
المعارضة تمتص هجوم 
النظام وتكّبده خسائر 

قاسية شمال حماة
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02أخبار سوريا

نزرع الرؤوس على أجساد 
سليمة، بدًل من تعليقها على 

أسوار المدن

حوار مع عالم سوري
يشارك في أول 

عملية زرع رأس بشري

برشلونة
يرفض
هدية
دربي

مدريد 

19               رياضة   

مسرحية روسّية في درعا..  

إيقاف إطالق النار
في مناطق ل نار فيها

جريدة أسبوعية
تأسست في داريا
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“تطفيش" 
الالجئين

دعوة إجبارية
إلى مغادرة لبنان

12 - 09

 مطار الكيماوي
عاد إلى العمل

04تقارير المراسلين

تأجيل الخدمة العسكرية
ماليين تمأل جيوب

الضباط السوريين

يف العـام 1818 كتبـت الروائية الربيطانية، 
العلمـي  الخيـال  روايـة  شـييل،  مـاري 
الشـهرية التـي نسـجت فيهـا كائًنـا برشيًا 
القّصـة  بطـل  بيـد  عـّدة،  أجسـاد  مـن 
"فرانكشـتاين"، الذي كان يسعى إىل إيجاد 
"إكسـري الحيـاة" وسـبل العيـش إىل ما ال 
نهايـة، إاّل أّن هـذه املحاولـة كانـت نتيجتها 
تحـّول "املسـخ البـرشي" إىل نقمـة تقتـل 
بالنـار.  االحـراق  إىل  وتنتهـي  صاحبهـا 
النهاية املأسـاوية ألحداث "فرانكشتاين" مل 
تكـن بالرضورة ردًّا عىل األسـئلة الفلسـفية 

والعلميـة التـي طرحتهـا الروايـة، بدليل أّن 
هـذه األسـئلة ظلّـت عـىل مـدى أكـر من 
قرنـن، محّط جدل بشـأن قـدرة العلم عىل 
الجمـع بـن جسـدين أو أكـر مـن جهـة، 
وحـول البعد الفلسـفي املتعلّـق بالرغبة يف 
الغـوص مبفاهيـم جدليـة عصيـة التحديد 
عـىل اإلدراك البـرشي، كاملـوت والهوية، من 

أخرى. جهـة 
كان  والعرشيـن،  الواحـد  القـرن  أّن  إاّل 
الزمـان املناسـب لإلعـان عن تحويـل هذا 

النظـري... الفلسـفي  العلمـي  الجـدل 

13اقتصاد

األسعار “تلعب” في 
الغوطة.. من المسؤول؟

06تقارير  المراسلين

هجرة عكسية

سوريون أنهوا
"حلم أوروبا" بالعودة

15مجتمع
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عنب بلدي - خاص       

بدأتهـا  كانـت  الطرفـن  بـن  املعـارك 
املعارضـة يف 21 آذار الفائـت، مـن خـال 
هجـوم واسـع سـيطرت مـن خالـه عـىل 
لتحشـد  وبلـدة،  وقريـة  مدينـة   15 نحـو 
املنطقـة  مـن  ميليشـيات  األسـد  قـوات 
وتبـدأ  سـوريا،  يف  والشـالية  الجنوبيـة 
خالـه  مـن  اسـتعادت  معاكًسـا،  هجوًمـا 
التـي  املناطـق  معظـم  عـىل  السـيطرة 
خرستهـا، يف ظـل انكفـاء املعارضـة عنها.
وسـعى النظام مـن خال الهجـوم املعاكس 
إىل كـرس تحصينـات املعارضة بشـكل كيل 
تقدمـه  الحمـوي، مـن خـال  الريـف  يف 
باتجـاه مدينـة صـوران بعدما سـيطر عىل 
معـردس يف الريف الشـايل، والتقدم نحو 
مدينـة حلفايـا بعدمـا سـيطر عـىل املجدل 
الغـريب، وبالتـايل  الشـايل  املحـور  مـن 
تضييـق الخنـاق عىل مدينـة طيبـة اإلمام، 
والسـيطرة عىل املـدن الثـاث بالكامل، لكن 

الفصائـل كان لهـا رأي مختلف.

عقدة حلفايا 
سـيطرت قـوات األسـد عـىل بلـدة املجـدل 
بـارشت  ثـم  الجـاري،  نيسـان  مطلـع 
محـاوالت التقـدم باتجاه مدينـة حلفايا من 
املحور الجنـويب، املتمثل مبنطقـة البطيش، 
والتـي تشـكل الحصـن الدفاعـي األول عن 
املتمثـل  الغـريب،  املحـور  ومـن  املدينـة، 

مبدينـة محـردة.
أحـرزت القـوات املهاجمـة تقدًمـا طفيًفـا، 
لكـن فصائـل املعارضـة امتصـت الهجوم، 
واسـتعادت سـيطرتها عىل منطقة البطيش 
يف السـادس من نيسـان الجاري، وحافظت 
عـىل نقاط التـاس بـن حلفايـا ومحردة، 
مبيليشـيات  األسـد  قـوات  اسـتعانة  رغـم 

بالهجوم. عراقيـة وإيرانيـة ومحليـة 
عـىل  التصـدي  عمليـات  اقتصـار  ورغـم 

فصيـل "جيـش العـزة" وحـده مـن هـذا 
املحـور، إال أن قواتـه أظهـرت قـدرة عـىل 
والعمـل  املتتاليـة،  الهجـات  اسـتيعاب 
بديناميكيـة عاليـة، وفـق مصـادر ميدانية.

محردة ضمن الصراع 
دخلـت مدينـة محـردة دائـرة الـراع يف 
ريف حـاة، كونهـا ماصقة ملدينـة حلفايا 
اسـتخدامها  ويتـم  الغـريب،  املحـور  مـن 
كقاعـدة عسـكرية رئيسـية لقـوات األسـد 

املحافظـة. يف  وميليشـياته 
وحـّذر "جيـش العـزة"، يف بيـان أصـدره 
يف 7 نيسـان الجـاري، مـن أن امليليشـيات 
حولـت  األسـد،  لقـوات  الداعمـة  األجنبيـة 
املسـيحية،  الغالبيـة  ذات  محـردة،  مدينـة 
إىل ثكنـة عسـكرية، وقاعـدة للهجـوم عىل 

القـرى والبلـدات املجـاورة.
"الجيـش  يف  املنضـوي  الفصيـل  ودعـا 
عـىل  للحفـاظ  الـدويل  املجتمـع  الحـر"، 
املدينـة، وتحييدهـا عن األعال العسـكرية، 
وإخـراج امليليشـيات الشـيعية منهـا، ومنع 
بعـد  فيهـا،  دميوغـرايف  تغيـري  إحـداث 
معلومـات تشـري إىل نـزوح عائـات منهـا 
خوفًـا عـىل أرواحهم، وتحت وطـأة التهديد 
املبـارش بقـوة السـاح، لتسـتوطن عائات 
ميليشـيات شـيعية يف املنازل التـي غادرها 

قرًسا. سـكانها 

تأمين صوران 
يف املحـور الشـايل، بـدأت قـوات األسـد 
بعـد  صـوران،  مدينـة  اقتحـام  محـاوالت 
اسـتعادتها بلـدة معـردس مطلـع نيسـان 
الجـاري، لكنهـا اصطدمت مبقاومـة عنيفة 
مـن قبـل "هيئـة تحريـر الشـام"، والتـي 
تقـود العمليات العسـكرية منفـردة يف هذا 

. ملحور ا
يف الرابـع مـن نيسـان الجاري، اسـتعادت 
"تحريـر الشـام" سـيطرتها الكاملـة عـىل 

القريبـة  املطاحـن  منطقـة  ثـم  معـردس، 
منهـا، لتؤّمن بذلـك مدينة صـوران مجدًدا، 
يف هجـوم معاكـس، أعطى مـؤرًشا إضافيًا 
امتصـاص  عـىل  الفصيـل  مقـدرة  عـىل 
الهجوم الواسـع لقوات األسـد وامليليشـيات 

. لرديفة ا
وتكمـن أهميـة صـوران كونهـا تربع عىل 
الطريـق الـدويل الواصل بن حـاة وحلب، 
عاوة عـىل كونها نقطـة دفاعيـة أوىل عن 
مدينـة مـورك إىل الشـال، ومدينـة طيبـة 

اإلمـام إىل الشـال الغريب.

خسائر "مهولة" 
كشـفت مواقـع وصفحـات مواليـة للنظام 
السـوري، عن خسـائر برشيـة "كبرية" يف 
صفـوف قوات األسـد وامليليشـيات الرديفة، 
خال األسـبوع الفائـت أثناء معـارك حاة، 
مبـن فيهم ضبـاط وعنـارص مـن "الحرس 

اإليراين. الثـوري" 
 40 نحـو  مقتـل  بلـدي  عنـب  وأحصـت 
ضابطًـا وعنـًرا مـن قـوات األسـد، عـىل 
جبهتـي حلفايـا ومعردس يف ريـف حاة، 
نيسـان،   7 إىل   1 املمتـدة مـن  الفـرة  يف 
محافظتـي  مـن  متطوعـون  معظمهـم 
طرطوس وحـاة، بينهـم 11 ضابطًا برتب 

مختلفـة.
البرشيـة  عـىل  الخسـائر  تقتـر  ومل 
فحسـب، إذ أعلنت الفصائل اسـتياءها عىل 
 BMB خمـس دبابات لقوات األسـد وعربتي
و"شـيلكا" عـىل جبهتي حلفايـا ومعردس، 
إىل جانـب أرس عـدد مـن القـوات بينهـم 

عميد. برتبـة  ضابـط 
ويـرى ناشـطون أن معركـة حـاة، والتـي 
العـام  خـال  سـوريا  يف  األكـرب  تعـّد 
"االسـتنزاف"،  منحـى  أخـذت  الجـاري، 
املعارضـة والنظـام عـىل  وأظهـرت عجـز 
حد سـواء، عـن تحقيق حسـم يف املحافظة 

القريـب. املـدى  الوسـطى، عـىل 

المعارضة تمتص هجوم النظام
وتكّبده خسائر "قاسية" شمال حماة

راجمة تابعة لـ "جيش العزة" في ريف 
حماة الشمالي الغربي
 4 نيسان 2017 )يوتيوب(

أوقفت فصائل المعارضة في محافظة حماة، الهجوم المعاكس لقوات األسد من المحورين 
الشمالي والشمالي الغربي، خالل األسبوع األول من نيسان الجاري، ونجحت بإلحاق خسائر بشرية 

وعسكرية قاسية في القوات النظامية والميليشيات األجنبية والمحلية الرديفة.

عنب بلدي - خاص       

بلغـة جديدة طـرح املعارض السـوري ورئيـس "منصة 
القاهـرة"، جهـاد مقديس، رؤيتـه مع التوّعـد األمرييك 
بـرضب األسـد عسـكريًا، عـىل خلفيـة مجـزرة الغازات 
السـامة يف خـان شـيخون، فركّـز عـىل "الحفـاظ عىل 
سـوريا، وليس كـره األسـد.. الركيز أكر عىل السـوفت 

الهـارد وير". وير، وليـس 
مسـؤول السـفارة السـورية يف العاصمـة لنـدن لخمس 
سـنوات، والناطـق الرسـمي باسـم النظام السـوري بعد 
أشـهر مـن انطاقـة الثورة السـورية، اختفـى يف الفرة 
التـي تلت منصبـه الدبلومـايس "الرفيـع"، ليبـدأ رحلة 
نظرائـه  بعـض  أسـاها  كـا  الخجولـة"  "املعارضـة 

املعارضـن يف كانـون األول 2012.
وتبّنـى املقـديس فكرًا واحـًدا هـو "الحوار"، ودعـا إليه 
يف أيامـه األوىل مـن "االنشـقاق"، ومتسـك بـه حتـى 

الحايل. يومنـا 
يف جلسـة حوارية يف مركـز "كارنيغي" للدراسـات يف 
واشـنطن، اعتـرب مقـديس أنـه "يجـب أن نكـون أكـر 
الفـوز بتوجيـه رضبـة قاضيـة  براغاتيـة، بـداًل مـن 
للنظـام… ميكننـا الفـوز من خـال الركيـز عىل بعض 
النقـاط ووضـع أولويات االنخـراط يف محادثات جنيف، 

وتقاسـم السلطة يف سـوريا".
سـياق واحـد مرابـط أشـار إليـه املعـارض السـوري 
خـال الجلسـة، بالركيـز عىل "السـوفت ويـر" وليس 

"الهـارد ويـر". و"السـوفت ويـر" هنـا هـو الدسـتور 
السـوري، فـا بـد مـن "وجـود نصـوص تنتقـل مـن 

الدميقراطـي". إىل  الديكتاتـوري  النظـام 
درس مقـديس يف املدرسـة العليـا لـإلدارة يف العاصمة 
يف  املاجسـتري  عـىل  وحـاز  باريـس،  الفرنسـية 
الدبلوماسـية والعاقـات الدوليـة يف 2009 مـن جامعة 
إىل  بعـد  فيـا  لريفـع  بريطانيـا،  يف  "وستمنسـر" 
درجـة الدكتـوراة يف الدراسـات اإلعاميـة مـن الجامعة 

بلنـدن. األمريكيـة 
ردود فعـل مـن شـخصيات معارضـة "نـّددت" برؤيـة 
مقـديس، خاصـًة وأنـه مل يحـّدد موقًفـا واضًحـا مـن 

قصـف بلـدة خـان شـيخون بالغـازات السـامة.
املقـديس  التريحـات مل تخـرج عـن طروحـات  لكـن 
السـابقة، فموقفـه السـيايس واحٌد منـذ السـاعات األوىل 
لخروجه من سـوريا، والتي رأى حينهـا أن "املخرج الوحيد 
لألزمـة يف سـوريا هـي عمليـة التغيـري السـلمي، املبنية 
عىل الحـوار الوطني بـن أبناء الوطـن الواحـد، بعيًدا عن 

الكراهيـة والتطـرف والتدخـل العسـكري الخارجي".
بعد حوايل سـنتن مـن الثـورة السـورية، وانتقالها إىل 
"النـزاع املسـلح"، ظهـر املعـارض مقـديس يف مقابلة 
مـع صحيفة “نيويـورك تاميز” )كانون الثـاين 2014(، 
وقـال إن "الدبلومـايس عليه أن يخدم بـاده ال أن يكون 

محاميًـا يقبـل أي دعوى تقـدم له".
وأضـاف "عندمـا اتجهـت األمـور نحو رصاع مسـلح يف 
سـوريا دون أن يُـرك املجال للسياسـة، رفضـت أن أكون 

محاميًـا لطرف واحـد، وانتر الدبلومـايس يف داخيل".
يف  مقـديس  حديـث  عـىل  قليلـة  سـاعات  متـر  مل 
للجيـش  القانـوين  املستشـار  رّد  حتـى  "كارنيغـي"، 
السـوري الحـر، أسـامة أبـو زيـد، وكتـب عـرب "فيـس 
بـوك"، "اليـوم السـيد جهـاد مقـديس رفـض تقريبًـا 
توجيـه رضبـة عسـكرية للنظـام، ودعـا للركيـز عـىل 
الحـل السـيايس، وليـس عـىل ردات الفعـل املبنيـة عىل 

الغضـب".
باسـم  متحدثًـا  بصفتـه  "أنكـر  مقـديس  أن  وأضـاف 
النظـام املجـرم مجـازر الرميسـة والحولـة والقنيـرب، 
وأكـد يف مؤمتـر صحفـي آخـر عـدم اسـتعال النظام 
السـاح الكيـاوي، وحـّذر مـن أن الجاعـات اإلرهابية 
رمبـا تسـتعمل سـاًحا جرثوميًـا ليتـم اتهـام النظـام 

بارتـكاب الجرميـة مـن أجـل الضغـط عليـه".
يف حـن تسـاءل املعارض السـوري، غسـان إبراهيم عن 
"مـاذا يريـد مقديس"، كـا شـبهه املعارض السـوري، 
ماهـر رشف الديـن بــ "الجاسـوس برتبـة معـارض"، 
معتـربًا أن "هذا املعـارض فهـان املعارضـة باملقلوب.. 

أن تعـارض كل مـا يهـّدد نظام األسـد!".
بعـد االتهامـات التي وجهـت إليه، عـاد مقـديس اليوم، 
مـا  "بقـدر  وقـال  عليـه،  ويؤكـد  ذكـره  مـا  ليوضـح 
أديـن القصـف الجـوي الـذي أدى الستشـهاد املدنيـن 
السـورين يف خـان شـيخون ويف كل بقعـة سـورية، 
ال ميكـن يل أبـًدا أن أرحـب تحـت أي مسـمى برضبـة 

لبادنـا". عسـكرية 

جهاد مقدسي 

ز على الـ 
ّ

يرك
"سوفت وير"

رجل في األخبار
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عنب بلدي - خاص       

شـّكل الهجـوم الكيـاوي عـىل مدينـة 
خـان شـيخون يف ريف إدلـب الجنويب، 
الثاثـاء 4 نيسـان، منعطًفـا جديـًدا يف 
الثـورة السـورية، كرّسـه التعاطـي غري 
الجديـدة  األمريكيـة  لـإلدارة  املسـبوق 
مـع الواقعـة، واالتهامـات املبـارشة التي 
وّجهت للنظام السـوري بتنفيـذ الهجوم، 
البيـت  سـيّد  سـاقها  التـي  والوعـود 
األبيـض الجديـد، دونالد ترامـب، موّجًها 
رسـالة لألسـد: لـن تفلـت مـن العقاب.

وخالـف ترامـب توقعـات طيـف واسـع 
خـان  هجـوم  أن  رأوا  السـورين،  مـن 
شـيخون لـن يواجهـه أي إجـراء عقـايب 
مـن واشـنطن أو الدول الغربيـة، فالدولة 
العظمـى التـي مل تهزّهـا مجـازر حلـب 
هـي  وتورّطـت،  الرشقيـة،  والغوطـة 
بذاتهـا، يف مجـازر الرقـة ومنبج وريف 
حلـب، سـبق أن تغاضـت عـن مجـزرة 
آب  الرشقيـة،  الغوطـة  يف  الكيـاوي 
2013، وتراجعـت عـن اسـتهدافه بعـد 

صفقـة مـع الـروس.

ليلة هجوم الكيماوي
مل يكـن مسـتبعًدا شـن هجات مـن قبل 
النظـام السـوري عـىل خـان شـيخون، 
بالكلـور السـام أو الفوسـفور العضوي، 
أسـوة مبدينـة اللطامنـة املجاورة شـال 
مـن  هجـات  شـهدت  والتـي  حـاة، 
هـذا النـوع منـذ 25 آذار الفائـت، لكـن 
الواقعـة  املدينـة  أهـايل  يتوقعـه  مـا مل 
جنـوب إدلـب، هو هجـوم كيـاوي بغاز 
كان سـببًا  والـذي  السـام،  "السـارين" 
بوفـاة نحـو 1500 مـدين يف الغوطـة 

الرشقيـة يف صيـف عـام 2013.
مـن  والنصـف  السادسـة  السـاعة  يف 
صبـاح يـوم الثاثـاء 4 نيسـان، شـنت 
مقاتلـة حربية غـارات بصواريـخ تحمل 
خـان  مدينـة  عـىل  "السـارين"  مـادة 
وفيـات  بحـدوث  تسـبب  مـا  شـيخون، 
ضحيتهـا  راح  األهـايل،  بـن  فوريـة 
اليوسـف،  آل  كحـال  بأكملهـا،  عائـات 
الذيـن شـيّعوا 20 فـرًدا بينهـم أطفـال 

ونسـاء.
أن  إىل  خلصـت  إدلـب  صحـة  مديريـة 
"السـارين"،  هـي  املسـتخدمة  املـادة 
وأن الرضبـة تسـببت مبقتـل نحـو 100 
مـدين وإصابـة 500 آخريـن، وهـو مـا 
خلصـت إليـه وزارة العـدل الركية بعدما 
أرشفـت عـىل ترشيح ثـاث جثـث ممن 

ممثلـن  بوجـود  الهجـوم،  يف  قضـوا 
عـن منظمتـي الصحـة العامليـة وحظـر 

الكياويـة. األسـلحة 
املراصـد العسـكرية واملواقـع اإلعاميـة 
القضيـة  مـع  تعاملـت  والتـي  املحليـة، 
اإلعـام  وفـق  مسـبوقة،  غـري  بحرفيـة 
سـاعات  غضـون  يف  كشـفت  الغـريب، 
عـىل  وأجمعـت  القصـف،  مابسـات 
 "22 مـن طـراز "سـوخوي  أن طائـرة 
يقودهـا العميـد الجـوي محمد يوسـف 
حاصـوري، ورمـزه "قـدس1"، انطلقت 
يف  الجويـة  "الشـعريات"  قاعـدة  مـن 
الرشقـي،  الجنـويب  حمـص  ريـف 
باملـواد  فجـرًا  املدينـة  واسـتهدفت 

الكياويـة.

سمعنا جعجعة ورأينا الطحين
تفاعـل مبـارش أبـداه املجتمـع الـدويل، 
عقـب هجـوم خـان شـيخون بسـاعات 
قليلـة، إذ دعت كل من فرنسـا وبريطانيا 
األمـن  ملجلـس  طـارئ  اجتـاع  إىل 
الـدويل، أعقبـه اتهـام فرنـي مبـارش 
املجـزرة،  بارتكابـه  السـوري  للنظـام 
وتـاه تريـح أويل للرئيـس األمرييك 
دونالـد ترامب، قـال فيه "عىل األسـد أن 

يحاسـب".
مـن  التنصـل  إىل  روسـيا  سـارعت 
"الجرميـة"، واإلقـرار بأن طريان األسـد 
لقتـل  ليـس  لكـن  املدينـة،  اسـتهدف 
بـل لقصـف  أطفالهـا ونسـائها خنًقـا، 
مسـتودعات "اإلرهابيـن"، والتـي تقول 
روايـة النظـام وموسـكو، إنهـا احتـوت 

مـواد كياويـة جـاءت مـن تركيـا.
مسـمًعا  الروسـية  الروايـة  تجـد  لـن 
لنـدن  اتهـام  فقابلهـا  الغـرب،  لـدى 
املبـارش لألسـد، فاألدلـة املتاحـة تؤكـد 
تـورط نظامـه بالهجـوم، بحسـب وزير 
ليخـرج  ثـم  الربيطانيـة،  الخارجيـة 
ترامـب مجـدًدا بتريح يعكـس جديته 
يف التعاطـي مـع قضيـة خان شـيخون، 
قائـًا "موقفـي مـن األسـد تغـرّي كثريًا 
بعـد هجوم إدلـب"، رافًضـا اإلفصاح عن 

املقبـل. العسـكري  توجهـه 
يف اليـوم التـايل للمجزرة أيًضـا، هددت 
ملـرشوع  مضـاد  "فيتـو"  بــ  روسـيا 
أمريـيك بريطـاين يديـن األسـد بشـأن 
الهجـوم، وقدمت مرشوًعـا يكتفي بإقرار 
تحقيـق دويل موسـع بالحادثـة، لتتواىل 
األمريكيـن،  املسـؤولن  تريحـات 
البيـت  أن  إىل  جميعهـا  ذهبـت  والتـي 
األبيـض سـيغرّد منفـرًدا ويتعامـل مـع 

املسـألة بطريقـة عسـكرية بحتـة.
والـذي  أوبامـا،  سـلفه  ترامـب  خالـف 
"سـمعنا  القائـل  املثـل  عليـه  انطلـق 
فذهبـت  طحيًنـا"،  نـَر  ومل  جعجعـة 
وعـوده بتوجيـه رضبة عسـكرية للنظام 
واكتفـى  الريـح،  مهـب  يف  السـوري 
بانتـزاع السـاح الكيـاوي مـن النظام، 
آب  يف  الرشقيـة  الغوطـة  هجـوم  بعـد 
دوليـة  منظـات  تحذيـر  رغـم   ،2013
األسـد  إبقـاء  ومسـؤولن غربيـن مـن 
عـىل بعـض مخزونه مـن املواد السـامة.
قبيـل فجر الجمعة 7 نيسـان، أمـر دونالد 
ترامـب بتوجيه رضبـة عسـكرية للنظام 
السـوري، وأطلقـت بارجـة أمريكية نحو 
59 صاروًخـا مـن طـراز "توماهـوك"، 
ابتـداًء مـن السـاعة 4:15 فجـرًا، باتجاه 
تسـببت  الجويـة،  "الشـعريات"  قاعـدة 
بـأرضار جسـيمة فيهـا، وأقـرت روسـيا 
بتدمري تسـع طائرات حربيـة، عاوة عىل 
مخـازن الوقود ومنشـآت حيويـة أخرى، 

ومقتـل مـا ال يقـل عـن سـتة ضباط.

أس المسألة هو "الكيماوي" 
أسـاس التحرك هـو اسـتخدام الكياوي 
األممـي  القـرار  وانتهـاك  أخـرى،  مـرة 
2118 القـايض مبنـع النظـام السـوري 
وتوريـد  وتخزيـن  وإنتـاج  اسـتخدام 
األسـلحة الكياوية، ولـّب املوضوع ليس 
قتل السـورين، فالرباميـل مازالت ترمى 
والقنابـل  رقيـب،  دون  املدنيـن  عـىل 
والصواريخ الروسـية حصـدت نحو ألف 
مواطـن يف أقل من شـهر، قبيـل اجتياح 

الرشقية. حلـب 
"هـذه الرضبـة رضوريـة، وعىل األسـد 
عـدم اسـتخدام الكيـاوي مـرة أخرى"، 
قالـت نييك هييل أمـام مجلس األمن، يف 
كلمـة احتـوت تهديـًدا للنظام السـوري، 
مـن أن رضبـات ماثلة قـد يواجهها يف 
املسـتقبل، فيـا لـو اسـتخدم األسـلحة 
مـاذا  ولكـن  أخـرى،  مـرة  الكياويـة 
عـن باقـي األسـلحة؟ مـاذا عـن التهجري 
واجتيـاح املـدن والبلدات السـورية؟ ماذا 
عـن سـت سـنوات مـن القتـل والنـزوح 

واللجـوء يف دول الجـوار؟
جملـة تسـاؤالت طرحهـا سـوريون يف 
ويف  االجتاعـي،  التواصـل  وسـائل 
اسـتطاع رأي أجرتـه عنـب بلـدي عـرب 
موقعهـا اإللكـروين، ذهـب جميـع من 
شـارك فيـه إىل أن أمريـكا غـري جـادة 
ساسـتها  تـؤّرق  وال  األسـد،  إزاحـة  يف 
مشـاهد الدمـار والدمـاء أو املـوت نوًمـا 

كـا يف خان شـيخون، وإمنا هي مسـألة 
الخطـوط  وإعـادة  وحـده،  الكيـاوي 
مسـحها  بعدمـا  الواجهـة  إىل  الحمـراء 
أوبامـا، وتحقيـق انتصـار معنـوي عىل 
الصعيـد الـدويل، هـو األول لرامب منذ 

توليـه سـدة الرئاسـة.
تقـود الواليـات املتحـدة تحالًفـا دوليًـا 
اإلسـامية"  "الدولـة  لتنظيـم  مضـاًدا 
يف سـوريا والعـراق، وحّملـت منظـات 
التحالـف  ودوليـة،  محليـة  حقوقيـة 
املسـؤولية عـن مقتل نحـو 1200 مدين 
2014 وحتـى  أيلـول  يف سـوريا، منـذ 
نهايـة آذار الفائـت، بينـا كان للواليـات 
املتحـدة دوٌر منفـرد يف تنفيذ مجزرة يف 
قريـة الجينـة بريـف حلب الغـريب )16 
آذار(، راح ضحيتها نحـو 50 مدنيًا، وهو 
مـا جعلهـا يف نظر ناشـطن وحقوقين 
جـزًءا مـن املشـكلة، وال ميكـن أن تكون 

"املخلّـص" يف سـوريا.

الكرملين يفقد ميزة التفّرد
تشـري املعطيات املستجدة يف سوريا، إىل 
أن روسـيا فقدت بعد الرضبـة األمريكية 
تفرّدهـا يف امللـف السـوري، وأن اإلدارة 
األمريكيـة الجديـدة شـغلت حيـزًا جديًدا 
مـن شـأنه تغيري قواعـد اللعبـة، فلم يعد 
الـروس وحدهـم مسـؤولن عـن سـري 
بـل  واملعـارك،  والتسـويات  املفاوضـات 
إن األمريكيـن رمبـا يوجهـون رضبـات 
أخـرى، ويجـربون األسـد وحلفـاءه عىل 

تقديـم تنازالت سياسـية أو عسـكرية.
األسـد  جانـب  مـن  اإلجرامـي  "العمـل 
لـن ميـر دون عقـاب، وحـان الوقت ألن 

نقولهـا ونترف"، رمبا هـذه العبارة مل 
تقصـد هيـيل توجيههـا لألسـد مبارشة، 
الـروس  لوكائـه  رسـالة  كانـت  إمنـا 
واإليرانيـن، أن زمـن التفـرد قـد انتهـى 
تفاهـم  ومثـة  أوبامـا،  إدارة  مـع  ووىّل 
سـيايس  حـل  إىل  يفـي  قـد  جديـد 

األطـراف. مقبـول لجميـع 
عقـب  روسـيا  أن  إىل  باحثـون  وينظـر 
الرضبـة، ذاهبـة إىل تعزيـز منظومـات 
وأن  سـوريا،  يف  الجويـة  الدفـاع 
لألمريكيـن  املضـادة  التريحـات 
كونهـا  تعـدو  ال  عموًمـا،  والغـرب 
"بعبعـة" سياسـية، يف ظـل تريحات 
جريئـة لألمريكيـن، قالـوا فيهـا إنهـم 
الـروس  تـورط  احتـال  يف  يحققـون 

األخـري. بالهجـوم 
لكـن يبقـى التسـاؤل: هل يسـمح بوتن 
"العنيد" بسـحب البسـاط مـن تحته يف 
سـوريا، بعدمـا طرح نفسـه العبًـا كبريًا 
يف سـوريا، وقبلهـا جورجيـا وأوكرانيا، 
إياًمـا  أكـر  رضبـات  سـيوّجه  أنـه  أم 
لألمريكيـن، لتتحـول البقعـة السـورية 

إىل منطقـة نـزاع دويل؟
األسـد،  األخـرية  الرضبـة  تسـقط  لـن 
ورمبـا لن تؤثـر عمليًـا عىل ترسـانته، 
لتبقـى يف إطـار "التوبيـخ املعنـوي" 
ليـس إال، يف ضـوء مطالبـة املعارضـة 
باسـتهداف  واملسـلحة،  السياسـية 
تصنيـع  ومناطـق  قواعـده،  جميـع 
الكياوية،  األسـلحة  ورمبـا  الصواريخ 
ومنطقـة  الجنـويب،  حـاة  ريـف  يف 
ومناطـق  حلـب،  ريـف  يف  السـفرية 

أخـرى يف ريـف دمشـق.

المسألة هي "الكيماوي" وليست إسقاط األسد

الضربة األمريكية..
رسالة ترامب للروس: لن تبقوا متفّردين في سوريا

موقفي من األسد 
تغّير كثيًرا بعد 

هجوم إدلب

منطقة مستهدفة بصواريخ 
تحمل مواًدا كيماوية في مدينة 
خان شيخون- 6 نيسان 2017 
)الغارديان(

"الوضع تغّير بعد ضربات الليلة الماضية، واألسد لن يتمتع بحماية بعد اآلن”.. قالت المندوبة األمريكية لدى مجلس األمن الدولي، 
نيكي هيلي، في معرض حديثها عن الضربة األمريكية األولى لنظام بشار األسد، الجمعة 7 نيسان، والتي استهدفت قاعدة 

"الشعيرات" الجوية في ريف حمص.

https://www.enabbaladi.net/archives/141937
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المفارقة أن روسيا 
أحضرت عدًدا من 
أهالي المدينة 
النازحين خارجها 
والذين هجرتهم منها 
ليوقعوا على اتفاق 
إليقاف إطالق النار 
في مدينتهم، التي لم 
يروها منذ
أكثر من عام

عنب بلدي - درعا      

عـىل مسـتوى محافظة درعـا، مل يختلف 
املحافظـات،  بقيـة  عـن  كثـريًا  الحـال 
خلفهـا  ومـن  األسـد،  قـوات  لتفشـل 
روسـيا، يف إجـراء أي نـوع مـن الهدنة 
أو إيقـاف إطـاق النـار، مـع أي منطقة 
تخضع لسـيطرة فصائـل املعارضة، عىل 
لذلـك،  الحثيثـة  املحـاوالت  مـن  الرغـم 
لتبقـى معظـم مـدن وبلـدات املحافظة، 
خـارج  املعارضـة،  لسـيطرة  الخاضعـة 
أي حالـة وقـف إلطـاق النـار، وتبقـى 
والقصـف  الطـريان  لغـارات  مرسًحـا 

املدفعـي.
ولكـن هـذا الفشـل يف إجـراء أي اتفـاق 
مـن  األسـد  وقـوات  روسـيا  مينـع  مل 
مفاجئـة أهـايل وثـوار درعـا، بإعانها 
اتفاقيـة لوقف إطـاق النار، شـملت 14 
قريـة وبلـدة يف محافظـة درعـا، فـا 
هـي حقيقة هـذا اإلعـان، وهـل نجحت 

روسـيا يف جّر فصائـل املعارضة لتوقيع 
اتفاقيـات وقف إطـاق النـار يف درعا؟

"مصالحة" مع مناطق خاضعة لألسد
أعلـن  املـايض،  آذار  شـهر  أواخـر  يف 
إعـام النظـام الرسـمي أنـه مبشـاركة 
العقيـد ألكسـندر باريسـوف، ممثـل ما 
يف  الـرويس  املصالحـة  مركـز  يسـمى 
حميميـم للمنطقـة الجنوبيـة، عن توقيع 
اتفاقيـات لوقـف إطـاق النـار، شـملت 
والبلـدات،  القـرى  مـن  كبـريًا  عـدًدا 
ليعتـرب هـذا اإلعـان األول مـن نوعـه 

املحافظـة. داخـل 
أن  النظـام  إعـام  وسـائل  وأضافـت 
ممثلـن عـن املجالـس املحليـة يف هـذه 
التوقيـع  يف  شـاركوا  والبلـدات  القـرى 
عـىل االتفاقيـة، وأكـدوا انضامهـم ملـا 
"املصالحـة  بــ  النظـام  إعـام  يسـميه 

الوطنيـة".
بـيل،  السـوميرة،  املسـمية،  الشـقرانية، 

الزبيديـة، الفقيـع، دير البخـت، عالقن، 
بـراق، منكـت الحطب، منشـية السـبيل، 
هـي  مسـكن،  الشـيخ  قيطـة،  كمونـة، 
محافظـة  مـن  وقـرى  لبلـدات  أسـاء 
درعـا، شـملها وقف إطاق النار بحسـب 

مـا أعلنـه إعـام النظام.
هـذه  حقيقـة  اسـتطلعت  بلـدي  عنـب 
اإلعامـي  الناشـط  وسـألت  االتفاقيـة، 
مسـكن،  الشـيخ  مدينـة  أهـايل  وأحـد 
محمـد الديـري، عـن إقـرار اتفاقيـة من 
مضيًفـا  صحتهـا،  ليؤكـد  النـوع،  هـذا 
"حصلـت اتفاقيـة مصالحـة، أو كـا تم 
إعـان اسـمها أنها وقـف إلطـاق للنار، 
بـن قـوات األسـد مبشـاركة عـدد مـن 

املناطـق". أهـايل هـذه 
ولكـن الديـري عّقـب أن هـذه املناطـق 
يتـم  للنـار حتـى  إطـاق  أي  تشـهد  ال 
بـا  املناطـق  هـذه  "جميـع  إيقافـه، 
اسـتثناء تخضـع لسـيطرة قوات األسـد، 
وبعضهـا مل يتـم تحريـره أصـًا منـذ 
أن  الديـري  واعتـرب  الثـورة".  بدايـة 
"مرسحيـة  إال  يعتـرب  ال  اإلعـان  هـذا 
أن تقـوم روسـيا  سـخيفة"، مسـتغربًا 
العظمـى  الـدول  إحـدى  تعتـرب  التـي 
نسـتغرب  "ال  الترفـات،  هـذه  مبثـل 
عـن  روسـيا  مـن  نسـمع  أن  مسـتقبًا 
معـارك انتهـت بالسـيطرة عـىل مناطق 
تخضـع لسـيطرتهم مسـبًقا، فمن أوقف 
إطـاق النـار يف مناطق ال إطـاق للنار 
كـذب  مارسـة  عـن  يتـورع  ال  فيهـا، 

أكـرب". إعامـي 
الشـيخ  مدينـة  انضـام  إعـان  وعـن 
مسـكن لهـذه االتفاقيـة، قـال الديـري 
"نريـد أن نسـأل روسـيا مع مـن أوقفت 
مسـكن؟  الشـيخ  يف  النـار  إطـاق 
سـكانها  جميـع  تهجـري  تـم  فاملدينـة 
منـذ أكـر مـن عـام، وتسـيطر عليهـا 
قوات األسـد بالكامـل، وال يوجـد داخلها 
وأضـاف  مدنيـون"،  وال  مقاتلـون  ال 

"املفارقـة أن روسـيا، أحرضت عـدًدا من 
أهايل املدينـة النازحن خارجهـا، والذين 
اتفـاق  عـىل  ليوقعـوا  منهـا،  هجرتهـم 
إليقـاف إطاق النـار يف مدينتهـم، التي 
مل يروهـا منـذ أكر من عـام"، معتربًا أن 
هذا املشـهد أشـبه بحالـة "االنفصال عن 

الواقـع".

مناطق لم تشهد معارك أبًدا
اتفاقيـات  أن  يبـدو  السـياق،  ذات  يف 
روسـيا لوقـف إطـاق النـار، مل تشـمل 
املناطـق الخاليـة من السـكان فقـط، بل 
شـملت كذلـك مناطـق مل تفقـد قـوات 
األسـد السـيطرة عليها منذ بدايـة الثورة، 
بـل إن بعضهـا مل تقـرب منهـا املعارك 

. ا بًد أ
عنـب بلـدي تحدثت إىل أسـامة النعيمي، 
أحـد أهـايل قريـة "بـيل" النازحن يف 
محافظـة درعـا، والتـي أعلنـت روسـيا 
أنهـا وقعـت عـىل اتفاقيـة وقـف إطاق 
النـار، موضًحـا أن قرية "بـيل" صغرية 
وال يتعـدى سـكانها بضـع مئـات، "لعل 
القريـة  باسـم  يسـمعوا  مل  كثرييـن 
حتـى، وتعتـرب الشـهرة هـي ملطـار بيل 
يف  ولكـن  منهـا،  القريـب  العسـكري 
الحقيقـة هنـاك عدة قـرى صغـرية جًدا 
بالقـرب منه، هي قـرى بيل والشـقرانية 
بضـع  سـكانها  يتعـدى  وال  والبويضـة 

. " ت مئا
وأضـاف أسـامة أن معظم شـباب القرية 
نزحـوا "تقريبًـا مل يبـق يف القريـة إال 
القليـل جـًدا مـن أهلهـا ونـزح معظمهم 
أو  األسـد وتسـلطها،  هربًـا مـن قـوات 

هربًـا مـن الخدمـة اإللزاميـة".
النـار،  إطـاق  وقـف  اتفاقيـة  وحـول 
أوضـح أسـامة أن القريـة مل تشـهد أي 
"القريـة  الثـورة،  بدايـة  منـذ  معـارك 
وتقـع   الخريطـة،  عـىل  تظهـر  بالـكاد 
قـرب مطار عسـكري كبـري ومحصن، مل 

تشـهد أي مظاهر مسـلحة، وأهلهـا عزّل 
بالكامـل".

وحول السـبب الـذي دفع روسـيا لوضع 
وقـف  اتفاقيـات  ضمـن  القريـة  اسـم 
إطـاق النـار، أجـاب أسـامة "يبـدو أن 
روسـيا بحثـت عـن قـرى لزيـادة قامئة 
بـيل  اسـم  فوضعـت  املوقعـة،  القـرى 

وغريهـا".
حالـة  البعـض  لـدى  غريبًـا  يبـدو  قـد 
االنفصـال عـن الواقـع، التـي متارسـها 
روسـيا يف سـوريا، فكيف لدولـة تعترب 
أن  العـامل،  يف  العظمـى  الـدول  مـن 
متـارس تضليـًا إعاميًـا بهذا املسـتوى 
غـري املحبـوك، لكـن يف املقابـل، يـرى 
بعض املتابعـن أن روسـيا مل تكن لتلجأ 
حاجتهـا  لـوال  املرسحيـات،  هـذه  ملثـل 
رغـم  فشـلت  انتصـارات،  عـن  للبحـث 
الدعـم العسـكري الكبـري الـذي تقدمـه 

إحرازهـا. يف  األسـد،  لقـوات 

مسرحية روسّية في درعا.. 
إيقاف إطالق النار في مناطق ل نار فيها

مئذنة مهدمة جراء 
القصف على درعا 
)AFP - محمد أبازيد(

تقارير المراسلين

معارك المنشية مستمرة
بالتـوازي مـع إعـان الـروس عقد 
اتفاقيـات لوقـف إطـاق النـار يف 
درعـا، تسـتمر معركـة "املـوت وال 
والتـي  درعـا،  مدينـة  يف  املذلـة"  
حـي  عـى  السـيطرة  إىل  تهـدف 
املنشـية، منـذ 12 شـباط املـايض.

وخـال ثـاث مراحـل مـن املعركة، 
نجحـت فصائل املعارضـة، املنضوية 
"البنيـان  عمليـات  غرفـة  يف 
عمـق  اخـراق  يف  املرصـوص" 
الحـي، وسـيطرت عـى مـا يقارب 
%75 منـه، حتى السـبت 8 نيسـان.
وأعلنـت الغرفـة عن سـيطرتها عى 

السـلوم  وحاجـز  البنايـات  حاجـز 
وحاجـز دراغـا، وهي مـن الحواجز 
وبقـي  املنشـية،  يف  االسـراتيجية 

لهـا حاجز الوحـدة اإلرشـادية.
وقالـت الغرفة إن انهيـارات "كبرية" 
التـي  األسـد،  قـوات  يف  حصلـت 
تنكفـئ إىل حـي سـجنة املحـاذي، 
وهـو الحـي الـذي أكّـدت الفصائـل 
عليـه  السـيطرة  إىل  تهـدف  أنهـا 

أيًضـا.
السـوري  النظـام  كّثـف  بـدوره 
قصـف حـي املنشـية، وأحيـاء درعا 
املعارضة،  الخاضعـة لسـيطرة  البلد 

الـرويس. الطـريان  مبـؤازرة مـن 

تثير التصريحات الروسية بين الحين واآلخر حول دخول قرى وبلدات إلى ما تسميه موسكو “اتفاقيات وقف إطالق النار" الريبة والشكوك، 
فمن ناحيتها تؤكد روسيا كل بضعة أسابيع أن المئات من القرى والبلدات انضمت لهذه التفاقيات، بينما تنفي فصائل المعارضة علمها أو 

مشاركتها في أي اتفاق، وهو ما يؤكده سير األحداث على األرض، حيث لم تشهد المناطق التي تسيطر عليها قوات المعارضة، أي وقف 
إلطالق النار، رغم اإلعالنات الروسية المتكررة.

https://www.enabbaladi.net/archives/141958
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عنب بلدي- حلب

احتضنـت مـدن وبلدات الريف الشـايل 
مـن  املاضيـة  األشـهر  يف  حلـب  مـن 
عـام 2016، عـدًدا كبـريًا مـن الاجئـن 
السـورية  املناطـق  مـن  والنازحـن 
وإدلـب،  ودمشـق  كحمـص  األخـرى، 
نظـرًا لـ"أمانهـا"، بعد سـيطرة فصائل 
تنظيـم  مـن  عليهـا  الحـر"  “الجيـش 
والخطـوات  اإلسـامية"،  "الدولـة 
بهـا  قامـت  التـي  واألمنيـة  التنظيميـة 
مـع  بالتعـاون  الركيـة  الحكومـة 
املؤسسـات املدنيـة املحلية القامئـة فيها.
خطـوات جديـدة بدأهـا النازحـون حال 
وصولهـم إىل املنطقـة، يك يؤّمنوا "لقمة 
تواصلـت  ممـن  بينهـم  مـن  العيـش"، 
أرايض  اسـتأجروا  بلـدي،  عنـب  معهـم 
وزرعوهـا، فـ"املـاء وفـرية مـن اآلبـار 
الجوفية، واإليجارات متوسـطة األسـعار 

. ” نسبيًا

أسعار محددة لستئجار "الدونم"
يف لقـاء مـع عنب بلـدي تحدث الشـاب 
أبـو مروان عـن عمله الزراعـي يف مدينة 
اعـزاز بريـف حلـب الشـايل، بعـد أن 
املدينـة،  أطـراف  عـىل  أرًضـا  اسـتأجر 
وبنـى فيها مسـكًنا صغـريًا مـع عائلته، 

إىل جانـب املسـاحة التـي زرعهـا.
يقـول أبـو مـروان، "اسـتئجار األرايض 
ليس جديـًدا عـىل منطقـة دون األخرى، 
فاألمـر ينسـحب عـىل كافـة املحافظات، 
ويعـرف يف الوسـط املحـيل بالضـان، 
وسـبق وأن تعاملـت بهـذه الطريقـة يف 

مدينتـي سـابًقا، وأجرت واسـتأجرت".
تـراوح سـعر اإليجـار للدونـم الواحد ما 
بـن 5 و8 آالف لرية سـورية، وذلك تبًعا 
بـاألرض  املتعلقـة  والخدمـات  للميـزات 

اسـتئجارها. املراد 
الحديـث  خـال  مـروان  أبـو  وأوضـح 
الشـالية  املنطقـة  يف  "األرايض  أن 
مـن حلـب، تختلـف أسـعار اسـتثارها 
فيهـا،  بـر  كوجـود  ميزاتهـا،  بحسـب 
عمليـة  الازمـة يف  الزراعيـة  العـدد  أو 
الكهربـاء  ككابـات  والسـقاية،  الـري 
لرفـع  الازمـة  الكاملـة  والتجهيـزات 

امليـاه".
وذكـر حسـن أبـو أحمـد، مـزارع مـن 
بلـدة دابـق، معقبًـا عـىل مـا قالـه أبـو 
ريـف  يف  األرايض  جميـع  أن  مـروان، 
حلـب الشـايل حليًـا ُزرعـت، مـا عـدا 
املحصـوالت الصيفية، التـي من املفرض 
أن يزرعهـا الفاحـون يف األيـام املقبلة.

أن  بلـدي  لعنـب  أحمـد  أبـو  وأضـاف 
"تأجـري األرايض يتم قبـل عملية الزراعة 

الشـهرين". بحـوايل 
ويعتـرب املـورد املـايئ أول ما يفكـر فيه 
املـزارع قبـل البـدء بالزراعـة، ويوضـح 
يف  املزروعـات  جميـع  أن  أحمـد  أبـو 
اآلبـار  عـىل  حاليًـا  تعتمـد  املنطقـة 
الجوفيـة، “كـون نهر قويـق مل مير هذه 

حلـب". ريـف  أرايض  يف  السـنة 
الفاحـن  مـن  عـدًدا  أن  إىل  وأشـار 
زرعـوا أرايض حـول النهر اعتـاًدا عليه 
ميـاه  إىل  بعـد  فيـا  لتُـرك  )قويـق(، 

األمطـار.
أمـا فيـا يخـص األسـعار التـي ذكرهـا 
النـازح الحمـي أبـو مـروان، فتقـارب 
مـا تحدث عنـه أبو أحمـد، إذ يبلغ سـعر 
إيجـار الدونـم الواحـد يف املنطقة عرشة 
الواحـد،  للموسـم  سـورية  لـرية  آالف 
كـا تراوحـت األسـعار بن سـبعة آالف 
ومثانيـة آالف لـألرايض التـي ال تحتوي 

آبار. عـىل 

أين تصّرف المحاصيل؟
الخـرضاوات  مـن  مختلفـة  أنـواع 
عنهـا  تحـدث  املرويـة  واملزروعـات 
الـدارج  أن  إال  السـابقون،  املزارعـون 

البنـدوة،  هـي:  املنطقـة،  يف  زراعتـه 
الباذنجان، اليانسـون، الحبة سـودة، إىل 

والشـعري. القمـح  جانـب 
املـزارع أبـو أحمـد أوضـح أن املنتوجات 
وغريهـا،  خـرضاوات  مـن  الزراعيـة 
تـرّف وتبـاع حاليًا يف السـوق املحلية 
ملـدن ريـف حلـب الشـايل، مـن خال 

عـدة أسـواق منتـرشة يف املنطقـة.
والتريـف  البيـع  عمليـات  وتركـز 
بشـكل أسـايس، وفـق "أبو أحمـد"، يف 
سـوق هـال مدينـة مـارع، باإلضافة إىل 
سـوق مدينـة اخريـن، بعـد أن كانـت 
األوىل  النقطـة  سـابًقا  البـاب  مدينـة 
السـتهاك هـذه املنتوجـات، عـىل الرغم 
من سـيطرة تنظيـم "الدولة اإلسـامية" 

سـابًقا عليهـا.
أبوأحمـد،  ذكـره  مـا  أكـد  مـروان  أبـو 
وأشـار إىل "سـوق متبادلـة يف بعـض 
األحيـان مـع املناطق التي يسـيطر عليها 
النظـام السـوري يف مدينـة حلـب عـن 
طريـق املناطـق املسـيطر عليهـا كرديًا، 
من خـال رشاء املـواد األوليـة الزرعية، 
املسـتورد،  األجنبـي  البطاطـا  كبـذار 
وبيـع الخـرضاوات املنتجـة يف املنطقـة 
عـرب سـائقن يتولـون هـذه العملية من 

الجانبـن". وإىل 

تركيا تشارك في الزراعة
خـال إعـداد التقرير، نـرش مجلس بلدة 
مفـاده  إعانًـا،  حلـب  بريـف  صـوران 
بالحصـول  الراغبـن  األهـايل  “عـىل 
مبنـى  مراجعـة  البنـدورة،  شـتل  عـىل 
املجلس يوم السـبت 8 نيسـان"، مشـريًا 
إىل أن الشـتل مقـدم مـن وزارة الزراعة 

. لركية ا
عـيل  صـوران،  بلـدة  مجلـس  رئيـس 
ونتواصـل  نعمـل  "إننـا  قـال  الشـيخ، 
لتأمـن  الركيـة،  الحكومـة  مـع 
أسـمدة مبيـدات للحـرشات، ولقاحـات 
للحيوانـات، وتنشـيط الزراعـة والروة 
)تركيـا(  "هـم  الفتًـا  الحيوانيـة"، 
يطلبـه  مـا  كل  لتأمـن  جاهـزون 

حلـب". شـال  يف  املزارعـون 

وأضـاف الشـيخ يف حديـث إىل عنـب 
بلـدي أن "الشـتل الذي سـيوزع مقدم 
طريـق  عـن  الركيـة  الحكومـة  مـن 
مجانًـا  وسـيقدم  الزراعـة،  وزارة 

لألهـايل".
إال أن "الكميـة املقدمـة اآلن هـي دفعة 
أخـرى  دفعـات  تقـدم  أن  أوىل، عـىل 
جانـب  إىل  املقبلـة،  األسـابيع  يف 
والشـتول مبختلـف  الازمـة  األسـمدة 

أنواعهـا".
"نعمـل  املجلـس  رئيـس  وأوضـح 
لرفـع مسـتوى املزارعـن، ألنهـم الفئة 
مشـريًا  الحـرب"،  يف  تـرضًرا  األكـر 
إىل أن "التوزيـع سيشـمل عـدة قـرى 
البـل  كقريـة  حاليًـا،  املنطقـة  يف 

والطوقـيل". والضاهريـة 

 عنب بلدي - إدلب  

أنهـت منظمـة "جسـور" دورًة تدريبية 
ومكافحـة  الرشـيدة  "الحوكمـة  يف 
الفسـاد"، اسـتمرت عـىل مـدار أربعـة 
أيـام يف إدلب، بـدًءا من االثنـن، وحتى 
 22 مسـتهدفة  نيسـان،   6 الخميـس 
ناشـطًا وناشـطة مـن املجالـس املحلية 

واملنظـات الفاعلـة يف إدلـب.
املنظمـة،  بحسـب  التدريبـات  وبـدأت 
يف  وزعتهـا  اسـتبيانات  أسـاس  عـىل 
املدينـة، الفتـًة إىل أن نتيجتها أظهرت أن 
"آليـات اإلدارة وأنظمـة الرقابـة"، كانت 

األكـر طلبًـا لـدى الفئة املسـتهدفة.
الهـدف األسـايس مـن الـدورات، إيجاد 
املفاهيـم الصحيحة آلليـات اإلدارة داخل 
املجالـس، وفـق املـدرب مهـدي سـامل، 

الـذي التقتـه عنـب بلـدي، مشـريًا إىل 
"رضورة أن نجعـل مؤسسـتنا تخضـع 
وتعتمـد  رقابـة،  وأنظمـة  لقوانـن 
الشـفافية واملسـاءلة، لتحقيق مشـاركة 
بـن املنظـات واملواطنـن، باعتبارهـم 
هـذه  لعمـل  املسـتهدفة  الرشيحـة 

املنظـات".
حـرضوا  الذيـن  املتدربـن  معظـم 
التدريـب، يعملـون يف املجلـس املحـيل 
الجديـد، الـذي اختـري كادره يف كانون 
واسـتلم  الجـاري،  العـام  مـن  الثـاين 
بشـكل  واملدنيـة  الخدميـة  القضايـا 
لـ"جيـش  التابعـة  اإلدارة  مـن  كامـل، 
الفتـح"، التـي عملـت يف املدينـة منـذ 
سـيطرة فصائـل املعارضـة عليهـا، يف 

.2015 عـام  مـن  آذار 
وتحدثت عنـب بلدي إىل عضـو املجلس 

عبـد  فيـه،  املـدين  الدفـاع  ومسـؤول 
القهار زكـور، واعترب أن أفضـل األفكار 
"هـي  التدريـب،  أثنـاء  طرحـت  التـي 
تحديـد األولويـات التـي يجـب العمـل 
عليهـا للوصول إىل آليات عمل مشـركة 

بـن املجلـس واملواطنـن".
ورأى زكـور أن ذلـك "يعـزز االنسـجام 
بيننـا ويجعـل اإلدارة تشـاركية"، الفتًـا 
بشـكل  نتعلّمهـا  التـي  األمـور  "هـذه 
نظـري، ميكـن تطبيقها بشـكل أوسـع 

عـىل أرض الواقـع".
 شـاركت سـبع ناشـطات من منظات 
املجتمـع املـدين، ثـاث منهـن أعضاء 
ذكاء  وقالـت  إدلـب،  مجلـس  يف 
إنهـا  املجلـس،  يف  العضـو  نجـدي، 
السـلطة،  بنـاء  كيفيـة  "تعلمـت 
والحقـوق والواجبـات املفروضـة عىل 

املجتمـع". يف  العمـل 
إىل  حديـٍث  خـال  نجـدي  وأكـدت 
أي  "عـىل  تعرفـت  أنهـا  بلـدي،  عنـب 
تحفـظ  التـي  املسـاءلة  تبنـى  أسـاس 
حـق املواطـن ومتنـع السـلطات من أن 
أنهـا  رأت  والتـي  حدودهـا"،  تتجـاوز 
"قـد تـؤدي إىل ترسيـب املـال العام"، 
خامتـًة حديثهـا "كانـت األفـكار جيدة 

لنـا". ومفيـدة 
العـام  تأسسـت  للتدريـب"،  "جسـور 
إنهـا تعمـل  إدارتهـا  املـايض، وتقـول 
وفـق منهجيـة مدروسـة، ومبنيـة عىل 
االحتياجات امللموسـة عـىل أرض الواقع 
مسـبًقا. تُعنى املؤسسـة ببنـاء القدرات 
عـىل مسـتوى الفـرد واملؤسسـات، من 
عمـل  وورش  برامـج  مجموعـة  خـال 

تدريبيـة، يـرشف عليهـا مختصـون.

تركيا تقدم الشتل وتعد باألسمدة واألدوية الزراعية 

نازحون يستثمرون أراضي للزراعة شمال حلب

تدريبات على 
"الحوكمة الرشيدة 
ومكافحة الفساد" 

في إدلب

األراضي في المنطقة الشمالية من حلب، تختلف أسعار 
استثمارها بحسب ميزاتها، كوجود بئر في ضمنها، أو 
العدد الزراعية الالزمة في عملية الري والسقاية، ككابالت 
الكهرباء والتجهيزات الكاملة الالززمة لرفع المياه

لم ينس الشاب محمد السعيد )أبو مروان( أساليب وطرق زراعة البطاطا والبندورة التي عمل بها في مدينة القصير بريف حمص، مع إخوته 
وأولد عمومته، فنقلها إلى مكان نزوحه في الشمال الحلبي، مستأجًرا ما يقارب 30 دونًما من األراضي الصالحة لالستثمار، ويزرعها 

مناصفًة بين هذين النوعين من الخضراوات.

طفلة تجر بقرة في أرض زراعية في ريف حماة الشمالي 28 آذار 2017 )عنب بلدي(

https://www.enabbaladi.net/archives/141962
https://www.enabbaladi.net/archives/141966
https://www.enabbaladi.net/archives/141962
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محل لبيع المواد الغذائية في مدينة دوما - 8 نيسان 2017 )عنب بلدي(

"طلعنا على وجهنا، وماعندنا غير رحمة الله"
أهالي الطبقة ينزحون عقب حصارها وتنظيم "الدولة" ُيجّهز للمعارك

مشردون في البادية نبحث عن مكان 
يأوينا، كأن الربيع لم يمر من هنا وكأن 

هذه األرض لم تعرف الفرح يوًما

أورفة - برهان عثمان            
 

خـرست أم عامـر خـال األيـام القليلـة  املاضيـة، 
منزلهـا يف مدينـة الطبقـة، الذي دّمر بشـكل شـبه 
كامـل، إثر سـقوط صواريـخ يف الحي الذي تسـكن 
وعائلتهـا فيـه، لتنـزح بعدهـا مـع زوجهـا املصاب، 

وسـتة مـن أبنائهـا إىل ريـف الرقة.

رحلة البحث عن مأوى
حملت املـرأة الخمسـينية وعائلتها ما اسـتطاعوا من 
ثيـاب، عقـب مقتـل بعـض جريانهـم إثر الغـارات، 
وتصـف لعنب بلـدي املدينـة بأنهـا "خاليـة بعد أن 

غادرهـا األهـايل تاركن منازلهـم وأغراضهـم خوفًا 
مـن القصـف"، مضيفة بلهجـة محليـة "طلعنا عىل 

وجهنـا، وماعندنـا غري رحمـة الله".
تبحـث العائلـة اليـوم عن خيمـة تأويهم، بينـا قّدر 
شـهود عيـان يف حديثهـم إىل عنـب بلـدي، سـعر 
الخيمـة الواحـدة بقرابـة 300 ألـف لـرية سـورية، 
عازيـن السـبب "لشـح املـوارد يف املنطقـة والـذي 

رفـع سـعر رغيـف الخبـز الواحـد إىل 60 لـرية".
يعيـش األهـايل "مـن قلـة املـوت بعـد أن تسـاوت 
خيـارات البقـاء والرحيـل"، وفق الناشـط سـليان 
الطبقـة  يف  األوضـاع  يصـف  الـذي  السـعد، 
بـ"املؤسـفة"، عقب نـزوح معظم أهـايل املدينة، يف 
ظـل كثافـة القصـف مـن "التحالـف الـدويل"، مع 

املعـارك إىل مشـارفها. وصـول 

تنظيم "الدولة" ُيجّهز للمعارك
ويؤكد بعـض الخارجن من املدينة حديثًـا لعنب بلدي، 
أن تنظيـم "الدولـة" بدأ بتجهيـز متاريس يف شـوارع 
املدينـة، لصـد الهجوم املرتقـب من "قسـد"، الفتن إىل 
أن "عـددًا قليـًا مـن العنـارص بقـي يف الطبقـة، بعد 

رحيـل معظمهـم إىل ريف دير الـزور مـع عوائلهم”.

أين نذهب؟
"مـرشدون يف الباديـة نبحـث عـن مـكان يأوينا"، 
يقـول الشـاب أحمـد )37 عاًمـا(، الـذي نـزح مـع 
عائلتـه مـن الطبقـة إىل ريف الرقـة، مضيًفـا "كأن 
الربيـع مل ميـر من هنـا وكأن هـذه األرض مل تعرف 

يوًما". الفـرح 
مـع  عاشـها  رحـاٍت  الثاثينـي  الشـاب  يسـتذكر 
أصدقائـه يف الباديـة، متخوفًا عىل مسـتقبل أطفاله 
"ال نعلـم مـاذا سـيحدث لنا هنـا، فنحـن نعيش با 
مـاء وال كهربـاء منذ أكر من أسـبوع"، مقدًرا سـعر 

الربميـل الواحـد مـن املاء بــ400 لرية سـورية.
ويشـتيك األهايل من مخيات النـزوح التي انترشت 
يف ريـف الرقة، الفتـن إىل أنها "تحتـاج الكثري من 
املسـتلزمات والخيـام، يف ظـل غيـاب املـواد الطبية 
واإلغاثيـة"، محذريـن مـن تفـي األمـراض، كونها 

تأوي عـرشات األطفـال وعوائلهم.
يتسـاءل أحمـد "أيـن نذهـب وسـط سـوء األوضاع 
االقتصاديـة وانسـداد األفـق؟"، مشـريًا إىل أن مـا 
يجـرب الكثرييـن عـىل البقـاء، "هـو القناعـة بـأن 

احتـال املـوت هـو أهـون الخيـارات اليـوم".
ورغـم تطمينات مهنديس السـد، بانفـراج قريب يف 

حالتـه، إال أن قضيـة انهيـاره مازالت هاجًسـا يؤرق 
كثرييـن مـن سـكان املنطقـة، الذين يـرون أن هدف 
"التحالـف" مل يكـن تدمريه، "وإمنا الحـد من قدرته 
عـىل توليـد الكهربـاء لفـرة طويلـة"، بعـد تدمري 
غرفـة القيـادة والتحكـم يف الطابـق الرابـع منه، ما 
أوقـف كافة تجهيـزات التحكـم بالتوليـد الكهربايئ 

لعنفـات السـد والبوابات أسـفله.
ويتخـوف األهايل من وصول الرضر إىل سـد "البعث"، 
الـذي يقـع بعد سـد الفـرات باتجـاه مدينة الرقـة، مع 
ضعـف تدفق امليـاه من املنبع، ما يوقـف توليد الكهرباء 

منـه، ويزيد من مأسـاة األهـايل يف املنطقة.

عنب بلدي - الغوطة الشرقية       

مجلـس  حـاول  الجـاري  نيسـان  مطلـع  ومنـذ 
محافظـة ريـف دمشـق، إيجـاد حلـول لضبـط 
لجنـة  فشـّكل  املحتكريـن،  ومحاربـة  األسـعار 
"املراقبـة والتمويـن"، وأصـدر نـرشة أسـعاٍر من 
املقـرر تعميمها عىل املحـال التجاريـة، بينا عمم 
قراراتـه عىل القضاء والرشطة ملحاسـبة املخالفن.

مجلس المحافظة يرى الوضع "حّساًسا"
رئاسـة املجلس وصفـت الوضـع بـ"الحّسـاس"، 
وأكـدت لعنـب بلـدي أن اللجنـة املشـكلة حديثًـا، 
"تتواصل مع بعض املؤسسـات التـي لديها مخزون 

مـواد غذائيـة، إلمكانيـة التدخل يف السـوق". 
ويؤكـد نائب رئيـس الحكومـة املؤقتـة، املهندس 
أن  بلـدي،  إىل عنـب  أكـرم طعمـة، يف حديـٍث 
املجالـس  لقـاء منـدويب  بعـد  اللجنـة تشـكلت 

املحليـة، بأعضـاء مـن مجلـس املحافظـة.
كـا يوضـح طعمـة، الـذي يـرأس اللجنة، أن 
"املجلـس املحـيل سـيقع عـىل عاتقـه مراقبـة 
األسـواق وتقديـم الشـكاوى للمحافظـة، عـىل 
أن تكـون الرشطـة والقضاء جهتـن تنفيذيتن 

املخالفن". بحـق 
يعمـل مجلس املحافظة بالتنسـيق مع املؤسسـات 
الفاعلة عىل مسـتوى الغوطة، "حسب اإلمكانيات 
املتاحـة، وفـق مدير قسـم املشـاريع يف املجلس، 
زيـاد فليطـاين، الذي قـّدر كميـة املـواد الغذائية 
التـي تحتاجها الغوطـة يوميًا بـ60 طًنـا، "وهذا 

الرقـم كبري عىل مسـتوى املؤسسـات". 
تشـكيل لجنـة املراقبة والتموين، جـاء يف محاولة 
"غـري  يـراه  فليطـاين  أن  إال  األسـعار،  لضبـط 
كاٍف لضبـط سـعر السـوق، فالتجـار أقـوى من 
وفـق  غذائيـة،  سـلًا  وزعـت  التـي  املؤسسـات 
معايريهـا لاحتياجـات اإلنسـانية واألولويـات".

ومنع املجلس الفعاليات واملؤسسـات يف الغوطة، 
مـن إصـدار أي لوائـح بأسـعار املـواد الغذائيـة، 
"تحت املسـاءلة القانونيـة والقضائية"، وفق بيان 
حصلـت عنـب بلـدي عىل نسـخة منه، كـا يؤكد 

بعض أصحـاب املحال التجارية، أنهم مل يتسـلموا 
أي قامئة باألسـعار حتى السـبت، 8 نيسـان.

مجلس دوما: نملك مخزوًنا استراتيجًيا
يسـري مجلـس مدينـة دومـا املحـيل، وفـق خطة 
محـددة، حسـب رئيسـه املهنـدس خليـل عيبور، 
ويقـول لعنـب بلـدي إن املجلـس، "لديـه مخزوٌن 
اسـراتيجي ليس كبـريًا لكنه مقبـول إىل حد ما".

ويـوزع املجلـس املـواد الغذائيـة، عىل مـن ميلك 
البيـع  نافـذة  اإلغاثيـة"، مـن خـال  "البطاقـة 
املخفـض" يف املجلـس، ويؤكد عيبور أنه يُنسـق 
مـع املؤسسـات اإلغاثيـة بهـذا الخصـوص، الفتًا 
"سـنقيم اجتاًعـا يف أقـرب وقـت، للتدخـل يف 
السـوق، من خـال بيع املـواد بسـعر مخفض".

جيـدة"،  إيجابيـات  يجلـب  الجهـود  "تضافـر   
إال أن عيبـور أقـر بانتشـار املـواد التـي يطرحها 
التجـار بكميـاٍت يف السـوق، "وسـط قلـة ذات 
اليد للمؤسسـات، مـا مينعها من التدخل بالشـكل 

تعبريه. وفـق  املطلـوب"، 

أهالي الغوطة يقترحون حلوًل
يف ظـل التخبّط اليومي لألسـعار، يقـرح أهايل 
الغوطـة، الذيـن تحدثـوا إىل عنب بلـدي، "حلواًل 

مؤقتـة"، إذ يجمـع معظمهـم عىل أنـه "ال ميكن 
تكـن  مل  مـا  املـواد،  أسـعار  تحديـد  جهـة  ألي 
مسـؤولة عن املوضوع بشـكل كامل، وأال يتشـتت 

األمـر بـن عدة جهـات".
ويطـرح إياد سـلوان، مـن مدينة دومـا، رشطن 
يف الجهـة التـي تسـتطيع تحديـد األسـعار، "أن 
تكـون قـادرة عـىل إدخـال املـواد وضخهـا يف 
بشـكل  األسـواق  عـىل  تسـيطر  وأن  الغوطـة، 
كامـل"، الفتًـا "أي محاولة دون توافـر الرشطن 

مًعـا، سـتنعكس سـلبًا عـىل املواطن".
ومـا يزيد من شـح املـواد ويرفـع من أسـعارها يف 
الغوطة، "تهريبها مـن القطاعات الخاضعة لجهات 

معينـة إىل القطاعات األخرى"، وفق سـلوان. 
ويقـرح حسـن الرشيـف، أحـد سـكان الغوطة، 
بـن  واملعونـات  املـواد  بتقاسـم  يقـي  حـًا 
األهـايل، "بيجينـي معونـة بعطـي جـاري منها، 
مّدخـر وقـود بعطيـه شـوي، ولـو انقطـع مـن 
الغـاز وأنـا عنـدي ثـاث عبـوات، ببيعـو وحدة 

بالسـعر الـيل اشـريتها فيـه وهكـذا".
يوافـق كثريون مـن أهـايل الغوطة، مـا تحدث به 
الرشيـف، مؤكدين أن توعيـة الناس ألخذ حاجاتهم 
اليوميـة، يخفـف من الضغـط عىل املـواد، ما يقلل 

من سـعرها بشـكل تلقايئ، وفق رؤيتهم.

األهالي يقترحون حلوًل 

األسعار “تلعب” في الغوطة..
مجلس المحافظة ُيحاول ضبطها

 تتفاوت أسعار المواد الغذائية بشكل ملحوظ يومًيا، في مدن وبلدات الغوطة الشرقية، وسط حصاٍر 
عززته المعارك في القابون واألحياء الشرقية من حرستا، ما دعا مجلس المحافظة، لضرورة البحث 

عن حلول، اقترح األهالي بعضها.

تقارير المراسلين

السعر المقترحالسلعة
من مجلس المحافظة )ل.س(

سعر السلعة
يوم السبت 8 نيسان )ل.س(

7751000رز مصري

6751200رز كبسة

7251500سكر

10001600زيت قلي 900 غ

3200-زيت بلدي 900 غ

1200-معكرونة

 55 قرابـة  الطبقـة  مدينـة  تبعـد 
وكانـت  الرقـة،  مدينـة  عـن  كيلومـرًا 
تضم اآلالف مـن النازحـن يف املنطقة، 
الذيـن  فضـًا عـن سـكانها األصليـن، 
ألـف نسـمة، وفـق   70 يفـوق عددهـم 

املدينـة. أهـايل  إحصائيـات 

https://www.enabbaladi.net/archives/141947
https://www.enabbaladi.net/archives/141957
https://www.enabbaladi.net/archives/141957
https://www.enabbaladi.net/archives/141957
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عنب بلدي - خاص            
 

تسـتيقظ الطفلـة حـا )8 سـنوات( بنشـاط صباح 
للذهـاب  متلهفـة  خيمتهـا،  داخـل  داخـل  يـوم  كل 
إىل املركـز التعليمـي، كـا تقـول عائلتهـا، ومثلهـا 
الطفـل لـؤي )11 عاًمـا(، الذي يسـتفيد بـدوره من 
مراكـز التعليـم الذايت، التـي تديرهـا منظمة "غصن 

زيتـون" يف كٍل مـن درعـا والقنيطـرة.
افتتحتهـا منظمـة “غصـن  خمـُس مراكـز جديـدة 
زيتـون” يف القنيطـرة، االثنـن 3 نيسـان الجـاري، 
التعليـم  مـرشوع  ضمـن  مركـزًا،   11 إىل  أضيفـت 
الـذايت، الـذي بدأتـه املنظمـة يف 19 ترشيـن الثاين 
مـن العـام املـايض، وسـبقه فـرة تجهيـز قاربـت 

السـتة أشـهر، وفـق إدارة "غصـن زيتـون".
"يف الحقيقـة هنـاك مشـاريع ترفيهية كثـرية، إال أن 
التعليـم الـذايت أنجحهـا"، يقـول ذوو الطفلـة حا، 

باعتبـاره أعـاد األطفـال إىل جـو التعليم.
بينـا تـرى عائلة الطفـل لـؤي، أن اقتصـار برنامج 
التعليـم عـىل املـواد األساسـية "سـاعد يف إنجـاح 
داخـل  املراكـز  "وجـود  أن  مؤكـدة  املـرشوع"، 
املخيـات، سـاهم  بتغيـري نظـرة املجتمع عـن الذين 

فيهـا”. يعيشـون 

مئات الطالب يتوافدون إلى المراكز
تعمـل املنظمـة ضمـن محافظتـي درعـا والقنيطرة، 

لتغطيـة غياب التعليـم يف تلك املناطق، وفق املنسـق 
اإلعامـي لـ"غصـن زيتـون"، أيهم الغريـب، ويقول 
إن املرحلـة األوىل التـي تضمنـت 11 مركـزًا يف كل 
مـن املحافظتـن، "حققـت نجاًحـا ما أوجـب تعميم 

فائدتهـا من خـال املراكـز الجديدة".
خططـت إدارة املنظمة السـتيعاب ألفـي طالب وتلميذ 
)6 – 16 عاًمـا(، يف املرحلـة األوىل، ممـن انقطعـوا 
عـن الدراسـة لفرة تزيـد عـن شـهرين، إال أن أعداد 
املسـتفيدين وصـل بعـد افتتـاح املراكـز إىل 2500 

شـخص، وفـق الغريب.
وبلغـت أعـداد املسـجلن لـدى املنظمـة يف املراكـز 
الجديدة، 600 طالب وتلميذ، حتى السـبت 8 نيسـان، 
ويؤكـد منسـق املنظمـة أن التسـجيل مفتـوح أمـام 
الجميـع، "حتى الوصـول إىل جميع املسـتهدفن يف 
املنطقـة"، الفتًـا إىل خطة توسـعة "تضمـن وصول 
24 مركـزًا، وبخطـة السـتيعاب  املراكـز كاملـة إىل 

سـبعة آالف طالـب وتلميذ".
سـرب  لعمليـات  يخضعـون  املسـتفيدين  جميـع 
شـفوية وكتابيـة، بالتنسـيق مـع ذويهـم، لتحديد 
السـوية الحقيقيـة والوضـع الدرايس لـكل طفل، 
مراحـل  مـن  مرحلـة  "كل  أن  الغريـب  ويوضـح 
للطفـل  ويحـق  أشـهر،  ثاثـة  مدتهـا  التعليـم 
الـذي يتجـاوز املرحلـة وفـق التعليـات املحددة، 
الصـف  إىل  للوصـول  تليهـا  التـي  إىل  االنتقـال 

النهايـة".  يف  التاسـع 

جميـع الخطوات السـابقة، متهـد لها املنظمـة بحملة 
توضيـح  "بقصـد  وكـوادره،  باملـرشوع  تعريفيـة 
الغايـة منـه وتهيئة الناس وتشـكيل حاضنة شـعبية 

حقيقيـة يف املنطقـة املسـتهدفة”.

أربع مواد أساسية في المنهاج
أُعـّد منهـاج التعليـم الـذايت الـذي توفـره املنظمـة، 
مـن قبل األمـم املتحـدة، بينـا تُتابع كـوادر "غصن 
زيتـون" األطفـال يف منازلهم، بالتنسـيق مع إدارات 
املراكـز، ويرى الغريـب أن تلك الخطوة "تسـاهم يف 

تـايف العقبات التـي تواجـه الطاب".
يُركـز املنهاج عـىل أربع مـواد أساسـية: الرياضيات، 

اللغـة العربيـة، العلـوم، اللغـة اإلنكليزيـة، ويحصل 
الطـاب والتاميـذ عـىل حقائـب مدرسـية مجانيـة 
ضمـن املرشوع، بينا يشـري منسـق املنظمـة إىل أن 
70 شـخًصا تتنـوع مهامهم بن التدريـس والتوجيه 
الكـوادر  بعـض  إىل  إضافـة  والتقييـم،  واملتابعـة 

اإلداريـة، جميعهـا تعمـل ضمـن املرشوع. 
وترعـى "غصـن زيتـون" أنشـطة مختلفـة ضمـن 
املـرشوع، وأساسـها جلسـات تدريبيـة للطاب عىل 
التعليـم الـذايت، واملتابعـة  كيفيـة اسـتخدام مـواد 
إىل  إضافـة  املسـتفيدين،  مـع  والجاعيـة  الفرديـة 
جلسـات توعيـة وتدريـب لذويهم، والتأهيـل الدوري 

لكـوادر املـرشوع.

 تدريبية خّرجت أكثر من 500 مستفيد  
ٌ

دورات

"سبيلي" تطرق باب الختصاصات "المفقودة" في الغوطة 

عنب بلدي -  الغوطة الشرقية      

مل يكـن عـاء أبـو حسـن، الـذي يعمـل 
محاسـبًا يف إحـدى مؤسسـات الغوطة 
الرشقيـة، مطلًعـا عـىل كامل أساسـيات 
عملـه، إىل أن تخـّرج من دورة محاسـبة 
مؤسسـة  تنظمهـا  التـي  الـرشكات، 
بعـد  والدراسـات،  للتدريـب  "سـبييل" 
دورات أخـرى، كانـت "مهمـة" لتطوير 

حياتـه املهنيـة.
أبو حسـن واحٌد مـن قرابة مئـة متدرب، 
تخرجوا مـن دوراٍت يف مجاالت مختلفة، 
رعتهـا مؤسسـة “سـبييل” عـىل مـدار 
األسـابيع املاضيـة، وكرّمـت املتخرجـن 
داخـل مكتبـة "بيت الحكمـة" يف مدينة 

دومـا، األحـد 2 نيسـان الجاري.
املجـال  يف  وخاصـة  كثـريًا  "اسـتفدت 
وتقسـيم  ضبـط  كطريقـة  التطبيقـي، 
الحسـابات، مـا مينحنـي العمـل برسعة 
ودقـة، ويعطـي مـردوًدا أكـرب مبجهـود 
أقـل"، يقول املتخـرج يف حديٍث إىل عنب 
بلـدي، مؤكـًدا أنـه تعـرّف عـىل طريقة 
"الربـط بن الرشكاء يف مؤسسـة معينة، 

بعضهم". مـع  وعاقتهـم 
حصـل أبو حسـن وأقرانه عىل شـهادات 
عـاء  ويشـري  املؤسسـة،  مـن  تخـرج 
الدين كيـيك، املتخرج مـن دورة تصميم 
"الفوتوشـوب"، إىل أنه تعلم أساسـيات 
جـرت  جلسـة   15 خـال  الربنامـج 
أكـر مـن شـهرين، الفتًـا  عـىل مـدار 
"سأسـتخدم مـا تعلمتـه لتطويـر عميل 

الطباعـة". يف 
أهـايل  مـن  وسـام،  عبداللـه  ويـرى 
الغوطـة، والذي حرض حفـل التكريم، أن 
مؤسسة "سـبييل"، كان لها دوٌر "كبري" 
األيـام  يف  الغوطـة  مجتمـع  رفـد  يف 
املاضيـة، واصًفـا لعنـب بلـدي الحفـل 
بأنـه "مثـرة صغرية من إنجـازات نتطلع 

ألن تتحقـق عـن طريـق املؤسسـة”.

أكثر من مئة متخرج 
كرّمـت املؤسسـة خـال الحفـل بعـض 
األسـاتذة، وأكر من مئة طالـب متخرج، 
يف مجـاالت متنوعة كاملحاسـبة واللغات 

االختصاصيـة  والربامـج  والحاسـوب 
ويقـول  اإلعامـي،  التصميـم  وبرامـج 
مديرها سـهيل دقـاق، إن التكريم يرفع 
معنويات الطـاب، مقدًرا عـدد الحضور 

بحـوايل 120 شـخًصا.
العامـل  "إزاحـة  عـىل  املؤسسـة  تعمـل 
املـادي مـن سـلم األولويـات، واسـتبداله 
بجـودة التعليم ومحتوى الـدورات، للتأكد 
الهـدف  وتحقيـق  الطالـب  نجـاح  مـن 
منهـا"، وفق دقاق، الـذي يعترب أن نقطة 
الكـوادر  القـوة يف املؤسسـة "أساسـها 

واالختصاصيـون العاملـون فيهـا".
وتعمـل "سـبييل" عـىل االختصاصـات 
والازمـة  الغوطـة  داخـل  "املفقـودة" 
لرفـد  أساسـية  "باعتبارهـا  للكـوادر، 
ملسـتقبل  مفيـدة  كونهـا  العمـل  سـوق 

مديرهـا.  تعبـري  وفـق  الغوطـة"، 
مجـاالت  يف  دورات  املؤسسـة  وتنظـم 
توفـر  إذ  الصناعـي،  ومنهـا  مختلفـة، 

والتحكـم  األمتتـة  مجـال  يف  دورات 
)PLC(، واإللكـرون وتصميـم الدارات، 
إضافـة إىل برمجـة املعالجـات والطاقـة 
الهنديس)األوتـوكاد(. والرسـم  البديلـة 
اللغـات  ويسـتفيد الطـاب مـن دورات 
توفرهـا  التـي  اإلنكليزيـة  واملحادثـة 
املؤسسـة، التـي تُـدرب بعـض الطـاب 
دقـاق  ويعـزو  اليابانيـة،  اللغـة  عـىل 
السـبب ألنهـا "قـد تفتـح املجـال أمـام 
الشـعب  خـربات  السـتقطاب  املجتمـع 
اإلعـار  إعـادة  اليابـاين مسـتقبًا، يف 

عـىل سـبيل املثـال".
الكـوادر  عـن  املؤسسـة  تبحـث  كـا 
عـىل  لتحفزهـم  الخـربات،  أصحـاب 
تنظيـم دورات خاصـة بهـم، مبسـاعدة 
"كثـريون  مديرهـا  ويلفـت  كوادرهـا، 
لديهـم املعلومـات، ولكنهـم ال ميلكـون 
الخـربة لعرضهـا عـىل اآلخريـن، لذلـك 

ذلـك”. عـىل  ندربهـم 

مشاريع حالية ومستقبلية
إعاميًـا،   20 حاليًـا  املؤسسـة  تُـدرّب 
ضمن دبلـوم ريـادة الصحافـة واإلعام 
، ووفـق مديرهـا، فإنها تأمـل يف إحداث 
تغيـري بإعـام الثـورة بعـد تخرجهـم، 

"ليكـون أكـر حرفيـة".
وتعمـل إدارتهـا عىل مشـاريع أخرى، 
إذ  والتأهيـل،  التدريـب  عـن  بعيـًدا 
مركز  إلعـداد  األوىل  بـدأت خطواتهـا 
املختصـن  مـن  مسـتفيدة  دراسـات، 
التابـع  العلميـة  الشـؤون  مكتـب  يف 
تُجهـز  أنهـا  دقـاق،  ويؤكـد  لهـا، 
لليافعـن  تكنولوجيـا  مركـز  ملـرشوع 
يف  للتوظيـف  ومكتـب  والشـباب، 

لغوطـة. ا
وتقـول إدارة املؤسسـة، إنها تسـعى إىل 
نقطـة  "التـي هـي  بالكـوادر،  العنايـة 
القـوة يف املنطقة املحـارصة، ورمبا نقل 
التجربـة إىل مناطـق محـارصة أخرى".

تكريم طالب مؤسسة سبيلي في الغوطة الشرقية
2 نيسان 2017 )عنب بلدي(

مطلـع  "سـبييل"  تأسسـت 

إدارتهـا  وتقـول   ،2016 عـام 

إنهـا عملـت عـى نـر العلم 

وإيصالـه  التكلفـة،  بأقـل 

املجتمـع  رشائـح  لكافـة 

والحصـار. الحـرب  ظـل  يف 

وخرّجـت املؤسسـة منـذ بـدء 

أكـر  التدريبيـة،  الـدورات 

مـن 500 طالـب، كـا يعمـل 

فيهـا اختصاصيـون بعضهـم 

. ن عـو متطو

 للتعليم الذاتي في درعا والقنيطرة
َ

دير مراكز
ُ

"غصن زيتون" ت

نشـأت "غصـن زيتـون" كمنظمـة إنسـانية يف ظـل الثـورة، وتُعنى 
بجوانـب عـدة أبرزهـا حايـة الطفـل وتعليمـه وترفيهـه، منـذ أن 
سـاعن  مثقفـن،  شـباب  قبـل  مـن  تطوعيـة  بجهـود  تأسسـت 

للنهـوض بالواقـع التعليمـي للطفـل يف حـوران، وفـق إدارتهـا.
وتديـر املنظمـة 14 روضـة أطفـال، وسـتة مراكـز ثقافيـة وسـبعة 
22 خيمـة تعليميـة وأربـع حافـات  النفـي، إضافـة إىل  للدعـم 
تعليميـة ترفيهيـة، كا تضم فرًقـا متنوعـة، منها خمسـة للتوعية، 

ومثانيـة جوالـة للدعـم النفـي والتوعيـة املجتمعيـة.

https://www.enabbaladi.net/archives/141967
https://www.enabbaladi.net/archives/141967
https://www.enabbaladi.net/archives/141950
https://www.enabbaladi.net/archives/141950
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من كوريا إلى سوريا..

تغّير العنوان والمتقاسمون نفسهم

سوريا ما تزال تختنق

د. حكيم بحر  

كانت كامل شبه الجزيرة الكورية 
متثل إمرباطورية موحدة إىل أن 

احتلتها اليابان عام 1905 بعد 
هزمية روسيا القيرصية. وظلت 

تحت السيطرة اليابانية حتى نهاية 
الحرب العاملية الثانية عام 1945 

وهزمية اليابان. قّسم كل من 
االتحاد السوفيايت والواليات املتحدة 

االمريكية كوريا إىل منطقتي احتال، 
خضعت كوريا الشالية لسلطة 

االتحاد السوفيايت، يف الوقت الذي 
خضعت فيه كوريا الجنوبية لحكم 

الواليات املتحدة األمريكية. 
من كوريا إىل سوريا، ال يخفى عى 

أحد الحال التي وصلت إليه سوريا 
من محاوالت وجهود واضحة 

للتقسيم، ويبدو ذلك جلًيا من خال 
مناطق النفوذ حيث أضحت روسيا 

تتاعب بنظام األسد يف املناطق 
املسيطر عليها، وعى الطرف الثاين 
تتاعب الحكومة األمريكية بقوات 

سورية الدميقراطية ومكونها 
الرئيي حزب "PYD" للسيطرة 

عى حصتها من سوريا.
وتتضمن قواعد التقسيم الظاهرة 

حتى اآلن توزيع املكاسب ومناطق 
النفوذ كا ييل:

إبراهيم العلوش 

كان من املقرر أن مير أهايل الزبداين ومضايا 
صباح االثنن، 4 نيسان 2017، من خان 

شيخون، وهم يعربون إىل الشال السوري، 
وبعدها رمبا إىل منايف العامل املجهولة، وكان 

من املمكن أن تصيبهم الطائرات التي قصفت 
خان شيخون بالكياوي، لوال أن النظام قد بكّر 
بالقصف وقتل 100 شهيد من األطفال والنساء 

والرجال قبل السابعة صباًحا.
وأغارت الطائرات من جديد عى املستشفى الذي 
كان يسعف املصابن وقصفته يف حقد طائفي 

اتسم به ساح الجو األسدي ومخابراته، التي 
بناها حافظ األسد بيديه البارعتن بالتصفيات، 

والتي مل يسلم منها حتى رشيكه يف بناء 
الجيش الطائفي صاح جديد، لكن قدر أهايل 
الريف الدمشقي املرُّحلن أال يحرضوا املقتلة 

الجديدة، وأن يتم االكتفاء بخنقهم وهم أحياء 
يف مناف متزقهم بالحنن.

لعل النظام السوري كان مستعجًا ومغالًيا 
يف مواساة بوتن، يف حادث مرو سانت 
برسبورغ الشنيع، حيث تتجه األنظار إىل 

بوتن نفسه باالتهام يف محاولة منه إلرعاب 
معارضيه، خاصة وأن له سوابق يف احتقار 

البر من مواطنيه عندما قتل يف 23 ترين 
األول 2002، جمهور املرسح املوسكويف كله، 

من أجل بضعة إرهابين كان من املمكن القبض 
عليهم، بداًل من قتل الجمهور معهم بالغازات 

الكياوية، وقد تكون نفس الغازات التي 
استعملها طريان األسد يف قصف خان شيخون.

أو أن النظام كان كثري االبتهاج بترصيحات 
اإلدارة األمريكية الجديدة، قبل القصف بعدة 

أيام، التي استبعدت تركيزها عى مصري النظام 
ورأسه الذي يرتكب الجرائم يف سوريا، وأمل 

النظام بتجديد العهود واملواثيق األوبامية التي 
كلفت الشعب السوري مئات ألوف الضحايا، 

والجرحى، وماين الاجئن والنازحن.
فالرئيس األمرييك السابق أوباما حامل جائزة 

نوبل للسام والخط األحمر للقتل الجاعي، 
أعطى النظام مروعية القتل، وتراجع عن 

تهديداته بتطبيق القانون الدويل ضد النظام إذا 
استعمل الكياوي يف قصف شعبه، غافرًا له كل 

أنواع القصف األخرى ما تقدم منها وما تأخر.
بعد الحلقة األوىل للقصف الكياوي عى 

الغوطة يف 21 آب 2013، تعّهد النظام بإزالة 
األسلحة الكياوية وبإرشاف الروس، ما أبهج 

الحكومة اإلرسائيلية املاك الحارس لنظام 
القتل، ولحامي حدودها طوال العقود السابقة، 
واستمتعت مبتابعة املجازر السورية عى أيدي 

النظام، يف "أوشفتز" مفتوح يثري شهية 
حكومات العامل االستبدادية التي تتمنى أن 

تحظى مبثل هذا التسامح الدويل ضد شعوبها، 
وهذا السخاء الرويس يف عدد الفيتوهات التي 
تحمي القتل وتحّصنه من أي محاسبة، بحجة 

عدم وجود أدلة خطية وموثقة، تثبت أن النظام 
هو من يقوم بكل هذه املذابح، رغم أن مناظر 

طائراته وصواريخه وقطعان شبيحته تفقأ 
عيون األقار الصناعية ليل نهار!

ومثل كل مرة بعد القصف، سمعنا التربير 

الرويس للنظام بأن مصانع للذخرية الكياوية 
تصنع يف خان شيخون، وتصّدر إىل العراق عى 
مسافة أكر من ألف كيلومر الستخدامها هناك 

ضد األمريكين واإليرانين املساكن.
ورغم أن بثينة شعبان مل تستطع أن تتحفنا 
حتى اآلن بترصيح قوي، مثل ترصيحها يف 

2013، عندما تفتقت قريحتها املخابراتية 
بتفسري الستعال الساح الكياوي ضد 

املدنين، بأن املعارضة اإلرهابية خطفت أطفال 
الساحل إىل الغوطة، ورضبتهم بالكياوي يف 

عمل طائفي وهايب.
لكننا لن ننتظر مثل تلك التجليات ألن بثينة 

شعبان بلغت الكال بعينه بعد تفسريها 
الطائفي غري املسبوق، والذي صار يدّرس يف 

كوريا الشالية حتًا، ويف بياروسيا وغريها 
من قاع االستبداد والتنكيل بالبر.

وكالعادة اجتمع مجلس األمن بعد القصف 
الكياوي، وبدأ املندوب الرويس يستغرب هذا 
الهجوم عى النظام الوديع والطيب، مستلهًا 

أقوال املحامي خلف الله يف مرسحية عادل إمام 
الشهرية شاهد ما شف حاجة!

لكن األمر هذه املرة، مل يكن عى نفس 
املنوال السابق، ومل ينفض برضية الروس، 

فاألمريكيون اكتشفوا متأخرين خديعة الروس 
والنظام، بأن مخزون األسلحة الكياوية مل يتم 
الكشف عنه كامًا، وهذا ما دفع نتنياهو رئيس 

الوزراء اإلرسائييل للتبايك عى أطفال خان 
شيخون الذين اختنقوا بالغاز، يف صحوة ضمري 

مل تعد مفاجئة، فحزب الله حتًا قد تقاسم 
مع النظام ما تم إخفاؤه من املخزون الذي 

يقدره بعض الخرباء بكمية 200 طن من املواد 
والذخائر الكياوية، وبدوره وزير الخارجية 

األمرييك رصح بأن الروس إما متواطئون مع 
النظام بإخفاء الكميات غري املرصح بها، أو 

أنهم غري أكفاء للحفاظ عى كلمتهم يف ضان 

النظام السوري الخايل من األسلحة الكياوية.
خمس دقائق من القصف األمرييك ضد القاعدة 

الجوية التي انطلقت منها طائرات القصف 
الكياوية يف صباح السابع من نيسان، 

يوم مياد حزب البعث النازي، كانت كفيلة 
بتغيري موازين القوى، وتوجيه رسائل حازمة 

ضد الروس وضد اإليرانين متعهدي الدمار 
والتخريب يف سوريا، فالصواريخ واملدمرات 

الروسية، ونظام إس 400 الرويس خرسوا 
جميًعا، ومل ينبسوا بطلقة واحدة، فقد تم إنذار 

الروس إلبعاد خربائهم عن أماكن القصف، 
وليشاهدوا بأعينهم أن األرض السورية متحركة، 
ومن املمكن أن تبتلع أكرب قوة مها بدت جبارة 

ومتكربة وموغلة بالقتل.
اإليرانيون الذين سموا عملية قصف خان 

شيخون "قدس1" بدأوا يعتبون عى األمريكين 
رشكائهم يف تدمري العراق، واعتربوا ذلك 

القصف عمًا منفرًدا ومن جهة واحدة، معتربين 
أنهم رشكاء بالتدمري ليس مع الروس وحدهم، 

بل أيًضا مع األمريكين، خاصة وأن إدارة أوباما 
كانت تدلل "آيات الله" الذين مألوا املنطقة 

خرابًا، لكن ما حصل من قصف يف الدقائق 
الخمس، قرع جرس الخروج لإليرانين ولحزب 

الله حتًا، ليبقى الروس وصواريخهم وسفنهم 
وخرباؤهم يف خدمة ما يتبقى لهم يف املرحلة 

املقبلة!
لقد دخلت سوريا يف مرحلة جديدة فهل 

ستكون أكر قسوة من سابقتها، وتتطور 
اىل صدامات دولية ال مصلحة لنا بها أبًدا؟ 

أم سيتوقف اختناق سوريا، ويعود إلينا أمل 
الوصول إىل حل سيايس خاٍل من األسد، ومن 

قادته املتورطن بالدم السوري؟ حل يعيد توحيد 
الباد، ويداوي جراحها، ويهزم اإلرهاب فيها، 

ويبدأ بإعادة اإلعار.
لقد اختنقنا جميًعا.

الناظر إىل ما سيجري تقسيمه يعرف 
أن سوريا ليست كا يّدعي النظام 

بفقرها، فقد عاش الشعب السوري 
يف ظروف مادية واقتصادية قاسية 

تحت مسميات املانعة واملقاومة 
واألمن واألمان… بل هي دولة غنية 

تحتاج إىل حكومات قوية وأمينة 
للنهوض بها.

إن الاعب الوحيد الذي أقحم نفسه يف 
هذه اللعبة هو الاعب الريك، حيث 

كانت الواليات املتحدة تسعى من خال 
قوات سوريا الدميقراطية إىل السيطرة 

عى كامل الحدود السورية مع تركيا 
وصواًل ملنفذ بحري تضمن قاعدة 

بحرية لها فيه، إال أن التدخل الريك 
منع تتمة املروع بهذه الصورة. ويعد 

الاعب الريك أكر املترضرين -بعد 
سوريا طبًعا– من خال وجود كيان 

يشكل خطًرا عى باده.
تقسيم سوريا إىل سوريتن أو أكر 
لن يتوقف عند هذا الحد بل سيعمل 

املحتلون عى زيادة الرخ بن أبناء 
الشعب الواحد، وزيادة التفرقة بينها 

وصواًل لنموذج غري قابل للتوحد 
من جديد، كا هو الحال بن كوريا 

الشالية وكوريا الجنوبية، حيث 
تسعى هاتن الدولتن ملنع نشوب 

الحرب بينها بداًل من تفكريها يف 
الوحدة من جديد.

الوليات المتحدة روسيا
األمريكية

تركياإيران

مناطق 
السيطرة

حلب – الاذقية – 

طرطوس

القامشيل – الحسكة – 

دير الزور - الرقة 

دمشق – ريف 

دمشق – حمص 

والبادية

جرابلس – الباب 

وريفها –إدلب

القواعد 
الجوية

----مطار املزةمطار الطبقة العسكريمطار حميميم العسكري

قواعد عدة يف مناطق القواعد البرية

سيطرة النظام

قواعد يف مناطق سيطرة 

قوات سوريا الدميقراطية

بجانب مطار 

دمشق الدويل

مناطق سيطرة 

الجيش الحر

القواعد 
البحرية

------------ميناء طرطوس

منابع املياه يف الفرات ودجلةتحلية مياه البحرموارد المياه

ريف دمشق

----

موارد الطاقة 
المحتملة

الطاقة الشمسية سد الفراتطاقة األمواج

يف البادية

----

النفط والغاز 
والفوسفات

آبار النفط املكتشفة يف 

الساحل السوري

النفط يف املنطقة 

الرقية

الفوسفات - الغاز 

ريف حمص

----

السياحة واملنتجات فوائد أخرى

البحرية

السياحة التاريخية 

واملنتجات الزراعية

----السياحة الدينية
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السوريون في لبنان

تضييق و“تطفيش"
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لماذا تحتجز السلطات اللبنانية
جوازات سفر السوريين؟

“تطفيش” الالجئين
دعوة إجبارية إلى مغادرة لبنان

إجراءات "انتقائية" 
بحق لجئين من 

مناطق “حزب الله”

ديال شحادة
محامية

وحقوقية لبنانية

"ترّددت كثيًرا على جهاز األمن العام اللبناني عسى أن يعيدوا إلّي جواز سفري المحتجز منذ سنتين حين 
تقدمت بطلب اإلقامة، إل أنهم يماطلون ويخّيرونني بورقة ترحيل خارج البلد مقابل استعادته”.

عنب بلدي - سما نعناعة    

عامـر )22 عاًمـا( طالب سـوري من حلب، 
يـدرس يف جامعة لبنـان، قـدم إىل بريوت 
يف بدايـات عـام 2015 بهـدف الدراسـة، 
بعد أن بات ذلك مسـتحيًا يف سـوريا، ومل 
يحصل عـىل اإلقامـة اللبنانيـة حتى لحظة 
إعداد هـذا امللف، رغـم اسـتيفائه للرشوط. 
املثـري للتسـاؤل يف حالـة الشـاب )رفض 
التضييـق  خشـية  الكامـل  اسـمه  كشـف 
اإلبقـاء عـىل جـواز سـفره  هـو  عليـه(، 
محتجـزًا لدى جهـاز األمن العـام، ليصبح 
غـري قـادر عـىل املغـادرة لزيـارة عائلتـه 
يف تركيـا، وغـري متمتـع بوضـع قانـوين 
مسـتقر يف لبنان، وكلّـا صادفته الرشطة 
أو حواجـز الجيـش واألمن اللبنـاين ينتابه 
الخـوف مـن االعتقـال، عـدا دفـع الغرامة 
املاليـة التـي تعـد عنـاًء بالنسـبة إىل أي 

سـوري.  طالب 
عامـر هو واحـد من بـن آالف السـورين 
الذيـن مل يحصلـوا عـىل إقامـة يف لبنان، 
ومنهـم مـن احتجـزت جـوازات سـفرهم 
مـن  مـربر  دون  األمـن  جهـاز  لـدى 
السـلطات، إىل جانـب تهديدهـم بالرحيل 

يف أي لحظـة، لكـن إىل أيـن؟
تسـعى عنـب بلـدي من خـال هـذا امللف 
عامـر  حالـة  عـىل  الضـوء  تسـليط  إىل 
مشـابهة  أخـرى  وحـاالت  املسـتعصية، 
رصدتهـا أثناء عمليـة بحث معّمقـة، وإىل 
معرفـة األسـباب وراء سـلوك جهـاز األمن 
اللبنـاين يف التعامـل مـع السـورين، وما 
هـو املـربر لتسـوية أوضاعهـم القانونية.
وبهـدف الحصـول عـىل معلومـات دقيقة 
حـول القضيـة، أجرت عنب بلـدي مقابات 
مع رشائح سـورية مختلفة يف لبنان، ممن 
مل يحصلـوا عـىل اإلقامة رغـم محاوالتهم 
املتكـررة واسـتيفائهم الـرشوط، باإلضافة 
وسياسـين  حقوقيـن  استشـارة  إىل 
لبنانيـن مهتمن بالوجود السـوري وعىل 

احتـكاك مبـارش مـع قضايا مشـابهة. 

ل إقامة ول جواز ول دفتر عسكرية
عـن  بلـدي  عنـب  إىل  عامـر  تحـدث 
"معانـاة" الحصـول عىل إقامـة يف لبنان، 
الحـاالت  تجـاه  السـلطات"  و"تعسـف 
سياسـة  تتبـع  أنهـا  لـو  كـا  املشـابهة، 
مـربرات.  دون  ممنهجـة"،  "تطفيـش 

اإلقامـة، رغـم  أعلـم مل ال مينحوننـي  "ال 
أننـي طالـب وجميـع أوراقـي قانونيـة”، 
يقـول الشـاب معتـربًا أن احتجـاز جـواز 
سـفره عرضـه إىل مشـكات عديـدة، كا 

اسـتوقفته الرشطـة كونـه ال ميلـك إقامـة 
أو جـوازًا، عـىل مدار سـنتن، واضطر إىل 

دفـع غرامـة ماليـة يف كل مـرّة.
"املضحـك أن جواز سـفري محتجز لديهم 
لسـنتن تقريبًـا، واآلن انتهـت صاحيتـه، 
حتـى،  تجديـده  عـىل  قـادر  غـري  وأنـا 
بـل لسـت قـادًرا عـىل أن أسـجل قنصليًـا 
العسـكرية(  للمـي يف معاملـة )دفـر 
التـي تتطلب وجـود الجواز أساًسـا"، عىل 

مـا ينقلـه لنا.
وحـاالت  عامـر  حالـة  يف  التدقيـق  بعـد 
مشـابهة، توجهنا إىل محامـن وحقوقين 
لـرشح الوضـع القانـوين للسـورين يف 
لبنـان، كا حاولنا سـؤال جهـات مختصة، 

مل نحصـل منهـا عـىل إجابة. 
ديـاال  اللبنانيـة  والحقوقيـة  املحاميـة 
شـحادة، أوضحـت لعنـب بلـدي أوضـاع 
لبنـان  يف  اإلقامـة  ورشوط  السـورين 

تفصيـيل.  بشـكل 
وقالـت شـحادة إنـه فيا يخـص موضوع 
اإلقامـات للسـورين، فبعـد الشـهر األول 
مـن العـام 2015، طبقت املديريـة العامة 
الداخليـة،  لـوزارة  التابعـة  العـام  لألمـن 
والتـي لديهـا صاحيـات متابعـة وتـويل 
أمـور إقامات السـورين، رشوطًـا جديدة 

يصعـب توفرهـا عنـد معظم السـورين.
وتُعـزى صعوبـة الحصول عـىل إقامة يف 
لبنـان لسـببن رئيسـين، وفًقا لشـحادة، 
لرسـوم  املـايل  بالجانـب  يتعلـق  أولهـا 
اإلقامـة، البالغ حـوايل 200 دوالر أمرييك 
سـنويًا، عـن كل فرد مـن األرسة يزيد عمره 

عاًما.   15 عـن 
ثانيهـا يتعلـق بالـرشوط نفسـها، والتـي 
كانـت تتحىل بقليـل من املرونـة يف بادئ 
اسـتارة  لديهـم  للذيـن  بالنسـبة  األمـر، 
تسـجيل لـدى األمم املتحـدة، والتـي كانت 
تعـد مبثابة كفيـل لهم، مبوجب ما يسـمى 
“نظـام كفالـة”، أو كفيل شـخي ميكنه 
كفالة سـوري، لكـّن األمن العام بـدأ الحًقا 
يطلـب مـن السـورين كفالة مـن صاحب 
العمـل حًرا، األمـر الذي ال ميكـن تأمينه 

السـورين. من قبـل جميع 

ويف حـال كان الكفيـل وهميًـا واكتشـفته 
شـعبة االسـتقصاء يف األمن العـام، فهناك 
خطـر تسـفري صاحـب العاقـة، مردفـًة 
أن "ذلـك لـن يحصـل أساًسـا، إذ ال يوجد 
ترحيـل لاجئن يف لبنـان"، ولكنه "كفيل 
بـأن يجعل السـوري ال يشـعر باالسـتقرار 
النفـي أو األمنـي، كونـه ال ميلـك بطاقة 
تخولـه القـدرة عـىل التنقـل ليـًا أو عـرب 
الحواجـز دون التعـرض لخطـر التوقيـف 

واالعتقال". 
لكـن بحسـب حـاالت عاينتهـا عنـب بلدي، 
فـإن حالة عدم االسـتقرار هـذه دفعت بعض 
الاجئـن لطلـب جوازهـم حتـى لـو كلفهم 
ذلـك مغـادرة البلـد، مبوجـب ورقـة ترحيل 

يوقعـون عليهـا مقابـل اسـتعادة الجواز.
حـاالت  انخفـاض  إىل  شـحادة  وأشـارت 
التوقيـف ملـن خالفوا مـدة إقامتهـم حاليًا، 
بسـبب عدم اشـراط التحويل إىل املحاكم، 
وتـرك البـت يف وضعهـم لألمـن العـام، 

باسـتثناء محاكـم منطقـة الجنوب.
وتعـذر الحصـول عـىل أرقام رسـمية من 
قبـل الجهـات املختصـة، والتـي تعترب أن 
جميع السـورين املوجوديـن عىل األرايض 

اللبنانيـة حاصلون عـىل إقامـة نظامية. 
مـع  التواصـل  بلـدي  عنـب  وحاولـت 
مفوضيـة الاجئـن التابعة لألمـم املتحدة، 
لتحصـل عـىل أرقـام يف هـذا الخصوص، 

لكنهـا مل تتلـّق رًدا.
وهنا أفادت املحامية شـحادة أنـه "ال يوجد 
رقـم دقيـق”، مشـريًة إىل أنهـا يف إحـدى 
املـرات سـألت األمـن العـام عـن األرقـام، 
وأخربوهـا أن جميع السـورين املقيمن يف 
لبنـان لديهـم إقامـات نظاميـة، وقالت "إن 
هـذا غريـب، ألين من خـال مـوكيّل فقط، 
إمـا مل يحصـل عـىل  أن معظمهـم  أعلـم 
اإلقامـة أو ال يحقـق الـرشوط املطلوبـة". 

أنـه نظـرًا إىل عـدد السـورين  وتابعـت 
يف لبنـان، والبالـغ نحـو مليـون ونصف، 
بحسـب األرقـام الرسـمية، فيمكـن القول 
ال  منهـم  مليـون  حتـى  أو  نصفهـم  "إن 
ميلكـون إقامـة، وحتـى ال نتبنـى أرقاًمـا 
مئـات  أن  افـراض  ميكـن  دقيقـة،  غـري 
اآلالف منهـم ال ميكلـون إقامـة يف لبنان".
عامـر، ال يسـتطيع الحصـول عـىل إقامـة 
قانونيًـا،  وضعـه  تسـوية  وال  نظاميـة، 
ويتعـرض ملضايقات دامئة، مـا يدفعه إىل 
التسـاؤل: هل توجـد سياسـية "تطفيش" 
ممنهجـة تجـاه السـورين أم مـاذا؟ ومـا 
كانـت  وإن  لذلـك؟  القانونيـة  املـربرات 
الحكومـة تريـد تسـفريهم فلـاذا تحتجز 

جـوازات سـفرهم؟ 

نبيـل الحلبـي، محـاٍم لبنـاين ومديـر 
للدميقراطيـة  اللبنانيـة  املؤسسـة 
وحقـوق اإلنسـان )اليـف(، أكـّد لعنب 
"تعسـفية"  تدابـري  هنـاك  أن  بلـدي 
"يتخذهـا  القانـوين،  الوضـع  تخـص 
جهـاز األمـن اللبنـاين حيـال رشيحـة 
السـورين  الاجئـن  مـن  معينـة 
القادمـن مـن مناطـق سـورية معينة 
تقـع تحت سـيطرة حزب اللـه اللبناين، 

الجميـع".  تشـمل  ال  وهـي 
ويركـز وجود "حزب اللـه" يف مناطق 
املحيطـة  املنطقـة  يف  دمشـق  غـرب 
إىل  وامتدادهـا  ومضايـا،  بالزبـداين 
القلمـون، ثـم القصري معقله األسـايس 
يف ريـف حمص الغريب، عـىل الحدود 

. نية للبنا ا
امتـداًدا  املناطـق  هـذه  وتعتـرب 
يف  الحـدود،  عـىل  الحـزب  لنفـوذ 

اللبنـاين. البقـاع 

الحلبـي، وهـو متابع للشـأن السـوري 
وقضايـا الاجئـن يف لبنان عـن كثب، 
ومتعمـق يف وضعهـم القانـوين، قـال 
إنـه رغـم تحقيـق السـورين لـرشوط 
اإلقامـة يف لبنـان، إال أن جهـاز األمـن 
العـام اللبنـاين يعيـق حصولهـم عىل 
اإلقامـة بطريقـة "انتقائيـة"، ويذهـب 
أمـر  ويعطيهـم  ذلـك،  مـن  أبعـد  إىل 

مغـادرة أو ترحيـل، وفـق الحلبـي.
وتابـع الحقوقـي مسـتهجًنا إجـراءات 
األمـن العـام، "تعطونهم أمـر مغادرة، 
ولكن مغـادرة إىل أيـن؟ وكأمنا مُيارس 
الضغـط عـىل هـؤالء للعـودة القرسية 
إىل سـوريا، مـن أجـل التفـاوض مـع 
للعـودة،  حاليًـا  املطروحـة  املبـادرات 
تخضـع  التـي  املناطـق  وذلـك ضمـن 
ملبـادرات سياسـية مـن أكر مـن جهة 

للتفـاوض مـع النظـام السـوري". 
سياسـة  بوجـود  يعتقـد  ال  الحلبـي 
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السـلطات  أن  يؤكـد  إمنـا  "تطفيـش"، 
اللبنانيـة تنتهـج "سياسـة انتقائيـة"، وال 
تشـمل جميـع السـورين، ويقتـر األمر 
عـىل "القادمـن مـن املناطق التـي تخضع 
ملفاوضـات إعـادة الاجئـن واملصالحـة".

هل السوريون "رهائن" في لبنان؟
إىل  الحلبـي  ينظـر  أخـرى  ناحيـة  مـن 
سياسـة الحكومة اللبنانية تجاه السـورين 
"رهـن  تنتهـج  أنهـا  عـىل  لبنـان،  يف 
السـورين"، وقال إن "السـورين أشبه بـ 
)الرهائـن( داخـل األرايض اللبنانيـة، وهذه 
السـورين  تشـمل  )التعسـفية(  التدابـري 
أو  شـمل  مل  قبـول  عـىل  حصلـوا  الذيـن 

كنـدا". أو  أوروبيـة  دول  يف  توطـن 
عرقلـة  وجـود  إىل  الحلبـي  نـوه  كـا 
األمـن  جهـاز  قبـل  مـن  "مقصـودة" 
السـورين  سـفر  دون  تحـول  اللبنـاين، 
جـوازات  "تحتجـز  فهـي  لبنـان،  خـارج 

مـربر". دون  سـفرهم 
وقـال الحلبـي إن "تعسـف جهـاز األمـن 
الكنديـة  الخارجيـة  دعـا  إجراءاتـه"،  يف 

منـذ سـنن للتنديد بهـذه الترفـات التي 
تنتهجهـا الحكومـة اللبنانيـة حيـال منـع 
مغادرة السـورين، مشـريًا إىل أنـه "تكرر 

مـراًرا وتكـراًرا". 
اعتـربه  مثـااًل  الحلبـي  طـرح  كـا 
"منوذجيًـا" عـىل الترفات "التعسـفية" 
تجـاه  اللبنـاين  األمـن  جهـاز  قبـل  مـن 
سـفر  جـواز  احتجـاز  وهـو  السـورين، 
الناشـط اإلعامي السـوري، عـيل إبراهيم، 
القـادم مـن الزبـداين، املحـارصة مـن قبل 

اللـه".  "حـزب  ميليشـيات 
األمـن  جهـاز  أن  كيـف  الحلبـي  ورشح 
احتجـز جـواز سـفر إبراهيـم، ومنعـه من 
وذلـك  قانـوين،  مـربر  أدىن  دون  السـفر 
بعـد أن جـاءه قبـول السـفر إىل الرنويـج، 
وبقـي األمـر كذلـك إىل حن تدخـل جهات 
ومحامـن نرويجيـن مـن أجـل اسـتعادة 

جـوازه.
اللبنانيـة  السـلطات  تـوّد  ملـاذا  ولكـن 
رغـم  لبنـان،  يف  السـورين  احتجـاز 
الشـكاوى الدامئـة مـن أعدادهـم املتزايدة، 
والتي تقـارب نصف سـكانها تقربيًـا، وما 

ذلـك؟  وراء  مـن  مصلحتهـا 

عودة "قسرية" بغطاء مبادرات "سالم"
يرى املحامـي الحلبي أّن جهـاز األمن العام 
اللبنـاين ميـارس الضغوط عىل السـورين 
بغيـة قبول التفـاوض مع النظام السـوري 
والعـودة قـرًسا إىل سـوريا، مبـا يصب يف 

حًرا.  النظـام  مصلحة 
والسـبب هـو الضغـط عـىل القادمـن من 

مناطـق تحت سـيطرة "حـزب اللـه"، التي 
ومصالحـة  مفاوضـات  ملبـادرات  تخضـع 
مـع النظام و"حـزب اللـه"، فالاجئون يف 
لبنـان إن غـادروا إىل الخارج سـيعارضون 
املفاوضـات، ولكـن إن بقـوا فيهـا وسـط 
نهايـة  يف  فسـيقبلون  "مزريـة"  أوضـاع 
حـن  إىل  والتنـازل  بالتفـاوض،  املطـاف 

العـودة "القرسيـة" إىل حضـن النظـام.
وأكّد الحلبـي أن النظام السـوري "محرج" 
من وجـود الجئـن خارج سـوريا، مشـريًا 
إىل أن “اللـواء تركـاين أُرسـل للعمل عىل 
إعـادة الاجئـن، عندمـا كانـت العاقـات 

ماتـزال قامئـة مـع تركيا". 
وذلـك "ألن النظـام يعلم أن وجـود الجئن 
سـورين يف الخـارج يشـكل مـادة ضغط 
عليه مـن ناحيـة العملية السياسـية"، وفق 

الحلبي.  اعتقـاد 
وبالتـايل سـيقبل الاجئون السـوريون يف 
لبنـان، بـأي مفاوصـات مها كان سـقفها 
منخفًضـا، مقابـل "هـول االنتهـاكات التي 

يتعرضـون لهـا يف لبنان".
ويعتقـد الحلبـي أن النظـام السـوري "ال 
يرغـب بوجود معارضـة له خارج سـوريا، 
يك ال تسـتخدم كورقة ضـده يف الخارج"، 
ويـرى أن جهـاز األمن إن مـارس ضغوطه 
عـىل السـورين وجعـل وضعهم "هًشـا" 
قانونيًا، سـيدفعهم إىل قبـول التفاوض مع 

النظـام والعـودة يف نهايـة املطاف. 
تريحـات الحلبـي تتقاطـع مـع اجتـاٍع 
ُعقـد يف العاصمـة اللبنانيـة، يف 9 شـباط 
املـايض، بـن معارضـن وموالـن للنظام 

للسـام"  "مبـادرة  للبحـث يف  السـوري، 
تهـدف إلعـادة ألـف عائلـة الجئة سـورية 
يف لبنـان إىل سـوريا بضانة روسـية، كـ 

"خطـوة اختباريـة".
وُعقـد االجتـاع يف فنـدق ريفيريا وسـط 
وحرضتـه  مشـّددة،  أمنيـة  إجـراءات 
شـخصيات برملانية وأكادميية تحت شـعار 

السـورين". لـكل  "وطـن موحـد 
اللندنيـة  "الحيـاة"  صحيفـة  وأشـارت 
"نتـاج  هـو  االجتـاع  أن  إىل  حينهـا 
قنـوات فتحهـا حزب اللـه عـىل املعارضة 
املقبلـة  للمرحلـة  تحسـبًا  السـورية 
إقليميـة-  تغيـريات  حصـول  والحتـال 

سـوريا". حيـال  دوليـة 
وحصلـت عنـب بلـدي عـىل معلومـات من 
فصيـل "رسايـا أهـل الشـام”، املنترش يف 
الغـريب، شـال دمشـق، حـول  القلمـون 
تفـاوٍض مع "حـزب الله" اللبنـاين، إلعادة 
الجئـن، لكنها تعـرت بعد إرسـال املطالب 

إىل قياديـن يف الحـزب.

تنسيق سوري- لبناني لـ "تحجيم أعداد 
الهاربين"

هنـا تعتقـد شـحادة أنـه ال ميكـن افراض 
وجـود ضغط مـن قبل النظام السـوري، أو 
معرفـة مـا "يحـاك يف الدهاليز السياسـية 
غـري  أمـر  ولكنـه  اللبنانيـة"،  السـورية- 
جميـع  يف  الحـال  هـو  كـا  مسـتبعد، 
الـدول التـي فيها نزاع مسـلح، إذ "تسـعى 
الهاربـن  أعـداد  تحجيـم  إىل  الحكومـات 
للمجتمـع  اإليحـاء  بغيـة  البـاد،  خـارج 

الدويل بـأن األوضاع األمنية مسـتقرة، وكل 
يشء عـىل مـا يـرام". 

رغم ذلك فشـحادة ال تسـتبعد التنسيق بن 
النظـام السـوري والحكومـة اللبنانيـة، فـ 
"مهـا ادعينا السـذاجة، العاقـات وطيدة 
بن النظـام السـوري والحكومـة اللبنانية، 
وكنـا نتمنى لـو أنهـا )الحكومـة اللبنانية( 
نـأت بنفسـها عن التدخـل يف هـذا األمر". 
كا يعتقـد الحلبي أن هذه السياسـة املتبعة 
مـن قبل جهـاز األمـن تتعارض مـع كل ما 
تقـوم بـه الحكومـة اللبنانية، التـي تطالب 
الاجئـن  أعبـاء  بحمـل  الـدويل  املجتمـع 

لسورين. ا
السياسـة  أن  "صحيـح  الحلبـي  وأضـاف 
عـن  بنفسـها  تنـأى  لبنـان  يف  العامـة 
العـام  األمـن  لكـن  املسـألة،  يف  التدخـل 
ينسـق متاًمـا مـع النظـام السـوري، كـا 
يعتـرب هـو واملحكمـة العسـكرية اللبنانية 
عـن  عبـارة  سـوريا  يف  يحصـل  مـا  أن 
الحكومـة  تسـتهدف  إرهابيـة  هجـات 
الرشعيـة"، مشـريًا إىل أن األمـن العـام "ال 
يعـرف بوجـود املعارضـة أوالجيـش الحر 
أو غريهـم، ويـرى أنـه يجـب إيداعهـم يف 
إىل  وإعادتهـم  ومحاكمتهـم،  السـجون 

سـوريا".
حمـات  املوقـف،  هـذا  إىل  ويضـاف 
املداهمـة التـي يعلـن عنهـا األمـن العـام 
بشـكل شـبه يومـي، وتسـتهدف مخيات 
الاجئـن، ويقـول األمن العـام يف بياناته 
الرسـمية إنـه اعتقل الجئـن مخالفن أو ال 

ميلكـون أوراقًـا ثبوتيـة.

نبيل الحلبي
محام لبناني

جنود لبنانيون 
في مخيم 

للالجئين 
السوريين في 
بلدة الدلهمية 

في البقاع قبل 
زيارة مسؤول 

رفيع المستوى 
)AP(

كفالة “رب عمل”
لحصـول السـوري عـى إقامة سـنوية يف لبنـان، عليـه تقديم 
كفالـة “رب عمـل”، لديـه رشكـة أو معمـل أو محـل تجـاري أو 
أرض زراعيـة أو بيـت مـع حديقـة، أو أي يشء يثبـت أنـه قادر 
عـى إحضـار عامـل والتكفـل بـه، باإلضافـة إىل اإلجـراءات 
القانونيـة املرافقة لذلـك، وتعهـد رب العمل أنه كفيل للسـوري.

 
عقد أجار مصدق

كـا ميكن للسـوري الـذي ميلك عقد إيجـار مصّدق مـن البلدية 
ومركـز األمن العـام التابع للمنطقـة التي يقيم فيهـا، الحصول 
عـى إقامـة ملـدة سـتة أشـهر قابلـة للتجديـد، لكـن املشـكلة 
يف هـذه الحالـة أن مراكـز األمـن اللبنانيـة ال تتبـع جميعهـا 

التعليـات املعممـة وكل مركـز يتـرصف عـى حدة.

سياحة
أمـا بالنسـبة ملـن يريـد القـدوم كسـائح، فالحكومـة اللبنانية 
تطلـب منـه حجـزًا فندقًيـا، إضافة إىل مبلـغ نقـدي ال يقل عن 
ألـف أو ألفـن دوالر أمريـيك، أو أن ميلك بطاقة نقابية سـارية 
املفعـول يف سـوريا، أو دعوة مـن أحد أفراد أرستـه املبارشة يف 

لبنـان، الذيـن ميلكون عقـد إيجـار مصدق مـن البلدية.
وميكـن للسـورين القادمن من املطـار، تقديم إقامة سـياحية 
أو عمـل مـن دولـة غـري لبنـان، ليتمكنوا مـن الدخـول إىل البلد 

لفـرة ال تتجاوز شـهًرا.

الطالب
تعـد إقامـة الطالـب مـن أعقـد أنـواع اإلقامـات اسـتصداًرا يف 
لبنـان، فاألمـن العـام مياطـل باملعاملـة للتحقـق فيـا إذا كان 
الطالـب يريـد الحصول عليها بهـدف اإلقامة فقـط أم أنه يدرس 
فعـًا، ويجـب عليـه إثبـات دراسـته من خـال سـجل عامات 

وورقـة مـن الجامعة.

ما هي شروط اإلقامة النظامية 
للسوريين في لبنان؟ 

العراق
235.526

مصر
120.154

شمال إفريقيا
29.275

أعداد الالجئين السوريين المسجلين في مكاتب مفوضية األمم المتحدة آذار 2017 )عنب بلدي(
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وأكّـدت ديـاال شـحادة وجود سياسـة 
"تطفيـش" تجاه السـورين يف لبنان، 
وقالـت "هـي ليسـت جديدة، بـل بدأت 
مـع بدايـات عـام 2015، مـع تعميـم 

اإلقامات".  قوانـن 
وترى شـحادة أن سياسـة "التطفيش" 
تتخلل جميـع اإلجراءات التـي تنتهجها 
الحكومـة اللبنانيـة حيـال السـورين، 
وهـي ال تقتـر عـىل احتجـاز جـواز 

فحسب. السـفر 
وأوضحـت أّن جميـع القـرارت املتخـذة 
حيال إقامة السـورين، اعتبـارًا من نظام 
الكفالة، وقرارات التسـفري "التعسـفية"، 

و"الـرشوط الغريبـة"، تـدل عـىل ذلك.
يف  "تناقـض"  وجـود  إىل  ونّوهـت 
تعامـات الحكومة، فهي تشـرط وجود 
وبنفـس  عمـل،  رب  باعتبـاره  "كفيـٍل 
الوقـت تطالـب الاجئن بعـدم العمل".
وكمثـال عـىل "التناقض" قالت شـحادة 
"يوجد سـوري لديه يف حسابه باملرف 
حـوايل 200 ألـف دوالر تطالبه الحكومة 
التعهـد بعدم العمـل أو الرحيـل، فوزارة 
العمل ال متنحـه اإلذن وجهاز األمن يطلب 

منه كفالـة رب عمل". 
عـىل  القاطـع  "الدليـل  أن  وأضافـت 
)التطفيـش( هـو وجود قرارت تسـفري 

ال  إذ  ترحيـل،  دون  لكـن  للسـورين، 
حفـظ  مـن  اللبنانيـة  للحكومـة  بـد 
الـدويل  املجتمـع  أمـام  وجههـا  مـاء 
ترحيـل  ميكنهـا  فـا  واإلنسـاين، 
الاجئـن إىل بلد فيـه قتـل وتعذيب". 
ماذا تفعل الحكومة بهذه الحالة؟ تتسـاءل 
شـحادة وتجيب "تصدر قرارت تعجيزية، 
وتاحـق السـوري غـري الحامـل لإلقامة 
عـىل الحواجـز وتعتقلـه ألن وضعـه غري 
قانـوين، لغايـة أن يرك البلد بنفسـه، أو ال 
يخـرج مـن منزلـه، ولكنه أمر مسـتحيل، 
فهو مضطر للخروج لاستمرار يف الحياة 

والعمـل، وإال كيف عليـه أن يعيش؟".

متقاطعـة  معلومـات  بحسـب 
حصلـت عليهـا عنـب بلـدي مـن 
حاورتهـم،  الذيـن  الحقوقيـن 
تتمثل  التـي رصدتهـا،  والحـاالت 
السـفر  جـواز  احتجـاز  أسـباب 

مبـا يـيل:
• االشـتباه بجـواز سـفر مـزّور 
قبـل  مـن  مـا  جـرم  ارتـكاب  أو 
يحتجـز  )السـوري(،  األجنبـي 
األمـن العـام الجواز ريثـا يتبن 
حقـه  وهـذا  التوقيـف،  سـبب 

. لطبيعـي ا
اسـرداد  لألجنبـي  يحـق  وال 
أوراقـه الثبوتيـة، وجواز السـفر، 
حتـى االنتهـاء مـن التحقيقـات، 
وذلـك يف حـال أوقف لسـبب ما، 
األمـر الـذي قد يسـتمر شـهرين 

فأكـر.
لطلـب  التقـدم  أثنـاء  الحجـز   -
لهـا  حـاالت  توجـد  اإلقامـة: 
تفسـري قانـوين، وهـي التزويـر 
أو  للجـواز،  الجـزيئ  أو  الـكيل 
تزويـر ورقـة الدخـول إىل لبنان، 
ففي هـذه الحالـة يحتجـز األمن 
يحتجـز  وقـد  الجـواز  العـام 
مـن  االنتهـاء  لغايـة  الشـخص 
يسـتوقفه  ال  وقـد  التحقيـق، 
القضـاء. إىل  بإحالتـه  مكتفًيـا 

ميكـن  أخـرى  حـاالت  توجـد   •
سـوء  عـن  عبـارة  إنهـا  القـول 
ذلـك  إدارة بحـت، وكمثـال عـى 
أشـارت املحاميـة ديـاال شـحادة 
الحامـل  السـوري،  موكلهـا  إىل 
تعـرض  إذ  السـويدية،  لإلقامـة 
البـدء  منـه  وطلـب  ملاطلـة 
مبعادلـة اسـرداد للجـواز، مبدة 
ال تقـل عـن شـهر، ورغـم وجود 
املحامي فـإن السـلطات ال تخربه 
بالتفاصيـل مـا يتسـبب بتعقيـد 

املعاملـة.
جـوازات  احتجـاز  يف  اإلطالـة   •
إىل  أحيانًـا  تُعـزى  السـفر رمبـا 
يتعـرض  الـذي  العمـل  ضغـط 
مـن  اللبنـاين،  العـام  األمـن  لـه 
يقـوم  التـي  الصاحيـات  خـال 
بهـا، فهـو مسـؤول عـن إقامات 
األجانب، مبـن فيهم السـوريون، 
الذيـن ازداد عددهم يف السـنوات 
تلبيـة  ميكـن  ال  لذلـك  األخـرية، 
بالرسعـة  ذاتهـا  الخدمـات 
حرمانهـم  وبالتـايل  املطلوبـة. 
أو  أورويب  بلـد  يف  اإلقامـة  مـن 
مـن فرصـة عمـل أو فيـزا، أو مل 
يعـد بإمكانهـم تجديـد جـوازات 
سـفرهم كونهـم ال ميلكون إقامة 

محتجـزة. وجوازاتهـم  سـارية 

تتعامــل الحكومــة اللبنانيــة مع الســورين 
بـــ "ازدواجيــة"، بحســب توصيــف املحامية 
ــن  ــم الجئ ــي تعتربه ــحادة، فه ــاال ش دي
ــامية  ــة الس ــع املفوضي ــا م ــاء تفاوضه أثن
لشــؤون الاجئــن، وفًقــا للربوتوكــول 
لتكــون  املتحــدة،  األمــم  مــع  املوقــع 
املفوضيــة هــي كفيلتهــم وعليهــا تســهيل 

ــان. ــل لبن ــة داخ ــة اإلغاثي العملي
لكـن الحكومـة مـن ناحيـة أخـرى تتعامـل 

مـع السـورين كمهاجريـن اقتصادين، من 
ناحيـة نظـام الكفالـة والرسـوم السـنوية 

املروطـة عليهـم.
إىل  "االزدواجيـة"  هـذه  شـحادة  وحّملـت 
اللبنانيـة قائلـة "مـن وجهـة  سـوء اإلدارة 
عـى  حقيقيـة  مشـكلة  يوجـد  نظـري 
مسـتوى اإلدارة والسياسـة يف لبنـان يجب 
أن تحـل، فيكـون ذلـك أفضل للسـوري الذي 
قـدم إىل لبنـان، ليـس مـن أجـل العمـل بـل 

بهـدف الحايـة، ومـن أجل لبنـان كحكومة 
سـاهمت يف إعـادة صياغة اإلعـان العاملي 
لحقـوق الاجئن عـام 1948، مـن بن أربع 

دول". 
وتابعـت أنـه "مـن املحـزن أن تكـون لبنـان 
دولـة سـاهمت بصياغـة اإلعـان العاملـي، 
واآلن تتعامـل مـع الجئ هـارب مـن الحرب 
عـى أنـه جـاء من بلـد عـادي ال يوجـد فيه 

مشـاكل وميكنـه السـفر متى يشـاء".

سياسـة  أّن  شـحادة  املحاميـة  وتـرى 
الحكومـة  قبـل  مـن  املتبعـة  "التطفيـش" 
اللبنانيـة، "غـري حكيمـة"، فهـذا "خاطـئ من 
الناحيـة االقتصاديـة، بغض النظر عـن الجانب 
إىل  ونظـًرا  واألخاقـي،  والقانـوين  اإلنسـاين 
املعـدالت االقتصادية، بوجد زيادة بنسـبة 50% 

االسـتهاك".  يف  تقريًبـا 
نظـم  الـدويل  املـرصف  أن  شـحادة  وأضافـت 
تقريـًرا مل ينـر بعد، يؤكّد أن الوجود السـوري 
يف لبنـان "خلـق توازنًا يف العجلـة االقتصادية 
بفضـل زيـادة االسـتهاك، سـواء مـن خـال 
املواد املرسـلة لدعم العملية اإلغاثيـة يف لبنان، 

أو مـن قبـل ما يرسـله املغربـون إىل عائاتهم 
وأقاربهـم يف لبنـان". 

مـن  اقتصاديًـا  اللبنانيـة  الحكومـة  وفائـدة 
الجانـب  عـى  تقتـرص  ال  السـوري  الوجـود 
بهـدف  املقـدم  الدعـم  هنـاك  إذ  االسـتهايك، 
تحسـن مسـتوى البنـى التحتيـة يف املناطـق 
يف  بكـرة  سـورين  الجئـن  تسـتقبل  التـي 

لبنـان.
وهـو مـا ذهـب إليـه رئيـس الحكومـة، سـعد 
لبنـان  يكـون  بـأن  طالـب  حـن  الحريـري، 
لعمليـات  مهمـة  انطـاق  قاعـدة  مسـتقبًا 
إعـادة اإلعـار يف سـوريا، إال أن ذلـك يتطلـب 
دعـم البنيـة التحتيـة يف لبنـان بــ "برنامـج 

كبـري". اسـتثاري 
ترصيحـات الحريري كانـت يف 20 آذار املايض، 
خـال اجتـاع لــ "الجنـة العليـا التوجيهيـة 
والتـي  السـورين"،  الاجئـن  أزمـة  ملواجهـة 

تشـكلت إثـر مؤمتـر "لنـدن" العـام املـايض، 
التـي  الـدول  عـن  وممثلـن  لبنـان  وتضـم 
املشـاركة يف املؤمتر ومديـري املنظات التابعة 

لألمـم املتحـدة والبنـك الـدويل.
وكان لبنـان، تقـّدم العـام املايض خـال مؤمتر 
الـدول  مـن  دوالر  مليـار   11 بطلـب  "لنـدن"، 
االجتـاع،  يف  مشـاركة  كانـت  التـي  املانحـة 
ضمـن خطّـة مـن أربعـة محـاور تشـمل دعًا 
لاقتصـاد اللبنـاين، إىل جانـب الدعـم املقـّدم 

عـى اسـم الاجئـن السـورين.
ضانـات  عـى  بالحصـول  الحريـري  ويأمـل 
لتقديم مسـاعدات إضافية للبنـان خال مؤمتر 
"بروكسـل"، الـذي عقـد يف 5 نيسـان الجاري، 
الدعـم  "لتجييـش  الـدويل  "املجتمـع  داعًيـا 
مسـاعدات  شـكل  عـى  الحيـوي  لربنامجنـا 
وقـروض ميرسة، إضافة إىل ضان املسـاعدات 

اإلنسـانية ملـا بعـد العـام 2017".

لجئون
أم مهاجرون؟

في ظل التناقض في 
التعامل مع السوريين 

في لبنان، توجهت عنب 
بلدي بأسئلة محّددة 

حول ما إذا كانت هذه 
السياسة تعتبر "تطفيًشا"، 

بحسب المصطلح 
المتداول محلًيا.

أسباب احتجاز جواز 
السفر في لبنان

لجئون سوريون وفلسطينيون في لبنان )إنترنت(

السوريون زادوا الستهالك 
%50 في لبنان

"تطفيش" ل ترحيل
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مصطلحات اقتصادية

ماذا تعرف عن 

السمسرة؟
بهـا  يقـوم  مهنـة  السـمرسة 
شخص يسـمى "السمسار"، بدور 
الوسـيط بـن البائـع واملشـري، 
بغـرض التقريـب بينهـا وإمتـام 
املختلفـة  التجاريـة  الصفقـات 
مقابـل  وسـهل،  رسيـع  بشـكل 
الحصـول عـى مبلغ مـن املال عند 
انتهـاء الصفقـة مـن كا الطرفن 

"العمولـة". يسـمى 
يف  السـمرسة  أهميـة  وتكمـن 
حاجـة النـاس الذيـن ال يعرفـون 
طرق املسـاومة يف البيع والراء، 
البعـض  قـدرة  عـدم  إىل  إضافـة 
ومحاسـن  عيـوب  معرفـة  عـى 
يسـتطيعون  ال  أو  يشـرونه،  مـا 
البحـث عنـه، أو لعدم وجـود وقت 

البيـع والـراء. لعمليـات 
عـى  يجـب  صفـات  وهنـاك 
ليكـون  بهـا  التمتـع  السمسـار 
ناجًحـا، أهمهـا امتـاك املهـارات 
اللفظيـة واالجتاعيـة مـن أجـل 
بأسـلوب  الزبائـن  مـع  التحـاور 
رضورة  إىل  إضافـة  مريـح، 
واالطـاع  التفـاوض  فـن  إتقانـه 
عـى العـروض والخيـارات كافة، 
لهـا  املناسـبة  الـردود  وتجهيـز 
مسـبًقا، إىل جانـب قدرتـه عـى 
الزبائـن والعماء  إقناع وتشـجيع 
عـى قبـول العـروض املطروحـة.

بـن  السـمرسة  وانتـرت 
السـورين بشـكل كبـري يف دول 
الجـوار مثـل تركيـا، ودول اللجوء 

أوروبـا. يف 
وتحّولـت السـمرسة، التـي كانـت 
مقتـرصة عـى البيع والـراء يف 
سـوريا قبل الحرب، إىل اسـتغال، 
خاصة يف مسـألة تأجـري البيوت، 
إذ أصبح كل شـخص يرشـد اآلخر 
ملنـزل يأخذ مقابـل ذلـك مبلًغا من 

املال.
اللجـوء  إىل  السـوريون  ويضطـر 
للسـارسة بسـبب قلـة خربتهـم 
بقوانـن االسـتئجار، إضافـة إىل 
دوًرا  يلعـب  الـذي  اللغـة  عامـل 
أمـا  وأوروبـا،  تركيـا  يف  مهـًا 
السـوري  النظـام  مناطـق  داخـل 
فانتـر السـارسة بشـكل كبري، 
بتأجيـل  يتعلـق  فيـا  وخاصـة 
الخدمـة العسـكرية أو اإلفراج عن 

املعتقلـن.
وأصبـح لـكل ضابـط مـن النظام 
السـارسة  مـن  أذرع  السـوري 
مقابـل  األمـوال  يقاسـمونه 
تأجيـل  وثائـق  عـى  الحصـول 
الخدمـة أو كـف بحـث االحتيـاط، 
والتـي وصلت إىل خمسـة ماين 
لرية، إضافة إىل انتشـار سـارسة 
املحامـن الذيـن اسـتغلوا حاجـة 
أبنائهـم  مصـري  ملعرفـة  األهـايل 
املعتقلـن لـدى النظـام السـوري، 
أمـوال كبـرية مقابـل  دفـع  عـرب 
اإلفـراج عنهم أو معرفـة أخبارهم.

وكان نقيـب املحامـن السـورين 
يف النظـام السـوري، نـزار عـيل 
تريـن  يف  قـال  السـكيف، 
الثـاين العـام املـايض، لصحيفـة 
“الوطـن”، املقربـة مـن النظـام، 
اسـتغلوا  املحامـن  "بعـض  إن 
املواطنـن الذيـن لديهـم دعـاوى 
يف محكمـة اإلرهـاب، فأصبحـت 
لاحتيـال  مطيـة  الدعـاوى  هـذه 
بعضهـم،  وجـدان  قلـة  بسـبب 
يعملـون  املحكمـة  رؤسـاء  لكـن 
مسـألة  لضبـط  جيـدة  بطريقـة 

املحامـن". سـارسة 

تأجيل الخدمة العسكرية
ماليين تمأل جيوب الضباط السوريين

عنب بلدي - مراد عبد الجليل     

صفـوف  يف  االلتحـاق  مـن  الخـوف 
قـوات األسـد دفـع اآلالف من الشـباب، 
وخاصـة املتخلفـن، إىل السـفر خـارج 
سـوريا إمـا إىل دول الجـوار أو اللجوء 

أوروبـا. إىل 
بالبقـاء داخـل مناطـق  أمـا مـن رغـب 
ـوق بدفع  النظـام، فعمـد إىل تفـادي السَّ
مبالـغ كبـرية إىل ضبـاط وعنـارص يف 
شـعب التجنيـد، مـا فتـح أمامهـم “باب 
رزق” يـدر عـىل جيوبهـم املايـن، غري 
آبهن بالقوانـن والقـرارات الصادرة عن 

وزارة الدفـاع مبنـع التأجيـل ألحـد.

400 ألف ليرة لقاء وثيقة تأجيل
عـىل  الخنـاق  السـوري  النظـام  ضيّـق 
الشـباب من خال إصـدار قوانن تصّعب 
عليهـم تأجيـل الخدمـة العسـكرية، بعد 
أن صّعـب الحصـول عـىل "إذن سـفر" 

للراغبـن بالخـروج من سـوريا.
حمـص  تجنيـد  "شـعبة  يف  مصـدر 
الوسـطى"، رفـض كشـف اسـمه، قـال 
لعنـب بلـدي إن قوانـن وقـرارات وزارة 
الحصـول عـىل  أسـعار  الدفـاع رفعـت 
التجنيـد،  شـعب  مـن  التأجيـل  وثائـق 
اسـتنفد  الـذي  الجامعـي  فالطالـب 
مـن  أكـر  )راسـب  الدراسـة  سـنوات 
يعـد  ومل  لـه(،  املحـددة  السـنوات 
مبقـدوره التأجيـل، يضطـر لدفـع 400 
ألـف لـرية سـورية، مـن أجـل الحصول 

وثيقـة. عـىل 
دراسـته  أنهـى  الـذي  الطالـب  أمـا 
الجامعيـة، ويريـد الحصـول عـىل "إذن 
لـرية  ألـف   200 دفـع  فعليـه  سـفر"، 
للحصـول عـىل "كفالة سـفر"، باإلضافة 
إىل الرسـوم التـي تبلـغ 50 ألـف لـرية، 

وتدفـع يف أحـد املصارف التابعـة لوزارة 
الدفـاع.

وكان مصدر مسـؤول يف مجلس الشـعب 
قـال لصحيفـة “الوطـن"، املقربـة مـن 
النظـام، يف آب العام املـايض، إن املجلس 
خّفـض كفالة السـفر إىل 50 ألـف لرية، 
بعـد أن كانـت 300 دوالر )حـوايل 150 

لرية(. ألـف 
املصـدر أكـد أن الطالـب الجامعـي الذي 
ميلـك وثيقـة تأجيـل مـن الكليـة ولكنه 
رسـب ثـاث سـنوات متتاليـة، يضطـر 
إىل دفـع 250 ألـف لـرية للحصـول عىل 
تأجيـل مدتـه سـتة أشـهر فقـط، كـون 
القانـون ال يسـمح للطالب الـذي مل يجتز 
السـنة الجامعيـة بنجـاح خـال سـنتن 

أخرى. مـرة  التأجيـل 
الـذي فُتـح لعـدد مـن  الـرزق”  “بـاب 
والضبـاط  التجنيـد  شـعب  عنـارص 
املسـؤولن مل يكن كافيًا، فتجـاوزوه إىل 
طلـب املـال مـن الطـاب الذيـن ميلكون 
الجامعـة  مـن  نظاميـة  تأجيـل  وثائـق 
املوظفـون  ويهـّدد  قانونيـة.  وأمورهـم 
الطاب بعرقلـة أوراقهم وعـدم تأجيلهم، 
وبالتايل َسـوقهم إىل الخدمة العسكرية، 
مـا يضطـر الطالـب إىل دفـع 100 ألف 

لـرية، بحسـب مـا قالـه املصدر.

ماليين لكّف الحتياط
إىل جانـب طـاب الجامعة، بـات هاجس 
الخدمـة االحتياطيـة يـؤّرق الكثـري مـن 
السـورين، الذيـن ال تزيـد أعارهـم عن 
40 عاًمـا، كون العمر املطلـوب لاحتياط 
42، وسـط إشـاعات عـن  يصـل حتـى 

رفعـه إىل 50 عاًمـا.
حمـات االحتيـاط املكثفـة التـي يديرها 
األخـرية،  األشـهر  يف  السـوري  النظـام 
خاصة بعـد إعانه عـن تشـكيل “الفيلق 

الخامـس- اقتحـام”، مـن أجل مـا تصفه 
عـىل  ”القضـاء  بــ  الرسـمية  الروايـة 
العـام  الثـاين  ترشيـن  يف  اإلرهـاب”، 
املايض، دفعت ميسـوري الحـال إىل دفع 
مبالـغ تصـل إىل املاين، مـن أجل "كف 
البحـث"، خوفًـا من زجهـم يف الصفوف 
املعارضـة  فصائـل  قتـال  يف  األوىل 

السـورية.
الشـاب خالـد يوسـف )اسـم مسـتعار(، 
يبلـغ مـن العمـر 35 عاًما، اضطـر لدفع 
يعـادل  )مـا  دوالر  آالف  عـرشة  مبلـغ 
لـرية  املليـون  ونصـف  مايـن  خمسـة 
سـورية(، مـن أجـل حـذف اسـمه مـن 

االحتيـاط. قامئـة 
وقـال يوسـف، الـذي ميلك عقـارات يف 
منطقـة مسـاكن بـرزة بدمشـق، لعنـب 
لتأمـن "واسـطة"  إنـه اضطـر  بلـدي، 
مـن  املقربـن  أصدقائـه  أحـد  عـرب 
إعفائـه  مقابـل  املبلـغ  ودفـع  الضبـاط، 
مـن االحتياط مـن وزيـر الدفاع، مشـريًا 
إىل أن املبلـغ “ تسـعرية خاصـة” كـون 
"الواسـطة" صديقـه، يف حـن أن كـف 
البحـث يكلـف بـن 12 و15 ألـف دوالر 
)سـبعة إىل تسـعة مايـن لرية سـورية 

.)540 الـرف  بسـعر 
أمـا جهـاد األحمـد، البالغ مـن العمر 33 
سـوريا  إىل  تركيـا  مـن  والعائـد  عاًمـا، 
العـام املـايض، فأكـد لعنـب بلـدي أنـه 
أشـهر  بخمسـة  عودتـه  بعـد  تفاجـأ 
يطالبـه  التجنيـد،  شـعبة  مـن  باتصـال 
بـرضورة االلتحـاق بخدمة االحتيـاط، ما 
دفعـه للبحـث عـن "واسـطة" لإلعفـاء.
أنـه توّصـل إىل أحـد  األحمـد  وأضـاف 
الضبـاط،  مـع  املتعاونـن  السـارسة 
أجـل  مـن  لـرية  مليـون  منـه  فطلـب 
تحويـل خدمته إىل “إداريـة” يف القضاء 

بدمشـق. العسـكري 

الدولة ل تستفيد
قضايـا  عـىل  مطلـٌع  محـاٍم  محمـد، 
التأجيـل، رفـض ذكـر اسـمه الكامـل، 
إىل  سـيق  األشـخاص  أحـد  إن  قـال 
خدمـة االحتياط، ووضـع يف الصفوف 
األوىل مبواجهـة تنظيـم “الدولـة” يف 
منطقـة زنوبيـا بتدمـر بريـف حمـص 
الرشقـي، مـا اضطـره إىل دفـع مبلـغ 
2.3 مليـون لـرية مـن أجـل الحصـول 

عـىل إجـازة.
الحـروب  زمـن  يف  أنـه  أكّـد  محمـد 
واألزمـات يلغى العمـل بالقوانـن وتحّل 
محلهـا حالـة الطـورائ، وبالتـايل تلغى 
أجـل  مـن  واملحسـوبيات  الرشـاوى 
“الدفـاع عـن الوطـن”، وتسـاءل: كيـف 
يصـدر قانـون ينظُـم الخدمـة اإللزاميـة 
وحـاالت التأجيـل، ثـم يحصـل شـخص 

عـىل اسـتثناء مـن وزيـر الدفـاع؟
أشـار  عـودة  وسـام  املحامـي  أن  إال 
تغـب يف سـوريا،  مل  الرشـاوى  أن  إىل 
وشـعب  النظـام  بـن  حـرٌب  “ألنهـا 
أعـزل، وليسـت حـرب دول”، وبالتـايل 
املبالـغ  مـن  يسـتفيدون  هنـاك ضبـاط 
املاليـة التـي تدفـع مـن قبـل أشـخاٍص 
ميسـوري الحـال أو أصحاب سـلطة، أما 
الشـباب “العاديـون” فرفـض معامات 

تأجيلهـم.
الدولـة مـن هـذه  وحـول رفـد خزينـة 
املعامـات، أكّـد عـودة لعنـب بلـدي أن 
وإمنـا  الخزينـة  إىل  تذهـب  ال  األمـوال 

املرتشـن. الضبـاط  لجيـوب 
االحتيـاط  لحمـات  النظـام  وباسـتمرار 
ظـل  يف  البـاد،  عـن  الدفـاع  بحجـة 
“الهجمـة الرشسـة” التـي تتعـرض لها، 
يـرى البعـض أنهـا تهـدف إىل تهجـري 
سـوريا،  خـارج  الشـباب  مـن  املزيـد 

املواطنـن. مـن  األمـوال  ولكسـب 

تتكرر الحمالت ضّد من بقي من الشباب داخل سوريا من أجل سوقهم إلى الخدمة في صفوف قوات األسد، 
ترافقها إشاعات اإلعالن عن "النفير العام" وضرورة التحاق من أعمارهم بين 18 و42 عاًما بالخدمة العسكرية، 

تحت عنوان "الدفاع عن الوطن ضد اإلرهابين”، دون استثناء أحد، طالًبا كان أم موظًفا.
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"نزرع الرؤوس على أجساد سليمة، بدًل من تعليقها على أسوار المدن"

حوار مع عالم سوري
يشارك في أول عملية زرع رأس بشري

عنب بلدي - نور عبد النور

النهاية املأسـاوية ألحداث "فرانكشـتاين" 
األسـئلة  عـىل  ردًّا  بالـرضورة  تكـن  مل 
الفلسـفية والعلمية التي طرحتهـا الرواية، 
بدليـل أّن هـذه األسـئلة ظلّـت عـىل مدى 
أكـر مـن قرنن، محـّط جدل بشـأن قدرة 
العلـم عـىل الجمع بـن جسـدين أو أكر 
من جهـة، وحول البعـد الفلسـفي املتعلّق 
جدليـة  مبفاهيـم  الغـوص  يف  بالرغبـة 
البـرشي،  اإلدراك  عـىل  التحديـد  عصيـة 

كاملـوت والهويـة، مـن جهـة أخرى.
كان  والعرشيـن،  الواحـد  القـرن  أّن  إاّل 
تحويـل  عـن  لإلعـان  املناسـب  الزمـان 
هـذا الجـدل العلمـي الفلسـفي النظـري، 
الطبيـب  تبّنـاه  واقعـي،  تحـدٍّ  إىل 
امللقـب  كانيفـريو،  سـريجيو  اإليطـايل، 
بــ "فرانكشـتاين العـر"، عـرب عمـل 
جراحي يقـوم خاله بفصل رأس الشـاب 
الـرويس فالـريي سـبرييدونوف، الـذي 
يعـاين من شـلل وضمور عضـيل مزمن، 
لوصله بجسـد ميـت، إذ يتوقّـع كانيفريو
 أن يتمكـن الشـاب الـرويس مـن تحريك 

الجديد، جسـده 
 بعـد أن عجـز عـن التحكـم بـذاك الـذي 

سيسـتغني عنـه قريبًـا.

العمليـة التـي سيشـارك فيها نحـو 150 
يف  سـتجرى  وعاملًـا،  وجرّاًحـا  طبيبًـا 
شـهر كانـون األول املقبل، ومـن بن هذا 
الفريق سـيكون العامل والباحث السـوري 
قيس أصفـري، حـارًضا بعد سـنوات من 

التحضـري لهـذا العمل.
أصفـري،  العـامل  التقـت  بلـدي  عنـب 
يف  املاجسـتري  شـهادة  عـىل  الحاصـل 
البيولوجيـا التطوريـة من جامعـة لندن، 
الفكـرة،  تطـّور  مراحـل  تابـع  والـذي 
وشـارك يف املحـارضات املنظمـة حولها، 
إىل أن أصبـح جـزًءا مـن الفريـق العلمي 

العمليـة. الـذي سيشـارك يف 

شغف الفكرة
منـذ اللحظة األوىل لسـاعه بأمـر العملية 
يف عـام 2013 حـاول أصفري اكتشـاف 
املزيـد عنهـا، وحـرض عـدة محـارضات 
سـريجيو  اإليطـايل  الجـراح  أقامهـا 
كانيفـريو، إىل أن ألقـى األخـري محارضة 
حـول العمليـة يف جامعـة "كامربيـدج" 
أصفـري  يعمـل  والتـي  الربيطانيـة، 
كمحـارض فيها، ما فتـح له باب املشـاركة 
إىل جانـب جراحن لألعصـاب وعلاء يف 
البيولوجيـا العصبية، وتـّم االتفاق عىل أن 

يكونـوا جـزًءا مـن الحدث. 

مرحلـة  ضمـن  أصفـري  وسيشـارك 
املسـتعملة،  املحاليـل  عـىل  اإلرشاف 
ومراقبـة عمل الدمـاغ والخايـا العصبية 
بعـد توصيل األقطـاب الكهربية للجسـم، 
والتـي سـتيل مرحلـة زراعة الـرأس عىل 
يـد مجموعـة الجراحـن وأفـراد الـكادر 

املختـص. الطبـي 
ويـرى أصفـري أّن املرحلـة الثانيـة التي 
كبـرية  أهميـة  تحمـل  فيهـا  سيشـارك 
مـن  املؤلفـة  ومجموعتـه  هـو  تفيـده، 
أطبـاء األعصـاب والعلـاء يف البيولوجيا 

العلميـة. أبحاثهـم  يف  العصبيـة، 

تجارب سابقة على الحيوانات
يشـري أصفري إىل أّن ما يقارب 150 شخًصا 
مـن علـاء وأطبـاء وجراحن سيشـاركون 
بالعمليـة، ويضيـف "هناك خمسـة جراحي 
مـخ وأعصـاب رئيسـين منهـم كانيفـريو 
طبًعـا، والجـراح األبـرز الذي سـيكمل بعده 
هو تشـا بينغ ريـن، وهو بروفيسـور صيني 
مختـص بالحبـل الشـويك وهـو مـن نجح 
عـدة مرات بتبديـل رؤوس فران بأجسـادها 

وآخرين".
2002 شـهد نجـاح عمليـة  وكان العـام 
زراعـة رأس للفران، عىل يد الربوفسـور 

حـول  العمليـة  متحـورت  إذ  الصينـي، 
زراعـة رأس يف جسـم فـأر آخـر بجانب 

. رأسه
إال أّن املحـاوالت األوىل التـي متـت عـىل 
الحيوانـات تسـبق ذلـك التاريـخ بكثري، 
وتعـود إىل مطلـع القـرن املـايض، عىل 
تشـارلز  األمريـيك  الفيزيولوجـي  يـد 
الـذي أجـرى محاوالتـه عـىل  غوثـري، 
األعصـاب  جـراح  متكـن  كـا  الـكاب، 
األمريـيك،  العصبيـة  الجراحـة  وأسـتاذ 
روبـرت ج وايـت، يف سـبيعينيات القرن 
املـايض، مـن تنفيـذ عملية زراعـة رأس 
قـرد عـىل جسـم آخـر، وكانـت نتيجـة 
قليـل  لوقـت  القـرد  نجـا  أن  الجراحـة 

عقـب العمليـة.

تفاصيل العملية
للمـرة  اإلنسـان،  رأس  زراعـة  محاولـة 
األوىل، ستسـتمر خـال عمليـة يقودهـا 
عـىل  سـاعة،   36 إىل  سـريجو  الجـراح 
الـرأس  توصيـل  مرحلـة  مـدة  تزيـد  أال 

السـاعة. عـن  الجديـد  بالجسـد 
مـن  األوىل  املرحلـة  تفاصيـل  وحـول 
تربيـد  "يتـم  أصفـري  يـرشح  العمليـة 
حتـى  املانـح  والجسـد  املسـتلم  رأس 
يسـتطيع الدماغ العيش دون أوكسـجن 
ودون أن متـوت الخايا، بعد ذلك سـيتم 
ترشيح األنسـجة حـول الرقبـة، ثم ربط 
الرئيسـية باسـتخدام  الدمويـة  األوعيـة 
قبـل  وذلـك  ورفيعـة،  صغـرية  أنابيـب 
أن يتـم قطـع النخـاع الشـويك مـن كل 

شـخص".
الـرأس عـىل  نقـل  ذلـك، "سـيتم  بعـد 
صهـر  يتـم  حيـث  الجديـد،  الجسـم 
طـريف الحبـل الشـويك بواسـطة املادة 
الكيميائيـة )يـويل ايثيلـن جايكـول(، 
واملتابعـة  الحقـن  مـن  سـاعات  وبعـد 
يف  االلتصـاق  عـىل  الدهـون  سـتحّفز 
أغشـية الخايـا، بعد ذلـك يقـوم األطباء 
بخياطـة العضـات ثـم ينتهي هنـا عمل 

الجراحـن". 
حسـبا  العمليـة،  مـن  الثانيـة  املرحلـة 
يـردف أصفـري، هـي "وضـع املريـض 
تحـت غيبوبـة عمـًدا ملـدة شـهر تقريبًا، 
هـذه  خـال  مجـال  تـرك  يتـم  حتـى 
الفـرة لألقطـاب الكهربائيـة املزروعة أن 
تنقـل اإلشـارات العصبيـة وتحفـز الحبل 
للتفاعـل مـع  الشـويك، بشـكل منتظـم 

الجسـد".

زراعة رأس أم جسد؟
يف حـال نجاح العملية، يقـول أصفري إّن 
املريض سـيتحدث بـذات الصوت ويتحرك 
بطريقـة طبيعية مع وجـود عناية وعاج 
طبيعـي ملدة سـنة، ليسـتطيع الجسـد أن 
ميـي، و"من املتوقـع أنه سـيكون قادًرا 
عـىل الحركـة والتأقلم مع جسـمه الجديد 
مـع وجـود عـاج طبيعـي لفـرات بعـد 

لعملية". ا
الـذي  الـرأس،  صاحـب  هـو  واملريـض 
املشـلول،  جسـده  مـن  سـيتخلص 
ويسـتقبل جسـًدا جديـًدا، يبعـث أوامـر 
حركتـه من دماغـه، وبذلك تكـون العملية 
فنيًا هـي "زراعة الجسـد للـرأس"، إاّل أن 
االصطـاح السـائد حـول املوضـوع هـو 

الـرأس”. "زراعـة 

مفاهيم فلسفية
يـرى أصفـري أّن العمليـة ليسـت مجـرّد 
ووجـداين  فلسـفي  بـل  طبـٍي،  إنجـاٍز 
أيًضـا، ويسـهب يف الـرشح عـن رؤيتـه 
لهـذا الجانـب بالقـول "هـذا مـا عـاىن 
منـه كانيفـريو حتى أعلـن عـن تفاصيل 
األمريكيـة  األكادمييـة  يف  العمليـة 
لجراحـي العظـام واألعصـاب يف واليـة 
الرجـل  مارالنـد، بعدهـا تـم منـح هـذا 

الفرصـة". هـذه  املجنـون 
ويضيـف "هـذه الخطـوة مـن الرضوري 
أن يخطوهـا اإلنسـان ألنهـا سـتفتح لنـا 
آفاقًـا جديـدة بنجاحهـا أو بفشـلها، نحن 
بصـدد رؤيـة شـخص ثالـث مختلـف له 
رأس إنسـان مات جسـده، وجسـد إنسـان 
مات رأسـه، هذه املعضلة تـرضب وجداننا 
ومفاهيمنـا حول املـوت والهوية والوعي".

فرصة أخرى
هـي  أصفـري،  يسـميها  كـا  املغامـرة، 
الوسـيلة األساسـية لتطوير العلم، ويقدم 
عـىل ذلـك مثـال اكتشـاف لقـاح مـرض 
قـام  إذ  مايـن،  أنقـذ  الـذي  الجـدرّي 
العـامل إدوارد جيـرن بحقـن ابنـه باللقاح 
بحيـاة  تـودي  أن  ميكـن  مغامـرة  يف 
الطفـل، إال أنهـا أنقذتـه وأنقـذت ماين 

األطفـال حـول العـامل.
سـيتقدم  "كيـف  أصفـري  ويتسـاءل 
مغامـرة  هنـاك  يكـن  مل  إن  اإلنسـان 
جديـدة كل يـوم؟"، داعيًا إلعطـاء العلم 
فرصـة ملسـتقبل "ننقـذ فيـه املشـلولن 
ومـرىض الرسطـان والضمـور العضيل 
عـىل  وتعليقهـا  رؤوسـهم  بزراعـة 
أجسـاد سـليمة، بداًل من حـارض ال نرى 
فيـه إال قطـع الـرؤوس وتعليقهـا عـىل 

أسـوار املـدن".

سوريا بحاجة للعلماء
ويطمـح العـامل السـوري الشـاب، الـذي 
يعيـش يف اململكـة املتحدة منـذ طفولته، 
يف  التعليـم  مبسـتويات  االرتقـاء  إىل 
سـوريا، ويقـول لعنـب بلـدي "أنـا أحلم 
ومعـي الكثـري مـن العلـاء مـن أصـول 
سـورية أن نعيـد مكانـة التعليـم، لرفـع 
مسـتوى العلـوم والبحـث العلمـي فيهـا 
مبناهـج مواكبـة للعلـم الحديـث، نحلم.. 

ونتمنـى أن يتحقـق هـذا الحلـم".

قيس نزار أصفري، مواليد عام 1983، عامل سوري مقيم يف بريطانيا• 
حاصل عى ماجستري يف البيولوجيا التطورية من جامعة "أوكسفورد"• 
يعـّد لنيـل درجـة الدكتوراه مـن جامعة لنـدن اإلمرباطوريـة، يف تخصص • 

البيولوجيـا اإليثولوجيا العصبية
يعمـل محارضًا يف جامعة "كامربيدج" وضمن فريق يسـعى لتقديم املزيد • 

من األدلة العلمية لتفسـري كل ما يتعلق بسـلوك وظواهر الدمـاغ وتواصله 
مع الجسـد ضمن ما يسـمى بتطوير "الـذكاء االصطناعي".

في العام 1818 كتبت الروائية البريطانية، ماري شيلي، رواية الخيال العلمي الشهيرة التي نسجت فيها كائًنا 
بشرًيا من أجساد عّدة، بيد بطل القّصة "فرانكشتاين"، الذي كان يسعى إلى إيجاد "إكسير الحياة" وسبل 
العيش إلى ما ل نهاية، إّل أّن هذه المحاولة كانت نتيجتها تحّول "المسخ البشري" إلى نقمة تقتل صاحبها 

وتنتهي إلى الحتراق بالنار.

نبذة عن قيس أصفري

الشاب الروسي، فاليري سبيدينوروف، المتبرع في عملية زراعة الرأس )إنترنت(

https://www.enabbaladi.net/archives/141973
https://www.enabbaladi.net/archives/141973
https://www.enabbaladi.net/archives/141973
https://www.enabbaladi.net/archives/141973
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سوريون يقطعون البحر وصوًل إلى اليونان )إنترنت(

هجرة عكسية

سوريون أنهوا "حلم أوروبا" بالعودة

عنب بلدي - ر. ك.     

العميـد، شـابة سـورية خريجـة  منـار 
جامعة دمشـق قسـم العلـوم التطبيقية، 
غادرت دمشـق بعد أن عجـزت عن إيجاد 
فرصـة عمـل، وقـررت كغريهـا الهجـرة 
إىل أوروبـا لتتلقـى "اهتاًمـا علميًا"، إال 
أنهـا عادت إىل دمشـق بـ "خيبـة أمل”.

"تشديد إجراءات اللجوء دفعتنا 
للعودة" 

مطـار  عـرب  تركيـا  إىل  منـار  وصلـت 
بـريوت، وهناك اسـتقلت املركـب )البلم( 
مـع مجموعـة مـن املهاجريـن إىل جزر 
اليونـان، ومنهـا عـربوا غابـات أوروبـا 
سـريًا عىل األقـدام وصـواًل إىل النمسـا، 

   .2015 عـام  األول  ترشيـن  يف 
التـي  منـار،  إىل  بلـدي  عنـب  تحدثـت 
وصفـت الرحلـة بأنهـا "مرعبـة وخطرة 
عـىل  أوشـكوا  إنهـم  وقالـت  للغايـة"، 
الغـرق بعـد أن انفجر محـرك "البلم" يف 

. لبحر ا
يف  "الكامـب"  إىل  وصولهـا  وبعـد 
النمسـا، مل تجـد مكانًـا شـاغرًا لإلقامة، 
إعانًـا  األشـخاص هنـاك  أحـد  فوضـع 
عـىل "فيـس بـوك" يدعـو النمسـاوين 
السـتقبالها يف بيوتهـم، وبالفعـل أقامت 

لـدى عائلـة مكونـة مـن أم وابنتهـا.
إال أنهـم وبعـد شـهرين اعتـذروا وطلبوا 
منهـا مغادرة املنزل بسـبب قـدوم ضيفة 
لإلقامة عندهـم، واضطـرت لانتقال إىل 
عائلـة أخـرى، قالـت إنهـم أزعجوها ومل 

يعاملوهـا بطريقـة "لبقة".
الرئيـي  السـبب  أن  أشـارت منـار إىل 
الـذي دفعهـا للعـودة إىل سـوريا هـو 
عـدم حصولهـا عـىل املسـاعدات املالية، 
يف  اللجـوء  إجـراءات  تشـديد  بسـبب 
الفـرة التـي تقدمـت فيها بطلـب لجوء.
إذ شـهد مطلع عـام 2016 تقييـد الدول 
وتشـديد  اللجـوء،  لقوانـن  األوروبيـة 
االتفاقيـة  بعـد  حدودهـا  عـىل  الرقابـة 
التـي عقدها االتحـاد األورويب مع تركيا، 
يف آذار 2016، لوقـف تدفـق الاجئـن 

عـرب بحـر إيجة. 
تراجـع   كانـت  إنهـا  منـار  وقالـت 
الاجئـن أسـبوعيًا،  املنظـات ومراكـز 
وكل مـرة يقولـون لهـا إن اسـمها "غري 

بعـد". لديهـم  مسـجل 
املبالـغ  مـن  أعيـش  "كنـت  وأضافـت 
التـي ترسـلها يل أرسيت من سـوريا، إال 
أنـه وبسـبب فـرق العمـات بـن اللرية 
السـورية واليـورو، مل تسـتطع عائلتـي 
مواصلـة تحويل املـال"، فاضطـرت بعد 

أربعـة أشـهر إىل العـودة لسـوريا.

مخالفات باليورو.. والمساعدات "لم 
تكِف"

يعـاين الاجئـون يف الـدول األوروبيـة 
مـن "رصامـة" القوانـن واختافهـا عن 
ال  غالبًـا  إذ  بادهـم،  يف  السـائدة  تلـك 
الترفـات  لبعـض  انتباههـم  يعـريون 

األورويب. القانـون  يحرّمهـا  التـي 
يامـن الحمـوي ، الجـئ سـوري أثقلتـه 
املخالفـات يف أملانيـا، والتـي مل يسـتطع 
التعـود عليهـا بحسـب مـا قـال لعنـب 

. ي بلد
وصـل يامـن إىل أملانيا يف كانـون األول 
2015، ومل يسـتطع إكـال عامـه الثاين 
فيهـا، رغـم حصولـه عـىل إقامـة ملـدة 

سـنوات. ثاث 
وأشـار يامـن )19 عاًمـا( إىل أنـه واجه 
صعوبـات عـدة يف تعلـم اللغـة األملانية 
واالندمـاج باملجتمـع الجديـد، إال أن مـا 
عـدم  هـو  دمشـق  إىل  للعـودة  دفعـه 

قدرتـه عـىل املخالفـات التي كانـت تأتيه 
نتيجـة "جهلـه" بالقانـون األملـاين.

 800 بقيمـة  مخالفـة  عـىل  "حصلـُت 
يـورو ألين حّملـت أغنيـة عـىل هاتفـي 
املحمـول لديهـا حقـوق ملكيـة فكريـة، 
وهـو مـا ميثـل ضعـف املعونـات املالية 
التـي كنـت أحصل عليهـا شـهريًا”، قال 

. من يا

قوانين ألمانية "صارمة" لم تستثِن 
الالجئين  

عنـب بلـدي تواصلـت مـع عمر شـهاب، 
سـوري مطّلـع عـىل شـؤون الاجئـن 
يف أملانيـا، والـذي أوضـح أن القوانـن 
األملانيـة "صارمـة" فيا يتعلـق بحقوق 

النـرش وامللكيـة الفكريـة.
إذ تنـص املـادة رقـم 63.2 مـن القانون 
الجهـاز  عـن  والصـادرة  األملـاين، 
الترشيعـي بعـد آخر تعديل عـام 2002، 
إىل عـدم تسـاهل األحـكام مـع خروقات 
حقـوق امللكيـة الفكريـة للمؤلـف، مبـا 

املوسـيقي.  أو  األديب  التأليـف  فيهـا 
بـن  املـادة  بحسـب  الغرامـة  وتـراوح 
800 وخمسـة آالف يـورو، وقد تصل إىل 
العقوبـة بالسـجن بـن ثاثـة إىل سـتة 

. شهر أ
ريبـريغ،  يوليـا  طالبـت  جهتهـا،  مـن 
اختصاصيـة قانونية لدى مكتب شـؤون 
لوكالـة  حديثهـا  خـال  املسـتهلكن، 
األنبـاء األملانيـة )د.ب.أ( يف آذار 2016، 
بـرضورة تحذيـر الاجئـن مـن خروق 

امللكيـة الفكريـة قبـل تغرميهـم.
وأكـدت ريبـريغ إىل وجود حـاالت أُجرب 
فيهـا الجئـون عـىل دفـع غرامـات مالية 
بسـبب تبادل البيانات "غـري القانوين".
خـال  فرينـر،  هنينـغ  املحامـي  ولفـت 
أن  إىل  أيًضـا،  الوكالـة  مـع  حديثـه 
الاجئـن لـن يكونـوا معرضـن بذلـك 
لفقـدان إقاماتهـم، وسـيكتفي القانـون 

ماليًـا. بتغرميهـم 
وبحسـب إحصائيـات رشكة "أوسـتيو" 
األملانيـة للخدمـات واالستشـارات، فإن 
تُدفـع  يـورو،  مليـون   150 أكـر مـن 
سـنويًا، غرامـات خـرق حقـوق امللكية 

يف أملانيـا. 

"هاجس" لم الشمل يلقي بظالله على 
العودة

أهـم  بلـدي  لعنـب  ذكـر  شـهاب  عمـر 
األسـباب التي دفعت بعـض الاجئن إىل 
إلغـاء طلبـات لجوئهـم ومغـادرة أملانيا، 
وقـال إن أهمهـا "اإلقامة الثانويـة" التي 
اسـتحدثتها الحكومة األملانية للسـورين 

.2016 آذار  يف 
وهـي عبـارة عـن إقامة ملـدة سـنة قابلة 
للتجديـد، تشـرط عـىل الاجـئ العودة 
يف حـال انتهت الحـرب ببلـده، وال يحق 
للحاصـل عليها اسـتقدام عائلتـه وتقديم 

الشـمل. طلب مل 
وبحسـب عمـر، فـإن عـدًدا من الشـباب 
املتزوجـن مل يسـتطيعوا تـرك زوجاتهم 
وأطفالهـم، خاصًة أن نسـبة منهـم تركوا 

عوائلهـم يف تركيـا مبفردهم.
ومـن جهـة أخـرى، عـاىن بعـض حملة 
بهـم  االعـراف  عـدم  مـن  الشـهادات 
إيجـاد  وعـدم  األملانيـة  الجامعـات  يف 
يتوقعونـه،  كانـوا  الـذي  االهتـام 
البكالوريـا  شـهادة  أن  عمـر  وأوضـح 
أملانيـا،  يف  بهـا  معـرف  غـري  األديب 
وكذلـك بعـض الشـهادات الجامعية مثل 

غريهـا. واللغـات  الحقـوق 
األورويب  باملجتمـع  االندمـاج  عـن  أمـا 
السـورين  بعـض  يسـتطع  فلـم 
الخارجـن مـن بيئـات محافظـة التأقلم 
مـع مجتمـع قائم عـىل االنفتـاح وحرية 
بعضهـم  وفضـل  والعقيـدة،  الفكـر 
تربيـة أبنائهـم يف البيئـة التـي عاشـوا 

فيهـا حتـى وإن كانـت أقـل أمًنـا.

مبالغ مالية للراغبين بالعودة "طوًعا".. 
السوريون مستثنون

التـي  املفتـوح"  "البـاب  سياسـة  بعـد 
أنجيـا  األملانيـة  املستشـارة  اتبعتهـا 
توجهـت  الاجئـن،  تجـاه  مـريكل، 
بتحميـل  نحوهـا  االتهـام  أصابـع 
وتعريضهـا  اقتصاديـة  أعبـاًء  بادهـا 
لخطـر "اإلرهـاب"، مـا دفـع الحكومة 
ماليـة  مسـاعدات  برامـج  إطـاق  إىل 
نهايـة  يـورو،  مليـون   150 بقيمـة 
العـام املـايض، لتحفيـز الاجئـن عىل 

لبادهـم. "طوًعـا"  العـودة 

الجـئ  كل  مُينـح  الربنامـج،  ومبوجـب 
يزيـد عمـره عـن 12 عاًما، مبلـغ 1200 
يـورو، يف حال قرر سـحب طلـب لجوئه 

والعـودة إىل بـاده.
بينـا مينـح طالبـو اللجـوء الذين رفض 
يف  يـورو،   800 مبلـغ  لجوئهـم  طلـب 
حال قـرروا العـودة إىل بلدانهـم، وعدم 
الطعـن يف قـرار رفـض الطلـب خـال 

بها. املسـموح  املـدة 
إال أن يامـن الحمـوي أكد أنـه مل يحصل 
عـىل أي مبلغ أثنـاء عودته إىل سـوريا، 
لاجئـن  تُقـّدم  الحوافـز  هـذه  وأن 
البلقـان  دول  مـن  والقادمـن  األفغـان 

إفريقيـا. وشـال 

األملانيـة  الحكومـة  تحبـذ  ال  غالبًـا  إذ 
بسـبب  بلدهـم  إىل  السـورين  عـودة 
ومعظـم  هنـاك،  الدائـرة  النزاعـات 
إلغـاء  دون  منهـا  خرجـوا  العائديـن 
طلبـات لجوئهـم، وذلـك مـن املطارات 
األملانيـة إىل اليونـان ومنهـا ُهّربوا إىل 
تركيـا، ثـم إىل بـريوت ومـن بـريوت 

دمشـق. إىل  بـرًّا 

مجموعات في "فيس بوك" تحت 
عنوان "الهجرة العكسية"

الشـبكة  عـرب  بلـدي  عنـب  رصـدت 
مجموعـات  بـوك"  "فيـس  االجتاعيـة 
عـدة تقـدم نصائـح ومعلومـات حـول 
كيفيـة العـودة مـن أوروبـا إىل اليونان 
"كراجـات  مجموعـة  مثـل  تركيـا،  ثـم 
الهجـرة العكسـية" )وفيها مـا يزيد عن 
22 ألـف عضـو(، و"الهجـرة العكسـية 
وتركيـا"،  اليونـان  إىل  أوروبـا  مـن 

وغريهـا.
منشـورات  عـىل  اطاعنـا  وخـال 
عـن  عـدة  أشـخاص  عـرّب  املجموعـة 
رغبتهـم بالخـروج مـن أملانيـا، وباملقابل 
تسـاءل آخـرون عـن كيفيـة الوصول من 

أملانيـا. ثـم  اليونـان  إىل  تركيـا 
املجموعـات  يف  "مهربـون"  وعـرض 
مـن  لرحـات  تسـيريهم  عـن  إعانـات 
اليونـان إىل تركيـا، رغم تشـديد البلدين 

البحريـة. الحـدود  اإلجـراءات عـىل 
دامئًـا  املهربـن  إن  قـال  شـهاب  عمـر 
خارجـة  بحريـة  طرقًـا  يكتشـفون  مـا 
عـن الرقابـة، إال أنـه حـذر العائدين إىل 
دمشـق عـرب مطار بـريوت مـن احتجاز 

لهم. املطـار  أمـن 
العميـد،  منـار  مـع  حـدث  مـا  وهـذا 
والتـي لفتـت إىل أن أمـن مطـار بريوت 
احتجزهـا 48 سـاعة يف غرفـة مظلمـة، 
عـدم  مـن  التحقـق  ذريعـة  تحـت 
ثـم  إرهـايب"،  "عمـل  بـأي  ضلوعهـا 
نُقلـت يف باصات إىل الحدود السـورية 
والـذي  السـوري  األمـن  إىل  وُسـلّمت 
سـمح لهـا بدخـول األرايض السـورية، 

قالـت. حسـبا 
ووصـل إىل أرايض االتحـاد األورويب، 
يزيـد  مـا   ،2015 عـام  نهايـة  حتـى 
عـن 350 ألـف الجـئ سـوري تقدمـوا 
بطلبـات لجـوء فيهـا، حسـب إحصائية 
التابعـة  الاجئـن  شـؤون  مفوضيـة 

املتحـدة. لألمـم 
بالعـودة  البعـض  رغبـة  مـن  وبالرغـم 
منهـا، إال أن أعدادهـم التُقـارن بأولئـك 
الراغبـن بالخـروج مـن سـوريا والفرار 
واالقتصاديـة  األمنيـة  الظـروف  مـن 

املرديـة. واالجتاعيـة 

من سوريا إلى تركيا إلى أوروبا ومنها إلى سوريا، طريق بحري ترسخت معالمه في عقول بعض السوريين الفارين من الصراع، مدفوعين بأمل 
الحصول على شروط معيشية تضمن أمنهم ومستقبلهم. وبعد رحلة مكلفة تحّدوا فيها خطر الغرق في البحر، لم تكن "المغريات األوروبية" 

كفيلة بإقناع البعض للبقاء على أراضي التحاد األوروبي، مرجحين كفة العيش بظروف النزاع وتبعاته على كفة األمان.

كنت أعيش 
من المبالغ التي 

ترسلها لي أسرتي 
من سوريا، إل 

أنه وبسبب فرق 
العمالت بين الليرة 

السورية واليورو، 
لم تستطع 

عائلتي مواصلة 
تحويل المال

مجتمع
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ما الذي تعرفه عن  نبات

البابونج؟

البابونـج، أو الكاموميـل Camomile، واحـد مـن أقـدم 
األعشـاب التـي اسـتخدمها اإلنسـان طبيًـا منذ مـا يزيد 
عـىل خمسـة آالف عـام، وهـو نبـات عشـبي ينتمي إىل 
الفصيلـة الّنجميّـة، ينمـو الرتفـاع يراوح بـن 15 و40 
سـم، و يحمـل أزهاًرا بيضاء وسـطها أصفـر، ويزرع يف 

العامل. دول  معظـم 
ويوجـد نوعـان مـن البابونج يسـتحوذان عـىل الحصة 

األكـرب عامليًـا، وهـا النوعـان الرومـاين واألملاين:
البابونـج الرومـاين أو اإلنكليـزي: يتميـز بطعمه شـديد 
املـرارة، وهـذا النـوع معّمـر، فهـو يعيـش ألكـر مـن 

سـنتن، ويسـتعمل عـادة كالشـاي.
البابونـج األملـاين: وهـو النـوع األكـر شـيوًعا، وطعمه 
أكـر حـاوة، يعيـش حـوايل سـنة، ويسـتعمل منقوعه 

يف حـاالت صحيـة عديدة.
ويسـتخدم البابونـج يف كثـري مـن املجـاالت، كصناعـة 
بعـض أنـواع العطور )مثـل عطـر فهرنهايت الشـهري(، 
البهـارات، ويضـاف  الطبـخ كأحـد  كـا يسـتخدم يف 

أحيانًـا إىل الكوكتيـات والعصائـر.
إىل  باإلضافـة  طيـار،  زيـت  عـىل  البابونـج  ويحتـوي 
الفافونويـد،  ومركبـات  السيسـكويربن،  الكتونـات 
وأسـرات حمـض الكافيـك والفرييوليـك، والبولينات، ما 
يعطيـه الكثري من الخصائـص العاجيـة، وتركز معظم 
الفوائـد العاجيـة يف األزهـار، ويتم اسـتعال العشـبة 
املزهـرة كاملـة أو تسـتعمل أزهارهـا وحدهـا لألغـراض 

. لعاجية ا

الستخدامات الطبية
شـاي البابونـج لـه صفـات مهدئـة ومرخيـة لألعصاب، 
لـذا فهـو مفيـد للتخلص مـن القلـق واضطرابـات النوم 

واألرق.
منقـوع البابونـج يحتـوي عـىل مضـادات أكسـدة تفيد 
البـرشة، فهـي تطهـر الجلـد وترطبـه، وتحـارب حـب 
الشـباب، وتؤخـر ظهـور التجاعيد مع التقـدم يف العمر، 
كذلـك تفيـد يف عـاج الصدفيـة، واألكزميـا، وجـدري 
املـاء، والطفـح الجلـدي املرافق لفـوط األطفـال، إضافة 

إىل أن للبابونـج قـدرة عـىل تحفيـز التئـام الجـروح. 
ملنقـوع البابونـج فوائـد للشـعر، فهـو يزيـد مـن منوه 
وملعانـه، ويقي من تشـكل القـرشة ومن الجفـاف وحكة 

الفروة.
لشـاي البابونـج القـدرة عـىل زيـادة اسـرخاء عضات 
الجهـاز الهضمـي، ما يفيد لعـاج الغثيـان، واضطرابات 
املعـدة، وتخفيـف آالم البطن واملغص، ويسـاعد يف عاج 

اإلسـهال عنـد األطفال، ومغـص الرضيع.
يسـاعد تنـاول كوب من شـاي البابونج قبـل األكل بعرش 
دقائـق عـىل األقل عـىل زيـادة إنتـاج العصـارة املعدية، 

والتـي تسـاعد بدورهـا يف التنحيف وفقـدان الوزن.
تسـاعد املضمضـة بالبابونـج يف عـاج التهابـات اللثة، 

وتهيـج النسـيج املخاطـي للبلعوم.
يسـاهم البابونـج يف رفـع املناعـة ومقاومـة الجراثيـم 
والفريوسـات، فيخفـف أعراض نـزالت الربد، والسـعال، 
والتهـاب القصبـات الهوائيـة، وارتفاع القابليـة للعدوى.
يخفف شـاي البابونـج من تقلصـات عضـات الرحم ما 

الشـهرية. الدورة  آالم  يخفف 
غسـول مسـتخلص البابونج املـايّئ قد يسـاهم يف عاج 

النسـائية. االلتهابات 
مسـتخلصات البابونـج تحمـل تأثـريات مضـادة للخايا 

الرسطانيـة، مـا يسـاهم يف الوقايـة مـن الرسطان.

طرق التحضير
أزهـار  مـن  ملعقـة  بإضافـة  البابونـج  شـاي  يصنـع 
البابونـج لكـوب مـن املـاء املغـيل، ويـرك ملـدة تراوح 

بـن عـرشة إىل عرشيـن دقيقـة، قبـل تناولـه.
وعنـا يكـون غـري مفّضـل للـرشب ميكـن مزجـه مـع 
مرشوبـات أو مـواد غذائية أخـرى مع االحتفـاظ بفوائده 

لعديدة. ا
كذلـك يصنـع منقوع البابونـج بنفس طريقة الشـاي، ثم 
يسـتخدم لتطهري أي منطقة يف الجسـم، ويجـب االنتباه 
إىل عـدم غـيل البابونـج مـع املـاء يك ال نخـرس الزيوت 

فائدة. األكـر  الطيارة 
البابونـج  مـن  مصنوعـة  وكرميـات  مراهـم  وهنـاك 

األسـواق. يف  ومتوفـرة 

رسـم  عـى  باحثـون  يعكـف 
للقهـوة  الجينيـة  الخريطـة 
ملعرفـة  محاولـة  يف  العربيـة، 
أرسار مذاقهـا املميـز، وحايتها 
تغـري  وتأثـريات  األمـراض  مـن 

املسـتقبل. يف  املنـاخ 
وقال خـوان ميدرانو، أسـتاذ علم 
جامعـة  يف  الحيوانيـة  الوراثـة 
إنـه  دافيـس”،  “كاليفورنيـا- 
“عندمـا بدأنـا يف إجـراء أبحـاث 
عـى الـن، أدركنـا أنـه ال يحظى 

بـأي اهتـام”.
وأضـاف “مل تجـِر أبحـاث تذكـر 
الهندسـة  تكنولوجيـا  لتطبيـق 
محصـول  لتحسـن  الوراثيـة 
الن”، بحسـب وكالـة “رويرز”.

السـلع  أهـم  أحـد  أنهـا  ورغـم 
يعـرف  ال  العـامل،  يف  الزراعيـة 
أرسار  عـن  القليـل  إال  العلـاء 

العربيـة. القهـوة  فنجـان 
مـن  علـاء  بـدأ  اليـوم،  لكـن 
الخريطـة  رسـم  كاليفورنيـا 
وهـو  العـريب،  للـن  الجينيـة 
مـن   70% ميثـل  الـذي  النـوع 
بحسـب  العاملـي،  االسـتهاك 

“رويـرز”.
أن “الحمـض  وأوضـح ميدرانـو 
كتـاب  هـو   )DNA( النـووي 
فهـم  اسـتطعنا  فـإذا  الحيـاة، 
بالسـات  املرتبطـة  الجينـات 
وبالنوعيـة  وباإلنتـاج  املختلفـة 
والتكيـف مع ظـروف املناخ، فإن 

ملعارفنـا.” مضافـة  قيمـة  ذلـك 
أن  الجامعـي  األسـتاذ  واعتـرب 
املعرفـة يف هـذا املضار تسـاعد 
الـن  محصـول  حايـة  يف 
مـن تأثـريات تغـري املنـاخ ومـن 

األمـراض.
حديثـه  يف  ميدرانـو  وتابـع 
الخريطـة  رسـم  أهميـة  عـن 
الجينيـة للـن العـريب “ميكنـك 
التخلـص مـن اآلفـات واألمراض 
الطريقـة  ولكـن  بالكياويـات، 
األكـر إيجابيـة واسـتدامة هـي 
تحقيـق ذلـك مـن خـال زراعـة 
نبتـة مقاومـة لألمـراض، ملنـع 

األسـاس”. مـن  املشـكات 
تعتـرب الجزيـرة العربيـة واليمن 

املوطـن األصيل للقهـوة العربية، 
الخامـس  القـرن  يف  وانتقلـت 
هنـاك  ومـن  تركيـا،  إىل  عـر 
أخـذت طريقها إىل فينيسـيا عام 

.1645
إنكلـرا  إىل  القهـوة  انتقلـت 
عـام 1650، عـن طريـق تـريك 
الـذي  رويس”،  “باسـكا  يدعـى 
فتـح أول محـل قهوة يف شـارع 
“لومبـارد” يف مدينـة لنـدن، ثم 

العـامل. دول  يف  انتـرت 
يقـول باحثـون إن القهـوة اليـوم 
فمنهـا  أوصـاف،  بعـدة  تنعـت 
القهوة الركية، والقهوة اإليطالية، 
والقهوة األمريكية، لكنها جميعها 

باألصـل، قهـوة عربية.

تهاني مهدي

اإلنسـان كائـن اجتاعي بطبعـه، خلقـه الله تعاىل 
ليعيـش يف جاعـات يأخـذ منها ويعطيهـا، وليس 
ذلـك ملجـرد فطـرة خلقهـا الله فيـه، بـل ألن هناك 
العديـد مـن املهـارات التـي ال ميكـن أن يتعلمها أو 

يعلمهـا بـدون التواصل.
وقـد ال يغفل عنـا ما يحـدث لإلنسـان، عندما يرك 
للعيـش وحيـًدا، مـن أرضار عـىل صحته النفسـية 
والجسـدية، فوجـود العاقـات بـن النـاس وجـد 

إلسـعادهم وراحتهـم وليس لتعاسـتهم.
قـال تعـاىل “يـا أيها النـاس إنـا خلقناكم مـن ذكر 
إن  لتعارفـوا  وقبائـل  شـعوبًا  وجعلناكـم  وأنثـى 
أكرمكـم عند اللـه أتقاكـم”، وقال النبـي محمد “من 

كان يؤمـن باللـه واليـوم اآلخـر فليصـل رحمه".
ويف خطـوة ملسـاعدة األطفـال والتخفيـف عنهـم 
يف هـذه الظـروف الصعبة، مـن املهـم الحديث عن 
مهـارات التواصـل وأهميتهـا يف سـعينا للوصـول 
إىل الهـدف املطلوب، سـيا وأن قدرتنـا عىل تغيري 

الوقائـع مـن حولنـا محـدودة أو شـبه معدومة.
مـن  الطفـل  إليـه  يحتـاج  مـا  كل  يكـون  فقـد 
الراشـدين هـو أن يصغـوا لـه، فاإلصغـاء والفهـم 
املتبـادل وتشـجيعه عـىل التحـدث بحريـة كفيـل 
هـذه  يف  يفتقـده  الـذي  األمـان  الطفـل  بإعطـاء 
الظـروف، ويشـعره تدريجيًـا بقدرته عـىل التأقلم 
مـع األوضـاع الصعبـة ومواجهتهـا، فيكـّف عـن 
الشـعور بالوحـدة، وبثقـل األعبـاء التـي يحملهـا.
وتجدر اإلشـارة إىل أنـه عىل الذين يقومـون بتقديم 

الدعـم أن يقومـوا ببعض األمور البسـيطة واملهمة:
• تقبل مشاعر الطفل واحرامها.

تجاهلهـا.  مـن  بـداًل  األطفـال  مشـاعر  تسـمية   •

فبـداًل مـن أن تقـول لـه “الرجـال ال تبـيك”، يجب 
أن نسـتبدلها بعبـارة مثـل “إذن أنـت حزين وتبيك 

مـن أجل كـذا…”.
• االبتعاد عن أسلوب املحارضات والنصح.

إال أن اإلصغـاء لألطفـال قـد يكـون أحيانًـا صعبًـا 
الطفـل  يكـون  األحيـان  بعـض  ففـي  ومشوًشـا، 
مضطربًـا، أو أنـه ال يعـرف كيف يعـرب، وعىل هذا 
فـإن عـىل املنصـت معرفـة جوهـر تلـك املشـاعر 
وتحديـد ما يريـد أن يعـرب عنه الطفل، فالشـخص 
الـذي يسـتمع جيـًدا ويفهـم جيـًدا ينجـح يف نقل 

تفهمـه لهـذه املشـاعر إىل الطفـل.

أنواع التواصل المختلفة وأهميتها:
يختلـف األطفال فيـا بينهم بأسـاليبهم يف التعبري 
عـن مشـاعرهم، فعـىل الرغـم مـن أهميـة املحادثة 
يف التنفيـس وتكويـن الثقـة والقدرة عنـد الطفل، 
إال أن األطفـال يحتاجـون إىل فـرص أخـرى تتـاح 
أمامهـم السـتعادة صحتهـم النفسـية، وكل منهـم 

يختـار الطريقـة التي تناسـبه.
وتتلخـص أنـواع مهـارات التواصـل يف أي مهـارة 
متّكـن اإلنسـان من التفاعـل مع اآلخريـن وتوصيل 

رسـالته بشـكل واضـح ومفهوم.
وتنقسم إىل:

تواصـل لفظـي: أي تواصـل منطـوق، وال قيمـة له 
مـا مل يندمـج مـع أسـاليب التواصل غـري اللفظي. 
فمثـًا: ال قيمـة للـكام إذا كانـت نـربة الصـوت ال 

تتـاىش مـع مضمـون القول.
التواصـل غري اللفظـي: وهو عمليـة توصيل للفكرة 

بأسـاليب عديدة غري منطوقة كـ:
- نربة الصوت: 

تختلـف رسـالة املتحـدث باختـاف نـربة صوتـه 

مهـا كان مضمـون الـكام، فنربة الصـوت العالية 
توحـي للطفـل بـأن هـذا الشـخص غاضـب منـه، 
بينا نـربة الصـوت الدافئـة تعطي الطفل شـعوًرا 

باألمان.
• تعابري الوجه:

يجـب أن تتفـق تعابـري وجـه املنصت مع مـا يعرب 
عنـه الطفـل، فـإذا ابتسـم يف وجـه الطفـل وهـو 
يتحـدث عـن أمـر حزيـن، فسيشـعر الطفـل بعدم 

الفهم. األهميـة وسـوء 
كـا أنـه إذا بـدا عـىل املنصـت عامـات الضجـر 
التوقـف عـن  الطفـل إىل  والقلـق فذلـك سـيدفع 

الـكام.
• التواصل بالنظر: 

مـن املعـروف أن التواصـل البـري ينقـل العديد 
مـن املشـاعر واملعـاين للطـرف اآلخـر، وإن النظر 
يف عينـي الطفـل، إىل  حـد معن، يشـعره باهتام 
هـذا الرجـل به ومبـا يقولـه، كـا يتيـح للمنصت 

ماحظـة إن كان الطفـل حزيًنـا أو منزعًجـا.
• الدعابة والضحك:

ميكـن للدعابـة والضحك أن تسـاعد يف بنـاء عاقة 
ثقـة مـع الطفل إذا اسـتخدمت يف الوقت املناسـب. 
يكـون  أن  ميكـن  ذلـك  أن  وتحدثنـا  سـبق  فقـد 
مسـتهجًنا إذا كانـت بتوقيت يتناقض مع ما يشـعر 

الطفل. بـه 
وتتلخص أهمية التواصل يف أنه: 

• يقـدم دعـًا معنويًـا للطفـل وخاصة للـذي فقد 
. هله أ

• يوفر للطفل اإلحساس باألمان.
• يسـاعد الطفـل عـىل تكويـن الشـعور بالراحـة، 

وذلـك عندمـا يبـوح ألحـد مبـا يف قلبه.
• يساعد الطفل عىل التعامل مع التجارب املريرة.

التواصل مع األطفال وأهميته
خالل الظروف الصعبة

باحثون يعكفون على رسم الخريطة الجينية
للقهوة العربية

https://www.enabbaladi.net/archives/141907
https://www.enabbaladi.net/archives/141907
https://www.enabbaladi.net/archives/141933
https://www.enabbaladi.net/archives/141933
https://www.enabbaladi.net/archives/140748
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صـور"،  "بقايـا  جزأيهـا  بعـد 
مينـة  حنـا  يختتـم  و"املسـتنقع"، 
ثاثيـة سـريته الذاتيـة الروائيـة مع 
 360 يف  تقـع  والتـي  "القطـاف"، 
صفحة، صـدرت عـن دار اآلداب عام 

.1986
يف  توقـف  حيـث  مـن  متابًعـا 
الروايـة  مينـة  يبـدأ  "املسـتنقع"، 
مـع عـودة العائلـة لاذقيـة بعـد أن 
خـرست سـوريا لـواء اسـكندورن. 
ومواسـم  الزيتـون  مـزارع  لتكـون 
إحـدى  العائلـة يف  قطافـه وعمـل 
الروايـة  ألحـداث  سـاحة  املـزارع 

لهـا. وعنوانًـا 
وفيـا تحتفـظ صـورة األم يف هذا 
الجـزء بـذات النقـاء والهالـة التـي 
الجزأيـن  يف  مينـة  بهـا  أحاطهـا 
القـارئ  سـياحظ  السـابقن، 
"للقطـاف" فروًقـا يف لهجة الكاتب 
وطريقـة حديثـه عـن أبيـه، فـاألب 
بقايـا  يف  عنـه  يقـول  كان  الـذي 
صـور "ذاك الـذي مل يتقـن شـيًئا ال 
فضيلـة وال رذيلـة" نـراه يصفه يف 
القطـاف بقولـه "والـدي ال يعـرف 
بحـاًرا".  كان  الخـوف،  هـو  مـا 
ونجده يصـف مواقف شـهامته ضد 
عـن  ودفاعـه  "الشـوبايص"  ظلـم 
الفاحـن املّتهمن برسقـة الزيتون 

قبله. مـن 
يفـرّس بعـض النقـاد هـذا التحـّول 
يف موقـف حنـا مـن أبيـه، برغبتـه 
آخـر  انطبـاع جّيـد عنـه يف  بـرك 
أعـال ثاثيتـه، يعلّـل البعـض ذلك 
أختـه  السـتنكار  حنـا  باسـتجابة 
ومعاتبتهـا  "قدسـية"  الكبـرية 
والدهـم  عـن  كتبـه  ملـا  الشـديدة 
فيـا  السـابقن،  الجزأيـن  يف 
التسـع  السـنوات  أن  آخـرون  يـرى 
"القطـاف"،  كتابـة  بـن  الفاصلـة 
و"املسـتنقع" كانت السـبب بوقوع 
الكاتـب يف أخطاء من قبيـل التكرار 

والتناقـض.
بغـض النظـر عن السـبب فـإن هذا 
مـا  يف  أسـهم  والتناقـض  التكـرار 
مسـتوى  يف  انحـداًرا  النقـاد  يـراه 
الثاثيـة وتدمـريًا ملصداقيـة الروايّئ 
يف  أبـدع  التـي  األب  وشـخصية 
وصـف أبعادهـا باعتبـاره منوذًجـا 
يف  ليتحـول  األبـوي،  للتسـلط 

شـعبّي. بطـل  إىل  القطـاف 

اقتباسات
"اإلنسـان ال يكـون حرًّا مـن الخارج 
مـن  حـرًّا  يكـون  أن  عليـه  فقـط. 
الداخـل أّواًل، أن ميلـك مـن االعتـداد 
مـا يكفي لتـوازن الشـخصّية، ومن 
الزهـو مـا ينبغـي يك ال ينكرس أمام 

مصيبة”. أيـة 
"يقـال إن طلـب الحّريّة عـبء، لكّن 
عـبء  العبوديـة،  الخضـوع،  الـذّل، 
أكـرب، وصاحـب املبدأ ينهـض بعبء 
الحريـة بأيـرس مـّا ينهـض عديـم 

العبوديّة". بعـبء  املبـدأ 

كتاب

القطاف
لـ حنا مينة

منوعات

أطلقـت "تويـر" تطبيقها الجديد ملسـتخدمي اإلنرنت 
 6 Twitter Lite"، الخميـس  البطـيء "تويـر اليـت 

. ن نيسا
ووفـق مـا ترجمـت عنب بلـدي مـن مدونـة "توير"، 
فـإن "تطبيـق الويـب مخفـف ومخصـص ألصحـاب 

االتصـال البطـيء".
وأشـارت إىل أنه "يسـتهدف املسـتخدمن يف األسواق 
وأمريـكا  الهـادئ  واملحيـط  آسـيا  ضمـن  الناشـئة 
الاتينيـة وإفريقيـا، والذيـن يجربون تويـر ألول مرة 

عـىل أجهـزة الهاتـف الخاصـة بهم".
يـوم يسـتخدم  أكـدت يف مدونتهـا "كل  "تويـر" 
مايـن النـاس حـول العامل تويـر لرؤيـة األحداث 
العوائـق  العديـد مـن  اللحظيـة، ومـع ذلـك هنـاك 
اسـتخدام  وأبرزهـا  اسـتخدامه،  دون  تحـول  التـي 
الشـبكات املحمولـة البطيئـة، واشـراكات البيانـات 
عـىل  كافيـة  مسـاحة  وجـود  عـدم  أو  املكلفـة، 

أجهزتهـم".
ووفـق إحصائيـات الجمعيـة الدولية لشـبكات الهاتف 
املحمـول، وصـدرت نهاية العـام املايض، فإنـه مايزال 
%45 مـن األجهـزة املتصلـة باإلنرنـت، تحصـل عىل 

شـبكات الجيـل الثـاين البطيئة.
تُطـّور الرشكـة خدماتهـا بشـكل مسـتمر، إذ أتاحـت 
يف وقـت سـابق اسـتخدام املرفقـات اإلعاميـة، التـي 
ال تحسـب مـن ضمـن عـدد األحـرف املسـموحة، كـا 

وفّـرت ميـزة إعـادة املسـتخدم تغريـد تغريداتـه.
كـا رفعـت منـذ أيـام عـدد األحـرف يف الـردود عىل 
التغريـدات ضمن شـبكتها االجتاعية، وألغـت "التاغ" 

للـرد عـىل مسـتخدمن محددين.
ويوفـر التطبيـق الجديـد كافـة الخصائـص املتاحـة 
وقامئـة  اليـن"  "التايـم  كــ  العـادي،  التطبيـق  يف 
اإلشـعارات والتبويبـات والبحـث والرسـائل الخاصـة 
أكـرب  رسعـة  التطبيـق  مسـتخدمو  وغريها.ويُاحـظ 
يف التعامـل مـع القوائـم، ويـرى خـرباء تقنيـون أن 
"تويـر" تعمـل عـىل تسـويق تطبيقهـا، لـدى مـن 
ميلكـون أجهـزة متوسـطة املواصفـات وذات جـودة 

. منخفضـة
بـوك"،  "فيـس  توفـره  مـا  التطبيـق  ويُشـابه 
و"غوغـل"، التـي طرحت رسـميًا نسـخة تجريبية من 
تطبيـق "يوتيـوب غـو"، والـذي كشـف النقـاب عنه 

املـايض. أيلـول  يف 

"تويتر" تطلق 
تطبيًقا خاًصا 
بمستخدمي 

اإلنترنت البطيء

“صاروخ الفضاء” 
جديد “فيس بوك”

أضافـت رشكـة “فيس بـوك” رمـزًا جديًدا 
عـىل شـبكتها االجتاعيـة يظهـر كتبويب 
عىل شـكل “صـاروخ الفضـاء”، وذلك يف 
اختبـار مليـزة تتيـح للمسـتخدم خيـارات 

أكرب. تصفـح 
وبحسـب مـا ذكر موقـع “البوابـة العربية 
لألخبـار التقنيـة”، الثاثاء 4 نيسـان، فإن 
امليـزة الجديـدة تسـمح للمسـتخدم رؤيـة 
أبرز منشـورات الصفحـات التي ال يتابعها، 
وكذلـك رؤية منشـورات األشـخاص الذين 

ليسـوا ضمـن أصدقائه.
أعـىل  الرمـز  وضـع  الرشكـة  واختـارت 
األخبـار”  “آخـر  عامتـي  بـن  الصفحـة 

والفيديـو.
وتهـدف “فيس بـوك” من هـذه امليزة إىل 
عـرض الصفحـات التـي ميكن أن تناسـب 
إىل  قياًسـا  وذلـك  املسـتخدم،  اهتـام 

الصفحـات التـي سـجل إعجابـه بهـا.

وبـدأت الرشكـة باختبـار زر “الصاروخ” 
املسـتخدمن  بعـض  لـدى  أسـبوع  قبـل 
خـال  تعميمـه  يتـم  أن  عـىل  عشـوائيًا، 

املسـتخدمن. بقيـة  املقبلـة عـىل  األيـام 
وسـتتوفر هـذه امليـزة أيًضـا عـىل تطبيق 
الذكيـة  الهواتـف  يف  بـوك”  “فيـس 
.”IOS”التشـغيل “أندرويـد” و بنظامـي 

مـن جهتـه، قـال متحـدث باسـم “فيـس 
“البوابـة  موقـع  نـرشه  بيـان  يف  بـوك” 
العربيـة” إن الرشكـة تختـرب هـذه امليـزة 
بعـد أن وصلتهـا طلبـات من املسـتخدمن 
بأنهم يريدون طريقة سـهلة “الستكشـاف 

محتـوى جديـد مل يتصلـوا بـه بعد”.
وتنافـس “فيس بـوك” بهذه امليـزة تطبيق 
“أنسـتغرام” الـذي اعتمد منـذ بداياته زر 
عـىل  القائـم  )استكشـاف(،   ”Explore“
عـرض صـور وفيديوهات مـن صفحات ال 

املسـتخدم. يتابعها 

“فيـس  رشكـة  قّدمـت 
عـى  نصائـح  عـر  بـوك” 
شـبكتها االجتاعية، تسـاعد 
كشـف  يف  املسـتخدمن 

“الكاذبـة”. األخبـار 
ذكـرت  مـا  وبحسـب 
غارديـان”  “ذا  صحيفـة 
 6 الخميـس  الربيطانيـة، 
نيسـان، فـإن النصائح العر 
يف  كأداة  مرفقـة  سـتكون 
الرئيسـية  الصفحـة  أعـى 
اسـم  تحـت  للمسـتخدم، 
“نصائـح الكتشـاف األخبـار 
ثاثـة  وسرسـل  الكاذبـة”، 
تنبيهـات للمسـتخدم يومًيـا.

العناويـن  النصائـح  وتشـمل 
يف  واملشـكوك  املثـرية 
إىل  باإلضافـة  صحتهـا، 
املسـتخدم  تحّقـق  إمكانيـة 
مـن عناوين مرتبطـة بروابط 

الزائفـة.  ”URL“
إطـار  يف  الخطـوة  وتـأيت 
التواصـل  مواقـع  مسـاعي 
االجتاعـي ملحاربـة األخبـار 
عـن  “املزيفـة”،  واملعلومـات 
طريـق نـر ثقافـة القـرءاة 
واالطـاع قبل تصديـق الخرب.

آدم  قـال  جهتـه،  مـن 
الرئيـس  نائـب  موسـريي، 
املسـؤول عـن تغذيـة األخبار 
يف “فيس بـوك”، إن انتشـار 
“مشـكلة  الزائفـة  األخبـار 
كبـرية ونحـن ضدهـا”، وأكد 
أن رشكتـه تريـد أخذهـا عى 
محمـل الجد عـرب اتبـاع نهج 

الجوانـب. متعـدد 
هـذه  تجريـب  املقـرر  ومـن 
حـول  دولـة   14 يف  امليـزة، 
الواليـات  هـي  العـامل، 
وأملانيا،  املتحـدة، وبريطانيـا، 
والفلبن،  وإيطاليا،  وفرنسـا، 
وتايـوان،  وإندونيسـيا، 
والربازيـل،  وميامنـار، 
وكولومبيـا،  واملكسـيك، 

وكنـدا. واألرجنتـن، 
الربيطانيـة  الصحيفـة  لكـن 
قالـت إن الركة سـتنظر يف 
تفعيلهـا عى الصعيـد العاملي 

. يًبا قر
التـي  النصائـح  ومـن 
بـوك”  “فيـس  سريسـلها 
للمسـتخدم، بحسـب مـا ذكر 
العربيـة  “البوابـة  موقـع 

التقنيـة”: لألخبـار 

عشر نصائح من “فيس بوك”
لكشف األخبار الكاذبة

1 - كن مشككًا يف العناوين الجذابة
”URL“ 2 - ابحث بشـكل فعيل عن عناوين االرتباط

3 - تحقق من مصدر تثق به
4 - التأكد من التنسـيق وخلو الخرب من األخطاء اإلمائية

5 - التأكد من الصور املرافقة للخرب
6 - التأكـد من التواريخ الواردة يف الخرب

7 - البحـث عن دليل عى صحة الخرب
8 - البحـث عن تقارير أخرى حول نفس الخرب

9 - التحقق فيا إذا كان الخرب عبارة عن “مزحة” من قبل أحد األشـخاص
10 - التفكري يف األخبار املعروضة.
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تسالي

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

اآلراء الواردة في الجريدة ل تعبر بالضرورة عن رأي عنب بلدي

أفقي
نصف النصف -للمانعة. 1

مجموعة كبرية من الناس - أعلو. 2

من . 3 أمرييك  تنس  العب   - منار  نصف 

أصول إيرانية

متشابهة - كثري هطول املاء . 4

الطفولة . 5 مرحلة  تخطى   - )مبعرة(  سال 

- قرأ

6 . - العيون  يف  الرماد  رمي   - انتباهه  أثار 

نعم )مبعرة( 

ذرة من املادة فقدت أو اكتسبت الكرونًا - . 7

نصف مناص - حرف نصب 

هدم وسوى باألرض - تستحق الشفقة . 8

قارة - مل يعد يذكر . 9

ثالث . 10 سجل  سابق  سعودي  كرة  العب 

ضد  العامل  كأس  تاريخ  يف  هدف  أفضل 

بلجيكا 

عمودي
نجم التنس اإلسباين . 1

أسطورة التنس األملاين . 2

3 . - اإلنرنت  عىل  بحث  محرك   - ازدحم 

نصف واصل 

مبعنى - حرف للتأكيد عىل صحة رأي . 4

كّون شيئًا من املعدن - اختلف عن البقية . 5

- سال

لقبًا . 6  14 أمرييك معتزل حقق  تنس  العب 

يف تاريخه الريايض

دهن الطعام)معكوسة( - ال يحقق ما وعد . 7

به )معكوسة( 

العب تنس برازييل معتزل - سهولة. 8

بطلة كأس العامل يف كرة القدم 1990 . 9

لقب املنتخب املري لكرة القدم . 10

لعبة تتكون من 9 مربعات كبرية 3×3، و81 مربع صغري 9×9.

تكون بعض املربعات الصغرية معبأة باألرقام بدايًة،

وعىل الاعب إكال باقي املربعات باستخدام األرقام من 1 إىل 9، يف 

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

حلول العدد السابق

برشلونة 
يرفض هدية 
دربي مدريد 

سـتعود البطولـة العربيـة لألندية بثوبهـا الجديد 
اللجنـة  أعلنـت  أن  بعـد  العربيـة،  املاعـب  إىل 
لكـرة  العـريب  االتحـاد  يف  للبطولـة  املنظمـة 
ووضـع  املشـاركة  األنديـة  عقـد  اكتـال  القـدم 
وإبـرام  للبطولـة،  األخـرية  التنظيميـة  اللمسـات 
جميـع عقـود البـث والرعايـة مـن خـال املؤمتر 
التنظيمـي الثالـث الـذي عقـد الجمعة، 7 نيسـان 

القاهـرة. يف  الجـاري، 
ووصـل عـدد الفـرق املشـاركة يف البطولـة التـي 
 12 إىل  املقبـل مبـرص  20 حزيـران  سـتنطلق يف 

ناديًـا، تعتـرب مـن أبـرز األنديـة العربيـة.
وأشـار األمـن العـام لاتحـاد العريب لكـرة القدم، 
سـعيد جمعان، يف املؤمتـر التنظيمي الثـاين الذي 
كان يف آذار املـايض بالعاصمـة السـودانية، عـن 
كيفيـة تأهـل بعـض الفـرق تلقائًيـا إىل النهائيات 
بالقاهـرة، إذ تأهلـت أربعـة فـرق مـن قـارة آسـيا 
ومثلهـا مـن إفريقيـا، بينا خاضـت بقيـة األندية 
التصفيـات، حتـى أصبـح عـدد الفـرق سـتة لـكل 

. رة قا
وضعـت  االتحـاد  يف  التنفيذيـة  اللجنـة  وكانـت 
الفـرق  تتأهـل  إذ  البطولـة،  املشـاركة يف  معايـري 
التـي تحتـل اتحاداتهـا املراكـز األربعـة األوىل يف 

بطولة عربية 
بـ 12 فريًقا.. 

ومليونان 
ونصف

للبطل

شهد السبت 8 نيسان الجاري 
مباريات من العيار الثقيل 

ضمن منافسات الجولة 31 
من الليغا اإلسبانية، لم تنته 

عند دربي مدريد بل استمرت 
اإلثارة إلى مباراة السهرة 

عندما استضاف نادي ملقا 
برشلونة الساعي إلى معادلة 
نقاط الملكي المتصدر بعد 

تعثره أمام أتلتيكو.
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آسـيا وهـي السـعودية واإلمـارات واألردن وقطر، 
والسـبعة األوىل يف إفريقيـا وهـي الجزائر ومرص 
وتونـس واملغـرب وموريتانيـا وليبيـا والسـودان، 
 2016 حزيـران  لشـهر  الفيفـا  تصنيـف  حسـب 
التصفيـات، دون  الثـاين مـن  الـدور  إىل  تلقائًيـا 

خـوض مباريـات الـدور األول.
يف الـدور األول أقيمـت املباريات بـن األندية التي 
ترتيـب اتحاداتهـا مـن 5 إىل 12، عـن قارة آسـيا، 
بنظـام ذهـاب وإيـاب وخـروج املغلـوب، وتأهلت 
أربعـة فـرق من هـذا الـدور إىل الـدور الثـاين من 
التصفيـات، بينـا أقيمـت مباريـات الـدور األول 
عن قـارة إفريقيـا عى شـكل بطولة اسـتضافتها 
الصومـال نهايـة 2016، شـاركت فيهـا أنديـة من 
الصومـال وجيبـويت وجـزر القمـر، ليتأهـل نـاٍد 

فقط. واحـد 
يف الـدور الثـاين شـاركت مثانيـة أندية عـن قارة 
املباريـات  وأقيمـت  إفريقيـا  ومثلهـا عـن  آسـيا، 
أيًضـا،  وإيابًـا  ذهابًـا  املغلـوب  خـروج  بطريقـة 
لتتأهـل أربعـة أنديـة عـن كل قـارة إىل النهائيات.
وسـتجري البطولـة يف الفـرة مـن 20 حزيـران 
األهـيل  مبشـاركة  املقبلـن،  متـوز   5 وحتـى 
الجزائـري،  داي  وحسـن  مـرص،  مـن  والزمالـك 

املغـريب،  الرباطـي  والفتـح  التونـي،  والرجـي 
مـن  والهـال  والنـرص  السـوداين،  واملريـخ 
السـعودية، والعن اإلمـارايت، والفيصيل األردين، 

اللبنـاين. والعهـد  العراقـي،  الوسـط  ونفـط 
 وسـتجرى قرعـة البطولـة يف الثـاين مـن أيـار 
املقبل، و سـتوزع الفرق املشـاركة فيهـا عى ثاث 
مجموعـات، وتقام مباريـات املجموعة األوىل يف 

القاهـرة، والثانيـة والثالثة يف اإلسـكندرية.
وحول أسـباب اختيـار ناديي الزمالـك واألهيل من 
مـرص مًعـا، قال األمـن العـام لاتحـاد العريب إن 
الزمالـك هـو املتأهـل للنهائيـات بينـا األهيل هو 

. ملستضيف ا
كـا تشـارك السـعودية أيًضـا بفريقـن، النـرص 
املتأهـل، أمـا الهال فجـاء بديـًا عن اعتـذار قطر 
عـن املشـاركة، وبالتايل ال بـد للبديـل أن يكون من 
أعـى تصنيف التحـاد وطنـي عريب وهـو االتحاد 

السـعودي بالنسـبة آلسيا. 
ونصـف  مليونـن  عـن  تقـل  ال  البطولـة  جوائـز 
املليـون دوالر، وأكـد الجمعـان أن االتحـاد العريب 
لديـه رشكـة راعيـة لديهـا فكـرة عـا كان ومـا 
سـيكون، وقـد تحدث رئيـس الركة )صلـة( أمام 
املكتـب التنفيـذي لاتحـاد وقـدم رؤيتـه وطريقة 

دعـم بطـوالت االتحـاد العـريب، بعـد توقيـع عقد 
مـع االتحـاد ملـدة سـت سـنوات، قابلـة للتجديـد 
االتحـاد  رغبـة  عـى  يـدل  مـا  مثلهـا،  ألخـرى 

البطولـة بصـورة جيـدة. باسـتمرار 
وكشـفت تقاريـر صحفيـة سـعودية أن االتحاد 
اعـراف  عـى  الحصـول  مـن  اقـرب  العـريب 
بالبطولـة  "فيفـا"،  للعبـة  الـدويل  االتحـاد 
الحيـاة  صحيفـة  ونقلـت  لألنديـة،  العربيـة 
السـعودية عـن مصـادر وصفتهـا بأنهـا مطلعة 
قولهـا إن االتحـاد سـيجري تعديـات عـدة عى 
مـواد الئحـة تنظيـم البطولة تشـمل مسـاها، 
ال  الجغرافيـة،  املنطقـة  عـى  تعتمـد  بحيـث 
أن تكـون تحـت مظلـة املسـمى العرقـي فضـًا 
يف  األخـرى  اإلجرائيـة  التعديـات  بعـض  عـن 

موادهـا.
ويعتـرب االعـراف يف حـال حصوله نقطـة تحول 
تاريخية يف تاريـخ االتحاد العريب برئاسـة األمري 
تـريك بـن خالـد، الذي يسـعى منـذ توليه رئاسـة 
االتحـاد منذ ثاثـة أعـوام إىل إعادة الـروح له بعد 
توقفـه عن مارسـة أي نشـاط منذ حـوايل عر 

سنوات.
وسـتنقل مباريـات كأس العـرب 2017 أو بطولـة 

األنديـة العربيـة 2017، عـى قنـاة أون الرياضيـة 
وقنـاة أبـو ظبـي الرياضيـة عـى الهـواء مبارشة 
باملجـان دون دفـع قيمـة اشـراك شـهري، بعدما 
اسـتطاع رجـل األعال املـرصي أحمد أبو هشـيمة 
عـى  الحصـول  يف"،  يت  "أون  قنـوات  صاحـب 

حقـوق بـث جميـع مباريـات البطولة.
خـارج  مـن  املشـاركة  الفـرق  جميـع  سـتحصل 
مـرص عـى مبلـغ 25 ألـف دوالر لتحمـل نفقات 
مـن  يخـرج  فريـق  كل  يحصـل  بينـا  السـفر، 
وكل  دوالر،  ألـف   100 مبلـغ  عـى  األول  الـدور 
فريـق يخـرج من نصـف النهايئ عـى 200 ألف، 
ألـف، يف   600 الثـاين  املركـز  وسـينال صاحـب 
حـن ينال صاحـب اللقـب الجائـزة الكربى وهي 

دوالر. مليـون   2.5
اتحـاد  رئيـس  أبوريـدة،  أكـد هـاين  مـن جانبـه 
الكرة املـرصي، خال املؤمتـر، أن البطولـة العربية 
سـتعيد السـياحة العربية للباد من جديد، مشـريًا 
إىل أن بعـض الجاهـري مـن الـدول العربيـة بدأت 
بحجـز الفنـادق مـن اآلن، كـا لفـت إال أن شـعار 
يعـاين  الـذي  العـريب  الطفـل  البطولـة سـيكون 
الكثـري مـن املصاعب بسـبب الوضع غري املسـتقر 

يف البـاد العربيـة يف الوقـت الحـايل. 

بوعـوده  مدريـد  دريب  أوىف  فقـد 
يشء،  كل  جمعـت  مثـرية  مبـاراة  يف 
األهداف والفـرص الضائعـة إىل الدقائق 
مـن  أتلتيكـو  متكـن  فقـد  األخـرية، 
العـودة يف العـر دقائـق األخـرية مـن 
املبـاراة، عندما سـجل الفرنـي أنطوان 
غريزمـان التعـادل بعـد أن كان متأخـًرا 
برأسـية بيبـي، بينا مل تنجـح محاوالت 
للعـودة  ورفاقـه  رونالـدو  كريسـتيانو 
بنقطـة  انتهـت  التـي  املبـاراة  بنقـاط 

الفريقـن. لـكا  يتيمـة 
نتيجـة التعـادل يف الربنابيـو تصـب يف 
مـن  متكـن  الـذي  األتلتيكـو  مصلحـة 
بفـارق  متقدًمـا  الثالـث  املركـز  احتـال 
نـادي  منافسـيه  أقـرب  عـن  النقطـة 
إشـبيلية، بينـا كادت نقطة التعـادل أن 
تبعـد الريـال عـن بطولـة الـدوري لـوال 

الربسـا. اآلخـر  منافسـه  تعـر 
جاهـري  تابعـت  اآلخـر  الجانـب  عـى 
الـدوري اإلسـباين مباراة سـهرة السـبت 
التـي شـهدت فقـدان ثـاث نقـاط كانت 
مبثابـة بطولـة الـدوري لربشـلونة الذي 
أرض  يف  القـوى  منهـك  هزيـًا  ظهـر 
بخسـارة  منهـا  عـاد  عندمـا  األندلـس، 
بثنائيـة مقابـل ال يشء، وببطاقة حمراء 

للربازيـيل نيـار.
الهـدف األول لغرناطـة جـاء يف الدقيقة 
31 من العب برشـلونة السـابق سـاندرو 
ميـي  رفـاق  رد  بعدهـا  رامرييـز، 
بهجـوم مكثـف لتعديـل النتيجـة ولكـن 

بـاءت محاوالتهـم بالفشـل أمـام صمود 
كامينـي. الحـارس 

يكلـف  أن  الهجومـي  االندفـاع  وكاد 
برشـلونة العديـد مـن األهـداف لصالـح 
جـوين  البديـل  نجـح  أن  إىل  غرناطـة، 
يف إضافـة الهـدف الثـاين يف الدقيقـة 
الوقـت األصـيل للمبـاراة،  األخـرية مـن 
ليقيض عـى أحـام برشـلونة بالخروج 
بنقطـة عـى أقـل تقديـر مـن املبـاراة، 
ويفـوت عـى الكتـان فرصـة اسـتغال 

الريـال. تعـر 
بينـا متكـن ملقـا بـدوره مـن الهـروب 
املركـز  واحتالـه  الهبـوط  شـبح  مـن 

الرابـع عـر بــ 33 نقطـة.
وتجمـد رصيد الربسـا عنـد 69 نقطة يف 
املركـز الثـاين خلـف املليك الـذي يتصدر 
72 ولـه مبـاراة مؤجلـة  الليغـا برصيـد 

سـلتافيغو. أمام 
عـى  القويـة  املباريـات  هـذه  وتـأيت 
الصعيـد املحيل قبـل االسـتحقاق القاري 
املنتظـر الثاثـاء املقبـل، عندمـا يلتقـي 
الـدوري  يف  املتعـادل  مدريـد  ريـال 
اإلسـباين أمـام البافـاري بايـرن ميونخ، 
بينـا يواجـه يوفنتوس متصـدر الدوري 
اإليطـايل املنتـرص محلًيـا بهدفـن عـى 
كييفـو فريونا برشـلونة املنهـزم بهدفن 
النتائـج  سـتنعكس  فهـل  ملقـا،  مـن 
نصـف  مباريـات  نتائـج  عـى  املحليـة 
النهـايئ يف التشـامبيونزليغ أم لزعـاء 

إسـبانيا قـول آخـر.
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2017 نيســـان/أبريل   9 األحـــــــد 
السادســـة السنــــــــة   -  268 العـــــــــدد 

نظّـم عدد من أهايل وناشـطي مدينـة حلبجة يف 
إقليـم كردسـتان العراق، األربعاء 5 نيسـان، وقفة 
الـذي  الكيـاوي  بالهجـوم  تنديـًدا  احتجاجيـة، 
تعرضـت لـه مدينـة خـان شـيخون بريـف إدلب، 

4 نيسـان. الثاثاء 
أهـايل  مـن  عـدًدا  أن   ،”NRT“ قنـاة  وذكـرت 
“حلبجة” وناشـطن مـن املنظات املدنيـة فيها، 
بالهجـوم  مندديـن  احتجاجيـة،  وقفـة  نظمـوا 

شـيخون،  خـان  لـه  تعرضـت  الـذي  الكيـاوي 
وأسـفر عـن مقتل نحـو 100 مـدين وإصابة 400 

آخريـن.
وطالـب أهـايل املدينـة، دول العـامل، بالتدخل يف 
ضحيتـه  راح  الـذي  الهجـوم  واصفـن  سـوريا، 
أطفـال ونسـاء وكبـار يف السـن، بـ “العمـل الا 

إنسـاين”، بحسـب القنـاة.
ورفـع املحتجون الفتـات، تظهر صـوًرا من أحداث 

 ،1988 عـام  حلبجـة  عـى  الكيـاوي  القصـف 
عطًفـا عـى صـور التقطـت مـن خان شـيخون، 
لضحايـا ومصابن تعرضـوا للهجـوم الكياوي.
وتعرضت خان شـيخون لغارات جويـة بصواريخ 
تحمـل مواد سـامة، من قبـل طائـرة حربية قالت 
املراصـد العسـكرية إنها من طراز “سـوخوي 22” 

تابعة لقوات األسـد.
ورّجحـت منظمـة الصحة العامليـة، أن تكـون املواد 

األعصـاب  غـاز  هـي  الهجـوم،  يف  املسـتخدمة 
)سـارين(، وهو ما ذهبت إليه مديريـة صحة إدلب.

وكانـت مدينـة حلبجـة الكردية، تعرضـت يف 16 
اتهـم  الكياويـة،  بالغـازات  لقصـف   1988 آذار 
نظـام الرئيـس العراقـي األسـبق صـدام حسـن 
بتنفيـذه إبـان الحـرب العراقية- اإليرانيـة، ما أدى 
إىل مقتـل أكـر مـن 5500 من سـكانها بحسـب 

مصـادر متطابقـة.

“حلبجة”
تتعاطف مع ضحايا خان شيخون 
وتستذكر مأساتها

05-03
2015

نبيل الشربجي

أعلـن املديـر العـام للتعليـم املهنـي والفنـي يف 
وزارة الربيـة الركيـة، عثـان نـوري كـوالي، 
الثانويـات  لطـاب  شـهرية  منـح  تقديـم  عـن 

السـورين. املهنيـة 
 8 السـبت  األناضـول،  لوكالـة  كـوالي،  وقـال 
نيسـان، إن “الوزارة ستدفع املسـتحقات الخاصة 
بالتأمـن االجتاعـي، إضافـة إىل منـح شـهرية 
لطـاب ثانويـات التدريـب املهنـي مـن األتـراك 

والسـورين عـىل حـد سـواء”.
الركيـة  الربيـة  وزارة  أن  كـوالي  وأضـاف 

عـىل  الحصـول  إمكانيـة  للطـاب  "سـتوفر 
قـروض بـدون فوائـد، تصـل إىل 100 ألف لرية 
تركيـة )نحـو 26 ألـف دوالر(، يف حـال رغبـوا 
بتأسـيس أعالهـم الخاصـة بعـد تخرجهـم من 

املهنيـة”. الثانويـات 
ودعـا املسـؤول الـريك العائـات السـورية إىل 
“إرسـال أبنائهـا إىل الثانويـات املهنيـة والفنيـة 
تسـاعدهم  مهـن  وتعلـم  قدراتهـم  لتطويـر 
عـىل  أفضـل  مسـتقبل  بنـاء  مـن  ومتكنهـم 

واالجتاعـي”. املـادي  الصعيديـن 

وكانـت هيئة املنـح الركية فتحت املنح الدراسـية 
ماجسـتري،  )بكالوريـوس،  الجامعيـة  للمراحـل 
دكتـوراه( لعـام 2017، للطـاب السـورين ملدة 

كامل. شـهر 
ويوجـد نحـو 15 ألـف طالـب سـوري مسـجل 
يف الجامعـات الركيـة للعام الـدرايس 2016 – 

.2017
وحصـل ثاثـة آالف منهـم عـىل منـح دراسـية، 
وفـق تريـح سـابق لرئيـس مجلـس التعليـم 

العـايل، يكتـا سـاراتش.

تركيا تقدم منًحا شهرية
لطالب الثانويات المهنية السوريين

حصلت األملاسـة الزهريـة، واملعروفة باسـم "النجمة 
الزهريـة" عـى لقـب أغـى أملاسـة تبـاع يف مـزاد 

اإلطاق. علنـي عـى 
 71,2 بسـعر  نيسـان،   4 الثاثـاء،  األملاسـة  وبيعـت 
مليـون دوالر أمريـيك، يف  دار مـزاد "سـوزيب" يف 

هونكونـغ.
ورسـا املـزاد عـى واحد مـن بـن ثاثة عمـاء، وهو 
"تشـو تاي فـووك"، تاجر مجوهـرات، بعـد أن اتصل 
بـدار املـزاد وعرض أعى سـعر بـن منافسـيه، وفق 

املديـر التنفيـذي للمزاد "كفن تشـينغ".
"أبونهامير الزرقاء"

وحطمـت "النجمـة" الرقـم القيـايس السـابق لهـا، 
والذي سـجلته أملاسـة "أبونهامير الزرقاء" عن سـعر 
يبلـغ 57,5 مليـون دوالر، يف مـزاد "كرايسـت" يف 

أيـار املايض. "جنيـف" 
"النجمـة"، قطعت بـادئ األمر يف عـام 1999، وكان 
قـرياط،   132,5 الخـام  حالتهـا  يف  حجمهـا  يبلـغ 
مـن قبـل رشكـة "دي بـريز أفريقيـا"، أكـرب رشكات 

املجوهـرات العامليـة.
وأفـاد موقـع صحيفـة "تلغـراف" الربيطانيـة، وفق 
ترجمـة عنـب بلـدي، أن األملاسـة وصلت إىل شـكلها 
بعـد  "األخـاذة"  بتقطيعاتهـا  الحـايل،  البيضـوي 

سـنتن مـن العمـل عليهـا.
وكانـت "النجمـة" عرضـت للبيـع يف مـزاد "جنيف" 
مـن  مجوهـرات  صانـع  عـى  ورسـت   ،2013 عـام 
أنـه تعـر  إال  83 مليـون دوالر،  "نيويـورك" مببلـغ 

رشاؤهـا وبقيـت بحـوذة املـزاد.

"النجمة الزهرية".. 
أغلى ألماسة تباع
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