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عسكرية جديدة في إدلب
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أو  طالـب  كل  القـرار  شـمل 
عامـل  شـخص  أو  مـدرس 
كلمـة  وتشـمل  الرتبيـة،  يف 
الحلقـة  يف  التالميـذ  طالـب 
األوىل مـن التعليم األسـايس 
الخامـس(  إىل  األول  )مـن 
)مـن  الثانيـة  والحلقـة 
التاسـع(،  إىل  السـادس 
دور  تالميـذ  إىل  إضافـة 
عمـر  مـن  أي  الحضانـة، 

عاًمـا.  14 إىل  أربعـة 

عـن  الصـادر  القـرار 
واملعمـم  املحـي،  املجلـس 
املـايض  آذار  مـن   19 يف 
واملعاهـد  املـدارس  كل  عـى 
بتأييـد  حظـي  والروضـات، 
باعـزاز،  الرتبيـة  مديـر 
محمـد حـوراين، بحسـب ما 

بلـدي. لعنـب  أكـده 
إنهـم  حـوارين  وقـال 
القضيـة  عـى  مطلعـون 
وسـعت  القـرار.  وأسـباب 

عنب بلـدي إىل تتبع أسـاس 
يف  مراسـلها  عـر  القـرار 
املنطقـة، ليتبـّن أن القضيـة 
ترتبـط بطالبتـن يف الصف 
13 عاًما. السـابع، أي بعمـر 

السبب في الصف السابع
يف  تـدرس  طالبـة  يـارا، 
السـابع مبدرسـة يف  الصف 
وذووهـا  تحفظـت  املدينـة، 
الكامـل،  14عـى نـر اسـمها 

تحسن واقع الثروة الحيوانية 
في درعا

05تقارير مراسلين
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مساٍع لتجاوز حظر التجول 
الجزئي في القنيطرة..

04تقارير مراسلين
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أهالي الرقة يتضامنون 
لتجاوز أزمة توقف العمل

فعاليات ومبادرات

تنظيم "الدولة" يعيد السخنة 
في حمص إلى عين الحدث 

19رياضة

ماسون مونت.. 
فتى تشيلسي 

ملف العددالذهبي
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اإلعالم الحكومي..
فرع أمن 

لمعالجة "كورونا"

صدام حول منع الجمعة 
وإغالق المساجد في إدلب.. 

ما حكم الشرع؟
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عنب بلدي - تيم الحاج

الـذي يواكـب  وفـق موقـع "املصـدر"، 
عمليـات قـوات النظـام يف الباديـة، فإن 
الطائـرات الروسـية حلّقـت يف منطقـة 
االشـتباكات لتخفيف الضغـط عى قوات 

. م لنظا ا
وجرى حديـث يف أثناء السـاعات األوىل 
التنظيـم  سـيطرة  عـن  األول  للهجـوم 
عـى مدينـة السـخنة بشـكل كامـل، إال 
أن صفحـات محليـة نفـت هـذه األنبـاء، 
وامتدادهـا  االشـتباكات  رضاوة  مؤكـدة 

عـى رقعـة جغرافيـة كبـرة.
وأوضحت صفحة "الباديـة 24" املحلية، 
أن االشـتباكات التـي جـرت وقعـت عى 

مدينـة  عـن  كيلومـرت   100 نحـو  بعـد 
السـخنة، بعمق باديـة حمـص الجنوبية 

. لرقية ا
مـن جانبهـا، مل تنـر وكالـة "أعـاق" 
معرفاتهـا عـى  عـر  للتنظيـم  التابعـة 
"تلغـرام"، وفق مـا رصدته عنـب بلدي، 
أي بيانـات عـن شـن التنظيـم هجـات 
جديـدة عـى مواقـع النظـام يف باديـة 
ديـر الـزور وحمص، لكـن جـرت العادة 
نـر  يف  تتأخـر  أن  "أعـاق"  لـدى 
هـذه  توضـح  التـي  والصـور  البيانـات 

الهجـات.
السـورية  األنبـاء  وكالـة  تعلـق  مل  كـا 
الدفـاع  وزارة  أو  )سـانا(  الرسـمية 

بعـد. األنبـاء  هـذه  عـى  الروسـية 

وكانـت حسـابات مواليـة للنظـام عـى 
موقـع "فيـس بـوك" أشـارت إىل وجود 
صفـوف  يف  القتـى  مـن  كبـر  عـدد 
التـي  الوطنـي"،  "الدفـاع  ميليشـيا 
تحـركات  لتغطيـة  النظـام  يسـتخدمها 

الباديـة. يف  التنظيـم 
أن  إىل  الحسـابات  هـذه  ولفتـت 
ريـف  إىل  لتصـل  امتـدت  االشـتباكات 
حـاة الرقـي عنـد منطقـة الرهجـان، 
يف حـن نفـت صفحـة "الباديـة" هـذه 
تحديـد  مـن  تتمكـن  مل  لكنهـا  األنبـاء، 
عـدد القتـى الذين سـقطوا مـن صفوف 

االشـتباكات. يف  النظـام 
والناشـطن  الصحفيـن  عـى  ويتعـذر 
املسـتقلن الوصـول إىل هـذه املنطقـة.

وخـالل الهجـوم الثـاين للتنظيـم، الذي 
بـدأ يف اليـوم التـايل، قالـت صفحـات 
تعرضـت  روسـية  طائـرة  إن  محليـة 
بنـران  السـخنة  مدينـة  فـوق  إلصابـة 
تأكيـد  "الدولـة"، دون  تنظيـم  مقاتـي 
النظـام  قـوات  أن  إىل  مشـرة  رسـمي، 
اسـتقدمت تعزيـزات عسـكرية كبرة من 

املنطقـة. إىل  اإليرانيـة  امليليشـيات 
أن  أوضـح  "املصـدر"  موقـع  وكان 
التـي  الروسـية  الحربيـة  الطائـرات 
شـاركت يف صـد هجـات التنظيـم يف 
السـخنة، جـاءت مـن مطـار "حميميم" 

الالذقيـة. بريـف 
أربعـة  قُتـل  الهجومـن،  هذيـن  وقبـل 

مـن قـوات “لـواء القـدس الفلسـطيني” 
يف ريـف ديـر الـزور، إثـر انفجـار لغم 
اسـتهدفهم يف أثناء وجودهـم يف البادية 

الشـوال. منطقة  عنـد 
للنظـام  مواليـة  صفحـات  وقالـت 
يقومـون  كانـوا  القتـى  إن  السـوري، 
بعمليـة متشـيط بـن منطقتـي الشـوال 

والرصافـة.
وسـبق هـذه العملية بأسـبوعن، تعرض 
عربتـن تابعتن لـ”لـواء القدس” أللغام 
أرضيـة ُزرعـت يف وقـت سـابق، شـال 
منطقـة  يف  موينـع  ابـن  فيضـة  بلـدة 
مقتـل  إىل  أدى  مـا  السـورية،  الباديـة 

عنـر واحـرتاق العربتـن.
امليدانيـة،  السـيطرة  خريطـة  وبحسـب 
يتحصـن تنظيم “الدولـة” يف جيب ميتد 
بـن محافظتي حمـص ودير الـزور، من 
أطـراف منطقـة السـخنة حتـى حـدود 
ديـر  يف  واملياديـن  البوكـال  مدينتـي 

لزور. ا

أهمية السخنة
 ”M20“ طريـق  عـى  السـخنة  تطـل 
الواصـل بـن مدينتـي دير الـزور رشقي 
سـوريا وحمص وسـطها، مـروًرا مبدينة 
ويُعتـر  الرقـي،  ريفهـا  يف  تدمـر 
للنظـام  الرئيـس  اإلمـداد  طريـق  هـذا 
وامليليشـيات املسـاندة له يف ديـر الزور.

“أعـاق”  وكالـة  نـرت  ومؤخـرًا، 

تسـجياًل مصـوًرا تحـت اسـم “ملحمـة 
االسـتنزاف”، قالـت إنـه إصـدار جديـد 
للتنظيـم حـول عملياتـه العسـكرية التي 
يقـوم بهـا ضـد قـوات النظـام يف ريـف 

الباديـة السـورية.
وكان الفتًـا يف اإلصـدار، الذي اطلعت عليه 
عنـب بلـدي، أن العمليـات تركـزت قـرب 
منطقـة السـخنة بريف حمص الشـايل، 
التـي أطلق عليها التنظيم اسـم “أم القرى” 

بعد سـيطرته عليهـا يف 2015.
شـاحنات  مهاجمـة  التسـجيل  ويظهـر 
وأرتال عسـكرية لقوات النظام السـوري، 
إىل جانـب عمليـات إعـدام بإطـالق النار 
قـال  ملقاتلـن،  بالسـكاكن  الذبـح  أو 
التنظيـم إنهم مـن عنارص النظـام أو من 

إيرانيًا. “لـواء القـدس” املدعـوم 
شـباط  يف  “أعـاق”،  وكالـة  ونـرت 
املـايض، تقريـرًا مصـوًرا للهجـوم عـى 
قـوات النظـام قـرب السـخنة، وتضّمـن 
مجموعـة مـن الصـور لقتـى النظام يف 
املدينة الذين سـقطوا يف اشـتباكات ضد 

التنظيم. عنـارص 
كـا أعلـن، يف 17 مـن تريـن الثـاين 
2019، قتـل وإصابـة عـدد مـن قـوات 
مبنطقـة  كمـن  يف  السـوري  النظـام 
عـى  أسـابيع  بعـد  وذلـك  السـخنة، 
بكـر  “أبـو  السـابق  زعيمـه  مقتـل 
البغـدادي” بقصـف أمريـي يف إدلب 

سـوريا.  شـايل 

هجمات متتالية تستدعي تدخل الطائرات الروسية

تنظيم "الدولة" يعيد السخنة في حمص إلى عين الحدث 

عناصر من تنظيم الدولة اإلسالمية في ريف حمص الشرقي - أيلول 2017 )أعماق(

عنب بلدي - علي درويش 

وثـق تقريـران دوليـان، أحدهـا صادر 
عـن منظمة األمـم املتحـدة والثـاين عن 
الكياويـة"،  األسـلحة  منظمـة "حظـر 
انتهـاكات النظام السـوري محملن إياه 
املسـؤولية عـن قصف مشـاٍف وهجات 
كياويـة يف مناطـق سـيطرة املعارضة. 
لألمـم  تابـع  تحقيـق  مجلـس  أصـدر 
الحـايل،  نيسـان  مـن   7 يف  املتحـدة، 
تقريـرًا موجًهـا إىل مجلـس األمـن، وثق 
فيه سـبع هجـات عـى مرافـق صحية 
وخدميـة يف منطقة "خفـض التصعيد" 
يكـون  أن  مرجًحـا  سـوريا،  شـايل 
النظـام السـوري مسـؤواًل عـن خمـس 

منهـا، دون الجـزم بذلـك. 
ويف اليـوم التايل حّملـت منظمة "حظر 
األسـلحة الكياويـة" يف تقريرها النظام 
السـوري املسـؤولية عـن ثـالث هجات 
اللطامنـة  مدينـة  اسـتهدفت  كياويـة 
بريـف حاه الشـايل يف 24 و25 و30 

مـن آذار 2017.
الـدول  جميـع  أن  املنظمـة  وأكـدت 
األطراف يف اتفاقية األسـلحة الكياوية، 
واألمـن العـام لألمـم املتحـدة، أنطونيو 
غوتريـش، اطلعوا عـى التقريـر األول 

لفريـق التحقيـق.

هل من فائدة لهذه التقارير؟
دوليـة  تقاريـر  عـدة  سـابًقا  صـدرت 
مسـؤولية  السـوري  النظـام  حّملـت 
مناطـق  ضـد  الكياويـة  الهجـات 

املعارضـة السـورية، إال أنهـا بقيت دون 
رد فعـل مـن قبـل املجتمع الـدويل، ألن 
التقاريـر التي تصدر عن لجـان وهيئات 
ال  عموًمـا  واألمميـة  الدوليـة  التحقيـق 
متثـل محاكمـة قضائيـة مـا مل تخولهـا 
واليتهـا ذلـك رصاحـة، أي إنهـا ليسـت 
قيمـة  تحمـل  ولكنهـا  قضائيًـا،  حكـًا 
قانونيـة مهمـة لعـدة أسـباب، بحسـب 
مـا قالـه الصحفـي والحقوقي السـوري 

منصـور العمـري، لعنـب بلـدي. 
وأضـاف العمـري أنـه يف حالـة تقريـر 
الكياويـة"  األسـلحة  "حظـر  منظمـة 
وبناء عـى تقريرهـا األخر، قـد يجتمع 
اتخـاذ  عـى  ويتفـق  املنظمـة  مجلـس 
إجـراءات، مـن بينهـا تعليـق أو تقييـد 
حقـوق سـوريا يف املنظمـة، أو يـويص 
باتخـاذ تدابـر جاعيـة وفًقـا للقانون 
عـى  التقريـر  يعـرض  أو  الـدويل، 
الجمعيـة العامة لألمـم املتحدة أو مجلس 

. ألمن ا
الدوليـة،  الفعـل  لـردود  بالنسـبة  أمـا 
فقـد تتخـذ دول مثـل الواليـات املتحـدة 
كفـرض  فرديـة،  إجـراءات  وأوروبـا 
واألشـخاص  الوحـدات  عـى  عقوبـات 
الضالعـن يف هـذه الهجـات، وميكـن 
أن تبحـث املنظـات الحقوقية السـورية 
يف إمكانيـة رفـع دعاوى قضائيـة أيًضا 

حسـب املتـاح.
كبـار  مـع  إحاطـة  تؤكـده  مـا  وهـو 
الخارجيـة  وزارة  يف  املسـؤولن 
األسـلحة  تقريـر  حـول  األمريكيـة، 
املسـؤولن،  أحـد  قـال  إذ  الكياويـة، 

إنـه وفـق العـادة عنـد ظهور مثـل هذه 
التقاريـر يجب اللجـوء إىل مجلس األمن 
التخـاذ اإلجـراءات الالزمـة، مثلا حصل 
مـع الرنامج النـووي اإليراين، بحسـب 

الخارجيـة. مـا نقلـه موقـع 
متاحـة،  ليسـت  اآلن  اآلليـة  هـذه  لكـن 
بسـبب  األمريـي،  املسـؤول  بحسـب 
التـي  الصـن،  مـن  املدعومـة  روسـيا، 
النظـام  إلدانـة  محاولـة  أي  تعـوق 

السـوري.
وأكـد املسـؤول األمريـي أن اإلجـراءات 
التـي ميكـن اتخاذها هـي دعـم العملية 
السياسـية والقرار األممـي 2254، الذي 
يدعـو إىل وقـف إطـالق النـار وإطـالق 
األمـم  إرشاف  تحـت  سياسـية  عمليـة 

. ة ملتحد ا
عـر  اقتصاديـة،  إجـراءات  جانـب  إىل 
فـرض عقوبـات وفـق قانـون “قير”، 
من أجـل معاقبـة النظام وزيـادة عزلته، 

ومنـع أي مسـاعدة يف إعـادة اإلعـار.
وتشـكل هـذه التقاريـر مصـادر مهمـة 
للمحاكات املسـتقبلية يف حـال تحويل 
ملف سـوريا إىل مجلس األمن، أو إنشـاء 
محكمـة خاصة بسـوريا، أو يف سـوريا 
نفسـها إن سـقط نظـام األسـد وأصبـح 
القضاء السـوري مسـتقالً وكفئًا، حسب 

لعمري. ا
وقـال املحامـي أنـور البنـي، يف حديث 
التقاريـر  إن  بلـدي،  لعنـب  سـابق 
الصـادرة عـن املنظـات الدوليـة تعتر 
إدانـة سياسـية، ومحاولة لدفـع أصحاب 
القـرار السـيايس املؤثـر للقيـام بأفعال 

مـن شـأنها وقـف هـذه الجرائـم، وهي 
نقطـة إيجابيـة.

السياسـية  اإلدانـة  أن  البنـي  ويـرى 
للنظـام مهمـة، لـي "يوقف العـامل أي 
محاولـة إلعـادة تأهيلـه أو التعامل معه، 
باعتبـاره مدانًـا سياسـيًا وأخالقيًـا أمام 

العـامل".  كل 

منظمة "حظر األسلحة" ليست 
قضائية 

األسـلحة  "حظـر  منظمـة  أكـدت 
الكياويـة" أنهـا ليسـت هيئـة قضائية 
أو شـبه قضائيـة مخولة بسـلطة تحديد 
املسـؤولية الجنائيـة الفرديـة، وال متلـك 
بشـأن  نهائيـة  نتائـج  إصـدار  سـلطة 
عـدم االمتثـال لالتفاقيـة، وعمـل لجنـة 
التحقيـق مياثـل عمـل الهيئـات الدولية 
التحقيـق،  أو لجـان  الحقائـق  لتقـي 
فهـي هيئـة منفـذة التفاقيـة األسـحلة 

الكياويـة. 
وأضافـت املنظمـة أن األمـر اآلن يعـود 
إىل املجلـس التنفيـذي ومؤمتـر الـدول 
األطـراف يف اتفاقية األسـلحة الكياوية 
واألمـن العام لألمـم املتحـدة واملجتمع 
إجـراءات  أي  التخـاذ  ككل،  الـدويل 

أخـرى يرونهـا مناسـبة ورضوريـة. 
وتـرف املنظمـة مـع الـدول األعضـاء 
القضـاء  عمليـات  عـى  دولـة(   193(
عـى األسـلحة الكياويـة منـذ دخـول 
 ،1997 عـام  التنفيـذ  حيـز  االتفـاق 
مـن مخـزون   97% مـن  أكـر  وُدمـر 
األسـلحة الكياويـة التـي أعلنتها الدول 

الحائـزة مبوجـب التحقـق مـن منظمـة 
"حظـر األسـلحة الكياويـة"، وحصلت 
منظمـة حظـر األسـلحة الكيميائية عى 

جائـزة نوبـل للسـالم لعـام 2013.

ال وقف فعلي للمجازر 
بفـرض  الغربيـة  الـدول  اكتفـت 
أو  النظـام،  عـى  اقتصاديـة  عقوبـات 
النظـام  توقـف  مل  رضبـات  توجيـه 
عـن االسـتمرار بالقصـف، كـا فعلـت 
قصفـت  عندمـا  املتحـدة  الواليـات 
مطـار الشـعرات بريف حمـص بـ59 
صـاروخ "توماهوك" رًدا عـى القصف 
الكيـاوي لخـان شـيخون بريـف إدلب 

 .2017 نيسـان  يف  الجنـويب 
 336 السـورية  األرايض  وشـهدت 
هجوًمـا كياويًـا، كان النظام مسـؤواًل 
تنظيـم  وشـارك  منهـا،   98% عـن 
منهـا،  بــ2%  اإلسـالمية"  "الدولـة 
بوبليـك  "غلوبـال  مؤسسـة  حسـب 
بولـي" األملانيـة، بينـا سـجل تقرير 
بشـأن  للتحقيـق  املتحـدة  األمـم  لجنـة 
 37 األمـن  ملجلـس  التابعـة  سـوريا 

كياويًـا.  هجوًمـا 
السـوري"  املـدين  "الدفـاع  ووثـق 
مناطـق  وروسـيا  النظـام  اسـتهداف 
ألًفـا و642  بــ15  املعارضـة  سـيطرة 
غـارة جويـة، و541 هجوًمـا بالقنابـل 
العنقوديـة املحرمـة دوليًـا، وأكـر مـن 
متفجـرًا  برميـاًل  و982  آالف  خمسـة 
ألقتهـا الطائـرات املروحيـة، منذ 26 من 
نيسـان 2019 حتى 6 مـن آذار املايض. 

على طريق المحاسبة.. 

تقارير دولية توثق انتهاكات النظام السوري

شن تنظيم "الدولة اإلسالمية" على مدار يومين متتالين هجمات مركزة على مواقع قوات النظام السوري وميليشيا "الدفاع الوطني" في البادية السورية، 

مستهدًفا بشكل ملحوظ محيط مدينة السخنة قرب حمص.

وعكس تدخل الطائرات الروسية في هذه الهجمات حجم وطبيعة االشتباكات التي دارت في 9 و10 من نيسان الحالي.
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عنب بلدي - مراد عبد الجليل

ومنهـا  العـامل،  دول  خـوض  ظـل  يف 
امللـف  يف  املؤثـرة  األساسـية  الـدول 
فـروس  ضـد  مواجهـة  السـوري، 
 )19 )كوفيـد-  املسـتجد"  "كورونـا 
سياسـات  رسـم  يفـرض  قـد  الـذي 
جديـدة لبعـض الـدول، تتجـه تركيا إىل 
يف  العسـكرية  أوراقهـا  ترتيـب  إعـادة 
إدلـب، وفرض هيكليـة عسـكرية جديدة 
للفصائـل تحت مظلـة عسـكرية واحدة، 
بعيـًدا عـن تعددية الفصائـل والتجمعات 

التبعيـات. املتعـددة 
بقصـف  األتـراك  الجنـود  مقتـل  وكان 
لقـوات النظـام السـوري يف محافظـة 
إدلـب، يف شـباط املايض، بدايـة تعزيز 
تركيـا وجودهـا العسـكري هنـاك، عر 
إدخـال األرتـال العسـكرية، التي ضمت 
الثقيلـة،  واألسـلحة  العنـارص  آالف 
نقـاط  وإقامـة  املنطقـة،  إىل  يوميًـا 

املناطـق. أغلـب  عسـكرية يف 
وال تفصـح تركيـا عـن عـدد مقاتليهـا 
إىل  تدخلهـا  التـي  األسـلحة  ونوعيـة 
دراسـات  “معهـد  أن  إال  املنطقـة، 
الحـرب” األمريـي قـدد عـدد املقاتلن 
الشـال  إىل  دخلـوا  الذيـن  األتـراك 
مـن شـباط   1 بـن  بالفـرتة  السـوري 
 20 بقرابـة  املاضيـن،  آذار  مـن  و31 

مقاتـل. ألـف 
وقـال املعهـد، بحسـب دراسـة نرهـا 
املقاتلـن  إن  الحـايل،  نيسـان  مطلـع 
الخاصـة  القـوات  مـن  هـم  األتـراك 
جانـب  إىل  الخـرة،  ذات  الرتكيـة 
املعروفـة  واملشـاة  املدرعـة  الوحـدات 
يف  مبـا  “الكومانـدوز”،  باسـم  أيًضـا 
الخامـس”  “الكومانـدوز  لـواء  ذلـك 
شـبه  العمليـات  يف  املتخصـص 

الجبليـة. والحـروب  العسـكرية 
نـرت  تركيـا  أن  إىل  املعهـد  وأشـار 
مـع  الجبهـة  خطـوط  عـى  قواتهـا 
قـوات النظـام السـوري، غـرب الطريق 
الـدويل حلـب- الالذقيـة، األمـر الـذي 
فالدميـر  الـرويس،  بالرئيـس  دفـع 
بوتـن، إىل املوافقـة عـى اتفـاق مـع 

املـايض. آذار  مـن   5 يف  تركيـا، 

خطوتان لترتيب المشهد العسكري 
في إدلب

موسـكو  اتفـاق  بنـود  غمـوض  مـع 
وطريقـة تطبيقه إىل اآلن، وعدم تسـير 
الدوريـات املشـرتكة املتفـق عليهـا عـى 
طـول الطريـق الـدويل حلـب- الالذقية، 
ورفضهـم  مواطنـن  اعتصـام  بسـبب 
مـرور الدوريـات الروسـية يف املنطقـة 
الخاضعـة لسـيطرة املعارضـة، تحـاول 
تركيـا إعـادة ترتيـب املشـهد العسـكري 

إدلـب. يف 
وبحسـب قيـادي يف "الجبهـة الوطنيـة 
للتحريـر"، طلـب عـدم ذكر اسـمه، فإن 
تركيـا بـدأت، خـالل األسـابيع املاضيـة، 
وفًقـا  الفصائـل،  مـن  عنـارص  بسـحب 
ألعـداد املقاتلـن يف كل فصيل، ودمجهم 
مـع مقاتلن أتـراك داخل النقـاط الرتكية 
لهـم  والسـاح  املنطقـة،  يف  املوجـودة 
بالتحرك كا يشـاؤون باسـتثناء الدخول 
إىل غرفـة العمليـات العسـكرية الخاصة 

باألتراك.
وقـال القيـادي لعنـب بلـدي، إن تركيـا 
يف  منظـم  جيـش  إنشـاء  إىل  تهـدف 
املنطقـة وإلغـاء الفصائـل، عـر سـحب 
املقاتلـن منها بشـكل بطـيء، معترًا أن 
الخطـوة إيجابيـة لقطـع الطريـق عـى 
األتـراك  التقـرب مـن  أي جهـة تحـاول 
عى حسـاب جهـات أخـرى وخلق رصاع 

داخـي.
وقـال مصدر ثـاٍن، مطلع عـى العمليات 
بلـدي،  لعنـب  إدلـب،  يف  العسـكرية 
هيكليـة جديـدة  تعمـل عـى  تركيـا  إن 
للفصائـل عـر خطوتـن: األوىل تدريب 
عنـارص مـن الفصائـل وجعـل تبعيتهم 
للنقـاط الرتكيـة، بحيـث يتبـع كل 300 
تركيـة  لنقطـة  الفصائـل  مـن  عنـر 
أعـداد  لضبـط  ذلـك  ويـأيت  معينـة، 
وهميـة  أنهـا  تبـن  التـي  الفصائـل، 
خـالل  عنهـا  املـرح  نفسـها  وليسـت 
املعـارك األخـرة يف إدلب، لتبـدأ املرحلة 
الثانيـة وهـي العمـل عـى دمـج "هيئة 
تحريـر الشـام" ضمن التشـكيل الجديد.

بلـدي  عنـب  أجرتـه  اسـتطالع  بحسـب 
عـر صفحتهـا يف "فيـس بـوك" حـول 

إمكانيـة نجـاح تركيـا يف إعـادة هيكلـة 
إدلـب  داخـل  العسـكرية  الفصائـل 
مجمـوع  مـن   ،64% اعتـر  وريفهـا، 
املصوتـن البالـغ عددهـم 861 صوتًـا، 
أن تركيـا قـادرة عـى ذلك ألنهـا صاحبة 
القـرار يف املنطقـة، يف حن اعتر 36% 

تنجح.  لـن  أنهـا 

عنب بلـدي تواصلـت مع املتحدث باسـم 
“الجبهـة الوطنيـة للتحريـر” املنضويـة 
يف “الجيـش الوطني السـوري”، النقيب 
ناجـي مصطفـى، وأكـد وجـود تنسـيق 
عاٍل بـن الفصائل واألتـراك يف املنطقة، 
من خـالل الرتتيـب والتنظيم العسـكري 

لبعـض األمـور يف محـاور الجبهات.
وقـال مصطفـى إنـه بعـد وقـف إطالق 
بـدأت  املنطقـة،  يف  والهـدوء  النـار 
الفصائـل بإعـداد املقاتلـن والتدريبـات 
من خـالل إقامـة معسـكرات، إىل جانب 
والدفاعيـة  العسـكرية  الخطـط  إعـداد 

كافـة. املحـاور  والهجوميـة عـى 
وفيـا يخـص الجانـب الـرتيك، أوضح 

مصطفـى أن أنقـرة انتـرت يف بعـض 
املناطـق املحاذيـة لجبهـات القتـال مـع 
النظـام السـوري، ووضعـت نقاطًا عى 
بعـض الجبهـات، لذلـك يوجـد تنسـيق 
عاٍل بـن الفصائـل والقـوات الرتكية من 

خـالل غرفـة عمليـات عسـكرية.
إدلـب  يف  الـرتيك  التحـرك  وجـاء 
القـادة  بعـض  تالعـب  اكتشـاف  بعـد 
العسـكرين يف أعـداد أرقـام املقاتلـن 
الحملـة  خـالل  يقدمونهـا  كانـوا  التـي 
والتقـدم  للنظـام  األخـرة  العسـكرية 
الرسيـع عـى جبهـات القتـال يف إدلب، 
العـدد  مـن  أقـل  بأنهـا  الحًقـا  ليظهـر 

األرض. عـى  املوجـود  الحقيقـي 
الحـر،  الجيـش  يف  القيـادي  وأوضـح 
النقيـب عبد السـالم عبـد الـرزاق، لعنب 
بلـدي، أنه خـالل املعارك األخـرة ظهرت 
سـلبيات عـدة يف بنية وتنظيـم الفصائل 
وتفـاوت األداء القتايل وضعف التنسـيق 
عـى الجبهـات، لذلك بـدأت إعـادة تقييم 
السـلبيات  لتـاليف هـذه  الفصائـل،  أداء 
وإعـادة هيكلة وتنظيم القوى العسـكرية 

املوجودة يف الشـال السـوري.
يجـري  املسـتقبلية،  الخطـوات  وحـول 
العمـل تدريجيًـا، بحسـب عبـد الـرزاق، 
عـى تنظيـم وتأطـر املقاتلـن، بعيـًدا 
عـن الهيـاكل اإلداريـة املتضخمـة جـًدا 
ومـا كانـت تعانيـه يف بعـض األماكـن 
من فسـاد، وتشـكيل جسـم يشـبه القوة 
املركزيـة عى كامـل الجبهـات، وضبطه 
حقيقـي،  عسـكري  وتنظيـم  بقوانـن 
عمليـات  بغـرف  ربطـه  عـى  والعمـل 
موحـدة بتنسـيق مـع الحلفـاء األتـراك.

أنـه  الحـر  الجيـش  يف  القيـادي  وأكـد 
معنـى  أي  هنـاك  يكـون  لـن  تدريجيًـا 
الفصائل العسـكرية وأشـكالها،  ألسـاء 
السـنوات  خـالل  فشـاًل  أثبتـت  التـي 

األخـرة.

"تحرير الشام" قريبة من التشكيل 
الجديد

يف ظـل الخطـوات الرتكيـة العسـكرية 
يف إدلـب، ومحاولـة دمـج املقاتلـن يف 
جيـش واحـد وإلغـاء تعدديـة الفصائل، 
تتوجـه األنظـار إىل التنظيـات األخرى، 

إىل  الشـام"  تحريـر  "هيئـة  وخاصـة 
الراديكاليـة"  "التنظيـات  جانـب 

املنطقـة. يف  املوجـودة 
وبحسـب القيـادي يف "الجبهـة الوطنية 
ذكـر  عـدم  طلـب  الـذي  للتحريـر"، 
اسـمه، فـإن الهـدف الحـايل لرتكيـا هو 
تنظيـم املقاتلـن عسـكريًا ودمجهـم يف 
جسـم واحـد، إىل جانـب تثبيـت وقـف 
إطـالق النار مـع روسـيا وإيـران، ومنع 
دور  ذلـك  عقـب  يـأيت  ثـم  اخرتاقـه، 
"تحريـر الشـام" التـي سـتدخل الحًقـا 

الجديـد. التشـكيل  يف 
وكانـت مـؤرشات ظهـرت مؤخـرًا عـى 
إمكانيـة وجود تحـّول يف قضيـة "هيئة 
بـه  رصح  مـا  منهـا  الشـام"،  تحريـر 
املبعـوث األمريـي الخاص إىل سـوريا، 
كانـون  أواخـر  يف  جيفـري،  جيمـس 
الشـام  “تحريـر  بـأن  املـايض،  الثـاين 
تركز عـى قتال قوات النظام، ومل يُشـهد 

لهـا تهديـد عـى املسـتوى الـدويل”.
وقـال جيفـري، يف مؤمتـر صحفـي، إن 
“تحريـر الشـام تعـرّف عن نفسـها أنها 
متثـل معارضـة وطنيـة تضـم مقاتلـن 
وليـس إرهابيـن، لكـن أمريـكا مل تقبل 

بعد". التوصيـف  بهـذا 
العـام  القائـد  مقابلـة  ذلـك  وتبـع 
لـ”الهيئـة”، أبـو محمـد الجـوالين، مع 
)مجموعـة   ”Crisis Group“ موقـع 
20 مـن شـباط  الدوليـة(، يف  األزمـات 
املـايض، التـي تحـدث فيهـا عـن عـدم 
اتخـاذ سـوريا من قبـل "الهيئـة" أو أي 
فصيـل آخـر، كمنصـة إطـالق للعمليات 
عـى  الرتكيـز  فقـط  وإمنـا  الخارجيـة، 
يف  وحلفائـه  السـوري  النظـام  قتـال 

سـوريا.
الـذي يخيـم  الحـذر  الهـدوء  ويف ظـل 
املنطقـة،  سـكان  يرتقـب  إدلـب،  عـى 
ماليـن  أربعـة  عددهـم  يقـارب  الذيـن 
املتحـدة،  األمـم  أرقـام  بحسـب  نسـمة 
مـن  املقبلـة  املرحلـة  إليـه  مـا سـتؤول 
تطورات عسـكرية فيا يتعلق باسـتمرار 
وقـف إطالق النـار مع النظام السـوري، 
اسـتئصال  محاولـة  إىل  التوجـه  أو 
"التنظيـات الجهاديـة" يف حال خالفت 

الرتكيـة. التوجهـات 

ال فصائل وال "تحرير الشام".. 

تركيا ترسم هيكلية عسكرية جديدة في إدلب

)AFP جنود أتراك يتجمعون في قرية قميناس، على بعد حوالي 6 كيلومترات جنوب شرق مدينة إدلب- 10 من شباط 2020 )عمر حاج قدور

تشهد إدلب وريفها هدوًءا يوصف بالحذر، منذ اتفاق تركيا وروسيا في موسكو على وقف إطالق النار، في 5 من آذار الماضي، الذي قد يمهد لمرحلة 

مقبلة مفصلية في مستقبل المنطقة، على المستوى العسكري والسياسي.

ال تفصح تركيا عن عدد 
مقاتليها ونوعية األسلحة 
التي تدخلها إلى المنطقة، 

إال أن “معهد دراسات 
الحرب” األمريكي قدد 
عدد المقاتلين األتراك 

الذين دخلوا إلى الشمال 
السوري بالفترة بين 1 

من شباط و31 من آذار 
الماضيين، بقرابة 20 ألف 

مقاتل
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عنب بلدي - القنيطرة

االحرتازيـة  اإلجـراءات  تشـديد  مـع 
املفروضـة يف مناطـق سـيطرة النظـام 
السـوري، ملنع تفـي فـروس "كورونا 
املسـجد" )كوفيـد- 19(، أوجـدت منافذ 
للتحايـل عـى القـرار الذي يطبـق يوميًا 

السادسـة  حتـى  مسـاء  السادسـة  مـن 
مـن  واألحـد  السـبت  ويومـي  صباًحـا، 
املحـال  وإغـالق  ظهـرًا،   12 السـاعة 
التجاريـة غـر الغذائيـة يف غـر أوقات 

. ملنع ا
عقوبـة مخالفة القـرار ترتاوح بن سـتة 
أشـهر وثـالث سـنوات سـجن، وغرامـة 

ماليـة تـرتاوح بـن 50 و500 ألـف لرة 
سـورية، إذ تنظـم الرطـة ضبطًـا بحق 
املخالـف، ثـم تحولـه إىل النيابـة العامة، 
أمـام  ليحاكـم  بحقـه  االدعـاء  وتحـرك 

الجزاء. بدايـة  محكمـة 
عنـب بلـدي تواصلت مـع أحـد املعاقَبن 
وهـو  القنيطـرة،  مدينـة  يف  باملخالفـة 

بائـع )تحفظ عى كشـف هويته ألسـباب 
أمنيـة(، قـرر فتح محلـه بعد أسـبوعن 
مـن اإلغـالق، رغم املنـع، مـرًرا ذلك بأن 
أربـع عائـالت تعتاش عـى العمـل فيه.

وبعـد سـاعات عـى فتـح املحـل، جاءت 
دوريـة رشطة وطوقـت املحـل، واقتادته 
القوانـن،  مخالفـة  بتهمـة  السـجن  إىل 
يُطلـق  أن  قبـل  أيـام،  أربعـة  ليسـجن 

رساحـه بدفـع 50 ألـف لـرة سـورية.

تجاوزات مسموحة
تسـمح دوريـات الرطة لبعـض التجار 
التجـول  منـع  خـالل  محالتهـم  بفتـح 
وفـق عمـر السـيد، أحـد أهـايل مدينـة 
خـان أرنبـة، مركـز محافظـة القنيطـرة 

التجـاري.
عمـر أكـد مـن خـالل مراقبته مـا يجري 
الدوريـات  أن  كثـب،  عـن  األرض  عـى 
ة باملدينـة، التـي تطبـق قـرارات  املُسـرَّ
فـرض حظـر التجـول وإغـالق املحـالت 
التجاريـة، تسـمح لدافعي الرشـوة إليها 

بفتـح محالتهـم. 
إىل  يقـف  ملـن  الدوريـات  تسـمح  كـا 
السـوري ويف صفـوف  النظـام  جانـب 
اللجـان الشـعبية، بينـا متنـع مـن لـه 
صلـة باملعارضـة مـن فتح محلـه، بغض 
النظـر عـن هـذه الصلـة سـواء كان من 
أو  قريبًـا  أو  بذلـك،  ُعرفـت  قريـة  أهـل 

ملعـارض. صديًقـا 

قرار صعب التنفيذ
معظـم  إغـالق  بلـدي  عنـب  رصـدت 

املحـالت التجاريـة يف مركـز املحافظـة 
وريفهـا، باسـتثناء تلـك املخصصـة لبيع 
والفواكـه،  والخضـار  الغذائيـة  املـواد 

الحكوميـة. للقـرارات  تطبيًقـا 
كـا تبدو الحركـة محدودة يف الشـوارع 
العامـة مبدينـة القنيطـرة، يف ظل ترقب 
قبـل  مـن  رسيعـة  إجـراءات  السـكان 
"قـوت  تأمـن  أزمـة  لحـل  املسـؤولن 

اليـوم".
القنيطـرة  ريـف  مـن  األحمـد  محمـد 
الجنـويب، قـال لعنـب بلـدي إن الجـوع 
املدينـة، وهـو أخطـر  بأهـايل  يرتبـص 
مـن "كورونـا"، يف إشـارة إىل الوضـع 
املحافظـة،  يف  املـرتدي  االقتصـادي 
والحاجـة إىل إعادة حركة التجـارة إليها.

يُجمـع املواطنـون الذيـن التقتهـم عنـب 
التجـول  حظـر  قـرار  إعـالن  أن  بلـدي 
العاملـن  عـى  سـلبًا  يؤثـر  الجـزيئ 
بنظـام "اليوميـة"، مع الغـالء "الكبر" 
سـعي  يـرر  مـا  وهـو  األسـعار،  يف 
البعض لفتـح محالهـم التجارية وتجاوز 

الحكوميـة. القـرارات 
يف  بلـدي  عنـب  رصدتـه  مـا  ووفـق 
فـروس  انتشـار  فـإن  سـابق،  تقريـر 
“كورونـا” ومـا تبعـه مـن إغـالق ملعر 
مواجهـة  يف  وقـايئ  كإجـراء  نصيـب، 
يف  جديـد  ارتفـاع  إىل  أدى  الفـروس، 
األسـعار جنـويب سـوريا، بسـبب نقص 
املـواد الغذائيـة التـي كانـت تـأيت مـن 
األردن عـن طريـق املعـر، مثـل الزيوت 
واألرز وبعـض املواد األوليـة، إضافة إىل 

واألحذيـة. األلبسـة 

 الواسطة هي الحل..

مساٍع لتجاوز حظر التجول الجزئي في القنيطرة.. 
 صور محالت تجارية مغلقة بخان ارنبة بمدينة القنيطرة جنوبي سوريا- 10 نيسان )عنب بلدي(

بعض األغنام في أحد الحظائر في ريف إدلب الجنوبي )عنب بلدي(

ريف حماة - إياد عبد الجواد 

قبـل  مـن  العسـكرية  الحملـة  أدت 
قـوات النظـام وحليفـه الـرويس عـى 
وجبـل  الغـاب  سـهل  وبلـدات  قـرى 
حزيـران  يف  حـاة  غـريب  شحشـبو 
العـام الفائـت، إىل موجة نـزوح كبرة 

السـوري. الشـال  إىل  لألهـايل 
سـهل  أهـايل  معظـم  العتـاد  ونظـًرا 
تربيـة  عـى  شحشـبو  وجبـل  الغـاب 
املـوايش كمصـدر رزق، اضطـر عـدد 
يف  مواشـيه  الصطحـاب  منهـم  كبـر 
رحلـة النـزوح، والحًقـا اضطـروا لبيع 
الرتفـاع  بعضهـا  أو  املـوايش  تلـك 

تربيتهـا. تكلفـة 

تكاليف مرتفعة
القصـف الشـديد عـى قريـة الريعة 
خالـد  أجـر  الغـريب،  حـاة  بريـف 
الحسـن عى النـزوح إىل بلـدة أرمناز 
شـايل غـريب إدلـب، مصطحبًـا معـه 
أربـع بقـرات كانـت مصـدر رزق لـه، 

وفـق مـا قالـه لعنـب بلدي.
وأضـاف خالـد أنـه اضطر لبيـع ثالث 
اصطبـل  توفـر  لعـدم  الحًقـا  منهـا 
توفـر  وعـدم  مواشـيه،  فيـه  يـؤوي 
سـعر  وارتفـاع  الطبيعيـة،  املراعـي 
إذ  الحليـب،  بسـعر  مقارنـة  األعـالف 
"يبلـغ سـعر كيـس العلـف أكـر مـن 
11 ألـف لرة سـورية، فيا يبـاع كيلو 

250 لـرة". الحليـب بــ 

األغنـام  أحـد مـريب  الشـحادة،  خالـد 
يف جبـل شحشـبحو، نـزح إىل مدينـة 
سـيطرة  بعـد  إدلـب،  بريـف  رسمـدا 
النظـام عـى جميع قـرى الجبـل، قال 
لعنـب بلـدي، إنـه اصطحـب معـه 70 
رأًسـا من الغنـم، واسـتأجر لهـا خيمة 
وغـالء  املراعـي  نـدرة  لكـن  تأويهـا، 
أجـرة األرايض الزراعيـة وارتفـاع مثن 

األعـالف أجـره عـى بيـع 40 منهـا.
الواحـد  الدونـم  أجـرة  أن  إىل  وأشـار 
ألـف   75 تبلـغ  الزراعيـة  األرض  مـن 
لـرة سـورية سـنويًا، فيـا كان يعتمد 
سـابًقا يف جبـل شحشـبو عـى رعـي 
أغنامـه يف الجبـل واألرايض الزراعيـة 
بعـد الحصـاد أو بعد قطـاف املحاصيل 

وغرهـا. كالخـراوات 
وصـل  األعـالف،  ألسـعار  وبالنسـبة 
سـعر كيلـو تـن القمـح إىل 100 لرة 
لـرة،   150 العـدس  وتـن  سـورية، 
170 لرة، كـا ارتفعت  وكيلو الشـعر 
األمـراض  كـرة  مـع  األدويـة  أسـعار 
بحسـب  املـوايش،  تصيـب  التـي 

الشـحادة.

إنذار بضياع الثروة الحيوانية
تراجـع  إىل  العسـكرية   الحملـة  أدت 
حـاد بالـروة الحيوانيـة يف منطقتـي 
سـهل الغـاب وجبـل شحشـبو، والتـي 
رأس  ألـف   100 نحـو  تضـم  كانـت 
وماعـز  وأغنـام  أبقـار  بـن  ماشـية 
املهنـدس  قالـه  مـا  وفـق  وجامـوس، 

لعنـب  أبـو طربـوش،  أنـس  الزراعـي 
بلـدي.

الـروة  مـريب  نـزوح  أن  وأضـاف 
تسـبب  أراضيهـم  عـن  الحيوانيـة 
اعتادهـم  أهمهـا  عـدة،  بصعوبـات 
األسـعار  ذات  املركّـزة  األعـالف  عـى 
املرتفعـة نتيجـة لقلة املراعـي الطبيعية 
مناطقهـم،  يف  موجـودة  كانـت  التـي 
األمـراض  لبعـض  األغنـام  وتعـرض 

نتيجـة االنتقـال مـن منطقـة ألخـرى، 
األلبـان،  وانخفـاض أسـعار مشـتقات 

املـوايش. تربيـة  بتكاليـف  مقارنـة 
وينـذر تـردي الوضـع األمنـي واملادي 
الـذي يدفـع املربـن لبيـع أعـداد مـن 
املـوايش،  تلـك  وتشـتت  مواشـيهم، 
الحيوانيـة  الـروة  ضيـاع  بإمكانيـة 
أبـو  بحسـب  املقبلـة،  الفـرتة  خـالل 

طربـوش.

إال  يبـق  مل   ، الوضـع،  هـذا  ظـل  ويف 
عـدد قليل جـًدا من مـريب املوايش يف 
املنطقـة، وتحديـًدا يف املناطـق القريبة 
مـن خطـوط النـار القريبـة من سـهل 
وفـق  الغـريب،  إدلـب  بريـف  الـروج 
مـريب املـوايش عـزام الخالـدي، وهـو 
أحـد أهايل جبل شحشـبو، األمـر املرتبط 
جبـل  كامـل  عـى  النظـام  بسـيطرة 

شحشـبو وأغلـب قـرى سـهل الغـاب.

الثروة الحيوانية تنزح مع األهالي.. 

تربية المواشي بريف حماة "في خطر"
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حمص - عروة المنذر

تصدر أوامـر ترسيح متباعـدة عن قيادة 
الجيش يف سـوريا للعسـكرين املحتفظ 
بهـم أو الذيـن سـيقوا لخدمـة االحتياط، 
بينـا مل تصـدر أي قـرارات تحـدد فرتة 
االحتفـاظ أو االحتيـاط إىل اآلن، ما يرتك 
العسـكرين يف حالـة مـن عـدم اليقن 

حول متـى تنتهـي خدمتهم.
أحدث هـذه القـرارات رسى تنفيذه يف 7 
مـن نيسـان الحـايل، وأنهت فيـه القيادة 
ضبـاط  واسـتدعاء  احتفـاظ  العامـة 
االحتيـاط واملحتفـظ بهـم وامللتحقن من 
االحتيـاط املدين، حسـب رشوط تحددها 

الخدمة. مـدة 
إداريـن،  ألمريـن  تنفيـذ  هـو  القـرار 
املـايض،  آذار  مـن   29 يف  صـدرا 
ينهيـان االحتفـاظ واالسـتدعاء للضبـاط 
االحتياطيـن ممـن أمتـوا ثالث سـنوات 
فأكـر مـن الخدمـة االحتياطيـة الفعلية 

الحـايل. نيسـان  1 مـن  تاريـخ  حتـى 
ويضـاف إليهـم صـف الضبـاط واألفراد 
وامللتحقون  بهـم،  املحتفظ  االحتياطيـون 
 1 تاريـخ  قبـل  االحتياطيـة،  بالخدمـة 
مـن كانـون الثـاين 2013، ممـن بلغـت 
سـبع  الفعليـة  االحتياطيـة  خدمتهـم 
مـن   1 تاريـخ  حتـى  فأكـر  سـنوات 
نيسـان الحـايل، ليكون مجمـوع الخدمة 

مثـاين سـنوات ونصـف عـى األقـل.
وتكـون جميـع أوامـر الترسيـح نافـذة 
يحقـق  مـن  تشـمل  وال  بتاريخهـا، 
رشوطهـا بعـد انتهـاء تاريـخ التعميـم، 
حتى لـو كان الفارق بسـيطًا بـن تاريخ 
خدمـة  انتهـاء  وتاريـخ  القـرار  تنفيـذ 

املجنديـن. بعـض 
خالـد، وهـو رقيـب مجنـد مـن حمص، 
بلـدي،  لعنـب  وقـال  ذلـك،  مـن  عـاىن 
االحتفـاظ  إنهـاء  قـرار  صـدر  "عندمـا 
األخـر مل أكـن محقًقـا للـروط، وكان 

يوًمـا،   36 يتجـاوز  ال  بسـيطًا  الفـارق 
وبعـد أن أنهـي خدمتـي لـن يرسحوين، 
قـرار  انتظـار  عـى  مجـرًا  وسـأكون 

أن يشـملني". آمـل حينهـا  جديـد 
وتابع متحـرًسا، "ال أحد يهتـم ألمرنا، وال 
يهتمـون إن شـملنا القـرار أم ال، وذنبنـا 
يف ذلـك أننا بقينـا يف الخدمـة. منعتني 
االلتحـاق  مـن  الهـروب  مـن  الظـروف 

وهـي ليسـت متشـابهة لـدى الجميع".

أعداد محددة
جـاء قـرار إنهـاء االحتفـاظ بعـد ميض 
أكـر مـن عـام عـى صـدور آخـر قرار 
ترسيـح، وتزامـن هـذا العـام مـع عملية 
"الجيـش  نفذهـا  التـي  الربيـع"  "درع 
الوطني السـوري" املعارض يف الشـال 
إىل  إضافـة  تـريك،  بدعـم  السـوري 
املعـارك التـي دارت عـى امتـداد طريق 

.)M5( دمشـق- حلـب 
االحتفـاظ  إنهـاء  قـرارات  وتكـون 
مدروسـة بالنسـبة ألعـداد من يشـملهم 
الترسيـح بشـكل دقيـق، بحيـث ال تؤثر 

العسـكرية. الجيـش  قـدرات  عـى 
مهنـد، مسـاعد متطوع، يخـدم يف قيادة 
قـال  حمـص،  يف  الوسـطى  املنطقـة 
لعنـب بلـدي، "وجهـت املخابـرات كتابًا 
لـكل القطعـات بإحصـاء كل مـن ميكن 
االسـتغناء عنهم، وخصـت املجندين عى 
جبهـات القتـال يف ريفي إدلـب وحلب".

مـن  األول  هـو  "التعميـم  أن  وأضـاف 
نوعـه، فالترسيـح مـن اختصـاص إدارة 
املـوارد البرية والسـجالت العسـكرية، 
لكـن اليـوم املخابـرات هـي مـن تصدر 
كل القـرارات يف الجيـش دون اسـتثناء، 
اإلدارات  ملديـري  التوجيهـات  وتعطـي 

وقـادة الفيالـق والفـرق".
وهـو مـا يتقاطـع مـع مـا قالـه مديـر 
"عمـران  مركـز  يف  املعلومـات  وحـدة 
للدراسـات"، نوار شـعبان، لعنـب بلدي، 

الـذي أوضـح أن القـرار األخر لـن يؤثر 
الهجوميـة  أو  الدفاعيـة  الخطـة  عـى 
التـي كان  القـوات  النظـام، ألن  لقـوات 
النظـام يسـتقدمها ال متلـك خـرة قتالية، 
وهـي عبارة عن زيادة عدد تُسـتخدم لسـد 
الفـراغ يف جبهـات معينـة، أو لدفـع هذه 
القـوات لتكـون رأس حربـة يف الهجـوم، 
مـا أدى إىل ارتفاع نسـبة قتـى النظام يف 

األخرة. املعـارك 
املعارضـة  فصائـل  يف  القيـادي  وأكـد 
النقيب عبـد الفتاح عبد الـرزاق، يف حديث 
إىل عنـب بلدي، أن الخطـوات التي اتخذها 
النظام بالنسـبة لقـرارات التجنيـد األخرة 
غـر مؤثـرة بشـكل كبـر عـى قدراتـه 

لعسكرية. ا
قدميـة  دورات  القـرار ترسيـح  إذ شـمل 
اسـتُنزفت خالل سـنوات الحـرب، وأغلبهم 
)املرسحون( مـن الخدمات الثابتة وليسـوا 
ميدانيـن كونهم تعرضـوا إلصابات حرب.

خدمة مفقودة
ممـن  املجنديـن  بعـض  اضطـر 
العـودة  إىل  النظـام  عـن  انشـقوا 
خاصـة  أوضاعهـم،  لتسـوية  الحًقـا 
مـع تقـدم قـوات النظـام وسـيطرتها 
التدخل  منـذ  إضافيـة،  مسـاحات  عى 
وفـرض   ،2015 أيلـول  يف  الـرويس 
بعـد  واملصالحـات  التسـويات  نظـام 

ذلـك.
مجنـد  عمـر،  مـع  حصـل  مـا  وذلـك 
عـام  انشـق  الـذي  الرسـن،  مـن 
عـن  منطقتـه  خـروج  بعـد   ،2013
السـوري. النظـام  قـوات  سـيطرة 

إال أن املجنـد اضطـر إىل العـودة بعد 
 ،2018 أيـار  يف  املصالحـة  اتفـاق 
قائاًل  بلـدي،  لعنـب  ما ذكـره  بحسـب 
صـدور  بعـد  تسـوية  أجـرى  إنـه 
يف  الخدمـة  إىل  وعـاد  العفـو  قـرار 

. لجيـش ا

وال تُحتسـب فـرتة الفرار مـن الخدمة 
الفعليـة، وأضـاف عمر،  املـدة  ضمـن 
بعـد صـدور  الخدمـة  زلـت يف  "مـا 
ألنهـم  أتـرسح  ومل  ترسيحـي،  قـرار 
اعتـروا املـدة التـي كنت فيهـا خارج 

الجيـش خدمـة مفقـودة".
وال  علينـا،  "يضحكـون  وتابـع، 
نسـتطيع أن نفعـل شـيئًا ألنـه ليسـت 
بيدنـا حيلـة، ولكـن لـن نسـامح مـن 
العـودة إىل الجيـش بعد  أجرنـا عى 
أن تركنـا"، يف إشـارة إىل الضانات 
عنـد  منطقتـه  شـباب  تلقاهـا  التـي 

روسـية. برعايـة  املصالحـة  اتفـاق 
السـورية  الدفـاع  وزارة  تفصـح  وال 
الجيـش  يف  املجنديـن  عـدد  عـن 
والذيـن  بهـم  املحتفـظ  وتفاصيـل 
يخدمـون يف االحتيـاط، لكـن مواقـع 
 Global Fire " بينهـا  مـن  عامليـة 
ألًفا.  142 بــ عددهم  تقـدر   "Power

هاجس التسريح يرافق مجندين سوريين 
لم يشملهم "إنهاء االحتفاظ"

عنب بلدي - درعا

دوري  بشـكل  درعـا  محافظـة  تشـهد 
حمـالت تلقيـح للمـوايش ضـد أمراض 
الجرعـات  ومتنـح  مختلفـة،  معديـة 
املعطـاة للمـوايش حصانة مـن اإلصابة 
بفروسـات مختلفـة ملـدة عـام كامـل. 
املاضيـة  السـنوات  خـالل  انتـرت 
أمـراض فروسـية أصابت املـوايش يف 
محافظـة درعـا، وسـببت خسـائر كبرة 
أبرزهـا  الحيوانيـة،  الـروة  قطـاع  يف 
الحمى القالعيـة والتهاب الجلـد العقدي 
الكتيـل، وهـي أمـراض وبائيـة معديـة.

الحمى القالعية 
الحمـى القالعيـة هـو مـرض فـرويس 
شـديد الوبائية يصيـب األبقـار واألغنام 
مـن  بالعـدوى  عـن  وينتقـل  واملاعـز، 
طريـق  عـن  إمـا  املصابـة  الحيوانـات 
الهـواء، أو بشـكل مبـارش عـن طريـق 
املصابـة، وميكـن  الحيوانـات  مخالطـة 
املعالـف  تلـوث  ينتقـل عـن طريـق  أن 

بالفـروس.  والحظائـر  واملشـارب 
طبيـب بيطـري يف ريـف درعـا )تحفظ 
عى نر اسـمه ألسـباب أمنيـة( أوضح 
لعنـب بلـدي، أن أعـراض املـرض تتمثل 

بسـيالن لعـاب الحيـوان وتشـكل عقـًدا 
وفقاعـات بالفـم، ويرافـق ذلـك ارتفـاع 
كميـات  ونقـص  الحـرارة  درجـات 

الحليـب. 
تثبـت  حـاالت  اآلن  حتـى  ل  تسـجَّ مل 
وفـق  لإلنسـان،  الفـروس  انتقـال 
الطبيـب، والوسـيلة الوحيـدة للحـد منه 
الـذي  السـنوي  الـدوري  التلقيـح  هـو 
تقـوم فيـه الوحـدات اإلرشـادية لجميع 
الحيوانـات األهليـة، حيث تُعطـى املصل 
املضـاد الـذي مينحها الحصانـة ملدة عام 
كامل، وهـو مـا أدى إىل تراجع كبر يف 

اإلصابـات خـالل العـام املـايض. 

التهاب الجلد العقدي الكتيل 
عـن  عبـارة  العقـدي،  الجلـد  التهـاب 
مـرض يسـبب كتـاًل تظهـر تحـت جلـد 
بدرجـات  ارتفـاع  يرافقهـا  األبقـار، 

والفـم. باألنـف  وسـيالن  الحـرارة 
الطبيـب الـذي التقتـه عنـب بلـدي قال 
إن ظهـور هـذه األعـراض عـى األبقـار 
املصابـة،  الحيوانـات  عـزل  يسـتدعي 

وإبـالغ الطبيـب عـى الفـور.
وتنتقـل العدوى بسـبب فـروس ينتقل 
عـن طريـق الحـرات والبعـوض، ومن 
بإمـكان  ولكـن  الوبـاء،  عـالج  املمكـن 

املريب تفـادي تكاليف العـالج، بالتلقيح 
بشـكل دوري. 

ونـوه الطبيـب إىل رضورة وجـود فارق 
زمنـي ال يقـل عـن 15 يوًمـا بـن لقاح 
الحمـى القالعيـة ولقـاح التهـاب الجلـد 

العقـدي الكتيـل، مـن أجـل التحصن.

حمالت سنوية
عملت دائـرة الصحـة الحيوانيـة التابعة 
لحكومـة النظـام السـوري عـى متابعة 
تنفيـذ اللقاحـات ضـد األمـراض املعدية 
للمـوايش خـالل العـام املـايض، وبدأت 

دورة جديـدة لهـذا العام. 
ونفـذت دائرة الصحـة الحيوانيـة بدرعا 
 352 بتحصـن   2019 لعـام  خطتهـا 
ألـف رأس غنـم ضـد "األنرتوكيسـميا"، 
وتحصـن 46 ألًفـا ضـد التهـاب الجلـد 
الكتيـي، و70 ألف رأس مـن األغنام ضد 
الجمـرة الخبيثـة، و26 ألًفـا و500 عجل 
"الروسـيال"،  ضـد  األبقـار  وفطائـم 
الزراعـة  لوزيـر  تريحـات  بحسـب 
مخلـوف،  أميـن  الحيوانيـة،  والـروة 
نقلتهـا مديريـة زراعة درعـا عر "فيس 

 . " بوك
يف  أبقـار  مـريب  الديـن،  نـور  محمـد 
ريـف درعـا الغـريب، قـال لعنـب بلدي 

لـوزارة  التابعـة  اإلرشـادية  الوحـدة  إن 
الزراعـة يف حكومـة النظـام مبنطقتـه، 
املربـن،  جميـع  عـى  بجـوالت  قامـت 
وأعطـت اللقاحـات الروريـة لتفـادي 
تلقيـح  ويجـري  املعديـة،  األمـراض 

ودوري. مجـاين  بشـكل  الحيوانـات 
انتشـار  تفـادي  أن  محمـد  وأضـاف 
هـذه األوبئـة القاتلـة واملعديـة رضوري 
خاصـة  للخسـارة،  تجنبًـا  للمربـن 
األريـاف  سـكان  مـن  كبـرًا  عـدًدا  أن 
يعتمـدون عـى تربية املـوايش كمصدر 

رزق.

تحسن ملحوظ في أعداد المواشي
نوعيـة  لرفـع  عـدة  مشـاريع  نُظّمـت 
العامـن  خـالل  األبقـار  وإنتاجيـة 
تريبـة  قطـاع  واسـتعاد  املاضيـن، 
املـوايش نشـاطه بعـد عـودة املهجرين 
الذيـن هربـوا من قصـف قـوات النظام 

مواشـيهم. وتركـوا 
وبـدأت أعـداد الـروة الحيوانية تشـهد 
تحسـًنا يف درعـا، حيـث وصلـت أعداد 
رأس  ألـف   750 إىل  واملاعـز  األغنـام 
العـام املـايض، تنتـج سـنويًا 24 ألـف 
طـن مـن الحليـب، وسـتة آالف و900 

اللحوم. مـن  طـن 

ووصـل عـدد األبقـار يف درعـا إىل 34 
ألًفـا و136 رأًسـا، تنتج سـنويًا 42 ألف 
طـن مـن الحليـب، وألفـن و900 طـن 
ملديـر  تريـح  بحسـب  اللحـوم،  مـن 
نقلتـه  الرحـال،  الفتـاح  عبـد  الزراعـة، 
الصفحـة الرسـمية ملديريـة الزراعة عى 

بـوك". "فيس  موقـع 

حمالت لقاح للمواشي 
تحسن واقع الثروة الحيوانية في درعا

قوات النظام السوري في ريف حلب الغربي - 11 شباط 2020 )نوفوستي(

ووصل عدد األبقار في 
درعا إلى 34 ألًفا و136 

رأًسا، تنتج سنوًيا 42 ألف 
طن من الحليب، وألفين 

و900 طن من اللحوم، 
بحسب تصريح لمدير 

الزراعة، عبد الفتاح الرحال، 
نقلته الصفحة الرسمية 

لمديرية الزراعة على 
موقع "فيس بوك".
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فشل المجلس المحلي وقوات الشرطة الخاصة في مدينة الباب بإغالق المحالت التجارية واألسواق في المدينة، ضمن إجراءات منع انتشار جائحة فيروس 

"كورونا المستجد" )كوفيد- 19(.

حلب - عاصم ملحم

مل ترق إجـراءات املجلس املحـي بالحجر 
لكثـر مـن  البـاب  الصحـي يف مدينـة 
آذار  مـن   28 يف  وأدت،  املدينـة  أهـايل 
املايض، إىل اشـتباك مسـلح بـن فصيل 
الرطـة  وقـوات  الرقيـة"  "أحـرار 
الخاصـة، قُتـل خاللـه مـدين وعنران 
مـن "الرقيـة" وعنـر مـن الرطـة.

وواجهـت الجهـات اإلداريـة يف املدينـة 
وتنظيـم  التجمعـات  فـض  يف  مشـكلة 
األسـواق الشعبية و"البسـطات"، بحسب 
مـا قالـه رئيـس املجلـس املحـي ملدينـة 
الباب، جـال عثان، لعنب بلدي، وسـط 

مسـاٍع مسـتمرة لتنظيـم التجمعـات. 

ل أي حالـة إصابـة بالفـروس  ومل تسـجَّ
الهيئـات  اتخـذت  بينـا  املدينـة،  يف 
املشـايف  يف  التدابـر  بعـض  الصحيـة 
االشـتباه  حـال  يف  والخاصـة  العامـة 
الحجـر  منهـا  بالفـروس،  باإلصابـة 

املناسـب. االختبـار  وإجـراء 

االقتصاد أواًل..
الناشـط عـار نصـار، مـن أبنـاء مدينة 
البـاب، قـال لعنـب بلـدي إن مـا يطبـق 
يف الـدول املسـتقرة اقتصاديًا وسياسـيًا 
يصعـب تطبيقـه يف سـوريا، ويف حـال 
فالنـاس  بالفـروس  إصابـات  ظهـور 
تلقـاء  مـن  املنـزيل  بالحجـر  سـتلتزم 
لفـرض  اآلن  للقـوة  داعـي  وال  نفسـها، 

الحجـر وإغـالق املحـالت، ألن األمـر مـا 
السـيطرة. تحـت  زال 

رفًضـا  "ليـس  هـذا  أن  عـار  وأوضـح 
لتطبيـق القوانـن، ولكـن يجـب تقديـم 
بدائـل للنـاس قبـل إجبارهم عـى إغالق 

محالتهـم". 
تجـاري يف  عمـر، صاحـب محـل  أبـو 
سـوق املدينـة، تحـدث لعنـب بلـدي عن 
عـدم التزامـه بدعـوات الحجـر املنـزيل، 
لكـرة  ماديًـا  رضًرا  لـه  يسـبب  ألنـه 
أغلـب  واعتـاد  املعيشـية،  التكاليـف 
وعـدم  اليومـي،  القـوت  عـى  السـكان 
وجـود جهـة داعمـة تؤّمـن حاجياتهـم 

األدىن. بالحـد 
ويعنـي فـرض حظـر التجـول وإغـالق 
دون  التجاريـة،  واألسـواق  املحـالت 
تعويـض للمترريـن واملياومـن، أزمة 
الـدول  قامئـة  تصـدر  بلـد  يف  كبـرة، 
بلغـت  بنسـبة  بالعـامل،  فقـرًا  األكـر 
 World" 82.5، بحسـب بيانـات موقع%
مـع  تتوافـق  التـي  العاملـي،   "By Map
نسـبة  بـأن  املتحـدة  األمـم  تقديـرات 
بلغـت  الفقـر  خـط  تحـت  السـورين 
%83، بحسـب تقريرهـا السـنوي لعـام 
2019، حـول أبـرز احتياجـات سـوريا 

اإلنسـانية.
وذكـر تقريـر األمم املتحـدة أن %33 من 
السـكان يف سـوريا يعانـون مـن انعدام 
األمـن الغـذايئ، وقـّدر أن 11.7 مليـون 
سـوري بحاجـة إىل شـكل مـن أشـكال 
كالغذاء  املختلفـة،  اإلنسـانية  املسـاعدات 

وامليـاه واملـأوى والصحـة والتعليم.
أن  إىل  نصـار  عـار  الناشـط  وأشـار 
تقيّـد الناس باإلجـراءات متباين بحسـب 

درجـة الوعـي لديهـم، وذلـك يف كثـر 
مـن املجتمعـات وليـس فقـط يف الحالة 

البـاب فقـط. أو يف  السـورية 
بسـبل  االلتـزام  نسـبة  أنـه  واعتـر 
الوقايـة مـن التباعد االجتاعـي والوقاية 
الشـخصية جيـدة، وهـذا يدل عـى وعي 
قد يسـهل قبـول النـاس للحجـر املنزيل 

يف حـال تطـور األمـر.
ويف املقابـل، توجد حاالت إنكار شـديدة 
لوجـود الفـروس، أو لدخـول إصابـات 
للمدينـة، ووجـود هـذه الفئة مـن الناس 
بحسـب  الـدول،  كل  يف  طبيعـي  أمـر 

. ر عا

إجراءات وقائية في منطقة مكتظة
ملدينـة  املحـي  املجلـس  رئيـس  لّخـص 
البـاب، جـال عثـان، يف حديثـه لعنب 
الوقائيـة  االحرتازيـة  اإلجـراءات  بلـدي، 
بعـدة  املحـي  املجلـس  اتخذهـا  التـي 
نقـاط، أهمهـا إغـالق املعابر مـع مناطق 
ورشقـي  لشـايل  الذاتيـة  "اإلدراة 
سـوريا" ومناطق سـيطرة النظام، وذلك 
وتعقيـم  املعـر،  إدارة  مـع  بالتنسـيق 
ورش املنشـآت العامة واملشـايف واملراكز 
وإغـالق  واملـدارس،  واملطاعـم  الطبيـة 
وتعليـق  الخاصـة،  واملعاهـد  املـدارس 
صـالة الجمعـة والجاعـة يف املسـاجد، 
والعمـل عـى تنظيـم ومنـع التجمعـات 
واالزدحـام يف األماكـن العامـة وخاصة 

املغلقـة.  األماكـن 
إضافـة إىل تحديـد عـدد املراجعـن يف 
األعـال  وتأجيـل  الرسـمية،  الدوائـر 
واتخـاذ  الروريـة،  غـر  اإلداريـة 
إىل  مبجملهـا  تـؤدي  التـي  اإلجـراءات 

التخفيـف مـن االزدحـام، والتأكيـد عى 
النظافـة الشـخصية وسـبل الوقايـة من 
فـروس "كورونـا"، عـر حملـة توعية 
شـملت توزيع منشـورات وتعليق الفتات 
البـاب.   الرئيسـة مبدينـة  الشـوارع  يف 

موجـات  عـدة  البـاب  مدينـة  وشـهدت 
نـزوح وتهجر قـرسي من مناطـق إدلب 
وحلـب وحمص وريف دمشـق، مـا أدى 
إىل زيـادة الكثافـة السـكانية يف املدينة. 
ويعيـش يف مركـز مدينة البـاب 82 ألًفا 
و752 مقيـًا، إضافـة إىل 64 ألًفـا 859 
نازًحـا، حسـب مديـر دائـرة النفوس يف 
مدينة البـاب، عبد الـرزاق العبـد الرزاق، 
عنـه  بلـدي  لعنـب  تحـدث  إحصـاء  يف 

نهايـة كانـون األول 2019.
تبلغ مسـاحة مدينـة البـاب 13 كيلومرتًا 
مربًعـا، وتعـد أكر مـدن محافظـة حلب 
بعـد مركـز املدينـة، بلـغ عـدد سـكانها 
عـام 2009، 146 ألـف نسـمة بحسـب 
دائـرة اإلحصاء السـورية، بينـا بلغ عدد 
سـكان منطقة البـاب التي تضـم الراعي 
 300 وتـادف وقباسـن وبزاعـة، نحـو 

نسـمة.  ألف 
ومديريـات  املحليـة  املجالـس  وتنشـط 
الصحـة يف ريـف حلب الشـايل بتنفيذ 
حمـالت توعية حول فـروس "كورونا"، 
انتقـال  ملواجهـة  إجـراءات  واتخـاذ 

املنطقـة. إىل  الفـروس 
التابعـة  الصحيـة  املكاتـب  نفـذت  كـا 
وجرابلـس  والبـاب  عفريـن  ملجالـس 
ومديـري  لألطبـاء  توعويـة  حمـالت 
املنظـات الطبيـة، بـدأت يف 3 مـن آذار 
املـايض، بالتعـاون مـع مديريـة الصحة 

الرتكيـة.  هاتـاي  واليـة  يف 

الباب.. لماذا ال يلتزم األهالي بالحجر المنزلي

أفراد الضابطة والقوات الخاصة يرتدون أقنعة وقائية ضد فيروس "كورونا" بمدينة الباب- 28 آذار )عنب بلدي(

طالب في جامعة حلب الحرة يزورون المخيمات للتوعية من انتشار فيروس كورونا المستجد - آذار 2020 )عنب بلدي(

عنب بلدي - ريف إدلب 

السـوري  الشـال  مخيـات  تشـكل 
خصبـة  بيئـة  بالنازحـن،  املكتظـة 
املسـتجد"  "كورونـا  لتفـي فـروس 
)كوفيـد- 19( برسعـة كبـرة، مـا قـد 
يحـول الوضع فيهـا إىل "حالة طوارئ 
منظمـة  وصـف  بحسـب  إنسـانية" 

حـدود".  بـال  "أطبـاء 
التـي  واملخـاوف  القلـق  ظـل  يف 
الطبيـة  واملنظـات  السـكان  يعيشـها 
مـن  العديـد  أطلقـت  واإلنسـانية، 
لألهـايل،  توعيـة  حمـالت  الجهـات 
لتعريفهـم بالجائحـة وطـرق انتقالهـا 

منهـا. الوقايـة  وأسـاليب 
وأطلق طـالب كليتـي الطـب والصيدلة 
أوىل  الحـرة"  "حلـب  جامعـة  يف 
املخيـات  سـكان  لتثقيـف  حمالتهـم، 
انتشـار  مخاطـر  حـول  وتوعيتهـم 

املخيـات.  يف  الفـروس 
"الفكـرة جـاءت انطالقًـا مـن واجبنـا 
ككليـة الطـب البـري ممثلـة بعميدها 
وكليـة  حطـب،  أبـو  جـواد  الطبيـب 
الصيدلـة يف املناطق املحررة" بحسـب 
مـا قالـه مـرف الحملـة والطالب يف 
كلية الطب يف سـنته الخامسـة حسـان 

 . ي حميد

تدريب القائمين على الحملة
لعنـب  حديـث  يف  حسـان،  أضـاف 
بـدورات  بـدأت  الحملـة  أن  بلـدي، 
فهـم  إىل  للوصـول  للطـالب  تدريبيـة 

"كورونـا"،  فـروس  حـول  كامـل 
وتركيبـه وطـرق  بدايـة مـن تصنيفـه 
انتقالـه وأعـراض اإلصابة بـه، ومعرفة 
للخطـر  عرضـة  األكـر  األشـخاص 
بـه، وحتـى طـرق  اإلصابـة  يف حـال 

منـه.  الوقايـة 
عـن  توضيًحـا  التدريبـات  وشـملت 
كيفيـة توعيـة املجتمـع، والتعامـل مع 
املعلومات  الناس وطـرق إيصـال هـذه 
يقتنعـون  تجعلهـم  بطريقـة  لهـم 
منـع  وسـبل  الوقايـة  طـرق  بتطبيـق 

الفـروس.  انتشـار 
ملـدة  اسـتمرت  التدريبيـة  الـدورات 
أسـبوع، وبعـد انتهائهـا قُّسـم الطالب 
سـكنهم،  مناطـق  حسـب  فـرق  إىل 
وتوزعـت املناطـق إىل ثالثـة قطاعات، 
هي ريـف حلب الشـايل وريـف حلب 

وريفهـا.  إدلـب  ومحافظـة  الغـريب 

استجابة "ُمرضية"
حصلـت مـدن وبلـدات البـاب واعـزاز 
عـزة  ودارة  وأطمـة  وعفريـن  ومـارع 
وإدلـب  وباتبـو  والدانـا  ورسمـدا 
مريـن  ومعـرة  ودركـوش  وسـلقن 
الرتكيـز  عـى  وحـارم  وكفرتخاريـم 

الحملـة. مـن  األكـر 
مخيـات  جميـع  الطـالب  واسـتهدف 
النازحـن املوجـودة يف تلـك املناطـق، 
الزدحامهـا بالسـكان وانعـدام وسـائل 
العـزل  إمكانيـة  واسـتحالة  النظافـة 

الصحـي.  والحجـر 
اسـتجابة  حسـان  الطالـب  وصـف 

نسـبة  وقـدر  بـ"اإليجابيـة"،  النـاس 
مسـبًقا  يعرفـون  الذيـن  األشـخاص 
معلومـات وصفهـا بـ"الجيـدة" حـول 

بــ60%.  الفـروس 
منهـم   30% نسـبة  أن  إىل  وأشـار 
كانـت معلوماتهم غـر كافيـة، ولديهم 
رغبـة "شـديدة" باملعرفـة أكـر حـول 
مـن   10% كان  بينـا  الفـروس، 
السـكان "مسـتهرتين وغـر مهتمن"، 
إقنـاع  الحملـة  فـرق  اسـتطاعت  لكـن 
أغلبهـم بخطـورة اإلصابـة بالفـروس 

منـه. الوقايـة  وأهميـة 

تطبيق صعب
القاطنـن  أغلـب  أن  حسـان  يـرى 
لـن  السـوري،  الشـال  مخيـات  يف 
النظافـة  بقواعـد  االلتـزام  يسـتطيعوا 
وطـرق الوقاية دون تأمـن االحتياجات 

النقـص. وسـد  لذلـك  الالزمـة 
منظمـة “أطبـاء بـال حـدود” كانت قد 
حـذرت مـن خطـورة انتشـار فـروس 
“كورونـا” يف إدلـب، ومـن أن معظـم 
حايـة  لضـان  املقدمـة  التوصيـات 
الفـروس وإبطـاء وترة  السـكان من 
انتشـاره غـر قابلـة للتطبيق، مشـرة 
إىل صعوبـة حـث النـاس عـى التزام 
بالعـدوى  اإلصابـة  لتفـادي  منازلهـم 
ظهـور  حـال  يف  أنفسـهم  عـزل  أو 
ثلـث  ألن  وذلـك  اإلصابـة،  أعـراض 
يف  يعيشـون  تقريبًـا  إدلـب  سـكان 
مخيـات، وال توجد مسـاحات تسـمح 

بالعـزل. بااللتـزام 

مـن  املهجـر  أكـده  الـذي  األمـر 
الخيـام  قاطنـي  وأحـد  املعـرة  ريـف 
"حلـب  جامعـة  بحملـة  املسـتهدفة 
الحـرة" أحمـد اليوسـف لعنـب بلدي، 
فيـه  يسـكن  الـذي  املخيـم  إن  وقـال 
500 مـرت مربـع  ميتـد عـى مسـاحة 
هنـاك  السـكان  يسـتطيع  وال  فقـط، 
التجمعـات، بسـبب "حرهـم  تجنـب 

صغـرة".  بزاويـة 
"نحـن نريـد أن نتبع وسـائل الوقاية، 
أضـاف  تسـمح"،  ال  الظـروف  لكـن 
سـكان  مـن  أحـد  أراد  "إذا  أحمـد، 
املخيـم غسـل يديـه سـيتضايق جـاره 

خيمتـه".  بجانـب  املـاء  لسـكب 
وربـط أحمـد بـن عـدم قدرتهـم عى 
وضيـق  الوقايـة  بأسـاليب  االلتـزام 
املـكان وسـوء نظـام الـرف الصحي 

يف املخيـم الـذي يقطنـه وقلـة امليـاه.

حمالت سابقة
الحـرة"  حملـة طـالب جامعـة "حلـب 
مل تكـن األوىل مـن نوعهـا، إذ انتـرت 
حمـالت سـابقة نظمهـا فريـق "ألجلـك 
بلـدي" التطوعـي، اسـتهدفت مخيـات 
مـن  كل  يف  حلـب  شـايل  النازحـن 
قبتـان وصنـدرة ودابـق وحـور النهـر، 
لألهـايل  توعيـة  جلسـات  وشـملت 
توضـح  مصـورة  منشـورات  وتوزيـع 

الوقايـة. طـرق 
وكانـت فـرق "الدفـاع املـدين" أطلقـت 
لتعقيـم  مسـتمرة  زالـت  مـا  حمـالت 
املـدارس واملسـاجد واملخيـات، وتوزيع 
منشـورات التوعيـة يف كل مـن اخرتين 

ودابـق وأرشـاف وصـوران.

برعاية طالب الطب والصيدلة.. 

حمالت توعية حول "كورونا" في مخيمات الشمال 
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عنب بلدي - خاص

)الكرديـة(  الذاتيـة"  "اإلدارة  فرضـت 
سـيطرتها  مناطـق  يف  التجـول  حظـر 
انتشـار  لتجنـب  احـرتازي  كإجـراء 
فـروس "كورونـا املسـتجد" )كوفيـد- 
19(، منـذ 23 مـن آذار املـايض، لتعلـن 
نيسـان  مـن   21 حتـى  متديـده  الحًقـا 
ماليـة  غرامـات  فـرض  مـع  الحـايل، 
عـى مخالفيـه من أشـخاص وسـيارات 

وآليـات.
وتُسـتثنى مـن حظـر التجـول املشـايف 
والخاصـة  العامـة  الصحيـة  واملراكـز 
واملنظـات الدوليـة و"الصليـب األحمر" 
لجـان  إىل  باإلضافـة  والصيدليـات، 
واألفـران  النظافـة  وعـال  التعقيـم 
ومحـالت بيـع املـواد الغذائية وسـيارات 
الغذائيـة وحليـب األطفـال  املـواد  نقـل 

املحروقـات. نقـل  وصهاريـج 

رواتب شهرية وسلل غذائية 
جـراء  كثريـن  عمـل  توقـف  ومـع 
التزامهـم منازلهـم، ظهرت حاجـة ملحة 
إلطـالق مبـادرات إنسـانية تُعـن أرباب 
األرس الذيـن يتقاضـون أجرًا يوميًا لسـد 
احتياجـات عوائلهـم، إىل جانـب األيتـام 

املحـدود. الدخـل  وذوي  واملـرىض 
وجـرت هـذه املبـادرات بالتنسـيق بـن 
الحـال  ميسـوري  مـن  الرقـة  أهـايل 
عـى  عملـوا  الذيـن  األسـواق،  وتجـار 
توزيـع احتياجـات العوائـل فيـا بينهم 
لتغطيتهـا، عر تزويد األرس مببالغ لسـد 
مصاريفهـا خـالل فرتة الحجـر الصحي، 

والـدواء  والغـذاء  املـاء  لتأمـن  إضافـة 
العالجيـة.  واملصاريـف 

ومـن الجهـات التـي أسـهمت يف هـذه 
الخـر"  أهـل  "صنـدوق  املبـادرات 
بالرقـة،  الشـعب  بلديـة  مـع  بالتشـارك 
ومبـادرة  املعـروف"،  أهـل  و"طبائـع 
"الرقـة بعيون أهلهـا"، وفريـق "بادر"، 

"عـون". وجمعيـة 

المساعدات تعتمد فقط على تبرعات 
األهالي

إبراهيـم،  أحمـد  الرقـة،  بلديـة  رئيـس 
تحـدث لعنـب بلـدي عـن املبـادرة التـي 
أطلقهـا برنامـج الدعـم املجتمعـي التابع 
للبلديـة، والتـي تضمنت تجهيـز وتوزيع 
مسـاعدات عى قاطني املدينـة، بالتعاون 
مع عـدد مـن املترعن لـ"صنـدوق أهل 

للتوزيع. ومتطوعـن  الخـر" 
املقدمـة،  املسـاعدات  طبيعـة  وحـول 
سـلاًل  تشـمل  أنهـا  إبراهيـم  أوضـح 
مـن  طبيـة  تكاليـف  وتأمـن  غذائيـة، 
إضافـة  وعمليـات،  ومعاينـات  أدويـة 

واملفروشـات. لأللبسـة 
وأشـار إىل أن الريحـة املسـتفيدة مـن 
هـذه اإلعانـات تتمثل بـاألرس التي فقدت 
معيلهـا، والتـي تعيـش تحت خـط الفقر 

من سـكان مدينـة الرقة.
لكنـه بـّن أن املسـاعدات املقدمة ليسـت 
بحجـم الطلـب، إذ إنهـا تعتمـد بشـكل 
كامـل عـى الترعات مـن أهـايل املدينة 
دون وجـود مصـدر آخر، كـا أن الحظر 
يف  كبـرة  بزيـادة  تسـبّب  املفـروض 

االحتياجـات.

وعـن وجـود خطـط مسـتقبلية يف حال 
اسـتمر الحظـر املفروض لفـرتة طويلة، 
العمـل  يجـري  أنـه  إىل  إبراهيـم  لفـت 
املدنيـة  املشـاريع  أغلـب  دمـج  عـى 
جسـم  يف  الخـري  باملجـال  املتعلقـة 
الدعـم  برنامـج  سـقف  وتحـت  واحـد، 
املجتمعـي، وذلـك لضان "عـدم وجود 
هـدر بالتوزيـع، والقـدرة عـى تغطيـة 
االحتياجـات داخليًـا، إىل جانـب تفعيل 
الحاجـة  برتميـم  االجتاعيـة  الـروح 

الداخـي". والعـوز 
برنامـج  تحـت  ينـدرج  أنـه  وأوضـح 
الدعـم املجتمعـي ثالثـة برامـج جزئية، 

هي "االئتـان االجتاعـي"، و"صندوق 
أهـل الخـر"، و"صنائـع املعـروف".

الحجر فاقم االحتياجات
اإلعالمـي يف مجلس الرقة املدين أسـامة 
الخلـف، أشـار إىل أن الرقـة حاليًـا تعـد 
منطقـة ذات كثافـة سـكانية عاليـة، نظرًا 
الحتوائهـا عـى مراكز إيـواء للنازحن من 
إدلب وديـر الزور وحلب وحـاة وحمص.

أن  بلـدي إىل  لعنـب  ولفـت يف حديـث 
ظـل  يف  كبـرة  صـارت  االحتياجـات 
يتطلـب  مـا  وهـو  الصحـي،  الحجـر 
مـن أصحـاب الخـر واملترعـن تقديـم 

املزيـد لتغطيـة حجـم الطلـب الحاصـل 
إىل  مشـرًا  املجـاالت،  مـن  العديـد  يف 
مـن  خاصـة  جديـدة  مبـادرات  ظهـور 
قبـل املغرتبن مـن أهايل الرقـة يف دول 

وأوروبـا. الخليـج 
التـي  الخريـة  املبـادرات  أن  وأوضـح 
تشـهدها الرقـة هي مـن ترعـات أهايل 
املحافظـة مـن تجـار وفالحـن وأطبـاء 
ومهندسـن ومغرتبـن، مشـرًا إىل أنها 
بحتـة  مدنيـة  كونهـا  فعاليتهـا  أثبتـت 
صفـة  أو  رسـمي  طابـع  أي  تحمـل  وال 
مؤسسـاتية، كـا أنها بعيدة عن وسـائل 

املسـتفيدين. اإلعـالم وتصويـر 

أهالي الرقة يتضامنون لتجاوز أزمة توقف العمل

مساعدات غذائية ألهالي الرقة في ظل الحجر المفروض بسبب كورونا - نيسان 2020 )مجلس الرقة المدني(

انطلقت مبادرات مدنية تضامنية في مدينة الرقة شمال شرقي سوريا، بهدف التخفيف من انعكاسات الحجر المنزلي، الذي شمل عائالت فقيرة وأصحاب 

حاالت مرضية.

ورغم كونها تعكس صورة للتكاتف المجتمعي وأهميته وقت األزمات، تبقى هذه المبادرات غير قادرة على تلبية جميع االحتياجات المطلوبة، خاصة 

في حال طالت مدة الحجر الذي يلف الغموض موعد انتهائه.
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إبراهيم العلوش

ال يزال كتاب الباحث الهولندي 
نيقوالس فان دام )تدمري وطن( 

الذي صدر عام 2017، مثار نقاش 
وجدل يف األوساط السورية، رغم 

االعرتاضات والتوافقات عليه من 
كثري من الجهات املعارضة واملؤيدة، 
فهل أنصف السوريني يف كتابه، أم 

كان جهده مجرد صفحات جديدة 
من صفحات املقوالت الغربية التي 

تستعدي األغلبية وتجند األقليات 
كأعداء أبديني لألغلبية السنّية. 

ينقل الكاتب عن توماس فريدمان 
الصحفي األمرييك الشهري، ترصيحه 
يف العام 1989 عن رضورة التسامح 

والصمت عن جرائم األسد األب، لينجو 
املجتمع السوري من حرب أهلية قد 

متتد ألربعة عرش عاًما كام كانت يف 
لبنان.

وتشكل هذه املقولة ركًنا أساسًيا يف 
بنية الكتاب وتحليالته، سواء بسبب 

براغاميت يتطلع فيه الكاتب إىل 
استمرار سوريا عىل ما كانت عليه 

قبل ثورة 2011، أو بسبب إرصار 
القوى الغربية عىل استمرار سوريا 

بذلك الشكل الطائفي، الذي يسهل 

التحكم به من قبل الغرب، وذلك 
باعتبار األغلبية كأنها جيوش منظمة 

ومعادية للغرب، وليسوا مجرد برش 
يحلمون بالحرية والكرامة.

سكت السوريون عن جرائم األسد 
األب يف الثامنينيات، وصمتوا عن 

استمرار تعذيب أبنائهم طوال أعوام 
طويلة، ومل يطالبوا حتى باالعرتاف 
بالضحايا املدنيني يف حامة وحلب، 

الذين مل يكونوا عىل عالقة ال بالنظام 
وال بـ"اإلخوان املسلمون"، فامذا 

كانت النتيجة التي جناها السوريون 
من هذا الصمت؟

النتيجة كانت جرمية جديدة ارتكبها 
أبناء املسؤولني الذين نفذوا جرائم 
الثامنينيات يف حلب ويف حامة، 
وهي تدمري الثورة السورية التي 

كانت ستشكل نقلة نوعية للحياة يف 
سوريا، ويف بنية النظام السيايس 

الحاكم، لو استجاب لها بشكل سلمي، 
ولكن مل تكتِف الطغمة املخابراتية 

بضحايا املئة ألف بني شهيد ومعتقل 
يف تدمر أو يف صيدنايا أو يف غريها 

من عرشات املعتقالت ذات السمعة 
اإلرهابية املرعبة يف زمن األسد األب.

بل كانت نتيجة الجرمية الجديدة 
هي قتل أكرث من نصف مليون 

سوري، وتهجري خمسة ماليني إىل 
خارج سوريا، وتهجري ستة ماليني 

داخل سوريا، وتسليم البلد لالحتالل 
الرويس- اإليراين وبشكل رشعي 

برعاية قادة الجيش ومخابراته 
الطائفية.

يرّص املؤلف عىل تطبيع وجود النظام 
املخابرايت ليس ألنه خرّي بل ألنه ال 

أحد يستطيع إزالته، ورغم رفض 

النظام السلمية والتفاوض منذ 
بداية الثورة حتى اليوم، فإن املؤلف 

يرص عىل أن استمرار النظام هو 
النتيجة املرجحة. فالسوريون اليوم 

عليهم أن يعودوا إىل النظام مرغمني 
وبعد كل هذه الخسائر الفادحة، 

ليؤسسوا جرمية قادمة ضد أبنائهم 
قد تتمثل بعد عدة عقود يف إخالء 

سوريا وتأجريها كمستوطنات 
للصني وإيران وروسيا ليحلوا 

مشاكلهم االسرتاتيجية، وليؤّمنوا 
ممراتهم البحرية يف طريق الحرير 

أو يف الهالل الشيعي أو يف غريه من 
األفكار، التي ال تزال حبيسة األدراج 
يف مكاتب الدول الكربى والصغرى.

عرب 330 صفحة، يرصد املؤلف 
تفاصيل كثرية ومهمة يف التاريخ 

الحديث لسوريا، ولكنه يحاول جاهًدا 
أن يثبت أن صالح جديد وحافظ 

األسد ومن بعدهام بشار األسد ليسوا 
طائفيني بل هم قوميون ووطنيون، 

وسوريون يؤمنون بالوطنية 
السورية، لكن حملة دعم وترسيخ 
النظام التي اتكلوا عليها كانت ذات 

حمولة طائفية، وأجربتهم عىل 
انتهاج الحل الطائفي يف الثامنينيات، 

ويف التصدي لثورة 2011، وهم 
وقعوا ضحية حسن نيتهم تجاه أبناء 

قراهم الذين اعتمدوا عليهم لبناء 
الدولة العربية االشرتاكية العلامنية، 

ولكن هذه الدولة خرجت بقلب طائفي 
نابض بالجشع وبحس الغنيمة.

كام يرصد الكاتب تاريخ سوريا، 
ويربر الديكتاتورية البعثية بأنها 

استمرار لديكتاتوريات راسخة يف 
البنية السورية عرب العصور، وأن 

سوريا مل تعرف الدميقراطية والحرية 
عرب تاريخها كله، وكأمنا الدول 

األخرى مل متر بالعصور الحجرية 
والعصور الدينية وغريها من 

التنويعات التي سبقت الدميقراطية 
الحديثة.

ويلوم الكاتب سياسة األسد األب 
وسياسة األسد االبن، وعدم حكمتهام 
يف الحفاظ عىل التوازن الذي فرضاه 

عىل أبناء املدن وتنكرا له بارتكاب 
املزيد من الجرائم، ووصلت أخريًا إىل 

جرائم النظام الحالية التي يدرك اليوم 
أنها مل تعد قابلة للغفران والتسامح، 

كام يقول الكاتب.
كرّس فان دام حياته لدراسة سوريا 

وتاريخها وهو معجب بكل تفاصيلها، 
وال يزال يكرّس املزيد من جهوده من 

أجل حل سلمي يف سوريا يوقف 
حامم الدم الذي قد ال ينتهي خالل 
العقود املقبلة، كام يقول املؤلف، 

ما مل يتم التوصل إىل حل سيايس 
تفرضه الدول الغربية التي خدعت 

الثورة السورية وأوهمتها باملساعدات 
الحتمية، وأوهمت السوريني بأنها 

ستعاونهم بخلع نظام املخابرات 
األسدي، واملساعدة يف بناء سوريا 
وفًقا للمقاييس الغربية يف املدنية 

وحقوق املواطنة.
لكن مع دخول الرصاع مستوى دولًيا، 

تخىل الغرب عن وعوده وترك لدول 
الخليج وتركيا وإيران وروسيا العبث 
بالساحة السورية ومتزيق أوصالها 

بشكل وحيش.
أهمل الكاتب الجوانب االقتصادية، 
والرثاء الفاحش لضباط املخابرات 

ولعائلة األسد، فرامي مخلوف مثاًل 

ال يقل أهمية عن بشار األسد يف 
تفاقم األحداث، عرب النهب وتقويض 

الرشعية االقتصادية والعبث 
بالقوانني ملصلحته وبشكل علني، 

وهذا يشكل استمراًرا لنهج الفساد 
الذي أسسه حافظ األسد وأخوه 

رفعت عرب تحويل سوريا إىل غنيمة 
لضباط الجيش ولعائلته.

وتتكاثف األفكار يف كتاب نيقوالس 
فان دام الذي ميتلئ بكثري من 

املقوالت املتعددة، ويحاول املؤلف 
عرب الكتاب سرب أغوار ما يجري من 

خراب يف سوريا التي يحبها ويتغنى 
بجاملها وبتسامح أهلها، وسواء 

كنا نشاركه الرأي أو نعارض بعض 
أفكاره فإن كتابه عمل مهم ومخلص، 

ويستحق القراءة. 
ورغم أن كتابه األول عن سوريا 

"الرصاع عىل السلطة يف سوريا" قد 
طغى عليه حينها كتاب باتريك سيل 
"الرصاع عىل سوريا"، إذ كتبه سيل 
يف كنف األسد األب، وكانت صحف 

النظام تهلل بعبقريته وإشادته 
بحافظ األسد، إال أن كتاب فان دام 

كان له أثر مختلف عندما قرأناه يف 
نهاية التسعينيات وكان عىل شكل 

صفحات مصورة "فوتوكويب"، 
وهي الطريقة القدمية لتهريب 
الكتب يف عرص األسد األب قبل 

عرص اإللكرتونيات الحديثة ونسخ 
الـ"pdf" األنيقة، فقد كانت قراءة 
كتاب نيقوالس فان دام يومها قد 

تتسبب بالتعذيب وبالسجن الطويل 
ملرتكبها يف عرص األسد األب الذي 

كان قومًيا ووطنًيا وعلامنًيا، كام يقول 
املؤلف يف كتابه الجديد )تدمري وطن(.

أسامة آغي

ازدحمت وسائل التواصل االجتامعي 
بتعليقات وتحليالت وسخرية 

وتساؤالت، حول ما ُرّوج عرب هذه 
الوسائل، عن مرشحني ظهرا عىل 

الشاشة، يقدم كل منهام نفسه 
كرئيس محتمل لسوريا ما بعد نظام 

األسد.
هذه الكثافة من التعليقات بأنواعها، 

تكشف عن بنية نفسية ألصحابها، 
تُظهُر هشاشة الوعي السيايس 

للجمهور حيال متغري كبري كسقوط 
النظام، الذي قد يحدث قريًبا. ولكن 

ردود الفعل الواسعة، مل تستطع 
التفكري بعمق حول الكيفية املحتملة 

لتغيري نظام الحكم يف البالد.
فلامذا هذه الحملة بهذا التوقيت؟ 

ومن يقف وراءها؟ وما األهداف 
املرجوة املتوقعة منها؟

يتضح من الفيديو الذي ظهر فيه 
املدعو فهد املرصي، أن خطابه املوجه 

إىل الشعب هو خطاب شخصية 
مجهولة لدى السوريني، وأن جهة 

تطلق عىل نفسها اسم "جبهة اإلنقاذ 
السورية" هي من يقف خلف هذا 

الظهور. وملحاولة منح الخطاب 
مساحة من الدغدغة الشعبية، 

استخدم فهد املرصي لغة تجد صدى 

نفسًيا مقبواًل، وهي التهويل بسقوط 
األسد، ودعوة الفئات املوالية داخل 

النظام إىل القفز من مركبه قبل فوات 
األوان.

هذا الظهور ال يتسق يف العمق 
مع طبيعة الرصاع يف سوريا، وال 

يعرّب عن احتامل قدرة ما يسمى 
"جبهة اإلنقاذ" عىل التأثري عىل 

حاضنة النظام، أو من يدعمه من 
الضباط، فالخطاب يتجاهل فعل تسع 

سنوات من الحرب يف بنية النظام 
السوري، وتحديًدا يف شقيها األمني 

والعسكري، وهذان األخريان مل يعودا 
ملكًا لدائرة النظام الحاكم الضّيقة، 

كام يسّوق فهد املرصي، بل صارا 
تحت نفوذ واسع لطرفني منخرطني 

بالرصاع السوري، هام الروس 
واإليرانيون.

فلامذا ظهر فهد املرصي يف هذا 
التوقيت؟ وما قيمة ظهوره سياسًيا 

وإعالمًيا؟ ومن املستفيد من هذه 
الربوباغندا اإلعالمية يف هذه 

املرحلة؟
لتحديد إجابات مقنعة وواقعية، 

ينبغي فهم الرشوط الذاتية 
واملوضوعية لحال النظام السوري 

وحلفه املساند له، يف مرحلة تحوالت 
نتيجة أمور عّدة، مثل املوقف الغريب 

العام من الرصاع السوري، وتحديًدا 
املوقف األمرييك منه، وكذلك الدور 

الرتيك الكبري يف منع تطور الرصاع 
يف إدلب ملصلحة النظام، وانشغال 

العامل حالًيا بجائحة "كورونا"، وما 
تركته من اضطرابات كربى عىل 

مستوى السياسات العاملية.
الرشوط الذاتية واملوضوعية املحيطة 

بالنظام، تقول إنه استهلك إمكانية 

بقائه سياسًيا، فهو متهم واضح 
بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد 

اإلنسانية، وهناك وثائق دامغة تتعلق 
بهذين االنتهاكني، وإن مقدرة النظام 

عىل إدارة دفة الحكم اقتصاديًا 
وسياسًيا باتت خارج قدرته الذاتية، 

نتيجة تآكله عرب الرصاع عسكريًا 
وأمنًيا واقتصاديًا، ونتيجة بنيته 

املوغلة يف الفساد، وعرب انحسار 
نفوذه الفعيل عىل القوات املسلحة 

املتمثلة بامليليشيات التابعة للروس أو 
لإليرانيني.

فلو كان أمر سقوط النظام يتعلق 
بقدرته الخاصة به، كان سقط 

بسهولة منذ زمن، ولكّن أمر سقوطه 
ليس محدًدا بهذه الطريقة، التي 

يرّوج لها فهد املرصي أو غريه، وإمنا 
يتعلق هذا السقوط مبيزان قوى 

إقليمي ودويل، تتضح تفاصيله من 
خالل أمور ملموسة عىل املستويات 
االقتصادية والعسكرية والسياسية.
فاقتصاديًا، يعاين النظام السوري 

من مصاعب هائلة عىل صعيد 
الوضع االقتصادي واملعييش يف 

مناطق نفوذه، هذا الوضع يكشف 
عن صعوبات تخنق قدرة النظام عىل 
تأمني بقائه يف هذا الجانب، ويعاين 

حليفا النظام روسيا وإيران من 
ضغط اقتصادي هائل، يتعلق بأمرين 
حاسمني، هام انخفاض سعر برميل 

النفط إىل ما دون 20 دوالًرا، وهذا 
يعني اهتزاًزا كبريًا بقدرة الدولتني 

املذكورتني، عىل اإليفاء بحاجاتهام 
االقتصادية واملعيشية الداخلية.

كذلك، ال تزال رزمة العقوبات 
األمريكية والغربية بحّق هذين 

الحليفني سارية املفعول، بل هي 

تشتّد يوًما بعد آخر، وتحديًدا مع 
اقرتاب تطبيق قانون "سيزر" 

األمرييك، الذي سيسحق كل قدرات 
النظام السوري االقتصادية، ويدخله 

يف دوامة رصاع مع حاضنته التي 
ستجوع.

هذه الحالة هي واقع يعيشه النظام 
وحلفاؤه، فكيف يطلب فهد املرصي 

أو غريه، تنفيذ سيناريو القفز من 
مركب النظام، واالنقالب عليه، وكأن 

هؤالء يتمتعون بقوة عسكرية أو 
أمنية؟

هذه الدعوات هي للتشويش والبلبلة 
لدى الجمهور السوري الشعبي، 
وغايتها محاولة مسبقة لكسب 
بعض الفئات من الناس ملصلحة 

جبهة "اإلنقاذ السورية"، التي مل 
تسّجل يف دفرتها السيايس أي 

حصاد سابق يخدم السوريني أو 
ميكنها االدعاء أنها قامت ببطولته.

والحقيقة السورية القادمة املتعلقة 
بانتقال سيايس وتحديد منط الحكم، 

ال ترسم دولًيا بهذه الربوباغندا، بل 
هناك قاعدة لها، يستمر الرصاع حول 
فرض تنفيذها، أو محاولة استبدالها 

مبسار ثبت فشله ونقصد مساري 
"أستانة" و"سوتيش".

كام أن الحقيقة السورية، التي 
يجب أن يراها السوريون حالًيا، 

هي معرفة تقاطعات القوى الدولية 
الفاعلة يف ملف الرصاع السوري، 
ملعرفة اتجاهات الحل املمكن لهذا 

الرصاع، هذه التقاطعات تتحكم بها 
عدة أمور، منها ميزان القوى الراجح 
ملصلحة الغرب عموًما، ومنها ضعف 
قدرات النظام وحلفه، وهذا سيقود 

بالرضورة إىل تنفيذ صيغة دولية 

لالنتقال السيايس يف سوريا، وهو 
أمر سريضخ له الروس، وسُيخرج 

اإليرانيني من املولد السوري بال 
حّمص عاممئي.

الصيغة الدولية لحل الرصاع السوري 
ستكون قاعدتها القرار 2254، 

وتنفيذ هذا القرار يحتاج إىل عقد 
مؤمتر برعاية من األمم املتحدة، 
وتكون قراراته ملزمة، وسينتج 

عنه انتقال سيايس، تُحدد مالمحه 
وشكل حكومته االنتقالية مبوجب 

توافقات، تتعلق مبيزان القوى 
عىل صعده االقتصادية والعسكرية 
والسياسية، وهو ليس يف مصلحة 

النظام وحلفه.
لهذا ميكننا القول، إن ظهور حملة 
تشويش سياسية تقودها "جبهة 

اإلنقاذ" أو غريها من قوى سياسية، 
إمنا الغاية منه تحقيق كسب بعض 

النقاط الصغرية يف معادلة رصاع 
كربى، أثبتت األيام أن السوريني 

نتيجة انقسامهم السيايس، فشلوا 
متاًما يف إدارة ملفها، ما جعل هذا 

امللف شأنًا دولًيا بامتياز.
ومع ذلك ودون اتباع لغة التبشري 
السيايس السطحية، تقول وقائع 

الوضع السوري، إن القضية السورية 
ماضية وبرسعة شديدة، إىل ضفاف 

حلها السيايس، هذا الحل لن يُريض 
النظام السوري، الذي سيخيل مواقعه 
برسعة، وقد يضع ورقة مساومة مع 

املجتمع الدويل، بأن يقبل بانتقال 
سيايس مقابل عدم محاكمته.

بقي أن نقول إن غيوم الحل 
السيايس تتلبد يف السامء السورية، 

وإن اليد الدولية هي من يقرر يف 
هذه املرحلة طريقة إخراج هذا الحل.

رأي وتحليل

تدمير ثورة

ضجيج سقوط النظام السوري.. وحقيقته
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عبداهلل الخطيب

تيم الحاج
علي درويش

اإلعالم الحكومي..
فرع أمن 

لمعالجة "كورونا"
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أجـرت عنـب بلـدي تحليـاًل للخطـاب 
فريوس  بقضيـة  السـوري  اإلعالمـي 
وكالـة  مـن  متخـذة  "كورونـا"، 
)سـانا(  الرسـمية  السـورية  األنبـاء 
يف  وباحثـة  ذلـك،  عـىل  منوذًجـا 
أخبارها املنشـورة خالل شـهر واحد، 
 10 حتـى  املـايض  آذار  مـن   10 مـن 
مـن نيسـان الحـايل، لتخـرج بنتائج 

عـدة، مـن حيـث الكـم واملضمـون.
رصـد  فـرتة  خـالل  "سـانا"  نـرشت 
عنـب بلـدي، 419 خربًا عـىل موقعها 
 224 منهـا  خصصـت  الرسـمي، 
خـربًا )أي مـا نسـبته %53.46( عـن 
عينـة  وهـي  "كورونـا"،  فـريوس 

لبحـث. ا
)أي  خـربًا   171 يف  ركـزت  "سـانا" 
مـا نسـبته %76( مـن أخبارهـا عىل 
سـوريا،  يف  الفـريوس  مواضيـع 
ومـا تبقـى منهـا 54 )أي مـا نسـبته 
%24(، خصصتـه ملواضيـع الفريوس 
إيـران  عـىل  فيـه  وركـزت  دولًيـا 

والصـني.  وأمريـكا 

وتحذير تطمين  سوريا..  "كورونا" 
مـا  خـالل  مـن  "سـانا"،  انتهجـت 
بحثهـا،  يف  بلـدي  عنـب  الحظتـه 
عـن  ألخبارهـا  تصنيفـات  ثالثـة 
سـوريا،  يف  "كورونـا"  فـريوس 
رسـائل  بعثهـا  هـو  بينهـا  األبـرز 
تطمينيـة وخدمية، وأخـرى تحذيرية 

ووقائيـة مـن الفـريوس، إضافـة ملا 
حكوميـة  قـرارات  مـن  بهـا  يتعلـق 
وحمـالت شـعبية، إذ خصصـت لهـذا 
الجانـب 140 خـربًا من أصـل 171 أي 

 .81% نسـبته  مـا 
أخبـار  يف  الثانيـة  األولويـة  أمـا 
وزارة  لتعميـامت  فكانـت  الوكالـة 
وترصيحـات  السـورية  الصحـة 
حـاالت  يف  يازجـي،  نـزار  وزيرهـا، 
اإلعالن عـن اإلصابـات والوفيات من 
الفـريوس  تحاليـل  ونتائـج  عدمهـا، 
عـىل األشـخاص، لتخصـص لهـا 23 
خـربًا )أي مـا نسـبته %13.4(، مـن 

اإلجـاميل. أصـل 
أمـا ثالـث التصنيفـات، فـكان ألخبار 
ملطالبـات  "سـانا"  فيهـا  تطرقـت 
سياسـية واقتصاديـة، خاصـة فيـام 
أسـمته  مـا  رفـع  مبسـألة  يتعلـق 
سـوريا،  عـن  اقتصاديًـا"  "حصـاًرا 
واسـتنكاًرا شـعبًيا لـ "نفـاق الغرب" 
ورفـع  سـوريا،  مـع  تعاملـه  يف 
اإلجـراءات "القرسيـة"، التـي متنـع 
إليها،  اإلنسـانية  املسـاعدات  وصـول 
مركـزة عـىل الجانـب الصحـي فيها. 
وتحدثـت وكالـة "سـانا" يف مثانيـة 
أخبـار )%4.6( مـن اإلجـاميل، خالل 
فـرتة البحث الـذي أجرته عنـب بلدي، 
هـذه  عـن  وواضـح  رصيـح  بشـكل 
بعـض  يف  مسـتخدمة  املطالبـات، 
منهـا ترصيحـات دوليـة عـن طريـق 

مبفـوض  ممثـاًل  األورويب،  االتحـاد 
جوزيـب  فيـه،  الخارجيـة  السياسـة 
روسـية،  ترصيحـات  أو  بوريـل، 
الصحـة  وزيـر  بلسـان  محليـة  أو 
املجتمـع  مـن  أفـراد  أو  السـوري، 

السـوري. 

العدو  أمريكا  "كورونا" دولًيا.. 
الحليف وإيران 

"سـانا"  الحكوميـة  الوكالـة  نوعـت 
مبضامـني تغطيتهـا اإلخباريـة التـي 
"كورونـا"  فـريوس  بهـا  تناولـت 
وخـارج  الـدويل  الصعيـد  عـىل 
نطـاق سـوريا، لكنهـا ركـزت بشـكل 
خـاص عـىل كل مـن أمريـكا وإيران 
الرسـائل  اختـالف  رغـم  والصـني، 

عنهـم.  إيصالهـا  املـراد 
خطابهـا  يف  الوكالـة  واسـتهدفت 
يف  بالفـريوس  الخـاص  اإلعالمـي 
العجـز لديهـا  أمريـكا، عـىل إظهـار 
من خـالل عـرض أرقـام اإلحصائيات 
وتفاقمهـا،  لإلصابـات  اليوميـة 
يهاجـم  مـا  نقلهـا  إىل  إضافـة 
دونالـد  األمريـيك،  الرئيـس  إدارة 
ترامـب، وطريقتـه يف التعامـل مـع 
الجهود  بـالده  "كورونـا"، و"عرقلـة 

الوضـع. هـذا  يف  الدوليـة" 
وجـاء ذلـك يف نـرش "سـانا" عرشة 
أخبار خـالل فـرتة البحث، ما يشـكل 
نسـبته %18.5 مـن مجمـل األخبـار 

الدوليـة التـي نرشتهـا بـذات الفـرتة 
تلك.  الزمنيـة 

اإلعالمـي  الخطـاب  حـدة  تكـن  مل 
أمريـكا  إىل  الوكالـة  وجهتـه  الـذي 
عـن  أخبارهـا  مـن  انتقتـه  فيـام 
لدولـة  الدرجـة  بـذات  "كورونـا"، 
العـامل  يف  السـابع  الرتتيـب  تحتـل 
والخامسـة  لديهـا،  اإلصابـات  بعـدد 
بتسـجيل عـدد الوفيات، وهـي إيران. 
اإلعالمـي  بخطابهـا  ركـزت  "سـانا" 
يتعلـق بأخبـار "كورونـا" يف  فيـام 
إيـران، عىل إظهـار الطـرف اإليجايب 
نقـل  خـالل  مـن  القضيـة،  مـن 
الصحيـة"  إيـران  منظومـة  "قـدرة 
عـىل الصمـود يف وجـه الفـريوس، 
وبدئهـا  تفشـيه،  ذروة  وتخطيهـا 
العمـل عـىل "االختبـارات الرسيرية" 
وتحقيقهـا  والعـالج،  لألدويـة 
"االكتفـاء الـذايت" يف هـذا املجـال، 
بتخفيـف  يصـب  مـا  ونقلهـا 

عنهـا.  العقوبـات 
وبحسـب بحـث عنـب بلـدي، انتقـت 
"سـانا" ونـرشت األخبـار التـي تفيد 
تفـيش  مسـؤولية  أمريـكا  بتحميـل 
وعرقلتهـا  إيـران،  يف  الفـريوس 

املجـال.  هـذا  يف  الدوليـة  الجهـود 
نرشت"سـانا"  البحـث،  وبحسـب 
مثانيـة أخبـار )مـا نسـبته 14.8%( 
مـن إجـاميل أخبارهـا الدوليـة حول 

 .54 البالغـة  "كورونـا" 
لــ36  مسـاحة  "سـانا"  خصصـت 
 )66.6% خـربًا دولًيـا )أي ما نسـبته 
54 آخرين، تنوعـت موضوعاتها  مـن 
مبـا يخـص "كورونـا"، مركـزة عىل 
محاربـة  يف  اإليجـايب  الصـني  دور 

الفـريوس. 
وإىل جانـب نرشهـا ما يتعلـق بأرقام 
والوفيـات  اإلصابـات  وإحصائيـات 
العامل،  جراء فـريوس "كورونـا" يف 
جانـب  بـني  مـا  انتقاءاتهـا  تنوعـت 

وثالـث  اقتصـادي،  وآخـر  صحـي، 
رويس. 

أمنية مصطلحات 
مصطلحـات  "سـانا"  اسـتخدمت 
"كورونـا"  جائحـة  تغطيتهـا  خـالل 
باإلعالميـة  توصـف  ال  سـوريا،  يف 
تكـون  مـا  أقـرب  وهـي  الطبيـة،  أو 

أمنيـة. ملصطلحـات 
خـالل  مـن  بلـدي  عنـب  ورصـدت 
الوكالـة  نرشتهـا  التـي  األخبـار 
رئيـس  قـول  نقلهـا  الحكوميـة، 
سـلطان،  زيـاد  حـامة،  جامعـة 
زيـارة  مهمتهـا  "خليـة"  تشـكيلهم 
إجـراءات  الكليـات ومتابعـة تطبيـق 

 . يـة لوقا ا
اسـتخدمت "سـانا" مصطلحي  كذلك 
"رصـد" املخصـص لـكل مـن ينـرش 
أخبـاًرا كاذبـة عـىل مواقـع التواصل 
فـريوس  بخصـوص  االجتامعـي 
الـذي  و"إهابـة"  "كورونـا"، 
اسـتخدمته للتعبري عـن تحذير وزارة 
بحظـر  للتقيـد  املواطنـني  الداخليـة 

املفـروض.  التجـول 
"أهـاب"  مصطلـح  اسـتخدمت  كـام 
عـن اجتامعـات "الفريـق الحكومي" 
اإلجـراءات  لتنفيـذ  املخصـص 
االلتـزام  و"مراقبـة"  الوقائيـة 

الطوعـي". بـ“الحجـر 
كـام نـرشت "سـانا" صـورة طلبـت 
عـن  التبليـغ  األهـايل  مـن  فيهـا 
بإصابتهـم  يُشـتبه  الذيـن  املـرىض 
بالفريوس، باسـتخدام شـعار “بلغ.. 

تـرتدد”. ال 
بهـذه  الحكوميـة  الوكالـة  وأعـادت 
السـوريني  أذهـان  إىل  املصطلحـات 
أسـلوب التعامـل األمنـي للنظـام مع 
 ،2011 بدايـة االحتجاجـات يف عـام 
األمنيـة  التقاريـر  كتابـة  وعمليـات 

للوشـاية.

"مكافحـة  لخـربة  تطويـر  يف 
الجراثيـم"، لجـأ النظام السـوري إىل 
مكافحـة فـريوس "كورونـا" بآليات 
بـ"أبطـال  وباالسـتعانة  مشـابهة، 
ودعـم  السـوري"،  العـريب  الجيـش 
مـن "جهـاز األمـن الداخـيل" ممثـاًل 

يونـس". بـ"الرشطـي 
حكومـة  يف  الصحـة  وزيـر  عـرّب 
النظام السـوري عـن تلـك الرؤية، يف 
واحـدة من مقابالتـه عـرب التلفزيون 
الحكومـي، قبـل أن يتـم اإلعـالن عن 
لكنـه  سـوريا،  يف  اإلصابـات  أوىل 
اسـتمر يف نهـج التعـايل والتخويف، 

وطـّوره إىل االسـتثامر، بعد تسـجيل 
حـاالت يف العاصمـة ومحيطهـا.

اإلعـالم أيًضـا كان حـارضًا يف أدوات 
صـّد املـرض، الـذي وصـل إىل أغلـب 
دول العـامل، لكنـه مـا زال غـري قـادر 
بحريـة،  سـوريا  يف  االنتشـار  عـىل 
وسـط تكتـم رسـمي، ومجموعة من 
اإلجـراءات الحكوميـة، التـي تتخذ يف 

كثـري مـن األحيـان طابًعـا أمنًيا.
عكـس  يف  السـوري  اإلعـالم  تـدّرج 
روايـة النظام السـوري، مـن التجاهل 
بوجـود  االعـرتاف  ثـم  اإلنـكار  إىل 
املـرض مـع التقليل مـن أهميتـه، إىل 

اسـتثامره كوسـيلة للتهديد بالقبضة 
األمنية، وشـامعة لتربير رضورة رفع 

العقوبـات الدوليـة.
يناقـش هـذا امللـف طريقـة النظـام 
السـوري واإلعـالم الرسـمي واملـوايل 
لـه يف التعاطـي مـع قضيـة فريوس 
 ،)19 )كوفيـد-  املسـتجد"  "كورونـا 
الـذي بـدأ باالنتشـار يف سـوريا، عرب 
تحليـل مضمـون أخبار الفـريوس يف 
الرسـمية، ومناقشـة  األنبـاء  وكالـة 
مراحـل تطور هذا الخطـاب مع خرباء 
ومتخصصـني، وتسـليط الضوء عىل 

اسـتثامره. جوانب 

"سانا" نموذًجا..

كيف انعكست قضية 
"كورونا" على الخطاب 

اإلعالمي السوري؟

صورة تدعو المواطنيين للتبليغ عن المخالفين لقواعد الحجر الصحي )وكالة سانا(

وزير الداخلية محمد الرحمون في جولة تفقدية في دمشق- 3 نيسان 2020 )وزارة الداخلية فيس بوك(

شوارع دمشق أثناء فترة حظر التجوال الليلي - آذار 2020 )وزارة الداخلية في النظام السوري(
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انتشـار  السـوري يف  النظـام  وجـد 
للهـرب  ملجـأ  "كورونـا"  فـريوس 
عليـه،  املفروضـة  العقوبـات  مـن 
اقتصـاد  الجائحـة هـزت  أن  خاصـة 
إىل  التوقعـات  ووصلـت  العـامل 
يـرتاوح  عاملـي  اقتصـادي  انكـامش 
%13 و%32 يف العـام الحايل،  بـني 
التجـارة  عـىل  تأثريهـا  أن  كـام 
يتجـاوز  أن  املرجـح  مـن  العامليـة 
املاليـة  األزمـة  الناجـم عـن  الركـود 
حسـب   ،2008 عـام  يف  العامليـة 

العامليـة. التجـارة  منظمـة 
السـورية  اللـرية  قيمـة  انخفـاض 
منـذ منتصـف العام املـايض وتخطي 
األلـف،  عتبـة  الـدوالر  رصف  سـعر 
مرتقبـة  اقتصاديـة  عقوبـات  مـع 
تطبيـق  موعـد  املقبـل،  حزيـران  يف 
"قانـون حاميـة املدنيـني األمريـيك" 
النظـام إىل  )قيـرص(، دفـع حكومـة 
تجديـد املطالبـة برفـع العقوبـات عرب 
وزارة الخارجيـة واملغرتبني السـورية، 
يف 19 مـن آذار املايض، بشـكل فوري، 

وغـري مـرشوط.
كـام حّمـل النظـام الواليـات املتحدة 
الكاملـة  املسـؤولية  وحلفاءهـا 
لهـذا  إنسـانية  ضحيـة  كل  عـن 
الوبـاء عـرب إعاقـة الجهـود الرامية 
يشـكل  الـذي  للفـريوس،  للتصـدي 
جمعـاء،  للبرشيـة  جديًـا  تهديـًدا 
إىل  إضافـة  "سـانا"،  حسـب 
العقوبـات عـن عدد  برفـع  املطالبـة 
الحليفـة لسـوريا كإيران  الـدول  من 

وكوبـا. 
األمـم  لـدى  الدائـم  سـوريا  منـدوب 
تحـرك  الجعفـري،  بشـار  املتحـدة، 
العقوبـات  برفـع  للمطالبـة  أيًضـا 
التـي كان يصفهـا عـىل الـدوام بأنها 
الترصيحـات  ووصـف  عادلـة،  غـري 
مسـؤولة  غـري  بأنهـا  األمريكيـة 
للتغطية  وتضليليـة ومجـرد محاولـة 
الواليـات  وانتهـاكات  جرائـم  عـىل 
سـوريا،  ضـد  األمريكيـة  املتحـدة 
بالرفـع  املتحـدة  الواليـات  وطالـب 
لجميـع  املـرشوط  وغـري  الفـوري 
القرسيـة  االقتصاديـة  اإلجـراءات 
عليهـا.  املفروضـة  الجانـب  أحاديـة 

دور الحلفاء و"المعارضة الداخلية"
حلفـاء النظـام لعبـوا الـدور ذاتـه، إذ 
طالبت روسـيا والصني إىل جانب دول 
أخـرى برفـع العقوبـات بشـكل كامل 
تسـييس  عـدم  بحجـة  سـوريا،  عـن 
محاربة فـريوس "كورونا"، وناشـدوا 
األمـني العام لألمـم املتحـدة، أنطونيو 
غوترييش، يف رسـالتهم إليـه، بالرفع 
التـي  لإلجـراءات  والفـوري  الكامـل 
وصفوهـا بـ"غري القانونيـة والقمعية 
االقتصـادي"،  للضغـط  والتعسـفية 
بحسـب مـا نرشتـه صحيفـة "الرشق 
األوسـط"، يف 27 مـن آذار املـايض. 

برفـع  مناشـًدا  غوترييـش  ورد 
العقوبـات الدولية والفرديـة املفروضة 
تلـك  أن  معتـربًا  الـدول،  بعـض  عـىل 
العقوبـات ميكـن أن تقـّوض قدرتهـا 
عـىل االسـتجابة ملكافحـة الفـريوس. 
وبعد مسـاندة الدول الحليفة لسـوريا، 
عاد النظـام السـوري عرب نائـب وزير 
خارجيتـه، فيصـل املقـداد، للمطالبـة 
برفـع العقوبـات، معتـربًا أنهـا تؤثـر 
عـىل  وتسـاعد  الفقـراء،  حيـاة  عـىل 
ترصيحـه  حسـب  املـرض،  انتشـار 

الروسـية.  "سـبوتنيك"  لوكالـة 
رسـالة أخـرى ُقدمـت إىل غوترييـش، 
قبـل  مـن  املـايض،  آذار  مـن   28 يف 
يف  الداخـل  معارضـة  وفـد  رئيـس 
جنيف، إليان مسـعد، لرفـع العقوبات، 
وما أسـامه تذليـل صعوبـات الحصول 
واإلنسـانية  الطبيـة  اإلمـدادات  عـىل 
واألساسـية والغذائيـة الالزمـة، لكـن 
مسـعد تجـاوز طلبه واتهـم "معارضة 
الخـارج التي تسـكن الفنادق" حسـب 
رفـع  يريـدون  ال  بأنهـم  تعبـريه، 

العقوبـات. 
كـام انتـرشت مقاطع فيديـو وصدرت 
ترصيحـات لفنانـني سـوريني طالبوا 
منصـات  وبثـت  العقوبـات،  برفـع 
ملطربـني  غنائيـة  دعـوات  حكوميـة 

العقوبـات. بإلغـاء  تناشـد 
وكانت الواليات املتحـدة ودول أوروبية 
عـىل  اقتصاديـة  عقوبـات  فرضـت 
شـخصيات وكيانات مرتبطـة بالنظام 
القـوة  اسـتخدامه  نتيجـة  السـوري، 
املفرطـة ضـد املتظاهريـن السـلميني 

عـام 2011، ثـم قصفه املـدن والبلدات 
األسـلحة،  أنـواع  بجميـع  السـورية 

ومـن بينهـا أسـلحة محرمـة دولًيـا. 
األمريكيـة  العقوبـات  وأثـرت 
منـذ  حزمـة،   15 عـرب  واألوروبيـة 
السـوري  النظـام  عـىل   ،2011 عـام 
يف عـدة مجـاالت، سياسـًيا برتكيزهـا 
تقـوم  رسـمية  شـخصيات  عـىل 
والقمـع  األحـداث  يف  فاعـل  بـدور 
بيـع  بحظـر  واقتصاديًـا  املـامرس، 
النفط ومشـتقاته، وحجب االسـتثامر 
الخارجـي، وتجميـد األرصـدة وتقييـد 
وبالتـايل  املركـزي،  املـرصف  نشـاط 
تقييـد تعامالتهـا التجاريـة الخارجية، 
وشـل قدرة النظـام املالية، واسـتمرت 
شـخصيات  عـىل  عقوبـات  إضافـة 
بالنظـام  ارتبـاط  عـىل  ورشكات 

السـوري.
 

طريق إمداد من المنظمات الدولية  
تصـف األمـم املتحـدة نظـام الصحـة 
نظـًرا  سـوريا،  يف  بالهـش  العامـة 
لألزمة الطويلـة التي عاشـتها، وتقول 
إنه سـيتطلب كثـريًا من الدعـم لتعزيز 
قدرته عـىل مواجهة التفـيش املحتمل 

لـ"كورونا".
وتحتاج سـوريا يف الفـرتة الحالية إىل 
لتمويـل  أمريـيك  دوالر  مليـون   71.2
ن  إجـراءات يف مواجهـة الفـريوس، أُمِّ
ألـف دوالر مـن  ثالثـة ماليـني و250 
الصحـة  املبلـغ، عـن طريـق منظمـة 
العاملية و"يونيسـف" ومنظمة الصحة 
يف رشق املتوسـط، كام تعاين سـوريا 
أيًضـا مـن نقـص املشـايف والكـوادر 
الطبيـة، بحسـب تقرير لألمـم املتحدة 
صـدر يف 25 مـن آذار املـايض حـول 
احتياجـات سـوريا ملواجهـة فـريوس 

"كورونا". 

كبرية مستشـاري الشـؤون اإلنسـانية 
إىل  الخـاص  املتحـدة  األمـم  ملبعـوث 
سـوريا، نجـاة رشـدي، حثـت الـدول 
املانحـة والـدول التي فرضـت إجراءات 
أحاديـة عـىل تقديـم إعفـاءات خاّصة 
الطبيـة يف هـذه  الرعايـة  يف مجـال 
الحثيثـة  الجهـود  األزمـة، ومامرسـة 
والدعـم  املسـاعدة  تقديـم  لضـامن 
لجميع السـوريني يف عمـوم البالد يف 

أقـرب وقـت ممكـن. 
كـام قالـت روث هيذرنكتون، مسـؤولة 
العالقات العامة واملتحدثة باسـم اللجنة 
الدوليـة للصليـب األحمر، إنها مسـتعدة 
لتقديـم الدعـم املمكـن ملراكـز الحجـر 
الصحـي ومراكـز الطوارئ يف سـوريا، 
لدعـم مختلـف التدابـري الوقائيـة ضـد 
إمـدادات  اللجنـة  وتعطـي  "كورونـا"، 
محلية ملسـاعدة جمعية "الهالل األحمر 

السـوري". العريب 

تحتاج سوريا في الفترة الحالية 
إلى 71.2 مليون دوالر أمريكي 

لتمويل إجراءات في مواجهة 
ن ثالثة ماليين  الفيروس، ُأمِّ

و250 ألف دوالر من المبلغ، عن 
طريق منظمة الصحة العالمية 

و"يونيسف" ومنظمة الصحة 
في شرق المتوسط، كما تعاني 
سوريا أيًضا من نقص المشافي 

والكوادر الطبية، بحسب تقرير 
لألمم المتحدة صدر في 25 من 

آذار الماضي حول احتياجات 
سوريا لمواجهة فيروس 

"كورونا"

االستثمار في الفيروس..

استجداء لرفع العقوبات واستقطاب للمنظمات الدولية

مشفى المجتهد في دمشق- )وكالة سانا(.
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املـايض، كان  آذار  تاريـخ 22 مـن  قبـل 
معظـم السـوريني يعيشـون حالـة مـن 
الرتقـب، بانتظار إعالن تسـجيل إصابات 
بفـريوس "كورونـا"، فأغلـب دول جوار 
سـوريا، والدول التي لديها عالقات وثيقة 
ولبنـان،  والعـراق  كإيـران  النظـام  مـع 
سـبقته بأسـابيع، يف تسـجيل  إصابات 
تسـتقبل  دمشـق  وظلـت  بالفـريوس، 
طائـرات وقوافـل املسـافرين القادمة من 
هـذه الدول، عـىل الرغـم مـن التحذيرات 
األممية بـرضورة أخذ االحتياطـات تجاه 
انتشـاًرا  تشـهد  بلـدان  مـن  القادمـني 

للفـريوس.
معـاون  كان  شـهر،  بنحـو  ذلـك  قبـل 
واملزمنـة يف  السـارية  األمـراض  مديـر 
وزارة الصحـة، هـاين اللحام، أكـد إلذاعة 
املحليـة، يف 29 مـن  إم"  "ميلـودي إف 
بحالتـني  االشـتباه  املـايض،  شـباط 
قادمتـني مـن إيـران، تـم تحويلهـام إىل 
مشـفى "املجتهـد" يف دمشـق وعزلهام 
عىل الفـور، دون تحديد تاريخ وصولهام.

لكـن اللحـام قـال حينهـا إن الحالتـني 
متاثلتا للشـفاء، وزالت عنهـام األعراض، 
وتـم تخريجهـام مـن املشـفى، دون أن 
يجـزم أن الفـريوس الـذي أصابهـام هو 
"كورونا"، مشـريًا إىل أن أي حالة مشتبه 
بهـا قادمـة مـن مناطـق موبـوءة يف 
إيران، تظهر عليها أعـراض، يتم تحويلها 

إىل املشـايف املجهـزة لتلـك الحاالت.
وكانـت عنـب بلـدي تواصلت يف شـباط 
املـايض، مـع طبيـب يف دمشـق، وأكـد 
وجود أكرث من حالة اشـتباه بـ"كورونا" 
يف مشـفى "املجتهد"، الفًتـا حينها، إىل 
وجـود تكتم كبـري عىل الحاالت املشـتبه 

بإصابتها. 
النظـام  حكومـة  كثفـت  ذلـك،  عقـب 
إصابـة،  أي  وجـود  نفـي  محـاوالت 
وسـارعت املنابـر اإلعالمية للمؤسسـات 
إىل نـرش  النظـام  مناطـق  الطبيـة يف 
أخبار تنفـي حدوث إصابـات بالفريوس.

دمشـق  مشـفى  عـام  مديـر  وتكتـم 
خـرض،  سـامر  الدكتـور  )املجتهـد(، 
يف  بالفـريوس  إصابـات  وجـود  عـىل 
املستشـفى، وذلـك بعـد أنبـاء تداولتهـا 

االجتامعـي.  التواصـل  صفحـات 
وزيـر  خـرج  املتكـرر،  النفـي  وعقـب 
الصحـة يف حكومـة النظـام السـوري، 
املـايض  آذار  نـزار يازجـي، يف 22 مـن 
بفـريوس  إصابـة  أول  تسـجيل  ليعلـن 
"كورونـا" يف دمشـق، لفتـاة عمرها 20 
عاًمـا قادمـة مـن الخـارج، دون تحديـد 

البلـد الـذي التقطـت منـه العـدوى.
وكان متوقًعا أن يستمر النظام يف انتهاج 
سياسـة التكتم عىل انتشار الفريوس يف 
مناطقـه، وهـو مـا عكسـته ترصيحات 
يازجـي "الغريبـة"، حـني حـاول طأمنة 
النـاس عـرب حديثـه عـن جيـش النظام 
وقدرته عىل هزمية الفـريوس والجراثيم 

كـام هـزم "اإلرهابيني"، وفـق قوله. 
وحتى سـاعة إعداد التقرير، ال يـزال عداد 
"كورونا" بطيًئا يف سـوريا )متوقف عند 
الرقـم 19 منذ أكـرث من أسـبوع(، عكس 
بقيـة دول العـامل، إذ اعرتفـت حكومـة 
النظـام بوجـود 19 إصابة، شـفيت منها 
أربـع حـاالت وتوفيـت حالتـان، بينـام 

العـدوى باملـرض إىل أن  يشـري منطـق 
الحـاالت املصابة، مع تأخر كشـفها، من 
املفـرتض أن تتسـبب بعـرشات أو مئـات 

األخرى. الحـاالت 

المرحلة األولى: سوريا بخير
تواصلـت عنب بلدي مـع ثالثة مختصني 
خطـاب  لتفسـري  االجتـامع  علـم  يف 
عـىل  السـوري  اإلعـالم  لـدى  التكتكـم 
إصابـات "كورونـا"، واتفقـوا أن إعـالم 
النظام يتعاطى بنسـق واحد مع القضايا 
كافة، سواء كانت سياسـية أو اجتامعية 
أو ثقافية، وحتـى يف الجانب الصحي، ال 
يخرج عـن منهجه يف التضليـل وإخفاء 

الحقائق.
األكادميـي واملـدرّس السـابق يف جامعة 
دمشـق حسـام السـعد، اعتـرب أن إعـالم 
النظـام حـاول بداية التقليل مـن خطورة 
"كورونـا"، يف مقابـل تعظيـم الجانـب 
مثـل  بالسـلطة،  املرتبـط  األيديولوجـي 
القـدرة الهائلـة لألطبـاء واملشـايف، وأن 
سـوريا محصنـة دامئًا ضد مـا يعرتضها 

مـن مشـكالت مهـام كان حجمهـا.
السـعد،  وفـق  النظـام،  إعـالم  طريقـة 
املتخصـص يف علـم االجتـامع، ليسـت 
جديـدة فيام يتعلـق بعدم الشـفافية يف 
التعامـل مـع الحـدث، مع االعتـامد عىل 
"الرتهيـب" مـن املـرض، "وهـو مـا ال 
نـراه يف أغلبيـة إعـالم دول العامل يف ظل 

األزمـة الصحيـة الحاليـة".
الوبـاء يف  ومـن خـالل إنـكاره وجـود 
سـوريا ملـدة شـهرين كاملـني، اعتمـد 
النظـام عىل آلتـه اإلعالميـة يف الرتويج 
لدعايتـه املعتـادة بـأن البـالد "بخـري"، 
اسـُتخدم طـوال تسـعة  الـذي  الشـعار 
أعوام مـن الحـرب واألزمـات االقتصادية 

املتالحقـة. واالجتامعيـة 
األكادميـي والباحـث يف مركز "حرمون" 
للدراسـات املعـارصة طـالل عبـد املعطي 
رصـده  مـا  خـالل  ومـن  مصطفـى، 
"كورونـا"،  انتشـار  ظاهـرة  لتغطيـات 
الحظ أن معظم وسـائل إعـالم دول العامل 
اسـتنفرت للحديـث عـن هـذا الفـريوس 
وأخطـاره عىل النـاس، ونـرش املعلومات 
اليوميـة عـن عـدد اإلصابـات والوفيـات 
واإلجـراءات املطلـوب اتخاذهـا مـن قبل 
املواطنـني، باسـتثناء اإلعـالم الحكومي 

واإلعـالم املـوايل السـوري.
عـن  الحديـث  البدايـة  يف  تجاهـل  إذ 
"سياسـة  مامرًسـا  الفـريوس، 
الالمسـؤولية" مـا انعكـس سـلًبا عـىل 
إجـراءات  أي  يتخـذ  مل  الـذي  املجتمـع، 
وقائيـة، ما يعنـي أن الفـريوس قد يكون 
انتـرش بشـكل أكـرب مـام تعلنـه وزارة 

للنظـام. التابعـة  الصحـة 
أن  اإلطـار، رجـح مصطفـى  ويف هـذا 
الثقـة لـن تعود بـني السـوريني واإلعالم 
الرسـمي، عىل الرغم من جميـع إجراءات 
إعـالم  وسـائل  تتبعهـا  التـي  التوعيـة 
النظـام، "بـل عـىل العكـس تضاعفـت 
فجـوة عـدم الثقـة هـذه وما زالـت كذلك 

منـذ عـام 2011".

المرحلة الثانية: "القانون يقول"
عـىل الرغـم مـن فـرض حظـر التجـول 

الجـزيئ، واتخـاذ إجـراءات الوقايـة ملنع 
انتشـار فريوس "كورونـا"، بـدا واضًحا 
توجيـه القبضـة األمنية للنظـام بوصلة 
وسـائل اإلعـالم، إذ بات أسـلوب تخويف 
املواطنـني السـمة البـارزة يف السـاحة 
تلقـف  املتلقـي  أن  ويبـدو  اإلعالميـة، 
الرسـالة األمنيـة املغلفة، مـا اضطره إىل 
تنفيـذ القـرارات من باب تجنـب االعتقال 
التابعـة  األمنيـة  األفـرع  إىل  والدخـول 

. م للنظا
تداولـت  الخـوف،  زرع  لفكـرة  وتعزيـزًا 
وسـائل اإلعـالم نًصـا لقانـون الوقايـة 
من األمراض السـارية، وعقوبة املتسـرت 
عىل املرىض، كـام نرشت "سـانا" أرقاًما 
هاتفية خصصتهـا وزارة الداخلية للتبليغ 
عن األشـخاص الذيـن يدخلـون األرايض 
السـورية بطريقـة غـري رشعيـة، مثـل 
لبنـان التـي تربطهـا معابر غـري رشعية 
مـع املناطق الخاضعـة لسـيطرة النظام 

السوري.
عـدم  املواطنـني  مـن  الـوزارة  وطلبـت 
اإلبـالغ  إىل  واملبـادرة  عليهـم  التسـرت 
عنهم، تحـت حجة الحـرص عىل الصحة 
العامـة، لوضعهـم يف الحجـر الصحـي 

مـدة 14 يوًمـا.
ويف هـذا السـياق، قـال الباحـث ودكتور 
علـم االجتامع حسـام السـعد، إن النظام 
األمنـي يف سـوريا يتدخـل يف شـؤون 
ليـس  وهـو  كافـة،  السـورية  الحيـاة 
بعيـًدا عـن التغطيـة اإلعالمية النتشـار 

الفـريوس.
يف حني يرى الخبـري االجتامعي صفوان 
موشـيل، أن اإلعالم الرسـمي يف سوريا 
مل يتغـري عن آلية عملـه املعروفة، معتربًا 

أنـه خاضع بالكامل لألجهـزة األمنية. 
وقـال إن شـكل ومـدى وحجـم تغطيـة 
أي ظاهـرة إعالمًيا يف سـوريا، بـدًءا من 
تناول املناخ والطقس إىل الحرب والسـالم 
مـروًرا بكل ما هـو صناعـي أو صحي أو 
اجتامعي، ال يتم باسـتقاللية ومهنية، بل 
ال يسـتطيع إال أن يكون يف خدمة النظام 

األمني.
املعطـي  عبـد  طـالل  الباحـث  ويتفـق 
مصطفى مـع موشـيل والسـعد، يف أن 
القبضـة األمنية هـي املتحكمة باملسـار 
اإلعالمـي يف سـوريا، معتـربًا أن القـرار 
األول واألخـري لألجهـزة األمنيـة، فيـام 
يتعلـق بـأي يشء يحـدث يف سـوريا، 
مضيًفـا أن أي وزيـر، مبـن فيهـم وزيـر 
الصحـة، ال يسـتطيع اإلعالن عـن املرض 
وانتشـاره دون املوافقـة األمنية مسـبًقا.

المرحلة الثالثة: "عالجلو وضعو"
يف 25 مـن آذار املـايض، بـدأت وحـدات 
الرشطة التابعة لـوزارة الداخلية بالتجول 
وحـارات  شـوارع  يف  سـياراتها  عـرب 
حظـر  فـرض  قـرار  لتنفيـذ  املناطـق، 

التجـول.
وتزامـن ذلـك مـع نـرش تسـجيل مصّور 
لعنـارص مـن الرشطـة، يلقـون القبض 
عـىل مواطـن خـرق القـرار يف دمشـق 
صحنايـا  منطقـة  إىل  الذهـاب  ويريـد 
املجـاورة، لكـن بـدل ذلـك تم َسـوقه إىل 

وضعه". لـ"معالجـة  الفـرع 
يونـس  يـا  "بهـدوء  جملـة  وتصـدرت 
وضعـو"،  عالجلـو  عالفـرع  طالعـو 
حسـابات السـوريني يف مواقع التواصل 
االجتامعي، نسـبة إىل الرشطـي يونس، 
اعتقـال  الضابـط  منـه  طلـب  الـذي 
الشـخص واصطحابه إىل الفرع ملعالجة 

وضعـه.
ويف برنامـج "ترينـد األسـبوع"، الـذي 
يُبث عـىل "اإلخبارية السـورية"، تحدثت 
مذيعة الربنامج عن التسـجيل وردود فعل 
السـوريني عليه، لكنها اختتمـت الحلقة 
بنصيحـة وجهتهـا للسـوريني بالقـول 
“نصيحـة التزمـوا يف بيوتكـم حتـى ال 
تتـم معالجـة أوضاعكم من قبـل يونس 

ورفاقه".
حملـة أخـرى أطلقتهـا وكالـة "سـانا" 
بعنـوان "مًعـا ضـد كورونا"، تشـري إىل 

أن تفـيش املرض يشـكل تهديًـدا لجميع 
تقليـل  بكيفيـة  وتـويص  املواطنـني، 
انتشـاره، مع نـرش شـعارات للتبليغ عن 
املصابـني، يف صـورة تشـبه مـن يريـد 

التبليـغ عـن جنايـة أو جرميـة.
الخبـري االجتامعـي صفـوان موشـيل، 
يعتقـد أن إعـالم النظـام لـن يفلـح يف 
محاوالتـه إظهـار الحـرص عىل سـالمة 
املواطنني، رغم "مامرسـته أقـى أنواع 
العنـف النفيس لرتسـيخ وتأبيـد الخوف 

يف نفـوس املواطنـني".
اكتشـف  السـوري  النظـام  أن  وأضـاف 
خطـورة كـرس الخوف لـدى السـوريني 
منـذ عـام 2011، لذلـك يـرى، كـام هـو 
الحـال يف معظـم األنظمة االسـتبدادية، 
أن فـريوس "كورونـا" هديـة ممكن من 
خاللهـا فـرض مزيـد مـن القيـود عـىل 
النـاس، عـرب رسـائل إعالميـة تكـرس 
الخـوف والهلـع، وأنـه ال بـد مـن االلتزام 

مبـا يفرضـه النظـام ومؤسسـاته، وفق 
. قوله

هل من استجابة؟
اسـتبعد موشـيل أن يتـم تطبيـق العـزل 
رغـم  النظـام  مناطـق  يف  الصحـي 
التهديـدات التي تنطق بها وسـائل اإلعالم 
الرسـمية، معلاًل ذلك بوجـود قرابة 90% 
مـن املواطنـني يف مناطق النظـام تحت 
خط الفقـر، وال ميلكـون أي مدخرات، ما 
سـيدفعهم للخروج طلًبا لتحقيق أسباب 

املعيشة.
وأضـاف، "أيًـا كان الخطـر الذي يسـببه 
انتشـار فـريوس كورونـا، الجميـع يف 
اقتصاديًـا،  منهـارون  النظـام  مناطـق 
ويفضلـون اإلصابة يف أثنـاء محاولتهم 
الحصـول عـىل طعـام أطفالهـم، ولذلك 
سـتبقى نصائـح إعـالم النظام سـخرية 

وجنائزيـة".

من "سوريا بخير" إلى "الشرطي يونس"
كيف يدير النظام بوصلة "كورونا" إعالمًيا؟

عناصر شرطة في شوارع دمشق أثناء فترة حظر التجوال الليلي - آذار 2020 )وزارة الداخلية في النظام السوري(

تشديد الرقابة على القادمين عبر المعابر 
الحدودية والمطارات

28 من 
كانون الثاني

27 من شباط

1 من آذار

14 من آذار

18 من آذار

20 من آذار

22 من آذار

22 من آذار

27 من آذار

8 من آذار

14 من آذار

19 من آذار

21 من آذار

22 من آذار

23 من آذار

7 من نيسان

14 من آذار

17 من آذار

19 من آذار

21 من آذار

22 من آذار

24 من آذار

8 من نيسان

إيقاف العمل في تسجيل واقعات األحوال 
المدنية ومنح البطاقات الشخصية والعائلية 

وقف وسائل النقل الجماعي العام والخاص 
بين المحافظات 

تعطيل المحاكم والدوائر القضائية

تعليق الخدمات والصلوات في الكنائس

منع التنقل بين مراكز المحافظات 

تعلق دخول السائحين من الدول الُمسجلة 
إصابات بـ”كورونا” 

منع دخول العرب واألجانب القادمين من عدة 
دول لمدة شهرين

مالحقة من ينشر أخباًرا كاذبة متعلقة 
بفيروس "كورونا" 

تعليق العملية التعليمية في المدارس العامة 
والخاصة

تخصيص 28 مدرسة لحاالت الطوارئ

تفعيل خدمة دفع الرواتب واألجور للعاملين في 
الدولة والمتقاعدين في مراكز مؤسسة البريد

فحوصات ومحاضرات توعوية لطواقم 
العمل في المعابر

تعليق مشاركات االتحاد الرياضي العام 
الخارجية

تعيلق صدور الصحف الورقية واستمرارها 
إلكترونًيا. 

تعليق صالة وخطبة الجمعة وصلوات 
الجماعة 

إيقاف العمل بتجديد ومنح جوازات ووثائق 
السفر واإلقامات وإجازات السوق 

تخصيص مشفى األسد الجامعي بدمشق 
الستقبال الحاالت المشتبه بإصابتها 

تعليق الرحالت إلى سوريا من العراق واألردن

فرض "الحجر الطوعي"

تطبيق حظر تجوال جزئي من الساعة 
السادسة مساًء وحتى السادسة صباًحا. 

إغالق مقاهي االنترنت وصاالت ألعاب 
األطفال واألندية الرياضية الخاصة

وقف حركة باصات النقل الداخلي بعدة 
محافظات 
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عنب بلدي - ميس شتيان

مواقع وصفحات محلية تداولت تسـجياًل 
مصـوًرا قالـت إنه يظهـر أطـول طابور 
عـى مـادة الخبـز يف حلب، كـا انتر 
تسـجيل آخـر يظهـر تهافت النـاس عى 
رشاء الخبـز يف حـي الزاهـرة الجديـدة 

. مشق بد
وأظهر تسـجيل آخـر معتمًدا لبيـع الخبز 
يعتـدي بالـرب عى سـيدة يف منطقة 
صحنايـا يف أثنـاء عملية توزيـع الخبز، 
وفـق ما قاله موقع "الوسـيلة السـورية" 

التسـجيل. نر  الذي 
 

تفاوت في السعر والوفرة
رصـدت عنـب بلـدي قلـة توفـر الخبـز 
يف عدد مـن املناطـق واألحيـاء، وارتفاع 
سـعره عـن التسـعرة النظاميـة البالغة 

50 لـرة سـورية للربطـة الواحـدة.
وقـال مواطـن مـن مدينة جرمانـا بريف 
دمشـق لعنـب بلـدي )تحفـظ عـى ذكر 
اسـمه(، إن الربطـة النظاميـة تبـاع مـن 
األحيـان  بعـض  يف  املعتمديـن  قبـل 
بــ100 أو 125 لـرة سـورية، كـا أن 
الخبـز ليـس متوفـرًا بكميات كافيـة، ما 
يضطـر كثر مـن األهـايل لـراء الخبز 
السـياحي بسـعر 700 للربطـة الواحدة.

ويشـابه هـذا الوضـع متاًمـا مـا يحصل 
امليـدان بدمشـق، بحسـب مـا  يف حـي 

رصدتـه عنـب بلـدي.
ونقلـت صحيفـة "الوطـن" املحليـة أنه 
يصعـب الحصـول عـى ربطـة خبز يف 
مدينـة جرمانا مـن دون واسـطة أو دفع 
زيـادة يف السـعر ، بينـا ال يحصل عدد 
كبـر مـن النـاس عـى الخبـز بسـبب 
نقص الكميـات، ورصـدت الصحيفة بيع 

لرة. بــ300  الربطة 

ويف دروشـة وحجـرة تعـاين تجمعات 
النازحـن التـي تقطنهـا آالف العائـالت 
وتوجـد  الخبـز،  مـادة  يف  شـح  مـن 
تجمعـات ال يصـل إليهـا الخبـز نهائيًـا.

العديـد  يشـكو  حـاة،  محافظـة  ويف 
الخبـز  نقـص  مـن  املواطنـن  مـن 
وعـدم متكنهـم مـن الحصـول عليـه من 

الشـديد،  االزدحـام  بسـبب  املعتمديـن 
الفـداء  أيب  ضاحيـة  يف  وخاصـة 

. يعـة لر وا
محافظتـي  يف  الخبـز  يتوفـر  بينـا 
القنيطـرة ودرعـا ويباع بسـعر يصل إىل 

65 لـرة، ولكـن بجـودة متدنيـة.

 وعود بتحسين جودة وكميات الخبز
مجلـس الـوزراء طلب، يف 5 من نيسـان 
الداخليـة  التجـارة  وزارة  مـن  الحـايل، 
تشـكيل لجنـة فنيـة للبحـث يف أسـباب 
تـدين جـودة الخبـز، ووضـع الضوابط 
الجـودة  مبعايـر  األفـران  اللتـزام 
املعتمـدة، كـا عقـد اجتاعـات الحقـة 
بهـذا الخصـوص، وخلـص إىل قـرارات 
قـال إنهـا سـتفيض إىل تحسـن جـودة 
رغيـف الخبـز وتوفـره بكميات مناسـبة 

للطلـب.
وتقرر، يف 8 من نيسـان الحـايل، إغالق 
ال  التـي  والسـياحية  الخاصـة  األفـران 
تلتـزم مبعايـر صناعـة الرغيـف خـالل 
15 يوًمـا، واتخاذ إجـراءات متنع التالعب 
وصـول  وتأمـن  التموينـي،  بالدقيـق 
للمحافظـات  الطحـن  مخصصـات 
بشـكل كامل، وتأهيـل صوامـع الحبوب 
املتوقفة، بحسـب وكالة  األنباء السـورية 

الرسـمية )سـانا(.
وجـرت املوافقـة عـى تأمـن املتطلبـات 
املاليـة الالزمة لتحديث خطـوط "الركة 
تأهيلهـا  وإعـادة  للمخابـز"  السـورية 
وتعويـض  القصـوى،  بطاقتهـا  لتعمـل 
وتـم  العالـة،  يف  الحاصـل  النقـص 
التوجيـه بإنجـاز نظـام حوافـز لعـال 

املخابـز.
مـن  طُلـب  القمـح،  مخـزون  ولتعزيـز 
مؤسسـة الحبـوب إلـزام املتعاقديـن مع 
املؤسسـة بتوريـد الكميـات مـن الحبوب 
يف األوقـات املحددة، إضافـة إىل تطوير 

خطـة الطحـن وتحسـن جودتـه.
 

تخبط قرارات لحل مشكلة االزدحام
وحايـة  الداخليـة  وزارة  أعلنـت 
املسـتهلك، يف 7 من نيسـان الحـايل، أن 
الخبـز سـيطرح عـر بطاقـة الخدمـات 
دمشـق  يف  )الذكيـة(،  اإللكرتونيـة 
وريفهـا، قريبًـا، ليشـمل القـرار الحًقـا 

املحافظـات. بقيـة 
وبعـد يومـن، عـادت الـوزارة للرتاجـع 
عـن قرارهـا، واعتـرت أن تسـليم الخبز 
عـر "البطاقـة الذكيـة" كان يف إطـار 

العمـل التجريبـي ليـس أكـر.
وقـال معـاون وزيـر التجـارة الداخلية، 
توزيـع  “اسـتمرار  إن  رفعـت سـليان، 
بقـي  املواطنـن  السـادة  عـى  الخبـز 
حاليًـا بالطريقـة املعتادة دون اسـتخدام 
الرسـمية  الصفحـة  بحسـب  البطاقـة”، 

للـوزارة عـى “فيـس بـوك".
بعـد فشـل قـرار  الرتاجـع  وجـاء هـذا 
سـبقه بأيـام، وهـو وقـف بيـع الخبـز 
بشـكل مبارش عـى املواطنـن، لتخفيف 
مظاهـر االزدحـام عـى األفـران، ضمـن 
حزمـة اإلجـراءات يف مواجهـة فـروس 

"كورونـا".

يف  الـوزراء،  مجلـس  رئاسـة  وقالـت 
24 مـن آذار املـايض، إنهـا قـررت وقف 
بيـع الخبـز بشـكل مبـارش للمواطنـن، 
ملنع التجمعـات، وكلفـت وزاريت التجارة 
واإلدارة  املسـتهلك  وحايـة  الداخليـة 
عـر  الخبـز  بتأمـن  والبيئـة،  املحليـة 
الجوالة واملعتمديـن، بإرشاف  السـيارات 

اإلداريـة. الوحـدات 
أوعـزت  القـرار،  هـذا  مـع  وبالتزامـن 
لجـان  دور  بتفعيـل  النظـام  حكومـة 
املـواد  إيصـال  يف  واملخاتـر  األحيـاء 
واملنتجات والخدمات الرئيسـة للمواطنن 
يف جميـع األحيـاء، مـن بينهـا الخبـز.

 
إجراءات لتعويض نقص الطحين

رغـم ارتفـاع محصـول القمـح للموسـم 
طـن  مليـون   2.2 إىل   2019 الزراعـي 
مقارنـة مبوسـم 2018، البالـغ نحو 1.2 
مليـون طـن، مـا زالـت سـوريا تعـاين 
من تـدين مسـتوى األمن الغـذايئ، وفق 
أحـدث تقريـر ملنظمـة األغذيـة والزراعة 

لألمـم املتحـدة )فـاو( حول سـوريا.
ولجـأت حكومـة النظام مؤخـرًا إىل عدد 
مـن اإلجـراءات لتعويـض نقـص مـادة 
الطحـن، كـا لجـأت منـذ سـنوات وما 

زالـت إىل اسـتراد القمـح الـرويس.
رفعـت  املـايض،  آذار  منتصـف  ويف 
مـن  القمـح  رشاء  سـعر  الحكومـة 
 40 بقيمـة  الحـايل  للموسـم  الفالحـن 

سـورية. لـرة 
القمـح  وحـددت سـعر رشاء محصـول 
الفالحـن  مـن  والطـري”  “القـايس 
للموسـم الحـايل 2019-2020، مبئتـي 

لـرة سـورية، إضافة إىل منـح الفالحن 
ليصبـح  تسـليم،  كمكافـأة  لـرة   25
إجـايل سـعر الكيلـو 225 لـرة، بينا 
 185 املـايض  املوسـم  يف  سـعره  كان 

. لرة
واعتـر وزيـر الزراعـة، أحمـد القادري، 
وشـكاًل  "تشـجيعية"،  التسـعرة  هـذه 
مـن أشـكال الدعـم الحكومـي "الكبر" 
للقطـاع الزراعي ومحصـول القمح، وفق 

مـا نقلتـه صحيفـة “الوطن".
االقتصـاد  "وزارة  أصـدرت  والحًقـا، 
والتجـارة الخارجيـة"، يف 29 مـن آذار 
املـايض، قـراًرا يسـمح باسـتراد مـادة 
تجـار  مـن  الراغبـن  لجميـع  الطحـن 
"سـانا". وكالـة  بحسـب  وصناعيـن، 

األفـران  منـح  الحكومـة  أعلنـت  كـا 
املسـتوردين  وكل  الخاصـة  واملطاحـن 
والطحـن  القمـح  السـتراد  تسـهيالت 
اإلنتاجيـة  بالطاقـة  لعملهـا  الـالزم 
املنشـأ. عـن  النظـر  بغـض  القصـوى، 

 
قمح مستورد لسد النقص

بعـد تراجع إنتاجـه يف سـوريا تدريجيًا 
منذ عـام 2011، لجـأت حكومـة النظام 
إىل توقيـع عـدد مـن العقود مع روسـيا 
السـتراد القمح، بعضها كان عى شـكل 

مساعدات. 
القمـح  مـن  وصلـت  شـحنة  أحـدث 
نيسـان  مـن   5 يف  كانـت  الـرويس، 
الحـايل، وتبلـغ كميتهـا 27.5 طن، وهي 
جـزء مـن 475 ألـف طـن تـم التعاقـد 
الـرويس  الجانـب  مـع   2019 عـام  يف 
دفعـات،  عـى  سـوريا  إىل  لتوريدهـا 

"الوطـن". صحيفـة  بحسـب 
وقبلهـا كانـت هنـاك شـحنة حملـت 25 
العـام  أواخـر  القمـح،  مـن  طـن  ألـف 
املايض، عى شـكل مسـاعدات إنسـانية، 
بحسـب وكالـة “سـبوتنيك” الروسـية.

وقـال نائـب رئيـس الـوزراء الـرويس، 
يـوري بوريسـوف، إن هـذه الدفعـة هي 
جزء مـن مسـاعدات تبلـغ كميتهـا 100 
ألـف طـن سـتصل عـى دفعـات خالل 

.2020 عـام 
للحبـوب،  السـورية  املؤسسـة  مديـر 
سـوريا  أن  إىل  أشـار  قاسـم،  يوسـف 
العـام  خـالل  روسـيا  مـن  اسـتوردت 
املـايض، مليونًـا و200 ألـف طـن مـن 
القمـح، وهي ذات منشـأ رويس بالكامل، 

دوالر. ماليـن   310 بقيمـة 
وكالـة  نقلـت   ،2017 عـام  أيلـول  ويف 
"رويـرتز" عن وزيـر التجـارة الداخلية، 
عبـد الله الغريب، أن سـوريا أبرمت اتفاقًا 
لـراء ثالثـة ماليـن طـن مـن القمـح 
الـرويس عى مـدى ثالث سـنوات، وأنها 
تعكـف عـى تأمـن متويل ائتـاين من 

القمح. موسـكو لـراء 
وأشـارت الوكالة إىل أن بيانـات الجارك 
الروسـية أظهرت توريد روسـيا لسـوريا 
القمـح يف  مـن  ألًفـا و200 طـن   125
موسـم -2016 2017، الـذي انتهى يف 

30 مـن حزيـران 2017.
الركـة  وقعـت   ،2014 عـام  ويف 
"السـورية العامـة للمطاحـن" مع رشكة 
عقـداً  اإليرانيـة  جنـات"  نـور  "سـفر 
لتوريـد 50 ألـف طـن مـن دقيـق القمح 

سـوريا. إىل 

طوابير للحصول على الرغيف

قرارات متخبطة تعكس الفشل السوري 
بإدارة ملف الخبز

تصّدر مؤخًرا مشهد متكرر على منصات التواصل االجتماعي في سوريا، الزدحام مواطنين يتدافعون للحصول على رغيف الخبز، متناسين خطورة العدوى 

بفيروس "كورونا المستجد" )كوفيد- 19( وسط الزحام، فال بديل لديهم للحصول على مادة الخبز "المدعوم" سوى االنتظار في الطوابير، أو الشراء من األفران 

الخاصة التي تبيع الخبز السياحي بأسعار "سياحية".

الغاز  2500 )للجرة(المازوت  500الذهب 18  16.015 السكر )ك(  360البنزين  700
 يورو   مبيع 1452 شراء 1439 دوالر أمريكي  مبيع 517 شراء 515

الرز )ك(  350السكر )ك(  250الذهب 21  58040     
  ليرة تركية  مبيع 201 شراء 199 دوالر أمريكي  مبيع 1300 شراء 1290

خبز يخرج من بيت النار في فرن دابق )عنب بلدي(

الذهب 18  49749     

تعاني تجمعات النازحين 
التي تقطنها آالف 

العائالت من شح في 
مادة الخبز، وتوجد 

تجمعات ال يصل إليها 
الخبز نهائًيا.
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عنب بلدي - عبد الله الخطيب

ومل تسـجل إدلـب حتـى  اليـوم إصابات 
بالفـروس، بحسـب بيانـات "الحكومـة 
الصحـة  ومديريـة  املؤقتـة"  السـورية 
للمشـتبه  الفحوصـات  تجريـان  اللتـن 
العامليـة  الصحـة  منظمـة  لكـن  بهـم، 
ومنظـات دوليـة حـذرت مـن خطـورة 
لعـدة  سـوريا،  يف  الفـروس  تفـي 
أسـباب، أبرزهـا تدهور القطـاع الصحي 
مع سـنوات الحـرب، والكثافة السـكانية 
التحتيـة،  للبنـى  تفتقـر  أماكـن  يف 

إدلـب. يف  املنتـرة  كاملخيـات 
يف  للبحـث  بلـدي  عنـب  ذلـك  ودفـع 
الطرفـن  دوافـع  ومناقشـة  القضيـة 
لـه،  واملعارضـن  لإلغـالق  املؤيديـن 
مـن  املعنيـة  الجهـات  مـع  وتواصلـت 
"حكومة اإلنقـاذ"، وأطبـاء وعلاء دين، 
واسـتطلعت آراء املواطنـن يف القضيـة. 

الصراع الدائر على إغالق المساجد 
ومنع الجمعة

تحريـر  “هيئـة  يف  القيـادي  علّـق 
الشـام” )قبـل اسـتقالته وعودتـه مـرة 
أخـرى(، جـال زينيـة امللقـب بـ"أبـو 
مالـك التـي"، عـى بيـان مـن “حكومة 
اإلنقـاذ" التـي تحظـى بنفـوذ يف إدلب، 
صادر يف 2 من نيسـان الحـايل، يطالب 
جميـع  عـى  بالتعميـم  األوقـاف  وزارة 

خطبـاء املسـاجد، بتعليق صـالة الجمعة 
ألسـبوعن، حرًصـا عى سـالمة األهايل 

مـن تفـي فـروس “كورونـا”.
وجـاء يف بيـان صـادر عن التـي، يف 4 
من نيسـان الحـايل، أن “األمة اإلسـالمية 
والجاعـات  الجمعـة  بتعطيـل  ابتليـت 
الوبـاء  انتشـار  بحجـة  املسـاجد  يف 
دون  النـاس،  حيـاة  عـى  واملحافظـة 
ضبـط األسـواق املكتظة التي تكـر فيها 
املنكـرات"، معتـرًا ذلـك مـن "الحرمان 

وعـدم تعظيـم شـعائر اللـه".
ضبـط  “عنـد  أنـه  التـي  وأردف 
التجمعـات  ومنـع  واألسـواق  الشـوارع 
واالعتصامـات، إىل جانـب إجـاع أهـل 
املسـاجد  إغـالق  رضورة  عـى  الفتـوى 
لفرتة معينـة تحقيًقا للمصلحـة الرعية 

ذلـك". يف  حـرج  ال 
وكان القيـادي السـابق يف “هيئة تحرير 
املـري”،  اليقظـان  “أبـو  الشـام”، 
تحـدى أيًضـا قـرار “حكومـة اإلنقـاذ” 
العاملـة يف إدلـب، وأقام صـالة الجمعة، 

يف 3 مـن نيسـان الحـايل.
ويف تسـجيل مصور لـ”أبـو اليقظان”، 
األسـبوع  "تلغـرام"  يف  قناتـه  عـر 
ألي  املسـاجد  إغـالق  رفـض  املـايض، 
سـبب كان، وقـال إن “كورونـا علمنا أن 
للمسـاجد دوًرا عظيـًا يف املحن والفن، 
الفتـوى  املرجـع ومنهـا تخـرج  فإليهـا 

ويرشـد النـاس، فـال تغلـق أبـًدا”.

ومل يكـن ذلـك حكـرًا عـى القياديـن، 
إذ شـهدت وسـائل التواصـل االجتاعي 
انتقـاًدا إلغـالق املسـاجد ومنـع صـالة 
الجمعـة، خاصـة مع انتشـار تسـجيالت 
مصـورة مـن أسـواق ومالعـب تجـري 

فيهـا الحيـاة بشـكل طبيعـي. 

"نحن جهة حكومية مدنية".. الوعي 
االجتماعي موجود

يف  العامـة  العالقـات  مكتـب  مديـر 
"حكومـة اإلنقاذ"، محمد سـامل قاسـم، 
قـال لعنب بلدي إن تعليـق صالة الجمعة 
ألسـبوعن جـاء لتهيئـة األهـايل التخاذ 
مـن  وللتخفيـف  احرتازيـة  خطـوات 
التجمعـات، ألن مناطقهـا مـا زالـت يف 
مرحلـة الوقايـة مـن فـروس "كورونا" 

االنتشـار.  وليـس 
فقـال  العامـة،  لألسـواق  بالنسـبة  أمـا 
القاسـم، "أوقفنـا البـازارات األسـبوعية 
وأسـواق الدواجـن واملـوايش واألسـواق 
املكتظـة"، أما األسـواق التـي توجد فيها 
مفتوحـة  فهـي  أخـف  ازدحـام  درجـة 
لقضـاء حوائج النـاس، متوقًعـا إجراءات 
إن  خاصـة  املقبلـة،  املرحلـة  يف  أشـد 
رُصـدت أي حالـة إصابـة بالفروس يف 

املنطقـة.
ورصـدت عنب بلـدي يف تقريـر مصور 
حركـة األسـواق يف إدلـب، وكانـت أغلب 
ال  أنهـم  قابلتهـم  مـن  نظـر  وجهـات 

ميكنهـم االسـتغناء عـن مصـدر رزقهـم 
إجـراءات  أو  قـرارات  أي  دون  الوحيـد، 

. لتعويضهـم

إجراءات إدلب.. فض التجمعات سبيل 
وحيد للوقاية 

بـدأت  املـايض،  آذار  منتصـف  منـذ 
"حكومة اإلنقاذ" سلسـلة مـن اإلجراءات 
الفـروس،  مـن  والوقائيـة  التعريفيـة 
وأغلقـت تدريجيًـا املـدارس واملجمعـات 
التعليميـة واملعاهـد والجامعـات، وسـط 
نشـاط ملحـوظ مـن منظـات مجتمـع 
مـدين ومؤسسـات صحيـة يف املنطقة، 
وأبرزهـا مديريـة صحـة إدلـب ومنظمة 
"الدفـاع املـدين" ومنظمـة "بنفسـج".

شـكلت  املـايض،  آذار  مـن   23 ويف 
"االسـتجابة  لجنـة  اإلنقـاذ"  "حكومـة 
الطارئـة" للوقاية من فـروس "كورونا"، 
الجهـات  ومهمتهـا متابعـة مـدى تقيـد 
العامـة يف االلتزام بالقـرارات والتعميات 
الخاصـة، ووضع خطـة طـوارئ للتعامل 

مـع أي إصابـة بالفـروس. 
مديريـة الصحـة شـكلت بدورهـا فريق 
العامليـة،  الصحـة  منظمـة  مـع  عمـل 
ومنظـات رشيكـة أخـرى، لتخصيـص 
ثالثة مشـاٍف السـتقبال حـاالت فروس 
“كورونـا” خالل 15 يوًما، مع إنشـاء 28 
مركز عـزل مجتمعـي السـتقبال الحاالت 
املشـكوك فيهـا، إال أن تلـك املخصصـات 

“لـن تسـتوعب األعداد املتوقعـة يف حال 
التفي". حصـل 

وقـال رئيـس دائـرة الرقابـة الدوائية يف 
مديريـة صحـة إدلـب، مصطفى السـيد 
الدغيـم، يف حديـث سـابق لعنـب بلدي، 
إن العـزل االجتاعـي ودوام التعقيـم هو 
والحائـل  الفـروس،  مكافحـة  أسـاس 

الوحيـد أمـام تزايـد أعـداد الوفيات.
وأكـد أن عـى أهـايل املنطقـة االمتنـاع 
واملـدارس  األسـواق  إىل  الخـروج  عـن 
رضورة  دون  واملسـاجد  والجامعـات 
قصـوى، وعـى من يخـرج اتخـاذ طرق 
الوقايـة املناسـبة، وغسـل اليديـن باملاء 
والصابـون واملعقات ذات نسـبة كحول 
مخالطـة  عـن  واالبتعـاد   ،80% أو   70

إصابتهـم. املتوقعـة  األشـخاص 
التزام البيـوت وعدم النزول إىل الشـارع 
هو السـبيل السـتيعاب الفروس، حسـب 
رأي السـيد الدغيم، مشـرًا إىل مـا عانته 
الـدول املتقدمـة يف أوروبا مـن مصاعب 
وداعيًـا  املصابـة،  الحـاالت  اسـتيعاب 
سـكان املنطقـة للتعـاون مًعـا ملواجهـة 

بفعالية. “كورونـا” 

"الصالة يمكن أداؤها في المنزل".. 
المجتمع يبدي رأيه

أحمـد اإلمـام، الـذي يعمـل يف مديريـة 
الصحـة حاليًا مبدينة إدلـب، واملتخرج يف 
كليتـي الريعـة واألدب اإلنجليـزي، قال 

صدام حول منع الجمعة 
وإغالق المساجد في إدلب.. 

ما حكم الشرع؟

أمهات سوريات
 يروين تجاربهن 

في العمل من المنزل

صالة الجمعة من مسجد عمر ابن الخطاب في مدينة الباب- 10 كانون الثاني 2020 )عنب بلدي(

عنب بلدي - خولة حفظي

تتحـدث عـال سـليان، أم لطفلـة، عـن 
بعـد  املنـزل،  مـن  بالعمـل  تجربتهـا 
الصحـي  الحجـر  ظـروف  فرضـت  أن 
انتشـار  مـن  للحـد  املكاتـب،  مغـادرة 
فـروس "كورونـا املسـتجد" )كوفيد- 

. )19
أضـاف العمل مـن املنزل خـالل الحجر 
قامئـة  إىل  جديـًدا  تحديًـا  الصحـي 
طويلـة مـن املهـام واملسـؤوليات التـي 
تحملهـا النسـاء، واألمهـات عـى وجه 
الخصـوص، ومـا ترافقهـا مـن مواقف 
مـرات  ومحرجـة  أحيانًـا  مضحكـة 

أخـرى.
وتقول "هيئـة األمم املتحـدة للمرأة" إن 
قدرة النسـاء عى االنخـراط يف األعال 
املأجورة تواجـه عوائق إضافية، بسـبب 
إغـالق املـدارس ومرافق رعايـة األطفال 
يف كثـر مـن البلـدان الحتواء انتشـار 

"كورونا".
وبحسـب الهيئـة األمميـة، فـإن أوقـات 
األزمـات مثـل هـذه، غالبًـا تـرتك الخيار 
تـرتك  وأحيانًـا  للنسـاء،  العـادل  "غـر 

اختيـارًا مسـتحياًل، بالتخـي عـن العمل 
املأجـور لرعايـة األطفـال يف املنـزل".

ويعتـر التوفيق بـن الواجبـات املنزلية 
والعمـل من املنـزل "غايـة يف الصعوبة، 
ألنـه يسـتحيل أن تعطـي املـرأة القـدرة 
ذاتهـا للحالتـن داخـل املنـزل وخارجه، 
وغالبًـا مـا يطغـى جانـب عـى آخـر، 
فالتـوازن ليس سـهاًل"، بحسـب ما قالته 
االختصاصيـة االجتاعيـة نـدى الفوال، 

بلدي. لعنـب 
وبحسـب االختصاصيـة، فـإن العمل من 
املنزل قد يكـون "فرصة لألمهات ليتابعن 
ثغـرات ضاعـت منهـن يف أيـام العمـل 
والـدوام خارج البيت، وفـرتة لالبتعاد عن 

بعـض الضغوط النفسـية".

تجارب أمهات 
اعتـرت عـال، وهـي سـورية تعمـل يف 
اسـطنبول، أن العمـل مـن املنـزل تجربة 
"جميلـة"، بالرغم من بعـض املقاطعات 
لعملهـا مـن ابنتهـا، لكنـه أفضـل مـن 
شـعورها بالذنب تجاهها، الـذي يراود كل 
أم تقـرر االلتـزام بالعمـل ضمـن املكتب، 

بعيـًدا عـن أطفالها.

وتتحـدث دراسـة أمريكيـة منشـورة يف 
صحيفة "واشـنطن بوسـت" أن النسـاء 
اللـوايت لديهن أطفـال يحققـن إنجازات 
يف العمـل أكـر مـن أي فئة أخـرى، مبا 
يف ذلك الرجـال واآلباء والنسـاء من دون 

أطفال.
وقـد يكون ذلك بسـبب قدرات تكتسـبها 
أداء مهـام  القـدرة عـى  األم، ومتنحهـا 
متعـددة يف وقت واحـد، إال أن األمر ليس 
بهـذه السـهولة، كا تقـول الصحفية يف 
راديـو روزنة كاتيا أكسـوي، لعنب بلدي.

وتصـف الصحفية املقيمة يف اسـطنبول 
تجربتهـا بالعمل مـن املنزل خـالل فرتة 
الحجـر الصحـي بـ"السـيئة"، ولكنها ال 
تخلو من املواقف املضحكـة، وخاصة يف 

العمل. اجتاعـات  أثناء 
منـي  ابنتـي  تطلـب  "قـد  وتضيـف، 
الحـام  إىل  الذهـاب  يف  مسـاعدتها 
خـالل اجتاعـي مع فريـق العمـل، وقد 
شـيئًا  منهـم  أطلـب  أو  أطفـايل  أوبـخ 

مفتـوح". وامليكروفـون 
كارمـن  الرسـامة  تـرى  جهتهـا،  مـن 
النبهـان، التـي تعمـل إداريـة أيًضـا، أن 
التجربـة الحاليـة زادت مـن الضغط عى 

بشـكل  أوقاتهـن  واسـتنزفت  األمهـات، 
أكـر، وزادت مـن الصعوبـات للتوفيـق 

بـن العمـل واملنـزل.

الروتين والتنظيم
اتفقـت جميع األمهـات اللـوايت قابلتهن 
عنـب بلدي، عى أن تنظيـم املهام اليومية 
بـن العمـل واملنزل، هـو أفضـل الحلول 

لالسـتمرار يف الوقـت الحايل.
وتؤكـد االختصاصيـة االجتاعيـة نـدى 
روتـن  عـى  الحفـاظ  أهميـة  الفـوال، 
املنـزل يف الفـرتة الحالـة، إذ يجعـل من 
السـهل عـى األم أن تنجـز مهامهـا عى 

األصعـدة. كل 
ويجـب عـى األم العاملـة تنظيـم أوقات 
النوم واالسـتيقاظ ألطفالهـا، وتخصيص 
وضـع  مـع  والدراسـة،  للعـب  أوقـات 
أو  لاللتـزام  ومكافـآت  ورشوط  قواعـد 
عقوبـات للتجـاوزات، بحسـب مـا قالته 

االجتاعيـة. االختصاصيـة 
العائلـة  أفـراد  الفـوال أن إرشاك  وتـرى 
وطلـب  الجديـدة  العمـل  بظـروف 
مسـاعدتهم مفيد جـًدا، وبذلك قد تحصل 

دعمهـم ومسـاعدتهم. املـرأة عـى 

تشهد محافظة إدلب شمالي سوريا صراًعا بين قادة جهاديين يرفضون إغالق 

المساجد وإيقاف خطب الجمعة، وبين دعوات حكومية وطبية إليقافها خوًفا من 

تفشي فيروس "كورونا المستجد" )كوفيد- 19(.

"بدأُت أالحظ وأعايش حركات 

طفلتي األولى، وأعيش تفاصيل 

جميلة تمر بها، زادت إنتاجيتي، 

وتركيزي بالعمل أصبح أفضل ألن 

ابنتي باتت تحت مرأى عيني".
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منصور العمري

منذ سنوات، يسـتحوذ العمل يف املنزل عىل الجزء 
األكرب من عميل عموًما بسـبب طبيعته، كالكتابة 

والرتجمة واألبحاث. خـالل هذه الفرتة تعلمت كثريًا من 
خالل تجربتي الشـخصية يف العمل من املنزل. هناك 

عدة ترتيبات رضورية للمسـاعدة يف العمل من املنزل، 
وضامن إنتاجيته، والتخفيف قدر اإلمكان من انعكاسـاته 

السـلبية عىل صحة الجسد والصحة النفسية:
تخصيص كريس وطاولـة خاصة بالعمل فقط. من املهم 

جًدا اختيار كريس عمل مناسـب صحي ومريح، ال يزيد 
مـن أوجاع الظهر أو يسـببها. دعم الظهر يقلل من خطر 

آالمه.
يقلل الكريس املعدل بشـكل صحيح من الضغط الواقع 

عىل ظهرك. احصل عـىل كريس قابل لتعديل الخلف 
واملقعد بسـهولة حتى تتمكن من تغيري االرتفاع وموضع 

واإلمالة. الظهر 
يجب أن تكون الركبتـان منخفضتني أكرث بقليل من 
الوركني. ميكن اسـتخدام مسند قدمني إذا كان ذلك 

رضوريًا.
ضبط ارتفاع الكريس للتمكن من اسـتخدام لوحة 

مفاتيح الكمبيوتر، بحيث يكون املعصامن والسـاعدان 
مسـتقيمني ومتوازيني مع األرضية. ميكن أن يساعد ذلك 

يف منع إصابات اإلجهاد املتكررة.
وضع القدمني بشـكل مسطح عىل األرض. عدم وضع 
السـاقني فوق بعضهام ألن ذلك قد يسهم يف مشاكل 

بالوضعية. متعلقة 
وضع الشاشـة عىل مستوى العني. يجب أن تكون 
شاشـتك أمامك مبارشة. أفضل وضعية، هي تثبيت 

مسافة الشاشـة عىل بعد ذراع من الوجه، بحيث يكون 
الجزء العلوي من الشاشـة عىل مستوى العني تقريًبا.

لتحقيق ذلك، قد تحتاج إىل حامل شاشـة. إذا كانت 
الشاشـة مرتفعة جًدا أو منخفضة جًدا، فسيتعني عليك 

ثنـي رقبتك، األمر الذي قد يكون غري مريح. 
وضع الشاشـة بحيث تتجنب انعكاس اإلضاءة املنزلية أو 

الشمس. ضوء 
إذا كنت تقـي كثريًا من الوقت عىل الهاتف، فحاول 

استبدال سـامعة بهاتفك. ميكن أن يؤدي وضع الهاتف 
بني األذن والكتف باسـتمرار إىل إجهاد عضالت الرقبة.

االلتزام بسـاعات محددة للعمل، وعدم الرد عىل اإلمييالت 
مثاًل بعد الساعة الخامسة، باسـتثناء العاجلة. يفضل 

تحايش فتـح إمييل العمل بعد انتهاء الدوام.
عدم العمـل من غرفة النوم، أو بثياب النوم.

تخصيص مـكان محدد للعمل، ولو زاوية يف غرفة 
الجلوس، وعدم اسـتخدامها سوى للعمل.

العمل صباًحا بعد االسـتيقاظ من النوم، أجدى وأكرث 
إنتاجية.

خذ حامًما، وصفف شـعرك، كأنك ستخرج من املنزل.
خذ اسـرتاحة، وانهض وامِش خمس دقائق كل ساعة 
عىل األقل. فـرتات الراحة القصرية املتكررة هي أفضل 

للظهـر من فرتات الراحة الطويلة.
كن اجتامعًيا ولو عـرب اإلنرتنت، أي بعد انتهاء العمل أو 
خالل االسـرتاحات، من خالل التواصل مع أفراد عائلتك 

يف املنـزل، أو عرب اإلنرتنت مع األصدقاء، يف أوقات 
"كورونا".

الرتكيز يف العمل وعدم تشـتيت االنتباه بأمور أخرى، 
بسـبب البقاء يف املنزل، وعدم االنغامس يف األخبار 

و"السوشـال ميديا" فقط ألنه ال يوجد رقيب عمل مينعك 
من ذلك. هذا التشـتيت يؤدي إىل ضياع الوقت وعدم 

الرتكيز، واالضطرار إىل قضاء سـاعات أكرث إلنجاز العمل 
املطلوب.

عدم العمل بثيـاب النوم، بل ارتداء ثياب ليس بالرضورة 
رسـمية ولكن مبا يفصل بني وقت العمل وانتهائه.

بالنسـبة لإلعالميني واإلعالميات، ميكنهم العمل من 
املنزل، واسـتخدام الهاتف املحمول للتصوير أو البث 

املبارش، كام يفعـل حالًيا كبار اإلعالميني يف الواليات 
وغريهام. وبريطانيا  املتحدة 

نصائح 
للعمل في المنزل

لعنـب بلدي إنـه يوافق عـى إلغاء 
صـالة الجمعـة وإغـالق املسـاجد 
بسـبب غيـاب أدىن مسـتوى مـن 
يف  العامـة  الصحـة  مقومـات 
املنطقـة، مـا يوجب عـى األهايل 

باألمر. االسـتهتار  عـدم 
واسـتدل أحمد برأيه عـى أن دواًل 
أوروبيـة وأخرى عظمـى معروفة 
املجـال  يف  العلمـي  بتقدمهـا 
الطبي ال تسـتطيع السـيطرة عى 
املليـارات  وتخـرس  الفـروس، 

يوميًـا مـن أجـل حصـاره.
أمـا املسـاجد فلهـا دور يجـب أن 
تؤديـه، وذلـك مـن خـالل نـر 
التوعيـة الصحيـة والدعـاء برفـع 
أذان،  كل  بعـد  والفـرج  البـالء 

أحمـد.  بحسـب 
اسـتطالًعا  بلـدي  عنـب  وأجـرت 
للـرأي عـر صفحتهـا يف "فيس 
بـوك"، بسـؤال: يف إدلـب رفـض 
إغـالق  قـرار  القـادة  بعـض 
بإغـالق  وطالبـوا  املسـاجد، 
األسـواق قبـل ذلـك.. هـل أنت مع 

وملـاذا؟ املوقـف؟  هـذا 
ألـف  االسـتطالع  عـى  صـّوت 
منهـم   67% شـخص،  و200 
أجابـوا بأنهم مع املوقـف، و33% 
املوقـف. برفـض  أجابـوا  منهـم 

عـى  التعليقـات  وتباينـت 

إلغـالق  مؤيـد  بـن  االسـتطالع 
فعلّـق  لـه،  ومعـارض  املسـاجد 
حسـاب "أحمـد أبـو عـي" أنـه 
ضـد قـرار القـادة، ألن األسـواق 
بـاب رزق ومعيشـة ملعظـم الناس 
الفقـراء واملحتاجـن، أما املسـاجد 
فتقـى الصـالة فيها بصـالة يف 

البيـت. 
الحمـص،  السـالم  عبـد  لكـن 
قـال إنـه مـع قـرار القـادة بفتح 
ألن  األسـواق،  وإغـالق  املسـاجد 
األخـرة أكـر اكتظاظًـا بالنـاس 

املسـاجد. مـن 
عبـد القـادر قبـاين قال إنـه ضد 
قـرار القـادة ومواقفهـم الداعيـة 
درء  ألن  وذلـك  املسـاجد،  لفتـح 
املفاسـد مقدم عى جلـب املصالح 
املحظـورات،  تبيـح  والـرورات 
مخالفـة  ال  الحالـة  هـذه  ويف 

برأيـه.  للـرع 
يف حن طالب حسـاب "أبو حاتم 
دومـا" بعـدم نقـاش هـذا األمـر 
وإعطاء كل شـخص رأيـه، بل ترك 
الحديـث فيه ألهل الطـب وعلاء 
الديـن فقـط، ومـن يعطـي رأيه 
مبـوت  ويتسـبب  علـم  بـال 
إنسـان فيحمـل وزر موتـه، ألن 
األمـر "خطـر وليـس تسـلية"، 

بحسـب رأيـه.

هـذه  يف  الـرع  حكـم  مـا 
؟ ت ال لحـا ا

الشـيخ وليد الخطيب، ابـن مدينة 
بنـش يف ريـف إدلـب، وأمن رس 
لجنـة الفتـوى يف وزارة األوقـاف 
الكويتيـة، قال لعنب بلـدي، إن كل 
الرائـع السـاوية جـاءت لحفظ 
"الكليـات الخمس"، التي يسـميها 
البعـض "الروريـات الخمس"، 
وحفـظ  الديـن،  حفـظ  وهـي 
النفـس، وحفـظ العقـل، وحفـظ 

املال.  النسـب، وحفـظ 
واستشـهد الخطيب بـكالم لإلمام 
"أبـو حامـد الغـزايل"، بـأن "كل 
مـا يتضمـن حفـظ هـذه األصول 
الخمسـة فهـو مصلحـة، وكل مـا 
يفـوِّت هـذه األصول فهو مفسـدة 

مصلحة".  ودفعـه 
الـرع،  مـن  يُعـرف  ومـا 
عـى  مبنيـة  اللـه  حقـوق  أن 
العبـاد  حقـوق  وأن  املسـامحة، 
ة واملطالبـة،  مبينـة عـى املٌشـاحَّ

الخطيـب.  بحسـب 
عضو املجلس اإلسـالمي السـوري 
عبـد  اللـه  عبـد  اسـطنبول  يف 
لعنـب  قـال  العثـان،  الهـادي 
عـى  اتفقـوا  الفقهـاء  إن  بلـدي 
يف  والجاعـات  الجمعـة  تـرك 
حال خوف الشـخص عى نفسـه 

مـن مـرض أو غـره، فـإذا كان 
هـذا يف حـال الفـرد فمـن بـاب 

املجمـوع.  حـال  يف  أوىل 
حفـظ  الريعـة  مقاصـد  ومـن 
النفـس، وهـذا يتطلـب حايتهـا 
مـن الـرر، كـا يتطلـب حاية 
اآلخريـن، لحديـث النبـي محمـد 

رضار".  وال  رضر  "ال 
وبحسـب العثان، فإنـه يف هذه 
الحالة مـع تفي املـرض برسعة 
يُرَجـع ألهـل االختصـاص باألمر، 
تعـاىل:  لقولـه  األطبـاء،  وهـم 
"فاسـألوا أهـل الذكـر إن كنتم ال 
تعلمـون"، وهـم األطبـاء يف هذه 
منـع  رضورة  وأكـدوا  الحالـة، 

التجمعـات.
واملنـع يشـمل جميـع التجمعـات 
إىل  الجاعـة  إىل  الجمعـة  مـن 
واحـدة،  أماكـن  يف  االجتاعـات 
التوجـه  العثـان، وأمـا  بحسـب 
لألسـواق فيكون بحسـب الحاجة 
مـع وجـوب أخـذ كامـل الحيطة، 
وعـدم التجمـع، ويبقى هـذا املنُع 

مـا بقيـت الحاجة.
"لـن  بقولـه،  العثـان  وختـم 
مـن  النـاس  منـع  يف  نخطـئ 
الجاعـة مع احتال نجـاة الناس، 
خـر مـن أن نخطـئ يف السـاح 

لهـم مـع احتـال الهـالك".

العمل أم المنزل؟
العربيـة  املنطقـة  يف  النسـاء  تضطلـع 
بخمسـة  أكـر  األرسيـة  الرعايـة  بأعـال 
أضعـاف مقارنـة بالرجـال، بحسـب "هيئة 
األمـم املتحـدة للمـرأة يف الـدول العربية"، 
وقـد يفـرض ذلـك ضغوطًـا إضافيـة عى 
األمهـات العامـالت مـن املنـزل يف الظرف 
ال  خيـارات  عـى  يجرهـن  وقـد  الحـايل، 

يرغـن بهـا.
أهميـة  االجتاعيـة  االختصاصيـة  وتؤكـد 
والعمـل  الحاليـة  املرحلـة  يف  التـوازن 
املنـزل  أن  األم  شـعرت  فـإذا  باألولويـات، 
أو  العائليـة  املشـاكل  كحـاالت  بحاجتهـا 
الدراسـية لألطفـال، فيجـب عليهـا يف هذه 
للمنـزل. االهتـام  أولويـة  إعطـاء  الحالـة 

بالعمـل  ضغوطًـا  تعيـش  كانـت  إذا  أمـا 
ويجـب عليهـا تأديـة مهـام معينـة، ففـي 
لعملهـا  األولويـة  تعطـي  الحالـة  هـذه 
مـن  مالئـم  جـو  بتوفـر  الدعـم  وتطلـب 

ئلـة. لعا ا
وإذا عانـت األم العاملـة من ضغـوط كبرة، 
فقـد تكون اإلجـازة حـاًل مناسـبًا للتخفيف 
مـن الضغـوط قليـاًل، واسـتعادة النشـاط 

مجدًدا. للعـودة 

)very will family( صورة تعبيرية عن األم الجديدة
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د. كريم مأمون

مع اسـتمرار إجـراءات الحجـر املنزيل 
معظـم  يف  السـكان  عـى  املفـروض 
فـروس  وبـاء  ملواجهـة  العـامل  دول 
 ،)19 )كوفيـد-  املسـتجد"  "كورونـا 
ونتيجـة بقـاء النـاس داخـل منازلهـم 
لفـرتات طويلـة، إضافة لسـوء األحوال 
ومـا  منهـم،  لكثريـن  االقتصاديـة 
يتولـد عـن ذلـك من ضغـوط نفسـية، 
ظاهـرة  تفاقـم  إىل  أدى  ذلـك  كل 
العنـف األرسي، ومـع أن تلـك الظاهرة 
مـن الظواهـر القدميـة يف املجتمعـات 
اإلنسـانية، فهـي قدميـة قدم اإلنسـان 
الـذي ارتبـط ومـا زال يرتبـط بروابط 
اجتاعيـة مع الوسـط الذي فيـه يؤثر 
يتأثـر وبـه، فـإن مظاهرها وأشـكالها 
جديـدة  بأنـواع  وتنوعـت  تطـورت 
العرية، حتـى أصبح  للحيـاة  نتيجـة 
العنـف  أنـواع  أهـم  األرسي  العنـف 
املجتمعـات  كل  يف  انتشـاًرا  البـري 

سـواء.  حد  عـى 

ما دوافع العنف األسري؟
يف  تتمثـل  االجتاعيـة:  *الدوافـع 
يرثهـا  التـي  والتقاليـد  العـادات 
األبنـاء عـن اآلبـاء واألجـداد، وتكـون 
أحيانًـا مرتكـزة عـى الفهـم الخاطـئ 
قيـادة  عـى  تركـز  والتـي  للديـن، 
الرجـل ألرستـه بالعنـف والقـوة، ومن 
الحـق يف  للرجـل  أن  املعتقـدات  هـذه 

السـيطرة عـى رشيكـة حياتـه، وأنـه 
الواجـب إعطـاء رب األرسة قـدًرا  مـن 
بـأن  واالعتقـاد  الهيبـة،  مـن  عاليًـا 
مقـدار  يف  يتمثـل  رجولتـه  مقـدار 
عائلتـه  عـى  السـيطرة  عـى  قدرتـه 
الدوافـع  تقـل هـذه  بينـا  وإرهابهـا، 
والوعـي  الثقافـة  نسـبة  زادت  كلـا 
ال  األفـراد  بعـض  أن  إال  املجتمـع،  يف 
يؤمنـون بهـذه التقاليـد، لكـن الضغط 
إىل  يدفعهـم  حولهـم  مـن  االجتاعـي 

عائالتهـم. تعنيـف 
*الدوافـع االقتصاديـة: تدفـع ظـروف 
النفـي  والضغـط  الصعبـة  املعيشـة 
أو  الوظيفـة،  فقـدان  عـن  الناتـج 
تراكـم الديـون، أو اللجـوء للرهن، إىل 
أفـراد  تجـاه  العنـف  الفـرد  مارسـة 
أرستـه، وذلك نتيجـة مشـاعر اإلحباط 
والخيبـة والتوتـر بسـبب حالـة الفقـر 

يعيشـها. التـي 
تعـّرف  والنفسـية:  الذاتيـة  *الدوافـع 
الدوافـع الذاتيـة بأنهـا الدوافـع التـي 
تنبـع من داخـل اإلنسـان وتدفعه نحو 
مارسـة العنـف، نتيجـة سـوء الرتبية 
والنشـأة يف بيئـة عنيفـة يف تعاملهـا، 
يف  الدوافـع  هـذه  تلخيـص  ومُيكـن 
وتـديّن  بالغضـب،  التحّكـم  صعوبـة 
بالنقـص،  والشـعور  الـذات،  احـرتام 
وتعاطـي  الشـخصية،  واضطرابـات 

واملخـدرات. الكحـول 
الزوجـن  بـن  العالقـة  *اضطـراب 
يف  بينهـا  االنسـجام  عـدم  نتيجـة 

الرتبويـة  الحيـاة  جوانـب  مختلـف 
والفكريـة  واالجتاعيـة  والتعليميـة 
والبيئيـة، مـا يـؤدي إىل غيـاب ثقافة 
الحـوار والتشـاور داخـل األرسة، مـع 
واألخالقـي. الدينـي  الـوازع  ضعـف 

ما أنواع العنف األسري؟
بأنـه  يعـرّف  الجسـدي:  العنـف   1-
أي إيـذاء يرتتـب عليـه أمل جسـدي أو 
األرسة،  أفـراد  ألحـد  جسـدية  إصابـة 
بتوفـر  يتحقـق  الجسـدي  فالعنـف 

رشطـن:
أو  الفـرد  يفعـل  أن  األول،  الـرط 
ميتنـع عـن فعـل أمر معـن ينتـج عنه 

بـدين. أذى 
الـرط الثـاين، أن يكـون هـذا الفعل 
األذى  إحـداث  يف  إرصار  سـبق  عـن 

الجسـدي.
يف  الرطـان  يحـدث  أن  يشـرتط  وال 
وقـت واحـد، فقد تفصـل بينهـا فرتة 
زمنيـة، كحالـة إهـال اآلبـاء واألمهات 
بهـم  يلحـق  مـا  أطفالهـم،  ملتابعـة 

الجسـدي. الـرر 
كـا أنـه ال يُنظـر إىل دوافـع العنـف 
الجسـدي كتريـر لفعـل العنف سـواء 
كانـت بدافـع التأديـب، أو الرتبيـة، أو 
االنتقـام، أو السـيطرة عـى الضحيـة، 

املال. عـى  الحصـول  أو 
إلحـداث  املسـتخدمة  األدوات  تختلـف 
الـرر الجسـدي، فمنها ما هو بسـيط 
أو  الدفـع  أو  أو الصفـع  الشـعر  كشـد 
الـركل أو الخنـق، ومنهـا ما هو شـديد 
كاسـتخدام اآلالت الحـادة أو األسـلحة، 
كـا يعتـر املنـع مـن تنـاول األدوية، 
النـوم، واإلجبـار عى  والحرمـان مـن 
قرسيًـا  والكحوليـات  األدويـة  تنـاول 
أنواًعـا أخـرى مـن العنـف الجسـدي، 
كذلـك فـإن قيـادة السـيارة يف أثنـاء 
وجـود الريـك بطريقـة متهـّورة هي 

الجسـدي. العنف  عالمـات  مـن 
العنـف  يعتـر  النفـي:  العنـف   2-
العنـف  أنـواع  أكـر  مـن  النفـي 
مـن  أنـه  إال  املجتمـع،  يف  انتشـاًرا 
عـى  القـدرة  يف  األنـواع  أصعـب 
متييـزه أو معرفـة مـدى أثـره، وذلـك 
لعـدم وجـود آثـار مادية ظاهـرة عى 

. لضحيـة ا
النفـي،  العنـف  أشـكال  ومـن 
تسـبب  مؤذيـة  أللفـاظ  التعـرض 
كالسـب،  الضحيـة،  لنفـس  احتقـاًرا 
أحـد  منـع  أو  والقـذف،  والشـتم، 
أفـراد األرسة مـن مخالطـة أقاربـه أو 

أصدقائـه، كمنـع الزوجـة مـن زيـارة 
أهلهـا مثـاًل، أو التـرف مـع الريك 
واملراقبـة  متلـي  بشـكل  أو  بغـرة 
عـى  واإلرصار  لتحركاتـه،  املسـتمرة 
معرفـة أيـن يقـيض وقتـه ومـع مـن 
بهاتـف  والعبـث  بالهاتـف،  يتحـدث 
الريـك باسـتمرار، وفحـص الصـور، 
الصـادرة  واملكاملـات  والرسـائل، 
متكـرر  بشـكل  اتهامـه  أو  والـواردة، 
بأنـه غـر مخلص، أو إتـالف املمتلكات 
الخاصـة للطـرف اآلخـر عنـد الغضب، 
أو التحكـم باملظهـر الخارجـي للريك 
مسـاحيق  ووضـع  املالبـس  كاختيـار 
التجميـل، أو التكـر عـى أحـد أفـراد 
األرسة، أو إشـعاره بأنـه شـخص غـر 
مرغـوب فيـه، أو تجاهلـه واالنتقـاص 
مـن دوره وعـدم األخذ برأيـه يف أمور 

األرسة. تخـص 
العنـف  يعـرّف  الجنـي:  العنـف   3-
قـول  أو  فعـل  أي  بأنـه  الجنـي 
ويقتحـم  اإلنسـان  كرامـة  ميـس 
عنًفـا  كان  سـواء  الجسـد  خصوصيـة 
دعـوة  أو  فعـل  كأي  ماديًـا،  جنسـيًا 
توجـه  فيهـا  مرغـوب  غـر  جنسـية 
لشـخص مـا يف األرسة، مثـل التحرش 
االغتصـاب  أو  الجسـدي  الجنـي 
االعتـداءات  أنـواع  مـن  نـوع  أي  أو 
أو  الزوجـي  االغتصـاب  أو  الجنسـية 
معينـة  أشـكال  عـى  الريـك  إجبـار 
للجـاع، أو كان عنًفـا جنسـيًا معنويًا، 
اللفظي  كاأللفـاظ والتحـرش الجنـي 
أو  الجارحـة،  الجنسـية  والتعليقـات 
التهديـد بإخبـار األصدقـاء أو العائلـة 
أو الزمـالء أو أفـراد املجتمـع بـأرسار 
الزوجيـة، ومن صـور العنـف الجني 
أو  الزوجـة  أو  األطفـال  إجبـار  أيًضـا 
أو  الدعـارة  مارسـة  عـى  األخـوات 
أو  املـال  كسـب  بهـدف  اسـتغاللهم 

أخـرى. ألهـداف 
نـوع  هـو  االقتصـادي:  العنـف   4-
يحـدث  الـذي  العنـف  أنـواع  مـن 
أفـراد  أحـد  ويتحكـم  يقيـد  عندمـا 
آخـر  فـرد  حصـول  قـدر  يف  األرسة 
ويضـم  االقتصاديـة،  املـوارد  عـى 
اإلسـهام  رفـض  االقتصـادي  العنـف 
األساسـية  املسـتلزمات  توفـر  يف 
اآلخـر  الطـرف  سـلب  أو  لـألرسة، 
أموالـه الخاصـة دون إرادتـه حتـى لو 
أو  األرسة،  نفقـات  لتغطيـة  ذلـك  كان 
منـع الزوجـة أو األخـت مـن الدراسـة 
أو العمـل والحصـول عـى اسـتقاللها 
االقتصـادي، كـا يعـد إجبـار الضحية 

عـى توقيـع ورق لبيـع ممتلكاتهـا أو 
أشـكال  مـن  شـكاًل  وصيتهـا  تغيـر 

االقتصـادي. العنـف 

ما مراحل العنف األسري؟
متـر معظم حـاالت العنـف األرسي يف 
مراحـل،  ثـالث  ضمـن  متكـررة  دورة 

وهـي كاآليت:
املرحلـة  وهـي  التوتـر:  بنـاء  مرحلـة 
األرسيـة  العالقـات  فيهـا  تبـدأ  التـي 
بالتوتـر، وتتميـز هـذه املرحلـة بسـوء 
التواصـل والخـوف من انفجـار العالقة 
الطرفـن، لذلـك تحـاول الضحية  بـن 
تجنـب إثارة املعتـدي، وتسـتمر املرحلة 
أشـهر،  عـدة  إىل  سـاعات  بضـع  مـن 
أسـباب  زادت  الفـرتة  زادت  وكلـا 

حـدوث حالـة عنـف محتمـة.
التـي  املرحلـة  وهـي  العنـف:  مرحلـة 
عـى  املعتـدي  الطـرف  فيهـا  يعتـدي 
الضحيـة، وتتميـز مبجموعـة  الريـك 
واملسـيئة،  العنيفـة  الحـوادث  مـن 
االعتـداء  أو  الجسـدي،  كاالعتـداء 
أو  النفسـية،  اإلسـاءة  أو  الجنـي، 

ن. لحرمـا ا
يشـعر  وفيهـا  العسـل:  شـهر  مرحلـة 
املعتـدي مبشـاعر سـاحقة مـن النـدم 
والتـودد  باالعتـذار  ويبـدأ  والحـزن، 
الوعود بعـدم تكرار  للضحيـة وتقديـم 
اإلسـاءة بهدف اسـتمرار العالقـة، وقد 
يبتعـد بعـض املعتدين عن جـو األرسة، 
بينـا يغرق آخـرون ضحاياهـم باملحبة 
للسـاح،  طلبًـا  والهدايـا  والتعاطـف 
ومـن الجديـر بالذكر أن حـاالت العنف 

ال متـر جميعهـا بهـذه املرحلـة.
بـدًءا  جديـدة  توتـر  حالـة  تبـدأ  ثـم 

وهكـذا.  جديـدة،  عنـف  بـدورة 
أخـرًا، نؤكـد أن للعنـف األرسي آثـاًرا 
واملجتمـع،  واألرسة  الفـرد  سـيئة عـى 
فقـد يتسـبب يف نشـوء العقد النفسـية 
التـي قـد تتطـور وتتفاقـم إىل حـاالت 
أو  عدائيـة  سـلوكيات  أو  مرضيـة 
إجراميـة، كا يؤدي إىل تفـكك الروابط 
وتـاليش  الثقـة  وانعـدام  األرسيـة 
االحسـاس باألمـان، ورمبـا نصـل إىل 
درجـة تـاليش األرسة، وألن األرسة هي 
نـواة املجتمـع فـإن أي تهديد سـيوجه 
تهديـد  إىل  بالنهايـة  سـيقود  نحوهـا 

كيـان املجتمـع بـأرسه.
باآلثـار  املقبـل  العـدد  يف  وسـنعرّف 
السـلبية لظاهـرة العنف األرسي بيء 
بعـض  وسـنعرض  التفصيـل،  مـن 

الظاهـرة. هـذه  لعـالج  املقرتحـات 

الجرائم التي ال يتم التبليغ عنها 
على مستوى العالم 

ماذا تعرف عن
 العنف األسري

ما المقصود بالعنف األسري؟
يعـرّف "الُعْنـف" لغـة عىل أنـه الشـدة والقسـوة، ويعـرّف "العنـف األرسي" 
)يسـمى أيضـا "العنـف املنـزيل"( اصطالًحـا بأنـه اإلسـاءة املتعمـدة بـني 
أشـخاص تربطهـم عالقـات ضمـن حـدود العائلة الواحـدة أو يـؤدون وظيفة 
األرسة، كعنـف الـزوج ضـد زوجتـه، وعنـف الزوجة ضـد زوجهـا، وعنف أحد 
الوالديـن أو كليهام تجـاه األوالد، أو عنـف األوالد تجاه والديهـم، أو العنف بني 
األشـقاء، أو عنـف الحمـوات والكنائـن، وعـادة ما يكـون املُعنِّف هـو الطرف 
األقـوى الـذي ميـارس العنـف ضـد املُعنَّف الـذي ميثل الطـرف األضعـف، وقد 
تبـني مـن جميـع الدراسـات التـي أُجريـت أن الزوجـة هـي الضحيـة األوىل 
للعنـف األرسي، ويـأيت بعدهـا يف الرتتيـب األبنـاء والبنات واملسـنون، وتبني 
أنـه بنسـبة %99 تقريًبـا يكـون مصـدر العنـف األرسي رجـاًل، كـام ذكـرت 
أن  العـامل،  مسـتوى  عـىل  للمـرأة  املتحـدة  األمـم  منظمـة  أجرتهـا  دراسـة 
التقديـرات تشـري إىل أن %35 من النسـاء يف جميـع أنحاء العـامل قد تعرضن 

ألحـد أشـكال العنـف األرسي يف مرحلـة مـا مـن حياتهن.
وميكن للعنف األرسي أن يكون عنًفا جسـديًا أو نفسـًيا أو جنسًيا أو اقتصاديًا، 
وتختلـف طبيعـة هذا العنـف، فيمكن أن يكون عنًفـا لفظًيا كاإلسـاءة بالكالم 
أو التهديـد بالعنـف، أو اإلهـامل، أو سـلب الحقوق مـن أصحابهـا، أو الحرمان 
االقتصـادي، أو أن يصـل إىل العنف الجسـدي مثل الـرضب واالغتصاب وجرائم 

الرشف.
ويعتـرب العنـف األرسي مـن أكـرث الجرائـم التـي ال يتـم التبليغ عنهـا من قبل 
النسـاء أو الرجـال، عـىل مسـتوى العـامل، العتقاد كثري مـن النـاس أن العنف 

األرسي مقبـول بـه ومـربر، ويندرج تحـت مفهـوم "املشـاكل األرسية".
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سـعى العـامل سـتيفن هوكينـغ مـن خـالل كتابـه 
“تاريـخ موجـز للزمـن” إىل رشح األفـكار العلميـة 
عـن أصل ومصـري الكـون، التـي ميكن ذكرهـا دون 
الدخـول باملعادالت الرياضية، وبشـكل يفهمه الناس 
مـن غـري أصحـاب االختصـاص، وتعريـف القـارئ 
مبعلومات أساسـية حـول الثقـوب السـوداء واملادة 
وملـاذا يوجـد الكـون، وهـي أسـئلة يـرى الكاتب أن 

معظـم الناس يجيبـون عنهـا بـ”هـزة بالكتف”.
إىل  باإلضافـة  فصـاًل،   11 مـن  الكتـاب  يتكـون 
معلومـات عـن ثالثـة علـامء فيزيائيني، هـم ألربت 
نيوتـن،  وإسـحاق  جاليـيل  وجاليليـو  أينشـتاين 
مجـال  يف  كـربى  إسـهامات  لهـم  علـامء  وهـم 
الفيزيـاء، ويُختتـم الكتـاب مبعجم صغري عـن أبرز 

فيـه. املذكـورة  العلميـة  املصطلحـات 
وألن الكتـاب نُـرش لغـري املختصـني ممـن يرغبـون 
مبعرفـة أكـرب عـن الكـون بعيـًدا عـن التعقيـدات 
بـدأ  بـه،  املتعلقـة  الصعبـة  العلميـة  واملعلومـات 
منـذ  الكـون  عـن  املتوفـرة  املعلومـات  بتبسـيط 
نظريـات الفيلسـوف اليوناين أرسـطو يف عام 340 
قبـل امليـالد، التي حاول مـن خاللها إثبـات أن األرض 
كرويـة وليسـت مسـطحة، وتقديراتـه عـن طـول 
محيـط األرض، ثـم تطويـر نظريتـه عىل يـد العامل 
بطليمـوس، تبعـه رشح مبسـط عـن نظريـة القس 
البولنـدي نيكـوالس كوبرنيكـوس يف عـام 1514، 

وصـواًل إىل نظريـات نيوتـن وأينشـتاين.
ويـرى هوكينـغ يف كتابـه أن الهدف النهـايئ للعلم 
هـو أن “ميـد بنظريـة وحيـدة تصـف الكـون كله”، 
رغـم أن العـامل يعـرتف أنـه مـن الصعب جـًدا وضع 

كتلك. نظريـة 
كـام يتعرض العـامل الفيزيايئ الراحـل يف كتابه إىل 
املـكان والزمـان واملقارنـة بـني النظريـات العلميـة 
املختلفـة حولهام مع رسـومات توضيحية، ويحيك 
عـن “الكـون املتمـدد” ورشح املصطلح، مـع العودة 
إىل نظريـات عامل الفلـك األمرييك إدويـن هابل عام 

.1924
يعطـي الكتـاب فرصـة لغـري املختصـني الكتشـاف 
العلميـة، والتعـرف إىل  الكـون والنظريـات  عـوامل 
أصـل هـذه النظريـات، وهو ما يسـهم بشـكل كبري 
يف منـح إجابـات ألطفالهـم أكـرث وضوًحـا حـول 
األسـئلة املعتـادة، كـام يناسـب الكتـاب لبسـاطته، 
محبي التاريخ، إذ سـيتعرفون مـن خالله إىل حوادث 
تاريخيـة متعلقـة بالفيزيـاء، التـي يحولهـا الكتاب 

مـن علـم معقـد إىل آخـر بسـيط يناسـب الجميع.
ويعطـي هوكينـغ من خالل كتابـه رشًحـا وافًيا عن 
الزمـان واملسـتقبل والعودة إىل املـايض، ويجيب عن 
سـؤال بارز “ملـاذا نسـتطيع تذكر املـايض وال نعرف 

شـيًئا عن املستقبل؟”.
صـدر الكتـاب يف طبعتـه الثانية عـام 2018 عن دار 
التنويـر، وترجمـه إىل العربيـة مصطفـى إبراهيـم 
الفقـي، بينـام صـدر بلغتـه األساسـية عـام 1988 

وتُرجـم إىل أكـرث مـن 40 لغة.

كتاب 
“تاريخ موجز للزمن”.. 

تحويل الفيزياء 
إلى رحلة ممتعة

كتاب

سينما

"عـوامل  مسلسـل  أحـداث  تـدور 
املريـة  العاصمـة  يف  خفيـة" 
وتحـي   ،2018 عـام  القاهـرة 
قصـة صحفـي يعمـل يف جريـدة 
معارضـة، تقـع بن يديـه مذكرات 
يف  انتحـرت  إنهـا  قيـل  ممثلـة 
.2010 عـام  اإلسـكندرية  مدينـة 

كامـل"،  "هـالل  الصحفـي  يبـدأ 
عـادل  الفنـان  دوره  لعـب  الـذي 
رمـوز  فـك  مبحاولـة  إمـام، 
قضايـا  عـدة  ليكتشـف  املذكـرات 
فسـاد تخـص وزراء يف الحكومـة 
املريـة، وصـواًل إىل حـل اللغـز 
األخـر ومعرفـة الجهة األساسـية 
الحـوادث  هـذه  عـن  املسـؤولة 

والجرائـم.
ال يصنـف املسلسـل كوميديًـا، ومل 
نكاتـه  إمـام عـى  عـادل  يعتمـد 
كان  بـل  املعتـادة،  فعلـه  وردود 
أكـر جديـة متاشـيًا مـع أحـداث 
املسلسـل، فظهر بشـخصية أخرى 

مختلفـة، دون أن يخلـو العمل من 
بعـض املشـاهد الكوميديـة.

يظهـر  الـذي  املسلسـل  لكـن 
وصحفيًـا  معارضـة  صحيفـة 
مـن  أيًضـا  يخلـو  ال  معارًضـا 
للسـلطة  واضحـة  "بروباغنـدا" 
وأجهزتهـا  الحاليـة  املريـة 
األمنيـة، وهـو ال يقرتب مـن انتقاد 
رئيـس  وال  الجمهوريـة،  رئيـس 
بـ"هـالل  يلتقـي  الـذي  الـوزراء 
ويسـتدعيه  مـرات،  عـدة  كامـل" 
فسـاد  قضيـة  كل  مـع  لشـكره 
عـى  ويشـد  يكتشـفها،  جديـدة 
يديـه أيًضـا. وكذلـك يلمـع صورة 
الـذي  الوطنـي"،  األمـن  "جهـاز 
الرئيـس  وصـول  بعـد  اسـتُحدث 
الحـايل عبـد الفتاح السـيي إىل 
السـلطة يف صيـف العـام 2013.

يعلـن  تسـتمر،  "الروباغنـدا" 
"هـالل كامـل" أنه ليـس معارًضا 
للنظـام، بـل لـكل نظـام يخطـئ، 

الوطنـي  األمـن  مـع  ويتعامـل 
املؤامـرات  "يستشـعر  عندمـا 
الخارجيـة عـى مـر" ويبلّغ عن 
أصحابهـا حتـى لـو كان أحدهـم 
صاحـب الجريـدة التي يعمـل بها.

دراميًـا، ال توجـد صعوبـات لفـك 
بشـكل  تصـل  فالحلـول  األلغـاز، 
متتـاٍل إىل الصحفي، الـذي يواجه 
خصومـه ويخرهـم بأنه سـيقوم 
بفضحهـم قريبًـا. ومـن الالفت أن 
شـخصيات كالتي قدمها املسلسـل 
كان  الجرائـم،  هـذه  ارتكبـت 
يفـرتض أن يكـون رد فعلهـا أكر 
نفسـها،  لحايـة  وقسـوة  عنًفـا 

وهـذا مـا كان غائبًـا.
عـى الصعيـد املهنـي، مبـا يخص 
العمـل الصحفـي، كتـب "هـالل" 
يف  مسـؤولن  فيـه  اتهـم  مقـااًل 
وزارة الصحـة بارتـكاب مخالفات 
أدت إىل وفـاة عـرات املرين، 
مكتفيًـا  اسـم رصيـح  ذكـر  دون 

أن ميلـك  األوىل، ودون  باألحـرف 
الوثائـق القاطعـة، لينفـي الوزير 
مـن تلقـاء نفسـه االتهامـات عـن 
شـخصه ويفضح نفسـه بنفسـه.

ومـن املفارقـات يف املسلسـل، أن 
الصحفي يسـتطيع مسـامحة ابنته 
عـن جرائـم متعلقة ببيـع األعضاء 

مبادئه. رغـم كل 
كل  النهايـة  يف  املسلسـل  يلقـي 
املشـاكل التي يعاين منها الشـعب 
السـابق  النظـام  عـى  املـري 
أن  رصاحـة  ويعلنهـا  ورمـوزه، 
الفـن يف مـر ال يـزال يحـاول 
ترئـة السـلطات املريـة الحالية 
مـن أي فسـاد منذ سـبع سـنوات 
الحيـاة  حتـى اآلن، ويخدمهـا يف 

واالقتصاديـة. السياسـية 
املسلسـل مـن بطولـة عـادل إمام 
وبرى وصـالح عبد اللـه وفتحي 
عبـد الوهـاب، ومـن تأليـف أمن 

جـال، وإخـراج رامـي إمام.

عنب بلدي - عماد نفيسة

ظهـرت العديـد مـن الرامـج التـي 
الحاسـوب  بجهـاز  التحكـم  تتيـح 
عن بعد، سـواء باسـتخدام حاسـوب 
آخـر أو مـن خـالل الهاتـف املحمول 
عمليـة  وسـيلة  وهـي  وبالعكـس. 
وتنفـذ  املشـاكل  مـن  كثـرًا  تحـل 
لـدى  مـا  مشـكلة  كحـل  املهـام، 
صديـق، أو ليدخل خبـر إىل جهازك 
ويحـل مشـكلة لديـك، كـا يسـهل 
والتحكـم  بعـد،  عـن  العمـل  ذلـك 
بالحاسـوب املوجـود يف الركة من 

لذلـك. الحاجـة  املنـزل يف حـال 
عـن  بالحاسـوب  التحكـم  تقنيـات 
بعيـد،  وقـت  منـذ  تُسـتخدم  بعـد 
وهي موجـودة ضمن نظـام ويندوز 
 "Remote Desktop" برنامـج 
املثبـت بشـكل تلقـايئ مـع النظـام، 
ولكـن يعيبـه بعـض الصعوبـة يف 
كثـر  إىل  وافتقـاره  االسـتخدام 
مـن امليـزات التـي توفرهـا الرامـج 

األخـرى.
وإليكـم أفضـل ثالثة برامـج للتحكم 

عن بعـد بجهاز الحاسـوب

"TeamViewr" تيم فيور
هـو أشـهر الرامـج يف هـذا املجال، 
الجهـاز  كامـاًل يف  تحكـًا  ومينـح 

املضيـف عن طريـق عرض الشاشـة 
التحكم. فـأرة  ومـؤرش 

كـا يتيح إجـراء املحادثـات املبارشة 
كتابـة وبالصـوت والصـورة، ويدعم 
وهـي   ،"Drag And Drop" ميـزة 
نقـل امللفات مـن جهـاز املضيف إىل 
جهـاز املتحكـم ببسـاطة، والعكـس 
بالعكـس، ونسـخها باالعتـاد عـى 

اإلنرتنت. رسعـة 
الرنامـج كان مجانيًا قبـل أن تحوله 
لكـن  مؤخـرًا،  مدفـوع  إىل  الركـة 
مجـاين  بشـكل  اسـتخدامه  ميكـن 
عـن طريـق خيـار "اسـتخدام ملـرة 
واحـدة"، الذي يظهر عند أول تشـغيل 
للرنامـج، بعـد تحميلـه مـن املوقـع 
الرسـمي دون تنصيبـه عـى الجهاز.

ميزات البرنامج:
- يدعـم مختلف أنواع األجهزة سـواء 
الهواتـف  أو  العاديـة  الحواسـيب 

املحمولـة أو األجهـزة اللوحيـة.
- يدعم مختلف أنظمة التشغيل.

دون  الرنامـج  اسـتخدام  ميكـن   -
تثبيتـه.

- متوفر بأكر من 30 لغة.
جاعيـة  دردشـات  فتـح  يتيـح   -
وصـورة(،  )صـوت  واجتاعـات 
وميكـن مشـاركة الشاشـة لفـرد من 

عليـه. وعرضهـا  االجتـاع 

- مشـاركة أكـر من جهـاز يف وقت 
واحد.

"Anydesk" أني ديسك 
منافـس مـن الطـراز األول لرنامـج 
مـن  العديـد  وفيـه  فيـور"  "تيـم 

اإلضافيـة. امليـزات 
السـابق عـدم دعـم  كان يعيبـه يف 
األنظمـة األخـرى غـر "وينـدوز"، 
أمـا اليـوم فهو يدعـم جميـع أنظمة 
"لينكـس"  فيهـا  مبـا  التشـغيل 
تحميلـه  وميكـن  إس"،  أو  و"مـاك 
عـى أجهـزة الحواسـيب والهواتـف 
فيـا  والتحكـم  اللوحيـة  واألجهـزة 

بينهـا.

ميزات البرنامج:
- حجـم صغـر للغايـة ال يتعـدى 2 

بايت. ميجـا 
- واجهة سهلة وبسيطة.

- أرقـام ثابتـة لالتصـال باألجهـزة 
ال تتغـر عـى عكـس برنامـج "تيم 

. " فيور
- جميـع اختصـارات املفاتيـح ميكن 

. استخدامها
- توجـد قامئـة لألجهـزة التي جرى 
يسـهل  مـا  سـابًقا،  بهـا  االتصـال 

االتصـال بهـا.
- ميكـن ضبـط الرنامـج للدخـول 

الحاجـة  املضيـف دون  الجهـاز  إىل 
الدخـول،  إذن  يعطـي  لشـخص 
يف  الخيـار  هـذا  ضبـط  ويجـري 

املضيـف. جهـاز 
أي  ليصبـح  األدوار  تبـادل  ● ميكـن 
شـخص هـو املتحكـم دون الحاجـة 

لقطـع االتصـال.

"Chrome Remote Desktop"
هي عبـارة عـن إضافـة تضاف إىل 
مطـورة  وهـي  "كـروم"،  متصفـح 
من رشكـة "جوجل" تتيـح االتصال 
والتحكـم بالحاسـوب من حاسـوب 
متصفـح  وجـود  بـرط  آخـر، 

الجهازيـن. كال  يف  "كـروم" 
اإلمييـل  عـى  الدخـول  ويعتمـد 
التسـجيل  يجـب  بحيـث  الخـاص، 
الجهازيـن. عـى  اإلمييـل  بنفـس 

وميكـن تثبيـت اإلضافـة عـى أكر 
مـن جهـاز والتحكـم باألجهـزة يف 
حـال تسـجيلها عى نفـس اإلمييل.

يتـم إعـداد االتصال مسـبًقا ووضع 
رقـم "PIN" عنـد إعـداد اإلضافـة 
ويطلـب  املضيـف،  الجهـاز  يف 
هـذا الرقـم عنـد االتصـال بالجهاز 

والتحكـم. مبـارشة  والدخـول 
عـى  اإلضافـة  تثبيـت  ميكـن 
أيًضـا والقيـام بعمليـات  الهواتـف 

. لتحكـم ا

أفضل ثالث طرق للتحكم بحاسوبك عن بعد

مسلسل "عوالم خفية".. 
بروباغندا للسلطة بغطاء المعارضة
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عروة قنواتي 

ليـس غريبًـا عـى األرسة الكتالونية أن تعيش سلسـلة 
اإلداريـة،  مكاتبهـا  بـن  والتناقضـات  املشـاكل  مـن 
التـي رسعـان مـا تخـرج إىل العلـن وتنـذر بتغيرات 
يف مرحلـة متقدمـة، كـا كان يحـدث سـابًقا وخالل 

املاضية. الثالثـة  العقـود 
وليس جديـًدا أن تبلغ اإلشـكاليات والراعات ذروتها 
يف مجلـس إدارة النـادي ومجلـس املديريـن، فرتخي 
بظاللهـا عـى مسـتوى الفـرق يف النـادي وأهمهـا 

فريق كـرة القـدم األول. 
بارتوميـو،  جوسـيب  السـيد  النـادي،  رئيـس  اسـم 
تصـدر عناويـن الصحف واملجـالت كثـرًا يف األعوام 
املاضيـة، وهذا طبيعـي فهو يقـود النـادي الكتالوين 
إداريًـا، ويحظى بفرتة رئاسـة للذكرى بوجـود ليونيل 
ميـي ضمـن أعمـدة الفريـق األول، مع أسـاء مهمة 
يف التشـكيلة، وأسـاء يرغب النـادي بالتعاقـد معها. 
كل هـذه األمـور تضيـف بريًقـا المًعـا لظهور السـيد 

إعالميًا. بارتوميـو 
لكـن يف األشـهر األخـرة، وقبـل نهاية العـام 2019، 
تحدثـت الصحـف واملجـالت عـن توتـر مـن العيـار 
الثقيـل، ومعركـة بـدأ بشـنها مجموعـة مـن املديرين 
وآخرهـا  بارتوميـو،  سياسـة  ضـد  النـادي  داخـل 
الرئيـس،  نائـب  السـيد  أطلقهـا  التـي  التريحـات 
إميي روسـود، مرتافقة باسـتقاالت سـتة مديرين يف 
النـادي، تبعتهـا تهديـدات مـن قبـل بارتوميـو بالرد 
قضائيًـا عـى تريحـات روسـود، ما دفـع الصحف 
للخـروج بعناوينهـا الخطـرة، كـا صحيفة سـبورت: 
"شـخص ما وضع يـده يف خزينة النـادي"، واملوندو 

ديبورتيفـو: "حريـق برشـلونة- حـرب أهليـة".
السـيد روسـود قصـد بهجومـه مـع بعـض األعضاء 
يف النـادي، إعـادة توجيـه األنظار إىل قضيـة الركة 
التـي تديـر حسـابات وهميـة عـى وسـائل التواصل 
االجتاعـي لتشـويه صـورة نجـوم الفريـق وبعـض 
األشـخاص املرتبطـن برشـلونة، وهي القضيـة التي 
ُوجهـت أصابـع االتهام فيهـا إىل السـيد بارتوميو من 
قبـل وسـائل اإلعـالم، ومـن هنا ذكر السـيد روسـود 
لإلعالم أن "شـخًصا مـا وضع يده يف خزينـة، مقابل 
وظيفـة يبلـغ سـعرها يف السـوق 100 ألـف يورو".

أمـا إدارة نـادي برشـلونة فقـد أصـدرت بيانًـا نفـت 
فيـه هـذه االتهامـات، وقالـت فيـه إنـه "يف مواجهة 
االدعـاءات الخطـرة التـي ال أسـاس لهـا مـن جانـب 
إميـي روسـود يف مقابـالت إعالميـة، ينفـي مجلس 
نـادي برشـلونة بشـكل قاطع وجـود أي عمـل ميكن 
بالفسـاد، نحتفـظ بحـق تقديـم اإلجـراءات  وصفـه 

ذلك". عـى  القضائيـة 
إًذا، فالعاصفـة الجديـدة مقبلـة يف جـدران البارسـا، 
ولرمبـا بـدأت بالدخـول إىل الغـرف الرئيسـة براع 
الصـف األول، ولألمانة فإن السـيد بارتوميو ال يحظى 
برصيـد كبـر لـدى املحبـن ولـدى عشـاق النـادي، 
وحتـى يف الصحافـة العامليـة، وخاصة يف السـنوات 
األخـرة التي أخفـق فيها فريـق كرة القـدم بالوصول 
سـنوات،  لعـدة  أوروبـا  أبطـال  دوري  نهـايئ  إىل 
وتأرجـح فيها منصـب اإلدارة الفنيـة يف الفريق األول، 
وتطـورت بعـض املواجهـات إىل "ردح إعالمـي" بن 
مناصـب إدارية يف النـادي والعبن مهمـن يف فريق 
كـرة القدم، وتقـاذف املسـؤولية يف تراجع املسـتوى، 
وهـذا كلـه يسـهم يف تهديـد شـعبية بارتوميـو ومن 

معـه ضمن الصـف األول.
لرمبـا تعـود الذاكـرة بكثـر من عشـاق البارسـا إىل 
الفـرتة التـي كان فيها الرئيس السـابق للنادي، السـيد 
خـوان البورتـا، عى سـدة الصف األول يف برشـلونة، 
ولرمبـا تطمح قلوب املشـجعن بـإدارة أكر متاسـًكا 
مـا تبـدو الصـورة عليـه يف األشـهر األخـرة، ألن 
هـذا املوسـم املتوقـف حاليًـا بسـبب تفـي جائحـة 
فـروس "كورونـا املسـتجد" )كوفيـد- 19(، لو جاء 
بصفـر بطـوالت يف الدوري والشـامبيونز ليـغ، لرمبا 
تكـون هي السـنة األخرة لهـذا املجلـس، ولرمبا يأيت 

الرحيـل أرسع مـن انتخابـات يف موعدها.

صراع الصف األول 
في برشلونة

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
أول قبلة للمسلمن - يوضع التاج فوق . 1

رأيس

جزيرة يف املحيط الهادي. 2

تنقرها فتسمعك هدير الصوت - يحتاج. 3

نسات - ابتعدا. 4

يف الشعر - أغب وأرشب. 5

وحدة قياس الطاقة - من أساليب الخط . 6

العريب

نصف ولول - معناه كثر الركة واليمن. 7

من انواع الخشب - مجهز مواد ملوضوع . 8

معن

أول من روض الخيل. 9

سكرتر سابق لألمم املتحدة توىل . 10

منصبه أكر من مرة

أفقي
مدينة غر عربية فيها 450 مسجدا - . 1

تحت أقدامها الجنة

غر معقد - للتعريف. 2

أنواع مروب محبب - اسم فلم ملحمد . 3

سعد )مبعرة(

منسوب إىل دول العامل - االرتفاع والعلو. 4

ما يبلغه االنسان من عمره - سوق كبر . 5

البناء - قمة الطرب

نعم باالجنبية - ركض. 6

العر السالمي حيث كانت إدارة للحام . 7

الزاجل - مجهز مواد للنداءمعن

أصبح ملكا ملر وعمره 9 سنوات. 8

الخروج إىل الحياة - لدينا. 9

مثرة تحتاج لسنة كاملة لتنضج. 10

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

تكون بعض املربعات الصغرة معبأة باألرقام بدايًة،

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

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

حلول العدد السابق
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رياضة

نادي الكرامة 2006 )االتحاد اآلسيوي لكرة القدم(

تعلقـت عيـون السـورين عـى اختالف 
محبتهـم لكـرة القـدم بالتلفزيونـات يف 
جميـع املحافظـات السـورية، مـع آمـال 
بإنجـاز فريـد مـن نوعـه واألول لهم عى 
صعيد اللعبة األكر شـعبية حـول العامل.

كانـت هـذه الحالـة عندمـا التقـى نادي 
الكرامـة الحمـي بنظره "تشـونبوك" 
الكـوري يف إيـاب نهـايئ دوري أبطـال 
بـن  "خالـد  ملعـب  عـى   2006 آسـيا 
الوليـد"، وهـو امللعـب الرسـمي للنـرس 
األزرق، كـا يلقبـه محبـوه ومتابعـوه، 
وامللعـب الـذي مل يخـرس عليـه الكرامـة 
آسـيويًا يف ذلـك املوسـم، وهـذا السـبب 
أخـرى  أسـباب  جانـب  إىل  كافيًـا  كان 

للتفـاؤل بتحقيـق اإلنجـاز.
مل يخـذل الكرامة عشـاقه وال السـورين 
مشـجعي الفـرق املحليـة األخـرى حتـى 
اللحظـات األخـرة، وفعل مـا ميكن فعله 
برفقـة محمد قويـض وأبنائه السـورين 
الدفـاع  خـط  يف  واحـد  محـرتف  مـع 

)الرازيـي سـانتوس(، وتقـدم بهدفن 
ليتلقـى هدفًـا يف نهاية اللقـاء حرمه من 

مسـتحق. لقب 

من المحلية إلى اآلسيوية.. الكرامة 
صاحب اإلنجاز

توىل املدرب السـوري عبـد الحفيظ عرب 
مسـؤولية تدريـب النـادي الحمي، يف 
عـن  باالسـتغناء  قـراًرا  واتخـذ   ،2001
عـدد كبر من العبـي الفريـق األول ممن 
مـن  العبـن  وترفيـع  بالسـن،  تقدمـوا 
فئة الشـباب، وهم مـن ُعرفـوا بـ"الجيل 
الذهبـي" فيـا بعـد، وكان بينهـم جهاد 
ومصعـب  جنيـات  وعاطـف  الحسـن 

وغرهم. بلحـوس 
مثـار  عـرب  الحفيـظ  عبـد  يقطـف  مل 
خطواتـه بشـكل رسيـع رغـم تأسيسـه 
للفريـق، واسـتقال بعـد موسـم واحـد 
إثـر تحقيقـه املركـز الرابع، وحـل محله 

ريـاض البـويش ملوسـم واحـد أيًضـا.

وصـول   2004  2003- موسـم  شـهد 
نصـوح البارودي لرئاسـة النـادي، وعّن 
عبـد النافـع حمويـة (الجـرال) مرفًـا 
عاًمـا للفريـق، وعـاد خانـكان مدربًا.

وصافـة  املوسـم  هـذا  الكرامـة  حقـق 
الـدوري خلف نـادي الوحدة الدمشـقي، 
ويف املوسـم التـايل خلف نـادي االتحاد 
الحلبي، وبدأ يسـطر اسـمه كأحـد أقوى 
األنديـة السـورية يف ذلـك الوقـت، ثـم 
النـادي محمـد  ليعـن  رحـل خانـكان، 

قويـض مدربًـا للفريـق.
مـع تحقيقـه الوصافـة، شـارك الكرامـة 
جانـب  إىل  آسـيا  أبطـال  دوري  يف 
االتحـاد للمـرة األوىل يف تاريخه، ووقع 
يف مجموعـة ضمـت الغرافـة القطـري 
والوحـدة اإلمـارايت وصبـا قـم اإليراين، 
وحقـق 12 نقطـة مـن أربعـة انتصارات 

وهزميتـن لينتقـل إىل الـدور التـايل.
االتحـاد  بنـادي  الكرامـة  اصطـدم 
السـعودي حامـل لقب املوسـم السـابق، 

بالنجـوم،  واملدجـج  بالعميـد  وامللقـب 
وتلقـى النادي يف مبـاراة الذهاب مبدينة 
جـدة السـعودية هزمية بهدفـن لصفر.

مل يكـن أكـر املتفائلن يتوقـع أن ينجح 
قويـض  أبنـاء  أن  إال  بالعبـور،  الكرامـة 
نجحـوا بتسـجيل أربعة أهـداف )هدفن 
يف الوقـت األسـايس وهدفـن يف الوقت 
نصـف  دور  إىل  ليعـروا  اإلضـايف(، 

النهـايئ ويقصـوا القادسـية الكويتـي.
الحضـور  عـدد  بلـغ  النهـايئ،  ويف 
بـن  "خالـد  اسـتاد  يف  الجاهـري 
الوليد" 40 ألف مشـجع، ومع االسـتفادة 
سـجل  والجمهـور  األرض  عامـي  مـن 
منـدو  إيـاد  بأقـدام  هدفـن  الكرامـة 
ومهنـد اإلبراهيـم، قبل نصف سـاعة من 

املبـاراة. نهايـة 
عـى  معلقـة  السـورية  اآلمـال  وبقيـت 
النـادي قبـل أن يحطمهـا الرازيـي زي 
كارلـوس، عندمـا سـجل هـدف التتويج 
لتذهـب  بدقيقتـن  اللقـاء  نهايـة  قبـل 

الكـوري. للنـادي  الـكأس 
وصنـف االتحـاد اآلسـيوي لكـرة القـدم 
يف عـام 2019، هـذه املبـاراة كإحـدى 
البطولـة  نهـايئ  إيـاب  مباريـات  أكـر 

تاريخهـا. إثـارة يف 
حقـق الكرامـة لقـب الـدوري يف ذلـك 
ثالثـة  يف  لقبـه  عـى  وحافـظ  العـام، 
مواسـم تليـه، وكذلـك كأس الجمهورية، 
ليحقـق الثنائيـة املحليـة ثـالث مـرات.

اسـتمر الكرامة يف مشـاركاته اآلسـيوية 
يف املوسـمن التاليـن، ووصـل فيها إىل 
السـوري  الفريـق  وهـو  الثانيـة،  دور 
إىل  بالوصـول  نجـح  الـذي  الوحيـد 
النهـايئ وعبـور دوري املجموعات ثالث 

مـرات متتاليـة.
عـام  يف  السـورية  الثـورة  انـدالع  مـع 
2011، خـرس النـادي كثرًا مـن نجومه 
الدوريـات  يف  للعـب  رحلـوا  ممـن 
العربيـة، أو تعرضوا للمالحقـة واالعتقال 

عى غرار جهـاد قصـاب، وتراجعت نتائج 
الفريـق مـع نشـوب املعـارك يف مدينـة 
حمـص وتوقف الـدوري ثم عودتـه الحًقا.

السـوري  الـدوري  النـادي لقـب  حقـق 
مثـاين مـرات، أوالها يف موسـم -1974 
 2008- موسـم  يف  وآخرهـا   1975
الجمهوريـة  لقـب كأس  2009، وحقـق 
أيًضـا مثـاين مـرات آخرهـا يف موسـم 

.2010  2009-

كيف ُأسس النادي
نتـج نـادي الكرامة عـن اندماج خمسـة 
نـادي  هـي  حمـص،  مدينـة  يف  أنديـة 
الوحـدة وخالـد بـن الوليـد والتضامـن 
والجهـاد والطالئـع، وذلـك بعـد صدور 
املرسـوم التريعـي مـن قبـل الرئيـس 
السـوري السـابق، حافظ األسـد، رقم 38 
1971، وبالتـايل يعـود تأسـيس  لعـام 
العـام  وهـو   ،1928 عـام  إىل  النـادي 
الذي أُسـس فيـه نـادي خالد بـن الوليد 

يف حمـص.
أمـا نـادي الوحـدة الحمـي فأسسـته 
مجموعـة مـن أعضـاء نـادي خالـد بـن 

الوليـد.
الجديـد  باسـمه  النـادي  ينتظـر  مل 
للحصـول عـى أول ألقابـه، ليحقق لقب 
 ،1975  1974- موسـم  يف  الـدوري 
بقيـادة مدربـه عمـر صالـح آغـا، وهـو 
رئيس نـادي الوحـدة الحمي األسـبق.

أبرز العبي النادي
عـرات  تأسيسـه  منـذ  النـادي  قـدم 
الالعبـن املصنفن من أفضـل العبي كرة 
القدم السـورية، منهم عبـد الحفيظ عرب 
وعبـد النافع حموية وفـواز مندو وجهاد 
الحسـن وفـراس الخطيب وتامـر اللوز 
بلحـوس،  ومصعـب  جنيـات  وعاطـف 
املنتخـب  مثلـت  األسـاء  هـذه  وجميـع 

القدم. لكـرة  السـوري 

الكرامة السوري.. زعامة آسيوية على بعد هدف واحد

يتمـرن ماسـون مونـت )21 عاًمـا( مـع 
نادي تشـيلي اإلنجليزي مـذ كان عمره 
سـتة أعـوام فقـط، ودامئًـا كان يفضـل 
اللعب مبركز متوسـط امليـدان الهجومي، 
وكان قـادًرا عى اللعـب يف أي من أدوار 
خـط الوسـط املركزيـة، ويتميـز بقوتـه 
بشـكل خاص يف التنقل بن املسـاحات، 
مـا جعلـه يعيـد إىل األذهـان أسـطورة 

البلـوز فرانـك المبارد. 

تسلسله للنجومية 
-2016 موسـم  الشـاب  الالعـب  بـدأ 

خـالل  مـن  نفسـه  بتقديـم   2017
العـروض الالفتـة التـي يقدمهـا، والتي 
املعجبـن،  مـن  كثـر  قلـوب  أكسـبته 
بـالده  فـوز  إسـهامه يف  بعـد  خاصـة 
باملبـاراة النهائيـة ببطولـة أوروبا تحت 

سـنة.  19
إىل   2018  2017- موسـم  يف  انتقـل 
الهولنـدي،  أرنهيـم  فيتيسـه  نـادي 
الذاكـرة  مـن  متحـى  ال  سـنة  وكانـت 
بالنسـبة لـه، بسـبب 14 هدفًـا سـجلها 
عـى  إيـاه  مسـاعًدا  فريقـه،  ملصلحـة 
وأنهـى  األورويب،  الـدوري  إىل  التأهـل 
املوسـم بالتـدرب مـع منتخـب إنجلـرتا 

العـامل. كأس  قبـل  األول 

سـبيل  عـى  انتقـل   ،2018 متـوز  يف 
اإلعـارة إىل فريق ديـريب كاونتي، الذي 
السـابق،  البلـوز  أسـطورة  يديـره  كان 
فرانـك المبـارد، ورئيـس فريق الشـباب 

السـابق، جـودي موريـس.
بعـد الذهاب إىل بطولـة أوروبا تحت 21 
سـنة مع إنجلـرتا يف صيـف 2019، عاد 
مونـت إىل تشـيلي ووقع عقـًدا جديًدا 

سـنوات. خمس  مدته 
وبـدأ املوسـم يف الفريـق تحـت قيـادة 
المبارد مجـدًدا، جاعالً ظهـوره األول مع 
تشـيلي ضـد مانشسـرت يونايتـد مثرًا 
يف  الثقيلـة  الهزميـة  رغـم  لإلعجـاب، 

املطاف. نهايـة 

هل هو خليفة فرانك المبارد؟ 
يعتـر مونت خليفة المبارد يف تشـيلي 
أسـطورة  ملشـابهة  إنجلـرتا،  ومنتخـب 
وللعبـه  أسـلوبه  يف  امليـدان  متوسـط 
تحـت قيادته ملواسـم كثـرة، إضافة لدقة 
هـذا  نسـبتها  وصلـت  التـي  متريراتـه 

.85% إىل  املوسـم 
تشـيلي  وسـط  خـط  العـب  وشـبه 
السـابق جـوس بويـت الشـاب بفرانـك 
المبـارد وبنفسـه، وتوقع أن يكـون العبًا 
بحسـب  املسـتقبل،  يف  للبلـوز  رئيًسـا 

الريـايض.   "BR" موقـع 
فرانـك  يشـبه  "إنـه  بويـت،  وقـال 
صغـره،  مـن  الرغـم  عـى  ويشـبهني. 
مونـت لديه شـخصية ليكـون العبًا مهًا 

الوسـط". خـط  يف  جـًدا 
وتابـع، "إنـه يقبل املسـؤولية، ويسـتمع 
يف  قائـد  وهـو  مطلـوب،  هـو  مـا  إىل 
ويسـتطيع  األوىل،  الضغـط  خطـوط 
تسـجيل األهداف وهـو قادم مـن الخلف 

لألمـام". 

ماسون مونت
بورتسـموث  مدينـة  يف  املولـود  مونـت 
مـع  حصـل   ،1999 عـام  اإلنجليزيـة 
19 سـنة عـى  منتخـب إنجلـرتا تحـت 
لقـب أمـم أوروبـا لتلـك الفئـة العمرية.

تـرتاوح قيمة مونـت يف عامل كـرة القدم 
مـا بـن 40 و50 مليـون يورو بحسـب 
املتخصـص   "Tranfer Markt" موقـع 

الرياضية.  باإلحصائيـات 
لعـب هذا املوسـم 29 مبـاراة يف الدوري 
تشـيلي،  برفقـة  املمتـاز  اإلنجليـزي 
وصنـع  أهـداف  سـتة  خاللهـا  سـجل 
خمسـة أخـرى، يف حـن مل ينجح بصنع 
أي فـارق خـالل املباريـات السـبع التـي 

شـارك فيهـا بـدوري أبطـال أوروبـا.

عندما تتكرر األساطير
ماسون مونت.. 

فتى تشيلسي الذهبي
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تعا تفرج، أو اقرأ، أو تأمل هذا الخرب، وأحِص 
األفعاَل الدالة عىل الفرض واإلجبار والتهديد. 

يقول الخرب، بالحرف: )حدد( املجلس املحيل يف 
مدينة اعزاز بريف حلب الشاميل سعر جرة الغاز 

بـ8500 لرية سورية، )مجربًا( البائعني عىل 
)االلتزام( به، و)هدد( املخالفني بـ)مساءلة( 

قانونية. املصدر: عنب بلدي.
لست بصدد توجيه انتقادات ملجلس اعزاز 
املحيل، ألنني –حقيقة- ال أعرف كثريًا عن 

ظروف مدينة اعزاز املعيشية، ولكنني وجدت 
وجًها للشبه بني اللغة الحربجية لهذا البيان 
واللغة البعثية، حاشاكم، لغة أعادتني ستني 

سنة إىل الوراء، حينام كنا نسمع بيانات 
االنقالبات العسكرية، وترتدد فيها عبارات 

الرضب بيد من حديد، وقطع دابر املؤامرات، 
وجعل املوت من نصيب املتخاذلني واملتآمرين، 

وألول مرة يف حياتنا عرفنا أن للموت عند 
البعثيني أنواًعا، أهمها "الزؤام"، وهكذا دواليك 

حتى استقرت لهم األمور، ودخلنا يف عرص 
االستبداد األسدي، حيث املوت بات يرتبص 

بالجميع، وباألخص الزؤام.
رأى حافظ األسد أن أفضل طريقة للسيطرة 
عىل السوريني، وتحويل سوريا التي يقاس 

عمرها بآالف السنني إىل "سوريا األسد"، 
ال يكون إال بالسيطرة عىل الشعب السوري 

معيشًيا.. ورسعان ما أمر بأن يجعل لكل سلعة 
استهالكية يحتاجها الشعب السوري سعرين، 
أو ثالثة، فالدوالر يف البنك التجاري السوري 

بأربعني لرية، والسعر املوازي خمس وأربعون، 
ويف السوق السوداء بسبعني، والسكر يباع 

بالبطاقة التموينية بعرش لريات، والسكر الحر 
بخمس عرشة لرية، ويف السوق السوداء بثالث 
وعرشين.. وأنت تستطيع أن تتحدث عن أسعار 

البنزين واملازوت والكاز والغاز مبا يكفي ألن 
متأل جريدة، عىل أن تنرش تتمة أخبارك عىل 

الصفحة 11.
حققت فوىض األسعار التي صممتها ونفذتها 

الطغمة األسدية لحافظ األسد أكرث مام كان 
يبتغيه من فوائد، فتخفيض سعر الخبز ودعمه 

من خزينة الدولة جعل السوريني يحتشدون عند 
أبواب األفران، يتزاحمون ويتدافشون ويتبادلون 

الرصاخ والسباب، وأعطى فرصة ألزالم األسد 
بأن يهّربوه ويبيعوه للناس بسعر أعىل، والسعر 

املنخفض أغرى مريب املوايش ألن يشرتوه 
ويجففوه ويطعموه للدواب، ألنه أرخص من 

العلف.. وأما دعم املحروقات فمنح جيًشا كبريًا 
من املوظفني الكبار وضباط املخابرات يعملون 

يف التهريب إىل لبنان وتركيا، ولو أمكنهم 
لهّربوه إىل إرسائيل، ويجمعون من ورائه ثروات 

مرعبة، وقدم ملوظفي وزارة التمرين فرصة 
ذهبية إلرعاب الناس، وتهديدهم باألحكام 

العرفية، فمن ال يدفع لهم ينظمون بحقه ضبطًا 
ويساق إىل محكمة األمن االقتصادي بتهمة 

التالعب بقوت الشعب.
ومع أن معظم الناس يعرفون حقيقة ما يجري 

عىل األرض، كان ال بد لهم أن يخرجوا من 
بيوتهم ومقرات أعاملهم، طائعني أو مرغمني، 

ويسريوا يف الشوارع وهم يحملون األعالم 
والالفتات وصور حافظ باين سوريا الحديثة، 

مطبقني ما قاله أحمد شوقي يف مرسحية 
مرصع كليوباترا )انظر الشعب ُديون، كيف 
يوحون إليه، مأل الجو هتاًفا، بحياة قاتليه(.

املعلومة االبتدائية األوىل التي يتعلمها أي دارس 
لعلم االقتصاد تقول إن سعر السلعة يتحدد 
بالعرض والطلب. نعم. وللعلم فإن أي سعر 

يفرض عىل الناس بالقوة ينتمي إىل الطريقة 
البعثية حتاًم.

مجلس اعزاز 
ال تكن كاألسد

تعا تفرج"درب السما"..  في تطورات سينما النظام
  خطيب بدلة

نبيل محمد

فيلـان من آخـر إنتاجات املؤسسـة 
سـوريا،  يف  للسـينا  العامـة 
أتاحتهـا املؤسسـة للمشـاهدة عر 
الشـبكة، يف وقـت تتجـه فيـه كثر 
بالشـأن  املعنيـة  املؤسسـات  مـن 
لتقديـم  بالعـامل  والفنـي  الثقـايف 
أو  منتجاتهـا  ملتابعـة  تسـهيالت 
عـر  أرشـيفاتها  أو  محتوياتهـا 
سـكان  التـزام  ظـل  يف  اإلنرتنـت 
عـرات الـدول يف العـامل منازلهم، 
منهم السـوريون، الذيـن قدمت لهم 
مؤسسـة السـينا، مجانًـا، فيلمـن 
اثنـن، مـن مجمـل أرشـيفها، عـر 
مـن  أحدهـا   ،"Vimeo" موقـع 
مـن  واآلخـر  زيـدان  أميـن  إخـراج 
بطولتـه ومـن إخـراج جود سـعيد، 

.2019 إنتـاج  مـن  والفيلـان 
هـو  سـعيد  لجـود  السـا"  "درب 
واحـد مـن أحـدث اإلنتاجـات، وهو 
اإلعالميـة  اآللـة  لـه  ضخـت  فيلـم 
مـا  مكوناتهـا  بـكل  السـورية 

تسـويق،  مـن  تضخـه  أن  قـدرت 
مهرجانـات  يف  سـوريا  ومثّـل 
عـدة، خاصـة يف تلـك املهرجانـات 
العربيـة املتسـامحة مـع مـا ينتَـج 
حاماًل وجهـة نظر النظام السـوري 
سـوريا،  يف  األحـداث  مبجريـات 
مهرجـان  يف  أيًضـا  جوائـز  ونـال 
بنسـخته  السـينايئ  اإلسـكندرية 
سـيناريو،  كأفضـل  الــ"35"، 
وأفضـل فيلـم وأفضل ممثـل )أمين 
زيـدان( يف مسـابقة نـور الريف 
لألفـالم الروائيـة العربيـة الطويلة، 
جوائـز رمبـا مل تكـن لتمنـح لفيلم 
إال يف مهرجانـات  املسـتوى،  بهـذا 
مريـة تحكمهـا أجهزة السـيي.

ال شـك أن الفيلـم يقـّدم تطـوًرا مـا 
عـا صنعـه مخرجـه جـود سـعيد 
يف السـياق ذاتـه، مثل فيلـم "مطر 
التطـور  هـذا  سـابًقا،  حمـص" 
ليـس فنيًـا، إمنـا تطـور طـرأ عى 
بعـض القيـود الخاصـة بتفاصيـل 
كانـت محظـورة سـابًقا عـى األقل 
يف السـينا، فـا جـاء يف "مطـر 
قبـل  قـدم  مـا  وسـواه  حمـص" 
سـوى  يحتمـل  ال  السـا"  "درب 
شـيطنة الطـرف اآلخـر )املعارضة( 
يقـارب  سـاذج  بأسـلوب  كليًـا، 
تجلياتـه،  بعـض  يف  الكوميديـا 
وترئـة كلية لطـرف جيـش النظام 
بطريقـة أيًضا ال تخلو من سـذاجة، 
أن  فيبـدو  هنـا  الجديـد  يف  أمـا 
السـقف ارتفـع سـنتيميرتات قليلة، 
يحـب  معارًضـا  مقاتـاًل  لـرى 

ويجـد  إنسـانية،  مشـاعر  وميلـك 
نفسـه مجـرًا عـى حمل السـالح، 
بجيـش  املرتبطـن  أحـد  ونـرى 
رغـًدا  يعيـش  ومخابراتـه  النظـام 
مصـدره رسقـة مفروشـات املنازل. 
لكـن مل تخـُل هـذه "الجـرأة" مـن 
السـذاجة ذاتهـا التـي كان يعانيهـا 
الطـرح املقيّـد السـابق، خاصـة يف 
قصـة "التعفيـش" التي متـر مرور 
بـ"غنائـم  تسـميتها  مـع  الكـرام، 
انتقادهـا،  خـالل  حتـى  الحـرب" 
مبعنـى أن كلمة "تعفيـش" الرائجة 
السـورية، مبـا  األطـراف  لـدى كل 
بفعـل  القامئـة  األطـراف  فيهـا 
بصيغتهـا  تـرد  مل  "التعفيـش"، 
إمنـا  املعـرة،  الحقيقيـة  املجـردة 
قوننـة  األكـر  بصيغتهـا  وردت 
ومقبوليـة لـدى الدولة، بـل وجاءت 
يف سـياق تقديـم شـخصية سـيئة 
سـايكوباتية. متوحشـة،  باملطلـق، 

املعـارض،  املقاتـل  شـخصية  أمـا 
منهـا  القصـاص  يتـم  فبالتأكيـد 
بسـيناريو مالئـم لتوجهـات أصغر 
فـرع أمـن يف سـوريا، فبـا أنهـا 
شـخصية معارضـة مقاتلـة لكنهـا 
تحمـل مالمـح إيجابيـة، فيجـب أن 
تـرتك السـالح وتخلـع بدلـة القتال 
وتعـود مدنيـة رومانسـية عاشـقة، 
ليتـم إعدامهـا مـن قبل املتشـددين 

بتهمـة الحـب.
قصـص  مـن  الفيلـم  يف  مـا  كل 
بإطاريـه الزمنيـن، يف أثناء حصار 
حمـص، ومـا بعـده، هـي محاولـة 

لرسـم مكونـات شـخصية مالئكيـة 
وطنيـة، يلعبهـا أمين زيدان، أسـتاذ 
اللغـة العربيـة املثقـف الـذي يتـم 
طـرده مـن الحـي الـذي عـاش فيه 
أغلبيـة حياتـه يف حمـص، بسـبب 
كونـه "علويًـا من الريـف"، ليخرس 
إرصاره  ذلـك  يف  مبـا  يشء،  كل 
عـى عـدم مغـادرة املنـزل، وابنتاه 
إحداهـا شـنًقا مـن قبـل املعارضة 
والثانيـة غرقًـا يف البحـر يف أثنـاء 
رحلـة التهريـب، ويعـود بابنه الذي 
فقـد أحـد قدميـه، وبابنـة صديقـه 
التـي تعّهـد أن يسـتكمل تعليمهـا، 
إىل قريتـه، ويواجـه تناقضاتها بعد 
لعلّهـا  التـي  التناقضـات  الحـرب، 
كانـت من أبـرز صور السـذاجة يف 
الفيلـم. مشـاهد متـر دون رقيب أو 
مدقـق أو متسـائل عـن منطقيتهـا، 
أو قدرتهـا عـى إقنـاع املشـاهد مبا 
فيهـا مـن ال منطقيـة مبنيـة عـى 
سـينائية واقعيـة، فمديرة املدرسـة 
تـرخ يف وجـه أحـد كبـار رجال 
الحـي دون أن يـرد عليهـا بكلمـة، 
وفـارق زمنـي يوحـي بأكـر مـن 15 
عاًمـا بـن األخ وأخيـه، بينـا تُظهـر 
الصور أن الفارق بينها سـنوات قليلة. 
أتاحـت املؤسسـة العامـة فيلـًا من 
منتجاتهـا الرديئـة، بينـا بقـي مـا 
كان جيـًدا إتاحتـه حبيـس أدراجها 
وأرشـيفها الصامـد ضد املشـاهدة، 
املعنيـة  األمنيـة  الفـروع  مبشـيئة 
مبؤسسـة السـينا وما هـو مّرح 

لهـا أن تتيحـه.
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