  التهدئشة  خشال  وبلداتهشم 
الثانيشة، التشي أعلنشت عنهشا روسشيا يف 
31 مشن آب املشايض، خاصشة أن القصف 

املدفعشي والصاروخشي مل يتوقشف عشىل 
الجنشويب،  إدلشب  ريشف  مناطشق  أغلشب 
بحسشب أبشو يزيشد، حيشث ال يشزال أهايل 
مخيشات  يف  مرديشن  املناطشق  تلشك 

السشوري. الششال 
وأضشاف مديشر املركشز أن الدفشاع املدين 
عشىل  القصشف  وثشق  معرتحرمشة  يف 
البلشدات والقشرى التابعشة للمركشز، منشذ 
مشن   13 حتشى  الثانيشة  الهدنشة  إعشان 
أيلشول الحشايل، حيشث تعرضشت املنطقة 
ألكشرث 132 قذيفشة مدفعيشة مشن حواجز 

النظشام يف الهبيط، ششملت قشرى وبلدات 
معرتحرمشة ومعرمتاتر وجبشاال ومعرزيتا 
والششيخ مصطفشى وأم الصشر وأرينبشة 
ونقشر ومعشرة الصشن وترمشا والفيقع 

عاس. وتشل  وكرسشعا 
وتششر أرقشام فريشق “منسشقو اسشتجابة 
سشوريا” إىل أن 13 ألًفا و671 مدنيًا عادوا 
إىل مناطقهشم يف قرى وبلشدات ريف إدلب 
الجنشويب، منشذ 31 مشن آب املشايض حتى 
6 مشن أيلول الحشايل، وذلك نتيجشة الهدوء 

النسشبي الذي تششهده تلشك املناطق.

مخاوف من هدنة الروس.. 

كيف استثمر أهالي ريف إدلب الجنوبي وقف إطالق النار

عودة نازحو ريف إدلب إلى قراهم بعد وقف إطالق النار - 4 من آب 2019 )عنب بلدي(

إدلب - شادية التعتاع 

سشحر  اإلعاميشة  الناششطة  تتوقشع  مل 
زعتشور، مشن مدينشة كفرنبشل يف ريشف 
إدلشب الجنشويب، أن تدخشل مجشال العمل 
اإلنسشاين، إال أن وجودهشا لتغطيشة موجة 
النشزوح األخشرة إىل املناطشق الحدوديشة 
مواجهشة  يف  جعلهشا  إدلشب،  ششايل 
التشي ال  املاسشة  الحاجشات  مبشارشة مشع 

النسشاء. إال  تدركهشا 
غشادرت  قشد  النازحشة  األرُس  كانشت 
محملشة  القصشف،  مشن  هربًشا  منازلهشا 
بأقشل مشا ملكشت، حشن اتجهشت سشحر 
للقشاء النازحشن تحشت ششجر الزيتشون، 
التشي  الوحيشدة  الفتشاة  حينهشا  وكانشت 
سشعت للوصشول إليهم، حسشبا قالت يف 

بلشدي. لعنشب  حديثهشا 

اإلغاثة النسائية ضرورة ملحة
ولذلك باحت النسشوة لسشحر مبشا يعانينه 
احتياجاتهشن  تلبيشة  يف  نقشص  مشن 
املنظشات  الششخصية مشن قبشل معظشم 
اإلغاثيشة، التشي تغفشل عشا ال تفصشح به 
النسشاء للرجشال مشن العاملشن يف املجال 

اإلنسشاين.
وجشدت سشحر )25 عاًمشا( نفسشها أمشام 

مهمتشن، تتمثشل األوىل يف أداء تغطيتها 
اإلعاميشة مبشا يخشدم النازحشن عموًمشا، 
بدافشع  إليهشا  انضمشت  أخشرى،  ومهمشة 
النازحشات  دعشم  يف  تتمثشل  إنسشاين، 
الشايت خشرن خصوصيتهشن، وواجهن 
مششاكل تتعلشق بقدرتهشن عشىل تحصيل 

الخاصشة. احتياجاتهشن 
ماليشة  ترعشات  بتقديشم  بشدأت  ولذلشك، 
ششخصية، قبشل أن تتجشه لطلشب الدعشم 
بنفسشها  األساسشية  االحتياجشات  وجلشب 
التشي  واألرُس  النسشاء  عشىل  وتوزيعهشا 

إليهشا. الوصشول  تسشتطيع 
كان توجشه سشحر للعمل اإلنسشاين بدافع 
املششاركة  لنقشص  ونتيجشة  املسشؤولية، 
اإلنسشاين عموًمشا،  العمشل  النسشائية يف 
واإلغايث خصوًصا يف الششال السشوري، 
تسشتدعي  التشي  امللحشة  الحاجشة  رغشم 
التشي  املضافشة  والقيمشة  مششاركتهن، 

العمشل. لهشذا  مينحنهشا 
ويرى مديشر املكتب اإلعامشي يف مديرية 
الدفشاع املدين يف إدلشب، أحمد الششيخو، 
أن أهميشة وجود النسشاء يف حقشل العمل 
عشىل  قدرتهشن  مشن  تشأيت  اإلنسشاين 
ميكشن  ال  خاصشة  حشاالت  مشع  التعامشل 

للرجشال الوصول إليهشا أو التعامشل معها.
متطوعات الدفاع املدين يضعن بصمتهن

بينشا أخشذت سشحر طريقهشا يف العمشل 
وبدافشع  فشردي،  بششكل  اإلنسشاين 
الششابات  بعشض  اتجهشت  ششخيص، 
والنسشاء يف الشال السشوري إىل منظمة 
إنقشاذ  يف  لإلسشهام  املشدين،  الدفشاع 

ودعمهشم. املدنيشن 
مشن أولئشك الششابات، فاطمشة العبيد، من 
قريشة الجابيشة يف ريف حاة الششايل، 
التشي تطوعشت يف الدفشاع املشدين قبشل 
عامن ونصشف، سشاعية ملسشاعدة الناس 
وتخفيشف معاناتهشم، عشىل حشد تعبرها، 
وواجهشت يف سشبيل ذلشك كل املصاعشب. 
وتششر فاطمشة )22 عاًما(، لعنشب بلدي، 
إىل أن نظشرة املجتمشع السشوري تغشرت 
اإلنسشاين  العمشل  أدائهشا  بعشد  للمشرأة 
"املقشدس"، الفتشة إىل أنهشا القشت دعشًا 
مشن عائلتهشا وزوجها، املتطشوع أيًضا يف 

منظمشة الدفشاع املشدين.
وتتششارك فاطمشة مصاعشب املهنشة مشع 
يف  تتمثشل  والتشي  املنظمشة،  متطوعشي 
أخطشار االسشتهداف بالقذائشف وغشارات 
الطشران الحشريب، والتعشرض إلصابشات 

خشال العمشل يف أماكشن مهدمشة.
ويؤكشد مدير املكتب اإلعامشي يف مديرية 
الدفشاع املدين يف إدلشب، أحمد الششيخو، 
املنظمشة  يف  النسشاء  أن  بلشدي  لعنشب 

يعملشن جنبًشا إىل جنشب مشع الرجشال يف 
إنقشاذ حيشاة املدنين يف حشاالت القصف 

والدمار.
التوعيشة  حمشات  يف  "يسشاعدن  كشا 
ولهشا الشدور األكشر يف تنبيشه األطفشال 
والنسشاء عشن مخاطشر مخلفشات الحرب 
بحسشب  منهشا"،  السشامة  وطشرق 

. لششيخو ا
128 امشرأة يف عمشل الدفشاع  وتششارك 
 16 إدلشب، يتوزعشن يف  املشدين ضمشن 
نقطشة بالعيشادات الطبيشة والتمريضيشة 
لألطفشال والنسشاء، ويسشهمن يف تقديم 
التدريشب للسشيدات بعشدة مجشاالت منها 
الطبيشة والنفسشية واإلسشعافات األوليشة 
والتمريشض والتوعيشة والدعشم النفي.

السبيل إلى مجتمع متوازن
اإلنسشاين"،  العمشل  يف  ملهمشة  "املشرأة 
حسشبا تشرى خريجشة الحقوق ميسشون 
بيطشار، التشي تحدثشت لعنشب بلشدي عن 

واإلنسشاين. املجتمعشي  إسشهامها 
بالعمشل  عاًمشا(   40( ميسشون  عملشت 
الحفشة  بلشدة  يف  واإلنسشاين  التطوعشي 
بريشف الاذقيشة قبشل اندالع الشراع يف 
سشوريا، معترة أن دور املشرأة هو القيادة 
و"خلشق مجتمشع متشوازن" تششارك فيشه 

بتقديشم الخشر والعطشاء.
ورغشم اضطرارها للنزوح عشام 2012، مل 
تتخلَّ ميسشون عن جهودهشا ونجحت مع 
مجموعة مشن املتطوعن بافتتاح مدرسشة 
يف قرية الغسشانية بريف إدلشب الغريب.

إىل  ميسشون  انتقلشت   ،2017 عشام  ويف 
مدينشة أريحشا يف ريشف إدلشب الجنويب، 
وبشدأت العمل كمنسشقة ملشروع الحاية 
ضمشن منظمشة "مسشاحة سشام"، التشي 
تعنشى بدعم املشرأة ومتكينهشا وحثها عىل 

االنخشراط يف املجتمشع.
جهودهشا،  نجشاح  ميسشون  تنسشب 
واسشتمرارها، إىل "نظرة االحشرتام" التي 
يكنهشا املجتمع للمشرأة العاملشة واملتعلمة، 
وتششاركها يف وجهة النظر هشذه فاطمة، 
املتطوعشة يف الدفشاع املشدين، التشي ترى 
مصاعشب  يخفشف  املجتمعشي  الدعشم  أن 

مهنتهشا عليهشا.
فشرتى  سشحر،  اإلعاميشة  الناششطة  أمشا 
يتطشرق  ال  تغطيهشا  التشي  الحاجشات  أن 
يف  النسشاء  بهشا  تطالشب  وال  أحشد  لهشا 
مجتمعاتنا، وهو سشبب كاف بالنسشبة لها 
السشتمرارها يف العمشل التطوعشي، فهشي 
رغشم الصعوبشات التشي فرضهشا "الحمل 
النازحشن،  معانشاة  السشتمرار  الكبشر" 
"قطعشت عهًدا عشىل نفسشها أال تتوقف".

حاجات ملحة وعقبات اجتماعية "أقل"

باب العمل اإلنساني مفتوح للنساء في الشمال السوري
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الطشاب  ألعشداد  دقيقشة  إحصائيشات  ال 
يف املدينشة التشي ُجشردت مشن سشجاتها 
قشال  حسشبا  مقدراتهشا،  مشن  وُحرمشت 
عبشد  املشدين،  الرقشة  مجلشس  مستششار 
الله العريشان، لعنب بلشدي، إال أن 50 إىل 
60 باملئشة منهشم ال يزالشون خارج أسشوار 
ضغشوط  تحشت  تعمشل  التشي  املشدارس 

احتالهشا. تفشوق 
وال تشزال الرقشة تغشرق يف الشركام بعشد 

يشد  مشن  عليهشا  السشيطرة  مشن  عامشن 
اإلسشامية". "الدولشة  تنظيشم 

منظومة متكاملة تضيع فيها 
الطفولة

العشارشة  سشن  فشوق  األطفشال  أغلبيشة 
إىل  الضطرارهشم  التعليشم،  يتلقشون  ال 
وعجشز  العمشل،  سشوق  يف  االنخشراط 
لبشاس  عشىل  الحصشول  عشن  بعضهشم 
املدرسشة أو تأمشن مسشتلزمات الدراسشة 
مشن ششدة الفقشر املهيمشن عشىل املدينشة، 

حسشبا قشال مستششار املجلشس املشدين.
ألشف   470 املتحشدة حاجشة  األمشم  تقشدر 
ششخص للمسشاعدة يف محافظشة الرقشة، 
%47 منهم بحاجة ماسشة لهشا، وبينهم ما 
يزيشد عشىل 235 ألشف طفل ونحو خمسشة 
آالف مدرّس ومدرّسشة بحاجة للمسشاعدات 

 . لتعليمية ا
وأُغلقت جميشع املدارس بداية عشام 2014، 
بعشد خضشوع املدينشة لسشيطرة التنظيشم، 
يف نيسشان عشام 2013، ومل تتمكشن مشن 
اسشتئناف أعالهشا إال بعشد خشروج قواتشه 

منهشا يف تريشن األول مشن عشام 2017.
عانشت %44 مشن املشدارس مشن األرضار 
والدمشار، ويتلقشى فقشط نصشف األطفال 
و12   6 بشن  أعارهشم  تشرتاوح  الذيشن 
عاًمشا، و%12 مشن األطفشال يف األعشار 
حسشب  التعليشم،  عاًمشا،  و17   13 بشن 
التابعشة   "REACH" ملبشادرة  تقريشر 
لألمشم املتحشدة، نشر يف آذار املشايض.

واضطشر %85 مشن األطفشال املحرومن 
العمشل،  سشوق  لدخشول  الدراسشة  مشن 
وعشاىن %41 منهشم من مششاكل صحية 

منعتهشم مشن التوجشه للمشدارس.
بينشا تواجشه %88 مشن املشدارس نقًصا 
وتفتقشد  الدراسشية،  املعشدات  يف  حشاًدا 
%61 منهشا للمواد التعليمية واملدرّسشن.

مل يتخشرج مشن مدينشة الرقشة أي معلشم 
عبشد  قشال  حسشبا   ،2012 عشام  منشذ 
اللشه العريشان، وابتعشد قسشم كبشر مشن 
املدرّسشن القدامشى عن مارسشة عملهم، 
بعضهشم خوفًشا مشن إجشراءات تأديبية قد 
وآخشرون  السشورية،  الحكومشة  تتخذهشا 
بسشبب بلوغهشم سشن التقاعشد، مشع وفاة 
وهجشرة العديشد منهشم، وبقاء عشدد منهم 

يف الخدمشة العسشكرية حتشى اآلن.
ليسشت  "القضيشة  العريشان،  وأضشاف 
مجشرد دخشول الطفشل إىل املدرسشة، فإن 
مل يكشن لشدى الطفشل كهربشاء يف الليشل 
للدراسشة لن يسشتطيع تحضر دروسشه، 
وإن مل يكشن مبقشدور والده تأمشن الغذاء 
الجيشد لشه لشن يتمكشن عقله وجسشده من 
النمشو، وإن مل يكشن هنشاك طريشق آمشن 
للذهشاب للمدرسشة لشن يسشتطيع إمتشام 

تعليمشه، فهشي منظومشة متكاملشة".

إنجازات.. لكن الحاجات "أكبر"
وافتتشح املجلشس املشدين للرقشة عرات 
املشدرس التشي رُممشت بالحشدود الدنيشا، 
بعدمشا انتهشى العشام الشدرايس وكثشر 
مشن املشدارس با نوافشذ أو أبشواب، لكن 
إنجشازه  "املطلشوب  إن  قشال  العريشان 

بكثر". أكشر 
بعشد خمسشة  دمشار  مشن  الرقشة  عانشت 
الشذي  املتواصشل  القصشف  مشن  أششهر 
نفذتشه قشوات التحالشف الشدويل بقيادة 
الواليشات املتحشدة خشال حملتهشا لطرد 
التنظيشم، إذ نفشذت 6039 غشارة جويشة 
بشن حزيشران وتريشن الثشاين 2017.

يتبشع  الشذي  املشدين،  املجلشس  ولكشن 
الذاتيشة” )الكردية(،  إداريًا لشش “اإلدارة 
322 مدرسشة خال  متكشن مشن تأهيشل 
العامشن املاضيشن، ويعمل عشىل تأهيل 
العشام  خشال  إضافيشة  مدرسشة   21
رئيشس  نائشب  قشال  حسشبا  الحشايل، 
يوسشف  املجلشس،  يف  الرتبيشة  لجنشة 

بلشدي. لعنشب  محمشد 
ومتكشن 108 آالف طالشب وطالبشة مشن 
تلقشي التعليشم خشال العشام املايض يف 
للعشام  املتوقشع  الرقشة، ومشن  محافظشة 
الحشايل، عشىل حشد تقديشر اللجنشة، أن 

يصشل عددهشم إىل 130 ألًفشا.
عمشوم  يف  املشدارس  ثلشث  تشرضرت 
تقديشرات  حسشب  دمشرت،  أو  سشوريا 
األمشم املتحشدة، مشع اسشتخدام النازحن 
املتبقيشة  املشدارس  للعديشد مشن  داخليًشا 
كماجشئ، ُوحشرم مشا يزيشد عشىل ثلشث 
والبالشغ  الدراسشة،  بعمشر  األطفشال 

التعليشم. مشن  مليشون،   2.1 عددهشم 

الرقة تفتح مدارسها المدمرة.. فقر وخوف وركام

مدرسة في الرقة - 5 تشرين األول 2018 )رويترز(

 8 أيلول 2019 )منظمة المهندسين السوريين لإلعمار والتنمية(

عنب بلدي - إدلب

كانشت منظمة املهندسشن أوىل املنظات 
التشي تنفذ وعودهشا يف القرية املنسشية، 
املجلشس  رئيشس  نائشب  قشال  حسشبا 
املحشيل يف عشن البيضشا، محمشد عشيل، 

بلدي. لعنشب 
تُركشت القريشة طشوال سشنوات الشراع 
تعبشر  حشد  عشىل  للخدمشات،  مفتقشدة 
قشرب  إىل  السشبب  أرجشع  الشذي  عشيل، 
موقعهشا مشن جبهشات القتشال املششتعلة 

منشذ بدايشة القتشال املسشلح.
للمنطقشة  دراسشة  املنظمشة  وأجشرت 
احتياجشات  لتلبيشة  خطشة  ووضعشت 
القريشة، التشي افتقشدت لششبكة الرف 
للشرب  الصالحشة  وامليشاه  الصحشي 
وتريشف القامشة، إىل جانشب قريتن 
يف ريشف جشر الششغور أيًضشا، هشا 
الحمبوششية وفشوز الشزوف، وقرية ياقد 
العشدس يف ريف حلشب الغشريب وقرية 
قناطشر يف ريف حلب الجنشويب، قبل أن 
تبدأ بتنفيذ مروعها املسشتمر لششهرين 

مقبلشن.

مساعدات وتلبية متكاملة 
لالحتياجات

يعمشل املشروع، حسشبا قشال املسشاعد 
اللوجسشتي يف املنظمشة، حشازم غشراب، 

ششبكات  صيانشة  عشىل  بلشدي،  لعنشب 
امليشاه والشرف الصحي وتجهيشز اآلبار 
املطلوبشة  واآلليشات  املولشدات  وتقديشم 
لشدوام عمشل فشرق النظافشة يف القشرى 

املحتاجشة.
والزيشت  الوقشود  املنظمشة  تقشدم  كشا 
واآلليشات  املولشدات  لتششغيل  الشازم 
والعنايشة بهشا، والكلشور لتعقيشم امليشاه 

املشروع. تنفيشذ  فشرتة  طشوال 
وخصصشت املنظمشة، وهشي منظمة غر 
يف  أنششئت  ربحيشة  وغشر  حكوميشة 
مدينشة حلب عشام 2011 حسشبا ذكرت 
أيشام  عشدة  الرسشمية،  معرفاتهشا  عشر 
ضمن املشروع لكنس وتنظيف ششوارع 
القشرى باملعشدات التي ُسشلمت للمجالس 
املحليشة، لتبشدأ دورة التنظيشف الدائم كل 

أيام. ثاثشة 
واألدوات  اآلليشات  املنظمشة  وقدمشت 
والحاويشات  للمجالشس،  املطلوبشة 
النظافشة،  لعشال  املخصصشة  واأللبسشة 
لتوزيعهشا  التوعويشة  املناششر  وأعشدت 
عشىل األهشايل عنشد بشدء الحملشة، التشي 
تهشدف ملكافحة التلشوث البيئشي يف تلك 

املناطشق.

انعكاسات مادية وبيئية وصحية 
وجمالية

يشرى نائشب رئيس املجلس املحشيل لقرية 

عن البيضشا، محمد عشيل، أن الفوائد التي 
ذات  سشتكون  القريشة  أهشايل  سشيجنيها 

أبعشاد ماديشة وبيئية وصحيشة وجالية.
إذ انتشرت األمشراض يف القريشة نتيجشة 
التلشوث الشذي سشببته ُحَفشر التريشف 
الصحشي، والقامشة التي كان عشىل الناس 
جمعها وحرقها بأنفسشهم، قبشل أن يترع 
أحشد أهشايل القريشة بتقديشم جرار سشّهل 
املهمشة، وأسشهم بقيشة األهشايل بتششغيله 
عشر تقديشم ترعشات ششهرية تصشل إىل 

500 ألشف لشرة سشورية.
وكان املواطنشون يدفعشون ششهريًا مبلًغشا 
يرتاوح بشن مثانية إىل عشرة آالف لرة 
سشورية للحصشول عشىل مشاء الشرب، 
عشام  منشذ  القريشة  عشن  انقطشع  الشذي 
2011، ولكشن هشذا املروع سشيقلل من 
تلشك التكلفشة لتصل إىل ألفشي لرة فقط، 
وفشق تقديشر عيل، بعشد انتهشاء املروع 
ودعشم املنظمشة الشذي سيسشتمر لثاثشة 

. شهر أ
فشإن  املتحشدة  األمشم  تقديشرات  ووفشق 
270 ألًفشا من سشكان املنطقة الششالية 
الغربيشة لسشوريا بحاجة للمسشاعدة يف 
قطشاع النظافة واملاء والشرف الصحي، 
نتيجشة الحملشة العسشكرية األخشرة، من 
بشن 15.5 مليشون بحاجة للمسشاعدة يف 
عمشوم سشوريا، بينشا يعشاين 6.2 مليون 
ششخص من نقص حشاد يف هشذا القطاع.

مشروع يكافح التلوث البيئي في قرى منسية بالشمال

افتتحت المدارس أبوابها في سوريا، بداية أيلول الحالي، الستقبال الطالب في عامهم الدراسي الجديد، إال أن أكثر من نصف أطفال الرقة لم تتسنَّ 
لهم فرصة دخولها بعد، وسط الدمار والفقر والخوف المسيطر على حياتهم في عاصمة "الخالفة" المنكوبة التي شهدت أقسى االنتهاكات 

خالل أعوام الصراع السوري.

عانت قرية عين البيضا، في ناحية جسر الشغور بريف إدلب الشمالي، من اإلهمال والنسيان على مدار سنوات، إلى أن بدأت منظمة "المهندسين 
السوريين لإلعمار والتنمية"، قبل شهرين، بتنفيذ مشروعها للنظافة وإصالح خطوط المياه والصرف الصحي. 
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فعاليات ومبادرات

مطحنة عين البيضا بريف حلب الشمالي - تموز 2019 )المؤسة العامة للمطاحن بريف حلب(

عنب بلدي - ريف حلب

أطلقت املؤسسشة العامشة للحبوب يف ريف 
إنتاجيشة جديشدة،  ثاثشة مششاريع  حلشب 
تتمثشل بافتتاح مطحنشة ومخبزين، تضاف 

إىل نششاطها املتواصشل يف املنطقة.
وقشال مدير فشرع حلب للمؤسسشة، عرفان 
داديخشي، إن األعشال التنفيذية للمششاريع 
حزيشران  منتصشف  يف  بشدأت  الثاثشة 
يف  ثانيشة  مطحنشة  إلنششاء  املشايض، 
مدينشة بزاعشة رشقي حلشب، تبلشغ طاقتها 

45 طًنشا يوميًشا. اإلنتاجيشة 
وأضشاف داديخشي، يف حديشث إىل عنشب 
املطحنشة  إنششاء  االنتهشاء مشن  أن  بلشدي، 
الجديدة سشيكون خال ششهر، ويتوقع أن 

تدخشل يف الخدمشة مطلشع عشام 2020.
كشا بدأت املؤسسشة، مطلع أيلشول الحايل، 
بإنششاء مخبشز جديد يف مدينشة بزاعة إىل 
جانشب املطحنة الجديشدة، وتوقشع داديخي أن 
تنتهي أعال إنششاء املخبز خال سشتة أششهر 

ليتم بعدهشا تركيب املعشدات الازمة لإلنتاج.
أما املشروع الثالشث فتمثل ببدء املؤسسشة 
العامشة بإنششاء مخبشز جديشد يف مدينشة 
اخرتيشن بريشف حلشب الششايل، بطاقشة 
يوميًشا،  أطنشان  بششعرة  تقشدر  إنتاجيشة 
بعشد أن تسشلمت املؤسسشة العامشة مركشز 
الصوامشع املوجشود يف املدينة مشن املجلس 
املحشيل، ليبدأ العمشل بهذا املشروع مطلع 

الحايل. أيلشول 
العقديشة  املشدة  أن  داديخشي  وأضشاف 
يف  املخبشز  مشروع  لتنفيشذ  املتوقعشة 
اخرتيشن هي سشتة أششهر، وسشيتم بعدها 
تكشون  وبذلشك  املخبشز،  معشدات  تركيشب 
املؤسسشة قشد أنجشزت مخبزيشن ومطحنة 

ريشف حلشب. مشدن  جديشدة يف 
ومشن املقشرر أن تتسشلم املؤسسشة العامشة 
موقًعشا جديشًدا يف األيشام املقبلشة بهشدف 
إنششاء مخبشز جديشد يف بلشدة الغنشدورة 

إىل  ليضشاف  الرقشي،  حلشب  بريشف 
املششاريع املتواصلة يف املنطقشة الخاضعة 

لسشيطرة املعارضشة بدعشم تشريك.
يشأيت ذلشك بعشد جملشة مششاريع قدمتهشا 
مبشا  املاضيشة،  األششهر  خشال  املؤسسشة 
الشذي  الخدمشي  التطشور  مشع  يتشاىش 
تششهده أريشاف حلشب بدعم مشن الحكومة 

املؤقتشة. السشورية 
الخاضشع  الششايل  ويضشم ريشف حلشب 
مطاحشن  ثشاث  املعارضشة  لسشيطرة 

سشابًقا. الحبشوب  مؤسسشة  افتتحتهشا 
وتوجشد هشذه املطاحشن يف مدينشة األتارب 
اعشزاز  ويف  طًنشا،   45 إنتاجيشة  بطاقشة 
بطاقشة 45 طًنشا، وأخرًا يف عشن البيضا، 
التشي افتتحشت يف 17 مشن متشوز املايض، 
ملطحنتشن  إضافشة  طًنشا،   45 بطاقشة 
متنقلتشن يف بلشدات قباسشن والغنشدورة 
بريشف حلشب، ولكنهشا ال تعمشان حاليًا، 

الطارئشة. الحشاالت  يف  وتسشتخدمان 
وتتضمشن املؤسسشة العامة للحبشوب ثاث 

للخشزن  العامشة  الركشة  هشي:  رشكات 
والتسشويق، والركشة العامشة للمطاحشن، 
والركشة العامشة للمخابشز، وينبثشق عنها 
أربعشة مراكشز للحبوب، متوزعشة يف اعزاز 
إىل  إضافشة  واألتشارب،  البيضشا  وعشن 
وجشود خطة تهشدف الفتتشاح مراكز أخرى 
اخرتيشن  مشن  كل  املقبشل يف  املوسشم  يف 

وعفريشن ومشارع.
للحبشوب  العامشة  املؤسسشة  وافتُتحشت 
املؤقتشة  السشورية  للحكومشة  التابعشة 

ومقرهشا مدينشة عينتشاب الرتكيشة، يف أيار 
مشن عشام 2014، وتشم إحداث فشرع حلب 
يف ذلك الوقشت، إىل جانشب أفرعها الثاثة 

وإدلشب. يف محافظشات درعشا وحمشص 
وتعتمد املؤسسشة بتمويلهشا عىل الصندوق 
الشذي  سشوريا،  إعشار  إلعشادة  الشدويل 
يتكفشل بتقديشم مشواد عينيشة مشن القمشح 
واملخابشز  واملطاحشن  الخيشش  وأكيشاس 
وتجهيشزات مخريشة وششوادر وغرها من 

املشواد املتعلقشة بعمشل املؤسسشة.

مؤسسة الحبوب تبدأ بإنشاء مطحنة ومخبزين بريف حلب

عنب بلدي – ريف حلب

افتتشح معشرض الكتاب أبوابشه يف مدينة اعزاز 
بريشف حلشب الششايل، بهدف التششجيع عىل 
القشراءة والنهشوض باملجتمشع ثقافيًشا والعمل 

عشىل توعية املواطنشن وجذبهشم للقراءة.
وانطلشق املعشرض، الشذي يقشام ألول مشرة يف 
والرقشي،  الششايل  حلشب  ريشف  منطقشة 
السشبت 14 مشن أيلشول الحشايل، وملشدة أربعة 
أيشام، مبششاركة سشت مكتبشات، ووجشود مشا 
"اتحشاد  رعايشة  تحشت  كتشاب،  ألشف  يقشارب 
اإلعاميشن السشورين"، بعشد طشرح الفكشرة 

عليشه مشن قبشل مكتبشة "نشراس".
محمشود  "نشراس"،  مكتبشة  مسشؤول  وقشال 
الششب، لعنشب بلشدي، إن الفكشرة انطلقت من 
املكتبشة وتم االتفاق مشع "اتحشاد اإلعامين"، 
الشذي وافق عىل تقديشم الدعم اللوجسشتي من 
حيشث املشكان والضيافشة وبعشض املطبوعات.

ششعرية  أمسشيات  املعشرض  ويتضمشن 
إىل  إضافشة  فنيشة،  ولوحشات  ومسشابقات 
يف  عامشة  ششخصيات  بحضشور  محشارضات 

. ملنطقشة ا
فهشي  املعشرض  يف  املوجشودة  الكتشب  أمشا 

وفكريشة  وثقافيشة  سياسشية  بشن  متنوعشة 
الروايشات. إىل  إضافشة  ودينيشة،  وعسشكرية 

القشادر  عبشد  اعشزاز  يف  اإلعامشي  الناششط 
محمشد، قشال لعنشب بلشدي إن اإلقبشال عشىل 
املعشرض يف انطاقتشه كان مميشزًا، ألن القراء 
متعطششون بعشد سشنوات الحرب، مششرًا إىل 
أن املعشرض ضشم كتبًا مبختشف االختصاصات 
والتاريشخ  والطشب  االجتشاع  علشم  مشن 

الرعيشة. والعلشوم  واالقتصشاد 

حركة ثقافية يف ريف حلب 
وتهشدف إقامشة املعشرض إىل تششجيع الطاب 
واملدرّسشن واألهايل عىل العشودة إىل القراءة، 
عر جذبهشم باملحشارضات الثقافيشة والتوعية، 
خاصشة بعد سشنوات الحرب، بحسشب الششب.

كا يهدف املعشرض إىل تأمن الكتب بأسشعار 
رخيصشة للطشاب واألسشاتذة واألكادميين من 
عشر  املعلومشة،  إىل  الوصشول  سشهولة  أجشل 
حسشم ما يقشارب %30 عشىل أسشعار الكتب.

وهو مشا اعتره الناششط اإلعامي عبشد القادر 
محمشد مششجًعا، إذ يتمكشن أي ششخص مشن 
رشاء مشا يريشده، فأغشىل كتاب ميكشن أن يصل 

سشعره إىل ألفي لشرة سشورية )3.3 دوالر(.

عنب بلدي - إدلب

بعشد ثاثشة أششهر مشن التدريب عشىل الرسشم لعدد 
مشن املتدربشات، احتضنشت مدينشة جشر الششغور 
بريشف إدلشب الغشريب، الخميشس 12 مشن أيلشول، 
معرًضشا للرسشوم التششكيلية برعايشة مركشز "جر 

املسشتقبل".
وجشاء املعشرض بعشد نهايشة مبشادرة "حكايشة لون 
وحلشم" التي دربت 15 مششارِكة عىل الرسشم والفن 
التششكييل، بدعشم من منظمشة "COSV"، بحسشب 
مشا ذكشرت املسشؤولة يف فريشق “جر املسشتقبل”، 

كشردي. حنن 
وقالشت كشردي لعنشب بلشدي إن املشروع بشدأ يف 
عشىل  املششارِكات  تدريشب  وتشم  املشايض،  ششباط 
أساسشيات الرسشم، تحشت إرشاف الفنانة التششكيلية 
ختشام جشاين، وصشواًل إىل الرسشم باأللشوان الزيتية 
ملشدة ثاثشة أششهر، كشا نفشذت املتدربشات خشال 
فشرتة التدريشب جداريشة عشىل مدخشل مدينشة جر 
الششغور، بالقرب مشن نهر العايص، تحشايك الواقع 

الثشوري للمدينشة.
زار املعشرض مواطنشون وناششطون مشن الفعاليات 
املدنيشة يف الجشر ومحيطهشا، مثشل الدفشاع املدين 

مشن  وعشدد  املنطقشة  مشن مششايف  عشدد  وكشوادر 
املدرسشن.

املشايض،  حزيشران  يف  إقامتشه  املقشرر  مشن  وكان 
مشن  متواصشل  قصشف  إىل  املدينشة  تعشرض  لكشن 
قشوات النظشام السشوري وسشاح الجشوي الرويس، 
والتصعيشد األمنشي حينهشا مل يتشح الفرصشة لذلشك، 

ليتشم تأجيشل موعشده أكشرث مشن مشرة.
واعتشر منسشق لجنشة حايشة الطفشل يف جشر 
صشادق،  حشاج  صبحشي  وريفهشا،  الششغور 
مشن  فيشه  مبشا  الواقشع،  عشن  يعشر  املعشرض  أن 
رسشومات تحشايك الواقشع الشذي يعششيه الششعب 
السشوري من نشزوح وتهجشر وصمود وأمشل بغد 
أفضشل، مؤكشًدا لعنب بلشدي أن املعشرض يدل عىل 
أننشا "مسشتمرون يف طريقنشا، وباقشون يف مدننا 
رغشم القصشف والتدمر، وأننشا نرسشم حلمنا رغم 

الصعشاب".
وُهّجشر معظم سشكان مدينشة جر الششغور منها 
خشال األششهر املاضيشة بعشد اسشتهدافها بششكل 
ششبه يومشي من قبشل الطشران الحشريب الرويس، 
قبشل أن يعشود بعضهشم خشال األيشام املاضية عقب 
إعشان روسشيا والنظام السشوري عن وقشف إطاق 
النشار عىل جبهشات إدلشب، يف 31 مشن آب املايض.

ألول مرة.. 

معرض الكتاب 
يفتح أبوابه في اعزاز 

شمالي حلب

"حكاية لون وحلم"..

 15 فتاة يشاركن 
في معرض للرسوم 

التشكيلية في جسر الشغور
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إبراهيم العلوش

يف الثالث من أيلول الحايل سقطت 
فتاة صغرية )12 عاًما( من فوق 

جرس الرئيس بدمشق، وبينام 
مل يجزم "الطب الرشعي" سبب 

السقوط، قالت صفحات محلية إن 
الفتاة انتحرت بسبب الجوع، وأنها 
كانت قد عرضت نفسها عىل عابر 

مقابل سندويشة تأكلها ومل يستجب 
لها يف سنة الجوع هذه، التي ينرش 

فيها وريث الرئيس الحرمان والدمار!
بعد مئة عام من سفربرلك وسنة 
الجوع التي حلت يف سوريا عام 

1915، يف أثناء الحرب العاملية 
األوىل، يحّل الجوع يف سوريا 

لسنوات متعددة، وبدًل من الجراد 
الذي ترافق مع سنة الجوع تلك، تحل 

يف سوريا اليوم جيوش الحتالل 
األجنبي وامليليشيات وشبيحة 

التعفيش، وميوت الناس بأسلحة 
الجيوش وبسياساتها التي ل 

تستثني أي شكل من أشكال العنف 
واإلرهاب ضد السوريني، فاملعتقالت 
متارس التعذيب، وامليليشيات متارس 
التعفيش، والحواجز تبحث عن ربطة 
الخبز، وتبحث عن علبة الدواء كأنها 

تبحث عن اليورانيوم املخّصب!
كان الجوع ينترش يف الحصارات، 

مثل حصار الغوطة، وحصار حمص، 

وحصار حلب، وحصار درعا ودير 
الزور، وحصار مضايا والزبداين، 

وحصارات متناثرة يف األمكنة 
ويف املواقيت التي يحددها النظام 

وتعتمدها جيوش الحتالل املرافقة 
لقواته، أما اآلن وبعد مثاين سنوات 

فإن الجوع صار يشمل السوريني 
جميًعا مبن فيهم مؤيدو النظام، ومل 
يعد يستثني فئة أو طبقة اجتامعية، 

اللهم إل طبقة تجار الحرب الذين 
يكسبون املزيد من جراء نرش الجوع 

والحصار، ويضاعفون ثرواتهم 
عرب استغالل جحافل الشبيحة، 

التي تهتف بشعارات غرائزية تنتهي 
بتعفيش بّراد، أو فرشة إسفنج، أو 

مطاردة دجاجة نجت من املوت بعد 
موت أو فرار أصحابها!

أما مرسحية الخالف بني عائلة األسد 
وعائلة مخلوف فهي مبنية من أجل 
إقناع مجتمع مؤيدي النظام بتقبل 

الجوع، الذي يتسبب به انهيار سعر 
رصف اللرية السورية، فالرئيس 
وعائلته يظهرون كمقاتلني ضد 

تجار الحرب والفساد، بينام يبدو 
رامي مخلوف أمام الناس هو سبب 
انهيار اللرية، وتبدو أسامء األخرس 
مثل جان دارك وهي تحارب سطوة 

آل مخلوف الذين قد يتم استبدال 
وكالء ماليني جدد لعائلة األسد 

بهم، وتواصل ظهورها البديل عن 
بشار األسد عرب تزعمها للجمعيات 

والتجول يف املطاعم، بعد أن شفيت 
من الرسطان املزعوم!

انتصارات النظام مع الحتالل 
الرويس واإليراين يتم رصفها اليوم 

للسوريني جميًعا، مبن فيهم فئة 
املؤيدين والصامتني، عىل شكل 

حصص من الجوع واإلفالس، بعدما 
كان النظام ل يوزع عليهم إل جثث 

القتىل، فقد انترص النظام وانترصت 
قوات الحتالل يف كل أنحاء سوريا، 

وما عىل السوريني إل أن يجوعوا 
احتفاًل بهذه النتصارات!

الفتاة التي قذفت بنفسها من فوق 
جرس الرئيس أعلنت بجثتها اكتامل 

مراسم النرص، ودشنت مرحلة جديدة 
هي مرحلة الجوع والترشد، بعد 

مراحل الحصار والتعذيب، والتعفيش 
التي أدارها النظام بجدارة!

قبل مئة عام قال أحد الجياع "ليتني 
آكل وجبة من العدس وأموت بعدها"، 

واليوم قالت الفتاة ألحد العابرين 
أعطني سندويشة فالفل وافعل ما 

تشاء، ومل يستجب لها إل جرس 
الرئيس وإسفلت الطريق الذي يعرب 

تحته!
فمثلام برع النظام باستجرار قوى 
الدمار إىل السوريني فهو يدير آفة 

الجوع واإلفالس من أجل إخضاع 
السوريني وطحنهم ليبقى كآلة 

للموت، فكبار قادة النظام وكبار 
تجاره لن متسهم آثار الحصار 

وانهيار سعر رصف اللرية، ولن مُتس 
ثرواتهم، فهم بارعون يف التحايل 

عىل القوانني وعىل األنظمة، ناهيك 
عن ركونهم للتطمينات الدولية التي 

تشرتي عنفهم وإرهابهم من أجل 
مخططاتها التي تنفذها ضد الوطن 

السوري وضد أهله.
ولقد ورث البن حرفة استثامر الجوع 

من أبيه، الذي استثمر هذا السالح 
بجدارة يف عام 1987، حني خّفض 

سعر رصف اللرية إىل ُخمس قيمتها 
بحجة الحصار، وجعل علبة السمنة 

حلاًم، وعلبة املحارم رفاهية، وصارت 
القهوة أغىل من الكافيار، وقد وطّد 
هذا التجويع إخضاع السوريني بعد 

مذابح الثامنينيات، واستسلم املجتمع 

إلرادة املخابرات العسكرية، التي 
أخفت عرشات األلوف من شباب 
سوريا، ومن مختلف التجاهات 

الفكرية والحزبية، وجعلت األسد 
يتفرغ لحًقا لتصفية رشكائه يف 

املذبحة من قادة الجيش واملخابرات 
وإركاعهم، مبن فيهم أخوه رفعت 

األسد جزار حامة، وقائد رسايا الدفاع 
سيئة الصيت. 

أما اليوم وتحت مظلة هذا الجوع، 
فقد حصد الحتالل الرويس 

اليراين ثروات السوريني مثل الغاز 
والفوسفات، وأخذ املوانئ وسكك 

الحديد والكهرباء والتصالت، 
واستملك املطارات والقطع العسكرية 

مقابل قتل السوريني، وهو يستجر 
أيًضا املواد الغذائية كالحمضيات 

وحتى الخضار مقابل أمثان 

الصواريخ التي تقتل الناس، ويجرب 
النظام عىل استرياد القمح الرويس 

بعد انتشار حرق محاصيل القمح 
عىل أيدي عمالء النظام وعمالء 
داعش، وتتالقى وسائل صناعة 

الجوع التي تديرها الطائرات الروسية 
مع امليليشيات اإليرانية، من أجل 
إجبار السوريني عىل اإلقرار بكل 

الديون التي كانت مثًنا آللة املوت، 
ولن يسمح الحتالل الرويس بأي حل 

سلمي أو اتفاق بني السوريني ما مل 
يأخذ مثن كل رصاصة قتل الناس بها.

هذا الجوع امتداد آللت القتل 
املتعددة، وهو استكامل لسجادات 

النار التي يفرشون بها أرضنا 
وبيوتنا... فإىل متى سيمتد هذا 

املوت، وإىل متى سيستمر هذا الجراد 
يف نهمه ويف أكله لألخرض ولليابس!

أسامة آغي

تزداد وترية الترصيحات الروسية 
حيال رضورة انطالق عمل اللجنة 

الخاّصة بصياغة الدستور السوري، 
فبعد اتصالت هاتفية، أجراها 

لفروف، وزير الخارجية الرويس، 
مع عواصم عديدة حول رضورة 
انعقاد جلسات جنيف الخاصة 

مبلف املفاوضات، وتحديًدا اللجنة 
الدستورية، أىت ترصيح نائب وزير 

الخارجية الرويس بوغدانوف، الذي 
قال إن بالده "تنطلق من أن تشكيل 

اللجنة الدستورية، يجب أن يُنجز 
هذا الشهر )أيلول الحايل(، وسيكون 

ممكًنا تحديد موعد إطالق عملها، 
وأن موسكو أجرت اتصالت هاتفية 

عىل مستوى وزراء الخارجية مع عدد 
من البلدان، بينها تركيا، لدفع مسار 

تشكيل )الدستورية(".
الترصيحات الروسية تحمل دللت 

متعددة، أوىل هذه الدللت، أن ملف 

"اللجنة الدستورية" قد ُوِضَع عىل 
نار حامية يف موسكو، وأّن اتصالت 

لفروف وترسيب بعض ما جرى 
فيها، يشري إىل أن الروس باتوا 

عىل يقني من أن الحل السيايس 
للرصاع السوري لن يكون ممكًنا إل 
وفق القرار الدويل 2254، وذلك بعد 
وصول الرصاع يف سوريا إىل درجة 

توازن عسكري وسيايس ل تستطيع 
موسكو تغيريه، وأن هذا التوازن لن 
يكون يف مصلحة روسيا مع مرور 
الوقت، نتيجة لرشوط أخرى، تقف 
خلفها الوليات املتحدة األمريكية. 

فاألمريكيون موجودون بقوتهم 
العسكرية يف سوريا واملنطقة، 

وهم من ميارس حربًا ناعمة تدعى 
العقوبات القتصادية بحق النظام 

السوري، وبحق حليفته إيران، وكذلك 
بحق الروس.

الحرب األمريكية الناعمة تعمل 
عىل إضعاف قدرات النظام السوري 

وحليفيه اقتصاديًا، فالروس تشكلت 
لديهم قناعة، أن جهودهم يف إعادة 
إنتاج نظام حكم بشار األسد صارت 

عىل كف عفريت، وأن الحليف 
اإليراين صار حليًفا غري آمٍن روسًيا.

اإليرانيون، كام يرى الروس، لهم 
أجندة خاصة بهم، ترتكز عىل أمرين 

مهمني، هام: محاولة اإليرانيني 
الهيمنة عىل قطاعات اقتصادية 

سورية مهمة، لتعويض ما دفعوه 
للنظام من أموال ومساعدات 

مختلفة، وكذلك ملحاولة تثبيت خط 
التجارة الجديد، املسّمى "الهالل 

الشيعي"، املنطلق من طهران عرب 
بغداد ودمشق إىل شاطئي سوريا 

ولبنان عىل البحر األبيض املتوسط.
أما األمر الثاين فهو يتعلق بنرش 

املذهب الشيعي بني السكان 
السوريني، بغية خلق حاضنة لهم 

تساعد عىل املحافظة عىل نفوذهم 
يف هذا البلد.

الروس صارت لديهم قناعة عميقة 
بأن الرمال السورية املتحركة سياسًيا، 

لن تكون يف مصلحة "اإلنجاز" 
الرويس بعد تدخلهم عسكريًا عام 
2015، ولهذا أعادوا إنتاج رؤيتهم 

الجديدة عىل قاعدة تقول: "الحفاظ 
عىل املصالح الروسية يف سوريا، 

للغرب  تنازلت  تقديم  تقتيض 
القرار  تنفيذ  وتقتيض  وتركيا، 

."2254 الدويل 
الروس مقتنعون أن الغرب لن 

يقدموا عىل عملية "إعادة اإلعامر" 
يف سـوريا، إل وفق عملية سياسية 
شـاملة، تحل كل ما ترتب من نتائج 

السوري،  الرصاع  سلبية سببها 
وهذا سبب مهم يدفع الروس 
مثار  لقطف  مواقفهم،  لتغيري 

تدخلهـم يف هذا البلد، وهذا لن يتم 

من دون رفع العقوبات عن سـوريا، 
ودفع عجلة إعادة اإلعامر.

الحرب الصامتة داخل أجهزة النظام 
السوري بني الروس واإليرانيني، هي 

من يقف خلف تدهور قيمة اللرية 
السورية، إضافة إىل العقوبات 

األمريكية ضد حكومة النظام. وتربيد 
جبهة إدلب روسيًّا، تقف خلفه قناعة 

موسكو بأّن الرصاع العسكري يف 
هذه املحافظة، سيقلب التوازنات 

لغري مصلحتهم، فاألتراك لن يقبلوا 
باجتياح النظام إلدلب، ألن نتائج هذا 
الجتياح تهدد سالمة األمن القومي 
الرتيك، وألن حجة "جبهة النرصة" 

ميكن حلها بغري الطريقة التي تؤدي 
إىل فوىض كربى وترشيد ماليني 

السوريني.
ولهذا ريض الروس مبنح تركيا فرصة 

جديدة ملعالجة وضع جبهة النرصة، 
التي تعترب دولًيا منظمة إرهابية. 

وميكن القول إن انتقال اجتامع قادة 
الدول الضامنة ملسار أستانة من 

العاصمة الكازاخية )نور سلطان( 
إىل أنقرة، يشري إىل إمكانية حدوث 
تقارب موقفي روسيا وإيران بنسب 

مختلفة من املوقف الرتيك.
إن النعطافة الروسية األخرية حيال 

ملف الرصاع يف سوريا، ميكن 
اعتبارها محاولة روسية جادة 

لاللتقاء مع التوجهات األمريكية 

والرتكية يف حل الرصاع السوري، 
وهذا يعني أن ميارس الروس ضغطًا 

أكرب عىل النظام السوري، إلجباره 
عىل النخراط يف املفاوضات، وفق 

القرار الدويل 2254.
النعطافة الروسية الجديدة تستوجب 

إضعاف الدور اإليراين داخل أجهزة 
النظام العسكرية واألمنية، وهذا ما 

يفعله الروس، إذ أبعدوا كثريًا من 
ضّباط النظام املوالني إليران عن 
مراكز القرار. هذا الجهد الرويس 

يتالقى عملًيا مع الجهد اإلرسائييل، 
الذي حاز عىل ضوء أخرض أمرييك 
برضب قواعد وأماكن متركز القوات 

اإليرانية والقوات الحليفة لها من 
امليليشيات.

إًذا، العقوبات األمريكية صارت تشكّل 
هاجس قلق عميق للوجود الرويس 

يف سوريا، ولذلك هرع الروس ملالقاة 
الجهد األمرييك والرتيك يف تنشيط 

تنفيذ القرار 2254.
الروس يدركون اآلن أن العقوبات 

األمريكية عىل النظامني السوري 
واإليراين سُتلحق بهام الهزمية، 
ولهذا فهم متعجلون يف إطالق 

املفاوضات، خشية انتقال أثر 
العقوبات إىل بالدهم، مام يهدد 

نظام بوتني السيايس، ل سيام وأنه 
خرس كل مقاعده يف موسكو يف 

النتخابات التي جرت منذ أيام.

رأي وتحليل

سنوات الجوع

العقوبات األمريكية.. 
مفتاح الحل السياسي في سوريا

)pappaspost( سيدة سورية تجلس بين ركام المنازل المدمرة بفعل الصواريخ السورية موقع
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أبنائهـا"، بحسـب  "سـوريا بحاجـة 
األسـد،  بشـار  النظـام،  رئيـس 
تتيـح  آمنـة  تريـد مناطـق  و"تركيـا 
إىل  السـوريني  الالجئـني  عـودة 
ديارهـم"، بحسـب الرئيـس الـريك، 
وزيـر  أمـا  أردوغـان،  طيـب  رجـب 
أن  فـرى  الـرويس،  الخارجيـة 
انتهـت"،  سـوريا  يف  "الحـرب 

لـ"العـودة". حـان  قـد  الوقـت  وأن 
وإىل جانـب هـذه األصـوات الثالثـة، 
للدفـع  إقليميـة  اسـتجابات  تتحـرك 
بعمليـة عـودة لالجئـني إىل سـوريا، 
تطبيًقـا للخطـة الروسـية التـي مـّر 
فيـه  تحركـت  عـام،  إعالنهـا  عـى 
أصعـدة  عـى  الروسـية  الجهـود 
الالجئـني. مبلـف  للتحكـم  عـدة 

مـن  االسـتجابة  تـزال  ال  باملقابـل، 
العـودة  لدعـوات  الالجئـني  قبـل 
ضعيفـة، إذ تشـر األرقـام الروسـية 
أي  سـوري،  ألـف   400 عـودة  إىل 
عـدد  إجـايل  مـن   6% مـن  أقـل 
املوثقـني لـدى  السـوريني  الالجئـني 
لالجئـني. املتحـدة  األمـم  مفوضيـة 

عـى األرض، ال يبرش الواقع بإمكانية 

عـودة الالجئـني إىل سـوريا، سـواء 
عى مسـتوى البنى التحتيـة، أو عى 
مسـتوى الخدمات والواقـع املعييش، 
مـع تخييـم الدمـار عـى مسـاحات 
واسـعة مـن سـوريا، وعـدم إمكانية 
اإلعـار. إعـادة  مشـاريع  إطـالق 

إعـادة  دعـوات  امللـف  هـذا  يناقـش 
مـن  سـواء  سـوريا،  إىل  الالجئـني 

مـن  أو  رويس،  بدعـم  النظـام  قبـل 
املؤقتـة  السـورية  الحكومـة  قبـل 
الضـوء  ويسـلط  تـريك،  بدفـع 
سـيطرة  مناطـق  واقـع  عـى 
جهوزيتهـا  ومـدى  الطرفـني، 
السـتقبال الجئـني، كـا يشـر إىل 
إلعـادة  الروسـية  الخطـة  مسـار 
لهـا. االسـتجابة  ومـدى  الالجئـني، 

عنب بلدي
ملف العدد 395 

األحد 15 أيلول 2019

إعداد:
محمد حمص

أحمد جمال
سوريا متهالكة.. 
إلى أين يعود الالجئون
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للنظـام  الرسـمية  الدعـوات  تكـررت 
السـوري مـن أجـل عـودة الالجئني إىل 
سـوريا، وكانـت آخرهـا دعـوة األسـد، 
خـالل خطـاب أمـام رؤسـاء املجالـس 
املحلية، يف شـباط 2019، حـني قال إن 

سـوريا "بحاجـة إىل كل أبنائهـا".
واتهم األسـد حينهـا الدول املسـتضيفة 
إن  وقـال  عودتهـم،  بعرقلـة  لالجئـني 
"تحضـري معسـكرات الالجئني بـدأ قبل 
الحـرب بعـام، لخلـق معانـاة إنسـانية 

وإدانـة الدولـة السـورية".
ولجأ النظام لسـتخدام الخطاب الديني 
يف محاولـة إلقنـاع الالجئـني بالعـودة 
وحثهـم عليهـا، إذ اعترب مفتي دمشـق 
وريفهـا، محمـد عدنـان أفيـوين، خالل 
خطبة الجمعة، يف 8 مـن أيلول الحايل، 
أن هجـرة السـوريني يف أوروبا "باطلة 
رشًعـا"، داعًيـا السـوريني إىل العـودة 

من أجـل إعـامر بلدهم.
بالخطـة  النظـام  دعـوات  وترتبـط 
وزارة  عنهـا  أعلنـت  التـي  الروسـية، 
متـوز  مـن   18 يف  الروسـية،  الدفـاع 
2018، وبـدأت مـن أجلهـا حـراكًا دولًيا 
وإقليمًيا بهدف إقناع الدول املسـتضيفة 
بإعادة الالجئـني، وحراكًا داخل سـوريا 
عـىل مسـتوى تأهيـل مراكز اسـتقبال 

العائديـن. لالجئـني 
وخاصـة  الدوليـة،  السـتجابة  لكـن 
بـني  ربطـت  واألمريكيـة،  األوروبيـة 
عـودة الالجئـني، وبـدء عمليـة إعـادة 
اإلعـامر املرهونـة بالتحـول السـيايس، 
عـىل اعتبـار أن األرقـام األمميـة حـول 
الدمـار يف سـوريا ل تبـرش بأهلية البلد 

الالجئـني. لعـودة 

"قديمة ومدمرة"
عضـًوا  كان  هنـديس  مصـدر  يقسـم 
املهندسـني بريـف دمشـق  يف شـعبة 

البنـى التحتيـة يف سـوريا إىل جزأيـن، 
قديـم وآخر محـدث، موضًحـا أن الجزء 
القديـم مـن البنـى التحتيـة ل يتحمـل 
وضـع التعـداد السـكاين الحـايل، عـدا 
عـن العديد مـن املناطـق التـي تعرضت 
بـدوره إىل  أدى  الـذي  األمـر  للقصـف، 

زيـادة سـوء هـذه البنـى.
ويقـول املصدر )تحّفظ عىل ذكر اسـمه 
ألسـباب أمنيـة( إن املناطـق املسـكونة 
ل  قصًفـا  أو  معـارك  تشـهد  مل  والتـي 
يسـمح وضعها اليـوم بزيادة سـكانية، 
بسـبب العديد من املشـاكل التـي تواجه 
البنـى التحتيـة فيهـا )كهربـاء، ميـاه، 
شـبكات رصف صحي، اتصالت أرضية، 
طرقـات، مرافـق عامـة(، والتـي متـت 
دراسـتها لتتحمـل ضغطًـا سـكانًيا إىل 

معني. حـد 
أمـا بالنسـبة للمناطـق التـي تعرضـت 
للدمـار، وسـيطرت عليها قـوات النظام 
خـالل العامـني املاضيني، مثـل الغوطة 
وجنـويب  حمـص  وريـف  الرشقيـة 
دمشـق، فإنها بحاجـة إىل مبالغ كبرية 

تأهيلها. إلعـادة 
مـن  "البنـاء  فـإن  املصـدر،  وبحسـب 
إعـادة  عمليـات  مـن  أوفـر  الصفـر" 
التأهيـل، التـي تشـمل إزالـة األنقـاض 
ودراسـة وضـع البنى التحتيـة، وهو ما 
يؤخـر البدء بأي مشـاريع تتعلق بتأهيل 

التحتية. البنـى 
ويـرضب املصـدر مثـاًل مبدينـة داريـا 
التي شـهدت دماًرا كبريًا، ورغم سـيطرة 
النظام السـوري عليهـا وتصدير صورة 
تفيـد بأنهـا أصبحـت آمنـة، فإن عـدًدا 
محـدوًدا من األهايل يعـودون ويعملون 

عـىل تأهيـل بيوتهـم دون خدمات.
األمـر ذاته ينطبق عـىل األحياء الرشقية 
يف حلب، التي شـهدت سـقوط عرشات 
لحقـت  التـي  األرضار  بسـبب  املبـاين 

بهـا جـراء القصـف خالل فرتة سـيطرة 
فصائـل املعارضـة عليهـا بـني عامـي 

و2016.  2012
وبحسـب ما نرشته صحيفـة “ترشين” 
الحكوميـة، يف 3 مـن شـباط املـايض، 
فـإن األبنية التي تشـكل خطـورة عالية 
عـىل سـاكنيها يف مدينة حلـب اقرتبت 
مـن حاجـز العـرشة آلف بنـاء، أي مـا 
يعـادل 80 ألـف شـقة سـكنية مهـددة 

بالنهيار.
األهـايل ل يسـتطيعون العـودة اليـوم 
رغـم اإلعـالن عـن تأهيـل العديـد مـن 
املناطق مـن ناحية الخدمـات، مؤكًدا أن 

البنـى التحتيـة "غري جاهـزة".

استغالل السكان والعائدين 
األهـايل  النظـام  حكومـة  تطالـب 
بالتكفـل بعمليـة تقييـم أرضار املبـاين 
التـي تعرضت للقصف سـابًقا، بحسـب 
أن  يؤكـد  الـذي  الهنـديس،  املصـدر 
الحكومة تفـرض عىل األهـايل دفع 50 
ألـف لـرية سـورية للجـان الفنيـة التي 
يحتاجونها للكشـف عن الحالـة الفنية 

ملنازلهـم.
ويف الوقـت الـذي يعتمـد فيـه النظـام 
عـىل األهـايل لتمويل جزء مـن عمليات 
كشـف األرضار املتعلقة بالبنـى التحتية 
يف سـوريا، يعـّول أيًضـا عـىل عـودة 

الالجئـني للدفـع بإعـادة اإلعامر.
إذ يـرى مدير "مركز العدالة واملسـاءلة"، 
محمد العبـد الله، أن النظـام له مصلحة 
إىل  الالجئـني  بعـودة  "مرشوطـة" 
سـوريا، لسـتغاللها مـن أجـل متويـل 
إعادة إعامر سـوريا، بحجـة أن العائدين 
ليسـت لديهم مسـاكن ول خدمـات ول 

بنى تحتيـة تتناسـب مـع أعدادهم.
ويضيـف العبد اللـه، يف حديث إىل عنب 
بلـدي، "عمليـة إعـادة اإلعـامر تتطلب 
أمـواًل، وسيسـتفيد النظـام مـن تلـك 
األمـوال بهـدف تأهيلـه والعـرتاف بـه 
دولًيـا"، مردًفـا، "كان األمـل الـرويس 
هـذه  يف  األورويب  التحـاد  باشـرتاك 
الخطـة، بالتعويـل عـىل رغبـة أوروبـا 

بالتخلـص مـن الالجئـني".

خسائر بالمليارات في البنى التحتية
أمـوال  مـن  املزيـد  النظـام  يحتـاج 
إعـادة اإلعـامر لتعويـض الخسـائر يف 
القطاعـات الخدميـة والبنـى التحتيـة، 
إذ تقـدر الخسـائر التي رضبـت القطاع 
لـرية  مليـار   5.2 بقيمـة  السـكني 
آذار  حتـى   2011 آذار  منـذ  سـورية، 
2017، وفـق ترصيـح مديـر املؤسسـة 
العامة لإلسـكان، سـهيل عبـد اللطيف، 

الحكوميـة. "ترشيـن"  لصحيفـة 
ووصلـت الخسـائر غـري املبـارشة التي 
لهـا عالقـة باملنفعة والفائـدة من تنفيذ 

الخطط اإلسـكانية، إىل 93.5 مليار لرية 
سورية.

الطاقـة  قطـاع  خسـائر  بلغـت  كـام 
النصـف األول مـن  الكهربائيـة، حتـى 
عـام 2017، ألفـي مليـار لـرية سـورية 
وفـق مـا قالتـه مديـرة تنظيـم القطاع 
الخـاص،  والسـتثامر  الكهربـايئ 
لصحيفـة "ترشين"، توزعـت عىل 800 
مليار قيمـة أرضار توليـد الطاقة، و300 
مليـار يف مجـال نقـل الطاقـة، و900 

مليـار لـرية يف توزيـع الطاقـة.
لحقـت  التـي  األرضار  قيمـة  وبلغـت 
واملنشـآت  والجسـور  الطـرق  بشـبكة 

التابعـة للمؤسسـة العامـة للمواصالت 
الطرقية 50 مليار لرية سـورية، يف حني 
بلـغ حجـم األرضار التي لحقـت بقطاع 
املـوارد املائيـة 770 مليار لرية سـورية، 
بحسـب ترصيـح وزيـر املـوارد املائيـة، 
نبيـل الحسـن، لصحيفـة "الوطن"، يف 

أيـار مـن 2018.
وهـو ما تجملـه األمـم املتحـدة بتقدير 
تكلفـة إعادة إعـامر البنيـة التحتية يف 
سـوريا بــ 400 مليـار دولر، بحسـب 
تقريـر صـادر عـن اللجنـة القتصادية 
لألمم املتحدة يف بـريوت، يف آب 2018.

يبحـث النظـام مـن خـالل عـودة الالجئـني عـن منفعـة ماديـة، عـرب متويل 
مشـاريع إعـادة اإلعـامر، لكـن باملقابـل تشـكل عـودة أكـر من سـتة ماليني 
سـوري يف الخـارج، بحسـب إحصائيـات مفوضيـة الالجئـني، عبًئـا قـد ل 

تسـتطيع اإلمكانيـات الحاليـة للحكومـة تحملـه.
ويـرى مدير "املركـز السـوري للعدالة واملسـاءلة"، محمـد العبدللـه، أن "عودة 
الالجئـني بأعداد كبرية ستشـكل ضغطًا واسـًعا عىل النظام مـن جهة الخدمات 

واملسـؤولية واللتزام والعـبء القتصادي".
كـام يشـري العبدللـه إىل أن عـودة الالجئـني إىل سـوريا تشـكل عائًقـا أمـام 
القوانـني واملراسـيم التـي تتيـح للنظـام اسـتمالك عقاراتهـم وممتلكاتهـم، 
واملتمثلـة بالقانـون "رقـم 10" وقبله "املرسـوم 66"، اللذين يتيحان اسـتمالك 
عقـارات السـوريني مـن منازل وممتلـكات أخرى، بحجـة إعـادة تخطيط املدن 

اإلعامر. وإعـادة 
ويتابـع، "عـودة الالجئـني إىل سـوريا يف فـرتة مبكرة ستسـمح لهـم بوضع 
إشـارات عقاريـة عىل منازلهـم وعقاراتهـم أو تحصيل تعويضـات مالية، وهذا 

ليس مـن مصلحـة النظام".
باملقابـل، "توجد مصحلة للنظام يف توسـيع رقعة السـتمالك، ليضع يده عىل 
العقـارات ويبني املدن العقارية الجديدة كـ)ماروتا سـتي( و)باسـيليا سـتي(، 
ويبيعها بأسـعار خيالية كام هـو معلن عنها، ويقدمها كتعويضـات ألصدقائه 
وحلفائـه واملقاتلـني يف صفوفـه، وذلـك يتيـح أيًضـا إنشـاء حـزام أمني من 

السـكان املوالـني للنظام حـول العاصمة دمشـق"، بحسـب العبد الله.
مـن ناحية أخـرى، يرى العبد اللـه أن "ولء الالجئني العائدين قد يربك حسـابات 
النظـام، ألن العائديـن ليسـوا بالـرضورة موالـني للنظـام، وحتـى لـو عـادوا 
مرغمـني من الـدول املسـتضيفة، فالنظام ليس قـادًرا عىل ضبطهـم والضغط 

تعبريه. بحسـب  عليهم"، 
ويتوقـع العبـد الله أن يقوم النظـام بحملة اعتقالت للعائدين مـن أجل "فلرتة" 
املرغـوب بعودتهـم، وأن يبـدأ حملـة اعتقـالت لرتهيـب الالجئـني الراغبـني 
بالعـودة، عـىل غرار الحملـة التي يعتمدهـا تجاه العائديـن مـن األردن ولبنان، 
تحـت حجة أنهـم مطلوبـون أمنًيا، إضافـة إىل "إيصـال رسـالة خاصة تهدف 

إىل جعـل الحاضنـة املواليـة للنظـام هي األكـرب من حيث الـولء".
وبحسـب أرقام "الشـبكة السـورية لحقـوق اإلنسـان"، الصـادرة منتصف آب 
2019، فـإن 15 لجًئـا عائًدا إىل سـوريا قتلـوا تحت التعذيب، بينـام تحول 638 

لجًئـا إىل مختفـني قرسيًا بعـد عودتهم.

بنى تحتية متهالكة 
ودعوات للعودة..

مناطق سيطرة 
النظام "غير مؤهلة" 

الستقبال الالجئين

هل للنظام مصلحة
بعودة الالجئين

طالب مدارس في مدرسة بمدينة دوما بالغوطة الشرقية )رويترز(

سوريون يتفقدون الدمار في أعقاب هجوم صاروخي على مدينة حلب شباط 2013 وكالة )فرانس برس(
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مناطـق تقـع تحـت سـيطرة فصائـل 
الشـاميل،  املعارضـة يف ريـف حلـب 
أو إىل "املنطقـة اآلمنـة" التـي يجـري 
الحديـث عن إنشـائها بتوافـق تريك– 

أمريـيك يف شـامل رشقـي سـوريا.
املؤقتـة  السـورية  الحكومـة  وتقـود 
املوقـف  مـن  بدعـم  الدعـوات،  تلـك 
الرسـمي الرتيك، بينـام ل يتيح الواقع 
السـكني أو الخدمـي أو املعييش مجاًل 
واسـًعا لتطبيق هـذه التصـورات، رغم 
التحـركات التـي تجري لجعلهـا متاحة 

القريب. املـدى  عـىل 

ريف حلب.. "استقرار نسبي" و"مساحة 
ممتلئة"

الشـاميل  ريفـي حلـب  مناطـق  تعـد 
لسـيطرة  الخاضعـة  والرشقـي، 
الجانـب  مـن  املدعومـة  املعارضـة 
الرتيك، أكـر اسـتقراًرا أمنًيـا باملقارنة 
التـي تسـيطر عليهـا  املناطـق  ببقيـة 
فصائل معارضة يف الشـامل السـوري.

وتشـري رئيسـة دائرة شـؤون الالجئني 
الثـورة  لقـوى  الوطنـي  الئتـالف  يف 
الشـيخو،  أمـل  السـورية،  واملعارضـة 
إىل أن تلـك املناطـق ميكن أن تسـتقبل 
عـدًدا كبـريًا مـن الالجئني السـوريني 
تبذلهـا  التـي  الجهـود  مـع  "خاصـة 

الحكومـة السـورية املؤقتـة املدعومة 
لتحويـل  مسـعى  يف  الئتـالف،  مـن 
املشـاريع إىل واقـع ملمـوس بـرشط 

تقديـم الدعـم الـالزم للحكومـة".
وتضيـف الشـيخو، يف حديث إىل عنب 
بلـدي، "يعمـل الئتـالف الوطنـي عرب 
الحكومـة السـورية املؤقتة عـىل إدارة 
هـذه املنطقـة وتحويلهـا إىل منـوذج 
يحتـذى بـه يف املنطقـة، وهـو األمـر 
الـذي قـد يـرتك األثـر اإليجـايب لـدى 
كثري مـن النازحني واملهجريـن للعودة 

املناطق". تلـك  إىل 
وتشـهد املنطقـة حركـة بنـاء واسـعة 
مرتبطـة بالسـتقرار األمني النسـبي، 
أو  تركيـة  سـكنية  مشـاريع  عـرب 
لـرؤوس أمـوال محليـة، بينـام تبقـى 
هـذه املشـاريع يف إطار السـتثامرات 
الفرديـة، دون أن تتدخل بهـا الحكومة 
إمكانيـة  عـدم  يعنـي  مـا  املؤقتـة، 
إتاحـة  التعويـل عليهـا فيـام يخـص 
مسـاكن جديدة للنازحـني يف املنطقة 

العائديـن. الالجئـني  أو 
ويسـتوعب ريـف حلـب أعـداًدا كبرية 
مـن النازحـني، وصـل عددهـم خـالل 
آب  نهايـة  حتـى  شـباط  مـن  الفـرتة 
املاضيـني فقـط إىل أكر مـن 96 ألًفا، 
"منسـقو  لفريـق  إحصائيـة  بحسـب 

مـن   29 يف  الصـادرة  السـتجابة"، 
.2019 متـوز 

املنطقـة  يف  تتوفـر  ل  ذلـك،  ووفـق 
الطاقـة السـتيعابية لسـتقبال مزيد 
مـن السـكان، وهـو مـا أكـده رئيـس 
املجلـس املحـيل ملدينـة جرابلـس، عبد 
خليـل، لعنب بلدي، مشـريًا إىل الحاجة 
املسـتويات  لـ"دعـم دويل" لتحسـني 
الخدميـة يف ريـف حلـب، لسـتيعاب 

أعـداد مـن الالجئـني السـوريني.
ويرضب خليـل مثاًل مبدينـة جرابلس، 
وهـي  خدمـات،  فيهـا  "تتوفـر  التـي 
أنهـا  إل  املنطقـة،  يف  املـدن  كـربى 
تشـهد اكتظاظًـا سـكانًيا، إىل جانـب 
يف  شـخص  ألـف   25 نحـو  وجـود 

املخيـامت".
ويضيـف خليـل، "املنطقـة تحتاج إىل 
بنـاء وحدات سـكنية لسـتيعاب أعداد 
كبـرية من السـكان، كـام أنهـا تحتاج 
للنازحـني عـرب  لتأمـني فـرص عمـل 

فتـح اسـتثامرات يف املنطقـة".

إىل "املنطقـة اآلمنة".. عـودة ترفضها 
تركيا أمريـكا وتدعمها 

يف الوقـت الـذي تسـري فيـه خطوات 
شـامل  يف  اآلمـن  املنطقـة  تنفيـذ 
رشقي سـوريا، وفق التفـاق الرتيك- 

الـرتيك  الحديـث  يتعـاىل  األمريـيك، 
حـول الدفع بإعـادة الالجئـني إىل تلك 

املنطقـة.
الـرتيك،  للرئيـس  ترصيحـات  ويف 
شـباط  يف  أردوغـان،  طيـب  رجـب 
إنشـاء  مـرشوع  أن  اعتـرب   ،2018
املنطقة اآلمنـة عىل الحدود الشـاملية 
لسـوريا خطـوة إىل األمـام يف اتجـاه 
عـودة 3.5 مليـون لجـئ سـوري إىل 

العاجـل. القريـب  يف  وطنهـم 
وتتحـرك املعارضـة السـورية يف ضوء 
التصـور الرتيك عىل أمـل إدارة املنطقة 
وتوفـري الخدمـات فيهـا، وفتحها أمام 

السـوريني. الالجئني  عودة 
الهيئـة  عضـو  أكـده  مـا  وبحسـب 
املعـارض،  الئتـالف  يف  السياسـية 
يـارس الفرحـان، لعنب بلـدي يف لقاء 
والحكومـة  الئتـالف  فـإن  سـابق، 
املؤقتـة يعمـالن عـىل تطويـر خطـط 

املنطقـة. إلدارة 
لديـه  الئتـالف  أن  الفرحـان  وأضـاف 
“لجنـة الجزيـرة والفـرات”، التي تضم 
وأسسـت  الرشقيـة،  املنطقـة  أبنـاء 
املنطقـة كحالـة مؤقتـة  رؤيـة إلدارة 
مـن قبـل أبنائهـا، مـع الحفـاظ عـىل 
اللجنـة  بنـت  كـام  سـوريا،  وحـدة 
آليـات مـن  أفـكاًرا وصاغتهـا بورقـة 

يف  والعدالـة  السـالم  تحقيـق  أجـل 
املنطقـة ومـن أجـل حفـظ األمـن.

كام أُعـدت دراسـات للمنطقـة وأعداد 
الالجئـني  وأعـداد  فيهـا،  القاطنـني 
واحتياجاتهـم  عودتهـم،  املحتملـة 
التعليميـة، والصحيـة، والخدميـة من 
إىل  إضافـة  ونقـل،  وكهربـاء  ميـاه 
حاجـة املنطقـة مـن مـوارد اقتصادية 
الفرحـان،  بحسـب  برشيـة،  وكـوادر 
الـذي أكـد أن هـذه الدراسـات توضـع 

عـىل أسـاس أكـر مـن سـيناريو.
ومتلـك الحكومـة املؤقتة ثـالث أوراق، 
كل واحـدة مـن 120 صفحة، بحسـب 
الفرحـان، تضـم خطة متكاملـة إلدارة 
املنطقـة وحامية أهلها ومنـع العتداء 
فيهـا  السـتقرار  وتأمـني  عليهـم، 
والتخلـص من “املجموعـات اإلرهابية، 
ومنع عـودة مجموعات تنظيـم الدولة 

اإلسالمية".
ومعهـا  أمريـكا،  ترفـض  باملقابـل، 
حالًيـا  تديـر  التـي  الذاتيـة"  "اإلدارة 
املزمـع  اآلمنـة  املنطقـة  مـن  جـزًءا 
الالجئـني،  إعـادة  خطـط  إنشـاؤها، 
وكان املبعـوث األمريـيك إىل سـوريا، 
بلـدي،  لعنـب  قـال  رايبـورن،  جويـل 
7 مـن أيلـول الحـايل، إن أمريـكا  يف 
ل تدعـم خطة تركيـا إلعـادة الالجئني 

اآلمنـة.  املنطقـة  إىل  السـوريني 
وأضـاف رايبـورن أن أطـراف التفـاق 
"اآلليـة  مصطلـح  عليـه  يطلقـون 
مـن  الهـدف  أن  إىل  لفًتـا  األمنيـة"، 
إنشـاء تلـك املنطقـة أل يكـون هنـاك 
اعتـداء عـىل تركيـا أو سـوريا منهـا.

هـي  التفاقيـة  أن  اعتبـار  و"عـىل 
اتفاقيـة أمنية فعودة الالجئني ليسـت 
جزًءا منها"، بحسـب رايبورن، مشـريًا 
إىل أن الوليـات املتحـدة تدعم أن تكون 
عـودة الالجئـني آمنـة وطوعيـة، ويف 
حـال عـودة لجئـني فإنهـم يجـب أن 

يكونـوا مـن أبنـاء املنطقة.
الكـردي  الرسـمي  املوقـف  ويشـاطر 
أمريـكا يف تصـورات عـودة الالجئني، 
وكان املتحـدث باسـم “مجلس سـوريا 
أمجـد عثامن،  الدميقراطية” )مسـد(، 
قـال يف لقاء سـابق مـع عنـب بلدي، 
إن “الذيـن سـيعودون إىل املنطقة هم 
عـىل  إل  املوافقـة  تتـم  ومل  أبناؤهـا، 
عـودة أبنـاء كل منطقـة إليهـا، أما ما 
تـرصح به تركيـا حول إعـادة 700 ألف 

لجـئ، فال عالقـة لنـا به”.

مناطق الشمال "اآلمنة"..

تصورات تحدها "الطاقة االستيعابية" وتفاهمات السياسة

 النظام له مصلحة 
"مشروطة" بعودة 

الالجئين إلى سوريا، 
الستغاللها من أجل 
تمويل إعادة إعمار 

سوريا، بحجة أن 
العائدين ليست لديهم 

مساكن وال خدمات 
وال بنى تحتية تتناسب 

مع أعدادهم

أجرتـه  للـرأي  اسـتطالع  أظهـر 
النسـبة  أن  بلـدي  عنـب  جريـدة 
األكرب من السـوريني يف الخارج، 
ل يجـدون فرصـة قريبـة للعـودة 

سـوريا. إىل 
عـرب  بلـدي  عنـب  وطرحـت 
بـوك"  "فيـس  عـىل  صفحتهـا 
اسـتطالًعا، حمـل السـؤال التايل: 
هـل  الخـارج..  يف  "للسـوريني 
تجـدون فرصة قريبـة للعودة إىل 

وملـاذا؟". سـوريا؟ 
يف  املشـاركني  مـن   81%
السـتطالع، الذين تجـاوز عددهم 
1800 مشـارك، صوتـوا بــ "ل"، 
بــ  منهـم   19% صـوت  بينـام 

"نعـم".
وتفاعل عىل منشـور السـتطالع 
أبـدى  مسـتخدًما،   50 نحـو 
معظمهـم مواقـف سـلبية تجـاه 

فكـرة العـودة، وغلب عـىل آرائهم 
إذ  إمكانيتهـا،  حـول  التشـاؤم 
وجهـات  املتفاعلـني  بعـض  بـرر 
نظرهـم بأسـباب اقتصادية تتعلق 
سـوريا،  يف  الخدميـة  بالحالـة 
رفضهـم  آخـرون  ربـط  بينـام 

سياسـية. بأسـباب  للعـودة 
وكتـب املسـتخدم محمـد شـبيب، 
كفيـل  إىل  تحتـاج  ممزقـة  "بلـد 
حكـم  مناطـق  تـزور  لـيك 
قسـد، وإىل مبالـغ ماليـة كبـرية 
املحـررة  املناطـق  مـن  لالنتقـال 
إىل مناطـق النظـام، وأضـف إىل 
أدىن مقومـات  توفـر  ذلـك عـدم 
الحيـاة مـن كهرباء وأمـان، أجور 
عـدا  غاليـة،  ومعيشـة  متدنيـة 
الخدمـة اإللزاميـة مـدى الحياة"، 
دافـع  أي  يوجـد  "ل  واسـتطرد، 

للرجـوع".

وعلـق مـروان عجـم، " ل يوجـد 
الخيـال  فـوق  أسـعار  عمـل.. 
ل  وامللبـس،  والـرشاب  للطعـام 
يوجـد أمـان ألمن السـلطة وألمن 
مخّبـأ  السـالح  النـاس،  عامـة 

الطرفـني". لـدى  ومتوفـر 
أمـا عبـد العزيـز إبراهيـم فـريى 
مل  إذا  الرجـوع  ميكـن  "ل  أنـه 
تحقـق الثـورة أهدافها.. إسـقاط 
النظـام وإعـالن دسـتور يضمـن 
الشـعب  مكونـات  لـكل  الحريـة 

العظيـم". السـوري 
حـامدي  محمـد  املسـتخدم 
ربـط أيًضـا بـني العـودة والحـل 
"بانتظـار  وعلّـق  سـوريا،  يف 
بـني  سـيايس  وحـل  مصالحـة 
جميع مكونات الشـعب السـوري، 
وتسـوية سياسـية نأمن بها عىل 

أطفالنـا". وحيـاة  حياتنـا 

للسوريين في الخارج.. 
هل تجدون فرصة قريبة 

للعودة إلى سوريا؟ 
ولماذا؟

نعم

ال

19%

81%
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يف 18 مـن متـوز 2018، أعلنـت وزارة 
إلعـادة  خطـة  عـن  الروسـية  الدفـاع 
الخطـوة  وهـي  السـوريني،  الالجئـني 
األوىل مـن نوعهـا منذ أن بـدأت موجات 

اللجـوء السـوري عـام 2011.
اسـتهلت روسـيا خطتهـا بحشـد تأييد 
 45 إىل  بطلبـات  تقدمـت  حـني  دويل، 
وأرقـام  بيانـات  عـىل  للحصـول  دولـة 
دقيقة عن الالجئني السـوريني املقيمني 
األوليـة  األرقـام  أن  إىل  مشـرية  فيهـا، 
التـي حصلت عليهـا تتطابـق مبدئًيا مع 
إحصائيـات مفوضيـة الالجئـني التابعة 

املتحدة. لألمـم 
بعـد ذلـك، أعلنت موسـكو عن إنشـائها 
مراكز إيواء واسـتقبال وتوزيع الالجئني 
الراغبني بالعـودة إىل سـوريا، بالتعاون 
مع حكومـة النظـام السـوري، وعددها 
76 مركـزًا تتسـع لسـتقبال مـا يزيـد 
عـىل 336 ألـف لجئ سـوري، يتوزعون 
عـىل 73 ألـف مركـز يف محافظـة ريف 
دمشـق، و134 ألًفـا يف محافظـة حلب، 
و64 ألًفـا يف حمـص، وعـرشة آلف يف 
حـامة، و45 ألًفـا يف دير الزور، وتسـعة 

آلف يف القلمـون الرشقي.
وترتكز مهـام مراكز اإليـواء عىل مراقبة 
عـودة الالجئني مـن الـدول األجنبية إىل 

سـوريا، وتقديم املسـاعدات الالزمة لهم، 
ثم فرزهم عىل مناطـق إقامتهم الدامئة، 
وإبقـاء األشـخاص الذيـن ل مـأوى لهم 

يف مراكـز اإليواء.
ويف إطار التنسـيق لتلك املراكز، أسسـت 
وزارة الدفاع الروسـية مكتًبا يف موسكو 
بالشـرتاك مـع وزارة خارجيتها، مهمته 
وتنفيـذ  اإليـواء  مراكـز  عمـل  تنسـيق 

لها. املخطط  الفعاليـات 
وبعـد مـرور أكر مـن عام عـىل إطالق 
تثمـر  أنهـا  روسـيا  تدعـي  الخطـة، 
إذ قـال وزيـر  نتائـج "إيجابيـة"،  عـن 
 2 يف  لفـروف،  سـريغي  خارجيتهـا، 
مـن أيلـول الحـايل، إن نحـو 400 ألـف 
شـخص عـادوا إىل سـوريا منذ شـهر 

.2018 متـوز 
أغلب هـؤلء الالجئـني عادوا مـن لبنان، 
بينام يشـكل العائـدون مـن األردن جزًءا 
منهـم، يف حـني تـرى الـدول األوروبية 
أن الوضع يف سـوريا ليس مناسـًبا بعد 

لعـودة الالجئني السـوريني.
وكالـة  نقلتهـا  خاصـة  إفـادة  ويف 
"رويـرتز" عن التحـاد األورويب، يف 27 
مـن آب املـايض، جـاء فيها أن سـوريا ل 
تـزال تعـاين من ويـالت الحرب وليسـت 
آمنـة لعـودة الالجئـني إليهـا، وذلـك يف 

معـرض الحديث عـن الخطة الروسـية.
يف  مسـؤولني  عـن  الوكالـة  ونقلـت 
الـدول  إن  قولهـم  األورويب  التحـاد 
األوروبيـة متمسـكة مبوقفهـا يف عدم 
سـوريا،  إعـامر  إلعـادة  أمـوال  تقديـم 
"مـا دام الرئيس بشـار األسـد ل يسـمح 
السـلطة". يف  بالشـرتاك  للمعارضـة 

وتزامنـت ترصيحـات مسـؤويل التحاد 
فرنسـية  ترصيحـات  مـع  األورويب 

مشـابهة، إذ قالـت املتحدثة باسـم وزارة 
الخارجيـة الفرنسـية، أنييـس فـون دير 
مـول، يف 26 من آب املـايض، إن رشوط 
عـودة الالجئـني السـوريني إىل بالدهم 

مل تتحقـق بسـبب سياسـة األسـد.
الفرنسـية  املتحدثـة  واستشـهدت 
بالقانـون الرئـايس "رقـم 10"، وقالت 
إنه يحـرم الالجئـني واملرشديـن داخلًيا 
عـدم  إىل  وأشـارت  ممتلكاتهـم،  مـن 

وحـالت  سـوريا،  يف  السـتقرار 
العتقال والتجنيد اإلجباري للسـوريني 
جانـب  إىل  لبنـان،  مـن  العائديـن 
الربـط األورويب بـني عـودة الالجئـني 
والتسـوية  اإلعـامر  إعـادة  وعمليتـي 
الرغـم مـن اختـالف  السياسـية عـىل 
وجهـات النظر بـني التحـاد األورويب 

العمليتـني. إمتـام  حـول  وروسـيا 

للبحـث  املتحـدة  األمـم  معهـد  يوّفـر 
يبـني  أطلًسـا   )UNITAR( والتدريـب 
مـدى الدمـار الـذي لحـق باملحافظات 
واملدن السـورية خالل األعـوام الثامنية 
املاضيـة، ويسـتند األطلس، الـذي نرُش 
صـور  تحليـل  إىل  آذار،  مـن   16 يف 
خرائـط  وعـرض  الصناعيـة،  األقـامر 
 16 يف  وكثافتـه  الدمـار  تـوزع  تبـني 
مدينـة ومنطقة سـورية، شـهدت أكرب 

نسـبة دمـار.
وفيـام يـيل نسـب تـوزع الدمـار عىل 
املناطق السـورية بحسـب مـا ترجمته 
عنـب بلـدي عـن معهـد األمـم املتحدة 

والتدريب: للبحـث 
 

مناطق الشمال الغربي.. حلب األكثر 
دماًرا

شـهدت  األممـي،  البحـث  بحسـب 
محافظـة حلـب أكرب نسـبة دمـار يف 
4773 مبنـى مدمـًرا  بوجـود  سـوريا، 
بشـكل  مدمـًرا  مبنـى  و14680  كلًيـا، 
بالـغ، و16269 مدمـًرا بشـكل جـزيئ، 
املتـرضرة  املبـاين  مجمـوع  ليبلـغ 

.35722
كان  سـكانها  عـدد  أن  البحـث  وذكـر 
يزيـد عىل 2.5 مليـون قبل عـام 2011 
وتضـم اليـوم 1.6 مليـون بينهـم 200 
الرشقـي،  القسـم  يف  يقطنـون  ألـف 
الـذي تحّمـل أكـرب نسـبة مـن الدمار، 
غـري  اليـوم  فيـه  الظـروف  تـزال  ول 
مطمئنة مـع انتشـار بقايـا املتفجرات 

األساسـية. الحتياجـات  ونقـص 
وتـوزع الدمار يف محافظـة حلب عىل 
لهـا،  التابعـة  والقـرى  املـدن  مختلـف 
إذ يوجـد يف مدينـة عفريـن يف ريـف 
حلـب الشـاميل 67 مبنـى مدمـًرا كلًيا، 
و26 مبنى لحـق بها دمـار بالغ، و103 
ليكـون  ُدمـرت بشـكل جـزيئ،  مبـاٍن 

مجمـوع املبـاين املتـرضرة 196.
املدمـرة  املبـاين  عـدد  بلـغ  حـني  يف 
كلًيـا يف مدينـة منبـج شـامل رشقـي 
حلـب 284 مبنـى مدمـًرا كلًيـا، و412 
مبنى مدمًرا بشـكل بالـغ، و502 مدمر 
بشـكل جـزيئ، ليكون مجمـوع املباين 

.1198 املتـرضرة 
)كوبـاين(  العـرب  عـني  مدينـة  أمـا 
فيوجـد فيهـا 1206 مباٍن مدمـرة كلًيا، 
بالـغ،  بشـكل  مدمـًرا  مبنـى  و1169 
و872 بشـكل جـزيئ، ليبلـغ مجمـوع 

.3247 املتـرضرة  املبـاين 
غـريب  شـامل  إدلـب  محافظـة  ويف 
سـوريا، بلغ عـدد املبـاين املدمـرة كلًيا 
311، و418 مبنـى مدمـًرا بشـكل بالغ، 
و686 بشـكل جـزيئ، ليكـون مجموع 

املبـاين املتـرضرة 1415.

مناطق الشمال الشرقي.. متضررة على 
يد “التحالف الدولي”

رصـد البحث األممـي نسـبة الدمار يف 
املناطـق التي كانـت خاضعة لسـيطرة 
التـي  اإلسـالمية”،  “الدولـة  تنظيـم 
تعرضـت لحملـة قصـف جوي شـديدة 
من قبـل قـوات “التحالف الـدويل”، ما 
أدى إىل تدهـور الواقـع الخدمـي فيهـا 
مـع انتشـار البقايـا املتفجرة، بحسـب 

. لبحث ا
 3326 وجـود  إىل  البحـث  ويشـري 
مبنـى مدمـًرا كلًيا يف محافظـة الرقة، 
بالـغ،  بشـكل  مدمـًرا  مبنـى  و3962 
و5493 بشـكل جزيئ، ليكـون مجموع 

.12781 املتـرضرة  املبـاين 
عـىل  املحافظـة  يف  الدمـار  وتـوزع 
مختلـف املـدن والقـرى التابعـة لها، إذ 
يوجـد يف مدينـة الطبقـة 207 مبـاٍن 
مدمـًرا  مبنـى  و128  كلًيـا،  مدمـرة 
بشـكل  مدمـًرا  و152  بالـغ،  بشـكل 
املبـاين  مجمـوع  بلـغ  حيـث  جـزيئ، 

.487 املتـرضرة 
أمـا يف محافظـة ديـر الـزور فيوجـد 
و2370  كلًيـا،  مدمـًرا  مبنـى   1161
بشـكل بالـغ، و2874 بشـكل جـزيئ، 
يف  املتـرضرة  املبـاين  مجمـوع  وبلـغ 

.6405 املحافظـة 

المنطقة الوسطى.. حماة تتصدر
مبنـى   9459 وجـود  التقريـر  رصـد 
مدمـًرا كلًيا يف محافظـة حامة، و404 
و666  بالـغ،  بشـكل  مدمـرة  مبـاٍن 

بشـكل جزيئ، ليكون املجموع 10529 
مبنـى متـرضًرا.

 3082 يوجـد  حمـص  محافظـة  ويف 
مدمـًرا  و5750  كلًيـا،  مدمـًرا  مبنـى 
بشـكل بالـغ، و4946 بشـكل جـزيئ، 
املتـرضرة  املبـاين  مجمـوع  وبلـغ 

.13778
التابعـة  األثريـة،  تدمـر  مدينـة  ويف 
مبنـى   45 يوجـد  حمـص،  ملحافظـة 
مدمًرا كلًيـا، و112 مدمًرا بشـكل بالغ، 
و494 بشـكل جـزيئ، ليكـون مجموع 

.651 املتـرضرة  املبـاين 
ويف مدينة القريتـني، التابعة ملحافظة 
حمـص أيًضـا، يوجـد 79 مبنـى مدمًرا 
بشـكل  مدمـًرا  و190  كلًيـا، 

و256  بالـغ، 
جـزيئ،  بشـكل 
مجمـوع  ليكـون 
املتـرضرة  املبـاين 

.5 2 5

المناطق المحيطة 
بالعاصمة.. الغوطة 

األكثر ضرًرا
يف  كلًيـا  املدمـرة  املبـاين  عـدد  بلـغ 
غوطـة دمشـق الرشقيـة 9353 مبنى، 
مدمـًرا  مبنـى   13661 إىل  باإلضافـة 
بشـكل بالـغ، و11122 بشـكل جزيئ، 
حيـث بلـغ مجمـوع املبـاين املتـرضرة 

.34136
أمـا منطقـة مخيـم الريمـوك والحجر 
األسـود، جنويب دمشـق، فيوجـد فيها 
و1765  كلًيـا،  مدمـرة  مبـاٍن   2109

و1615  بالـغ،  بشـكل  مدمـًرا  مبنـى 
بشـكل جـزيئ، ليكون مجمـوع املباين 

.5489 املتـرضرة 
ويف مدينـة الزبـداين يف ريف دمشـق 
يوجـد 659 مبنـى مدمًرا كلًيـا، و1251 
بشـكل بالـغ، و1454 بشـكل جـزيئ، 
حيـث بلـغ مجمـوع املبـاين املتـرضرة 

.3364

دمار المنطقة الجنوبية
بلـغ عـدد املبـاين املتـرضرة كلًيـا يف 
سـوريا،  جنـويب  درعـا،  محافظـة 
باإلضافـة  كلًيـا،  مدمـًرا  مبنـى   224
إىل وجـود 498 مبنـى مدمـًرا بشـكل 
بالـغ، و781 بشـكل جـزيئ، حيـث بلغ 

.1503 املتـرضرة  املبـاين  مجمـوع 

وحـدد البحـث معايـري لقيـاس نسـبة 
الدمار، وهـي اعتبار املبنى مدمـًرا كلًيا 
إن كان الـرضر امللحـق بـه بنسـبة من 
75 إىل %100، يف حـني يعتـرب مدمًرا 
بشـكل بالـغ إن كانـت نسـبة الـرضر 
مـن 30 إىل %75، ويكـون مدمـًرا إىل 
حـد متوسـط إن كانـت نسـبة الـرضر 

مـن 5 إىل 30%.
ومـع تراجع القتال يف مناطق واسـعة 
مـن سـوريا، واسـتعادة قـوات النظام 
التـي  املناطـق  مـن  للعديـد  السـوري 
كانـت تخضع لسـيطرة املعارضـة، تعد 
مسـألة إعـادة اإلعـامر مـن التحديات 
إذ  تواجههـا حكومتـه،  التـي  الكبـرية 
بنحـو  كلفتهـا  املتحـدة  األمـم  قـدرت 

دولر. مليـار   400

الخطة الروسية إلعادة الالجئين..
تحركات حثيثة يحكم عليها األوروبيون بالفشل

سالح النظام المسبب األكبر
كيف تتوزع نسب الدمار في سوريا

الرقة   
12781

دير الزور
6405

حلب
35722

إدلب
1415

حمص
13778 تدمر

651

درعا
1503

الغوطة 
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34136
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عنب بلدي - اقتصاد

املششكلة التشي يواجههشا البنشك املركشزي 
السشوري، والتشي تدفعه إىل عشدم التدخل 
لتعديشل سشعر الشرف، تتمثشل يف عدم 
كميشات  لضشخ  كافيشة  سشيولة  امتاكشه 
كبشرة مشن العملشة الصعبة يف السشوق، 
وحتشى إن توفشرت هشذه السشيولة، فشإن 
مشا  رسعشان  الحشرب  بفعشل  السشوق 

بأخشرى. ويطالشب  سشيبتلعها 
ويف املقابل، ال تسشهم السشيولة املحدودة، 
التشي يضخهشا البنشك، يف تلبيشة حاجات 
السشوق التجاريشة أو غشر التجارية، لذلك 
فشإن تدخشل املركشزي وعدمه يتسشاويان 
من حيشث النتائج وانعكاسشها عىل وضع 
اللشرة يف السشوق، ألن مفعشول جلسشات 
التدخل األسشبوعية والششهرية رسعان ما 
ينتهشي عنشد أول "هشزة" قد تتعشرض لها 
اللرة سشواء يف السوق السشوداء كارتفاع 
الطلشب عشىل العملشة األجنبيشة، أو جشراء 
املعشارك العسشكرية واألخبشار السياسشية 

املرتبطشة بالراع السشوري.
اللشرة  رصف  سشعر  وصشول  ومشع 
السشورية إىل حاجشز 691 أمشام الدوالر، 
األسشبوع املايض، ومشا رافقه مشن ارتفاع 
أسشعار جميع السشلع يف األسشواق بشكل 
املركشزي  البنشك  اتخشذ  مسشبوق،  غشر 
موقشف املتفرج، إذ مل يتحرك سشعر رصف 
الشدوالر الرسشمي لديشه عشن 435 لشرة، 
وهشو الرقشم املعتمشد لشرف الحشواالت 
الشواردة للمواطنشن مشن الخشارج، األمشر 
الشذي يجعشل خسشارة الحوالشة تصل إىل 
%30 مشن قيمتهشا األصليشة بواقشع 195 

لشرة مشن كل دوالر.

بيد تجار السوق 
التحسشن الطفيشف الشذي ششهدته اللشرة 
اللجنشة  عقشدت  بعدمشا  جشاء  السشورية 
االقتصاديشة يف رئاسشة مجلشس الشوزراء 
إجشراءات  التخشاذ  اسشتثنائيًا،  اجتاًعشا 
األساسشية  والحاجيشات  السشلع  توفشر 

للمواطنشن. مخفضشة  بأسشعار 

وبحسشب وكالة األنباء السشورية الرسمية 
)سشانا(، يف 9 مشن أيلشول الحشايل، فشإن 
االجتشاع جشاء لضبشط متغرات السشوق 
إجشراءات  واتخشاذ  االحتشكار  ومحاربشة 
قانونيشة لضبشط التعامشل غشر الرعشي 
الرقابشة  وتششديد  األجنبيشة  بالعمشات 
"عشىل املتاعبن وعدم التسشاهل معهم".

دور  "سشانا"،  وفشق  االجتشاع،  وحشدد 
املحافظشن واملجالشس املحليشة يف دعشم 
األسشواق  ضبشط  إىل  الراميشة  الجهشود 
عشر جشوالت ميدانيشة مكثفة ملنشع حاالت 
االحتشكار وضشان توفر السشلع وتكثيف 
الدوريشات التموينيشة وتششديد إجشراءات 
العقوبشات  وفشرض  األسشواق  مراقبشة 

املخالفشن. الصارمشة بحشق 
وأكشدت اللجنشة االقتصاديشة أن "الجهات 
الحكوميشة ذات العاقشة مبتابعشة تقلبات 
سشعر الشرف اتخشذت إجشراءات فورية، 
جميشع  وتتابشع  نتائجهشا  تعطشي  بشدأت 
واتخشاذ  السشاعة  املتغشرات عشىل مشدار 
االسشتقرار  بتحقيشق  الكفيلشة  اإلجشراءات 
جميشع  ومحاسشبة  الشرف  سشعر  يف 

املتاعبشن".
الدكتشور  االقتصشادي  الباحشث  يشرى 
غشر  املركشزي  البنشك  أن  ششعبو  فشراس 
ضبشط  عشىل  الراهشن  الوقشت  يف  قشادر 
اللشرة السشورية، ألن األمر يتعلشق بتجار 
العملشة واملتحكمشن بالسشوق واملتنفذين 
بشه، إضافشة إىل الحالشة النفسشية والهلع 
الشذي  األمشر  املواطنشن،  لشدى  الششديد 
ولشو  أخشرى  قفشزات  تقبشل  إىل  يشؤدي 

"وهميشة". كانشت 
مشع  إنشه  بلشدي  لعنشب  ششعبو  ويقشول 
هبوط سشعر رصف اللشرة أمشام الدوالر، 
اتخشذ البنشك املركزي موقشف املتفرج، ومل 
يقشدم أي حشل أو طشرح، واعتشر حاكشم 
الهبشوط  أن  قرفشول،  حشازم  املشرف، 
عشن  عبشارة  الشرف  لسشعر  القيشايس 
"فقاعشة" ومضاربشات، وبالتشايل أششار 

بششكل التفشايف إىل أنشه لشن يتدخشل.

االستيراد ُيخِرج القطع األجنبي

مسلسشل  هشو  السشورية  اللشرة  هبشوط 
ششهدته السشنوات الثشاين املاضية، وبن 
الفشرتة واألخشرى يتدهشور سشعر الرف 
الباحشث  وبحسشب  وهكشذا،  ويسشتقر 
إىل  تعشود  املششكلة  فشإن  االقتصشادي، 

أسشباب سياسشية واقتصاديشة ونفسشية، 
كالعقوبشات االقتصاديشة املفروضشة مشن 
االتحشاد األورويب وأمريشكا عىل سشوريا، 
باإلضافشة إىل فقشدان الخشزان املشايل من 
مبعنشى  والنفشط،  والسشياحة  املحاصيشل 
املقومشات  جميشع  فقشدت  البشاد  أن 

االقتصاديشة.
ويوضح أن سشوريا تعتمد عىل االسشتراد، 
الذي يقشود إىل خروج القطشع األجنبي من 
البلد، ويرافشق ذلك غيشاب التصدير والبيئة 
االسشتثارية والبنشى التحتيشة، وجميشع ما 

سشبق يحدث خلشًا يف امليشزان التجاري.
ويحتشاج متويشل املسشتوردات إىل العملشة 
الصعبشة، دون وجشود مقابشل ألي قطشع 
أجنبشي، بسشبب انعشدام الصشادرات، األمر 
العملشة  رصف  سشعر  عشىل  يؤثشر  الشذي 

املحليشة.
ويششر ششعبو إىل أن النظشام السشوري 
لروسشيا  االقتصاديشة  الدفعشة  سشلم 
خشال  مشن  واضشح  وهشو  وإيشران، 
ومنابشع  املرافشئ  وتأجشر  االتفاقيشات 
النفشط والفوسشفات، لذلشك فشإن القطاع 
بالكامشل. مبشاع  السشوري  االقتصشادي 

وتعشاين حكومشة النظشام السشوري مشن 

أزمشة داخليشة، ألقشت بتبعاتها عىل سشعر 
أن  موضًحشا  املحلشل،  بحسشب  الشرف، 
جميشع ما سشبق أثر فيشه وال يشزال مؤثرًا 

اليوم. حتشى 
للشرة  القيشايس  الهبشوط  أثنشاء  ويف 
االقتصاديشة  النشرة  كانشت  السشورية 
اإللكرتونية "سشريا ريبشورت" قد نرت 
انخفشاض  عوامشل  فيشه  عشددت  تقريشرًا 
قيمشة اللرة مؤخشرًا، الفتة بششكل رئيي 
إىل تأثشر ارتفاع الطلب عشىل الدوالر يف 
لبنشان كون "بروت تعد سشوقًا أساسشية 
للدوالر بالنسشبة للمسشتوردين السورين 
املشريف  النظشام  يسشتخدمون  الذيشن 
التجارية. للقيشام بعملياتهشم  اللبنشاين"، 

قشد  "إششاعات  إىل  النشرة  وأششارت 
تكشون لعبشت دوًرا سشلبيًا خشال األيشام 
املاضيشة وتتعلشق بوجشود توتشرات بشن 
الرئيشس السشوري بششار األسشد وقريبشه 
رجشل األعشال رامشي مخلوف، أحشد أكرث 

املسشتثمرين نفشوذًا يف البشاد".
ولفتشت النشرة االقتصاديشة إىل عجشز يف 
ميشزان املدفوعشات، كا أن امليشزان التجاري 
اإلنتشاج  قشدرة  "كشون  سشيئة  حالشة  يف 
املحشيل مدمرة بششكل كبر، وهنشاك حاجة 

للشواردات ملاقشاة الطلشب املحيل".

عمليات مضاربة 
وتراجشع  الغربيشة  العقوبشات  أسشهمت 
االسشتثارات يف سشوريا بإبطشاء حركشة 
النظشام،  حكومشة  إىل  املاليشة  التدفقشات 
املداخيشل  تراجشع  مشع  ذلشك  وترافشق 
والرضائشب  والجشارك  الصشادرات  مشن 
والرسشوم، وكل ذلشك ضغشط عشىل حجم 
اإلنفاقشي  بششقيها  العامشة  املوازنشة 
القشدرة  لرتاجشع  ومّهشد  واالسشتثاري، 
الطلشب  ارتفشاع  للشرة بسشبب  الرائيشة 

األجنبيشة. العمشات  عشىل 
يف الوقشت الحشايل، يتخشوف مواطنشون 
من عشودة ارتفاع سشعر الشرف، خاصة 
يف ظشل عشدم وجشود آلية متبعشة من قبل 
مشرف سشوريا املركشزي لضبشط قيمشة 
اللشرة يف السشوق السشوداء مشن حيشث 

انخفاضهشا وتحسشنها املفاجشئ.
فشراس  االقتصشادي  املحلشل  ويوضشح 
ششعبو أن األسشباب النفسشية تلعشب دوًرا 
كبشرًا يف التأثشر عشىل سشعر الشرف، 
خاصشة أن املواطشن السشوري "مسشتاء"، 

ويضشع بحسشبانه هبوطًشا آخشر.
ويششر الباحشث إىل أن البنشك املركزي يف 
حالة ششلل، ألنشه فقد كل مقومشات التدخل 
املاليشة  السياسشيات  سشواء  السشوق،  يف 
والسشيولة النقديشة، وبشات مسشلًّا للتجار 
الذيشن يقومشون  الكبشار وأمشراء الحشرب، 
الشرضر  إىل  تشؤدي  مضاربشة،  بعمليشات 
باللشرة السشورية، وعشىل العكشس يحقشق 

األمشر بالنسشبة لهشم "أرباًحشا خياليشة".
ويتوقشع الباحشث هبوطًشا جديشًدا للشرة 
السشورية بعد فشرتة، "ألن البنشك املركزي 
فقشد كل أدواتشه، وميتلشك أقشل مشن 700 
االحتياطيشة،  خزينتشه  يف  دوالر  مليشون 

وهشو رقشم بعشرف الشدول ال يشء".
ويسشتند الباحث يف هشذا الرقم إىل تقرير 
صشادر عشن البنشك الشدويل، يف نيسشان 
2016، يقشول إن املركشزي السشوري بشدد 
االحتياطي ليصشل إىل 700 مليون دوالر، 
بعدمشا كان يف خزينتشه 17 مليشار لشرة 
سشورية عشام 2011، وهو ما نفشاه البنك 
توجشد  أنشه  معتشرًا  السشوري،  املركشزي 
قطيعشة مشع البنك الشدويل وبالتشايل فا 

يتشم تزويشده باملعلومات.
"اللرة السشورية دخلشت يف نفق ضبايب 
سشتتجه"،  أيشن  إىل  التنبشؤ  ميكشن  وال 
أن يعمشل  يتوقشع  الشذي  الباحشث،  وفشق 
البنشك املركشزي عشىل كبشح جشاح سشعر 
الشرف، لكن لفشرتة محددة فقشط، الفتًا 
اقتصاديشة  مششكلة  يف  سشوريا  أن  إىل 
وماليشة مسشتمرة مل تحشل، وال يوجد حل 

اقتصشادي مشن دون حشل سشيايس.
السشيايس  "الحشل  أن  الباحشث  ويشرى 
ذلشك  وغشر  االقتصشادي،  الحشل  يسشبق 
هشو كام يف الهشواء وتنظشر، وال ميكشن 
يف ظشل الوضشع القائشم إيجشاد مخشرج 
لاقتصشاد السشوري، الشذي ينهشار عشىل 

مسشتويات". عشدة 

اقتصاد

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

 يورو   مبيع 673 شراء 681 دوالر أمريكي  مبيع 517 شراء 515

الرز )ك(  400السكر )ك(  250البنزين  225المازوت  180الذهب 18  21428    الذهب 21  25000   

  ليرة تركية  مبيع 107 شراء 105 دوالر أمريكي  مبيع 605 شراء 610

نفق ضبابي ينتظر الليرة السورية

سعر الصرف..خط معركة اليستطيع "المركزي" الدفاع عنه

 مع هبوط سعر صرف 
الليرة أمام الدوالر، اتخذ 
البنك المركزي موقف 
المتفرج، ولم يقدم أي 

حل أو طرح

)AFP( - موظف في البنك المركزي السوري ينسق أوراق مالية فئة 500 ليرة

صار سعر صرف الليرة السورية خط معركة يضاف إلى المعارك التي يخوضها النظام السوري، والمستمرة منذ ثماني سنوات مضت، لكن بمنحى 

مختلف عما يواجهه على األرض.

فحيث يحقق النظام السوري في الميدان ما يعتبره "نصًرا"، تفقد حكومته السيطرة على قيمة الليرة السورية، التي هبطت إلى مستويات قياسية 

في األيام الماضية، لتعود إلى التحسن بشكل طفيف، وسط توقعات باستمرار هبوطها، في ظل العقوبات األمريكية واألوروبية وعجز البنك 

المركزي عن التدخل.
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عنب بلدي - يامن المغربي

الدرامية  مل يتأخشر صنشاع املسلسشات 
االلتحشاق  عشن  ولبنشان  سشوريا  يف 
بالركشب، فتشم إنتشاج عشدة مسلسشات 
عشىل  عشرض  مشا  منهشا  قصشرة، 
مسلسشل  غشرار  عشىل   "Netflix"
كشرم  عشادل  بطولشة  مشن  "دوالر"، 
املخرج  إخشراج  وأمشل بوشوششة، ومن 

الرقشاوي. سشامر  السشوري 
كشا أعلنت الششبكة، يف أيشار املايض، 
عشن إنتشاج مسلسشل مشري، مقتبشس 
وراء  "مشا  روايشات  سلسشلة  مشن 
الراحشل  املشري  للكاتشب  الطبيعشة" 

توفيشق. خالشد  أحمشد 

تحول في سوق اإلنتاج العربي؟
ولّشد هشذا التحشول عشدًدا مشن األسشئلة 
الدراميشة  األعشال  صنشاع  عنشد 
عنشد  وكذلشك  ولبنشان،  سشوريا  يف 
أبرزهشا  األعشال،  هشذه  مششاهدي 
سشوق  عشىل  سشيؤثر  كيشف  وأولهشا 
تتيحهشا  التشي  فاملميشزات  اإلنتشاج، 
املسلسشات القصشرة، املعروضشة عىل 
فيهشا مشن قشوة  ششبكات عامليشة، مبشا 

واألداء  الدراميشة  العمشل  حبكشة  يف 
املبهرة،  البريشة  والصشورة  التمثيشيل 
العربيشة  اإلنتشاج  رشكات  تدفشع 
)التشي  الرمضشاين  باملوسشم  املرتبطشة 
من  الطويلشة  املسلسشات  تعتمشد عشىل 
هشذه  مشن  الخشوف  إىل  حلقشة(   30
النتيجشة، وهشو ما يفتشح بابًشا للنقاش 
ومنتجشي  مخرجشي  بشن  والتحليشل 

. ى ملحتشو ا
الزعوقشي  هششام  السشوري  املخشرج 
يشرى أن عمليشة ربشط ششهر رمضشان 
نوًعشا  أصبحشت  الطويلشة  باملسلسشات 
بالششهر،  املرتبطشة  التقاليشد  مشن 
هنشاك  أصبحشت  لشو  حتشى  ولشذا 
باملسلسشات  خاصشة  إنتاجيشة  دورة 
فلن  القصشرة خشارج ششهر رمضشان، 
األساسشية. اإلنتاج  عمليشة  تؤثشر عشىل 

ولكشن من املمكشن أن تؤثر املسلسشات 
املسلسشات  عشىل  الجديشدة  القصشرة 
تتعلشق  مختلفشة  بطريقشة  الطويلشة، 
ذاته،  اإلنتاج بحشد  باملحتشوى وجشودة 
بقشوة  دخلشت  القصشرة  فاملسلسشات 
واألداء  املحبشوك  النشص  خشال  مشن 
الحششو  عشن  بعيشًدا  الجيشد  التمثيشيل 
واإلطالشة والرتهشل باإليقشاع والضعف 

بحسشب  باملششاهد،  والهشدر  بالحبكشة 
الزعوقشي  هششام  املخشرج  قشال  مشا 

بلشدي. لعنشب 
مشن  عشدد  يتهشم  أخشرى  جهشة  مشن 
العشرب  واألفشام  الدرامشا  صنشاع 
املنتجشن بعشدم قدرتهشم عشىل اإلبداع، 
وخضوعهشم ملتطلبشات السشوق، وهشذا 
العمليشة  عشن  بعيديشن  يجعلهشم  مشا 
مشا  بحسشب  اإلبداعيشة،  اإلنتاجيشة 
يوسشف،  دلر  السشوري  املخرج  ينقلشه 
الدرامشا  بانتششار  مثشااًل  رضب  الشذي 
املنتجشن  مشن  تقليدهشا  ثشم  الرتكيشة 
العشرب، وهكشذا مع دخول املسلسشات 

اإلنتشاج. خشط  عشىل  القصشرة 
أن  دلشر  يعتقشد  ال  املبشدأ  هشذا  ومشن 
مشن  عامليًشا  اإلنتشاج  التحشول يف  هشذا 
للمواسشم  ششكل  أي  تغيشر  ششأنه 
يتعلشق  فيشا  الدراميشة،  الرمضانيشة 

ذاتشه. بحشد  اإلنتشاج  بسياسشات 

إلى أي مدى تتحسن المسلسالت 
الطويلة

درامشا  صنشاع  يتحشدث  حشن  فشن 
عشن مخاوفهشم، يشرى فريشق آخشر أن 
القصرة  العربيشة  املسلسشات  انتششار 

مهشًا  حافشًزا  يكشون  أن  ششأنه  مشن 
الطويلشة، ودفعهشا  لتحسشن نظرتهشا 
التي يششتيك  الضعشف  لتشايف نقشاط 
املسلسشات،  هشذه  مششاهدو  منهشا 

إنتاجهشا. ظشروف  وتحسشن 
املخشرج هششام الزعوقشي يشرى أنه تم 
االرتباط  القصر مشن  املسلسشل  تحرير 
تعطشي  كشا  معشن،  حلقشات  بعشدد 
املنصشات  املعروضشة عشر  املسلسشات 
مشن  للمششاهد،  أكشر  حريشة  الرقميشة 
التشي  الكبشر  املسلسشات  كشم  ناحيشة 
وخلوهشا  منهشا،  االختيشار  يسشتطيع 
لسشلوك  ومراعاتهشا  اإلعانشات،  مشن 

الزمنيشة. مدتهشا  يف  املششاهدين 
صنشاع  القصشرة  املسلسشات  سشتدفع 
املسلسشات الطويلشة إىل تشايف هشذه 
األخطشاء وتحسشن اإلنتشاج، وبحسشب 
الزعوقشي، بدأنشا نلمشس هذا التحسشن 
بششكل  ولشو  املشايض  املوسشم  منشذ 
طفيشف، فبغشض النظشر عشن املواضيع 
املسلسشات،  هشذه  تتناولهشا  التشي 
وأصبشح  مشا،  نوًعشا  اإليقشاع  تحسشن 

املمثلشن. أداء  وارتفشع  أقشل  الحششو 
يوسشف  دلشر  يتفشاءل  ال  بينشا 
املسلسشات  محتشوى  بتحسشن  كثشرًا 

بالششكل  أنشه  تأكيشده  الطويلشة، رغشم 
النهشايئ  املنتشج  يكشون  عندمشا  العشام 
الزمنيشة،  املشدة  صعيشد  عشىل  أقشر 
أفضشل  أكشر، وفرصشة  يعنشي تركيشًزا 
وقتهشم  ليأخشذوا  املسلسشات  لصنشاع 
الكامشل إلنتشاج أعالهشم دون الدخول 
يف سشباق مشع الزمشن للحاق باملوسشم 

لرمضشاين. ا

تجارب محدودة.. لكن ناجحة
حتشى  املحشدود  العشريب  اإلنتشاج 
يششر  القصشرة  للمسلسشات  اآلن 
خاصشة  التجشارب،  هشذه  نجشاح  إىل 
يف  اإلخشراج  عمليشة  يتشوىل  مشن  أن 
أو  أنتجشت  التشي  األعشال،  معظشم 
قريبًشا،  عرضهشا  عشن  اإلعشان  تشم 
مخرجشون مخرضمشون ولهشم بشاع يف 
إخشراج املسلسشات الدراميشة وحققشوا 
نجاحشات الفتشة )رامشي حنشا وسشامر 
الرقشاوي مشن سشوريا، عمرو سشامة 
متابعشن  يجعشل  مشا  مشر(،  مشن 
بنتائشج  متفائلشن  الدراميشة  لألعشال 

مسشتقبًا. سشتأيت  جيشدة 
دلشر  املخشرج  يرتكشه  التفشاؤل  هشذا 
مبشدأ  مشن  الزمنشي،  للعامشل  يوسشف 

كيف تؤثر 
المسلسالت القصيرة 

على اإلنتاج العربي

مشهد من مسلسل دوالر

لم تكن الشركات في العالم العربي بمنأى عن 
الطوفان الذي فرضته شبكة "Netflix" العالمية 
بإنتاجها مئات المسلسالت واألفالم التي تعرضها 

عبر منصتها الرقمية، إذ بدأت الشركات العربية البدء 
بإنتاج المسلسالت القصيرة، على غرار ما صنعته 
الشبكة العالمية بمسلسل "جن" األردني، كأول 

تجربة لها لدخول السوق العربي.

أبرز المسلسالت 
العربية القصيرة 

لعام 2019
دوالر جن

مدرسة 
الروابي 

للبنات

شهد العام الحالي إنتاج عدد من 
المسلسالت العربية القصيرة، أثار 

بعضها الجدل، كمسلسل “جن” 
األردني، الذي أنتجته شركة  

“Netflix”، في حزيران الماضي.
ومع انتشار المنصات الرقمية الحديثة، 

من المتوقع أن يتم إنتاج المزيد من 
المسلسالت العربية القصيرة، سواء 

لعرضها عبر منصة الشركة األمريكية 
أو على منصات رقمية أخرى.

املسلسشل من إخشراج وتأليف املخرجشة األردنية 
تيا الششوميل، وبالتعاون مشع الكاتبة األردنية 

ششرين كال.
أردنيشة  مدرسشة  يف  املسلسشل  أحشداث  تشدور 
تدعشى “مدرسشة الشروايب للبنشات”، ويحشيك 
قصشة طالبشة تحشاول االنتقشام مشن زمياتهشا 

للتنمشر. بسشبب تعرضهشا 
 14 األمريكيشة، يف   ”Netflix“ أعلنشت رشكشة
نيسشان املشايض، عشر موقعهشا الرسشمي عىل 
أعشال  ثشاين  وهشو  إنتاجشه،  عشن  اإلنرتنشت، 

الركشة مشن الشرق األوسشط.

أثشار مسلسشل “جشن” جشداًل كبشرًا يف األردن 
بعشد عرضشه الحتوائشه عىل عشدد من املششاهد 
التشي اعترها بعشض املتابعن “خادششة للحياء 

العام”.
البشرتاء  مدينشة  يف  “جشن”  أحشداث  تشدور 
األردنيشة عشن فتشاة تطلشق بالخطأ سشاح جني 
يأخشذ ششكل ششاب مراهشق، لينطلشق معه رش 

قديشم يهشدد العشامل.
حزيشران  يف  األوىل،  للمشرة  املسلسشل  نُشر 
املشايض، وهشو بطولة سشلمى ملحشس، وتأليف 
وإخشراج  داسشاين،  وراجيشف  إيشان  وإنتشاج 
املخشرج اللبنشاين مر جشان بوششعيا واألردين 

أمشن مطالقشة.

عشادل كشرم وأمشل بوشوششة يجتمعشان يف 
مًعشا  يبحثشان  خفيشف،  كوميشدي  مسلسشل 
عشن ورقشة مشن فئشة دوالر واحشد ليششرتكا 
يف مسشابقة تخولهشا ربشح جائشزة كشرى.

وإخشراج   ،”Netflix“ إنتشاج  مشن  العمشل 
منصشة  عشىل  وعشرض  برقشاوي،  سشامر 
 15 الركشة األصليشة، وبلغشت عشدد حلقاته 

. حلقشة
حشاز املسلسشل عشىل تقييشم 7.0 عشىل موقع 
“IMDB” املختشص بالسشينا واملسلسشات، 

و5.9 عشىل موقشع “السشينا كوم".
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منصور العمري

أصدرت "لجنة األمم املتحدة للتحقيق بشأن 
سوريا" تقريرها األخر املكون من 21 صفحة 

يف 11 من أيلول/سبتمر 2019، ولخصته يف 
صحفة واحدة نرتها يف موقعها. 

عادة يتداول اإلعام امللخصات الصحفية، دون 
أن يطلع عىل التقارير الكاملة الطويلة، وهو 

ما يجعل امللخصات الصحفية املصدر الرئيي 
للخر املتداول إعاميًا، مها احتوى التقرير 

املطول من تفاصيل ورشوح قد ال يقرؤها أحد.
يف ملخصها الناري الذي اتهمت فيه األمم 

املتحدة الواليات املتحدة والتحالف الدويل ضد 
داعش بالتسبب بنزوح آالف املدنين وتدمر 

واسع النطاق للبلدات والقرى، وبّرأت النظام من 
خرق اتفاق التهدئة، وتناست جرمية التعذيب 
املمنهج املستمرة، مل تنبس اللجنة ببنت شفة 

حول حرق األرض والبر الذي ارتكبه الطران 
الرويس والسوري يف الفرتة التي غطاها 

التقرير.

جاء في الملخص:
"رغم االتفاق الحاصل بن روسيا وتركيا يف 
أيلول/سبتمر 2018 إلحداث منطقة مجردة 

من الساح يف إدلب، هاجم إرهابيو هيئة تحرير 
الشام املواقع العسكرية للقوات املوالية للحكومة 
وأطلقوا صواريخ بشكل عشوايئ باتجاه املواقع 

الخاضعة لسيطرة الحكومة".
تشر هذه الفقرة إىل أن هيئة تحرير الشام هي 

من خرق االتفاق وليس النظام السوري.
ويف تتمة الفقرة:

 "وأطلقوا صواريخ بشكل عشوايئ باتجاه 
املواقع الخاضعة لسيطرة الحكومة، ما أدى إىل 

قتل وتشويه العرات من املدنين يف ريف 
حلب وحاة ومناطق أخرى".

تحدثت اللجنة عن جرائم هيئة تحرير الشام 
يف إطاق الصواريخ العشوائية وقتل وإصابة 

عرات املدنين، ولكنها مل تُر إىل القصف 
العشوايئ الذي ارتكبه النظام السوري وقواته 

املوالية، والقصف الذي استهدف املشايف 
وغرها من املنشآت املدنية، والذي وثقته منظمة 
العفو الدولية، إذ قالت إن "ما ال يقل عن مثاين 

هجات استهدفت املستشفيات وبنك الدم 
ووحدة سيارات إسعاف، وعال اإلنقاذ، يف 

إدلب يف األشهر األخرة. يظهر بحثنا أن قصف 
املرافق الطبية، الذي يعتر يف حد ذاته جرمية 

حرب، أصبح جزًءا من منط تعتمده السلطات 
السورية ملهاجمة السكان املدنين بشكل ممنهج، 

ما يعد أيًضا جرمية ضد اإلنسانية".
جاء أيًضا يف الفقرة التالية من ملخص اللجنة:
 "كا أن الهجات الجوية والرية التي شنتها 

القوات املوالية للحكومة لطرد إرهابيي هيئة 
تحرير الشام والجاعات املسلحة التابعة لها 
من إدلب وشال حاة والاذقية وغرب حلب 

تصاعدت بشكل مثر".
تشر هذه الفقرة إىل أن القوات املوالية للحكومة 

تحارب فقط هيئة تحرير الشام، وأن هذه 
القوات تحارب اإلرهابين فقط، وهي رواية 

النظام السوري املجرم.
ويف تتمة الفقرة: 

"ما أدى إىل تدمر البنى التحتية الرضورية 
لبقاء السكان املدنين، مبا يف ذلك املستشفيات 

واألسواق واملرافق التعليمية واملوارد الزراعية، 

وإجبار ما يناهز نصف مليون مدين عىل 
الفرار".

إًذا يف هذه الفقرة ال تذكر اللجنة أن النظام 
السوري يقتل املدنين ويرتكب القصف 

العشوايئ، بل كان يشن الهجات لطرد إرهابيي 
الهيئة، وأدى ذلك إىل تدمر البنى التحتية. 
مل ير امللخص إىل أن النظام السوري قتل 

املدنين، رغم أنه أشار إىل أن هيئة تحرير الشام 
قتلت مدنين. 

أما بالنسبة ملئات آالف املعتقلن واملختفن، 
فاختر امللخص هذه املجزرة املستمرة بش 

"إن محنة املعتقلن بصورة غر قانونية 
واملفقودين واملختفن قًرا ال ينبغي أن يطالها 

النسيان".
مل تذكشر اللجنة التعذيب الرهيب والظروف 

غر اإلنسشانية التي يعانيها املعتقلون، والتي 
تشودي بحياة عرات يوميًا، رغم تداول 

تقارير مثبتة عن اسشتمرار هذه الجرمية 
الفظيعة، وهي أكر وأبششع جرمية يرتكبها 

النظام السشوري بشكل ممنهج، وتعتر إحدى 
أكرث جرائم األسشد اكتااًل، والتي تدينه وقد 

تكون السشبب الوحيد يوًما ما ملحاكمة األسد 
ومجرميه.

تحدثت اللجنشة يف امللخص عن معاناة املدنين 
النظام:  يف مناطق سيطرة 

"ال يشزال توفر الخدمات يف درعا، ودوما، 
والغوطشة الرقية، غر فعال، حيث يُحرم 
مئشات اآلالف من املدنين من الوصول إىل 

املياه والكهربشاء والتعليم عىل نحو مائم". 
مل تذكر اللجنة أن من األسشباب الرئيسية 

لحرمشان املدنين من الخدمات هو تاعب نظام 
األسد وسشيطرته عىل املساعدات املقدمة من 

دول العشامل عر األمم املتحدة، الذي وثقته عدة 
منظات مشن بينها "هيومن رايتس ووتش" 

يف تقريرها: "نظام مغششوش، سياسات 
الحكومة السشورية الستغال املساعدات 

اإلنسشانية ومتويل إعادة اإلعار". عدم ذكر 
تورط النظام يف هذه املارسشات، يأيت يف 

إطار سياسشة األمم املتحدة بالتنازل أمام نظام 
األسشد، ويسهم يف تورية أخطاء األمم املتحدة 

وتهاونها الفادح أمام نظام األسشد، والذي 
أوصلها إىل متويل قوات موالية لألسشد ترتكب 

جرائم حرب، ومتويل مؤسسشات عسكرية 
وأمنية تابعة لألسشد ترتكب أفظع الجرائم.
كشا مل تتحدث اللجنة عن مصادرة أموال 
وممتلكات السشورين بشكل غر قانوين.

أال يوجد رقيشب عىل هذه اللجنة ونتاجها؟ 
أليس مشا تقوم به من نر رواية أكر إرهابيي 

ومجرمي العر بششار األسد، وتغاضيها عن 
جرائشم كرى، هو إهدار لرصيد كل من عمل 
يف األمم املتحدة منذ نششأتها، وبذل الجهود 

لجعلهشا منرًا محايًدا. أال تقوض هذه األفعال 
مصداقية األمشم املتحدة، بل وتعرضها لاتهام 

بالدعشم اإلعامي لكبار مجرمي التاريخ، 
جرامئهم؟ عىل  والتغطية 

اسشتمرار هذه اللجنة بتقديم هذا النوع 
من النتشاج، قد يودي مبصداقية أعضائها 

ورئيسشها، وقد تضطر األمم املتحدة وداعمو 
هذه اللجنة إىل تششكيل مجلس رقايب عىل 
نتاجها، والتحقيشق يف عمل لجنة التحقيق، 

لكشف األسباب وراء هذه األخطاء ذات 
الفادحة. النتائج 

ال يكفشي إصدار تقارير عن أخطاء األمم 
املتحشدة التي وصلت إىل متويل املجرمن 

يف سشوريا، فمع تجاهل األمم املتحدة لهذه 
التقارير واسشتمرارها بسياسة "الطوبزة" 

أمام نظام األسشد، اضطراًرا أم استمتاًعا، 
يتحتشم التحرك حيال هذه املهزلة. عىل الدول 
املمولة لعمل األمم املتحدة يف سشوريا األسد 
وقف متويلها فوًرا، ورسشم سياسة متويلية 

جديشدة متنع دعم جرائم الحرب، وتخضع 
لرقابة الدول املمولة، التي تششارك يف تحمل 
مسشؤولية هذه املهزلة إن مل توجد حلواًل لها.

هل يجب التحقيق 
في عمل لجنة التحقيق 

الخاصة بسوريا

عهدالعميد
الدم

أعلشن تيم حسشن، يف 1 مشن أيلشول الحايل، عشر “تويرت”، 
عشن مسلسشل جديد يحمل اسشم “العميشد”، ليخشرج به من 

عبشاءة “الهيبة” للمشرة األوىل منذ ثاثة مواسشم.
ومل يعلشن املمثشل السشوري عن تفاصيشل العمل الشذي كتبه 
وسشيخرجه باسشم سشلكا، وسشيُعرض بحسشب تيم حسشن 

خشارج املوسشم الرمضاين املقبشل 2020.
حتشى اآلن ال تفاصيشل عشن العمشل املمتد لش15 حلقشة، ومن 
املقشرر أن ينطلشق تصويشره، نهاية أيلشول الحشايل، عىل أن 

يُعشرض عىل القنشوات التلفزيونيشة واملنصشات الرقمية.
ونقلشت مجلة “سشيديت” الفنية، يف 4 من أيلشول الحايل، أن 

العمل سشيمتد لعدة أجزاء.
املسلسشل مشن تأليشف وإخراج باسشم سشلكا، ويششارك يف 
البطولشة، إىل جانشب تيشم، املمثلة السشورية كاريس بششار.

“كيشف ميكن أن يتحشول أب لعائلة لطيفة إىل 
مجشرم”، هشذه الفكرة الرئيسشية التي يتمحور 
حولهشا املسلسشل الجديشد “عهد الشدم”، الذي 
يكتبشه الكاتشب السشوري إيشاد أبو الششامات، 
ومن إخشراج رامي حنا وبطولة باسشل خياط.

ينتمي املسلسشل لنوعية املسلسات البوليسية 
التشويقية.

املسلسشل مكون من عر حلقات، وسشيعرض 
عىل املحطشات التلفزيونيشة واملنصات الرقمية 
أيًضشا، ومشن املقشرر أن ينطلشق تصويشره يف 
أيلشول الحشايل، بشن لبنشان وعدد مشن الدول 

األوروبية.

املخشرج  يؤكشد  بينشا  ونحكشم"،  ونششاهد  "لننتظشر 
النجشاح سشيكون حليشف هشذه  أن  الزعوقشي  هششام 
إنتاجهشا  عجلشة  بالفعشل  بشدأت  وقشد  املسلسشات، 
العشامل  يف  نفسشها  فشرض  واسشتطاعت  بالشدوران 
العشريب، وسشيضطر العشامل العشريب للتناغشم معها، 

لتبقشى،  وجشدت   "Netflix" ششبكة  أن  معتشرًا 
العشامل  يف  حتشى  منطهشا  لفشرض  القشوة  ولديهشا 
العشريب، خاصشة أن املسلسشل القصشر متناغشم مشع 

اليشوم. اإلنسشان  يعيششها  الشذي  الحيشاة  منشط 

والسـورية  العربيـة،  املسلسـالت  تكـن  مل 
القـرن  الثامنينيـات مـن  خاصـة، يف فـرتة 
كانـت  بـل  طويلـة،  مسلسـالت  العرشيـن 
كحـد  تلفزيونيـة  حلقـة   15 عـىل  تقتـرص 
اإلنتـاج  فـورة  دخـول  مـع  ولكـن  أقـى، 
املسلسـالت  عـرض  وارتبـاط  السـورية، 
رشكات  عـىل  لزاًمـا  بـات  رمضـان،  بشـهر 
حلقـة   30 مـن  مسلسـالت  تقديـم  اإلنتـاج 
بضعـف  لحًقـا  تسـبب  مـا  وهـو  كاملـة، 
واإلنتـاج،  الحبكـة  صعيـد  عـىل  كبـري 
بحسـب مـا قالـه املخـرج هشـام الزعوقي.

إنتـاج املسلسـالت القصـرية منـط عـاد من 
هـذا  اىل  للعـودة  سـببان  وهنـاك  جديـد، 

النمـط، األول إنتاجـي، يُعـزى إىل تخفيـض 
التكاليـف أوًل، والثـاين فني يتعلـق باملتعة، 
ويفـرتض أن يكـون املسلسـل القصـري أكر 

. ة د جو

المسلسالت السورية القصيرة ليست وليدة اليوم
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ما الذي تعرفه عن دواء

موميتازون؟

إيلوكشوم، وغرهشا، كلهشا أسشاء  إليشكا،  إكزاديشرم،  موميديشرم، 
تجارية ملسشتحرض موميتشازونMometasone ، وهشو دواء ينتمي 
ملجموعشة السشتروئيدات القريشة الصنعية، متوسشط القوة، لديه 
خصائشص مضشادة للحكشة، مضادة لالتهشاب ومضيّقشة لألوعية، 
ويعشود تأثشره املضشاد لالتهشاب إىل تداخلشه يف عمشل الخايشا 

االلتهابيشة، ولذلشك فهو يُسشتخدم لعشاج الحشاالت التالية:
• االلتهابات الجلدية )التهاب الجلد التأتبي، التايس، األكزميا(.

• الصدفية.
• الثعلبة البقعية.

• طفح الذئبة الحامية.
• الحزاز.
• الفقاع.

• الجدرات.
• النخالية.

األنشف،  احتقشان  الربشو،  التحسشي،  األنشف  التهشاب  عشاج   •
األنفيشة. البوليبشات 

• الوقاية من التهاب األنف التحسي املوسمي أو حمى الكأل.

معلومات صيدالنية
يتوفشر موميتشازون يف الصيدليشات عشىل ششكل كريشم أو مرهشم 
لاسشتخدام الجلشدي، كشا يتوفر عىل ششكل بخاخ فمشوي، ورذاذ 

. نفي أ
ويسشتخدم املرهم/الكريشم مشرة إىل مرتشن يوميًشا ملشدة أقصاهشا 

ن. أسبوعا
سشن  فشوق  واألطفشال  للبالغشن  فيسشتخدم  األنشف  رذاذ  أمشا 
الثانيشة عشرة لعشاج التهشاب األنف التحسشي واحتقشان األنف 
والبوليبشات األنفيشة، مبقشدار ضغطتشن أو رششتن يف كل َمْنِخر 
مشرة واحشدة يف اليشوم، وعنشد اسشتقرار األعشراض املرضيشة قشد 
ينصشح الطبيشب باالكتفشاء بضغطشة )رّششة( واحشدة يف اليشوم.

كورتيزونشات  اسشتخدام  أو  قصبشي  موسشع  اسشتخدام  وعنشد 
باالستنششاق الفمشوي يف السشابق فشإن الجرعشة البدائيشة تكشون 
220 ميكروغراًمشا مشرة واحشدة باليوم مسشاء، والجرعشة القصوى 
440 ميكروغراًمشا باليشوم، بجرعشة واحدة يف املسشاء، أو مقسشمة 

إىل جرعتشن. 
أمشا يف حال اسشتخدام كورتيزونات فموية سشابًقا، فتكون الجرعة 
البدائيشة 440 ميكروغراًمشا مرتشن يوميًا والجرعشة القصوى 880 

يوميًا. ميكروغراًما 
الفمشوي  الكورتيشزون  الفمويشة مشن  الجرعشة  ويجشب تخفيشض 

تدريجيًشا، عنشد بشدء العشاج مبوميتشازون بخشاخ.

مالحظات
• مينشع اسشتخدام البخشاخ لاستنششاق إذا كان املريشض يعشاين 
حاليًشا مشن نوبة ربشو، أمشا البخشاخ األنفي فيمنشع اسشتخدامه إذا 
كان املريشض يعشاين من تقرحشات أنفيشة، أو كان األنف مل يششَف 
بعشد من عمليشة جراحيشة لألنشف، أو أي جراحة أخشرى باألنف تم 

القيشام بهشا حديثًا.
• اسشتخدام األدويشة التشي تحتوي عشىل كورتيزون لفشرتة طويلة، 
االسشتخدام  أن  إىل  باإلضافشة  كثشرة،  جانبيشة  أعراًضشا  تسشبب 
املسشتمر يجعشل الجسشم بحاجشة إىل جرعشة أكشر مشن الشدواء 
للحصشول عىل نفشس النتيجة، لشذا يفضشل التوقف عن اسشتخدام 
موميتشازون بعشد كل ثاثشة أسشابيع مدة أسشبوع وهذا مشا يعرف 

الدوائية. باإلجشازة 
• للوقايشة مشن التهشاب األنشف التحسشي املوسشمي يجشب بشدء 
العشاج قبشل 2-4 أسشابيع مشن بشدء فشرتة التحسشس املتوقعشة.

• قشد يشؤدي اسشتخدام موميتشازون إىل بعشض اآلثشار الجانبيشة: 
تهيشج جلشدي موضعشي، تهيشج األنشف أو الحلشق، احتقشان يف 

الحلشق، نزيشف األنشف، داء املبيضشات.
• يشؤدي فشرط اسشتعال املوميتشازون )كبقيشة الكورتيزونشات( 
وتكشون  فيشه،  تصبشغ  واضطشراب  للجلشد  إىل ضمشور  الجلشدي 
مخاطشر اآلثشار الجانبية األكشر لدى األطفشال عند دهشن الكريم/

املرهشم عشىل الوجشه أو عشىل أسشطح جلدية واسشعة.
• عنشد اسشتعال رذاذ األنشف لعشدة أششهر قشد يشؤدي ذلشك إىل 

حشدوث ثغشرات يف غششاء األنشف.
• قشد يشؤدي فشرط اسشتعال املوميتشازون يف بعشض الحشاالت 
النشادرة إىل االمتصاص الجهشازي للدواء وإىل ظهشور آثار جانبية 
غشر مرغوبشة: صداع، غثيشان، وذمة وعائية، عشر الهضم، أمل يف 
العضشات، أمل بطشن، أمل ظهشر، أمل عضيل هيكيل، عشر الطمث.

• ال تتوفر دراسشات بالنسشبة لسشامة اسشتخدام موميتشازون من 
قبشل الحوامشل واملرضعشات، لذا فشإن الفوائشد املحتملة قد تسشمح 
باسشتخدام الشدواء للنسشاء الحوامشل واملرضعشات رغشم الخطشر 

. ملحتمل ا

د. كريم مأمون

يرغب اإلنسشان بطبيعتشه باهتشام اآلخرين 
بشه، ويعمل عشىل أن يكون مقبشواًل اجتاعيًا 
مشن حيشث املظهشر الخارجشي أو السشلوك، 
ولكشن بعشض األششخاص يظهشرون رغبشة 
مفرطشة باهتشام اآلخرين بهم، ويششعرون 
بعشدم التقديشر إذا مل يكونشوا محشط األنظار 
ومركشز األضشواء، ولذلك يلجشؤون إىل بعض 
الترفشات غر املقبولة اجتاعيًشا، وغالبًا ما 
يكشون لدى هشؤالء اضطراب يف الششخصية 

يسشمى الشخصية الهسشرتيائية.

ما هو اضطراب الشخصية الهستريائية؟
الهسشرتيائية  الششخصية  اضطشراب 
 disorder Histrionic الهسشترية  أو 
اضطشراب  أيًضشا  ويسشمى   ،personality
الششخصية التمثيليشة، هو اضطشراب يبحث 
فيشه الششخص باسشتمرار عن االهتشام من 
اآلخريشن، ويششعر بالضيشق وعشدم الراحشة 
االهتشام ومشدار  حينشا ال يكشون محشور 
انتبشاه اآلخريشن، وللحصشول عشىل االهتام 
يلجأ إىل كثشر من الترفات والسشلوكيات، 
فهو يهتم بششكل مفرط بالششكل الخارجي، 
وال يتشورع عشن ارتشداء املابشس الافتشة أو 
املغريشة جنسشيًا، وقشد يظهشر مبظهشر غر 
الئق، ويعمشد إىل التصنع يف أسشلوب كامه 
اآلخشر  الجنشس  مشع  وتعاملشه  وضحكاتشه 
نفسشه  ويشرى  اإلغشراء،  بقصشد  خصوًصشا 
جذابًشا وميتلشك سشحرًا قويًا، كا أنشه مفرط 
يف عواطفشه، يتميشز بردود الفعشل العاطفية 
املبالغشة يف وصشف  الششديدة، وامليشل إىل 
املواقشف واألششخاص، وتهويشل األمور حتى 
العاديشة منهشا، ورمبشا تظاهشر باإلغشاء أو 
االختنشاق ليحظشى باهتشام مشن حولشه يف 

مششهد درامشي مفشاده أننشي موجشود.
ولشو تأملشت سشلوك الششخص الهسشتري 
لوجدته سشلوك "طفشل كبشر"، ولذلك يقال 
إن الششخصية الهسشرتيائية هشي ششخصية 
األطفششال، ومشع أن هشذا االضطشراب أكشرث 
انتششارًا بشن النسشاء إال أنشه قد يششاهد عند 

أيًضا. الرجشال 
الهسشرتيائية"  "الششخصية  وتسشمية 
مأخشوذة من "الهسشتريا"، وهشي مجموعة 
اضطرابشات انفعاليشة مع خلشل يف أعصاب 
الحشس والحركشة، فتصشاب مناطق الجسشم 
العصبشي  الجهششاز  فيهشا  يتحكشم  التشي 
املركشششزي )اإلرادي( مثشل الحشواس وجهاز 
التشي تظهشر  األعشراض  الحركشة، وتسشمى 
بشش "األعشراض التحويليشة" أي التشي تعني 
تحويشًا جسشميًا ألمشور نفسشية، فتحشول 
إىل  الداخليشة  والراعششات  االنفعششاالت 
أعشراض جسشمية كالششلل أو البكشم أو فقد 

الوعشي أو غرهشا.
يكشون الششخص املصشاب بهشذا االضطراب 
ووظيفيًشا،  اجتاعيًشا  نششاطًا  أكشرث  عشادة 
ولديشه مهشارات تواصشل اجتاعيشة جيشدة، 
ولكن ششخصيته متقلبة ومزاجيشة، فرعان 
مشا يتغشر مزاجشه مشن السشيئ إىل الجيشد 

وبالعكشس ألسشباب غشر منطقيشة، ولديشه 
حساسشية ششديدة للنقشد واملقاطعشة، وهشو 
ال يهتشم كثشرًا مبششاعر اآلخريشن وتغلشب 
عليشه األنانيشة، كل ذلشك يؤثشر عشىل عاقات 
الششخص االجتاعيشة والرومانسشية، وعىل 
قابليتشه للتكيشف مشع الفششل، وقشد يطلشب 
املصشاب العشاج مشن االكتئشاب بعشد انتهاء 

عاقتشه الرومانسشية.
األششخاص املصابون بهذا االضطشراب عادة 
يفششلون يف ماحظشة حالتهم الششخصية، 
فيتغاضشون عن عيشوب النفس وال يسشعون 
إلصاحهشا، وبشداًل مشن ذلشك مييلشون إىل 
بطريقشة  ووصفهشا  نششاطاتهم  تضخيشم 

دراميشة ومرحيشة.
وعادة مشا مييلون لتغير وظائفهشم، إذ إنهم 
يصابون بامللل بسشهولة، ويفضلون الهروب 
اإلحبشاط بشداًل مشن مواجهتشه ألنهشم  مشن 
مييلشون لإلثشارة وقشد يضعون أنفسشهم يف 

خطرة. مواقشف 
كشا مييلشون إىل تصويشر عاقاتهشم مشع 
اآلخريشن بأنها أهشم وأكرث حميميشة ما هي 

الواقع. يف  عليشه 
يف  سشطحين  يكونشون  مشا  عشادة  كذلشك 
يتطرقشون  وال  األششياء،  عشن  انطباعاتهشم 

للتفاصيشل.
أخشرا فإنه من السشهل التأثشر عىل أصحاب 

الشخصية الهسرتيائية وإقناعهم.

ما أسباب حدوث اضطراب الشخصية 
الهستريائية؟

د  كغشره مشن اضطرابات الششخصية مل يحدَّ
السشبب الحقيقشي لهشذا االضطشراب، ولكشن 
يعتقد بأنشه يحدث نتيجة تفاعشل بن عوامل 

وراثيشة وعوامشل بيئية اجتاعية ونفسشية.
العوامشل الوراثيشة: تلعشب الوراثشة دورًا يف 
حشدوث اضطراب الششخصية الهسشرتيائية، 
إذ ياحشظ أن وجشود ششخصية ماثلشة يف 
أحشد األبويشن أو األقشارب يزيشد مشن احتال 

اإلصابة.
اإلصابشة  ترجشع  االجتاعيشة:  العوامشل 
وتعشرّض  الطفولشة  عهشد  إىل  باملشرض 
الرتبيشة،  يف  خاطئشة  ألسشاليب  الطفشل 
يف  الطفشل  واجهشت  قاسشية  وصدمشات 
الباطشن ومل  حداثتشه وترسشبت يف عقلشه 
يسشتطع التعامشل معهشا، كحرمشان الطفلة 
مشن حنشان أمهشا، أو ماحظشة الطفشل أن 
إخوتشه يتمتعشون بحظشوة لشدى الوالدين، 
وهشذا يدفعشه إىل محاولشة لفشت االنتبشاه 

االهتشام. عشىل  للحصشول 
العوامل النفسشية: نتيجة الشراع الداخيل 
بشن الغرائز والرغبشات مع القيشم ومعاير 
وهشذا  الرغبشات،  يكبشح  الشذي  املجتمشع 
يشؤدي للجشوء إىل آليشات دفاعيشة للهروب 
مشن الشراع النفشي مشن دون أن يشدرك 

ذلك. الششخص 

كيف ُيشّخص اضطراب الشخصية 
الهستريائية؟

ميكن التعرف إىل الششخصية الهسشرتيائية 

من خشال ماحظشة الصفشات والترفات 
للششخصية  املميشزة  والسشلوكيات 
الهسشرتيائية، التشي تكشون عبشارة عشن رد 
فعشل ملشا تتعرض له خشال مواقشف معينة 
بالحيشاة، ولكشن ال يتشم التششخيص إال عن 
إن  إذ  نفشي،  معالشج  أو  طبيشب  طريشق 
املصابشن باضطرابشات الششخصية قشد ال 
كشا  لديهشم،  املششكلة  ياحظشون وجشود 
أنشه قشد يتزامشن وجود أكشرث من نشوع من 
الششخص  لشدى  الششخصية  اضطرابشات 

الواحشد.
املصابشن  أغلشب  لشدى  لوحشظ  وقشد 
باضطشراب الششخصية الهسشترية مامح 
جسشانية عامشة مششرتكة بينهشم، ولكشن 
تكوينشات جسشدية  هشذا ال مينشع إصابشة 
أخرى، واملامح الجسشانية األكرث ششيوًعا 
أنهشم  اضطشراب  بهشذا  املصابشن  عنشد 
يتصفشون بالنحافة وصغر الحجشم والبنية 
الضعيفشة، كشا أنشه يكرث يف مشن ميلكون 

مسشتوى متوسشطًا مشن الشذكاء. 

ما سبل عالج اضطراب الشخصية 
الهستريائية؟

اإلصابشة  حالشة  يف  بشه  املشوىص  العشاج 
هشو  الهسشترية  الششخصية  باضطشراب 
الجلسشات  طريشق  عشن  النفشي  العشاج 
أعشاق  يف  تغشوص  التشي  النفسشية 
املريض، وتكششف أسشباب املشرض ومراكز 
بداخلشه،  يشدور  الشذي  النفشي  الشراع 
وهشدف االضطشراب، وتبصشر املضطشرب، 
ومسشاعدته عشىل اسشتعادة ثقتشه بنفسشه 
ويف  املحيطشة،  الظشروف  مشع  والتكيشف 
عشىل  مسشاعدته  تجشب  األحيشان  بعشض 
العالقشة  العاطفيشة  الششحنات  تفريشغ 
بالاششعور وذلشك باعتاد تقنيشة التحويل 
والتفريشغ والتطهشر النفشي التشي يعتمد 

النفشي. التحليشل  عليهشا 
وقشد ينتشج عشن اإلصابشة بهشذا االضطراب 
التعشرض لاكتئشاب، وعندهشا يتشم وصف 
تعالشج  التشي  األدويشة  مشن  مجموعشة 

االكتئشاب.

كيف نتعامل مع صاحب الشخصية 
الهستريائية؟

عشىل  الرتكيشز  مشع  النقشد  تجنشب  يجشب 
مميشزات الششخص وإيجابياتشه واالبتعشاد 
عن ذكشر سشلبياته أو تعريضشه للنقد حتى 

ال يشزداد اإلحسشاس بالسشوء لديشه.
يحتشاج  إذ  االهتشام،  بإبشداء  وينصشح 
الششخصية  باضطشراب  املصابشون 
الهسشترية إىل التعاطشف معهشم وإظهار 
خاصشة  تجاهلهشم  وعشدم  بهشم  االهتشام 

املششكات. يف  يقعشون  عندمشا 
ويفضشل تقويشة العاقشات مشع الششخص 
املصشاب، فأصحاب الششخصية الهسشترية 
والقشرب  بالحشب  الششعور  إىل  مييلشون 
مشن اآلخريشن، لشذا يفضشل محاولشة إبقاء 
املريشض دامئًشا يف دائرة االهتشام وإظهار 

الحشب لشه والسشعادة به.

الشخصية الهستريائية.. 
بالغون بسلوك طفل صغير

1.1 مليار مدخن فى العالم..
 80% منهم فى البلدان منخفضة الدخل
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السـرتاتيجي..  "العمـق  كتـاب  يعتـرب 
موقـع تركيـا ودورها يف السـاحة الدولية" 
مرجًعا أساسـًيا للمهتمني بالشـأن الرتيك، 
والـدور الـذي تلعبـه تركيا خـارج حدودها، 
بهـا،  املحيطـة  الـدول  مـع  وعالقاتهـا 
والـرشق  والقوقـاز  البلقـان  مناطـق  يف 

األوسـط.
اشـتهرت تركيا مع وصـول حـزب "العدالة 
"صفـر  بنظريـة  الحكـم  إىل  والتنميـة" 
مشـاكل"، وهندس هذه السياسة الخارجية 
الجديدة لرتكيـا، أحمـد داوود أوغلو، مؤلف 
الكتاب، الذي يـرى أن دور تركيا ل يكمن يف 
عالقتها مـع القـوى الغربية وحلـف الناتو 
فقط، بل ميتد بشـكل وثيـق إىل الدول التي 
كانت تعد جـزًءا من الدولـة العثامنية حتى 

وقـت قريب.
ل يدعـو الكتـاب إىل عـودة هذه الـدول إىل 
تركيـا ول أن تكـون تابعـة لهـا، لكنه يضع 
األسـس لعـودة عالقـة تركيـا بهـذه الدول 
بشـكل أكـرب وأقـوى، كـون هـذه العالقات 
تجعـل من تركيـا لعًبـا إقليمًيـا، وتعطيها 
قـوة ناعمـة ونفـوًذا، وهـو مـا يفتـح لها 
مجالت كبرية ومينحها مكاسـب سياسية 
مـع  واقتصاديـة،  وثقافيـة  واجتامعيـة 
األخـذ بعـني العتبار تقـارب ثقافـات هذه 
املناطـق مـع تركيـا، ومعاناتهـا تقريًبا من 
نفس املشـاكل املتعلقـة بالقتصـاد والنمو 

والفساد.
جغرافًيـا  تركيـا  مكانـة  الكتـاب  يـرشح 
بالسياسـة،  الجغـرايف  موقعهـا  ويربـط 
وكيـف ميكـن لهـذا املوقـع لعـب دور أكر 
أهميـة وعمًقـا، ويتحدث عن قـوة العنرص 
السـرتاتيجيات  صناعـة  يف  البـرشي 

الدوليـة.
"صفـر  نظريـة  عـن  كُتـب  مـا  كل  مـع 
واملراقبـني  املحللـني  قبـل  مـن  مشـاكل" 
للشـأن الـرتيك، يلعـب الكتـاب دوًرا أكـرب 
يف نقطتـني أساسـيتني: األوىل هي رشح 
الخلفيـة الثقافيـة، وهويـة تركيـا، رشًحـا 
وافًيـا، والثانيـة رشح النظرية بحـد ذاتها، 
وهي التي شـكلت أسـاس صعود تركيا إىل 
الواجهـة يف هـذه املنطقـة الجغرافيـة من 

لعامل. ا
يعـد الكتـاب مرجًعا ملن يرغـب بفهم وضع 
تركيـا يف القـرن العرشيـن، بعـد سـقوط 
الدولـة العثامنيـة وقيام الجمهوريـة، دون 
داعـي  تاريخيـة ل  الدخـول يف محطـات 
لهـا، وفهـم أسـس السياسـات الحكومية 
والنفتـاح املفاجئ لدولـة بقيت مغلقة يف 

وجـه دول محيطـة كثرية.
وهـذا  الكتـاب  هـذا  فهـم  خـالل  ومـن 
النفتـاح، يسـهل عىل القـارئ العـادي، أو 
املهتم بالشـؤون السياسـية للمنطقة، فهم 
مواقـف تركيـا السياسـية بعد عـام 2011، 
وملـاذا لعبت أدواًرا مختلفة كلًيـا عن أدوارها 
السـابقة، وكيـف جعلت هـذه النظرية التي 
انطلـق منها أحمـد داوود أوغلـو، من تركيا 

دولـة مركزيـة ومؤثـرة يف محيطها.
يقـع الكتـاب يف 646 صفحـة مـن القطع 
الكبـري، وصـدرت طبعته األوىل عـن "الدار 

العربيـة للعلـوم- نارشون" عـام 2010.
حـاز الكتاب عـىل تقييـم 3.9 عـىل موقع 

."goodreads"

كتاب 
"العمق االستراتيجي".. 

كيف تغيرت
 السياسة التركية

كتاب

سينما

املواطنشن  مشن  حششد  يجتمشع 
السشورين يف العاصمة دمششق، يف 
عشام 1963، حشول عربشة مصفحشة 
وعليهشا  اإلرسائيشيل  العلشم  تحمشل 
جثشث متفحمشة لجنشود إرسائيليشن 
حدوديشة  مناوششات  يف  قتلشوا 
ويهتشف  السشوري،  الجيشش  مشع 
طشوال  واحشد  بهتشاف  املحتششدون 

سشوريا!". "تحيشا  املششهد، 
رمبشا يعكشس هشذا املششهد حقيقشة 
مسلسشل  يف  السشورية  األوضشاع 
"The Spy" الشذي يشروي عر سشت 
حلقات سشرة كامشل أمن ثابشت، أو 
إيشيل كوهن، الجاسشوس اإلرسائييل 
لسشنتن  دمششق  يف  أقشام  الشذي 
ونصشف تقريبًشا، وحيكت األسشاطر 
حشول بطوالتشه، متاًمشا كشا حاكشت 
األسشاطر  املريشة  األمشن  أجهشزة 

والبطشوالت حشول رأفشت الهجشان.
حالشه  املخابشرات،  بروايشة  مدفوًعشا 
حشال األعشال العربيشة التشي تروج 
مخابراتهشا  أجهشزة  لبطشوالت 
إرسائيشل،  مواجهشة  يف  وجيوششها 
يفتقشد العمشل للرؤيشة الفنيشة، وهو 
التاريخيشة،  باملغالطشات  مشيلء 
أخطشاء  يف  وقوعشه  إىل  باإلضافشة 
واملابشس،  بالجغرافيشا  تتعلشق 

السشوري. املجتمشع  وطبيعشة 
العسشكري  املجتمشع  العمشل  صشور 
والسشيايس السشوري، وطبقة رجال 
األعشال السشورين يف تلشك الفشرتة 
خشال  مختشل،  مجتمشع  أنشه  عشىل 
عشن  عبشارة  نهائيًشا،  األخشاق  مشن 

سشوريا،  حكشم  إىل  وصلشوا  سشذج 
غرهشم  قبشل  اسشتيقظوا  ألنهشم 
بنصشف سشاعة ال أكشرث، واقتحمشوا 
اإلذاعشة السشورية وأعلنشوا االنقشاب 

العسشكري.
الحلقشة  يف  األوىل  الدقائشق  منشذ 
األوىل مشن العمشل يعلشن صّناعه عن 
تعاطشف كبر مشع بطلهشم القومي، 
عشر تصويشر فراششة تقشرتب مشن 
جعشل  مشا  وهشو  لتحشرتق،  الضشوء 
هشذه  حشول  يشدور  كلشه،  املسلسشل 

الفكشرة.
ومن أحشد العنارص التي اسشتخدمها 
مشع  التعاطشف  إلثشارة  املخشرج 
الجاسشوس اإلرسائيشيل، اسشتخدامه 
الخاصشة  املششاهد  يف  لأللشوان 
خشال  مشن  اإلرسائيشيل،  بالداخشل 
اسشتخدام ألشوان باهتشة، تدلشل عىل 
الحشزن وتؤثشر يف الصشورة العامشة 
املظلوميشة  حشول  رسشمها  املشراد 

اإلرسائيليشة.

لبطلشه،  املهمشة  املخشرج  يسشهل 
حشول  تشدور  منطيشة  صشورة  عشر 
"السشورين السشذج"، وإن أظهر قلة 
قليلشة منهشم مبظهشر العشدو اللدود 
الشذيك، مشن خال مشروع مفرتض 
يدعشى "الششال" الشذي يهشدف إىل 
تحويشل مجشرى األنهار التشي تغذي 
بحشرة طريشة لشرضب األمشن املايئ 
اإلرسائيشيل، ومشن خشال ششخصية 
أحمد سشويداين، الشذي الحق كوهن 

وششك فيشه مشن اللحظشة األوىل.

املغشرب،  يف  العمشل  تصويشر  تشم 
ليظهشر اللبشاس املغشريب واألفغشاين 
معشامل  عشىل  يحتشوي  كشا  بقشوة، 
أثريشة يفشرتض أنهشا يف العاصمشة 
السشورية دمششق دون التحقشق مشن 
ششكل املدينشة يف تلشك الفشرتة، وهو 
مشا ال ميكن تجاوزه يف مسلسشل من 

."Netflix" ششبكة  إنتشاج 
أبطشال  أداء  سشبق  مشا  إىل  يضشاف 
العمشل، فساششا كوهن، الشذي أدى 
دور إيشيل كوهشن، مل يكشن مقنًعشا 
الفجشة  الكوميديشا  إطشار  خشارج 
التشي اعتاد مارسشتها يف السشينا، 
وإذا كان الهشدف مشن العمشل إثشارة 
مشن  كان  البطشل،  مشع  التعاطشف 
عاطفيشة  جرعشات  ضشخ  املفشرتض 
كبشرة يف حبكشة املسلسشل، يجعشل 

املتلقشي العشريب يراجع أفشكاره عىل 
األقشل، وهو مشا مل ينجح فيشه صناع 
العمشل، الذين مل يصلشوا إىل التوليفة 
بشن  مشا  تجمشع  التشي  املرجشوة 
العاطفة الششديدة وقوة وأسشطورية 
اإلرسائيشيل  املخابشرات  جهشاز 

وعمائشه.
املتعلقشة  األخشرة  النقطشة  تبقشى 
فهشي  نفسشه،  كوهشن  بششخصية 
حولهشا  أثشرت  جدليشة  ششخصية 
اإلعشام  ينجشح  ومل  األسشاطر، 
العشريب يف تصوير الروايشة العربية 
وتصديرهشا  األسشاطر  هشذه  عشن 
يف  نجشح  لكنشه  الغشريب،  للعشامل 
صناعشة عمشل مخابرايت صشادر عن 
املخابشرات، كان أقوى وأكشرث تأثرًا، 

الهجشان. رأفشت  اسشمه 

 .."The Spy" مسلسل
عندما تدير المخابرات السينما

عنب بلدي - عماد نفيسة

أزاحشت "آبشل" منشذ أيشام السشتار عشن 
ثاثشة هواتف "آيفشون" جديشدة، وذلك 

يف مؤمترهشا السشنوي.
 iPhoneو ،iPhone 11 :الهواتشف هشي
 ،iPhone 11 Pro Maxو  ،11 Pro
باإلضافشة إلعانهشا عشن عشدة منتجات 
 Watch Series سشاعة   مثشل  أخشرى 
باإلصشدار  ششبيهة  وهشي  5الجديشدة، 

القديشم مشع بعشض التحديثشات.
الهواتشف الجديدة تحمل ميشزات جديدة 
عديشدة، مثشل دعشم "wifi 6"، لكنها مل 
 ،5G الخامشس  الجيشل  تدعشم ششبكات 
ويتوقشع أن يتوفشر ذلشك يف اإلصشدار 

"آيفون". مشن  الاحشق 

أهم ميزات "آيفون" الجديد
 Super Retina جشاء الهاتشف بشاششة

أفضشل  بسشطوع  تتمتشع  التشي   ،XDR
مشن اإلصدارات السشابقة مشن "آيفون"، 
وبتوفشر أكر للطاقشة، وتتمتشع بتباين 
 True تكنولوجيشا  إىل  إضافشة  عشاٍل، 
Tone التشي تؤّمشن تجربشة واقعية أكرث 

عنشد مششاهدة األفشام والصور.
تطويشر  عشن  "آبشل"  تحدثشت  كشا 
للبطاريشة، بحيشث أصبحشت ذات عمشر 

أفضشل. وأداء  أطشول 
وتتميشز األجهشزة الجديشدة بتصميمهشا 
املقشاوم  بالزجشاج  املصقشول  املتشن 
أي  مشن  أكشرث  والصدمشات،  للخشدش 
"آيفشون" سشابق، ويقع الجهشاز ضمن 
تصنيشف "iP68" املقشاوم للشاء حتى 

عمشق أربعشة أمتشار.

ما هي "Wi-Fi 6"؟
تعشد تقنيشة "Wi-Fi 6" أحشدث إصدار 
املخصشص   802.11 معيشار  ضمشن 

للششبكات الاسشلكية، وتتمتشع برعشة 
أعشىل وكفشاءة أكر مشن الجيل السشابق 
أغلشب  اآلن يف  املسشتخدم   "Wi-Fi 5"

األجهشزة. 
ولاسشتفادة مشن هشذه امليشزة بالطبشع 
يجشب أن يكون الجهاز املشزود لإلنرتنت 
للحصشول  التقنيشة،  يدعشم  )الراوتشر( 
عشىل إنرتنشت رسيشع دون انقطاعشات، 
 ،"Wi-Fi 5" وبرعة تزيشد %40 عىل

للبطارية. أقشل  واسشتهاك 

كاميرا خلفية ثالثية العدسات
عشىل  الجديشد  الهاتشف  "آبشل"  تقشدم 
التصويشر،  لهشواة  جشًدا  مناسشب  أنشه 
بفضشل نظشام التصويشر الحديث ثايث 
واسشعة  كامشرا  ويششمل  الكامشرات، 
وكامشرا  واسشعة،  وكامشرا  للغايشة، 
مقربشة للمسشافة، ليتيح الجهشاز تجربة 

للغايشة. فريشدة  تصويشر 

كشا يؤّمن نظشام التصويشر الجديد أعىل 
جشودة لتصويشر الفيديشو يف الهواتشف 
 ،"4K" بدقشة  "آبشل"،  بحسشب  الذكيشة 
وبنطشاق رؤيشة وزاوية واسشعة يسشجل 
الهاتشف فيديوهشات مبسشتوى احرتايف.

كشا أُدخلشت تحسشينات عشىل تسشجيل 
الصشوت يف أثنشاء تصويشر الفيديشو.

الكامشرا األمامية جاءت بدقشة 12 ميغا 
 ،"4K" بكسشل، وتدعشم التصوير بدقشة
وميكشن أن تلتقشط فيديوهشات بطيئشة 
الحركشة، عشن طريشق تسشجيل فيديشو 

برعشة 120 إطشاًرا يف الثانيشة.

التوفر والسعر
بسشعات  الثاثشة،  األجهشزة  سشتتوفر 
بألشوان   ،512GBو  256GBو  64GB
بحسشب  السشعر  ويختلشف  متنوعشة، 
سشعة الذاكرة واملوديل، ويبشدأ من 699 

املتحشدة. الواليشات  يف  دوالًرا 

"آيفون 11".. 
هاتف "آبل" األحدث واألرخص سعًرا
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عروة قنواتي 

ل أدري مـاذا كنـا سـنفعل، وكيف كنا سـنتفاعل 
مـع كـرة القـدم يف العـامل، لـول وجـود هـذه 
وحتـى  األجيـال،  كل  عـرب  األشـهر  املسـابقة 
اليـوم، ويف املسـتقبل كـام أعتقد، بـل أكاد أجزم 

. لك بذ
دوري أبطـال القارة األوروبية )تشـامبيونزليغ(، 
وحساسـية النجـوم يف أنديتهم، وشـهرة األندية 
اإلقصائيـة  األدوار  وتفاصيـل  البطولـة،  يف 
الرميونتـادا،  األشـهر،  والثـواين  الصغـرية، 
حصـاد الذهـب، السـعادة لفريـق واحـد والخيبة 
لفـرق تعـد األقوى يف العـامل، عدا عـن املفاجآت 
بعـودة فريـق كان مـن جوقـة العـز يف أوروبـا 
وغاب طويـاًل، وصعود اسـم جديد إىل املنافسـة 
لـه أي حسـاب يف  األوروبيـة مل يكـن يحسـب 

. يض ملا ا
أبطـال  دوري  يف  تشـاهدها  الصـور  هـذه  كل 
طابـق  يف  املسـابقة  هـذه  يجعـل  مـا  أوروبـا، 
طابـق  يف  لألنديـة  القـارات  مسـابقات  وبقيـة 
آخـر، ويعطيهـا سـمعة أعظـم وأكـرب حتـى من 
كأس العـامل للرجال وكأس القـارات وكأس األمم 
دوليـة،  إحصائيـات  عـدة  وبحسـب  األوروبيـة، 
فـإن نظـرة عـدد ل بـأس بـه مـن عشـاق الكرة 
العامليـة متيـل اىل دوري األبطـال أكـر من كأس 
وألن  وقوتهـا،  املنافسـة  حـدة  بسـبب  العـامل، 
ميـي  متابعـة  بإمكانـه  والعاشـق  املشـجع 
وقبلـه  اليـويف  يف  ورونالـدو  برشـلونة،  يف 
الالعبـني  بـني  األسـامء  كأقـوى  مدريـد،  ريـال 
واألنديـة، مـن دون انتظـار املنتخـب األرجنتيني 
والربتغايل واإلسـباين، التـي يوجد فيهـا النجم، 
وقد ل يحصـد األلقاب كـام يف الفريق األورويب 

األبطـال.  دوري  ومنافسـات 
البطولـة  أسـباب طبيعيـة وراء الهتـامم بهـذه 
وكيفـام  املجموعـة،  كانـت  أيًـا  ومببارياتهـا، 
فـدوري  الفريـق،  واسـم  املبـاراة  شـكل  كان 
أقـوى  يحتـوي  األوروبيـة  القـارة  يف  األبطـال 
املاليـني  مئـات  تعشـقها  التـي  العـامل،  أنديـة 
ألـف  لشـعبيتها  ويحسـب  األرضيـة،  الكـرة  يف 
القتصاديـة  القـدرة  إىل  باإلضافـة  حسـاب، 
التلفزيـوين،  والبـث  والنجـوم  للفـرق  واملاليـة 
وقامئـة طويلـة مـن األسـباب والرباهـني، التي 
عـىل  البطـل  لقـب  الـ"تشـامبيونزليغ"  تعطـي 
كل املسـابقات يف العـامل ولفـرتة زمنيـة أطول، 

والتكهنـات.  التوقعـات  كل  بحسـب 
محمـد  رونالـدو،  كريسـتيانو  ميـي،  ليونيـل 
لوكاكـو،  مبـايب،  كيليـان  دايـك،  فـان  صـالح، 
رحيـم سـتريلينغ، بيـب غوارديـول، يوكتيينيـو، 
كثـري  وكتـاب  انشـيلويت...  فافـر،  كلـوب، 
املهمـة  الدوليـة  باألسـامء  يغـص  الصفحـات 
توجـد سـنويًا يف دوري أبطال أوروبـا، تتحارب 
امللعـب  مرسحهـا  رشسـة  معركـة  يف  رياضًيـا 
األخـرض ومدرجـات الجامهـري، تقـدم من خالل 
املتعـة والنّديـة والحساسـية والحـزن  معاركهـا 
يف  املسـتمر  والوعيـد  األمـل  وخيبـة  والفـرح 

املتقدمـة. املواسـم 
هـذا  يف  األبطـال  دوري  أبوابكـم  يطـرق  إًذا، 
األسـبوع بـأوىل جـولت دور املجموعـات، يأخذ 
بأيديكـم وعيونكـم إىل املتعة واملنافسـة مجدًدا، 
إىل العشـق األروع يف كـرة القـدم، إىل النهـايئ 
موسـم  املقبـل،  العـام  الرتكيـة  اسـطنبول  يف 

كـروي طيـب أمتنـاه لكـم أيهـا السـادة.

دوري أبطال 
أوروبا يطرق 

أبوابكم
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رياضة

عنب بلدي - محمد حمص 

مل تنجشح إسشبانيا يف تاريخهشا، قبل عام 
ربشع  دور  حاجشز  تخطشي  يف   ،2010
النهشايئ قبشل أن يشأيت أسشلوب "تيشيك 
خصومهشا  فيشه  أرهبشت  الشذي  تشاكا"، 
ووصلشت بشه إىل حلمهشا وحملشت كأس 
العشامل، وتفوقشت عشىل رقم صعب اسشمه 

هولنشدا.
بشن  لقشاء  كان  وإسشبانيا  هولنشدا  لقشاء 
مدرسشتن مرتبطتشن ببعضهشا، األوىل 
الكشرة  الهولنديشة  )املدرسشة  قدميشة 
الششاملة(، والثانيشة حديثة العهد نسشبيًا، 
الشش  وفنشون  اإلسشبانية  املدرسشة  وهشي 

تشاكا". "تيشيك 
وعشىل الرغم مشن تفوق اإلسشبان، ال ميكن 
الحكشم عشىل املدرسشة الهولندية بالفششل 
الواقشع  يف  أو  واحشد،  نهشايئ  لخسشارة 
خسشارة ثاثشة نهائيات بشكأس العامل يف 
تاريخهشا، مع سلسشلة نجاحشات حققتها 
رأسشها  وعشىل  أنديتهشا  صعيشد  عشىل 
النبشع األول لشش "الكشرة الششاملة" أياكس 

أمسشرتدام.
ال  بينشا  اإلسشبانية،  الفلسشفة  نجحشت 
الهولنديشة  الفلسشفة  إن  القشول  ميكشن 
فششلت، بقشدر مشا ميكشن الحديشث حول 
ظشروف املبشاراة وقدرة اإلسشبان عىل دفع 
الاعبشن الهولندين للعب بخششونة أكر 
أفقشدت كرتهشم السلسشة بريقهشا، بعد أن 

تحكشم اإلسشبان باملسشاحة والكشرة.
يقول العشب املنتخشب الهولنشدي كارنس 
الهولنديشن  "الاعبشن  إن  سشيدروف 
العنيشف،  األسشلوب  تكتيشك  اعتمشدوا 
وارتكبشوا الكثشر مشن األخطشاء، وحظهم 
كان كبشرًا جشًدا بشأن بعشض العبيهشم مل 

املبشاراة". يطشردوا مشن 
مشن  الكشرة  قطشع  الهولنديشون  حشاول 
اإلسشبان، ومنعهشم مشن السشيطرة عليها، 
واالتجاه ألسشلوب دفاعي متحفشظ، أضاع 
هوية الكشرة الهولندية وحكشم عىل املباراة 

بعشد انقضشاء ربشع السشاعة األول.
غيشاب هولنشدا عشن التتويشج، ثشم غيابها 
2018، وضشع  إىل روسشيا  التأهشل  عشن 
إششارات اسشتفهام عديشدة عشن مدرسشة 
املوسشم  عشادت  حتشى  كبشرة،  كرويشة 
املشايض عقشب انقضشاء املونديشال وبداية 

الكشروي. املوسشم 
وظهشرت هولنشدا مجشدًدا عشر محورين، 
أياكشس  وهشي  األكشر،  مبدرسشتها  األول 
إىل  هولنشدا  عشودة  والثشاين  أمسشرتدام، 
نغمشة االنتصارات يف بطولشة دوري األمم 
األوروبيشة املسشتحدثة، وظهشر الفريقشان 
بتقاليشد "الكشرة الششاملة" العريقة، فهل 

سشتعود نغمشة االنتصشارات الهولنديشة؟

تاريخ "الكرة الشاملة"
ميششيلز  رينشوس  املدربشان  توصشل 
وفالشري لوبانوفيسشيك، عشىل جانبشن 
متقابلشن مشن أوروبشا، إىل فكشرة واحدة 
حشول الطريقشة التشي يجشب أن تُلعب بها 

كشرة القشدم، وكانشت اللعبشة مشن وجهشة 
نظرهشا تتلخشص يف املسشاحات وكيفية 
السشيطرة عليها وتوسشيعها عند استحواذ 
الفريق عشىل الكرة، وكيشف يضيّق الفريق 
ويجعشل  الكشرة،  يفقشد  حشن  املسشاحة 
احتفشاظ املنافشس بهشا مهمشة غايشة يف 

الصعوبشة.
املراكشز  تبشادل  عشىل  املدربشان  وششجع 
واعتمشدا عىل قشدرة الاعبن عشىل تغطية 

. بعضهم
الشرويس  لألسشلوب  تطويشرًا  ذلشك  كان 
يف األربعينيشات، واألسشلوب املجشري يف 
الخمسشينيات، ولكشن التفشوق كان هنا يف 
تطبيشق مصيشدة التسشلل وكان الضغشط 
عشىل الخصشم عامشًا أساسشيًا، ولكن ذلك 
مل يعتمشد عليه حتى منتصف السشتينيات.

أسشلوب الضغط هو األسشلوب الذي ابتكره 
املشدرب السشوفيتي فيكتور ماسشلوف مع 
نشادي دينامشو كييشف األوكشراين، عندمشا 
كان يلعشب يف نهاية الخمسشينيات ضمن 
دوري االتحشاد السشوفيتي، ولكشن تطبيق 
هشذا األسشلوب كان مسشتحيًا، إذ يتطلشب 
ولياقشة ششديدة،  كبشرًا  بدنيًشا  مجهشوًدا 
وبقدوم ميششلز ولوبانوفيسشيك تطورت 
إىل  البدنيشة  اللياقشة  وأسشاليب  الكشرة 
مسشتوى يجعشل الاعبشن قادريشن عشىل 

الركشض طشوال 90 دقيقشة.

االنتقال إلى هولندا
نهاية الخمسشينيات كان أسشلوب املنتخب 
األسشلوب  مشن  مسشتمًدا  الهولنشدي 
اإلنجليشزي القديشم، وكان املنتخشب مُينى 
بهزائشم تاريخيشة، فقد فشاز مباراتن فقط 

مشن أصشل 72 مبشاراة لعبهشا.
بشذور الكشرة الهولنديشة الششاملة ظهرت 
تدريجيًشا حشن جشاء فيكتشور بيكنجهام 
عشام 1959 إىل أياكشس أمسشرتدام، قادًما 

مشن توتنهام هوتسشبر.
ولعشب هناك بأفشكار تحمل قيمشة التمرير 
والتحشرك واالحتفشاظ بالكشرة، بشداًل مشن 
الكشرات الطويلشة، وكان يعمشل عىل مبدئه 
القائشل، "إذا حصلشت عشىل الكشرة احتفظ 
بها، ولن يتمكن منافسشك من التسشجيل".

أفشكار  مشع  بيكنجهشام  أفشكار  تبلشورت 
أياكس، الشذي مل يكن يعتمشد عىل العقلية 
الخششنة، وكان أسشلوب العبيشه موجشوًدا 

املختلفة. إبداعاتهشم  مشع 
أياكشس  مشن  بيكنجهشام  خشروج  مشع 
ميششلز،  دخشل   1965 سشنة  أمسشرتدام 
مبراكشز  الفريشق  يصشارع  كان  وحينهشا 
الهبشوط، ونجشح ميششلز بإبقشاء الفريق 
يف الشدوري األول وفشاز باللقب باملوسشم 

الشذي تشاه.
لعب لفريق مع ميششلز كرة سشهلة سلسلة، 
ولكنه مل يسشجل كيف وصشل إىل الطريقة 

التي يعتقشد أن كرة القشدم تُلعب بها.
ارتبشط فكشر أياكشس أمسشرتدام ومدربشه 
ششهدتها  التشي  التمشرد  بحركشة  ميششلز 
هولندا، كشا ارتبشط بثورة ثقافيشة حينها 
جعلشت الناس تششكك باملبشادئ التقليدية، 

يف وقشت كان يوهشان كرويشف ميثل هذا 
الجانشب يف الفريشق الهولنشدي.

مل يظهشر مصطلشح "الكشرة الششاملة" إال 
يف  الهولنشدي  املنتخشب  ألداء  اسشتجابة 
بشرزت  حشن   ،1974 عشام  العشامل  كأس 
"التمشدن  عشن  هولنشدا  يف  مصطلحشات 
الششاملة" و"البيئة  الششامل" و"الطاقشة 
الششاملة"، بحسشب مشا يقشول الصحفشي 
اإلنجليشزي جوناثشان ويلسشون يف كتابه 
"الهشرم املقلشوب.. تاريشخ تكتيشكات كرة 

القشدم".
ظهشرت البشوادر األوىل للكشرة الهولنديشة 
حينشا فشاز أياكشس عشىل ليفربشول يف 
الشكأس األوروبيشة عام 1966، بخاسشية 
مقابشل هشدف، وعشاد للتعشادل يف اإلياب 

ملثلها. بهدفشن 
بشدأ ميششلز عملية التأسشيس مشن الخلف 
بتحديشث مراكشز الظهشراء الحشرة، ومتكن 
بعشد ثورتشه مشن الفشوز بلقشب الشدوري 

الهولنشدي أربشع مشرات متتالية.
صشار دور التبادل الريشع للمراكز واحًدا 
من فلسشفات ميششلز، ومن بعشده كرويف 
الظشروف  مشع  يتفاعشان  كانشا  اللذيشن 
وتطشور األسشلوب، مشع ظهشور األسشلوب 
الدفاعشي الكثيشف للمحاولشة عشىل تغلب 

عشىل أسشلوب أياكشس الهجومي.
وقشال ميششلز، "حاولشت وضشع قواعشد 
رئيسشة تعنشي أنشه ميكننشا مفاجشأة هذه 
الجشدران قليشًا، كان عيّل أن أتشرك العبي 
بنشاء  يف  يششاركون  والدفشاع  الوسشط 

والهجشوم". الهجشات 
وأضشاف، "كان طريًقا ششاقًا عند التنفيذ، 
قلشب  تعلّشم  أن  ليشس  يشء  أصعشب  ألن 
الدفشاع أن يششارك يف الهجشوم، ألن ذلشك 
يشروق له، ولكشن الصعب هشو إيجاد العب 

آخشر يغطشي مكانه".
تحشول اللعشب مشن أسشلوب 4-2-4 إىل 
أسشلوب 4-3-3، األمشر الذي جعشل تبادل 
املراكشز أكشرث سشهولة ألنشه كان يحشدث 

عشادة عنشد أحشد الجناحشن أو الوسشط.
أياكشس  العشب  وفشق  الششاملة،  الكشرة 
أمسشرتدام هولششوف، تعنشي أن "الاعب 
املهاجشم ميكنشه اللعشب يف الدفشاع، وأن 
يخلشق مسشاحات ويذهشب إليهشا، وإذا مل 
تشأِت الكشرة يرتك هذه املسشاحة وسشيأيت 

العشب آخشر إليهشا".
العنشر الثشوري يف هشذه الطريقشة كان 
وليشس  طوليًشا  املراكشز  تبشادل  اعتشاد 
جانبيًشا، مشا يتيشح الضغط عشىل الخصم، 
حيشث مل تعشد املسشاحة خلشف آخشر العب 
الخصشم موجشودة، ومبجشرد  فريشق  يف 
أن يتلقشى الخصشم الكشرة تتشم مطاردتشه 
برعشة كبشرة يف منطقتشه، وهشذا مشا 
الدقيشق  التمريشر  عشىل  قدرتشه  يجعشل 

مسشتحيلة.
ولعشل أبشرز مثشال حديشث حشول طريقة 
اللعشب هشذه، هشو مواجهشة ريشال مدريد 
وأياكس أمسشرتدام يف ذهاب دور السشتة 
عشر مشن دوري أبطشال أوروبا، موسشم 

.2019-2018

كان ميششلز "أبشو الكرة الششاملة"، 
برششلونة،  إىل  معشه  أخذهشا  التشي 
بينا طبقهشا كرويف العبًشا ومدربًا، 
أو  هولنشدا  الكبشر يف  نفشوذه  مشع 

برششلونة عشىل حد سشواء.
كشرة  بأينششتاين  كرويشف  سشمي 
سشاحرها  وأفاطونهشا،  القشدم 
الرغشم  وعشىل  العبقشري،  ومدربهشا 
مشن  أن كرويف مل يؤسشس أسشلوب 
"الكرة الششاملة"، ولكنشه يعتر األب 
الروحشي لهشا وخشر مشن طبقهشا.

الهولنشدي، الشذي تشويف يف 24 من 
آذار 2016، بعشد رصاع مشع رسطان 
الرئة، أسشهم بتطوير أسشلوب اللعب 
نشادي  مشع  ميششلز  انتهجشه  الشذي 
برششلونة، ومكنشه مشن الرتبشع عىل 
لشه  العامليشة، وششهد  الكشرة  عشرش 
غوارديشوال بذلك، بقولشه إن "كرويف 
برششلونة  ومدربشو  القاعشدة،  سشن 

عليها". يسشرون 
متكشن "بيليشه األبيض"، كشا يلقب 
منتصشف  يف  ورسعتشه  لذكائشه 
امللعشب، مشن تجشاوز عقبشة رفشض 
والشده ملتابعتشه كشرة القشدم، عندمشا 
كان يف سشن العشارشة، ليصبح العب 
كشرة قشدم، ويحقشق أرقاًمشا كبشرة 
إذ  أمسشرتدام،  أياكشس  ناديشه  مشع 
سشجل 190 هدفًشا يف 240 مبشاراة، 
ثشم انتقشل إىل كاتالونيشا يف صفقشة 
تاريخيشة للعب مشع برششلونة، وتألق 
معه وسشجل 48 هدفًا يف 143 مباراة 

يف الفشرتة بشن 1973 إىل 1978.
واسشتمر بعطائشه حتى بعشد اعتزاله 
وصنشع أحشداث كرة القشدم ألكرث من 
40 عاًمشا كمشدرب وأحشد مؤسشي 
يف  الششاملة"  "الكشرة  مشروع 
أياكشس هولنشدا، إىل جانشب املشدرب 
الهولنشدي الكبشر رينشوس ميششلز 
كأفضشل مشدرب يف القشرن املايض، 
والشذي  بحسشب تصنيشف "فيفشا"، 
71و72و73  أعشوام  يف  ششكل 

الذهبيشة. الهولنديشة  الحقبشة 
أكشر خيبشات كرويشف يف مششواره 
لنهشايئ  خسشارته  هشي  الكشروي 
أمشام   1974 عشام  العشامل  كأس 
عندمشا  بكنبشاور،  بقيشادة  األملشان 
اسشتطاع قلب الطاولة عشىل كرويف 

اللقشب. وتحقيشق  وأصدقائشه 
حشاول بعدهشا الهولنشدي تحقيق 

كأس العشامل 78 يف األرجنتن، 
مل  الطائشر  الجنشاح  ولكشن 

يعشوض  أن  يسشتطع 
بسشبب  الخسشارة، 
التشي  القتشل  تهديشدات 

منعتشه مشن السشفر إىل األرجنتشن، 
إىل  ليعشود  االعتشزال،  إىل  بشه  وأدت 

املاعشب بعشد عشام واحشد.
قشال كرويشف إن "كشرة القدم سشهلة 
ولكن مشن الصعب أن تلعب السشهل"، 
وقد بشرز أسشلوب "السشهل املمتنع"، 
املشدرب غوارديشوال عندمشا قشاد  مشع 
متبًعشا  لرششلونة،  الذهبيشة  الحقبشة 
أسشلوب مدرسشة كرويشف، صاحشب 
السشبق بصنشع التييك تاكا اإلسشبانية 

التسشعينيات. بداية 
ولذلشك  وحيشدة،  كشرة  امللعشب  "يف 
يجشب أن تحصشل عليهشا"، هكذا برر 
الراحشل الهولندي جزًءا من فلسشفته 
الكرويشة يف االسشتحواذ عشىل الكرة، 
فهشو ميلشك رؤيشة فريدة مشن نوعها 
للعباقشرة  لعبشة  الكشرة  أن  مفادهشا 
والاعبشن  املبدعشن  والفاسشفة 
املثابريشن والششغوفن، وهي ليسشت 

مرتبطشة بعمشر أو عشرق أو بلشد.
ولشد يوهشان كرويشف يف العاصمشة 
مشن   25 يف  أمسشرتدام،  الهولنديشة 
بسشيطة  لعائلشة   ،1947 نيسشان 
وتشويف والشده، وعمشل بقشااًل عندما 
كان يف الثانيشة عشرة مشن العمشر، 
البشؤس فشرتة مشن  فعايشش مشرارة 
لتعمشل  أمشه  واضطشرت  طفولتشه، 
أياكشس  بنشادي  نظافشة”  “عاملشة 

الهولنشدي.
لكنشه صنشع أمجشاد أياكشس وحشن 
عشاد إليه عام 1981 بعشد تجربة يف 
الشدوري األمرييك، تدفق املششجعون 
ملششاهدة املبشاراة األوىل البشن النادي 
البشار وصانشع أمجشاده، وقشد سشجل 
حينهشا هدفًا وصف بأنشه "تاريخي".

ويف عشام 1983، انتقشل إىل فينشورد 
الهولنشدي وفاز معه يف موسشم واحد 
ببطولشة الدوري والشكأس، لينهي معه 

مسشرته عام 1984.

"الكرة الشاملة" الهولندية.. قصة نجاح مليئة بالخيبات

من هو يوهان كرويف؟
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تأخَر انعقاُد جلسة التحشيش األخرية بسبب 
تأخر أيب أيوب عن اللتحاق بالزمالء يف "املَْقطَع 

الرشقي"... وعندما وصل، أخريًا، وقف بالباب 
وقال: عاشت إيران حرة مستقلة، عاش الحاج 

عيل سليامين، املوت ألمريكا، وعىل قولة 
املرحوم معمر القذايف: طز بأمريكا!

وجلس، وفرط كمية حشيش يف ُحرج كالبيته 
وبارش بلف سيجارة ثخينة... بينام انفلت 
أبو عاجوقة بالضحك وصار يتبعه بشخري 

"مشفرت"، وقال: أشو قصتك ولك أبو أيوب؟ بس 
ما تكون تَْشيَّْعْت يا عكروت؟ 

قال أبو أيوب: يا سيدي ل تشيعت، ول مفكر إين 
أتشيع، بتعرف ليش؟ ألنك واحد بهيمة، حاشا 

السامعني وحاشا قراء "عنب بلدي".. هلق إذا إنته 
حبيت بابا الفاتيكان رضوري تصري مسيحي؟ 

وإذا حبيت صورة فتاة إرسائيلية منشورة 
عالتليجرام رشط تصري يهودي؟ أكيد ل.. أخي، 

من اآلخر، أنا من وقت عرفت إنه حزب الله التابع 
إليران بيزرع حشيش وبيتاجر بالحشيش، كربْت 
إيراْن يف عيني.. واليوم، بالصدفة القاتْلة املُميتة، 

كنت واقف قدام براكّية صاحبنا "الحاج مندو"، 
وعم يرّصْ يل عرش غرامات حشيش مغريب.. 

وفجأة مسك مندو عىل شواربه وقال يل إين إذا 
بتجرب الحشيش اإليراين ما بتندم، ألنه خمس 

شحطات والسادسة بيكون علق يف الراس، وبعد 
ما يعلق بتبقى مسطول لحتى تحط راسك ع 

املخدة، يا سيدي وبيستمر لتاين يوم.. برصاحة 
اقتنعت، وقلت له خلص، عطيني حشيش إيراين. 
قال أبو عاجوقة وهو ينفث الدخان من منخريه: 

صحيح أنا رصت ناتر صاروخني حشيش، 
ورايس عم يفتل متل الغازول، بس ترى لساتني 

بفهم. خيو أبو أيوب كالمك مو مقنع. طيب 
ليش ما عّيشت الدول التانية اليل بتزرع حشيش 

وركزت عىل إيران؟
قال أبو أيوب: جاييكم بالحيك يا بََجْم. خيو، أنا 

دفعت حق الحشيشات، ومشيت عرشة أمتار، 
وبلش القصف، وسمعت واحد عم يقول هادا 
قصف رويس، وواحد عم يقله أل، هادا قصف 

طريان ابن حافيييظ األسد.. ما حدا جاب سرية 
إيران، وهادا أيش معناته؟ معناته إنه إيران لحقة 
رزقتها، وبدها سلتها من دون عنب. املهم، ركضت 

أنا ع البيت، فتحت الالبتوب، ودخلت ع اإلنرتنت، 
وإذ بشوف خرب يطرّي ضبانات العقل. 

أطلق أبو الحجي ضحكة هازئة وقال: أهلني 
دكتور أبو أيوب، كامن صار مثقف؟ )لفظها: 

ْمَسأَّْف(. يبالك بقتلك، أيش هالخرب؟
قال أبو أيوب: متلام بتعرفوا، الشباب اإليرانية 
يف عندهم شوية نفط، وهالنفطات معبايات 

بسفينة شختورة، اسمها "إدريان داريا1"، 
ونازلني بالبحر رايدين يسرتزقوا الله.. وإذا بتطلع 

لهم أمريكا يف البحر َسْنَجْق َعرْض.. وعلقت 
بيناتهم، واألمريكان صاروا يحلفوا أميان إنه 

الشختورة رايحة ع سوريا. هون بقى الذكا 
اإليراين بلش يطلع، وراحت وكالة األنباء تبعهم 

كتبت إنه الشختورة فرغت حمولتها يف ميناء 
"إحدى" الدول... وبني سوريا و"إحدى الدول" 

الشغلة بتفرق مرت. نط مستشار األمن القومي 
األمرييك جون بولتون وقال إنه مستعد يقص 

إيده إذا ما كانت "املاخودة" رايحة ع سوريا. 
والشباب اإليرانيني ما ردوا عليه، وعىل قولة أهل 

حلب "نجقوه"...
)مالحظة: الكاتب ل يحشش، وهذه الجلسة 

ُمَتَخيَّلة(.  

تحشيش على 
ظهر الناقلة 

اإليرانية

تعا تفرجكي ال تموت الموليا
  خطيب بدلة

نبيل محمد

التوثيشق  مششاريع  تصطشدم 
املوسشيقي الفنشي يف سشوريا بقلة 
لتبقشى  دائشم،  بششكل  املراجشع 
معلقشة  املششاريع  هشذه  بعشض 
مبرجشع  توثيقهشا  يتشم  ريثشا 
معشن، أو ششخصية فنيشة مؤثشرة، 
وقشادرة عشىل أن تكشون مرجًعا يف 
بالتشوازي  أهميتشه  تنحشدر  ششأن 
مختلشف  حضشور  انحشدار  مشع 
خلشف  السشورية  واآلداب  الفنشون 
غبشار الحشرب، بشل ومشع دفشن مشا 
يف  الرتاثيشة  الفنشون  مشن  تبقشى 
مشدن سشوريا وقراها التشي عركتها 
الحيشاة  وأمنشاط  الثقيلشة،  اآلليشات 
الحربيشة، وسشلطات األمشر الواقشع 

األحيشان. مشن  كثشر  يف 
يحشاول  الحشرب،  عشن  غفلشة  يف 
تواريشخ  تتبشع  سشوريون  ششباب 
بهشا  اششتهرت  سشوريّة  فنشون 
التتبشع  مدنهشم، ليقاسشوا يف هشذا 

عشرثات التوثيشق، وقلشة مصشادره، 
التوثيشق  يبشدو  الرقشة  موليشا  ويف 
مهمشة صعبشة، وهو الفن الششعري 
تاريخيًا  األكرث حضشوًرا  املوسشيقي 
أفقدتهشا  التشي  املدينشة،  تشراث  يف 
الحشرب منطهشا الحيشايت والثقايف 
النمط  ليصبشح  املعشروف،  والفنشي 
املعشروف عنهشا عامليًا منطًشا عنيًفا، 
لسشنوات عاصمة  اسشتمرت  كونهشا 
لتنظيشم "الدولة اإلسشامية"، الذي 
عشاث خرابًا فيهشا، واسشتكملت هذا 
الخشراب الطائشرات الحربيشة التشي 
جشاءت من كل حدب وصشوب لدفن 
اإلرهشاب يف مواقعه، والتشي غيبت 
قذائفهشا،  تحشت  املدينشة  تفاصيشل 
كشا غيبهشا التنظيشم تحشت عامئه 
السشوداء وسشاحات اإلعشدام التشي 
أي  ليكشون  تششييدها...  اعتشاد 
أديب  أو  فنشي  توثيقشي  مشروع 
حاليًشا مبثابشة محاولشة كشر هذه 
مؤخشًرا،  سشادت  التشي  النمطيشة 
وإقنشاع أي جمهور مهتشم باملنطقة 
وفنونهشا، أن لهشذه املدينشة تاريًخا 
طويشًا كانت فيشه الربابشة والعود 
جشدران  عشىل  الحضشور  صاحبشة 

والقشواذف. البنشادق  ال  منازلهشا، 
مشن هشذه الفرضيشة انطلشق الفنان 
قيشر أبشو رز، ابن الرقشة، لتوثيق 
ماجسشتر  رسشالة  يف  املوليشا، 
بعنشوان  جيشدة،  بدرجشة  أنجزهشا 
املوسشيقى  بشن  الفراتيشة  "املوليشا 
"إينالكشو"  جامعشة  يف  واألدب" 

للدراسشات الرقيشة يف العاصمشة 
مسشتعيًدا  باريشس،  الفرنسشية 
السشورية  الجزيشرة  تشراث  فيهشا 
خشاص  وبششكل  املوليشا،  يف 
الرقشة، كشون للموليشا الرقيشة هوية 
خاصشة عرفشت يف الرقشة، ومتيزت 
وتفشردت فيهشا... لكشن مشاذا بقشي 
هشذا  يكشون  ال  قشد  اليشوم؟  منهشا 
أحشد األسشئلة املطروحة يف رسشالة 
قشارب  أنشه  يبشدو  لكشن  الفنشان، 
لصعوبشة  مواجهتشه  يف  اإلجابشة، 
فهشذا  املراجشع،  عشىل  الحصشول 
الفشن العريشق مل يوثقشه الكثرون، 
مشن  خرجشت  قليلشة  كتشب  إمنشا 
تحشت أيشدي ششعراء وفنانشن من 
املنطقشة، حملشوا مهمشة توثيق هذا 
الفشن، ورمبا لشوال مبادراتهشم تلك، 
ومبشادرة أبو رز يف رسشالته، لُدفن 
وانتظشر  املدينشة،  يف  الفشن  هشذا 
رحيشل آخشر األصوات التشي تردده، 
وطشأة  تحشت  انقراضشه  ليعلشن 
نتائشج  وهشي  والتشرد،  الدمشار 
الخشاص  الحشروب عشىل  اعتشادت 
بهشا، يف معشرض دورهشا بتدمشر 

وفنشه. وثقافتشه  اإلنسشان 
الرقيشن  تعليشات  كانشت  كثشرة 
الفشرات،  بحشرضة  جلسشاتهم  يف 
ونشادرة هشي عشىل ششبكة اإلنرتت، 
وأششعار املوليشا كذلشك، كانت عىل 
املدينشة،  سشكان  مشن  لسشان  كل 
الكتب،  بينشا ينشدر حضورهشا يف 
أهشل  ذاكشرة  مشن  جشزًءا  لتبقشى 

أغلبيتهشم،  هاجشر  الذيشن  املدينشة 
بشن  منهشا  أبياتًشا  يسشتذكرون 
حشن وآخشر يف معشرض حنينهشم 
أبيشات  تسشقط  بينشا  ملدينتهشم، 
مشرور  مشع  الذاكشرة  مشن  أخشرى 
األيشام، ليتهشاوى هشذا الفشن بعيًدا 
مهتشًا  يجشد  مشا مل  الخلشود،  عشن 
والتوثيشق،  البحشث  عشىل  قشادًرا 
وحفشظ األدلشة والراهشن، وتدوين 
الجملة املوسشيقية والنص الششعري.

مشا قشام بشه أبشو رز، يأخشذ قيمته 
يسشعى  الشذي  الفشن  قيمشة  مشن 
للحفشاظ عليشه، ومشن قيمشة إزالشة 
قششور الحشرب عن الثقافشة، ليظهر 
لونهشا الواضشح املتأصشل، ويعطي 
للمدينشة التشي نششأ فيها هشذا الفن 

صورتهشا املغايشرة للششائع. 
وكشم مشن فشرق كبشر إن خطشرت 
فتذكشر  أحدهشم  بشال  عشىل  الرقشة 
التعاليشيل..  ميشا  التعاليشيل  "ميشا 
وانشت  الغشى  بجمشر  آين 
القمشر  مغيشب  عنشد  بتعاليشل.. 
مشن  تششوف  تعاليشيل..  سشمرة 
يدحمشج واين أجشرع امليشة"، وبن 
الصشوارم".  "سشليل  تذكشر  مشن 
والربابات  الدفشوف  ترافقها  األوىل 
منصشات  عشىل  وجودهشا  وينشدر 
اإلنرتنشت مسشتودع التوثيشق األهم، 
البنشادق ومتشأل  ترافقهشا  والثانيشة 
الششبكة بأششكالها كافشة. ومن هنا 
يف  الصعشب  دوره  املوثشق  يعشرف 
صيانشة مدينته مشن أذيشة التاريخ. 
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