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ظنت أنهـا أنهت رسـالة األمومة املوكلـة إليها يف 
الحيـاة خـال أعوام عـدة قـررت بعدهـا تنفس 
الصعـداء واالكتفاء باإلرشاف عـى طريقة تربية 
أبنائهـا ألوالدهـم مـن بعيـد، وروايـة تجاربهـا 
يف عـامل الرتبيـة من منطلق "اسـأل مجـرب وال 
تسـأل حكيـم". إال أن الجـدة السـورية وجـدت 
نفسـها أقـرب مـا تتخيـل إىل تربيـة أحفادها، 
واضطـرت مرغمـة، ورمبا مبـلء إرادتهـا، دخول 
مضـار الرتبيـة من جديـد، عمليًـا ال نظريًا، يف 
ظـل انقـاب املشـهد السـوري عى واقـع األرس 

خـال سـنوات الحـرب يف البلد.

تبـدل يف املهـام كان واضًحـا يف حيـاة األرُس 
السـورية حـن أصبحت املـرأة معيـًا لعائلتها 
إىل جانـب زوجهـا أو يف ظـل غيابـه، واضعًة 
مهـام  تسـلمت  التـي  األوالد  جـدة  يف  ثقتهـا 
تربيتهـم باالعتـاد عـى خرباتهـا، متأكدة يف 
قـرارة نفسـها أن الجـدة سـتتوكل املهمـة عى 
أكمـل وجـه رغـم الخـاف بينهـا عـى طرق 

الرتبية.  تلـك 
السـورية،  األرسة  معـامل  أن  اعتبـار  وعـى 
القامئـة عـى الرجـل يف تأمـن مسـتلزماتها، 

... الزوجـة  دور  بـرز  تبدلـت مؤخـرًا حـن 
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عنب بلدي - خاص     

التنظيم يتوسع يف حلب وإدلب 
دخـل تنظيم "الدولـة" الحـدود اإلدارية 
ملحافظـة حلـب، بسـيطرته عـى قريـة 
"رسـم الجحـش"،  التـي تتبـع إداريًـا 
ملحافظـة حلـب ومنطقـة جبل سـمعان- 
كانـون   16 يف  الضـان،  تـل  ناحيـة 

الثـاين الجـاري.
وانسـحب التنظيم بالكامل مـن محافظة 
إطـار  2017، يف  حلـب، مطلـع متـوز 
معـارك ضـد قـوات األسـد يف املنطقـة، 
إال أنـه أعلن األسـبوع املـايض أرس وقتل 
عـرات العنـارص للنظـام قـرب مطـار 

العسـكري. الظهور  أبـو 
بينا جـاء تقدمه خـال األسـابيع القلية 
املاضيـة، إثـر سلسـلة مـن العمليات ضد 
مـن  انطاقًـا  الشـام"،  تحريـر  "هيئـة 
ريـف حـاة الرقـي، بعد حصـاره يف 
ثـاث قـرًى نهاية العـام املـايض، ليعود 
ويتمـدد وسـط اتهامـات لــ "الهيئـة" 
باالنسـحاب مـن مناطق واسـعة لصالح 

األسـد. التنظيـم وقوات 
وعـزت مصادر مـن "الهيئة" االنسـحاب 

مـن املنطقـة، يف حديث سـابق إىل عنب 
بلـدي، إىل "اقـرتاب العـدو من بلـدة أبو 
الظهـور مـن الجهـة الجنوبيـة، التي يف 
حـال سـيطر عليهـا سـيتمكن مـن قطع 
منطقـة  يف  املرابطـن  عـى  الطريـق 
الحـص"، التـي سـيطرت قـوات األسـد 

بالكامل. عليهـا 
مقاتلـو  إليهـا  وصـل  متقدمـة  نقـاط 
الفصيـل "الجهـادي"، كانـت معظمهـا 
بـن حـاة وإدلـب، أبرزهـا: طرفـاوي، 
أم  غزيلـة،  سـليجة،  الكبـرة،  مـدورة 
دريخـة،  أبـو  الخنـادق،  رسـم  رجـوم، 
ليتحـرك  جينـة،  عويجـان  الشـور،  تـل 
سـنجار  بلـدة  تخـوم  ويصـل  بعدهـا 
غـرب  تحركـه  بعـد  "االسـرتاتيجية"، 
منطقـة معاركـه وسـيطرته عـى قريـة 

الـراع. رجـم 
يف  التقـدم  "الدولـة"  تنظيـم  وحـاول 
تـل  باتجـاه  الجنـويب،  حلـب  ريـف 
الضـان، إال أنـه فشـل يف ظل توسـيع 
املنطقـة،  يف  سـيطرتها  األسـد  قـوات 
وحصـاره مع فصائـل أساسـها "تحرير 
مسـاحته  قـدرت  جيـب  يف  الشـام" 

مربـع. كيلومـرت   1100 بحـوايل 

مواجهات دير الزور تتجدد
وعقـب إعـان إنهـاء وجـود التنظيم يف 
املنطقـة الرقيـة لسـوريا، وفـق ما جاء 
عى لسـان قوات األسـد و"قوات سـوريا 
تتنـاوب  التـي  )قسـد(،  الدميقراطيـة" 
السـيطرة عـى املنطقـة، عـادت هجات 
ديـر  ريـف  األخـرة يف  التنظيـم ضـد 

لزور. ا
ورغـم اإلعـان عـن إنهـاء وجـوده، كان 
للتنظيـم نهايـة العـام املـايض مناطـق 
أولهـا  املنطقـة،  يف  لسـيطرته  تخضـع 
جيـب ميتـد غـريب املياديـن والبوكال، 
مربًعـا،  كيلومـرتًا   340 مسـاحة  عـى 
وثانيهـا جيـب آخـر بـن نقـاط قـوات 
األسـد و"قسـد"، مسـاحته حوايل 105 

مربعـة. كيلومـرتات 
الجيـب األكـرب لتنظيـم "الدولـة" امتـد 
عـى مسـاحة 400 كيلومرت مربـع، بدًءا 
من حدود محافظة الحسـكة شـااًل، إىل 
املنطقة الشـالية الرقية مـن البوكال، 
عـى طول الحدود السـورية مـع العراق.

وبـدأ التنظيـم بعمليـات عسـكرية تحت 
عنـوان "الثـأر للعفيفـات"، السـبت 20 
كانـون الثـاين، وفـق مـا ذكـرت وكالـة 

"أعـاق" التابعة له، واسـتهدفت غرانيج 
يف  رشقـي،  والبحـرة  البحـرة  وقريتـي 

ريـف ديـر الـزور الرقي.
يف  الجبهـات  فتـح  "قسـد"  وأكـدت 
"تشـهد  أنهـا  إىل  مشـرًة  املنطقـة، 
اشـتباكات قويـة بـن مقاتـي عاصفـة 
اإلرهـايب"،  داعـش  وتنظيـم  الجزيـرة 
الجهـة  يف  معـارك  فتحـه  إىل  إضافـة 
الشـالية الغربيـة ملدينة البوكـال، التي 

األسـد. قـوات  لسـيطرة  تخضـع 
وعزا قائـد مجلس دير الزور العسـكري، 
"أبـو خولـة الديـري"، هجـات التنظيم 
املكثفـة إىل أنه يحـاول تخفيف الرضبات 
من املناطـق الضعيفة، مشـرًا يف حديثه 
لعنب بلـدي، إىل أن "أعـداد مقاتليه عى 
الحـدود كبـرة وأعـداد املدنيـن أيًضـا 

كذلـك، وهذا يؤخـر تقدمنا".

تقدم للتنظيم جنوبي دمشق 
شـهدت مناطـق محاذية لنقاط سـيطرة 
التنظيم جنويب دمشـق، معارك اسـتطاع 
كان  املنطقـة،  يف  خالهـا  مـن  التقـدم 
آخرهـا إعانه السـبت 20 كانـون الثاين، 

السـيطرة عـى أجـزاء من حـي الزين.
واطلعـت عنـب بلـدي عـى العـدد 115 
نرتـه  الـذي  "النبـأ"،  صحيفـة  مـن 
مـن   19 الجمعـة  التنظيـم،  معرفـات 
الشـهر نفسـه، وقـال فيـه إنـه سـيطر 
عـى كازيـة "عـودة الخطيـب" واألبنية 
يف  تقدمـه  جانـب  إىل  بهـا،  املحيطـة 

الرمـوك. مخيـم 
فـإن  الصحيفـة،  نـرت  مـا  وبحسـب 
الهجـوم تركز عـى حي الزيـن، وتحديًدا 
املنطقـة الفاصلـة بـن بلـدة يلـدا وحي 
سـيارة  باسـتخدام  األسـود،  الحجـر 
محـور،  مـن  أكـر  واقتحـام  مفخخـة 
مـن  عنـارص  وأرس  مقتـل  إىل  مشـرًة 

الشـام". تحريـر  "هيئـة 
الرمـوك،  مخيـم  يف  املعـارك  وحـول 

قـال إنه سـيطر عـى مواقـع يف محور 
مسـجد "عبد القـادر الحسـيني"، وعى 
املدرسـة ومبنـى هيئة فلسـطن الخرية 

والروضـة.
حـن  بلـدي،  لعنـب  مصـادر  وقالـت 
الريجـة يف  إن منطقـة  املعـارك،  بـدأت 
مخيـم الرمـوك شـهدت مواجهـات بن 
"الهيئـة" والتنظيـم، دون تفاصيل حول 

الوضـع امليـداين.
ويسـيطر التنظيـم عى قرابـة %70 من 
مسـاحة مخيم الرموك، كـا يتمركز يف 
حي الحجـر األسـود )معقلـه الرئييس(، 
القـدم،  حـي  يف  العسـايل  ومنطقـة 
إضافـة إىل سـيطرته عى قسـم من حي 

التضامـن الدمشـقي.

مؤشرات للمرة األولى في القنيطرة
خالـد"  "جيـش  هجـات  إىل  إضافـة 
الخاطفـة واملتكـررة يف حـوض الرموك 
غـريب درعـا، ظهـرت مـؤرشات جديدة 
يف املنطقـة، بعد نر "أعاق" تسـجيًا 
األوىل  للمـرة  دخولهـا  أظهـر  مصـوًرا، 
القنيطـرة،  ملحافظـة  اإلداريـة  الحـدود 

الجمعـة 19 كانـون الثـاين.
التسـجيل،  واطلعـت عنـب بلـدي عـى 
متركـز  نقـاط  اسـتهداف  فيـه  وظهـر 
قريـة  يف  السـورية  املعارضـة  فصائـل 
أطـراف سـد  تقـع عـى  التـي  املقـرز، 
الرقـاد قرب حـوض الرمـوك، يف الجهة 
قريـة  ورشقـي  لـه،  الغربيـة  الشـالية 

للقنيطـرة. التابعـة  الجـوالن  صيـدا 
عـى  املعارضـة  فصائـل  تعلـق  ومل 
اسـتهدافها يف املنطقـة، التي ال يسـيطر 
"جيـش خالـد" ضمنها عـى أي جزء من 
املحافظـة، عـدا عـن انتشـاره يف قريتي 
جملـة وعابدين الحدوديتـن مع الجوالن 
املحتـل، إضافـة ملنطقـة القصـر وكويا 
جانـب  إىل  األردن،  مـع  الحـدود  عـى 

درعا. غـريب  نقاطـه 

عنب بلدي - خاص     

إدلـب  ريـف  يف  امليدانيـة  املعطيـات  تسـارعت 
وامليليشـيات  األسـد  قـوات  لصالـح  الرشقـي 
"أبـو  مطـار  عـى  وسـيطرت  لهـا،  املسـاندة 
املتفـق  "االسـراتيجي"،  العسـكري  الظهـور" 
كحـد  "أسـتانة7"،  اتفـاق  بنـود  ضمـن  عليـه 
للمناطـق التي تسـيطر عليها املعارضـة والنظام 
يف الشـال، السـبت 20 كانون الثـاين الجاري.

وبالسـيطرة عـى املطـار، انتقـل نفـوذ فصائل 
املعارضـة ملناطـق غـرب سـكة الحديـد )سـكة 
الحجـاز(، بعد خسـارتها ملسـاحات واسـعة يف 
ريـف حلـب الجنـويب وريـف حـاة الرشقـي، 
وأقبلـت عـى مواجهـات يف املنطقـة الفاصلـة 
دمشـق-  الـدويل  واألوتوسـراد  السـكة  بـن 

. حلب
وجـاء تقـدم قـوات األسـد بعـد السـيطرة عى 

غالبيـة مـدن وبلـدات ريف حلـب الجنـويب، ما 
قلـل املسـافة التـي تفصـل النظـام يف محـور 
خنـارص عن شـال رشقـي سـنجار إىل حوايل 
كيلومريـن، ما يعني أنـه مرصود ناريًـا، وقابل 
"الجيـش  جبهـات  عـى  عسـكري  ركـود  ذلـك 

الحـر" يف ريـف إدلـب الرشقي.
األهميـة  تقريرهـا  يف  بلـدي  عنـب  وتعـرض 
"االسراتيجية" التي يشـغلها يف الشال السوري.

أكرب قاعدة يف الشال.. هدف إيراين
يعتـرب املطـار ثاين أكـرب قواعد النظام السـوري 
يف الشـال السـوري، وسـيطرت عليـه فصائل 
املعارضـة يف أيلـول 2015، بعـد هجـوم قادتـه 
"جبهـة النـرة" سـابًقا و"الحـزب اإلسـامي 

الركستاين".
انتهـى  سـنتن،  منـذ  عليـه  السـيطرة  وعقـب 
الوجود العسـكري لقـوات األسـد يف املحافظة، 

عـدا بلـديت كفريـا والفوعـة، اللتـن ماتـزاالن 
تحـت سـيطرة ميليشـيات مـن سـكان املنطقة 

الله". وعنـارص مـن "حـزب 

وللمطار أهمية اسـراتيجية وعسـكرية، إذ يقع 
بـن محافظتـي إدلـب وحـاة، ويوجـد فيه 22 

مدرًجا.
يف حديـث لعنـب بلـدي، قـال املحلل العسـكري 
أحمـد حـادي، إن العمليـات العسـكرية باتجاه 
" أبـو الظهـور" هـدف إليـران، "إلقامـة قاعدة 
عـزان  جبـل  يف  قاعدتهـا  مـن  قريبـة  إمـداد 

جنـويب حلـب".
وبحسـب الواقـع امليـداين، تعني السـيطرة عى 
"أبـو الظهور" قطـع الطريـق ناريًا بـن حلب- 
دمشـق مـن نقطة رساقـب، أي مبسـافة حوايل 

كيلومرًا.  20
سـهلية،  ومحيطهـا  املطـار  منطقـة  وتعتـرب 
الجغرافيـا  مسـتوى  عـى  وترضيسـًيا 
عـى  يسـيطر  طـرف  أي  بإمـكان  العسـكرية 
يف  رساقـب  مدينـة  باتجـاه  التقـدم  املطـار 

سـاعة.  24 غضـون 

عادت المواجهات والمعارك ضد تنظيم "الدولة اإلسالمية" في سوريا إلى العلن، بعد تراجع نفوذ الفصيل "الجهادي"، إثر تقلص رقعة سيطرته 
الجغرافية على األرض في المنطقتين الشمالية والشرقية، والهدوء النسبي الذي شهدته مناطق انتشاره جنوبي دمشق. وتعرض عنب بلدي أربع 

مناطق شهدت معارك بمستويات مختلفة، بينما شهدت الجبهة الجنوبية من سوريا تحركات على مستوى فصيل "جيش خالد بن الوليد"، المتهم 
بمبايعته للتنظيم، والذي يعتبر ورقة بيده، كما أظهرت تغطية وكالة "أعماق" لكامل عملياته في حوض اليرموك غربي درعا.

ظهور للمرة األولى في القنيطرة

تنظيم "الدولة" يشعل أربع نقاط في سوريا 

"أبو الظهور" بيد األسد..
فصائل الشمال تنتقل إلى غرب السكة

تنظيم "الدولة اإلسالمية" شرقي سنجار بريف إدلب - 17 كانون الثاني 2018 )أعماق(

متوضع جغرايف مهم
يبعد مطار "أبو الظهور" 50 كيلومرًا 

عن مدينة إدلب، و50 كيلومرًا عن 
مدينة حلب، و36 كيلومرًا عن منطقة 

خنارص، وتفصله 30 كيلومرًا عن 
رساقب و37 كيلومرًا عن وادي الضيف، 

وتبلغ مساحته بشكل تقريبي مثانية 
كيلومرات مربعة.

تعرض لعدة هجات يف السنوات 
األوىل للثورة السورية، ومتت السيطرة 

عليه بعد سيطرة الفصائل عى وادي 
الضيف ومعسكر الحامدية.
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عنب بلدي - ضياء عودة 

يف  العسـكرية  التحـركات  تتسـارع 
مدينـة عفريـن شـايل حلـب،  محيـط 
ببـدء  الحاسـم  الـرتيك  القـرار  بعـد 
املعركـة ضـد "وحـدات حاية الشـعب" 
)الكرديـة( التـي تسـيطر عليهـا، ليغدو 
مشـهد الحـدود الشـالية الغربيـة مـن 
سـوريا فواتر سياسية وعسـكرية تقبل 
املقبلـة،  األيـام  أنقـرة يف  دفعهـا  عـى 
فالسـيطرة عـى أي منطقـة يف سـوريا 
أن يكـون  الحـايل ال ميكـن  الوقـت  يف 
دون مقابـل يف دائرة الرهانـات الدولية.

آخـر التريحات الخاصـة بعفرين كانت 
للرئيـس الرتيك، رجـب طيـب أردوغان، 
األرض  عـى  بـدأت  املعركـة  إن  وقـال 
وستسـتمر إىل مدينـة منبح وصـواًل إىل 
الحـدود العراقيـة، وتحـدث عـن حايـة 
األمـن القومي لرتكيـا من جهـة الريط 
الحـدودي مـع سـوريا، والـذي ال ميكن 
املراهنـة  أو  فيـه  التدخـل  طـرف  ألي 
عليـه، وتبعها غـارات جوية عـى مواقع 

الوحـدات ألول مـرة منـذ سـنوات.

عـن  التطـورات  هـذه  فصـل  ميكـن  ال 
فيـا  تركيـا  بيـد  الخيـارات  انحسـار 
يخـص امللـف السـوري، والـذي عززهـا 
التشـتت واالنقسـام الكبر بن الجانبن، 
الـرويس من جهـة، واألمريـي من جهة 
كاعـب  نفسـه  فـرض  الـذي  أخـرى، 
أسـايس مـن جديـد باإلعان عن تسـليح 
30 ألـف عنـر بقيـادة "قوات سـوريا 
الدميقراطيـة" )قسـد( والتـي تصنفهـا 

تركيـا إرهابيـة.
ومـع إرصار وتأكيـد تركيـا عـى دخول 
املعركـة بجديـة، تطـرح التسـاؤالت عن 
الناحيـة  إمكانيـة نجاحهـا، سـواء مـن 
فيهـا عفريـن  والتـي تـربز  العسـكرية 
كمنطقـة جبليـة مـن غـر املمكـن إنهاء 
ملفهـا برسعـة، أو من الناحية السياسـية 

تركيـا يف  املرتبطـة مبناطـق وضعتهـا 
الكفـة األخـرى وتسـتعد للتخـي عنهـا 

كثمـن لخـروج الكـرد.

عملية جراحية على السطح 
مل توفـر تركيـا أي نـوع مـن األسـلحة 
إال  متتلكهـا  التـي  االسـرتاتيجية 
واسـتقدمتها إىل حدودهـا مـع عفريـن، 
بينهـا املدفعية الثقيلة والدبابـات الثقيلة، 
عدا عـن منظومـة للدفاع الجـوي ونظام 
"قايي" لألمـن الحدودي املـزود بأجهزة 
استشـعار إلكرتونية متطـورة، والذي تم 
نـره عـى الحـدود بـن واليـة هاتاي 

الرتكيـة، ومدينـة عفريـن.
بالعـودة إىل معلومـات نرتهـا صحيفة 
 2017 أواخـر  الرتكيـة،  شـفق"  "ينـي 
الـرتيك  الجيـش  يخطـط  املـايض، 
رئيسـية،  محـاور  ثاثـة  مـن  للدخـول 
ليسـيطر عـى منطقـة متتـد عـى طول 
85 كيلومرتًا، وعمق 35 كيلومرتًا، شـال 
محافظـة حلـب، وهـو يخطط لتشـكيل 
ممٍر عسـكري بـدًءا من دارة عـزة- قلعة 
سـمعان رشقًـا، وصواًل إىل خربـة الجوز 
غربًـا، كـا يخطـط للدخـول مـن حدود 
واليـة هاتاي جنـويب تركيا، وصـواًل إىل 
سـهل الغـاب يف ريـف حـاة الغـريب، 

عـى عمـق 35 كيلومـرتًا.
ووفـق املعلومـات التـي حصلـت عليهـا 
عسـكرية،  مصـادر  مـن  بلـدي  عنـب 
فـإن تركيـا قـد تدخل مـن طريـق أطمة 
وصـواًل إىل بلدة دارة عـزة وجبل بركات، 

حلب. غـرب 
من املمكـن وصف املعركة بــ "املعقدة"، 
السياسـية  الظـروف  فرضتهـا  حيـث 
والعسـكرية عـى تركيا بشـكل مفاجئ، 
لكـن ومـع ذلـك ميسـك الجيـش الرتيك 
التـي قـد تقلـل نسـبة  األوراق  ببعـض 

الخسـائر عـى كافـة املسـتويات.
العقيـد  العسـكري،  املحلـل  يعتقـد  وال 
الركـن خالـد املطلـق، أن تركيـا أو غرها 
سـتدخل إىل عفرين، بل سـيتم تطويقها 
الكرديـة  الوحـدات  عـى  والضغـط 
لانسـحاب منها وفـق اتفاق مـن املمكن 
أن يشـمل تسـليم مناطـق يسـيطر عليها 
"الجيـش الحـر" كـا تـم تسـليم حلب.

وقـال املطلـق لعنـب بلـدي إن النتيجـة 
النهائيـة لعمليـة عفريـن وصـل مناطق 
اإلدلبـي  الريـف  مـع  الفـرات"  "درع 
والحلبـي، مضيًفـا أن املعركـة باختصار 
سـتكون يف قطـع جميـع طـرق اإلمداد 

عـن عفريـن.
لـن  تركيـا  فـإن  نظـره،  وبوجهـة 
السـوري،  الوحـل  يف  وتنزلـق  تغامـر 
لتحقيـق  الفـرات"  "درع  وستسـتخدم 
مصالحهـا االسـرتاتيجية، بينهـا املعركـة 

الحاليـة.
وأكـد املحلـل العسـكري، العقيـد أديـب 
معتـربًا  املطلـق،  عليـوي، عـى حديـث 
أن موضـوع املعركـة ليـس جديـًدا، وبدأ 
"أسـتانة7"،  اتفـاق  عقـب  أشـهر  منـذ 
الـذي نـص عـى ضـم محافظـة إدلـب 
إىل مناطـق "تخفيـف التوتـر"، ونرت 

مبوجبـه ثـاث نقـاط تركيـة يف محيط 
عفريـن يف دارة عـزة، غـريب حلـب.

وأوضـح لعنب بلـدي أن املوضـوع حاليًا 
هـو لعبـة دوليـة، والجيـش الـرتيك لن 
يجتـاح عفريـن، بل هـي عمليـة جراحية 
لطـرد الوحـدات خـارج املنطقـة، وذلـك 
الرتكيـة  العسـكرية  الفـرق  مـن خـال 
الخاصـة )كومونـدوس(، التـي قـد تتبع 
أسـاليب عسـكرية بعيـدة عـن االقتحـام 

وأقـرب إىل اإلغـارة.

روسيا وأمريكا تراقبان عن كثب  
عـى خـاف املوقـف الفاعل والجـاد فيا 
يخص امللف السـوري، والوجود األسـايس 
يف كل تطـور عسـكري وسـيايس، اعترب 
األمريـي  املوقـف  أن  عليـوي  العقيـد 
والـرويس غر جـاد حول املعركـة الرتكية 
عـن  أمريـكا  تخلـت  إذ  عفريـن،  عـى 
املقاتلـن الكرد يف املدينـة عرب تريحات 
للتحالـف الـدويل، اسـتثنى منهـا عفرين 
تنظيـم  ضـد  العسـكرية  عملياتـه  مـن 

اإلسـامية". "الدولـة 
وأشـار املتحدث باسـم التحالـف الدويل، 
الثـاين  كانـون   18 يف  ديلـون،  ريـان 
الجـاري، إىل أن مدينـة عفريـن شـايل 
سـوريا ال تدخـل ضمـن مجـال عمليات 

التحالـف التـي تقودها الواليـات املتحدة 
األمريكيـة ضد تنظيـم "الدولـة"، مؤكًدا 
أن واشـنطن لـن تدعـم عنـارص وحدات 
شـايل  عفريـن  يف  الكرديـة  الشـعب 
سـوريا، يف حـال قيـام تركيـا بعمليـة 

عسـكرية يف املنطقـة.
بينـا اقترت روسـيا عـى تريحات 
غـر مرتبطـة بالواقع عـى األرض كنفي 
االنسـحاب مـن املدينـة مثـًا، أو التوقع 
نهـايئ،  بشـكل  باملعركـة  البـدء  بعـدم 
األركان  هيئـة  لرئيـس  زيـارة  ورافقهـا 
روسـيا،  إىل  آكار،  خلـويص  الرتكيـة، 
الـرويس  نظـره  مـع  خالهـا  بحـث 
بحضـور رئيـس االسـتخبارات الـرتيك، 
هـاكان فيـدان، القضايا األمنيـة اإلقليمية 
وآخـر التطـورات يف سـوريا ومسـاري 

و"جنيـف". "أسـتانة" 
بالتحـرك  الرتاجـع  محللـون  وربـط 
والتنسـيق بـن تركيـا وروسـيا وإيران، 
وسـط غمـوض يف مـآالت الوضـع عى 

عفريـن. يف  األرض 
املاضيـة  األيـام  يف  تركيـا  وحاولـت 
روسـيا،  مـع  تقاربهـا  مـن  االسـتفادة 
وخاصـة يف "أسـتانة"، للحصـول عـى 
صك السـيطرة عـى مدينـة عفرين، كا 
هـو الحـال بالنسـبة ملناطق ريـف حلب 
ملدينـة  بديـًا  كانـت  والتـي  الشـايل، 
فصائـل  منهـا  انسـحبت  التـي  حلـب، 
تركيـة-  بصفقـة  السـورية  املعارضـة 

روسـية.
مؤمتـر  يف  الكـردي  الوجـود  أن  إال 
"الحـوار الوطني" يف "سـوتيش"، وما 
رافقـه من هجـوم مفاجئ عـى محافظة 
إدلـب، دفـع تركيـا لبـدء معركـة عفرين 
بعيـًدا عـن أي توافقـات دوليـة سـابقة، 

وهـو مـا عرفته روسـيا.

"الجيش الحر" رأس الحربة على األرض
مل تكـن الخطوات املتسـارعة التي خصت 
األشـهر  يف  الحـر"  "الجيـش  فصائـل 
املاضيـة عـن عبـث، بـل كانـت ضمـن 
املعركـة،  مـن  الرئيسـية  التحضـرات 
وعمليـة التنظيم ضمـن ثاثـة فيالق من 

شـأنها تسـهيل القيادة الرتكيـة لها عى 
األرض.

وبحسـب مصادر عسـكرية من "الجيش 
الحـر"، قالـت لعنـب بلـدي إن الفصائل 
ألـف   20 بنحـو  ستشـارك  العسـكرية 
عنـر يف معركـة عفريـن، والتي تضع 
يف أول أهدافهـا فتـح ممـر بـن ريـف 
حلـب الشـايل وإدلب مـن بوابـة ريف 

الغريب. حلـب 
وقالـت إن الفصائـل أُبلغـت مـن الجانب 
الـرتيك أن الفـرتة الزمنيـة للمعركة غر 
عـى  يجـري  مـا  إىل  محـددة، مشـرًة 
األرض متهيـد وعمليـات صـد ورد فقط.

ومـن املتوقـع بحسـب املصـادر، أن يبدأ 
االقتحام بشـكل مركـز من املناطـق التي 
سـيطرت عليها القـوات الكرديـة مؤخرًا، 
عـى  دقنـة،  وعـن  رفعـت  تـل  بينهـا 
أن يقابلهـا عمـل عسـكري مـن املحـور 

الغـريب للمدينـة.
وسـيطرت "قوات سـوريا الدميقراطية" 
)قسـد( عـى تل رفعـت، يف 15 شـباط 
فصائـل  ضـد  هجـوم  بعـد   ،2016
املعارضـة السـورية، تزامًنـا مـع معارك 

جـرت بـن األخـرة وقـوات األسـد.
تـل  قبـل  "قسـد"  تقدمـت  وحينهـا 
رفعـت إىل مدينتـي منغ وعـن دقنة يف 
املنطقـة، محاولـة الوصـول إىل مدينـة 
اعـزاز، وهـذا مـا مل تسـتطع تحقيقـه.

نائـب  العفيـيس،  هيثـم  العقيـد  وقـال 
رئيـس هيئـة األركان، يف حديث إىل عنب 
بلـدي، إن الفصائل ستشـارك يف العملية 
العسـكرية، مؤكـًدا أن فتـح الطريق بن 
ريف حلـب وإدلب هـو األولويـة مبدئيًا، 
دون إعطـاء أي تفاصيـل إضافية سـوى 
التأكيـد عى موعـد التحرك عـى األرض 

مسـاء السـبت 20 كانـون الثاين.
فـإن  العسـكرية،  املصـادر  وبحسـب 
خطـوط االشـتباك الحالية بـن الفصائل 
و"الوحـدات" الكرديـة، متتـد عى طول 

كيلومـرتًا.  40
الفصائـل  نقـل  "عمليـة  أن  وأوضحـت 
سـتكون إىل مناطق ومواقع اسـرتاتيجية 
أكـر أهميـة عى املسـتوى العسـكري".

الأعتقد أن
 تركيا أو غيرها سيدخل 

إلى عفرين، بل سيتم 
تطويقها والضغط 

على الوحدات الكردية 
لالنسحاب منها وفق 
اتفاق ممكن يشمل 
تسليم مناطق يسيطر 

عليها "الجيش الحر" كما 
تم تسليم حلب

)getty image( - عناصر من الجيش التركي فوق عربة عسكرية على الحدود السورية التركية

خريطة تقدم القوات التركية  وقوات المعارضة  باتجاه مدينة عفرين )تعديل عنب بلدي(

معركة "حصار ال اقتحام"  

فاتورتان قد تدفعهما تركيا في عفرين

عفرين شمال حلب

غرب حلب
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إدلب - طارق أبو زياد

وقفنـا عنـد بائـع محروقـات يف وسـط 
املخيـم وسـألناه، فأجـاب "متـيش عى 
بعدهـا  مـرت،   200 الرئيـيس  الطريـق 
إىل اليمـن بطريـق فرعـي تجـد أزقـة، 
الثاين عى اليسـار والخيمـة األوىل عى 

اليمـن، نـادي يا حسـن يخـرج".
وسـط  كامـه  املحروقـات  بائـع  أنهـى 
دهشـتنا، فعن أي طرقـات يتحدث ونحن 
أراٍض زراعيـة ال  يف مخيـم بنـي عـى 
يوجـد فيهـا إال الـرتاب. توجهنا بحسـب 
مـا أخربنـا البائـع وفعـًا كان الوصـف 
دقيًقـا، كأنـك تسـر يف مدينـة منظمـة 
ومرتبـة فينتـر الباعـة بأشـكالهم عى 
طـول الطريق الرئييس، مشـكلن سـوقًا 
للمخيـم، الـذي حمل اسـم "عطشـان"، 

بلـدة  أهـايل  وهـم  لقاطنيـه،  نسـبة 
عطشـان بريـف حـاة الشـايل.

املخيم تحّول إىل مدينة صغرة 
حسـن حـادي، وهـو نـازح مـن ريف 
حـاة إىل املخيات الحدوديـة مع تركيا، 
تحـدث لعنـب بلـدي عـن مراحـل تحّول 
املخيـم طيلة السـنوات السـابقة، فهو من 

النازحن، حسـب قوله. أوائـل 
"عندمـا وصلنـا إىل هنـا كانـت املنطقة 
عـن  عبـارة  النـاس،  مـن  خاليـة  شـبه 
أراٍض زراعيـة كأي أراٍض أخـرى، وبدأنا 
بنصـب الخيـام التي ال تتجـاوز املئة، كنا 
نتعامـل مـع كل يشء عـى أنـه مؤقـت، 

فلـم ننصـب الخيم جيـًدا".
"عـادي اتركها هكـذا، هي أيـام ونعود.. 
كنـا نقـول ألنفسـنا، لكن تطـور الوضع 
وتحّولـت األيـام القليلـة إىل أشـهر ثـم 

سـنوات"، يقـول حـادي، مضيًفـا "مل 
تعد هـذه الخيـام تكفـي، وأصبـح لزاًما 
إعـادة ترتيبهـا، ورويـًدا رويـًدا امتـألت 
تتزايـد  األعـداد  بهـا، وأصبحـت  األرض 
باسـتمرار، وتحـول املخيـم إىل مخيات 

بالنازحن". واكتـظ  كبـرة 

أسواق المخيم
رسعـان مـا جعلـت مسـتلزمات الحيـاة 
التـي تؤّمنهـا األسـواق يف بلـدة أطمـة، 
البعيـدة نسـبيًا عن سـكان املخيـم، فكرة 
افتتـاح دكان صغـر مقبولة، وفعـًا بدأ 
األمـر بدكاكـن مـن خيـام أيًضـا تقـدم 

خدماتهـا البسـيطة للنازحـن.
وتطـور األمـر بهـا حتـى تحولـت مـن 
تجاريـة  محـات  إىل  البقالـة،  دكاكـن 
سـوقًا  وشـكلت  املسـتلزمات،  كل  فيهـا 

تجاريًـا متكامـًا يف املخيـات، ومل يعد 
هناك حاجـة لذهاب النازحـن إىل أطمة.

"نسينا حق العودة"
عـاد الحسـن، نازح مـن منطقـة الغاب 
بريـف حـاة، ويف خيمته التـي تحولت 
إىل شـبه منـزل، بعـد تكويـن غرفـة من 
الحجـر ووضع اإلسـمنت عـى األرضية، 
تحـدث إىل عنـب بلـدي عن دمـار منزله 
يف سـهل الغـاب، خـال املعـارك التـي 
جـرت يف املنطقـة منـذ سـنوات، قبل أن 

يبنـي "منزلـه" الـذي اسـتقبلنا فيه.
يقـول عـاد "يف بدايـة األمـر مل نكـن 
نتوقـع أن نجلس يف املخيم سـوى بضعة 
أيام، ولكن سـنن مـرّت ونحـن بانتظار 
التأقلـم  عـى  مجربيـن  كنـا  العـودة، 
والبحـث عـن عمـل يف املنطقـة وتأمن 

مسـتلزمات الحياة، وفعـًا افتتحت دكانًا 
للحاقـة يف املخيم، وله مـردود جيد اآلن 

يكفينـي ويكفـي عائلتي".
واضحـة  تبقـى  بحرقـة  عـاد  يكمـل 
رغـم محاولتـه إخفاءهـا، "مل نعـد نفكر 
أصبحـت  هنـا  منازلنـا،  إىل  بالعـودة 
حياتنـا كلها، فـكل أهل قريتـي وأقاريب 
معـي هنـا، هـذا هـو الوطـن، بناسـه ال 

بـاألرض التـي تعيـش فوقهـا".
وعـن عودتـه إىل منزله يف سـهل الغاب 
يف حـال هـدأت الحرب، أجـاب عاد "لن 
يعـود أحـد، الناس أسسـت حيـاة جديدة 
هنـا، الجميـع تقريبًـا أصبـح لديهم عمل 
مختلـف عـّا كان قبـل الثـورة، املخيـم 
منـازل  أنشـأوا  منـا  والعديـد  يتطـور، 
شـبيهة مبنازلهـم القدميـة التـي ُهّجروا 

. " منها

أمل العودة "في القلوب" 
عبـد  عبـاس  يـرى  أخـرى  زاويـة  مـن 
املجيـد، نـازح من ريـف إدلـب الرقي، 
أنه مـن املسـتحيل أن ينىس أي شـخص 
أنـه يعيـش نازًحـا يف مخيـم ولـه حـق 

العـودة إىل منزلـه.
مبخيـات  األيـام  هـذه  "تذكرنـا 
الفلسـطينين يف سـوريا قبـل الثـورة، 
فهي أيًضـا تحولـت إىل أحيـاء متكاملة، 
نحـن هنـا مانـزال يف الخيـم، وماتـزال 
الحـرب دائـرة، وأملنـا موجـود بالعودة 

الصـرب". وبفـارغ  وقـت  أي  يف 
وتوجـد يف سـوريا عـدد مـن املخيـات 
أحيـاء  إىل  تحولـت  التـي  الفلسـطينية 
مكتظة عشـوائية، أبرزهـا مخيم الرموك 
يف دمشـق، ومخيـم النـرب يف حلـب، 

الاذقيـة. الجنـويب يف  والرمـل 
الغربـة  املجيـد "قصـور  يـردف عبـد 
ال تغنـي عـن تـراب األرض، ونزوحنـا 
الوطـن،  يف  غربـة  يعتـرب  هنـا  إىل 
لذلـك أدعـو وأحـث كل النازحـن يف 
فكـرة  عـن  التخـي  بعـدم  الخيـام 
العـودة، فلـن يحـدث بنـا كـا حـدث 
مـن  شـاء  سـنعود  بالفلسـطينين، 

أىب". مـن  وأىب  شـاء 
الرتكيـة،  السـورية-  الحـدود  تعتـرب 
الشـالية ملحافظـة إدلب، منطقـة تجمع 
والكثـر  ضخمـة،  وبأعـداد  للمخيـات 
مـن املخيـات تحولـت إىل مـدن وقرى 
بأسـاء  تسـمى  إنهـا  حتـى  صغـرة، 
أهاليهـا، مثـًا مخيـم عطشـان، ومخيم 
اسـمها مـن  يأخـذان  اللـذان  الزيـارة، 
النازحـون،  منهـا  أىت  التـي  املناطـق 
وكأنهـم حملـوا بلداتهم وقراهـم ومدنهم 
معهـم، ضمن أمتعتهـم التي هربـوا بها.

 إياد عبد الجواد - ريف حماة

املناطـق  مختلـف  يف  األثريـة  املعـامل  تعرضـت 
العمليـات  نتيجـة  تدمـر  عمليـات  إىل  السـورية 
األثريـة  بالتجمعـات  اآلبـه  غـر  العسـكرية 
يتجـاوز  الـذي  عمرهـا  مـن  املسـتمدة  وقيمتهـا 

السـنن. مئـات 
كــا تعرضــت اآلثــار إىل أعــال تنقيــب وتخريــب 
ــه  ــار إلي ــا أش ــذا م ــاق، وه ــعة النط ــة واس ورسق
ــادر يف 2014 إىل أن  ــدة الص ــم املتح ــر األم تقري
نحــو 300 موقــع أثــري ســوري تعــرض إىل 

ــب. النه
أطـراف النـزاع مل تكتـف بقصـف وتدمـر األثـار 
وإمنا حولـت بعضها إىل ثكنات عسـكرية، مسـتغلة 
ارتفاعهـا وكشـفها عـى مناطق واسـعة، كا حصل 

يف قلعـة املضيـق بريـف حـاه الغريب.

أفاميا شاهدة عى الجرائم 
تقـع مدينـة أفاميا األثريـة يف ريف حاه الشـايل 
الغـريب وتبعـد حـوايل 55 كيلومـرتًا عـن مدينـة 
حـاة، وإىل الغـرب منهـا توجـد قلعة أثريـة تعرف 

باسـم قلعة املضيـق )الحابوسـة(.
ويحتـوي موقـع أفاميا األثـري عى عدة أثـار تعود 
والهلنسـتية  والربونزيـة  الحجريـة  العصـور  إىل 

والرومانيـة والبيزنطيـة واإلسـامية.
ومـن أهـم معـامل املدينـة السـور الـذي يحيـط بها 
ويبلـغ طوله سـبعة كيلومـرتات، والشـارع الرئييس 
)السـوق( ويبلغ طولـه 1850 مرتًا ويرجـع تاريخه 
للقـرن الثاين امليـادي، إضافة إىل املـرسح الروماين 
يف  الرومانيـة  املسـارح  أكـرب  أحـد  يعتـرب  الـذي 
سـوريا، ومتحـف أفاميـا األثـري الـذي تـم ترميمه 
يف 1982 واسـتخدامه لعـرض لوحات الفسيفسـاء 
الرائعـة التـي عـر عليهـا يف املدينـة، وهـو عبـارة 

عـن خـان أثـري عثـاين ينسـب بنـاؤه إىل القائـد 
العسـكري العثـاين سـنان باشـا وتـم بنـاؤه يف 

أوائـل القـرن السـادس عر.
وبالرغـم مـن تاريـخ املدينـة األثـري مل تسـلم مـن 
قصـف النظـام، بحسـب مـا أكـد الناشـط اإلعامي 
محمـد ظافـر، بـأن النظـام قصـف املدينة مـن أجل 
السـيطرة عـى قلعتهـا الشـهرة، كا وضـع نقاط 
متركـز لقواتـه بجانب اآلثار، ما سـمح لهـذه القوات 
بالسـيطرة ناريًـا عى اآلثار ما تسـبب بدمـار كبر.

قلعة املضيق مركز للنظام
أمـا القلعـة فقد تعرضـت إىل عدة حمات عسـكرية 
رافقهـا قصـف عنيـف باألسـلحة الثقيلـة مـن قبـل 
طـران النظـام السـوري، ما سـبب دمـاًرا كبرًا يف 
البنيـة األثريـة وجزئيًـا للمتحـف األثـري، بحسـب 
ما قـال رئيـس املجلـس املحي لبلـدة قلعـة املضيق 

إبراهيـم الصالـح، لعنـب بلدي.
الصالح أكد أن النظام السـوري سـيطر عـى القلعة 
يف بدايـة 2012، وحولهـا إىل مركز رئيـيس لقواته 
واتخذهـا نقطـة مراقبـة وثكنة عسـكرية مـا جعله 
يرف عى مسـاحة واسـعة من سـهل الغـاب نظرا 

الرتفاعها ما تسـبب بنـزوح مئـات العائات.
وإىل جانـب القصـف اليومي، يقوم عنارص قوات األسـد 
املوجـودون، يف القلعة بالتنقيب بشـكل دائـم بحثًا عن 
األثار، ما أسـهم يف تخريبها دون رقيب، بحسـب الظافر.

ملحوظًـا  سـياحيًا  نشـاطًا  تشـهد  املدينـة  وكانـت 
قبـل الثـورة إذ كانـت محطة للوفـود السـياحية من 
مختلـف الـدول األوروبية، كـا توالت عليهـا الكثر 
مـن البعثات األثرية منـذ عـام 1982، وأهمها البعثة 
البلجيكيـة، حيـث تـم اكتشـاف الكثـر مـن التحف 
واألوابـد األثرية، التي يحفظ قسـم منهـا يف متحف 

حاة وقسـم آخـر يف متحف دمشـق.

خيام النزوح في إدلب تتحول إلى مدن 

أفاميا.. من جذب السياح إلى ثكنة لقوات األسد

تشعر بالضياع للوهلة األولى وكأنك في مكان يفتقر ألدنى تنظيم. خيام في كل مكان كيفما نظرت وأينما توجهت. وللوصول إلى 
خيمة حسين حمادي في مخيم عطشان، على الحدود التركية السورية، كان ال بد أن نسأل أحًدا عن الطريق.

مخيمات ريف إدلب الشمالي تعاني من عاصفة مطرية ضربت سوريا - 19 كانون الثاني 2018 )عنب بلدي(
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مخيم يضم نازحين في ريف مدينة درعا - كانون االول 2017 )نبأ(

عنب بلدي - درعا

لكنهـا اعتـربت مسـقط رأس رسـتم غزالة، 

أحد أبـرز الشـخصيات األمنيـة يف نظامي 

األسـد األب واالبن، والذي استطاع تحويلها 

إىل "قلعـة أبـو عبـدو" كـا كان يلقبهـا 

دامئًـا، وشـيد فيهـا قـًرا ال تخطئـه عن 

مـن يدخـل البلـدة، ودفع بنسـبة كبرة من 

شـبابها لالتحـاق بالخدمـة يف صفـوف 

باتـت  حتـى  األمنيـة،  والقـوات  الجيـش 

ذات النسـبة األكرب بعـدد الضبـاط مقارنة 

ببقيـة مـدن وبلـدات محافظـة درعا.

يكـن  مل  السـورية،  الثـورة  انـدالع  مـع 

غريبًـا لـدى أبنـاء محافظة درعـا انضام 

بلـدة قرفـا إىل ركـب املظاهرات الشـعبية، 

وانشـقاق العـرات من أبنائهـا والتحاقهم 

إال  الحًقـا،  املعارضـة  فصائـل  بصفـوف 

أن األمـر كان غريبًـا، ورمبـا صادًمـا لدى 

رسـتم، الذي توجه بنفسـه لقيـادة املعارك 

مـن  املئـات  واسـتدعى  "قلعتـه"،  يف 

املقاتلـن من خارج البلـدة، بهدف التصدي 

ملحـاوالت تقـدم فصائـل املعارضـة نحـو 

البلـدة، وبـادر بنفسـه إىل تفجـر قـره 

الشـهر، مّدعيًـا أنه وجـه بذلك رسـالة أن 

"املعركـة للدفـاع عـن قرفا وليسـت للدفاع 

عـن قـر رسـتم غزالة".

بلـدة  يف  الشـعبية"  "الثـورة  جوبهـت 

قرفـا بحملـة أمنيـة مشـددة، قُتـل واعتقل 

عـى إثرهـا املئـات مـن األهـايل، ال سـيا 

ذوي املنشـقن عن قـوات األسـد، وأُحرقت 

العـرات مـن املنـازل.

بقيـادة غزالـة  األسـد  واسـتطاعت قـوات 

إيقـاف متـدد فصائل املعارضة نحـو البلدة 

والسـيطرة عليها، وبعد نجاحـه يف حملته 

تسـقط،  "القرداحـة  إن  قولـه  عنـه  نُقـل 

وقرفـا ال تسـقط"، والـذي يظـن الكثرون 

أنهـا الجملـة التـي وضعـت حـًدا لحياتـه 

غامضـة  ظـروف  يف   ،2015 نيسـان  يف 

مل تُعـرف تفاصيلهـا الكاملـة، إال أن املؤكد 

فيهـا أن رد فعـل نظـام األسـد بعـد مقتله 

توحـي بأنـه مل يكـن حزيًنـا عى خسـارة 

أحـد أبـرز قياداتـه األمنية.

ما بعد رستم ليس كما قبله
بعد مقتل رسـتم غزالـة، اختفت بلـدة قرفا 

عـن خارطـة الـراع يف محافظـة درعـا، 

عـى  قـادرة  املعارضـة  قـوات  تعـد  ومل 

الوصـول إليهـا وشـن أي عمـل عسـكري 

قـوات  اختـارت  بينـا  عليهـا،  للسـيطرة 

مـن  تطويعهـا  وإعـادة  تهميشـها  األسـد 

جديد، بحسـب وصـف أبو جهـاد الغزايل، 

البلدة. أهـايل  أحـد 

وقـال لعنب بلدي إن انشـقاق أعـداد كبرة 

مـن أبنـاء البلـدة دفـع بالنظـام إىل الحقد 

عـى البلدة وتهميشـها بالكامـل، إذ تعاين 

حاليًـا مـن ضعف كبـر يف خدمـات املياه 

وتشـن  الصحيـة،  والخدمـات  والكهربـاء 

قـوات األسـد بـن الحـن واآلخـر حمات 

اعتقـال وتجنيـد إلزامي.

وأشـار أبو جهـاد إىل أن ضباطًـا من قوات 

األسـد يرافقهـم ضبـاط روس زاروا البلدة 

سـابًقا لتوزيـع املسـاعدات الغذائيـة، لكن 

الهـدف الحقيقـي مـن الزيـارة كان إذالل 

الفقـراء مـن األهـايل مـن خـال توزيـع 

املسـاعدات عليهـم بشـكل مذل.

انخفـض عدد سـكان قرفا بشـكل ملموس 

نتيجـة نـزوح أعـداد كبـرة من سـكانها، 

وخاصة ذوي املنشـقن، خوفًـا من عمليات 

ثـأر مـن قـوات األسـد، ورأى أبو جهـاد أن 

هنـاك "محـاوالت حثيثة من عدد مـن أبناء 

البلـدة املوالـن للنظـام للرتويـج أن أهايل 

البلـدة مـن املؤيديـن، وهـذا الـكام غـر 

صحيـح، فالبلدة شـأنها كشـأن أي منطقة 

خاضعـة لسـيطرة قوات األسـد".

بلـدة قرفـا يف وجـه  أن وقـوف  واعتـرب 

رسـتم غزالـة عند انـدالع الثـورة يؤكد عى 

الحقيقي. أبنائهـا  موقـف 

فصائل المعارضة تبتعد 
خـارج البلـدة تقـف قـوات املعارضـة عى 

مسـافة قريبـة منهـا إىل الجهـة الجنوبية 

الغربيـة، لكن آخـر أعالها العسـكرية كان 

يف أيـار 2015، ضمن معركـة "أخرجوهم 

مـن حيـث أخرجوكـم"، والتـي مل تحقـق 

وقطـع  عليهـا  السـيطرة  يف  أهدافهـا 

أوتوسـرتاد دمشـق- عـان الـدويل.

يف  املقاتـل  الخطيـب،  محمـد  واعتـرب 

صفـوف فصائـل املعارضة وأحـد املجندين 

املنشـقن عن قـوات األسـد من بلـدة قرفا، 

االسـرتاتيجية  أهميتهـا  فقـدت  البلـدة  أن 

لـدى "الجيـش الحر" بعـد خسـارة مدينة 

الشـيخ مسـكن.

أي  يوجـد  ال  أنـه  بلـدي  لعنـب  وأوضـح 

عـى  قريبـة  معركـة  أي  لشـن  مخطـط 

البلـدة، قائـًا "بغـض النظـر عـن اتفاقية 

خفـض التصعيـد، هنـاك جبهـات عديـدة 

يف املحافظـة ذات أهميـة أكـرب مـن جبهة 

بلـدة قرفـا، ال سـيا يف درعا البلـد ومثلث 

املـوت".

ورفـض الخطيب ما يُشـاع عن أبنـاء البلدة 

بأنهـم مـن املؤيدين لقوات األسـد، مشـرًا 

إىل أن "تاريـخ البلدة بكونها مسـقط رأس 

رسـتم غزالـة، هـو ما يسـاعد عى انتشـار 

اإلشـاعات". هذه  مثل 

ويعيـش أهـايل البلـدة حالـة مـن االنتظار 

حتـى لحظة إخراج قوات األسـد مـن بلدتهم، 

واعتـرب الخطيـب أن البلدة تعيـش االحتال 

زمـن  يف  سـواء  السـنوات،  عـرات  منـذ 

رسـتم غزالـة أو بعده، ويطمـح العرات من 

مقاتـي فصائـل املعارضة مـن أبنـاء البلدة 

إىل العـودة إىل منازلهـم قريبًـا ودخولهـا 

للمـرة األوىل منـذ انطـاق الثورة السـورية.

واعتقلـت قـوات األسـد العرات مـن أبناء 

بلـدة قرفـا منـذ انـدالع الثـورة، وبحسـب 

إحصائيـات محليـة، يُقـدر عـدد املعتقلن 

بأكـر مـن 170 معتقـًا، مـازال مصـر 

معظمهـم مجهـواًل، يف الوقـت الـذي قُتل 

التعذيـب يف سـجون  تحـت  معتقـًا   14

قـوات األسـد، بـن هـؤالء املعتقلـن أعداٌد 

مـن الضبـاط املنشـقن.

"قلعة أبو عبدو" خارج الحسابات 

 بلدة قرفا
قبل رستم غزالة وبعده

عنب بلدي  - ريف حمص 

تلذهـب  مستشـفى  إدارة  تشـتيك 
مـن  الشـايل،  حمـص  ريـف  يف 
شـح الدعـم املقـدم لهـا، باعتبارها 
توفـر الخدمات لـآالف مـن قاطني 
القريـة، وبعـض املناطـق املجـاورة 

لهـا يف سـهل الحولـة.
وتوقـف الدعم عن املستشـفى، الذي 
تقدمـه منظمـة "أطباء بـا حدود"، 
واملسـتلزمات  األدويـة  عـدا  )مـا 
يف  تـرب  وسـط  اإلسـعافية(، 
الكـوادر الطبية منه، بحسـب إدارته، 
قسـمي  عمـل  بتوقـف  يهـدد  مـا 
وتوقـف  واالستشـفاء،  األشـعة 
املستشـفى عن دفع أجـور العمليات 

فيـه. العاملـن  لألطبـاء 
يقدمهـا  التـي  الخدمـات  تتنـوع 
العمليـات  بـن  تلذهـب  مستشـفى 
واالستشـفاء  النسـائية  الجراحيـة 
والعنايـة والحـاالت اإلسـعافية، من 
ويوفـر  واملخـرب،  العيـادات  خـال 
الـدواء لألهـايل، وفق عضـو مجلس 
اإلدارة فيـه، عبد الرحمـن اإلبراهيم، 

الـذي قـال لعنـب بلـدي إنـه مايزال 
واملسـتلزمات  باألدويـة  مدعوًمـا 

الطبيـة حتـى اليـوم.
وأضاف عبـد الرحمن أن املستشـفى 
املـوارد  اسـتنزاف  مـن  عـاىن 
وعاملـن،  أطبـاء  مـن  البرشيـة 
إىل جانـب صعوبـة تأمـن الوقـود 
الـازم للتشـغيل، وصعوبـة تأمـن 
التجهيـزات الطبية أو تبديـل املعطّلة 
بسـبب  الجهـاز  "يتوقـف  منهـا، 
غيـاب إمكانيـة تأمن قطـع غيار له 
يف ظـل الحصـار املفـروض وغـاء 

إن وجـدت". القطـع  تلـك  أسـعار 
تواصـل مجلس إدارة املستشـفى مع 
منظـات طبيـة، إال أنه مل يسـتطع 
تأمـن الدعـم الـازم، وفـق إدارتـه، 
ولفـت عضـو مجلـس اإلدارة إىل أنه 
للمراجعـن  خدماتـه  يقـدم  مـازال 
األجهـزة،  نقـص  رغـم  واملـرىض 
وسـيارات  الـدم  فصـل  كجهـاز 

اإلسـعاف.
خالـد  الشـاب  قـال  جهتـه  ومـن 
أبنـاء بلـدة تلذهـب،  الحسـن، أحـد 
يقـدم  املشـفى  إن  بلـدي،  لعنـب 

أهمهـا  عديـدة،  طبيـة  خدمـات 
للمـرىض،  املجانيـة  األدويـة 
والتحاليـل، يضـاف إىل ذلـك صـور 
القيريـة،  والعمليـات  األشـعة 
الداعمـة  املنظـات  مـن  "ونأمـل 
تأمـن الدعـم الـازم السـتمرارها".

وبحسـب الطبيـب مصعـب إبراهيم 
مـن الحولـة، فـإن املستشـفى قـدم 
خدماتـه لألهـايل منـذ نهايـة العام 
يتبـع  مسـتوصًفا  "كان   ،2012
مستشـفًى  إىل  وتحـول  للنظـام 

ومقاتـي  أهـايل  لعـاج  ميـداين 
الوقـت". ذلـك  منـذ  املنطقـة 

التـي  الحـاالت  املستشـفى  ويتابـع 
تحـّول مـن تلذهـب إىل قريتـي تلدو 
وكفرالها، وبحسـب ما قـال الطبيب 
لعنـب بلـدي، فـإن الدعـم انخفـض 
أن  إىل  مشـرًا   ،2017 شـباط  منـذ 
بعـض املـرىض يبقـون بن أسـبوع 
وعرشة أيـام داخلـه، "وهـذا يحتاج 
إىل كلفـة تشـغيلية تبقيـه جاهـزًا 

لتقديـم خدماتـه".
ورأى الطبيـب أن املنظـات الداعمة 
"تتعامـل مـع منطقـة الحولـة عى 
أنهـا يجـب أن تحتـوي نقطـة طبية 
واحـدة، دون النظـر إىل كـرب حجـم 
البلـدات وصعوبـة التنقـل بينها يف 

األحيان".  أغلـب 
تنسـيق  إىل  وختـم حديثـه مشـرًا 
يف  الجهـات  جميـع  مـع  مسـتمر 
املنطقـة، مبا فيهـا "الهـال األحمر 
القطـري" واملجالـس املحلية، لتوفر 
لكافـة  الطبيـة  الخدمـات  أفضـل 
األهـايل يف ريـف حمص الشـايل.

المستشفى 
الوحيد في 

تلذهب 
يشتكي شح 

الدعم 

ينحدر رستم غزالة من قرية 
قرفا يف درعا، ويعترب من 

أكرث املقربن من النظام 
السوري، إذ تقلد عدة مناصب 

أمنية وعسكرية يف دمشق 
وحلب وبروت أثناء وجود 
الجيش السوري يف لبنان، 

وكان آخر هذه املناصب 
تعيينه رئيًسا لفرع األمن 

العسكري يف ريف دمشق، 
ومن ثم رئيس إدارة األمن 

السيايس يف سوريا.

يوفر املستشفى خدماته 
مجانًا لحوايل 15 ألف 

شخص من أهايل تلذهب، 
ويصل العدد باملجمل 

إىل 25  ألًفا، بعد إضافة 
النازحن إىل القرية من 

عقرب ودير الفرديس 
وحربنفسه وطلف 

وغرها، وفق أطباء من 
ريف حمص الشايل.

تميزت بلدة قرفا في ريف درعا بأهمية خاصة طوال السنوات التي سبقت اندالع 
الثورة السورية في عام 2011، رغم أنها ليست من كبرى بلدات المحافظة، وال 

تحظى بموقع استراتيجي يميزها عن غيرها.

مخيم يضم نازحين في ريف مدينة درعا - كانون االول 2017 )نبأ(
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الحسكة - جوانا عيسى

"فريـق  املـروع  إدارة  ويتـوىل 
بـدأ  الـذي  املبكـر"،  التدخـل 
كانـون   14 يف  املدينـة  يف  العمـل 
الحصـول  بعـد  الجـاري،  الثـاين 
الوكالـة  مـن  ماليـة  منحـة  عـى 
عـى  املـروع  لينفـذ  األمريكيـة، 
مراحـل، يف سـعي لتأهيـل املدينـة 
الخدمـات  مـن  األهـايل  وليسـتفيد 
واملشـاريع، وفـق مـا قـال منسـق 
حسـام  الفريـق،  يف  املشـاريع 

بلـدي. لعنـب  الجاسـم، 
الرقـة،  مدينـة  داخـل  العمـل  بـدأ 
الدولـة  يف كل مـن شـوارع سـيف 
لفتـح  شـباط،  و23  واملنصـور 
إىل  الـركام  وترحيـل  الطرقـات 
للحركـة  تسـهيًا  خاصـة،  مكبـات 
االسـتقرار،  ودعـم  املدينـة  داخـل 
االسـتهداف  فإن  الجاسـم  وبحسـب 

يشـمل املناطـق التـي دمـرت بنيتها 
التحتيـة، إىل جانب حمات مشـابهة 

املحافظـة. وريـف  الطبقـة  يف 

عنهـا  تحـدث  أخـرى  مشـاريع 
العديـد  بتفعيـل  ومتثلـت  الجاسـم، 
مـن محطات امليـاه يف ريـف الرقة، 
مثـل املنصـورة والهـورة وأبـو قبيع 
محطتـي  إىل  إضافـة  والبـارودة، 
الشـايل والجنـويب ضمن  الخـزان 

محطـة  وقبلهـا  الطبقـة،  مدينـة 
"الزاهـرة"، التـي تعتـرب أول محطة 

املنطقـة. يف  تفعيلهـا  أعيـد 
يشـمل  العمـل  برنامـج  أن  وأكـد 
محطـات  خمـس  تفعيـل  إعـادة 
خـال  الرقـة،  ريـف  يف  أخـرى 
القليلـة املقبلـة، مشـرًا إىل  األيـام 
ميـاه  كتأمـن  خدميـة،  مشـاريع 
بشـكل  الخبـز  وتوزيـع  الـرب 
شـهرين،  مـدار  عـى  يومـي 
يف  احتياًجـا  األكـر  للعائـات 

تعبـره. وفـق  املدينـة، 
التـي  املناطـق  أوىل  الرقـة  وتعتـرب 
بـدأت العمليـات فيهـا فعليًـا، وسـط 
امللـف  حـول  سـوريا  يف  تجاذبـات 
الذي يسـعى النظام السـوري لحشـد 
العمليـة،  يف  وإرشاكهـم  حلفائـه 
بينـا ترفـض واشـنطن ورشكاؤهـا 
األوروبيـون البـدء بإعـار أي منطقة 

يسـيطر عليهـا النظـام.

أهالي الرقة 
يدعون لمتابعة العمل 

"أم عبـد اللـه" مـن سـكان مدينـة 
إن  بلـدي  لعنـب  قالـت  الطبقـة 
الفريـق يـوزع الخبز يوميًـا يف ظل 
غيـاب األفران يف الحـي الذي تقطن 
فيـه، مشـرًة إىل أنهـا حصلـت عى 

ميـاه الـرب مبسـاعدتهم.
ومتنـت مواصلـة الفريـق عمله دون 
توقـف "ملـا يف األمـر مـن رضورة 
إلعـادة الحياة واالسـتقرار للمدينة"، 

عـى حـد وصفها.
أحـد  الحبيـب،  حسـن  وبحسـب 
فـإن  املنصـورة،  مدينـة  سـكان 
الفريـق قـدم الكثـر مـن الخدمات 
لألهـايل، متضمنـة إزالـة األنقـاض 
املدينـة،  اسـتهدفت  حملـة  خـال 
مشـرًا إىل إصاحـه شـبكة امليـاه، 
عـرب  الرئيسـية  املحطـة  بتشـغيل 

كهربائيـة. مولـدة  تركيـب 

تعرف الوكالة األمريكية 
نفسها بأنها جهة 

تابعة لحكومة الواليات 
املتحدة، وتركز مهامها 

يف املقام األول عى إدارة 
الخارجية  املساعدات 

للمدنين. املقدمة 

تقطن معظم مناطق جنويب 
الحسكة عشائر "الجبور والبكارة 

والعكيدات"، بينا خلت مدينة 
الشدادي، التي تبعد عن مدينة 

الحسكة قرابة 51 كيلومرًا، 
واقترت عى احتضان مئات 

العائات اليوم، بعد أن كانت تضم 
أكرث من 20 ألف نسمة، قبل عام 

2013، وفق منظات حقوقية.

أورفة - برهان عثمان

ياحـظ مـن يـزور ريـف الحسـكة الجنـويب هذه 

األيام، مـدى التغرات التي عصفـت باملنطقة خال 

السـنوات القليلة املاضيـة، وبالتحديـد داخل القرى 

التـي كانـت تشـكل خطـوط مواجهة بـن "قوات 

سـوريا الدميقراطيـة" )قسـد(، التي تسـيطر عى 

املنطقـة، ومقاتي تنظيـم "الدولة اإلسـامية".

ووفـق تعبر بعـض األهـايل، ُمسـحت أغلبية قرى 

الريـف الجنـويب للمحافظـة عـن الخارطـة، بينا 

نـزح أهلهـا متوزعـن عى مناطـق أخـرى، ما قلل 

األعداد يف املنطقة إىل ما دون خمسـة آالف نسـمة، 

بعـد أن كانت تضـم عـرات اآلالف منهم.

يصـف الناشـط مـن الحسـكة سـيد السـيد )31 

عاًمـا( الوضـع يف الريـف الجنـويب بأنـه "كارثة 

إنسـانية يغمـض الجميـع أعينهـم عنها"، مشـرًا 

يف حديثـه لعنـب بلـدي، إىل أن الشـدادي وغرها 

مازالـت تعـاين مـن مخلفـات الحرب.

مل يعـد أحد مـن النازحـن إىل تلك املناطـق، وبقوا 

يف مخيـات نزحـوا إليهـا سـابًقا، ووفـق سـيد 

فـإن قريتـي "الفدغمـي" رشقـي نهـر الخابـور، 

و"كشـكش جبـور" غـريب النهـر، والتـي ترتبـع 

عـى مسـاحة سـتة كيلومـرتات مربعـة، مزروعة 

حتـى اليـوم بأكـر مـن ألفـي لغم.

ويوضـح الناشـط أن منطقة جبل مركـدة املعروف 

بــ "الحمـة" مزروعـة بأكـر مـن 17 ألـف لغم، 

بحسـب اعرتافـات بعـض عنـارص التنظيـم، وقتل 

فيهـا العـرات مـن األهـايل عـى مـدار األشـهر 

املاضيـة، كا نفـق املئات مـن رؤوس املاشـية التي 

املنطقة.   يف  ترعـى 

كٌم لألفواه
يقـول أبـو جـال )52 عاًمـا(، أحـد النازحـن من 

الشـدادي ويعيـش اليـوم يف أورفـة الرتكيـة، إن 

املشـكلة يف تلـك الرقعة الجغرافيـة، ال تقتر عى 

مخلفـات الحـرب، بـل تعاين مـن نقـص الخدمات 

ما مينـع األهـايل من العـودة.

مـن  ممنوعـون  "العـرب  أن  إىل  الرجـل  ويشـر 

االحتجـاج عـى أوضاعهـم، فـأي صـوت يعلـو، 

تواجهـه اإلدارة الذاتية الكردية بالقمـع"، معتربًا أن 

"داعـش والقـوات الكردية أخلوا املنطقـة من أهلها، 

ويسـعون لجعـل تلـك املنطقة أكـر أمًنـا للقواعد 

العسـكرية املنترة فيها، ومن ضمنهـا األمريكية".

ويلفـت أبـو جـال إىل مخاطـر أمنيـة يف املنطقة 

مل  التنظيـم  عمليـات  أن  إىل  الفتًـا  اليـوم،  حتـى 

تتوقـف يف املنطقـة، التـي تضـم خايـا نامئـة، 

فضـًا عـن حـوادث متكـررة تسـتهدف األهـايل، 

"بينـا تخـى دوريات قسـد من التجـول ليًا يف 

املنطقـة"، وفـق تعبـره. 

"يشـعل الوضع الراهـن فتيل حروب مسـتقبلية بن 

مكونـات املنطقة"، عى حـد وصف أبو جـال، الذي 

يـرى أن "تهجـر سـكان املنطقـة ليـس حـًا ولـن 

يفيـد"، مشـرًا إىل أن "املارسـات القمعية سـتدفع 

بالنـاس إىل مقاومة سـلطة غـر رشعية".

قريتـي  فـإن  الحسـكة،  مـن  ناشـطن  وبحسـب 

"كشـكش والفدغمـي"، كانتـا تضان حـوايل 600 

منـزل قبـل عـام 2013، وتجـاوزت أعـداد قاطنيها 

حينهـا عـرة آالف نسـمة، إال أنهـا دمرتـا بالكامل 

خال املعارك، ليتوزع سـكانها بـن البوادي القريبة 

ومنطقة الجزيرة، بينا هاجر البعض خارج سـوريا.

"معضلة صعبة الحل"
وفـق النازح مـن ريـف املحافظة الجنـويب واملقيم 

يف مدينـة الحسـكة، أبـو فـداء )34 عاًمـا(، فـإن 

الكثـر مـن الخدمات تنقـص األهـايل يف املنطقة، 

مشـرًا يف حديثـه لعنـب بلـدي إىل أن "النـاس 

ميوتـون مـن الـربد وانتشـار األمراض، سـواء يف 

املخيـات أو تجمعاتهـم يف الباديـة".

ويلقـي الشـاب باملسـؤولية عـى القوة املسـيطرة 

عـى املنطقـة، معتـربًا أنهـا "مل تهيـئ الظـروف 

املناسـبة التـي متكنهـم مـن العـودة إىل مناطقهم 

السـتعادة حياتهم الطبيعية، ويتسـاءل "إذا سـلمنا 

بوجـود الخطر األمنـي ومخلفات الحـرب، فلاذا ال 

تتحرك قسـد لتمشـيط املنطقـة وإزالـة األلغام؟".

"معضلـة صعبة الحل" يف الوقت الحايل، بحسـب 

أبـو يزن )27 عاًمـا(، املتطوع مع "قسـد"، ويعترب 

يف حديثـه لعنب بلـدي أن تنظيف املنطقـة من آثار 

التنظيم "يأخـذ وقتًا طويًا".

ويقـول الشـاب إن املدنيـن غـر مؤهلـن للتعامل 

مع األسـلحة واملخلفـات، مؤكـًدا أنهـا أودت بحياة 

الكثـر منهـم، "اإلدارة املحليـة وقسـد بالتعـاون 

مـع املنظـات الدوليـة وقـوات التحالـف، يبذلون 

جهدهم ملسـاعدة النـاس وتنظيـف مناطقهم، لكن 

العمليـة تتطلـب وقتًـا يف ظـل األعـداد الكبرة من 

األلغـام التـي زرعـت ضمن مسـاحات واسـعة".

صعوبات أخـرى تواجه األهـايل يف املنطقة، تتمثل 

بإمكانيـة الحصـول عى مـوارد الحيـاة بعد توقف 

الزراعـة، التـي تعتـرب املهنـة األساسـية لغالبيتهم، 

وبحسـب أبو يزن "دمـرت كامل البنـى التحتية من 

ميـاه وكهرباء ومـدارس ومرافـق، إىل جانب انعدام 

وسـائل الحياة وإمكانية البقـاء فيها".

ويطالـب بعـض األهـايل، الذيـن تواصلـت عنـب 

بلـدي معهـم، بتعويضات عا لحق بهـم من أرضار 

جـراء الحـرب خـال السـنوات املاضية، مشـرين 

إىل أن "اإلدارة الذاتيـة التـي تعتـرب مسـؤولة عـن 

املنطقـة، تتلقـى مسـاعدات دوليـة بحجـة إعـادة 

إعارهـا، وتسـتغلها لتنميـة املناطق التي تسـيطر 

عليهـا ومل تتعـرض لكثر من الرضر، عى حسـاب 

القـرى ذات األغلبية العربية التـي دمرت معظمها".

عودتهم  املسموح  املناطق  أن  من  آخرون  ويشتي 

مرددين  للسكن،  الصالحة  املنازل  من  خالية  إليها، 

بيوتنا  تدمرت  ما  بعد  ولوين  نرجع  "شلون  عبارة 

كلها، وما عندنا القدرة إلعادة بنائها دون مساعدة؟".

ناشطون يصفون الوضع بـ "الكارثة اإلنسانية"

ريف الحسكة الجنوبي..
ألغام وصعوبات تمنع عودة النازحين

مشروع ترحيل األنقاض يبدأ في الرقة
بدعم أمريكي

بدأت الوكالة األمريكية للتنمية الدولية بتنفيذ مشروع إزالة وترحيل األنقاض في مدينة الرقة، بعد ثالثة أشهر من سيطرة "قوات 
سوريا الديمقراطية" )قسد(، على المحافظة من يد تنظيم "الدولة اإلسالمية"، في تشرين األول الماضي.

تأسس الفريق، الذي يصف 
نفسه بأنه نتاج مبادرة 

مجتمعية، مطلع حزيران 
2017، ويقول إنه يسعى 

إليجاد الحلول ملشاكل األهايل، 
من خال رصد معاناتهم عرب 
جلسات مع األهايل يف إطار 

إعادة االستقرار للرقة.
 "CRG" :ويتكون من قسمن

الذي يعقد اجتاعات دورية 
مع األهايل لرصد احتياجاتهم، 

و"ERT" املؤلف من فريق 
هنديس يدرس الحلول املمكنة 

لتلك املشاكل، ويسعى لتطبيقها 
عى أرض الواقع، مبساعدة 
إدارين من محافظة الرقة.

)Freedom House( 2013 - تعبيرية لطفلين نازحين في ريف الحسكة
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امرأة وطفلتها من نازحي ريف إدلب الشرقي - 18 كانون الثاني 2018 )صفحة الحملة في فيس بوك(

عنب بلدي - إدلب 

السـوري  الشـال  يف  منظـات  جمعـت 

جهودهـا اإلغاثيـة، يف إطار عمل مشـرتك 

الكـربى"،  إدلـب  "حملـة  عنـوان  تحـت 

ريفـي  يف  املعـارك  نازحـي  وتسـتهدف 

حـاة الرقي، وإدلـب الجنـويب الرقي، 

وتقـدم املسـتلزمات األساسـية لهـم.

الثـاين  كانـون   14 يف  الحملـة  انطلقـت 

سـبع  بـن  مشـرتك  بتنسـيق  الجـاري، 

منظـات )ركن، الدفـاع املدين السـوري، 

 ،IHH الرتكيـة  اإلنسـانية  اإلغاثـة  هيئـة 

فريـق  بنفسـج،  التطوعـي،  ملهـم  فريـق 

ومؤسسـة  التطوعـي،  الرحمـة  غطـاء 

السـورية(. املـرأة  منتـدى  إرشاقـات- 

ووفق عاطـف نعنـوع، املسـؤول اإلعامي 

للحملـة وعضو فريـق "ملهـم التطوعي"، 

أن  بعـد  الجهـود  "لتنسـيق  بـدأت  فإنهـا 

كانـت كل منظمـة تعمل لوحدها"، مشـرًا 

لعنـب بلـدي إىل أنهـا "نظمـت يف سـبيل 

ومحاولـة  التوزيـع  يف  التضـارب  منـع 

الوصـول إىل أعـداد أكـرب مـن النازحن". 

رشحهـا  لهدفـن،  جـاء  الحملـة  إطـاق 

نعنـوع، وقال إن األول إغـايث لتوزيع املواد 

النازحـن  عـى  الرضوريـة  واملسـتلزمات 

الذيـن تجـاوز عددهـم 324 ألًفـا، أكر من 

نصفهـم أطفـال، مضيًفا أن الهـدف الثاين 

إعامـي "للفـت النظر والتعريـف بأوضاع 

النازحـن يف املنطقـة، مـن خـال حمات 

منـارصة ويف سـبيل جمـع تربعـات عـن 

عـن  مبـارش  بشـكل  أو  اإلنرتنـت  طريـق 

املشـاركة".  املنظات  طريـق 

أن  للحملـة،  اإلعامـي  املسـؤول  وأوضـح 

بالتعـاون  مسـتمرة  منهـا  األوىل  املرحلـة 

بـن املنظـات السـبع، عـى أن تتضمـن 

مـألت  التـي  املنظـات  الثانيـة  املرحلـة 

طلبـات انتسـاب، الفتًـا إىل أن "أي منظمة 

اسـتارات  مـلء  بعـد  االشـرتاك  ميكنهـا 

تـدرس مـن قبـل مسـؤويل الحملـة".

مبادرة إنسانية

منظمـة  يف  اإلعامـي  نعمـة،  يحيـى 

"بنفسـج"، قـال لعنـب بلـدي إن الحملـة 

مبثابـة مبـادرة إنسـانية، هدفهـا تنسـيق 

مييزهـا  مـا  أهـم  أن  معتـربًا  العمـل، 

"انفتاحهـا عى جميع املنظـات وترحيبها 

الدائـم بجهود أي جهة عاملـة عى األرض، 

للنازحـن". دعمهـا  بتقديـم  ترغـب 

يف  الغـذايئ  األمـن  مديـر  رؤيـة  ووفـق 

املنظمـة، عبـد الـرزاق عوض، فإنهـا تعزز 

العمـل الجاعي للمتطوعن املشـاركن من 

كافـة الجهات، مشـرًا إىل أنها "تسـهم يف 

بالعمل". الفرديـة  نبـذ 

دامئًـا تتوجـه الحمات نحـو منطقة معينة 

ورمبـا تغفل بعضهـا، وفق ما قـال عوض 

لعنـب بلـدي، مؤكـًدا أن "العمـل املشـرتك 

رمبـا يسـتطيع رأب الصـدع الـذي خلفـه 

الكبر". النـزوح 

وتتعـاون مؤسسـة "إرشاقات" السـورية، 

داخـل  فريـق  مـع  اسـطنبول،  ومقرهـا 

سـعيد،  ميسـاء  مديرتهـا  وفـق  سـوريا، 

ثاثـة  "قدمـت  املؤسسـة  أن  موضحـة 

آالف غطـاء وأربعـة آالف قطعـة صوفيـة، 

صنعتها نسـاء سـوريات يقطـّن يف مخيم 

عنتـاب".  بغـازي  قرقميـش 

لعنـب  حديثهـا  يف  سـعيد  ووجهـت 

"التـي  الداعمـة  للمؤسسـات  نـداًء  بلـدي 

باملشـاركة  إياهـا  مطالبـة  تتحـرك"،  مل 

"لتوزيـع مـا توفره بشـكل سـليم مبوجب 

الحملـة التي مـن املفـرتض أن تتوالها األمم 

داعمـة كبـرة". أو جهـات  املتحـدة 

حذرت األمـم املتحدة مـن تدهـور أوضاع ما 

ال يقـل عـن 1.73 مليون سـوري، يعيشـون 

يف املنطقـة الواقعـة شـال غريب سـوريا، 

وصنفتهـم عـى أنهـم بحاجة للمسـاعدات 

اإلنسـانية الفوريـة، دون التحـرك إليقـاف 

موجـات النـزوح أو إعانـة النازحن.

وفـق  إدلـب  يف  السـكان  عـدد  ويقـدر 

املتحـدة، بحـوايل 2.5  األمـم  إحصائيـات 

مليـون نسـمة، بينهـم 1.1 مليـون نـازح 

املعـارك. بسـبب 

عنب بلـدي اسـتطلعت آراء بعـض النازحن 

مـن ريـف حـاة الرقـي، وقـال مصطفى 

النعسـان إن الكثـر مـن العائـات تعـاين 

من نقـص املـواد الغذائيـة وحليـب األطفال 

حـل  بإيجـاد  مطالبًـا  وامليـاه،  والطحـن 

واحتـواء النازحن وتوفر املزيـد من الخيم.

الهيئـات  العبـاس  الفتـاح  عبـد  وناشـد 

تـدارك  بـرضورة  العاملـة  واملنظـات 

النقـص، متحدثًـا عـن أوضـاع مأسـاوية 

النازحـن،  مـن  اآلالف  مئـات  يعيشـها 

"نزحنـا مبـا علينـا مـن مابـس دون أن 

معنـا". شـيئًا  نخـرج 

وقالـت غاليـة أم محمـد، التـي نزحـت إىل 

مخيـات إدلـب، إن معظـم سـكان مخيـم 

املـواد  نقـص  مـن  يعانـون  "الكرامـة" 

الغذائية، مشـرة إىل عدم توفر مسـتلزمات 

التدفئـة مـن غـاز وكاز يف ظـل الـربد.

الـذي سـتغطيه  بالعـدد  التنبـؤ  ال ميكـن 

الحملـة، وفـق إدارتها، إال أنها مسـتمرة مع 

ازدياد أعـداد النازحن، وتحـاول املنظات 

تنفيـذ اسـتجابات رسيعة ملن نـزح حديثًا، 

يف حن رأى بعـض اإلدارين يف املنظات 

أن "الوضـع يتطلـب تدخًا دوليًـا يف ظل 

الهائلة مـن املترضرين". األعـداد 

عنب بلدي - ريف حلب 

تديـر مجالـس محليـة شـايل حلـب بالتعاون 
مع "لجنة إعادة االسـتقرار"، ورشـات مشـاركة 
العامـة  الحيـاة  تسـتهدف  مجتمعـي  ودمـج 
تفعيـل  وأهميـة  املشـكات  ونقـاش  لألهـايل، 
العمـل املؤسسـايت، يف عـرشة مجتمعات ضمن 

املنطقـة.

قباسـن،  مدينـة  احتضنتهـا  الورشـات  أوىل 
وتبعتهـا ورشـات يف كل مـن صـوران وبلـدة 
احتيمـات، األربعـاء 17 كانـون الثـاين الجاري، 
وتتنـاول محـاور مختلفـة، عـى رأسـها الدمج 
املجتمعـي وتفعيـل العمـل املؤسسـايت، إضافة 
اسـتدامة  يف  ودورهـا  الجبايـة  أهميـة  إىل 

املشـاريع.
التوصيـات،  مـن  بعـدد  الورشـات  وخرجـت 
بـن  االجتاعـات  مـن  التكثيـف  أبرزهـا: 
الفعاليات ومؤسسـات املجتمـع املدين، ورضورة 
تفعيـل الجبايـة، وإنشـاء مراكـز تدريـب لصقل 
الخـربات مـن أجـل بنـاء املجتمـع، وذلـك وفًقـا 
لنائـب رئيـس "لجنة إعـادة االسـتقرار"، محمد 

خالـد كنجـو.
وقـال كنجـو لعنب بلـدي إن الورشـة الثانية يف 
بلـدة صـوران، أوصـت بـرضورة التعـاون بـن 
املواطنـن واألهايل يف املجـال التعليمي، وتأمن 
فـرص عمل من خـال الركيز عى االسـتثارات 
املحلية، وتحسـن الواقع التعليمـي يف املدارس، 

مشـرًا إىل أن األيـام املقبلـة ستشـهد ورشـات 
مشـابهة يف بلدة دابـق ومدينـة بزاعة.

ما آلية الورشات؟
وتحـدث كنجو عـن آلية عقد الورشـات، موضًحا 
املحليـة  املجالـس  بـن  لقـاءات  تتضمـن  أنهـا 
والفعاليـات واألهايل، مبشـاركة لجان مجتمعية 
مـن مختلـف االختصاصـات، ويـرشح املجلـس 
مشـاريعه املنجزة واملخطط لهـا، لتعريف اللجنة 
بـدور املشـاريع يف خدمـة املجتمـع، ثـم تـوزع 
اسـتبيانات عـى الحارضيـن تتضمـن الحقـوق 
واملصاعـب  نظرهـم،  وجهـة  مـن  والواجبـات 
التـي تعـرض األدوار املجتمعية، "عـى أن يحلل 

الحًقـا"، وفـق كنجو.

رئيـس املجلس املحـي يف بلدة احتيمـات، أحمد 
سـامي حيـاين، قـال لعنـب بلـدي إن الورشـات 
تـأيت يف سـياق املشـاركة املجتمعيـة، وتهـدف 
إىل "تعزيـز الثقـة بـن القاعدة الشـعبية ورأس 

. " لسلطة ا
األفـكار  لتبـادل  "رضوريـة  أنهـا  إىل  ولفـت 

بخصـوص املشـاريع وطـرح حلـول للمشـاكل 
أنهـا  معتـربًا  األهـايل"،  منهـا  يعـاين  التـي 
"تسـهم يف إزالة املشـاكل الشـائعة والشـكوك 
مـن  وغرهـا  املحليـة،  املجالـس  عمـل  حـول 
وتوضـح  املنطقـة،  يف  الفاعلـة  الهيئـات 

املواطنـن". أمـام  الصـورة 

موضوعات يراها األهالي "مهمة"
تقـارب الورشـات وجهـات النظـر بـن األهايل 
واملجالـس واملنظـات العاملة عـى األرض، من 
وجهـة نظر الشـاب محمد إسـاعيل، من أهايل 
بلـدة دابـق، وقـال لعنـب بلـدي إنها تسـهم يف 
االطـاع عى عمـل تلك الجهـات وتعزيـز دورها 
بطـرح أفكار ميكن أن تحسـن الخدمـات أو تحل 

عامة. مشـكات 
أبـرز النقاشـات التي اعتربهـا محمـد "مهمة"، 
كان موضـوع الجبايـة، وأوضـح أن "الجهة التي 
تقـدم خدمات يف حـال مل يكن لديهـا أي مردود 
رمبـا تتوقف عـن العمل بإيقـاف دعمهـا، بينا 
لفـرة  اسـتمرارها  فـرص  مـن  الجبايـة  تعـزز 
أطـول"، مؤكـًدا أن "أكرب دول العـامل قامئة عى 

الرضائب".
ومتنـى الشـاب عقـد ورشـات متكـررة يف أكرث 
والجهـة  املواطـن  يكـون  "حتـى  مجـال،  مـن 
املسـؤولة عـن البلـدة أقـرب لبعضهـم"، معتربًا 
أن التعـاون بـن أفراد املجتمـع والجهـة املعنية، 
أو  "أسـاس بنـاء أي عمـل سـواء أكان خدمًيـا 

تعليمًيـا أو طبًيـا".

مجالس 
محلية تطلق 

ورشات 
مشاركة 

ودمج 
مجتمعي 
بريف حلب 

تستهدف الورشات املجلس املحي والقضاء 
والرشطة ومنظات املجتمع املدين، إضافة 

إىل معلمن وأطباء ومهندسن ومحامن 
ووجهاء ومواطنن.

حـذرت األمم املتحدة من تدهور أوضاع ما ال يقل عن 1.73 مليون 
سـوري، يعيشون يف املنطقة الواقعة شال غريب سوريا، وصنفتهم 
عى أنهم بحاجة للمسـاعدات اإلنسانية الفورية، دون التحرك إليقاف 

موجات النزوح أو إعانة النازحن.
ويقدر عدد السـكان يف إدلب وفق إحصائيات األمم املتحدة، بحوايل 

2.5 مليون نسـمة، بينهم 1.1 مليون نازح بسبب املعارك.

شملت املرحلة األوىل النازحن 
يف كل من رساقب وريفها 

وجر الشغور وريفها، عى 
أن تتوسع لتستهدف أعداًدا 

أكرب من املحتاجن.

بمشاركة سبع منظمات

"حملة إدلب الكبرى"
تجمع الجهود إلغاثة نازحي المعارك 
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محمد رشدي شربجي    

غالب الظن أن العملية الركية املرتقبة 
ستبقى كذلك، كاسمها، مرتقبة، وستبقى 
وسائل اإلعام املتكاثرة تنقل التريحات 

والعواجل املتكاثرة بدورها أيًضا عن 
املسؤولن األتراك أنهم لن يتوانوا للحظة عن 

هذه العملية والدفاع عن أمنهم القومي.. 
إلخ.

وواقع الحال أن تركيا ال ترغب بحرب من 
هذا القبيل، أو أنها غر قادرة عى ذلك، 
فالحملة عى عفرين تستوجب موافقة 
روسية عى األقل، وهو ما يبدو أنه غر 

متاح مع التريحات الروسية األخرة التي 
نفت االنسحاب العسكري من عفرين. 

والحقيقة أن روسيا تنتظر تنازاًل ال متلك 
تركيا تقدميه، فهي بالرغم من نفوذها 

القوي عى فصائل املعارضة، ولكن 
يبقى النفوذ اإليراين داخل “املجاهدين”، 
الذين جاؤوا لنرتنا أكرب وأقوى، فركيا 

ال تستطيع إقناع الجوالين بانسحاب 
من إدلب، رغم أنه ينسحب بدوره أمام 

ميليشيات إيران دون قتال.
ليس يف هذه العملية “املرتقبة” ما يثر 

الفرح، وأستغرب من بعض املهللن وهم 
يعلمون أن تركيا تقايض مناطق للمعارضة 

بإدلب عدا عن الضحايا املدنين املتوقعن 
لهذه العملية.

وليس فيها ما يثر الحزن كذلك، فحزب 
االتحاد الدميقراطي، فرع حزب العال 

الكردستاين يف سوريا وعاد قوات سوريا 
الدميقراطية، استغل بخسة ونذالة الحرب 

القذرة عى اإلرهاب لتحقيق أطاع توسعية 
والسيطرة عى أراض ومناطق وضمها إىل 
كردستان سوريا، بالرغم من أن الكرد ليس 

لهم حتى مطالب تاريخية يف معظمها.
ولعل أكرب جرائم حزب العال الكردستاين 

يف سوريا أنه وضع، عن عمد، املظلمة 
الكردية يف وجه الثورة، بدل النظام 

املسؤول األول واألخر عن وجودها. هل 
ميكن أن ننىس مثًا أن صالح مسلم روج 

يف لقاءاته لرواية النظام بأن املعارضة هي 
من قصفت نفسها بالكياوي التهام نظام 
األسد يف ذلك؟ وال يعفي هذا بطبيعة الحال 

“املجاهدين” وقدرتهم العجيبة عى استعداء 
البرشية والقضاء عى فرص نجاة املسلمن 

أينا وجدوا. 
لقد ابتليت الثورة بتنظيمن قضيا عليها، 
وحوالها إىل مشكلة أمنية تتسابق الدول 

إىل القضاء عليها، األول هو تنظيم القاعدة 
وعموم السلفية الجهادية، التي نقلت 

معركتها مع أمريكا إىل سوريا، وبات عى 
السورين املكوين بنران األسد وميليشيات 

محور املقاومة واملانعة أن يجابهوا أيًضا 
الواليات املتحدة، املرددة أساًسا يف دعم 

الثورة السورية. 
والتنظيم الثاين هو حزب العال 

الكردستاين، الذي نقل معركته مع تركيا 
إىل سوريا، ليضع عموم الشعب الكردي 
يف سوريا يف وجه الثورة املدعومة من 

تركيا، بدل النظام الذي ظلم األكراد لعقود 
من الزمن. 

وباملحصلة فإن كا التنظيمن اللذين خرجا 
من عباءة األسد، أسها بقصد وبغره 
بتمكن األسد من إعادة السيطرة عى 

معظم الجغرافيا السورية. من كان يتخيل 
أن يصل النظام السوري إىل دير الزور أو أن 
يستعيد مطار أبو الظهور لوال املجاهدون؟ 

وال شك أن حزب العال الكردستاين سيعيد 
عفرين إىل األسد عا قريب. لقد خرجوا من 

السجون ليعيدونا إليه!

لقد خرجوا من السجن 
ليعيدونا إليه

الموت والرحيل وشتاء إدلب

العلوش  إبراهيم 

مل تنفعنا مزاعم بوتن 
باالنسحاب من سوريا، فطائراته 

تاحق أكرث من ثامثئة ألف من 
القروين يف ريف إدلب، ويف 

ريف حلب الجنويب، وتهجرهم من 
قراهم ومن مساكنهم البائسة يف 

هذا الشتاء القارس.
مل تسعفنا اآلمال بتخفيف 

غلواء نظام الرهبنة اإليراين، 
بعد االحتجاجات الشعبية 
يف الداخل االيراين ضده، 

فآياته ورهبانه يقومون الليل، 
ويصلّون، ويتهجدون، ويف 

الصباح يرشعون بذبح السورين 
وبتهجرهم، حيث تقوم 

الطائفية مبارساتها  ميليشياتهم 
الوحشية املنبثقة، من قلب هذا 
النظام الطائفي، ومن وجدانه 

العميق.
مناظر الناس الخائفن والفارين 

من بيوتهم ومن قراهم يف هذا 
الربد والزمهرير تومض يف 

موجات من الصور ومن األخبار 
يف وكاالت األنباء، ولكنها رسعان 

ما تختفي لتاحق أخباًرا جديدة 
يف املأساة السورية.

قوات النظام متارس القصف 
العشوايئ، ومتارس سياسة 

األرض املحروقة يف معاملتها مع 
السكان، أو مع من تبقى منهم يف 

قراهم، حيث تطلق العنان للنهب 
والسلب، واالغتصاب، باسم األمة 
العربية، وباسم األخوة األسدية- 

البوتينية، ومبباركة دينية من 
الخامنئي. رهبان 

موجة النزوح هذه تعترب من 

أكرب موجات النزوح يف سوريا 
التي تحدث خال زمن قيايس 

ال يتجاوز األيام القليلة من بدء 
القصف عى مناطق الريف 

الجنويب لريف إدلب. وهذه املوجة 
قد متتد لتهجر 2.6 مليون مقيم 

ونازح يف إدلب، فكل اتفاقات 
النظام السابقة وكل الكفاالت 

الروسية واإليرانية، كانت ترّحل 
السورين من كل مكان إىل 

إدلب، وختمتها كفالة "أستانة" 
باعتبار هذه املنطقة آمنة، وأقسم 
اإليرانيون والروس عى كفالتهم 

لقوات النظام وعدم االعتداء 
عليها.

إيران مستاءة من االحتجاجات 
الداخلية، وتريد نًرا عاجًا يف 
إدلب لتربر لشعبها املحتج، رفع 

أسعار الوقود، والبيض، وتحويل 
الفارق إىل نظام بشار األسد، 

وكأنه أصبح هو املهدي املنتظر 
يف عقيدة دولة والية الفقيه 

الداعشية.
روسيا مستاءة من طائرات 

الدرون التي قصفت مطار 
حميميم يف بداية هذا العام، 

ودمرت سبع طائرات مختصة 
بقتل الشعب السوري، وموجودة 

لتأديب هذا الشعب، وإعادته 
اىل بيت الطاعة األسدية، خال 

الخمسن سنة املقبلة، ولتضمن 
اتفاقات الوجود الرويس يف 

سوريا.
فالنر الكبر الذي أعلنه بوتن 

يف سوريا، تحول إىل مأساة 
بسبب طائرات الدرون املتسللة، 

رغم وجود صواريخ "اس 400"، 
وجرّت روسيا إىل املزيد من 

التورط يف سوريا، عرب تصعيد 
القصف والتهجر يف إدلب. 

وبوتن يفكر بانتخاباته املقبلة 
يف آذار املقبل، بعد أن حذف من 

إنجازاته النر الكبر يف سوريا، 
متحاشًيا اعتباره كتورط كبر 

يف سوريا، عى األقل ريثا متّر 
مرحية انتخاباته املعروفة 

النتائج سلًفا.

الخامنئي مايزال يُعّد للشعب 
السوري املزيد من الدمار 

والتهجر، وما مأساة هؤالء 
القروين وأطفالهم ونسائهم، إال 

تقدمة بسيطة، وصدقة جارية، 
يف ميزانيات الكراهية التي يتفنن 

بإعدادها.
هؤالء القرويون البسـطاء مزيج 

الحرض،  أنصاف  بدو، ومن  من 
مهملـن عى حافة بادية 

ذكر  ويتاىش  السورية،  الشام 
مأسـاتهم، وتتبخر صور نزوحهم 

يوًمـا بعد يوم، ومل يتبق من 
الركتورات،  مناظر  إال  صورهم 

املحملة  والسيارات  والريات 
الفقر،  وباألثاث  باألطفال، 

التوتياء  وبأسقف  وباملوايش، 
التـي يأمل أصحابها بإعادة 

وضعها فـوق عائاتهم املنكوبة، 
إن تيـر لهم ما يرفعها، وما 
يثبتهـا أمام األمطار والرياح 

العاصفة.
ومن الصور الباقية أيًضا صورة 
امرأة مغربية، كانت قد تورطت 

بالزواج من سوري من أبناء 
جنوب حلب، قبل أحد عرش عاًما، 

وهي ترفع عريضة مللك املغرب 
محمد السادس، أن يخرجها من 

جحيم املخيات يف إدلب، فالحياة 
هناك ال تطاق كا تقول، وليس 

فيها إال الجوع والقهر والحاجة. 
هذه املواطنة املغربية وجدت من 

تستنجد به، وهو ملك بادها 
البعيدة والصاء، التي ترفض 

ساع أصوات معاناة السورين. 
أما الثامثئة ألف من النازحن 

الجدد، فلم يجدوا من يستنجدون 
به، ال ملك، وال شيخ عشرة، وال 

شيخ دين، وال ديكتاتور صغر أو 
كبر. وهم يرحلون من مكان إىل 
آخر، ماحقن بأحقاد الشبيحة، 

التي  وزبانيتهم، وبتحاليلهم 
تختر كل هذا املأساة باملؤامرة، 

وما علينا إال أن ننتظر نهاية 
هذه املؤامرة، وليمت الناس، أو 

ليتحملوا قدرهم القايس، مادام 
هؤالء املحللون األشاوس يتنعمون 

بالدفء، وبالطعام، ويرفعون 
صور األسد، أو الخامنئي، أو 

الجوالين، أو البغدادي، أو ما تير 
من صور الزعامات، التي تزكم 

رائحتها األنوف.
ماتـزال صور النازحن، وتعابر 

مواقع  من  تتاىش  وجوههم، 
الرصـد اإلخبارية، ومن صفحات 

فهؤالء  االجتاعي،  التواصل 
مجرد ريفين فقراء ومنسـين، 

األسدين،  عر  يف  منسيون 
ومنسيون  البعث،  عر  ويف 

الوطنية،  الدولة  عر  يف 
الدولة  عر  يف  ومنسيون 

العثانية، منسـيون عرب تاريخ 
قـاٍس ال يقّدر البرش، وال يتلمس 
معاناتهم ومشـاعرهم، بل يقّدر 

الثوابـت التاريخية، واملقوالت 
القرف. حتى  املكرورة 

تتقاتل الدول عى مطار أبو 
الظهور، من أجل أن توفر عى 

قواتها تكاليف قصف السورين، 
وبداًل من أن تأيت الطائرات من 
مطارات بعيدة، فيمكن لها أن 

تطر من مكان قريب لتقتل أكرب 
عدد منا نحن الخونة حسب إعام 

النظام، وأكرب عدد من الكافرين 
واملرتدين حسب فتاوى مرتزقة 

اإلرهاب. 
وبداًل من أن تأيت األسلحة عرب 
الطرق الربية لتزود امليليشيات 

الطائفية، وتتكلف الكثر من 
األموال، ومن القتى لتصل 

القذائف إىل صدور ضحاياها، 
فإنها تأيت إىل مطار أبو الظهور، 

وتبارش عملها فوًرا ودون عناء 
أو تلكؤ أبًدا. فقد اتفقت جميع 
األطراف عى توجيه كل أنواع 

البنادق واملدافع إىل صدور 
السورين.

شتاء قاس آخر ميّر عى 
السورين، وليس لهم إال الربد، 
والجوع، والتهجر، فهل نغيث 

أنفسنا، ونجد مخرًجا، وخاًصا 
من هذا الفجور االستبدادي، ومن 
هذا العبث اإلرهايب، ولنوقف هذا 

التاعب الدويل ببلدنا؟

جولة داخل قرية الخوين بريف ادلب - 14 كانون الثاني2017 )عنب بلدي(
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للوقـوف عى االسـراتيجية األمريكيـة الجديدة 
الباحـث  بلـدي  عنـب  التقـت  سـوريا،  يف 
السـيايس يف العاقـات الدوليـة ساشـا العلـو، 
اسـراتيجية  مامـح  “هنـاك  إن  قـال  الـذي 
أمريكيـة جديـدة، لكنهـا ماتـزال غـر واضحـة 
العامـة  خطوطهـا  تلمـس  وميكـن  املعـامل، 
بالنيـة األمريكيـة إلبقـاء قواعدهـا يف سـوريا 
مـع تغيـر حجـة ومـربر وجـود هـذه القواعـد 
مـن مواجهـة تنظيم داعـش فقـط إىل مواجهة 
النفـوذ اإليـراين، الحجـة التـي تعتـرب مفتوحة 
زمنـي  بإطـار  تحديدهـا  يصعـب  والتـي  األمـد 
االسـراتيجية  هـذه  وضمـن  التنظيـم،  كحـرب 
املعـامل،  واضحـة  غـر  أو  واملبهمـة  الجديـدة 
الرافـض  واألورويب  األمريـيك  املوقـف  ينـدرج 
واملعرقـل لعقـد مؤمتر سـوتيش بالصيغـة التي 
عمليـة  عرقلـة  إىل  إضافـة  موسـكو،  تريدهـا 

السـيايس  بالحـل  وربطهـا  اإلعـار  إعـادة 
وأوروبـا،  املتحـدة  للواليـات  املرضيـة  بصيغتـه 
وجملـة هـذه املواقـف تعكـس ميًا لـدى اإلدارة 
رئيـي  كاعـب  للعـودة  الجديـدة  األمريكيـة 
عكـس  عـى  السـوري،  امللـف  يف  ومبـارش 
تحـاول  كانـت  والتـي  السـابقة  اإلدارة  توجـه 
االنسـحاب مـن ملفات الـرشق األوسـط لصالح 
قـوى إقليميـة ودوليـة أخـرى )روسـيا، تركيـا، 

إيـران(”.
التوجـه الجديـد لـإدارة  العلـو أن هـذا  وأضـاف 
أمريكيـة  رغبـة  وجـود  يعنـي  ال  األمريكيـة، 
بتقويـض الجهـد الرويس العسـكري والسـيايس 
مـن  الهـدف  وإمنـا  السـوري،  امللـف  يف  املنجـز 
عـدم  “سـوتيش”  عرقلـة  محـاوالت  أو  تعطيـل 
السـاح ملوسـكو بتقويـض الجهد الـدويل للحل 
السـيايس املتمثل مبسـار جنيف وإعطاء روسـيا 

نـرًا منفـرًدا يف أزمة دوليـة كاألزمة السـورية، 
التـي عجزت عـن حلها أمريـكا وأوروبا لسـنوات.

لـن يعقـد  بـأن سـوتيش  الباحـث  لذلـك يعتقـد 
إال يف حالـة واحـدة، وهـي أن تتمكـن موسـكو 
مـن تقديـم تنـازل يتمثـل بتطويـع رؤيتهـا للحل 
السـيايس يف سـوريا بشـكل يتقارب مـع الرؤية 
األمريكيـة األوربيـة، ولكن باملقابل فـإن التعاطي 
يخـص  فيـا  روسـيا  مـع  األوريب  األمريـيك 
عالقـة  ملفـات  بجملـة  يتعلـق  السـوري  امللـف 
وليـس فقط سـوريا، ومنهـا أوكرانيـا والتحركات 
العسـكرية الروسـية يف القطب الشـايل بشكل 
الدعـم  إىل  إضافـة  االسـكندنافية،  الـدول  يهـدد 

الـرويس لكوريـا الشـالية.
مخططـات روسـيا يف سـوريا سـتواجه بعراقيل 
أمريكيـة التـي متتلـك أدوات عـدة لعرقلـة أي حل 
وتحديـًدا  لهـا  بالنسـبة  مـرض  غـر  سـيايس 

فريق التحقيقات في عنب بلدي 

لكـن عمـق الخافـات بـن الطرفـن 
السـورية،  السـاحة  عـى  ظهـرت 
ليظهـر جليًـا الخـاف بعـد وصـول 
ترامـب إىل السـلطة يف بداية 2017، 
وتريحاتـه املتكـررة حـول رضورة 
التـي  األمريكيـة”  “الهيبـة  إعـادة 
تراجعـت يف عهـد الرئيـس السـابق، 
بـاراك أوبامـا، يف عدة ملفـات أهمها 
والتـي  السـوري،  وامللـف  أوكرانيـا 
سـمحت بظهـور روسـيا كرقـم أول 
يف معادلـة الـرق األوسـط، وهـذا 
مـا أكـد عليـه الرئيـس األمريي، يف 
متـوز املـايض، بقولـه إن “الوجـود 
الـرويس يف سـوريا ليـس إال نتيجـة 
األمريكيـة  اإلدارة  ارتكبتهـا  ألخطـاء 
السـابقة، ولـو قـام الرئيـس أوبامـا 
بتنفيـذ مـا كان يجب عليـه القيام به، 
فحسـب اعتقـادي، مل نكـن لـرى أي 
وجـود لروسـيا وإيـران يف سـوريا 

اليـوم”.

نقاط توافق بين االستراتيجية 
األمريكية والمعارضة

ترامـب  وصـول  عـى  عـام  بعـد 
اإلدارة  وضعـت  األبيـض  البيـت  إىل 
األمريكيـة اسـرتاتيجيتها يف سـوريا 
ولخصهـا  املقبلـة،  املرحلـة  خـال 
وزيـر الخارجيـة، ريكس تيلرسـون، 
خـال حديثـه يف معهد هوفـر التابع 
يف  األمريكيـة،  سـتانفورد  لجامعـة 
17 كانـون الثـاين الجـاري، بالبقـاء 
اإلرهـاب  عـى  للقضـاء  سـوريا  يف 
والنفوذ اإليـراين، والتوصـل إىل حل 
سـيايس دون رئيس النظام السوري، 

بشـار األسـد.
عضـو الهيئة التأسيسـية يف االئتاف 
السـوري املعـارض، أحمـد رمضـان، 
قـال يف حديـث إىل عنـب بلـدي إن 
يف  تأخـرت  األمريكيـة  "السياسـة 
تحديـد رؤيتهـا، نتيجـة عـدة عوامل، 
بالخطـر  أمريـي  اعـرتاف  منهـا 
اإليـراين يف سـوريا وتأثراتـه أيًضا 
عـى االسـتقرار يف الدولة السـورية، 
خطـر  مـع  بالتـوازي  يـأيت  وهـو 

للحـدود”. العابـر  اإلرهـاب 
االسـرتاتيجية األمريكيـة تشـرتك مع 
بحسـب  نقـاط،  عـدة  يف  املعارضـة 
اإلرهـاب  “خطـر  وهـي  رمضـان، 
مـن  اإليـراين  والخطـر  ناحيـة  مـن 
ناحيـة أخـرى، وأيًضـا الحاجـة ليس 
سـوريا،  يف  االسـتقرار  إىل  فقـط 
وإمنـا إىل الحـل السـيايس الشـامل 
بنـاء  إعـادة  يتيـح  الـذي  والكامـل 
الدولة السـورية، وفق نظام سـيايس 
إىل مرجعيـة جنيـف  يسـتند  جديـد 
وقـرارات األمـم املتحدة”، مشـرًا إىل 
أن املاحظـات حـول هـذه املوضـوع 
آليـات  وجـود  إىل  “الحاجـة  هـي 
ناحيـة،  مـن  الرؤيـة  هـذه  لتطبيـق 
والتأكيـد عـى مسـألة مهمـة تطـرق 
لهـا تيلرسـون يف حديثـه، وهـي ال 
مسـتقبل لبشار األسـد يف سوريا، ألن 
هـذا املوضـوع نعتـربه هو األسـاس، 
ومعالجة كل القضايـا ميكن أن تعالج 
إذا تـم إزاحة هـذه املنظومة الفاسـدة 
التـي تعتـرب هـي رشيكـة لإلرهـاب 
وإليـران ولـكل املنظـات اإلرهابية”.

تعارض مع الرؤية الروسية
ألمريـكا  الجديـدة  االسـرتاتيجية 
التـي  روسـيا،  رؤيـة  مـع  تتعـارض 
تسـعى إىل فـرض حـل سـيايس يف 
وطنـي  حـوار  مؤمتـر  عـرب  سـوريا 
لكافة األطياف السـورية تحت مسـمى 
“الحـوار الوطني السـوري” يف مدينة 
الجـاري،  الشـهر  أواخـر  سـوتيش 
وبالتـايل فـرض قـرارات املؤمتـر عى 
األمم املتحدة وإسـباغ الرعيـة الدولية 
عليـه، األمـر الـذي يجعـل مفاوضات 
جنيـف التي ترعاهـا األمـم املتحدة يف 

الريح. مهـب 
لكـن الكثـر مـن املحللـن يعتـربون 
لروسـيا  تسـمح  لـن  أمريـكا  أن 
حـل  ال  وأنـه  الحـل  يف  باالنفـراد 
األمريكيـة،  املوافقـة  دون  سـيايس 
لذلـك تعمـل واشـنطن عـى إفشـال 
طريـق  عـن  عقـده  قبـل  سـوتيش 
املتحـدة  األمـم  يف  حلفائهـا  إقنـاع 
بعـدم االعـرتاف بـه، وهـو مـا دفـع 
موسـكو إىل اتهـام واشـنطن بعرقلة 

املؤمتـر عـرب تريحـات تؤثر سـلبًا 
السـورية،  املعارضـة  موقـف  عـى 
املعارضـة  مـن  مبجموعـات  وتدفـع 
واضحـة  مواقـف  اتخـاذ  عـدم  إىل 
مـن املؤمتـر، يف إشـارة إىل “الهيئـة 
العليـا للمفاوضات” التـي حذرت من 
“خطر” ميكن أن يشـكله “سـوتيش.

حرب باردة جديدة
واالسـرتاتيجية  تيلرسـون  تريحات 
زيـادة  إىل  تـؤدي  قـد  األمريكيـة 
كل  الباحـث  الطرفـن  بـن  التوتـر 
عـى  سـيطرته  بسـط  عـن  منهـا 
سـوريا مـن بوابـة الـرق األوسـط، 
السـوري  الشـعب  الثمـن  ليدفـع 
الـذي تحـول إىل ضحيـة الراعـات 
الدوليـة، وهـو ما أكـد عليـه رمضان 
األطـراف  كافـة  دعوتـه  خـال  مـن 
الدوليـة واإلقليميـة إىل “تحييـد حالة 
املوجـودة  والراعـات  االسـتقطاب 
فيـا بينهـا عـن السـورين وآالمهم، 
ألن الشـعب السـوري قـدم تضحيات 
عـى  يجـب  أنـه  ونفـرتض  كبـرة، 
البينيـة  رصاعاتهـم  تحييـد  الجميـع 
فيهـا  مبـا  االسـتقطاب،  حـاالت  أو 
خلـق مناطـق نفـوذ للـدول الكربى، 
كـا يحصـل اآلن بالنسـبة للطرفـن 

الـرويس”. األمريـي- 
صـدام  نشـوب  إمكانيـة  وحـول 
أمريـي- رويس، لفـت رمضـان إىل 
بـن  االسـتقطاب  حالـة  اعتبـار  أن 
الطرفـن موجـودة فقـط يف الوضع 
السـوري رمبـا ال يكـون دقيًقـا، ألن 
هنـاك قضايـا كـربى بـن الطرفـن 
والتـي هـي تعقد الوضع يف سـوريا.

موجـود  هـو  “مـا  أن  إىل  وأشـار 
مـن أزمـات يف العاقـة األمريكيـة- 
يف  الوضـع  مـن  أكـرب  الروسـية 
“واحـدة  أنهـا  معتقـًدا  سـوريا”، 
مـن املشـكات الكـربى التـي تواجه 
أن  املمكـن  مـن  والتـي  الطرفـن، 
تتطـور إىل مـا هـو أكـرب مـن حالـة 
مسـتوى  إىل  الحاليـة،  االسـتقطاب 
البـاردة، ورمبـا  الحـرب  متقـدم يف 
حـروب  أو  سـاخنة  مناطـق  تشـهد 

تسـمى”. كـا  بالوكالـة 

باحث سوري:

عودة أمريكية 
للعبة السورية.. 

إيران خاسرة

استراتيجية أمريكية جديدة 
نذر بتصادم مع روسيا

ُ
ت

“إن عالقات بالدنا بروسيا تمر بأسوأ حاالتها”، جملة اختصر بها الرئيس األمريكي 
دونالد ترامب، في آب العام الماضي، العالقات األمريكية- الروسية التي 

شهدت، ومازالت، توتًرا على الساحة السياسية في مناطق نفوذ البلدين.

تركيا 
“تتأرجح” 

على حبلين
كانت تركيا العًبا أساسًيا 

في سوريا، واستطاعت أن 
تحقق جزًءا من المساعي 

التي ترنو إليها بالسيطرة على 
مساحة واسعة من ريف حلب 
الشمالي والشرقي ووضعها 
في يد فصائل “الجيش الحر” 

التي تتلقى تموياًل منها.

زخـم  ازداد  الجـاري   2018 بدايـة  مـع 

السـورية،  السـاحة  عـى  الـرتيك  التدخـل 

لتبـدأ مرحلـة جديـدة باللعـب عـى حبلـن 

األول مـع روسـيا والثاين مع أمريـكا يف آن 

واحـد، رغم تضـارب املصالح بـن الطرفن.

محيـط  يف  العسـكرية  التحـركات  وتشـر 

مدينـة عفرين التي تسـيطر عليهـا “وحدات 

حايـة الشـعب” )الكرديـة( ومحافظة إدلب 

التـي تسـيطر عليهـا فصائـل املعارضـة إىل 

تحـول قـد يفـي إىل صـدام جديـد عـى 

األقطـاب  حربتـه  رأس  السـورية،  السـاحة 

الثاثـة )تركيـا، أمريـكا، روسـيا(.

تسـاؤالت وتكهنات عـدة طرحت عـن الغاية 

التـي تريدهـا تركيـا مـن اللعـب عـى الوتر 

الـرويس واألمريي يف ذات الوقـت، وبينا 

املواقـف  يف  تأرجـح  إىل  البعـض  عـزاه 

دخلـت فيـه الحكومـة الرتكيـة بعد سـنوات 

مـن النـزاع، ربطـه آخرون بتشـتت تشـهده 

الحكومـة الرتكية بـن حاية األمـن القومي 

لهـا مـن جهـة، واالسـتمرار بدعـم الفصائل 

املعارضـة للنظام السـوري من جهـة أخرى.

بحسـب املحلـل السـيايس الـرتيك مصطفى 

كـون  صعوبـات  تركيـا  تعيـش  أوزجـان، 

روسـيا مع النظام السـوري وتسـعى إلكال 

سـيطرته عـى األرايض السـورية بالكامـل، 

املتحـدة  الواليـات  دعـم  ذلـك  ويقابـل 

الكرديـة املصنفـة عـى  األمريكيـة للقـوات 

قوائـم اإلرهـاب لـدى أنقـرة.

واعتـرب أوزجـان، يف حديـث إىل عنب بلدي، 

أن الوضـع الحـايل ال ميكـن وصفـه باللعب 

ال  “موقًفـا  تركيـا  تعيـش  إذ  حبلـن،  عـى 
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تحسـد عليه”، دفعهـا للتأرجح عـى كافة 

القوى الاعبـة املؤثرة يف امللف السـوري.

“املوقـف الـرتيك صعـب حاليًـا”، وقـال 

أوزجـان إن جميـع التطـورات والتحركات 

الرتكيـة حاليًـا تتوقـف عى نفسـها فقط، 

عمليـة  هـو  حدودهـا  عـى  يـدور  ومـا 

لحايـة األمـن القومـي الـذي يعتـرب عى 

لها. األولويـات  قامئـة 

ومـن وجهـة نظر أوزجـان تريـد تركيا أن 

تكمل مـا بدأته سـابًقا يف “درع الفرات”، 

أن  هـو  حاليًـا  لهـا  األسـايس  والهـدف 

سـوريا  مـن  الشـالية  املنطقـة  تجعـل 

آمنـة، بعدمـا تعـرت يف األشـهر املاضية 

املضـادة  القـوى  مـن  تدخـات  بسـبب 

كانـت  والتـي  وروسـيا،  أمريـكا  بينهـا 

أوىل خطواتهـا الدخـول إىل مدينـة منبج، 

املـايض.  2017 منتصـف 

الـرتيك  املوقـف  يظهـره  مـا  وبحسـب 

محافظـة  ترتبـط  األخـرة  والتريحـات 

مبصـر  إدلـب  عـى  املعارضـة  فصائـل 

ومنبـج،  عفريـن  يف  الكـرد  املقاتلـن 

التـي بـدأ األتـراك عملياتهـم عـى األرض 

وإيـران. روسـيا  مـع  بتنسـيق  لتأمينهـا 

وجـاءت التطـورات الرتكيـة بعـد جمـود 

رويس حـول ملف عفرين، وغيـاب الجدية 

بخصـوص خـروج الوحـدات الكردية من 

العسـكري يف  دورهـا  كبـح  أو  املنطقـة، 

املنطقـة، األمـر الـذي دفع أنقـرة ملجموعة 

“سـوتيش”  إفشـال  شـأنها  مـن  نقـاط 

التـي تـر عى عدم مشـاركة الكـرد فيه، 

وهـو ما تسـعى إليـه أمريكا التـي تعادي 

تركيا بدعـم “حزب االتحـاد الدميقراطي” 

)pyd( يف سـوريا.

فيا يخـص العمل السـيايس تعمـل تركيا 

“جنيـف”  األول  حاليًـا:  مسـارين  عـى 

والثـاين  أمريكيًـا،  تحـركًا  يشـهد  الـذي 

“سـوتيش” الـذي تـروج لـه روسـيا.

ومع ذلـك لـدى تركيـا تحفظات بالنسـبة 

لــ “سـوتيش”، وهي مشـاركة الكرد، كا 

لهـا مواقف سـلبية بالنسـبة لــ “جنيف” 

الـذي يربـط أمريكا التـي ال تدعم بشـكل 

عـى  الحـر”  “الجيـش  فصائـل  علنـي 

الكردية. القـوات  عكـس 

رؤى  هنـاك  أن  الـرتيك  املحلـل  وأوضـح 

مختلفـة للـدول الراعيـة للملـف السـوري 

اآلن،  حتـى  بينهـا  فيـا  تتوافـق  وال 

وتختلـف رؤيـة تركيـا عـن جميـع الرؤى 

الدوليـة األخـرى، إذ تريـد إىل حـد مـا أن 

تحافـظ عـى مصالحهـا وأمنهـا القومـي 

ودعـم فصائـل “الجيـش الحر” والشـعب 

أمكـن. إن  السـوري 

العليـا  “الهيئـة  وفـد  عضـو  قـال  بينـا 

إن  الخالـدي،  فـراس  للمفاوضـات”، 

أولويـات الحكومـة الرتكيـة هـي ضـان 

عـدم قيـام دولـة كرديـة، لكن من أسـهم 

 ”pyd“ حـزب  هـو  تحركهـا  يف  وسـاعد 

وتريـح   ”pkk“ مـع  عاقتـه  وإعانـه 

أمريـكا األخـر الـذي أشـار براحـة أنه 

ال يدعـم قيـام دولـة كرديـة.

عنـب  إىل  حديـث  يف  الخالـدي،  واعتـرب 

الحـايل  الوقـت  يف  املطلـوب  أن  بلـدي، 

يلغـي ذريعـة  وقـف نشـاط “pyd” مـا 

األتـراك، أي إعـان مـن “pyd” أنـه حزب 

أرًضـا  سـوريا  بوحـدة  ويؤمـن  سـوري 

وشـعبًا ووقـف مارسـاته، التـي وصلت 

يف وقـت مـا إىل جرميـة حـرب وتهجـر 

السـوري. الشـعب  بحـق  دميوغـرايف 

الـرتيك-  املسـار  تجاهـل  ميكـن  وال 

وصفـه  والـذي  سـوريا،  يف  اإليـراين 

أوزجـان بنـوع مـن التناغم عـى فرتات، 

إذ ال تجـد إيـران أي توافـق مـع تركيـا، 

واحـد  تركيـا عـى مسـار  تسـر  بينـا 

بنـاء عى مـدى موافقـة إيـران ملواقفها، 

األحيـان  بعـض  ويف  تحفظـات  ولديهـا 

مسـتوى  عـى  فقـط  لكسـبها  تضطـر 

الواقعـي. التعامـل 

مـن جانـب موسـكو، بحسـب العلـو، عـن طريق 
عـدة مسـتويات، فعـى املسـتوى السـيايس متلك 
الواليـات املتحـدة تحالًفـا مع مؤسسـات املعارضة 
حـل  أي  تعطيـل  مـن  ميكنهـا  بشـكل  الفاعلـة 
سـيايس دون وجـود رشيـك، كـا يحـدث اآلن يف 
رفـض املعارضـة السـورية لسـوتيش، مقابل عدم 
موسـكو  تحـاول  معـارض  بديـل  بـأي  االعـراف 

. خلقه
أما عى املسـتوى العسـكري، فالوجـود األمرييك 
القـوات  عـرب  السـورية  األرايض  عـى  املبـارش 
تـوازن  خلـق  شـأنه  مـن  العسـكرية،  والقواعـد 
قـوى مـع روسـيا، بشـكل مينعهـا من اسـتغال 
السـيايس،  الحـل  لفـرض  العسـكري  وجودهـا 
وعـى املسـتوى االقتصـادي فالواليـات املتحـدة 
األمريكيـة مـن خـال حلفائها )االتحـاد األوريب 
الخليجيـة( قـادرة عـى عرقلـة عمليـة  والـدول 

إعـادة اإلعـار، كـون حلفـاء النظـام )الصـن، 
روسـيا، إيـران( عاجزيـن عـن القيـام بالعمليـة 
منطقـة  فـإن  ذلـك  إىل  إضافـة  مبفردهـم، 
الفـرات  رشق  األمريـيك  العسـكري  االنتشـار 
تؤّمـن سـيطرة الواليـات املتحـدة األمريكية عى 
بشـكل  السـوري  لاقتصـاد  األساسـية  املـوارد 
يجعـل مـن املسـتحيل تطبيـق أي حـل بعيـًدا عن 

األمريكيـة. الرؤيـة 
وحـول الخطـوط العامـة للسياسـة األمريكية يف 
سـوريا أكد العلو أن السياسـة الخارجية األمريكية 
حالًيـا،  املعـامل  واضحـة  غـر  الجديـدة  لـإدارة 
ولكـن ميكن مـن خال قـراءة العـودة العسـكرية 
األمريكيـة إىل العراق وسـوريا وتريحات الرئيس 
األمريـيك وإدارتـه، اسـترشاف الخطـوط العامـة 
عـى  االنقـاب  يف  واملتمثلـة  السياسـة،  لهـذه 
سياسـة اإلدارة السابقة يف االنسـحاب من ملفات 

الـرشق األوسـط وإدارتهـا مـن الخلـف والعـودة 
املبـارشة ألمريـكا لتكـون هـي املحـرك األسـايس 
التـوازن  الـرشق األوسـط ونقطـة  للسياسـة يف 

. فيه
النفـوذ  عـى  سـتؤثر  األمريكيـة  االسـراتيجية 
اإليـراين، بحسـب العلـو، الـذي أكـد أن الواليـات 
املتحـدة األمريكيـة أعلنـت أن وجودها يف سـوريا 
بعـد إنهاء التنظيم بهـدف تطويق النفـوذ اإليراين، 
وبأنهـا تـرى مسـتقبل سـوريا بـدون األسـد، كا 
أعلـن وزيـر الخارجيـة، تريلسـون منذ أيـام، فهذا 
معنـاه أن إيـران إن مل تكـن مهزومـة يف سـوريا 
عـزم  إىل  باإلضافـة  هـذا  منتـرة،  تكـون  فلـن 
الرئيـس ترامـب عـى إلغـاء االتفـاق النـووي مـع 
إيـران أو اسـتمرار العقوبـات االقتصاديـة بسـبب 
األمـر  اإليرانيـة،  البالسـيتية  الصواريـخ  برنامـج 
الـذي يعني اسـتمرار األزمـة االقتصاديـة يف إيران 

وتحديـد قدرتهـا عى دعـم أذرعهـا يف املنطقة، ما 
سـيؤثر عـى قدرتهـا عـى دعـم النظام السـوري 

البعيد. املـدى  عـى 
مـا يعـزز أيًضـا فرضيـة عـدم النر اإليـراين يف 
سـوريا، هـو وجـود موسـكو التـي تعترب سـوريا 
منطقـة نفوذ حيويـة ال تقبل القسـمة مع طهران، 
مـن  موسـكو  تتلقاهـا  التـي  للضغـوط  إضافـة 
سـوريا،  يف  اإليـراين  النفـوذ  لتحجيـم  إرسائيـل 
كل ذلـك إىل جانـب أن النفـوذ اإليراين يف سـوريا 
مرتبـط فقط بوجـود ميليشـياتها األجنبيـة والتي 
مـن املسـتحيل اسـتمرار بقائهـا ضمـن أي حل يف 
سـوريا، أمـا موسـكو فتملـك العديـد مـن الحلفاء 
والطائفـة  الجيـش  مسـتوى  عـى  السـورين 
العلويـة وعمـوم مؤيـدي النظـام، ولديهـا القدرة 
عـى اسـتالة حتى مـن جندتهم إيـران مؤخًرا من 

العنـر السـوري.

بالتزامن مـع تعاظم الـدور الرويس 
سـوريا  يف  والـريك  واألمريـيك 
خـاف  وعـى  املصالـح،  وتضـارب 
الاعـب  غـاب  املاضيـة،  السـنوات 
يف  السياسـة  رسـم  عـن  اإليـراين 
سـوريا، يف مشـهد يطرح مؤرشات 
قـد تفـي إىل احتاليـة انحسـار 
القـوى  نفـوذ  ازديـاد  وسـط  دوره 

الدوليـة األكـرب منـه.
هـل تكـون إيـران الطـرف الخـارس 
يف سـوريا؟ سـؤال طـرح بكرثة يف 
األيـام املاضيـة، ورد عليـه محللـون 
بأنهـا نتائج أولية لخطـوات أمريكية 
اإليـراين”  “املـد  كبـح  إىل  تسـعى 
يف  وخاصـة  األوسـط  الـرشق  يف 
إجـراءات تسـر  سـوريا، وسلسـلة 
بشـكل  وإرسائيـل  روسـيا  فيهـا 

توافقـي.
السـوري فراس  املعـارض  وبحسـب 
حتـى  إيـران  ماتـزال  الخالـدي، 
يتغـر  ومل  فاعـًا  طرًفـا  اللحظـة 
إذ  الـدويل،  املشـهد  مـع  تعاطيهـا 
“تعودنـا عى أن يكـون ردها مجازر 
وأفعـااًل يندى لها جبن اإلنسـانية”.

وكل  الـدويل  املجتمـع  أن  وأوضـح 
املوقـف  يف  يغـر  مل  تحركاتـه 
اإليـراين الفعـي وال ميكـن بنـاء أي 
تقييـم حالًيـا، وال ميكن بنـاء موقف 
عـى ما يحصـل يف الداخـل اإليراين 

الحـايل. الوقـت  يف 
“الجيـش  يف  العميـد  رأي  وتقـارب 
الحـر” وعضو وفد أسـتانة سـابًقا، 
أحمـد بـري، مـع حديـث الخالـدي، 
دورهـا  مايـزال  إيـران  أن  فاعتـرب 
فاعـًا يف سـوريا، قائـًا إنهـا تبدي 
شـيًئا يف العلـن وتعمـل عـى عـدة 

الـر. يف  مخططـات 
وأضاف بري لعنب بلـدي أن املرشوع 
اإليـراين يف تشـييع املنطقـة قائـم 
حتـى اآلن، وال ميكـن أن تراجع عنه 
خاصـًة بعد الخسـائر التـي تكبدتها 

يف السـنوات السابقة.
لكـن ومـع ذلـك يصطـدم املـرشوع 
بالرفـض  سـوريا  يف  اإليـراين 
جاهـًدا  يسـعى  الـذي  األمريـيك، 
إىل تحجيـم دوره يف سـوريا شـأنه 
كشـأن تنظيـم “الدولة اإلسـامية”، 
وهـو ما أكـده مسـؤولون أمريكيون 

سـابقة. تريحـات  بسلسـلة 
ويشـكل تعاظم الـدور األمرييك يف 
سـوريا حالًيـا خطـًرا عـى املرشوع 
اإليـراين، إذ تسـر الواليـات املتحدة 
األمريكيـة بإجـراءات بـدأت بوادرها 

الثـاين  كانـون  مطلـع  بالظهـور 
“الجيـش  يف  قـادة  باسـتقبال 
تفعيـل  إمكانيـة  لبحـث  الحـر” 
الدعـم العسـكري من جديـد ملحاربة 
اإليرانيـة. وامليليشـيات  “اإلرهـاب” 

املـرشوع  أيًضـا  إرسائيـل  وترفـض 
يف  خاصـة  سـوريا،  يف  اإليـراين 
شـهد  الـذي  السـوري  الجنـوب 
اسـتهدافات طالت قواعـد إيرانية يف 
محيـط العاصمة دمشـق ومحافظة 

درعـا.
ودخـل الطـرف اإليـراين يف أواخـر 
يف  بـارزة  كقـوة  املـايض   2017
متجاهـًا  السـوري،  الجنـوب 
اتفاقيـات الـدول األخـرى )روسـيا، 

إرسائيـل(. األردن،  أمريـكا، 
إىل  طهـران  تحـركات  وتشـر 
إحـدى  إىل  الوصـول  تنـوي  أنهـا 
الجبهتـن: إمـا الوصـول إىل حدود 
الجـوالن، أو إىل الحـدود األردنيـة، 
لكـن بخطـًى بطيئة تعرقـل حركتها 
إرسائيـل التـي أعلنـت عـى العلـن 
وصـول  منـع  روسـيا  مـع  بحثهـا 

حدودهـا. إىل  إيـران 
ملعهـد  سـابق  تقريـر  ويف 
“بحـوث إعـام الـرشق األوسـط” 
منتصـف  )ميمـري(  اإلرسائيـي 
“إيـران  إن  قـال  املـايض،   2017
الجوهريـة  املشـكلة  إىل  تحولـت 
يف  روسـيا  تواجـه  التـي  األوىل 
تحقيـق  فـرص  وتقلـص  سـوريا، 

هنـاك”. الروسـية  املصالـح 
روسـيا  أن  إىل  “ميمـري”  وأشـار 
تتعامـل مـع إيران عـى أنهـا “دولة 
سـلوكها  توقـع  ميكـن  ال  متقلبـة 
نجـاح  مرّجًحـا  مسـبق”،  بشـكل 
يف  ترامـب  سـيتبعها  التـي  اآلليـة 

إيـران. مواجهـة 
وذهـب إىل أن الروس يسـعون حالًيا 
إىل تصفيـة الدو اإليراين يف سـوريا 
أن  إىل  مشـرًا  تدريجـي،  بشـكل 
اإليرانيـن “واثقـون مـن أن الروس 
معنيـون بركهـم لتحقيـق مصالـح 

أخرى”.
املؤثـرة يف جنـويب  الـدول  وتعتـرب 
امليليشـيات  وصـول  أن  سـوريا 
السـورية-  الحـدود  إىل  اإليرانيـة 
الجـوالن  مـع  والحـدود  األردنيـة 
املحتـل “خـط أحمـر إقليمـي”، مـا 
اسـتدعى تدخـات مبـارشة فشـلت 
يف كبـح محـاوالت التوسـع، عـى 
خلفية طـرق التفـاف اتبعتهـا إيران 

املاضيـة. األشـهر  يف 

هل تكون إيران في 
قوائم الخاسرين؟

عناصر من الجيش الحر على طريق حارم شمالي حلب - 2015 - )رويترز(

هناك رؤى 
للدول  مختلفة 
للملف  الراعية 

السوري وال 
تتوافق فيما 

بينها حتى اآلن
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قواعد أمريكية 
مدينـة  رشقـي  جنـوب  أمريـكا  أٌنشـأت 
الرميـان يف الحسـكة، أول قاعـدة جوية 
الثـاين  لهـا داخـل سـوريا، يف تريـن 
2015، بعـد أن حّولت مطـار “أبو حجر” 
الزراعـي إىل مطـار عسـكري، مسـتقدمًة 
مروحيـات كخطوة أوىل لتنسـيق عملياتها 
يف  اإلسـامية”  “الدولـة  تنظيـم  ضـد 

سـوريا والعـراق.
وجّهـزت الواليـات املتحدة املطـار بفّنين، 
إىل  طولهـا  ليصـل  مدرجاتـه  ووسـعت 

2500 مـرت، وفـق مراقبـن.
خـراب  بلـدة  يف  تقـع  الثانيـة  القاعـدة 
عشـق، قرب مدينة كوباين )عـن العرب(، 
وعـى مسـافة 90 كيلومرتًا شـايل مدينة 
الرقـة التـي تسـيطر عليها “قوات سـوريا 
الدميقراطيـة” )قسـد(، ويبعـد قرابـة 35 

كيلومـرتًا عـن الحـدود الرتكية.
ويضـم طائـرات حربيـة ومركزًا عسـكريًا 
للدعـم اللوجسـتي، وقـال الفريـق أول يف 
القـوات األمريكيـة، كارلتـون إفرهـارت، 
نيسـان 2017، إن املطـار “سـيلعب دوًرا 
واملعـدات  املسـتلزمات  نقـل  يف  مهـًا 

وكاالت. وفـق  واألفـراد”، 
ووفـق مراقبن تديـر أمريكا ثاثـة مواقع 
عسـكرية أخـرى يف الحسـكة، أولهـا يف 
بلـدة تـل بيـدر شـايل املحافظـة ويضم 
عنـارص القـوات الخاصـة األمريكيـة، إىل 
جانـب موقـع يف الشـدادي جنوبًـا، لدعم 

عمليـات “قسـد”، فضـًا عـن موقـع يف 
منطقـة تـل تامـر الزراعيـة عـى الحدود 
السـورية- الرتكيـة، وقواعـد يف رصيـن 

“كوبـاين”. غريب 
وتديـر الواليـات املتحـدة قواعد عسـكرية 

يف كل مـن الرقـة ومنبج.
تقـوده  الـذي  الـدويل  التحالـف  وأنشـأ 
بـإرشاف  التنـف  قاعـدة  أمريـكا، 
2016، عـى  أيـار  بريطـاين- ردين، يف 
الحدود األردنيـة- العراقيـة، وكان منطلًقا 

املنطقـة. يف  التنظيـم  ضـد  للعمليـات 
وُدّربـت فصائـل عسـكرية يف “الجيـش 
الحـر”، داخـل القاعدة التي تعتـرب كغرفة 
عمليـات مشـرتكة، وأبـرز تلـك الفصائل: 
“أسـود  الثـورة”،  مغاويـر  “جيـش 
الجديـد”،  سـوريا  “جيـش  الرقيـة”، 
أمـور  عـى  اليـوم  إدارتهـا  وتقتـر 
لوجسـتية، بعـد أن سـيطرت قوات األسـد 
كامـل  عـى  لهـا  املسـاندة  وامليليشـيات 
 ،2016 بهـا، حزيـران  املحيطـة  املنطقـة 

البوكـال. إىل  تقدمهـا  قبـل 

روسيا تحتفظ بقاعدتين 
احتفظـت روسـيا بقاعدتـن عسـكريتن 
يف سـوريا، بعـد الزيارة املفاجئـة للرئيس 
قاعـدة  إىل  بوتـن،  فادميـر  الـرتيك، 
والتـي  املـايض،  األول  كانـون  حميميـم، 
جنـويب  كيلومـرتًا   23 بعـد  عـى  تقـع 
مدينـة الاذقيـة، وتبعـد عن مدينـة جبلة 

نحـو خمسـة كيلومـرتات، وعـن القرداحة 
قرابـة 14 كيلومـرتًا، وغدت مقـرًا للجنود 
بدايـة  2015، مـع  أيلـول  الـروس، منـذ 

التدخـل الـرويس.
القاعـدة منظومـات دفـاع جـوي  وتضـم 
روسـية،  حربيـة  وطائـرات  ومروحيـات 
يف  أسـايس  بشـكل  روسـيا  اسـتخدمتها 
العمليات العسـكرية األخرة املساندة لقوات 
األسـد، وأعلنـت مؤخـرًا عن سـحب بعضها 

إىل روسـيا، عقـب زيـارة بوتـن لهـا.
وبقيـت قاعدة طرطـوس العسـكرية التي 
كقاعـدة   ،1971 عـام  روسـيا  أنشـأتها 
بحريـة اقتـرت عـى الدعم اللوجسـتي 
 2011 عـام  وعقـب  السـفن،  ومتويـن 
الحًقـا  ازداد  ملحوظًـا،  نشـاطًا  شـهدت 
تدخلهـا  موسـكو  إعـان  مـع  تزامًنـا 

النظـام. لصالـح  العسـكري 
وأملحـت روسـيا إلمكانية وصـول طرادات 
قـرار  مبوجـب  القاعـدة،  إىل  نوويـة 
املصادقـة مـن مجلـس االتحـاد الـرويس 
قاعـدة  توسـيع  قـرار  عـى  )الدومـا( 

املـايض. األول  كانـون  طرطـوس، 

قواعد تركية في حلب
سـوريا  دخولهـا  بعـد  تركيـا  أنشـأت 
“درع  عمليـة  خـال  مـن  عسـكريًا، 
الفـرات”، آب 2016، قواعـد عسـكرية يف 
الريفن الشـايل والرقي لحلـب، إال أنها 

بشـكل رسـمي. عنهـا  تعلـن  مل 

دابـق  بلـدة  يف  األوىل  القاعـدة  وتقـع 
شـااًل، وقـد ُخصصت لألفـراد فقط، دون 
بينـا  ثقيـل،  أي عتـاد عسـكري  وجـود 
تحتضـن بلـدة أخرتيـن القاعـدة الثانيـة، 
عسـكريًا  وعتـاًدا  مدافـع  تضـم  والتـي 
مواقـع  أنقـرة  منهـا  وتسـتهدف  ثقيـًا، 
“قسـد” يف تـل رفعـت ومنـغ، والقـرى 

املحيطـة بهـا.
كـا أنشـأت القـوات الرتكيـة قاعـدة يف 
جبـل الشـيخ عقيـل، املطـل عـى مدينـة 
املعارضـة  فصائـل  سـيطرة  بعـد  البـاب 
2017، وتحـوي مدفعيـة  عليهـا، مطلـع 
مصـادر  وفـق  عسـكريًا،  وعتـاًدا  ثقيلـة 

عنـب بلـدي.
املاضيـة  األشـهر  خـال  تركيـا  ووزعـت 
نقـاط مراقبـة مبوجـب اتفـاق “تخفيـف 
آلليـات  انتشـاًرا  وتضمنـت  التوتـر”، 

أتـراكًا. وجنـوًدا  عسـكرية 
كـا نـر الجيـش الـرتيك مطلـع كانون 
صواريـخ  منظومـة  الجـاري،  الثـاين 
دفـاع جـوي يف مدينـة دارة عـزة بريـف 
حلـب الغـريب، املجـاورة ملدينـة عفريـن، 
التـي تخضـع لسـيطرة “وحـدات حايـة 
الشـعب” الكرديـة، يف إطـار التجهيـزات 

لهجـوم مرتقـب قـد تشـهده املدينـة.

نقاط انتشار إيرانية
أنشـأت طهـران قاعـدة عسـكرية دامئـة 
خـارج منطقة الكسـوة جنـويب العاصمة 

السـورية )دمشـق(، بحسـب مـا أفـادت 
هيئـة اإلذاعـة الربيطانيـة )BBC(، والتي 
نقلت عن مصـدر يف أجهزة االسـتخبارات 
الغربيـة، ترين الثاين املـايض، أن إيران 
تابـع لقـوات  أقامـت مجمًعـا يف موقـع 
عـى  الكسـوة،  منطقـة  خـارج  األسـد 
بعـد حـوايل 50 كيلومـرتًا مـن مرتفعات 

الجـوالن.
وتديـر إيـران مقـرًا قـرب مطـار دمشـق 
الدويل، يعرف باسـم “البيـت الزجاجي”، 
وهـو مبنـًى محصـن ذو جـدران مضـادة 
طوابـق  خمسـة  مـن  مؤلـف  لانفجـار، 
ويحـوي 180 غرفة، يحرسـه حـوايل ألف 

عنـر مسـلح، وفـق تقاريـر غربية.
متـوز  يف  إرسائيليـة،  تقاريـر  وذكـرت 
2017، أن إيـران اسـتأجرت مطـاًرا مـن 
مشـرًة  السـورية،  األرايض  يف  النظـام 
إىل مفاوضـات إلقامـة قاعدة جويـة برية 
امليليشـيات  يتمركـز فيهـا مقاتلـون مـن 
التابعـة إليران وسـط سـوريا، فضـًا عن 

قواعـد يف مناطـق مختلفـة مـن البـاد.
يف  انتشـارها  مـن  طهـران  عـززت  كـا 
الـزور،  ديـر  رشقـي  البوكـال،  مدينـة 
التـي سـيطرت عليهـا مـع قـوات األسـد، 
وتعتـرب  املـايض،  الثـاين  تريـن  يف 
كونهـا  إليـران،  بالنسـبة  اسـرتاتيجية 
بوابـة الحدود السـورية- العراقيـة، وممرًا 
للطريـق الربي الـذي تهدف إيـران لفتحه 

املتوسـط. البحـر  مـن طهـران إىل 

تدير الدول الفاعلة في الملف السوري قواعد عسكرية في مناطق مختلفة، ضمن مناطق سيطرة أطراف النزاع، وتعرض عنب بلدي 
أبرز تلك القواعد التي أنشأتها كل من الواليات المتحدة وروسيا وتركيا وإيران على األراضي السورية.

قواعد عسكرية تديرها الدول الفاعلة داخل سوريا

بالحديـث عـن الهيمنة الروسـية عى 
امللـف السـيايس يف سـوريا، أجـرت 
عـرب  للـرأي  اسـتطاًعا  بلـدي  عنـب 
عـن  للكشـف  اإللكـروين  موقعهـا 
رأي عينـة من الشـارع السـوري فيا 
العـامل،  مـن  اآلخـر  القطـب  كان  إذا 
واملتمثـل بالواليات املتحدة، سيسـمح 

بذلك. ملوسـكو 
مـا يقـارب ألف شـخص شـاركوا يف 
االسـتطاع الـذي جـاء السـؤال فيـه 
بصيغة: برأيـك، هل ستسـمح أمريكا 
يف  الحـل  مبسـار  بالتفـرد  لروسـيا 

؟ يا سور
بنسـبة  رأيهـم  املسـتطلع  غالبيـة 
تسـمح  لـن  واشـنطن  أن  رأوا   52%
لروسـيا بإدارة الحل السـيايس وحتى 
العسـكري يف سوريا، سـواء بدعمها 
األرض وزيـادة  األسـد عـى  لقـوات 
املسـاحات املسـيطر عليهـا، أو حتـى 
واملحادثـات  املؤمتـرات  خـال  مـن 
السياسـية التـي دعـا إليهـا الرئيـس 

الـرويس فادميـر بوتـن، واملتمثلة 
بشـكل رئيي يف مؤمتر “سوتيش” 
التي دعيـت إليه واشـنطن كـ “ضيف 

رشف”.
هـي  روسـيا  أن  رأى  طالـب  أحمـد 
للواليـات  الشـخيص”  “الحـارس 
معلًقـا  وكتـب  سـوريا،  يف  املتحـدة 
“روسـيا تأخـذ أوامرهـا مـن أمريكا 
وتفعـل مـا ميـى عليهـا ولكـن مـن 

الطاولـة”.  تحـت 
وكذلـك مل يختلـف رأي محمـد الخاين 
عـن سـابقه حـن علّـق “روسـيا ال 
تعدو كونهـا منفذ ألوامـر أمريكية”.

آخـرون  مشـاركون  رأى  حـن  يف 
أن   ،24% بنسـبة  االسـتطاع،  يف 
زمـن الواليات املتحـدة “انتهـى” وأن 
الرئيـي  القطـب  أصبحـت  روسـيا 
واألول يف الحالـة السـورية، واآلمـر 

األرض. عـى  الوحيـد  الناهـي 
عـى  معلًقـا  عبـدي  محمـد  وكتـب 
أمريـكا  أن  تعلـم  “هـل  االسـتطاع 

األخـرة”،  الدقائـق  وتلعـب  انتهـت 
فيـا قـال أبـو ديـب مغاج “روسـيا 
بإشـارة واحـدة منهـا ميكنهـا حـل 
عندمـا  لكـن  سـوريا،  يف  املشـكلة 

تريـد”.
وباعتبـاره ملًفـا معقـًدا تداخلت فيه 
أطـراف عـدة، أظهر االسـتطاع حرة 
حـول  رأيهـم  املسـتطلع  مـن   24%
املوقـف األمرييك من روسـيا، وأبدى 
وصـل  مـا  اسـتياءهم  املشـاركون 
إليه الحـال يف سـوريا، متحدثن عن 

محتمل. تقسـيم 
وقـال مأمـون بودقة “يا حـرام رصنا 
لعبـة ونحـن مالنـا عاقـة”، وتابـع 

“لسـا عـم يطبخـوا ع نـار هادية”.
فيا قال خالد البكور "سيتقاسـمون 
سـوريا، أمريكا رشق سـوريا، روسيا 
غـرب، تركيـا شـال، وإيران سـتأخذ 
املمـرات للـدول األربـع”، وقصـد بها 
إيـران والعراق وسـوريا ولبنان ضمن 

مـا يعرف بــ “الهال الشـيعي”.

طائرات روسية في قاعدة حميميم بريف الالذقية )سبوتنيك(

سوريون 
منقسمون 

حول موقف 
واشنطن 

من الهيمنة 
الروسية

هل ستسمح 
أمريكا لروسيا 
بالتفرد بمسار 

الحل في سوريا؟

52
%

نعم

ال أعلمال

24
%

24
%
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عدرا الصناعية..
رئة اقتصاد دمشق المتعبة

توجهت حكومة النظام السوري، بعد سيطرته على مناطق في محيط العاصمة دمشق العام الماضي، إلى تدوير عجلة 
االقتصاد في منشآت صناعية لرفد الخزينة مجدًدا، بعد الخسائر الكبيرة التي عاناها االقتصاد السوري.

عنب بلدي - محمد حمص  

وأولـت الحكومـة اهتاًمـا باملـدن الصناعيـة 
أبرزهـا  ومـن   ،2004 يف  املنشـأة  الكـربى 
املدينـة الصناعيـة يف الشـيخ نجـار بحلـب، 
الصناعيـة يف مدينـة عـدرا بريـف  واملدينـة 

دمشـق.
مركـزًا  عـدرا  يف  الصناعيـة  املنطقـة  تعتـرب 
صناعيًـا مهـًا، كونهـا أكـرب املـدن الصناعية 
آالف  ثاثـة  إىل  تصـل  سـوريا مبسـاحة  يف 
بدايـة  منـذ  الحكومـة  عملـت  وقـد  هكتـار، 
وتشـغيلها  توسـيعها  عـى  املدينـة  إنشـاء 
ودفـع املسـتثمرين إليها عـرب تقديـم إغراءات 
لهـم، ففتحـت أبواب االسـتثار وسـهلت عى 
اسـتثارات  فتـح  األمـوال  رؤوس  أصحـاب 
جديـدة يف املنطقـة، دون تعقيـدات إدارية أو 
أراض  بيـع  تعجيزيـة، وعملـت عـى  رشوط 

الـركات. ألصحـاب  ومسـاحات 

رصاع الطرفن
األهميـة االقتصاديـة للمدينـة دفعـت فصائـل 
الجيـش الحـر املوجـودة يف الغوطـة الرقية 
إىل محاولـة السـيطرة عليهـا، فقامـت بدايـة 
بقطـع الطريـق الواصـل إليها من دمشـق يف 
آب 2012، عـرب تنفيـذ كائـن عـى الطريق، 
األمـر الـذي دفـع النظـام إىل إغاقـه، قبـل 
أن تطلـق الفصائـل يف كانـون األول 2013، 
أعـى  “اللـه  معركـة  مـن  الثانيـة  املرحلـة 

وأجـل"، بهـدف السـيطرة عليهـا.
لكن الفصائـل مل تنجح نتيجة متـرتس النظام 
يف معمـل السـكر الذي يعتـرب بوابـة املدينة، 
قريبـة  مواقـع  عـى  سـيطرتهم  واقتـرت 
منهـا يف تـل كردي وتـل صـوان الصناعيتن، 
إضافـة إىل عـدرا العاليـة )منطقـة سـكانية 

للصناعية(. تتبـع 
بلـدي،  عنـب  معلومـات  بحسـب  الفصائـل، 
كـردي  تـل  يف  املوجـودة  املعامـل  فككـت 
وقامـت بسـحبها إىل مناطق سـيطرتها داخل 
تختـص  التـي  املعامـل  وخاصـة  الغوطـة، 
بالصناعـات الثقيلـة التي اسـتخدمت فيا بعد 

أنواعهـا. األسـلحة مبختلـف  يف صناعـة 
إغـاق الطريـق أدى إىل أرضار وصلت قيمتها، 
لغايـة31 كانـون األول 2012، إىل حوايل 20 
مليـون لـرة سـورية، وتوقف 1577 منشـأة 
مـن أصـل 1778 كانت تقلـع بالبنـاء، و436 
إىل خسـارة  أدى  كـا  اإلنتـاج،  قيـد  منشـأة 
39976 عامـًا وظائفهـم مـن أصـل 47220 
عامًا يف املدينة، بحسـب بيانـات وزارة اإلدارة 

املحليـة يف حكومـة النظام السـوري.
الخسـائر الكبرة للمدينة وأهميتها االقتصادية 
بالنسـبة لحكومة النظـام، دفعت قوات األسـد 
لتأمـن محيط املنطقة الصناعية عرب اسـتعادة 
السـيطرة عـى تل كـردي وتل صـوان وميدعا 
وميدعـاين وبحارية ومناطق أخـرى، من أجل 
إعـادة تشـغيلها وضـان وصول املسـتثمرين 
إليهـا، مـن خـال الطريـق الـذي افتتحه عرب 
جـرس بغـداد إىل مدينة التل يف ريف دمشـق، 
بداًل مـن الطريـق الرئيـيس دمشـق- حمص، 

الـذي يقطعه "جيش اإلسـام" حتـى اليوم.

باب االستثار مفتوح عى مراعيه
النظـام  حكومـة  عملـت  تأمينهـا،  وعقـب 
السـوري عـى تقديم تسـهيات للمسـتثمرين 
وأصحـاب املعامـل، بحسـب مـا قالـه رئيـس 
الحـرة،  حلـب  جامعـة  يف  االقتصـاد  قسـم 
الـذي أكـد لعنـب بلـدي أن  عصـام يونـس، 

أصحـاب الورشـات الذيـن نقلـوا معاملهم من 
املعـارك  )نتيجـة  آمنـة  مناطـق  إىل  املنطقـة 
وخوفًـا مـن تدمرهـا( وجـدوا ترحيبًـا كبرًا 
وتسـهيات لهم مـن قبـل النظام للعـودة إىل 

منشـآتهم، وخاصـة منطقـة تـل كـردي.
الذيـن  املعامـل  أصحـاب  يخـص  فيـا  أمـا 
نقلـوا اسـتثاراتهم إىل دول مجـاورة، سـواء 
يف تركيـا أو األردن، عمـد النظـام إىل وضـع 
ممتلكاتهـم، عى قوائم االسـتثار ملسـتثمرين 
جـدد، بعقـود زمنيـة غـر محـددة متتـد من 
خمـس إىل عـر سـنوات، بحسـب يونـس، 
الـذي أكـد أن الخطـوة تـأيت من أجـل تفعيل 
أكـرب مسـاحة ممكنة مـن املنطقـة الصناعية.

أمـا املناطـق القريبـة مـن املنطقـة الصناعية 
دمـار  مبعاملهـا  حـل  والتـي  كـردي(،  )تـل 
كبـر ونقـل جـزء منهـا إىل مناطـق سـيطرة 
إثبـات  عـى  أصحابهـا  فعمـل  الفصائـل، 
ملكيتهـم للمنشـآت الصناعيـة عـرب أوراق من 
غرفـة صناعـة دمشـق، ونقلوهـا إىل داخـل 
املنطقـة الصناعيـة، وبلغ عددها 437 منشـأة، 
أواخـر  يف  الصناعيـة  املدينـة  إدارة  بحسـب 

.2013
وأعلـن مديـر املدن واملناطـق الصناعيـة، أكرم 
حسـن، بحسـب صحيفة "الثـورة" الحكومية، 
يف حزيـران العـام املـايض، أن إيـرادات عدرا 
الصناعيـة السـنوية لعـام 2016 بلغت 2801 
اإليـرادات  بلغـت  حـن  يف  لـرة،  مليـون 
وحجـم  لـرة،  مليـار   17.982 الرتاكميـة 
االسـتثارات 2702.79 مليـار لـرة بأسـعار 
الـرف الحاليـة )530 لـرة العـام املايض(، 
يف حـن بلغ العـدد اإلجايل الفعـي للمعامل 
قيـد البنـاء 2508 معامـل، والعـدد اإلجـايل 
الرتاكمـي للمعامـل قيد اإلنتـاج 1298 معمًا، 

بينـا حققـت املدينـة 59678 فرصـة عمل.
وإىل جانـب اسـتثار املنطقـة الصناعيـة عمد 
النظـام إىل اسـتثار املناطـق الزراعيـة أيًضا، 
فـزرع األرايض التي سـيطر عليهـا يف مناطق 
ميدعـا وامليدعاين وبالقـرب من قريـة العتيبة 
إىل  إضافـة  الغوطـة،  أخـرى رشق  ومناطـق 
مناطـق القطـاع الجنـويب املمتدة عـى مثانية 

زراعي. هكتـار  آالف 
كـا قامـت وزارة الكهربـاء يف حكومة النظام 
بإبـرام اتفـاق مـع مسـتثمرين سـورين، يف 
أيـار املـايض، إلنشـاء محطـة توليـد كهربـاء 
واط  ميغـا   50 بقـدرة  الشمسـية  بالطاقـة 
يف املدينـة مـا قـد يسـهم يف تطويـر قطـاع 

الكهربـاء.

سوريا تصدر مولدات كهربائية إىل روسيا
اسـتثارات املدينـة مل يسـتفد منهـا النظـام 
السـوري فحسـب، وإمنـا تـم تزويـد قاعـدة 
روسـيا الجوية العسـكرية )حميميم( مبولدات 
كهربائيـة عـرب منشـأة صناعيـة حديثـة يف 
مدينـة عـدرا، إضافـة إىل تزويـد روسـيا بــ 
%30 مـن إنتـاج املنشـاة، بحسـب مـا نقلـت 
وكالة "نوفوسـتي" الروسـية يف كانون األول 
املـايض، عـن مديـر املنشـأة، فـارس فـارس، 
الـذي أكـد "نحـن ننتـج يف الوقـت الراهـن 
مولـدات تعمل بالديـزل والغاز بقـدرة ترتاوح 

بـن ثاثـة وخمسـة آالف كيلـو واط".
بعـًدا  "للمـروع  إن  للوكالـة  املديـر  وقـال 
ترسـل  املولـدات  كانـت  حيـث  اسـرتاتيجيًا، 
املنتجـات  تحويـل  وبـدأ  السـوري،  للجيـش 
للمسـتهلكن، ويعمـل املعمـل بطاقـة إنتاجية 
كاملـة ويبلـغ كادره 250 عامـًا عـى ثـاث 

يوميـة". نوبـات 

)Robin Meldrum/MSF( مشفى لمنظمة أطباء بال حدود في سوريا

الغاز  2650 )للجرة(المازوت  180الذهب 18  16.015 السكر )ك(  360البنزين  225

  ليرة تركية  مبيع 149 شراء 148 يورو    مبيع 574 شراء 569 دوالر أمريكي  مبيع 517 شراء 515

الغاز  2650 )للجرة(المازوت  180الذهب 18  14.910الذهب 21  17.400 األرز )ك(  500السكر )ك(  230البنزين  225

  ليرة تركية  مبيع 124 شراء 122 دوالر أمريكي  مبيع 470 شراء 467

زيارة رئيس حكومة النظام السوري عماد خميس إلى مدينة عدرا - 1 أيار 2017)سانا(

بهدف االرتقاء يف الصناعة السـورية 
تم إصدار مرسـوم يف 2004، أسـهم 
يف تفعيـل وتطويـر دراسـة وتنفيذ 
واسـتثار املدن الصناعيـة وأدى إىل 
تشـكيل مجلس لـكل مدينـة صناعية 

واسـعة. بصاحيات  يتمتع 
الـذي  للمرسـوم  االنتقـادات  ورغـم 
كان يحـاول رصاحـة إفـراغ املدن من 
املنشـآت الصناعيـة وحـر أصحاب 
الحـرف باملناطـق الصناعيـة، إال أنه 
طُبـق، ويف وقـت خرس فيـه البعض 
أّمـن  الكثـر مـن ميـزات أشـغالهم 

آلخرين. فرًصـا 
وبحسـب املرسـوم تـم إحـداث أربع 

مـدن صناعيـة هي:

المدينة الصناعية في عدرا
 بريف دمشق

تقـع املدينـة يف مدينة عـدرا التابعة 
ملحافظـة ريـف دمشـق شـال رشق 
العاصمـة، وتبعد عنهـا 35 كيلومرتًا، 
وتقسـم إىل قسـمن األول مخصص 
والتجاريـة  السـكنية  للمنطقـة 
آالف  ثاثـة  مبسـاحة  واإلداريـة 
هكتـار، والثاين مخصـص للفعاليات 

نفسـها. باملسـاحة  الصناعيـة 
ملنشـأة  موقـع  آالف  سـتة  وتضـم 
أنـواع  مختلـف  مـن  صناعيـة 
ونسـيجية  هندسـية  الصناعـات: 
البنـاء  ومـواد  وغذائيـة  وكياويـة 

ودباغـات وسـكب معـادن وحرفيـة، 
بتكلفـة تقديرية كاملـة تصل إىل 30 
مليـار لـرة سـورية، بحسـب هيئـة 

السـورية. االسـتثار 

المدينة الصناعية في حسياء
حمـص  محافظـة  يف  املدينـة  تقـع 
 – حمـص  الـدويل  الطريـق  عـى 
مـا  حسـياء،  منطقـة  يف  دمشـق 
جغـرايف  مبوقـع  تتمتـع  يجعلهـا 
اإلجاليـة  املسـاحة  وتبلـغ  مهـم، 
هكتـار،   2500 فيهـا  للمدينـة 
وتضـم صناعـات غذائيـة وهندسـية 

ونسـيجية. وكيميائيـة 
املدينـة  يف  االسـتثار  حجـم  وبلـغ 
منـذ  سـورية،  لـرة  مليـار   118
وحتـى   2004 يف  املدينـة  تأسـيس 
انتهاء العـام 2017، بحسـب ما قاله 
مديـر عـام املدينـة، بسـام املنصور، 

املحليـة. "الوطـن"  لصحيفـة 

المدينة الصناعية في الشيخ نجار
الشـيخ  الصناعيـة يف  املدينـة  تقـع 
نجـار يف الجهـة الشـالية الرقيـة 
مـن حلـب وتبلـغ مسـاحتها 4500 
هكتـار موزعـة عـى ثـاث مناطـق 
صناعية، وتشـمل الصناعات الغذائية 
والنسـيجية والهندسـية والكيميائيـة 
مصـادر  وبحسـب  والربمجيـات، 
السـنوية  اإليـرادات  فـإن  حكوميـة 

 1138 هـي  الثـورة  قبـل  املتحققـة 
عـدد  وبلـغ  سـورية،  لـرة  مليـار 
املعامـل التـي هـي قيد البنـاء 1552 
معمـًا واملعامـل قيـد اإلنتـاج 614 
معمـًا، يف حـن بلـغ عـدد العـال 

عامـل.  38800
وتعرضـت املدينـة إىل تدمـر بشـكل 
العسـكرية  العمليـات  نتيجـة  كبـر 
بـن طـريف النـزاع يف حلـب، لتعود 
االسـتثارات يف املنطقة العام املايض، 
إذ نقلـت صحيفـة "الثـورة" التابعـة 
للنظـام، يف كانون الثـاين 2017، عن 
رئيـس املدينة، حـازم عجان، أن نسـبة 
االسـتثار بلغـت %500 عـام 2017، 
زادت  للمدينـة  اإلنتاجيـة  والطاقـة 
بنسـبة %75، وبلـغ حجم االسـتثار 
خـال العـام املـايض عرة مليـارات 

سـورية. لرة 

المدينة الصناعية في دير الزور
 تقـع شـال رشق مدينة ديـر الزور 
حـوايل  املدينـة  مركـز  عـن  وتبعـد 
15 كيلومـرتًا عـى طريق الحسـكة، 
للمدينـة  اإلجاليـة  املسـاحة  وتبلـغ 
2850 هكتـاًرا بتكلفـة إجاليـة 7.5 

لرة. مليـار 
وسـيطر تنظيـم "الدولة اإلسـامية" 
أن  قبـل   ،2015 يف  املدينـة  عـى 
"سـوريا  قـوات  عليهـا  تسـيطر 
املـايض. أيلـول  يف  الدميقراطيـة" 

المدن الصناعية في سوريا
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عنب بلدي -  رهام األسعد     
                                                         

السـورية وجـدت نفسـها  الجـدة  أن  إال 
أقـرب مـا تتخيـل إىل تربيـة أحفادها، 
واضطرت مرغمـة، ورمبا مبـلء إرادتها، 
جديـد،  مـن  الرتبيـة  مضـار  دخـول 
عمليًـا ال نظريًـا، يف ظل انقاب املشـهد 
السـوري عـى واقع األرس خال سـنوات 

الحـرب يف البلـد.
تبـدل يف املهـام كان واضًحـا يف حيـاة 
املـرأة  أصبحـت  حـن  السـورية  األرُس 
أو  إىل جانـب زوجهـا  لعائلتهـا  معيـًا 
يف ظـل غيابـه، واضعـًة ثقتهـا يف جدة 
تربيتهـم  مهـام  تسـلمت  التـي  األوالد 
يف  متأكـدة  خرباتهـا،  عـى  باالعتـاد 
قـرارة نفسـها أن الجـدة سـتتوكل املهمة 
عـى أكمـل وجـه رغـم الخـاف بينها 

عـى طـرق تلـك الرتبيـة. 
وعـى اعتبـار أن معامل األرسة السـورية، 
تأمـن  يف  الرجـل  عـى  القامئـة 
مسـتلزماتها، تبدلـت مؤخـرًا حـن بـرز 
االقتصاديـة  الحيـاة  يف  الزوجـة  دور 

النسـاء،  لعمـل  ملحـوظ  تنـاٍم  وسـط 
ومشـاركة فعالـة نـادت بهـا جمعيـات 
تحـت  سـنوات،  منـذ  سـورية  نسـائية 

“الجنـدر". مسـمى 
ال ميكـن تجاهـل الظـروف التـي مهدت 
لذلـك، مـن تـردي األوضـاع االقتصادية 
يف البلد وحـركات النزوح الشـديدة التي 
املتبعـة يف  والتقاليـد  األعـراف  كـرست 
املناطـق األصليـة للسـورين، باإلضافـة 
إىل تغيـب الـزوج بـن معتقـل وقتيـل 

ومسـافر وملتحـق بالخدمـة اإللزاميـة.
السـيدة أم معـاذ، إحدى سـكان دمشـق، 
مل تبـِد انزعاًجـا مـن اضطرارهـا لرتبية 
ابنـة ابنتهـا التـي تـويف زوجهـا قبـل 
ثـاث سـنوات، من مبـدأ "مـو أغى من 

الولـد إال ولـد الولـد"، كـا قالت.
وباعتبارهـا حفيدتهـا الوحيـدة قررت أم 
معـاذ )58 عاًمـا(، مدفوعـة بعواطفهـا، 
وتعويضهـا،  الحفيـدة  لرتبيـة  التفـرغ 
مبسـاعدة الجـد، عـن جـو العائلـة الذي 
عمرهـا  كان  أن  منـذ  الحفيـدة  افتقدتـه 
ثاث سـنوات، خاصـة أن ابنتهـا األرملة 

تعمـل يف صالـون للتجميـل مـا يعنـي 
أنهـا تغيـب عـن املنـزل يف النهار.

دافـع أم معـاذ لرتبيـة حفيدتهـا مل يكن 
عـى  فرضـت  التـي  الظـروف  بسـبب 
العائلـة فقـط، إذ إنها قـررت التفرد بهذه 
الرتبيـة  ألسـاليب  منهـا  رفًضـا  املهمـة 
الحديثـة التـي تتبعهـا "بنـات اآليفون"، 

كـا قالـت أم معـاذ لعنـب بلدي.
انشـغال  "مبحبـة"  انتقـدت  معـاذ  أم 
أمهـات الجيـل الجديـد لسـاعات طويلة 
عـى الهواتـف الذكيـة يف زمـن احتلـت 
فيـه مواقـع التواصـل االجتاعـي حيـزًا 
كبـرًا مـن حيـاة الشـباب حـول العامل.

أجـل  مـن  حفيـديت  خلـف  "أركـض 
أجلـس  بنظافتهـا،  أهتـم  إطعامهـا، 
الصـح مـن  وأعلمهـا  وأتحـدث معهـا، 
ال  وكأنهـا  معـاذ  أم  تقولهـا  الغلـط"، 
تضمـن قيـام ابنتهـا بتلـك املهـام وفق 
التـي  األرسيـة  والقوانـن  األصـول 
عاًمـا   30 مـدار  عـى  الجـدة  اتبعتهـا 
يف تربيتهـا لثاثـة أبنـاء، رافضة فكرة 

وعاداتـه. الزمـن  تغـر 

جدات سوريات يتسلمن رسالة  

األمومة من جديد

عنب بلدي - صبا الكاتب   

“لـو كان لـدي الخيار ملـا اعتمدت هـذه الطريقة، 
لكـن ما كان باليـد حيلة”، تقول نـروزة عن رأيها 
بدعـوة زفافهـا، الذي جـرى قبل ثاثة أشـهر يف 
مدينة الحسـكة السـورية، فالضيق سـيطر عى 
كل يشء فيـه، بـدًءا مـن أمـوال خطيبهـا وأهلـه 

وانتهـاًء مبـكان الحفل وقلـة مدعويه.
يف وقـت تضـج به وسـائل التواصـل االجتاعي 
بحفـات “باهـرة” لزفـاف بعـض العائـات يف 
سـوريا، اندثرت الكثـر من عادات أعراس سـوريا 
ألسـباب اقتصاديـة، مـع زيـادة الفـوارق املادية 

وتراجـع إمكانيـات الطبقة الوسـطى.
طـرق الدعـوة لألفـراح كانـت مـن األمـور التـي 
تأثـرت خـال سـنوات الحـرب، بعدمـا كانت يف 
العديـد مـن املناطـق تركـز عـى كـرت يسـجل 
فيـه أهـل العروسـن تفاصيـل الدعـوة، مبكانها 
وزمانهـا وأشـخاصها، أو عـن طريـق الزيـارات 
األصدقـاء  لدعـوة  العروسـن  ألهـل  املكوكيـة 

والجـران. واألقـارب 

تعا وال تجي
مـن األمـور املسـلم بهـا يف الشـال السـوري، 
اعتبار دعـوة الناس إىل الحفل عـن طريق الهاتف 
أو إلكرونًيـا قريبـة مـن املثـل الشـعبي “تعا وال 
تجـي”، وتنـدرج يف إطـار “التقليـل” مـن قيمة 
املدعويـن للعـرس، وفـق عدد مـن األهـايل الذين 
تحدثـوا إىل عنـب بلـدي، إذ يضـع املجتمـع زيارة 

ودعوتهـم  املدعويـن  لبيـوت  ووالدتـه  العريـس 
الكاميـة أمـرًا مسـتحًبا ال يسـتعاض عنـه بـأي 

أخرى. وسـيلة 
إال أن شـواذ هـذه القاعدة تكمن يف قبـول الدعوة 
الهاتفيـة فقـط لقاطنـي األماكـن البعيـدة عـن 
موقـع الحفل، كأهـايل حمص وحـاة، البعيدين 

نسـبًيا عن محافظـة إدلب.

اغسل يديك من العروسين
يف بعـض مناطـق سـوريا، كمدينـة التل شـال 
دمشـق، ال تقـارن أهميـة كـرت الدعـوة فيهـا بـ 
“الصابونة”، التي تهـدى إىل املعارف قبيل الزفاف، 
لعدة أهداف، من بينها اإلشـارة إىل “غسـل اليدين 
من العروسـن بعد اليـوم”، والذين بـدأت حياتهم 
مًعـا بالوالدة مـن جديد، مخاطبة املهـدى إليه بأال 

يرفع سـقف آمالـه ومطالبه منها بعـد اآلن. 

الواقع يتغير.. انقراض أم تجديد؟
مع سـيطرة التكنولوجيـا عى العديد مـن األمور 
الحياتيـة، بلغـت حـد الدخـول مبجـال دعـوات 
الحفـات، وسـاعدها يف ذلك أجـواء النـزاع التي 
باعـدت بن املناطق جغرافًيـا واجتاعًيا، أصبحت 
مهمة إيصـال كرت الحفل شـاقة، قـد يكلف دفع 

فاتورتهـا يف بعـض األحيـان أرواح موزعيها.
وهـو األمر الـذي حول كـروت الدعـوات إىل طبق 
أكل الدهر عليـه ورشب، لترك لتطبيقات التواصل 
مهمـة تبليغ الضيـوف بالحفـل، ما يوفـر الوقت 

واملـال واملجهود.

حفات  انحرت   ،2011 يف  الثورة  انطاق  بعد 
الزواج مراعاة ملشاعر عائات الشهداء واملفقودين، 
املدة وهدوء بعض  للعودة مع طول  أنها بدأت  إال 

الجبهات، كا يف درعا جنويب سوريا.
لكـن عـودة الحفـات مل تنسـحب عـى طـرق 
التواصـل  الدعـوة لهـا، وبـدأ اسـتخدام مواقـع 
االجتاعـي ينشـط وينظـم أكـرث، فتخصصـت 
بعـض الصفحـات املحليـة للقـرى بنـرش دعوات 

بتفاصيلهـا.  الزفـاف 

دعوتك مؤشر على طبقتك
كـرت  مفهـوم  اختلـف  دمشـق  العاصمـة  يف 
الدعـوة عنـد البعـض، إذ أصبـح مـؤرشًا عـى ما 
متلـك العائلـة من أمـوال، وبحسـب قيمتـه تولد 
االنطباعـات عـن يـر حـال الداعـي وفخامـة 

حفلـه.
وتـراوح أسـعار بطاقـة األفـراح “العاديـة” يف 
دمشـق وسـطًيا بـن 100 و150 لـرة، يف وقت 

يقـدر متوسـط الرواتـب بــ 35 ألـف لرة.

ليس بعيًدا عن دمشـق، تسـتجدي بعـض املناطق 
بقايـا الحيـاة كغوطـة دمشـق، فـآذن الجوامع 
فيها التـي تصدح بأسـاء الضحايا بغـارة جوية 
أو غرهـا، هـي نفسـها التي تعلن عـن حفل ينذر 

بإنشـاء أرسة جديدة.
وتبّنـى العديـد مـن األهـايل قبـول التقشـف يف 
التكاليـف، فلـم يعـودوا يشـرطون املثاليـة يف 
تفاصيـل الحفل، كـا كان البعض منهم سـابًقا.

يف زفاف نروزة بالحسـكة يف بيـت عمها، دعي 
ثلّـة من األقربـاء عـن طريـق املكاملـات الهاتفية 
وقليـل مـن األصدقاء عـى الئحة أحباء حسـابها 
الـذي  أخيهـا  يف “فيـس بـوك”، كحـال زفـاف 
سـبقها، وهو ما يؤكـد اقتصار الدعـوات الحالية 
عـى أقـرب املقربـن، عـى عكـس مـا كان قبل 
األزمـة يبلـغ حـد الرحـاب بـأي إنسـان حتى لو 

كان مـن الدول املجـاورة.

نهايات ال مفّر منها
بطاقـات  أن  اإللكـروين  الغـزو  يحتـج مؤيـدو 
الدعـوة سـينتهي بها املطـاف غالًبـا إىل حاويات 
القامـة، مهـا بلغـت تكلفتها، ولـن تبقى منها 
غـر الذكـرى، بعكـس اإللكرونيـة التي سـتظل 
باقيـة طاملـا رغبـت بذلـك، كـا أن كل رشيكـن 
مقبلـن عى الـزواج يبحثـون دامئًا عـن التجديد 
والخصوصيـة واالبتعـاد عـن التقليديـة، وهو ما 

سـيجدونه يف الدعـوات اإللكرونيـة.
كـا أن الغزو اإللكـروين ال يخلو من السـلبيات، 
التـي وصـل حـد االختصـار فيهـا إىل “عزميـة” 
أشـخاص قد يبعدون عنك مسـافة عـدة خطوات، 
سـعًيا للتقليـل مـن تكليـف النفـس وتخفيـف 
أعبائها قـدر اإلمكان، دون األخـذ باالعتبار تقلص 

نتـاج التواصـل االجتاعي.
ورغم الحـزن الطاغي عى ذكريـات حفل نروزة، 
إال أنهـا تحمـد الله عـى زوجها الذي طغت سـعة 
أخاقـه الحميدة عـى أمواله الضئيلـة، فحياة ما 

بعـد الحفل أهـم برأيها مـن التفاصيل قبله.

انقراض الكرت والصابونة  

تفضلوا إلى العرس السوري إلكترونًيا

ظنت أنها أنهت رسالة األمومة الموكلة إليها في الحياة خالل أعوام عدة قررت بعدها تنفس 
الصعداء واالكتفاء باإلشراف على طريقة تربية أبنائها ألوالدهم من بعيد، ورواية تجاربها في عالم 

التربية من منطلق "اسأل مجرب وال تسأل حكيم". 

جدة تساعد حفيدها باللعب في حديقة بدمشق - 30 آذار 2017 )رويترز(
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ومل تنكـر أم معـاذ خافهـا الدائـم مـع 
الحفيـدة،  تربيـة  أسـلوب  عـى  ابنتهـا 
والـذي تعتربه االبنـة "إفراطًا يف الدالل" 
قـد يـؤدي يف النهاية إىل طمـع الحفيدة 
بجدهـا وجدتهـا، األمـر الـذي ترفضـه 
تربيتهـا  أسـلوب  أن  معتـربة  الجـدة 
"البعيـد عن الـراخ والتوبيـخ" أفضل 

لصحـة حفيدتهـا النفسـية.

مخاطر تهدد الشعب الفتي
 " أبحـاث  مركـز  أرقـام  وبحسـب 
بنسـب  املتخصـص   "youthpolicy
األعار يف العامل، فإن الشـعب السـوري 
"فتـي"، إذ تسـيطر عليه الفئـة العمرية 

عاًمـا.  30 تحـت 
  

إال أن هـذه اإلحصائية كانـت عام 2013، 
وسـط مخاطر تهدد الشـباب السورين، 
إذ تصنـف سـوريا كثاين أخطـر بلد يف 
العـامل عـى فئة الشـباب، بحسـب أرقام 
منظمـة "WHO" األمميـة لعـام 2017، 

بعد سـراليون.
ومـن بـن كل 100 ألـف شـاب يقـدر 
ظـروف  بسـبب  قتلـوا،  منهـم   597 أن 

املنظمـة. أرقـام  الحـرب، وفـق 

سلطة الجدة 
تعود في مجتمع "النزوح"

كغرهـا مـن رشائـح املجتمـع، اضطرت 
تبعـات  تحّمـل  إىل  السـورية  الجـدة 
الحـرب والتضحيـة براحـة نسـبية بدأت 
أبناءهـا  زوجـت  أن  بعـد  بهـا  تشـعر 
وبناتهـا، لتصطدم بحاجز النـزوح الذي 
السـنوات  خـال  عريًضـا  عنوانًـا  كان 

املاضيـة يف سـوريا. السـبع 
ومـن هنا وجـد األبناء يف "بيـت العيلة" 
بعـد  وألبنائهـم  لهـم  الوحيـد  امللجـأ 
نزوحهم عـن بيوتهم املدمـرة ومناطقهم 
التـي تشـهد نزاعـات، لتسـتعيد الجـدة 

سـلطتها يف إدارة العائلـة مـن جديـد.
سـتة مايـن سـوري نزحـوا داخليًا من 
محافظـات مختلفـة يف سـوريا منذ عام 
بحسـب   ،2015 نهايـة  وحتـى   2011
مفوضيـة  أصدرتهـا  إحصائيـة رسـمية 
الاجئن التابعـة لألمم املتحـدة لتختفي 
خلف تلـك األرقـام مشـكات ومتغرات 

السـورية. أبـواب األرس  طرقت 
أم محمـد، هـي إحـدى السـيدات الايت 
يف  نسـبيًا  مريحـة  حيـاة  مـن  انتقلـن 
يف  النـزوح  حيـاة  إىل  حلـب  مدينـة 
مدينـة إدلـب، ومـن منزلها املسـتقل إىل 
منـزل تتقاسـمه مـع أوالدهـا الخمسـة 
وعائاتهـم، لتختـرب أسـلوبًا يف العيش 
ذلـك،  قبـل  مسـتحيًا  لهـا  يبـدو  كان 
أرغمـت عليـه بسـبب غـاء أجـرة املنزل 

الـذي تقطنـه. 
وتشـر أم محمـد إىل أّن عـدم القدرة 
املرتفعـة  اإليجـارات  دفـع  عـى 
للمنـازل هـو ما دفـع أوالدهـا وبناتها 
أن  عـى  واحـد،  منـزل  يف  للسـكن 
بينهـم،  فيـا  املصاريـف  يتقاسـموا 
ملـا  الجميـع  تعـاون  “لـوال  مضيفـًة 
التعـاون  هـذا  منـزل"،  يف  سـكنا 
تعاونًـا  املنـزل  بـاب  خلـف  أخفـى 
عـى  نفسـه  فـرض  آخـر  نـوع  مـن 
تقاسـم  مجمـل  مـن  األطفـال  تربيـة 
املوقـف. حساسـية  رغـم  "األعبـاء"، 

حـال عائلـة أم محمـد، تعـود بالذهـن 
البيئـة الشـامية، حـن  إىل مسلسـات 
كان الجميـع يقطنـون يف منـزل واحد، 
بيـد  الرتبويـة  السـلطة  كانـت  وحـن 
التـي  الظاهـرة  هـذه  والجـدة،  الجـد 
بـدأت تختفـي مـن املجتمـع السـوري 
املـايض،  القـرن  نهايـة  مـع  تدريجيًـا 
عـام  قبيـل  الشـباب،  توجـه  حـن 
2011، إىل الـزواج يف منـزل منفصـل 
عـن األهـل تجنبًـا للمشـاكل التقليديـة 

والحايـة". “الكنـة  بـن 

عنب بلدي - عبدو قريمزان   

قـرر محمـد، الطفـل النـازح مـن إدلب إىل دمشـق 
تـرك مقعـد الدراسـة يف العاصمـة، والبحـث عـن 
فرصـة جديدة ترسـم مسـتقبله بعيـًدا عـن أصوات 
القذائـف والبـدالت العسـكرية املنترة يف شـوارع 
املدنيـة، واختـار رحلة اللجـوء "الصعبـة" إىل تركيا 

علهـا تحقـق مـا كان يحلـم به.
محمـد )14 عاًما(، هـو واحد من األطفال السـورين 
القاطنن يف مناطق سـيطرة النظام السـوري الذين 
اضطرتهـم املعـارك الدائرة يف مناطـق انتفضت عى 
حكم األسـد خال سـنوات الثـورة السـورية إىل ترك 

مدنهـم ومناطقهم.
أمامنـا سـوى هـذا  الطفـل مل يكـن  والـدة  تقـول 
الطريـق، فنحـن نتعـرض ملضايقـات أمنيـة متكررة 
واسـتفزازية تسـتهدف ولـدي الوحيـد الـذي بقـي 
معنـا يف سـوريا، كوننا نزحنـا من مناطـق خرجت 

النظام. سـيطرة  عـن 
وتضيـف "أعلـم أن سـفره يف هـذا العمـر خطـر 
بالنسـبة لنـا"، لكنهـا تـربر ذلـك "ابـن عـم محمد 
البالـغ من العمـر 15 عاًمـا، اعتقل قبـل عامن دون 
أي سـبب عـى حواجـز النظـام ومل تتمكـن عائلتـه 
مـن التعرف عـى مصره حتـى اآلن، ونحـن ال نريد 

أن يلحـق ابنـي به".
وتابعـت "أمتنـى أن يجد ابنـي عمًا جيـًدا يف تركيا 
يسـتطيع من خاله إكال دراسـته ورسـم مسـتقبله 
الـذي طاملـا متنـى أن يكـون مرقًـا، مثلـه مثـل 

العامل". أطفـال 
للطفولـة  املتحـدة  األمـم  ملنظمـة  تقديـرات  ووفـق 

)يونيسـيف( بلـغ عـدد األطفـال الذيـن فـروا مـن 
سـوريا، عـرب الحـدود إىل دوٍل أخـرى 2.3 مليـون 
طفـل سـوري، كا يحتـاج نحو سـتة مايـن طفل 
داخـل سـوريا للمسـاعدات اإلنسـانية، بينهـم نحـو 
ربـع مليون طفـل يعيشـون يف املناطـق املحارصة، 
ويعيـش كثرون منهـم يف مناطق يصعـب الوصول 

إليهـا، وذلـك يف تقريـر لها عـن العـام 2016.
بـدأت رحلة محمد عى الحـدود الرتكية السـورية أثناء 
مبيتـه عند أحـد "املهربن" املختصن بنقـل البر من 

سـوريا إىل تركيـا، بطرق غر رشعيـة وغر آمنة.
ويقـول "مكثـت قرابـة الشـهر عـى الحـدود مـع 
مجموعـة مـن األشـخاص نصفهـم نسـاء والبقيـة 
بسـاعات  نجتمـع  يـوم  كل  كنـا  بعمـري،  أطفـال 
متأخرة مـن الليل اسـتعداًدا لانطاق نحـو الحدود، 
تخفيًـا من حـرس الحـدود الـرتيك وتحـت املطر".

"الطريـق كان صعبًـا للغايـة، وفكرت أكـر من مرة 
بالعـودة إىل دمشـق، نتيجـة للطريـق الصعب الذي 
نسـلكه ووعـورة التضاريـس التي اضطررنا للسـر 
عـى  أهـي  إرصار  "لكـن  الطفـل  يـردف  فيهـا"، 
اسـتمراري يف الرحلـة أثنـاين عـن الرجـوع، خوفًا 
مـن املضايقـات األمنيـة واملسـاءلة التي سـأتعرض 

لهـا، فعائلتـي معروفـة بالحـي ولن أسـلم".
ويف حديـث لعنـب بلدي مـع "املهـرب" الذي أرشف 
عـى عمليـة انتقـال محمـد إىل تركيا، يقول "لسـت 
اجتيـاز  يريـد  مسـؤواًل عـن صحـة وسـامة مـن 
الحـدود معـي، فالناس عـى علم بخطـورة الطريق، 
وحتـى أهـل األطفـال يكونـون عى تواصـل معي".

هنـاك كثرون يبحثـون عن طريق آمـن للوصول إىل 
تركيـا، لكن املهـرب يقـول "ال أملك سـوى تطمينهم 

عـى سـامة الطريـق، فطريقنـا مجهـول ومملـوء 
باملفاجـآت والصعوبـات، وأحيانًا يُـرضب هؤالء عند 

القبـض عليهـم عـى الطريق".
فـور وصـول محمـد إىل اسـطنبول التحـق بالعمل 
يف أحـد املصانـع، كحـال كثرين من الشـباب الذين 
غـادروا سـوريا إىل دول الجـوار، ويقول إنـه يعمل 
أكـر مـن عـر سـاعات يوميًـا وهـو ما منعـه من 
اسـتكال دراسـته وبناء مسـتقبله الذي قـدم ألجله.

ويبلـغ عـدد األطفـال السـورين خـارج املدرسـة يف 
تركيـا أكـر مـن 350 ألـف طفـل، بحسـب أرقـام 

"يونيسـيف"، بينا تقـدر منظات محليـة يف تركيا، 
مـن بينها جمعيـة "الدعـم الحيـايت"، أن أكرب نسـبة 
لألطفـال السـورين العاملن توجد يف هاتاي بنسـبة 
%49، تليها اسـطنبول بـ %26.6، ثم أورفة بـ 15%.

ويعمل هؤالء من سـتة إىل سـبعة أيام يف األسـبوع، 
ألكر مـن مثاين سـاعات يوميًا.

ويختـم الطفل محمـد حديثه لعنب بلـدي "أصدقايئ 
يسـتفرسون منـي عن وضعـي ويطلبـون النصيحة، 
وأخربهـم بـأن مسـتقبي ُدمـر وال يوجـد يشء هنا 

سـوى العمل".

أطفال غادروا سوريا وحدهم..
العمل بانتظارهم

يطلـق مصطلح النـوع االجتاعي )الجندر( عـى العاقـات واألدوار االجتاعية 
والقيـم التـي يحددهـا املجتمـع لكل من الجنسـن )الرجـال والنسـاء(، وتتغر 
هـذه األدوار والعاقـات والقيـم وفًقـا لتغر املـكان والزمـان، وذلـك لتداخلها 
وتشـابكها مـع العاقـات االجتاعية األخـرى مثل الديـن، الطبقـة االجتاعية، 

العـرق وغرها.
و”الجنـدر” هـو مفهـوم حديـث نسـبيًا، إذ ظهـر يف مثانينيات القـرن املايض 
كمصطلـح بارز اسـتخدم يف قامـوس الحركات النسـوية، يف أمريكا الشـالية 

بدايـًة ومـن ثم يف أوروبـا الغربية عـام 1988.
يف سـوريا، يعـّد مصطلـح “جنـدر” أو “جنـدرة”، مـن املصطلحـات حديثـة 
التـداول، وميكـن الربـط بـن انتشـاره وتزايد عـدد منظـات املجتمـع املدين 

املحليـة والعامليـة التـي أخـذت باالنتشـار عقـب الثورة السـورية.
كـا ارتبـط انتشـار املصطلـح بالحاجـة إىل تعزيـز دور املـرأة يف ظـل ترّدي 
األوضـاع األمنيـة يف سـوريا، وامليـل يف بعض املناطـق إىل أمناط من التشـدد 
الدينـي متنـع املـرأة عـن املشـاركة يف أدوار اجتاعيـة عـّدة، وأمنـاط عمـل 
مختلفـة، فضـًا عـن الحاجـة لتمكينها مـن أجل مسـاهمة اجتاعيـة أكرب يف 

مرحلـة مـا بعـد الحرب.

youthpolicy أرقام مركز أبحاث

أطفال سوريون في مدرسة تركية بعد إتمامهم الفصل االول في العام الدراسي 2017-2018 - 19 كانون الثاني 2017 )عنب بلدي(
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ما الذي تعرفه عن دواء

ديسموبريسين

 Desmopressin ديسموبريسـن 
مصطنـع  كيميـايئ  مركـب  هـو 
الفازوبرسـن  لهرمـون  مشـابه 
 )ADHDالهرمـون املضاد لـإلدرار(
الـذي يتكـون يف الغـدة النخاميـة 
ويتدخـل بتـوازن املـاء واألماح يف 
الجسـم عن طريـق تحكمـه بإعادة 

امتصـاص املـاء مـن الـكى.
عـى  ديسموبريسـن  ويعمـل 
الـذي  املـاء  كميـة  مـن  الحـد 
البـول،  التخلـص منـه يف  يجـري 
الـدواء مبسـتقبات  يرتبـط  حيـث 
الكلية،  الفازوبريسـن يف  هرمـون 
مـا  املـاء،  امتصـاص  مـن  ويزيـد 
يـؤدي إىل انخفـاض حجـم البـول 
يحفـز  كذلـك  كثافتـه،  وزيـادة 
الديسموبريسـن إطـاق عامل فون 
التخـر(  عوامـل  )أحـد  ويليربانـد 

البطانيـة. الخايـا  مـن 
ديسموبريسـن  دواء  فـإن  ولذلـك 

التاليـة: الحـاالت  يسـتخدم يف 
أثنـاء  )التبـول  الفـراش  بلـل   -  1

األطفـال. عنـد  األويل  النـوم( 
إنتـاج  )فـرط  الليـي  البـوال   -  2

البالغـن. عنـد  ليـًا(  البـول 
3 - البـوال التفه الكلوي )السـكري 
الـكاذب(، وهـو حالـة يكـون فيها 
عـى  الكليـة  قـدرة  يف  اضطـراب 
تكثيـف البـول، فتنتج كميـة كبرة 
مـن البـول املمدد جـًدا مـع عطش، 
أي أعراض تشـبه أعراض السـكري 

لكـن دون ارتفـاع سـكر الدم.
املركـزي، وهـو  التفـه  البـوال   -  4
حالـة يكـون فيهـا نقـص بإفـراز 
فيحـدث  الفازوبريسـن  هرمـون 
تبـول زائـد وعطـش، وتنتـج عـن 
رضـح  بسـبب  دماغيـة  إصابـة 
يف  جراحيـة  عمليـات  أو  بالـرأس 

الدمـاغ. أورام  بعـض  أو  الـرأس 
يف  النـزف  عـى  السـيطرة   -  5

أ”. “الناعـور 

معلومات صيدالئية
أسـاء  الـدواء بعـدة  يسـّوق هـذا 
ديسـموبريس  مثـل  تجاريـة 
ومينريـن وغرهـا، ويتوفـر بعدة 

صيدالنيـة: أشـكال 
أقـراص فمويـة بعيـار  60 مكغ أو 
120 مكـغ أو 0.1 ملـغ أو 0.2 ملغ.

محلـول للحقن يف العضـل أو تحت 
الجلـد أو يف الوريـد )1 مـل أو 10 

مـل( بعيـار4 ميكوغرام/مل. 
5مـل  األنـف  طريـق  عـن  بخـاخ 
 10( ميكوغرام/مـل   100 بعيـار 
و2.5مـل  بخـة(  لـكل  ميكوغـرام 
 150( ملغ/مـل   1.5 بعيـار 

بخـة(.  لـكل  ميكوغـرام 
ويعطـى بجرعـات مختلفة حسـب 

الحالـة والشـكل الصيـدالين:
الـدواء  يعطـى  التفـه  البـوال  يف 
اليـوم  أو ثـاث مـرات يف  مرتـن 
الجرعـة  )تعتمـد  أوليـة  بجرعـة 

االسـتجابة(: عـى  املثـى 
 0.05 سـنة:    12 فـوق  لألعـار 
ملـغ عـن طريـق الفـم، و1-2 مكغ 
عـن طريـق الحقـن، و10-40 مكغ 

أنفي. بخـاخ  بشـكل 
لألطفـال مـن 3 شـهور وحتى 12 
سـنة: بجرعـة 0.1-0.2 ملـغ عـن 
طريـق الفم )ميكـن زيـادة الجرعة 
 0.4  -  0.025 0.6ملـغ(،  حتـى 
مكـغ لكل كـغ من وزن الجسـم عن 
طريـق الحقـن، و5-30 مكـغ لكل 

منخـر عـن طريـق األنف.
األويل  الليـي  البـويل  السـلس  يف 
يعطـى مـرة واحـدة يف اليـوم قبل 
النـوم بنصف سـاعة بجرعـة أولية:

ومـا  سـنوات   6 عمـر  مـن  بـدًءا 
فـوق: 0.1 ملغ لألطفـال و0.2 ملغ 
للبالغـن عـن طريـق الفـم )ميكن 
زيـادة الجرعـة حتى 0.6 ملـغ(، أو 
20 مكـغ لـكل منخـر عـن طريـق 

 . نف أل ا
لعاج مشـاكل النزيـف يف الناعور 
يعطـى  ويليربانـد(  فـون  )مـرض 
بجرعـة 0.3 مكغ لكل كـغ من وزن 
الجسـم عن طريـق الحقـن البطيء 
إىل داخـل الوريـد وخـال مدة 15 

- 30 دقيقـة.

مالحظات
املـاء  رشب  مـن  الحـد  يجـب 
تجنبـا  العـاج،  أثنـاء  والسـوائل 
لرتاكمها داخل الجسـم، ما يتسـبب 
بانخفـاض مسـتوى الصوديوم يف 
الجسـم و اختال الكهـارل الذي قد 

يهـدد الحيـاة.
الذيـن  املـرىض  لـدى  يسـتخدم  ال 
يعانـون من أمراض الكى الشـديدة 
أو  االحتقـاين  القلـب  قصـور  أو 
ارتفـاع ضغط الـدم غـر املضبوط 
يزيـد  قـد  السـوائل  احتبـاس  ألن 
ال يسـتخدم  كذلـك  الحالـة سـوًءا، 
مـن  يعانـون  الذيـن  للمـرىض 
مـرض فـون ويلربانـد من نـوع 2 
ب، فاالسـتخدام قـد يسـبب تراكـم 
الصفيحـات الدمويـة ورمبا حدوث 
تجلط، وقد يسـبب قلـة الصفيحات 

الدمويـة أيًضـا.
إذا  العـاج  عـن  التوقـف  يجـب 
كان املريـض يواجـه مرًضـا حـاًدا 
)مثـل الحمـى والقـيء املتكـرر أو 
اإلسـهال(، ويوقـف البخـاخ األنفي 
عنـد وجـود حساسـية أو احتقـان 

باألنـف.
التبـول  لعـاج  اسـتخدامه  عنـد 
عـدم  ينبغـي  الفـراش  يف  الليـي 
تنـاول السـوائل قبـل أخـذ أقراص 
الـدواء بسـاعة وملدة 8 سـاعات بعد 

تناولهـا.
قد يؤدي اسـتخدام ديسموبريسـن 
لبعـض التأثرات الجانبيـة: صداع، 
أو  غثيـان  البطـن،  يف  تشـنجات 
نزيـف  الوجـه،   احمـرار  قـيء، 

األنـف.
آمًنـا  ديسموبريسـن  يعتـرب 
الحوامـل  قبـل  مـن  لاسـتخدام 
B(، وهـو  )يصنـف ضمـن الفئـة 
املرضـع  األم  حليـب  إىل  ينتقـل 
الجرعـات  تنـاول  عنـد  أنـه  إال 
تأثـرات  هنـاك  فليـس  العاديـة 

الرضـع. عـى  سـلبية 

عالج للمالريا من مكون في معجون األسنان

إنفلونزا الطيور يعود إلى االنتشار حول العالم

بالـذكاء  يعمـل  آيل  عـامل  كشـف 
االصطناعـي عـن مادة مسـتخدمة 
ميكنهـا  األسـنان  معجـون  يف 
وإعاقـة  املاريـا،  عـى  القضـاء 

. تطورهـا
جامعـة  مـن  علـاء  واسـتعان 
بالعـامل  الربيطانيـة  كامربيـدج 
االختبـارات  مايـن  إلجـراء  اآليل، 
والدوائيـة،  والجينيـة  الكياويـة 
وفـق مـا نقلـت وكالـة “رويـرز”، 

الثـاين. كانـون   18 الخميـس 
مـادة  أن  العلـاء  ووجـد 
يف  الشـائعة  “الريكلوسـان” 
لديهـا  األسـنان،  معاجـن  تركيـب 
قـدرة عـى وقـف انتشـار املاريـا 
خال مرحلتـن حرجتـن يف الكبد 

والـدم.
ولـدى العلـاء فكـرة مسـبقة عـن 

قـدرة “الريكلوسـان” عـى تثبيط 
عمـل إنزيـم “إنويـل ريدوكتـاس”، 
خال مرحلـة إصابـة املاريـا للدم.

لكـن فريـق كامربيـدج اكتشـف أن 
“الريكلوسـان”، الذي مينـع تراكم 
البكتريـا يف األسـنان، قـادر عـى 
تثبيـط إنزيم “دي.إتـش.اف.آر” يف 

املاريا. طفيـل 
وكان هـذا اإلنزيـم قد أظهر مسـبًقا 
قـدرة عـى تطويـر نفسـه ملقاومة 
“الريكلوسـان”  أن  إال  العقاقـر، 
وتعطيـل  اسـتهدافه،  مـن  متكـن 

للعقاقـر. املقاومـة  الطفيليـات 
إليزابيـث  الدارسـة،  قائـدة  وتأمـل 
اكتشـاف  اسـتخدام  يف  بيلزالنـد، 
لتطويـر  اآليل”  العـامل  “زميلهـم 
وأن  سـيا  ال  جديـد،  عقـار 
آمـن  مكـون  “الريكلوسـان” 

وقدرتـه عى اسـتهداف نقطتن يف 
دورة حيـاة طفيـل املاريـا تعني أن 
الطفيل سـيجد صعوبـة يف تطوير 

مقاومـة.
شـاركت  التـي  الدراسـة  ونُـرشت 
بيلزالنـد يف قيادتهـا إىل جانـب، 
قسـم  مـن  أوليفـر  سـتيف 
جامعـة  يف  الحيويـة  الكيميـاء 
“سـاينتفيك  بدوريـة  كامربيـدج، 

. ” يبورتـس ر
وينتقـل طفيـل املاريـا إىل البـرش 
البعـوض،  لدغـة  طريـق  عـن 
وتسـتهدف الطفيليـات الكبـد حيث 
إىل  تنتقـل  ثـم  وتتكاثـر،  تنضـج 
كريات الـدم الحمراء، وعـن طريقه 
تتكاثـر يف أنحاء الجسـم، وتسـبب 
تـودي  قـد  ومضاعفـات  حمـى 

املـوت. إىل  باملريـض 

عـاد إنفلونـزا الطيور لانتشـار مجدًدا 
ينـذر  مـا  العـامل،  يف عـدد مـن دول 

باحتـال تفـيش الوبـاء بـن البـر.
لصحـة  العامليـة  املنظمـة  ونقلـت 
الحيـوان، االثنن 16 كانـون الثاين، أن 
الهنـد اكتشـفت تفيش سـالة شـديدة 
العـدوى من فـروس إنفلونـزا الطيور 

جنـويب البـاد.
وتسـبب اكتشـاف السـالة مـن نـوع 
“H5N8” يف نفـوق تسـعة طيـور من 
إجـايل 951 يف إقليـم كارناتـاكا، إال 
أنـه جـرى إعـدام بقيـة الطيـور، دون 
ذكـر أنواعهـا، حسـب تقريـر للمنظمة 

اإللكرتوين. موقعهـا  عـى 
وكخطـوة احرتازيـة قامت أيًضـا وزارة 
كانـون   13 السـبت  الرتكيـة،  الصحـة 
مـن   609 عـى  بالقضـاء  الثـاين، 
الطيـور بعد إصابـة بعضهـا بإنفلونزا 

الطيـور.
وبعـد إجـراء فحوصـات طبيـة الثنن 
مـن الطيـور يف والية مارديـن الرتكية، 
تبـن أن سـبب وفاتهـا كان اإلصابـة 

باإلنفلونـزا، بحسـب مـا ترجمـت عنب 
بلـدي عـن موقـع “حرييت”.

وتـم  طيـور   609 ذلـك  إثـر  وأعـدم 
الغـرض. لهـذا  حفـرة  يف  دفنهـم 

كـا أكـدت وزارة الزراعـة الربيطانية، 
الثـاين، رصدهـا  12 كانـون  الجمعـة 
لسـالة من إنفلونـزا الطيـور ألول مرة 

الشـتاء. هذا 
إال أن السـالة املكتشـفة يف والية ساوث 
دورسـت الربيطانيـة وهـي مـن نـوع 
“H5N6″، تختلـف عـن مثيلتهـا التـي 
أصابت أناًسـا يف الصن العـام املايض.

ولقـي نحـو 300 شـخص حتفهـم يف 
مـن  املمتـدة  الفـرتة  خـال  الصـن، 
ترين األول 2016 إىل الشـهر نفسـه 
من2017، بعـد انتشـار اإلنفلونزا فيها 

.”H7N9“ مـن نـوع
يف  الظهـور  اإلنفلونـزا  عـاودت  كـا 
اليابـان بعـد إعـان حكومـة مقاطعة 
كاجـاو إعدامهـا 91 ألـف دجاجـة إثر 
اكتشـاف سـالة جديـدة مـن العدوى 

يف مزرعـة فيهـا.

وكان آخـر تفـش للمـرض يف اليابـان، 
إعـدام  تـم  حيـث  املـايض،  آذار  يف 
1.67 مليـون دجاجـة، بسـبب تفـيش 
وآذار  الثـاين  الفـروس بـن تريـن 

.2017
الصحـة  منظمـة  أعلنـت  أن  وسـبق 
العامليـة عـن إجهـاز مـرض إنفلونـزا 
الطيـور عـى 14 نوًعـا مـن الطيـور 
يف السـعودية، وهـو ما جعـل حكومة 
اإلمارات تحظر اسـتراد الطيـور منها.

وأشـار باحثـون إىل سـالة جديدة من 
فروس”H7N9″مـن إنفلونـزا الطيور 
 ،2013 منـذ  الصـن  يف  املنتـر 
حتـى انتشـار الفـروس بشـكل كبر 
وانفصالـه إىل سـالتن ال تسـتجيبان 

لألمصـال العـام املـايض.
واألصـل يف مرض إنفلونـزا الطيور أنه 
ينتقـل بن الطيـور وحيوانـات أخرى، 
إال أن طفـرة جينيـة مّكنـت الفـروس 
املسـبب لهـذا املرض مـن االنتقـال من 
ُسـجلت  حـن  اإلنسـان،  إىل  الطيـور 

إصابـة 18 شـخًصا به عـام 1997.

حصلـت السـويد عـى مرتبـة أفضـل بلد 
يف العـامل لرعايـة الطفولـة، وثاين أفضل 
بالشـؤون  لاهتـام  هولنـدا  بعـد  بلـد 

.2017 العائليـة، عـام 

معظـم  يف  الوالـدان  يعـاين  حـن  ويف 
دول العـامل، ال سـيا املنطقـة العربيـة، من 
واالهتـام  العمـل  بـن  التوفيـق  مشـكلة 
باملواليـد الجدد، وضعـت السـويد برنامًجا 

سـخيًا لدعـم العاقـات العائليـة.
املنتـدى  موقـع  أعـده  فيديـو  وبحسـب 
االقتصـادي العاملـي، وترجمته عنـب بلدي، 
مولـود  عـى  الحاصلـن  الزوجـن  فـإن 
جديـد يف السـويد، بإمكانهـا أخـذ إجازة 

مدفوعـة األجـر تصـل إىل 480 يوًمـا.
ويشـمل الربنامـج إمكانيـة قسـم اإلجـازة 
كان  حـال  يف  الوالديـن،  بـن  باملناصفـة 
كاهـا ملتزًما بوظيفة معينـة، لكن األبوين 
“ملزمـان” بأخـذ إجـازة ال تقـل عـن ثاثة 

أشـهر بعـد والدة طفلهـا الجديـد.
وال يقتر الدعـم عى املواليد الجـدد، فاألبوان 
ألطفـال يصل عمرهـم إىل مثاين سـنوات 
بإمكانها الحصول عى إجازة مدفوعة 
بنسبة %80، من أجل رعاية أطفالهم 
يف حـال املرض، فضًا عن حقها 

بسـاعات عمل أقر يف العموم.
وبالنسـبة لألطفـال املرىض حتـى عمر 12 
سـنة، فإن للوالديـن حًقا بأيـام إجازة تصل 

إىل 120 يوًما يف السـنة.
جيـدة،  بصحـة  الطفـل  كان  حـال  ويف 
فللوالديـن حق بإجـازة تصـل إىل 60 يوًما 
لاهتـام بـه، يف حـال مل يكـن هنـاك من 
يرعـاه مـن األقـارب، ويحصل األبـوان عى 
تعويضهم املـايل من قبـل برنامج تعويض 

حكومـي، وليـس مـن قبـل رب العمل.
وبالنسـبة ألماكـن الرعايـة ما قبل املدرسـية، 
مثـل الحضانات ومـا إىل هنالك، فهـي عبارة 
عـن دعـم مقـدم مـن الحكومـة السـويدية، 
لألبويـن  بالنسـبة  الدعـم  هـذا  ويرتفـع 
الحاصلـن عـى راتـب أقـل مـن زمائهـم.

ومـن أجـل دعم عمليـة التعليـم واللعـب بن 
األطفـال، فلألبويـن حـق بتخفيـض سـاعات 
عملهـم بنسـبة %25، مـن مثـاين إىل سـت 
سـاعات، يف حال كان الطفل تحت سـن الثامنة 

ومل ينـه السـنة األوىل مـن دراسـته.

لماذا تعتبر السويد أفضل بلد في العالم 

لرعاية الطفولة
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الحيـاة  رمزيـة  أرنوفسـيك  داريـن  كّثـف 
عـى كوكـب األرض بـكل مـا مّر عليهـا، من 
حضـارات وديانـات وكـوارث، مبنـزل ريفي، 
يف فيلـم مـن تأليفـه وإخراجـه حمل اسـم 

)األم(.  "Mother"
متيز أرنوفسـيك بأسـلوب سـوريايل )فوق 
واقعـي( مبجمـل أعالـه، جعل مشـاهدتها 
محبـي  مـن  للعديـد  بالنسـبة  شـاًقا  أمـًرا 
السـينا، وفـق رأي بعض النقـاد، إذ غالًبا ما 
افتقـرت إىل وجـود "الحكايـة" التـي تعترب 
العنـر األسـايس يف أي عمـل سـواء كان 

مرحًيـا أو سـينائًيا أو تلفزيونًيـا.
لكـن فيلـم "األم" أخـذ منحـًى أكـرث نضوًجا 
عـن  أرنوفسـيك  يتخـلَّ  مل  إذ  املـرة،  هـذه 
طريقـة تفكـره، لكنـه طـّور مـن أسـاليب 

عـى  فباالعتـاد  السـينائية،  معالجتـه 
مـن  متكـن  والرمـوز،  الفلسـفية  األفـكار 
صناعـة فيلم يـروي سـرة الحياة عـى هذا 

الكوكـب.
عـى  تقـوم  للفيلـم  األساسـية  والقصـة 
حيـاة هادئـة وعاديـة لشـاعر وزجتـه يف 
بيـت ريفـي، لعـب دورهـا كل مـن املمثلن 
خافيـر بارديم، وجينفر لورانـس، يدخل إىل 
حياتهـا ضيـف بطريقـة مريبة لعـب دوره 

هاريـس". "إد 
يبـدأ الشـاعر باتخـاذ قـرارات مفاجئـة دون 
التشـاور مع زوجته، حول اسـتضافة الرجل 
الغريـب يف منزلهـا، ودعوتـه لإقامة فيه 
يـأيت  حتـى  سـاعات  إال  هـي  ومـا  أيًضـا، 
الصبـاح، ويجلـب معـه زوجة الضيـف التي 

وكأنهـا  فايفـر،  ميشـيل  دورهـا  جسـدت 
املنزل. يحتـان 

عـى هـذه األرضيـة البسـيطة يبنـي املخرج 
مجسـًا صغرًا ملا عاشـه كوكـب األرض من 
حروب ورصاعات، بشـكل مدهـش ومفاجئ 
لقدرتـه السلسـة عـى توريـط املشـاهد يف 
الحـد،  هـذا  إىل  غريبـة  بأحـداث  االندمـاج 

منطقية. وكأنهـا 
النفـي،  الرعـب  فئـة  إىل  الفيلـم  ينتمـي 
وال يكتفـي فقـط بتجسـيد مـا سـبق لنـا 
اإلنسـاين  الوجـود  تاريـخ  عـن  معرفتـه 
عـى هـذا الكوكـب، بـل يقـدم كذلـك رؤية 
خاصـة حـول األحـداث التـي باتـت اليـوم 
جزًءا مـن ثقافاتنـا وحضاراتنـا، بعد مرور 

عليهـا. السـنن  آالف 

عنب بلدي - تميم عبيد  

وتتوفّـر هـذه الخدمـة يف معظم تطبيقـات الكامرا 
وقـد   ،HDR باسـم  الذكيـة  بالهواتـف  الخاصـة 
يضفـي االسـتخدام الصحيـح للتقنيـة بعـًدا جديـًدا 

مـن الجاليـة والجاذبيـة يف صـورك.
املـدى الديناميـي هـو الفـارق مـا بـن النقطتـن 
العليـا واألقـل سـطوًعا يف الصـورة، غالبًـا عندمـا 
تصـور مبوبايلـك يختلـف السـطوع بحسـب أماكن 

وجـود الضـوء والظـال وقوتهـا.

كيف تعمل تقنية HDR؟
تعـرّض  بنسـب  صـور  ثـاث  التقـاط  يتـم  عـادًة 
مختلفـة للضوء ويقـوم املصّور بعد ذلـك بدمج هذه 
الصـور يف صـورة واحدة من خـال برامج كربنامج 
"فوتوشـوب" عـى الكمبيوتر، فتنتج صـورة نهائية 

تكـون فيها األلـوان أكـر ديناميكية.
اآلن وبعـد عـر الهواتـف الذكيـة، يتطلـب التقاط 
الصـورة بتقنيـة HDR لحظـات قليلة عـى املوبايل 

ليلتقـط الصـورة ببعـد ديناميـي عال.

االستخدام وعدم االستخدام
قـد تُحّسـن HDR مـن الصور بشـكل كبـر، إال أنها 
ليسـت مناسـبة لجميع ظـروف التصويـر، فيا يي 

بعـض النصائح حـول اسـتخدام التقنية:
الطبيعيـة  املشـاهد  HDR يف تصويـر  - اسـتخدم 
خاصـة عنـد وجـود فارق كبـر يف اإلضـاءة ما بن 
السـاء السـاطعة واألرض أو العنـارص األخرى، كا 
ميكـن اسـتخدام HDR عنـد وجـود إضـاءة عاليـة 
يف الخلفيـة تـؤدي إىل ظهـور العنـارص األماميـة 
 HDR تقنيـة  تسـاعد  الحالـة  هـذه  يف  مظلمـة، 
يف إظهـار املزيـد مـن تفاصيـل العنـارص املظلمـة 

وإبرازهـا بشـكل أفضـل.
- ال تسـتخدم HDR لـدى تصويـر املشـاهد التـي 
تتضمـن عنـارص متحركـة، ألن التقنيـة تعتمـد كا 
قلنـا أعـاه عـى التقـاط عدة صـور وهذا سـيؤدي 
بـدوره إىل تغـّر مـكان العنر املتحـرك من صورة 

إىل أخـرى وظهـوره مشّوًشـا وغـر واضح. 

كيف أستخدم HDR؟
االفرتاضيـة  الكامـرا  تطبيقـات  معظـم  تدعـم 

املوجـودة يف الهواتـف الحديثـة ميـزة التصويـر 
عـى  الحصـول  تسـتطيع  كـا   ،HDR بتقنيـة 
تطبيقـات خارجيـة تدعـم امليـزة أيًضـا إن مل يكن 
كـا  يدعمهـا،  هاتفـك  يف  االفـرتايض  التطبيـق 
الصـور  بالتقـاط  متخصصـة  تطبيقـات  توجـد 
 Ultimateو HDR Camera HDR مثـل  بتقنيـة 

.HDR Camera
والشاشـات  للكامـرات  متوفـرة   HDR تقنيـة 
وهـو  واحـد  هنـا  فالهـدف  العـرض،  ووسـائل 
الوصـول إىل صـور ذات إضـاءة أفضـل ودرجـة 
سـطوع وتبايـن أعـى، وتتعـرض دامئًـا للتطوير 
املسـتمر للوصـول لنتائـج أفضـل دامئًـا وصـور 
أكـر واقعيـة مـن السـابق بطريقـة أكر سـهولة 
ودون الحاجـة لخـربة عاليـة لدى الشـخص الذي 

التصويـر. بعمليـة  يقـوم 
العـن البريـة قـادرة عـى متييـز طيـف واسـع 
مـن تباين السـطوع ال تسـتطيع عدسـات الكامرات 
مجاراتـه، وهـو مـا تحـاول تقنيـة HDR تعويضه 
عـرب الحصول عـى أكرب قـدر ممكن مـن املعلومات 

وإظهارهـا يف الصـورة.

يبنـي األديب الياباين هـارويك موراكامي 
عاملًا بقوانن سـحرية خاصـة يف روايته 
"كافـكا عـى الشـاطئ"، ويأخـذ قارئها 
يف رحلـة منهكة بحًثا عن معنـى الحياة.

ومضـات  البدايـة  يف  الروايـة  وتقـدم 
مـن ثاثـة عـوامل، األول يتعلـق بالحيـاة 
العائليـة لــ "كافكا"، ومسـاعدة صديقه 
"كـرو" له، والـذي يظهـر ويختفي بطرق 
مبهمـة، وتنـم حركتـه دوًمـا عـن معنى 
مـا أعمـق مـن كونه مجـرد صديـق لفتى 

يف الــ 15 مـن عمره.
العـامل الثاين يتعلق بتحقيـق حول حادثة 
جـرت يف إحـدى القـرى اليابانيـة أثنـاء 
الحـرب العامليـة الثانيـة، أدت إىل غيـاب 
مجموعـة مـن طـاب مدرسـة ابتدائيـة 
عـن الوعـي، أثنـاء نشـاط مـدريس يف 
غابـة قريبـة منهـم، ثـم عودتهـم جميًعا 
إىل الحيـاة كأن شـيًئا مل يكن، باسـتثناء 

طفـل واحـد منهم.
والعـامل الثالـث يأخذ بطولتـه رجل عجوز 
اسـمه "ناكاتا"، لديه ضعـف يف القدرات 
العقليـة، لكنـه يتميـز بقـدرة خارقة عى 
محادثـة القطـط، وبالرغـم مـن طيبتـه 
التـي ال ميكـن حرهـا بحـدود، يتعرض 

لحـادث يغر مجـرى حياتـه متاًما.
ومـع اتخـاذ كل مـن "ناكاتـا" و"كافكا" 
لقـرارات مصريـة يف حياتهـا، يختفي 
عـامل األطفـال الذيـن فقـدوا الوعـي يف 
الغابـة، إذ يتضـح أن "ناكاتـا" هو الطفل 
الذي سـبق لـه أن دخـل يف غيبوبة، وعاد 
اإلدراك  لقـدرات مهمـة يف  فاقـًدا  منهـا 

. لتفكر وا
يتعـرف بطـا الروايـة عـى العديـد مـن 
الشـخصيات خـال رحلتهـا، "ناكاتـا" 
مدفوًعـا بغريزتـه مـن أجـل إصاح يشء 
مـا قد يـؤدي تركه عـى ما هـو عليه إىل 
خـراب العـامل، و"كافـكا" هربًا مـن لعنة 
سـوداء تاحقـه، هـي أقـرب مـا تكـون 
إىل إعـادة معالجـة ألسـطورة "أوديـب" 

اإلغريقيـة.
الروايـة  مـن  تقريًبـا  األخـر  الربـع  يف 
خـال  األطفـال  عـامل  مـن  جـزء  يعـود 
الحرب العامليـة الثانيـة إىل الظهور، ففي 
تلـك الفرة اختفـى جنديان خـال تدريب 
للقـوات املسـلحة اليابانيـة عـى معركـة 
قادمـة يف أحـد الغابـات، ومـازاال عـى 
قيـد الحيـاة وكأن الزمـن ال ميـّر عليهـا 
أحـد  يجـرؤ  ال  التـي  الغابـة  عمـق  يف 

التوغـل فيهـا.
أدوارهـا يف  الشـخصيات  تـؤدي جميـع 
عـن  ينفصـل  ال  سـحري،  غرائبـي  جـو 
بـه مـرة  لالتحـام  يعـود  الواقـع حتـى 
ثانيـة، مـا يجعـل تجربتهـم مـن حيـث 
كل  حيـاة  عـى  للتطبيـق  قابلـة  املعنـى 

قصصهـم. عـرف  إنسـان 
الروايـة دعـوة مفتوحـة لتغيـر الحيـاة، 
والوقـت  الظـروف  عـن  النظـر  بغـض 
الـذي مـى، مهـا كان عمـر اإلنسـان 
شـابًا يافًعـا أم عجـوًزا عى وشـك املوت، 
دامئًـا هنـاك فرصـة يف عـامل موراكامي 
الكتشـاف املعنى الحقيقي لحيـاة البرش.

"كافكا على 
الشاطئ"

لـ هاروكي موركامي

كتاب

"األم".. فيلم يضع قضايا الكوكب
في منزل ريفي

سينما

الصور عالية المدى الديناميكي هي مجموعة من التقنيات تدمج مجموعة من الصور 
)اثنتين أو أكثر( المتعرضة للضوء بشكل مختلف عن بعضها، وتختلف النتيجة النهائية لها عن 

التصوير الرقمي العادي.

المدى الديناميكي

HDR ما هو التصوير بتقنية



عنب بلدي - السنة السادسة - العدد 309 - األحد 21 كانون الثاني/يناير 182018 تسالي

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

اآلراء الواردة في الجريدة ال تعبر بالضرورة عن رأي عنب بلدي

حلول العدد السابق

عنـب بلدي - إدلب   

بـرت ذراع الشـاب الثاثيني محمـد زكريا 
صـاروخ  بشـظايا  إصابتـه  إثـر  كـدرش، 
يف  إدلـب،  مدينـة  عـى  سـقط  طائـرة 
أيلـول 2017، إال أن إصابتـه مل متنعـه من 
املشـاركة يف مبـاراة كـرة قـدم، لعبها مع 
زمائـه من مبتـوري األطـراف، عى أرض 
ملعـب عشـبي يف طريـق معـرة مرين.

ذراعـه  بـرت  الـذي  محمـد،  ويقـول 
التـي  املبـاراة،  يف  شـارك  إنـه  اليـرى، 
أقيمـت االثنـن 15 كانون الثـاين الجاري، 
العـامل،  إىل  رسـالة  إيصـال  بهـدف 
موضًحـا لعنـب بلـدي مضمونهـا، "نحـن 
الفئـة املهملـة نسـتطيع إنجـاز كثـر من 
األمـور)...( صحيـح أننـا مبتـورو أطراف 
مـع  صعـب  وال  حيـاة،  محبـو  ولكننـا 

واألمـل". اإلرصار 

رعـى املبـاراة مركـز املعالجـة الفيزيائيـة 
التخصـيص  الداخليـة  مستشـفى  يف 
بالتعـاون مـع منظمـة "شـفق"  بإدلـب، 

الريـايض. "أميـة"  ونـادي 
وبحسـب الحكـم مرعـي شـيخ الحدادين، 
صاحـب فكـرة املبـاراة وتشـكيل الفريـق، 
فـإن األمر بـدأ بانتسـاب سـتة العبن من 
مبتـوري األطـراف، مضيًفـا لعنـب بلـدي 
ووصـل  بدئنـا  بعـد  كثـرون  "تحمـس 

23 شـابًا". العـدد حالًيـا إىل 
الهـدف  أن  إىل  الحداديـن  شـيخ  ولفـت 
تأمـن  يف  يكمـن  الفريـق،  تشـكيل  مـن 
دعـم ملركـز العـاج الفيزيـايئ التطوعـي 
ودعـم الاعبـن مـن الناحيتـن النفسـية 
مـا  املجتمـع  يف  دمجهـم  ثـم  املعنويـة، 
يعـزز فـرص تأمـن وظائف وفـرص عمل 
عـى  مسـاعدتهم  أو  إعاقاتهـم،  تناسـب 

صناعيـة. أطـراف  تركيـب 
ولـن تقتـر النشـاطات الرياضيـة عـى 
كـرة القـدم، وأوضـح الحكـم، املولـود يف 
إدلـب عـام 1988، أن الاعبن سـيتابعون 
الطاولـة  كـرة  مـن  كل  يف  نشـاطاتهم 
والشـطرنج وألعـاب الحديـد، فضـًا عـن 
دخـول  لـدى  السـباحة  عـى  تدريبـات 
وفـق  العمـل  مؤكـًدا  الصيـف،  فصـل 
برنامـج متكامـل وتدريبـات خاصـة بهذه 

النشـاطات.
تخـرج صاحـب الفكـرة مـن معهـد الربية 
وعمـل   ،2008 عـام  حلـب  يف  الرياضيـة 
للرياضـة  السـورية  "الهيئـة  إعامًيـا مـع 
والشـباب" يف وقـت سـابق، ودّرس الربية 
الرياضيـة باعتبـاره بطل جمهورية بسـباق 
200 مـر ألعـاب قـوى، وحكم درجـة أوىل 
ومعالـج   2011 عـام  منـذ  القـدم  بكـرة 

فيزيـايئ وطـب ريـايض، كـا قـال.
نـاٍد  لتشـكيل  محمـد  املصـاب  ويطمـح 
ريـايض خاص مبصـايب الحـرب يف إدلب 
لدعمهـم رياضًيـا، منهًيا حديثـه "وعدونا 
األيـام  يف  جديـدة  نشـاطات  بتنظيـم 

بهـا". وسأشـارك  املقبلـة 
للرياضـة  العامـة  "الهيئـة  وأسسـت 
"االتحـاد   ،2016 آذار  يف  والشـباب" 
السـوري للرياضـات الخاصـة" يف ريـف 
مأمـون  رئيسـه  حينهـا  وقـال  حلـب، 
الشـون لعنـب بلـدي إنـه ميثـل االنطاقة 
األوىل لرياضـة هـذه الفئـة التـي متتلـك 
مواهـب رياضيـة، معتـربًا أنـه "سـيكون 
منـربًا إليصـال إبداعاتهـم الرياضيـة"، إال 
أن نشـاطاته محـدودة حتـى اليـوم تبًعـا 

املنطقـة. لظـروف 

نشاطات 
رياضية أبطالها 
مبتورو أطراف 

في إدلب 

أفقي
يعمل عمل االنسان يف الصناعة - . 1

خوف

عاصمة فنزويا - للنفي. 2

يجب . 3 عمل   - والراء  البيع  يف  أجادل 

القيام به

معتِد - جهاز لغزل النسيج. 4

جزيرة مرية يف البحر األحمر. 5

تحول اليشء من مادة طرية إىل ألياف. 6

حرف للداللة عى املعنى - تاجر الفراء. 7

عشبة طبية توصف للقحة. 8

ملتقى العصابة - تسبب بضعف السمع. 9

الستعاالت . 10 مرتبطة  عربات  مجموعة 

االنقل - مؤسسة إخبارية

عمودي
- حجر . 1 الفرس  ركوب  به عى  يستعان 

البناء

الصحراء . 2 مزروعة يف  مناطق  مجموعة 

- للنداء

3 . 300 تقفز  مؤذية  صغرة  مخلوقات 

ضعفا من طولها - ثعبان ضخم هارص

اللعب . 4 أوراق  من   - وارف  ارباع  ثاثة 

)الكوتشينة(

تسدان ونستغني عن اآلخرين - حرفان . 5

من نور

هزّ . 6

أشكال وأمناط مخطوطة - هدم بشدة. 7

حرفان من صاغ - نبات يشبه الفجل. 8

بلد املليون شهيد - ثعبان شديد السمية. 9

10 .- النهرين  بن  ما   حضارة 

بنت النبي )ص(

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

تكون بعض املربعات الصغرة معبأة باألرقام بدايًة،

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

كل واحٍد من املربعات التسعة الكبرة، ويف كل صٍف أو عمود.
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تتنوع بتور املشاركن بن األطراف 
السفلية واألمامية، وبن البر 

الكامل وفوق الركبة وأسفلها
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تأهـل منتخـب السـنغال لكـرة القـدم إىل نهائيات 

الصيـف  روسـيا  يف  سـتقام  التـي  العـامل  كأس 

املقبـل بـن 14 حزيـران و15متـوز، للمـرة الثانية 

يف تاريخـه.

تأهـل السـنغال جـاء بعـد تربعهـا عـى عـرش 

صـدارة املجموعـة الرابعـة يف القـارة اإلفريقيـة، 

برصيـد 14 نقطـة من أربعـة انتصـارات وتعادلن 

األخـرض،  الـرأس  وجـزر  إفريقيـا  جنـوب  أمـام 

أسـود  فيهـا  يتأهـل  التـي  الثانيـة  املـرة  لتكـون 

العاملـي. العـرس  إىل  الترانجـا 

إنجاز اليابان وكوريا
إنجـاز مشـاركتهم  ويبحـث األسـود عـن تكـرار 

األوىل يف نسـخة كوريـا الجنوبيـة واليابـان يف 

الربـع  إىل  الوصـول  مـن  متكنـوا  عندمـا   2002

مثـل  عامليـة  منتخبـات  تخطيهـم  بعـد  النهـايئ 

فرنسـا.

وال ميكـن للسـنغالين أن ينسـوا ما فعله األسـود 

يف 2002 عندمـا وقعوا إىل جانب منتخب فرنسـا 

حامـل اللقـب والدمنـارك وأورجـواي، ويف الوقت 

اإلفريقـي  املنتخـب  أن  محللـون  فيـه  رأى  الـذي 

إىل  يتأهـل  مـرة  أول  كونـه  املشـاركن  أضعـف 

النهائيـات.

لكـن عـى عكـس كل التوقعـات كانـت املفاجـأة 

الكـربى، عندما حققت السـنغال فـوًزا عى حامل 

اللقـب فرنسـا يف املبـاراة االفتتاحية بهـدف دون 

مقابـل سـجله بابـا بوبـا ديـوب يف الدقيقـة 30، 

ليقـود السـنغال لتحقيـق فـوز تاريخي.

تألـق األسـود اسـتمر أمـام الدمنـارك إذ خرجـوا 

بتعـادل بهـدف لـكل منهـا، كـا حققوا تعـاداًل 

منهـا،  لـكل  أهـداف  بثاثـة  أوروجـواي  أمـام 

ليحتلـوا املركـز الثاين يف املجموعـة برصيد خمس 

نقـاط ويتأهلـوا إىل الـدور الثـاين.

السـنغايل  املنتخـب  التقـى   16 دور  يف 

املميـزة  نتائجـه  ليتابـع  السـويدي  بنظـره 

مقابـل  بهدفـن  تاريخًيـا  فـوًزا  ويحقـق 

هـري  سـجله  ذهبـي  بهـدف  واحـد،  هـدف 

ربـع  إىل  ويعـرب   ،104 الدقيقـة  يف  كامـارا 

أنهـت  التـي  تركيـا،  مـع  ليصطـدم  النهـايئ 

بالفـوز  الترانجـا  ألسـود  األول  املشـوار 

نظيـف. بهـدف  عليهـم 

يف نسـخة روسـيا املقبلة قـد تكون السـنغال مع 

إنجـاز جديد كونهـا وقعت يف مجموعـة متقاربة 

إىل حـد مـا، إذ وقعـت يف املجموعـة الثامنـة إىل 

جانـب اليابـان وكولومبيـا وبولندا.

أبرز الالعبين
تأسـس االتحـاد السـنغايل يف 1960 وانضـم إىل 

وأبـرز   ،1962 يف  القـدم  لكـرة  الـدويل  االتحـاد 

إنجازاتـه التأهـل إىل ربـع نهـايئ كأس العامل يف 

2002، ووصيـف كأس األمم اإلفريقية يف نسـخة 

النهائيـات  يف  مشـاكة   13 مـن  بالرغـم   ،2002

اإلفريقيـة.

السـابق  الاعـب  املنتخـب  تدريـب  ويتـوىل 

وقائـد السـنغال يف مونديـال اليابـان وكوريا، 

يف  األسـود  تدريـب  تـوىل  إذ  سيسـيه،  أليـو 

ليفربـول  العـب  يعتـرب  حـن  يف   ،2015

اإلنكليـزي سـاديو ماين، أبـرز العبـي املنتخب، 

إىل جانـب مامـي بـرام ضيـوف العب سـتوك 

سـيتي اإلنكليـزي، وبالـدي ديـاو كايتـا العـب 

الفرنـي. موناكـو 

السنغال تبحث عن تكرار إنجازها ضد فرنسا
في مونديال 2018 

العب فرنسا السابق تينري هنري

مونديال بيديا

العبون عادوا إلى كأس 
العالم على دكة اإلدارة

تعتـرب نهائيـات كأس العـامل التـي تقـام 
كل أربـع سـنوات فرصـة لاعبـن إلبـراز 
إنجـازات  وتحقيـق  وقدرتهـم  مواهبهـم 
تبقـي أسـاءهم خالـدة يف عـامل الكـرة 

السـنن. لعـرشات 
وكثـر من الاعبـن الذين أنهوا مسـرتهم 
إىل  يعـودون  اللعـب،  واعتزلـوا  الكرويـة 
أو  بـدور مختلـف كمدربـن  العـامل  كأس 

مسـاعدين.
عنـب بلـدي تحـاول تسـليط الضـوء عى 
أبـرز الاعبـن خـال العقديـن املاضيـن 
الذيـن يعـودون يف عـرس روسـيا 2018.

تيري هنري
أيقونـة املنتخـب الفرنـي تـري هـري، 
الـذي أعلـن اعتزالـه اللعب دولًيـا يف 2014 
بعد مسـرة كرويـة مليئة باإلنجـازات عى 
مختلـف املسـتويات، يعـود إىل النهائيـات 

مـن بوابـة التدريب.
الاعـب مـن مواليـد 1977، وبـدأ مسـرته 
الكرويـة يف نـادي موناكـو الفرنـي قبل 
أن ينتقـل إىل صفوف يوفنتـوس اإليطايل 
يف 1999، لينتقـل بعـد مثانيـة أشـهر إىل 
نـادي أرسـنال اإلنكليـزي ويسـتمر معـه 
حتى عـام 2007، ليغـادر إىل قلعة الكامب 
نـور ويلتحـق بنـادي برشـلونة اإلسـباين 
ملـدة ثاثـة أعـوام، قبـل االنتقـال إىل نادي 
ويعلـن  األمريـيك،  بولـز  ريـد  نيويـورك 

.2014 اعتزالـه يف 
عـى مسـتوى املنتخـب الفرنـي يعتـرب 
تحقيـق لقـب كأس العـامل يف 1998 مـن 
أبـرز إنجـازات الاعـب، كـا وصـل معـه 
إىل النهـايئ يف نسـخة 2006 يف أملانيـا، 
إضافـة إىل إحـرازه كأس أمـم أوروبـا عام 

.2003 عـام  القـارات  وكأس   ،2000
هـري يعـود إىل مونديال روسـيا لكن ليس 
العًبا وإمنا مسـاعًدا ملدرب بلجيـكا، روبرتو 

مارتينيـز، بعد أن توىل املنصـب يف 2016.

ميروسالف كلوزه
يعتـرب األملـاين مروسـاف كلـوزه أفضـل 
هـداف يف تاريخ منتخب أملانيـا برصيد 71 

هدًفـا يف 137 مبـاراة خاضهـا يف مختلف 
املسابقات.

بـدأ كلـوزه مسـرته الكرويـة مـع نـادي 
كايزرسـاوترن األملـاين يف 1999، قبـل أن 
ينتقـل يف صفوف عـدة أندية منهـا فردر 
برميـن بـن عامـي 2004 و2007، وبايرن 
ميونـخ بن عامي 2007 و2011، والتسـيو 
ليعتـزل  و2016،   2011 بـن  اإليطـايل 

نهائًيا. الاعـب 
كلـوزه  يعتـرب  العـامل  كأس  صعيـد  عـى 
أفضـل هـداف يف العـرس الكـروي برصيد 
16 هدًفـا متفوًقا عى الربازيـي رنالدو، إذ 
شـارك يف صفـوف املنتخـب يف النهائيات 
نسـخة  لكـن   ،2002 منـذ  مـرات  أربـع 
الربازيـل يف 2014، سـتبقى خالـدة عندما 
أحـرز البطولة مـع رفاقه، لينهي مسـرته 
بالحلـم الكبـر قائـًا "اللقب العاملـي الذي 
الربازيـل هـو حلـم طفولـة  أحرزنـاه يف 
تحقـق، ال أسـتطيع اختيـار لحظـة أفضل 
لـيك أضع حـًدا لنهاية قصتي مـع املنتخب 

الوطني".
عـرب  الـرويس  العـرس  إىل  يعـود  كلـوزه 
منتخـب بـاده لكن هـذه املـرة يف صفوف 
الطاقـم التدريبـي للمـدرب ليواخيـم لوف، 

املديـر الفنـي للمنتخـب األملاين.

إليو سيسيه
السـنغال مـن  العـب سـابق يف منتخـب 
مواليـد 1976 وخـاض مـع منتخـب باده 
نهائيـات كأس العـامل خـال املـرة الوحيدة 
يف  السـنغال  منتخـب  فيهـا  تأهـل  التـي 

.2002 واليابـان يف  الجنوبيـة  كوريـا 
وكان سيسـيه قائـد املنتخـب الـذي فاجـأ 
النهـايئ  الربـع  إىل  بوصولـه  الجميـع 
اللقـب  حامـل  فرنسـا  ملنتخـب  وتجـاوزه 

لـه. مشـاركة  أول  يف  والسـويد، 
سيسـيه يحـاول تحقيـق مفاجـأة أخـرى 
يف املشـاركة الثانية للسـنغال يف روسـيا، 
عـرب قيادتـه املنتخب لكـن كمـدرب وليس 
العًبـا، إذ عينه االتحاد السـنغايل يف 2015 
مدربًـا للفريـق وأسـهم يف تأهـل املنتخب 

إىل النهائيـات.
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05-03
2015

نبيل الشربجي

عنب بلدي  نينار خليفة

منسـق الحملة، عاصم زيـدان، أوضح 
تسـتهدف  الحملـة  أن  بلـدي  لعنـب 
املجتمعـات التي انتـرت فيها ظاهرة 
مهاجريـن،  مـن  السـوريات  زواج 
الـذي  السـوري  الشـال  وخاصـة 
تسـيطر عليه هيئـة "تحرير الشـام".

وتتوجـه الحملة مـن خال أنشـطتها 
إىل النسـاء يف هذه املجتمعات بشـكل 
األمـور،  ألوليـاء  باإلضافـة  أسـايس، 
وأصحـاب القـرار املحليـن، كرجـال 
الديـن والقانـون، كونهـم املسـؤولن 
عـن تنظيم عقـود مثل هـذه الزيحات 
وغـر  رشعيـة  غـر  تعتـرب  والتـي 

. نونية قا
اإلحصائيـات  أن  إىل  زيـدان  وأشـار 
مـن  يقـرب  مـا  تسـجيل  إىل  تشـر 
مـن  لسـوريات  زواج  حالـة   1750
مهاجريـن، 1124 منهن أصبح لديهن 
أطفـال، وبلـغ عدد األطفـال املولودين 
طفـًا   1826 الزيجـات  هـذه  مـن 
وطفلـة، بينـا ال توجـد إحصائيـات 
لـزواج سـورين رجـال مـن أجنبيات 
مهاجـرات ينتمـن لفصائل إسـامية.

ولفـت إىل أن اآلثـار السـلبية الناتجة 
أجنبيـات  مـن  السـورين  زواج  عـن 
الكبـرة  السـلبيات  ال تقـارن بحجـم 
زواج  عـن  الناجمـة  والخطـرة 

مهاجريـن. مـن  السـوريات 

أبناء بال قيود
ويشـكل زواج السـوريات مـن أجانب 
مجهـويل النسـب "آفـة مجتمعيـة"، 
تعـود بسـلبيات كثـرة، لعـل أبرزهـا 

أبنـاء بـا جنسـية وقيـود مدنية.
وأوضـح زيـدان أن هنـاك الكثـر من 
كنتيجـة  الناجمـة  السـلبية  النتائـج 
مـن  السـوريات  زواج  عـن  منطقيـة 
املهاجريـن، أهمهـا مسـتقبل األطفال 
كثمـرة لهـذا الـزواج، وهويـة هـؤالء 
األطفـال، والعوائـق املختلفـة املؤثـرة 
عى مسـتقبلهم، فهـم حكـًا وقانونًا 

املدنيـة  الحقـوق  مـن  مجـردون 
السـورية، ومـن أهـم هـذه الحقـوق 
لتعلـق  باإلضافـة  والتعليـم،  الهويـة 
هـؤالء األطفـال بـيشء من املـوروث 

غـر السـليم املرتبـط بآبائهـم.
الوضـع  عـن  فضـًا  ذلـك  ويـأيت 
للنسـاء  النفـيس والصحـي والعائي 
املتزوجـات من مهاجريـن، ففي أغلب 
اسـتقرار  عـدم  هنـاك  كان  الحـاالت 
يف طبيعـة الحيـاة الزوجيـة كنتيجة 
الختـاف الثقافـات، وغايـات الـزوج 
للمـرأة  ونظرتـه  الـزواج  هـذا  مـن 

كسـلعة.
مـن  نسـبة  فـإن  لذلـك  وباإلضافـة 
هـؤالء املهاجريـن تركـوا زوجاتهـم، 
إمـا بعودتهـم لبلدانهـم األصليـة، أو 
ملناطـق  تنظياتهـم  مـع  انتقالهـم 
أخـرى دون أن تنتقـل معهـم النسـاء 
السـوريات املتزوجـات بهـن، فضـًا 

عـن مقتلهـم يف حـاالت أخـرى.
هـذه  يف  السـورية  املـرأة  وتبقـى 
دون  أطفالهـا  مـع  غالبًـا  الحـاالت 
معيـل، مبواجهة تحديـات عديدة عى 
مسـتوى عائلتهـا ومجتمعهـا وحتـى 

بأطفالهـا. عاقتهـا  عـى مسـتوى 
الناتجـة  السـلبيات  إىل  ويضـاف 
عـن هـذا النـوع مـن الـزواج عـدم 
معرفـة الزوجـة وعائلتهـا، وال حتى 
الـزواج،  عقـد  منظـم  الديـن  رجـل 
الحقيقيـة،  املهاجـر  ونسـبة  باسـم 
ألسـباب  يخفونهـا  عـادة  والتـي 
أمنيـة ووقائيـة، وال ميكـن االعتـاد 

التي  الوثائـق  عـى 
يحملونهـا ألنها 

تكون  غالبًـا 
ة  ر و مـز

يعـد  لذلـك  الـدول،  بـن  لانتقـال 
هـذا العقـد، كـا أجمع رجـال الدين 
والقانـون، باطـًا، ألن معرفـة اسـم 
أسـايس  رشط  هـو  الـزوج  ونسـب 
العقـد  سـامة  رشوط  مـن  وأويل 

. وصحتـه
نشاطات في مناطق المعارضة

أما عن نشـاطات الحملـة، فبّن زيدان 
النسـائية  الجلسـات  مـن  العديـد  أن 
الحواريـة سـتعقد بهـذا الخصـوص 
يف ريـف إدلب الجنـويب وريف حلب 
الغـريب، باإلضافة إللصاق بوسـرتات 
األماكـن  وبروشـورات عـى جـدران 
العامـة يف إدلـب وريفهـا، إىل جانب 
وسـائل  عـى  املختلفـة  النشـاطات 

التواصـل االجتاعـي.
وشـاع يف املجتمـع السـوري، خـال 
زواج  املاضيـة،  القليلـة  السـنوات 
األجانـب  املقاتلـن  مـن  السـوريات 
الـذي قدمـوا إىل سـوريا، منـذ عـام 
2013، للقتـال مع تنظيات إسـامية 

مختلفـة.
وإىل جانـب الفقد والتـرد، كان عى 
املرأة السـورية خال األعـوام املاضية 
أن تدفـع أمثانًـا كبـرة ملـا مل تقرتفه، 
كـا كانـت مجـربة أن تكـون ضحية 
لجميـع تفاصيـل الحـرب، حتـى لــ 
الذيـن  األجانـب،  املقاتلـن  “جهـاد” 
قدمـوا للقتـال إىل جانـب عـدد مـن 

الفصائـل العسـكرية يف سـوريا.
وكان عـدد كبـر مـن هـؤالء املقاتلـن 
يبحثون يف سـوريا عـن زوجات ميكن 
أن يخففـن عنهم جزًءا مـن “صعوبات 

الجهـاد” و”وحـدة الهجرة".
ورغـم أّن مناطـق سـيطرة تنظيـم 
“الدولـة اإلسـامية” شـهدت أكرب 
أعـداد مـن حـاالت الـزواج هذه، 
إال أّن مناطـق سـيطرة املعارضـة 
شـهدت أيًضـا حـاالت كثـرة 
األجانـب  املقاتلـن  لـزواج 
والنسـاء  الفتيـات  مـن 

السـوريات.

فتوى:
 ال يجوز الزواج من مجهول النسب

املـايض  الثـاين  ويف شـهر تريـن 
أصـدر مجلس اإلفتاء السـوري، التابع 
للمجلـس اإلسـامي السـوري، فتوى 
حـول زواج الفتيـات السـوريات مـن 
املقاتلـن األجانـب “مجهـويل االسـم 

والنسـب".
وجـاء يف نـص الفتوى، أنـه ال يجوز 
رجـل  مـن  الفتـاة  تزويـج  للـويل 
يخفي اسـمه ونسـبه، ملـا يرتتب عى 
رشعيـة  ومفاسـد  أرضار  مـن  ذلـك 
مقاصـد  وملخالفتـه  واجتاعيـة، 
الريعـة يف الحفـاظ عـى األعراض 
والنسـب واسـتقرار املجتمـع، وفق ما 

جـاء يف البيـان.
السـوري  اإلفتـاء  مجلـس  وبحسـب 
فإن الـزواج مـن “مجهويل النسـب” 
ال يبطـل الـزواج رشًعا، كـا أن الولد 
الناتـج عنـه يعتـرب “رشعيًـا”، إال أن 
يف  املـرأة  حـق  تضييـع  شـأنه  مـن 
معرفـة زوجهـا وعائلتـه، كـا يضيع 
حقهـا باملـراث ويبقيهـا معلقـة يف 

حـال هـروب زوجهـا “املجهـول".
وأضاف أن مـن املفاسـد املتعلقة بهذا 
الـزواج تضييـع حق الولـد يف معرفة 
نسـبه وصعوبـة حصوله عـى أوراق 
ثبوتيـة أو جنسـية البلد الـذي ينتمي 
إليـه والـده، وبالتـايل فـإن الواجـب 

املفاسـد". “درء  هو 
محمـد  الشـيخ  قـال  جانبـه،  مـن 
الخطيـب، رئيـس الهيئـة الرعية يف 
الجبهـة الشـامية، يف حديـث سـابق 
لعنـب بلدي، إن أسـباب قبـول بعض 
األهـايل تزويـج بناتهـم مـن مقاتلن 
أجانـب تتمحـور حـول جهـل الكثر 
يتبعـون  حـن  ويف  النـاس،  مـن 
الحديـث النبـوي القائـل “إذا جاءكـم 
من ترضـون دينه وخلقـه فزوجوه”، 
هويّتـه  مـن  يتحققـون  ال  أنّهـم  إال 

وأصلـه.
وأضـاف الخطيـب أن عقـود الـزواج 
تصـّح  ال  االسـم”  “مجهـويل  مـن 
رشًعـا، ألن الـرع يوجـب أن يكـون 
الطرفـان معروفـن، مـا يجعـل أمـر 
العقود  هـذه  صحة 

مشـكوكًا بهـا.

حملة للتنبيه إلى مخاطر الزواج من مجهولي النسب 

وِجك؟ 
ُ

مين ز
ُقتـل العميـد الركـن محمـود أحمـد معتـوق، 

ظـروف  يف  صيدنايـا،  سـجن  “مديـر” 

غامضـة، وتضاربـت األنبـاء حول األسـباب 

التـي أدت إىل مقتلـه بـن الوفـاة الطبيعية، 

واالغتيـال، واملعركـة )املصـدر: عنـب بلدي(.

قـد تسـتغربون إذا قلت لكـم إن كلمة “مدير”  

هـي أكرث مـا أثارين ضمـن هذا الخـرب، فهي 

عـى  قـادرة  جوهريـة،  مفتاحيـة،  كلمـة 

غـر  عـدد  السـتحضار  الذاكـرة  تحريـض 

متنـاه مـن الحـوادث والقصـص والحكايات 

عـا جـرى، يف يوم مـن األيام، بـن مواطن 

مـا، ومديـر ما.

الدوائـر  يف  السـوري  املواطـن  يسـيد 

الحكوميـة ومييد، ويتشـاوف عى املوظفن 

الصغـار، وعى أقل نكشـة تراه يتشـاجر مع 

أحدهـم، ويف ذروة االشـتجار يقول املوظف: 

أخـي، إذا مـا عجبـك شـغلنا اشـتيك للمدير! 

ووقتهـا يـدرك املواطـن أنـه علـق يف وحلة، 

تطـق  والسـكرترة  سـكرترة،  لـه  فاملديـر 

بالعلكـة، والفوتـة إىل مكتـب املديـر تحتاج 

اجتـاع،  عنـده  املديـر  ألن  مشـاددة،  إىل 

واملديـر عم يحـيك مـع الوزير، واملديـر مانه 

رايـق اليـوم، وإذا دخـل عليـه، أخـرًا، فـإن 

املديـر يشـقله ببـره، ويشـيله، ويحطـه، 

شـوبك؟  قائـًا:  منخـاره  مـن  يحـيك  ثـم 

ليـش جايـة لعنـدي؟ شـايفني فـايض لـك؟ 

هات ألشـوف، أيـش عنـدك؟ ووقتهـا يندفع 

املوظفـن  مـع  معاناتـه  ليحـيك  املواطـن 

معاملتـه،  ويعرقلـون  يؤخرونـه،  الذيـن 

ويطلبـون منـه رشـوة.. وباملصادفـة تـأيت 

ويظـل  بالكـريس،  فيـربم  مكاملـة،  للمديـر 

تسـد  حتـى  بالتلفـون  يحـيك  وهـو  يـربم 

طيـزه العريضة مجـال البر عـى املواطن، 

فيغضـب املواطـن، ويشـمع الخيـط، ويقول 

لنفسـه رصمايتي عى املعامـات واملوظفن 

واملـدراء.

نحـن هنـا، يـا سـيدي الكريـم، نتحـدث عن 

مديـر دائـرة حكوميـة عادية، يعـن مديرها 

ذلـك  ومـع  “كـش”،  بــ  ويقـال  بدجاجـة، 

تسـول  لئـا  املواطنـن  عـى  “يتمظـرط” 

الكـوز  دق  كلـا  مراجعتـه  أنفسـهم  لهـم 

بالجـرة.. ولكـن املوضـوع يختلـف اختاًفـا 

جذريًـا حينا نحـيك عن مديـر يف الجيش، 

أو يف املخابـرات، أو يف السـجون، وخاصـة 

سـجون أمـن الدولة حيـث يُسـاق املواطنون 

األسـد،  لنظـام  املعارضـون  السـوريون 

ويلَقـون فيها با سـجات وال قيـود.. ولذلك 

يصبـح يف مقـدور املديـر أن يـأيت، برفقـة 

يف  ويجمعهـم  املسـلحن،  مـن  مجموعـة 

باحة كبـرة، ويأمر برّشـهم.. وللعلـم، للعلم 

فقـط، فـإن مدير سـجن تدمر فيصـل الغانم 

كان يـزور السـجن مـرة كل أسـبوع، وألجل 

أن يقـوم سـدنة السـجن بواجبـات الضيافة 

تجاهـه، فإنهم يُضّحون له بسـجن، وألنه ال 

يحب السـجناء املسـنن، فقد كانوا يختارون 

والوسـامة،  الشـبوبية  غايـة يف  لـه شـابًا 

وميعنـون يف تعذيبـه ورضبه حتـى ميوت. 

والحقيقـة أن فيصـل غانـم هـو الـذي أثبت 

مديـر  عـن  “مديـر  القائـل  املثـل  صحـة 

بيفـرق”، وهـذا مل يـأت مـن فـراغ، فسـجن 

تدمـر ليـس مثـل سـجن إدلـب املركـزي، وال 

حتى مثـل سـجن صيدنايـا الخاضـع لرقابة 

األمـم املتحـدة ومنظـات حقوق اإلنسـان.

ولكـن هـذه املرتبـة ذات األهميـة القصـوى 

سـجن  إىل  الثـورة،  قيـام  بعـد  تحولـت، 

صيدنايـا الذي أصبـح السـجناء ميوتون فيه 

تحـت التعذيب، وتُحـرق جثثهم، تحـت أنظار 

خـرب  يكـون  هنـا  ومـن  الـدويل،  املجتمـع 

مـوت العميد “معتوق” منعًشـا لقلـوب أبناء 

الشـعب السـوري، بغض النظر عـن الطريقة 

التـي مـات فيها.

مدير وسكرتيرة
تطق بالعلكة

تعا تفرج
  خطيب بدلة

في ظل ارتفاع نسبة زواج السوريات من مهاجرين، وخاصة في المناطق التي تسيطر عليها "تنظيمات 
إسالمية"، وتفاقم اآلثار السلبية الناجمة عن انتشارها، أطلق ناشطون صحفيون وحقوقيون حملة "مين 

وِجك؟"، بهدف اإلضاءة على هذه الظاهرة ونشر التوعية حول مخاطرها.
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