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هل خسرت "هيئة تحرير 
الشام" مراهناتها في إدلب

03أخبار سوريا

الطلاب  دوام  وقلف  ملع 
إدللب  يف  واملدرّسلن 
وقائيلة  إجلراءات  ضملن 
"كورونلا  فلروس  ملواجهلة 
 ،)19 )كوفيلد-  املسلتجد" 
الرتبيلة  مديريلة  توجهلت 
اسلتئناف  إىل  املحافظلة  يف 
"علن  التعليميلة  العمليلة 
بُعلد"، ورغم جهلود األهايل 
واملعلملن إلنجلاح التجربلة، 
فإنهلا مل تحلل دون ظهلور 

الطلاب  واجهلت  مشلاكل 
بالطريقلة  التعلّلم  أثنلاء  يف 

لجديلدة. ا
بعلد ملي أكلر من شلهر 
التجربلة،  تفعيلل  على 
بشلكل  مشلاكلها  توّضحلت 
نقلص  سليام  ال  أكلر، 
املتعلقلة  اإلمكانيلات 
االتصلاالت  بتكنولوجيلا 
املناطلق  يف  واملعلوملات 
لسليطرة  الخاضعلة 

غلريب  شلامل  املعارضلة 
ابنتلاي  "تتلقلى  سلوريا. 
مجموعلة  علر  دروسلهام 
على  امللدّرس  أنشلأها 
أهتلم  وأنلا  )واتسلاب(، 
بتدريسلهام ومساعدتهام يف 
الطريقلة الجديلدة للتعلّلم"، 
يصلف طلارق العبيلد، وهلو 
والد لطفلتلن يف إدلب، تجربة 
ابنتيله ودوره يف مسلاعدتهام 

بعلد". "علن  14للتعلّلم 

رغم توقفها عالمًيا.. 
كرة القدم تنشط 

في الشمال السوري

05تقارير مراسلين

02أخبار سوريا

"العنايا".. 
طقس رمضاني أصيل في 

درعا يتحدى غالء األسعار

04تقارير مراسلين

06

مركز "جسر الشغور" 
للحجر الصحي مكتظ بالنزالء.. 

ما فاعلية الحجر؟

فعاليات ومبادرات

التحالف الدولي يؤسس 
لعودة جديدة لنشاطه 

في سوريا

19رياضة

إدوارد كامافينجا.. 
فتى رين الذهبي

ملف العدد

ة(
يري

عب
ة ت

ور
ص

ء )
يدا

سو
وال

عا 
در

ن 
 بي

ف
ط

لخ
ا

بين السهل والجبل..
هل يقطع "حسن الجوار" 

مسلسل الخطف؟

التعليم "عن ُبعد" 
أفضل من البعد عن التعليم

حضر الطالب والمعلمون 
في إدلب وغابت الوسائل
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عنب بلدي - تيم الحاج

يتسلارع سلر األحلداث يف شلامل رشقي 
سلوريا، حيلث توجلد علدة قلوى على 
األرض، إال أن النشلاط األكلر يبدو واضًحا 
تنظيلم  ضلد  اللدويل  التحاللف  لقلوات 
الواليلات  بقيلادة  اإلسلامية"،  "الدوللة 
املتحلدة األمريكيلة، التلي كلرت تراجلع 
عملياتهلا منلذ قلرار إعلادة التموضع، يف 
ترشيلن األول 2019، وهلي بذللك تحّض 
لعلودة مختلفة على األرض أملام صعود 
اللدور اللرويس وعلودة نشلاط التنظيلم.

تعزيزات وأسلحة نوعية 
منلذ مطلع العلام الحايل، مل تهلدأ القواعد 
األمريكية يف شلامل رشقي سلوريا، وهي 
ملن  قادملة  تسلتقبل معلدات عسلكرية 
العلراق برًا أو علر الطائرات جلًوا، وفق ما 

رصدته عنلب بلدي سلابًقا.
وال ميكن حرص عدد الشلحنات العسلكرية 
تللك، فهي باتت تصل بشلكل شلبه يومي، 

الحلايل،  أيلار  7 ملن  أبرزهلا يف  كانلت 
وشلملت نحو 50 شلاحنة تحلوي عربات 
عسكرية ومساعدات لوجسلتية وهندسية، 
وصللت إىل قاعلدة "الشلدادي" جنلويب 
الحسلكة، وفلق ما نقلتله صفحلة معركة 
"عاصفلة الجزيلرة" علر "فيس بلوك"، 
التلي أُطلقلت يف آب2018  ضلد تنظيلم 

"الدولة".
سلبقتها بأيام قافلة ضخملة تضم عرشات 
وأسللحة،  بذخائلر  املحمللة  الشلاحنات 
وصللت إىل قاعدة “قلرك” )20 كيلومرتًا 

رشق تلل متلر بريف الحسلكة(.
وقدملت تللك القافللة، التلي كانلت مؤلفة 
ملن نحلو 30 شلاحنة كبلرة، ملن قاعدة 
بريلف  الشلدادي  يف  اللدويل  للتحاللف 

الحسلكة.
التعزيلزات  وصلول  يقتلرص  وال 
العسلكرية عى اللر، إذ نفلذت طائرات 
تابعلة للتحاللف اللدويل، مطلع نيسلان 
امللايض، عمليلة إنلزال جوي إلملدادات 
يف  لقواعدهلا  وعسلكرية  لوجسلتية 

الرشقلي. اللزور  ريلف ديلر 
ونرش ناشلطون تسلجيًا مصورًا، حينها، 
بإفلراغ  عسلكرية  طائلرة  قيلام  يُظهلر 
حمولتهلا علر إنلزاالت جوية بالقلرب من 
قاعلدة "حقل العملر" النفطلي بريف دير 

الرشقي. اللزور 
وتزامنلت عملية اإلنلزال يف “حقل العمر” 
مع دخلول العلرشات ملن الشلاحنات إىل 
مناطلق شلامل رشقلي سلوريا، قادمة من 
إقليم كردسلتان العراق وعى متنها معدات 
وذخائلر،  عسلكرية  وعربلات  لوجسلتية 
إذ أفرغلت حمولتهلا يف كل ملن قاعلديت 

“قلرك” و“الشلدادي” يف الحسلكة.
ويف 11 ملن آذار املايض، اسلتقدمت قوات 
التحاللف اللدويل إىل قاعدتهلا يف “حقل 

العمر”، أسللحة مدفعية بعيلدة املدى.
وقلال حينهلا املوقلع الرسلمي لل”قلوات 
سلوريا الدميقراطية” )قسلد(، إن الغرض 
ملن هلذه التعزيلزات املكونلة من أسللحة 
القواعلد  حاميلة  هلو  ثقيللة،  مدفعيلة 
العسلكرية، ودعلم العمليات املشلرتكة مع 
“قسلد” يف محاربلة تنظيلم “الدوللة”.

توسعة قواعد
ملن امللؤرشات على زيلادة نشلاط قوات 
بعلض  توسليع  سلوريا،  يف  التحاللف 
القواعلد األمريكيلة يف كل ملن الحسلكة 
املعلدات  وصلول  بعلد  اللزور،  وديلر 
العسلكرية الجديدة إليها، وآخرها توسلعة 
قاعلدة "حقل العملر" النفطلي بريف دير 
اللزور الرشقلي، بحسلب ملا قالله "مركز 
ديلر اللزور اإلعاملي" التابلع للل"اإلدارة 

)الكرديلة(. الذاتيلة" 
وأشلار إىل أن هلذه القاعدة شلهدت، نهاية 
الحلايل،  أيلار  وبدايلة  امللايض  نيسلان 
املحمللة  الشلاحنات  علرشات  وصلول 
بالذخلرة و األسللحة واملواد اللوجسلتية، 
الحواملات  علرشات  وصلول  إىل  إضافلة 
ملن الجلو، يف الوقت اللذي اسلتقدم فيه 
التحاللف حلوايل أللف عنرص ملن القوات 

األمريكيلة والريطانيلة والفرنسلية.
أن  األمريكيلة  املتحلدة  الواليلات  وتعتلر 

يف  حققتهلا  التلي  املكاسلب  أكلر  ملن 
الحلرب ضلد تنظيلم “الدولة”، السليطرة 
عى حقلول النفط شلامل رشقي سلوريا، 
التي كانت تشلكل مصلدر عائدات رئيًسلا 

. للتنظيم
وكانلت القلوات األمريكيلة وسلعت إحدى 
وأظهلرت  الحسلكة،  بريلف  قواعدهلا 
صلور نرشهلا “املرصلد السلوري لحقوق 
اإلنسلان”، قيلام القلوات األمريكية بأعامل 
توسلعة يف قاعلدة “اسلرتاحة الوزيلر”.

ويف 3 ملن شلباط امللايض، بلدأت القوات 
األمريكيلة إنشلاء قاعلدة جديلدة لهلا يف 

الحسلكة. ريف 
تلل  قريلة  األمريكيلة  القلوات  واختلارت 
بلراك التلي تبعلد 40 كيلومرتًا علن مدينة 
الحسلكة، وقبلل اللرشوع بعمليلات البناء 
بنحو أسلبوع، نقلت القلوات األمريكية من 
العلراق إىل تل بلراك اآلالت ومعلدات البناء 

علر معلر الوليد الحلدودي.
وأشلار تقرير لوكالة "األناضلول" الرتكية، 
إىل أن الهلدف ملن وراء بناء هلذه القاعدة، 
هلو سلعي الجيلش األمريلي إىل قطلع 
الطريق أمام العسلكرين اللروس إىل أحد 
أهلم مراكلز إنتاج النفلط يف سلوريا، يف 
حقل "الرميان" بريف الحسلكة الشلاميل 

الرشقي.

عمليات وبيانات
التحاللف  قلال  األخلرة،  األشلهر  خلال 
أمنيلة  عمليلات  علدة  نفلذ  إنله  اللدويل 
مبشلاركة "قسلد" يف ريلف دير اللزور، 

ضلد خايلا تنظيلم "الدوللة".
التحاللف  لعمليلات  العلام  القائلد  وقلال 
اللدويل، الجلرال بلات وايلت، إن الخطط 
سلوريا  ورشقلي  لشلاميل  األمريكيلة 
بدعلم  التحاللف  يسلتمر  إذ  تتغلر،  مل 
"قسلد" وتزويدهلا بالدعم االسلتخبارايت 
والعسلكري والجلوي بحسلب الحاجة وما 

تتطلبله هلذه املرحللة.
أيلار  ملن   8 يف  وايلت،  الجلرال  وأفلاد 
ملتزملة  املتحلدة  الواليلات  أن  الحلايل، 
التابعلة  الخاصلة  القلوات  مبسلاعدة 

لل"قسلد" لحاميلة السلجون التلي يتلم 
احتجلاز سلجناء تنظيلم "الدوللة" فيها.

ويف 7 ملن أيلار الحلايل، قلال التحاللف 
اللدويل إنله نفذ مع "قسلد" عمليلة أمنية 

ناجحلة يف ريلف ديلر اللزور الرشقي.
وأوضلح املتحدث باسلم التحاللف، العقيد 
مايللز كاغينز، علر “تويلرت”، أن العملية 
يف  كبلر  قيلادي  اعتقلال  علن  أسلفرت 

 . لتنظيم ا
وشلهدت قريلة اللزر يف ريف ديلر الزور 
الرشقلي، يف 6 ملن أيلار الحلايل، حمللة 
أمنيلة للتحاللف و”قسلد”، شلاركت فيها 
خملس طائلرات وقلوات بريلة، تخللتهلا 
أنفسلهم،  عنلارص  وتفجلر  اشلتباكات 
يعتقلد أنهم ملن خايلا تنظيلم “الدولة”.

وبعلد العمليلة، دار حديلث علن اعتقلال 
زعيلم التنظيم الجديلد، عبد الله قلارداش.

التابلع  اإلعاملي”  الرقلة  “مركلز  وقلال 
للل”اإلدارة الذاتية” )الكرديلة(، إن العملية 
كانت تسلتهدف قارداش، وانتهت بالقبض 
عليله، لكلن الواليلات املتحلدة مل تعلن عن 

رسلميًا. ذلك 
ومطللع أيار الحلايل، قال “مكتلب اإلعام 
لقلوات سلوريا الدميقراطية” إن "قسلد" 
التحاللف  ملن  جويلة  بتغطيلة  اعتقللت 
الدويل، خليلة "إرهابية" تتأللف من ثاثة 
أشلخاص يف بللدة هجلن بريلف ديلر 

اللزور الرشقلي.
العمليلة بعلد يوملن ملن  وتلأيت هلذه 
نرش حسلابات تابعلة للل”اإلدارة الذاتية” 
التنسليق  "مسلؤول  اعتقلال  علن  خلرًا 
والتحلركات" لدى التنظيم يف ديلر الزور.

ولفلت "مكتلب اإلعلام" إىل أن العمليلة 
جلرت مبسلاندة قلوات التحاللف الدويل، 
يف بللدة جديدة عكيدات بريلف دير الزور 

الرشقي.
وركّلز تنظيم "الدولة" مؤخلرًا يف عملياته 
املسلؤولن  اللزور على  مبحافظلة ديلر 
اإلدارين يف "اإلدارة الذاتية" والعسكرين 
الشلعب”  حاميلة  لل”وحلدات  التابعلن 
)الكرديلة(، بعد أن كان ينفذ عمليات شلبه 

يوميلة ضلد عنارص “قسلد”.

عمليات وبيانات متزايدة..

التحالف الدولي يؤسس لعودة جديدة لنشاطه في سوريا
التحالف الدولي يجري تدريبات في قاعدة التنف في سوريا )غرفة عمليات العزم الصلب/فيس بوك(

عناصر من فصيل فيلق الشام في معارك منطقة عفرين - 23 شباط 2018 )فيلق الشام(

عنب بلدي- خاص

إدللب  يف ظلل ملا تشلهده محافظلة 
تطلورات  ملن  السلوري  الشلامل  يف 
املاضيلة،  األيلام  خلال  متسلارعة، 
املشلرتكة  الدوريلات  مبلرور  تتعللق 
طويللة  ملسلافات  الروسلية  الرتكيلة- 
بعلد   )M4( اللدويل  الطريلق  على 
تتعلرض  ملنعهلا،  سلابقة  اعتصاملات 
للتحريلر"،  الوطنيلة  "الجبهلة 
الوطنلي  "الجيلش  ضملن  املنضويلة 
إىل  تركيلا،  ملن  املدعلوم  السلوري" 

متفرقلة. هجلامت 
الشلام"،  "فيللق  لفصيلل  وكان 
املنضلوي ضملن "الجبهلة"، الحصلة 
التلي مل  الهجلامت،  تللك  األكلر ملن 

اآلن. حتلى  جهلة  أي  تتبنهلا 
ملن  الهلدف  بعلد  يتضلح  ومل 
الهجلامت، وهلل هلي ممنهجلة ويراد 
أم  رسلائل  إيصلال  ورائهلا  ملن 
عبلارة علن "أذى"، بحسلب ملا قالله 
سليف  “الفيللق”،  باسلم  املتحلدث 

بللدي. لعنلب  رعلد، 

طرف مجهول وتحقيق أمني
رصلدت عنلب بلدي خلال األسلبوعن 
لعلدة  "الفيللق"  تعلرّض  املاضيلن 
اغتيلال  محاوللة  بينهلا  ملن  هجلامت، 
القيلادي الحلاج طالب خطيلب، بإطاق 
النلار عليله بشلكل مبلارش يف تفتنلاز 
إصابتله  إىل  أدى  ملا  إدللب،  بريلف 
إصابلة خفيفلة، إىل جانب تعلرّض مقر 
"فيللق الشلام" يف املدينلة نفسلها إىل 
إطلاق نلار مامثلل، ملا أدى إىل إصابة 

شلخصن.
وهاجلم مجهولون شلخًصا منتسلبًا إىل 
"الفيللق"، ورسقلوا سليارته ملن نلوع 
"بيكاب متسلوبييش" قرب بللدة النرب 
بريلف إدلب الرشقي، كلام رسقوا "فان" 
ملن نقطة متركلز قلرب مدينلة كفرنبل، 
إضافلة إىل هجلوم على مقلر املدفعيلة 
التابلع لل"الفيللق" غلريب بللدة كفريلا 
والسلاح  السليارات  والفوعلة، ورسقلة 
العنلارص  املحموللة وتقييلد  والهواتلف 

قبلل فلرار املجموعلة املهاجمة.
مقلر  على  النلار  مجهوللون  وأطللق 
التابلع  الجبلل"  مغاويلر  لل"للواء 

لل"الفيللق" يف معربليلت قلرب أريحا، 
إضافلة إىل رسقلة سليارة خاصلة للكل 
من فصيلي "صقلور الشلام" و"جيش 
إدللب"، كلام مل يسللم فصيلل "أحلرار 
الشلام" من الهجلامت، إذ تعلرض مقره 
يف أطلراف بللدة الفوعلة إىل هجوم باء 

بالفشلل.
"الفيللق"،  باسلم  املتحلدث  وأشلار 
أن "عصابلة تشلليح  إىل  سليف رعلد، 
وأذى بلدأت تنشلط يف املنطقة"، خال 
األيلام املاضيلة، موضًحلا أن أكلر ملن 
مثلاين عمليلات تعرضلت لهلا "الجبهة 
الوطنيلة" أغلبهلا ضد "الفيللق"، ثاث 
منهلا نتجلت عنهلا رسقة آليات وسلاح 
فلردي، منهلا لقيلادي ومقلر مدفعيلة.

بينلام توجلد عمليتلان كان الهلدف من 
ورائهلام "األذى" فقلط، بحسلب رعلد، 
ملن خلال إطلاق النلار على الهلدف 
عمليلات  أربلع  جانلب  إىل  والهلروب، 
أن  قبلل  املهاجملون  وحلورص  فشللت 
يتمكنلوا ملن الهلروب ضملن املنطقلة.

وأضلاف املتحلدث أن جميلع الهجلامت 
تركلزت يف مناطلق الفوعلة والصواغية 

)يف مخيلط الفوعلة( وكفريلا وتفتنلاز 
والنلرب ومحيطهلا، كلام ال توجلد أي 

حاللة قتل حتلى اآلن.
وحول املسلؤول علن تللك الهجامت، مل 
يوجله رعلد االتهلام ألي جهلة، مشلرًا 
للتحريلر"  الوطنيلة  "الجبهلة  أن  إىل 
تتابلع القضيلة، بينلام اكتفلى املتحدث 
ناجلي  النقيلب  "الجبهلة"،  باسلم 
إن  بللدي،  لعنلب  بالقلول  مصطفلى، 

"املوضلوع متابلع أمنيًلا اآلن وال يوجلد 
حولله". ترصيلح 

ويقلوم "فيللق الشلام" بلدور مسلاند 
للقلوات الرتكيلة بتحركاتهلا يف إدللب، 
الوطنيلة  "الجبهلة  تحلت  وينضلوي 
للتحريلر"، وأدى دوًرا أقلرب للحياد يف 
معظلم االقتتلاالت الداخليلة التلي جرت 
بلن "تحريلر الشلام" وبقيلة الفصائل 

يف إدللب.

هجمات ضد "فيلق الشام" في إدلب.. 
استهداف عابر أم يد خفية
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القائد العام لـ"هيئة تحرير الشام" أبو محمد الجوالني في زيارة المصابين- 2 أيار 2020 )تحرير الشام(

عنب بلدي - علي درويش

فشللت "هيئة تحرير الشلام" املسليطرة 
غلريب  شلامل  إدللب  محافظلة  على 
ملع  تجاريلة  معابلر  فتلح  يف  سلوريا 
النظلام السلوري نتيجلة ضغلط الحراك 

الشلعبي. 
املشلرتكة  الدوريلات  اسلتطاعت  كلام 
عليهلا  نلص  التلي  الرتكيلة  الروسلية- 
امللايض،  آذار  يف  "موسلكو"،  اتفلاق 
على  السلر  وتركيلا،  روسليا  بلن 
 ،)M4( الطريلق اللدويل حلب- الاذقيلة
بدوريلات مخترصة بلن قريتلي الرتنبة 
والنلرب رشق إدللب، ثلم أطالت مسلافة 
سلرها لتصلل إىل رشق جلر أريحلا، 
اتُّهملت  التلي  الشلعبي  الضغلط  رغلم 
"الهيئلة" بالوقلوف خلفه علر اعتصام 

"الكراملة". 
ويبلدو أن األحلداث تسلارعت بعكس ما 
تشلتهي "الهيئلة"، منلذ االشلتباك بلن 
عنارصهلا والقلوات الرتكية على طريق 
"M4"، اللذي أظهلر جديلة أنقلرة مبلا 

تفعلله على األرض. 

فشل بفتح المعابر وتبرير مرفوض من 
األهالي 

مل تسلتطع القلوات األمنيلة والعسلكرية 
لل"الهيئلة" بعلد الضغلط على األهايل، 
والصحفيلن  الناشلطن  وتهديلد 
على  وجودهلم  أثنلاء  يف  باالعتقلال، 
الطريلق بلن بللديت رساقلب ورسمن، 
أن تفتلح املعلر التجلاري ملع مناطلق 
نيسلان  ملن   18 يف  النظلام،  سليطرة 

امللايض. 
برفلض  املعلر  فتلح  قلرار  وقوبلل 
قبلل  ملن  بيانلات  وإصلدار  واسلتنكار 
الهيئلات املدنية املمثللة للمناطق يف إدلب 
وحلامة، كام دعلا عدد من الناشلطن إىل 
النلزول والتظاهلر سللميًا على الطريق 

احتجاًجلا على افتتلاح املعلر.
وتخوفلت البيانلات ملن انتقلال جائحلة 
فلروس "كورونلا املسلتجد" )كوفيلد- 

إىل  النظلام  مناطلق سليطرة  ملن   )19
مناطلق سليطرة املعارضة، وهلو ما دفع 
"نقابلة أطباء الشلامل املحلرر" للتحذير 
أيًضلا ملن افتتاحله، معتلرة أنله خطر 

على "األملن الصحلي" يف املنطقلة. 
وبلررت "تحريلر الشلام" افتتلاح املعر 
برتاجلع الحركلة التجاريلة يف محافظلة 
إدللب، بعلد الحمللة العسلكرية األخلرة 
سلوريا،  غلريب  شلامل  مناطلق  على 
النلاس  ملن  اآلالف  علرشات  و"فقلد 
كلام  وأراضيهلم".  وأرزاقهلم  أعاملهلم 
طلبلوا  التجلار  ملن  العديلد  إن  قاللت 
إعلادة فتلح املعلر التجاري علر منطقة 
السلكانية  فالكتللة  رساقلب،  رسملن- 
الكبلرة يف محافظلة إدللب "ال تعيلش 
يف جزيلرة منقطعلة علن سلبل الحيلاة 

واحتياجاتهلا". 
العاملة  اإلدارة  يف  املسلؤول  وقلال 
"املناطلق  إن  األحملد،  سلعيد  للمعابلر، 
املحلررة تسلتورد بضائلع ملن مناطلق 
%95 ملن  %5 مقابلل  النظلام بنسلبة 
تركيا"، يف حلن تصّدر مناطق الشلامل 
السلوري %50 ملن املنتجلات الفائضلة 
النظلام  مناطلق  إىل  حاجتهلا  علن 
تركيلا  وإىل   ،90% بنسلبة  السلوري 
بنسلبة %10 فقط، معتلرًا أن "التصدير 
وللوال  االسلتراد،  القلدرة على  يعطلي 
التصديلر لعاش سلكان املناطلق املحررة 
على اإلغاثلة فقلط واملسلاعدات"، ويف 
حلال إغلاق املعابلر وعلدم البحلث عن 
ترصيف ملنتجلات املنطقلة، يعني تكّدس 
البضائلع، ما سليدفع النلاس للتوقف عن 

الزراعلي. اإلنتلاج 
برفلض  القلرار  قوبلل  التريلر،  ورغلم 
مواطنلن فتح املعلر الجديد بلن معارة 
النعسلان وأرمنلاز بريف إدلب الشلاميل 
الرشقلي، بعدملا أعلنلت "الهيئلة" علن 
قلوات  التجلاري ملع  للتبلادل  افتتاحله 
امللايض،  نيسلان  ملن   30 يف  النظلام، 
ودخلول علدد ملن الشلاحنات التجارية 

. عره
وتظاهلر علدد من األهلايل والناشلطن 

على الطريق الواصلل بلن البلدتن ملنع 
دخلول وخروج الشلاحنات، ملا أدى إىل 
مقتلل مدين برصلاص عنلارص "تحرير 
الشلام"، وهو ملا فاقم الغضب الشلعبي 
املعابلر،  بفتلح  لسياسلتها  الرافلض 
وخرجت علدة مظاهلرات يف مدينة إدلب 
وأريافهلا، علّقلت إثرهلا "الهيئلة" فتلح 

 . ملعر ا

الدوريات المشتركة تطور نفسها 
وتسير إلى مسافات أطول

الفصائلل  إىل  رسلالة  تركيلا  وجهلت 
العسلكرية الرافضلة لتسلير الدوريلات 
املشلرتكة، يف 26 ملن نيسلان امللايض، 
إذ ردت على اسلتهداف قواتهلا بلضب 
مواقلع إطلاق النلار التلي ُوجهلت إىل 
لنقلل  ومصفحلة  و"تركلس"  دبابلة 

 ."M4" طريلق  على  جنودهلا 
معتصملن  مقتلل  االشلتباك  وسلبق 
على  اللرتيك  الجيلش  برصلاص 
الطريلق خلال احتجاجهلم عى تسلير 

الدوريلات. 
الدوريلات  اسلتطاعت  الضبلة  وبعلد 
السلر ألول ملرة، يف 5 من أيلار الحايل، 
مسلافة أطول، ووصللت إىل أطراف بلدة 
نفسله،  الشلهر  ملن   7 ويف  مصيبلن، 
اسلتطاعت الدوريات الوصلول إىل رشق 
جلر أريحلا جنلوب إدلب بلل300 مرت 

وسلط انتشلار أمنلي تلريك كثيف. 

محاوالت للعودة لم تنجح 
أوضح الباحلث يف الجامعات اإلسلامية 
عبلاس رشيفلة، يف حديث سلابق لعنب 
بللدي، أن منطقلة إدللب كانلت خاضعة 
بشلكل كاملل لل"هيئلة تحرير الشلام"، 
ودخلول  اللرتيك  التدخلل  بعلد  ولكلن 
بلدأت  السلوري"  الوطنلي  "الجيلش 
انزيلاح مركلز  "الهيئلة" تتوجلس ملن 
اعتلامد  ملصلحلة  يدهلا  ملن  السليطرة 
تركيلا على "الجيش الوطنلي"، ووجدت 
"تحريلر الشلام" فرصتهلا بعلد وقلف 
تسلير  علن  والحديلث  النلار  إطلاق 

مشلرتكة،  تركيلة  روسلية-  دوريلات 
الخفيلة. أذرعهلا  وبلدأت بتحريلك 

إذ أجرت "الهيئة" ملع "حكومة اإلنقاذ"، 
جوللة عى وجهلاء القرى وامللدن إلخراج 
مظاهلرات مدنيلة ضلد روسليا، تطاللب 
بعلودة املواطنلن إىل ديارهلم وترفلض 
ملرور الدوريلات الروسلية ملن طريلق 
"M4"، وهلذا "مطللب حلق ال مشلكلة 

فيله"، بحسلب رشيفة. 
يف  اعتلرت  الشلام"  "تحريلر  وكانلت 
بيلان لهلا، يف آذار امللايض، أن االتفلاق 
اللرتيك- اللرويس ال يختلف عن سلابقه 
ملن االتفاقلات، وأن روسليا سلتنقضه. 

"الهيئلة"  يلخلص موقلف  تحلول  ويف 
ملن الدوريلات الرتكيلة- الروسلية عى 
دعلم  ملن  انتقللت  اللدويل،  الطريلق 
تسلير  لرفلض  وحشلدهم  املعتصملن 
الدوريلات، إىل منع حاجز لهلا وصولهم 

الطريلق. إىل 
لكلن "الهيئلة" بلررت هلذه الحادثة يف 
الحلايل،  أيلار  8 ملن  بيلان صلدر، يف 
قاللت فيله إنها دعملت وباركلت اعتصام 
واإلعاميلن على  والناشلطن  األهلايل 

الطريلق اللدويل.
ملن  أحلًدا  متنلع  "مل  أنهلا  وأضافلت 
الذهلاب للتعبلر علن رأيله وموقفه ضد 
العلدو"، وبلررت ملا حصلل بلأن "أحد 
بعلض  منلع  للهيئلة  التابعلة  الحواجلز 
الطلرق  أحلد  امللرور ملن  األهلايل ملن 
تلم  حيلث  األوتوسلرتاد،  إىل  املؤديلة 
تحويلهلم إىل الطلرق األخلرى ألسلباب 
معتلرة للدى إدارة الحاجلز، والطلرق ال 

مفتوحلة". تلزال 
ووقّلع الرئيسلان، اللرتيك، رجلب طيب 
أردوغلان، واللرويس، فادميلر بوتلن، 
آذار  ملن   5 يف  "موسلكو"،  اتفلاق 
امللايض، ويقلي بوقلف إطلاق النلار 
بعلد حملات عسلكرية للنظام السلوري 
ملن  خالهلا  متّكلن  روسليًا  املدعلوم 
السليطرة على طريلق دمشلق- حللب 
)M5(، وبتسلير دوريات مشلرتكة عى 
بينلام   ،)M4( حللب  الاذقيلة-  طريلق 
تركلت موسلكو ألنقلرة مهملة التعاملل 
ملع املنظلامت التلي تعترهلا "إرهابية" 
يف إدللب، وملن بينهلا "هيئلة تحريلر 

الشلام".

سّيرت الدوريات.. وأغلقت معابرها

تحرير الشام" تخسر رهانين في إدلب
مظاهرة شعبية في بلدة معارة النعسان والبلدات المحيطة بها تنديًدا بممارسات "هيئة تحرير الشام" ورفًضا لفتح معبر تجاري مع قوات النظام 1 أيار 2020 )عنب بلدي(
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تقارير المراسلين

ريف حمص - عروة المنذر

يخضلع سلوق العقلارات بريلف حمص 
والطللب  العلرض  قانلون  إىل  الشلاميل 
بشلكل شلبه كامل، وال يتبلع انهيار قيمة 
الللرة السلورية أملام العمات، ال سليام 
اللدوالر األمريلي، كلام هلي الحلال يف 
مدينلة حملص، إذ تُقيّلم العقلارات مثلل 
السليارات على أسلاس ضمنلي بالدوالر 

األمريي.
عى سلبيل املثلال، تبللغ قيمة شلقة يف 
منطقلة الوعلر داخل مدينلة حمص نحو 
25 أللف دوالر أمريلي، لكلن سلعرها 
بالللرة السلورية قلد يرتفلع أو ينخفض 
ال  بينلام  اللدوالر،  رصف  لسلعر  تبًعلا 
ينطبلق ذللك على العقلارات يف ريلف 

حملص الشلاميل بسلبب ضعلف الطلب 
بشلكل علام مقابلل العرض.

وفرة المعروض
النظلام  شلنها  التلي  الحلرب  تسلببت 
السلوري وحليفله اللرويس بدملار هائل 
يف املمتللكات الخاصلة والعامة للسلكان 
بريلف حملص الشلاميل، حيلث وصلت 
أعلداد املبلاين املدملرة كليًلا يف محافظة 
حملص إىل أكلر ملن ثاثلة آالف مبنى، 
للبحلث  املتحلدة  األملم  ملعهلد  وفًقلا 

.)UNITAR( والتدريلب 
وتعلرض نحلو سلتة آالف مبنلى لدملار 
"باللغ"، وملا يقلارب خمسلة آالف مبنى 
بللغ مجملوع  بينلام  لدملار "جلزيئ"، 
املبلاين املتلضرة 13 ألًفلا و778 مبنى.

وملع عجلز املواطنلن يف ريلف حملص 
الشلاميل عن إصاح بيوتهلم املدمرة، اتجه 
أغلبهلم لعرضهلا للبيلع، ملا خللق عرًضا 

كبرًا يف سلوق العقلارات.
ملازن  قلال  بللدي،  لعنلب  حديلث  ويف 
معلرايت، وهو أحد سلكان مدينلة كفرالها 
يف سلهل الحولة بريف حمص الشلاميل، 
إن منزله تعلرض لدمار كامل بعد سلقوط 
برميلل متفجر عليه، منتصف علام 2014.

املنلزل  بقايلا  حينهلا  "بعلت  وأضلاف، 
للكسلارات، وأملام انعلدام قلدريت عى 
للبيلع،  اضطلررت  جديلد،  بيلت  بنلاء 
مزرعتلي  يف  منلزل  بنلاء  ألسلتطيع 
البعيلدة قليلًا علن مركلز املدينلة، وقلد 
بقي منلزيل معروًضلا للبيلع قرابة ثاث 
سلنوات، دون وجلود راغلب باللرشاء".

ارتفاع تكلفة البناء
رغلم ارتفلاع أسلعار املنازل بشلكل كبر 
للمنطقلة،  العقلاري  بالواقلع  مقارنلة 
فإنهلا مل تصل إىل حلد التكلفلة، فاملنزل 
الوقلت  إنشلائه يف  تكلفلة  تبللغ  اللذي 
الحلايل 15 مليلون للرة سلورية قلد ال 

يتعلدى سلعره علرشة مايلن.
وترتفلع أسلعار ملواد البنلاء تلقائيًا مع 
ارتفلاع سلعر رصف اللدوالر األمريلي 
مقابلل الللرة، كلام ترتفع تكلفلة األيدي 
العامللة يف البناء بشلكل متسلارع، بينام 

ال تقفلز أسلعار املنلازل بالوتلرة ذاتها.
عنلب بللدي التقلت قاسلم كتجلو اللذي 
ميلك مكتلب عقاريًلا يف مدينة الرسلن، 
وقلال إن "تكاليلف اإلنشلاء مرتفعة جًدا 
يلجلؤون  والنلاس  الحلايل،  الوقلت  يف 
إىل اإليجلارات أكلر من اإلنشلاء بسلبب 
التكاليلف املرتفعلة على أملل انخفاض 

األسلعار باملسلتقبل".
وأضلاف، "ال تتناسلب أسلعار العقارات 
ملع تكاليلف بنائها ومثن قطعلة األرض، 
يوجلد علرض كبلر وال يوجلد طلب عى 
العقلارات، فالناس ال ميلكلون املال، وعند 
وجلود بائلع ومشلرتٍ يكلون البلازار هو 

محلدد السلعر غالبًا".
وكانلت حكومة النظام السلوري أصدرت 
الثلاين  كانلون  ملن   21 يف  قلراًرا، 
امللايض، أعلنلت فيله حرص إمتلام عقود 
رشاء العقلارات والسليارات بالدفلع عر 
املصلارف العاملة، ابتلداء ملن منتصلف 

شلباط امللايض.
السلحب  سلقف  املصلارف  وحلددت 
امللرصيف،  الحسلاب  لصاحلب  اليوملي 
اللذي أُودعت األملوال الناتجة علن عملية 

بيلع العقلار يف حسلابه.
واعتر علدد ملن املحلللن االقتصادين، 

أن هلذا القلرار سيسلبب جملوًدا إضافيًا 
يف تجلارة العقلارات يف سلوريا.

تراجع قيمة الليرة
ملع انخفاض قيملة اللرة، بقيت أسلعار 
العقلارات شلبه ثابتلة أو ارتفعت بشلكل 
بسليط مقابل انخفاض سلعر الللرة، ما 
أبعلد التجلار علن املغاملرات العقارية إال 
يف حلاالت وجود شلقق بأسلعار مغرية 
أو اللرشاء بقصلد االسلتماك ال بقصلد 

التجارة.
ويف حديلث لعنلب بللدي، قلال محملد 
نصلور، وهلو تاجر عقلارات ملن مدينة 
مزرعلة  رشاء  على  "أقدملت  تلبيسلة، 
بقصد االسلتثامر الزراعلي، وبعد رشائها 
الللرة  بلدأت  عندملا  بعتهلا،  بشلهرين 

بالرتاجلع".
املزرعلة  اشلرتى  أنله  التاجلر  وأوضلح 
 545 اللدوالر  رصف  سلعر  كان  عندملا 
للرة سلورية، بينلام باعهلا عنلد بلوغه 
عتبلة 610 للرات، واعتلر أنله تجنلب 
خسلارة بسلبب اسلتمرار تدهلور الللرة 
ألي  ميكلن  "ال  مضيًفلا،  السلورية، 
اسلتثامر أن يعّوض خسلارة فلرق العملة 

كبلرًا". كان  مهلام 
وأشلار أبلو محملود، وهو صاحلب محل 
تجلاري يف الرسلن )تحفلظ على نرش 
اسلمه الكاملل(، لعنلب بللدي، إىل أنله 
للرة  مليلون   15 مقابلل  محلله  بلاع 
دوالر، يف  أللف   11 نحلو  أي  سلورية، 
نيسلان امللايض، يف حلن كان بإمكانه 
علرشة  مقابلل  امللايض  العلام  بيعله 
مايلن للرة سلورية، ملا يعلادل نحو 
13 أللف دوالر، حينهلا، ملا يعني أن أي 
حركلة يف سلوق العقارات باتت تشلكل 

مخاطلرة كبلرة للتجلار.

وفرة المعروض وتراجع قيمة الليرة 
يجمدان سوق العقارات بريف حمص الشمالي

الدمار الذي خلفه قصف الطيران الحربي لمدينة الحولة بريف حمص الشمالي - 22 آب 2017 )عنب بلدي(

لحوم دجاج في أحد المسالخ بمدينة درعا - 2019 )عنب بلدي(

عنب بلدي - درعا

ملن منلزل إىل آخر، يدور رجلال العائلة 
على قريباتهلم خال األيلام األخرة من 
شلهر رمضان، حامللن الطعلام كداللة 
على صللة الرحلم واإلعانلة، يف تقليلد 
يقترص على أهلايل الجنوب السلوري، 

ويقلاوم تغّر األحلوال وتبلّدل الزمن.
رمضلان  خلال  درعلا  أهلايل  يلتلزم 
نسلاء  ليسلاعدوا  "العنايلا"،  بزيلارات 
العائللة، حن يوزعلون عليهلن الدجاج 
املذبلوح، فيؤّمنلون لهن وجبات رئيسلة 

رمضلان.  يف 
و"العنايلا" يف اللهجلة املحكيلة ألهايل 
القريبلة  وهلي  "عنيلة"،  جملع  درعلا 
أو  الثانيلة،  أو  األوىل  الدرجلة  ملن 
بصللة  الرجلل  بهلا  يرتبلط  سليدة  كل 
تجعلل لله فضلًا عليله أو عطًفلا منله 
عليهلا، كالبنلات واألخلوات، أو العلامت 
األخريلات  القريبلات  أو  والخلاالت، 

الشلخصية. الروابلط  بحكلم 
يتوقلف  مل  الحلايل،  رمضلان  وخلال 
أهلايل درعا علن تقليلد توزيلع الفروج 

بتقليلد  املسلمى  القريبلات،  على 
يف  أسلعاره  ارتفلاع  رغلم  "العنايلا"، 

السلورية.  األسلواق 

صلة رحم 
تنطللق فكلرة مسلاعدة "العنايلا" ملن 
غّصلة األب لبناتله وقريباتله اللايت قد 
ال يسلتطعن أن يأكللن مام يلأكل فيبادر 
تلراث  وفلق  لهلن،  الطعلام  بتقديلم 

السلوري. الجنلوب 
ولتقليلد "العنايلا" أهميلة خاصة تفوق 
التكلفلة املادية، وهو يعكس أثرًا نفسليًا 
إيجابيًلا ناجاًم علن اهتامم األهلل بصلة 
الرحلم، كلام يسلهم يف تخفيلف العبء 
السليدات،  بعلض  كاهلل  علن  امللادي 
خاصلة أن مثلن كيلو الدجلاج وصل إىل 
1400 للرة سلورية، بحسلب ما رصده 

مراسلل عنلب بلدي.
وكان املجللس االستشلاري للدواجن يف 
سلوريا حدد سلعر الفلروج قبلل الذبح 
ملا  بحسلب  سلورية،  للرة  بلل1200 
نرشتله وزارة التجلارة الداخلية وحامية 
املسلتهلك، علر صفحتهلا الرسلمية يف 

“فيس بلوك”، يف 17 ملن آذار املايض.
ارتفاًعلا  الفلروج  أسلواق  وشلهدت 
ملحوظًلا خلال العلام الحلايل مقارنة 
باألعلوام السلابقة، وبلدأ االرتفلاع ملع 
تتعللق  ألسلباب  الشلتاء  فصلل  حللول 
بتكاليلف اإلنتلاج، ونفلوق أعلداد كبرة 

ملن الطيلور بسلبب بلرودة الجلو.
وبحسلب آخلر تحديث ألسلعار الفروج، 
اللذي حددتله وزارة التجلارة الداخليلة 
وحاميلة املسلتهلك يف حكوملة النظام، 
كيللو  بللغ سلعر  امللايض،  يف شلباط 
آالف  ثاثلة  نحلو  الدجلاج  رشحلات 
و200 للرة، بينلام كان سلعرها ألفلن 

و650 للرة سلورية.
كلام ارتفع سلعر كيلو الفلروج املذبوح، 
ملن أللف و650 للرة، إىل ألفن و200 
للرة، وبللغ سلعر الفلروج الحلي ألًفلا 

لرة. و475 

اإلنتاج والدوالر مسؤوالن
درعلا،  يف  الدواجلن  لجنلة  رئيلس 
املقلداد،  وهيلب  البيطلري  الطبيلب 
ربط ارتفلاع األسلعار بارتفلاع تكاليف 

مسلتلزمات اإلنتلاج، وأكلد أن امللريب ال 
عاقة لله بارتفاع األسلعار إمنلا العامل 
األسلايس هلو ارتفلاع تكاليلف الرتبية، 
بحسلب ملا نقلتله صحيفلة "ترشيلن" 

الحكوميلة.
لغلرف  الفنلي  املستشلار  وأوضلح 
الرحملن  عبلد  سلوريا،  يف  الزراعلة 
قرنفللة، للصحيفلة، أن اضطراب سلعر 
العمللة املحلية تجلاه العملات األجنبية 

لله تأثر سللبي على تربيلة الدواجن، 
ألن معظلم مدخلات اإلنتاج مسلتوردة 

األجنبلي. بالقطلع  وتسلدد 
زيلادة  رغلم  األسلعار  ارتفعلت  كلام 
كبلر،  بشلكل  الفلروج  على  الطللب 
بحسلب ملا رصده مراسلل عنلب بلدي 
يف درعلا، اسلتجابة لتقليلد "العنايا"، 
شلهر  خلال  املحتاجلن  وملسلاعدة 

رمضلان.

"العنايا".. 
طقس رمضاني أصيل في درعا يتحدى غالء األسعار

ال تزال أسعار العقارات في ريف حمص الشمالي في مستويات متدنية جًدا مقارنة مع االرتفاع الذي تشهده في العاصمة دمشق ومراكز المحافظات 

بشكل عام، رغم االستقرار األمني نسبًيا بعد سيطرة قوات النظام على المنطقة بموجب اتفاق "مصالحة" برعاية روسية، منتصف عام 2018.
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عنب بلدي - إدلب

إدللب  ريفلي  يف  القلدم  كلرة  تنشلط 
رغلم  سلوريا،  غلريب  شلامل  وحللب 
العامليلة،  ودورياتهلا  بطوالتهلا  توقلف 
متجاهللة خطلر تفيش فلروس "كورونا 
وإجراءاتله   )19 )كوفيلد-  املسسلتجد" 

الوقائيلة.
مراقبلون ومنظلامت حقوقيلة وصحيلة 
لهلذه  محتمللة  خطلورة  ملن  حلذرت 
كان  حلن  يف  والتجمعلات،  األنشلطة 
ملنظميها ومرتاديها واملشلاركن فيها رأي 
آخر، حسلب مقابلات أجرتهلا عنب بلدي 

معهلم.
 

بطل في إدلب.. بطولة عفرين بانتظار 
العيد

قابللت عنلب بلدي شلخصن ملن اللجنة 
املنظملة لدورة كلرة القلدم الرمضانية يف 
عفريلن بريلف حللب، وقلاال إن البطوللة 
الصعوبلات  رغلم  اآلن  حتلى  نجحلت 

والحصلار املفلروض على املنطقلة.
وأثّلر الخلوف ملن تفيش الفلروس عى 
البطوللة بانخفاض علدد الفلرق املتوقعة 
ملن 60 إىل 24، والتلي قُسلمت إىل أربع 
مجموعلات، وانتهلت املرحللة األوىل ملن 
البطوللة التي تجلري مباراتها النهائية يف 
عيد الفطلر. كام انخفض عدد املشلجعن 
مقارنلة باالكتظلاظ اللذي شلهدته علام 

 .2019
 نبيلل عنقلر، أحلد منظملي دوري كلرة 
فريًقلا   24 إن  قلال  إدللب،  يف  القلدم 
الشلامل"،  "ملعلب  بطوللة  يف  شلارك 
نلادي  بلن  النهائيلة  املبلاراة  ولُعبلت 
"دير حسلان" ونلادي "عقربلات" الذي 
تُلّوج بهلا بلركات الرتجيلح، بعلد انتهاء 
الوقت األصلي بنتيجة التعلادل اإليجايب 

بهدفلن ملثلهلام. 
حضلورًا  النهائيلة  املبلاراة  وشلهدت 
جامهريًلا يقلدر بألفلي متفرج، بحسلب 
نلادي  كابلن  محملد،  إسلامعيل  قلول 
املبلاراة  يف  فلاز  اللذي  "عقربلات"، 

النهائيلة.
 

هل تتوقف األنشطة إن ُسجلت 
إصابات بـ"كورونا"

سلألت عنلب بللدي علن أسلباب تجاهل 

التحذيلرات الخاصة بفلروس "كورونا"، 
رغلم  الرياضيلة  األنشلطة  واسلتمرار 
توقفهلا عامليًا، وكانلت إجابلات املنظمن 
والاعبلن واملشلجعن تصلب يف أنله ال 
وجلود إلصابلات حتلى اآلن يف املنطقلة، 
لكنهم اختلفلوا حول إمكانيلة إيقاف هذه 

البطوللة إذا ُسلجلت إصابلات.
نلادي  كابلن  محملد،  إسلامعيل  وقلال 
تأخلذ  الفنيلة  اللجنلة  إن  "عقربلات"، 
حذرهلا ملن فلروس "كورونلا"، وبرأيه 
فلإن قلرار إيقلاف البطلوالت يعلود إىل 
اللجنلة املنظمة، واألفضلل أن تتوقف فور 

إصابلات. أي  تسلجيل 
وبلرأي جاسلم باشلان، وهو العلب فريق 
"قدامى نلادي عفرين"، فإن السلكان يف 
املنطقلة ال يحتمللون معانلاة أو تضييًقلا 
زائديلن فلوق ملا يعيشلونه، معتلرًا أن 
"الحيلاة مسلتمرة سلواء بوجلود كورونا 

أو بغيابله".
بينلام يلرى علادل منصلور، العلب نادي 
"دير حسلان" وصيلف بطولة إدللب، أن 
الرياضة مسلتمرة وتأيت يف املرتبة األوىل 
فوق كل االعتبلارات األخرى، وأن الفروس 

ال يؤثلر عليهم ألنهلم رياضيون.

تدابير وقائية.. هل تكفي؟
إىل  الرسلمية  املعابلر  جميلع  أُغلقلت 
املنطقلة، واقترص عملها على االحتياجات 
الخدميلة والتجاريلة بإجلراءات تنفذهلا 

املسليطرة. العسلكرية  الجهلات 
املؤقتلة"  السلورية  "الحكوملة  وأجلرت 
332 فحًصلا لحلاالت يشلتبه بإصابتهلا 
أيلار  ملن   5 تاريلخ  حتلى  بالفلروس، 
الحلايل، لكلن نتائلج الفحوصلات كانت 

"سللبية". جميعهلا 
بينلام تعملل اللجلان التلي تنظلم هلذه 
البطلوالت عى فحوصلات لاعبن، وعزل 
الجمهلور عن أرضيلة امللعلب، ولكن ذلك 
ملن  املشلجعن  وال  الاعبلن  يحملي  ال 

بة. اإلصا

رئيس لجنلة التحكيلم يف منطقة عفرين، 
"أبلو ماللك"، قلال إن اللكادر الطبي يف 
املنطقلة على تواصل دائلم ملع اإلدارات 
الازملة  الفحوصلات  ويجلري  الطبيلة، 
للحلاالت املشلتبه بهلا للتأكد من سلامة 

. بها أصحا
ويف إدللب، اتخذت اللجلان بعض التدابر 
األيلدي  غسلل  منهلا  الازملة،  الوقائيلة 
وتعقيلم بعلض أركان امللعلب، وخاصلة 

املناطق التي تامسلها الجامهر، بحسلب 
نبيلل عنقلر، أحلد منظملي البطولة يف 

ملدينة. ا

"الشبكة السورية لحقوق اإلنسان" 
تحّذر 

لحقلوق  السلورية  "الشلبكة  حلذرت 
اإلنسلان"، يف تقريلر نرشتله، يف 3 ملن 
أيلار الحلايل، ملن االكتظلاظ والتاصلق 
بن الجامهلر التي تتابع هلذه املباريات.

وقاللت الشلبكة، إن الصورة التلي نرُشت 
للجامهلر يف ملعلب كلرة القلدم بقريلة 
حزانلو بريلف إدللب الشلاميل، خالفلت 
املفلرتض  االحرتازيلة  اإلجلراءات  أبسلط 
اتخاذهلا بهلدف منلع انتشلار فلروس 

"كورونلا" بلن أفلراد املجتملع.
الوعلي  نلرش  مسلؤولية  أن  واعتلرت 
وفرض االلتلزام يقع على املجلس املحي 
والقوى املسليطرة يف املدينلة، كام أن عى 
الهيئلات الرياضيلة و"االئتلاف الوطني 
السلورية  واملعارضلة  الثلورة"  لقلوى 
بجميلع أجهزتها وهيئاتهلا اتخاذ خطوات 

الخصوص.  بهلذا  جديلة 
وشلددت عى نلرش هلذه الجهلات ثقافة 
الجسلدي  البيلت"، والعلزل  "خليلك يف 

واالجتامعلي، وإصلدار نلرشات وبيانلات 
تنفيذهلا  ومتابعلة  وتوعويلة،  إرشلادية 
حفاظًلا على سلامة أفلراد املجتملع من 

مخاطلر اإلصابلة والوفيلات. 

رغم توقفها عالمًيا.. 
كرة القدم تنشط في الشمال السوري

إدلب - إياد عبد الجواد

يف  املتكلررة  النلزوح  موجلات  ملع 
السلنوات املاضية إىل الشلامل السوري، 
حركلة  الشلامل  وقلرى  ملدن  شلهدت 
اقتصاديلة غلر مسلبوقة، إذ غصت قرى 
التجاريلة واملطاعلم  باملحلات  صغلرة 
وغرها ملن املحات الخدميلة، باإلضافة 
إىل حركلة إعلامر كبلرة نتيجلة توافلد 

إليهلا.  النازحلن 
قللب  الواقعلة يف  علروق،  كفلر  قريلة 
جبل باريشلا شلامل غلرب مدينلة إدلب، 
إحلدى هلذه القلرى التي شلهدت حركة 
اقتصاديلة ملع توافلد النازحلن إليهلا، 
الذيلن شلكلوا العاملل األهلم اللذي دفع 
السلكان إلنعلاش أعاملهلم االقتصاديلة.

أعداد النازحين مشجعة 
سلامر عبود نلازح من قرية معرشمشلة، 
رشق مدينلة معلرة النعلامن، وصاحلب 

مطعلم يف قريلة كفلر علروق، تشلجع 
على فتلح املطعلم قبلل مثانيلة أشلهر 
يف القريلة، رغلم صغرهلا نظلرًا للعلدد 
الكبلر ملن النازحلن الذيلن اسلتقروا 

. فيها
حركلة  إن  بللدي،  لعنلب  سلامر  وقلال 
اإلقبلال على املطعم جيلدة، مشلرًا إىل 
أنله عنلد نزوحله ملن قريتله مل يكلن 
لديله أي مورد سلوى علدة املطعلم التي 

أخرجهلا معله.
تواجله  سللبيات  ملن  سلامر  ويعلاين 
بحسلب  "الفاحلش"،  كالغلاء  عملله، 
تعبلره، وتفلاوت األسلعار بسلبب عدم 
اسلتقرار سلعر رصف الدوالر، الذي أدى 

إىل علدم اسلتقرار يف األسلعار. 
توافلد النازحلون إىل كفلر علروق ملن 
محملود  إليهلا  ووصلل  علدة،  مناطلق 
كان  اللذي  حللب،  ريلف  ملن  قطلاش 
ميتللك يف قريته محلًا للحلويلات تركه 
وراءه بعلد اقتحلام قوات النظلام القرية 

ونزوحله باتجلاه إدللب. 
مللدة  وصولله  بعلد  محملود  يعملل  مل 
شلهرين، وعند معرفته بأعلداد النازحن 
يف القريلة واملخيلامت املحيطة، تشلجع 

على فتلح محلل للحلويات. 
يف حديلث لعنلب بللدي، قلال محملود 
إن أغللب النازحلن يف القرية يعيشلون 
تحت خلط الفقر نتيجة النلزوح والبطالة 
وعلدم اهتلامم املنظلامت بهلم، مشلرًا 
الحلويلات  محلل  على  اإلقبلال  أن  إىل 
مرتبلط بتوزيلع املعونلات اإلغاثيلة عى 
النازحلن ملن قبلل املنظلامت، فعند كل 
توزيلع لإلغاثة تلزداد الحركلة التجارية 

يف األسلواق.
وبحسلب تقييم احتياجلات األمم املتحدة 
 83% فلإن   ،2019 لعلام  للسلورين 

منهلم تحلت خلط الفقر.

تنوع سكاني جاذب 
القريلة  إىل  الوافديلن  ملن  العديلد 

تجاريلة  أنشلطة  بلدء  إىل  بلادروا 
ورد  بحسلب  النلاس،  تخلدم  وخدميلة 
إىل  الوافديلن  أحلد  الحملوي  الديلن 
املنطقلة، اللذي قلال لعنلب بللدي، إنه 
بتأملن  ضعًفلا   الحلظ  قدومله  بعلد 
احتياجلات ومتطلبلات سلكان القريلة 
بشلكل عام، فرشائلح السلكان املتنوعة 
فيهلا تحتلاج إىل جهلود كبلرة لتلبيلة 
منطقلة  وللكل  املعيشلية،  االحتياجلات 
أو مدينلة علادات وتقاليلد وتنلوع يف 

تسلتهلكها.  التلي  واألطعملة  السللع 
أملر  االحتياجلات  تلبيلة  أن  وأضلاف 
ذاتهلا  املنطقلة  سلكان  قيلام  يتطللب 
بله، والتنلوع املوجلود يف كفلر عروق 
جلذب كثرين لبدء مشلاريعهم وسلهل 
األملر عليهلم، وأدى إىل نجاحهلم يف 
واملعيشلية.  الخدميلة  املجلاالت  شلتى 
كفلر  قريلة  على  األملر  يقتلرص  وال 
يف  ذللك  ياحلظ  وإمنلا  علروق 
أسلواق أي بللدة ملن بلدات "الشلامل 

تعبلره.  بحسلب  املحلرر"، 
وأملا محمد زيتلون ملن أبنلاء القرية، 
فأكلد لعنب بللدي أن الحركلة التجارية 
النازحلن  دفعلات  وصلول  قبلل 
املتتاليلة إىل القريلة والقلرى املحيطلة 
كانلت شلبه معدوملة، نظلًرا لقللة عدد 
السلكان وعملل أغلبهلم بالزراعلة ويف 

مهلن البنلاء. 
وملع النلزوح، ازداد علدد السلكان إىل 
علدد  ازديلاد  إىل  إضافلة  الضعلف، 
األملر  بالقريلة،  املحيطلة  املخيلامت 
اللذي أدى إىل حركلة تجاريلة من قبل 
ياحظلون  السلكان  وبلدأ  النازحلن، 
افتتلاح العديلد ملن املطاعلم واملحات 
والعيلادات  والصيدليلات  التجاريلة 
خدملات  تقلدم  ومحلات  الطبيلة 
وسللًعا مختلفلة، مشلرًا إىل أن القرية 
تشلهد أيًضلا ملع زيلادة عدد السلكان 
وارتفلاع إيجلارات املنلازل حركة إعامر 

"ال بلأس بهلا".

كفر عروق تنهكها الحرب وينعشها النازحون 

تكريم فريقي دير حسان وعقربات لحصولهم على المركز األول والثاني في بالمباراة النهائية لدوري نجوم الشمال في إدلب بملعب قاح - 3 أيار 2020 )عنب بلدي(

وضعت منظمة الصحة العالمية 
مجموعة قواعد احترازية لمنع العدوى 

بالفيروس، أبرزها:

- االلتزام بالنظافة الشخصية، وغسل 
األيدي جيًدا باملاء والصابون أو فركها 

بالكحول.
- تغطية األنف والفم عند العطس أو 
السعال باستخدام املرفق، أو مبنديل 

والتخلص منه.
- تجنب املالصقة الشديدة بأي شخص 
لديه أعراض أمراض تنفسية )ما صار 

يعرف الحًقا بالتباعد االجتامعي(.
- طهو الطعام جيًدا.

- تجنب التعامل غري اآلمن مع 
الحيوانات.
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عنب بلدي - ريف إدلب 

مراسلليها  علر  بللدي  عنلب  رصلدت 
وصلور مركلز جلر الشلغور، اكتظاظ 
باألشلخاص  الصحلي  الحجلر  غلرف 
معلاون  ملع  وتواصللت  املحجوريلن، 
الصحلة يف حكوملة "اإلنقلاذ"،  وزيلر 
األملر،  على  للوقلوف  عسلاف،  محملد 
الصحلي يف  الحجلر  فاعليلة  ومناقشلة 

مكتظلة.  غلرف 

محجورون "سليمون" 
معظلم  أن  بللدي  لعنلب  عسلاف  أكلد 
األشلخاص املوجوديلن يف املركلز، الذي 
دخلل الخدمة يف 10 من نيسلان املايض، 
"كورونلا"،  فلروس  ملن  "سلليمون" 
وال يحتاجلون إىل رعايلة طبيلة خاصلة، 

باسلتثناء مراقبلة صباحية ومسلائية من 
قبلل طبيلب املركلز، فيلام يتعللق بدرجة 
الحلرارة واألعلراض التنفسلية املحتمللة 

املرافقلة للفلروس.
اإلفطلار  وجبتلي  تقديلم  إىل  إضافلة 
والسلحور يف رمضلان حاليًلا، ووجبات 
اللرشب  وميلاه  رمضلان،  قبلل  عاديلة 
وغرهلا  املرشوبلات  وبعلض  النظيفلة، 

املتطلبلات. ملن 
كلام يجلري العملل على تثقيفهلم حول 
الجائحلة وسلبل الوقاية منهلا، باإلضافة 
إىل إلزامهلم بارتلداء الكامملات، وعلدم 
الغلرف  ملع  غرفلة  كل  نلزالء  اختلاط 

األخلرى. 
"العدد يبدو كبرًا نسلبيًا" وفق عسلاف، 
مرجًعلا السلبب إىل األعلداد "الكبلرة" 
الوافلدة إىل املركلز ملن الحلدود الرتكية 

بشلكل "غلر نظاملي"، مشلرًا إىل أن 
فاعليلة  على  يؤثلر  ال  الكبلر  العلدد 
الحجلر طامللا أن املوجوديلن يُحجلرون 
يف غرف مسلتقلة بشلكل تراتبي حسلب 
علدد األيلام، وال يُسلمح لهلم باالختلاط 

ملع نلزالء الغلرف املجلاورة. 

أعداد كبيرة تمنع إتمام مدة الحجر 
يف  الصحلة  وزيلر  معلاون  بحسلب 
حكوملة "اإلنقلاذ"، محمد عسلاف، فإن 
الحجلر يسلتمر مللدة 14 يوًملا، لكن من 
الصعلب الوصلول إىل هلذه امللدة حاليًا 
الكبلرة، لذللك يسلتمر  بسلبب األعلداد 
الحجر ألطلول ملدة ممكنة، تكلون غالبًا 
سلبعة أيلام أو أكلر، منوًهلا إىل أن أكر 
املحجوريلن حاليًا احتُجلزوا عى الحدود 
الرتكيلة ملدة يوملن أو ثاثة على األقل، 

قبلل تسللّمهم ملن الحلدود ونقلهلم إىل 
 . ملركز ا

يتسلع مركز جلر الشلغور ملئتي رسير، 
"ميكلن زيادتهلا قليلًا عنلد الحاجلة"، 
املتوقلع  ملن  كان  عسلاف،  وبحسلب 
الوافلدة  األعلداد  يسلتوعب  أن  للمركلز 
بشلكل جيلد، ولكلن األعلداد أكلر ملن 
إىل  أدى  اللذي  األملر  بكثلر،  املتوقلع 
واسلتدعى  كبريلن،  وازدحلام  ضغلط 
إنشلاء مركلز ثلاٍن يف بلدة كفلر كرمن، 
حكوملة  يف  الصحلة  وزارة  قبلل  ملن 
"اإلنقلاذ"، التلي تجهلز مركلزًا ثالثًلا مل 

يحلدد عسلاف ملكان إنشلائه. 

دور وقائي
علن اللدور اللذي تلعبله وزارة الصحلة 
التابعلة لل"اإلنقلاذ" يف مواجهة جائحة 
بسلبب  إنله  عسلاف،  قلال  "كورونلا" 
املدينلة،  يف  الصحلي  الواقلع  ضعلف 
تركلز عملهلم على سلبل الوقايلة "قدر 
اإلملكان"، ومنهلا حجلر القادملن عر 
الحلدود الرتكيلة، وفحص درجلة حرارة 
القادملن علر املعابر ملن مناطق ريف 
حلب الغريب، وعزل األشلخاص املشلتبه 
بإصابتهلم بالفروس ونقلهلم إىل أقرب 

مركلز صحلي لتقييلم حالتهم.
تعليلامت  وجلود  إىل  عسلاف  وأشلار 
حلال  يف  الطبيلة،  للكلوادر  خاصلة 
أحلد  عنلد  مشلتبهة  أعلراض  ظهلرت 
خاصلة،  غرفلة  يف  لعزلله  املحجوريلن 
وأخذ عينلات للفحلص، وإعلام الوزارة 
مبلارشة التخلاذ بقيلة اإلجلراءات تحت 

املبلارش. اإلرشاف 
إعلداد  تاريلخ  حتلى  تركيلا  وسلجلت 
إصابلة  و569  ألًفلا   135 التقريلر 
منهلا  متاثلل  "كورونلا"،  بفلروس 
للشلفاء 86 ألًفا و396 شلخًصا، وتويف 
ثاثلة آالف و689 شلخًصا، منلذ اإلعان 
علن أول إصابة يف 11 ملن آذار املايض. 

يف  رصلدت  بللدي  عنلب  وكانلت 
تقريلر سلابق اسلتمرار النشلاط “غر 
بوسلاطة  الحلدود،  على  الرشعلي” 
يتقاضلون  البلديلن،  بلن  مهربلن 
مباللغ لقلاء عمليلات إدخلال سلورين 
من تركيلا بعيًدا علن أعلن “الجندرما” 
ودون  الرتكيلة،  الحلدود(  )حلرس 

السلوري. الجانلب  ملن  ضوابلط 

ما فاعلية الحجر؟

مركز "جسر الشغور" للحجر الصحي مكتظ بالنزالء

وزارة الصحة التابعة لحكومة اإلنقاذ تجهز مركز عزل صحي في مدينة جسر الشغور 4 أيار 2020 )عنب بلدي(

عنب بلدي - ريف حلب

يف  نوعهلا  ملن  جديلدة  خطلوة  يف 
شلامل غريب سلوريا، أطلقلت مجموعة 
تحلت  خدميًلا  تطبيًقلا  الشلبان  ملن 
اسلم "هلوب هلوب"، يعلرض املتاجلر 
ملن  القريبلة  والصيدليلات  واملطاعلم 
املسلتخدم،  يحلدده  اللذي  العنلوان 
ويسلمح باسلتعراض البضائلع املتوفرة 
فيهلا، ويؤّملن املنتجلات التلي يختارها، 
تحديلد  بعلد  العنلوان  إىل  ويوصلهلا 

الطللب. تسللّم  وزملن  تاريلخ 
التطبيلق يف كانلون  العملل على  بلدأ 
الثلاين امللايض، بإنشلاء رشكلة مركزها 
يف مدينلة رسمدا شلاميل إدللب، مكونة 
ملن مجللس إدارة مؤللف ملن خمسلة 
ومديلر  للتطبيلق،  ومديلر  أشلخاص، 
وإعلان  دعايلة  ومسلؤويل  تجلاري، 
وإداري  برمجلة،  ومتابلع  وتصميلم، 

ملايل،  ومسلؤول  بيانلات،  إدخلال 
التطبيلق،  ملكاتلب  ومنسلق  ومحاسلب، 

للطلبلات. موزعلن  إىل  باإلضافلة 

مواكبة التطور
سلوريون  مهندسلون  التطبيلق  برملج 
بالتعلاون ملع رشكلة تركيلة السلتكامل 
عمليلة تفعيلل املخلدم، ورفلع التطبيلق 
إىل متجلر "جوجل" لتطبيقلات الهاتف 

املحملول. 
وانطلقلت فكلرة التطبيلق ملن الحاجلة 
سلوريا،  إىل  جديلدة  أفلكار  إلدخلال 
وتخفيلف  التطلور،  عجللة  ومواكبلة 
معاناة النلاس من االزدحلام، إضافة إىل 
زيادة فلرص العملل ملن إدارة وإرشاف 
وعملل على األرض، خاصة بعد انتشلار 
املسلتجد"  "كورونلا  فلروس  جائحلة 
)كوفيلد- 19(، بحسلب ملا قالله مديلر 
البلاب،  مدينلة  يف  امللرشوع  مكتلب 

إبراهيلم منصلور، لعنلب بللدي. 
آليلة عملل التطبيلق تبلدأ من اسلتقبال 
الطللب إلكرتونيًلا ومعالجته علن طريق 
امللوزع  يعملل  ثلم  املعنيلن،  املنسلقن 
املختلص، بعد تلقيله الطلب املسلند إليه، 
على إمتلام عمليلة توصيلل الطللب إىل 
املخصصلة  الناريلة  بدراجتله  العميلل، 
صحيًلا  واملجهلزة  الطلبلات  لتوصيلل 
لذللك، واملجهلزة أيًضلا بلأدوات حافظة 

واللرودة.  للحلرارة 
مدينلة  يف  مناطلق  التطبيلق  ويخلدم 
إدللب ومدن سللقن ورسملدا والدانا يف 
ريفهلا، ومدينتلي البلاب واعلزاز بريف 
ملناطلق  توسلعية  خطلط  ملع  حللب، 

أخلرى.

ما رأي المستخدمين؟
يلقى التطبيق تشلجيًعا من مسلتخدميه، 
وخاصلة يف ظلل املخلاوف ملن تفيش 

فلروس "كورونلا"، ويلرى ماللك خبي 
املقيلم يف البلاب، أنله "رائع جلًدا" ألنه 
يسلاعد على تقليلل كثافلة االزدحام يف 

األسواق.
لكن مالك يشلر إىل بعض "السللبيات" 
يف التطبيلق متعلقة بالجانلب الرمجي، 
أنله مل يسلتطع طللب  ويلضب مثلااًل 
لعلدم  البطاطلا  ملن  كيللو  ملن  أكلر 
وجلود خيار متلاح لطللب أوزان معينة، 

فأُجلر على تكلرار الطللب مرتن.
والحلول لهذه السللبيات تكمن بتحسلن 
وتدريلب  للتطبيلق،  الرمجلي  الجانلب 

الفريلق أكلر، ملن وجهلة نظره
منلر املعلرواي صاحب متجلر منظفات 
اسلتخدام  جلرّب  البلاب،  مدينلة  يف 
العلام  بدايلة  إطاقله  بعلد  التطبيلق 
الحلايل، ووصل طلبله برعة مناسلبة، 
لعنلب  حديلث  يف  قالله  ملا  بحسلب 
بللدي، مؤكلًدا أن التطبيق يوفلر "التعب 

مثلل  املنتجلات  لتأملن  والبنزيلن"، 
والدجلاج  الغذائيلة  وامللواد  املنظفلات 
بسلعر  املنزليلة  والللوازم  والعصائلر 

السلوق. 
يلرى منلر أنله ملن الجيلد أن يضيلف 
القامئون عى التطبيلق املنتجات األخرى 
كاملفروشلات  السلوق  يف  املوجلودة 
جميلع  ليلبلي  الكهربائيلة،  واألدوات 
احتياجلات املواطنن وهلم يف منازلهم. 
الخاللد  محملد  املسلتخدم  يقيّلم  كلام 
التطبيلق بل"الجيد" بعلد تجربته لطلب 
وجبلة وصللت خلال عرشيلن دقيقلة 
إىل املنلزل، ويلرى أنله يوفلر "جهلًدا 
يف  خاصلة  املسلتخدم،  على  كثلرًا" 

العملل. أوقلات 
على  القامئلن  ملن  محملد  ويطللب 
التطبيق توفلر خيارات وخدملات أخرى، 
مثلل توصيلل األدويلة حتلى إىل مناطق 

أوسلع ملن األماكلن التلي يغطيها. 

تطبيق "هوب هوب".. 
وسيط إلكتروني لتوصيل الطلبات

في إطار اإلجراءات المتبعة لمواجهة انتشار جائحة فيروس "كورونا المستجد" )كوفيد- 19( التي تتخذها الجهات الطبية الفاعلة في مناطق شمال غربي 

سوريا، أنشأت وزارة الصحة التابعة لحكومة "اإلنقاذ" المسيطرة على محافظة إدلب، مركز حجر صحي احترازي، في مدينة جسر الشغور.

العزل الطبي والحجر الصحي.. 
ما الفرق بينهما؟

يُعترب الحجر الصحي إجراًء 
احرتازيًا للوقاية من جائحة 
فريوس "كورونا" باحتجاز 

أشخاص أتوا من أماكن 
انترشت فيها الجائحة وال 

تظهر عليهم أعراض اإلصابة 
بالفريوس، وذلك لفرتة 14 

يوًما للتأكد من عدم إصابتهم. 
أما العزل الطبي فهو عزل 
أشخاص أُثبتت إصابتهم 

بالفريوس يف مراكز خاصة، 
لتجنب نقلهم العدوى 

ألشخاص سليمني يف 
املجتمع. 
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المصدر: مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية ومنظمة "الصحة العالمية" - 6 أيار 2020

عنب بلدي- إدلب 

أوقف قسلم االتحلاد األورويب يف منظمة 
إيصلال  علن  املسلؤولة  “كومينكلس”، 
منحلة التعليلم، الدعلم اللذي كان يقدمه 
ملديريلة الرتبيلة والتعليلم يف محافظلة 
إدللب، واملخصلص لدفع رواتلب املعلمن 
الحلايل  اللدرايس  العلام  بدايلة  ملع 

.2020  2019-
وسلبب انقطلاع الرواتلب واألجلور أزمة 
ماديلة لدى املدرّسلن املسلتمرين بالعمل 
"علن بُعلد" منلذ 30 ملن آذار امللايض، 
ملع تعليلق اللدوام يف امللدارس كإجراء 
احلرتازي للوقايلة من فلروس "كورونا 
دفلع  ملا   ،)19 )كوفيلد-  املسلتجد" 
مديرية الرتبية إلنشلاء صنلدوق تعاوين 
ملسلاعدة الكلوادر املتطوعلة فيهلا، بعلد 
"عجزهلا" علن تأملن الدعلم لهلم ملن 
والجهلات  امللدين  املجتملع  منظلامت 

 . ألممية ا
يف  صفحتهلا  علر  املديريلة  وقاللت 
"فيس بلوك"، يف 7 من أيلار الحايل، إن 
الصنلدوق موجله ملدريّس الحلقلة الثانية 
واملرحللة الثانوية، واملوجهلن الرتبوين 
والباللغ  املتطوعلن  واالختصاصيلن، 

عددهلم ثاثلة آالف و900 ملدرّس. 
الصنلدوق  واردات  "الرتبيلة"  حلددت 
ملن رسلم التعلاون السلنوي التطوعلي 
بقيمة علرشة دوالرات من امللدرّس املعّن 
"بشلكل غر ملزم"، باإلضافة إىل نسلبة 
%30 ملن "التعاون والنشلاط املدريس" 
وملن  الداخلي،  النظلام  وفلق  املحلدد 

الترعلات وواردات النلدوات املدرسلية.

عشرة دوالرات تثير الجدل 
اإلعلان أثلار جلداًل بلن معلملن انتقد 
بعضهلم القلرار، وطالبلوا الرتبية بنرش 

أسلامء املدرّسلن املتطوعن املسلتفيدين 
ملن هلذا الصندوق. 

املعلملة لونلا عبلد الرحملن، العامللة يف 
إحدى ملدارس مدينلة إدللب، علّقت عى 
انقطعلت  الرواتلب  إن  قائللة،  اإلعلان 
علن معلملن لعلدم دفعهلم ملا قيمتله 
علرشة دوالرات أمريكيلة، متهملة الرتبية 
الترعلات  إعطائهلا  وعلدم  بل"الرقلة 

للمعلملن". 
هبلة  "الحريلة"،  ثانويلة  مديلرة  لكلن 
طرشلة، أبدت اسلتغرابها ملن التعليقات 
على اإلعلان، وكتبت "جميعنلا نعلم أننا 
يف حاللة حلرب، ويجلب علينا مسلاندة 
بعضنلا حتى ولو بليشء قليل ملن راتب 
يف األصلل قليل"، وأشلارت إىل أن الترع 
مببلغ علرشة دوالرات فكلرة جيدة، ودعت 

للمحاوللة ألن "األملر يسلتحق الترع". 
مدرسلة  مديلر  الرحملون،  سلاري 
"معراتلة" مبخيلم يف بلدة كلي شلاميل 
إدللب، اعلرتض يف بادئ األملر عى قرار 
إنشلاء الصنلدوق، لكلن عند استفسلاره 
ملن الرتبية عنله وعلمه أن القلرار يطبق 
بشلكل "غلر مللزم"، تبلن له أنله كان 
رضوريًلا وجاء متأخلرًا، وقلال إن القرار 
مطبلق منذ فلرتة، إذ تُؤخذ ملن راتب أول 
تعيلن للمعللم علرشة دوالرات، ومُتنلح 

للمدرّسلن املتطوعلن. 
أن  بللدي  لعنلب  حديثله  يف  وأضلاف 
كل ملدرّس يف مجّملع إدللب التعليملي 
ومجملع أريحلا ُمنلح مبلغ مئتلي دوالر 
للمدرّسلن  مُينلح  ومل  السلنة،  كل  علن 
أن  إىل  بعلد، مشلرًا  يف مجملع حلارم 
االعرتاض على القرار كان بسلبب اللبس 

يف فهمله. 

ما األسباب وراء إنشاء الصندوق؟
تلقلاء  ملن  يترعلون  "األشلخاص 

نتخلذ  وال  أحلد،  أي  نللزم  وال  أنفسلهم، 
أي إجلراء عقلايب بحلق العامللن الذين 
مديلر  رد  الجمللة  بهلذه  يسلهمون"،  ال 
اللله  إدللب، عبلد  الرتبلوي يف  املجملع 

املثلار. الجلدل  على  العبلي، 
وأكد لعنلب بلدي أن صنلدوق "التكافل" 
املنشلأ هو صندوق تطوعي غلر إلزامي، 
املتطوعلن  املدرّسلن  دعلم  إىل  يهلدف 
إقبلال  "ويوجلد  املسلتطاع"،  "بالقلدر 
التلزام  كبلر ملن األسلاتذة يلدل على 

أخاقلي ملع زمائنلا املتطوعلن".
مدير املكتلب اإلعاملي يف مديرية تربية 
إدللب، مصطفى الحلاج عي، قلال لعنب 
بللدي إن فكلرة الصندوق جلاءت بعد أن 
فاجلأت منظملة "كومينكلس" املعلملن 
بإيقافهلا الدعلم علن أغلبهلم، واقتصاره 
على أربعلة آالف ومئة معللم، ففي حن 
توقفلت املنحلة األوروبيلة، بقيلت املنحة 
الرواتلب  وتعطلي  جاريلة،  األمريكيلة 

الحلقلة األوىل. فقط مللدريّس 
وأضلاف أن الرتبيلة جمعلت أكلر ملن 
آالف معللم متطلوع،  أربعلة  إىل  ثاثلة 
تحلت  امللدارس  جميلع  كانلت  عندملا 
إرشافهلا، والتلي كان عددها قبلل الحملة 
الروسلية عى إدللب يف نيسلان 2019، 

مدرسلة.  1194
واملعلملون املتطوعون عمللوا حتى نهاية 
بسلبب  اختتلم  اللذي  اللدرايس  العلام 
جائحلة "كورونلا" "بتطلوع كامل دون 
أي أجلر"، لذلك قررت الرتبيلة باإلجامع، 
الرتبيلة،  وفًقلا لتصويلت أجلراه مديلر 
حسلن شلوا، إنشلاء الصندوق، بإرشاف 
منظلامت  وبقيلة  الحلرة"  "النقابلة 

املجتملع امللدين.
وأكلد الحلاج علي عى وجود سلجات 
يخلص  مبلا  عنهلا  سليعلَن  وأوراق 
الصنلدوق  و"سليكون  الصنلدوق، 

متاًحلا للرؤيلة ملن قبلل الجميلع ملع 
املصداقيلة". ملن  كثلر 

 
ماذا عن "التعاون والنشاط"؟

أن  إىل  الصنلدوق  إنشلاء  قلرار  يشلر 
وارداتله هي نسلبة %30 ملن "التعاون 
والنشلاط امللدريس" املحدد وفلق النظام 
وواردات  الترعلات  وملن  الداخلي، 

املدرسلية. النلدوات 
املكتلب  مديلر  أوضلح  ذللك،  وحلول 
إدللب،  تربيلة  مديريلة  يف  اإلعاملي 
"التعلاون  أن  علي،  الحلاج  مصطفلى 
الفئلة  يُؤخلذ حسلب  علادة  والنشلاط" 
العمريلة ملن الطاب، ملع وجلود إعفاء 

. لبعضهلم

ملن  والنشلاط"  "التعلاون  ويُجملع 
قبلل إدارة املدرسلة، وكان يُلرصف على 
ويتفلاوت  الطلاب "بشلكل حلرصي"، 
بلن 500 و1500 لرة سلورية، حسلب 
الفئة العمريلة والحلقة الدراسلية، ووفق 
واملنطقلة  لألهلايل  املعيليش  الوضلع 

الجغرافيلة.
أعفلت  املنظلامت  بعلض  أن  إىل  ونلّوه 
والنشلاط"،  "التعلاون  ملن  األهلايل 
اللذي ُجملع خلال هلذا العلام لصندوق 
الرتبيلة، بهلدف ترميلم امللدارس ورشاء 
الطلاب،  لتدفئلة  امللازوت شلتاء  ملادة 
بينلام سليقتطع ملا نسلبته %30 منله 
ليلوزع عى املعلملن املتطوعلن، "دون 

الطلاب".  على  يشء  إنقلاص 

معلمون متطوعون في إدلب.. 
مبادرة صندوق تعاوني لدعمهم

معلم في إحدى مدارس ريف إدلب - 2019 )عنب بلدي(

https://www.enabbaladi.net/archives/346233#ixzz6M03ikzHw للمزيد
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أسامة آغي

حني رسم حافظ األسد، مؤسس 
دولة االستبداد يف سوريا، خارطة 

لدميومة حكمه، استطاع فهم تكوين 
املجتمع السوري من جهة، وفهم 

أنظمة الحكم العربية وتناقضاتها، 
فارتأى أن يقوم حكمه عىل ثالث 
ركائز، هذه الركائز متثلت بأضالع 

مثلث متساوي األضالع.
الضلع األول هو فرض هيمنة حكم 

عسكري/ أمني، وهذا ما فعله حافظ 
األسد، حني أنشأ عدًدا كبريًا من 

األجهزة األمنية، التي أراد لها التدخل 
والهيمنة يف كل مفاصل الحياة 

العامة يف البالد، ووضعها يف دائرة 
تنافس عمل، ومهام، ومراقبة بعضها 

بعًضا، إىل جانب مراقبة املجتمع.
الضلع الثاين يف مثلث االستبداد، 

متّثل باحتكار االقتصاد ببواباته 
الكربى، وهذا يعني تنمية الرثوة 

بطرق غري قانونية، وتحويل "القطاع 
العام" إىل بقرة حلوب لخدمة هذا 
النظام، والسامح لغاسيل األموال 

بالسيطرة عىل مناحي االقتصاد 
السوري يف قطاعاته الكربى، 

مثل االتصاالت والبنوك والرشكات 
القابضة والنقل وغريها كثري، أي 

احتياز سالح االقتصاد. 

الضلع الثالث يف مثلث االستبداد 
السوري هو الحاضنة الشعبية، هذه 

الحاضنة كانت برأي حافظ األسد 
طائفته الدينية، التي ينتمي إليها، 

وهذا يعني فسح املجال لهذه الطائفة 
بالتورط من خالل انتهاك حقوق بقية 

مكونات املجتمع السوري.
مثلث السيطرة السياسية والهيمنة 

االجتامعية، كان يجد تربيره لدى 
النظام من خالل االختباء خلف 

شعارات ذات طابع وطني وقومي 
تحرري، يف وقت كانت مامرسته 

السياسية واالقتصادية واالجتامعية 
تسري عكس شعاراته، وهذا تناقض 

جوهري يف بنية النظام، ما يسمح 
بانتقال هذا التناقض إىل مستوى الرصاع.

الثورة السورية التي تفّجرت عام 
2011، كانت ذات هدف واضح 

وجيل، متّثل بشعاراتها، التي تريد 
دولة دميقراطية تداولية، وتريد 
حريات متكاملة ويف مقدمتها 

الحريات السياسية، وهذا يعني بفهم 
النظام تفكيك مثلث ركائز حكمه 

االستبدادي، وهو أمر أرعبه، ودفعه 
لسحق هذه الثورة، دون التفكري ولو 

للحظة واحدة برضورة تقديم تنازالت 
سياسية واقتصادية ملصلحة املجتمع 

وبناه املختلفة.
النظام االستبدادي القائم عىل الركائز 

الثالث، يدرك متاًما أن خسارته ألي 
من أضالع مثلثه االستبدادي، تعني 

احتامل انفراط حكمه وهيمنته، 
ولهذا عمل عىل متتني لحمة عمل 

األضالع الثالثة بشتى الوسائل 
والطرق.

كانت أوىل هذه الطرق، وضع 
املنتفعني من نظام حكمه االستبدادي 

الفاسد يف مواجهة استحقاقات 
ما اكتسـبوه، عرب حاميته لهم، 

االقتصادي،  لنشاطهم  وتسهيالته 
الذي يتسم يف غالب األحيان برشاكته 

الخفية فيه، وهذا يعني استخدم 
الرثوة املنهوبة وغري الرشعية من 

أجل الدفاع عنه للنهاية.
مل يدر ببال النظام، أن الثورة 

التجدد  السورية قادرة عىل 
التي  الحالة،  واالستمرار، وهذه 
امتدت وال تزال ألكرث من تسع 

سـنوات، عملت عىل خلخلة أضالع 
ركائز  النظام، وخلخلة  حكم 

واملجتمع  الدولة  سيطرته عىل 
السوريني، وهو أمر انتقل إىل 
صيغة نزيف حقيقي يف جسـد 

الحاضنة الطائفية، التي اسـتفادت 
مـن بعض فتات النظام، مقابل 

القبـول بتقديم أبنائها أضحيات 
والقهر  االستبداد  الستمرار حكم 

االجتامعي، دون حساب العتبارها 
النسيج  مكونًا من مكونات 

السوري.
نزيـف الطائفة التي ينتمي إليها 

النظام، عرّب بالرضورة عن نزيف 
الضلع العسـكري األمني يف مثلث 
النزيفني  ولكّن  االستبداد،  سيطرة 

مل يؤديـا إىل خلخلة نهائية ملثلث 
السيطرة.

الخلخلة الحقيقية سـتأيت من داخل 
بنيـة النظام االقتصادية، التي انبنت 
عىل الفسـاد والعمليات االقتصادية 

الدولية،  القوانني  لرشعة  املخالفة 
ومـن هذه العمليات تجارة املخدرات 

التي كانت تتـم عملية زراعة نباتاتها 
املخـدرة يف البقاع اللبناين وبرعاية 
حليفـه "حزب الله" اللبناين، وكذلك 
عمليات تهريب األسـلحة، وعمليات 

غسـيل األموال القذرة الناتجة عن 
العمليـات االقتصادية غري القانونية.

للنظام  االقتصادية  البنية 

بنية  السوري هي  االستبدادي 
مغلقـة عليه، ولهذا حني وصل 

الرصاع السوري إىل عتبة تشابك 
والدولية يف  اإلقليمية  األجندات 
مجراه، وتّم فرض عقوبات عىل 
نشاطه، وآخرها قانون "قيرص" 

األمرييك الشـهري، فإن هذه البنية 
سـتتآكل برسعة، وتنشأ بني أذرعها 

رصاعات السيطرة، ال سيام أن 
املسيطرتني يف الرصاع  القوتني 

السوري من جهة النظام هام 
القوة الروسية وما متثله من مصالح 

اسرتاتيجية ومرحلية، وكذلك القوة 
اإليرانية وما متثله من مصالح تتناقض 

مع مصالح روسيا يف هذا البلد.
ولفهم األمر أكرث، فإن الرصاع 

املحتـدم بني تيار زعيم االقتصاد 
السوري غري الرشعي رامي مخلوف، 

وممثـيل الهيمنة اإليرانية من آل 
األسد، هو رصاع انتقل إىل داخل 

بنية النظام االقتصادية والسياسـية 
بسـبب تراجع قبضته عىل الحكم 

واإليرانية. الروسية  القوتني  ملصلحة 
الرصاع الحايل بني رامي مخلوف 
وآل األسد، هو رصاع بني النفوذ 
اإليراين الذاهب إىل مواجهة مع 

الرويس،  الغرب وإرسائيل، والنفوذ 
الـذي يتجه إىل صفقة مع الغرب. 

هذا الرصاع وصل إىل مرحلة 
االقتصادي  باملعنى  العظم  كرس 

والسيايس، وهو يرتّب عىل الطرفني 
اسـتحقاقات مرحلة مقبلة، عرّب 
الرويس، فالدميري  الرئيس  عنها 

بوتـني، يف ندوة صحفية قال فيها، 
"إن روسـيا ليست حامية لنظام 
األسد"، وهذا يختلف مع جوهر 

السياسـة الروسية، التي استخدمت 
"الفيتو" أكرث من عرش مرات يف 
مجلـس األمن حامية لهذا النظام. 

وفـق هذه الرؤية، ميكننا القول، إن 
مرحلة جديدة يف الرصاع السوري 

بدأت تشـّق طريقها، هذه الطريق 
ترتكـز عىل تفكيك مثلث ركائز 

حكم نظام آل األسـد. ولهذا لن يقف 
هذا الرصاع داخل بيت النظام، إال 
مبحاولة كل طرف فيه االنتصار 

عىل الطرف اآلخر.
االنتصـار هنا ليس انتصار رامي 

مخلوف أو انتصار آل األسـد، فهؤالء 
خرسوا الرصاع ملصلحة أجندات 
والدوليني. اإلقليميني  املتدخلني 

االنتصار هنا سـيكون انتصاًرا ألحد 
تياري الهيمنة العسـكرية والنفوذ 
السيايس، روسيا أو إيران، ولذلك 

فالخارس األكرب يف معادلة هذا 
الرصاع هو الشعب السوري، الذي 

قامر نظام استبدادي برثواته 
واسـتقالله مقابل وهم بقائه يف 

الحكم. سّدة 
النظام بركائزه الثالث يف طور 

تفككه النهايئ، وهذا ما ظهر جلًيا 
يف الترصيحات الروسية، وآخرها ما 

تحدث به بوتني. ولذلك ميكن لقوى 
التغيري يف سوريا، بغض النظر عن 

اتجاهاتها األيديولوجية، البحث 
مع رشكاء محتملني بني املكونات 

السورية األخرى، ممن مل يتورطوا 
بقتل ونهب الشعب السوري، لرسم، 

أو املشاركة برسم خارطة طريق، 
تنهي االحتالالت األجنبية، وتعمل عىل 

بناء دولـة مواطنة بحٍد مقبول، ما 
دام النفوذ الخارجي ال يزال سـاري 

الفعـل والوجود يف هذه املرحلة.
بقي أن نقول، إن نظام االسـتبداد 
يلفظ أنفاسـه األخرية، وإن تغيريًا 

قادًما سـيحدث ولكن ليس كام 
أراده السـوريون، بل سيكون تغيريًا 

فاعليه.   يشبه 

ابراهيم العلوش

يف حني يهدي بشار األسد زوجته 
لوحـة بثالثني مليون دوالر تكرميًا 

لها عىل مسـاندتها له يف تدمري 
سـوريا، تظل لوحة علبة الرسدين 

الصفراء هاجس السوريني يف زمن 
التي  الجوع والحصار واالنتصارات 

النظام. يّدعيها 
ورغم أن لوحة األسد قد أثارت 

خالًفـا عائلًيا مع رامي مخلوف، 
فـإن لوحة علبة الرسدين مل يلتفت 

إليهـا أحد، علاًم أنها صارت جزًءا 
من الرتاث السوري، حيث تُكّدس 

يف أزمنة الحصار اعتباًرا من 
إشاعات  حتى  الثامنينيات  مذابح 
النيزك القادم لرضب سوريا إبان 

رصاع حافظ ورفعت األسد، 
مروًرا باإلفالس الكبري يف نهاية 
الثامنينيـات، عندما عقدت لجنة 

بني  اتفاًقا  الروسية  املصالحة 
األخوين حافظ ورفعت، مقابل أن 

يتم إهداء األخري موجودات املرصف 

املركزي السوري حرًصا عىل األمن 
واألمان وخلود العائلة يف موقع 

السلطة!
وارتفعت أسهم علبة الرسدين يف 
أثنـاء الحصارات الالمتناهية التي 
فرضهـا النظام منذ بدء الثورة يف 
غوطة دمشق وريفها، ويف درعا 
وحمص، وصارت حلاًم صعًبا مع 
إذ انترص الربغل  تشديد الحصار، 

الربية وظلت علب  وحشائش 
الرسدين مأسورة عىل حواجز 

الله"! النظام و"حزب 
ومع استرياد تنظيم "الدولة 

الذي  الطاقة  اإلسالمية" مرشوب 
الرسمي  كان مبثابة املرشوب 

للتنظيـم وملقاتليه، وافقت اللجان 
الرشعية يف التنظيم عىل اسـتهالك 
الرسديـن باعتبار أن علبته ال تزينها 

رسـوم التامئم التي جاء التنظيم 
تلك  وتأكدت  ملنعها!  خصوًصا 

اللجان بأن استهالك الرسدين، من 
قبـل العوام، ال يعرقل أبًدا قيام دولة 

البغدادية! الخالفة 
ميتـد تاريخ علبة الرسدين عميًقا 

يف التاريخ املعارص للطعام يف 
سـوريا، فمنذ السبعينيات كانت 
الصفراء منترشة  الرسدين  علب 

يف البقاليـات، وكانت تنتظم فوق 
بأعمدة مرتاصة عىل  بعضها 

الرفـوف الخلفية منًعا لتعرضها 
للشـمس التي قد تتسبب بانتفاخها 

وفسـاد سمكها الصغري السابح يف 
بركة املـواد الحافظة التي تحيط به 

داخل العلبة!
وتطورت صناعة الرسدين لتأيت 

محتوية عىل قرن فليفلة غري مألوف 
يف صغره ويف شدة حدته الالذعة، 

وكأمنا أصبح مستشار الرشكة 
املنتجة للرسدين أحد أبناء إدلب، 

املدينة املشهورة بالفليفلة وبتخزينها 
واستهالكها بشكل مفرط.

وتغريت ألوان علبة الرسدين من 
األصفر الكّموين إىل األحمر وإىل 

األزرق، وكانت دامئًا تحتوي مفتاًحا 
معدنًيـا طوياًل يفتحها بهدوء 

وسـكينة تتناسبان مع جوع الزبون 
الفقـري ومع خلو مائدته من أصناف 

الطعام األخرى، عدا سـلطة الخيار 
والبنـدورة أو فحل البصل اليابس!

اليوم يف حصار "كورونا" عاد 
الرسدين كنًزا يتيح لنا أكل السـمك، 

ويفتـح املجال كام كان دامئًا للوجبة 
الفردية التـي يتناولها أحد الجائعني 

الطعام الجامعي،  خارج أوقات 
معّزًزا بنرشة فوائد السـمك، وفوائد 
عظام السـمك التي تقي املرىض من 
نقـص الكلس، كام كنا نرّوج دامئًا 
ونكـّرر بأن األطباء الكبار يف حلب 
ويف الشام يصفون علبة الرسدين 

للبنات اللوايت يشـكني من نقص 
الذين  الكسور  الكلس، وألصحاب 

يسـاعدهم الرسدين بعظام سمكاته 

العظام  الصغرية عىل تجبري 
وإعادتها إىل سريتها األوىل!

قد يكون بشـار األسد قد جمع ثروته 
التي اشـرتى بها لوحة ألحد الفنانني 

اإلنجليـز، من حصته يف "تعفيش" 
الغوطة أو درعا أو ريف إدلب، 

ولكـن جزًءا من مثنها حتاًم أتاه من 
التحكم بسـعر الرسدين وبيعه مع 

املواد الغذائية األخرى يف مناطق 
الحصار التي كانت تدر عليه وعىل 

شبيحته املاليني، ولعل الحصار كان 
أجدى بكثري من حصيلة التعفيش 

العابرة، التي يكتنفها كثري من 
اللغط، ومن الرشكاء، ومن الفضائح 

اإلعالمية!
ال تـزال علبة الرسدين تنافس الربغل 

طعاًما  نفسها  وتعترب  واملجّدرة 
الهمربغر ونافس  رسيًعا سبق 

الفالفل، وحافظ عىل  سندويشة 
الزوج  العائيل بإسكات  التوازن 

الجائـع فجأة، ومنعه من رفع صوته 
بأقرب طرق الوفاق، وهو اقتحام 
علبـة الرسدين للطريق العابر من 

معدته إىل قلبه!
ورغم شـعبية علبة الرسدين، فإن 

أحًدا ال يتحدث عنها وعن رس 
اسـتمرارها، وعن حميميتها يف زمن 

الحصار والعوز، وال أحد يتحدث 
عنهـا بحب، وكأنها جزء من عادات 

وتواريخ مسكوت عنها، أو أن 
ذكرها يثري العار آلكليها، وتِسـمهم 

بِسـمة الفقر والعوز متجاهلني أن 
الفالفـل والفول وغريهام مام نتغنى 

بذكـره، هي أيًضا من طبقة أدىن 
مثاًل! للكباب  بالنسبة 

الرسدين  تنوعت مفاتيح علب 
الحصارات  وتنوعت  ألوانها  وتنوعت 

التـي ُوجدت فيها، ولكنها ما زالت 
قليلة الشـهرة، فحتى هنا، يف 

األحياء الفقرية يف فرنسا، هجم 
النـاس يف أول أيام الحجر الصحي 

الغذائية، وكانت علب  عىل املواد 
الرسدين أول الغائبني عن الرفوف 
والطحني،  والسكّر  املعكرونة  مع 

ولكن مل يتحدث أحد هنا يف 
الصحافة ويف اإلعالم عن الرسدين!

ويظل صوت محمود درويش منذ 
1982 هو األكرث  حصار بريوت 

تعبـريًا عن حضور علبة الرسدين 
املستمرة: "نفتح  الحصارات  يف 

علبـة الرسدين فتقصفها املدافع!"، 
فعلبـة الرسدين هي متيمة الفقراء 

واملحارصين، وهي حصتنا من عرص 
الصيد الذي اخترصناه بسـمكتني أو 
ثالث بطول سبعة سـنتمرتات تنتظر 

يف علبتها املعدنية املليئة بالسـائل 
الزيتـي الحافظ، وهي تلخص أيًضا 

كل ما يكتنـف حياتنا من تعليب 
للبرش ولألفـكار ضمن حّيز ضّيق 
مـن الزنازين، ومن خيام اللجوء، 

ومن  املسبقة،  األحكام  ومن 
الجاهزة! الفتاوى 

رأي وتحليل

تفكك نظام االستبداد السوري.. 
وتغيير يشبه فاعليه

علبة السردين في زمن الحصار
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أشـعلت محافظـة درعـا يف الجنـوب 
الحـراك  مظاهـرات  أوىل  السـوري 
السـلمي املطالب باإلصالح عـام 2011، 
والتي رد عليها النظام السـوري بحشـد 
القـوات والدبابات، واسـتخدام الذخائر 
مـا  ثـورة  إلطفـاء  والحصـار،  الحيـة 
لبثـت أن انتـرشت يف أنحـاء سـوريا. 

الوسـائل  جميـع  النظـام  اسـتخدم 
ذلـك  االحتجاجـات، مبـا يف  إليقـاف 
التـذرع بحاميـة األقليـات لتربيـر قوة 
والحشـد  بالـوالء  واملطالبـة  الصـد، 
ملواجهة "املندسـني"، ممـن ثاروا عىل 
حكمـه، وكانـت محافظـة السـويداء، 
ذات األغلبيـة الدرزية، مـن أوىل مراكز 
بجذبهـا  ينجـح  مل  ولكنـه  اهتاممـه، 

وتطويعهـا كـام أراد.
العسـكرية،  العمليـات  بالتـوازي مـع 
كانـت عملية الخطـف تنشـط وتتزايد 
ترتاجـع  ومل  والسـويداء،  درعـا  بـني 
الظاهـرة بعـد سـيطرة قـوات النظـام 
عـىل املحافظة بدعـم رويس يف متوز 
عـام 2018، مبوجب اتفاق "تسـوية" 
أجـرب مقاتـيل املعارضة عـىل املغادرة 
زادت  بـل  السـوري،  الشـامل  إىل 
وتريتهـا بشـكل كبـري خـالل العامني 
فديـة  تطلـب  مـا  وغالًبـا  املاضيـني، 
ماليـة تصل يف بعـض األحيان إىل 20 
مليـون لرية سـورية، بينام يكـون الرد 
للتفـاوض  املضـاد  بالخطـف  أحيانًـا 

عـىل املخطوفـني.

خطف بهدف الخطف
يف  الشـهداء  توثيـق  "مكتـب  سـجل 
درعـا" 15 حالة خطـف بني محافظتي 
آذار  درعـا والسـويداء خـالل شـهري 
املاضيـني، حسـب إحصائية  ونيسـان 
حصلـت عليهـا عنب بلدي مـن املكتب، 
وبلغـت حصيلـة الخطف املتبـادل بني 
املحافظتـني منـذ بدايـة العـام الحايل 
27 حالـة، و54 حالـة منذ أيـار 2019. 
بـني  الخطـف  عمليـات  وطالـت 
مختلـف  مـن  أشـخاًصا  املحافظتـني 
ضبـاط،  )مـن  االجتامعيـة  الفئـات 
وأطباء، وتجار، ومزارعني...(، وشـهد 
ترشيـن الثـاين عـام 2019 زيـادة يف 
التوتـر عقب اختطـاف الطبيب الجراح 
محمـد الحريري، مـن أبنـاء درعا، يف 
املغـري  بلـدة  مبشـفى  عملـه  مـكان 
يف محافظـة السـويداء، تبعـه مقتـل 
بعـد  زيـدان،  أبـو  اسـكندر  الطبيـب 
دخولـه من معـرب نصيب بريـف درعا، 
قادًما مـن اململكة العربية السـعودية، 
ليتـم اختطافـه مـن قبـل مجهولـني.

 ،2019 الثـاين  ترشيـن  مـن   27 ويف 
صفـوف  يف  العقيـد  أيًضـا  اخُتطـف 
املخـول،  طـرودي  ظافـر  النظـام 
قريـة صـام  أثنـاء خروجـه مـن  يف 
الهنيـدات غـريب السـويداء، إىل مكان 
خدمتـه يف محافظـة درعـا، وهو من 
أبنـاء مدينـة شـهبا يف السـويداء، إذ 
املليحـة  قريـة  طريـق  عـىل  اختفـى 

ظـروف  يف  درعـا  بريـف  الرشقيـة 
غامضـة.

ومبـادرات  بيانـات  عـدة  وصـدرت 
مـن وجهـاء الطرفـني للسـيطرة عىل 
تنجـح  مل  لكنهـا  الخطـف،  عمليـات 
خطـف  عمليـات  ثـالث  وُسـجلت 
متبادلة بـني املحافظتـني عقب إصدار 
بيان مشـرتك بني وجهـاء املحافظتني، 
يف 4 مـن نيسـان املـايض، أكـدوا فيه 
بـني  العالقـات  روابـط  تعزيـز  عـىل 
منطقتي سـهل حـوران وجبـل العرب، 
ونـص البيـان عـىل رضورة إنهاء ملف 
املخطوفـني، وتشـكيل لجنة مشـرتكة 
املخطوفـني، والبحث  ملتابعـة شـؤون 
الـذي حصـل  االقتتـال  مالبسـات  يف 
قـرب بلـدة القريا بريف السـويداء، يف 

28 مـن آذار املـايض.

دوافع اقتصادية
متنفًسـا  الخطـف  "مهنـة"  مثلـت 
ألهـايل املحافظتـني، اللتـني تعانيـان 
مـن نقـص الخدمـات وتدين مسـتوى 
الحتجاجـات  قـاد  الـذي  املعيشـة، 

الحـايل. العـام  مطلـع  شـعبية 
مصـادر  الجنوبيـة  املنطقـة  وفقـدت 
دخلهـا نتيجـة الحـرب، حسـبام قـال 
الباحـث والصحفـي مازن عـزي لعنب 
محافظـة  أبنـاء  مـن  وهـو  بلـدي، 
السـويداء، وترافـق ذلـك مـع تدهـور 
ونشـوء  املحليـة،  العملـة  قيمـة 

اقتصـاد يعتمـد عـىل تجـارة املخدرات 
واألسـلحة إىل حـد ما، وعـىل الخطف 

إىل حـد كبـري.
إذ ال تحتـاج عمليـات الخطف إىل رأس 
املال، ولكنهـا تتطلب معرفة بالوسـط 
األهـيل، واسـتهداف أهـداف خارجيـة 
باملعنـى الطائفي أو أشـخاص يُعرفون 

بالغنى لتتـم "املبـازرة" عليهم.

وسيلة لتعزيز السيطرة
املتهـم  يكـن  مل  االقتصـادي  الدافـع 
األول يف حـاالت الخطـف يف الجنوب 
املحامـي  أشـار  حسـبام  السـوري، 
املحامـني  نقيـب  القرفـان،  سـليامن 
فصائـل  سـيطرة  خـالل  بدرعـا 
بلـدي،  لعنـب  حديثـه  يف  املعارضـة، 
قائـاًل إن قوات النظام السـوري تحاول 
محافظتـي  عـىل  سـيطرتها  بسـط 
درعـا والسـويداء، عـرب زيـادة وتـرية 
عمليـات الخطـف بينهـام، التـي زادت 
حالـة الفلتـان األمنـي، وأدت إىل حالة 
احتقـان كبـرية بني أبنـاء املحافظتني. 
وأضاف أنـه وإن كانت بعـض عمليات 
الخطـف ال تخلـو مـن مسـاعي جمع 
العمليـات  أغلبيـة  يف  أنهـا  إال  املـال، 
التـي متـت بحـق مواطنـني مـن أبناء 
املحافظتـني، كانـت الجهـة املنفذة من 
الجهـات املرتبطة باألمن وامليليشـيات 
بعمليـات  "يقـوم  فمـن  الطائفيـة، 
الخطـف هـم أزالم النظـام واملرتبطني 

بـه ومبيليشـياته".
الحقـن  لزيـادة  يسـعى  والنظـام 
إلظهـار  املحافظتـني  بـني  الطائفـي 
أنـه الوحيـد القـادر عـىل إدارة البـالد، 
ويقـدم نفسـه للمجتمع الـدويل عىل 
أن سـوريا مـن دونـه سـتكون "مرتًعا 
لإلرهـاب والتطرف"، بحسـب القرفان. 
التجييـش  خـالل  "مـن  يسـعى  كـام 
الطائفي السـتاملة أبنـاء كل محافظة 
بااللتحـاق  وإقناعهـم  حـدة،  عـىل 
أنـه  نفسـه  وإظهـار  بصفوفـه، 
سـعت  إذ  حاميتهـم"،  عـىل  القـادر 
األجهـزة األمنية يف الجنوب السـوري 
لخلـط األوراق مـن جديـد مـن خـالل 
عمليـات االغتيـال والخطـف، وإظهار 
سـتعمها  السـورية  املحافظـات  أن 
الفـوىض إذا مل يبسـط جيـش النظام 

املناطـق. كامـل  عـىل  سـيطرته 
أشـار  عـزي،  مـازن  الباحـث 
معهـد  يف  املنشـور  بحثـه  يف 
الجامعـة األوروبيـة بعنـوان "كيـف 
درعـا  بـني  التوتـر  احتـواء  ميكـن 
ال  النظـام  أن  إىل  والسـويداء"، 
يبـدو قـادًرا بوضعـه الحـايل سـوى 
واسـتثامرها،  الفـوىض  إثـارة  عـىل 

املحليـة  املجتمعـات  "إلبقـاء 
مشـغولة برصاعاتهـا الجانبيـة، بـدل 
االقتصادية  األزمـة  مواجهة مسـببات 

الخانقـة". واالجتامعيـة 

مخطط الستمرار التوتر
يـرى الصحفي ماهـر رشف الدين، من 
أبنـاء محافظة السـويداء، أن عصابات 
الخطـف تُدار بأشـكال عديـدة من قبل 
األجهـزة األمنيـة، وقـال لعنـب بلدي، 
إن النظام اسـتخدم عصابـات الخطف 
يف درعـا خـالل السـنوات األوىل مـن 
الثـورة"،  صـورة  لـ"تشـويه  الحـراك 
تركـزت  القتـال  جبهـة  هـدوء  وبعـد 
السـويداء،  يف  الخطـف  عصابـات 
مشـريًا إىل أن مثـة "مرشوًعـا كبـريًا 
السـوري،  للجنـوب  يُعـّد  وخطـريًا 
ونحـن يف مرحلـة التمهيـد لـه، وهذه 
تدمـري  تقتـي  التمهيديـة  املرحلـة 
لقـرون  ة  املمتـدَّ التاريخيـة  العالقـات 

بـني جبـل حـوران وسـهله".
وقـال القيـادي السـابق يف "الجيـش 
حديـث  يف  الكـراد،  أدهـم  الحـر" 
لعنـب بلـدي، إن مـن يشـرتك بعمليات 
الخطـف هم عـدد من أصحـاب الجنح 
أطلقهـم  الذيـن  السـابقة  والجنايـات 
النظـام مـن سـجونه بحجـة "اإلفراج 

عـن معتقـيل الـرأي".
"حـزب  أيـادي  امتـدت  حـني  يف 
البلبلـة"  "إثـارة  لــ  وإيـران  اللـه" 
حـرق  خـالل  مـن  املحافظتـني،  بـني 
املحاصيـل ونرش الفـن يف الصفحات 
اإلعالميـة، وإثـارة النعـرات الطائفية، 
الناسـفة  والعبـوات  واالغتيـاالت 
والخطـف والرسقـات املمنهجـة، عىل 

الكـراد. تعبـري  حـد 
ومـع تدّخـل روسـيا لحـل الخالفـات 
بـني الطرفـني، فإنهـا مل تحـَظ بأثـر 
مبـارش عـىل عمليـات الخطـف، "ألن 
املوضـوع سـيايس وليـس إجرامًيـا"، 

حسـبام قـال الكـراد.
وذكـر الباحـث والصحفي مـازن عزي 
التـي  األخـرية  الوفـود  أن  بحثـه،  يف 
أرسـلها "مركـز املصالحـة" الـرويس 
للقـاء وجهـاء مـن السـويداء ودرعـا، 
"مل تكـن مؤلفـة مـن ضبـاط برتـب 
عاليـة كـام جـرت العـادة مـن قبـل، 
ويعكس ذلك انشـغال الـروس بالوضع 
السـوري، وكذلـك  إدلـب والـرشق  يف 
عـدم رغبتهم يف هـذه املرحلة باحتواء 
املوضوع بشـكل نهـايئ، وتـرك أبواب 
مواربة ميكـن للتصعيد بني السـويداء 
ودرعـا أن يتجـدد مـن خاللهـا، عـرب 
االجتامعـات  نتائـج  مـن  التنصـل 

األخـرية وعـدم تنفيذهـا".

مـن مدينتـه بـرص الحريـر شـامل رشقـي 
محافظـة درعـا، اتجه نـواف الحريـري نحو 
السـويداء، يف آذار املـايض، رغـم تـردد أنباء 
عن حـاالت الخطف والقتل بـني املحافظتني، 
معتـربًا أن سـنوات عمـره الــ74 تحميه من 
األحـداث  تعقيـد  إىل  االنتبـاه  دون  األذى، 
واألجنـدات املتشـابكة يف الجنوب السـوري، 

التـي كان فيهـا الخطـف وسـيلة ونتيجة.
واسـتمرت  طريقـه،  يف  نـواف  اخُتطـف 
نحـو  واملفاوضـات  واإلدانـات  الوسـاطات 
أربعـة أشـخاص يف  شـهر، وبعـد خطـف 
املقابـل، أنهـى الشـيخ رحلتـه إىل املحافظة 
املجـاورة، وقـد دفـع أهلـه فديتـه خمسـة 

لـرية سـورية. ماليـني 
منـذ السـنوات األوىل للثـورة، ومـع انتشـار 
حـوادث  أنبـاء  ظهـرت  األمنيـة،  الفـوىض 
الخطـف والقتل بـني املحافظتـني، واتجهت 

الفصائـل  إىل  البـدء  منـذ  االتهـام  أصابـع 
"املتطرفـة"، وإىل القـوات املواليـة للنظـام 

السـوري. 
ومـع تحـول الحـراك السـلمي إىل مسـلح، 
املسـلحة  املجموعـات  مـن  العديـد  نشـأت 
الخطـف واالبتـزاز  التـي امتهنـت عمليـات 
للحصـول عىل األمـوال، إضافـة إىل عمليات 
تصفيـة ألشـخاص، إمـا لدوافـع شـخصية 
أو بتمويـل من النظـام، الذي رّوج ملسـؤولية 
فصائـل املعارضـة يف محافظـة درعـا عـن 
عمليـات الخطـف واالغتيال التي تطـال أبناء 

السـويداء.
تبحـث عنـب بلـدي يف هـذا امللـف دوافـع 
ومسـببات الخطـف بـني محافظتـي درعـا 
والسـويداء، ودور األطـراف الخارجيـة فيـه، 
واملبـادرات  الزعامـات  البحـث يف دور  مـع 

األهليـة يف الوصـول إىل الحـل.

خطف بدوافع أمنية واقتصادية..

مخاوف من "قطيعة" 
بين السويداء ودرعا

)AP( 2018 - حاجز لقوات النظام في درعا

المصدر: مكتب توثيق الشهداء في درعا

حاالت الخطف المتبادل بين محافظتي درعا والسويداء
منذ أيار 2019 حتى نيسان 2020
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بهـا  وقعـت  التـي  املسـلحة  االشـتباكات  رغـم 
الفصائـل املحليـة يف درعـا والسـويداء، ووقـوع 
عمليـات الخطـف يف مناطق تقع تحت سـيطرتها، 
نفـى الباحث يف مركز "جسـور للدراسـات" فراس 
فحـام، احتـامل مسـؤولية تلـك الفصائل عـن تلك 
العمليـات، مرجًحـا وقوف األفـرع األمنيـة للنظام 
الفصائـل  خـوف  إىل  ومشـريًا  خلفهـا،  السـوري 
املحليـة يف السـويداء مـن انـدالع قتـال عشـائري 
بينهـا وبـني فصائـل درعـا، لـذا تتجنب اسـتخدام 

. لقوة ا
ويُقصـد بالفصائل املحلية يف درعـا، الفصائل التي 
كانـت عاملـة ضمن صفـوف املعارضـة، وخضعت 
لـ"تسـوية" يف عـام 2018، ورفضـت الخروج إىل 
إدلب، أمـا فصائل السـويداء فهي الفصائـل املحلية 
التـي تلعب دوًرا أمنًيـا ولها قيـادات محلية مرتبطة 

بزعامـات املنطقة.

الحـر"  "الجيـش  يف  السـابق  القيـادي  وصـف 
الطبيـب"،  بــ"دور  الفصائـل  دور  الكـراد،  أدهـم 
"مـع محاولتهـا ترميم الـرشخ املجتمعي" بسـبب 
أعـامل الخطـف، مـن خـالل "تربيـد ردود الفعـل، 
وضبـط السـالح، ومنع االقتتـال والثـأر، والتواصل 
الثوريـة  العبـاءة  عـىل  املحسـوبة  الجهـات  مـع 

الفعـل". ردود  السـتيعاب 
الهندسـة  “كتيبـة  قائـد  منصـب  الكـراد  وشـغل 
عمليـات  غرفـة  قـادة  أحـد  وكان  والصواريـخ”، 
الجنوبيـة، يف  الجبهـة  “البنيـان املرصـوص” يف 
املنطقـة  عـىل  املعارضـة  فصائـل  سـيطرة  أثنـاء 
2018، ثـم شـارك كعضـو يف لجنـة  قبـل متـوز 

الـروس. مـع  "التسـوية" 
الفصائـل  )أبـرز  الكرامـة"  "رجـال  حركـة  لكـن 
املحليـة يف محافظـة السـويداء( حّملـت "الفيلـق 
مسـؤولية  روسـيا،  مـن  املدعـوم  الخامـس"، 

بريـف  القريـا  قريـة  يف  حصـل  الـذي  اإلشـكال 
السـويداء الغـريب، يف 28 مـن آذار املـايض، والذي 
وجريـح،  قتيـل  بـني  شـخًصا   15 ضحيتـه  راح 
عـن  املبـارشة  "املسـؤولية  أن  الحركـة  وأضافـت 
لروسـيا،  التابـع  الفيلـق  ارتكبهـا  التـي  املجـزرة 
تتحملهـا القوات الروسـية يف سـوريا، ويقع عىل 

املرتكبـني".  محاسـبة  عاتقهـا 
وُشـكّل "الفيلـق الخامس" يف أواخـر عام 2016 
بأوامـر روسـية، وتعتربه موسـكو ذراًعـا تواجه 
بهـا امليليشـيات اإليرانيـة، ويكـون رديًفـا لقوات 
العـودة،  أحمـد  الجنـوب  يف  يقـوده  النظـام، 
ويعمـل عىل ضـم جميـع الفصائل املسـلحة التي 
كانـت يف صفـوف املعارضـة يف املنطقـة تحـت 

. مظلته
أكـرب  أحـد  فهـي  الكرامـة"  "رجـال  حركـة  أمـا 
الفصائـل املحلية يف السـويداء، وتنتـرش بأغلبية 

مناطقها، حسـبام ذكـر الباحث فـراس فحام يف 
بحـث "السـيطرة يف محافظـة السـويداء الواقع 
الفصائـل  مـن  وتُعتـرب  املحتمـل"،  واملسـتقبل 
الحياديـة التـي ُشـكّلت لحامية الشـبان املمتنعني 
مـن  اعتقالهـم  مـن  اإللزاميـة  الخدمـة  عـن 
قبـل األجهـزة األمنيـة، ولحاميـة مـدن وبلـدات 
السـويداء مـن التنظيـامت "املتطرفـة"، وخاصة 

اإلسـالمية". "الدولـة  تنظيـم 
ُشـكّلت عـام 2012 عىل يـد وحيد فهـد البلعوس، 
الدينيـة  ومرجعيتهـا   ،2015 عـام  ُقتـل  الـذي 
الشـيخ راكان األطـرش، والشـيخ يحيـى الحجار.

ومـع توجيـه أصابـع االتهـام للنظـام السـوري 
يف مقتـل مؤسسـها، الذي قـال قبل أسـابيع من 
مقتلـه "كرامتنـا أغـىل مـن بشـار األسـد"، فإن 
قـادة الحركـة الحًقـا أكـدوا مـراًرا أنهـم ليسـوا 

السـوري". "الجيش  ضـد 

 من يشترك بعمليات الخطف 
هم عدد من أصحاب الجنح 

والجنايات السابقة الذين 
أطلقهم النظام من سجونه بحجة 

"اإلفراج عن معتقلي الرأي

)AFP( 2018 - أحد عناصر قوات المعارضة في درعا

فصائل درعا والسويداء المسلحة على ضفتي األزمة
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مسـريته  بـدأ  أنـه  مـن  الرغـم  عـىل 
السـوري،  للنظـام  معارًضـا  مقاتـاًل 
وخـرس ثالثـة مـن إخوتـه يف سـيبل 
ذلـك عـام 2014، فـإن املطـاف انتهـى 
روسـيا  أحضـان  يف  العـودة  بأحمـد 

النظـام. حلفـاء  أكـرب 
اشـتهر العـودة الحاصـل عىل شـهادة 
يف األدب اإلنجليـزي، خـالل السـنوات 
املاضيـة مـن الثـورة السـورية، بتبديل 
جلـده عـدة مـرات، وانقالبـه عـىل كل 
وكرسـت  ودعمـه،  معـه  وقـف  مـن 
عنـد  جامحـة  رغبـة  وجـود  تقلباتـه 
الرجـل يف بقائـه تحـت األضـواء عـرب 
وإن  حتـى  وقيـادة،  نفـوًذا  امتالكـه 
مـن  لرغبـة  طوًعـا  أهدافـه  تبدلـت 

يدعمـه.
انقلـب  عندمـا  التقلبـات  تلـك  وأبـرز 
عـىل "جبهة النـرصة" وحركـة "املثنى 
اإلسـالمية" بعد مشـاركتهم يف إخراج 
رأسـه  مسـقط  مـن  النظـام  قـوات 
مدينـة بـرصى الشـام، يف آذار 2015، 
حـني كان العـودة قائد فصيل "شـباب 

السـنة" يقاتـل حينهـا جنًبـا إىل جنب 
معهـم، لكنـه مـا لبـث أن انقلـب عىل 
و"املثنـى" وطردهـام مـن  "النـرصة" 

. ينة ملد ا
تنظيـم  ذلـك  بعـد  العـودة  اسـتطاع 
املرافـق العامـة والخدمـات يف املدينة، 
وأسـس جهـاز رشطـة وحتـى رشطة 
مـرور، وذلـك بدعم مـن "غرفـة املوك" 
ومـن اإلمـارات عرب صلـة القرابـة التي 
تجمعـه بخالـد املحاميـد، نائـب رئيس 
"هيئـة التفـاوض السـورية" السـابق 

املقيـم يف اإلمـارات.

يف عـام 2016، حـدث انقـالب داخـل 
فصيل العـودة، ومتت السـيطرة حينها 
والسـالح  الذخـرية  مسـتودعات  عـىل 
خـارج  إىل  العـودة  وهـرب  الثقيـل، 
فصائـل  مـن  بدعـم  ولكـن  بـرصى، 
"الجبهـة الجنوبيـة" اسـتطاع اقتحام 
بـرصى مجـدًدا وإعـادة السـيطرة عىل 

ومدينتـه. فصيلـه 
مل يـدم االسـتقرار طويـاًل مـع العودة، 

منازعـات  حدثـت   2017 عـام  ففـي 
بـني أكـرب فصيلـني باملنطقـة الرشقية 
لدرعـا، وهـام فصيل "شـباب السـنة" 
وفصيل "الريمـوك" الذي كان ينافسـه 
بقيـادة بشـار الزعبـي، وسـقط قتىل 

الطرفني. مـن 
وبعـد سـيطرة النظـام عـىل منطقـة 
اللجـاة وبـرص الحريـر، منتصـف عام 
برعايـة  مفاوضـات  جـرت   ،2018
بـرصى  مدينـة  يف  الـرويس  الجانـب 
الشـام، يف الوقـت الـذي كان النظـام 
مسـتمًرا باجتياح معظم قـرى املنطقة 
الرشقية باسـتثناء برصى الشـام مركز 

العـودة. ثقل 
وبعد وصـول النظـام إىل برصى، جرت 
اتفاقيات "التسـوية" التـي كان عّرابها 
حيـث  املدينـة،  داخـل  العـودة،  أحمـد 
سـيطرة  بقبـول  االتفاقيـات  قضـت 
النظـام عـىل املنطقـة الجنوبيـة مـن 

سـوريا.
سـلّم العـودة خاللهـا السـالح الثقيـل، 
وانضـم إىل “الفيلـق الخامـس" التابع 
بشـكل مبارش للـروس، الذيـن كافؤوه 
املنطقـة  يف  الفيلـق  قيـادة  بتسـليمه 

. بية لجنو ا
وكعربـون شـكر منـه، أرسـل العـودة 
مقاتلني إىل الشـامل السـوري، ملساندة 
فصائـل  ضـد  حملتـه  يف  النظـام 
املعارضـة السـورية، األمر الذي أسـعد 
الـروس، وجعلهم مينحونه ثقـة زائدة.

العودة يُحيي "التسويات"
قـوات  هاجمـت  املـايض،  آذار  مطلـع 
النظـام مدينـة الصنمني، واسـتخدمت 
األوىل  للمـرة  واملدفعيـة  الدبابـات 
املنطقـة  يف  "التسـوية"  اتفـاق  منـذ 
الجنوبيـة يف متـوز 2018، واشـتبكت 
مـع مقاتلـني رفضـوا تلك "التسـوية" 

البقـاء يف درعـا. وفضلـوا 
فـرض  النظـام  قـوات  واسـتطاعت 
الغربيـة  األحيـاء  يف  عليهـم  حصـار 
"الفيلـق  تدخـل  أن  إىل  املدينـة،  مـن 
ففـض  العـودة،  بقيـادة  الخامـس" 
النـزاع وفـرض هدنـة، انتهـت برتحيل 
السـوري،  الشـامل  نحـو  املقاتلـني 
و"تسـوية" أوضـاع الراغبـني بالبقـاء 

السـالح. تسـليم  بـرشط 
عـىل  الفيلـق  دور  حينهـا  يقتـرص  مل 
مـن   18 يف  سـحب،  بـل  الوسـاطة، 
النظـام  قـوات  جثـث  املـايض،  آذار 
بعـد تعـرض حاجـز لهـا لهجـوم عنـد 
منطقـة مسـاكن جلـني، وتزامـن ذلك 
مـع إرشافه عـىل فرض "تسـوية" يف 
بلـدة ناحتـة، انتهـت بتسـليم عرشين 
قطعـة سـالح مقابـل خـروج معتقلني 
أوضـاع  و"تسـوية"  النظـام،  لـدى 

شـباب مـن البلـدة.

العودة والسويداء.. مقاتل ومسالم
بـدأت قصـة قتـال العـودة مـع فصائل 
من السـويداء، يف 28 مـن آذار املايض، 
كـرد فعـل عـىل خطـف شـابني مـن 
تجـارة  يف  يعمـالن  بـرصى  مدينتـه 
األبقـار، ُخطفـا يف بلـدة القريـا بريف 

السـويداء.
بـرصى  مـن  شـباب  حينهـا  حـاول 
لخطـف  القريـا،  قريـة  إىل  التسـلل 
شـباب منهـا للتفـاوض عـىل إطـالق 

بـرصى. مـن  املخطوفـني 
اشـتبك  التسـلل،  محاولـة  أثنـاء  ويف 
مـع  املحليـة  الفصائـل  مـن  عنـارص 
املتسـللني وُقتـل أحدهـم، لتبـدأ بعدها 
بتمشـيط  السـويداء  مـن  فصائـل 
بينهـا  اشـتباك  وقـع  حتـى  املنطقـة، 
وبـني فصيل أحمـد العـودة بالقرب من 
بـرصى، سـقط عـىل إثـره قتـىل مـن 

فصائـل السـويداء وصلـت حصيلتهـم 
مقاتـاًل.  16 إىل 

وعقـب ذلـك، تدخلـت شـخصيات مـن 
السـويداء ودرعـا الحتـواء التوتـر بني 
الطرفـني، يف حني أشـار مراسـل عنب 
بلـدي يف درعـا إىل تدخل روسـيا التي 
أرسـلت وفـًدا مـن “مركـز املصالحـة” 
إىل بـرصى الشـام، ومتكنـت مـن حل 

الحاصل. اإلشـكال 
ليـس القتـال فقـط مـا يجمـع العودة 
بأهـايل السـويداء، إذ إن الرجـل لعـب، 
يف  مهـاًم  دوًرا  الحـايل،  أيـار  مطلـع 
تأمني عـودة أهايل قرية خربـا التابعة 
للسـويداء، وهم من الديانة املسـيحية، 
إىل قريتهـم، بعـد تهجريهـم منها منذ 

عـام 2014.
بـدو  عشـائر  املدينـة  تسـكن  وكانـت 
واسـتطاع  للعـودة،  سـابًقا  يتبعـون 

منهـا. وإخراجهـم  عليهـم  التأثـري 

بـرز قـادة الفصائـل العسـكرية يف 
كلتـا املحافظتـني بـأدوار اجتامعيـة 
يسـتطيعوا  مل  ولكنهـم  جديـدة، 
التقليديـة،  الزعامـات  عـن  التخـيل 
عـزي،  مـازن  الباحـث  رأي  حسـب 
الـذي قـال لعنـب بلـدي، إن طبيعـة 
املنطقـة  يف  العشـائري  املجتمـع 
التقليديـة. الروابـط  بقـاء  يفـرض 

بـني  األخـري  الـرصاع  وكشـف 
للزعامـة  الحاجـة  املحافظتـني 
بيانـات  أصـدرت  التـي  التقليديـة، 
الخطـف  عمليـات  إلدانـة  متعـددة 
بـني املحافظتـني، مـع مـا متثله من 
وجـوه معروفـة ذات مصداقيـة عىل 
عكس الوجـوه املسـتجدة، التي ميثل 
أبرزهـا أحمـد العـودة يف درعـا، يف 
حـني ال وجود لحضـور بـارز مامثل 

عـزي. رأي  حسـب  السـويداء،  يف 
واتجـه أحمـد العـودة إىل القيـادات 
التقليديـة للتوّسـط يف حـل قضيـة 
مـن  وجهـاء  واجتمـع  القريـا، 
املحافظتـني وأصـدروا بيان "حسـن 
الجـوار"، يف 4 مـن نيسـان املايض، 
تخـدم  ال  "الفتنـة  أن  عـىل  ونـص 
أحـًدا، وسـتكون آثارهـا املظلمة عىل 
الطرفـني لفـرتة طويلـة"، ووصفـوا 
الخطـف  بأعـامل  يقومـون  مـن 
بـ"العصابـات املارقـة" التـي ال متثل 

الجبـل. وال  السـهل 
بلـدي  عنـب  جمهـور  وعكـس 
املشـاركون يف اسـتطالع نرشته عرب 

"فيـس بـوك"، حـول قـدرة مشـايخ 
ووجهـاء ومثقفـي درعا والسـويداء 
الخطـف بـني  إيقـاف حـاالت  عـىل 
املحافظتـني، قلـة ثقتهـم بالزعامات 
مـن   78% اعتقـاد  مـع  التقليديـة، 
عددهـم  وصـل  الـذي  املسـتخدمني 
إىل 400، أن الزعامـات التقليديـة لن 
تتمكن مـن إيقـاف حـاالت الخطف، 
مقابـل تصويت %22 ملصلحـة تأكيد 

قدرتهـا عـىل ذلـك.
املفاوضـات  لجنـة  عضـو  ويعتقـد 
املركزيـة يف درعـا، وأحـد القامئـني 
الجـوار"،  "حسـن  بيـان  عـىل 
املحامـي عدنان املسـاملة، أن مشـايخ 
وقـادة فصائـل درعـا لديهـم القـدرة 
الخاطفـني،  لـردع  واإلمكانيـات 

بلـدي. لعنـب  قـال  حسـبام 
وذلـك مـن خـالل حرمـان عصابـات 
اآلمنـة"،  "البيئـة  مـن  الخطـف 
اقتـى  إن  بالقـوة  ومحاربتهـا 
األمـر، وعـن طريـق توعيـة املجتمع 
بخطر مثـل تلـك األفعال عىل السـلم 
األهـيل وأمـان املنطقـة، الـذي يُعبث 
به مـن قبـل بعـض األجهـزة األمنية 
وامليليشـيات اإليرانيـة و"حزب الله"، 

عـن طريـق افتعـال الفـن. 
واتفـق الوجهاء مـن املحافظتني عىل 
تشـكيل لجان مشـرتكة لحـل قضايا 
املحافظتـني  بـني  والتوتـر  الخطـف 
منـذ عـام 2011، وأعلـن الوجهاء يف 
درعـا، يف 19 مـن نيسـان املـايض، 

اللجنـة  لتشـكيل  جهوزيتهـم  عـن 
الدكتـور  قـال  حسـبام  املشـرتكة، 
مـوىس الزعبـي، أحـد القامئني عىل 
بيان "حسـن الجـوار"، لعنـب بلدي.

وأضاف الزعبـي أن اللجان مل تُشـكّل 
بعـد يف السـويداء، وهـو مـا يعرقل 
قضيـة الحـل، مـع إشـارته إىل أنـه 
علـم عـن طريق مصـادر عـن وجود 
الجبـل  داخـل  وانقسـام  خالفـات 
)السـويداء( بـني عـدة جهـات، وأن 
هنـاك طرًفـا ثالًثـا يلعـب يف الخفاء 
ويوتـر األمـور وال يريد لهـذه اللجان 

أن تجتمـع. 
ولفتت املصادر حسـبام قـال الزعبي، 
إىل أن بعض الشـخصيات املحسـوبة 
عـىل املعارضـة تطالـب بفتـح ملـف 
القريا مبفـرده، وحل مشـكلته بعيًدا 

عـن بحث ملـف املخطوفـني كاماًل.
واعتـرب الزعبـي أنـه يف حـال بقيت 
اللجـان معطلـة، ومل يعلـن وجهـاء 
لتشـكيل  جهوزيتهـم  عـن  الجبـل 
الخطـف والخطف  اللجـان، سـيبقى 
املضاد هـو الحل األمثـل لألهايل غري 
الفديـات إذا مل يتـم إنصـاف الجميـع 

واالقتصـاص مـن الخاطفـني.
مـن جانبـه، وصـف الصحفـي ماهر 
رشف الديـن تأخـر وجهاء ومشـايخ 
السـويداء بتشـكيل اللجـان بالـكالم 
"غـري الدقيـق"، مشـريًا إىل صـدور 
أعـامل  إلدانـة  متعـددة  بيانـات 
إلقامـة  الجهـود  وبـذل  الخطـف 

تكمـن  املشـكلة  أن  إال  االجتامعـات، 
"العصابـات  ألن  "الفعاليـة"،  يف 
األمنيـة التـي رضبت بعـرض الحائط 
كل التقاليـد واألعـراف األخالقيـة يف 
منطقتنـا ال ترتـدع ببيان واسـتنكار 

وشـجب".
مـازن  والصحفـي  الباحـث  ويـرى 
عزي يف بحثـه "كيف ميكـن احتواء 
أن  والسـويداء"،  درعـا  بـني  التوتـر 
اللجان للتحقيـق واملصالحة  تشـكيل 
ملنـع تدهور األزمـة الحالية سـيحول 
دون انـدالع اقتتال بخلفيـة مناطقية 

املحافظتني. بـني  وطائفيـة 
ويف حـال تلقـت تلـك اللجـان الدعم 
والتمكـني، سـتتمكن مـن التوّسـط 
وتعويضهـم،  املخطوفـني  لتحريـر 
معنويًا وماديًا، وسـتمنع االسـتثامر 
الطائفي للرصاع، وستشـجع األهايل 
يف  العصابـات  سـلوك  رفـض  عـىل 
الطرفـني، وباعتقـاد عـزي فـإن تلك 
اللجان قـد تتمكن مسـتقباًل من دعم 
التعـاون  وتنشـيط  األهـيل،  السـلم 
والتكامـل االقتصـادي والتجاري بني 

والجبل. السـهل 

أحمد العودة.. رجل روسيا المدلل في الجنوب السوري

لجان بحاجة دعم

دور حاضر غائب للزعامات

قائد الفيلق الخامس في المنطقة الجنوبية أحمد العودة - 2019 )تويتر(

مراسم دفن قتلى القريا في السويداء - 29 آذار 2020 )السويداء 24(

"غرفة الموك"
هـي غرفة عسـكرية خارجية، 
ومقـر قيادة وتنسـيق وإصدار 
الواليات  أوامر، كانـت تديرهـا 
وفرنسـا  األمريكيـة  املتحـدة 
وبعـض  واألردن  وبريطانيـا 
دول الخليـج، ُشـكّلت يف عـام 
 ،2014 عـام  وطُـّورت   2013
مـن  عـدة  فصائـل  وضمـت 
درعـا  يف  الحـر"  "الجيـش 
دمشـق  وريـف  والقنيطـرة 

الشـاميل. حلـب  وريـف 
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يعتر راملي مخلوف اللذراع االقتصادية 
للنظلام، على ملدى العقديلن املاضين، 
ويرتبع عى علرش إمراطوريلة األعامل 
والنفلط  العقلارات  إىل  االتصلاالت  ملن 
تسلجياته  تحوللت  وللذا  وغرهلا، 
مسلتوى  على  ملؤرش  إىل  املصلّورة 

اللرصاع بلن الطرفلن.
والصحلف  اإلعلام  وسلائل  وضجلت 
العامليلة بعلرشات املقلاالت التلي تحللل 
وتتنبلأ باألسلباب التي تقلف وراء ظهور 
بهلذه  الرئيلس"  ملن  "املقلرب  الرجلل 
الطريقلة، والرسلالة التلي أراد إيصالها، 
والنفلوذ،  السللطة  على  رصاع  بلن 
اللدور ووجلوب دفلع فاتلورة  وانتهلاء 
ثروتله التي سلهلت لله السللطات طرق 
دعلم  بحجلة  وذللك  إليهلا،  الوصلول 
االقتصلاد املتهلاوي وتلميع صورة األسلد 
أملام  والفاسلدين،  الفسلاد  مبحاربتله 
مؤيديله أواًل، وأملام اللدول الداعملة لله 

ثانيًلا، وأوالهلا روسليا.
يتضلح ملن خلال ظهلور مخللوف أن 
التاريخ يعيد نفسله يف سلوريا، إذ تكرر 
هذا السليناريو مع شلخصيات سياسلية 
خدملت  اقتصاديلة،  أو  عسلكرية  أو 
األسلدين )األب واالبلن( وانتهلت أدوارها 
بطلرق مختلفة، بحسلب أهمية الشلخص 
وتجلاوزه الخطوط الحمراء التي رُسلمت 

لله ملن قبلل العائللة الحاكمة.
ويقلول وزيلر االقتصلاد يف "الحكوملة 
السلورية املؤقتة"، عبلد الحكيم املرصي، 
يف  شلخص  للكل  إن  بللدي،  لعنلب 
سلوريا خطًلا أحملر، ولكلن تختلف هذه 
الخطلوط ملن شلخص إىل آخلر، وأهلم 
خلط مُينلع االقلرتاب منله هلو الكريس 

والنلزاع على السللطة.

محمد حيدر.. "مستر 10%"
على ملدى العقلود الخمسلة املاضيلة، 
بلرز رجلاالت يف بعلض منافلذ الدوللة 
لتنفيلذ املخططات والقلرارات، مرتبطون 

الحاكمة. بالعائللة  بشلكل مبلارش 
السلوري فلراس  األعلامل  وقلال رجلل 
السلابق،  الدفلاع  وزيلر  ابلن  طلاس، 
مصطفلى طلاس، يف لقلاء ملع قنلاة 
"روسليا اليلوم" يف 4 من أيلار الحايل، 
قلدوم  وملع   1975 علام  "بعلد  إنله 
أملوال الخليلج إىل سلوريا عقلب حرب 
ترشيلن، بلدأ ظهلور طبقلة التجلار مع 
طبقة املسلؤولن، وبلدأت فكرة النسلب 
املشلاريع  )على  الكومسليون  على 
امللراد تنفيذهلا( ملن قبلل رفعت األسلد 
وجامعتله ومحملد حيلدر  وجامعتله".

وأضلاف طلاس أن االقتصاد السلوري 
منلذ ثاثن عاًملا يتعرض لل"الشلفط" 
ال  أنله  إىل  مشلرًا  األسلد،  عائللة  ملن 
توجلد مراكلز قلوى يف سلوريا، وإمنلا 
كان هنلاك سلبعة إىل مثانيلة أشلخاص 
ملن الدرجلة الثالثلة ملع حافظ األسلد، 
الضلوء  ألحدهلم  فلرتة  كل  "يعطلي 
لللروز إىل السلاحة ليكلون مركلز قوة 

مسلتمدة ملن حافلظ نفسله".
توطيلد  يف  األشلخاص  هلؤالء  وأسلهم 
حكلم العائللة، قبلل أن ياَحقلوا الحًقا، 
وملن هلذه الشلخصيات محملد حيلدر 
اللذي تلرأس علدة مناصب ملع وصول 
حافلظ األسلد إىل السللطة علام 1970، 
ليكلون أول ملن يفتح باب الفسلاد عى 

يقلول  كلام  الحكوملة،  يف  مرصاعيله 
مصلدر مطّلع على تفاصل تللك املرحلة 
لعنلب بللدي، تحفلظ على ذكر اسلمه.

يف  ياشلوط  بيلت  مواليلد  ملن  حيلدر 
وتخلرج   ،1931 علام  الاذقيلة  جبلال 
دمشلق  بجامعلة  الحقلوق  كليلة  يف 
علام 1959، وتقللد منصلب مديلر عام 
مؤسسلة الغلاب التابعة للوزارة الزراعة 
للحسلكة  محافظًلا  وكان   ،1963 علام 
1966، قبلل أن يُعلّن وزيلرًا  يف علام 
للزراعلة واإلصاح الزراعلي يف 1971.

لكلن املنصلب األهلم لحيلدر كان عندما 
ُعلّن نائبًا للشلؤون االقتصاديلة لرئيس 
األيلويب  )محملود  اللوزراء  مجللس 
بشلكل  لاقتصلاد  ليتفلرغ  حينهلا(، 
كاملل، ويبلدأ مرحللة إيجاد دوللة بديلة 
بدعلم ملن األسلد األب، مغايلرة للدوللة 
واألنظملة،  القوانلن  على  القامئلة 
بحسلب املصدر، اللذي يقلول إن حافظ 
األسلد كانلت لديله مشلكلة يف تطويلع 
القوانلن  على  تقلوم  التلي  الدوللة 
فبلدأ  صارملة،  تراتبيلة  فيهلا  وتوجلد 
بالبحلث علن حركلة التفاف بخللق دولة 

الظلل. يف 
الهيمنلة،  زيلادة  على  حيلدر  وعملل 
وزاريلة  مجموعلات  تشلكيل  علر 
األعلى  املجللس  شلكل  كلام  برئاسلته، 
الدوللة  مؤسسلات  إلدارة  لللرشكات 
أعلن  علن  بعيلًدا  الكلرى،  العاملة 
مديلري  وأعطلى  املختصلن،  اللوزراء 
اللرشكات صاحيات واسلعة اسلتثنائية 
تفلوق صاحيلات الوزيلر، ووضع تحت 
ترصفهلم ميزانيات ماليلة ضخمة إلبرام 
الصفقلات وعقود االسلتراد والتصدير، 
مسلتثناة ملن الجمركلة وملن القوانن، 
وملن هلؤالء املديريلن كان مديلر علام 
خليلل  العسلكرية،  اإلسلكان  مؤسسلة 

بهللول.
ُمنحلت  التلي  الحركلة  حريلة  ونتيجلة 
لحيلدر، متكلن نظلام حافظ األسلد من 
االقتصلادي  العصلب  على  السليطرة 
يلد  إىل  كل يشء  تحلّول  بعلد  للدوللة، 
كانلت  التلي  واللرشكات  املؤسسلات 
تحلت أواملر حيلدر، اللذي أصبلح لقبه 
العموللة  نسلبة  وهلي   "5% "مسلرت 
التلي كان يتقاضاهلا علن أي صفقلة أو 
ملرشوع يلراد إنجلازه، وهلو ملا أثبتله 
الكاتلب الريطلاين باتريلك سليل، يف 
اللرشق  كتابله "األسلد واللرصاع على 
األوسلط"، قبلل أن ترتفع النسلبة الحًقا 
."10% لقلب حيلدر "مسلرت  ويصلر 

علام  حتلى  منصبله  يف  حيلدر  وبقلي 
1976، لتبلدأ املحاسلبة التلي أخرجتله 
ملن القيلادة القطريلة لحلزب "البعث" 
الحاكلم يف علام 1980، يف حلن صدر 
يف آب 1984 قلرار بحقله يقي مبنعه 
ملن أي عمل حلزيب أو سليايس، قبل أن 
يحاكلم غيابيًلا علام 1999، كونه خارج 
سلوريا، بسلبب إصلدار كتابله "البعث 
عليله  وليحكلم  الكلرى"  والبينونلة 
باالعتقلال املؤقلت مللدة 15 عاًملا، قبلل 

.2017 وفاتله يف 
وعلى الرغلم ملن الخدملة التلي قدمها 
حيلدر لألسلد األب، إذ مهد له السليطرة 
على االقتصلاد، فلإن تخطيله الخطوط 
ملن  وقربله  لله  املرسلومة  الحملراء 
السليطرة  اللذي حلاول  رفعلت األسلد، 
لله،  مستشلاًرا  وجعلله  السللطة،  على 
بحسلب ملا ذكلره مصطفلى طاس يف 

كتابله "ثاثلة شلهور هلزت سلوريا"، 
امللايض، دفعلت  القلرن  يف مثانينيلات 

ومعاقبتله. ملحاسلبته  النظلام 

العقوبة بحسب األهمية 
يف  األخلر  الرجلل  حيلدر  يكلن  ومل 
عاقبهلا  التلي  الشلخصيات  سلسللة 
النظام السلوري لتجلاوز الحلدود، ومن 
الذيلن جرت محاسلبتهم، رئيلس مجلس 
اللوزراء، محملود الزعبلي، اللذي ترأس 
عاملي  بلن  عاًملا   13 ملدة  الحكوملة 
1987 و2000، قبلل ينتحلر إثلر اتهامه 
الرسلمية،  الروايلة  بحسلب  بالفسلاد، 
التلي ينفيهلا رئيلس فرع األملن الجنايئ 
األسلبق، اللواء محملود علي، ويؤكد أنه 

قُتلل بثلاث رصاصلات.
شلغل  اللذي  املطّللع،  املصلدر  ويقلول 

مناصلب قياديلة يف مؤسسلات الدوللة 
السلورية، إن الزعبلي طلب منله التقاعد 
مبلا  السياسلية  الحيلاة  ملن  والخلروج 
حّصلله خلال فلرتة حكمه، لكنله رفض 
وطللب أكلر من حصتله، وهلدد بفضح 
عمليلات الفسلاد، فُقتل، ولو بقلي داخل 
الخط املرسلوم لله لُكلرّم ومل يقرتب أحد 
منله، مثل رئيلس مجلس اللوزراء، محمد 
مصطفلى ملرو، الذي ُهلدد عندملا أراد 
التكللم بفتلح ملفلات الفسلاد، وعندملا 
وأُعطلي  عنله،  النظلر  رُصف  سلكت 
منصب رئيلس اللجنلة الشلعبية العربية 

السلورية لدعلم الشلعب الفلسلطيني.
وإضافة إىل األسلامء السابقة، يرز سليم 
ياسلن الذين تسللم منصلب نائب رئيس 
اللوزراء للشلؤون االقتصاديلة مللدة 15 
عاًملا، قبل اعتقاله يف علام 2000 بتهمة 
اختلاس األملوال وُحكلم عليه بالسلجن 
عرش سلنوات وبغراملات كبلرة، إضافة 
الزعبلي،  النقلل يف حكوملة  إىل وزيلر 
مفيلد عبلد الكريلم، اللذي اعتُقلل لنفس 
السلبب وُحكلم عليه بدفع علرشة ماين 
دوالر وبالسلجن عرشة أعوام، بحسلب ما 
نقلتله صحيفلة "البيلان" اإلماراتيلة عن 
صحيفلة "البعث" الحكوميلة، إىل جانب 
شلخصيات عسلكرية كان لها وزنها مثل 

غازي كنعلان ورسلتم غزالة.
أملا راملي مخللوف، فرغم علدم وضوح 
ملع  قضيتله  حيلال  اآلن  إىل  الصلورة 
األسلد، فلإن ذللك قلد يكلون تكلراًرا ملا 
حصلل معه علام 2004، عندملا اعتر أن 
لديله حًقا يف نقلل اسلتثامرات إىل ديب 
حيث يريد متللك عقارات وأبلراج، فبدأت 
والتصلدي  عليله  بالتضيلق  السللطات 
لهلذه املحاوالت، قبل توسلط شلخصيات 
الخلاف  لحلل  واقتصاديلة  سياسلية 

. بينهام
املؤكلد إىل اآلن أن النظلام السلوري بلدأ 
الضغلط بشلكل رسلمي على مخللوف، 
وهلو ملا أمللح إليله يف تسلجيله املصّور 
عندملا قلال، إن “األجهلزة األمنيلة بدأت 
متسلائاً  اللرشكات”،  موظفلي  تعتقلل 
األجهلزة  تلأيت  أن  أحلد  يتوقلع  “هلل 
مخللوف  راملي  رشكات  إىل  األمنيلة 

وتعتقلل موظفلن، بعدملا كان مخلوف 
أكلر داعلم لهلذه األجهلزة وأكلر خادم 

الحلرب؟". أثنلاء  وراٍع لهلا يف 
هلذا الضغط هدفله األول تحصيلل أموال 
وطللب التنلازل عنهلا، وهلو ملا أكلده 
يف تسلجيله الثلاين بالقلول، "يطلبلون 
منلي ويضغطلون، وأنلا للن أتنلازل. أنا 

موجلود".
وحلول الخلاف، يعتقلد فلراس طلاس 
يف مقابللة ملع قناة "الحلرة" األمريكية، 
يف 9 ملن أيار الحايل، أن "بشلار األسلد 
ال يريلد أن يتخللص من راملي مخلوف، 
ولكنله يريد أن يعلرف املزيد ملن اإلدارة 
لللروة، التلي يوجلد قسلم كبلر منهلا 
أسلامء  أن  كلام  العلامل،  يف  دول  بعلدة 
األملوال  للسليطرة على  األسلد تسلعى 

بحجلة اإلرث ألوالدهلا".
وقلال طلاس، إن الخلاف على الروة 
ليلس انشلقاقًا ملخللوف، وإمنا هلو نوع 
ملن التملرد على األبلواب التلي أُغلقلت 

األسلد. بوجهله مع 
لكلن بعلد خلروج الخافلات إىل العلن، 
التلي  العقلاب،  طريقلة  انتظلار  يبقلى 
بحسلب  الشلخص،  أهميلة  تحددهلا 
وزيلر االقتصلاد يف "الحكومة السلورية 
املؤقتلة"، عبلد الحكيلم امللرصي، اللذي 
قلال إن "عقوبلة تجلاوز الخلط الحمراء 
تتبع ألهمية الشلخص بالدوللة ومنصبه، 
وهلل هلو ملن العائللة أم ملن الطائفلة 
الحاكملة فقلط أم غلر ذللك، وتختللف 
طريقلة العقوبلة ملن طائفلة ألخلرى".

واسلتبعد امللرصي قتلل مخللوف ألنله 
مقلرب من العائللة الحاكمة، وإمنا سليتم 
اسلتبعاده ببعض املكاسلب التلي جناها 
مثللام حصلل ملع رفعلت األسلد، اللذي 
سلمح لله شلقيقه حافلظ بالخلروج من 

سلوريا مع مايلن اللدوالرات.
أنله بحسلب  يف حلن أوضلح طلاس 
معلوماتله، تم االتفاق على مغادرة رامي 
مخللوف بهدوء من سلوريا، بعلد اعتذار 
علن التسلجيات، وتنازلله علن الرشكات 
"سلرتيل"  رشكلة  وأهمهلا  املوجلودة، 
و"راماك اإلنسلانية" وهلي ال متثل 10% 

اللروة. من 

بين حيدر ومخلوف.. 
خطوط حمراء رسمها األسدان لعّرابي االقتصاد

الظهور النادر والمفاجئ لرجل األعمال السوري رامي مخلوف، ابن خال رئيس النظام السوري، بشار األسد، وهو يتحدث عن تعرضه للضغوط من قبل 

شخصيات محيطة بـ"صاحب القرار" من أجل التنازل عن األموال، لم يكن حدًثا عابًرا لدى السوريين على مختلف توجهاتهم السياسية، ولدى الدول المؤثرة 

بالملف السوري.

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

رئس النظام السوري بشار األسد ورجل األعمال رامي مخلوف )تعديل عنب بلدي(

الذهب 18  49749     

بعد عام 1975 ومع 
قدوم أموال الخليج إلى 

سوريا عقب حرب تشرين، 
بدأ ظهور طبقة التجار 

مع طبقة المسؤولين، 
وبدأت فكرة النسب 

على الكومسيون )على 
المشاريع المراد تنفيذها( 

من قبل رفعت األسد 
وجماعته ومحمد حيدر  

وجماعته
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"تتلقلى ابنتاي دروسلهام علر مجموعة 
أنشلأها امللدرّس على )واتسلاب(، وأنلا 
يف  ومسلاعدتهام  بتدريسلهام  أهتلم 
الطريقلة الجديدة للتعلّلم"، يصف طارق 
العبيلد، وهلو واللد لطفلتلن يف إدللب، 
مسلاعدتهام  يف  ودوره  ابنتيله  تجربلة 

للتعلّلم "علن بعلد".
وتلدرس الطالبتان يف املرحللة االبتدائية، 
واألخلرى  األول  الصلف  يف  إحداهلام 
التعلّلم  وتتابعلان  الثلاين،  الصلف  يف 
بجديلة، وتشلعران بالحامسلة، وتطلبان 
ملن والدهلام أن يطلعهام على الدروس 
الجديلدة حتى يف أيلام العطل، بحسلب 

ملا قالله والدهلام لعنلب بلدي.
محافظلة  يف  الرتبيلة  مديريلة  وكانلت 
إدللب، قررت يف 29 من نيسلان املايض، 
اسلتئناف العمليلة التعليميلة ملن خال 
الخيلارات املتاحلة للتعلّلم "علن بُعلد"، 
حتلى نهايلة اللدوام الرسلمي املحدد يف 

6 ملن أيلار املقبل.

غياب الوسائل
يعتملد نظلام التعليلم "علن بُعلد" يف 
ملدن وأريلاف إدللب على وضلع املعلم 
ومسلؤول الحاميلة وأملن املكتبلة خطة 
ومديلر  املوجله  بلإرشاف  أسلبوعية، 

األول. واملعللم  املدرسلة 
وتشلمل الخطلة ملا سيشلاركه امللدرّس 
ملع الطلاب من ملواد عى شلكل صور 
ومقاطلع مصلورة وتسلجيات صوتيلة 
ونصلوص مكتوبلة، ترسلل لذويهلم عن 
طريلق تطبيلق التواصلل علر الهاتلف 

املحملول "واتسلاب".
لكلن سلعود العيلى، وهلي طالبلة يف 
الصلف الرابع بإدللب، تواجله صعوبات 
كبلرة يف تلقلي الدروس بسلبب ضعف 

اإلنرتنت.
بينلام علاىن طلاب آخلرون ملن علدم 
كالطاللب  محملول،  هاتلف  امتلاك 
سلليامن  االبتلدايئ  الثاللث  الصلف  يف 
الحلامدي، الذي قلال إنه يتابلع الدروس 
علر هاتف أبيه، ويسلتثمر فلرتة وجوده 
يف املنلزل قبلل أن يصطحلب هاتفه معه 

عندملا يخلرج إىل العملل.
لله  يلرشح  املعللم  أن  الطفلل  وتحلدث 
وألصدقائله اللدرس بشلكل جيلد، كلام 
للو أنهلم موجلودون يف الصلف، لكنله 

املدرسلة. يف  التعليلم  يفضلل 
يشلارك  الجديلد،  التعليلم  نظلام  ويف 
املعلّم املواد الدراسلية مع األهايل بشلكل 
يوملي، ويصّحح امللواد التي تصلل إليه، 
ويجيلب علن استفسلارات الطلاب عر 

املجموعلات املنشلأة على التطبيلق.
للعللم  املتحلدة  األملم  منظملة  وكانلت 
أشلارت  )يونسلكو(  والرتبيلة  والثقافلة 
إىل "فجلوات رقميلة مروعلة" واجهلت 
التعليلم "عن بُعلد"، ال سليام يف البلدان 
تتوفلر  ال  حيلث  الدخلل،  املنخفضلة 
الازملن ملتابعلة  أو اإلنرتنلت  األجهلزة 

التعلّلم.
دور األهل

ميلارس األهلايل يف التعلّلم "علن بعد" 
دوًرا فعلااًل، ألن الطفلل يتعلّلم يف بيتله 
التعليلم  عكلس  على  عائلتله  وسلط 
التقليلدي، وكللام كانلت البيئلة املحيطلة 

مجديًلا  التعليلم  كان  مامئلة  بالطاللب 
. كر أ

واللد  وهلو  العبيلد،  طلارق  ويقلول 
مسلاعدة  "أحلاول  إدللب،  طالبتلن يف 
طفلتلّي بشلتى ملا أمللك ملن معلومات، 
وبعلد أن يرسلل املعلّلم اللدرس، أجللس 

كاملل". بشلكل  لتفهلامه  معهلام 
أملا أحملد سلليامن، وهلو واللد لطاللب 
يف الصلف الخاملس وآخلر يف الصلف 
الثاللث، فقلال لعنب بللدي إنله ال ميتلك 
أبنائله،  دروس  ملتابعلة  اللازم  الوقلت 
واختلار أن يعملل ليطعلم عائلتله على 
التفرغ لتدريسلهم، يف حلن تجد زوجته 

صعوبلة يف رشح بعلض اللدروس.
ويحتلاج التعلّم بهلذه الطريقة إىل تفرغ 
كامل ملن أحلد األبوين، والوقلت الكايف 
التعليلم،  منصلات  باسلتخدام  والدرايلة 
وتقلع على عاتلق األهلل مهملة إقنلاع 
الطفلل أنه بفرتة دراسلة وليسلت عطلة.

بللدي، قلال مديلر  ويف حديلث لعنلب 
كللي  مخيلامت  يف  امللدراس  إحلدى 
شلامل إدلب، سلاري الرحملون، إن أبرز 

الصعوبلات التلي تواجله التعليلم "علن 
بُعلد" هلي غيلاب الخلرة بأسلاليبه بن 
تقنيلة  مشلاكل  إىل  إضافلة  األهلايل، 
كضعلف اإلنرتنلت أو علدم توفلر أجهزة 

حديثلة بلن أيلدي الطلاب.
حلل  على  العملل  "نحلاول  وأضلاف، 
هلذه املشلاكل، مبسلاعدة أوليلاء األملور 
ممن أخلذوا املوضلوع عى محملل الجد 
األملر  هلذا  يف  ويسلاعدون  ويتابعلون 

خطلوة بخطلوة".

المدرسة والمعّلم
واجهلت  التلي  الصعوبلات  تختللف  ال 
الطلاب واألهلايل كثلرًا علن تللك التي 
بضعلف  وتتمثلل  املدرّسلن،  واجهلت 
اإلنرتنلت وغيلاب األجهلزة التكنولوجيلة 

الحديثلة.
وال يقتلرص األملر على إدللب فقلط، إذ 
واجله املعلملون حلول العلامل "تحديات 
كبلرة" بعلد انتقالهلم إىل التعليلم "عن 
متتللك  التلي  اللدول  يف  حتلى  بُعلد"، 
بنيلة أساسلية تكنولوجية مجهلزة ميكن 

التعليم "عن ُبعد" أفضل من البعد عن التعليم

حضر الطالب والمعلمون في إدلب 
وغابت الوسائل

تحت رحمة المجتمع 
والتهديدات األمنية.. 

ضغوط متزايدة 
ترافق عمل 
الصحفيات 

في إدلب
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بسلبب تقرير صحفي يوثلق انتهاكات 
تعلرض لهلا طفلل يف إدللب اعتقلتله 
شلباط  يف  الشلام"  تحريلر  "هيئلة 
امللايض، تتواصلل الضغوطلات على 
التلي أعلدت  سلمر )اسلم مسلتعار(، 
فضائيلة،  قنلاة  ونرشتله  التقريلر 
أخلرى  لضغلوط  إدارتهلا  تعرضلت 

بسلببه.
تعيلش سلمر يف مدينة إدللب، وتعمل 
كمراسللة إلحلدى القنلوات الفضائيلة، 
لكنهلا رغلم ذللك تحفظلت على نرش 
اسلمها الحقيقلي يف لقائهلا ملع عنب 
إضافيلة  ملن ضغلوط  بللدي، خوفًلا 

تجعلهلا يف خطلر حقيقلي.
تحريلر  "هيئلة  إن  سلمر،  تقلول 
الشلام" تواصلت ملع قناتهلا، وطلبت 
حلذف التقريلر، معتلرة أن املعلومات 
و"بلدأت  مزيفلة،  فيله  ذُكلرت  التلي 
أننلي  ملن  الرغلم  على  بالتحريلض 
قدملت أكلر ملن علرشة شلهود قالوا 
سلنوات(  علرش  )الباللغ  الطفلل  إن 
وباملقابلل  املعتقلل"،  يف  معهلم  كان 
قدملت الصحفيلة الوثائلق التلي تثبت 
اإلعلام،  لوسليلة  تقريرهلا  مصداقيلة 

تعبرهلا. بحسلب 
يف  الصحفيلات  ملن  وغرهلا  سلمر 
إدللب، يعمللن ضملن هاملش ضئيلل 

ملن الحريلة واألملان، فاحتلامل وقوع 
الخطلر عليهلن يف كل يلوم أملر وارد 
بسلبب الوضلع األمنلي، كلام يتقبلهن 
املجتمع على مضض دون دعم واسلع 
نلرشن  حلال  ويف  مريحلة،  بيئلة  أو 
يف  ملا  فصيلًا  تعجلب  ال  تغطيلات 
املنطقلة، حينهلا يتحول احتلامل وقوع 
الخطلر إىل تهديلد مبلارش، ال يحتلاج 

اسلتدالل. أو  ترجيلح  إىل 

"ألننا نساء"
تعلاين الصحفيلات يف إدللب وريفهلا 
ملن صعوبلة التنقلل كونهن "نسلاء"، 
فاملنطقلة غلر مسلتقرة ملن الناحيلة 
)اسلم  نلور  قالتله  ملا  هلذا  األمنيلة، 
مسلتعار(، وهي صحفية أخلرى التقت 
بهلا عنلب بللدي يف إدللب، مضيفلة، 
واملسلافات  محلدودة  "املواصلات 
بعيلدة، ونظلرة املجتملع إىل حلد كبر 
باطللة،  أحلكام  إطلاق  إىل  تتجله 
كنسلاء  باملجتملع  دورنلا  وتنميلط 

صحفيلات".
النسلاء  عملل  يحلرتم  ملن  هنلاك 
الصحفيلات يف املدينلة، بحسلب نلور 
اسلمها  نلرش  على  أيًضلا  )تحفظلت 
ألسلباب أمنية واجتامعيلة(، لكن الكفة 
املجتملع  ملن  الثانيلة  للجهلة  متيلل 
باعتقادهلا، تللك الجهلة التلي تفرض 
وتطللق  القاسلية  أحكامهلا  عليهلن 

والتنملر". "الشلتائم  عليهلن 
وهلو ما جلاء يف بحث نرشته "شلبكة 
الصحفيلات السلوريات" تحلت عنوان 
"النسلاء يف وسلائل اإلعام السلورية 
الصحفيلات  تتعلرض  إذ  الناشلئة"، 
اإلقصلاء  أو  التمييلز  إىل  السلوريات 
أو التقييلد خلال عملهلن بنلاء على 
نسلاء  كونهلن  االجتامعلي،  نوعهلن 
األوىل، وكونهلن صحفيلات  بالدرجلة 

الثانيلة. بالدرجلة 
على املسلتوى األمنلي، تعرضلت نور، 
وفلق ما قالتله لعنب بللدي، إىل حادث 
واسلتهدفت   ،2018 يف  نلار  إطلاق 
الطلقلات السليارة التلي كانلت تنقلها 
لتغطيلة معلرض أشلغال يدويلة عى 
مدخلل مدينلة إدلب ملن قبلل عنارص 
مسللحن، بسلبب علدم توقف سلائق 
السليارة على الحاجلز األمنلي التابلع 

املسللحة. الفصائل  ألحلد 
وملن أنواع املخاطلر األخرى التي ميكن 
أن تتعلرض لهلا الصحفيلات يف إدلب، 
بحسلب نور، املفخخات يف السليارات، 
أو االعتقلال وتداعياتله ملن اعتلداءات 
جنسلية أو نظلرة املجتملع لهلن بعلد 

الخلروج ملن مراكلز االحتجاز.   
وباإلضافلة إىل مخاطر املهنة الرئيسلة، 
كالعملل خلال القصف "اللذي يكون 
أشلبه باالنتحلار" واملخاطلر األمنيلة، 
قبلل  ملن  املسلتمرة  املاحقلة  هنلاك 

عنلارص الفصائل املسللحة املختلفة يف 
. ملنطقة ا

البلد األكثر فتًكا بالصحفيين
ال تقتلرص االنتهاكات ضلد الصحفين 
يف سلوريا على الصحفيلات، بلل هي 
للعلام  يحتلل  بللد  يف  عاملة  ظاهلرة 
الثلاين على التلوايل املركلز اللل174 
ملن أصل 180 بللًدا، حسلب التصنيف 
العاملي لحريلة الصحافة لعلام 2020.

لحقلوق  السلورية  "الشلبكة  ووثقلت 
اإلنسلان"، مقتلل 707 صحفيلن منذ 
ملا  إصابلة  إىل  إضافلة    ،2011 آذار 
بجلروح  صحفيًلا   1563 علن  اليقلل 

متفاوتلة.
لهلا  تقريلر  يف  "الشلبكة"،  وقاللت 
لحريلة  العامللي  "اليلوم  مبناسلبة 
الصحافلة"، إن سلوريا ملا زاللت ملن 
بالصحفيلن،  فتلًكا  األكلر  اللدول 
حيلث تصلدرت دول العلامل  ملن حيث 
حصيللة القتلى الصحفيلن يف علام 

.2 0 1 9
 707 مقتلل  إىل  التقريلر  ولفلت 
صحفين يف سلوريا منلذ آذار 2011، 
بينهلم سلت صحفيلات، كلام شلهدت 
سلوريا ملا ال يقلل علن 1169 حاللة 
اعتقلال وخطلف بحلق صحفيلن منذ 
آذار 2011، ال يلزال نحلو 422 منهلم 
القلري،  واالختفلاء  االعتقلال  قيلد 

مع وقف دوام الطالب والمدّرسين في إدلب ضمن إجراءات وقائية لمواجهة فيروس 

"كورونا المستجد" )كوفيد- 19(، توجهت مديرية التربية في المحافظة إلى استئناف 

العملية التعليمية "عن ُبعد"، ورغم جهود األهالي والمعلمين إلنجاح التجربة، فإنها لم 

تحل دون ظهور مشاكل واجهت الطالب في أثناء التعّلم بالطريقة الجديدة.

بعد مضي أكثر من شهر على تفعيل التجربة، توّضحت مشاكلها بشكل أكبر، ال 

سيما نقص اإلمكانيات المتعلقة بتكنولوجيا االتصاالت والمعلومات في المناطق 

الخاضعة لسيطرة المعارضة شمال غربي سوريا.
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)AFP( طالب يتلقون تعليمهم عن ُبعد، إدلب

صحفيات سوريات في جلسة توعية ضد فيروس "كورونا المستجد" داخل مخيمات "كلي" في ريف إدلب - 4 أيار 2020 )منظمة نساء اآلن(

منصور العمري

ال تزال كوابيس التعذيب وإجرام األسـد تطارد 
املعتقالت واملعتقلني السـابقني وعائالتهم. ال يزال األمل 

مسـتمًرا. رمبا جميع املعتقالت واملعتقلني يتعرضون 
لعذاب الكوابيس بشـكل دوري، وأنا من بينهم. رغم 

مرور سـنني عديدة عىل نجاتنا من املعتقل، وابتعادنا 
آالف الكيلومرتات عن سـوريا األسد، هل نجونا فعاًل؟ 

ال يزال األسـد وأجهزته األمنية يتسللون إىل أحالمنا 
ويداهموننا يف أثناء نومنا، لنسـتيقظ ونقي نهارنا 

البائس محاولـني التخلص من آثار الكابوس وآالمه 
الجسـدية حتى. ال أدري إن كانت هذه الظاهرة قابلة 
للعالج، ولكن املؤكـد أّن للعدالة تأثريًا عالجًيا جمعًيا 

أو تلطيفًيـا عىل األقل، وأن عدم تحقيق العدالة، 
واإلفالت من العقاب، واسـتمرار الجرائم، تعزز 

الشـعور بالظلم لدى الضحايـا وعائالتهم، مبا يفاقم 
معاناتهم النفسـية لينعكـس يف لياليهم ونهاراتهم، 
وحياتهـم بأكملها. هذه الكوابيس ليسـت من النوع 
املعتاد بعد مشـاهدة فيلم رعب خيايل أو ما شـابه، 

تسـتيقظ بعده لتطرده وتبتسـم ألنه كان مجرد حلم، 
بـل هي كوابيس ناتجة عن اختبار حقيقي وشـخيص 

للرعـب والتعرض للتعذيب ومشـاهد القتل واالغتصاب 
والدماء وفظاعات أخرى، تسـتيقظ بعدها لتدرك أنك 
كنت فعاًل هناك يف ذلك املشـهد املرعب، ثم تتحسـس 

جسـدك لتالمس ندوبك وغريها مـن آثار التعذيب التي 
لن تزول مع الزمـن. تنظر إىل طاولتك لرتى صورة 
لقريـب فقدته تحت التعذيب. تتصفح "فيسـبوك" 

فرتى أخبار الوفيات تحت التعذيب واسـتمرار جرائم 
األسـد، تدرك أن من عذبك وقتـل أحباءك ال يزال طليًقا 

مسـتمًرا يف جرامئه دون أن يوقفه أحد. تنظر إىل 
أبنائـك وبناتك ويكاد قلبـك يخرج من مكانه وأنت 

تفكـر يف مصريهم ومصـري آخرين قد يتعرضون لذات 
سوريا. يف  الجحيم 

قد يكون هذا النوع من الكوابيس أحد أشـكال 
"اضطراب الكوابيس"، وهـو حالة مرضية وجزء من 

صدمـة ما بعد التعذيب واالعتقال، تسـبب يف كثري 
مـن األحيان الضيق والخوف من النوم، وآثاًرا سـلبية 

النهار. وظائف  عىل 
كام ميكن أن تتسـبب يف كثـري من األحيان بالقلق 

الشـديد واالختناق، واالكتئاب الشديد. تدمر هذه 
الحالـة النوم بطريقتني رئيسـتني، ولها عدد كبري من 
العواقب السـلبية عىل الصحة والسـالمة الشخصية. 

الطريقة األوىل التي يدمـر بها "اضطراب الكوابيس" 
النوم هي تسببه باالسـتيقاظ من النوم، وعدم 

النوم بشـكل كاٍف، مبا يفسـد إيقاع الجسم اليومي 
وعملياته، مثل الشـهية والرغبة الجنسـية ومستويات 
الطاقة اليومية، وغريهـا. تؤثر االضطرابات يف إيقاع 
الجسـد عىل توازنه من حيث إنتاج الهرمونات واألداء 

العام، ويؤثر عـىل جهاز املناعة، ما قد يؤدي إىل 
أمراض جسدية ال ندرك أن سـببها الكوابيس.

الطريقـة الثانية هـي أن يبدأ الدماغ بربط هذه 
الكوابيس املزعجة بالرسير أو غرفة النوم بشـكل 

ال إرادي، ليصبح النوم مصـدًرا للخوف والقلق، مبا 
يدفـع إىل تجنب النوم بشـكل غري مبارش أو مبارش. 

قلـة النوم تؤدي إىل تراكـم التعب مبا يحد من القدرة 
عىل العمل بشـكل صحيـح يف أي بيئة، مبا فيها 

العمل، وحركة املـرور، واملواقف االجتامعية، وغريها.
لذلك من الرضوري مراجعة اختصاصيني، ومحاولة 

التعـرف إىل أبعاد وماهية هذه الحالة التي يتعرض 
لهـا املعتقل واملعتقلة، وإيجاد عالج للكوابيس من هذا 

النوع، فتأثريها ميتد ملا بعد االسـتيقاظ، وينعكس عىل 
حياة األفراد وأدائهم اليومي بشـكل سلبي. إن مل يكن 

هناك عالج نهايئ لهذا األمر، فعىل األقل تجب استشـارة 
اختصاصيني يف كيفية تخفيف آثاره.

الكوابيس المرتبطة 
باالعتقال والتعذيب.. 

هل من عالج؟

عليها. التعويلل 
وبلرزت حاجلة املعلملن إىل تلقلي التدريلب 
اللازم لتقديلم التعليلم، ويضاف إليهلا غياب 
كاإلنرتنلت  إدللب،  يف  املسلاعدة  العواملل 
والكهربلاء والبنلى التحتيلة التلي تسلهم يف 

إيجلاد منصلات ومواقلع تعليميلة.
ويف حديلث لعنلب بللدي، قلال مديلر مجّمع 
إدللب، عبلد الله العبلي، إن التحديلات كثرة 
أغلبهلا  أن  مضيًفلا  واملتلقلي،  املعللم  للدى 
تقنلي يتعللق باسلتخدام األجهلزة واإلنرتنلت 

وتكلفتهلام. وتوفرهلام 
السلتخدام  املعلملن  تدريلب  املجّملع  ودعلم 
الراملج الازملة لتطويلر عمليلة التعليم "عن 
بُعد"، وإنشلاء قنلاة "يوتيوب" خاصلة بذلك.

وأوضلح العبلي أن املعلملن أظهلروا رغبلة 
للعمل يف امللرشوع، مضيًفلا "كان هناك إبداع 

ومتيز مل نكلن نلحظله بالتعليلم التقليدي".

نجاح أم فشل؟
إدللب  الرتبيلة يف محافظلة  قلررت مديريلة 
نقلل طلاب الصفلوف االنتقالية ملن مرحلتي 
التعليلم األسلايس والثانلوي إىل صف درايس 

أعلى، ملع اعتلامد نتيجلة الفصلل اللدرايس 
الثلاين لتكلون نفس نتيجلة الفصلل الدرايس 

األول للعلام الحلايل.
أملا الطلاب الذيلن ال ميتلكون نتائلج للفصل 
اللدرايس األول، فسليُجرى لهلم امتحلان ملع 
بداية العلام اللداريس املقبل، لتحديلد إمكانية 

نقلهلم إىل صلف أعى.
وأفلرزت تلك القلرارات سلؤااًل حلول الجدوى 
ملن متابعلة العمليلة التعليميلة "علن بُعلد"، 
وأخذهلا على محملل الجلد بالنسلبة للطاب 
واملدرّسلن طامللا أنها للن تكلون إال "تحصيل 
حاصلل"، خاصلة مع غيلاب معايلر واضحة 

لتقييلم نجلاح التجربلة الجديدة.
واعتلر مدير مجمع إدللب، عبد اللله العبي، 
أنله ال ميكلن أن تقلاس التجربلة بالنجلاح أو 
الفشلل، وإمنلا بتحصيلل ملا أمكلن تحصيلله 
من عللم فقده الطاللب، ومهلام كان قليًا فإنه 

أفضل ملن ال يشء.
مخيلامت  يف  امللدارس  إحلدى  مديلر  أملا 
الرحملون،  سلاري  إدللب،  شلامل  كللي 
ملن  أفضلل  بُعلد  علن  "التعليلم  إن  فقلال 

التعليلم". علن  البُعلد 

بدأ العام الدرايس -2019 
2020 متعرثًا تعليمًيا يف 

إدلب، إذ تأخر بدء الدوام ثالثة 
أسابيع.

بحسب أرقام منظمة األمم 
املتحدة للطفولة )يونيسف( 

فإن نصف املدارس يف 
إدلب مدمرة، أو مترضرة، 

أو تُستخدم إليواء النازحني 
داخلًيا.

وتشري تقديرات املنظمة إىل 
أن أكرث من 300 ألف طفل 

متأثرون يف املحافظة.
وكان ماليني األطفال يف 

سوريا خارج املدرسة أو يف 
خطر الترسب، مع دخول العام 

العارش من الرصاع.
وأدى تعليق الفصول الدراسية 
منتصف آذار املايض، كإجراء 

وقايئ، إىل مزيد من عدم 
اليقني ملاليني األطفال اآلخرين.

بينهلم ثلاث سليدات.
وأكلد التقريلر أن النظلام السلوري يحتجز 
ملا ال يقل علن 353 صحفيًا، بينهلم امرأتان 

وأربعلة صحفيلن أجانب.
بينام تشلر "رابطة الصحفين السلورين" 
يف تقريرهلا السلنوي لعلام 2019، إىل أن 
"هيئلة تحريلر الشلام" صاحبة املسلؤولية 
األكلر عن االنتهلاكات بحلق الصحفين يف 

. سوريا

خلط في المفاهيم
إىل جانلب املخلاوف األمنيلة، تقللق صلورة 
املجتملع  السلوريات  الصحفيلات  النسلاء 
املحافلظ يف سلوريا، فهلي "صلورة غريبة 
إىل حلد ملا، كونها مهنلة تتطلب شلخصية 
حلرة وواعيلة وقوية"، وفلق املتخصصة يف 
قطلاع الحامية اإلنسلانية نجلوى الضعيف، 
فلإن  املجتملع،  ثقافلة  لطبيعلة  ونظلرًا 
الصحفيلة تكلون "تحلت املجهلر" يف أغلب 

األوقلات.
وقاللت نجلوى الضعيلف، يف حديلث لعنب 
"خللط  ملن  يعلاين  املجتملع  إن  بللدي، 
يف املفاهيلم" بلن الوعلي الثقلايف الحلر 
والسللوك غلر املسلؤول، وخلال سلنوات 
عنلد  الخللط  هلذا  غلاب  السلورية  الثلورة 
بعضهلم ولكلن ال تلزال املعضللة موجودة، 
بلرأي املتخصصلة، معلللة ذلك بلأن األغلبية 
العظملى ملن املجتملع هلي ضد عملل املرأة 

يف حقلل الصحافلة.

وقبلل بلدء الثلورة، اعتلاد املجتملع أن يرى 
امللرأة "بِسلمة منطيلة معينلة، كلون إدللب 
ملن امللدن املنسلية قبلل الثلورة"، وكانلت 
مغيبة علن املشلاركة يف املجالن السليايس 
ضلد  الناشلطة  قالتله  ملا  وفلق  واإلداري، 
االجتامعلي  النلوع  على  القائلم  العنلف 

فاطملة حميلد، لعنلب بللدي.
وملع بلدء الثلورة السلورية شلاركت امللرأة 
التعبلر علن املطاللب  بشلكل حقيقلي يف 
خلال  ملن  السلوري،  للشلعب  السياسلية 
املشلاركة يف املظاهلرات والعملل الصحفلي 

أو اإلعاملي، وبعلد فقلدان كثر من النسلاء 
املعيلل األول للألرسة، بدأت النسلاء يف إدلب 
يعشلن  كلن  التلي  القيلود  ملن  بالخلروج 

داخلهلا إىل ميلدان العملل.
وجلود  الطبيعلي  ملن  أن  فاطملة  تلرى 
التحديلات أمام النسلاء العاملات يف مجال 
الصحافلة أو اإلعلام، بعلد أن كان "محتكرًا 
تناضلل  الرجلال" سلابًقا، وهلو ملا  على 
الصحفيلات ويقاوملن لكلره ملن خلال 
هواملش  لتوسليع  سلعيًا  العملل  مواصللة 

حريتهلن.
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ما الذي تعرفه عن
جوزة الطيب؟

شجرة  ثمرة  نواة  هي  الطيب  جوزة 

جوزة الطيب، وتكون الجوزة على شكل 

بيضة يتراوح طولها بين -20 30 ملم، 

ملم،   18  15- بين  عرضها  ويتراوح 

كما يتراوح وزنها بين -5 10 غرامات، 

وثمرة شجرة جوزة الطيب غير صالحة 

لألكل ِبعكس نواتها )جوزة الطيب(، أما 

شجرة جوزة الطيب فهي شجرة دائمة 

الخضرة تبدأ باإلثمار بعد -7 9 سنوات 

من زراعتها، وتصل إلى اإلنتاج الكامل 

في  تنمو  وهي  تقريبًا،  سنة   20 بعد 

عليها  وُعثر  االستوائية فقط،  المناطق 

للمرة األولى في جزر الباندا القريبة من 

إندونيسيا.

الحلوة  التوابل  الطيب هي من  وجوزة 

في  واسع  نطاق  على  تُستخدم  التي 

بما في  العالم،  أنحاء  المطابخ بجميع 

ذلك الوصفات اآلسيوية والغربية، وهي 

ما  وعادة  ونفاذة،  قوية  رائحة  ذات 

تُستخدم في تنكيه الطعام على شكل 

إلنتاج  تُستخدم  أنها  كما  مسحوق، 

العديد من المنتجات التجارية األُخرى 

وتُستخدم  وغيرها،  العطرية  كالزيوت 

كذلك في الطب البديل.

العناصر الغذائية في جوزة الطيب
العناصر  من  كثير  على  تحتوي 

كبير  بقدر  الجسم  تمد  التي  الغذائية 

الفيتامينات  من  اليومية  الحاجة  من 

وأهم  العضوية،  والمواد  والمعادن 

محتوياتها: فيتامينات A,B,C، حمض 

الفوليك، المنغنيز، المغنزيوم، النحاس، 

األلياف  البيتاكاروتين،  الفافونيد، 

النباتية.

فوائد جوزة الطيب
األكسدة  لمضادات  األلم:  تخفيف   •

الموجودة في جوزة الطيب تأثير مسّكن 

للصداع، كما أّن مركبًا مماثًا للمنثول 

الموجود فيها لديه خصائص لتخفيف 

المزمنة،  لالتهابات  المصاحب  األلم 

الجروح  آالم  أو  المفاصل  كالتهاب 

واإلصابات.

الهضمي: عند  الجهاز  • تعزيز صحة 

طحن جوزة الطيب إلى مسحوق فإنه 

تقي  التي  األلياف،  بمحتوى  يحتفظ 

من اإلمساك وتحفز عملية الهضم عن 

األمعاء، كما  الحركة في  طريق تنظيم 

العصائر في  إفراز مختلف  تحث على 

عملية  تحّسن  التي  واألمعاء  المعدة 

الهضم.

• صحة الدماغ: تنّشط الدورة الدموية، 

وهذا  واألعصاب،  المخ  عمل  وتحّسن 

العصبية  المسارات  تدهور  من  يحّد 

عادة  يصيب  الذي  اإلدراك  ووظيفة 

الناس بمرض الزهايمر، كما تخفف من 

التوتر والقلق.

ينظف   : الجسم  من  السموم  إزالة   •

التي  السموم  جميع  من  والكلى  الكبد 

تناول  عن  والناتجة  تخزينها  يمكن 

الكحول واألغذية المصنعة والمشروبات 

المحاة، أو السموم العضوية الطبيعية.

• تعزيز صحة الكلى: فهي مدرة للبول، 

تساعد  فيها  الفعالة  المكونات  أن  كما 

على إذابة حصى الكلى. 

لمكونات  الفم:  صحة  على  الحفاظ   •

جوزة الطيب تأثيرات مضادة للجراثيم 

النشطة الضارة، ما يساعد على مكافحة 

الفم  رائحة  مثل  الفم  تجويف  أمراض 

واألسنان،  اللثة  قوة  ويعزز  الكريهة، 

عادة  الطيب  جوزة  تُستخدم  ولذلك 

الفم،  وغسوالت  األسنان  معاجين  في 

أو  العضوية  األصناف  في  وخاصة 

العشبية.

لديها  الطيب  جوزة  األرق:  معالجة   •

وهو  المغنزيوم،  من  عالية  نسبة 

من  يقلل  الجسم  في  أساسي  معدن 

عن  اإلفراج  ويحفز  العصبي  التوتر 

السيروتونين الذي بدوره يخلق شعورًا 

على  ويحفز  التخدير  أو  باالسترخاء 

النوم.

تحتوي  القلب:  صحة  على  الحفاظ   •

الذي  البوتاسيوم   على  الطيب  جوزة 

يعمل على استرخاء األوعية الدموية، ما 

يؤدي إلى خفض ضغط الدم وخفض 

واألوعية  القلب  نظام  على  الضغط 

الدموية، كما يمكن لمضادات األكسدة 

السيئ،  الكوليسترول  نسبة  تقلل  أن 

وحدوث  الشرايين  تصلب  من  يقي  ما 

السكتات القلبية أو الدماغية.

والخصوبة:  الجنسية  الرغبة  زيادة   •

الهرمونات،  توازن  على  تساعد  فهي 

األعضاء  إلى  الدم  تدفق  من  تزيد  كما 

االنتصاب  قوة  من  يزيد  ما  التناسلية، 

حساسية  من  ويزيد  الرجال،  عند 

األعضاء التناسلية عند النساء، كما أنها 

تنشيط  خال  من  الخصوبة  تحّسن 

تنظيم  و  المنوية  الحيوانات  تشكل 

عملية اإلباضة والدورة الشهرية. 

لمضادات  يمكن  السرطان:  • مكافحة 

األكسدة الموجودة في جوزة الطيب أن 

تعكس عمل الجذور الحرة في الجسم 

التي تتراكم في الجسم مكونة األورام. 

تسهم  المناعي:  الجهاز  قوة  تعزيز   •

والفيتامينات  األكسدة  مضادات 

الموجودة في جوزة الطيب في زيادة 

وجود  أن  كما  المناعي،  الجهاز  قوة 

أنواع  المعادن فيها يقي من كثير من 

العدوى.

مخاطر تناول جوزة الطيب
الطيب  لجوزة  الضارة  اآلثار  تنتج   •

لذلك  منها،  كبيرة  كميات  تناول  عن 

وكذلك  بمفردها،  تناولها  عدم  يجب 

 20  15- تتعدى  ال  منها  كمية  وضع 

غراًما مع الطعام، وأهم اآلثار الجانبية 

لتناول كميات كبيرة منها:

في  اإلفراط  يؤدي  العقل:  تغييب   •

مخدرة  آثار  إلى  الطيب  جوزة  تناول 

سلوكيات  إلى  يؤدي  وقد  ومهلوسة، 

خارجة عن السيطرة.

الطيب  جوزة  تؤدي  الكبد:  تليّف   •

لذلك  الكبد،  تليّف  إلى  كبيرة  بكميات 

قبل  من  مطلًقا  تناولها  عدم  يجب 

مرضى الكبد.

• خفقان القلب: وقد تصل الحالة إلى 

اإلصابة بنوبة قلبية قاتلة.

• الغثيان وتقلصات المعدة واإلقياء.

• جفاف الفم بشكل مستمر.

جداًل  هناك  أن  إلى  نشير  أخيرًا، 

جوزة  تناول  جواز  حول  كبيرًا  فقهيًا 

الفقهاء  من  كثير  ذهب  فقد  الطيب، 

تأثير  من  لها  لما  تحريمها  إلى 

الكبيرة  بالكميات  للحشيش  مشابه 

فقليله  كثيره  أسكر  ما  اعتبار  على 

لها  لما  بعضهم  أجازها  بينما  حرام، 

أن  خاصة  مذهلة،  صحية  فوائد  من 

قليلة  كميات  أن  أثبتت  الدراسات  كل 

فترات  وعلى  غراًما   20 تتجاوز  ال 

متباعدة تعتبر آمنة تماًما.

د. كريم مأمون

يلؤدي الصيلام إىل العديلد ملن التغلرات 
تؤثلر  قلد  التلي  الجسلم،  يف  الفيزيائيلة 
هلذه  وأحلد  سللبي،  أو  إيجلايب  بشلكل 
التغلرات هلو ملا يصيلب األسلنان، إذ إن 
التوقلف علن أكل السلكريات واالمتناع عن 
التدخلن طلوال النهلار يكفلي للحصلول 
صحيحلة  وأسلنان  الفلم  صحلة  على 
وجميللة، ولكلن وبسلبب العادات السليئة 
التلي يقلوم بهلا بعلض النلاس الصامئن 
يف شلهر رمضلان فلإن آالم األسلنان قلد 

تحلدث بشلكل أكلر خالله.

 ما أسباب زيادة آالم األسنان في 
رمضان؟

تنتلج زيلادة آالم األسلنان يف رمضلان عن 
عوامل:  علدة 

التلي  الفلم،  يف  اللعلاب  إفلراز  قللة   1-
يسلببها االمتنلاع علن الطعلام واللرشاب 
لعدة سلاعات، وهلذا يتيح للجراثيلم زيادة 

نشلاطها يف الفلم.
الغذائيلة،  األطبلاق  وتنلوع  كلرة   2-
أنواعهلا،  الحلويلات مبختللف  وباألخلص 
التلي ملن شلأنها أن تزيلد فرصلة تكلّون 
طبقلة البلاك أو القللح على األسلنان، ما 
يؤدي إىل حلدوث التهاب يف أنسلجة اللثة 

املحيطلة.
-3 علدم تنظيلف األسلنان بشلكل دوري، 
وخاصلة بعلد السلحور، ملا يلؤدي لبقاء 
القللح على األسلنان وتحولله إىل الجلر، 
ملريئ  غلر  غشلاء  علن  عبلارة  فالقللح 
الجراثيلم  ملن  أساًسلا  يتشلكل  ودبلق، 
التلي تتكلون على األسلنان عنلد تفاعلل 
يف  املوجلودة  والنشلويات  السلكريات 
الطعلام ملع الجراثيم املوجلودة داخل الفم 
بشلكل طبيعلي، وإذا مل تتلم إزاللة القللح 
بشلكل يوملي فإنله يتصلب ويتحلول إىل 
جر، ويكلون الجر طبقة واقيلة للجراثيم 
فيسلبب التهيلج على طلول خلط اللثلة، 
وهلذا يلؤدي إىل االلتهلاب، فتنتفلخ لثلة 
املريلض وتنلزف بسلهولة، كلام قلد ينتج 

علن ذللك أيضلا تسلّوس األسلنان.
كيف تعالج مشاكل األسنان يف رمضان؟

قلد يكلون مصلدر األمل هلو التهلاب اللثة، 
ويقصلد به حلدوث تهيّج واحملرار وتورم 
اللثلة يف الجلزء املحيلط بجذور األسلنان، 
اللذي  الفلم،  نظافلة  سلوء  علن  وينتلج 
على  الجلر  أو  القللح  تكلون  يشلجع 
األسلنان، ملا يلؤدي إىل حلدوث التهلاب 

اللثلة. أنسلجة  يف 
وقلد يكلون مصدر أمل األسلنان هلو طبقة 
العلاج، ويظهلر هلذا األمل بسلبب عواملل 
أو  الحللوة،  املأكلوالت  مثلل  خارجيلة، 
املأكلوالت البلاردة أو السلاخنة، ويكون أمل 
األسلنان هنا متوسلط الحّدة، وال يرتكز يف 

نقطلة معينلة، حتلى إن الشلخص املصاب 
األمل،  مصلدر  تحديلد  يف  صعوبلة  يجلد 
إن كان ملن األسلنان يف الفلك العللوي أو 
السلفي، وعلادة ملا يكلون سلببه وجود 

تسلّوس باألسلنان.
وقد يكلون مصدر أمل األسلنان هو العصب 
)للب السلن(، ويكلون نابًعلا ملن مصلدر 
جلًدا  شلديدة  بنوبلات  يظهلر  داخلي، 
ويختفلي بلن النوبلة واألخلرى، وتلدوم 
النوبلة ملا بن بضلع دقائق وحتى سلاعة 
كاملة، ويشلتد هلذا النوع من آالم األسلنان 
عنلد حلدوث ضغلط على السلن املصابة 
كام هلو الحلال عنلد املضلغ، وكذللك عند 
تنلاول مأكوالت بلاردة، ويكون سلبب هذا 
األمل هلو التهاب لب السلن بعلد نفاذ تلوث 

إليله من تسلّوس األسلنان.
هلو  األسلنان  أمل  مصلدر  يكلون  وقلد 
دواعلم السلن، وهلو أمل نابلع ملن مصدر 
بلن  شلدته  تلرتاوح  متواصلل،  داخلي، 
أثنلاء  يف  ويشلتد  والشلديدة،  املتوسلطة 
املضلغ، ويكلون مرتكزًا يف السلن املصابة، 
وقلد يكلون مصحوبًلا بشلعور بأن السلن 
مرتفعلة يف الفلم أو بانتفلاخ يف الوجله، 
وميكلن تحديلد السلن املصابلة بواسلطة 

النقلر على األسلنان، ويكلون سلبب هلذا 
األمل تللوث نسليج دواعلم السلن، بسلبب 
التهلاب اللثلة أو الفراغلات يف لب السلن.

ويف جميلع الحلاالت املذكورة، فلإن العاج 
إزاللة  الجلر،  )إزاللة  أشلكاله  مبختللف 
قللع  وحشلوه،  السلن  حفلر  التسلوس، 
السلن( يتم باسلتخدام املعدات )كالحفارة( 
وهلذه األدوات يجلب أن تكلون مصحوبلة 
بضخ امللاء لحامية املعلدات وأنسلجة اللثة 
واألسلنان مًعلا، ويف الوقلت ذاتله هنلاك 
أداة لشلفط امللاء ملن الفلم، ولكلن أحيانًا 
قلد يبتلع املريض املاء ال شلعوريًا وبشلكل 
بسليط جلًدا، كذللك قلد يسلتخدم الطبيب 
يشلعر  التلي  امللواد  أو  األدويلة  بعلض 
املريلض بطعمها، كام أن معظلم العاجات 
تحتلاج لحقلن ملواد التخديلر، وكل ذللك 
يتفلق الفقهلاء املسللمون على أنله غلر 

مفطلر للصائلم.
الجراحلي بشلكل  للقللع  بالنسلبة  ولكلن 
خلاص، فإنله ويف أثناء الجراحلة قد يكون 
تدفلق امللاء كثلرًا فيبتللع منله املريلض 
ألنله دخلل  يعتلر مفطلرًا  جلزًءا، وهلذا 
يف الحللق، لذللك إذا كان الوضلع يسلمح 

ذللك. فاألفضلل  بالتأجيلل 

آالم األسنان في رمضان

كيف يمكن الوقاية 
من تفاقم مشاكل األسنان في رمضان؟

• تنظيـف األسـنان يومًيـا باملضمضـة واسـتخدام الفرشـاة واملعجـون 
أو السـواك مرتـني عـىل األقـل يف اليـوم )بعد اإلفطـار وبعد السـحور(، 
نـرتات  عـىل  تحتـوي  التـي  األسـنان  معاجـني  باسـتعامل  وينصـح 
البوتاسـيوم، أمـا بالنسـبة السـتعامل السـواك فينصـح أطباء األسـنان 
بقـص الجـزء املسـتعمل مـن السـواك كل 24 سـاعة، وذلـك مـن أجـل 
اسـتمرار وجود املـادة الفعالة فيـه، وننـوه إىل أنه من املمكن اسـتخدام 
مختلـف  تتفـق  إذ  النهـار،  أثنـاء  يف  السـواك  أو  واملعجـون  الفرشـاة 
املذاهـب الفقهيـة اإلسـالمية عىل إباحـة اسـتخدام الفرشـاة واملعجون 
واملضمضـة والسـواك يف أثنـاء الصيـام بـرشط أال يتم ابتـالع يشء من 

املـواد، فـإن تـم ذلـك فهـي مفطرة.
• عـدم اإلكثار مـن الحلويات والسـكريات واملرشوبات املحـالة التي تزيد 

من تشـكل القلح.
• التخفيـف مـن تنـاول األطعمـة الحمضية ملنع حساسـية األسـنان ملن 

يعانون مـن حساسـية فيها.
• تنـاول مـرشوب شـاي الزعـرت، فهـو مفيـد لعـالج اضطرابـات الفـم، 
ويُحـرّض بخلـط الزعـرت مع الشـاي، ويـرشب كـوب واحد بعـد اإلفطار 
وكـوب قبـل اإلمسـاك لعـالج أفضـل وأرسع، ومـن املعـروف أن الزعـرت 
يقتـل الجراثيـم يف الفـم وينعـش النفـس، ويف الوقـت نفسـه يقلـل 

حساسـية األسـنان.
أخـريًا، نؤكـد أنـه يف حـال وجـود مشـكالت يف األسـنان أو اللثـة فمن 
املهـم جًدا معالجتها قبل شـهر رمضـان، وبذلك نتجنـب اآلالم واملعالجات 

الصيام. فـرتة  خالل 
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يف كتابـه "وّعـاظ السـالطني" يبحـث املفكـر 
اإلنسـان  الـوردي، يف طبيعـة  العراقـي عـيل 
الـذي يعتـربه الـوردي مبتىل مـن اللـه بطائفة 
ال  الذيـن  األفالطونيـني"  "املفكريـن  مـن 
الويـل والعـذاب لإلنسـان  يجيـدون إال إعـالن 
رسـموها  التـي  العليـا  املثـل  عـن  النحرافـه 
ليتبينـوا  لحظـة  يقفـوا  أن  دون  مبخيالتهـم، 
املقـدار الذي يالئـم الطبيعـة البرشيـة من تلك 

. ملثل ا
ينتقـد الـوردي عرب صفحـات الكتـاب "الوعظ 
الشـكيل"، إذ اعتـاد املفكـرون أن يرجعـوا علّة 
البـرش مـن فسـاد اجتامعـي إىل  مـا يعانيـه 
هـو  اإلصـالح  فـإن  وبذلـك  أخالقهـم،  سـوء 
"فبمجـرد  للمفكريـن،  بالنسـبة  أمـر ميسـور 
قلوبنـا  مـن  ونغسـل  أخالقنـا،  نصلـح  أن 
نصبـح  والشـهوة،  واألنانيـة  الحسـد  أدران 
عـىل زعمهـم سـعداء مرفهـني، ونعيـد مجـد 

األجـداد".
لإلصـالح  التبسـيط  هـذا  أن  الكاتـب  ويعتـرب 
االجتامعـي ُمخـّل مبنطـق اإلصـالح والوعـظ، 
طبيعتـه  عـن  ينتـج  ال  اإلنسـان  سـلوك  ألن 
مـن  يتجـزأ  ال  جـزء  "فاإلنسـان  الذاتيـة، 
التحكـم  يتـم  ويك  بـه"،  املحيطـة  الطبيعـة 

تُـدرس. أن  أواًل  يجـب  الطبيعـة،  بهـذه 
الفـرد  اكتسـبها  التـي  النفسـية  العوامـل  إن 
مـن بيئتـه االجتامعيـة وظروفهـا هـي التـي 
وإذا  األوىل،  بالدرجـة  الفـرد  سـلوك  تحـدد 
العليـا،  املثـل  النـاس بتطبيـق  الواعـظ  نصـح 
لـن يفلحـوا بهـا، وفق ما يـراه الـوردي، إال إذا 
أُصلحـت الظـروف االجتامعية األساسـية التي 

الفـرد وسـلوكه. شـكلت شـخصية 
 272 1954 يف  املنشـور عـام  الكتـاب  يفـرس 
صفحة، أسـباب انتشـار "الوعظ الشكيل" يف 
املجتمـع، فـاألول يعود، بحسـب الـوردي، إىل 
عـدم تكلفة هـذا الوعظ من طاقـة وجهد، إمنا 
يحتـاج ملجـرد قـدرات كالميـة يقولهـا الواعظ 
ليشـعر أنه قـام بإنجـاز عظيـم، "والغريب أن 
الواعظـني أنفسـهم ال يتبعـون النصائـح التي 
ويعملـون  النـاس  ينصحـون  بهـا"،  ينـادون 
بعكـس مـا يقولـون، و"نجدهـم أحيانًـا مـن 
أكـرث النـاس حسـًدا وشـهوة وأنانيـة"، وفًقا 

. تب للكا
أما السـبب األهم يف انتشـار هـذا الوعظ فهو 
أنـه يف أغلب األوقـات يكون ملصلحة السـلطة 
يهتمـون  ال  "الواعظـني  فـإن  مـا،  دولـة  يف 
عـىل  فتهتـز  للخليفـة  يغّنـي  املغّنـي  كان  لـو 
صوتـه بطـون الجـواري، ولكنهـم يهتمون كل 
أو  لنفسـه  يغنـي  صعلـوكًا  رأوا  إذا  االهتـامم 

قريته". ألهـل 
وتنتـج ظروًفـا  فاسـدة،  السـلطة  كانـت  وإذا 
يوجـه  الحـال،  بطبيعـة  فاسـدة  معيشـية 
الواعظـون النـاس إىل أن أخطاءهـم الفرديـة 
أزمـات،  مـن  لهـم  يحصـل  مبـا  السـبب  هـي 
ليدفـع املجتمـع بذلـك فاتـورة تكاليـف فسـاد 

لسـلطة.  ا
كـام "صـار الوعـظ مهنة تـدر عـىل صاحبها 
األمـوال، ومتنحه مركـًزا اجتامعًيـا ال بأس به، 
وأخـذ يحـرتف مهنة الوعـظ كل من فشـل يف 

أخرى". الحصـول عىل مهنـة 
نقـد  يف  شـديدين  النـاس  الوعـظ  يجعـل 
فاملقاييـس  الـوردي،  كتـاب  بحسـب  غريهـم، 
األخالقيـة التـي يسـمعونها من أفـواه الوعاظ 
وال  الـوردي،  يعتقـده  مـا  وفـق  جـًدا،  عاليـة 
يسـتطيع النـاس تطبيـق تلـك املقاييـس عـىل 
أنفسـهم فيلجـؤون إىل تطبيقهـا عىل غريهم، 

وهكـذا يكـون نقدهـم شـديًدا.
وعمليـة صـالح املجتمـع ال تكون عنـد الوردي 
بالـردع أو بالنصـح، بـل بتغيـري ظـروف البيئة 
السياسـية  الناحيـة  مـن  بالفـرد  املحيطـة 
واالقتصاديـة واالجتامعيـة، وهـي التـي تحدد 

أخـالق اإلنسـان وليـس العكـس.
ومـؤرخ  اجتـامع  عـامل  هـو  الـوردي،  عـيل 
عراقـي، مـن مواليد بغـداد عام 1913، اشـتهر 
لتحليـل  وقتـه،  يف  الحديـث  الفكـر  بتبنيـه 
العراقـي والعـريب، وهـو  الواقـع االجتامعـي 

العـراق. يف  العلامنيـة  رواد  مـن 

كتاب

سينما

"هاربلة ملن امللايض" أو باللغلة 
 ،"Unorthodox" اإلنجليزيلة 
مسلسلل دراملي أمللاين- أمريي 
مؤللف ملن أربلع حلقلات فقلط، 
بُنیلت أحداثه على السلیرة الذاتیة 
األمریكیلة  واملدونلة  للكاتبلة 
التلي  فیلدملان،  دیبلورا  األملانیلة 
تبحلث علن هویتهلا بعد نشلأتها 
يف حلي ویلیامزبلرغ يف بروكلین 

األمریكیلة. نیویلورك  بوالیلة 
يف  دیبلورا  شلخصیة  تجسلد   
ُوللدت  التلي  "إسلتي"  املسلسلل 
يف  جدتهلا  مبنلزل  وترعرعلت 
یهلود  مجتملع  يف  ویلیامزبلرغ، 
الذیلن  املتشلدد،  "الحریدیلم" 
ویعیشلون  "أصولین"  یعتلرون 
حیاتهلم وطقوسلهم الدینیلة وفق 
للرشیعلة  الدقیقلة  التفاصیلل 

الیهودیلة.  
 

علن  اختافهلا  إسلتي  تكتشلف 
نسلاء مجتمعهلا امللتزملات وحبها 
للموسلیقى، وتبلدأ معاناتهلا بعد 
لعلدم  املدبّلر  سلنة ملن زواجهلا 
إنجابهلا، فتقلرر الهلرب إىل برلین 
بعملر 19 عاًملا إىل والدتهلا التي 
تعیلش هنلاك، مبسلاعدة مدرّسلة 
املوسلیقى التلي تعطیهلا دروًسلا 
لتجلد  البیانلو،  على  العلزف  يف 
حریلة مل تعتلد علیهلا يف ملكان 
نشلأتها، وتقلرر بدء حیلاة جدیدة 

امتاكهلا  الرغلم ملن علدم  على 
امللال أو شلهادة تعلیمیلة.

یلحلق إسلتي زوجهلا یانلي مع 
ابلن عمله مویليش للعثلور علیها 
بأملر ملن الحاخام، ویتكشلف يف 
أثنلاء البحلث عنهلا أنهلا حاملل، 
وبعلد محاوالتهلام يف تتبلع أثرها 
لرتفلض  إیجادهلا  ملن  یتمكنلان 
نیویلورك،  إىل  معهلم  العلودة 
وتختلار متابعة حیاتهلا يف برلین 

ملع والدتهلا وطفلهلا املنتظلر. 
منصلة  على  املسلسلل  ُعلرض 
ألول  األمریكیلة  "نتفليكلس" 
امللايض،  آذار  ملن   26 يف  ملرة 
یهلود  وعقائلد  علادات  ویصلّور 

"الحریدیلم"، إذ ترتلدي الفتیلات 
يف هلذا املجتمع الثیاب املحتشلمة 
والتنانیلر، ویُفلرض علیهن تغطیة 
اللزواج  بعلد  وقصله  شلعرهن 
املسلتعار،  بالشلعر  وتغطیتله 
باإلنجلاب.  وظیفتهلن  وتتمثلل 

 بینام یرتدي الرجال معطًفا أسلود 
طویلًا وقبعة سلوداء، ویضیفون 
إلیله شلال الصلاة )التالیلت( يف 
أثنلاء الصلاة، ویطیللون ذقونهم 
شلعر  خصلتلي  إىل  إضافلة 
ملفوفتن على جانبلي وجوههم. 
یتحلدث املسلسلل اللغة الیدیشلیة، 
وهلو املسلسلل األول على املنصة 
إىل  باإلضافلة  بهلا،  املتحلدث 

اإلنجلیزیلة  باللغتیلن  حلوارات 
واألملانیلة.

بلارزة  لغلة  الیدیشلیة  وتعتلر 
أماكلن  يف  الیهلود  بهلا  یتحلدث 
مختلفلة ملن العلامل، تختللف عن 
العریلة التلي ذُكلرت يف الكتلاب 
يف  معهلا  وتتشلارك  املقلدس، 
كتابلة  ونظلام  الكللامت  بعلض 
خلیلط  هلي  بینلام  الحلروف، 
والعریلة  األملانیلة  اللغلات  ملن 
أخلرى،  لغلات  وعلدة  واآلرامیلة 
طورهلا الیهود الذین یعیشلون يف 
بلدان مثلل بولندا وأملانیلا للتحدث 
العریلة  علن  كبدیلل  الیوملي 

 . بتهلا لصعو

عنب بلدي - عماد نفيسة

املالكلة   "ZOOM" تعرضلت رشكلة
واالجتامعلات  املراسللة  لتطبيلق 
الشلهر إىل سليل ملن االنتقلادات، 
الخصوصيلة  يف  مشلاكل  بسلبب 

االتصلال. وأملان 
ويف سلبيل ذلك، اسلتحوذت الرشكة، 
على  الحلايل،  أيلار   ملن   8 يف 
"كيبيلس"،  اآلملن  الرتاسلل  رشكلة 
الرسلائل  تشلفر  يف  املتخصصلة 
املرسللة عر اإلنرتنلت، مقابلل مبلغ 
يف  سيسلهم  ملا  عنله،  يفَصلح  مل 

إنهلاء مشلكلة الخصوصيلة واألمان 
التطبيلق. يف 

وكشلف تقرير صدر يف وقت سلابق 
 "THE INTRCEPT"  علن موقلع
ال   "ZOOM" تطبيلق  أن  اإلخبلاري 
 END" يقلدم ميزة التشلفر الطريف
TO END"، التلي تحملي املحادثات 
بلن املسلتخدمن، ومتنلع األطلراف 
الخارجيلة ملن الدخلول للمحادثات، 

وهلو األملر اللذي مل تنفله الرشكة.
يف  املوجلودة  األمنيلة  املشلاكل 
التطبيلق دعلت علدة رشكات كبلرة 
مثلل "spacex" و"uber" إىل حلث 

اسلتخدامه،  علدم  على  موظفيهلا 
على  الحظلر  يشلبه  ملا  وفرضلت 
التطبيلق، ودعتهم السلتخدام البدائل 
 Cisco"و  "Google Duo" مثلل 
ملن  كثلر  علزف  كلام   ،"Webex
املسلتخدمن علن اسلتخدام التطبيق 
بالتزاملن ملع تأثلر سللبي أصلاب 

الرشكلة. سلمعة 
التطبيلق طفا عى السلطح مع بداية 
فلروس  بسلبب  الصحلي  الحجلر 
"كورونلا املسلتجد" )كوفيلد- 19(،  
ووصلل علدد مسلتخدميه إىل 300 

مسلتخدم. مليون 

وتعلد الرشكلة ملن أكر املسلتفيدين 
ملن جائحلة "كورونا"، إذ يسلتخدم 
املوظفلن  مايلن  حاليًلا  التطبيلق 

والعلامل والطلاب.
تلأيت  للرشكلة  الجديلدة  الخطلوة 
سلابًقا،  أعلنتهلا  خطلة  ضملن 
مدتهلا ثاثلة أشلهر، لحلل مشلاكل 
وجعلله  التطبيلق  يف  الخصوصيلة 
توظيلف  تضمنلت  متاًملا،  آمًنلا 
مسلؤول سلابق للدى "فيلس بوك" 
الرقملي،  األملن  يف  متخصلص 
باإلضافلة إىل علدة تحديثلات على 

. لتطبيلق ا

  خطوة لشركة "ZOOM" تحل المشكلة األمنية 
في التطبيق

حين أصبح الوعظ 
مهنة لدى السالطين

"هاربة من الماضي".. 
يهودية ترفض جذورها بحًثا عن الحرية
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تسالي

عروة قنواتي 

وأخـريًا.. مـن البوابـة األملانيـة الرياضيـة، حفلـت 
السـاعات املاضيـة بأخبار القرارات الرسـمية لعودة 
إكـامل املوسـم الكـروي يف أملانيـا )أنديـة الدرجـة 
األوىل والثانيـة(، اعتبـاًرا مـن 16 مـن أيـار الحايل 
حتـى 27 مـن حزيران املقبـل، خلف األبـواب املغلقة 

جمهور(. دون  )مـن 
هذا الحافـز املهم لن يتوقف عنـد املدرجات واملالعب 
األملانيـة، بل سـيدور يف عموم أوروبـا ومينح الثقة، 
كـام هو متوقـع، ملا تبقـى مـن الدوريات الخمسـة 
الكـربى بعـد إعـالن إلغـاء املوسـم الفرنـي، ومـا 
زالت الجامهري العاشـقة بانتظـار الكلمة يف إنجلرتا 

وإسـبانيا وإيطاليا بشـكل حاسم.
ومع انطـالق مسـابقة "البوندسـليغا" مـن جديد، 
سـتعود اإلثـارة إىل مالعـب أملانيـا مبـا تبقـى مـن 
أسابيع ملوسـم -2019 2020، سـواء من أجل الفوز 
باللقـب، أو الحتالل مركـز مبرش بالبطاقـة املؤهلة 
للبطـوالت األوروبيـة، وكذلك لتجنـب التموضع يف 

الهبوط. بوابـة 
مكاسـب حقيقية تنتظـر الكـرة األملانيـة وأنديتها، 
الحافـز  فقـدان  عـن  قليـاًل  تعـوض  ولرمبـا 
املكاسـب  وتبـدو  املدرجـات،  عـىل  الجامهـريي 
واضحـة مـن خـالل شـوق املتابعـني لكـرة القـدم 
يف أنحـاء العـامل لعودة املسـابقات الكـربى، فاملدة 
الفاصلـة بني الـدوري األملاين وعودتـه، وانطالق أي 
مسـابقة جديـدة يف دول أوروبا ما يقارب الشـهر، 
وهـذا كفيـل بتحويـل أنظـار املشـاهدين يف العامل 
إىل الـدوري األملـاين مجـدًدا، وتعويضهـم عن فرتة 
التوقـف الكـروي الريـايض بسـبب تفـي جائحة 

فـريوس "كورونـا املسـتجد" )كوفيـد- 19(.
االقتصاديـة،  الناحيـة  أيًضـا مـن  املكاسـب  تـربز 
األنديـة  لعمـوم  والرتويـج  اإلعالنـات  وخاصـة 
األملانيـة، بحيـث ال تقتـرص متابعـة األخبـار عـىل 

املسـابقة. يف  الكـربى  الفـرق 
الفـرق  لراحـة  املناسـب  التوقيـت  إىل  باإلضافـة 
األملانيـة املشـاركة يف دوري أبطـال أوروبـا وكأس 
بايـر  )بايـرن ميونـخ، اليبـزغ،  األورويب  االتحـاد 
ليفركـوزن، آينرتاخـت فرانكفورت، فولفسـبورغ(، 
فعندما يسـري املخطـط األملاين كام هـو متوقع يف 
املسـابقة املحليـة، فـإن انتهـاء املوسـم يكـون مع 
بداية عـودة مباريات املسـابقات األوروبية املتبقية، 
ومـن بينها خصوم الفـرق األملانية يف املسـابقتني.

أمـا املخـاوف الكـربى، التـي تقـرتب مـن اصطياد 
املسـابقة األملانية، كام تناولتهـا الصحف األوروبية، 
فكانت تشـري إىل عـدم الثقـة باكتـامل التجهيزات 
لعودة "البوندسـليغا" بهذه الرسعـة، وأنه كان عىل 
األملـان مبسـتوى الحكومـة واملؤسسـة الرياضيـة 
التجهيـزات،  تكتمـل  حتـى  ألسـبوعني  االنتظـار 
وتكـون الصـورة أوضح بالنسـبة لعـودة املباريات.

الرسيـع  التـرصف  هـذا  عـىل  يطلـق  مـن  هنـاك 
عـىل  تحفظًـا  يسـجلون  واآلخـرون  "شـجاعة"، 
محسـوبة  غـري  "مغامـرة  ويعتربونهـا  العـودة 

العواقـب".
األملـاين،  اللياقـة  مـدرب  إليـه  أشـار  مـا  وهـذا 
كريسـتيان كولودزيـج، حـني قـال لوكالـة األنبـاء 
األملانيـة إن "الوقـت املتبقـي عـىل املوعـد املنتظـر 
السـتئناف منافسـات الـدوري األملاين لكـرة القدم 
قصـري للغاية، وهـو ما يهـدد بوقـوع إصابات بني 
الالعبـني"، وذكـر أيًضا أنـه حتى لو شـعر الالعبون 
بأنهـم الئقـون بعـد إجـراء بعـض التدريبـات عىل 
مـدار األسـابيع املاضية، فهذا يختلـف عن متطلبات 
املباريـات التـي تشـهد رسعـات كبـرية وتحـوالت 

عديـدة يف االتجاهـات عـىل أرض امللعـب.
عـىل كل حـال، فـإن قـرار دوران العجلـة األملانيـة 
الكرويـة قد اتُّخـذ، واألنظـار تتجه فعـاًل إىل تاريخ  
كل  عـن  بعيـًدا  باشـتياق،  الحـايل  أيـار  مـن   16
الحسـابات اإليجابيـة والسـلبية، اقتصاديًـا وإداريًا 

وسياسـًيا ومعنويًـا.

الروح األوروبية الكروية 
تعود من بوابة برلين

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
أطول . 1  - )مبعرة(  فلسطينية  مدينة 

الخلفاء الراشدين مدة يف الخافة

متشابهان - من يقرع الطبل. 2

من الزهور وينسب إليها من يحب نفسه . 3

- وقع

نسور - دفرت. 4

يطبخ - حسم األمر. 5
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تكون بعض املربعات الصغرة معبأة باألرقام بدايًة،
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كل واحٍد من املربعات التسعة الكبرة، ويف كل صٍف أو عمود.
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رياضة

فريق نادي حطين )كوورة(

ترشيلن  مبلاراة  يشلاهد  مل  "ملن 
كلرة  يشلاهد  مل  امللعلب،  يف  وحطلن 
قلدم"، هلذه العبلارة تعد إحدى أشلهر 
يف  املسلموعة  الرياضيلة  العبلارات 
البحلر  سلاحل  على  الاذقيلة  مدينلة 

املتوسلط. األبيلض 
فريقلن،  إىل  رياضيًلا  املدينلة  تنقسلم 
ديلريب  ويعلد  وحطلن،  ترشيلن 
الاذقيلة ملن أقلوى مباريلات الديريب 
مسلتوى  لتقلارب  وذللك  سلوريا،  يف 
الفريقلن، وملن جهلة أخرى للشلعبية 
على  بهلا،  يتمتعلان  التلي  الجارفلة 
عكلس ديربيات املدن السلورية األخرى، 
التلي متيلل فيهلا الكفة إىل أحلد فريقي 
املدينلة، كديريب حللب وناديلي االتحاد 
والحريلة، أو ديريب دمشلق بن الجيش 

واملجلد، أو املجلد والوحلدة.

نجوم كبار تنقصهم البطوالت
رغلم تقديلم حطن أسلامء بلارزة للكرة 
وكيفلورك  اآلغلا  كعلارف  السلورية، 
مارديكيلان وعلامر علوض، مل يسلتطع 
البطلوالت  ملن  كثلر  حصلد  النلادي 
الكراملة  أنديلة  عكلس  على  املحليلة، 

واالتحلاد. والجيلش  والوحلدة 
ومل ينجلح حطلن بالفوز بلقلب الدوري 
منلذ تأسيسله علام 1945، إال أنله كان 
 1999- موسلم  يف  حلمله  ملن  قريبًلا 
2000، عندملا حلل وصيًفا خللف نادي 
جبللة بفلارق نقطلة واحلدة فقلط، كام 
حصلل العبله علارف اآلغلا على لقلب 
هداف اللدوري يف ذلك الوقلت، بإحرازه 
21 هدفًلا ملن أصلل 48 هدفًلا سلجلها 

حطلن يف ذللك املوسلم.
وخلاض حطلن حينها منافسلة رشسلة 

ملع أنديلة جبللة والجيلش وترشين.
كلام حقلق املركلز الثاللث ملرة واحلدة 
كل  خللف   ،1998  1997- موسلم  يف 
ملن الكراملة الوصيلف والجيلش بطلل 

املسلابقة.

مرة من أصل خمس.. حظ سيئ في 
كأس الجمهورية

مل يكلن حلظ حطلن يف مسلابقة كأس 
بطوللة  ملن  حلااًل  أفضلل  الجمهوريلة 
اللدوري، إذ اسلتطاع حملل اللقلب ملرة 
واحلدة يف علام 2001، وعانلده الحلظ 
إىل  فيهلا  وصلل  منافسلات  أربلع  يف 

املبلاراة النهائيلة وحلل وصيًفلا.
1987، خلر  ويف النهلايئ األول علام 
الكراملة  نلادي  أملام  األزرق  النلادي 
الثلاين  النهلايئ  ويف  لهلدف،  بهدفلن 

علام 1993 خر أمام الوحدة الدمشلقي 
برباعيلة.

يف  الكراملة  ملع  حطلن  لقلاء  تكلرر 
وخلر   ،1996 علام  الثاللث  النهلايئ 
بثاثلة أهلداف لصفلر، وخلر يف املرة 
فريلق  أملام   1999 علام  يف  الرابعلة 
جبللة، وانتهلى الوقلت األصلي بالتعادل 
اإليجلايب بهدفلن ملثلهام، قبل أن تبتسلم 

لجبللة. الرتجيحيلة  الجلزاء  رضبلات 
بعلد عاملن وصلل حطلن إىل النهلايئ 
للملرة الخامسلة، والتقى بفريلق الجيش، 
واسلتطاع الفوز بهدف وحيد سلجله زياد 
شلعبو ليحمل حطن لقب البطوللة أخرًا.

ويعلد حطن ثاللث أكر األندية السلورية 
تحقيًقلا للوصافلة يف البطوللة، خلف كل 
ملن االتحاد )سلت مرات( والفتلوة وجبلة 

)خملس مرات للكل منهام(.
كلام صنلف "تيفلو" األللرتاس الخلاص 
بالنلادي يف املركز األول علام 2019، يف 
األسلبوع الل15 من الدوري السلوري، من 

قبل صحيفلة "La grinta" الفرنسلية.

نجوم من ذهب
أُسلس حطن قبل جاء القوات الفرنسلية 
عن سلوريا بعلام واحلد )1945(، وحمل 
اسلم نلادي السلام، ويف العلام التلايل 
اتحلد ملع فريلق "النلر" ليشلكا مًعا 

السلاحل. فريق 
ويف علام 1971، وبعد قلرار دمج األندية 
السلورية وتغيلر أسلامئها بعلد صدور 
املرسلوم الترشيعلي رقلم 32، تغر اسلم 

الفريلق إىل فريلق حطن.
قلدم  الطويللة  السلنوات  هلذه  وخلال 
الفريق أسلامء المعلة يف عامل كلرة القدم 
السلورية، وعلى رأسلهم الاعلب عارف 
اآلغلا ثاين الهدافلن التاريخيلن للدوري 
السلوري، الذي أحلرز 161 هدفًلا، وبقي 
رقمله صاملًدا حتلى علام 2019، عندملا 

سلجل رجا رافلع هدفن ملع فريقه املجد 
يف مرملى الطليعلة، ووصلل إىل الهلدف 
رقلم 163، بحسلب ملا ذكرتله صحيفلة 

املحلية. "الوطلن" 
وحقلق علارف اآلغا لقلب هلداف الدوري 
ملرات  ثلاث  حطلن  برفقلة  السلوري 
من أصلل أربلع، امللرة األوىل يف موسلم 
هدفًلا،   25 وسلجل   ،1997  1996-
وحافلظ على لقبله يف املوسلم التلايل 

هدفًلا.  27 بتسلجيله 
وحقلق اآلغلا اللقلب مجلدًدا يف موسلم 
-1999 2000 بتسلجيله 21 هدفًا، واملرة 
الرابعلة برفقلة فريق الطليعة يف موسلم 

.2007  2006-
كلام بقي رقم علارف صاملًدا كأكر العب 
سلجل أهدفًا يف موسلم واحلد يف بطولة 
 ،1998  1997- موسلم  منلذ  اللدوري 
حتلى كره العلب نلادي الجيلش محمد 
الواكد يف املوسلم امللايض -2018 2019 

بتسلجيله 29 هدفًا.

دعم سامر الفوز
ملن  املقلرب  األعلامل  رجلل  اسلم  بلرز 
النظام السلوري سلامر الفوز بعد الحرب 

يف سلوريا املسلتمرة منلذ علام 2011.
وال يلرز اسلم الفلوز كامللك لللرشكات 
واملحطات الفضائية والفنادق يف سلوريا 
فحسلب، بل بلرز اسلمه يف دعلم ناديي 

حطلن وترشيلن عى التلوايل.
وبحسلب موقع "املدن" اللبناين، اشلرتى 
قمصلان  على  اإلعلان  حقلوق  الفلوز 
النلادي يف علام 2019، وهلو ما سلاعد 
املهاجلم  ملع  التعاقلد  على  النلادي 
كيفلورك(،  )نجلل  مارديكيلان  مارديلك 
ما أثلار حفيظة نلادي ترشيلن، فاضطر 
الفلوز لدعمله بعلد اسلتدعائه ملن قبل 
اللجنلة األمنية لحلزب "البعلث" الحاكم، 

بحسلب املوقلع.

حطين.. حوت الالذقية األزرق الحزين

يحظلى العلب االرتلكاز يف نلادي ريلن 
باهتلامم  كامافينجلا  إدوارد  الفرنلي 
كبلر ملن قبل كبلار أنديلة أوروبلا رغم 
يشلبهه  إذ  عاًملا(،   17( عملره  صغلر 
محلللون رياضيلون بنجلم بطولة كأس 
العلامل املاضيلة برفقلة "الديلوك" بلول 
بوجبلا، بينلام يطللق عليه آخلرون لقب 

كللود ماكيليلي الجديلد.

إدوارد كامافينجا 
وللد إدوارد يف 10 ملن ترشيلن الثلاين 
أنجلوال،  يف  ميكونلغ  مبدينلة   2002
ألبويلن كونجوليلي األصلل، ووصل إىل 
فرنسلا مع عائلتله يف الثانية ملن عمره. 
يف  الفرنسلية  الجنسلية  على  وحصلل 
ترشيلن الثلاين 2019، وُدعلي بعد ذلك 
إىل صفلوف املنتخب األوملبلي الفرني. 
وبلدأ كامافينجلا مسلرته الكرويلة مع 
دوري  يف  مشلواره  واسلتهل  ريلن، 
عاًملا   16 سلن  يف  األوىل  الدرجلة 
وخمسلة أشلهر، قبلل أن يصبلح عنرًصا 

الفريلق. تشلكيلة  يف  أساسليًا 
يحملل  اللذي  كامافينجلا،  وميتللك 
الجنسليتن الفرنسلية واألنجوليلة، عقًدا 
يربطله ملع ناديله الحايل حتلى 30 من 

املقبلل.  حزيلران 
ورغلم أنله يلعلب يف مركلزي االرتلكاز 

وقلب الدفاع، سلجل هلذا املوسلم هدفًا، 
وصنلع اثنلن آخرين.

وتفلوق النجلم الفتلي على جميلع من 
هلم )أو كانلوا( يف سلنه فيلام يتعللق 
نلرش  فحسلبام  السلوقية،  بالقيملة 
موقلع  "TranferMarkt"، املتخصلص 
ملن   13 يف  الرياضيلة،  باإلحصائيلات 
آذار امللايض، فإن قيمتله وصلت إىل 42 

مليلون يلورو. 
 وتعتلر هلذه أعلى قيملة يصلل إليهلا 
العلب يف الل17 ملن عملره يف التاريخ.

معركة بين الملوك والشياطين الحمر 
على خدماته

يتصلارع كل ملن ريال مدريد اإلسلباين 
ملن  اإلنجليلزي،  يونايتلد  ومانشسلرت 
أجلل الحصول على خدملات كامافينجا، 
وأرسلنال  برشللونة  نجلم  ويعتقلد 
وتشيلي السلابق، سيسلك فابريجاس، 
أن الشلاب الصغر أمامه مسلتقبل كبر.

ونقللت صحيفلة "METRO"، يف 6 من 
فابريجلاس  ترصيحلات  الحلايل،  أيلار 
الذي واجله كامافينجلا يف ترشين األول 
2019، وكشلف أنله تحدث إىل كشلافة 

حلول الشلاب بعد املبلاراة. 
وقلال فابريجلاس، اللذي يلعلب لنلادي 
موناكلو اآلن، "لقلد لعبنا ضلد رين قبل 

بضعلة أشلهر هنلا يف موناكلو وربحنا 
لعبلت  لقلد  لهدفلن.  أهلداف  بثاثلة 

جيد". بشلكل 
وتابلع أنله يف نهاية املبلاراة، ُسلئل من 
قبلل كشلافة فريق مل يسلمه، "لقد لعبت 
ضلد ظاهرة تبللغ ملن العملر 17 عاًما، 
كامافينجلا، هلل هو نجلم املسلتقبل؟"، 
فأجلاب مازًحلا، "لقلد دمرتهلم جميًعا. 
ال أسلتطيع أن أقلول لكلم من يلرز، أنا 

 ." أفضل! 
وذكلرت صحيفلة "Express" أن مدرب 
زيلدان،  الديلن  زيلن  املللي،  النلادي 
يضلع التوقيع ملع كامافينجلا كأولوية، 
بلول  بالنجلم،  اهتاممله  جانلب  إىل 
بوجبلا، بينلام كان يونايتد يراقلب أيًضا 

كامافينجلا.
تحديلد  أن  إىل   "Express" وأشلارت 
يونايتلد  مانشسلرت  العلب  مسلتقبل 
الحلايل بلول بوجبلا، وهلو ملن ضملن 
اهتامملات الريلال، ميكن أن يلعلب دوًرا 

كامافينجلا.  مسلتقبل  يف  كبلرًا 
 

لكلن إدارة ناديله حثتله على البقاء يف 
رين، بحسلب صحيفة "As" اإلسلبانية، 
ويعتقد ملدرب الفريق جوليان سلتيفان 
نفسله  إثبلات  إىل  يحتلاج  الاعلب  أن 

آخر. ملوسلم 
ونلرشت وكاللة "فرانلس بلرس"، يف 5 
ملن أيلار الحلايل، ترصيحات سلتيفان، 
أن  لله  بالنسلبة  املفيلد  ملن  "سليكون 
يبقلى عاًملا آخلر على األقلل يف ريلن، 
إذ يتعلن عليله تأكيد مؤهاتله، ألنه يف 
ملكان يعرفله جيلًدا، وهلو يف نلاٍد يثق 
به كثلرًا، وأيًضا تحت إرشاف أشلخاص 

جيلًدا". يعرفونه 
ومن املرجلح أن يكلف انتقلال الاعب ما 

يزيلد عى 50 مليون جنيه إسلرتليني.

وبعلد أن أدى إلغلاء اللدوري الفرني 
إىل تأهلل رين للدوري أبطلال أوروبا 

املوسلم املقبلل، تأثلرت قلرارات 
اإلدارة يف ريلن وكذللك يف 

. يد ر مد
نلادي  رئيلس  وقلال 
نيكلوالس  ريلن، 
لصحيفلة  هولفيلك، 

 "L ' E q u i p e "
 2 يف  اإلسلبانية، 
الحلايل،  أيلار  ملن 
ترصيحاتله  ونقللت 
 El Mundo"
إنله   ،"Deportivo

إىل دوري  التأهلل  بعلد 
األولويلة  فلإن  األبطلال، 

الفريلق  على  الحفلاظ  هلي 
وعنلارصه املوهوبلن، وعليهم 
أذكيلاء يف سلوف  أن يكونلوا 
الفريلق. لتحسلن  االنتقلاالت 

إدوارد كامافينجا.. 
فتى رين الذهبي
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شمتنا نحن، وشمتت األبلة ظاظا بالرفيق 
املناضل بشار األسد، حينام شاءت الظروف 

واملقادير أن يوضع ِعرضه عىل بَاّلنة )كام 
يقول أهل معرمترصين عن الشخص املفضوح( 

وتصبح سريته عىل لسان الذي يسوى، والذي 
ما يسواش.

الحرامي رامي، الذي غنى له إبراهيم القاشوش 
يف سنة 2011: "لسه كل فرتة حرامي، شاليش 

وماهر ورامي"، مل يجد حرًجا يف أن يجلس 
أمام الكامريا مرتبًعا، مثلام يجلس البغدادي 

والجوالين وابن أيب خيثمة، ووراءه مدفأة 
حطب، ويكذب عىل السوريني وجًها لوجه، الويًا 

رقبته مثل املحكومني باإلعدام، مرقًصا صوته 
كاملطربني الزعران، ويقول، والدموع ترتقرق يف 
مقلتيه، إنه مظلوم، وما بعرف شو، ومضطهد، 

وإنه كان يف طريقه لتوزيع كم مليار من 
اللريات السورية عىل الفقرا.. وهو يقصد بـ 

"الفقرا" عائالت الشبيحة الذين ُقتلوا يف أثناء 
قيامهم بالواجب املقدس املتضمن قتل "الفقراء" 
الذين طالبوا بالحرية، ومنعوه من إيصال هاتيك 

املليارات ملستحقيها، فيا ابن عمتي أنيسة، 
أترجاك، وأبوس يدك، إما امنعهم من الحيلولة 

بيني وبني الفقرا، أو خذ أنت املليارات، ووزعها 
بنفسك عىل الفقرا، إهي إهي.

ليس من عادة ابن حافظ األسد الرد عىل مثل 
هذه الرتهات، فالرد يجر الرد، مثلام يجر القمل 

الصئبان، فالقاعدة األمنية تقول "إذا هددَت 
رجاًل بالقتل، ستفوت عليه االنتحار مبخزنني 

من الرصاص!" ولكن رامي، آه من رامي، مل 
يزدجر، وأتبع إطاللته األوىل بأخرى رشح لنا 

فيها أن أعامله الخريية املمتدة منذ 2011، كانت 
ترتكز عىل إرسال مساعدات باليد اليمنى برشط 

أال تعلم بها اليرسى، للمساكني، الطفرانني، 
املقطوعني من شجرة، قادة الشعب والفروع 
األمنية، ولكنهم، وهذا موضع يستحق البكاء 

بالفعل، تنكروا لرامي، إخس عليهم إخس، 
ومتدمدوا، وصاروا يعتقلون مديري املؤسسات 
)الخريية( التي ميتلكها، ليقطعوا الطريق أمام 

أرباح كانت ستذهب إىل الفقرا، حتاًم.  
متثلت عمليات الرششحة، ووضع الِعرض 

عىل بَاّلنة، يف أن بعض مؤيدي رامي مخلوف 
استجابوا لبكائياته التي توحي بأنه عىل وشك 

أن يتعرض للتشليح، وهبوا للدفاع عنه، ليس 
بالرتجي واالستعطاف، وال مبقارعة الحجة 
بالحجة، وإمنا بالنزول إىل سنسفيل عائلة 

األسد، وكان يف مقدمتهم الدكتور املهندس 
"سميع روبة" الذي تربطه صلة قرابة بعائلة 
مخلوف، وقال لبشـار ما معناه، نحن نعرف 

تاريخك، وتاريخ أبيك ذي الساللة "الكلبية"، 
عندما جاء ليخطب سليلة العز والجاه 

املخلوفية "الخياطية"، فرفضه والدها، ولوال 
تدخـل محبي الخري واملصلحني ملا كانت تلك 
الزيجة.. ومل يرتك آل مخلوف والدك بعدها 
وحيًدا، بل دعموه حتى أوصلوه إىل وزارة 
الدفاع، ثم ساعده "الفقرا" املحرتمون يف 

الوصول إىل رئاسـة الجمهورية التي آلت إليك 
من بعده.

ورامي، يا سـيد بشار، مل يكن الوحيد الذي 
جمع املليارات يف فرتة حكم صهرنا املرحوم، 

ويكفـي أن تتذكر ما جمعه عامك رفعت وجميل، 
وابـن عمك هالل، وأناس من بره مثل عيل دوبا، 

وعمو عبد الحليم، وعبد الله األحمر، واملشـارقة، 
والشهايب، والزعبي، ومريو، جامعتك من بيت 

األخرس، وإياد غزال.. 
لذلك وجب عليكم، يا سـيد أبو حافظ، أن 

تفضوها سرية، وتسكروا لنا عىل هاملوضوع، 
والسالم.

جمايس القرداحة 
لما تتقابل

تعا تفرجBreaking bad السوري
  خطيب بدلة

نبيل محمد

حلوار هكذا ورد حرفيًا يف مسلسلل 
الكاتلب  فيله  يكلر  مل  سلوري 
الحلوار  كتبله،  أن  بعلد  أصابعله 
يحقلق  اللذكاء  باللغ  محقلق  بلن 
اللذكاء،  بالغلة  قتلل  جرميلة  يف 
يسلتعرض ذكاءه ليسلتميل طبيبًلا 
الكتشلاف  اللذكاء  باللغ  رشعيًلا 
حقائلق دقيقلة يف الجثلة. الطبيب: 
ملن  بايلن  مهيلك!  متجلوز  "إنلت 
نايلم نوملة ملو  املحبلس، مبلارح 
منيحلة )...( عنلدك بنلت صغلرة 
ريحلة عطرهلا عتيابلك، دقنلك عم 
تزبطهلا على إيلدك، روح عالحاق 
وهلون"..  هلون  مشلاكل  فيهلا 
يلرد املحقلق: "اللي عرفتلو عنلي 
عنلك،  عرفتلو  اللي  بيتجلاوز  ملا 
منفصلل  أو  أرملل  يلراوي،  إنلت 
حديثًلا، آثلار الخاتلم لسلاتها عى 
إيديلك، مدّخلن رشه ملا تخلصلت 

أبلًدا من عقلدة مسلك السليكارة"، 
يف هلذا الحوار تبلدأ العاقلة التي 
ال شلك سلتثمر كثلرًا بلن محقلق 
"ملو متلل كل املحققلن"، وطبيب 
)محملد  هلام  "خلارق"،  رشعلي 
بطلا  مسلعود(  وغسلان  األحملد 
جديلد  سلوري  بوليلي  مسلسلل 
آدم"  السليد  ملع  "مقابللة  اسلمه 

يُعلرض على شاشلة أبلو ظبلي.
األكلر  الجلزء  أعلاه هلو  الحلوار 
العملل،  يف  اآلن  حتلى  بوليسلية 
اللذي يحلاول تحقيلق اختلاف ما 
على صعيلد نلوع درامي سلوري 
الدراملا  أشلكال  أكلر  ملن  هلو 
السلورية فشلًا يف تاريخهلا، وهو 
الدراملا البوليسلية. ال ميكلن تعداد 
النقلاط التلي ميكلن التقلاط زوايا 
رؤيلة  ميكلن  لكلن  العملل،  فشلل 
جانلب له ملا له ملن إمكانيلات أن 
يعملم على أعلامل فنيلة ودراميلة 
محاوللة  وهلو  كثلرة،  سلورية 
محلاكاة منلاذج غربيلة حديثلة يف 
وبناء  والحلوارات،  العملل  أسللوب 
الشلخصيات، على أن تلتلزم تللك 
املحلاكاة باإلطلار املحلي الداخلي 
وسلياقاته  بلغتله  السلوري، 
ومدلوالتله، للذا فمثًا يجلب أن يتم 
الوطنلي،  بعدهلا  القضيلة  إلبلاس 
ويجلب ربلط الجرميلة ومحاربتها 
واألخاقلي،  الفلسلفي  بالسلياق 
إن  مبلكان  املبالغلة  ملن  وليلس 

املنتلج"،  "بعثنلة  تجلب  قلنلا 
منطلقاتله  لله  يكلون  أن  مبعنلى 
التاريخيلة،  وتجربتله  النظريلة، 
هلي  مشلكاته  وحتلى  وأهدافله، 
بعثيلة الشلكل.. مثًا يلرد مصطلح 
"شلح امللوارد" يف الحلقلة األوىل 
الرشعلي  الطبيلب  ملرات..  ثلاث 
جامعلة،  يف  محلارًضا  سليكون 
يتحلدث ملا شلاء علن فلسلفته يف 
الطلب الرشعلي، وعلن عملق هلذا 
التخصلص، يجلب أن تسلتنبط منه 
الطبيلب الرشعي  كمشلاهد ميلزات 
ذاك  علن  وميلزات  األخاقلي، 
الاأخاقلي اللذي يتيح له الفسلاد 
أن يكلون طبيبًا رشعيًلا، أما املحقق 
دروًسلا  دامئًلا  يعطلي  أن  فيجلب 
مبعنلى أن يكلون اإلنسلان محقًقا، 
كيلف  أصلًا؟  التحقيلق  هلو  ملا 
أن يطلّور مهارتله  الرشطلي  على 
كل يلوم؟ "نعم، ذاك ليلس مبالغة، 
هنلاك ملن يدعلو رشطلي سلوري 
ليطلور مهاراتله"، فتغيلب املحاكاة 
أصلًا،  اسلتنباطها  ويصعلب  بلل 
وتغيلب الجرميلة ومكوناتها، خلف 
القيلم واملفاهيلم العليلا التلي عى 
املسلسلل أن يؤديها قبلل أي وظيفة 

فنيلة أخلرى. 
الطبيلب  هلو  مسلعود  غسلان 
األكادميلي،  املحلارض  الرشعلي 
األعملق ملن الشلخصية الحقيقيلة 
له كغسلان مسلعود، يف كل مشهد 

يجلب أن تتضاعلف منطيلة العملق 
هلذا، يجلب أن يغيلب الجسلد كليًا 
تكفلي  أن  ويجلب  العملق،  خللف 
جمللة واحلدة منله لجعلل جميلع 
الجديلة  يف  غايلة  الشلخصيات 
ليلس هلو فقلط، يجلب أن ننلى 
أنله طبيب رشعلي، أو ممثلل يؤدي 
ذاتله،  مسلعود  غسلان  أو  دوًرا، 
إنله قيملة العملق التلي تنضلح به 

السلورية. الدراملا 
الذكاء واالسلتثنائية  سليصطدم كل 
وطبيلب  خلارق  محقلق  بوجلود 
أخرق منله، بتفاصيل "اللوكيشلن" 
التلي ال ميكلن ابتداعهلا، باملكاتلب 
الرثلة، ومابلس الرشطي  القدميلة 
السلوري نفسلها وهيئته، والفاكس 
املعتملد للتواصلل يف قضايا جرائم 
تقلع  أن  ميكلن  واللذي  كبلرة، 
فيضيلع  تحتله  الضحيلة  صلورة 
األسلايس.  الجرميلة  تفصيلل 
بسلوريا  املسلسلل  سليصطدم 
وواقعيتهلا، ويُجلر على أن يكون 
سلوريًا رغلم كل محاوالتله الاهثة 
على  الواقلع  يجلره  يكلون،  أال 
منطيلة  أجرتله  مثللام  االنتلامء، 
يلتلزم  أن  على  الدراميلة  البعلث 
يف  يخلوض  أن  قبلل  مببادئهلا 
أي تفصيلل. وبذللك املزيلج ينتلج 
عملل كوميلدي ينتملي إىل صنلف 
تللك  املقصلودة..  غلر  الكوميديلا 

جلًدا. املمتعلة  الكوميديلا 
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