
جريدة أسبوعية
تأسست في داريا

www.enabbaladi.net
سندات خزينة 

الدولة السورية 
معروضة لـ"البيع" 

13

العدد 398 – األحد  6 تشرين األول/ أكتوبر 2019 – السنة الثامنة 

عمليات توثيق وتخطيط..
آثار تدمر تحت الرعاية الروسية

03أخبار سوريا

اللجنـة  إطـاق  إعـان  مـع 

الدسـتورية عـاد ملـف املعتقلني 

واجهـة  إىل  قرسيًـا  واملختفـني 

ترصيحات املسـؤولني السياسيني 

دعـت  ترصيحـات  واألمميـني، 

األطـراف السـورية إىل إجـراءات 

بنـاء للثقـة متهـد الطريـق أمـام 

أعضـاء اللجنـة الدسـتورية للبدء 

بصياغـة  املتمثلـة  مبهامهـم 

خطـوة  يكـون  جديـد،  دسـتور 

السـيايس  الحـل  طريـق  يف 

املعـّول عليه بإنهاء حـرب أنهكت 

السـوريني طوال مثاين سـنوات.

أبـرز هـذه الترصيحـات جاءت 
األممـي  املبعـوث  لسـان  عـى 
بيدرسـون،  غـر  سـوريا،  إىل 
قبل أيـام، ودعا فيهـا إىل إجراء 
تبادل لـ "السـجناء" يف سوريا 
عى نطـاق واسـع لبنـاء الثقة، 
قبيل عقـد أول جولـة محادثات 
بـني حكومة النظـام واملعارضة 

نهايـة الشـهر الحايل.

أهـم  أن  اعتـر  بيدرسـون 
تتمثـل  الثقـة،  بنـاء  إجـراءات 
املختطفـني  عـن  باإلفـراج 
واملعتقلـني، "فمـن شـأن هـذه 
الخطـوة إذا تزامنـت مـع عمـل 
اللجنـة الدسـتورية وغرها من 
مظاهـر التغير عـى األرض أن 
تبعـث برسـالة مهمـة مفادهـا 
أن مـن املمكـن أن تكـون هناك 
لسـوريا"،  جديـدة  بدايـة 

تعبـره. 14بحسـب 

معارضون سابقون 
يغادرون درعا بعد عام 

على التسوية

05تقارير مراسلين

02أخبار سوريا

نازحو القصير في الشمال 
غير مدعوين للعودة إلى 

مدينتهم

04تقارير مراسلين

06

مشروع يتيح للنازحين 
االكتتاب على شقق سكنية 

في إدلب

فعاليات ومبادرات

الجيش الوطني.. 
هدف تركي 

أم خطوة فرضتها المرحلة

19رياضة

كورتوا 
في مدريد.. 

من قمة أتليتكو 
إلى هاوية الريال
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ملف العدد

هل يفتح باب 
"اللجنة الدستورية" 

الطريق أمام 
"ملف المعتقلين" 

الشائك؟

من دمشق إلى إدلب إلى الحسكة

أسر سورية منهكة
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أخبار سوريا

الجليل عبد  مراد   - بلدي  عنب 

يف  النـزاع  مـن  سـنوات  مثـاين  بعـد 
سـوريا، أعلنـت فصائـل الجيـش الحـر 
إدلـب  يف  للتحريـر  الوطنيـة  )الجبهـة 
والجيـش الوطنـي يف ريـف حلـب( يف 
الشـال السـوري اندماجها تحـت مظلة 
السـورية  الحكومـة  يف  الدفـاع  وزارة 
املؤقتـة، يف مؤمتـر صحفي مـن مدينة 
أورفـا الرتكيـة، يف 4 من ترشيـن األول 

. يل لحا ا
متكـررة،  دعـوات  بعـد  االندمـاج جـاء 
الثـورة  لتحـول  األوىل  األيـام  منـذ 
السـورية مـن حالـة السـلمية إىل العمل 

املسـلح، للفصائـل العسـكرية مبختلـف 
توجهاتهـا وداعميهـا إىل نبـذ الخافات 
وجسـم  كيـان  تحـت  والتوحـد  بينهـا 
عسـكري موحـد ورايـة وهـدف واحـد 
السـوري  النظـام  إسـقاط  وهـو  فقـط 

. عسـكريًا
باختـاف  الفصائـل  اختـاف  لكـن 
الذيـن  الدوليـني،  والداعمـني  الاعبـني 
إيجـاد  إىل  منهـم  طـرف  كل  سـعى 
رشيـك محـي يؤّمـن لـه مصالحـه عر 
لـه،  والعسـكري  املـايل  الدعـم  تقديـم 
حّول سـوريا إىل سـاحة حـرب بالوكالة 
لقـوى دوليـة، األمـر الـذي كان حجـر 

والتوحـد. االندمـاج  أمـا  عـرة 

بـني  العسـكرية  املواجهـة  لعبـت  كـا 
الفصائـل يف مختلـف املناطـق، بسـبب 
أو بهـدف  العقائـدي  التوجـه  اختـاف 
الداعـم،  باختـاف  السـيطرة  بسـط 
وحولـت  الفصائـل،  إضعـاف  يف  دوًرا 
النظـام  قتـال  مـن  اهتامهـا  بوصلـة 
الداخـي،  اقتتالهـا  إىل  الجبهـات  عـى 
مـا سـهل عـى قـوات النظام السـوري 
املعارضـة  مناطـق  مـن  كثـر  اقتحـام 
خـال  وخاصـة  عليهـا،  والسـيطرة 

املاضيـني. العامـني 
قـادة  ترحيـب  مـن  الرغـم  وعـى 
عسـكريني معارضـني بعمليـة االندماج 
الحاليـة، باعتبارهـا خطـوة يف االتجـاه 

الصحيح، إال أن سـياق الحالة السياسـية 
عمليـة  سـبقت  التـي  والعسـكرية 
أرًضـا  الفصائـل  واختيـار  االندمـاج 
تركيـة، وتصـدر العلـم الـرتيك طاولـة 
اإلعـان  أثنـاء  يف  الصحفـي  املؤمتـر 
عـن توحـد الفصائـل، طـرح كثـرًا من 
توقيـت  عـن  والتحليـات  التسـاؤالت 
وأهميـة االندمـاج والهـدف مـن ورائه.

تحركات سبقت عملية االندماج 
توحـد الفصائـل سـبقته تحـركات عى 
الصعيـد العسـكري والسـيايس للـدول 
الضامنـة ملحادثات "أسـتانة" )روسـيا 
وتركيـا وإيـران( وخاصـة لرتكيـا، التي 

حاولـت توجيـه بوصلـة االهتـام نحو 
رشق  يف  املرتقبـة  العسـكرية  عمليتهـا 
الفـرات ضد "وحـدات حاية الشـعب" 
)الكرديـة(، لذلـك عملت عـى تفكيك أي 
معوقـات قـد تقف عـرة أمـام أهدافها، 

إدلب. ملـف  وخاصـة 
واسـتضافت أنقـرة، يف 15 مـن أيلـول 
تركيـا  لزعـاء  ثاثيـة  قمـة  املـايض، 
وروسـيا وإيـران، لبحـث ملـف إدلـب، 
الـرويس،  الرئيـس  ذلـك  بعـد  ليعلـن 
فادميـر بوتـني، خـال مشـاركته يف 
أعال الجلسـة العامة ملنتـدى "فالداي" 
للحـوار الدويل، يف 3 مـن ترشين األول 
الحايل، بـأن "األعـال القتالية واسـعة 

الجيش الوطني 
هدف تركي أم خطوة 

فرضتها المرحلة

)medyaurfa( 2019 رئيس الحكومة المؤقتة عبد الرحمن مصطفى ووزير الدفاع سليم ادريس في مؤتمر صفحي- 4 من تشرين األول

عنب بلدي - خاص

تبلـورت مامح االهتام الـرويس مبدينة 
تدمـر يف ريـف حمـص الرشقـي، خال 
سـيطرة تنظيـم "الدولة اإلسـامية" عى 
املدينة، إذ سـاندت روسـيا، حينها، قوات 
النظـام إلعـادة السـيطرة عـى املدينـة، 
التـي تحتـوي واحـًدا مـن أشـهر املعامل 

األثريـة حـول العامل. 
دخـل التنظيـم إىل تدمـر، يف أيـار مـن 
عـام 2015، قبل أن تتمكن قـوات النظام 
مـن طـرده منهـا والسـيطرة عليهـا، يف 
آذار مـن العـام التـايل، ولكـن التنظيـم 
عـاد إىل املدينـة مجدًدا يف كانـون األول 
من 2016، لتسـتعيدها قـوات النظام يف 

.2017 آذار من عـام 
ومنـذ السـيطرة األخـرة عليهـا، أرشفت 
املنتـرشة يف سـوريا  الروسـية  القـوات 
عـى عمليـات إزالـة األلغـام ومخلفـات 
الحـرب يف تدمـر، باإلضافـة الهتامهـا 
بإعـادة ترميم املدينـة األثريـة، التي دمر 
التنظيـم جـزًءا منها خال فرتة سـيطرته 

. عليها
يعـود تاريـخ املدينـة إىل أكر مـن ألفي 

عـام، وهـي مدرجة عـى قامئـة منظمة 
األمـم املتحـدة للرتبيـة والعلـم والثقافة 
)يونسـكو(، للـرتاث العاملـي اإلنسـاين، 

نظـرًا آلثارهـا ذات القيمـة الكبـرة.
يف فـرتة سـيطرته األوىل أقـدم التنظيم 
عـى تدمـر معبـدي "بعـل شمسـني" 
و"بـل"، وقـوس النرص، كا دمـر قطًعا 
املدينـة، ويف  كانـت يف متحـف  أثريـة 
مطلـع عـام 2016 دمـر "الترتابيلـون" 
األثـري، األمـر الـذي دفـع األمـم املتحدة 

لوصـف ذلـك بــ "جرميـة حرب".

عين روسية على اآلثار
أبـرز الترصيحات الروسـية حـول تدمر 
صدرت عـام 2016، حينا حثت روسـيا 
منظمـة "يونسـكو" عى إيـاء االهتام 
املدينـة  ترميـم  إعـادة  يف  للمسـاعدة 

للتخريب. التـي تعرضـت  األثريـة، 
والتقـى نائـب وزيـر الخارجيـة الرويس 
أيـار  يف  غاتيلـوف،  غينـادي  السـابق، 
2016، املديـرة العامـة للمنظمـة، إيرينا 
بوكوفـا، لبحـث مدى اسـتجابتها، وطلب 
تقديم املسـاعدة لسـوريا يف ترميم اآلثار 

تدمر. يف  املتـررة 

للمجلـس  جلسـة  يف  غاتيلـوف،  ودعـا 
التنفيـذي لـ "يونسـكو"، حينها، الخراء 
الدوليـني للذهـاب إىل تدمـر، وقال "اآلن 
أصبح مـن الروري أن تراقب يونسـكو 
الوضـع يف منطقـة تدمـر، وترسـل فورًا 
بعـد توفر الظـروف األمنيـة الازمة بعثة 

من الخـراء الدوليني لتقييـم األرضار".

وثائق عن تدمر في جعبة الروس
طرحـت ممثلـة روسـيا الدامئة لشـؤون 
"يونسـكو"،  لـدى  والثقافـة  التعليـم 
إليانـورا ميرتوفانوفنـا، يف منتصف عام 
2016، مرشوًعـا إلعـادة إعـار مدينـة 

تدمـر وجميـع األماكـن األثريـة.
 ،2017 عـام  مـن  األول  ترشيـن  ويف 
أعلنـت "أكادمييـة العلـوم الروسـية" أن 
جهـود بعثـة الخـراء الـروس إىل تدمر 
أمثـرت عن تشـكيل منوذج ثـايث األبعاد 

عـن املدينـة األثرية.
الـرويس،  "األرميتـاج"  متحـف  وقـال 
ثـايث  منوذًجـا  سـوريا  سيسـلم  إنـه 
األبعـاد للمدينـة، بحسـب ما نقلتـه وكالة 
"نوفوسـتي" الروسـية عن مدير املتحف، 
يف 30 مـن ترشيـن األول من عـام 2017.

وبعـد إعـان منظمـة "الـرتاث العاملي" 
حاجتهـا  عـن  املتحـدة  لألمـم  التابعـة 
لجمع األمـوال السـتعادة املواقـع األثرية 
نيتهـا  أعلنـت موسـكو  وسـط سـوريا، 

تقديـم املسـاعدة.
امللفـات  جمـع  عـى  روسـيا  وتعمـل 
مـن  األثريـة  املنطقـة  إعـار  إلعـادة 
صـوًرا  اكتشـفت  إذ  أرشـيفها،  خـال 
1872 مـن قبـل  التقطـت عـام  لتدمـر 
هنـاك،  إىل  وصلـوا  روس  مسـافرين 
وفـق ترصيـح وزيـر الدفـاع الـرويس، 
ورئيـس "الجمعية الجغرافية الروسـية"، 
سـرغي شـويغو، لوكالة "تاس" يف 19 

املـايض. آذار  مـن 
وتسـعى "الجمعية الجغرافية الروسية"، 
من خـال تلك الصور، إىل إنشـاء منوذج 
ثـايث األبعـاد لتدمـر، قـد تسـلمه إىل 
"يونسـكو" يف غضـون أشـهر، لتتمكن 
املنظمـة من تقييـم الحجم الـكي ألعال 

الرتميم، بحسـب شـويغو.

مجموعتان للعمل على النموذج 
األثري

قال مديـر متحف "األرميتـاج" الرويس، 

مؤمتـر  يف  بيرتوفسـي،  ميخائيـل 
عقـد يف 3 مـن ترشيـن األول الحـايل، 
تحـت عنـوان "200 عـام من املسـاعدة 
الدبلوماسـية لوجـود روسـيا يف الرشق 
علـاء  مـن  مجموعتـني  إن  األوسـط"، 
الـروس  اآلثـار واملهندسـني املعاريـني 
عـادوا من سـوريا، ودرسـوا حالـة اآلثار 

القدميـة يف تدمـر.
وأكملـت املجموعتـان الروسـيتان، وفـق 
الروسـية،  "تـاس"  وكالـة  نقلتـه  مـا 
تسـليمها  سـيتم  رقميـني  مرشوعـني 
إىل سـوريا يف املسـتقبل، وفًقـا التفـاق 
تـم التوصـل إليـه مـع مديريـة املتاحف 

سـوريا. يف  واآلثـار 
بقيـادة  املجموعـات،  إحـدى  وتعمـل 
أتايانتـس،  مكسـيم  الـرويس  املهنـدس 
عـى إنشـاء منـوذج رقمـي ملعبـد "بل" 
يف تدمـر، وأشـار إىل أنه سـيتم تسـليم 
هـذه الناذج إىل سـوريا، وفـق االتفاقية 

املوقعـة بـني الجانبـني.
مـن  الرغـم  وعـى  اليـوم،  إىل  ولكـن 
مل  الروسـية،  والجهـود  الترصيحـات 
تبـدأ أي عمليـة إعـادة إعـار أو تأهيـل 

تدمـر.  يف  األثريـة  للمنطقـة 

عمليات توثيق وتخطيط..
آثار تدمر تحت الرعاية الروسية

https://www.enabbaladi.net/archives/332928
https://www.enabbaladi.net/archives/332928
https://www.enabbaladi.net/archives/332888
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التطورات األخيرة 
مهدت لتركيا للتحضير 

لشن عملية عسكرية 
في شرق الفرات، وهو 

ما أكد عليه الرئيس 
التركي، رجب طيب 

أردوغان، خالل كلمة 
له أمام حزب "العدالة 

والتنمية

النطـاق انتهـت فعًا يف سـوريا".
وأكد بوتـني أنـه "يف كل األحوال، 
ال ميكـن تحقيـق حـل نهـايئ مـن 
أيًـا  العسـكرية  العمليـات  خـال 
كانـت نتائجهـا، لهذا السـبب يجب 
اآلن العمـل عـى مسـائل التسـوية 
السياسـية، األمـر الـذي نقـوم بـه 
اتفـاق  إىل  إشـارة  يف  بـإرصار"، 
تشـكيل  عـى  الضامنـة  الـدول 
لصياغـة  الدسـتورية  اللجنـة 
دسـتور جديد لسـوريا تحت مظلة 
األمم املتحـدة، ودعـوة اللجنة التي 
أطـراف  مـن  اسـًا،   150 تضـم 
واملجتمـع  والنظـام  املعارضـة 
املدين، إىل عقـد االجتاع األول يف 

30 من الشـهر الحايل، بحسـب ما 
إىل  املتحـدة  األمـم  مبعـوث  أعلـن 
سـوريا غر بيدرسـون، األربعاء 2 

مـن ترشيـن األول الحـايل.
التطـورات األخـرة مهـدت لرتكيـا 
لشـن عمليـة عسـكرية  للتحضـر 
أكـد  مـا  وهـو  الفـرات،  رشق  يف 
رجـب  الـرتيك،  الرئيـس  عليـه 
طيـب أردوغـان، خـال كلمـة لـه 

أمـام حـزب "العدالـة والتنميـة"، 
5 مـن ترشيـن األول الحـايل،  يف 
بـأن االسـتعداد للعملية العسـكرية 
قريبـة،  "باتـت  وأنهـا  انتهـى، 

وجـًوا". بـرًا  وسـتكون 

80 آالف مقاتل مستعدون 
لشرق الفرات

أهـداف  أن  مـن  الرغـم  وعـى 
"الجيـش الوطني" الجديـد املعلنة 
هـي “تحريـر البـاد مـن الطغـاة 
وسـامة  وحـدة  عـى  والحفـاظ 
تـراب الوطـن سـوريا والدفاع عن 
السـاحل ومدينـة إدلـب"، بحسـب 
مـا أعلـن رئيـس الحكومـة املؤقتة 
يوجـد  االندمـاج،  إعـان  خـال 
مـن  أيًضـا  واضـح  آخـر  هـدف 
تشـكيل الجيـش الـذي يتألـف من 
إىل  يصـل  بتعـداد  فيالـق  سـبعة 
80 ألـف مقاتـل، بحسـب مـا أعلن 
االئتـاف املعـارض التـي تتبـع له 
الحكومـة املؤقتـة، وهـو املشـاركة 
يف العمليـة العسـكرية املرتقبة يف 

الفـرات. رشق 
الدفـاع  وزيـر  قـال  جهتـه  مـن 
سـليم  املؤقتـة،  الحكومـة  يف 
إدريـس، خـال املؤمتـر الصحفي، 
أرض  الفـرات  رشق  "منطقـة  إن 
سـورية، وهناك مجموعات إرهابية 
 PKK مـن  انفصاليـة  وعصابـات 
و الكردسـتاين(  العـال  )حـزب 
PYD )حزب االتحـاد الدميقراطي) 
ارتكبـت أعـااًل )إرهابيـة(، ولدينا 
350 ألف نـازح من املنطقـة تركوا 
ديارهـم، إضافـة لخروقـات حقوق 

املنطقـة". يف  اإلنسـان 
"الجيـش  إدريـس،  وأضـاف 
التطـرف  سـيقاتل  الوطنـي 
واإلرهـاب بـكل أشـكاله، وأخـص 
بالذكـر PKK وPYD"، يف تأكيـد 
قبلـه عـى مشـاركة  واضـح مـن 
العسـكرية  العمليـة  يف  الجيـش 

الفـرات.  رشق  يف  املرتقبـة 
يف  مصـدر  أكـد  مـا  وبحسـب 
"الجيـش الوطنـي" لعنـب بلـدي، 
فـإن  اسـمه،  ذكـر  عـى  تحفـظ 
تركيا أرسـلت تعليـات إىل الجيش 
وطلبـت من قادتـه رفـع الجاهزية 
الفـرات،  رشق  ملعركـة  اسـتعداًدا 
لبـدء  موعـد  تحديـد  دون  لكـن 

لعمليـة. ا
الفصائـل  اندمـاج  عمليـة  والقـت 
الشـارع  لـدى  واسـًعا  صـدى 

خـال  مـن  ذلـك  وبـرز  الـرتيك، 
الحضـور البـارز لوسـائل اإلعـام 
اإلعـام  وسـائل  وغيـاب  الرتكيـة 
إذ خصصـت  والعربيـة،  السـورية 
تغطيـة  تركيـة  إعـام  وسـائل 
مبـارشة يف حـني وصفـت مواقـع 
 ، haber7″“ تركيـة، ومنها موقـع
عملية اندمـاج الفصائل بـ“التطور 
إحدى  املوقع  التاريخـي”، وعنـون 
مقاالتـه بــ “جيش جديـد وتطور 

تركيـا". إىل  رسـالة  تاريخـي.. 

آلية جديدة للتعاطي مع "تحرير 
الشام"

توحـد الفصائـل يف جيـش واحـد 
بعيـًدا عـن "هيئـة تحرير الشـام" 
جعلهـا وحيـدة يف السـاحة، األمر 
الـذي دفعهـا إىل اسـتنفار قواتها 
بشـكل صامـت تحسـبًا ألي عملية 
عسـكرية ضدهـا، بحسـب مـا نقل 
مصـدر يف "الجيـش الوطني" يف 

إدلـب، لعنـب بلدي.
يف  القيـادي  تحـدث  جهتـه  مـن 
مصطفـى  الحـر”،  “الجيـش 
جديـدة  مرحلـة  عـن  سـيجري، 
تحريـر  “هيئـة  مـع  للتعاطـي 
الفصائـل،  اندمـاج  بعـد  الشـام”، 
“تحريـر  إن  بلـدي  لعنـب  وقـال 
مـن  جـزًءا  تكـون  لـن  الشـام 
إىل  مشـرًا  سـوريا”،  مسـتقبل 
تعـّر مسـاٍع لحل "الهيئة" بشـكل 

. سـلمي
يشـغل  الـذي  وأضـاف سـيجري، 
منصـب رئيـس املكتـب السـيايس 
أنـه خـال  يف “لـواء املعتصـم”، 
هنـاك  سـيكون  املقبلـة  املرحلـة 

تعـاٍط بشـكل آخـر مـع الهيئـة.
عمليـة  شـن  احتاليـة  وحـول 
قبـل  مـن  الهيئـة  ضـد  عسـكرية 
إن  سـيجري  قـال  الفصائـل، 
عسـكرية  عمليـة  عـن  “الحديـث 
ضـد تنظيـم جبهـة النـرصة )هيئة 
يرتبـط  أن  الشـام( يجـب  تحريـر 
الخارجيـة  الجهـات  مـن  بـإرادة 
املتنفـذة يف امللـف السـوري، عى 
اعتبـار أن مصـادر الدعم مـا زالت 
تتدفـق بشـكل كبـر عـى تنظيـم 

النـرصة". جبهـة 
واعتر أن دخـول “القوى الثورية” 
يف معـارك ضد "الهيئة" سـيجعلها 
أن  خاصـة  لاسـتنزاف،  عرضـة 
الدعم متوقـف عن الجيـش الوطني 

والفصائـل يف املنطقـة.

ثالثة قادة 
يمسكون بزمام “الجيش الوطني”

اللواء سليم إدريس

فضل الله الحجي

العميد عدنان األحمد

ولد يف عام 1958 يف بلدة املباركية بريف حمص الغريب.
انشـق عـن النظـام السـوري يف 20 مـن آب 2012، وترأس 
هيئـة أركان “الجيـش الحر” منـذ كانـون األول 2012 حتى 

.2014 آذار 
يتقـن إدريس ثـاث لغـات برمجـة، وحائز عى اإلجـازة يف 
الهندسـة اإللكرتونية مـن جامعة حلـب 1982، ويحمل أيًضا 
ماجسـترًا يف تقنيـة املعلومـات مـن املعهـد العـايل لعلوم 

النقـل واملواصـات يف أملانيا عـام 1987.
تـوىل إدريـس وزارة دفـاع “الحكومـة املؤقتـة” بعـد بقـاء 
املنصـب شـاغرًا منذ اسـتقالة جـواد أبـو حطب، الـذي كان 
يشـغل منصب رئاسـة “الحكومـة”، يف مطلـع آذار املايض.

وكان إدريـس بـدأ جولة عى تشـكيات “الجيـش الوطني” 
يف الشـال السـوري، بعد تسـلمه منصبه، يف ظـل الحديث 

عـن إعادة هيكلـة للجيش الوطنـي والفصائـل املقاتلة.
عرف إدريـس يف أثناء ترؤسـه ألركان “الجيش الحر” بقربة 
مـن املسـؤولني األجانـب والواليات املتحـدة األمريكيـة، التي 
قدمت دعًا عسـكريًا لـألركان من ذخائر ومعدات عسـكرية، 
إضافـة إىل تدريبات للمقاتلني عـى الصواريخ املحمولة عى 

الكتـف يف كل من قطر والسـعودية.

يشـغل حاليًا منصب نائـب رئيس األركان عن منطقة شـال 
. حلب

ينحدر من مدينة الرسـن يف ريف حمص الشـايل، وانشـق 
عـن النظـام السـوري يف آذار 2012 مـع ابنه املـازم محمد 
خـر عدنان األحمـد، بعد أن كان يشـغل منصـب رئيس فرع 

االسـتطاع يف قيادة املنطقة الشـالية.
تنقل األحمد يف السـنوات املاضية يف عدة مناصب عسـكرية، 
وكان يشـغل منصـب نائـب وزيـر الدفـاع يف “الحكومـة 

املؤقتـة” يف مناطـق ريفي حلـب الشـايل والرشقي.
وكان مـن القـادة الذيـن أرشفوا عـى معارك السـيطرة عى 
مناطـق ريف حلب الشـايل، يف عـام 2016، مـن يد تنظيم 
“الدولـة اإلسـامية”، والسـيطرة عـى منطقـة عفريـن يف 

مطلع عـام 2018.

ـ ”الجبهة الوطنية للتحريـر”، بعد  ُعـنّي الحجي قائـًدا عاًما لـ
اإلعان عن تشـكيلها يف أيـار 2018، وهـو القائد العام لفصيل 

“فيلق الشـام”، املعـروف بدعمه الواسـع من الجانـب الرتيك.
يشـغل الحجـي حاليًا منصب نائـب رئيـس األركان عن منطقة 

ـ ”الجيـش الوطني". إدلب، ويقـود أربعة فيالـق تتبع ل
الحجي عقيد منشـق عـن قوات األسـد، وُعنّي يف ترشيـن األول 
املـايض رئيًسـا ألركان “الجيـش الوطنـي”، الـذي ُشـكل من 

فصائـل “الجيـش الحـر” يف ريف حلب الشـايل.
ولـد يف قريـة كفر يحمـول بريف إدلب الشـايل، وانشـق عن 
النظـام السـوري أواخـر عـام 2012، ليدخـل يف لـواء “درع 

الثـورة” كنائـب لقائـد اللواء العقيـد مصطفى عبـد الكريم.
وقـال قياديـون يف “الجيـش الحر” لعنـب بلـدي، إن القيادي 
“رجل عسـكري خلوق”، وتوىل فيا بعد قيـادة غرفة العمليات 
العسـكرية يف إدلب، وتم التوافق عليـه من قبل جميع الفصائل 
لنشـاطه والتزامه يف العمل العسكري، إىل أن انضوى يف “فيلق 

الشـام” وتسلم قيادته.
ويتبـع “فيلـق الشـام” أسـلوب التكتم عـن قيادته، وبحسـب 
معلومـات عنـب بلـدي ينضـوي فيـه العـرشات مـن الضباط 
املنشـقني، الذيـن يعتمد عليهـم يف تسـير أموره العسـكرية.
ال توجـد معلومات تفصيليـة عن القائد العام للتشـكيل الجديد، 
حتـى إن الصـور الخاصة بـه تغيب بشـكل كامل عن وسـائل 
اإلعـام ومواقـع التواصل االجتاعـي، إىل أن ظهر مع مجموعة 
مـن القـادة العسـكريني يف “الجيـش الحـر” خـال مؤمتـر 
اإلعـان عن اندمـاج الفصائـل يف مدينـة أورفا الرتكيـة، 4 من 

ترشيـن األول الحايل.

تتألف هيكلية "الجيش الوطني" من وزير الدفاع ورئيس األركان، اللواء سليم إدريس، 
ونائب رئيس األركان عن منطقة عمليات “درع الفرات" و"غصن الزيتون” )ريف حلب(، 

العميد عدنان األحمد، الذي يشرف على الفيالق الثالثة األولى، إلى جانب القيادي فضل 
اهلل الحجي، الذي يعتبر من القادة البارزين المقربين من تركيا، والذي أوكلت إليه قيادة 

أربعة فيالق في إدلب.
تعرض عنب بلدي تفاصيل القادة الثالثة والتشكيالت التي قادوها في السنوات 

الماضية ومحطاتهم العسكرية.

https://www.enabbaladi.net/archives/332928
https://www.enabbaladi.net/archives/332928
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يروج النظام السوري، منذ مطلع تشرين األول الحالي، إلى بدء عودة بعض األهالي من مدينة القصير بريف حمص إلى منازلهم، وذكرت وكالة األنباء 

السورية الرسمية )سانا( أن عودة العائالت جاءت بعد إعادة تأهيل المنازل والمؤسسات الخدمية، دون ذكر أعداد األشخاص العائدين وأماكن قدومهم.

عنب بلدي - حمص

تـأيت هـذه األنبـاء، بعـد الدعـوة التـي 
وجههـا األمـني العـام لــ “حـزب الله” 
 20 يف  اللـه،  نـرص  حسـن  اللبنـاين، 
القصـر  ألهـايل  املـايض،  أيلـول  مـن 
للعـودة إليهـا، قائـًا “رتبنـا وضعنا يف 
القصـر مبـا يتناسـب مـع عـودة كاملة 
ألهـايل املدينة والقـرى"، داعيًـا الراغبني 
لـدى  أسـائهم  تسـجيل  إىل  بالعـودة 

األمـن العـام اللبنـاين.
وسـيطرت قـوات النظـام السـوري، يف 
حزيـران مـن عـام 2013، عـى القصر 
بدعـم رئييس مـن “حزب اللـه” اللبناين، 

وحولهـا الحزب خـال السـنوات املاضية 
ومنطلـق  لـه،  أساسـية  قاعـدة  إىل 
لعملياتـه العسـكرية التـي توسـعت إىل 
بقية املناطق السـورية، وخاصـة الواقعة 

عـى الرشيـط الحـدودي مـع لبنان.

من عاد إلى القصير؟
الهـدى  “أبـو  اإلعامـي  الناشـط 
الحمـي”، وهـو ابـن مدينـة القصـر، 
إن  الحـايل،  األول  ترشيـن   1 يف  قـال 
تقيـم  عودتهـا  ُحـددت  التـي  العائـات 
لسـيطرة  تخضـع  مختلفـة  مناطـق  يف 
النظـام، كمدن ديـر عطية والنبـك وقارة 
بريف دمشـق، إضافة إىل مدينة دمشـق.

وأضـاف الناشـط لعنـب بلـدي أن العدد 
الذي تـم تداوله للعائـات )1200 عائلة( 
ليـس دقيًقـا، خاصـة مـع لجـوء نسـبة 
لبنـان،  إىل  املدينـة  أهـايل  مـن  كبـرة 
ووجـود آخريـن يف الشـال السـوري، 

الخاضـع لسـيطرة فصائـل املعارضـة.
"أبـو مـروان"، وهـو تاجـر ينحـدر من 
القصر نـزح إىل الشـال السـوري قبل 
عامـني، قـال لعنـب بلـدي إن "معظـم 
مـن عـاد إىل القصـر حتـى اآلن هم من 
أن  مؤكـًدا  السـوري"،  للنظـام  املوالـني 
الشـال  إىل  النازحـني  القصـر  أهـايل 
السـوري، مل يتلقـوا دعـوات للعـودة إىل 
منازلهـم، معتـرًا أن معظمهـم يرفضون 

العـودة يف ظل وجـود النظام السـوري 
الله". و"حـزب 

وأضـاف "أبـو مـروان" أن "حـزب الله" 
والنظـام ال يسـمحان ألحـد بالعـودة إىل 
القصـر قبـل أن يتأكـدوا مـن أنـه مواٍل 
لهـم، مشـرًا إىل خضـوع العائديـن إىل 
يسـتطيعوا  لـن  وأنهـم  أمنيـة،  رقابـة 
الدخـول والخـروج أو اسـتقبال أي أحـد 

دون موافقـة أمنيـة.
وبحسـب الصحفـي أحمد القصـر، وهو 
من أبنـاء املدينـة، فإن النظـام وافق عى 
عـودة 1200 عائلـة إىل مدينـة القصـر 

مـن الداخل السـوري.
وقـال، عـر صفحتـه يف “فيـس بـوك” 
يف 29 مـن أيلول املايض، إنه تم تقسـيم 
العائديـن إىل دفعتـني: األوىل 790 عائلة 
)3594 شـخًصا(، والدفعـة الثانية 410 
عائـات من املفـرتض أن تصـدر قوامئها 

. يبًا قر

دعوات في عرسال.. دون ضمانات
تعتـر القصـر مـن املـدن الكبـرة يف 
محافظـة حمـص، وتتبـع لهـا أكـر من 
80 قريـة، وبلـغ عـدد سـكان املنطقـة 
111969 نسـمة، وفق القـرار “1378” 

الصـادر عـام 2011.
ومنذ خسـارتهم ملدينتهم نـزح اآلالف من 
السـوري،  الشـال  إىل  القصـر  أهـايل 
كـا لجـأ عـدد منهـم إىل بلـدة عرسـال 
وبـني  بينهـا  يفصـل  التـي  اللبنانيـة 

القصـر قرابـة سـتة كيلومـرتات.
وتلقـى أهـايل املدينـة يف لبنـان دعوات 
أيلـول  مطلـع  مدينتهـم،  إىل  للعـودة 
املـايض، وهـو مـا تـوج باجتـاع عقـد 
يف  ولبنانيـون  سـوريون  مسـؤولون 
منطقـة الهرمـل اللبنانيـة، لبحث مسـألة 
عـودة أهـايل مدينـة القصـر السـورية 

إليهـا. وبلداتهـا 

لإلعـام”،  الوطنيـة  “الوكالـة  وذكـرت 
أن  اللبنانيـة،  الحكومـة  باسـم  الناطقـة 
االجتـاع الـذي ُعقـد يف 21 مـن أيلول، 
ضـم مديـر هيئـة املصالحة يف سـوريا، 
عي حيدر، ومسـؤول ملـف النازحني يف 
“حـزب اللـه” اللبنـاين، نوار السـاحي، 
باإلضافـة إىل ممثلـني عن “األمـن العام 
اللبنـاين” وممثلـني عن “التيـار الوطني 

. " لحر ا
التابعـة  املصالحـة،  هيئـة  مديـر  وأكـد 
لحكومـة النظـام السـوري، عـي حيدر، 
خـال اجتاع الهرمل، أن هناك “تنسـيًقا 
مـع حزب اللـه واألمن العـام اللبناين، يف 
حل املشـاكل األمنية والقضائيـة للراغبني 
أمنيـة،  مشـاكل  عليهـم  ممـن  بالعـودة 
آمنـني”، حسـبا  أرضهـم  ليعـودوا إىل 
نقلـت “الوكالـة الوطنيـة لإلعـام” عنه.

واضحـة  ضانـات  تقديـم  يتـم  ومل 
لاجئـني يف لبنان، لكـن بعضهم يضطر 
للعـودة خوفًا مـن املاحقـات األمنية من 
مخابـرات الجيـش اللبنـاين، إذ ال ميلـك 
كثـر منهـم أوراقًـا قانونيـة للبقـاء يف 

. ن لبنا
عنهـا  تحدثـت  التـي  األنبـاء  ظـل  ويف 
وكالة األنباء السـورية الرسـمية )سـانا(، 
عن عـودة أهـايل القصـر إىل مدينتهم، 
أفـاد مصـدر محـي مـن مدينـة حمص 
ولديـه أراٍض يف القصـر )تحفـظ عـى 
ذكـر اسـمه ألسـباب أمنيـة( عنـب بلدي 
أن العائديـن كانـوا يقطنـون يف كل مـن 
حمـص،  ريـف  يف  وشنشـار  حسـياء 
ومناطـق يف القلمـون بريف دمشـق من 

بينهـا ديـر عطيـة والنبك.
وقـال املصدر إن "النظام السـوري يعمل 
عى تجميـع الراغبني بالعودة يف سـاحة 
قريـة شنشـار يف ريـف حمـص، ودوار 
تدمـر يف مدخـل املدينة، وفيـا بعد يتم 

نقلهـم إىل منازلهـم يف القصر".

نازحو القصير في الشمال غير مدعوين للعودة إلى مدينتهم

مقاتلون في قوات النظام السوري يحملون راية رسسم عليها صورة بشار األسد في مدينة القصير بريف حمص بعد السيطرة عليها - 7 حزيران 2013 )رويترز(

أطفال في مدرسة بنش المدمرة نتيجة القصف - 27 أيلول 2019 )عنب بلدي(

ريف إدلب - يوسف الغريبي

غابـت طبعات الكتـب املدرسـية الحديثة 
عـن متنـاول الطـاب يف محافظـة إدلب 
منـذ ثـاث سـنوات، ليبلغ نقصهـا اليوم 
مرحلة حرجـة تهـدد العمليـة التعليمية، 
وسـط اسـتنزاف مسـتمر تعانيه املدارس 

نتيجـة القصـف والدمار.

"خلقنـا جيـًا غـر قـادر عـى التفكر 
االسـتعال  نتيجـة  املسـائل،  بأبسـط 
املكرر للكتـب ذات التمرينـات املحلولة"، 
يقـول مـرشف مجمـع إدلـب الرتبـوي، 
عبـد اللـه العبـود، لعنـب بلدي، مشـرًا 
إىل خطـورة نقـص الكتب املدرسـية عى 

. لتعليم ا
يكفـي  مـا  إدلـب  محافظـة  متتلـك  مل 
لتغطيـة %30 مـن حاجـات الطاب قبل 
بدء موجـة النزوح األخـرة، التي وصفت 
الـرصاع  سـنوات  خـال  األكـر  بأنهـا 
السـوري، بعـد مغـادرة أكر مـن مليون 
شـخص ريفـي إدلـب الجنـويب وحـاة 
الشـايل، نتيجة الحملة العسـكرية التي 
يشـنها النظام السـوري وحليفته روسيا 

منـذ شـباط املايض.
الداعمـة  الجهـات  أن  العبـود  وأضـاف 
أي  تقـدم  مل  التعليـم  عـن  واملسـؤولة 
كتـاب مـدريس جديـد خـال السـنوات 
الثـاث املاضيـة، مـا زاد مـن الحاجـات 
امللحـة للطلبـة مـع تزايد الضغـوط التي 

تواجهها املؤسسـات التعليمية السـتيعاب 
وتوفـر  والنازحـني  املقيمـني  األطفـال 

الخدمـات لهـم.
تتطلـب املراحـل التعليميـة األوىل تجديد 
الكتـب املدرسـية كل عـام، "ألن الطالـب 
يحـل واجباتـه عى الكتـاب، ففـي حال 
اسـتُعمل مـرة ثانيـة أو أكـر نكـون قد 
عـى  وقدرتـه  الطالـب  تفكـر  دمرنـا 
اإلبـداع ألنـه يجـد اإلجابـة عـى الكتاب 
دون أي تفكـر"، حسـبا قـال العبـود.
أمـا بالنسـبة للمراحل العليـا، "فا يوجد 
ما يغني عـن الكتـاب ومعلوماته املفصلة 

والرسـومات والخرائط وغرها".

قيم مهددة تسندها الخطط الطارئة
املـدريس  الكتـاب  أهميـة  يعلـم  "الـكل 
رئيـس  قـال  املـدارس"،  يف  ودوره 
دائـرة املطبوعـات والكتـب املدرسـية يف 
إدلـب،  يف  والتعليـم  الرتبيـة  مديريـة 
أنـور السـعيد، لعنب بلـدي، مشـرًا إىل 
دور املنهـاج املوحـد يف صقـل قـدرات 
الطـاب، وتوحيد املفاهيم وغـرس القيم.
قاطعـت املديريـة كتـب النظام السـوري 
ملـا تضمه من "سـموم تربويـة وفكرية" 
عـى حد وصـف السـعيد، الـذي أضاف 
وتقدمـه  النظـام  رأس  "متجـد  أنهـا 
عـى أنـه صانع للسـام، مـع أنـه يدمر 
الطـاب ويقتلهـم ويرشدهـم، وهـو من 

خـرب العمليـة التعليميـة".
وأشـار السـعيد إىل أن الكتـب املدرسـية 

التـي يعتمدهـا النظام السـوري تسـبب 
"الفسـاد" من خـال األفـكار التاريخية 
والجغرافيـة املغلوطـة، ولذلـك اعتمـدت 
املعارضـة  الخاضعـة لسـيطرة  املناطـق 
السـورية عـى مناهج معدلـة وزعت يف 

. مدارسها
وتعتمـد مديريـة الرتبيـة والتعليـم هـذا 
"كخطـة  املـدورة  الكتـب  عـى  العـام 
طارئـة" مـن خـال توزيعات السـنوات 
السـابقة وهـي ال تلبي سـوى نسـبة 10 
إىل ٪20 مـن االحتياجات، حسـب تقدير 

. لسعيد ا
مـن  املطبوعـات  دائـرة  رئيـس  وحـذر 
املناهـج  لغيـاب  السـلبية  اآلثـار  تفاقـم 
املقـررة لـكل صـف، التـي "تؤثـر عـى 
ومسـتوى  للطـاب  التعليمـي  املسـتوى 
القيـم  غـرس  ومسـتوى  تفكرهـم، 

لديهـم". الرتبويـة  واملفاهيـم 

في عهدة المنظمات
ال حلـول مطروحـة اآلن لتعويـض نقص 
الكتب املدرسـية غـر التلخيـص للطاب 
مـن قبـل املعلـم عى السـبورة، حسـبا 
قال مـرشف املجتمـع الرتبوي، عبـد الله 
مـن  وعـود  تلقـي  إىل  العبـود، مشـرًا 
الكتـب مل  بتأمـني  املؤقتـة"  "الحكومـة 

بعد. تتحقـق 
يف  والتعليـم  الرتبيـة  مديريـة  ودعـت 
املدنيـة  واملؤسسـات  املنظـات  إدلـب 
لتوفـر الكتـب، مـع مواجهتهـا "ضعف 

الدوليـة  املؤسسـات  مـن  االسـتجابة 
ومنظـات املجتمـع الـدويل"، عـى حد 
تعبر رئيـس دائـرة املطبوعـات والكتب 
السـعيد. أنـور  املديريـة،  املدرسـية يف 

"تسـهيات"  املديريـة  وقدمـت 
خـال  مـن  واملنظـات،  للمؤسسـات 
للمناهـج  إلكرتونيـة  ملفـات  توفـر 
والكتـب لجميع املراحل مـن الصف األول 
حتـى الثالـث الثانـوي العلمـي واألديب.

وأثـرت الحملـة العسـكرية األخـرة يف 
املنطقـة عى أكـر من 100 مدرسـة يف 
القطـاع الجنويب، حسـبا قال السـعيد، 
وأدت إىل نـزوح أكر مـن 50 ألف طالب 

الشال. إىل 

كـا تسـببت بضيـاع أعـداد كبـرة مـن 
الكتـب املـدورة التي ال تـزال موجودة يف 
كثر مـدارس الجنـوب، "ولكـن ال ميكن 
الوصـول إليها بسـبب اسـتمرار القصف 
الجنـوب  املـدارس يف  مـن  كثـر  عـى 
مـن مجمعـات املعـرة وكفرنبـل وأريحـا 

وجـرس الشـغور"، وفق السـعيد.
الطلبـة  أعـداد  مجمـوع  أن  وأضـاف 
املحتاجـني للكتـب يف إدلـب يبلـغ نحـو 
450 ألـف طالـب من الصـف األول حتى 
الثالـث الثانـوي العلمـي واألديب، ال متلك 
املديريـة تقديـم أي نسـخ جديـدة لهـم، 
ولفـت إىل أن تأمـني تلك النسـخ بات "يف 

عهـدة املنظـات واملؤسسـات املدنيـة".

نقص الكتب المدرسية يهدد عملية التعليم في إدلب

https://www.enabbaladi.net/archives/332915
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تقارير المراسلين

دفعت الضغوط األمنية في درعا كثيًرا من قياديي وعناصر المعارضة السابقين إلى مغادرة سوريا، بعد أكثر من عام على التسوية مع النظام السوري.

الخطوة بدأت مطلع العام الحالي، بسفر قيادي سابق في صفوف المعارضة من درعا إلى اإلمارات، لتسجل المنطقة مغادرة قياديين آخرين في األشهر 

الماضية إلى دول اإلمارات ولبنان وتركيا.

عنب بلدي - درعا

لضغـوط  درعـا  محافظـة  تتعـرض 
السـوري،  النظـام  متزايـدة مـن  أمنيـة 
تتمثـل باعتقـاالت وماحقات تسـتهدف 
القياديـني وعنارص املعارضة السـابقني، 
رغـم انضامهـم التفـاق التسـوية الذي 
إىل   ،2018 أيلـول  يف  روسـيا  رعتـه 
جانـب عمليـات االغتيـال التـي تطالهـم 

مـن قبـل مجهولـني.

أسباب وراء الهجرة
معـاون وزيـر اإلدارة املحلية السـابق يف 
للمعارضـة،  التابعـة  املؤقتـة  الحكومـة 
فـاروق أبو حـاوة، أحـد الذين غـادروا 
بعـد  السـوري  الشـال  إىل  مـن درعـا 
أشـهر عى اتفـاق التسـوية مـع النظام 
يف  يقـول،  روسـية،  برعايـة  السـوري 
حديـث إىل عنـب بلـدي، إنـه مل يوقـع 
عـى اتفـاق التسـوية مـع النظـام، لكنه 
فضـل البقـاء يف مدينتـه نـوى بريـف 
أن  قبـل  وعملـه،  منزلـه  حيـث  درعـا 
تحـذره مصـادر مقربـة من النظـام من 
وجـود نيـة العتقالـه مـن قبـل األجهزة 

األمنيـة.
ويوضـح أبـو حاوة أنـه نـزح إىل إدلب 
يف الشـال السـوري هربًا من االعتقال، 
بعد تحريـك دعوى قضائية مـن محكمة 
اإلرهـاب بدمشـق ضـده، والحجـز عى 
ومـن  املنقولـة  وغـر  املنقولـة  أموالـه 

ضمنهـا منزلـه، بحسـب قوله.
طريـق السـفر تـم عـر مهربـني مقابل 
مبالـغ مالية حتـى الوصول إىل الشـال 
السـوري، يف رحلـة وصفها أبـو حاوة 

والخطرة. بالصعبـة 
إن  السـابق  الوزيـر  معـاون  ويقـول 
كثريـن مـن املعارضـني السـابقني يف 
درعـا وقعـوا ضحايـا االتفـاق الـرويس 
املتمثـل بالتسـوية، بعـد تشـديد القبضة 
بدعـاوى  األمنيـة  واملاحقـات  األمنيـة 

مختلفـة مـن األجهـزة األمنيـة.
إىل  املنضمـني  تجـاه  األمنيـة  القبضـة 
بـني  تراوحـت  درعـا  يف  التسـوية 
الدعـاوى  وتحريـك  األمنيـة  املاحقـات 

مـن  الفصـل  أو  تجاههـم،  الشـخصية 
وظائفهـم، أو الحجـز عـى أماكهم من 
قبـل محكمـة اإلرهـاب التابعـة للنظـام 

السـوري.

السفر إلى خارج سوريا فكرة متنامية 
يـر ى كثـر مـن املعارضـني السـابقني 
والعنـارص  القياديـني  مـن  درعـا،  يف 
السـفر  أن  والناشـطني  واملوظفـني 
إىل خـارج سـوريا هـو طريـق النجـاة 
بالنسـبة لهم، يف ظل املضايقـات األمنية 
واالغتيـاالت املتزايـدة منذ العـام املايض.

"أبو سليان"، وهو مدّرس مفصول 
من عمله يف ريف درعا الغريب، يقول 

إنه يفكر جدًيا بالخروج إما إىل الشال 
السوري أو حتى إىل خارج سوريا عن 

طرق التهريب.
ويضيـف املـدرّس لعنـب بلـدي، "ليتني 
سـافرت ضمن القوافل التـي خرجت بعد 
اتفاق التسـوية، فاليوم يطلـب املهرب ما 
يقـارب ألفي دوالر للوصول إىل الشـال 

األمنيـة  املخـاوف  عـن  عـدا  السـوري، 
عـى الطريـق وخاصـة أن املهربني عى 

ارتبـاط مـع النظـام"، بحسـب تعبره.
ويصـف "أبـو سـليان" الواقـع الحايل 
يف درعـا بـ "املريـر والخطر"، موضًحا، 
"معظم الشـباب بـا عمـل ألن أغلبيتهم 
مطلوبـون وال يسـتطيعون املـرور عـى 
والنظـام  الـروس  ووعـود  الحواجـز، 
مل  فاملوظفـون  ورق،  عـى  حـر  هـي 
يعـودوا إىل عملهـم، والقبضـة األمنيـة 
والـزج  االعتقـال  وشـبح  شـديدة 
ياحـق  هاجـس  النظـام  بصفـوف 

الشـباب". معظـم 
عبـد  فـراس  الشـاب  حـال  وكذلـك 
اآلداب،  كليـة  خريـج  وهـو  الكريـم، 
الـذي يفكـر بالسـفر هربًـا مـن الواقع 
الحـايل يف درعـا، رغم مخاطـر الرحلة 

الباهظـة. وتكلفتهـا 
ثاثينـي،  شـاب  وهـو  فـراس،  يقـول 
الشـباب  يدفـع  "مـا  بلـدي،  لعنـب 
للهجـرة هو الواقـع املرير الذي نعيشـه 
يف الجنـوب، يف ظـل دوامـة االغتيـال 
التـي تعيشـها املنطقـة بشـكل يومـي، 
عـى  النظـام  انقـاب  مـن  والهاجـس 
الشـباب". واعتقـال  الهشـة  التسـوية 

السـوري،  النظـام  قـوات  وسـيطرت 
درعـا  محافظتـي  عـى  رويس،  بدعـم 
والقنيطـرة، يف متـوز 2018، مبوجـب 
اتفاقيـة فرضت عـى الراغبني بتسـوية 
تعهـد  وثيقـة  املنطقـة  يف  أوضاعهـم 
ورقـة  معهـا  أُرفقـت  بنـًدا،   11 مـن 
ضبـط للحصـول عى معلومـات تخص 

متويلهـا. ومصـادر  الفصائـل 
يف  مناطـق  شـهدت  ذلـك  وعقـب 
متكـررة،  اعتقـاالت  حـاالت  املحافظـة 
مـا يعـد خرقًـا لبنـود التسـوية املتفـق 

. عليهـا
يف  الشـهداء  توثيـق  “مكتـب  ووثـق 
 125 املـايض،  آب  مـن   3 يف  درعـا” 
وإعداًمـا  اغتيـال  ومحاولـة  عمليـة 
ميدانيًـا، خـال العام األول مـن اتفاقية 
“التسـوية”، أدت إىل مقتل 73 شـخًصا 
 14 نجـا  بينـا  آخريـن،   38 وإصابـة 

االغتيـال. محـاوالت  مـن  شـخًصا 

معارضون سابقون يغادرون درعا بعد عام على التسوية

)AFP( 2018 راية النظام السوري مرفوعة بين أبنية مهدمة في حي درعا البلد - 12 تموز

ما يدفع الشباب للهجرة 
هو الواقع المرير الذي 

نعيشه في الجنوب، 
في ظل دوامة 

االغتيال التي تعيشها 
المنطقة بشكل يومي، 

والهاجس من انقالب 
النظام على التسوية 

الهشة واعتقال الشباب

سـجلت محافظـة درعـا، خـال األشـهر 
قياديـني  ثاثـة  مغـادرة  املاضيـة، 
إىل  السـورية  املعارضـة  يف  سـابقني 
تركيـا ولبنـان واإلمارات، وذلك ألسـباب 
مختلفـة، تنوعـت بـني العـاج والهـرب 

املحافظـة. يف  األمنيـة  الحالـة  مـن 
قياديـة سـابقة  ثاثـة مصـادر  وقالـت 
بلـدي،  لعنـب  بدرعـا،  املعارضـة  يف 
إن القـادة الذيـن غـادروا سـوريا هـم: 
“املعتـز  جيـش  يف  السـابق  القيـادي 
باللـه” أبـو حمـزة طربش، وغـادر إىل 
اإلمـارات، والقيـادي السـابق أبـو عبـد 
اللـه الردان غـادر إىل تركيـا، والقيادي 

مفلـح كنـاين غـادر إىل لبنـان.
أسـباب  أحـد  أن  املصـادر  وأوضحـت 
مغـادرة القياديـني الثاثـة كان الحالـة 
واملتمثلـة  املنطقـة  يف  املرتديـة  األمنيـة 
تطـال  التـي  االغتيـال  حـاالت  بزيـادة 
إىل  املعارضـة،  يف  سـابقني  قياديـني 
جانـب املخـاوف مـن اعتقالهـم يف حال 
عادت القبضـة األمنية للنظـام يف درعا.

بجـوازات  جـرت  السـفر  عمليـات 
القياديـني،  مـن  الثنـني  رسـمية  سـفر 
تهريبًـا  اآلخـر  القيـادي  غـادر  بينـا 

املغـادرات  تلـك  ومتـت  لبنـان،  إىل 
توقعـات  وسـط  املاضيـة،  األشـهر  يف 
بخـروج آخريـن مـن صفـوف الفصائل 
املنظـات  يف  سـابقني  وموظفـني 
وفـق  املنطقـة،  يف  للمعارضـة  التابعـة 

در. املصـا
وسـبق أن غـادر قائـد “غرفـة عمليـات 
البنيـان املرصـوص” يف درعـا سـابًقا، 
جهـاد املسـاملة، إىل اإلمـارات بظـروف 
“غامضـة”، مطلـع العام الحـايل، ضمن 
تفاهـات مـع روسـيا، التـي ضمنـت له 
خاصـة  أمـور  عـدة  إنجـاز  رشط  ذلـك 
باتفاق التسـوية، بحسـب مصـدر مطلع 

تحـدث لعنـب بلـدي يف ذلـك الوقت.
وال تقتـرص الهجـرة عـى قياديـني، بـل 
شـملت موظفـني سـابقني يف املنظـات 
درعـا،  يف  للمعارضـة  التابعـة  املحليـة 
أبرزهـم سـيار الخالـدي، وهـو موظـف 
سـابق يف منظمـة "SRD"، واملوظفـان 
السـابقان يف منظمـة "سـامز" الطبية، 
بعـد  وذلـك  الرفاعـي،  وبـال  إيـاد 
تعـرض بعـض املوظفـني لخطـف مـن 
قبـل مجهولـني قبـل أن يتـم تحريرهـم 

مقابـل أمـوال طائلـة.

قياديون غادروا إلى دول أخرى

جهاد المسالمة مفلح كنانيأبو حمزة ُطرُبش
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عنب بلدي - إدلب

طرحـت حكومـة "اإلنقـاذ" العاملـة يف 
محافظة إدلـب، مرشوًعا يتيـح للنازحني 
عـى  االكتتـاب  السـوري   الشـال  يف 
شـقق يف وحـدات سـكنية جديـدة يف 
تكـون  تركيـا،  مـع  الحدوديـة  املناطـق 

بديـًا عـن املخيـات.
املـرشوع الذي طرحتـه الحكومة، يف 21 
مـن أيلول املـايض، جـاء بهدف إسـكان 
النازحـني يف مشـاريع سـكنية جديـدة 
تعمـل عى إنشـائها يف مناطـق الكلبيت 
والردقـي ومشـهد روحـني، يف ريـف 

الشـايل. إدلب 
يف  الفنيـة  الخدمـات  مديـر  ويقـول 
يف  والخدمـات  املحليـة  اإلدارة  وزارة 

"الحكومـة"، قتيبـة الخلـف، إن املرشوع 
يف  سـكنية  وحـدات  عـن  عبـارة  هـو 
عقـارات أمـاك تابعة للدولـة يف املناطق 
الحدوديـة، "بهدف إسـكان النازحني يف 
مسـاكن تليق بهـم بـداًل من الخيـم التي 
ال تقـي من حـر الصيـف وال مـن برودة 

الشـتاء".
ويضيـف الخلـف، يف حديـث إىل عنـب 
بلـدي، أن للمـرشوع عـدة أهـداف أخرى 
والحـد  العاملـة،  األيـدي  "تشـغيل  كــ 
كرميـة  حيـاة  وتأمـني  البطالـة،  مـن 
الكـوادر  كفـاءات  وإظهـار  للنـاس، 
املحـررة  املناطـق  يف  واإلداريـة  الفنيـة 
وقدرتهـا عـى إدارة املناطـق بإمكانياتها 

وخراتهـا".
 وسـيتم خـال املرحلـة األوىل للمرشوع 

بنـاء 104 كتـل سـكنية، تحـوي 1248 
شـقة سـكنية، إىل جانب محات تجارية 
ومراكـز حيويـة وإدارية وحدائـق، وفق 

. لخلف ا
مرحلـة  مـن  سـتبدأ  املـرشوع  مراحـل   
اختيـار املوقـع وتحديـد حـدود العقـار 
وإعـداد  الطبوغـرايف  املسـح  وإجـراء 
مسـاحة  واختيـار  املعـاري،  املسـقط 
الشقة واملقسـم وعدد الشـقق يف املقسم 
واملائيـة  اإلنشـائية  والدراسـة  الواحـد، 

التنفيـذ. مبرحلـة  انتهـاء  وغرهـا، 
 ويحصـل املكتتـب عـى وثيقـة تخصص 
باملسـكن، يتملكـه مبوجبها، وبعد تسـوية 
وضـع املنطقـة وإفرازهـا، يدفـع تكلفـة 
البنـاء ويثبت ذلـك يف املصالـح العقارية.
لكـن األسـعار الخاصة بالشـقق مل تحدد 

حتـى اليوم، وفـق الخلف.
املسـتفيدين  عـدد  إن  الخلـف  ويقـول 
1248 عائلـة،  مـن املرحلـة األوىل بلـغ 
حاليًـا  يتـم  لإلقبـال  "نظـرًا  ويضيـف، 
مبسـاحة  مجـاور  موقـع  عـى  العمـل 
املرحلـة  إلطـاق  دومنًـا   250 حـوايل 

املـرشوع". مـن  الثانيـة 

دفتر الشروط الفنية للمشروع
يعـرّف املـرشوع السـكني، وفـق دفـرت 
الـرشوط الفنيـة، بأنـه مرشوع إسـكان 
يف  املناطـق  جميـع  مـن  للنازحـني 
يف  موقعـه  ويرتكـز  إدلـب،  منطقـة 
ومشـهد  والردقـي  كلبيـت  مناطـق 
روحـني بريف إدلـب الشـايل، بالقرب 

الرتكيـة. الحـدود  مـن 

املطـروح  السـكني  البنـاء  منـوذج  أمـا 
لاكتتـاب، فهو عبـارة عن بنـاء طابقي 
عـى شـكل وحـدات سـكنية، كل وحدة 
تضـم أربـع شـقق للطابـق الواحد وكل 
شـقة مؤلفة مـن ثـاث غـرف ومنافع، 
متناظرتـني  شـقتني  كل  وتكـون 
الواحـدة  الشـقة  متاثلتـني، ومسـاحة 
مـرتًا   82 إىل  تصـل   "1" النمـوذج  يف 
مربًعـا، بينا تصـل يف النموذج "2" إىل 

77.5 مـرت مربـع.
تتكفـل الجهة املنفذة بإنشـاء األساسـات 
األسـقف  وصـب  واألعمـدة  والقواعـد 
وتصويـن  األدراج  وبيـوت  واألدراج 
السـطح بارتفـاع حـوايل 90 سـنتمرتًا، 
وبنـاء الجـدران الخارجية مـن "البلوك" 
سـنتمرتًا،   15 بسـاكة  اإلسـمنتي 
"البلـوك"  مـن  الداخليـة  والجـدران 
بسـاكة عـرشة سـنتمرتات، إىل جانـب 
واألبـواب،  النوافـذ  وتركيـب  الكسـوة 
والـرصف  واملـاء  الكهربـاء  وإيصـال 

فقـط. الشـقق  مداخـل  إىل  الصحـي 
ودعـت الحكومـة يف إعانهـا النازحـني 
املسـاكن  عـى  بالتسـجيل  الراغبـني 
الطابقيـة، إىل مراجعـة املجالـس املحلية 
وتعبئـة  للتسـجيل  إقامتهـم  أماكـن  يف 
النمـوذج الخـاص باالكتتـاب يف إعـان 
ماليـة  مبالـغ  دفـع  دون  الحكومـة، 
األوىل،  التسـجيل  فـرتة  يف  للمكتتبـني 

الرسـمي. اإلعـان  بحسـب 
ويتيـح اإلعـان للراغبـني مـن النازحني 
بالتسـجيل عـى مسـاكن بنوعـني مـن 
املواصفـات السـكنية، األول هو مسـاكن 
طابقيـة عبـارة عن كتل سـكنية تضم كل 
كتلـة منها أربع شـقق، وكل شـقة مؤلفة 

مـن ثـاث غـرف ومنافع.
أمـا النـوع الثـاين فهـو مسـاكن ريفية 
عبـارة عـن طابق واحـد بسـقف مؤقت، 
وهي شـقق سـكنية كل شـقة منها مؤلفة 
مـن غرفتني ومنافـع، مع فتحة سـاوية 
ومجهـزة  مربًعـا،  مـرتًا   15 بحـدود 

بشـبكات الطـرق والـرصف الصحـي.

مشروع يتيح للنازحين االكتتاب على شقق سكنية في إدلب

مديرية الخدمات الفنية في حكومة اإلنقاذ تجري مسًحا طبوغرافًيا لمنطقة من أجل إنشاء مشروع تسكين النازحين بريف إدلب الشمالي 22 أيلول 2019 .)وكالة أنباء الشام(

افتتاح مركز الدعم النفسي في اعزاز بريف حلب- 11 من أيلول 2019 )المجلس الملحي في اعزاز فيس بوك (

عنب بلدي - ريف حلب

دخلـت تركيـا عى خـط الدعـم النفيس 
يف منطقـة ريـف حلـب الشـايل، عر 
افتتـاح مركـز لتقديـم الدعـم لألطفال، 
بعـد تركيزها عـى املجـاالت االقتصادية 
والصحيـة والتعليميـة يف املنطقة، التي 
الوطنـي"  "الجيـش  لسـيطرة  تخضـع 
وللمجالـس  العسـكرية،  الناحيـة  مـن 

املحليـة مـن الناحيـة الخدمية.
التدخـل الـرتيك كان عـر اإلرشاف عى 
افتتـاح املجلـس املحي يف مدينـة اعزاز 
بريـف حلـب مركـز اإلرشـاد والتوجيـه 
املـايض،  أيلـول  11 مـن  النفـيس، يف 
املجلـس،  رئيـس  بحضـور  بحضـور 
الرتبيـة  مـن  ووفـد  حمـدان،  محمـد 

الرتكيـة.
ويعرف الدعـم النفيس، بحسـب منظمة 
“إحيـاء األمـل”، املتخصصـة يف الدعـم 
للسـوريني  االجتاعـي  النفـيس- 
بأنـه  الحـرب،  مـن  املترريـن 
مجموعـة مـن األنشـطة واالسـتجابات 
حاجـات  تلبـي  التـي  والتدخـات 
النفسـية-  واملجتمـع  واألرسة  الفـرد 
وسـمي  العافيـة،  وتعـزز  االجتاعيـة 
يسـتهدف  كونـه  اجتاعيًـا  نفسـيًا- 

الفـرد وجوانـب عافيتـه املختلفة ومنها 
االجتاعـي. الجانـب 

الدعـم  إىل  تحتـاج  التـي  والرشيحـة 
النفيس بشـكل أسـايس، بحسـب بحث 
خـاص للمنظمـة وصـل إىل عنـب بلدي 
يف وقـت سـابق، هـي التي تضـم أفراًدا 
تعرضـوا لظـروف غـر اعتياديـة، مثل 
الحروب أو الكـوارث أو األزمات الفردية، 

وخاصـة فئـة األطفـال واملراهقني.
وبحسـب تقريـر ملنظمـة األمـم املتحدة 
للطفولة )يونيسـف( يف آب املايض، فإن 
واحًدا مـن كل مثانية أطفـال يف الفصل 
الـدرايس الواحـد يف سـوريا يحتاج إىل 

دعم نفـيس- اجتاعـي متخصص.

األطفال هم المستهدفون
ويعتـر املركز يف اعـزاز األول من نوعه 
بدعـم تـريك، ويعمل عى تغطيـة كامل 
مناطـق ريف حلـب الخاضعة لسـيطرة 
للتعليـم  افتُتحـت شـعب  إذ  املعارضـة، 
مـن  بـدًءا  حلـب،  ريـف  يف  الخـاص 
اعـزاز، وُخصصـت مثاين شـعب صفية 
لـ"التوحـد واإلعاقـة الذهنيـة"، إضافة 
العشـوائية  املخيـات  يف  شـعب  إىل 
والنظاميـة يف صـوران ومـارع، عى أن 
تُفتتح شـعب أخـرى قريبًـا يف اخرتين 

مديـر  أوضـح  مـا  بحسـب  والراعـي، 
نحل. خالـد  املركـز، 

الفئـة  إن  بلـدي  لعنـب  نحـل  وقـال 
املـدارس  يف  األطفـال  هـي  املسـتهدفة 
سـنوات  أربـع  عمـر  مـن  واملجتمـع 
لديهـم  ممـن  عاًمـا   14 عمـر  حتـى 
إعاقـات، وسـيقدم املركز الدعـم النفيس 
باألطفـال  ويهتـم  إليـه،  للمحتاجـني 

املوهوبـني.
املركـز  يف  الفريـق  أن  نحـل  وأضـاف 
يف  مختصـني  مثانيـة  مـن  يتكـون 
علـم النفـس وعلـم االجتـاع واإلرشـاد 
النفـيس، وُدربـوا عـى يـد مختصـني 
أتـراك ملـدة سـتة أشـهر للعمـل ضمـن 
حـرص  عـى  يعمـل  الـذي  املركـز، 
اإلعاقـات الذهنيـة والسـمعية والبرصية 
أطفـال  إىل  إضافـة  والـكام،  والنطـق 
التوحـد، قبـل البـدء بالعمـل مـع هـذه 

املنطقـة. يف  الحـاالت 
ويقـوم الفريـق بجـوالت ميدانيـة بنـاء 
عـى تقارير ترفـع مـن إدارات املدارس، 
بإجـراء  يقـوم  كـا  نحـل،  بحسـب 
اختبـار التعليـم الخاص واختبـار الذكاء 
لتحديـد اإلعاقـة بدقة متناهيـة، وتحديد 
درجتهـا قبل فـرز الطفـل إىل صفوف 

التعليـم الخـاص.

ريف حلب.. مركز جديد للدعم النفسي في اعزاز

تواصل المجالس المحلية التابعة لريف إدلب الجنوبي عملها في أماكن النزوح بالشمال السوري، بعد أسابيع من سيطرة النظام السوري على مساحات واسعة 

من الريف الجنوبي إلدلب.
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فعاليات ومبادرات

حملة مدرستي سر سعادتي في مدرسة الثورة في إدلب - 1 تشرين األول 2019 )منظمة بنفسج فيس بوك(

مركز معارة أرتيق الصحي )مديرية صحة حلب(

عنب بلدي – ريف إدلب

أنشـطتها  "بنفسـج"  منظمـة  بـدأت 
يف  الجديـد  الـدرايس  العـام  السـتقبال 
حلـب  وريـف  وريفهـا  إدلـب  مناطـق 
توعيـة  وحمـات  باحتفـاالت  الغـريب، 
ومسـاعدات تعليميـة آلالف الطـاب يف 

األوىل. الدراسـية  املراحـل 
حملتهـا  خـال  مـن  املنظمـة  وتعمـل 
"مدرسـتي رس سـعاديت" عـى ضـان 
حـق التعليم ملـا يزيـد عـى 6700 طفل 

يف محافظتـي إدلـب وحلـب.
وتشـمل الحملـة مخيمي ملـس وقادمون 
ريـف  يف  وحربنـوش  بسـليا  وقريتـي 
إدلـب الغـريب، ومخيـم عائـدون مبدينة 
سـلقني شـايل إدلـب، وقريـة مصيبني 
جنـويب إدلب، ومدينة تفتناز يف شـالها 
الرشقـي، إضافـة إىل ريـف املهندسـني 

حلب.  غـريب  واألتـارب 
شـهر  خـال  املسـتمرة  الحملـة،  تقـام 
ترشيـن األول، بهـدف التوعيـة والدعـوة 
لتعبئـة املؤسسـات املدنيـة واملجتمعـات 
واملنظـات،  املانحـة  والجهـات  املحليـة 
حسـبا ذكـرت يف خطتهـا التـي اطلعت 
عليهـا عنب بلـدي، مع العمل عـى تعبئة 
املـوارد وإدخال ابتكارات لتحسـني نوعية 

البيئـة التعليميـة عـى املـدى الطويل.

دعم ونشاط داخل املدرسة وخارجها
نفـذت املنظمـة أوىل خطـوات الحملـة 
يف مدرسـة "الثـورة" يف إدلـب بداية 
قـال  حسـبا  الحـايل،  األول  ترشيـن 
املنظمـة،  يف  الحايـة  برنامـج  مديـر 
بلـدي،  لعنـب  رسمينـي،  إبراهيـم 
وتضمنـت أنشـطتها اسـتقبال األطفال 
يف باحـة املدرسـة، مـع الرسـم واللعب 
واملسـابقات، وتزيني الصفـوف وتوزيع 
عـى  والحلـوى  والقرطاسـية  الكتـب 

األطفـال.
ووضعـت القواعـد املدرسـية للطـاب، 
مـن خـال توزيعهـم عـى الصفـوف 
وتشـكيل مجلـس طـايب بهـدف نقل 
مقرتحاتهـم إىل مدرسـيهم، وإرشاكهـم 
بالخطـط املدرسـية، مـع دعـوة أوليـاء 
األمور للمدرسـة وتشـكيل مجلـس لهم.
إىل  املقبـل  األسـبوع  الحملـة  وتتجـه 
مخيـم ملـس، مجهـزة بسـيارة متنقلة 
متنقلـة،  ومكتبـة  عـرض،  جهـاز  مـع 
وتنفيـذ  للمتابعـة  فريـق  يرافقهـا 
لألطفـال،  والحايـة  الدعـم  أنشـطة 
مـع إجـراء اختبـار "آيـرس" لألطفـال 
الذيـن ال يسـتطيعون القـراءة، وتوزيع 
املدرسـة،  ألهميـة  توعويـة  منشـورات 
مـع تبيـان مواقـع املـدارس والخدمات 

فيهـا. املتوفـرة 

استجابة طارئة
تقـام الحملة ضمـن خطة "االسـتجابات 
الطارئـة لألطفال املوجودين تحت شـجر 
الزيتـون" حسـبا قـال مديـر برنامـج 
الحاية يف "بنفسـج"، إبراهيم رسميني، 
وتعليميـة  ترفيهيـة  أنشـطة  وتتضمـن 
الرياضيـة  األلعـاب  مثـل  مسـتمرة، 
املاراثونيـة ومسـارح الظل، التـي تقيمها 
املنظمـة لضان عدم انقطـاع األطفال عن 

التعليـم يف املخيات العشـوائية املنترشة 
يف ريـف إدلـب الشـايل والغـريب.

وأضـاف رسمينـي أن املنظمـة وضعـت 
خطة لتدريـب اليافعني، من سـن 15 حتى 
18 عاًما، من سـكان املخيات العشـوائية، 
عى نشـاطات الحاية والطوارئ، ليتمكنوا 
مـن حايـة أنفسـهم وعوائلهـم يف حـال 

حصول حـوادث أو كـوارث.
وكانـت األمـم املتحـدة قـد قـدرت، مـن 

تنسـيق  مكتـب  أصـدره  تقييـم  خـال 
الشـؤون اإلنسـانية )أوتشـا( يف 25 مـن 
أيلـول املـايض، حاجـة 150 ألـف طفـل 

لخدمـات التعليـم الفوريـة.
وأشـارت األمـم املتحـدة إىل أهليـة نصف 
املـدارس املتوفـرة للعمل فقـط، مع وجود 
عجـز عن تلبية االحتياجـات، نتيجة نقص 
التمويـل املطلوب وغياب األمن يف شـال 

غريب سـوريا.

"مدرستي سر سعادتي" 

حملة لتشجيع تمويل التعليم في الشمال السوري

عنب بلدي - ريف حلب 

يف  الصحـي  املركـز  عـن  الدعـم  توقـف 
قريـة معـارة األرتيق، رشقـي منطقة جبل 
حلـب،  غـريب  شـال  الواقعـة  سـمعان، 
مهـدًدا بحرمـان آالف املسـتفيدين شـهريًا 
مـن خدماتـه، إال أن طاقمه مـن املعالجني 
واملمرضـني آثـروا تقديم خدماتهـم تطوًعا 

الحل. بانتظـار 
تلقـى مدير املركـز الصحي، يوسـف مهنا، 
أيلـول  مـن   30 الدعـم يف  توقـف  خـر 
الطبيـة  الجمعيـة  طريـق  عـن  املـايض 
السـورية األمريكية )سـامز(، التـي كانت 
املسـؤولة عـن إيصـال الدعـم مـن منحـة 
 ،)GIZ( املنظمـة األملانيـة للتعاون الـدويل

املقدمـة ملديريـة صحـة حلب.
أثار الخر اسـتغرابه، فبموجبه سـيقترص 
القسـم  يف  الصحيـة  للمراكـز  الدعـم 
الرشقـي مـن منطقـة جبـل سـمعان عى 
مركـزي عنـدان وحريتـان، وعنـد سـؤاله 
"تقييـم  اإلجابـة  "كانـت  السـبب  عـن 
عـدد  أن  رغـم  املنطقـة"،  يف  االحتيـاج 
سـكان املنطقـة يزيد عى 70 ألف نسـمة، 

حسـبا قـال مهنـا لعنـب بلـدي.

خدمات مستمرة.. "دون المستوى 
المطلوب"

يضـم املركـز الصحـي يف قريـة معـارة 
األرتيـق عيـادة داخليـة وعيـادة نسـائية، 
تقـدم  صيدليـة  مـع  لإلسـعاف  وقسـًا 

الـدواء مجانًـا، وهـو مجهـز بالكامـل من 
جهـاز "إيكـو" لفحـص القلـب باملوجات 

الصوتيـة، وأجهـزة طبيـة أخـرى.
وقـدم املركـز خدماته حسـب آخـر إحصاء 
يف شـهر أيلول لثاثـة آالف مسـتفيد، مبا 
يعـادل 120 مسـتفيًدا يف اليوم، حسـبا 

قـال مدير املركـز، يوسـف مهنا.
يعمـل يف املركـز طبيـب يف اختصـاص 
عـام، وطبيب مختـص بالجراحـة العامة، 
أعلنـوا  وممرضـان،  قانونيـة،  وقابلـة 
جميعهـم اسـتمرار عملهم تطوعيًـا، إال أن 
تأمـني التكلفـة التشـغيلية للمركـز متثـل 
تحديًـا، بحسـب مهنا، رغم حصـول املركز 
الطاقـة  مـن  املسـتمدة  الكهربـاء  عـى 
مـن  مقدمـة  سـاعة   24 ملـدة  الشمسـية 

"بنفسـج". منظمـة 
وأضـاف مهنـا أنـه ومـع اسـتمرار تقديم 
تكـون  "لـن  أنهـا  إال  الطبيـة  الخدمـات 
بعـض  العتـذار  املطلـوب،  باملسـتوى 
عمـل  وتحديـد  املتابعـة،  عـن  األطبـاء 
أسـبوعيًا،  بيومـني  النسـائية  العيـادة 
وبشـكل تطوعـي مـن القابلـة وممريض 

األوليـة". اإلسـعافات 

هواجس توقف الخدمات الطبية
األرتيـق  معـارة  قريـة  سـكان  يخـى 
توقـف العمل يف املركز، مـع النقص الطبي 
الـذي تعانيـه املنطقـة، التي ال متلك سـوى 
نقـاط طبية صغـرة ال قدرة لهـا عى تلبية 
االحتياجات، حسـبا قـال محمـود الحرح، 

من سـكان القريـة لعنـب بلدي.
وأشـار الحـرح إىل أن املركـز املوجـود يف 
القرية مل يكن خاًصـا بأهلها فقط، فخدماته 
كانـت مفتوحـة ألهل القـرى املجـاورة مثل 
بابيـص وياقد العدس وداعـل، وكان مرىض 
القلب والداخليـة والحوامل من مسـتفيديه، 

ويحصلـون عى الـدواء املجـاين منه.
وكانـت األمـم املتحدة قـدرت احتيـاج 13.2 
مليون شـخص للرعاية الصحية يف سوريا، 
مع تحديد نسـبة االحتيـاج للخدمات الطبية 
مـن  بأعـى  لحلـب  الرشقـي  الشـال  يف 

املتوسطة.

وتعـاين األمـم املتحدة مـن نقـص التمويل 
وتراجـع تلبية طلباتها لتقديـم اإلغاثة خال 
عـام 2019، إذ مل تتلـقَّ سـوى %27.5 من 
التمويـل حتـى 29 مـن آب، وفًقـا لخدمـة 
الشـؤون  تنسـيق  ملكتـب  املـايل  التتبـع 

)أوتشـا(. اإلنسـانية 

رغم توقف الدعم..

المركز الصحي في معارة األرتيق شمالي حلب 
يواصل خدماته 
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إبراهيم العلوش

يف الثالثني من أيلول ومبناسبة 
الذكرى الرابعة لالجتياح الرويس 

لسوريا )30 من أيلول 2015(، 
وقفنا أمام الربملان األورويب يف 

سرتاسبورغ احتجاًجا عىل استمرار 
االحتالل الرويس لبلدنا، فليس 

لدينا نحن الالجئني ما نؤثّر به عىل 
األحداث يف سوريا إال قدرتنا عىل 

التجمع والظهور أمام العامل.
أمام املبنى العايل للربملان األوريب 

وقفنا نشاهد األشجار املزروعة يف 
أعاله، ونرى النواب الذين خرجوا 

لتوهم من جلسات الحوار، والسياح 
الذين يطوفون ملشاهدة مبنى الربملان 

الذي يعترب عماًل معامريًا فريًدا، 
باإلضافة إىل كونه رمزًا من رموز 

الدميقراطية يف العامل.
بدأ الناشطون القالئل بالتوافد، 

وأشارت لنا دورية البوليس إىل املوقع 
الذي يجب أن نقف عنده فوق الجرس، 

وارتفعت راية الثورة وصور القصف 
الرويس لعل العامل يسمع معاناة 

أهلنا يف الداخل.
 لن يسمع العامل تأوهات املعتقلني 

واملعذبني السوريني إن مل نقف أمام 
العامل ونتحدث إليه بلغة الصورة التي 
صارت أبلغ طريقة للتعبري يف عرص 

امليديا، خاصة أننا ال نزال ال نتقن 

لغات املجتمعات املضيفة وال نستطيع 
التحدث إىل التلفزيونات، وال إىل 

وسائل اإلعالم االجتامعية بلغتها، 
وهذا ينتظر الجيل الثاين من الالجئني 
إن ظلوا قادرين عىل الدفاع عن سبب 

اقتالعهم واقتالعنا من وطننا.
توارى بعض املوجودين عن الظهور 

أمام الكامريا ووقف يف الضفة 
األخرى لالحتجاج أمام الربملان 

األورويب ألسباب حاولوا رشحها، 
لكن من املؤكد بأن هذا التواري 

سيحرمهم وسيحرمنا من رؤية بلدنا، 
ومن نرصة شعبنا املختنق تحت نري 

االحتالل الرويس واإليراين باإلضافة 
إىل بربرية نظام الرباميل.

قد ال يستطيع الالجئون يف تركيا 
ويف لبنان ويف األردن تنظيم وقفات 

احتجاجية أمام السفارات واملواقع 
الدبلوماسية، ولكن ليس هناك من 

عذر يربر تقاعس الالجئني يف أوروبا 
عن التجمهر مرة يف الشهر أمام 

سفارة أو قنصلية أو حتى يف ساحة 
عامة ورفع شعارات وقف التدمري، 

ووقف التعذيب ووقف تجريب 
األسلحة الروسية عىل السوريني.

لقد انخرط كثري من الالجئني 
السوريني يف الحياة الجديدة، ومل 

يعودوا قادرين عىل إيجاد الوقت 
الالزم وال الرغبة التي تدفعهم 

للوقوف ساعة يف كل شهر أو يف كل 
عدة أشهر ملرة واحدة، خاصة أن كثريًا 

من الناشطني يرتفعون اليوم عن 
الظهور، ويجدون أنفسهم أكرب من 

ذلك، ويربرون ألنفسهم هذا التقاعس 
بتاريخهم الثوري والتنسيقي وما 

إىل ذلك، ما انتهى بهم يف عزلة عن 
أبناء بلدهم وعن مطالب املعذبني يف 

سوريا، فعقدة االنتقال إىل القيادة 
القومية التي وّرثها البعث هيمنت 

عىل كثري من ناشطي الثورة الالجئني 
يف أوروبا وصاروا يتكربون عىل 

الظهور مع الشباب ومع الالجئني 
الجدد ومع منارصي الشعب السوري 

من أبناء البالد األوروبية الذين 
يتعاطفون مع عذابات السوريني 

بشكل دائم.
الظهور أمام قنصلية روسية أو أمام 
سفارة أو يف ساحة عامة ومطالبة 

العامل بعدم نسيان عذابات السوريني، 
أهم بكثري من تداول الفيديوهات التي 
تتحدث عن املؤامرات، وعن قرب نهاية 

هذا البلد أو ذاك، مع اإللحاح عىل 
نرش الفيديو وتعميمه من أجل نرصة 
الوطن والدين والتاريخ وما إىل ذلك 
من حامسات ال تستحق من صاحب 

الفيديو الظهور أمام العامل ومطالبته 
باعتبار السوريني برشًا وشعًبا يريد 

الحرية والكرامة.
لن تسمح روسيا للسوريني بالعودة 

إال من البوابة املخابراتية، ولن 
تسمح لالجئني حتى بحق االنتخاب 
والتصويت، وذلك انتقاًما من الغرب 

الذي منع الالجئني الجورجيني 
واألوكرانيني يف روسيا من االنتخاب، 

هذا إذا انتهت يوًما ما إجراءات األمم 
املتحدة إىل مثل هذه االنتخابات، 

خاصة أن الروس ال يزالون يعتربون 
أن كل معاريض األسد هم عمالء 

للغرب. 
الروس يعتربون أنفسهم ماليك 

سوريا وهم من يقرر قبول رجوع هذا 
السوري أو ذاك، وما دام السوريون 

غري قادرين عىل الوقوف أمام 
سفارات وقنصليات روسيا يف طول 

أوروبا كل أسبوع مرة، وما داموا غري 
قادرين عىل إحراجها أمام الشعوب 
األوروبية وأمام العامل فهم لن يروا 

وطنهم املحتل، فالقرار للمندوب 

السامي الرويس يف حميميم، وهو 
لن يتكرم عىل أحد بقبوله ليعود أو 

حتى ليزور بلده ما مل يتم إرغامه 
عىل ذلك. 

روسيا اليوم هي صاحبة القرار حتى 
يف كتابة الدستور الجديد، وهي التي 

سترشعنه برضا أمرييك، وستضع 
اسمها فيه إن تطلّب األمر لضامن 

وجودها الدائم يف سوريا، وبعدها 
لن يهم إن بقي بشار األسد أو إن 
تم استبداله، فاعتامدها هو عىل 

فروع املخابرات، وعىل أجهزة القمع، 
وهي لن تعامل السوريني بكرامة 

وبحرية ما دامت تجعل من سوريا 
ميدانًا لتجارب أسلحتها وصواريخها، 
وآخرها تجربة منظومة S-500 التي 

أعلنت عنها خالل األسابيع املاضية.
مثة سوريون ال يزالون قادرين عىل 
االحتجاج يف أوروبا ومل يستسلموا 

لليأس وعدم الجدوى وال االكتفاء 
بشتم العامل أو بتحليل املؤامرة 

الكونية عىل الدين، وعىل الوطن، 
وعىل الكنبة التي مل يتزحزحوا عنها 

طوال السنوات السابقة.
كثري من األفراد الشجعان ال يزالون 

يقفون أمام القنصليات الروسية 
أو يف الساحات األوروبية وحدهم 

ومل يغيبوا، وهم ينتظرون منا أن 
نطّور هذه الوقفات إىل ظاهرة 

سياسية تنطلق من كل مدينة أوروبية 
باتجاه موسكو، فلغة االحتجاج يف 

أوروبا تعترب لغة راقية ومحرتمة 
وتحاول روسيا تجنب اإلحراج أمام 
األوروبيني، فهل نعاود الظهور يف 
الساحات والوقوف أمام السفارات 

ويف امليادين األوروبية كل شهر مرة؟ 
الشتاء قادم والربد سيطعن أجساد 

املعتقلني العارية، وسيقتل الالجئني 
الذين هربوا من القصف الرويس إىل 

العراء.. فهل يستطيع مليون الجئ 
سوري يف أوروبا أن يحشدوا ألف 

متظاهر كل شهر؟

أسامة آغي

تزامن طرُح مبادرة "الجمهورية 
السورية االتحادية" مع اإلعالن 

عن اقرتاب عمل اللجنة الدستورية، 
التي ُولدت بعد مخاض طويل. هذه 

املبادرة قد تكون محاولة الخرتاق 
مشهد الرصاع السوري من بوابته 
األكرث حساسية، وهي االعتقاد أن 

نظام حكم فيدرايل يف سوريا، يحّقق 
مخرًجا ممكًنا لوضع الرصاع من 

سياقه الحايل إىل سياق جديد.
هذا االعتقاد يتجاهل حقائق 

متعددة يف الواقع، ويف مقدمتها 
جوهر الرصاع. فمشكلة السوريني 

هي الخالص من نظام االستبداد 
السيايس، والبحث عن كيفية 

ملموسة، ميكن بواسطتها تحقيق 
انتقال سيايس، ينتج عنه نظام حكم 

دميقراطي، يُعيُد ترتيب أولويات وحدة 
السوريني، ووحدة ترابهم الوطني.

إّن القول بـ "بناء دولة حديثة تحت 

نظام الالمركزية، دولة اتحادية 
تتكّون من أقاليم مرتبطة بالسلطة 

املركزية ذات السيادة.. دولة متعددة 
القوميات واإلثنيات"، يُظهُر األمر 

وكأن الرصاع السوري هو رصاع بني 
املكونات السورية، وليس رصاًعا 
بني نظام استبدادي قهر جميع 

هذه املكونات بطرق مختلفة. وهذا 
ما يدعو إىل التساؤل، لفهم البعد 
الحقيقي ملثل هذه املبادرة بشكل 

موضوعي.
ونستطيع القول، إّن هذه املبادرة 
تريد أن تلتقي مع اتجاه سيايس 

محّدد، وتحاول مغازلته من خالل 
فكرة )دولة اتحادية تتكّون من 

أقاليم مرتبطة بالسلطة املركزية(، 
دون النظر بشكل واقعي إىل طبيعة 

الرصاع املستمر عىل األرض السوريّة، 
ودون تحديد مصالح القوى املنخرطة 

يف هذا الرصاع، وتحديًدا القوى 
اإلقليمية والدولية، فالرصاع مل يعد 

رصاًعا سوريًا– سوريًا محًضا، 
بل صار تكثيًفا ملصالح مختلفة 

ومتعارضة بني قوى إقليمية ودولية، 
إضافة إىل مصالح الشعب السوري، 

وهذا يرتّب عىل القوى السياسية 
السورية رؤية وطنية عريضة، 

لتحقيق مهام املرحلة، وليس مجرد 
طرح مبادرات شبع منها السوريون 

خالل سنوات الثورة والرصاع مع 

النظام السوري.
إّن الدعوة إىل "الجمهورية السورية 

االتحادية" وفق معطيات املبادرة 
املطروحة هي دعوة للفت انتباه قوى 
دولية، تجد يف الفيدرالية حالًّ للرصاع 

يف سوريا. وهذه الدعوة هي أيًضا 
محاولة لاللتقاء مع قّوة سياسية 

عسكرية موجودة عىل األرض، 
هي قوات حزب الـ PYD يف لحظة 

مفصلية، هي مرحلة انطالق عمل 
اللجنة الدستورية، ومقاربة تنفيذ 

القرار 2254.
هذه الدعوة هي حق دميقراطي 

مرشوع ألصحابها، ولكن هذا الحق ال 
يعني البّتة أن املبادرة هي قاعدة للحل 
السيايس وشكله يف سوريا. وميكن 
االستدالل عىل هذه الرؤية من خالل 

مخاض والدة اللجنة الدستورية، التي 
بقي الرصاع حول بنيتها ومهامها 
مستمرًّا قرابة مثانية عرش شهًرا.
كذلك كان من املمكن الدعوة إىل 
عقد مؤمتر وطني واسع، ميّثل 

السوريني بكل أطيافهم، من أجل 
تحصني عمل هيئة املفاوضات، 

أو فريقهم يف اللجنة الدستورية. 
هذا املؤمتر لو تّم بذل الجهد لعقده، 

من أجل الخروج مبحددات وطنية 
وثوريّة، كان سيشكّل تعبريًا عن 

الحّد األدىن ملصالح الشعب السوري 
وثورته، وكان سيشكّل قوة ضغط 

االتجاهات، سواء حيال  متعددة 
فريق املعارضة املفاوض، أو حيال 

عىل  املختلفة  الدولية  الضغوط 
تنازالت  تقديم  بغية  املعارضة 

جوهريـة، لن تخدم أفق الثورة، التي 
ذهب ضحيتها مئات آالف الشـهداء.
لقـد غاب عن ذهن أصحاب املبادرة 

أّن الرصاع السوري يف وضعه 
الراهـن هو تعبري يف جزء كبري منه 

عـن مصالح إقليمية ودولية يف 
سوريا، وهذا يتطلب وضع رؤية 

املختلفة،  االحتالالت  إلنهاء  وطنية 
وإيجاد الوسائل واألدوات التي تساعد 

عىل إنهاء هذه االحتالالت، والعمل 
عىل تحديد األولويات الوطنية.

لقد غـاب تحديد مفهوم الالمركزية 
يف "املبادرة"، فالالمركزية هي 

الالمركزية  منها  متعددة،  حاالت 
السياسية،  والالمركزية  اإلدارية، 

الخ. وهذا  الجغرافية،  والالمركزية 
يعتـرب تغييًبا مقصوًدا لطبيعة 

الالمركزيـة التي تعنيها "املبادرة"، 
رغم أن السـياق يقود إىل أن ما 

الالمركزية  تريده "املبادرة" هو 
السياسـية، وهذا يفتح الباب إىل 

خطر يهّدد وحدة سوريا.
مل تقـل "املبادرة" كيف ميكن إقناع 

السورية  السياسية  القوى  أوسع 
بهـذه الرؤية، وما ينتج عنها الحًقا، 

املبادرة تريد نظاًما  فإذا كانت 

يفرتُض  فهذا  المركزيًا سياسًيا، 
برملانات وحكومات محلية،  وجود 

تتوافق ومفهوم  ذات صالحيات 
الالمركزية السياسـية. وهو يعني 

السورية  املعارضة  جهد  تشتيت 
بعموميتهـا، التي ترّص عىل تنفيذ 

 .2254 جوهر القرار الدويل 
فليـس صحيًحا إرضاء الجزء األصغر 

من املعارضة عىل حساب الجزء 
األكرب، ولكن الصحيح هو إيجاد 

مربعـات توافق وطنية، تحافظ عىل 
وحدة سوريا، ووحدة شعبها، ضمن 
التنوع يف املكونات، والحفاظ عىل 

للجميع.      الثقافية  الحقوق 
إّن التفكـري الجدي البعيد عن 

الالمعقولية السياسـية يتطلب إطار 
عمل وطني واسـع، قد تكون الدعوة 
إىل عقد مؤمتر ميّثل كّل السـوريني 
حاجة رضورية ملنع تقديم تنازالت 

جوهرية، تسـمح بإعادة إنتاج نظام 
بجوهر  التفريط  ومتنع  االستبداد، 
االنتقال السـيايس، الذي نّص عليه 

.2254 القرار 
فهل يذهب السوريون إىل 

الدعوة إىل خلق إطار عمل 
وطني دميقراطي عريض، 

خـارج التحاصص األيديولوجي 
والحزبـوي الضّيق؟ هذا ما 

ينتظره الشـعب السوري من قواه 
والثورية. السياسية 

رأي وتحليل

من ستراسبورغ إلى موسكو

الفيدرالية في سوريا.. 
الغوص في الالمعقول السياسي

قاعدة حميميم العسكرية الروسية في الالذقية )ريانوفوستي(

https://www.enabbaladi.net/archives/332925
https://www.enabbaladi.net/archives/332920
https://www.enabbaladi.net/archives/332925
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إعداد:
رهام األسعد
ضياء عودة

محمد حمص
ميس حمد

من دمشق إلى إدلب إلى الحسكة

أسر سورية منهكة
السـيطرة  حـدود  تقّسـم  بينـا 
ثالثـة  إىل  السـورية  األرايض  عـى 
سـاكنيها  عـى  وتفـرض  أجـزاء، 
إجباريـة،  أو  اختياريـة  انتـاءات 
وقوانـن تختلـف باختـالف الجهـات 
يف  السـوريون  يجتمـع  املتحكمـة، 
كامـل جغرافيـا بلدهـم عـى اللـرة، 
كعملـة تحـدد حالتهـم االقتصاديـة، 

ومـؤرش لقياس مسـتواهم املعييش.
عـى  السـورية  اللـرة  حافظـت  إذ 
تجـاري  تبـادل  كوحـدة  دورهـا 
نقديـة رئيسـية يف سـوريا كاملـة، 
يف  الكبـر  االنخفـاض  وأثّـر 
السـورين،  عمـوم  عـى  قيمتهـا 
مسـتوى  بانخفـاض  اقرتانـه  مـع 
الدخـل، األمـر الـذي فـرض تبـدالت 

الطبقـة  معهـا  غيبـت  اقتصاديـة، 
السـوري. املجتمـع  عـن  الوسـطى 
يف  املعيـيش  املسـتوى  تراجـع 
سـوريا منـذ عـام 2011 حتـى اآلن، 
مـع تراجـع اقتصـاد البلد إثـر رصاع 
األمـر  املاضيـة،  الثانيـة  األعـوام 
اضطراريـة،  بدائـل  خلـق  الـذي 
وفـرض أمناطًـا اسـتهالكية جديـدة 

سـوريا. داخـل  السـورين  عـى 
امللـف  هـذا  يف  بلـدي  عنـب  ترصـد 
للسـورين  املعيشـية  الحالـة 
الثـالث  السـيطرة  مناطـق  يف 
النظـام  حكومـة  حيـث  الرئيسـية، 
قواتهـا،  سـيطرة  مناطـق  يف 
واملؤقتـة"  "اإلنقـاذ"  وحكومتـي 
فصائـل  سـيطرة  مناطـق  يف 

السـوري،  الشـال  يف  املعارضـة 
تسـيطر  حيـث  الذاتيـة"،  و"اإلدارة 
الدميقراطيـة". سـوريا  "قـوات 

كـا تحـاول تسـليط الضـوء عـى 
ثبـات  لتعويـض  السـورين  بدائـل 
مـع  تراجعـه،  أو  الدخـل  قيمـة 
األسـعار،  يف  الكبـر  االرتفـاع 
العملـة. قيمـة  وانخفـاض 

https://www.enabbaladi.net/archives/332885
https://www.enabbaladi.net/archives/332885


عنب بلدي - السنة الثامنة - ملف خاص10
العدد 398 - األحد 6 تشرين األول/أكتوبر 2019

والـده معتقـل ووالدته تعيـل األرسة رغم 
مرضهـا، أمـا هـو فينتظر فرصـة عمل 
يتحـدث  بسـيط"،  بأجـر  "ولـو  ثابتـة 
الشـاب محمد مصطفى حاج سـليامن، 
من بلدة حـاس يف ريف إدلـب الجنويب، 
عـن ظـروف "مزريـة" تعيشـها أرسته 
املكونـة مـن سـتة أفـراد، لتأمـني قوت 
يومهـا والخـالص نهايـة كل شـهر دون 
أن ترتتـب عـىل األرسة ديـون يصعـب 

الحًقا. سـدادها 
أعبـاء النـزوح مـن بلـدة حـاس إىل بلدة 
آفـس، التابعـة ملنطقة رساقـب يف ريف 
إدلـب الرشقـي، فاقمت حالـة أرسة حاج 
سـليامن، التـي زاد عىل همومهـا إيجار 
منـزل يف منطقـة رساقـب، وقلة فرص 
العمل وغالء أسـعار املواد األساسـية يف 
املنطقـة، حسـبام قـال االبـن األكرب يف 
العائلـة، محمـد مصطفى، لعنـب بلدي.

محمد مصطفى )23 عاًما(، يسـهب يف 
الحديث عن سـوء الظروف التي تعيشها 
أرستـه، إذ ال يـزال يبحث هـو وأخوه عيل 
)20 عاًمـا( عـن فرصة عمل ثابتـة "ولو 
بأجـر زهيـد"، وغالًبـا مـا يجـدان عماًل 
مؤقًتـا يف مجـاالت متعددة تحت اسـم 
أجـوًرا  فيهـا  يتلقـون  حـرة"،  "أعـامل 

بسـيطة لقاء عملهـم أليام معـدودة.

نساء يعْلن.. وأخريات يسندن
دفعـت مصاعب املعيشـة بوالـدة محمد، 
التي ال يـزال زوجها معتقاًل يف سـجون 
النظام السـوري منذ سـبع سـنوات، إىل 

النهـوض بأرستهـا قـدر مـا تسـتطيع، 
فهي رغـم معاناتها مـن آالم "الديسـك" 
يف ظهرهـا، تعمـل يف مركـز طبـي يف 
منطقـة رساقب بريف إدلـب، التي نزحوا 

إليها قبل أشـهر، لقـاء راتـب ثابت.
الثالثينيـة  مصطفـى،  حـج  سوسـن 
املقيمـة يف مدينة القامشـيل مبحافظة 
الحسـكة، تعمل أيًضا براتب ثابت، ورغم 
أنـه ال يتجاوز 60 ألف لرية سـورية )100 
دوالر تقريًبـا(، لكنه يعيل أرستها املكونة 

مـن والدتها وشـقيقتها، ليىل.
"الـرب  جمعيـة  يف  سوسـن  تعمـل 
والتقـوى" املرخصة مـن حكومة النظام 
الذاتيـة" التـي  السـوري، ومـن "اإلدارة 
تعنى بشـؤون املنطقة عموًمـا، وفق ما 

قالتـه لعنـب بلدي.
والـدة سوسـن سـيدة مسـنة، تبلـغ 83 
عاًمـا، وتعـاين مـن مـرض يف القلـب 
تعبهـا  ويزيـد  الضغـط،  ومشـاكل يف 
صعوبة تأمني أدويتها بشـكل مسـتمر، 
نتيجـة ارتفـاع أسـعارها، رغـم أن ابنها 
املغـرتب يرسـل للعائلـة شـهريًا مبلًغـا 
"بسيطًا" كل شهر "يسـند" جزًءا يسريًا 

مـن مصاريـف األدويـة.
وبينـام تعمل سوسـن مبفردهـا إلعالة 
أرستها، تتشـارك نسـاء أخريات مع أفراد 
من عائالتهن مسـؤولية العمل، وتغطية 
مصاريـف املنـزل والعائلة، لالبتعـاد بها، 

قدر اإلمـكان، عن حـدود الفقر.
أبـو عبـدو، املقيـم يف مدينـة دمشـق 
)رفـض نـرش اسـمه الرصيح ألسـباب 

أمنيـة(، َقِبـل "ُمرغـاًم" بعمـل زوجتـه 
خـارج املنزل، وفـق ما قاله لعنـب بلدي، 
كـون دخله ال يكفـي احتياجـات عائلته 

املكونـة مـن سـتة أشـخاص.
كبائـع  األربعينـي  عبـدو  أبـو  يعمـل 
مأكـوالت يف حي بـرزة، رغـم أنه يحمل 
تعمـل  بينـام  الهندسـة،  يف  شـهادة 
زوجته يف إحـدى الدوائر الحكومية منذ 
خمسـة أعوام، فضيق العيـش يف مدينة 
كدمشـق، وعدم كفاية الدخل الشـهري، 
"يجربنـا عـىل القبـول مبا ال نقبـل به"، 

يقـول أبـو عبدو.

على حد "الكفاف"
يغطـي مـا يجنيـه أبو عبـدو مـن عمله 
إىل جانـب راتب زوجتـه أجرة محله الذي 
ال تتجـاوز مسـاحته مرتيـن مربعـني، 
اليوميـة،  األربـع  بناتـه  ومصاريـف 
والكهربـاء،  كاملـاء  أخـرى  وخدمـات 
"تجعلنـي أعيش وعائلتـي يف الكفاف".
وال تتجـاوز يوميـة أبـو عبـدو من عمله 
خمسـة آالف لـرية سـورية، ويضطر يف 
بعـض األحيـان، بحسـب ما قالـه لعنب 
بلـدي، إىل بيـع "السـندويش" لعنـارص 
ين،  الحاجز العسـكري يف منطقتـه بالدَّ
"بعضهـم يـأيت قـرار نقلـه إىل نقطـة 
عسـكرية أخـرى، فأبقـى دون مـال يف 

كثري مـن األحيـان".
وتحتاج األرسة السـورية وسطًيا إىل 93 
دوالًرا أمريكًيـا كل شـهر، أي مـا يعـادل 
58 ألـف لـرية سـورية، بحسـب موقـع 

"NUMBEO" املتخصص بحساب تكلفة 
العيش حـول العامل، يف آخـر تحديث له، 

يف ترشيـن األول الحايل.
يف  املقيـم  مصطفـى،  محمـد  لكـن 
رساقـب، يقـول إن عائلتـه تحتـاج إىل 
مـرصوف ال يقل عـن 300 دوالر شـهريًا 
)مـا يعادل 192 ألف لرية سـورية(، بينام 
ال يصل دخلـه إىل 100 دوالر يف أحسـن 

الظـروف واألحـوال، عـىل حـد تعبريه.
ين  نتيجة ذلك، تضطـر األرسة للرشاء بالدَّ
من محـال األغذية بشـكل متكرر لتوفري 
متطلباتهـا، باإلضافة إىل االسـتدانة من 
بعـض املعـارف، ثـم سـداد الديـن حـني 
يتوفـر عمل مؤقـت ملحمـد وأخيه عيل.

اإلجـراءات  بعـض  العائلـة  تتبـع  كـام 
اسـتخدام  توفـري  مثـل  التقشـفية، 
مـن  االسـتفادة  وتقليـل  الكهربـاء 
الخدمات قدر اإلمـكان، لتقليل فواتريها.

أيًضـا  ووالدتهـا  وشـقيقتها  سوسـن 
يتبعـن إجـراءات تقشـفية، بحسـب ما 
أكدتـه سوسـن لعنب بلـدي، فـال يأكلن 
أي نوع مـن أنواع اللحـوم، ويعتمدن يف 
قوتهن عىل األطعمة الخفيفـة من ألبان 
وبقوليـات يصنعن منهـا وجبتني فقط 

لـكل يوم.

"القادم أصعب"
إىل جانـب الظـروف املعيشـية الصعبـة 
التـي تكابدهـا األرس السـورية الثـالث، 
يف دمشـق وإدلـب والحسـكة، يجمعها 
الخـوف من املسـتقبل، إذ ال يـرى أفرادها 

مـؤرشات تفيـد بانفـراج أحوالهم عىل 
القريب. املسـتوى 

يف  مصطفـى  وعـيل  محمـد  أرسة 
تضـم  إدلـب،  بريـف  رساقـب  مدينـة 
ثـالث فتيات تـرتاوح أعامرهـن بني 13 
و18 عاًمـا، ومـع بـدء العـام الـدرايس 
دفـع  إىل  األرسة  سـتضطر  الجديـد، 
املزيد لتغطيـة نفقات دراسـة الفتيات، 
مـن كتب وقرطاسـية ولبـاس مدريس 

وغريهـا.
مصاريـف  فـإن  محمـد،  وبحسـب 
فصل الشـتاء تضـاف إىل أزمـة نفقات 
املدارس، إذ سـيتعني عـىل والدته توفري 
ذات  التدفئـة  ووسـائل  املحروقـات 

املرتفعـة. األسـعار 
أمـا أبـو عبـدو، فقـد اسـتنفد وسـائل 
األمـان املـادي، بعـد أن بـاع منزلـه يف 
حـني  دمشـق،  بريـف  جوبـر  مدينـة 
نـزح إىل دمشـق عـام 2013، ويتنفس 
عندمـا  وآخـر،  حـني  بـني  الصعـداء 
تصلـه حوالة خارجيـة من أحـد أقاربه 

املغرتبـني.
أي  وليـىل  سوسـن  متلـك  ال  بينـام 
حيـال  للتفـاؤل  تدفعهـام  أسـباب 
املسـتقبل القريب، فشـقيقهام املغرتب 
للعائلـة،  املزيـد  تقديـم  يسـتطيع  ال 
الـزواج تقـل، بحسـب  وفرصهـام يف 
سوسـن، إذ "عـزف أغلـب الشـبان يف 
ارتفـاع  بسـبب  الـزواج  عـن  املنطقـة 
تكاليفـه، وغادر آخرون البلـد إىل حياة 

أوروبـا". يف  أفضـل 

ال نأكل اللحم.. 
نعيش على البقوليات

سوريون 
يجمعهم الخوف 
من المستقبل

متطوع يحمل حقيبة بالستيكية مملوءة باألغذية في األتارب بريف حلب - 2019 )رويترز(

رغـم أن رشيحـة كبـرية مـن السـوريني 
الذيـن لجؤوا إىل خارج سـوريا فـروا من 
ظـروف سـيئة فرضتهـا الحـرب عليهم، 
اسـتطاع قسـم منهم النهوض من جديد 
وتأمـني عمـل مـن شـأنه إعالـة الالجئ 
يف مـكان إقامتـه، وإعالة مـن تبقى من 
أرستـه داخل سـوريا، ولو مببلغ بسـيط.
العائـالت  مـن  كبـرية  نسـبة  وتعتمـد 
السـورية يف مرصوفهـا الشـهري عىل 
مبالغ يرسـلها أحـد أفرادها مـن الخارج، 
حتـى أصبحـت تلـك املبالـغ أفضـل مام 
يجنيه أحـد أفـراد األرسة العاملـني داخل 
العمـالت  فـرق  إىل  بالنظـر  سـوريا، 

األجنبيـة. 
عـىل  فقـط  تنطبـق  ال  الحالـة  تلـك 
السـوريني الذيـن غـادروا سـوريا خالل 
السـنوات الثـامين املاضيـة، بـل تشـمل 
أيًضـا املغرتبـني القدامى الذين غـادروا 
سـوريا بحًثـا عـن ظـروف أفضـل قبل 

.2011 عـام 

مليارا ليرة يومًيا تحويالت
تشـري إحصائيات صـادرة عـن "املركز 

الوطنـي لإلحصـاء"، التابـع لحكومة 
النظـام السـوري، يف 22 مـن متـوز 
املاليـة  الحـواالت  أن  إىل   ،2018
الصناعـة  عـىل  تفوقـت  الخارجيـة 
بالناتـج  اإلسـهام  يف  السـورية 

املحـيل.
وبينـت اإلحصائيـة تضاعـف صـايف 
التحويـالت الجاريـة مـع دول العـامل 
الفـرتة بـني عامـي  18 مـرة، خـالل 
إسـهام  ارتفـع  إذ  و2016،   2011
الخـارج  مـن  القادمـة  الحـواالت 
بإجـاميل الدخـل القومي مـن 1.9% 
عـام 2011، إىل %19 عـام 2016، ما 
السـوريني  اعتـامد  مـدى  إىل  يشـري 
يف  الخارجيـة،  التحويـالت  عـىل 
متويـل متطلبـات حياتهـم اليوميـة.
وسـجلت الحـواالت رقـاًم ”قياسـًيا” 
بحسـب "املركـز الوطنـي لإلحصاء"، 
إذ وصلـت يف عام 2016 إىل 1076.2 
 2.95 مليـار لرية سـورية )بوسـطي 
مليـار لـرية يومًيـا(، مقارنـة بنحـو 
 2011 عـام  يف  لـرية  مليـار   59
)بوسـطي 162 مليـون لـرية يومًيا(.

أموال المغتربين.. دعم لألسر ولخزينة الدولة

مصدر أساسي
للـرأي  اسـتطالع  أظهـر 
أجرتـه جريـدة عنـب بلـدي أن 
النسـبة األكـرب من السـوريني 
الحـواالت  عـىل  يعتمـدون 
الخارجية لتأمـني احتياجاتهم.

عـرب  بلـدي  عنـب  وتوجهـت 
صفحتهـا عـىل "فيـس بـوك" 
"تعيـش  ملتابعيهـا:  بالسـؤال 
تؤّمـن  أيـن  يف سـوريا؟ مـن 
يومـك؟". وقـوت  مرصوفـك 

ثالثـة  االسـتطالع  يف  شـارك 
 63٪ أكـد  مسـتخدم،  آالف 
عـىل  يعتمـدون  أنهـم  منهـم 
بينـام  الخارجيـة،  التحويـالت 
املشـاركني  مـن   37٪ أوضـح 
تكفـي  الشـهرية  رواتبهـم  أن 

أرسهـم.
عـىل  املعلقـني  أغلـب  وأشـار 

إىل  االسـتطالع  منشـور 
غـري  عموًمـا  الخياريـن  أن 
متوفريـن لديهـم، إذ ال تكفـي 
لسـد  أعاملهـم  مداخيـل 
يحصلـون  وال  احتياجاتهـم، 

خارجيـة. تحويـالت  عـىل 
وكتـب يعـرب الشـامي، "أعمل 
حتـى  صباًحـا  السـابعة  مـن 
املغـرب براتب مثانيـة آالف لرية 
سـورية )12 دوالًرا تقريًبا( يف 
األسـبوع"، مؤكـًدا أن وضعـه 

أفضـل ممـن ال يعملون.
إن  أحمـد،  أبـو  فـراس  وقـال 
أغلب السـوريني باتـوا يعملون 
بشـكل حـر، أي دون راتب ثابت. 
وعلّـق عبـد الغفـور الشـالش، 
أن أغلـب املواطنـني يف سـوريا 
ال يعملـون وال يحصلـون عـىل 

تحويـالت خارجيـة.

تعيش في سوريا؟ 
من أين تؤّمن مصروفك 

وقوت يومك

التحويالت الخارجية

%37الرواتب الشهرية

63%
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مناطق التسويات..
حالة معيشية "أقل بدرجة" 

من مناطق سيطرة النظام

)afp( 2019 - تاجر في دمشق يحمل أوراق نقدية من فئة ألفين ليرة

حواجز النظام المحيطة 
بالغوطة الشرقية ال 

تزال تحصل على إتاوات 
من البضائع ال سيما 
مواد البناء والمواد 

الغذائية

سـيطرت  التـي  املناطـق  تعيـش 
ضمـن  النظـام  قـوات  عليهـا 
فصائـل  مـع  تسـوية  اتفاقيـات 
الرشقيـة  كالغوطـة  املعارضـة، 
ومحافظـة  دمشـق  وجنـوب 
ال  حالـة  حمـص،  وريـف  درعـا 
عليـه  كان  عـام  كثـريًا  تختلـف 

التسـوية. قبـل  الوضـع 
املناطـق،  تلـك  معظـم  كانـت  إذ 
بدمشـق،  املحيطـة  سـيام  ال 
قبـل  مـن  لحصـار  خاضعـة 
تـزال  وال  النظـام،  قـوات 
مبسـتوى معيـي أقـل مقارنـة 
النظـام  سـيطرة  مناطـق  مـع 

. ي ر لسـو ا
تسـلمت  الرشقيـة،  الغوطـة  يف 
األفـرع األمنيـة التابعـة للنظـام 
الحيـاة  مفاصـل  السـوري 
تتـم  ال  إذ  فيهـا،  واملعابـر 
السـكان  وخـروج  دخول  حركـة 
تلـك  مبوافقـة  إال  والبضائـع 

ع. األفـر
بلـدي  لعنـب  حديـث  ويف 
الغوطـة  مـن  مصدريـن  مـع 
ناشـط  أحدهـام  الرشقيـة، 
أهـايل  مـن  والثـاين  إعالمـي 
نـرش  عـدم  فضـال  الغوطـة، 
أمنيـة،  ألسـباب  اسـميهام 
تخضـع  تـزال  ال  التجـارة  فـإن 
بـه  املعمـول  املعابـر  لنظـام 
فصائـل  تسـيطر  كانـت  حينـام 

املنطقـة. عـىل  املعارضـة 
وأشـار املصـدران إىل أن حواجز 
ال  باملنطقـة  املحيطـة  النظـام 
تـزال تحصـل عـىل إتـاوات مـن 
البضائـع، ال سـيام مـواد البنـاء 
واملـواد الغذائيـة، وبقيـة املـواد 
التـي يتـم إدخالهـا عـن طريـق 
رفـع  إىل  يـؤدي  مـا  املعابـر، 

األسـعار.
عـام  اإلتـاوات  نسـب  وتختلـف 
كان  إذ  سـابًقا،  عليـه  كانـت 
يؤخـذ خـالل سـيطرة املعارضـة 
النسـبة  ولكـن   200% نحـو 
عـىل   15% تتجـاوز  ال  اليـوم 
املنطقـة،  إىل  الداخلـة  البضائـع 

املصدريـن. بحسـب 
باألسـعار  الزيـادة  وتـرتاوح 

مقارنـة  الرشقيـة  الغوطـة  يف 
 50 بـني  دمشـق  يف  باألسـعار 
للسـلعة  سـورية  لـرية  و200 
الطلـب  بحسـب  الواحـدة، 
كالسـكر  وتوفرهـا،  عليهـا 
واألرز والربغـل وزيـت الزيتـون 
والزيـت النبـايت والسـمن، وفق 

. يـن ر ملصد ا
العمـل،  قطـاع  ناحيـة  ومـن 
حالة  الرشقيـة  الغوطـة  عاشـت 
بعـد  العمـل،  فـرص  يف  توفـر 
عـودة بعـض املهن إىل السـوق، 
ومتاجـر،  مطاعـم  وافتتـاح 
رشيحـة  عمـل  إىل  باإلضافـة 

البنـاء. قطـاع  يف  كبـرية 
وأشـار املصـدران إىل أن مدخول 
أربعـة  مـن  مكونـة  عائلـة 
ألـف   150 يبلـغ نحـو  أشـخاص 
العائلـة  مـرصوف  ولكـن  لـرية، 
لـرية  ألـف   200 إىل  يصـل  قـد 

األسـعار. ارتفـاع  بسـبب 
ال  عـدًدا  إن  املصـدران  وقـال 
أصحـاب  مـن  بـه  يسـتهان 
سـيام  ال  التجاريـة  املحـال 
يفضلـون عمـل  األلبسـة  محـال 
بسـبب  الرجـال  عـىل  السـيدات 
تتقاضاهـا  التـي  األقـل  األجـرة 
أغلـب  التحـق  بينـام  السـيدات، 
اإللزاميـة،  بالخدمـة  الشـبان 
طوعـي  أو  إجبـاري،  بشـكل 
شـهري. راتـب  عـىل  للحصـول 

ويف درعـا جنويب سـوريا، التي 
عليهـا  النظـام  قـوات  سـيطرت 
الفروقـات  زالـت   ،2018 صيـف 
املناطـق  بـني  تقريًبـا  املعيشـية 
سـيطرة  تحـت  كانـت  التـي 
املدينـة،  يف  أساًسـا  النظـام 
تسـيطر  كانـت  التـي  واملناطـق 

املعارضـة. فصائـل  عليهـا 
بلـدي  عنـب  مراسـل  وأوضـح 
يف  املهـن  بعـض  أن  درعـا  يف 
املحافظـة عـاد العمـل بهـا مـن 
والنجـارة  كالحـدادة  جديـد، 
السـيارات،  وصيانـة  وتصليـح 
العمـل  قطـاع  أن  إىل  مشـريًا 
الشـديد  التقييـد  بسـبب  يعـاين 
واملالحقـات  الشـباب  فئـة  عـىل 

التجنيـد. وحمـالت  األمنيـة 

ينقسـم املجتمـع إىل ثـالث طبقـات 
عـىل  تـأيت  رئيسـية،  اجتامعيـة 
"الغنيـة"،  العليـا  الطبقـة  رأسـها 
التـي متثـل أرقـى طبقـات املجتمـع 
ممتـاز  ومسـتوى  بالـرثاء  وتتميـز 
مـن التعليـم والصحـة والثقافة، يف 
حـني تقبع أسـفل الهـرم االجتامعي 
التـي  "العاملـة"،  الدنيـا  الطبقـة 
املجتمـع  طبقـات  أفقـر  متثـل 
وتعيـش مبسـتويات متدنيـة للغايـة 

والصحـة. التعليـم  مـن 
املتوسـطة  أو  الوسـطى  الطبقة  أمـا 
يف  واقتصاديًـا  اجتامعًيـا  فتقـع 
ومتتلـك  االجتامعـي،  الهـرم  وسـط 
قـدًرا محـدوًدا مـن األمـوال ميكّنها 
مسـتويات  عـىل  الحصـول  مـن 
والصحـة،  التعليـم  مـن  معتدلـة 
يف  فعـااًل  مهـاًم  دوًرا  وتلعـب 
بعالقاته  املجتمـع  اسـتقرار  تحقيـق 
القامئـة،  واالقتصاديـة  االجتامعيـة 
وانتعاشـها  وجودهـا  إن  إذ 
رضوريًـا  رشطًـا  يعـد  واتسـاعها 
باعتبارها  ومنـوه  االقتصـاد  إلنعاش 
مصـدًرا أساسـًيا السـتمرار اإلنتـاج 

واالسـتثامر. واالسـتهالك 
عـادت  السـوري  الـرصاع  ظـل  يف 
إىل  سـوريا  يف  الوسـطى  الطبقـة 
الـذي نشـأت منه  مكانهـا األصـيل، 
كثـريًا  وخـرست  الدنيـا(،  )الطبقـة 
إىل  سـارعوا  الذيـن  أبنائهـا  مـن 
مـن  صاخبـة  موجـة  يف  الفـرار، 
الهجـرة واللجـوء إىل بلـدان عربيـة 
املثقفـني  مـن  وغالبيتهـم  وغربيـة، 
العلميـة  االختصاصـات  وأصحـاب 
الذيـن  الصغـار  املسـتثمرين  ومـن 
آثـروا توظيف رؤوس أموالهـم بعيًدا 
عـن حالـة التدهـور األمنـي، لتحـل 
مكانهـم كتلـة مـن األثريـاء الجـدد 
امليليشـيات  وقـادة  الحـرب  كأمـراء 
الذيـن  فلكهـم،  يف  يـدور  ومـن 
السـالح  بسـطوة  أموالهـم  جمعـوا 

واالبتـزاز. والسـلب  والنهـب 
مركـز  أصدرهـا  دراسـة  وبحسـب 
"فرييـل" الـذي ينشـط مـن مدينـة 
برلـني األملانية، فإنـه قبل عام 2011 
شـكلت الطبقـة الوسـطى أكـرث من 
%60 مـن املجتمع السـوري، أما يف 
2016 فلـم تعد تشـكل إال ما نسـبته 

%9.4 فقـط مـن الشـعب السـوري، 
بعـد خسـارة مئـات اآلالف مـن أبناء 
الطبقـة الوسـطى بسـبب الهجرة أو 

القتـل أو البطالـة.
تقـول  بلـدي،  لعنـب  حديـث  يف 
الدكتـورة يف االقصاد راميـة كردية، 
إن الطبقـة الوسـطى يف أي بلـد يف 
العـامل تعتـرب مبثابـة صـامم أمـان 
أفـراد  عـدد  زاد  وكلـام  اجتامعـي، 
املجتمـع  كان  كلـام  الطبقـة  هـذه 
واألمـان  واألمـن  لالعتـدال  أقـرب 

واالقتصـادي. االجتامعـي 
وتضيـف كردية أن الطبقة الوسـطى 
تعتـرب مصـدر االزدهـار االقتصادي، 
مسـتقرة  قاعـدة  توفـر  فهـي 
يدفعـون  الذيـن  املسـتهلكني  مـن 
فـإن  وبالتـايل  اإلنتـاج،  عجلـة 

اختاللهـا يـؤدي حتـاًم إىل االختالل 
بالعكـس. والعكـس  االقتصـادي 

يف سـوريا تآكلت الطبقة الوسـطى 
السـورية،  الثـورة  انطالقـة  بعـد 
وتوضـح  كامـل،  بشـكل  واختفـت 
ذلـك  عـىل  املـؤرشات  أن  كرديـة 
العـوز  وكـرثة  الفاحـش  "الغـالء 
ملسـتويات  املسـتمر  والهبـوط 
املعيشـة، إضافـًة إىل ارتفاع معدالت 
األمن". وغيـاب  والجرمية  البطالـة، 

ويعتمـد اإلنتـاج يف أي بلـد اعتـامًدا 
الطبقـة  اسـتهالك  عـىل  كلًيـا 
يف  الدكتـورة  وتشـري  الوسـطى، 
الوسـطى  الطبقـة  أن  إىل  االقتصـاد 
هـي عجلة مهمـة لإلنتـاج، وبالتايل 
حجـر  غيـاب  يعنـي  اختفاؤهـا 

لالقتصـاد. األسـاس 

غني وفقير.. 
الطبقة الوسطى تختفي في سوريا 
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منـذ أكـرث مـن 30 عاًمـا رفـض الحاج 
حمـص  ريـف  مـن  ممـدوح"  "أبـو 
الشـاميل بيـع أرضه البالغة مسـاحتها 
بالعـادات  متمسـكًا  دومنًـا،   150
والتقاليد السـائدة يف مدينته تلبيسـة، 
مـا  العـرض  مثـل  "األرض  وبقاعـدة 

تنبـاع". تنـرشى ومـا 
قبـل  مـن  اإلقنـاع  محـاوالت  ورغـم 
أبنائـه عـىل مـدار السـنوات املاضيـة 
ظـل "أبـو ممـدوح" ثابًتا عـىل موقفه 
حتـى مطلـع العام الحـايل، ليجرب عىل 
املـوراد  جميـع  اسـتنفاد  بعـد  بيعهـا 
املعيشـة  التـي كان يعتمـد عليهـا يف 
مـع عائلتـه، وخاصـة أن مناطـق ريف 
حمص الشـاميل كانـت خاضعة لحصار 
مـن جانب قـوات النظام السـوري، التي 
أحكمـت السـيطرة عليهـا بشـكل كامل 

مطلـع العـام املايض.
يقـول أحد أبنـاء أبو ممـدوح )طلب عدم 
إن بيـع  أمنيـة(  نـرش اسـمه ألسـباب 
البيـع"  األرايض وكـرس "قاعـدة عـدم 
ليس محصـوًرا بوالـده فقط، بـل أصبح 
حالة عامة يعيشـها السكان يف املناطق 

الزراعيـة باملحافظات السـورية.
ويعـود ذلـك إىل فقـدان جميـع املوارد 
التـي كانـت متثـل املصـدر األسـايس 
التكاليـف  األمـر  عـىل  وزاد  للدخـل، 
الباهظـة التـي تواجه الفـالح يف حال 
إعـادة  أو  أي محصـول،  بزارعـة  فكـر 
اسـتصالح أرضـه، سـواء بحفـر آبـار 
الرتبـة  لجعـل  حرثهـا  أو  فيهـا  ميـاه 

املرويـة. املحاصيـل  لزراعـة  صالحـة 
األسـباب التـي تدفـع السـكان إىل بيع 
سـبق،  مـا  عـىل  تقتـرص  ال  األرايض 
بحسـب الشـاب، مشـريًا إىل أن تقسيم 
)الورثـة(  األجيـال  عـىل  األرايض 
كـون  أيًضـا،  أساسـًيا  سـبًبا  يعتـرب 
رشاؤهـا  يكـون  الصغـرية  املسـاحات 
وبيعهـا مرغوبًـا بشـكل كبـري قياًسـا 
باملسـاحات الكبـرية، كونهـا ال ميكـن 
املحاصيـل  مـن  واالسـتفادة  زراعتهـا 
التـي تنتجهـا، بسـبب ضيـق املسـاحة 

تشـغلها. الـذي 

"الكبار" يشترون 
تتفاوت أسـعار األرايض سواء الزراعية 

أو غريهـا يف كل محافظة من سـوريا، 
وترتبـط باملوقع الذي تشـغله واملنطقة 
مـن  قربهـا  مبعنـى  فيهـا،  املوجـودة 
الطرقـات وسـهولة الوصـول إليهـا، أو 
وجودها ضمـن املخططـات التنظيمية 

للمـدن والبلـدات والنواحي.

يف ريـف حمـص الشـاميل والرشقـي 
مـن  الواحـد  الدونـم  أسـعار  تبـدأ 
األرايض الزراعيـة مـن ثالثـة ماليـني 
عـرشة  حتـى  وتصـل  سـورية،  لـرية 
ماليني لـرية، وذلك بحسـب عـدد اآلبار 
الطـرق  فيهـا وقربهـا مـن  املوجـودة 
ومـدى  الرتبـة،  وطبيعـة  العامـة، 
بحسـب  املرويـة،  للزراعـة  قابليتهـا 
الشـاب الـذي تحدثـت عنب بلـدي معه 

سـابًقا.
بالتزامـن مـع الحركـة غـري املسـبوقة 
حمـص  محافظـة  يف  األرايض  لبيـع 
)الخاضعة لسـيطرة النظام السـوري(، 
التـي بـدأت منـذ قرابـة عامـني، برزت 
إىل الواجهـة عدة شـخصيات من كبار 

الحال. وميسـوري  التجـار 
وبحسـب مـا يقـول مـزارع مـن ريف 
حمـص الرشقـي لعنـب بلـدي )طلـب 
عدم ذكر اسـمه(، فـإن التجـار الكبار، 
الذين كونـوا ثروة كبرية خالل سـنوات 
اتجهـوا  الحـال،  وميسـوري  الحـرب، 
الذيـن  األرايض مـن مالكيهـا،  لـرشاء 

الطبقـة  فئـات  مـن  يعتـربون  كانـوا 
الوسـطى، وحّولتهم الظـروف إىل فئة 

الفقرية. الطبقـة  كبـرية مـن 
الـرشاء  عمليـات  أن  املـزراع  ويضيـف 
مل تتوقـف منـذ عامـني حتـى اليـوم، 
ومببالـغ غـري طائلـة، قياًسـا بالحالة 
االقتصاديـة العامـة يف املناطـق التـي 
السـوري،  النظـام  عليهـا  يسـيطر 
واألثريـاء  "التجـار  أن  إىل  مشـريًا 
زادوا ثروتهـم من حسـاب األشـخاص 
والحصـار  الحـرب  بفعـل  املترضريـن 
بشـكل  راجـت  الـرشاء  عمليـات   )...(
كبـري وبصورة كانـت غري معتـادة يف 

السـابقة". السـنوات 
الخـاص  الوضـع  املـزارع  ويلخـص 
بـاألرايض الزراعيـة يف الوقت الحايل، 
الفـالح  هـام  بطرفـني  يتمثـل  بأنـه 
الفقـري والتاجـر الـرثي، حيـث يفقـد 
األول مدخراتـه وركائـزه املالية والثابتة 
ملصلحـة الطـرف الثـاين، وذلك بشـكل 
اقتصاديـة  ينـذر بهـوة  تدريجـي، مـا 
كبـرية بني فئـات املجتمع السـوري قد 

نشـهدها يف السـنوات املقبلـة.

البائع يخسر والمشتري مستفيد
يف  دمشـق  العاصمـة  محيـط  إىل 
الغوطـة الرشقية، التي سـيطرت عليها 
األشـهر  يف  السـوري  النظـام  قـوات 
األوىل مـن عـام 2018، والتـي يضطر 
بعـض أهاليها الذيـن خـرسوا أموالهم 
ومهنهـم وباتـوا يعتمدون عـىل أموال 
مـن  سـواء  املسـاعدات،  أو  املغرتبـني 
املهجرين قرسيًا إىل الشـامل السـوري 
الذيـن  أو  سـوريا  خـارج  الالجئـني  أو 
بيـع  إىل  فيهـا،  مقيمـني  يزالـون  ال 
قوانـني  تُسـن  وقـت  يف  عقاراتهـم، 
تتسـبب  أن  شـأنها  مـن  ومراسـيم 
بخسـارة بعض املالكـني ملمتلكاتهم يف 

حـال عـدم إثبـات ملكيتهـا.
وتشـكل أسـعار العقـارات يف الغوطة 
مـع ارتفـاع الحركـة يف سـوق البيـع 
حالـة تسـتحق الدراسـة واملتابعـة، يف 
وقت تفقـرت معظم مناطـق الغوطة إىل 

الخدمـات )مـاء، كهرباء، اتصـاالت(.
عـىل  السـوري  النظـام  سـيطرة  بعـد 
شـهدت  الرشقيـة  الغوطـة  مناطـق 
ليعـود  أسـواقها،  يف  ركـوًدا  املنطقـة 

الحديـث تدريجًيـا عـن حركـة بيع يف 
حرسـتا وعـني ترمـا، قبـل أن تشـمل 
الجنـويب  القطـاع  يف  املليحـة  بلـدة 

للغوطـة.
قـال  بلـدي،  عنـب  إىل  حديـث  ويف 
مهنـدس عقـاري كان يشـغل منصـب 
الغوطـة  يف  سـابق  بلديـة  رئيـس 
الرشقيـة، إنـه كلـام اقرتبـت املناطـق 
من دمشـق ازدادت حركـة البيع، وكذلك 

األسـعار.
عـدم  فضـل  الـذي  املهنـدس،  وأشـار 
تتعلـق  ألسـباب  اسـمه  عـن  الكشـف 
البيـع هـذه،  أن حركـة  بسـالمته، إىل 
رغـم وجودها، ال تـزال ضيقـة مقارنة 
مبـا كانـت عليـه قبـل 2011، متوقًعـا 
عـودة السـوق يف حـال ُخّدمـت تلـك 
إىل  مشـريًا  جيـد،  بشـكل  املناطـق 
رغبـة املشـرتي اليـوم باالسـتفادة من 
انخفـاض سـعر العقـار قبـل ارتفاعه 

مسـتقباًل مـع عـودة الخدمـات.
وتشـهد مناطق املليحة وحرسـتا وعني 
ترمـا وزملـكا حـاالت بيع أكـرث، مقارنة 

باملناطق األكـرث عمًقا رشق دمشـق.

"األرض مثل العرض ما تنشرى وما تنباع"
قاعدة سورية تكسرها الحاجة

الجئون سوريون نازحون يجلسون معًا في اليوم األول من عيد الفطر بإدلب - 2019 )رويترز(

أسعار بعض السلع األساسية في سوريا )عنب بلدي(

لتجار الكبار، الذين كونوا 
ثروة كبيرة خالل سنوات 
الحرب، وميسوري الحال، 

اتجهوا لشراء األراضي من 
مالكيها، الذين كانوا 

يعتبرون من فئات الطبقة 
الوسطى، وحّولتهم 

الظروف إلى فئة كبيرة من 
الطبقة الفقيرة

https://www.enabbaladi.net/archives/332885
https://www.enabbaladi.net/archives/332885
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عنب بلدي – ميس حمد

الحـايل، حـاول مـرصف  العـام  خـال 
سـوريا املركزي إبقاء سـعر رصف اللرة 
السـورية مسـتقرًا مقابـل الـدوالر، لكن 
خسـارات قيمة اللـرة تاحقت يف مؤرش 
عكـيس غـر متوقـع مـع تقـدم قـوات 
النظـام السـوري يف مدن وبلـدات ريفي 
حـاة الشـايل وإدلـب الجنـويب، حتى 
بلـغ سـعر الـرصف يف أيلـول املـايض 
700 لـرة مقابـل الـدوالر الواحـد، مـا 

أدخـل اقتصـاد سـوريا يف "غيبوبـة".
حاكـم  بـني  الترصيحـات  تضاربـت 
مرصف سـوريا املركـزي، حـازم قرفول، 
ونائبـه، محمـد حمـرة، فأحدهـا يؤكـد 
ضـخ  يف  املركـزي  املـرصف  تدخـل 
الـرصف األجنبـي إلنعـاش اللـرة، وآخر 
بلـرة"،  "وال  املـرصف  مشـاركة  ينفـي 
بينـا أثـار ترصيـح رئيـس الحكومـة، 
عـاد خميـس، حـول اسـتنزاف الحـرب 
للقطـع األجنبـي يف خزينـة الدولـة عام 
2016 تسـاؤالت حـول قيمـة املوجودات 
مـن القطع األجنبي يف خزينـة الدولة، وما 
إن كانـت احتاالت إفاس الدولة السـورية 

قـد أصبحـت قـاب قوسـني أو أدىن.
لتعـايف  إسـعافية  حلـول  وتـواردت 
االقتصـاد السـوري، بعضهـا جـاء عـى 
أعـال  رجـال  مـن  "ترعـات"  هيئـة 
اقتاتـوا مـن الحـرب السـورية، كسـامر 
وسـط  القاطرجـي،  وسـامر  الفـوز 
السـوري  االقتصـاد  أعمـدة  مشـاركة 
السـابقني مثـل سـامر الدبـس ومحمـد 
حمشـو وغرهـم، وأخـرى جـاءت عـى 
األوراق  "هيئـة  أعدتهـا  دراسـة  هيئـة 
املاليـة" معلنة عـن طرح سـندات خزينة 
الدولـة لاكتتـاب العـام، خال الجلسـة 
مـن   1 الـوزراء يف  ملجلـس  األسـبوعية 

الحـايل. األول  ترشيـن 
الـوزراء طـرح سـندات  وقـرر مجلـس 
وأذونـات خزينـة الدولة لاكتتـاب العام، 
وبحسـب مـا قـال املجلـس عـر موقعه 
الرسـمي، األحـد 29 مـن أيلـول املايض، 
فـإن املطالبـة بطـرح سـندات الخزينـة 

مرشوعـات  متويـل  أجـل  مـن  تـأيت 
االقتصـاد  قطاعـي  يف  اسـتثارية 
شـاملة  مراجعـة  ضمـن  والخدمـات، 

االقتصاديـة. للسياسـة 
الطـرح الحكومـي جـاء بعـد الخسـارة 
الكبـرة التي منيـت بها أغلـب القطاعات 
يف  الحكومـة  قـدرة  وعـدم  الحيويـة، 
الوقـت الحـايل عـى متويل مشـاريعها، 
بسـبب توقـف عجلـة اإلنتاج واسـتحالة 
إعـادة تدويرهـا مـع ازديـاد العقوبـات 
االقتصاديـة املفروضـة مـن قبـل االتحاد 
األورويب والواليـات املتحـدة األمريكيـة.
وتعرضـت أغلـب القطاعـات االقتصادية 
يف سـوريا إىل خسـائر كبـرة، خـال 
سـنوات الحـرب املاضيـة، وبحسـب مـا 
قالـه رئيـس الحكومـة، عـاد خميـس، 
النقـايب  امللتقـى  أعـال  هامـش  عـى 
االقتصـادي  الحصـار  ملواجهـة  الثالـث 
عـى سـوريا، يف 8 مـن أيلـول املايض، 
لحقـت  التـي  األرضار  كلفـة  فـإن 
ألـف   45 تجـاوزت  الدولـة  مبؤسسـات 
مليـار لـرة سـورية )87 مليـار دوالر(.

مبنـى  ألـف   28 أن  خميـس  وأوضـح 
ورشكـة  معمـًا   188 ونحـو  حكومـي 
للتدمـر  تعرضـت  حكوميـة  صناعيـة 

الجـزيئ. أو  الـكي 
كـا تعرض قطـاع الصناعة إىل خسـائر 
وصلـت إىل مليـاري دوالر،  بحسـب مـا 
محمـد  السـابق،  الصناعـة  وزيـر  قالـه 
مـازن يوسـف، يف أيلول املـايض لوكالة 
"سـبوتنيك" الروسـية، أما قطـاع النفط 
فقـدر الوزيـر، عـي غانـم، يف كلمـة له 
أمـام مجلس الشـعب، يف 3 مـن ترشين 
األول الحـايل، أن خسـائر القطاع وصلت 
81 مليـار دوالر كخسـائر مبـارشة  إىل 

مبارشة. وغـر 

ليست المرة األولى
الدولـة  2010، كانـت خطـوة  يف عـام 
السـورية نحـو طـرح سـندات الخزينـة 
واألذونـات لاكتتاب هـي األوىل، بغرض 
التحتيـة،  للبنيـة  مرشوعـات  متويـل 
واعتـر القرار آنـذاك خروًجا عـن املنهج 

السـابق باالسـتناد إىل البنـك املركزي يف 
االقـرتاض الداخـي.

محمـد  آنـذاك،  املاليـة  وزيـر  وأوضـح 
الحسـني، يف ترصيح صحفـي أن الدولة 
ثاثـة  ملـدة  خزينـة  أذونـات  سـتصدر 
أشـهر وسـتة أشـهر بقيمة إجالية تبلغ 
مليـون   42.6( سـورية  لـرة  مليـاري 

.)2010 عـام  رصف  بسـعر  دوالر 
وأضـاف أن هنـاك مـزاًدا لثاثة سـندات 
يف مرحلـة الحقـة قيمـة كل منهـا مليار 
تختلـف  دوالر(  مليـون   41.3( لـرة 
مدتهـا من سـنة واحـدة وثاث سـنوات 
أن هـذه  إىل خمـس سـنوات، موضًحـا 
السـندات ستسـخدم يف متويل مشـاريع 

يف مجـال الطاقـة الكهربائيـة.
لكـن وزيـر املاليـة الـذي تـاه، محمـد 
جليـايت، أوقف طـرح سـندات الخزينة، 
يف حزيـرن 2012، بشـكل مؤقت، مرًرا 

ذلـك بعـدم الحاجة إىل سـيولة.
عـزم   ،2016 العـام  مـن  حزيـران  يف 
طـرح  أخـرى  مـرة  املركـزي  املـرصف 
سـندات الخزينـة لاكتتـاب بعـد وصول 
لـرة   600 إىل  السـورية  اللـرة  سـعر 
للـدوالر الواحـد، وكلـف مجلـس النقـد 
نسـب  يف  النظـر  بإعـادة  والتسـليف 
إصـدار  وموضـوع  املرصفيـة  الفوائـد 

خزينـة. وأذونـات  سـندات 
ويف 28 مـن حزيـران املـايض، وافقـت 
اللجنـة االقتصاديـة يف مجلـس الـوزراء 
إلصـدار  املاليـة  وزارة  مقرتحـات  عـى 
أذونـات خزينـة ملـدة عـام واحـد فـا 
عـام  خـال  لاكتتـاب  وطرحهـا  دون، 
مـن  جـزء  "متويـل  أجـل  مـن   ،2019
فجـوة االحتياجـات وتوجيهها مسـتقبًا 
نحـو املشـاريع االسـتثارية ذات املردود 
االقتصـادي الجيـد"، بحسـب مـا ذكرت 
يف  الـوزارء  مجلـس  رئاسـة  صفحـة 

"فيـس بـوك".

جدوى الطرح.. خاسر
تحـدث  بلـدي،  عنـب  إىل  حديـث  ويف 
النزاعـات  لحـل  القانـوين  املستشـار 
خالد شـبيب، حـول أهمية طرح سـندات 

يف  العـام  لاكتتـاب  الـدول  خزينـة 
أوقـات السـلم، وتبعاتها عـى الدولة يف 

الحـروب.
سـندات  طـرح  أن  شـبيب  وأوضـح 
الخزينـة يتـم مـن قبـل الدولـة، وهـي 
وسـيلة طبيعيـة يف وقـت السـلم لتنفيذ 
لقـاء  السـنوية،  العامـة  املوازنـة  خطـة 
ومأمونـة  ومضمونـة  مجزيـة  فائـدة 
الدولـة. عـن  صـادرة  كونهـا  الجانـب، 

لكـن طـرح سـندات الخزينـة يف الحالة 
بحسـب شـبيب،  مجـٍد،  السـورية غـر 
بسـبب مسـتويات التضخـم نتيجـة مـا 
طـرأ عـى العملـة الوطنيـة، وألن عـدم 
اسـتقرار االقتصاد يجعل االكتتـاب بعيًدا 

عـن حقيقـة تنفيـذه.
وأضـاف شـبيب أن طرح سـندات خزينة 
الدولـة لاكتتـاب يف وقت الحـرب، يعني 
عـى متويـل االقتصـاد الوطنـي ودعمه، 

قيمـة  ال  لكـن  االنهيـار،  مـن  ووقايتـه 
اقتصادية ملموسـة لتلك السـندات لدولة 
منهـارة اقتصاديًـا ومحتلة مـن قبل عدة 
قاعـدة   39 أرضهـا  عـى  وتجثـم  دول 
البنيـة  هـدم  يف  وتورطـت  عسـكرية، 
تغييـب  يف  وتسـببت  للدولـة،  التحتيـة 
رجـال النشـاط االقتصـادي مـن تجـار 

عاملة. وأيـٍد 
وحـول جـدوى طـرح سـندات الخزينـة 
يف سـوريا ومـن ميكنـه الـرشاء، قـال 
سـندات  طـرح  يقتـرص  "ال  شـبيب، 
األعـال  رجـال  عـى  العامـة  الخزينـة 
السـوريني يف الداخل أو الخـارج أو عى 
دولـة معينة مثـل الصني أو روسـيا )...( 
مـن سيشـرتي سـندات خزينـة  ولكـن 
فيهـا  تنهـار  اقتصاديًـا،  منهـارة  دولـة 
اللرة السـورية يوًمـا بعد يـوم، ويأكلها  

الرهيـب؟". التضخـم 

اقتصاد
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لسد العجز
سندات خزينة الدولة السورية معروضة لـ"البيع" 

اجتماع مجلس وزراء النظام السوري برئاسة عماد خميس - 29 من ايلول 2019 )رئاسة المجلس فيس بوك

على مدى عشر سنوات، تكرر مصطلح "طرح سندات الخزينة السورية واألذونات لالكتتاب العام"، كان أولها عام 2010، حين ُحدد الطرح لتمويل مشاريع في 

مجال الطاقة الكهربائية، لكن بدء الثورة السورية ودخولها المعترك العسكري غّير الهدف من طرح السندات لالكتتاب العام.

بأنهـا  الخزينـة  سـندات  تعـرف 
الدولـة  تصدرهـا  قـروض 
العـام،  لالكتتـاب  ومؤسسـاتها 
مـن  قيمتهـا  الحكومـة  وتحصـل 

الهيئـات(. )أو  األفـراد 
ومتتـاز هذه السـندات بأنهـا طويلة 
عاًمـا(،   30 إىل  تصـل  )قـد  األجـل 
يحـق ملشـرتيها الحصول عـىل عائد 

سـنوي عـىل شـكل فائـدة ثابتة.
السـندات  تسـتخدم  وبالعـادة، 
بغـرض  العـام  لالكتتـاب  وتطـرح 
ورفـد  اقتصاديـة  تنميـة  إحـداث 
وتسـمى  بعائـدات،  الدولـة  خزينـة 
“قـروض  أو  إنتـاج”  “قـروض 
تنمية”، وقـد تلجأ إليهـا الحكومات 
مسـمى  وفـق  حروبهـا،  لتمويـل 

"بنـك  فعـل  كـام  حـريب"  "قـرض 
سـندات  طـرح  الـذي  بريطانيـا"، 
الخزينـة لالكتتـاب العـام يف 1693 

فرنسـا. ضـد  الحـرب  خـالل 
تتعهـد الـدول عـادة بتسـديد قيمـة 
الفائـدة املرتتبـة عـىل االسـتكتتاب 
يف سـندات خزينتهـا، بفائـدة ثابتة 
االلتـزام  مقابـل  أشـهر،  سـتة  كل 
تاريـخ  عنـد  السـند  قيمـة  بدفـع 
اسـتحقاقه، ويتـم ذلك وفـق تقييم 
مـن قبـل وكاالت التصنييف اإلمتاين 
كوكالـة "موديـز" و"سـتاندرد آنـد 
بـورز" لتقديـر هامـش الخطـر يف 
اقتصـاد البلـد املعنـي، وقدرتـه عىل 
تسـديد التزاماتـه للدائنـني، وهو ما 

يسـمى بـ"املخاطـر االئتامنيـة".

ماهي سندات الخزينة؟

https://www.enabbaladi.net/archives/332940
https://www.enabbaladi.net/archives/332940
https://www.enabbaladi.net/archives/332940
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عنب بلدي - نينار خليفة

عـى  جـاءت  الترصيحـات  هـذه  أبـرز 
لسـان املبعـوث األممي إىل سـوريا، غر 
بيدرسـون، قبـل أيـام، ودعـا فيهـا إىل 
إجـراء تبادل لـ "السـجناء" يف سـوريا 
عـى نطـاق واسـع لبنـاء الثقـة، قبيـل 
عقـد أول جولـة محادثـات بـني حكومة 
النظـام واملعارضة نهاية الشـهر الحايل.
بيدرسـون اعتـر أن أهـم إجـراءات بناء 
الثقـة، تتمثـل باإلفـراج عـن املختطفـني 
واملعتقلـني، "فمـن شـأن هـذه الخطـوة 
إذا تزامنـت مع عمـل اللجنة الدسـتورية 
وغرها مـن مظاهر التغيـر عى األرض 
أن تبعـث برسـالة مهمـة مفادهـا أن من 
املمكـن أن تكـون هنـاك بدايـة جديـدة 

تعبره. بحسـب  لسـوريا"، 
وأكد بيدرسـون أن مصـر عرشات اآلالف 
مـن املعتقلـني واملختفني قرسيًـا ال يزال 
مجهـواًل، وأن عائاتهـم تعـاين بشـكل 

كبـر وتواجـه تحديـات يومية.
مـع  تزامنـت  بيدرسـون  ترصيحـات 
مصـر  عـن  للكشـف  أمريـي  إلحـاٍح 
إذ  السـوريني،  واملختفـني  املعتقلـني 
طالبـت السـفرة األمريكيـة لـدى األمـم 
املتحـدة، كيي كرافـت، النظام السـوري 
سـجونه،  يف  املعتقلـني  عـن  باإلفـراج 
الدوليـني بالدخول  للمراقبـني  والسـاح 

السـورية. السـجون  إىل 
األمـن  مجلـس  اجتـاع  خـال  وقالـت 
الوضـع  مسـتجدات  عـن  للحديـث 
السـوري، االثنني 30 من أيلـول املايض، 

إن “نحـو 128 ألـف سـوري ال يزالـون 
قيـد االحتجاز التعسـفي. هذه املارسـة 
غـر مقبولـة وعى نظـام األسـد إطاق 

رساحهـم”.
فهـل ميكـن أن يشـكل انطـاق اللجنـة 
الدسـتورية، املرتافـق مـع دعـوة أمميـة 
ودولية، بارقـة أمل لحلحلـة بعض العقد 
ومـا  واملفقوديـن؟  املعتقلـني  ملـف  يف 
أبـرز التحـركات الحالية حول هـذا امللف 

؟ ئك لشا ا

تفاؤل "حذر" 
ورئيسـة  الدسـتورية  اللجنـة  عضـو 
ملـف املعتقلـني يف "الهيئـة السـورية 
مفـرج،  أليـس  للمفاوضـات"،  العليـا 
جـاٍر  العمـل  أن  جانبهـا  مـن  أكـدت 
الـدويل  املجتمـع  أروقـة  يف  حاليًـا 
بنـاء  إجـراء  لتحقيـق  الضغـط  نحـو 
ثقـة بـني األطـراف السـورية، واملتمثل 
باإلفـراج عـن املعتقلـني، مبينـة أن ذلك 
يتـم تحديـًدا مـن قبـل األمـم املتحـدة 

أمريـي. وبضغـط 
لفتـت  بلـدي،  عنـب  إىل  حديثهـا  ويف 
إىل أنـه وبحكـم تعاملهـا مـع املجتمـع 
عـى  تأكيـًدا  الحظـت  فقـد  الـدويل، 
املعتقلـني،  رساح  إطـاق  نحـو  الدفـع 
واملـرىض  والنسـاء  األطفـال  وخاصـة 
الـذي  التعذيـب  وذوي اإلعاقـة بسـبب 
تعرضـوا لـه يف املعتقـات، إذ إن هـذا 
الصـدق  إعطـاء  يف  سيسـهم  اإلجـراء 
واملوثوقيـة لعمـل اللجنـة الدسـتورية، 
التـي سـتكون مبثابـة املدخل األسـاس 

عمليـة  ألي  القانـوين  التجسـر  أو 
سـيايس. انتقـال 

معايـر  تحقيـق  أن  مفـرج  وأضافـت 
هيئـة  أمـام  واملحايـدة  اآلمنـة  البيئـة 
تسـبق  أن  يجـب  االنتقـايل  الحكـم 
عـى  كاالسـتفتاء  الحقـة  إجـراءات  أي 
اللجنـة ضمن  الذي سـتضعه  الدسـتور 
الوسـائل القانونيـة الشـعبية، أو إجراء 
أي انتخابـات، ومن هـذه املعاير حكًا 
املعتقلـني  عـن  الكامـل  اإلفـراج  هـو 
والكشـف عـن مصـر املختفـني قرسيًا 

وتسـليم جثـث مـن توفـوا، الفتـة إىل 
أنهـا عمليـة طويلـة األمـد.

وأشـارت مفـرج إىل أن مـا يتـم العمل 
عليـه حاليًـا بالتزامـن مـع الحديث عن 
هـو  املعتقلـني  عـن  اإلفـراج  عمليـات 
االعتقـاالت  وقـف  أجـل  مـن  الضغـط 
املسـتمرة حتـى  التعسـفية يف سـوريا 
اليـوم، ووقـف االنتهـاكات يف مناطـق 
الـذي  النظـام،  قبـل  مـن  التسـويات 
"كورقـة  املعتقلـني  ملـف  يسـتخدم 
مقايضـة وابتـزاز"، بحسـب تعبرهـا. 
الدسـتورية  اللجنـة  أن  وأوضحـت 
ليسـت الحـل وليسـت الهـدف، معترة 
كجـزء  دسـتوري  مسـار  مجـرد  أنهـا 
مـن العمليـة السياسـية، و"لذلـك نحن 
الضغط  واسـتمرار  لانخـراط  بنـاؤون 
املعتقلـني،  قضيـة  يف  تقـدم  لتحقيـق 
التـي هـي الهـدف باإلفـراج الكامـل"، 

بحسـب قـول مفـرج.

لـ "إرادة دولية" الحاجة 
املصلحـة  أن  إىل  مفـرج  ولفتـت 
بتمريـر  الـدويل  للمجتمـع  السياسـية 
اللجنـة الدسـتورية تتطلـب منهم إجراء 
بنـاء الثقـة والضغط عـى النظام ومن 
خلفـه الـروس حتـى يتـم تحقيـق هذا 
خاضـع  املعتقلـني  ملـف  إن  إذ  األمـر، 
إىل  ويحتـاج  السياسـية  للتفاهـات 

وسياسـية. دوليـة  إرادة 
وفيـا يتعلـق بالضغـط األمريـي يف 
الهيئـة  أن  مفـرج  بينـت  امللـف،  هـذا 
مـع  دائـم  وتنسـيق  تواصـل  عـى 

الواليـات املتحـدة مبـا يخـص موضوع 
املعتقلـني، ولكنهـا أشـارت يف الوقـت 
كاملـة  ثقـة  وجـود  عـدم  إىل  نفسـه 
الضغـط  األمريـي، واصفـة  بالطـرف 
الـذي يقـوم بـه بهـذا الشـأن بالقلـق 
واملـرتدد، فضـًا عـن وجـود "توافـق 
عـى  الـرويس  املسـار  مـع  أمريـي 
األرض السـورية عسـكريًا وسياسـيًا".

وكان رئيـس الهيئة العليـا للمفاوضات، 
أكـد يف ترصيحـات  الحريـري،  نـرص 
سـابقة لعنـب بلـدي رضورة البـدء يف 
إجراءات بنـاء الثقة أو البنود اإلنسـانية 

وخاصـة يف ملـف املعتقلـني.
امللـف  هـذا  أن  إىل  الحريـري  وأشـار 
لجميـع  جـًدا  واملـؤمل  املأسـاوي 
محاولـة  تجـري  تـزال  ال  السـوريني 
تسييسـه، مـع محاولـة النظـام تحقيق 

مقابلـه. سياسـية  مكتسـبات 
مـن  سـابًقا  جـرى  مـا  أن  إىل  ولفـت 
إطـار  يف  للمعتقلـني  تبـادل  عمليـات 
إطـاق  عـر  "أسـتانة"  محادثـات 
املعتقلـني،  بعـض  لـرساح  متزامـن 
ليـس كافيًـا، خاصـة مع وجـود طرف 
يقـوم  مـا  مـع  اآلالف  مئـات  يعتقـل 
بـه مـن عمليـات اتهـام وتعذيـب لهـم 

التعذيـب. تحـت  وقتلهـم 
وأكـد الحريـري عـدم وجـود أي معتقل 
لـدى "الهيئـة" أو مراكز احتجـاز رسية 
أو علنيـة، مشـدًدا عـى رضورة تطبيـق 
قـرارات مجلـس األمـن ذات الصلـة التي 
دعت جميـع األطـراف السـورية لإلفراج 

الفـوري عـن جميـع املعتقلني.

مواطنون سوريون ينظمون وقفة أمام السفارة الروسية في برلين للمطالبة بذويهم المعتقلين - 31 آب 2019 )رابطة عائالت قيصر(

اللجنة مجرد مسار 
دستوري كجزء من 

العملية السياسية، 
و"لذلك نحن بناؤون 

لالنخراط واستمرار 
الضغط لتحقيق تقدم 
في قضية المعتقلين، 

التي هي الهدف 
باإلفراج الكامل

تهريب المواشي 
إلى مناطق النظام 

يضاعف أسعار 
اللحوم في إدلب

يف  اللحـوم  أسـعار  تشـهد 
ملحوظًا،  ارتفاًعـا  إدلـب  محافظـة 
املـوايش  تهريـب  عمليـات  نتيجـة 
النظـام  سـيطرة  مناطـق  إىل 
السـوري، وذلـك عـرب عـدة طـرق، 
حلـب  ريـف  مبناطـق  مـروًرا 
الشـاميل، وأخـرى باتجـاه مدينـة 

. ة حـام
مراسـل عنـب بلدي يف ريـف إدلب 
إىل  ارتفعـت  األسـعار  إن  قـال 
بسـبب  تقريبـي،  بشـكل  الضعـف 
املـوايش  تهريـب  عمليـات  ازديـاد 
النظـام  سـيطرة  مناطـق  إىل 
عفريـن  منطقـة  عـرب  السـوري، 

حلـب. ريـف  ومناطـق 

موفـق  أبـو  األغنـام  تاجـر  وقـال 
تهريـب  عمليـات  إن  الحمـوي، 
املـوايش تتـم عـن طريـق منطقـة 
إىل  أيًضـا،  حـامة  وإىل  عفريـن، 
الريـف  يف  العيـس  معـرب  جانـب 
تسـيطر  الـذي  لحلـب،  الجنـويب 

الشـام". تحريـر  "هيئـة  عليـه 
أن  بلـدي  لعنـب  التاجـر  وأضـاف 
الغنـم  مـن  الواحـد  الـرأس  سـعر 
60 و70  كان يـرتواح سـابًقا بـني 
ليتخطـى حالًيا  لـرية سـورية،  ألف 
سـورية  لـرية  ألـف   125 حاجـز 
200 ألـف لـرية، األمـر  ويصـل إىل 
ارتفاًعـا عىل سـعر  انعكـس  الـذي 

اللحـم. كيلـو 

وتعتـرب األغنـام مـن أهـم الرثوات 
وشـهدت  سـوريا،  يف  الحيوانيـة 
خـالل  كبـرية  انتكاسـات  تربيتهـا 
التهجـري  بسـبب  الثـورة،  أعـوام 
وانعـدام  املالكـني  طـال  الـذي 
مصـادر التغذيـة واألدويـة الالزمة 
عمليـات  إىل  إضافـة  للمـوايش، 

لهـا. الجائـر  التهريـب 
اللحم يف  التاجر أن كيلـو  وأوضـح 
الحـايل  الوقـت  يف  إدلـب  أسـواق 
بأقـل  املواطـن  يجـده  أن  ميكـن  ال 
أن  بعـد  لـرية سـورية،   5500 مـن 
لـرية  آالف  ثالثـة  السـابق  يف  كان 

سـورية.
مل  حـال  "يف  الحمـوي،  وقـال 

مـن  التهريـب  بوابـات  تغلـق 
اللحـم  سـوق  ينكـرس  أن  الصعـب 
واملـوايش، ويجـب وقـف التهريـب 
معـرب  ومـن  عفريـن  منطقـة  مـن 

. " لعيـس ا
وأضـاف، "العامـل يف إدلـب يتلقى 
 1000 اليـوم  يف  العمـل  مقابـل 
لـرية سـورية، وهـو مبلـغ ال يتيح 
مـن  غـرام   200 سـوى  رشاء  لـه 

حالًيـا". اللحـم 
علقـت  الشـام"  تحريـر  "هيئـة 
املـوايش  أسـعار  ارتفـاع  عـىل 
واللحـم يف إدلـب، وقـال مسـؤول 
إدارة الحـدود فيهـا، أحمـد الخالد، 
إن "تحريـر الشـام" نـرشت العديد 

مع إعالن إطالق اللجنة الدستورية عاد ملف 
المعتقلين والمختفين قسرًيا إلى واجهة تصريحات 

المسؤولين السياسيين واألمميين، تصريحات 
دعت األطراف السورية إلى إجراءات بناء للثقة 

تمهد الطريق أمام أعضاء اللجنة الدستورية للبدء 
بمهامهم المتمثلة بصياغة دستور جديد، يكون 

خطوة في طريق الحل السياسي المعّول عليه 
بإنهاء حرب أنهكت السوريين طوال ثماني سنوات.

هل يفتح باب 
"اللجنة الدستورية" 

الطريق أمام 
"ملف المعتقلين" 

الشائك؟
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أوراق ثبوتية ودفتر عائلة سوري في أمانة السجل المدني بمعرة النعمان

ملنـع  والنقـاط  املحـارس  مـن 
مـن  األساسـية  املـواد  تهريـب 

املحـررة". "املناطـق 
"إبـاء"،  لوكالـة  الخالـد  وأضـاف 
30 مـن أيلول املـايض، "تلقينا يف 
الفـرتة األخـرية عـدة بالغـات عن 
تهريـب  محـاوالت  نسـبة  ارتفـاع 
املناطـق  مـن  واملـوايش  األغنـام 
باتجـاه  حلـب  غـريب  املحـررة 
باملنطقتـني  مـروًرا  النظـام، 
املذكورتـني، فقمنـا وعـىل الفـور 
ونقـاط  املحـارس  عـدد  بزيـادة 

الدوريـات". وتكثيـف  الربـاط 
مـن  "متكنـا  الخالـد،  وقـال 
العديـد  عـىل  القبـض  إلقـاء 

يقومـون  الذيـن  املهربـني،  مـن 
تلـك  عـرب  املـوايش  بتهريـب 
تقدميهـم  تـم  وقـد  املناطـق، 
لينالـوا جزاءهـم  للقضـاء أصـواًل 

. " ل د لعـا ا
األغنـام  تهريـب  يقتـرص  وال 
محافظـة  عـىل  واملـوايش 
املناطـق  كل  إىل  ميتـد  بـل  إدلـب 
حلـب  ريـف  بينهـا  السـورية، 
السـورية  والجزيـرة  الشـاميل 
التـي تشـهد عمليـات تهريـب إىل 
الـذي  األمـر  العـراق،  كردسـتان 
أدى إىل ارتفاع اللحوم يف األشـهر 
الكيلـو  سـعر  ليتجـاوز  املاضيـة 
الواحـد أربعـة آالف لـرية سـورية.

إدلب - شادية التعتاع

انفصلت رميـة الجنـدي )27 عاًما( 
عـن  النعـان  معـرة  مدينـة  مـن 
زوجهـا، بعدما تزوجـت يف الـ 19 
تثبيـت  تسـتطع  ومل  عمرهـا،  مـن 
زواجهـا يف املحكمة لغيـاب الدوائر 

الحكوميـة. 
رميـة  قالـت  الـذي  الطـاق،  بعـد 
بسـبب  جـاء  إنـه  بلـدي  لعنـب 
مل  للمخـدرات،  الـزوج  تعاطـي 
تسـتطع الشـابة تحصيـل حقوقها، 
طريـق  عـن  تـم  الـزواج  أن  رغـم 
عـن  لتتنـازل  والشـهود،  الشـيخ 
الحصـول  جميـع حقوقهـا مقابـل 

فقـط.  حريتهـا  عـى 
الثبوتيـة  األوراق  مشـكلة  تعتـر 
واحـدة مـن املشـاكل املعقـدة يف 
املنطقـة  سـوريا،  غـريب  شـال 
املعارضـة،  عليهـا  تسـيطر  التـي 
الـزواج  تثبيـت  مسـألة  تعتـر  إذ 
مـن أبـرز املعوقـات يف املنطقـة، 
النسـب  تثبيـت  مـن  يتبعهـا  ومـا 
التـي تصيـب  لألطفـال واملشـاكل 
انفصـال  حـال  يف  األرسة 
تحصيـل  وصعوبـة  الرشيكـني، 
الحقـوق مـن ورثـة ونفقـة ومهر 
املراكـز  غيـاب  بسـبب  وغرهـا، 
إدارات  وتعاقـب  الحكوميـة، 
مبرجعيـات مختلفـة عـى مناطـق 

السـوري. الشـال 

أطفال بال هويات 
منـى الريـا، من بلـدة معـرة حرمة 
متزوجـة  الجنـويب،  إدلـب  بريـف 
منـذ سـبع سـنوات ومل يتـم تثبيت 

اليوم. حتـى  زواجهـا 
منى هـي الزوجـة الثانيـة لزوجها، 
ولديهـا ثاث بنـات، لكنهـا ال متلك 
أي أوراق للبنـات، والورقـة الوحيدة 
التـي تثبـت زواجهـا هـي الكتـاب 
الرشعي بحضور الشـيخ والشـهود.
ابنـة منـى الكـرى يجـب أن تكون 
اليـوم يف املدرسـة، ولكـن بسـبب 
مسـجلة  ليسـت  وألنهـا  النـزوح 
سـتُحرم مـن حقهـا يف التعليم لهذا 

. م لعا ا
عـن  رسـمية  إحصائيـة  توجـد  وال 
الذيـن ال ميلكـون  عـدد املواطنـني 

يثبتـوا  مل  أو  ثبوتيـة،  أوراقًـا 
زواجهـم، يف منطقـة يصـل عـدد 
 3.8 مـن  أكـر  إىل  فيهـا  السـكان 
مليـون نسـمة، بحسـب إحصائيات 
استجابة سـوريا". فريق "منسـقو 

ولتحديـد الظاهـرة ترصدهـا عنـب 
يف  "حفصـة"  مخيـم  يف  بلـدي 
ريف معـرة النعـان، إذ يقول مدير 
املخيـم، جمعة العليـوي، إن ما يهدد 
متابعـة بعض األطفـال تعليمهم هو 
مسـألة تثبيتهم يف دائـرة نفوس، إذ 
توجـد عائـات لديها أربعـة أطفال 

مسجلني. ليسـوا 
وأوضـح مديـر املخيـم أنـه توجـد 
عائـات ال متلـك أي أوراق ثبوتيـة، 
وتقـدر نسـبتها بنحـو %40 داخل 

. ملخيم ا

من اإلشهار إلى التثبيت
تسـجل بعض الزيجـات يف مناطق 
إدلـب ضمـن املحاكم الخاصـة بكل 
بلـدة أو مدينـة، وتختلـف أشـكال 
التثبيـت تبًعـا لظـروف تحكم عقود 
املناطـق املختلفـة مـن  الـزواج يف 

إدلب.
ويف حديثـه إىل عنـب بلـدي، قـال 
املحامـي العامـل يف السـجل املدين 
واملحكمـة يف معـرة النعـان عادل 
اإلبراهيم، إن قسـًا مـن هذه العقود 
يتم تسـجيلها يف املحاكـم املوجودة 

يف عـدة مناطـق بإدلب.
ورضب املحامـي مثـااًل مبدينـة معرة 
النعان واملناطـق املحيطة بها، حيث 
يعتمـد كثـر مـن املواطنـني عـى 

محكمـة املعـرة لتثبيـت زواجهم.
هنـاك  أن  اإلبراهيـم  وأضـاف 
بإشـهارها  االكتفـاء  يتـم  زيجـات 
بالشـهود،  الحقـوق  وتثبيـت 
مـن  كثـرًا  هنـاك  أن  وخاصـة 
باملحاكـم  يثقـون  ال  األشـخاص 
املحليـة، أو بسـبب جهـل بعضهـم 
عـدم  بعواقـب  الوعـي  وعـدم 

الـزواج. تثبيـت 
وبلـغ عـدد حـاالت الـزواج املثبتة، 
الحـايل حتـى  العـام  منـذ مطلـع 
مطلـع شـهر أيلـول، 6114 واقعـة 
زواج، بحسـب أرقـام وزارة األحوال 
املدنيـة يف "حكومـة اإلنقـاذ" التي 

تديـر املنطقـة منـذ مطلـع العام.

كيف يتم تثبيت عقد الزواج في 
إدلب؟

لألحـوال  الداخليـة  وزيـر  معـاون 
املدنيـة يف "اإلنقاذ"، طـال زعيب، 
قـال لعنب بلـدي إن عمليـة التثبيت 
تبـدأ مبراجعة كا الزوجـني أمانات 
السـجل املدين للحصول عـى قيود 
فرديـة خاصة، ثـم يتـم التوجه بها 
املختصـة  الرشعيـة  املحكمـة  إىل 
للحصـول عـى عقـد زواج أو إثبات 

زواج حسـب الحالـة.
وبحسـب زعيـب، تراسـل املحكمـة 
املختصـة  املـدين  السـجل  أمانـة 
لتسـجيل الزواج وحصـول الزوجني 

عـى البطاقـة العائليـة.
وأضـاف أنـه يف حـال وفـاة الزوج 
أو يف حـال الطـاق، تلجـأ الزوجة 
إىل رفـع دعوى إثبات زواج ونسـب 
وفـاة أو طـاق، بحسـب الحال، يف 

املختصة. املحكمـة 
وبحسـب املحامـي عـادل اإلبراهيم 
فإنـه يف حـال عـدم توفـر البطاقة 
الشـخصية، تؤخـذ إخراجـات القيد 
األحـوال  )قـايض  املحكمـة  إىل 
املدنيـة(، ويتـم تثبيـت العقـد لديه 
ويوثـق برقـم ويحفـظ يف ديـوان 
املحكمـة، ويأخـذ الزوج صـورة عن 
العقـد مصدقـة أصـواًل لتثبيتها يف 

املدين. السـجل 
طـريف  أحـد  غيـاب  حـال  ويف 
العقـد )فقـد أو اعتقـل أو قتـل...( 
يتقـدم الطـرف املوجـود إىل دائـرة 
السـجل املـدين بطلـب إخـراج قيد 
للطرفـني، ويتقـدم بدعـوى تثبيـت 
زواج ونسـب، ويتـم تقييـد الدعوى 
أصـواًل، وتطلب املحكمـة من املدعي 

تثبيـت أقوالـه بشـهود.
وإن صـح االدعـاء تصـدر املحكمـة 
قـراًرا ينـص عـى تسـجيل واقعـة 
الـزواج يف السـجل املـدين أصـواًل، 
وتسـجيل األوالد عـى قيـد الـزوج 

يف السـجل املـدين.
الثبوتية املسـتخرجة  ولكـن األوراق 
إدلـب  محافظـة  يف  املحاكـم  مـن 
وال  دولـة،  أي  عليهـا  تعـرتف  ال 
سـيطرة  مناطـق  يف  املؤسسـات 
النظـام السـوري أيًضـا، مـا يجعل 
دائـرة االعـرتاف بهـا تقتـرص عى 

السـوري. الشـال 

الزواج في إدلب.. 
عقود بال اعتراف وأطفال بال هويات 
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د. كريم مأمون

هنـاك كثـر مـن النـاس تغلـب عليهم 
األفـكار التشـاؤمية، ودامئًـا مـا يرون 
الجـزء املظلـم مـن الحياة، وقـد تعتر 
هـذه الحالـة طبيعيـة خاصـة يف ظل 
تعيشـها  التـي  املتكـررة  اإلحباطـات 
مجتمعاتنـا، ولكـن يف بعـض الحاالت 
يشـعر  ال  الشـخص  أن  ناحـظ  قـد 
بالسـعادة تحـت أي ظـرف، ودامئًا ما 
العديـد  يتبعـه  سـعيد  خـر  أي  يـرى 
مـن الكـوارث، ويف هـذه الحالـة قـد 
بأحـد  مصابًـا  الشـخص  هـذا  يكـون 
يسـمى  الـذي  النفسـية  االضطرابـات 

االكتئابيـة. الشـخصية  اضطـراب 

االكتئابية؟ الشخصية  هي  ما 
السـوداوية  أو  االكتئابيـة  الشـخصية 
مـع  يبـدأ  نفـيس  اضطـراب  هـي 
يتميـز  املبكـرة،  البلـوغ  مرحلـة 
صاحبـه بالتشـاؤم، ويبـدي شـيئًا من 
السـعادة  الامبـاالة، وال يـذوق طعـم 
الصفات  العديـد مـن  مطلقـا، وتوجـد 
االكتئابيـة  الشـخصية  متيـز  التـي 

: منهـا
يشـغل  مـا  أكـر  الـذات:  نقـد   1-
أصحـاب هـذه الشـخصية هـو انتقـاد 
جوانـب  عـى  والرتكيـز  أنفسـهم 
وذلـك  لديهـم،  توجـد  التـي  الضعـف 
عـى  الشـديد  الرتكيـز  إىل  باإلضافـة 
املواقـف التـي انتهـت بالفشـل وعـدم 
هـذه  صاحـب  وبالتـايل  النجـاح، 
الشـخصية يلـوم نفسـه بشـكل دائـم.
أيًضـا  يتصـف  السـيئ:  املـزاج   2-
أصحـاب هـذا النـوع من الشـخصيات 
اليـوم  أغلـب  السـيئ  باملـزاج 
باإلضافـة  بالضيـق،  وشـعورهم 
التعـب  عـى  الدائـم  الرتكيـز  إىل 
قدرتهـم  وعـدم  بـه  يشـعرون  الـذي 
يجـب  التـي  باألعـال  القيـام  عـى 
بالشـكوى  ويسـتمرون  بهـا،  القيـام 
الرتفيـه  أو  للعمـل  الطاقـة  ويفقـدون 

يشء. أي  أو 
أيًضـا  تعـاين  الرتكيـز:  فقـد   3-
عـدم  مـن  االكتئابيـة  الشـخصيات 
كامـل،  بشـكل  الرتكيـز  عـى  القـدرة 

الـذي  بالتعـب  النشـغالها  وذلـك 
تشـعر بـه وانشـغالها بالرتكيـز عـى 
السـيئة  والخـرات  الضعـف  جوانـب 
الرتكيـز  يصبـح  وبالتـايل  السـابقة، 
أقـل  بهـا  تقـوم  التـي  األعـال  عـى 

يكـون. أن  يجـب  مـا  بكثـر 
بالنجـاح:  االسـتمتاع  ضعـف   4-
دامئًـا مـا يشـعر أصحـاب الشـخصية 
القـدرة  وعـدم  بالفشـل  االكتئابيـة 
أعالهـم  يف  النجـاح  تحقيـق  عـى 
القـدرات  بضعـف  لشـعورهم  نتيجـة 
مـن  متكنـوا  وإن  لديهـم،  املتوفـرة 
النجـاح فإنهم ال يسـتطيعون الشـعور 

النجـاح. بهـذا  بالسـعادة 
الشـخصية  تعـاين  الـرتدد:   5-
وصعوبـة  الـرتدد  مـن  االكتئابيـة 
مـن  خوفـا  وذلـك  القـرارات  اتخـاذ 
باإلضافـة  القـدرات،  الفشـل وضعـف 
القرار  القـدرة عـى تحديـد  إىل عـدم 
يرتتـب  وبالتـايل  برسعـة،  الصائـب 
مـن  كثـر  يف  الفشـل  ذلـك  عـى 

املهمـة. املواقـف 
لـدى  تظهـر  األكل:  مشـكات   6-
أعـراض  االكتئابيـة،  الشـخصية 
فبعضهـم  الطعـام،  تنـاول  ملشـكات 
يعـاين مـن انخفـاض الشـهية وفقدان 
الرغبـة بتنـاول الطعـام والعـزوف عنه 
نتيجـة للحالـة النفسـية السـيئة واملزاج 
ويعـاين  منـه،  يعانـون  الـذي  السـيئ 
بعضهـم اآلخـر مـن اإلفـراط يف تناول 
الطعـام كوسـيلة للتعبـر عن املشـاعر 
السـلبية التـي يعانـون منهـا ومشـاعر 
اإلحبـاط املسـيطرة عليهم بشـكل دائم، 
ويرتتـب عـى ذلـك اإلصابـة بأمـراض 
يرتتـب  ومـا  السـمنة  مثـل  األخـرى، 
عليهـا مـن مشـكات نفسـية تزيـد من 

السـيئة. حالتهـم 
ومع أن اضطـراب الشـخصية االكتئابية 
مـع  األعـراض  بعـض  يف  يشـرتك 
املزاجيـة مثـل اضطـراب  االضطرابـات 

عـرس  واضطـراب  االكتئـاب 
املزاج، إال أنه يعتر تشـخيًصا مستقًا.

الشخصية  اضطراب  أسباب  ما 
؟ بية كتئا ال ا

حتـى األن مل يتـم تأكيـد وجـود عوامل 

النـوع  هـذا  لحـدوث  مسـببة  معينـة 
ولكـن  النفسـية،  االضطرابـات  مـن 
التـي  العوامـل  مـن  العديـد  هنـاك 
حـدوث  تفسـر  خالهـا  مـن  ميكـن 

وهـي: االضطـراب،  هـذا 
الـورايث دور مهم  للعامل  -1الوراثـة: 

يف حـدوث مثل هـذه االضطرابات.
-2 عوامـل بيولوجيـة: هنـاك بعـض   
املـؤرشات البيولوجيـة التي تشـر إىل 
العصبيـة  وجـود خلـل يف املوصـات 
والدوائـر العصبيـة التـي تعمـل باملخ، 
النـوع  هـذا  حـدوث  إىل  يـؤدي  مـا 
فعـدم  النفـيس،  االضطـراب  مـن 
مثـل  العصبيـة  النواقـل  عمـل  تنظيـم 
إىل  يؤدي  واألدرينالـني  السـروتونني 

االكتئـاب. حـدوث 
هنـاك  واجتاعيـة:  بيئيـة  عوامـل   3-
أن  إىل  تشـر  التـي  الدالئـل  بعـض 
أسـباب حـدوث اضطـراب الشـخصية 
املؤدية  األسـباب  االكتئابيـة هـي نفس 
إىل اإلصابـة باالكتئـاب مثـل: فقـدان 
أو االفتقـار إىل رعاية  أحـد املقربـني، 
عاطفيـة  عاقـة  وخـوض  األبويـن، 
تجـاه  بالذنـب  الشـعور  أو  فاشـلة، 

يشء مـا.

الشخصية  اضطراب  ُيشّخص  كيف 
؟ بية كتئا ال ا

يُشـّخص هـذا االضطـراب إذا توفـرت 
مـن  أكـر  أو  خمسـة  الشـخص  لـدى 

هـذه األعـراض:
-1 يغلب عى مزاجـه الكآبة، الحزن.

-2  االفتقار إىل الشـعور باملتعة.
-3 دامئا ما يلوم نفسـه.

والتأسف. االعتذار  دائم   4-
متشائم.  5-

-6 دامئـا ينتابـه اإلحسـاس بالذنب و 
الضمر. تأنيـب 

بـرشط أال توجـد مثـل هـذه األعراض 
أو  االكتئـاب  مـن  نوبـات  أثنـاء  يف 

عـرس املـزاج.

أصحاب  مع  التعامل  يجب  كيف 
االكتئابية؟ الشخصية 

ال  الشـخص  هـذا  أن  معرفـة  تجـب 
ملضايقـة  السـلوكيات  بهـذه  يقـوم 

بالتشـاؤم  شـعوره  إمنـا  اآلخريـن، 
بـه  يشـعر  الـذى  تفكـره  مـن  جـزء 
وال يـرى غـره، ويجـب الرتكيـز عى 
املريـض  لـدى  اإليجابيـة  األفـكار 

يـي: مـا  خـال  مـن  وتعزيزهـا 
عـدة  لهـا  مشـكلة  كل  أن  التأكيـد   1-
حلـول وليـس لها حل واحـد، والرتكيز 
التـي تتوفر  القـدرات اإليجابيـة  عـى 
املواقف  لـدى املريـض، باإلضافـة إىل 
التـي اسـتطاع فيهـا تحقيـق النجـاح، 
فذلـك يعـزز ثقتـه بنفسـه، ويسـاعده 
يف  املناسـبة  القـرارات  اتخـاذ  عـى 

الوقـت املناسـب.

-2 توضيـح الجوانـب اإليجابيـة لـكل 
مشـكلة بعـد حلهـا حتـى يسـتطيع أن 
يراجـع تفكـره ويقتنـع بشـكل عمي 
الطريقـة  هـي  الحلـول  بدائـل  أن 

للمشـاكل.  املثاليـة 
عليـه  مـا  أدى  أنـه  عـى  الرتكيـز   3-
املشـكلة،  يف  سـبب  لـه  وليـس 
ومسـاعدته عـى تقبـل نقـاط الضعف 
معهـا  والتعامـل  لديـه  توجـد  التـي 
مـن  يتخلـص  حتـى  أفضـل  بشـكل 
مشـاعر الضيـق والذنـب ولـوم الذات 
أفضـل  بشـكل  الرتكيـز  مـن  ويتمكـن 

اإليجابيـات.  عـى 

يُعالج اضطراب الشخصية االكتئابية من خالل نوعني من العالج:
العـالج النفي: يتمثـل العالج النفـي يف العالج السـلويك املعريف من 
حيث اسـتبصار املريـض بحالته، وهذا العـالج قد أثبـت نجاعته يف عالج 
هـذا االضطـراب، فاملريـض بالشـخصية االكتئابيـة تكـون لديـه القدرة 
عـىل اختيـار الواقـع بشـكل جيد لذا فهـو ميتلك القـدرة عىل مـدى تأثري 
االضطـراب عـىل مـن حولـه، كـام يسـتهدف العـالج املعريف مسـاعدة 

املريـض يف تفهـم التشـوهات املعرفية .
العـالج الدوايئ : يتم اسـتخدام العـالج الدوايئ إىل جانب العالج السـلويك 
املعـريف للوصول إىل أفضـل نتائج للعالج، ويتم اسـتخدام األدوية املضادة 
لالكتئـاب، مـع بعـض األدوية التي تسـاعد يف تنشـيط الجهـاز العصبي 
املركزي لكـن بجرعات صغرية مثل مركبات أمفيتامـني 5 – 15 مغ/اليوم.

كيف يعالج 
اضطراب الشخصية االكتئابية؟

حزين.. يلوم نفسه.. متشائم.. 
دائم التأسف.. ال يشعر بالمتعة

ماذا تعرف عن 
الشخصية االكتئابية
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للفيلسـوف  "السياسـة"  كتـاب  يبـدو 
اليوناين أرسـطو طاليـس للمختصني يف 
العلـوم السياسـية والراغبـني يف العمـل 
مامرسـة  أو  الدبلومـايس  السـلك  يف 
العمـل السـيايس، إال أنه يعطـي الفرصة 
السياسـة  علـم  لفهـم  املهتمـني  لغـري 
باملجتمـع  وعالقتهـا  الواسـع،  مبعناهـا 

ككل وبالفـرد، كل عـىل حـدة.
يتـاح  الكتـاب،  هـذا  عـىل  وباالطـالع 
بالدولـة،  الفـرد  عالقـة  فهـم  للقـارئ 
والسياسـة التـي متـي عليهـا الدولـة 
ميـي  إذ  شـعبها،  مـع  عالقتهـا  يف 
الفلسـفية  نظرياتـه  رشح  يف  أرسـطو 
حول الدسـتور والديكتاتوريـة والثورات، 

فصـول. مثانيـة  يف 
أرسـطو  يناقـش  األول  الفصـل  يف 
والسـلطة  املـدين  االجتـامع  طاليـس 
العائليـة عـرب خمسـة أبـواب، ثـم ينقـد 
الدسـاتري الرئيسـية يف الفصـل الثـاين، 
قبـل أن يـرشح يف الفصل الثالـث عالقة 
الدولـة واملواطـن، والـذي يـرى فيـه أن 
الطابـع املميز للمواطن هو املشـاركة يف 
وظائـف الحاكـم، أي الحكـم، وهـو هنـا 
يف  أساسـًيا  دوًرا  للدميقراطيـة  يعطـي 
حيـاة الشـعوب، ومـن خالل هـذا الفصل 
يعطـي تعريًفـا للمواطـن، باعتبـاره من 

عنـارص الدولـة.
حـول  وافًيـا  رشًحـا  الكتـاب  ويتضمـن 
الجمهوريـة الفاضلـة التـي كتـب عنهـا 
الفيلسـوف اليونـاين أفالطـون، ويربـط 
الدولـة، ويف  بينهـا وبـني السـعادة يف 
هـذا الفصل يـرشح العنـارص الرضورية 
سـتة  يف  ولخصهـا  الدولـة،  لوجـود 
عنـارص هـي املـواد الغذائيـة، والفنـون، 
والعنـرص  والديـن،  واملـال،  واألسـلحة، 
تصـدر  التـي  الجهـات  هـو  األخـري 

واألحـكام. القوانـني 
العنـارص  عـن  الكتـاب  يحـيك  كـام 
الجغرافيـة التـي يجـب، من وجهـة نظر 

بهـا. التمتـع  الدولـة  عـىل  الكاتـب، 
يبـدو الكتاب مـن عنوانه كتابًا سياسـًيا، 
إال أنـه يثبـت نظريـة أن ال يشء يف حياة 
اإلنسـان غـري مرتبـط بالسياسـة، فـكل 
تفاصيـل املجتمـع تتدخـل السياسـة بها 

مبارش. بشـكل 
وافًيـا  رشًحـا  ليكـون  الكتـاب  ُصمـم 
كل  ودور  وسياسـاتها  الدولـة  لشـكل 
العامـة، مبـا  املنظومـة  جـزء منهـا يف 
يشـمل السـلطات الترشيعيـة والتنفيذية 
واملجتمـع  الفـرد  ودور  والقضائيـة، 
حتـى  الدولـة،  شـكل  يف  والرتبيـة 
املوسـيقى التـي لهـا بـاب خـاص ضمن 

الكتـاب.
يف ظـل ثـورات الربيع العـريب التي بدأت 
ووصلـت   ،2011 عـام  يف  تونـس  مـن 
والعـراق  الجزائـر  إىل   2019 العـام  يف 
والسـودان، تظهـر تعريفـات جديدة لعلم 
السياسـة يف العامل العـريب، ويعد الكتاب 
مـن أبـرز الكتـب التـي تحيـط بهـذا العلم 
بشـكل واسـع، ويعطـي فرصـة للراغبني 
منظومـة  لفهـم  بلدانهـم  يف  بالتغيـري 
الحكـم، التـي، وإن اختلفـت من بلـد آلخر، 
تبقـى تتشـابه يف كثـري مـن التفاصيـل 

التـي ميكـن مالحظتهـا ضمـن الكتاب.

السياسة 
ألرسطو طاليس.. 
بمفهومها الواسع

كتاب

سينما

يـروي فيلـم "LE BLUES" مسـرة 
املنتخـب الفرنـيس لكـرة القـدم منذ 
عـام 1996 حتـى عـام 2016، مبـا 
فيهـا بطولة كأس العـامل 1998، التي 
أقيمـت يف فرنسـا واسـتطاع منتخب 
الديوك الـزرق الظفر بهـا، إال أن حالة 
املنتخـب الفرنـيس ليسـت كأي حالة 
أخـرى، يف مجتمـع مشـكل مـن عدة 

وقوميات. أعـراق 
وبنـاًء عى حالـة التنوع هـذه، أحيط 
املنتخـب الفرنـيس بشـعار "اتحـاد 
نظـرًا  والعـرب"،  والسـود  البيـض 
العرقيـة  العبيـه  انتـاءات  لتنـوع 
والقوميـة، وتكرس هذا الشـعار بفوز 
املنتخب بـكأس العـامل 1998، وكأس 

األمـم األوروبيـة عـام 2000.
فـوز املنتخـب الفرنـيس خلـق نوًعـا 
من الوحـدة ضد األصـوات العنرصية 
يف الباد. فرنسـا جسـد واحـد، هكذا 
تصـور النـاس، إال أن ردود الفعل بعد 
انهيـار املنتخـب الفرنـيس يف بطولة 
كأس العامل 2002 يف كوريا الجنوبية 

واليابـان، أثبتت عكس ذلـك متاًما.
فـاألداء السـيئ الـذي قدمـه املنتخب 
وخروجـه  البطولـة  يف  الفرنـيس 
فرصـة  أعطـى  األول،  الـدور  مـن 
الوطنيـة  الجبهـة  حـزب  ملنـارصي 
اليمينـي املتطـرف واملعـادي لاجئني 
غـر  األصـول  ذوي  واملواطنـني 

ملهاجمتهـم. الفرنسـية 
أن  ميكـن  دور  أي  الفيلـم  يـرشح 
تلعبـه كرة القـدم يف حياة الشـعوب، 
هـل  مبـارش:  غـر  سـؤااًل  ويطـرح 

تسـتطيع كرة القدم توحيد الشـعوب 
فعـًا؟ وهـل تسـتطيع طـي صفحة 
الخافـات واالختافـات والعنرصيـة 

بـني أبنـاء الوطـن الواحـد؟ 
اإلجابـة عـن هـذا السـؤال سـهلة مع 
وجـود أحـداث حقيقيـة حصلـت يف 
تلـك الفـرتة، منهـا املبـاراة التاريخية 
الوديـة التـي جمعـت بـني املنتخبني 
ظـل  يف  والفرنـيس  الجزائـري 
املصالحـة بـني البلدين، والتي سـارت 
أحداثهـا عكـس مـا متنـى منظموها.
املنتخـب  العبـي  شـهادات  عـر 
ومؤرخـني،  وصحفيـني  الفرنـيس، 
ومبشـاركة الرئيس الفرنيس السـابق، 
الفيلـم  يحـي  هوالنـد،  فرانسـوا 
تفاصيـل الصـورة املختلفة لفرنسـا، 
الصـورة  عـن  البعـد  كل  والبعيـدة 

لعاصمـة  والرومانسـية  الجميلـة 
النـور واملوضـة والجـال والتعايش، 

باريـس.
الكبـر  األثـر  عـى  الفيلـم  ميـر 
ذي  الفرنـيس  الاعـب  تركـه  الـذي 
الديـن  زيـن  الجزائريـة،  األصـول 
زيـدان، ووصفـه بأسـطورة فرنسـا، 
املنتخـب  إىل  عودتـه  كانـت  وكيـف 
الفرنـيس يف تصفيـات كأس العـامل 
2006 "إنقـاذًا" للمنتخـب الفرنيس، 
واسـتطاع قيادته إىل املبـاراة النهائية 
الفرنـيس  املنتخـب  خرسهـا  التـي 
بربـات  اإليطـايل  املنتخـب  أمـام 
الجـزاء الرتجيحية بعد خـروج زيدان 

مطـروًدا.
كـرة القـدم ال تتدخـل بها السياسـة، 
هذا قـول يثبـت الفيلم عكسـه متاًما، 

وبقـدر مـا يـرشح الفيلم أهميـة كرة 
القـدم وتأثرهـا وتأثرهـا باملجتمـع، 
اسـتغالها  ميكـن  كيـف  يـرشح 
مـن قبـل الساسـة، ويـرشح بشـكل 
متـواٍز تاريـخ املنتخـب الفرنيس عر 
تفاصيـل مـن الداخـل غـر معروفة.
املنتخـب  عـى  مـرت  أجيـال  ثاثـة 
الفرنـيس عر عـرش سـنوات، رافقت 
كل جيـل منهـا تغيـرات اجتاعيـة 
وصخـب ومشـاكل ومجـد ال ينتهي.
ديتـز،  دايفـد  إخـراج  مـن  الفيلـم 
وسـونيا دوغار وباسـكال بانتشارد، 
سـونيا  مـن  كل  السـيناريو  وكتـب 

بانتشـارد. وباسـكال  دوغـار 
حـاز الفيلـم عـى تقييـم 7.4 عـى 
باألفـام  املختـص   "IMDB" موقـع 

السـينائية.

 .."LE BLUES" فيلم
هل تشفي كرة القدم من العنصرية؟

عنب بلدي - عماد نفيسة

يشـكل ميدان صناعـة األفام والسـينا 
سـاحة تنافسـية ال تخلـو مـن املضاربة 
لـرشكات اإلنتـاج، هـذا التنافـس ليـس 
حديـث العهد، فهـو موجود منـذ ظهور 
السـينا والتصويـر السـينايئ، عندمـا 
ملشـاهدة  واحـد  سـبيل  للجمهـور  كان 
األفام، ثـم ظهرت أجهزة عـرض الفيديو 

األوليـة وبعدهـا األقـراص املدمجـة.
كانـت هذه األفام تعرض عـى القنوات 
التلفزيونية ويف دور السـينا، لكن مع 
تطـور التكنولوجيـا وانتشـار اإلنرتنت 
اإلنتـاج  لـرشكات  املمكـن  مـن  صـار 
عـرض إنتاجهـا مـن مسلسـات وأفام 
وبرامـج عـر اإلنرتنـت بشـكل مبارش، 
بطـرق مدفوعـة ورابحـة جـًدا، وحـاز 
الجمهـور،  رضـا  عـى  التحـول  هـذا 

خاصـة الشـغوفني مبتابعـة األفام يف 
عرضها. بدايـة 

وهـذه أشـهر شـبكات عـرض األفـام 
عـى اإلنرتنـت:

"نتفلكس"
أُسسـت عام 1997 يف الواليـات املتحدة 
توزيـع  اختصاصهـا  وكان  األمريكيـة، 
األقـراص املدمجة وتوصيلهـا عر الريد.

توسـعت الرشكة فيـا بعد لتدخـل عامل 
والرامـج  واألفـام  املسلسـات  إنتـاج 
عـى  منصـة  وتوفـر  التلفزيونيـة، 

عاليـة. بجـودة  ملشـاهدتها  اإلنرتنـت 
تقـدم "نتفلكـس" عـر شـبكتها اليوم 
عـدة فئـات لاشـرتاك بخدمتهـا بسـعر 

مقبـول نوًعـا ما.
توفـر الشـبكة خدمتهـا يف 190 دولـة، 
منها جميـع الـدول العربية، عدا سـوريا 

بسـبب العقوبـات األمريكية، كـا تدعم 
اللغـة العربيـة يف الرتجمة.

تعتـر اليوم أشـهر رشكة لعـرض األفام 
اإلنرتنت. عى 

"HBO"
اسـتحوذت الرشكـة عى إنتاج مسلسـل 
وزادت  الشـهر،  العـروش"  "رصاع 

شـهرتها بسـبب املسلسـل.
تتبـع للرشكـة اإلعامية العماقـة “تايم 
سـينائية  أفاًمـا  وتنتـج  وارنـر”، 
كامـل،  بشـكل  تلفزيونيـة  وبرامـج 

العـامل. حـول  منتجاتهـا  وتبيـع 
بلـغ عدد املشـرتكني يف منصـة الرشكة 
بـني  ومـن  أمريـكا،  يف  مليونًـا   40
"أغصـان  تنتجهـا  التـي  املسلسـات 
العـاج"  "يف  ومسلسـل  يابسـة" 

اإلمراطوريـة". "ممـر  ومسلسـل 

برامـج  الشـبكة  هـذه  تعـرض  كـا 
فقـط. وللبالغـني  جريئـة 

"ديزني"
عماقـة هوليـوود، أُسسـت عـام 1923 
يف الواليـات املتحدة، ولهـا تاريخ طويل 
املتحركـة  والرسـوم  األفـام  إنتـاج  يف 

واألمنيشـن.
مـع  طويلـة  لفـرتة  الرشكـة  تعاونـت 
"نتفلكـس" ضمن عقـد رشاكة بـدأ عام 
2012 لعـرض محتـوى "ديـزين" عى 

منصـات "نتفلكـس".
 لكـن عاقة الصداقة هذه مل تسـتمر بني 
الرشكتـني، إذ أعلنـت "ديـزين" سـحب 
كامـل محتواهـا من "نتفلكـس" لعرضه 
عى منصـة خاصة ستنشـئها يف أواخر 
االنسـحاب  2019، وسـبب هـذا  العـام 

خسـائر فادحة لــ "نتفلكس". 

شبكات اإلنتاج التلفزيوني.. 
حرب باردة سالحها األفالم والمسلسالت
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تسالي

عروة قنواتي 

ال يختلـف املتابعون، عاشـقني كانـوا أم كارهني لنادي 
إنـرت ميـالن، عـىل أن الصحـوة التـي يظهـر عليهـا 
منـذ دوران عجلـة املوسـم الجديـد محلًيـا يف إيطاليا 
وأوروبًيـا يف دوري أبطال أوروبـا هي األفضل واألقوى 
له منذ سـنوات طويلة، وأن األسـامء التـي دخلت خط 
"النرياتـزوري" قبل أشـهر، مـن العبني وجهـاز فني، 
ضخـت الدمـاء مجـدًدا داخـل الفريـق، ليصبح قـادًرا 
عـىل حصـد نتائـج مميـزة، واملنافسـة مؤقًتـا عـىل 
املسـتوى املحيل أمـام كبـري إيطاليا نـادي يوفنتوس، 
الـذي أحكـم قبضتـه خـالل السـنوات املاضيـة عـىل 

مجمـل بطـوالت الـدوري والكأس. 
"األفاعـي"، كـام يحلـو لعشـاق إنرتميـالن تسـمية 
ناديهـم والتفاخـر بـه، كتـب التاريـخ سـابًقا بثـالث 
مـرات  وثـالث  أوروبـا  أبطـال  لـدوري  بطـاًل  مـرات 
للـدوري األورويب ومـرة واحدة ألندية العـامل و18 مرة 
يف الدوري اإليطايل وسـبع مـرات يف الكأس وخمس 
مرات للسـوبر اإليطـايل، إضافة اىل عدد مـن األلقاب 

الودية.  الدوليـة 
هـذا الرصيـد املميز جعل اإلنرت يف منافسـة ورشاسـة 
يف الرصاع عىل اسـم املدينة مبواجهـة إي يس ميالن، 
النـادي األكـرب واألكـرث شـهرة واألقـوى تاريًخـا عىل 
الصعيـد املحـيل واألورويب، وبالرغـم من حالـة املوت 
الرسيـري التي ميـر بهـا إي يس ميالن هذه املواسـم، 
فـإن ديـريب الغضب بـني اإلنـرت وإي يس ميالن يبقى 

بنفـس الزخم واملتابعـة يف كل عام.
موسـم جديـد بسـتة انتصـارات يتصـدر بهـا اإلنـرت 
دوري إيطاليـا األول، ومن خلفه اليـويف ونابويل، قبل 
انطالق كالسـيكو إيطاليا لهذا املوسـم مع يوفنتوس، 
انطالقـة مهمـة ألعصـاب وتحضـريات واسـتعدادات 
ونجوم الفريقـني واملدربني بالدرجـة األوىل، لصياغة 
السـطر األول مـن املنافسـة عـىل اللقـب، ووضـوح 
صاحـب النفـس الطويـل يف إكـامل املنافسـة حتـى 
األسـابيع األخـرية، النفـس الطويـل الـذي يتميـز به 

نـادي السـيدة العجـوز منـذ زمـن طويل.
يراهـن عشـاق اإلنرت أنهـم سـيكونون األشـد رصاًعا 
ومالحقـة مـن نابـويل والتسـيو، وأنهـم سـيدخلون 
ميـدان األقـدام الثابتـة لينتزعـوا لقب "السـكواديتو" 
مجدًدا، مـع أنطونيو كونتي ولوكاكـو وهاندانوفيتش 

ومارتينيـز وسـيني ودامربوزيو.
لآلمـال  أوىل مخيبـة  أوروبًيـا، كانـت هنـاك جولـة 
يف دوري أبطـال أوروبـا، جلبـت نقطـة التعـادل يف 
وقـت متأخـر لإلنرت أمـام سـالفيا براغ التشـييك، مع 
مجموعـة مـن إشـارات االسـتفهام، لتـأيت الجولـة 
الثانيـة بهزميـة يف معقل برشـلونة بهدفـني لهدف، 
وقـدرة  التكتيـيك  لـأداء  كبـري  باستحسـان  لكـن 
املواجهـة التـي أظهرهـا اإلنـرت يف مواجهة البارسـا 
عـىل أرض الكاتـاالن، وهنـا بيـت القصيـد: هـل عـاد 
اإلنـرت مع املتعـة واألداء وحصد النتائج بسـلة واحدة؟

العشـاق أن يصـربوا وأن يكونـوا ضمـن  هـل عـىل 
أوروبًيـا؟ ثـم  طموحـات محـدودة محلًيـا ومـن 

كل عشـاق األنديـة يف العـامل تتمنـى الخزائـن املليئة 
باأللقـاب والذهب لنجومها وأنديتهـا يف كل عام، لكن 
مشـهد اإلنرت بخطـى ثابتة يبدو أنه يعود إىل الشاشـة 
الرسـمية عىل عدة مواسـم، وهنا تكون قوة املنافسـة 
مـن دون املجازفـة وخلـط األوراق واالهتاممـات، كام 

يحدث مـع نادي نابـويل العريق يف كل موسـم.
يبـدو أن اإلنـرت ال يريد التشـتت والتعب مبكـرًا، مع أخذه 
الفرصـة الكاملـة لتعويض الهزميـة والتعـادل والتأخر 
بالنتيجـة، أيًـا كانـت نتيجـة املبـاراة مع اليويف مسـاء 
األحـد، 6 مـن ترشيـن األول الحايل، أو شـكل التأهل من 

عدمـه يف دوري مجموعـات دوري أبطـال أوروبا. 
ويف حـال فـوز اإلنـرت عـىل اليـويف ذهابًـا أرشـحه 
ليكـون املتنافـس الوحيـد مـع السـيدة العجـوز عىل 
اللقـب املحـيل، وسـيكون قـادًرا عـىل ذلك حتـى آخر 

أسـابيع الـدوري اإليطـايل لكـرة القدم.

إنتر ميالن يفرض 
مكانته مجدًدا

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

اآلراء الواردة في الجريدة ال تعبر بالضرورة عن رأي عنب بلدي

أفقي
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رياضة

)90M( المدرب الروسي فيكتور ماسلوف

أمـام  األبطـال  دوري  مواجهـة  يف 
البلجيـي، صبت  نـادي كلـوب بـروج 
عـى  غضبهـا  مدريـد  ريـال  جاهـر 
حـارس النـادي البلجيي تيبـو كورتوا 
بسـبب تلقيـه هدفني يف الشـوط األول 

اللقاء. مـن 
داخـل  عصيبـة  حالـة  كورتـوا  يعيـش 
جـدران فريـق ريال مدريد، وسـط أداء 
متذبـذب يف املواجهـات األخـرة، عـى 
عكـس الفرتة التي عاشـها مـع املنتخب 

أتلتيكـو مدريد. البلجيـي ونـادي 
انخفـاض  الحـارس  بيانـات  وتظهـر 
تنقلـه  مـع  تدريجـي  بشـكل  مسـتواه 
بـني فريـق وآخـر، إذ توضـح البيانات 
0.66 هـدف  يسـتقبل  كان  كورتـوا  أن 
جينيـك  نـادي  مـع  مبـاراة  كل  يف 
مـع  يسـتقبل  كان  بينـا  البلجيـي، 
املبـاراة  يف  هـدف   0.81 أتلتيكـو 
 0.99 الواحـدة، وارتفعـت النسـبة إىل 
مـع تشـيليس اإلنجليـزي، ووصلت إىل 
مدريـد. ريـال  مـع  املبـاراة  يف   1.37
سـانتياغو  مدرجـات  تأثـر  ظهـر 
بعـد  جليًـا،  كورتـوا  عـى  برنابيـو 
وسـط  ضـده،  االسـتهجان  صافـرات 
أحاديـث عن حالـة من القلـق والضغط 

الحـارس. يعيشـها  النفـيس 

حارس منتظر في مدريد دون 
المستوى

مدريـد، يف وقـت  إىل  كورتـوا  وصـل 
مطالبـة  األصـوات  فيـه  تعلـو  كانـت 
يبنـي  حـارس  باسـتقطاب  اإلدارة 
مسـتقبل النادي اإلسـباين، بعـد رحيل 
واألداء  كاسـياس  إيكـر  أسـطورته 
املوسـم  يف  نافـاس  لكيلـور  املتذبـذب 
وبطولـة  الـدوري  يف  املـايض  قبـل 

األبطـال. دوري 
الحـارس  مدريـد  ريـال  انتـدب 
يف   ،2018 آب  مـن   8 يف  البلجيـي، 
النادي  انتقـال العـب  صفقـة تضمنـت 
عـى  كوفاسـيتش،  ماتيـو  الكـروايت 
سـبيل اإلعـارة مـع خيـار يحـق لنادي 
الاعـب  رشاء  خالـه  مـن  تشـيليس 
سـتة  ملـدة  يـورو  مليـون   35 مقابـل 

أعـوام.
انتـداب كورتـوا كان بعـد األداء الكبـر 
الـذي قدمـه يف مسـابقة كأس العـامل 
2018(، وحمـل بعـده القفاز  )روسـيا 
حـارس  أفضـل  )جائـزة  الذهبـي 

وصـول  يف  وأسـهم  املونديـال(،  يف 
الثالـث  املركـز  البلجيـي إىل  املنتخـب 

تاريخـه. يف  مـرة  ألول  البطولـة  يف 
وصـول كورتـوا جـاء يف وقـت شـهد 
فيـه ريال مدريد سلسـلة مـن التغرات 
يف  مسـتقرة  غـر  حالـة  إىل  أدت 
صفـوف الفريـق، متثلـت بإعـان زين 
الديـن زيـدان رحيلـه بشـكل مفاجـئ 
ورحيـل  لوبتيجـي،  جولـني  وتعيـني 
يوفنتـوس  إىل  رونالـدو  كريسـتيانو 
اإليطـايل، وسـوء أداء بعـض الاعبـني 
مودريتـش  لـوكا  رأسـهم  وعـى 

ومارسـيلو.
املوسـم األول لكورتـوا مـع الفريـق مل 
بطـوالت  أي  دون  يكـن جيـًدا، فخـرج 
ترتيـب  يف  الثالـث  املركـز  واحتـل 
الـدوري، مبتعـًدا عـن املنافسـة بوقـت 
مبكـر، كـا خـرس الريـال الكاسـيكو 
بخمسـة  الـدوري  يف  برشـلونة  أمـام 
الذهـاب  يف  هـدف  مقابـل  أهـداف 

اإليـاب. لقـاء  يف  رد  دون  وبهـدف 
خـاض كورتـوا يف موسـمه األول مـع 
27 مبـاراة يف الـدوري  ريـال مدريـد 
هدفًـا،   33 فيهـا  تلقـى  اإلسـباين، 
ومتكـن يف مثـاين مباريـات أن يبقـي 
بينـا  أي هـدف،  شـباكه نظيفـة دون 
لعـب معـه خمـس مباريـات يف دوري 
مثانيـة  فيهـا  وتلقـى  أوروبـا  أبطـال 
تلقـي  مباراتـني دون  وأنهـى  أهـداف، 

هـدف. أي 
ويف إحصائياتـه مـع النـادي واملنتخب 
تيبـو  لعـب   ،2019-2018 موسـم 
 55 فيهـا  تلقـى  مبـاراة   40 كورتـوا 
12 لقـاء دون تلقـي أي  هدفًـا وأنهـى 
 1.22 أهـداف  تلقـي  مبعـدل  هـدف، 

املبـاراة. يف  هـدف 

كورتوا والضغط النفسي في مدريد 
بـروج  كلـوب  نـادي  مواجهـة  خـال 
األول  ترشيـن  مـن   1 يف  البلجيـي، 
الحـايل، اسـتبدل مـدرب نـادي ريـال 
مدريـد زين الديـن زيدان تيبـو كورتوا 
وأقحـم ألفونسـو أريوال، يف اسـرتاحة 
مـا بـني الشـوطني، بعـد سلسـلة مـن 
الجاهـر  مـن  االسـتهجان  صافـرات 
ضـد كورتـوا بسـبب هدفـني تلقاهـا.

وبسـبب هذه الحادثـة بـدأت الصحافة 
يف  مشـاكل  عـن  بالحديـث  اإلسـبانية 
غرفـة املابـس مـع كورتـوا، وحالة من 

الضغـط النفـيس والقلـق تعـرض لهـا 
سـيا  ال  الجاهـر،  بسـبب  الحـارس 
بعـد مغـادرة الحـارس مـع والـده إىل 

املستشـفى.
يف  نفـت،  مدريـد  ريـال  إدارة  ولكـن 
الرسـمي،  بيـان نرشتـه عـر موقعهـا 
مـرور الحارس بـأي حالة توتـر، وقال 
القلـق  مـن  العبنـا  يعـاِن  "مل  البيـان، 
خاطئـة  املعلومـات  هـذه  التوتـر،  أو 

متاًمـا".
وقـال النادي، "تـم إجـراء الفحوصات 
الطبيـة عـى تيبـو كورتـوا وتبـني أن 
الاعـب يعـاين مـن التهـاب يف معدته 
باإلضافـة إىل جفـاف يف األمعـاء، مـا 
أدى إىل عـدم قدرتـه عى إنهـاء مباراة 

بـروج". الثاثـاء ضـد كلوب 
يتلقـى  "الاعـب  النـادي،  وأضـاف 

جيـدة". بطريقـة  العـاج  حاليًـا 
واجههـا  التـي  االنتقـادات  وعقـب 
أعـرب الحـارس البلجيـي عـن تقبلـه 
لانتقـاد والتعـرض للضغـط، وقال يف 
حديـث لصحيفـة "مـاركا" اإلسـبانية، 
3 مـن ترشيـن األول الحـايل، "إذا  يف 
كنـت ترغـب أن تصبـح حارًسـا لريـال 
مدريـد عليـك أن تتقبـل الضغـوط التي 

تتعـرض لهـا هنـا".

كورتوا من قمة أتلتيكو إلى هاوية 
الريال

ألرقـام  البيانيـة  الرسـوم  تشـر 
مسـألة  يف  البلجيـي،  الحـارس 
اسـتقبال األهـداف، إىل خـط منخفض 
منـذ بدايـة فرتتـه يف أتلتيكـو مدريـد، 
التـي شـهدت قمـة أداء الحـارس، حتى 
وصولـه ولعبه مـع ريال مدريـد، وهي 

لـه. أداء  أسـوأ  التـي شـهدت  الفـرتة 
قمـة  مدريـد  أتلتيكـو  فـرتة  تعتـر 
مسـرة كورتـوا الكروية، بعدما شـارك 
ثاثـة  ملـدة  "الروخيبانكـوس"  مـع 
مواسـم عـى سـبيل اإلعـارة، قادًما من 

اإلنجليـزي. تشـيليس  نـادي 
بلـغ معدل اسـتقبال الحـارس لألهداف 
كل  يف  هـدف   0.81 الفـرتة  هـذه  يف 
مدريـد  أتلتيكـو  مـن  ولعـب  مبـاراة، 
فيهـا  شـباكه  اسـتقبلت  مبـاراة   154
نظافـة  عـى  وحافـظ  هدفًـا،   125

مبـاراة.  76 يف  شـباكه 
فـرتة ريـال مدريـد كانـت األسـوأ عى 
وصولـه  فمنـذ  البلجيـي،  الحـارس 

إىل املرنغـي، املوسـم املـايض، شـارك 
يف  شـباكه  واهتـزت  مبـاراة،   43 يف 
1.34 هـدف يف  59 مناسـبة، مبعـدل 
املبـاراة الواحـدة، بينا نجـح بالخروج 

12 مبـاراة بشـباك نظيفـة. يف 
ومـع املنتخـب البلجيـي، كان ظهـور 
إذ  واضحـة،  ببصمـة  بـارزًا  كورتـوا 
 50 فيهـا  اسـتقبل  مبـاراة   76 شـارك 

0.65 هـدف يف  هدفًـا فقـط، مبعـدل 
مبـاراة. كل 

ولكـن هـذه اإلحصائيـة تعكـس حالـة 
السـوء التي وصـل إليها ريـال مدريد، 
ال سـيا املوسـم املايض، بسـبب تراجع 
الـذي  الفريـق  العبـي  معظـم  أداء 

انعكـس بعـد حالـة مـن النهـوض.

كورتوا في مدريد.. 
من قمة أتليتكو 
إلى هاوية الريال

من هو تيبو كورتوا؟
يلعـب   ،1992 أيـار   11 بلجيـي مـن مواليـد  كورتـوا حـارس مرمـى 
لنـادي ريـال مدريـد واحـرتف يف أنديـة أتلتيكـو مدريـد وتشـيليس.
لعـب كورتـوا يف بدايـة مسـرته لنـادي يك آر يس جينيـك البلجيـي 
41 مبـاراة، قبـل أن ينتقل إىل تشـيليس. 2009، وشـارك معه يف  عـام 

يف  يشـارك  ومل  الحـارس  يلعـب  مل  تشـيليس  إىل  وصولـه  بعـد 
أتلتيكـو  نـادي  إىل  مبـارش  بشـكل  إعارتـه  ومتـت  املباريـات، 

اإلسـباين. الـدوري  يف  ليلعـب  مدريـد 
مسـرة كورتـوا مـع أتلتيكـو كانـت الفتـة، فتمكـن مـن نيل 
ووصـل  "الروخيبانكـوس"،  مـع  اإلسـباين  الـدوري  لقـب 
إىل نهـايئ دوري أبطـال أوروبـا مـع فريقـه، لياقـي ريال 

مدريـد ويخـرج برباعيـة مقابـل هـدف.
الـدوري  البلجيـي،  لناديـه  لقبـني  كورتـوا  حقـق 

يف  أتلتيكـو  مـع  أسـهم  بينـا  والـكأس، 
ببطولـة  متثلـت  ألقـاب  أربعـة  تحقيـق 

إسـبانيا  ملـك  وكأس  الـدوري 
وبطولـة  األورويب  والـدوري 

األورويب. السـوبر 
-2013 موسـم  ويعتـر 
املسـرة  هـرم  رأس   2014
البلجيـي،  للحـارس  الفنيـة 
واحـًدا  كثـرون  واعتـره 

مـن أفضـل حـراس العامل.
بعـد  تشـيليس،  ومـع 
موسـم  إليـه  عودتـه 
كورتـوا  حقـق   ،2015

اإلنجليـزي  الـدوري  لقبـي 
-2015 موسـمي  املمتـاز 

االتحـاد  كأس  رفـع  كـا   ،2017
2018، بينـا حمل  اإلنجليـزي موسـم 
كأس  بطولـة  كأس  مدريـد  ريـال  مـع 

املـايض. املوسـم  لألنديـة  العـامل 

حارس المرمى البلجيكي تيبو كورتوا

https://www.enabbaladi.net/archives/332934
https://www.enabbaladi.net/archives/332934
https://www.enabbaladi.net/archives/332934
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األحـــــــد 6تشـــرين األول/أكتوبر 2019
الثامنـــة السنــــــــة   -  398 العـــــــــدد 

كان لدي إعجاب قديم بوزير خارجية نظام 
األسد وليد املعلم، وكنت أُخفي ذلك اإلعجاب 
لكوين محسوبًا عىل الثورة واملعارضة، وال 

أريد أن أتعرض لهجوم جديد من شبيحة الثورة 
الواقفني يل باملرصاد، فذات مرة َقَرأَْت إحدى 

الشبيحات منشوًرا  يل َذكَرُْت فيه أن النظام يف 
األشهر األوىل للثورة مبدينة إدلب مل يرضبنا 
نحن املتظاهرين بالرصاص الحي، فكتبت يل 

ْع النظام يا خطيب!   عىل الفور: َحاْج تْلَمِّ
سبب إعجايب بوليد املعلم هو أنه رجل ذو 
كاريزما رجولية مكتملة، فحينام يجلس 

فإنه "يَْربُص" عىل الكريس محقًقا الرشط 
األسايس للمثل القائل: الحجر يف مكانه 

قنطار.. ويحقق، كذلك، املثَل اآلخر "إذا 
- وإذا َقَعْد يزيّْن".. برصاحة نحن  َوَقْف يبنّيْ

السوريني لدينا عقدة نفسية قدمية من رجال 
الدولة املمحوقني، وما خلصنا من والية عبد 

الرؤوف الكسم ومحمد مصطفى مريو إال 
بطلوع الروح. 

يف اآلونة األخرية زاد إعجايب بوليد املعلم عن 
حدود اإلعجاب املتعارف عليها، ألنه رفع رأس 

سوريا وشعبها )يف الداخل واملنايف وبالد 
اللجوء( عالًيا يف أروقة األمم املتحدة، فحينام 

سألوه عن ترصيحات مايك بومبيو القائلة 
بأن الرئيس السوري بشار األسد استخدم 

غاز الكلورين يف 9 من أيار/ مايو املايض، 
يف هجوم دموي عىل محافظة إدلب، وأن 
بالده متتلك أدلة عىل ذلك، وأن نظام األسد 

مسؤول عن أعامل القتل والتعذيب ضد الشعب 
السوري، شقَل سائِلَُه بنظرة استهزاء وقال له: 

ومني هادا بومبيو؟
هذا السؤال يذكرين مبصطلح سوري قديم 

اسمه "صخرة الصمود"، وهو غري "صخرة 
املينا" التي غنى لها الفنان الكبري الراحل وديع 

الصايف.. ملخُص الفكرة هي أن سوريا، مع 
أنها دولة صغرية، وذات إمكانيات متواضعة، 
تشبه بصمودها الصخرة التي تتكرس عليها 

األمواج التآمرية العاتية، فإذا كان العامل 
كله، وبضمنه أمريكا، يعرف أننا رضبنا 

ونرضُب شعبنا، منذ أكرث من مثاين سنوات، 
بالكالشينكوف، والرشاشات، والقذائف 

املدفعية، وراجامت الصواريخ، والطريان 
الحريب، والرباميل، والصواريخ البالستية، 

والكياموي، فام الذي عدا ما بدا حتى يأيت هذا 
الـ بومبيو ويحيك لنا عن كياموي رضبناه يف 

التاسع من مايو 2019؟   
إن رد وليد املعلم عىل سؤال السائل بسؤال 

"مني بومبيو؟" لدليل قاطع أن صخرة الصمود 
السورية غري مبالية بوزير خارجية أقوى دولة 
يف العامل، وال بترصيحاته النارية، وسبب هذه 

الالمباالة هو إميان القيادة السورية الحكيمة 
بصحة املثل الشعبي القائل )اليل بتعرْف َقّديْْش 

ِديُْتْه اقتلُْه(، والنظام الذي يعمل وليد املعلم 
وزيًرا لخارجيته لو مل يكن يعرف أن باإلمكان 

إرضاء أمريكا ملا أقدم عىل رضب الغوطة 
بالكياموي يف آب/ أغسطس 2013، وبوقتها، 
يا أخا العرب، طار املعلم إىل حيث يقيم بوتني، 

وبوتني اتصل بأوباما وقال له يا أبو حسني، 
نحن بوجهك، ترى هادا صاحبنا أبو حافظ 

رضب الشعب بالكياموي، والرجل متلام بيقولوا 
ندمان، وطالب منكم السامح، وليكُه وليد عندي، 

وعم يقول إنه مستعد يسلمكم الكياموي.. 
ووافق أوباما، كام علمتم، والنظام الذي كان 

أوباما يهدده بالسحق إذا رضب بالكياموي، ال 
يزال حًيا يرزق، ويرضب بالكياموي وما أدراك 

ما الكياموي!      

أنا معجب 
بوليد المعلم

تعا تفرجمطر حمص ..  الزيف على مسرح الجريمة
  خطيب بدلة

نبيل محمد

شـعرية  وال  رمـز  وال  واقـع  ال 
سـينائية وال سـوريالية، وال حتـى 
غـر  قالـب  هـذا،  كل  مـن  خليـط 
"مطـر  فيلـم  فيـه  يحـاول  محـدد 
السـوري جـود  للمخـرج  حمـص" 
يف  حـب  حكايـة  قـص  سـعيد، 
الحـرب، محمـًا إياها كل مـا ميكنه 
تحميلـه من دعاية سياسـية، ملتزمة 
بروايـة النظـام السـوري حـول ما 
عـام،  بشـكل  حمـص  يف  جـرى 
وما يجـري يف سـوريا، مسـتخدًما 
األدوات ذاتهـا، من التعايـش الديني 
يف البـاد التـي ينتهكهـا اإلرهـاب، 
إىل الرسـالة اإلنسـانية التـي يبثهـا 
جيشـه يف تحريـر املدن مـن طغاة 
القاعـدة، بـل وباللغـة ذاتهـا التـي 
تضيع بني شـعرية بشـار الجعفري 
يف جلسـات مجلـس األمـن، ونكات 
وليـد املعلـم البليـدة يف مؤمتراتـه 
الصحفيـة، وجنـون أبـواق النظـام 
الشاشـات.  متـأل  التـي  اإلعاميـة 

يجمـع الفيلـم شـتات املواقـف هذه 
يف صـورة سـينائية، أول مـا تخلو 
منه هـو الهوية املسـتقرة، واملوهبة.
يف الفيلـم الـذي الذي مـا زال حتى 
يومنـا هذا يجـوب املهرجانـات، بعد 
حيازتـه عـدة جوائز خـال العامني 
املاضيـني، ميكـن للعسـكري عـى 
يعيـش  الـذي  وللطفـل  الحاجـز، 
الكنيسـة،  يف  ولـألب  الحصـار، 
يكونـوا  أن  املحـارصة،  وللفتـاة 
تفسـر  عـى  قادريـن  فاسـفة 
الوطـن والحيـاة واإلنسـان  معنـى 
يف كل مشـهد مـن مشـاهد الفيلـم، 
تجربتهـم يف الحـرب جعلـت منهم 
جميًعـا عشـاقًا مجانني، شـجعانًا ال 
يهابـون املـوت، زاهديـن يف الدنيا، 
مخلصـني للذاكـرة، مقابـل ثلـة من 
اإلرهابيـني األغبياء الذيـن يقنصون 
كل يشء، ويتحدثـون اللغـة العربية 
الفصحـى املليئة باألخطـاء النحوية، 
قرآنيـة  نصـوص  إىل  ويسـتندون 
يف كل مـا ميارسـونه مـن إرهـاب. 
الخليـط تبـّدى يف قصـة  كل هـذا 
يـارا ويوسـف وطفلـني صغريـن 
يف  محارصيـن  يعيشـون  وأب، 
منطقـة مرصـودة مـن قبـل قناصة 
قريبـة  معـارض،  إسـامي  فصيـل 
مـن مناظـر حاجـز تابـع لجيـش 
النظـام. تنشـأ عاقـة الحـب بـني 
لحايـة  سـعيها  يف  الشـابني 
الطعـام  شـؤون  وتدبـر  الطفلـني، 
والكسـاء وشـحن املوبايـل، مقيمني 
بـني األبنية املدمـرة، يخرجـان منها 

الرسـائل  بـث  املخـرج  أراد  كلـا 
يف  تـارة  لنجدهـا  الشـعرية، 
سـيارة مدمـرة، وأخـرى يف مدينـة 
املاهـي، يعجنـان بحديثها املايض 
بالحـارض باملسـتقبل، ولـكل منها 
قصـة تشـبه قصـة اآلخـر، معناهـا 
العـام أنهـا فقـدا كل مـن يحبان، 
وبقـي لكل منهـا من أرستـه طفل 
هـذا  ويحبـان  يحميـه،  أن  يجـب 
الوطـن املعطـاء الـذي أعطاها كل 

يشء.
جثـث تظهـر بـني الحـني واآلخـر، 
الـرتاب، أجسـاد  كـفٌّ تخـرج مـن 
تهطـل  دمـاء  الهـواء،  يف  معلقـة 
املطـر، رمزيـات مسـتهلكة مل  مـع 
يف  تسـر  أن  منهـا  أي  تسـتطع 
اتسـاق يفـي إىل معنـى محـدد، 
فكلها محكومـة بالرسـالة الدعائية، 
ومقيدة بشـعارات البعـث، ال ميكنها 
الخـروج عـن هـذه املبـادئ لتحي 

عميـق.  معنـى  ذي  أي يشء 
تفشـل الصـورة فنيًا يف أداء رسـالة 
الفيلـم، مشـاهد القنـص والقصـف 
والتدمـر تفتقـد إىل فنيـة التصميم 
واإلخـراج بشـكل فاقـع، الفقـر يف 
يف  واملوهبـة  والحرفيـة  اإلنتـاج 
صناعـة السـينا يبلغ أشـده يف كل 
مشـهد ملعركـة أو حصار أو سـجن، 
يف كل حضـور ملقاتـل بـأي هيئـة 
هويـة  ذات  غـر  موسـيقى  كان، 
محـددة، وممثلـون إمـا أن املطلوب 
شـخصية  يعيشـوا  أن  هـو  منهـم 
العاشـق للحيـاة، والعاشـق للموت، 

والشـاعر  املجنـون،  والفيلسـوف 
الحكيم، فضـاع كل منهم يف تركيبة 
أيًـا منهـا، أو  شـخصيات مل يتقـن 
هـم بالفعـل مبتدئـون لدرجـة عدم 
الشـخصيات  فهـم  عـى  القـدرة 
بالفعـل )إن كانت تلك الشـخصيات 

أصـًا قابلـة للفهـم(.
تبقـى الصـورة األهـم التـي قدمهـا 
الفيلـم، والتـي أتاحتهـا لـه إمكانية 
تجـوال الكامـرا كـا شـاءت بـني 
هـي  حمـص،  يف  املدمـرة  األحيـاء 
املنكوبـة،  الشـوارع  تلـك  صـورة 
واألبنيـة املدمـرة مـن األعـى، مـن 
طائـرات  مـن  أي  تحديـًدا،  األعـى 
الفيلـم  عنـه  يدافـع  الـذي  النظـام 
التدمـر  وقائـع  تفاصيلـه،  كل  يف 
التـي  الوحيـدة  الحقيقـة  هـي 
كل  عـن  معزولـة  الفيلـم،  قدمهـا 
إقحامهـا  حـاول  التـي  السـياقات 
فاشـًا فيهـا، دع املمثلـني والقصة 
والنـص  واملوسـيقى  والحركـة 
وشـاهد  املـكان،  عـن  منعزلـني 
حمـص  سـتجد  فقـط،  املـكان 
ال  حقيقـة  بالطائـرات.  املدمـرة 
ميكـن للفيلـم أبـًدا تزييفهـا، مها 
حـاول مخرجـه ومنتجـه والجهات 
التـي رّشعـت لكامراتـه الـدوران 
دمرتهـا  مدينـة  هـي  حمـص.  يف 
الطائـرات الحربيـة وال ميكـن ألي 
صانـع فـن أن يغـر مـن مـرسح 
فـوق  ألعابـه  فليحـرك  الجرميـة، 
هـذا املـرسح كيفـا أراد، ال يشء 

الحقيقـة. هـذه  يغيّـب 
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