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يف الحقيبـة املعـدة للجـوء هربًـا مـن الحرب، 
حمـل السـوريون أمثن مـا لديهم وأخفـه، بينام 
كانـت سـيدات يحملـن توابـل املطبـخ التـي ال 

يسـتطعن التخـي عنها.
ورغـم مـا حملتـه قضيـة اللجوء السـوري، 
وهـي أكـر قضيـة شـغلت أوروبـا خـال 
السـنوات املاضية، من مشـقة عـى الهاربني 
مـن جحيـم الحـرب، فـإن بعـض الجوانـب 
اإليجابيـة ال ميكـن إهاملهـا، كالتعـرف عى 
تجـارب  مـن  واالسـتفادة  جديـدة  ثقافـات 
باملقابـل  العـامل  وتعريـف  املنفتـح،  العـامل 

وثقافتهـا. بسـوريا 
حقائبهـن،  يف  النسـاء  هـؤالء  حملتـه  مـا 
فاحـت رائحتـه يف أروقـة املطابـخ العاملية، 
وتناولت وسـائل اإلعـام أخبار اسـتحواذها 
واألمـراء،  املسـؤولني  كبـار  موائـد  عـى 
وامتهنـت بعـض السـيدات هذا املجـال، رغم 
أنـه مل يكـن ببالهـن يف سـوريا، سـواء يف 

املهنيـة. الحيـاة  أو  الدراسـة 
الاجئـني  بدمـج  السـوري  الطبـخ  أسـهم 
السـوريني يف املجتمعـات الجديـدة، كمطعم 

“مـزة” الخـري يف الرتغـال...

رواتب معلمي إدلب
“ضائعة” بين حكومتين

هل من فرصة
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 عنب بلدي - خاص 

تطـورات  السـوري  الجنـوب  يشـهد  أن  يُتوقـع 
عسـكرية خـال األيـام املقبلـة، يف ظـل تجهيزات 
مـن قبـل فصائـل معارضـة، وتعزيـزات أمريكيـة 
يف قاعـدة "التنـف"، عـى الحـدود املشـركة بني 
سـوريا واألردن والعـراق، تحدثـت عنهـا وسـائل 
اإلعـام، مـا ينبـئ بإمكانية فتـح معارك قد تشـعل 

املنطقـة.
وتحدثـت مصادر عسـكرية مـن درعا لعنـب بلدي، 
السـبت 10 مـن آذار، عـن تجهيـز الفصائـل لعمل 
عسـكري، مشـرًة إىل أن األمر "جاء بعـد أن أصبح 
الجميـع عى قناعـة مطلقـة بالحاجة لتحـرك يغر 
املنطقـة"،  أوراق  ترتيـب  ويعيـد  القـوى  موازيـن 
الغوطـة،  يف  األسـد  قـوات  تقـدم  مـع  وخاصـة 

وتوقـع تحـرك النظـام بعدهـا نحـو درعا.

معارك األوتوستراد 
يركـز العمـل املرتقـب عـى مناطـق مختلفـة من 
أوتوسـراد درعـا- دمشـق، وفق مصادر عسـكرية 
مطلعـة عى ترتيباتـه، إال أنه مل تصـدر أي تفاصيل 

عنه بشـكل رسـمي.

وتسـعى الفصائل لحصـار النظـام يف مدينة درعا، 
سـعيًا للتقدم نحو بلـدة خربة غزالـة، الواقعة تحت 
سـيطرة النظـام، ثـم وصلهـا مـع داعـل والريـف 
الغريب للمحافظة، وسـط اسـتعدادات للنظام الذي 
بـدأت منـذ السـبت 10 مـن آذار، بتعزيـز نقاطـه 
الحدوديـة مـع املعارضة داخل املدينـة، وتحديًدا يف 
أحيـاء: شـامل الخط، السـحاري، املطار، الكاشـف، 

القصور. السـبيل، 
طـول  عـى  متتـد  العسـكري  العمـل  محـاور 
اللجـاة  أوتوسـراد درعـا- دمشـق، مـن منطقـة 
باتجـاه "الـوردات" عى أطـراف بلـدة محجة، من 
الجهـة املقابلـة لألوتوسـراد، إضافـة إىل منطقـة 
"البقعـة" عـى أطـراف بلـدة إزرع، و"النجيـح" 

املتاخمـة لـه، عـى أطـراف اللجـاة.
وحـول العمليـات العسـكرية مـن محـور محجـة، 
قالـت املصـادر إن األمر مرتبـط ببـدء معركة خربة 
غزالـة، املتوقعـة خـال الفـرة القريبة املقبلـة، ما 
يضمن قطع األوتوسـراد من منطقتـني مختلفتني، 

وفـق الواقع العسـكري عـى األرض.

تعزيزات أمريكية في "التنف"
منـذ مطلـع شـباط املـايض، نقـل موقـع األبحـاث 

اسـتخباراتية  تقاريـر  عـن  "ديبـكا"،  اإلرسائيـي 
أمريكية، قولها إن طائرات تجسـس كشـفت مشـاركة 
القـوات الروسـية يف اسـتعدادات النظـام والقـوات 
اإليرانيـة لهجـوم وصفتـه بــ "الكبـر" يف درعـا.

ووفـق مـا ترجمـت عنب بلـدي عـن تقريـر لوكالة 
 9 الجمعـة  الركيـة،  باللغـة  نـر  "األناضـول"، 
مـن آذار، عـززت الواليـات املتحـدة األمريكيـة مـن 
انتشـارها يف القاعـدة العسـكرية التي أنشـئت عام 
2016، لدعـم فصائـل "الجيش الحـر" يف املنطقة.

بــ  وصفتهـا  مصـادر  عـن  املعلومـات  ونقلـت 

"املوثوقـة"، إرسـال الجيش األمريـي 200 جندي 
إىل القاعدة العسـكرية، يف إطار عمليات عسـكرية 
يخطـط لهـا يف الجنوب السـوري ضد امليليشـيات 
اإليرانية، مـع احتاملية امتداد العمليـات إىل منطقة 

الباديـة، بحسـب الوكالة.
وقالت مصادر عسـكرية مـن درعا لعنـب بلدي، إن 
فصائـل تخطـط لبـدء عمـل عسـكري يف القلمون 
الرقي، مسـتبعدة التحـرك األمريـي يف الجنوب 

السوري.
العبـدو  أحمـد  قـوات  "انتشـار  أن  إىل  ولفتـت 
يعـزز  والقلمـون،  الباديـة  يف  الرقيـة  وأسـود 
فـرص التنسـيق بـني الطرفـني"، وبالتـايل فإنه 
يف حـال كان هنـاك تحـرك أمريـي فيمكـن أن 
يكـون يف القلمـون وليـس يف درعا، وفـق رؤية 

املصـادر.
املنطقـة  يف  املطروحـة  السـيناريوهات  وتبقـى 
غـر واضحـة، يف ظـل التكتم من أطـراف النزاع، 
الفـرة  خـال  والـروس  النظـام  سـعي  ورغـم 
األمـر  إىل عقـد "مصالحـات" وطـرح  املاضيـة، 
خـال اجتامعـات تحـدث عنهـا مجلـس محافظة 
درعـا، شـباط املـايض، عـى نطـاق ضيـق دون 

تناولهـا بشـكل رسـمي.

 عنب بلدي - خاص

يف  روسـيًا  املدعومـة  القـوات  وتقدمـت 
حرسـتا  مدينتـي  بـني  الفاصلـة  البسـاتني 
ودومـا، األمـر الـذي أكـده املتحـدث باسـم 
يف  اإلسـامية”  الشـام  أحـرار  “حركـة 

فـارس. منـذر  الغوطـة، 
الفرقـة  إن  بلـدي  لعنـب  فـارس  وقـال 
البسـاتني،  جهـة  مـن  توغلـت  الرابعـة 
مشـرًا إىل أن مقاتـي املعارضـة يعملون 
عـى هجـامت لصـد تقدمهـا، إذ تحـاول 
قـوات األسـد وامليليشـيات املسـاندة لهـا 
فصـل مدينـة حرسـتا عـن مدينـة دومـا، 
“جيـش  فصيـل  عليهـا  يسـيطر  التـي 
القطـاع  وبلـدات  ومـدن  اإلسـام”، 
“فيلـق  عليهـا  يسـيطر  التـي  األوسـط، 

لرحمـن”. ا
وبحسـب مـا توضحـه الخريطـة امليدانيـة 
للمنطقـة باتـت القـوات قريبـة مـن تحقيق 
هدفهـا بفصـل املنطقـة إىل ثـاث جيـوب، 
بنقطـة التقائهـا املتوقعـة يف إدارة املركبات.

مبادرات فردية للتفاوض
خرجـت لجـان محلية مـن الغوطـة الرقية 
يف األيـام السـابقة ملفاوضـة ممثلـني عـن 
النظـام بهـدف تحييـد مناطـق املدنيني عن 

. لقصف ا
أن  وذكـرت مصـادر مطلعـة لعنـب بلـدي 
لجانًـا تفـاوض النظام )كل منهـا عى حدة( 

مـن بلـدات مديـرا وبيت سـوا.
وأوضحـت املصـادر أن لجنـة شـكلت مـن 
أهـايل كفربطنـا كلفت بعقـد مفاوضات مع 
قـوات األسـد لتحييـد املنطقة عـن القصف، 
الـذي أوقـع مايزيد عن 800 مدين، بحسـب 
ودوليـة  محليـة  منظـامت حقوقيـة  أرقـام 
عـى رأسـها “أطباء با حـدود” التـي تدير 

عـدة مستشـفيات يف الغوطة.
وال تعلـن الفصائـل املسـلحة رسـميًا عـن 
أو  السـوري  النظـام  مـع  مفاوضـات  أي 
روسـيا، إال أن “جيـش اإلسـام” أخرج 13 
إىل  الشـام”  تحريـر  “هيئـة  مـن  مقاتـًا 

إدلـب. محافظـة 

عـى  حملتهـا  اسـتمرار  روسـيا  وتـرر 
الغوطـة الرقيـة بوجـود مقاتـي “تحرير 
الشـام” التي تصنفهـا عى أنهـا “إرهابية”.

وأكـد مراسـل عنـب بلـدي يف ريـف إدلـب 
أن العنـارص وصلـوا إىل قلعـة املضيق، بعد 
تصويرهـم من قبـل التلفزيون الرسـمي يف 

. مشق د
بعـد  بيـان  يف  أوضـح  اإلسـام”  “جيـش 
يف  أعلنـه،  مبـا  التزامـه  املقاتلـني  خـروج 
23 شـباط املـايض، حـول إخـراج مقاتـي 
الرقيـة. الغوطـة  مـن  الشـام”  “تحريـر 

املتحـدة  األمـم  أبلـغ  إنـه  بيانـه  وقـال يف 
الذيـن  العنـارص  بخـروج  األمـن  ومجلـس 

لديـه. أرسى  كانـوا 

خطة الروس في الغوطة 
صحيفة “الـرق األوسـط” أوردت، الجمعة 
9 آذار، مـا قالـت إنهـا خطـة روسـية تقوم 
عـن  نقـًا  باملنطقـة،  حاليًـا  بتطبيقهـا 

غربيـني. مسـؤوليني 
الخطـة تقـي بتقسـيم رشق دمشـق إىل 
شـطرين، شـاميل وجنـويب، عـى أن يضم 
الشـطر الشـاميل منطقة “تخفيـف التوتر” 
بوسـاطة  اإلسـام”  “جيـش  فصيـل  مـع 

القاهـرة وضامنـة موسـكو. 
الشـطر  عـزل  يجـري  ذاتـه  الوقـت  يف 
الرحمـن”  “فيلـق  يضـم  الـذي  الجنـويب 
و”حركـة أحـرار الشـام” و”هيئـة تحريـر 
الشـام”، مـع تكثيـف القصـف والعمليـات 
النـرة”  “جبهـة  إلخـراج  العسـكرية 
أو  حاليًـا(  الشـام  تحريـر  يف  )منضويـة 

حلـب”. “منـوذج  تكـرار 
ونقلـت الصحيفـة عـن دبلومـايس غـريب 
قولـه إن الخطة قضـت بتقدم قـوات العميد 
سـهيل الحسـن، املعروف بــ “النمـر”، من 
الطـرف الرقيـة يف النشـابية وأوتايـا عى 
أن تلتقـي مـع قـوات مـن “الفرقـة الرابعة” 
التـي بـدأت عملياتها العسـكرية مـن طرف 

حرسـتا وإدارة املركبـات.
للغوطـة  الرقيـة  الجبهـة  انهيـار  ولكـن 
بشـكل مفاجـئ رسع املهمة عكـس املتوقع.

تحرك دولي بطيء
دخلـت قافلـة إغاثيـة تابعـة للجنـة الدولية 
املحـارصة،  املنطقـة  إىل  األحمـر  للصليـب 
للمنطقـة،  املسـاعدات  لتسـليم  الجمعـة، 
ونقلـت وكالـة “رويـرز” عـن املنظمـة أن 
هنـاك مـؤرشات إيجابيـة تدل عـى احتامل 

دخـول قافلـة أكـر األسـبوع املقبـل.
وأعربـت األمـم املتحـدة عى لسـان منسـق 
عـن  الزعـري،  عـي  اإلنسـانية،  شـؤونها 
تفتيـش  دون  القافلـة  بوصـول  أملهـا 
للمركبـات، بعدما اسـتبعدت حواجـز النظام 
%70 مـن اإلمدادات الطبيـة يف القافلة التي 
املـايض، واضطـرت  آذار   4 األحـد  دخلـت، 
للخـروج بعـد اسـتمرار الضغـوط مـن قبل 
روسـيا والنظام اللذين اسـتمرا يف العمليات 

العسـكرية.
التحذيـرات  السـوري  النظـام  وتجاهـل 
الدوليـة من قبـل أمريكا وفرنسـا وبريطانيا 
ثبـوت  حـال  يف  رضبـات  بشـن  وأملانيـا، 
فاسـتهدفت  الكيـاموي،  السـاح  اسـتخدام 
األسـبوع  مرتـني خـال  منطقـة حموريـة 
املـايض بغـاز يعتقـد أنـه الكلـور السـام. 
وأدت الهجمتـان إىل ما يزيد عـن 200 حالة 
اختنـاق، بحسـب مـا قالـت مصـادر طبيـة 

بلدي. لعنـب 
يف املقابـل، تحدثـت وسـائل إعـام مواليـة 
للنظـام عـن فتح معريـن جديديـن لخروج 
جهـة  مـن  األول  املنطقـة  مـن  املدنيـني 
جرسيـن جنوبًـا والثاين من حرسـتا بالقرب 
من “وحـدة ري ريـف دمشـق”، إضافًة إىل 
معـر مخيـم الوافدين الـذي فتحته روسـيا 

مـع بدايـة الحملة.
إال أن املدنيـني مل يعـروا هذه املمـرات، لعدة 
أسـباب أبرزها غيـاب الثقة بالقـوة املهاجمة 
واحتجـاز مدنيني يف مخيـم الوافدين قرروا 

املغادرة.
الشـبكة السـورية لحقـوق اإلنسـان وثقـت 
مقتـل مـا ال يقـل عـن 425 مدنيًـا بالغوطة 
الرقيـة بعـد 13 يوًمـا مـن صـدور قـرار 
مجلـس األمـن 2401 الـذي يدعـو إىل هدنة 

فوريـة يف سـوريا لــ 30 يوًما.

“ثالثة جيوب” في الغوطة تسابق التحرك الدولي
تقترب قوات األسد من تقسيم الغوطة الشرقية إلى ثالثة جيوب، لتتعامل وتفرض خياراتها على كل جيب على حدة. ومنذ 

19 شباط الماضي، تمكنت قوات األسد من السيطرة على مساحات تقدر بنحو نصف مساحة الغوطة قبل هذا التاريخ، 
ووصلت إلى بلدة مسرابا وسط الغوطة.

معارك متوقعة على أوتوستراد درعا- دمشق

تحركات عسكرية قد تشعل الجنوب السوري

)Liveuamap( 2018 خريطة السيطرة العسكرية في الغوطة الشرقية شرق دمشق -  3  آذار

دوما

عربين
حمورية

زملكا
كفر بطنا

عين ترما
جوبر

حرستا

منذ مطلع شباط املايض، 
األبحاث  نقل موقع 

"ديبكا"،  اإلرسائييل 
استخباراتية  تقارير  عن 

إن طائرات  أمريكية، قولها 
مشاركة  كشفت  تجسس 

القوات الروسية يف 
والقوات  النظام  استعدادات 
بـ  لهجوم وصفته  اإليرانية 

"الكبري" يف درعا.
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شهدت الخارطة العسكرية في منطقة عفرين، شمالي حلب، متغيرات كبيرة، بعد مرور50 يوًما من عملية "غصن الزيتون"، وصّبت بمعظمها 
في صالح فصائل "الجيش الحر" المدعومة من تركيا، التي غدت على مشارف المركز وتستعد للسيطرة عليه، وبالتالي كسر شوكة 

"وحدات حماية الشعب" )الكردية( في معقلها األبرز غربي سوريا.

 عنب بلدي - خاص

األيـام  يف  العسـكري  العمـل  وتركـز 
املاضيـة عـى جميـع املحاور، وشـهدت 
كبـرًا  انسـحابًا  "الوحـدات"  جبهـات 
الرقـي  املحوريـن  عـى  وخاصـة 
عـى  الفصائـل  سـيطرت  إذ  والغـريب، 
"االسـراتيجية"  جنديـرس  ناحيـة 
بالكامـل، وتوغلـت عـى محـور ناحيـة 
رشان وصـواًل إىل مسـافة أقل مـن كيلو 
مـر واحد عـن مركز املنطقـة، لتضع يف 
رصيدهـا العسـكري خمس نـواح تعتر 

الرئيـي. الدفاعـي"  "الخـط 
مصـادر عسـكرية مـن "الجيـش الحر" 
قالـت لعنـب بلـدي، إن العمليـات تتجـه 
حاليًـا ملحـارصة مركـز عفريـن بشـكل 
كامـل، مشـرًة إىل "عمـل جـدي وقوي 

للوصـول إىل املركـز".
تتمثـل  الحاليـة  الخطـة  أن  وأوضحـت 
بقسـم مناطق سـيطرة "الوحدات" إىل 
قسـمني، شـاميل وجنويب، عـن طريق 
وجنديـرس  رشان  محـوري  وصـل 
القـوات  إلجبـار  كخطـوة  ببعضهـام، 
مـن  قواتهـا  سـحب  عـى  الكرديـة 
القـرى العربيـة املحاذيـة ملناطق "درع 
الفـرات"، بينها تـل رفعت ومـن ناحية 
يف  بهـا  املحيطـة  والقـرى  املعبطـي 

العمـق.

لماذا تقدمت الفصائل
امليدانيـة،  السـيطرة  خريطـة  بحسـب 
جميـع  عـى  الفصائـل  تقـدم  يركـز 
رشان  محـورا  أبرزهـا  لكـن  املحـاور، 
عليهـام  يعـول  اللـذان  وجنديـرس، 
بشـكل كبر كونهـام البوابتـني الرقية 

عفريـن. منطقـة  ملركـز  والغربيـة 
ووصـل "الجيـش الحـر" حتى السـبت 
10 مـن آذار الحـايل، إىل قريـة خربـة 
الجنوبيـة الرقيـة  الجهـة  خالديـة يف 
مـن مركـز عفريـن بعـد السـيطرة عى 
كل مـن قـرى: مرميـني، آناب، شـوارغة 
محـاواًل  الخطيـب،  معردسـة  الجـوز، 
الوصـول إىل قواتـه املتقدمة مـن محور 
جنديـرس، والتي دخلت قريتـي كفرزيتا 
وطلـف، وبالتـايل غـدت املسـافة التـي 
تفصـل بـني املحوريـن أقـل مـن عرة 

مـرات. كيلو 
رشان  محـور  عـى  فارقـة  وكنقطـة 
سـيطرت الفصائـل عـى جبـل سـليامن 

شـاه ومنطقة قـره تبه وقيبـار، وبالتايل 
الدفاعيـة  الخطـوط  كامـل  أسـقطت 
للجهـة الرقية والشـاملية ملركز عفرين، 
وأصبـح مقاتلـو "غصن الزيتـون" عى 

بعـد كيلـو مـر واحـد مـن املركز.
يف حديـث مـع القيـادي العسـكري يف 
املنعـم  عبـد  املقـدم  الحـر"،  "الجيـش 
النعسـان أوضـح أن أبرز أسـباب التقدم 
الكبـر هـي انهيـار الخـط األمامـي لــ 
الريـط  عـى  بالسـيطرة  "الوحـدات" 
الحـدودي ومراكـز النواحـي، وتبع األمر 
طبيعـة جغرافية سـهلة قياًسـا باملناطق 

الحدوديـة.
ومل يقتـر األمـر عـى ذلـك، بـل كان 
وقـال  كبـر،  دور  الجويـة  للظـروف 
النعسـان إنهـا اختلفت يف األيـام األوىل 
الوضـع  عـن  الزيتـون"  "غصـن  مـن 
الحـايل، مضيًفـا إىل األسـباب، "االنهيار 
املعنـوي ملقاتـي الوحدات، وإحساسـهم 

بقـرب النهايـة".
كـام كان للحاضنـة العربية دور كبر يف 

تقـدم الفصائـل، وخاصـًة عـى املحـور 
الرقـي، مـن خـال تقديـم املعلومـات 
القـوات  أماكـن متركـز  عـن  للمقاتلـني 
أثنـاء  يف  معهـم  والتعـاون  الكرديـة، 
القيـادي  بحسـب  قراهـم،  إىل  الدخـول 

العسـكري.

وتتمثـل املرحلـة الحاليـة بعـد الوصول 
بحسـب  عفريـن،  مركـز  مشـارف  إىل 
والقيـام  الدفاعـات  بتثبيـت  القيـادي، 
بالرصد العسـكري، وتأمـني كافة القرى 
املحيطـة باملركـز، لتنتقـل املعـارك بعـد 

ذلـك إىل التوغـل يف عمقـه.

تخبط من طرف "قسد"  
عـى الجانـب اآلخـر، مل تعـرف "قوات 
سـوريا الدميقراطية" )قسد( باالنسحاب 
مـن املناطق التـي أعلن "الجيـش الحر" 
السـيطرة عليهـا، وتركـزت تريحاتهـا 
بأخبـار القصـف الجـوي واملدفعي عى 
األحيـاء السـكنية يف كل مـن جنديـرس 

وراجـو ومركـز املدينة.
بينـام أعلنـت يف السـادس مـن الشـهر 
الحايل إرسـال 1700 عنر مـن قواتها 
من املناطـق الرقية التي تسـيطر عليها 
إىل عفريـن لصد تقدم الجيشـني الريك 
و"الحـر"، لكـن األمـر مل يؤكـد بشـكل 
وكالـة  نقلتـه  كحديـث  وبقـي  رسـمي، 
"رويـرز" عـى لسـان أحـد القياديني.

وعقـب اإلعـان، قالـت أمريـكا إن لديها 
مـن  الكـرد  املقاتلـني  مبغـادرة  علـاًم 
منطقـة وادي الفـرات األوسـط، وتقـدر 
التكاليـف "املحتملـة" التـي مـن املمكن 
أن تدفعهـا مـن وراء أي "انحـراف" عن 
هزميـة التنظيم، الذي حققـت يف الفرة 
األخرة انتصـارات باحتوائـه ودحره يف 

املنطقة. تلـك 
وتعتـر "الوحـدات" العمـود الفقـري 
تعترهـا  أنقـرة  لكـن  "قسـد"،  لــ 
منظمـة "إرهابيـة"، وتخـى أن يقيـم 
الكـرد منطقـة تتمتـع بالحكـم الـذايت 

حدودهـا. عـى 

"الجيش الحر" يستعد لدخول مركز عفرين

العمود  "الوحدات"  وتعترب 
الفقري لـ "قسد"، لكن أنقرة 

"إرهابية"،  منظمة  تعتربها 
وتخىش أن يقيم الكرد 

منطقـة تتمتع بالحكم الذايت 
عىل حدودها.

عناصر من الجيش الحر بعد السيطرة على قرية قسطل في ريف عفرين - 30 كانون الثاني 2018 )رويترز(

أبرز المواقع االستراتيجية التي سيطر 
عليها "الجيش الحر"

بلدة راجو )مركز الناحية(
جبـل  قمـة  عـى  راجـو  بلـدة  تقـع 
نحـو  وتنحـدر  مـرًا،   585 ارتفاعـه 
الغـرب باتجـاه سـهل باليا، وسـيطرت 
عليهـا الفصائل يف 3 مـن آذار الحايل.

تبعـد عن مدينـة عفريـن 25 كيلو مرًا 
باتجـاه الشـامل الغـريب، وهـي إحدى 
املناطـق القدميـة يف املنطقـة، ويوجد 
فيهـا محطـة للقطـار ميـر بهـا الخط 

الحديـدي راجـو- ميـدان أكبس.
تبلغ مسـاحتها 352 كيلو مـرًا مربًعا، 
وتتبعهـا حاليًـا 45 قريـة و20 مزرعة 

تنـدرج ضمن ناحيـة راجو.
يحدهـا مـن الغـرب والشـامل الحدود 
بلبـل،  ناحيـة  الـرق  الركيـة، ومـن 
بينـام تتموضـع يف جهتهـا الجنوبيـة 
ناحيتا شـيح حديد ومنطقـة معبطي.

شيخ الحديد )صلة الوصل(
امليدانيـة،  السـيطرة  خريطـة  بحسـب 
تتبـع لناحية شـيخ الحديـد 18 منطقة 

بني قريـة وبلـدة ومركـز إداري.
ويحدهـا مـن الغرب تركيـا ومن الرق 
ناحيـة معبطـي ومـن الشـامل ناحية 
راجـو ومن الجنـوب ناحيـة جنديرس.

سـيطرت عليهـا الفصائـل العسـكرية 
مـن  وأمنـت  الحـايل،  آذار  مـن   4 يف 
خالهـا الطريـق الواصـل بـني ناحية 
يف  وجنديـرس  الشـامل  يف  راجـو 

الغـريب. الجنـويب 

 سيطرة أولى في بلبل
سـيطر عليهـا "الجيـش الحـر" يف 2 
من شـباط املـايض، وذلك ضمـن عمل 
عسـكري أمـن فيـه الحـدود الشـاملية 

لعفريـن مـع تركيا.
تتألـف ناحيـة بلبـل مـن 48 تقسـياًم 
إداريًـا وتجمًعـا سـكنيًا، مركزهـا بلدة 

. بلبل
يحدهـا مـن الـرق ناحيـة رشان ومن 
الجنـوب  راجـو ومـن  ناحيـة  الغـرب 
الشـامل  مـن  أمـا  معبطـي،  ناحيـة 

الركيـة. فالحـدود 
تبعـد بلبـل عـن مدينـة عفريـن نحـو 
50 كيلـو مـرًا، وعن حلب حـوايل 90 

كيلو مـرًا باالتجـاه الشـاميل الغريب، 
ويقـع موقـع النبي هوري عـى جهتها 
الرقيـة بنحـو 12 كيلـو مـرًا وهـو 
ومـكان  ومهـم،  كبـر  أثـري  موقـع 
سـياحي جميـل عـى ضفـاف نهـري 

عفريـن وصابـون.

شران البوابة الشرقية
تضـم ناحيـة رشان 44 تقسـياًم إداريًا 
لتجمعات سـكنية، مركزهـا بلدة رشان.

يحدها مـن الـرق مدينة اعـزاز، ومن 
الجنـوب مركـز عفريـن، ومـن الغـرب 
ناحيتـا معبطـي وبلبل، ومن الشـامل 

الركية. الحـدود 
331.35 كيلـو مـرًا  تبلـغ مسـاحتها 
مربًعـا، وتبعـد عـن مدينـة عفرين 13 
كيلـو مـرًا باتجـاه الشـامل الرقي.

تتوفر فيها، بحسـب ناشـطني، مدرسة 
ابتدائيـة وإعداديـة ومدرسـة ثانويـة، 
للريـد  ومركـز  قديـم  جامـع  وفيهـا 
وشـعبة  صحـي  ومركـز  والهاتـف 
ومخفـر  حزبيـة  وفرقـة  التجنيـد 

. للرطـة
سـيطرت عليهـا الفصائـل العسـكرية 
يف 6 مـن آذار الحايل، وتعتـر البوابة 
وبسـقوطها  عفريـن  ملدينـة  الرقيـة 
يصبـح الطريق مفتوًحا أمـام "الجيش 

الحـر" باتجـاه عفرين.
وتكمـن أهميتهـا يف وجـود معسـكر 
كفرجنة "االسـراتيجي" فيهـا، والذي 
يعتر مـن أكـر التجمعات العسـكرية 

لــ "الوحـدات" يف املنطقة.

جنديرس )البوابة الغربية(
الحـر"  "الجيـش  فصائـل  سـيطرت 
عليهـا يف 8 مـن آذار الحـايل، وتعتر 
ثاين أكـر ناحيـة يف منطقـة عفرين.

 تكمـن أهميتهـا االسـراتيجية يف أنها 
تشـكل عقـدة الطريـق الرئيـي بـني 
ريـف إدلب الشـاميل مـن جهـة أطمة 
الحدودية مـع تركيا، ومنطقـة عفرين.

وبحسـب مـا قالـت مصادر عسـكرية 
لعنـب بلدي، تعتـر املنطقـة الفاصلة 
سـهلية  وعفريـن  جنديـرس  بـني 
وتعتـر  املناطـق،  بباقـي  قياًسـا 
بوابـة إىل مدينـة عفريـن مـن الجهة 

الجنوبيـة. الغربيـة 
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 عنب بلدي - درعا

تغـر  الظاهـرة  رواج  عـى  وسـاعد 

تركيبة سـوق املواصات يف املحافظة، 

العسـكرية  السـيطرة  تـوزع  بسـبب 

بـني فصائـل املعارضة وقوات األسـد، 

لتتحـول مدينتـا درعـا وداعـل وبلـدة 

صيـدا إىل عقـدة مواصـات جديـدة، 

تغـرت حافـات النقـل العامـة فيهـا 

وغـدت أمـام منافسـة مـع السـيارات 

الخاصـة.

بـني  متنقـًا  أجـرة  كسـائق  العمـل 

شـقي درعـا )املعارضة والنظـام( هي 

املهنـة الجديـدة للشـاب أسـامة، الذي 

كان يعمـل بائًعـا لأللبسـة قبـل بـدء 

الثـورة يف 2011، ورشح لعنـب بلدي 

سـوق  إىل  أدخلتـه  التـي  الظـروف 

العامـة. املواصـات 

يف  التجـاري  محلـه  إن  قـال  أسـامة 

سـوق درعا تعـرض للتدمـر والرسقة 

من قبـل قوات األسـد، وواجه خسـارة 

كبرة مـن الصعب تعويضهـا، مضيًفا 

أنـه بحـث عـن عمـل شـهوًرا طويلـة 

لكـن دون جـدوى، يف ظـل ظـروف 

حرب جعلت نسـبة بطالة الشـباب يف 

درعا تصل إىل مسـتوى غر مسـبوق، 

ليختـار أخـرًا أن يعمـل سـائق أجرة 

عـى سـيارته الخاصة.

وأوضـح أسـامة، "وجـدت أن هنـاك 

التـي  السـيارات  يف  كبـرًا  نقًصـا 

تعمـل بـني مناطـق سـيطرة قـوات 

األسـد واملعارضـة، ومل أكـن أملك إال 

سـياريت الخاصـة، فقـررت توظيفها 

يف هـذا العمـل".

مل يواجـه أسـامة صعوبـة يف العثور 

عـى زبائـن، واعتـر أنهـم "كثرون 

واملواطنـون  املوظفـون  جـًدا"، وهـم 

أقربـاء  وخاصـة  بالتنقـل،  الراغبـون 

السـائق وأصدقـاءه، "الذيـن يفضلون 

التنقـل مـع أشـخاص يعرفونهـم، يف 

ظل الظـروف األمنية الصعبـة، وهناك 

وحاجيـات  أوراق  بنقـل  يرغـب  مـن 

. " فقط

ونتيجـة لحاجـة سـوق املواصات إىل 

املزيـد من العاملني فيه، أشـار أسـامة 

إىل أن العديـد مـن أصحاب السـيارات 

الخاصـة بـدؤوا العمـل أيًضـا، ومنهم 

عـى  للعمـل  سـائقني  يوظـف  مـن 

. رته سيا

تحديات تعيق المهنة
بـني  السـائقني  مـن  كثـٌر  يعتـر 

مناطق سـيطرة قوات األسـد وفصائل 

املعوقـات  أن  درعـا  يف  املعارضـة 

والصعوبـات التـي تواجههـم أكر من 

املـردود املـايل الـذي تحققـه لهـم.

وأوضح أسـامة أن أسـوأ مـا يف األمر 

هـو النظـرة التـي قد تطـال السـائق 

حـني يعتـره بعـض الناس عميـًا أو 

مؤيـًدا للنظـام، ألنه يعـر حواجزه، ال 

سـيام إن مل يكـن يف السـابق سـائق 

. أجرة

ويضـاف لهـذه الصعوبـات تحديـات 

مشـرًا  أسـامة،  بحسـب  اقتصاديـة، 

بالسـيارة  يلحـق  الـذي  الـرر  إىل 

نتيجـة التفتيش، ويف بعـض الحاالت 

متارسـه  الـذي  املتعمـد  التكسـر 

"هاجـس"  إىل  إضافـًة  الحواجـز، 

تأمـني قطع الغيـار وصعوبـات تعبئة 

وتفريـغ البنزيـن وسـاعات االنتظـار 

لكـن ورغـم ذلـك ال يـزال  الطويلـة، 

السـائقون متشـبثني بعملهم هربًا من 

البطالـة.

التسعيرة تحدد باتفاق
ال يوجـد تسـعرة محـددة لسـيارات 

وباتـت  درعـا،  محافظـة  يف  األجـرة 

األجـرة تخضـع لـروط االتفـاق بني 

والسـائق. الزبـون 

وتراوح األجـرة بني 2000 إىل 2500 

بـني  الواحـد  للراكـب  سـورية  لـرة 

مناطـق سـيطرة املعارضـة يف ريـف 

درعا الرقـي ومدينتي درعـا وإزرع، 

األسـد،  قـوات  لسـيطرة  الخاضعتـني 

وتـراوح بـني 3000 إىل 4000 لـرة 

سـورية للوصـول إىل مدينـة دمشـق 

)كل دوالر أمريـي يقابـل 470 لـرة 

سورية(.

العمـل يف قطـاع النقل العـام للركاب، 

كان قبل سـنوات مـاًذا لريحة كبرة 

مـن املواطنـني العاطلـني عـن العمل، 

لكنـه اليـوم بـات مهنة أساسـية، فيها 

البنـك  وموظـف  واملـدرّس  املحامـي 

والطالب الجامعـي وغرهم، وأصبحت 

واليابانيـة  الكوريـة  السـيارات 

الحديثـة مرتفعـة الثمـن، مثـل "كيا" 

و"هونـدا"، تعمل يف سـوق واحد إىل 

جانـب السـيارات اإليرانية والروسـية 

و"الدا". "سـابا"  الرخيصـة، 

 حمص - مهند البكور

يلجـأ الطـاب يف املناطـق املحارصة داخل سـوريا 

إىل التعليـم االفـرايض، لتعذر الخـروج وااللتحاق 

بكليـات جامعيـة أو معاهـد يف مناطـق سـيطرة 

الـذي يشـكل "أمـًا  النظـام، األمـر  أو  املعارضـة 

بسـيطًا" مـن شـأنه تخفيـف رضر قـد يحـل عىل 

الشـباب يف حـال االبتعـاد عـن التعليـم الجامعي 

كامل. بشـكل 

عـىل مـدار سـنوات الثـورة املاضيـة برزت أسـاء 

عـدة لجامعـات افراضيـة، بينهـا جامعـة "أجيال 

وتكنولوجيـا" يف ريـف حمـص الشـايل، والتـي 

لطـاب  مؤخـًرا  دراسـية  منحـة   100 قدمـت 

املنطقـة، ضمن سلسـلة ميـزات دراسـية تطرحها 

بـن الفـرة واألخـرى.

ويف حديـث لعنـب بلدي، قال املسـؤول عـن "كلية 

الطاقـة املتجـددة" يف الجامعـة، سـامر الديـاب، 

إن إقبـااًل كبـريًا مـن الطـاب شـهدته الكلية عقب 

املنـح املقدمـة، معربًـا عـن أملـه بتقديـم جامعته 

منها. املزيـد 

القسط يبدأ من 500 دوالر 
وصل القسـط السـنوي يف كليـة هندسـة الطاقة 

املتجـددة قبـل الثـورة السـورية إىل حـوايل 1000 

اإللكرونيـة،  الجامعـات  كباقـي  أمريـي،  دوالر 

بحسـب عميـد الكليـة أحمـد جمعـة، الـذي قـال 

لعنـب بلـدي إن األمـر يختلـف بـن حاالت السـلم 

واملعـارك.

لكـن مع بدايـة الثـورة تم تعديـل السياسـة املالية 

يف الجامعـة لجميع الطاب السـورين يف الداخل 

ودول الجوار، وأصبح القسـط السـنوي 500 دوالر 

أمريـي، لينخفـض يف العام الـدرايس الحايل إىل 

250 دوالًرا، لطاب كل املناطق املحررة يف سـوريا.

شـبه  دراسـية  منحـة   100 الجامعـة  وقدمـت 

مجانية، رسـم التسـجيل فيها 100 دوالر أمريي، 

ويعتـرب ذلـك مبلًغـا بسـيطًا، بحسـب جمعـة.

وأوضـح أن الجامعـة تهـدف إىل أن تصبـح عامـة 

عليهـا  القامئـون  ويرغـب  خاصـة،  وليسـت 

الحصـار  لكـر  مجـاين  تعليـم  إىل  بالوصـول 

واحتـكار التعليـم الـذي تفرضـه الجامعـات التـي 

املناطـق  يف  السـوري  النظـام  عليهـا  يسـيطر 

لسـيطرته. الخاضعـة 

 )G T U( تأسسـت جامعـة أجيـال وتكنولوجيـا

بريطانيـا  يف  الرئيـي  ومقرهـا   ،1995 عـام 

األمريكيـة  املتحـدة  الواليـات  يف  فـرع  ولهـا 

وتصـدر الشـهادات مـن كا الفرعـن وتصـادق 

عـىل  الدولتـن  كلتـا  يف  املختصـة  الجهـات 

الجامعـة  مـن  الصـادرة  والشـهادات  الوثائـق 

حسـب األصـول، وهـي مـن مؤسسـات التعليـم 

العـايل الجديـدة ورسيعـة النمـو والتـي تعتمـد 

اللغـة اإلنكليزيـة والفرنسـية إضافـة إىل العربية 

التدريـس. يف 

الشهادة تحتاج إلى "معادلة"
طاب كـر تحدثوا عـن معضلة االعراف بشـهادة 

التعليـم  طـرق  رواج  مـع  سـيا  وال  الجامعـة، 

اإللكـروين وانتشـارها بشـكل واسـع.

وقال جمعة إن جميع شـهادات الجامعـات يف أي دولة 

مـن العـامل، سـواء كانـت حكوميـة أم خاصـة، غـري 

معرف بها خـارج نطاق السـيادة الوطنيـة، أي خارج 

حـدود األرايض التي تحكمها وتسـيطر عليهـا الدولة.

وعـىل هـذا ال بد لحامل أي شـهادة مـن أي جهة أن 

يقدمهـا للجنـة املعادلة لاعـراف بها، مشـريًا إىل 

أن شـهادة جامعـة "أجيـال وتكنولوجيـا" معرف 

الطالـب  يقـدم  أن  بعـد  العـامل،  دول  كل  يف  بهـا 

شـهادته إىل لجنة معادلة الشـهادات شـأنها شأن 

جامعة دمشـق و"هارفـرد" و"أوكسـفورد".

أحمـد سـامة، أحد طاب "هندسـة الطاقـة"، قال 

"مـن الجيـد إتاحة التعليـم يف هـذه الجامعات يف 

املناطـق املحـارصة، إذ تعيـد الكثـري مـن الشـبان 

الذيـن حملـوا السـاح يف السـنوات املاضيـة مـن 

جهـة، وال ميكن الخوف مـن انقطـاع التعليم فيها 

مرة أخـرى كونها عـرب اإلنرنت من جهـة أخرى".

االختصاصـات،  مـن  عـدًدا  الجامعـة  وتضـم 

ويـدرس الشـاب عـار سـعيد يف قسـم الحقـوق 

فيهـا، وأوضـح لعنـب بلـدي أن أمـر االعـراف هو 

العائـق الوحيـد أمـام الطـاب يف املسـتقبل، رغم 

الصـادرة عنهـا. الشـهادة  بقبـول  التطمينـات 

اتحاد طالبي للتنسيق
شـايل  يف  الشـباب  مـن  عـدد  شـكل  ذلـك  إىل 

حمـص اتحـاًدا لهم يسـعى لرعايـة الطـاب الذين 

فقـدوا حـق التعليـم، ويعمـل عـىل التواصـل مـع 

الجامعـات واملعاهـد يف الداخل السـوري والخارج 

لتأمـن فـرص دراسـة جديدة.

ويهـدف االتحـاد إىل تأمـن حصـول الطـاب عىل 

وثيقـة جامعيـة معـرف بهـا داخلًيـا وخارجًيـا، 

آالف  أربعـة  لـه  املنتسـبن  الطـاب  عـدد  ويبلـغ 

طالـب وطالبـة.

وكانـت جامعة "أجيـال وتكنولوجيـا" قدمت 100 

منحـة دراسـية بالتعـاون مع اتحاد طـاب حمص 

وريفهـا يف 24 مـن كانـون األول 2017 املـايض، 

جديـدة  مجانيـة  دراسـية  منحـة   20 جانـب  إىل 

ملناطـق حمـص يف 8 مـن شـباط املايض.

االفراضيـة  السـورية  "الجامعـة  قدمـت  بينـا 

الحـرة"، املسـجلة يف تركيـا، 65 منحـة دراسـية 

حمـص  طـاب  التحـاد  كامـل  بشـكل  مجانيـة 

الربيـة  كليـة   ( النظريـة  الكليـات  يف  وريفهـا 

والحقـوق واالقتصـاد والعلوم والسياسـة(، أواخر 

املـايض.  2017

لم تعد "التكاسي" الصفراء الوحيدة التي تعمل باألجرة في 
محافظة درعا، فقد أجبرت األوضاع االقتصادية شريحة واسعة من 

األهالي على تحويل سياراتهم الخاصة إلى عامة.

رجل مسن في طريقه إلى بيته في أحياء درعا البلد - كانون األول 2017 )نبأ(

جامعة افتراضية تقدم 100 منحة دراسية
لطالب ريف حمص الشمالي 

السيارات الخاصة تزاحم في سوق النقل بدرعا
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 الحل في القضاء 
على ظاهرة الجهل 

وجود رقابة على 
المدارس، وتأمين 

رواتب معلمي 
مدارس "التربية الحرة"

 عنب بلدي - إياد أبو الجواد

ومـن بني حاالت كثـرة، قال أحمـد األكرم، 

النـازح مـن سـهل الغـاب إىل ريـف إدلب 

الجنـويب، لعنـب بلـدي، إن أوالده البالـغ 

بسـبب  التعليـم  هجـروا  تسـعة  عددهـم 

زكريـا  أكـد  حـني  يف  املسـتمر،  النـزوح 

الخالـد، أب لسـبعة أطفـال، أن أحـد أوالده 

يبلـغ من العمر سـتة عـر عاًمـا وال يجيد 

القـراءة أو الكتابـة.

انقطـاع الطـاب قبل وصولهـم إىل مراحل 

مة متقد

أسـباب كثرة لتفـي الجهل ذكرهـا مدير 

هكـوش،  أحمـد  الحـرة"،  حـامة  "تربيـة 

لعنـب بلـدي، منهـا انقطـاع الطـاب عـن 

التعليـم قبل وصولهـم إىل مراحل متقدمة، 

بسـبب النـزوح املسـتمر وعدم االسـتقرار 

واضطـرار بعـض األطفال للعمـل من أجل 

مسـاعدة عائاتهـم، نتيجـة غيـاب معيـل 

األرسة جـراء وفـاة أو اعتقـال أو إعاقـة.

كـام لعب الـدور يف انتشـار الظاهرة غياب 

الرقابـة عى املـدارس، التي مـا زالت تحت 

إرشاف النظـام يف املنطقـة )تخضع ملنهاج 

النظام باسـتثناء مادة القوميـة، ومعلموها 

يقبضـون رواتبهـم مـن تربيـة النظـام(، 

وغيـاب  فيهـا،  التعليـم  مسـتوى  وتـدين 

أصحاب الكفـاءات العلمية، وانعـدام الدعم 

وعـدم توفـر رواتـب ثابتـة، األمـر الـذي 

دفـع املديريـة، يف كانـون األول املـايض، 

إىل إطـاق نـداء اسـتغاثة حـذرت فيه من 

توقـف عمليـة التعليـم، وتـرسب نحـو 13 

ألـف طفـل من مدارسـها.

مـدارس  مـرف  يخـف  مل  جهتـه  مـن 

عبـد  الخريـة"،  الشـام  "مجـد  منظمـة 

الباسـط اليونـس، تأثـر النـزوح وغيـاب 

الكفـاءات واألحـوال املاديـة للنازحني عى 

تـرسب الطـاب، مضيًفـا إىل ذلـك غيـاب 

و"الركيـز  الطـاب  أهـايل  لـدى  الوعـي 

عـى  املاديـة  األساسـية  الحاجيـات  عـى 

العلـم". حسـاب 

اليونـس أوضـح لعنـب بلـدي أن تفـي 

الجهل سـيرك آثاًرا سـلبية سـتظهر خال 

السنوات املقبلة، إذ "سـيكون الجيل الحايل 

مدمـرًا فكريًا وفريسـة لألفكار السـوداوية 

واملتطرفـة واملنحرفة"، إىل جانب املشـاكل 

والعائلية. االجتامعيـة 

يف حـني أكد هكـوش أن الجهل سـيؤدي 

والبطالـة  األميـني  نسـبة  انتشـار  إىل 

إىل  الخـرات،  وقلـة  العاملـة  وكـرة 

جانـب تراجـع الوعي االجتامعـي وتفي 

املجتمـع. يف  السـيئة  العـادات 

دعم معنوي وتوعوي ملكافحة الجهل

املنطقـة  يف  املؤسسـات  بعـض  وعملـت 

عـى إقامة حمـات لتسـليط الضـوء عى 

أبـرز الحلـول التـي ميكـن اتخاذهـا مـن 

مؤسسـة  ومنهـا  الظاهـرة،  تفـادي  أجـل 

حملـة  نظمـت  التـي  التغيـر”  “شـباب 

"أنـا املسـتقبل"، يف كانـون األول املايض، 

مـن أجـل توعيـة وإعـادة املترسبـني مـن 

طـاب املرحلتـني اإلعداديـة والثانويـة إىل 

مدارسـهم.

القضـاء  يف  الحـل  أن  اعتـر  هكـوش 

عـى ظاهـرة الجهـل وجـود رقابـة عى 

املـدارس، وتأمـني رواتب معلمـي مدارس 

"الربيـة الحـرة"، وتأمـني سـبل عيـش 

واملـرىض  املعتقلـني  وأبنـاء  لأليتـام 

والجرحـى ملنعهـم من العمـل، إضافة إىل 

نـر حمـات توعيـة مـن الجهـات كافة 

الظاهـرة. ملعالجـة 

أمـا أبرز الحلول، بحسـب اليونـس، فيكمن 

املـدارس،  يف  واملعلـم  التعليـم  دعـم  يف 

إىل  إضافـة  الكفـاءات،  عـى  والحفـاظ 

املتبقيـة وترميـم  املـدارس  الحفـاظ عـى 

املدمـرة منهـا، وبنـاء مـدارس أخـرى يف 

املناطـق املؤهولة بالسـكان وتأمـني الكتب 

عـبء  لتخفيـف  للطـاب  والقرطاسـية 

األهـايل. املصاريـف عـى 

املعنـوي  الدعـم  أهميـة  عـى  ركـز  كـام 

والتوعـوي ملكافحـة الظاهـرة، عـر إقامة 

عـال  مسـتوى  عـى  وحـوارات  نـدوات 

الحلـول  الجهـل ووضـع  ملناقشـة قضيـة 

أوليـاء  مـع  التواصـل  املناسـبة، ورضورة 

الطـاب عـر املجالـس املحليـة لتوعيتهـم 

املقبلـة. املراحـل  يف  الجهـل  مبخاطـر 

 إدلب - رؤى الزين

للمديريـة،  تابعـون  معلمـون  يشـتي 

التـي كانـت تابعـة لــ ”الحكومـة املؤقتـة” 

واسـتحوذت عليهـا “حكومـة اإلنقـاذ”، من 

عملهـم،  لقـاء  لهـم  املقـدم  الدعـم  نقـص 

ميّنـون أنفسـهم بعظمـة وإنسـانية ونبل ما 

يقدمـوه لجيـل مهـدد بالضيـاع يف حـال مل 

مناسـبة. تعليميـة  لـه ظـروف  تتوفـر 

أيتـام،  أطفـال  ألربعـة  أم  إميـان،  املعلمـة 

قالـت لعنب بلـدي إنها تتلقى وعـوًدا يف كل 

عـام بأنها سـتأخذ راتبهـا بشـكل منتظم، إال 

أنهـا إمـا تأخـذ راتبًا عن شـهر واحـد فقط، 

وإمـا ال تأخـذه يف معظـم األحيان.

“أترك أوالدي األربعـة يف كل صباح، وأذهب 

تحـت القصـف إىل املدرسـة، حاملـة هموًما 

ومخـاوف مـن تعـرض أطفـايل للخطـر، أو 

أنـا للخطـر، فيصبـح أوالدي  مـن تعـريض 

يتيمـي األم واألب”، تقـول إميـان.

وفق األرقـام الرسـمية الصادرة عـن “تربية 

إدلـب الحـرة” وصـل عـدد املعلمـني الذيـن 

إىل  مـادي  مقابـل  دون  إدلـب  يعملـون يف 

عليهـم  ويطلـق  ومعلـامت،  معلمـني   3506

اسـم “معلمـون متطوعـون” لحـني وصول 

الدعـم املـادي للمديريـة.

وبحسـب إميان، فإن الفصـل الدرايس األول 

غالبًـا ما تنجـزه دون الحصول عى أي يشء 

يذكـر، أمـا يف الفصـل الثاين فإمـا أن تأخذ 

مسـاعدات إغاثيـة وإمـا راتبًـا بسـيطًا قدره 

ألـف   25 يعـادل  )مـا  أمريكيًـا  دوالًرا   50

لـرة سـورية(، مشـرًة إىل أن هـذه الحـال 

مسـتمرة منـذ ثاث سـنوات.

الربيـة  وزيـر  إىل  تحدثـت  بلـدي  عنـب 

اإلنقـاذ”،  “حكومـة  يف  العـايل  والتعليـم 

أن عـدد  إىل  أشـار  والـذي  جـامل شـحود، 

السـوري  الشـامل  يف  املتطوعـني  املعلمـني 

وريـف  وريفهـا  إدلـب  محافظـة  فيـه  مبـا 

حلـب وريـف حمـص، الخـارج عن سـيطرة 

معلـم. آالف  سـتة  بلـغ  السـوري،  النظـام 

وكانـت “الحكومـة املؤقتـة” قطعت شـوطًا 

بتنظيـم املديريـات يف املناطـق الخارجة عن 

أنهـا كانـت تعـاين  النظـام، رغـم  سـيطرة 

عـى  وتتأخـر  التمويـل  شـح  مـن  أيًضـا 

بالرواتـب. موظفيهـا 

“حكومـة  إن  شـحود  قـال  الدعـم،  وعـن 

تأمـني  إىل  باسـتمرار  تسـعى  اإلنقـاذ” 

املتطوعـني،  الـوكاء  أجـل  مـن  متويـل 

متنـح  الحـرة  إدلـب  تربيـة  أن  إىل  مشـرًا 

املعلمـني املثبتـني رسـميًا رواتبهـم بانتظام، 

معتمـدًة عـى مـوارد داخلية متمثلة برسـوم 

الهـوى  بـاب  معـر  مـن  تخصيصهـا  يتـم 

تحديـًدا. للمعلمـني 

إذ خصـص املعـر هـذا العـام مبلًغـا قـدره 

30 ألـف دوالر أمريـي للمعلمـني املثبتـني، 

 50 قـدره  مبلًغـا  معلـم  كل  يأخـذ  أن  عـى 

"الوزيـر". بحسـب  شـهريًا،  دوالًرا 

وتجـري مديريـة الربيـة التابعـة لحكومـة 

اإلنقـاذ مسـابقة سـنوية يتـم مـن خالهـا 

كـام  األكفـاء،  املعلمـني  مـن  عـدد  تثبيـت 

يتـم تثبيـت الخمسـة األوائـل مـن كل قسـم 

يف جامعـة إدلـب، رغـم وجـود عراقيـل يف 

تثبيتهـم، أهمهـا الدعـم املادي، حسـبام قال 

شـحود.

حديثـه  خـال  "الوزيـر"  وتطـرق 

جميـع  إلغـاء  موضـوع  إىل  بلـدي  لعنـب 

للنظـام  التابعـة  التعليميـة  املؤسسـات 

ينطبـق  القـرار  هـذا  إن  بقولـه  السـوري، 

أي  فيهـا  يعـد  مل  إذ  فقـط،  املديريـة  عـى 

أما  السـوري،  النظام  تابـع لحكومـة  قسـم 

املـدارس فقسـم كبـر منهـا ال يـزال تابًعا 

الرواتب  يتلقـى  للنظـام، وكادرهـا مبعظمه 

ناحيـة  مـن  أمـا  النظـام،  حكومـة  مـن 

لقوانـني  املـدارس  هـذه  فتتبـع  القوانـني 

الحـرة”. إدلـب  تربيـة  “مديـرة 

وعـاد شـحود يف ختـام حديثـه إىل معضلة 

املتطوعـني بقولـه “نحـاول كل عـام تأمـني 

موعـودون  واآلن  لهـم،  رمـزي  مبلـغ  ولـو 

بدعـم قريـب”.

رواتب معلمي 
إدلب “ضائعة” 
بين حكومتين

منذ ثالث سنوات، تعمل إيمان 
سرحان كمدّرسة “متطوعة” في 

مدرسة إحسم التابعة لـ “مديرية 
تربية إدلب الحرة”، تترك أوالدها 

وتذهب لمزاولة مهنتها تحت 
القصف، مدفوعة بأمٍل ووعود 
مفادها “انتظروا الرواتب قريًبا”.

أسهم تسرب أطفال النازحين في قرى وبلدات ريف حماة الشمالي وريف إدلب الجنوبي وعدم متابعة تعليمهم إلى تفشي ظاهرة الجهل 
واألمية بينهم.وتعرضت قرى وبلدات المنطقة، خالل السنوات الماضية، إلى قصف مستمر من قبل طيران النظام السوري والروسي، وزاد 

القصف، أواخر العام الماضي، في أثناء حملة قوات األسد على المنطقة، ما أدى إلى دمار عدد من المدارس وزيادة حاالت النزوح.

مدرسة في بلدة كفرسجنة التابعة لتربية حماه الحرة- 9 آذار 2018 )عنب بلدي(

الجهل يهدد أطفال نازحي ريفي إدلب وحماة

اإلنقاذ”،  “حكومة  تشكلت 
 ،2017 يف ترشين الثاين 
يف ظل تعقيدات عاشتها 
إدلب وتدخات  محافظة 

داخلية،  وتجاذبات  دولية 
“الحكومة  أبرزها وجود 

ومؤسساتها  املؤقتة” 
الشام”  “تحرير  وسيطرة 

بحسب  مفاصلها،  عىل 
لناشطن  اتهامات 

سورين.
ومل تكتسب “اإلنقاذ 

لقيادة  الرشعية  السورية” 
الدفة، بل اكتفت مببادرة 

حرضها  ومؤمترين 
املقربون من أصحاب 

فرضت  لكنها  املبادرة، 
نفسها وسمت وزراء 

املنطقة  بتسلم زمام  وبدأت 
وخدمًيا. إداريًا 
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تحتفـل "الهيئـة السـورية للرياضة 
آذار،  مـن  العـارش  يف  والشـباب" 
وقـد  الخامـس،  عامهـا  بدخـول 
الرياضيـن  مـن  العـرشات  ضمـت 
واملنتسـبن الجـدد، ليصـل عددهـم 

ألًفـا.  40 قرابـة  إىل 

يف  التنفيـذي  املكتـب  وأصـدر 
مـن   10 السـبت  بيانًـا،  "الهيئـة" 
آذار، بـدأه بعبارة "يف السـاعة التي 
يشـعل فيهـا أبنـاء الهيئة السـورية 
الشـمعة  والشـباب  للرياضـة 
املؤسسـة،  عمـر  مـن  الخامسـة 
ينبغـي علينـا أن نعلـم بـأن إخوتنـا 
ورفـاق دربنـا يف الغوطـة الرشقية 
العصيبـة  األيـام  هـذه  يعيشـون 
املاجـئ  الشـموع يف  عـىل ضـوء 

واألقبيـة".
وعلقـت "الهيئـة" العمـل الريايض 
املناطـق  أنحـاء  مختلـف  يف 
أن "املاعـب ال  "املحـررة"، مؤكـدة 
تضـج بأصـوات الجاهـري وتحفيز 
كل  مـن  العـادة  كـا  الاعبـن 
تحتضـن  تعـد  مل  والصـاالت  عـام، 
املسـابقات الفرديـة والجاعية كا 

ذكـرى". كل  يف 

ال مهرجانات أو مسابقات في 
ذكرى التأسيس

علقت عـدد من اللجـان الفرعية يف 

املحافظـات، وعىل رأسـها محافظة 
الرياضيـة  األنديـة  وبعـض  درعـا، 
ورسمـدا،  شـيخون  خـان  منهـا 
نشـاطها الريايض ببيانات رسمية، 
التأسـيس  ذكـرى  مـن  جعـل  مـا 
خالية مـن أي مهرجان أو مسـابقة 

رياضيـة.
وقال صـدام حميدي، رئيـس اللجنة 
الفنيـة لرياضـة "املواي تـاي"، يف 
"مصـاب  إن  بلـدي،  لعنـب  حديثـه 
جعـل  الجلـل،  الرشقيـة  الغوطـة 
لزاًمـا عـىل الجميـع أن يتوقفوا عن 
أي نشـاط أو مـرشوع، تضامًنا بأقل 
ما ميكـن مع الرياضين السـورين 

فيها".  واألطفـال  واألهـايل 
بطولـة  تأجيـل  حميـدي  وأكـد 
"الكيـك  فنـون  يف  الجمهوريـة 
ملختلـف  املخصصـة  بوكسـينغ"، 
الفئـات العمريـة واألنديـة املنترشة 
بـن أريـاف حـاة وإدلـب وحلـب 
نفقـد  "نـكاد  موضًحـا  الغـريب، 
الصـور  نشـاهد  ونحـن  الركيـز 

الغوطـة". مـن  والفيديوهـات 
وعـن تغطيـة النشـاطات الرياضية 
داخـل املناطـق "املحـررة"، تحـدث 
املكتـب  عضـو  الحسـن،  عـدي 
اإلعامـي يف "الهيئـة"، عـن توقف 
شـبه كيل يف الوقـت الحـايل، بعـد 
خسـارة املنشـآت يف إدلـب ومعظم 
الشـال السـوري، لصالـح "هيئـة 

تحريـر الشـام".
ومل تتوقـف النشـاطات بالكامل، بل 

بقـي لــ "الهيئة الرياضيـة" بصمة 
يف بعـض قـرى إدلـب وريـف حلب 

الغريب.
أبـرز  فـإن  الحسـن  وبحسـب 
النشـاطات التـي غطتهـا "الهيئـة" 
الـدوري  كان  مسـريتها،  خـال 
محافظـة  يف  التصنيفـي  الكـروي 

املـايض. العـام  إدلـب، 
الصحفـي الريايض حسـام خطاب، 
مشـوار  عـن  بلـدي  لعنـب  تحـدث 
إن  وقـال  "الهيئـة"،  يف  العمـل 
تشـكيلها كان خطـوة مهمـة "عىل 
طريـق تحريـر الرياضـة السـورية 
األسـد  نظـام  مؤسسـات  مـن 

املسـتبد".
واعتـرب أن يـد العـون مل متـد إليهـا 
واالتحـادات  املنظـات  قبـل  مـن 
السـبب  عازيًـا  والدوليـة،  العربيـة 
"الرتبـاط الرياضة السـورية بامللف 

املعقـد". السـيايس 
تضـم "الهيئـة" 12 اتحـاًدا رياضًيا، 
وسـت لجاٍن تنفيذية يف محافظات 
درعـا وريف دمشـق وحلـب وإدلب 
وحمـص وحـاة، إضافـة إىل أكر 
وخـارج  داخـل  ناديًـا   140 مـن 

. يا سور
األعـوام  خـال  أعضاؤهـا  ونظـم 
املاضية، بطوالت يف الداخل السـوري 
رياضيوهـا  وحقـق  الجـوار،  ودول 
العاملـي،  املسـتوى  عـىل  إنجـازاٍت 
ذهبيـة  ميداليـات  عـىل  بحصولهـم 
وفضيـة وبرونزيـة يف دول مختلفة.

في عامها الخامس

"الهيئة السورية للرياضة" 
تعلق نشاطاتها

تضامًنا مع الغوطة

 أورفة - برهان عثمان 

مـن  تنحـدر  التـي  السـيدة،  تكـن  مل 
يف  ينتظرهـا  مـا  تعلـم  الـزور،  ديـر 
بلـدي  لعنـب  وتقـول  اسـطنبول، 
منطقـة  يف  للعيـش  وصلـت  إنهـا 
"إسـنيورت"، موضحـًة، "اسـتدرجتني 
امـرأة سـورية بقصـة محكمـة وكـذب 
أورفـة  مبغـادرة  وأقنعتنـي  محـرف 
التـي أعيـش فيها منـذ أكر مـن عامني 

وحيـدة".
حصلـت أم محمـد عـى عـرض يضمن 
إقامتهـا يف دار للرعايـة بشـكل مجاين 

السـورية  إرسـال  بعـد  اسـطنبول،  يف 
التـي تواصلـت معهـا صـوًرا عـى أنها 
يف الـدار التـي ترعاهـا األمـم املتحدة، 
مرتبـات  فيهـا  للمقيمـني  ومتنـح 
الذيـن  باملسـنني  خاصـة  ومعاملـة 
يعيشـون مبفردهـم وليـس لهـم أقارب 

يف تركيـا، كـام تـرح.
وصولهـا  بعـد  السـيدة  آمـال  تبخـرت 
إىل اسـطنبول، وتوضـح أنهـا اكتشـفت 
بــ  وصفتهـا  شـبكة  يـد  يف  وقوعهـا 
اسـتغالها  حاولـت  "اإلجراميـة"، 
بعـض  لتريـف  أداة  واسـتخدامها 
أعضاءهـا  أن  إىل  مشـرًة  املمنوعـات، 

"حاولـوا إرشايك يف عمليـات نصب عى 
سـوريني". وتجـار  عـرب  مقيمـني 

وفـق تعبـر أم محمـد، فقـد "خرجـت 
الشـبكة،  أيـدي  بـني  مـن  مبعجـزة" 
"احتجـزوين يف منـزل ملـدة ثاثـة أيام، 
حتـى  معهـم،  العمـل  رفضـت  أن  بعـد 
طريـق  عـن  منهـم  الهـرب  اسـتطعت 
بـني  الوقـوع  مـن  محـذرة  الصدفـة"، 
أيدي تلـك الشـبكة وآخرين يسـتدرجون 
لتنفيـذ  أخـرى  السـوريني مـن واليـات 

مآربهـم.
تسـاءلت  أورفـة،  إىل  عودتهـا  عقـب   
هـؤالء  يقدمهـا  صـورة  "أي  السـيدة 

يف  والعـرب  السـوريني  عـن  وأمثالهـم 
"أوالد  أن  إىل  وتلفـت  الغربـة؟"،  بـاد 
إىل  العـودة  يف  سـاعدوين  الحـال" 
املـكان الذي عشـت فيه قبـل توجهي إىل 

اسـطنبول".

عالم واسع 
مختلـف  مـن  السـوريني  بعـض  وقـع 
األعامر ضحيـة مثل هذه الشـبكات، التي 
تغريهـم بالربـح الرسيـع والسـهل، مـا 
سـاق بعضهم إىل التـورط يف أعامل غر 
مروعـة، وفـق مـا يقـول أنـس األبكع، 

مـدرّس اللغـة العربيـة يف أورفـة.

ويـرح املـدرّس لعنـب بلـدي أن مثـل 
جميـع  "تسـتهدف  الشـبكات،  هـذه 
الفئـات العمريـة يف املجتمـع السـوري، 
مـن  اإلجراميـة  أعاملهـا  يف  وتزجهـم 
نصـب وتزويـر وترويـج املـواد املخدرة 
وتهريـب اآلثـار، التـي أصبحـت تشـكل 

مـورًدا ماليًـا ال يسـتهان بـه".
وبحسـب األبكـع، تنشـط الشـبكات يف 
املـدن الكـرى خاصـة، الفتًـا إىل أنـه 
اطلـع عـى بعـض الحـاالت املتـررة 
"الكثـر مـن السـوريني ليـس لديهـم 
املـال وال يعملـون، لـذا يصبـح صيدهم 
أسـهل، يف حـال لعـب أعضاء الشـبكة 
األوضـاع  مـن  التخلـص  وتـر  عـى 
يعيشـون  التـي  السـيئة  االقتصاديـة 

فيهـا".
أنـه  العربيـة،  اللغـة  مـدرّس  ويـرى 
األعـامل،  هـذه  فضـح  الـروري  مـن 
"هـؤالء يـؤذون السـوريني يف البدايـة، 
ولكنهـم يشـكلون خطرًا عـى املجتمعني 
السـوري والـريك"، داعيًـا إىل "فضـح 
وتجنـب  عنهـا،  والتبليـغ  األعـامل  تلـك 

لضغوطهـم". االستسـام 
يؤكـد الناشـط االجتامعـي حسـن عكلة، 
مـن  الشـبكات  هـذه  يف  العاملـني  أن 
الجنسـيات كافـة، ويقـول لعنـب بلـدي 
إنهـم متشـعبون ويعملـون يف مجـاالت 
مختلفـة، "غالبًـا ما يلجـؤون إىل الكذب 
والخـداع والقصـص الوهمية السـتدراج 
ضحاياهـم، لينتهـوا يف السـجن أو يقتل 

بعضهـم".
وليسـت قصـة أم محمـد الوحيـدة، إال 
عنـب  معهـم  تواصلـت  سـوريني  أن 
هـذه  ملثـل  ضحايـا  ووقعـوا  بلـدي، 
الشـبكات، رفضـوا التحـدث إىل العلن 
املشـاكل  مـن  "خوفًـا  بقصصهـم 

وصفهـم. حـد  عـى  والـرر"، 

غادرت أم محمد )52 عاًما( مدينة أورفة التركية، متوجهة إلى اسطنبول، بعد حصولها على تطمينات باالنتقال إلى حياة أفضل واالستفادة 
مما توفره األمم المتحدة، كما قيل لها، إال أنها غدت سجينة شبكة تستغل السوريين إلشراكهم في عمليات نصب واحتيال.

شبكات احتيال تستغل سوريين في تركيا

صورة لعمالت تروج لها الشبكات وترسلها لمشترين لترغيبهم بها  )عنب بلدي(

حملت "الهيئة" اسم "االتحاد الرياضي 
السوري الحر" عام 2013، خالل اجتماع في 

أحياء حلب القديمة حينها، ثم ضمت رياضيين 
من المحافظات السورية  كافة، وكان 

إطالقها نتاج اجتماعات جرت في الداخل 
السوري ومدينة أورفة التركية.
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وقّـع املجلـس املحـي ملدينـة اعـزاز يف 
ريـف حلـب الشـاميل اتفاقًـا مـع رشكة 
تركيـة، سـعيًا السـتجرار الكهربـاء عى 
مـدار اليـوم إىل املدينـة، كمرحلـة أولية 
املناطـق  بقيـة  إىل  وصولهـا  تضمـن 
الخاضعـة لسـيطرة املعارضـة يف "درع 

الفـرات".
 ET" رشكـة  مـع  املجلـس  واتفـق 
Energy" الركيـة، عـن طريـق جمعيـة 
"الرسـالة"، وفـق مـا قـال محمـد عمـر 
مصطفـى، مديـر مكتب الخدمـات الفنية 
اعـزاز  مجلـس  يف  املشـاريع  وإدارة 
املحـي، مؤكـًدا لعنـب بلـدي توقيع عقد 

مـع الركـة. 
يبـدأ العمل يف مـروع الكهربـاء مطلع 
نيسـان املقبل، لتزويد املدينة باسـتطاعة 
30 ميغـاواط، بحسـب مصطفـى، الذي 
أشـار إىل تجهيـز كادر مـن 65 موظًفا، 

إضافـة إىل ورشـات صيانـة تعمـل يف 
محطـة الكهربـاء التـي تدعمهـا الركة 

لركية. ا
ومـن املقـرر أن تكـون املحطـة رشقـي 
مدينـة اعـزاز، أي يف مكانهـا القديم منذ 
تعطلهـا خال السـنوات املاضيـة، ولفت 
مديـر الخدمـات الفنيـة إىل أنـه "ليـس 
لـدى املجلـس فكـرة عـن كيفيـة عمـل 
املحطة، سـواء عـى الفيـول أو أن تكون 
السـبب "ألن  عازيًـا  محطـة حراريـة"، 

املـواد قادمـة مـن خـارج تركيا".

خطوط أرضية إلى المنازل 
إىل  سـيصل  الكهربـاء  خطـوط  متديـد 
داخـل املنـازل بشـكل مبارش، وسـتمنح 
الركـة الركية سـاعات كهربـاء جديدة 
أن  وأوضـح  مصطفـى،  وفـق  خاصـة، 
املجلـس "يلـزم متعهدي األبنيـة الجديدة 

بالتمديـد األريض حاليًـا".
إىل  الهوائيـة  الخطـوط  مـن  التحويـل 

األرضيـة يأخـذ وقتًـا، مـن وجهـة نظر 
"بعـد  أكـد،  الـذي  الخدمـات،  مديـر 
االنتهـاء مـن تزويـد كامـل مدينـة اعزاز 
بالكهرباء، سـنتوجه إىل ريفها ونتوسـع 

تدريجـي". بشـكل 
أحمـد محمـد مـن أهـايل ريـف حلـب، 
قـال لعنـب بلـدي إن املنطقـة خالية من 
الكهربـاء منـذ فـرة طويلـة، "مل نرهـا 
بعـد قطع الشـبكات وخاصة مـع دخول 

الطائـرات الروسـية املجـال الجـوي".
وتحـدث الشـاب عـن اسـتخدام معظـم 
األهـايل ملـا يسـمى "األمبـرات"، التـي 
تراوح أسـعارها بـني 1700 وألفي لرة 
سـورية أسـبوعيًا لألمبـر الواحـد، عى 

وصفه. حـد 
ووصـف عبـد اللـه يوسـف، مـن أهايل 
شـاميل حلـب، املـروع يف اعـزاز بأنه 
"إيجـايب"، مردفًـا لعنـب بلـدي، "مللنا 
املاليـة  املبالـغ  ودفـع  األمبـرات  مـن 
األدوات  واحـراق  املولـدات  وتعطـل 

منطقـة  "أي  أن  معتـرًا  الكهربائيـة"، 
يف العـامل طاملـا فيها كهرباء فسـتنبض 

بالحيـاة".

مـن وجهة نظـر عبد اللـه، فـإن وصول 
الكهربـاء إىل املنطقـة "يضمـن تزويـد 
املنـازل ودعـم املعامـل مـا يحـرك عجلة 

االقتصـاد بشـكل أكـر"، مشـرًا إىل أنه 
مـن  يوميًـا  األهـايل  ومعظـم  "يعـاين 
للمولـدات  املحروقـات  تعبئـة  صعوبـة 

وغـاء أسـعارها".
أمـا محمد يـارس، من أهايل ريـف حلب، 
فقـال إن األهـايل يشـغلون "األمبرات" 
سـبع سـاعات عى األقل يوميًـا، لضامن 
االسـتفادة منهـا يف مسـتلزمات الحيـاة 

ليومية. ا
واعتـر يف حديثـه لعنب بلـدي أن فكرة 
املـروع "ناجحـة"، متمنيًـا أن يشـمل 
كامـل املناطـق يف ريف حلب الشـاميل، 
النظاميـة  "الكهربـاء  أن  اعتبـار  عـى 
يزيـد  مـا  املعامـل  تشـغيل  تضمـن 

الحركـة".
ويضمـن اسـتمرار التزويـد بالكهربـاء، 
لفـرة  التجاريـة  للمحـال  عمـل  بقـاء 
محالهـم  يغلقـون  فالكثـر  أطـول، 
للتوفـر يف الوقـت الحـايل، عـى حـد 

محمـد. وصـف 

اتفاق لتعزيز الخدمات في ريف حلب الشمالي

شركة تركية تؤّمن الكهرباء لمدينة اعزاز

 عنب بلدي - ريف حلب 

"أعتمـد عـى نفـي بـداًل مـن انتظار السـلة 
اإلغاثيـة يف منـزيل"، يقـول الشـاب مصعب 
العبـد من ريـف حلب الشـاميل، الذي تسـنى 
مقابـل  "املـال  مـروع  مـن  االسـتفادة  لـه 
العمـل"، ويضمن زراعـة األشـجار املثمرة يف 

األهايل. منـازل 
بـدأ  الـذي  املـروع  مـن  مصعـب  يسـتفيد 
الحـايل،  آذار  مـن   7 األربعـاء  بـه،  العمـل 
ويتمنـى يف حديثـه لعنـب بلـدي أن تسـتمر 
تلـك املشـاريع، أيًـا كانت الجهـة الراعيـة لها، 
"لتأمـني فـرص عمـل للعـرات مـن أهـايل 

املحتاجـني".  املنطقـة 
بالتعـاون بـني  التشـجر  ويسـتمر مـروع 
املجلـس املحـي يف دابـق، ومنظمـة "التكافل 
Solidarity"، ويضمـن تشـغيل 39 عامًا ملدة 
15 يوًمـا بأجـرة يوميـة قدرهـا 2500 لـرة 
سـورية، مقابل أربع سـاعات عمـل يف اليوم، 
وفـق نوري األحمـد رئيس املكتـب الزراعي يف 

. ملجلس ا
ويشـر األحمـد إىل خطـة عمـل يسـر عليها 
املـروع، "تـزرع 35 شـتلة يوميًـا وتتنـوع 

بـني الزيتـون والتـني والعنـب".
تشـغيل  يف  يكمـن  املـروع  مـن  الهـدف 
الشـباب العاطلـني عـن العمـل، ومـن يعيلون 
أرًسا بعـدد أفـراد كبـر، إىل جانب مـن لديهم 
عجـزة ومتـررون، بحسـب رئيـس املكتـب 
الزراعـي، ويوضح أن العامل قسـموا إىل ثاث 

فـرق جوالـة ومـرف عـى كل منها.
تتجـول الفـرق بـني املنـازل لزراعـة الشـجرة 
ملـن يريـد مـن األهـايل، ويـرى األحمـد أن أي 
مـروع تنموي تشـغيي، يسـهم يف االبتعاد 
عـن الدعم اإلغايث املبـارش، الـذي يعيق تطور 

املجتمـع ويجعلـه مسـتهلًكا ال منتًجا.
ويقـول عضـو مجلـس صـوران املحـي عبـد 
القـادر جيجـو، لعنـب بلـدي، إن املجلس دعم 
خـال الفرة املاضية مشـاريع "تحـرم كرامة 

املواطـن والنـازح واملحتاج"، وفـق تعبره. 
النظافـة  حملـة  بـني  النشـاطات  وتنوعـت 
البلـدة،  وشـوارع  األرصفـة  تأهيـل  وإعـادة 
إضافـة إىل مروعات صغرة للنسـاء، تضمن 
تكـون  أن  ميكنهـا  خاصـة  أعـاماًل  تعليمهـن 

مـورًدا ماديًـا بعـد إتقانهـا.
ودرجـت هـذه املشـاريع بشـكل واسـع خال 
الفـرة املاضية يف الشـامل السـوري، وسـعى 
معظـم من رعاهـا إىل تعزيز دور املسـتفيدين 
يف  فعالـة  عنـارص  "ليكونـوا  واملسـتفيدات، 

املجتمـع"، عـى حـد وصفهم.

مشاريع قصيرة األجل لتشغيل 
أهالي ريف حلب الشمالي

ري األراضي في مشروع تشغيل األهالي 
في بلدة دابق 
شمالي حلب
7 آذار 2018 )عنب بلدي(
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يف  محليـة  منظـامت  تعمـل 
عـى  الحسـكة  محافظـة 
مشـاريع تسـتهدف النازحـني 
أهمهـا  مـن  املخيـامت،  يف 
التـي  امليـاه،  تأمـني  مشـكلة 
منهـا. األهـايل  معانـاة  زادت 
الخريـة،  "بهـار"  منظمـة 
أطلقـت مروًعا يسـتمر حتى 
الحـايل، متضمًنـا  آذار  نهايـة 
تأمـني امليـاه ألكر مـن نصف 
"العريشـة"،  مخيـم  عوائـل 
وفـق مـا قـال مديـر املروع 
بلـدي،  لعنـب  أحمـد  محمـد 
القاممـة. ترحيـل  إىل  إضافـة 
وبحسـب أحمـد، فـإن املنظمة 
بواسـطة  امليـاه  تسـتجر 
خزانـات  لتعبئـة  صهاريـج، 
منـذ  املخيـم،  يف  أنشـأتها 
مـن   18 يف  املـروع  بدايـة 
كانـون األول 2017، وأوضـح 
تجـري  املشـاريع  جميـع  أن 
بالتنسـيق مع إدارات املخيامت 
واملفوضيـة األمميـة املسـؤولة 

املنطقـة. يف 
سـال  املنظمـة  وتـوزع 
العوائـل،  كافـة  عـى  نظافـة 
كـام تغطـي بالطريقـة ذاتهـا 
و"أبـو  "املروكـة"  مخيمـي 
خشـب"، وفق مديـر املروع، 
ولفـت إىل أن "بهـار" ترعـى 
تشـغيل محطة "شـارة"، التي 
"املروكـة"  إىل  امليـاه  تضـح 

محيطهـا. يف  قـرى  وسـبع 
حسـنا عـي، نازحـة مـن دير 
الـزور يف مخيم "العريشـة"، 
قالـت لعنـب بلـدي إن مروع 
امليـاه "مـن أفضـل املشـاريع 
املخيـم،  يف  تجـري  التـي 
ودامئًـا  جيـد  امليـاه  فتوزيـع 

نظيفـة". تكـون 

نتنقل  "كنـا  وأضافت حسـنا، 
لتأمـني  طويلـة  مسـافات 
امليـاه ونعـاين بشـكل كبـر 
من هـذا األمر"، الفتـًة إىل أن 
مـا ينقصهـا وعوائـل املخيم، 
األطفـال  كفالـة  يف  يكمـن 
األرامـل  أبنـاء  وخاصـة 
تأمني  يعانـني مـن  "اللـوايت 
مـرف العائلة واملسـتلزمات 
حـد  عـى  الروريـة"، 

. وصفهـا
حسـني،  عاليـة  ووصفـت 
ذاتـه،  املخيـم  يف  النازحـة 
تأمني امليـاه بأنـه "أزمة كبرة 
وصولنـا  لـدى  منهـا  عانينـا 
إليـه"، موضحـة أن "املراقبني 
يتفقـدون امليـاه ويفحصونهـا 
الخاصة  الخزانـات  قبـل مـلء 

يطمئننـا". وهـذا 
قلـة  عـن  النازحـة  وتحدثـت 
فـرص العمـل ضمـن املخيـم، 
مشـرًة، "أوالدي يجلسون يف 
فـاإلدارة  عمـل،  دون  املخيـم 
ترفـض عمل أكر من شـخص 
ولكـن  الواحـدة  الخيمـة  يف 

كبـر". مروفنـا 
تصـف "بهـار" نفسـها بأنها 
جمعيـة خريـة مسـتقلة غر 
تقديـم  يف  تسـاهم  ربحيـة، 
املساعدات اإلنسـانية يف سبيل 
لتنمية  العـام  بالجهد  اإلسـهام 

. ملجتمع ا
ويعيـش اآلالف مـن النازحني 
"البحـرة  مخيـامت:  يف 
الهـول،  السـد،  )العريشـة(، 
آخرون  ويقطـن  واملروكـة"، 
"أبـو  مثـل:  تجمعـات  يف 
خربـة  الريـان،  خشـب، 
بعضهـم  واشـتىك  التمـر"، 
اإلهـامل،  مـن  بلـدي  لعنـب 
لتغيـر  التحـرك  إىل  داعـني 

األفضـل. إىل  حالهـم 

منظمات محلية تبدأ 
حل مشكلة المياه في 

مخيمات الحسكة

سيطرت فصائل "الجيش 
الحر" على كامل ريف 

حلب الشمالي، بعد 
معارك دعمتها تركيا 

تحت اسم "درع الفرات"، 
آب 2016، ضد تنظيم 

"الدولة اإلسالمية".
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محمد رشدي شربجي    

السورية فرصة  الثورة  كانت 
بلد  عظيمة ونادرة إلنقاذ 

عقود  منذ  بالقمع  محكوم 
والتشظي  التفكك  من مصر 

لتشكيل  فرصة  ينتظره،  الذي 
مجتمع سيايس قادر عى 

حل مشكاته بحد أدىن من 
العنف، مل تنجح الثورة يف 

البلد  ذلك لألسف، وتابع 
الهاوية، قد  مسره نحو 

السيايس  املجتمع  تشظى 
لعقود  السوري  واملحي 

. مقبلة
مل يعد خفيًا أن الوطنية 

السورية مل تكن مكتملة وال 
ناضجة منذ نشأة الدولة 

السورية الحديثة بعد الحرب 
العاملية األوىل، ومل يؤخذ 

أساًسا برأي مكونات هذا الكيان 
الوليد بشكل دولتهم املستقبي، 

مل تكن والية حلب راضية 
عن القسمة الجديدة بعد أن 

خرست منفذها البحري ومعظم 
أراضيها، ومل ير مسلمو 

لبنان يف الحدود الجديدة إال 
محاولة مكشوفة لتحويلهم 

ألقلية يف كيان جديد. عدا عن 
سخط عريب عام بسبب تخي 
بريطانيا عن وعدها للريف 
حسني بإنشاء الدولة العربية 

الكرى.
من أولئك الساخطني كان أيًضا 

الكرد، الذين حرمتهم االتفاقيات 
الدولية من دولة خاصة بهم، 

ومنذ ذلك الحني يناضلون يف 
أماكن وجودهم إلنشاء كيانات 

خاصة بهم. عرات الثورات 
خلفت آالف القتى والجرحى 

واملعتقلني والعذابات واألحقاد 
انتهت يف أغلبها بالفشل املرير.

مل تعجب تلك الحدود أحًدا 
إًذا، من املفارقات أنه قد منت 

مع الزمن عى جانبي الحدود 
أيدولوجيات تريد إلغاء هذه 

الحدود “املصطنعة” من جهة، 
واالستامتة بالدفاع عنها يف آن 

مًعا. ومع مرور الوقت وتشظي 
النضال وانتهاء الدول العربية 

جميعها إىل أنظمة عسكرية 
ديكتاتورية حكمت بالحديد 
والنار، ترسخت هذه الحدود 
وتجذرت يف النفوس وعى 
أرض الواقع عى حد سواء.

كانت الثورة السورية محاولة 
لخلق اجتامع وطني متفق 

عليه وميكن التداول بشأنه يف 
املجال العام والخاص، اجتامع 

ال يفرض من أعى وال يتم 
املزاودة به وال عليه، ولكنها 

كانت محاولة دخلها السوريون 
با أدوات وال عدة وال عتاد، كان 

الحلم واألمل كبرًا حينها، ال 
يفوقهام حجاًم إال حجم نكبتنا.

مل يرغب نظام األسد بطبيعة 
الحال بهذا، بدأ عى الفور 

-مستفيًدا من تجارب الربيع 
العريب- حرب إبادة عى 

شعبه، ورسعان ما تحولت 
الثورة السلمية بدفع من األسد 

وأنانية املعارضة لحرب طاحنة 
استفادت منها قوتان: السلفية 

الجهادية، وحزب العامل 
الكردستاين.

مل تكن معركة حزب العامل -عى 
عكس السلفية الجهادية- يوًما 

ضد النظام السوري، وقد أظهر 
يف أكر من مرة ميًا للتنسيق مع 

نظام األسد ولو مل تكن الحاجة 
مقتضية لذلك، وكام فعلت 

السلفية الجهادية حني نقلت 
معركتها مع أمريكا إىل سوريا، 
كذلك فعل الحزب املذكور بنقل 

معركته األزلية مع الدولة الركية 
إىل األرض السورية.

الحزب خال  لقد استطاع 
فرة قصرة من تسلمه 

مع  بتنسيق  الكردية  املناطق 
النظام فرض نظام حكم، 
ديكتاتوريته  من  وبالرغم 
يبقى أفضل مبا ال يقاس 

مع ما قدمه العرب يف 
بقية سوريا، ولكنه مبوازاة 
ذلك سعى عن قصد لوضع 

الكردية يف مواجهة  الجامهر 
الثورة بدل أن تكون يف 

النظام، ومل يتوان  مواجهة 
يف سبيل تحقيق أهدافه من 
النظام وروسيا  التعاون مع 

تلقى  التي  املتحدة،  والواليات 
منها جميًعا دعاًم عسـكريًا يف 

وقت واحد.
كانت الحرب عى اإلرهاب 
فرصة عظيمة للحزب، كام 

لنظام األسد، لبسط سيطرته 
عى مناطق واسعة ال يشكل 

الكرد فيها أغلبية. ومل يستطع 
الحزب يف نشوة االنتصار، 

التي أنسته لعنة الجغرافيا، أن 
يخفي رغبته بالتوجه غربًا إىل 

البحر املتوسط بحجة تطهر 
املنطقة من اإلرهاب، كام استغل 

أكر من مرة هجوًما دمويًا 
لروسيا عى مناطق املعارضة 
لانقضاض عليها دون مرر.
الحرب عى اإلرهاب أسوأ من 

اإلرهاب نفسه، كام هو معلوم، 
ومل يراع الحزب ومن خلفه 
التحالف أي حرمة للمدنيني 

أثناء “تحريرهم” للرقة، التي 
أحالوها خرابًا بعد أن قتلوا من 
سكانها عدة آالف من املدنيني.

عملية غصن الزيتون هي 
مسامر آخر يف نعش الوطنية 

السورية املهرئة، وهي بطبيعة 
الحال ال تختلف يف منطقها 

السخيف عن منطق الحرب عى 
اإلرهاب نفسها، الذي احرفه 
حزب العامل خال السنوات 

السابقة، هي ساح الحزب الذي 
قتل به هذه املرة.

لقد كانت الثورة السورية 
مقرة ملشاريع كثرة. انتهى 

مروع سوريا األسد إىل غر 
رجعة، وبعده مروع الخافة 

اإلسامية، واليوم ينتهي 
مروع “روج آفا” قبل أن 

يبدأ، فكم من الدمار واملآيس 
سنعيش حتى نعطي الفرصة 

ملروع وطني يعرف فيه 
الجميع بحق الجميع يف الحياة 

واملشاركة، دون حاجة ألنهار 
من دماء؟

عود على بدء..
هل من فرصة للمشروع الوطني؟

الثورة التي هزمتنا

المتغيرات الدولية “سورًيا”       

إبراهيم العلوش 

يحتفل الشبيحة بقصف الغوطة، ويحتفلون 
باالحتال اإليراين من قبل، وباالحتال الرويس 
من بعد، ويحتفل ثوريو البي يك يك باالحتال 

األمريي، ويعترونه امتداًدا لرؤيتهم املاركسية، 
ويحتفل مشايخ أهل الشام بالقوات الركية، 

ويعترونها استمرارًا للدولة اإلسامية العثامنية.
ويحتفل مشايخ السلفية الجهادية بتنظيم القاعدة، 
بعدما خرسوا تنظيم داعش، ويستمرون باالحتفاء 

بعودته األسطورية إىل مقابر السلف الصالح، 
واستخراج جثثهم وفتاواهم التي كانت ابنة عرهم 

وابنة ظروفهم.
يحتفل اليسار العريب ببشار األسد وبقواته العلامنية 

التي تنر الطائفية التقدمية، وليس الطائفية 
السلفية التي ينادي بها اليمني العريب، ويعترون 
بشار األسد لينني العر الطائفي الجديد، ومسيح 

القرن الحادي والعرين، الذي يضحي بكل سوريا 
من أجل نر التقدم واالشراكية التي أوىص بها األب 

القائد، مؤسس هذا الخراب.
يحتفل لصوص الثورة باألموال التي جنوها، 

وبالرحات والفنادق التي يتنعمون بها، وبالعامالت 
الدولية التي تريض غرورهم، وتنفخ كرياءهم، 

وتطمئنهم إىل مستقبلهم السيايس املضمون من قبل 
وزارة الخارجية لهذه الدولة، أو وزارة الدفاع لتلك 

الدولة.
يحتفل لصوص املساعدات الذي يتخاطفون 

كرتونات األغذية واألدوية، ويحولون محتوياتها اىل 
األسواق، وال يهمهم إال األرباح، حتى ولو وصلت إىل 

امليليشيات الطائفية أو إىل داعش.

يحتفل رؤساء العشائر بشبكات العاقات املتناقضة 
التي ينسجونها، فشيوخ الصف األول مع النظام 

واألمن العسكري أو الجوي، وشيوخ الصف الثاين 
مع املعارضة، وشيوخ الصف الثالث مع مخابرات 
البلد الذي وصلوا اليه، وشيوخ الصف الرابع مع 

املشايخ والفتاوى الداعشية والقاعدية، وال تعيبهم 
هذه االختافات التي متدهم باملال وبالسمعة 

اإلعامية الحسنة، وتطمئنهم عى املستقبل 
السيايس، وحكم الركام الذي سيتبقى بعد كل هذا 

القصف.
يتأفف مثقفو النظام من قذائف الهاون، التي تأتيهم 
من جبل قاسيون، ومن فرقة ماهر األسد، ويحولون 

غضبهم إىل بعد تقدمي وعلامين، يبيح إبادة 
الرجعيني، واليمنيني، واملتخلفني، والتخلص من 

وجودهم بأي مثن، فالحواجز والسجون والتعذيب 
أمور صارت معتادة، أما قذائف الهاون التي تطلقها 

الفرقة الرابعة، والحرس الجمهوري، نيابة عن 
اإلرهابيني، فهي الر بعينه.

تحتفل مواقع التواصل االجتامعي بصور الوجبات 
واحتفاالت املياد واألعراس الفارهة التي يقيمها 

الشبيحة، ويقيمها الثوريون جنبًا اىل جنب، مع نر 
تلك الوسائط االجتامعية صور الجوعى السوريني، 
وصور النساء السوريات اللوايت يتعرضن لابتزاز 
الجني من أجل كيلو رز وكيلو سكر وعلبة دواء.

يحتفل املشايخ بصور أردوغان ويعلنونه خليفة 
للمسلمني، ويحتفل البي يك يك بصور أوجان 
ويعلنونه غيفارا الذي يحرر الكرد، ويحرر املرأة 
العربية، وينر األمريكيني يف الرقة، ويحتفي 

بامليليشيات اإليرانية يف عفرين.
يحتفل املوىت بخروجهم من املقابر، ليعلنوا إعادة 
األحياء إىل التاريخ كمرجع يحرسه املوت والثبات 

األبديني، وتجد املوىت يخرجون سواطرهم 
ويذبحون األحياء باسم الدين، والتاريخ، والسلف 

الصالح. وتجدهم ينصبون الحواجز ويعذبون 
األحياء من أجل أن يحبوا القائد الراحل والخالد، ومن 
أجل أن يخلصوا ملبادئ القومية والطائفية التي تطهر 
سوريا من الحياة، وتحرمها من التجدد، ومن البحث 
عن سبيل آخر غر خطاباته، التي كانت متتد ساعات 
طويلة، وال نفهم منها شيئًا مع أو ضد، ومل نجن منها 

إال التعذيب والتدمر واالحتال األجنبي.

هذه الثورة هزمتنا.. هزمت نظرياتنا العلمية، 
وهزمت خياالتنا األدبية، وهزمت قيمنا األخاقية، 

وأخرجتنا عراة أمام أنفسنا أواًل، وأمام العامل ثانيًا، 
فكل الدروس وكل الخطابات صارت مضحكة، وكل 
اإليديولوجيات، وكل الفتاوى صارت مجرد أكاذيب 

غايتها التبجح والتسر عى العري.
هذه الثورة هبت علينا مثل عاصفة مطرية، وحولتنا 

إىل طني بعدما كنا نتوهم بأننا صخور صلبة، 
وشتتنا بعدما كنا نظن بأننا سنوحد األمتني العربية 

واإلسامية، ورمبا نوحد املريخ مع املشري، كام 
كانت تردد املنطلقات النظرية طوال خمسني سنة.
هذه الثورة حطمت كل ما بنيناه من أساطر حول 
أنفسنا وحول قيمنا، وحول تاريخنا املجيد، وحول 
مستقبلنا املبني عى الزعامات التاريخية، واملراجع 
السلفية، ونظريات املؤامرة، وحول عبقريتنا التي 

يتقاتل العامل من أجل االستحواذ عليها.
هذه الثورة هزمتنا.. هزمنا أطفالها الذين تجرأوا 
عى الظلم يف درعا.. هزمتنا املسرات واألغنيات 

التي بدأها الناس يف الساحات العامة، وهم ينشدون 
الحرية ويطالبوننا بالتوقف عن قبول الظلم 

والتعذيب.. ومل نخلص لهم وال لحلمهم.
هزمنا الشهداء الذين أودعوا يف مخياتنا ابتساماتهم 
األخرة.. هزمتنا النساء الصابرات عى الرميل، وعى 
االبتزاز، وعى انتظار املعتقلني واملخطوفني.. ونحن 
ال منلك غر الكام والوعود الجوفاء، وال نستطيع أن 

نجتمع بغر شتائم، وبغر تخوين، وبغر تكفر.
هذه الثورة ما تزال ماضية يف مطاردتنا، تطلق 

عواصفها، وأمطارها، ومتزق ما يسرنا من أسامل 
مهرئة لبسناها يف عر املخابرات، ويف عر 
األيديولوجيات والطوائف التي تنتفخ مثل أورام 

معدية.
هذه الثورة هزمتنا.. 

ورود غياث مطر ما تزال تتألأل يف وجوهنا، نحن 
الذين تبددنا مثل ذرات رمل، وطمرنا جامل الورود 

التي زينت ساحات التظاهر يف حامة.
هذه الثورة هزمتنا.. فحلمها ما يزال مهيمًنا عى 

مخياتنا، وال نستطيع استئصاله، ومل نعد قادرين 
عى العودة إىل عر املخابرات واملنطلقات النظرية، 
ولكننا ما نزال عاجزين أمام تحقيق حلم هذه الثورة 
العنيفة والعاصفة التي متزق كل ما بنيناه من أوهام.

حذام زهور عدي

يتوجه اإلعام اإلقليمي واملحي 
والعاملي لنقل التريحات الدولية 

املتتالية حول امللف السوري، ويجهد 
املحللون من كتّاب ونجوم تلفزة 

بتفصيلها واستنباط مدلوالتها 
ورصد ما طرأ عليها من تغر، يبر 

تارة بقرب انتهاء الوضع السوري 
إيجابًا لصالح تحقق بعض أهداف 

الثورة، بدعوى الظروف غر املامئة 
لتحقيقها كاملة، أو سلبًا باستمرار 

النظام األسدي ووضع مساحيق 
الكام التجميي لهزميتها.

وبالرغم من أهمية تريحات 
محتي سوريا، الروس واإليرانيني، 

يتوجه االهتامم إىل التريحات 
الغربية وزعيمتها األمريكية، ليس 
ألنها بوصلة الوضع الراهن فقط، 

ولكن ألنها األكر زئبقة، بحيث 
يصعد خطها البياين ويهبط يف 

اليوم الواحد أكر من مرة، تتبعها 
الدول األوروبية واتحادها بحكم 

الرورة، سواء أكان ساستهم 
مقتنعني بها أم غر مقتنعني، ويف 
الحالة الثانية يكتفي دبلوماسيوهم 
بتشديد مفردات االستنكار واإلدانة 

التي توحي بأنه لوال موقف الواليات 
املتحدة السلبي لكانت املأساة وجدت 

لها حًا منذ سنوات أربع.
كام يبدو اختارت الحكومة العاملية 

سوريا لرتيب النظام العاملي 
الجديد بعد أن انتهت صاحية 

نظام ما بعد الحروب العاملية األوىل 
والثانية، فقد اقتحمت قوى جديدة 
ذلك النظام وأصابته بزلزال جعلت 

تغيره رضورة قصوى إلعادة تنظيم 
مصالحها، التي أصبحت تستند عى 

معطيات جديدة، أهمها رغبة تلك 

القوى برفض نظام القطب الواحد 
والتوجه الحاسم لنظام تعددية 
األقطاب، وهي يف معركتها تلك 

تتجاوز كل ما اتُفق عليه سابًقا من 
قوانني حقوق اإلنسان والحرص عى 
السام العاملي من خال األمم املتحدة 

ومجلس األمن، وهكذا كان ال بد أن 
تسود الفوىض وتتحول األمم املتحدة 

ومجلسها إىل مؤسسة شكانية 
تساهم واقعيًا بتلك الفوىض بداًل من 

أن تعمل عى تنظيمها وفق املبادئ 
التي سببت والدتها.

وكام كان املتغر األول، الذي ظهر 
واضًحا عى األرض السورية، نشوء 

تلك القوى وتحويل هيئات األمم 
املتحدة إىل مسارح لتمثيلياتهم 

الهزلية، فقد جاءت األزمات 
االقتصادية -نتيجة انسداد الحلول 

الرأساملية ملشاكل التطوروالتنمية- 
لتكون عتلة تلك املتغرات، والتي 
أصابت ما كان يقال عنه “املحور 

الحر” بجروح بليغة، جعلت اهتامم 
زعيمته األمريكية بالرق األوسط 

يراجع تارة حتى تبدو كأنها فقدت 
تأثرها فيه، وحيًنا آخر تقتحم املشهد 

باندفاع من يريد أن يُثبت أنه ال يزال 
هو األقوى وهو القائد األهم أو األوحد 

لهذا العامل املأزوم، واضعة حلفاءها 
التاريخيني خلفها، دون أن تتنبه 

إىل أن إضعاف الدور األورويب هو 
إضعاف لقيادتها وإفساح املجال 

ألعدائها التاريخيني بإشغال الفراغ 
الذي ينتج عن ذلك اإلضعاف، لكن 
الدول األوروبية األكر تررًا من 

هذه اإلزاحة، تحاول جاهدة التسلل 
عر الُفرج الصغرة التي تنفرج بني 

الحني واآلخر يف فوىض النزاعات 
القطبية.

ذلك هو املشهد العاملي الذي يقبع 

خلف ما يحدث يف سوريا، متمظهرًا 
بتريحات وإعانات متناقضة حيًنا 

وغامضة حيًنا آخر، يعلو صوتها 
إعاميًا لدرجة يظن السامع بأن هناك 

الجديد املؤثر ويخفت يف الوقائع 
حتى يظن بأن ال يشء جديد وأن 

املراوحة باملكان هي سيدة املواقف.
كيف ميكن ملتابع يلتقط تريحات 

رسمية وغر رسمية صحفية 
ومنقولة عن دوائر الرملانات أو 
مراكز األبحاث، أن يستنتج منها 

وجود اسراتيجية أمريكية وأوروبية 
واضحة لحل” املسألة” السورية؟ 

إنه يرى موافقة تلك الدول عى قراٍر 
حامل أوجه ال يُلزم مجرمي الحرب 

بإيقاف بربريتهم، وال يحاسبهم 
عى جرامئهم، واليفرض عليهم حتى 

الجلوس مبفاوضات أرادتها تلك 
الدول وقررتها ووقعت جميًعا عليها.

كيف ميكن ملتابع أن يستنتج تحضر 
املحور الغريب لحملة تأديٍب للنظام 

األسدي وحلفائه؟ إنه يرى اإلبادة 
املمنهجة للغوطة وغرها من املدن 

السورية دون تهديد جدي واحد 
يوقف تلك املأساة اإلنسانية أليام 

معدودة.
بل كيف يرى تساقط األطفال 

بالغازات الكياموية، وهو يسمع 
األمريي ذي الخطوط الحمر أو 

ترامب املتنمر أو الفرني الذي تعهد 
وحده بالهجوم عى من يستخدم 

الكياموي مرة أخرى، وهم يلحسون 
تريحاتهم وتعهداتهم بترير أسوأ 

من تجاهلهم للوقائع؟
كيف ميكن فهم تلك املواقف بأنها 

متغرات لصالح إيقاف املقتلة 
السورية؟

كيف ميكن أن يقتنع السوري بأن 
يف األفق حًا شبه عادل يعمل عليه 

“العامل الحر”، وهو يعيش لحظاته 
كلها بانهيار إنساين مريع؟ وكيف 

يُقنعه القول إن رضبة حميميم 
وقصف الرتل الرويس يف دير الزور 
ليست رسائل سياسية ال يقصد منها 

أكر من إعام بوجود األمريكيني 
بالساحة حتى ال يطمع الروس 
وحلفاؤهم بقضم الحصة التي 

استولت قائدة العامل الحر عليها؟
وكيف ال يتساءل السوري عن وجود 

القوة الجبارة عى بعد كيلومرات 
قليلة من الكياموي وأسلحة بوتني 

الحديثة دون أن تحرك ساكًنا، وكأن 
ما يجري يف طول سوريا وعرضها 

ال يهمها وليست لها عاقة به، ثم 
يقبل التخدير بتريحات وكام ال 

يطعم جائًعا وال يُنقذ طفًا من براثن 
التوحش املعمم؟

أجل هناك متغرات دولية لكن ليست 
من أجل أي حٍل للمعضلة السورية، 

إمنا من أجل تبلور نظام تعددية 
األقطاب، والعودة لقوانني الغاب، 

والحرص عى استغال ونهب ثروات 
الضعفاء.

ستكون عى حساب الدماء السورية، 
يتاعبون فيها ويسهرون عى 

مسلسل مآسيها، ويُبطنون البطاقة 
البيضاء التي يرسبونها ملجرمي 

القرن الواحد والعرين بأنهم غر 
مبالني إال مبصالحهم الخاصة جًدا، 

محذرين اآلخرين من املس بها.
أما الشعب السوري فقد فهم متاًما بأن 
تلك املتغرات لن تصيبه بخر بل هي 
الوبال األكر عليه وليس له بعد الله إال 

وحدته وتصميمه وإرادته بالحياة الحرة 
الكرمية، أجل الشعب السوري سيصنع 

من دمائه النظام العاملي اإلنساين 
العادل، ويعيد اخراع األبجدية 

اإلنسانية، وسينتر.
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ملف خاص

التحالفات الكردية.. 
خريطة مضطربة
ومحصلة واحدة

فريق التحقيقات في عنب بلدي 

عىل الرغم من فرادة التجربة الكردية يف 
سياق امللف السوري، مل يختلف شكل 
التحركات الكردية سواء عىل املستوى 

السيايس أو العسكري عن بقية أطراف 
الرصاع السوري، بل اشرك معها يف 

ضعف الخربة ورضورة االستجابة لحالة 
الصدمة التي شكلتها الثورة السورية، 

ورمبا تجاوزتها يف االرتباط بتحالفات 
بدت “متناقضة” يف كثري من األحيان، 
للدفع مبصالحها يف إطار حرب تجمع 

أطراًفا عدة عىل الساحة السورية.
لكن املختلف يف الحالة الكردية أن الحراك 
السيايس وحتى العسكري غالًبا ما ُوجه 

يف إطار أيديولوجي ضيق معتمد عىل 
نسخ تجارب األحزاب الكردية املشابهة 

يف الدول املجاورة، كا تم تفعيل 
التحالفات الكردية عىل أساس “املصلحة 

القومية”، وليس عىل “أساس وطني”.
ووفق ذلك خاض الكرد يف سوريا عقب 

الثورة مجموعة واسعة من التحالفات 
التي ميكن توزيعها وفق قطبي السياسة 
الكردية، املجلس الوطني الكردي، وحزب 

االتحاد الدميقراطي، إىل تحالفات 
عىل املستوى الكردي- الكردي، وأخرى 
عىل املستوى الوطني، ولعل التحالفات 

الخارجية )إقليمية ودولية( كانت 
األبرز واألكر تأثريًا يف السياق الكردي 

السيايس والعسكري.
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وكان اسـتقدام املقاتلـني الكـرد إىل عفرين 
رضورة فرضهـا رفـض الواليـات املتحـدة 
األمريكيـة رصاحـًة لدعـم املقاتلـني الكـرد 
ضمـن معركـة تقودهـا تركيـا، إضافة إىل 
“خيبـة األمـل” التـي تولـدت لـدى الكـرد 
بعـد رفض النظام السـوري دخـول عفرين 

“قسـد”. ملؤازرة 
اليـوم  الحـر”  “الجيـش  يتقـدم  وبينـام 
عفريـن،  منطقـة  يف  عـّدة  محـاور  عـى 
ويقـرب تدريجيًا مـن املدينـة ذات الغالبية 
الكرديـة، يـرى الكـرد اليـوم أنفسـهم يف 
األمريكيـون  يرفـض  “إبـادة”،  معركـة 
الحـرب  يف  سـابًقا  اسـتخدموهم  الذيـن 
منهـا،  انتشـالهم  الدولـة”  “تنظيـم  ضـد 
وميـرر النظـام عنارصهم عـر مناطقه إىل 

“املحرقـة”.
بشـكل  تعكـس  السـابقة  الصـورة  ولعـل 
جـي تاريًخـا طويـًا للكـرد مـع خيبـات 
األمـل، تجعـل الكـرد مـراًرا بعيديـن عـن 
تحقيق مشـاريعهم السياسـية القامئة عى 

أسـاس قومـي.
السـيايس  العمـل  تاريـخ  إىل  وبالعـودة 
للكـرد، ميكن القـول إنهم واجهـوا، كحركة 
سياسـية مناوئـة يف الغالب لنظـام البعث، 
البحـث  كبـرًا حرهـم يف خانـة  قمًعـا 
عـن حقـوق املواطنـة، وغالبًـا مـا خرجـوا 
بتنـازالت أكر مـن املناورات السياسـية مع 

السـوري. النظام 
ففـي عـام 1980 اسـتقطب حافـظ األسـد 
قائـد “حـزب العـامل الكردسـتاين”، عبـد 
لـه قواعـد تدريـب  اللـه أوجـان، ووفـر 
قضيـة  يف  تركيـا  عـى  الضغـط  بهـدف 
سـمح  وباملقابـل  الفـرات،  نهـر  منسـوب 
ببعـض الحريـة للحـركات الحزبيـة، ووفر 
للكـرد مسـاحة للدخـول إىل الرملـان فيام 
بعـد. ليكون مثـن عودة التفاهـامت الركية 
أوجـان،  عـن  التخـي  الحًقـا،  السـورية 

وتسـليمه لألتـراك بعـد نحـو 20 عاًما عى 
ملواجهـة  والعـودة  سـوريا،  يف  وجـوده 

األحـزاب الكرديـة مبزيـد مـن القمـع.
عقـب الثـورة السـورية، ورغـم مـا توفـر 
للحركـة السياسـية الكردية املنهكـة داخليًا 
األحـام  لتحويـل  تاريخيـة  فرصـة  مـن 
عـدة  عقبـات  بـرزت  واقـع،  إىل  القوميـة 
التـرذم  يف  أبرزهـا  تجسـد  أمامهـا، 
الداخـي وصعوبة تشـكيل تحالـف كردي 

عسـكريًا.  أو  سياسـيًا  موحـد 
وكان لفشـل اتفاقيـات )هولـر1، هولر2، 
دهـوك( أثـر كبر يف توسـيع املسـافة بني 
يف  املنخـرط  الكـردي  الوطنـي  املجلـس 
السـورية  السياسـية  املعارضـة  صفـوف 
العـراق،  كردسـتان  إقليـم  مـن  واملقـرب 
وحـزب االتحـاد الدميقراطي، شـقيق حزب 
العامل الكردسـتاين، الذي يـدور يف الفلك 

اإليـراين.
املعارضـة  مـع  التحالـف  اقتـر  فيـام 
السـورية عـى املجلـس الوطنـي الكردي، 
والذي انخـرط الحًقا يف صفـوف االئتاف 
السـوري لقـوى الثـورة واملعارضـة وفـق 
أمـا حـزب  حسـابات سياسـية وإقليميـة، 
االتحـاد فاضطر إىل الخـوض يف تحالفات 
مضطربـة ومؤقتـة مـع جهـات محسـوبة 
التنسـيق  هيئـة  مثـل  املعارضـة،  عـى 
الوطنية وتيـار “قمح” )الـذي يقوده هيثم 
املنـاع(، ومـن ثـم “تيـار الغـد السـوري” 

)يرأسـه أحمـد الجربـا(.

الواليات المتحدة.. الحليف األقرب
2012 متكـن حـزب “االتحـاد  منـذ عـام 
الدميقراطـي” مـن فـرض سـيطرته عـى 
الكـرد يف سـوريا، ودفـع  تركـز  مناطـق 
باملجلـس الوطنـي الكـردي خـارج حـدود 
الخريطـة السياسـية الكرديـة، كـام متكن 
الحـزب مـن اسـتقطاب الدعـم األمريـي 

لــ “قـوات سـوريا الدميقراطيـة”، ومنح 
السـتخدام  واسـًعا  مجـااًل  األمريكيـني 
مقاتليـه واألرايض التـي يسـيطر عليها يف 
إطـار “منفعـة متبادلـة” بـني الطرفـني.

كـام عقـد التحالـف الـدويل الـذي تقوده 
أمريـًكا تحالًفـا عسـكريًا وثيًقا مـع “قوات 
حـرب  إطـار  يف  الدميقراطيـة”،  سـوريا 
ذات صيـت دويل ضـد التنظيـم “األخطـر 
يف العـامل”، وعكـف عـى تزويـد املقاتلني 

الكـرد باألسـلحة والعتـاد، وتوفـر الغطاء 
وتوسـيع  العسـكرية،  لعملياتهـم  الجـوي 
مناطـق سـيطرتهم، التـي أصبحت بشـكل 
يف  األمريـي  النفـوذ  “مناطـق  بآخـر  أو 

.” سوريا
وعى الرغـم من كل ذلك، مل تبـذل الواليات 
املتحـدة جهـًدا يف تحسـني صـورة الكـرد 
منصـات  مـن  أي  إىل  دفعهـم  أو  دوليًـا، 
أسـتانة  أو  جنيـف  يف  سـواء  التفـاوض، 
أو سـوتي. كـام عـرت عـن رفضهـا أي 
مناطـق شـبه  أو  الـذايت  للحكـم  مناطـق 
مسـتقلة يف سـوريا، عقـب إعـان حـزب 
يف  للفيدراليـة  الدميقراطـي”  “االتحـاد 
شـاميل وشـامل رشقـي سـوريا، وأبـدت 
رفضهـا ألي فيدراليـة يتـم التوصـل إليهـا 
دون االسـتناد إىل مفاوضـات تضـم جميع 

السـورية. األطـراف 

النظام وروسيا.. شبه الحليف 
 )PYD( الدميقراطـي”  “االتحـاد  حـاول 
منـذ نشـأته أن يظهـر عـى أنـه “طـرف 
ثالـث” أي “ال معارضـة وال نظـام”، إال أنه 
خـال األعـوام الخمسـة املاضية بـدا أقرب 
والتنسـيق  التفاهـم  إىل  بالنظـر  للنظـام 
األمنـي واالقتصادي والتحركات العسـكرية 

املتناغمـة.
النظـام  مؤسسـات  بعـض  تـزال  فـا 
موجـودة يف محافظـة الحسـكة إىل جانب 
عـن  فضـًا  الذاتيـة،  اإلدارة  مؤسسـات 
انتشـار عنارص من قوات األسـد وميليشـيا 
“الدفاع الوطني” يف الحسـكة والقامشـي 
دون أن يكـون هنـاك صـدام مـع "قـوات 
سـوريا الدميقراطيـة" وقـوات “أسـايش” 
)األمـن الداخـي التابعـة لـإدارة الذاتية(، 
إضافـة إىل عقـد حـزب “البعـث العـريب 
يف  قطريـة  مؤمتـرات  عـدة  االشـرايك” 

الحسـكة خـال األعـوام الفائتـة.

وكان  التنسـيق،  هـذا  الحـزب  ينكـر  وال 
الرئاسـة  مستشـار  ديبـو،  سـيهانوك 
بلـدي  لعنـب  قـال  للحـزب،  املشـركة 
يف لقـاء سـابق “إن تعامـل الحـزب مـع 
املؤسسـات املوجـودة يف الحسـكة يـأيت 
يف إطـار الحفاظ عـى مصالح السـكان، 
الـذي  القامشـي  مطـار  أن  إىل  مشـرًا 
يسـيطر عليـه النظام السـوري هـو منفذ 

للمدينـة”. مهـم 
حاميـة  “وحـدات  خاضـت  باملقابـل 
املسـتوى  عـى  )الكرديـة(  الشـعب” 
مـع  املعـارك  مـن  الكثـر  العسـكري 
قـوات “درع الفـرات”، وتنظيـم “الدولـة 
تلـك  مـن  الكثـر  وكانـت  اإلسـامية”، 
املعـارك تتيـح للنظـام التقدم والسـيطرة 
تسـليم  تـم  فيـام  جديـدة،  أراٍض  عـى 
اتفاقيات  مناطق أخـرى للنظـام مبوجـب 
يف  حـدث  كـام  روسـيا  رعتهـا  رسـمية 
عـى  الـروس  دور  يقتـر  ومل  منبـج. 
التنسـيق بـني النظـام و"الوحـدات"، بل 
تجـاوز ذلـك إىل نـر قواعـد عسـكرية 
اسـتخدمتها  عفريـن،  مدينـة  يف  مؤقتـة 
التفاقـات  مراقبـة  كنقـاط  موسـكو 
“خفـض التصعيـد”، وقالـت إنهـا فـرع 

املصالحـة.  ملركـز 
ولكـن رغم هـذا التحالـف الهـش مل تخف 
موسـكو يوًما هواجسـها من “قوات سوريا 
الدميقراطيـة” كجيـب أمريـي متنقـل، إذ 
اشـركت عـى غـر العـادة مـع الواليـات 
املتحـدة األمريكيـة يف التأكيـد عـى وحدة 
مشـاريع  أي  ورفـض  السـورية  األرايض 
ذاتيـة تخل بتلـك الوحدة، ليتبـدى فيام بعد 
هشاشـة هـذا التحالـف أكـر يف التقـارب 
الـريك- الـرويس، والـذي كانـت بدايتـه 
عـن حـزب  الغطـاء  ورفـع  التضحيـة  يف 
االتحـاد الدميقراطي يف غـرب الفرات، بعد 
أن اسـتخدمته يف سـياق تطويـع الرؤيـة 

جندي روسي في منطقة عفرين- 1 أيار  2017 )الوحدات الكردية(

التحالفات الكردية..
خريطة مضطربة ومحصلة واحدة

إقليم كردستان 
بالنسبة لنا، هو عبارة 

عن جار يربط بيننا 
حدود مشتركة 

وعالقات ومصالح 
مشتركة، كما تركيا 

التي تربط بيننا وبينها 
عالقات وجغرافيا 

مشتركة. ونحن 
نسعى لتكون لدينا 
أفضل العالقات مع 

الدول اإلقليمية

بعد مرور أكثر من شهر 
على بدء معركة عفرين، 

التي تقودها تركيا 
بمشاركة عناصر من 

الجيش الحر للتقدم على 
حساب “قوات سوريا 
الديمقراطية” )الجناح 

العسكري لحزب االتحاد 
الديمقراطي( شمالي 

حلب، اضطرت القوات إلى 
استقدام أكثر من 1700 
مقاتل من جبهات شرقي 

سوريا، حيث ما تزال جيوب 
تنظيم “الدولة اإلسالمية” 
تحاول التحرك من جديد، 
مع زحف متواصل للنظام 

السوري في ريفي دير 
الزور والرقة.
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التحالفات الكردية..
خريطة مضطربة ومحصلة واحدة

بعـد أشـهر قليلـة عـىل اإلعـان عـن 
يف  الـدويل  التحالـف  عمليـات  بـدء 
املتحـدة  الواليـات  بقيـادة  سـوريا 
األمريكيـة عـام 2014، أعلنـت األخرية 
أنهـا التقـت أفراًدا مـن حـزب “االتحاد 
حايـة  و”وحـدات  الدميقراطـي” 
التنسـيق  بهـدف  )الكرديـة(  الشـعب” 
عمليـات  بعدهـا  لتبـدأ  العسـكري، 
بـن  العسـكري  والتنسـيق  التدريـب 
الطرفـن، والتـي تطورت فيـا بعد إىل 

العسـكري. واإلمـداد  التسـليح 
بـه  حظيـت  الـذي  الدعـم  ونتيجـة 
خـوض  مـن  متكنـت  "الوحـدات"، 
معـارك عـدة يف إطـار محاربـة تنظيم 
“الدولـة اإلسـامية”، سـيطرت خالها 
عـىل عـدد مـن املـدن املهمة مثـل عن 
العـرب )كوبـاين( مطلـع عـام 2015، 
الحـدود  قـرب  أبيـض  تـل  مدينـة  ثـم 
الركيـة، ومدينـة الرقة العـام املايض.

وتشـري تقارير أمريكية إىل أن الواليات 
املتحـدة دفعت مليـارات الـدوالت لدعم 
وتسـليح املقاتلن الكـرد، ووفق تقرير 
صادر عـن صحيفة “فوريـن بوليي” 
فـإن   ،2017 أيلـول  يف  األمريكيـة 

لـرشاء  دوالر  مليـاري  دفعـت  أمريـكا 
أوروبـا  دول  مـن  سـوفيتية  أسـلحة 

الرشقيـة، وزودت "الوحـدات" بهـا.
كـا خصصـت وزارة الدفـاع األمريكية 
300 مليـون دوالر مـن ميزانيـة عـام 
2019 لتدريـب وتجهيز “قوات سـوريا 
الدميقراطيـة”، التـي يشـكل املقاتلون 
الكـرد عمودهـا الفقـري، فيـا رصدت 
دوالر  مليـون   500 مبلـغ  الـوزارة 
“قـوات  ميليشـيا  وتجهيـز  لتدريـب 

.2018 لعـام  الدميقراطيـة”  سـوريا 
املتحـدة  الواليـات  أسسـت  باملقابـل 
15 قاعـدة  األمريكيـة مـا يزيـد عـىل 
سـوريا،  رشقـي  عسـكريًا  وموقًعـا 
مـا جعـل الحديـث يـدور عـن تحويـل 
محافظـات الحسـكة وديـر الـزور إىل 
مناطق نفـوذ أمريي يف سـوريا عىل 

البعيـد. املـدى 
التحـركات  تكـن  مل  املقابـل،  يف 
األمريكيـة مريحـة بشـكل عـام لركيا 
التـي أبـدت تخوفها مـراًرا من تسـليح 
الكـرد، وحركـت ملواجهتهـم  املقاتلـن 
عمليـات عسـكرية عـدة )درع الفرات، 

الزيتـون(. غصـن 

الدعم األمريكي للكرد..
غطاء عسكري يمهد لنفوذ 

على األرض

تشرين األول 2015:
روسيا تقول إنها مستعدة 

للتعاون مع الكرد في 
سوريا لمحاربة تنظيم “الدولة 

اإلسالمية”.

كانون الثاني 2016:
منظمات حقوقية سورية 

تقول إن روسيا أرسلت جنوًدا 
ومهندسين إلى المطار الدولي 

في مدينة القامشلي بريف 
الحسكة.

شباط 2016:
افتتاح ممثلية لحزب االتحاد 

الديمقراطي في موسكو بهدف 
“تعزيز العالقات بين الشعب 

الكردي وروسيا”.

آذار 2016:
روسيا تنضم إلى الدول الرافضة 

لخطوة الميليشيات الكردية 
بإعالن “النظام الفيدرالي” في 

سوريا بشكل أحادي.

أيار 2016:
الرئيس الروسي، فالديمير بوتين، 

يقول إن “موسكو ال تنشغل 
بالمسألة الكردية في سوريا، 

وليست من شأن الحكومة 
الروسية”.

آب 2016:
اجتماع بين وفدي “وحدات 
حماية الشعب" )الكردية( 

والنظام السوري بمبادرة روسية 
داخل قاعدة حميميم في 

محافظة الالذقية.

شباط 2017: 
روسيا تدعو لوفد موحد 

للمعارضة السورية وإشراك الكرد 
في “جنيف”.

آذار 2017:
روسيا تنشر قوات لها بمنطقة 
عفرين الخاضعة لقوات سوريا 

الديمقراطية لمنع أي صدام بين 
األخيرة وتركيا.

أيار 2017:
 بوتين: روسيا ال ترى داعًيا 

لتسليح "الوحدات" في سوريا، 
وسنواصل التعاون معهم.

كانون األول 2017:
“قوات سوريا الديمقراطية” 
تتقدم في الضفة الشرقية 

للفرات بتنسيق جوي ولوجستي 
من خالل غرفة عمليات مشتركة 
مع الجيش الروسي في دير الزور.

كانون الثاني 2018:
روسيا تسحب عناصرها من 

مدينة عفرين في ريف حلب 
الشمالي، بعد اإلعالن عن عملية 

تركية في المنطقة.

محطات في عالقة حزب 
االتحاد الديمقراطي مع 

روسيا 

المجلس الوطني يحتفل بذكرى ميالد مصطفى البرزاني )صدى الواقع السوري(

الروسـية  الرؤيـة  إىل  ومقاربتهـا  الركيـة 
يف الحـل بسـوريا، لتكـون عمليـة عفريـن 
القواعـد الروسـية مـن املدينـة  وانسـحاب 
قبيـل املعركـة أوىل النتائج املبـارشة لتقارب 

موسـكو وأنقـرة عـى حسـاب الكرد. 

تركيا و”الوطني الكردي”.. عالقة 
متعدية

تجمع تركيـا وحزب “االتحـاد الدميقراطي” 
عاقـة قامئة عى العـداء املتبـادل، إذ تعتر 
“العـامل  لحـزب  امتـداًدا   ”PYD“ تركيـا 
الكردسـتاين” املصنـف يف لوائـح اإلرهاب 
الركيـة، ويـرى أنصـار الحـزب أن تركيـا 
حـرب  وتشـن  الكـرد  إبـادة  تسـتهدف 

“تطهـر عرقـي” عليهـم.
أمـا املجلـس الوطنـي الكـردي الـذي يتخذ 
مـن تركيا أرًضا ملكاتبه ونشـاطه السـيايس، 
أن  تسـتدعي  “الجـوار”  عاقـات  أن  يـرى 
يكـون هنـاك قـدر مـن التنسـيق يف إطـار 
املصالـح املتبادلـة. ويتبـع املجلـس الوطني 
الكـردي يف سياسـته نهـج حكومـة إقليـم 
كردسـتان العـراق يف التقـارب مـع تركيـا، 
وهـو املجـال الذي أسـهم بتوسـيع الخاف 
بـني املجلـس وحـزب االتحـاد الدميقراطي.
ويشـر حواس خليل، ممثـل املجلس الوطني 
املعـارض،  الوطنـي  االئتـاف  يف  الكـردي 
إىل أن “العاقـة التـي تربـط املجلـس مـع 
إقليـم كردسـتان العـراق وتركيـا قامئـة عى 

الجغرافيـا والعاقـات االجتامعيـة”.
ويضيـف خليـل يف لقـاء مع عنـب بلدي أن 
“إقليـم كردسـتان بالنسـبة لنـا، باإلضافـة 
للمشـركات التاريخيـة واللغويـة، هو عبارة 
مشـركة  حـدود  بيننـا  تربـط  جـار  عـن 
وعاقـات ومصالـح مشـركة، كـام تركيـا 
التـي تربط بيننـا وبينها عاقـات وجغرافيا 
مشـركة، ونحن نسـعى لتكـون لدينا أفضل 

العاقـات مـع الـدول اإلقليمية”.

يشـكل مطلـب الفيدراليـة، كشـكل للحكم يف 
تصـورات الطرفـني الكرديـني األبرز، املسـعى 
األكـر إلحاًحـا مـن وجهة نظـر الكـرد، إال أن 
هـذا املطلـب مل يجـد ترحيبًـا مـن أي حليـف 

سـواء إقليمـي أو دويل.
عـى الصعيـد الكـردي- الكـردي أيًضا، شـكل 
اختـاف الرؤيـة حيـال الفيدراليـة بـني حـزب 
الوطنـي  واملجلـس  الدميقراطـي”،  “االتحـاد 
الكـردي، حجـرة عـرة يف طريـق التفاهـم بني 
لشـكل  تصوراتهـام  يبنيـان  اللذيـن  الطرفـني 
الدولة عى أسـاس تصورات أيديولوجية متباينة 
ومرتبطـة بحلفائهام الكـرد يف الـدول املجاورة.

للدراسـات  مركـز عمـران  الباحـث يف  ويشـر 
االسـراتيجية، ساشـا العلـو، يف لقـاء مـع عنب 
بلـدي، إىل أن “املجلس الوطني الكـردي يبدو أكر 
تشـددًا يف مطلـب الفيدرالية، من حيـث مطالبته 
بفدرالية قومية للكرد فقـط عى الطريقة العراقية، 
يف حـني يطالـب حـزب االتحـاد الدميقراطـي 
بفدرالية مكونات، تشـمل املكونات التي تعيش يف 

املناطـق الكرديـة كافة”.
عاقـة  إن  القـول  “ميكـن  العلـو  ويضيـف 
أربيـل  مـع  تبعيـة  تكـن  مل  إن  املجلـس، 
العـراق،  كردسـتان  إقليـم  يف  )الـرزاين( 
فإنهـا النمـوذج الـذي يسـعى إىل اسـتلهامه 
كتجربـة وتطبيقـه يف سـوريا، وهذا مـا تدلل 
عليـه العديـد مـن املـؤرشات، مـروًرا بنشـأته 
وغطائـه السـيايس وتدريب قواتـه يف اإلقليم 

والدعم السـيايس ومسـودة الدسـتور املرسبة 
عـن املجلـس، والتـي تحـايك منـوذج إقليـم 
كردسـتان العـراق، إضافـة للعاقـات الجيـدة 
مـع تركيـا عـى غـرار عاقـة أربيـل، وعـى 
النقيـض مـن عاقـة بقيـة املكونـات الكردية 

مـع تركيـا”.
االتحـاد  حـزب  “شـعارات  أن  العلـو  ويـرى 
وطبيعـة  السياسـية  ورؤيتـه  الدميقراطـي 
تحالفاتـه وأيديولوجيته املسـتقاة من فكر عبد 
اللـه أوجان، تؤكـد العاقة التبعيـة بينه وبني 
حـزب العـامل الكردسـتان )PKK( يف قنديل، 
إضافـة إىل التقاريـر الدولية التـي تؤكد أن ما 
يزيـد عـى %30 مـن قياداته يف سـوريا هي 
أجنبيـة غر سـورية قادمة من جبـال قنديل”.

ويلفـت العلو إىل أن “الخـاف والعداء العراقي 
بـني تيـار الـرزاين يف أربيل وحـزب العامل 
الكردسـتاين، ينعكـس بالـرورة عـى كـرد 
سـوريا، بشـكل حالة االنقسـام التي شهدناها 
والعـداء عـى األرض بـني املجلـس الوطنـي 
الكـردي وحـزب االتحـاد الدميقراطـي، وهـو 
األمـر ذاتـه الـذي يحـدد تحالفـات الطرفـني 
الخارجيـة، إذ يـدور املجلـس الوطنـي الكردي 
يف الفلـك الـريك، ويـدور فيـه أيًضـا حليفه 
 )PYD( الـرزاين يف العـراق، يف حـني يُعتر
وحزبـه األم )PKK( أقـرب إىل تيـار الطالباين 
يـدوران يف  الطرفـني  أن  بحكـم  العـراق  يف 

اإليـراين”. الفلك 

التحالفات اإلقليمية وتوسيع 
الشرخ الكردي- الكردي
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أجـرت جريـدة عنـب بلدي اسـتطاًعا 
اإللكـروين  موقعهـا  عـرب  للـرأي 
إثـر  رأيهـم  عـن  الجمهـور  لسـؤال 
التحالفـات الدوليـة واإلقليميـة عـىل 
القضيـة الكرديـة، ووزن األكـراد يف 

سـوريا.
نحـو  الـرأي  اسـتطاع  يف  وشـارك 
%65 منهم أن  600 شـخص، واعتـرب 
هـذه التحالفـات أثّرت بشـكل سـلبي 
أن  منهـم   15% ووجـد  الكـرد،  عـىل 
التحالفـات الدوليـة واإلقليميـة تركت 
أثـًرا إيجابًيـا عـىل القضيـة الكردية.

يف  املشـاركن  مـن   20% آثـر  فيـا 

رأي  تقديـم  عـدم  الـرأي  اسـتطاع 
أعـرف”. “ال  بــ  وصوتـوا  واضـح، 

املســتخدمون عــربوا عــن آرائهــم 
التعليقــات  عــرب  مفصــل  بشــكل 
ــب  ــتطاع، وكت ــور االس ــىل منش ع
“التحالفــات  حســن  أبــو  أحمــد 
األحــزاب  مــن  جعلــت  الدوليــة 
أجــل  مــن  لهــا  خدًمــا  الكرديــة 
واملصالــح  املــآرب  تحقيــق 
أجــل  مــن  وليــس  للتحالفــات، 
ــة”. ــة الكردي ــدف القضي ــق ه تحقي

أمـا مجـد صـايف فاعتـرب أن “ لعبـة 
أمريـكا  مـع  التحالـف  يف  الكـرد 

أخطـأوا  لكنهـم  جيـدة،  كانـت 
السـورية،  الثـورة  عـن  تخلـوا  حـن 
وأظهـروا للشـعب السـوري رغبتهـم 
تأثـري  لـه  األمـر  باالسـتقال، وهـذا 

قضيتهـم”. عـىل  سـلبي 
إســاعيل  يوســف  بشــري  وأكّــد 
الكــربى  اإلقليميــة  “القــوى  أن 
ــعوب  ــدره الش ــا مبق ــب دامئً تتاع
ملصالحهــا  وتســتغلها  الضعيفــة، 
فيدفــع الشــعب الثمــن”، وأشــار 
ــك  ــرصي إىل أن تل ــي م ــد مريع محم
التحالفــات أثــرت ســلًبا عــىل الكــرد 

واملســتقبل”. الحــارض  “يف 

65% بشكل سلبي

بشكل إيجابي

ال أعلم

 كيف اثرت التحالفات الدولية 
واإلقليمية للكرد على القضية 

الكردية في سوريا؟

15%

20%

استطالع رأي: 

التحالفات أضّرت بالكرد السوريين

أبرز المواقع األمريكية في مناطق سيطرة القوات الكردية

لماذا فشل 
الكرد في 

استغالل الدعم 
األمريكي؟

بعـد مـرور أربعـة أعـوام عـى تشـكيل التحالف 
الـدويل، ومـا تبعه مـن تعاون مـع الكـرد أدى إىل 
تلويـن جزء كبر مـن الخريطـة امليدانية السـورية 
سـوريا  “قـوات  أن  يبـدو  ال  األصفـر،  باللـون 
مبناطـق  االحتفـاظ  عـى  قـادرة  الدميقراطيـة” 

سـيطرتها اليـوم.
فمـع ترجيح إمكانية سـيطرة النظام السـوري عى 
مدينـة الرقة وفـق توافقات دولية، وتقـدم العمليات 
التـي تقودهـا تركيـا يف محيـط مدينـة عفريـن، 
وتلويحهـا بالتوجه إىل مناطـق أخرى بعدها كمنبج 
وتـل أبيـض والقامشـي، يسـتمر املوقـف الكردي 
بالراجع، وسـط حديـث أمريي عن توقـف الدعم 

لـ “قـوات سـوريا الدميقراطية”.
ويـرى الباحـث الكـردي سـامي داوود أن “أمريكا 
تتعامـل مـع كل قضيـة بناًء عـى مـا تتضمنه من 
منفعـة لسياسـاتها الخارجيـة، كـام أنهـا تنظـر 
إىل القـوى املحليـة وظائفيًـا، مبعنـى إمكانيـة كل 
قـوة عـى القيـام بوظائف منسـجمة مـع التوجه 

األمريـي”. 
ويضيـف داوود يف لقـاء مـع عنب بلـدي “مل تفلح 
القيـادة الكرديـة يف توظيـف التوجـه األمريـي 
ملصلحتهـا بـداًل مـن أن تكـون هي موظفـة لخدمة 
املصلحة األمريكيـة، ومن جهة أخـرى أهمل االتحاد 

الدميقراطـي التوجـه األوريب واألطـر املؤسسـاتية 
الحقوقيـة التـي ميكـن مـن خالها كسـب حامية 

دوليـة ورشعيـة قانونية”. 
فيـام يشـر الكاتـب الصحفـي الكـردي شـورش 
درويـش إىل أن “العـداء الـريك لحـزب االتحـاد 
إقـدام األمريكيـني عـى  الدميقراطـي حـال دون 
خطـوة الدعـم السـيايس للكـرد، والتـي قـد تودي 
بالعاقـة الركيـة- األمريكيـة إىل مـكان ال يـرس 

الجانبـني”.
ويتابـع درويـش “حافظـت أمريـكا عـى حليفها 
الجديـد )الكـرد( عـر اسـتمرار اإلمداد العسـكري 
يف املنطقـة املعروفـة بــ )رشق الفـرات(، يف حني 
حافظـت عـى عاقتها مع تركيـا عر عـدم مؤازرة 

مـروع االتحـاد الدميقراطي السـيايس”.

الخيار الوحيد
عـى الرغم مـن توظيف أمريـكا للكـرد يف الحرب 
عـى تنظيـم “الدولة اإلسـامية”، فإن الكـرد كانوا 
أداة يف  مـن مجـرد  أكـر  يكونـوا  أن  يطمحـون 
مكافحـة اإلرهـاب، األمر الـذي يتجـى يف الحديث 
عـن “دولـة روج آفـا”، واملسـاعي لتوسـيع مناطق 

نفوذهـم يف أراض غـر كرديـة.
لكن الكاتب شـورش درويش، يرى أن “كرد سـوريا 

مل ميلكـوا الكثر مـن الخيـارات، ومل يكـن أمامهم 
إال أن يتحالفـوا مـع التحالـف الـدويل، فالحمـات 
العسـكرية واملعـارك التي خاضهـا املقاتلـون كتًفا 
إىل كتـف مع قـوات التحالـف أمنـت مناطقهم من 

اإلرهاب”. خطـر 
ويؤكـد درويش “التفهم الكـردي” لصعوبة املوقف 
األمريـي، إذ “ال ميكن لـإدارة األمريكية التضحية 
بحليف وازن يف املنطقة ويف حلف شـامل األطلي 
)الناتـو(، كرمـى للمـروع الكـردي املتمثـل يف 
الفدراليـة”، مـع اإلشـارة إىل أن الكـرد “يأملون يف 
إقنـاع الواليات املتحـدة بأهمية الراكة العسـكرية 
سياسـية  رشاكـة  إىل  تحولهـا  ورضورة  القامئـة 

كذلك”.

التباس في تحديد العدو
يـرى الباحـث سـامي داوود أن مثة “التباًسـا كرديًا 
يف تحديـده لعـدوه، وكذلـك األمـر بالنسـبة إىل 
حليفه. لذلك يسـهل اسـتغال الكرد ضد بعضهم”.

ويضيـف داوود “مـا املصلحـة الكرديـة بالنسـبة 
إىل القـوى اإلقليميـة والدوليـة؟ ال يشء. ومـن هو 
الحليـف اإلقليمـي؟ هو عـدو يف الجوهـر للقضية 
الكرديـة. إذ ميكن للحليـف اإلقليمي لطـرف كردي 

أن يكـون عـدًوا لطـرف كـردي آخر”.

املتحـدة  الواليـات  أنشـأت  الرميـان:   .1
يف  الرميـان  مدينـة  رشقـي  جنـوب 
الحسـكة، أول قاعـدة جويـة لهـا داخـل 
سـوريا، يف تريـن الثـاين 2015، بعـد 
أن حولـت مطـار “أبـو حجـر” الزراعـي 
إىل مطار عسـكري، مسـتقدمًة مروحيات 
ضـد  عملياتهـا  لتنسـيق  أوىل  كخطـوة 
اإلسـامية” يف سـوريا  “الدولـة  تنظيـم 
والعـراق، وجّهزت الواليـات املتحدة املطار 
بفنيـني، ووسـعت مدرجاته ليصـل طولها 

2500 مـر، وفـق مراقبـني. إىل 

2. قاعـدة خراب عشـق: أنشـأتها الواليات 
املتحـدة األمريكيـة قـرب مدينـة كوبـاين 
)عـني العـرب( يف ريـف حلب الشـاميل، 
وعـى مسـافة 90 كيلومرًا شـاميل مدينة 
الرقـة التـي تسـيطر عليها “قوات سـوريا 
الدميقراطيـة” )قسـد(، وتبعـد قرابـة 35 
كيلومـرًا عـن الحـدود الركيـة، ويوجـد 

فيهـا أكـر مـن 300 جنـدي أمريي.
وهـي عبـارة عـن مطـار يضـم طائـرات 
حربية ومركزًا عسـكريًا للدعم اللوجسـتي، 
وقـال الفريـق أول يف القـوات األمريكية، 

 ،2017 نيسـان  إفرهـارت، يف  كارلتـون 
إن املطـار “سـيلعب دوًرا مهـاًم يف نقـل 

املسـتلزمات واملعـدات واألفـراد”.
3. عـني عيـى: تعـد مـن كـرى القواعد 
الشـامل  يف  األمريكيـة  العسـكرية 
السـوري، تبعـد حـوايل 55 كيلومـرًا عن 
مدينـة الرقـة، ويعمل فيها 200 عسـكري 

أمريـي. 
4. تـل بيـدر: موقـع عسـكري يبعـد عـن 
مدينـة الحسـكة نحـو 35 كيلومـرًا، ووفق 
وكالـة “األناضـول”، يحتضن املوقـع 100 

عنـر مـن القـوات الخاصـة األمريكية تم 
نرهم يف إطـار محاربة تنظيـم “الدولة”. 
ويشـر تقريـر ملركز “الـرق للدراسـات” 
أن املوقـع يضـم مدرًجـا لهبـوط املروحيات 
العسـكرية، ويتـم فيـه تدريب القـوات غر 
العسـكرية، ونرت الواليـات املتحدة نرت 

800 جنـدي يف هـذا املوقع. 
جنـويب  عسـكري  موقـع  الشـدادي:   .5
 150 نحـو  فيـه  ويوجـد  الحسـكة، 
مقاتـًا مـن القـوات الخاصـة األمريكيـة 
سـوريا  “قـوات  عمليـات  دعـم  بهـدف 

“الدولـة”. تنظيـم  ضـد  الدميقراطيـة” 
6. رصيـن: موقع عسـكري يف مدينة رصين 
شـامل غريب مدينة عني العـرب يف محافظة 
حلـب، وهـو معـد عـى أسـاس اسـتخدامه 

السـتقبال طائرات الشـحن العسكرية.
7. تـل تامـر: موقع عسـكري قـرب مدينة 
منبـج يف منطقـة تـل تامـر الزراعية عى 
الحـدود السـورية- الركيـة، ويعمـل فيه 
عدد غـر محدد لعسـكريني مـن التحالف 
الدويل املناهـض لتنظيـم “الدولة” والذي 

تقـوده الواليـات املتحدة.

خراب عشقالرميالن

عين عيسى

تل بيدر

صرينالشدادي

أبرز المواقع األمريكية شمالي سوريا - )عنب بلدي(
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عنب بلدي - محمد حمص 

"العفـو  ملنظمـة  تقريـر  وبحسـب 
الدوليـة"، يف 24 مـن شـباط املـايض، 
شـخص  ألـف   419 نحـو  أصـل  فمـن 
نحـو  يوجـد  سـوريا،  يف  محارصيـن 
400 ألـف محارصيـن مـن قبـل القوات 

الرقيـة. الغوطـة  يف  الحكوميـة 
ويبدأ الحصـار مبنع إدخال املـواد الغذائية 
خاصـة، األمـر الـذي يـؤدي إىل التضخم 
ويرفـع أسـعار السـلع املتداولـة يوميًا، ما 

يعـود بالنفـع عى تجـار محليني.

بقيـت السـيطرة االقتصاديـة عـى معر 
مخيـم الوافديـن يف الفـرة املمتـدة بني 
هجـوم  بدايـة  حتـى   2014 منتصـف 
الغوطـة  عـى  األخـر  األسـد  قـوات 
الرقية، يف شـباط املايض، بيـد التاجر 
محيـي الديـن x صاحـب رشكـة املراعي 
أيًضـا  يتحكـم  كان  الـذي  الدمشـقية، 
بإدخـال الغذائيـات إىل مدينـة التل عر 

حاجـز طيبـة.
 2011 عـام  قبـل  ميتلـك  كان  التاجـر 
مزرعة صغـرة لألبقار، ويصـّدر إنتاجه 
إىل دمشـق، أمـا اآلن فلديه مـا يزيد عى 
ألـف رأس ويسـّوق إنتاجـه يف العاصمة 
وخـارج سـوريا، عدا مشـاريع أخرى يف 

وخارجها. الغوطـة 
التجـارة  كليـة  يف  املنفـوش  درس 
واالقتصـاد بجامعـة دمشـق، ويبلـغ من 
العمـر 44 عاًمـا، وتقـدر القـوة العاملة 
يف مصنـع املراعـي الدمشـقية لأللبـان 
واألجبـان بنحـو 1500 عامـل، بحسـب 

معلومـات عنـب بلـدي.
مـع  معـروف  كتاجـر  املنفـوش  بـرز 
بدايـة حصـار الغوطة، وعقـد صفقات 
مـع ضبـاط يف قـوات األسـد، وبلغـت 
أربـاح آخـر اتفاقية وقعـت يف ترين 
الثـاين 2017، نحـو 20 مليـون دوالر 
إدخـال  أتـاوات عـى  تدفـع  أمريـي، 
املنطقـة  إىل  غذائيـة  وسـلع  بضائـع 

املحـارصة.
وبلغـت قيمة األتاوة )الرسـوم( عى الكيلو 
غـرام الواحد مـن املواد الداخلـة عر املعر 
ألفـي لرة سـورية تعود إىل النظـام، األمر 

الذي أدى إىل ارتفاع األسـعار.
وينافـس املنفوش بهذه الصفقـات حاليًا 
تجـار ليسـوا أقـل قيمـة منـه، فالتاجـر 
باسـم  الرقيـة  الغوطـة  يف  املعـروف 
"عبـد الدايـم" من مدينـة دومـا، والذي 
شـكل حرًسـا شـخصيًا مؤلًفـا مـن 25 
مسـلًحا عـى األقل، بعـد حادثـة هجوم 
أهـايل من مدينـة دوما عى مسـتودعاته 
وتفريغهـا عقب حصـار خانـق أنهكهم، 

عـام 2015.
آخـر  وتاجـر  الدايـم"  "عبـد  تشـارك 
يعـرف بــ "الوزيـر" يف مدينـة دومـا 
للدخـول مبنافسـة املنفـوش والسـيطرة 
عـى معـر املخيـم، ومتكنـا من كسـب 
املناقصـة قبـل األخرة منتصـف 2017، 
مل  للمعـر  التجـاري  احتكارهـام  أن  إال 
يسـتمر أكر من شـهرين، لتعـود األمور 
بيـد محيـي الديـن املنفـوش كـام كانت.

درويش يتحكم بمعبر استراتيجي 
تحـت  أدرجـت  التـي  األسـامء  ومـن 
مصطلـح "تجار الحـرب"، عضو مجلس 
الشـعب السـابق أحمـد درويـش، الـذي 
يف  دايل  أبـو  قريـة  عـى  يـرف  كان 
ريـف حـامة الشـاميل الرقـي، والتـي 
كانـت مبثابـة "منطقـة حـرة" مملـوءة 
بالبضائـع تسـتفيد منها مختلـف القوى 
عـى األرض واملتمثلة باملعارضة املسـلحة 

األسـد. وقوات 
ويعـد طريق حـامة- أبـو دايل- املناطق 
املحررة، رشيـان حياة للتجـار واملهربني 
معـر  إىل  وتحـول  سـواء،  حـد  عـى 
للتبـادل التجـاري بني مناطـق املعارضة 
يف إدلـب وريفهـا وريف حامة الشـاميل 

والغـريب وبـني مناطـق النظام.
املعارضـة  مناطـق  مـن  تدخـل  وكانـت 
املـواد الغذائيـة يف حـني يقابلهـا دخول 
املحروقـات مـن جهـة مناطـق النظـام، 
إضافـة إىل تهّريب املواطنـني من مناطق 
سـيطرة النظـام وإيصالهـم إىل املناطق 
املحررة شـامل سـوريا، مقابـل مبالغ قد 
تفـوق ثاثـة آالف دوالر، وجميـع هـذه 
األعـامل تتـم تحـت إرشاف الشـيخ أحمد 

درويش.
درويـش مـن مواليـد أبـو دايل 1959، 
عـز"،  "بنـي  عشـرة  شـيخ  وهـو 
ويحمـل شـهادة ثانويـة فقـط، ونجـح 
يف  الشـعب  مجلـس  انتخابـات  يف 
العـامل  قطـاع  فئـة  عـن   ،2012 دورة 
والفاحـني، قبـل أن يجمـع حولـه عدًدا 
من العنـارص ويصبـح صاحب السـلطة 
العسـكرية يف املنطقة، ويتحكم بريان 

املعارضـة. ملناطـق  الحيـاة 
أربـاح درويـش واملبالـغ املاليـة ال ميكن 
تاجـر  قالـه  مـا  بحسـب  إحصاؤهـا، 
محروقـات رفض كشـف اسـمه، وأوضح 
يغـذي  كان  درويـش  أن  بلـدي  لعنـب 
املنطقـة الخاضعـة لسـيطرته والعنارص 
التابعـني لـه مـن واردات املعـر، وكان 
يحـدد لتجـار تابعـني لـه سـعر مبيـع 
املـواد لتجـار املناطـق املعارضـة )غـاز 
وبنزيـن ودخـان وسـاح( ويأخذ نسـبة 

مـن األربـاح منهـم.
لكن نفـوذ درويـش تراجع بعد سـيطرة 
"هيئـة تحريـر الشـام" عـى املنطقـة، 
يف تريـن الثـاين املـايض، قبـل عودة 
عليهـا وتوسـيع  األسـد  قـوات  سـيطرة 

نفوذهـا باملنطقـة.

سيغاتي.. عسكري- اقتصادي
الخاضـع  الشـاميل  حمـص  ريـف 
أيًضـا،  واملحـارص  املعارضـة  لسـيطرة 
بفعـل  متكنـت  أسـامء  مـن  يخـل  مل 
باهظـة  ثـروة  جمـع  مـن  الحصـار 
عـر التحكـم بأسـعار املـواد الغذائيـة 

املنطقـة. إىل  الداخلـة  واألساسـية 
معـر تجـاري يقـع يف ريـف حـامة 
الجامـع،  خربـة  قريـة  يف  الجنـويب 
نسـبة  أحمـد سـيغايت،  عليـه  يـرف 
حـامة  ريـف  يف  سـيغاتا  قريـة  إىل 
وهـو  مصيـاف  مدينـة  مـن  القريبـة 

منهـا. ينحـدر 
متكنـت  التـي  املعلومـات  وبحسـب 
عنـب بلـدي مـن الحصـول عليهـا، فإن 
تحـت  يعمـل  عاًمـا(،   30( سـيغايت، 
مظلـة املخابـرات الجوية، وهو مـن أبرز 
قادة ميليشـيات "صقـور الصحراء" يف 
املنطقة الوسـطى، والتي تخضـع لقيادة 
العميد يف قوات األسـد، سـهيل الحسـن 

امللقـب بــ ”النمر”.
مصـادر مطلعـة عـى حيـاة سـيغايت 
قالـت لعنـب بلـدي إنـه كان راعيًـا قبل 
الثـورة السـورية، ثـم قاتـل يف صفوف 
قـوات األسـد لعدة سـنوات عـى جبهات 
يف  وتحديـًدا  الشـاميل،  حـامة  ريـف 
املجـال  إىل  يتحـول  أن  قبـل  مـورك، 
عـى  السـيطرة  طريـق  عـن  التجـاري 
حمـص  ريـف  يف  التجاريـة  املعابـر 
مسـتغًا حواجـز عسـكرية تابعـة لـه.
ويبيـع سـيغايت املواد الغذائيـة من ريف 

حـامة الجنـويب إىل تجـار يف منطقـة 
الحولـة الذيـن يقومـون بدورهـم ببيعها 
يف بقيـة بلـدات ريف حمص الشـاميل.

وأكـدت مصـادر تجارية مـن داخل ريف 
حمص الشـاميل لعنب بلدي أن سـيغايت 
يأخـذ عـى كل سـيارة تدخـل إىل ريف 
حمـص مـن نـوع "كيـا" أو "هونـدا" 
مبلًغـا ال يقـل عـن مليـون لرة سـورية 
)تقريبًـا ألفـا دوالر أمريـي(، وكلام زاد 

حجـم السـيارة زاد املبلغ.
أسـامء  تظهـر  مل  أخـرى  مناطـق  ويف 
كبـرة، بـل كانـت حواجـز قوات األسـد 
الرئيـي  الاعـب  هـي  محيطهـا  يف 

بالسـوق.

"فرع فلسطين" للتجارة جنوبي دمشق
يفصـل حاجـز فـرع فلسـطني مناطـق 
سـيطرة املعارضـة يف يلـدا وببيـا عـن 
العاصمـة  النظـام يف  مناطـق سـيطرة 
مهمـة  تقتـر  ومل  دمشـق،  السـورية 
الحاجـز عـى الجانـب األمني فقـط، بل 
تعدت لتكـون مهمـة اقتصاديـة مبراقبة 
املنطقـة  إىل  الداخلـة  التجـار  سـيارات 

والخارجـة منهـا.
عبـدو زيتون ناشـط من املنطقـة ومطلع 
عـى حركـة املعـر، قـال لعنـب بلـدي 
إن النسـبة التـي يجنيهـا الحاجـز عـى 
البضائـع الداخلـة إىل املنطقـة وصلـت 
بحدهـا األقـى إىل %30 عـى الكيلـو 

الواحـد، بينـام تقـدر حاليًا بــ 10%.
باتـت  األسـعار  فـإن  زيتـون  وبحسـب 
قريبـة مـام هي عليـه يف دمشـق، ولكن 
الحاجـز ينـال حصتـه عـى كل سـيارة 

. خل تد
وعـى عكـس الغوطـة الرقيـة ال يوجد 
رؤوس  مـن  الكثـر  بـل  وحيـد،  تاجـر 
املـواد،  إدخـال  يسـتطيعون  األمـوال 
واملـوارد املاليـة تذهـب بشـكل أسـايس 

للحاجـز.
تحـت  الواقـع  األسـود  الحجـر  حـال 
اإلسـامية"  "الدولـة  تنظيـم  سـيطرة 
يف  الحـال  هـو  عـام  كثـرًا  تختلـف  ال 
إىل  البائعـون  يخـرج  إذ  ويلـدا  ببيـا 
دمشـق ويعملـون عـى إدخـال بضائـع 
إىل املنطقـة، ورغـم أن النسـبة املدفوعة 
لحواجـز النظـام غـر معروفـة بشـكل 
دقيـق، فهـي ال تختلـف كثرًا عن نسـبة 

حاجـز ببيـا.

اقتصاد

أسهمت سياسة الحصار التي تتبعها أطراف النزاع 
في سوريا، ببروز أسماء جديدة لتجار جمعوا ثروات 

كبيرة نتيجة تحكمهم بأسعار المواد الداخلة إلى 
المحاصرة. المناطق 

)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 575 شراء 570 دوالر أمريكي  مبيع 517 شراء 515

الغاز  2650 )للجرة(المازوت  180الذهب 18  14.915الذهب 21  17.400 األرز )ك(  500السكر )ك(  230البنزين  225

  ليرة تركية  مبيع 122 شراء 121 دوالر أمريكي  مبيع 467 شراء 465

قوافل مساعدات تابعة لألمم المتحدة على معبر مخيم الوافدين شرق الغوطة الشرقية - )انترنت(

المنفوش ليس الوحيد في الغوطة.. عبد الدايم والوزير ينافسان

تجار صنعهم الحصار  في سوريا

أبرز المناطق
المحاصرة
في سوريا

حياة سيغاتي قالت 
لعنب بلدي إنه كان 

راعًيا قبل الثورة 
السورية، ثم قاتل في 
صفوف قوات األسد 

لعدة سنوات على 
جبهات ريف حماة 

الشمالي، وتحديًدا في 
مورك، قبل أن يتحول 

إلى المجال التجاري عن 
طريق السيطرة على 

المعابر التجارية في ريف 
حمص مستغاًل حواجز 

عسكرية تابعة له

جنوب دمشق

الغوطة الشرقية

ريف حمص الشمالي
تحاصره قوات األسد
منذ منتصف 2013

تحاصرها قوات األسد
منذ آب 2013

تحاصرها قوات األسد
منذ تموز 2013

كفريا والفوعة
تحاصرها فصائل معارضة
منذ آذار 2015

القلمون الشرقي
يحاصره تنظيم الدولة وقوات األسد
منذ عام 2015
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المعدة.. أقصر الطرق إلى االندماج

سوريات نقلن
الطبخ السوري

إلى العالمية

“ضمير اإلنسان”
قافلة نسائية تحمل معاناة المعتقالت 

إلى الواليات التركية

في الحقيبة المعدة للجوء هرًبا من الحرب، حمل 
السوريون أثمن ما لديهم وأخفه، بينما كانت سيدات 

يحملن توابل المطبخ التي ال يستطعن التخلي عنها.

عنـب بلدي - صبـا الكاتب    

اللجـوء  قضيـة  حملتـه  مـا  ورغـم 
شـغلت  قضيـة  أكـر  وهـي  السـوري، 
أوروبـا خـال السـنوات املاضيـة، مـن 
مشـقة عى الهاربني من جحيـم الحرب، 
فـإن بعض الجوانـب اإليجابيـة ال ميكن 
إهاملهـا، كالتعـرف عى ثقافـات جديدة 
املنفتح،  العـامل  واالسـتفادة من تجـارب 
بسـوريا  باملقابـل  العـامل  وتعريـف 

. وثقافتهـا
مـا حملتـه هـؤالء النسـاء يف حقائبهن، 

املطابـخ  أروقـة  يف  رائحتـه  فاحـت 
العامليـة، وتناولت وسـائل اإلعـام أخبار 
اسـتحواذها عـى موائد كبار املسـؤولني 
واألمـراء، وامتهنـت بعض السـيدات هذا 
ببالهـن يف  يكـن  أنـه مل  املجـال، رغـم 
الحيـاة  أو  الدراسـة  سـوريا، سـواء يف 

املهنيـة.
أسـهم الطبـخ السـوري بدمـج الاجئني 
الجديـدة،  املجتمعـات  يف  السـوريني 
كمطعـم “مـزة” الخـري يف الرتغـال.

افتتـح املطعـم يف أيلـول 2017، وتقول 
منحـة  عـى  الحاصلـة  الحريـري،  آالء 

عنب بلدي - رهام األسعد  

“ضمـر اإلنسـان” عنـوان القافلـة التي 
امـرأة،  ألفـي  عـى  يزيـد  مـا  حملـت 
امتزجـت مطالبهـن مبطالب نسـاء العامل 
يف اليـوم العاملـي املخصص لهـن، والذي 
يصـادف الثامـن مـن آذار مـن كل عـام، 
وأهمهـا  مطالبهـن،  قامئـة  إىل  فأضفـن 
املسـاواة بـني الجنسـني، مطالـب أخرى 

هـي حـق املعتقـات يف الحريـة.

الثاثـاء 6 مـن آذار 2018، انطلقت قافلة 
“الضمر” من مدينة اسـطنبول، وجهتها 
الحدود الركية- السـورية مـروًرا بواليات 
تركيـة عدة، لحشـد الـرأي العـام العاملي 
وتوجيـه األنظـار نحـو ملـف املعتقـات 

املغيّب. السـوريات 
يف  معتقلتـني  والـدة  حسـون،  وفـاء 
سـجون النظـام وإحـدى املشـاركات يف 
القافلـة، قالت لعنـب بلدي إن مشـاركتها 
يف حملـة “ضمـر اإلنسـان” جـاءت من 
منطلـق التجربـة “املريـرة” التـي مـرت 
بهـا واملعانـاة التـي عاشـتها حـني كانت 
ابنتاها معتقلتني يف السـجون السـورية.

وتابعـت، “نتمنـى أن يصل صوتنـا للعامل، 
يكفي كام وخطابـات وتضامن وتعاطف، 

نريد شـيئًا عـى أرض الواقع”.
ترعـى القافلـة هيئـة اإلغاثـة اإلنسـانية 
الركيـة )IHH( محاولـًة جـذب األنظـار 
السـوريات  املعتقـات  أوضـاع  إىل 
حقوقيـات  مبشـاركة  ودعمهـن، 
وفنانـات  وصحفيـات  وأكادمييـات 

وممثـات عـن املجتمـع املـدين ورشائـح 
الهـدى  نـور  قالـت  مـا  وفـق  أخـرى، 
الحملـة. منسـقات  إحـدى  حجـازي، 

وأضافـت حسـون أن القافلة التـي انطلقت 
بحضور شـخصيات دبلوماسـية ستحاول 
لفـت االنتبـاه إىل املعتقـات السـوريات، 
وأردفـت “حتـى إن خرجـت واحـدة منهن 
فقط بسـبب الحملـة فهـذا يشء إيجايب”.

رغـداء  الدكتـورة  قالـت  جانبهـا،  مـن 
زيدان، التـي رافقت القافلة يف مسـرها، 
إسـامع  هـو  الحملـة  مـن  الهـدف  إن 
صـوت املعتقـات السـوريات إىل العـامل 
الخارجي، والسـعي للضغط عـى النظام 
السـوري من أجل الكشـف عـن مصرهن 

وأماكـن وجودهـن.
وأضافت لعنب بلـدي “نطالب باملعتقات 

)AFP( طباخات في مطعم  "مزة" بالبرتغال

من شوارع اسطنبول في تركيا، مروًرا بإزميت، صقاريا، أنقرة، قونية، أضنة، انطلقت 
قافلة نسائية على متنها نساء سوريات ومن جنسيات أخرى، رافعة شعارات نفد 

معها الصبر على تجاهل المجتمع الدولي معاناة المعتقالت السوريات في سجون 
النظام السوري.

مشاركات يرفعن علم الثورة مع انطالق قافلة “َالضمير” لدعم المعتقالت السوريات في اسطنبول – 6 آذار 2018 )عنب بلدي(
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يف  املعامريـة  الهندسـة  يف  ماجسـتر 
املـروع  مؤسـي  وإحـدى  الرتغـال 
برفقـة مجموعة من األشـخاص، إن املطعم 
جمعيـة  مـع  بالتعـاون  أنشـئ  خـري 
“خبـز بخبـز” الرتغاليـة، وكفرصـة عمل 
أزمـات  ظـل  يف  بـه،  العاملـني  لاجئـني 
اقتصاديـة وبطالـة يعـاين منهـا املجتمـع 
املضيـف، مـا زالـت آثارهـا تتجـى عـى 

أنفسـهم. الرتغاليـني 
الفئـات  أكـر  املـروع  واسـتهدف 
املتـررة مـن الحـرب، بحسـب الحريري، 
البيـوت”،  الشـباب و”سـتات  فئـة  وهـي 
أو  حياتهـن  يف  خـرة  ميتلكـن  ال  ممـن 
لكنهـن  سـجلهن،  يف  جامعيـة  شـهادة 
كـن  الـذي  املجـال  يف  رصيـًدا  ميلكـن 

بيوتهـن. يف  بإتقـان  عليـه  يعملـن 
أمـا الشـباب الصغـار الذيـن خرجـوا من 
الحـرب بـا حرفـة أو علـم، فوجـدوا يف 
املـروع فرصـة متميـزة الكتسـاب اللغـة 
واالندمـاج يف املجتمـع الرتغـايل، إضافة 
لحياتهـم  حرفـة  منهـم  قسـم  لتعلـم 

. ملسـتقبلية ا

من الصفر إلى قمة النجاح
يعـد مـروع املطعـم خطـوة نحـو دمـج 
الاجئني، سـواء مـع ضيوفه ممـن يقفون 
يف طوابـر االنتظار للدخـول، أو العاملني 
يشـكلون  الذيـن  الرتغاليـني  مـن  فيـه 

نسـبة ضئيلـة أمـام األغلبيـة السـورية.
وأصبـح مقصًدا لسياسـيني أوروبيني، واعتر 
رئيـس الـوزراء الرتغـايل، أنطونيو كوسـتا، 
يف زيـارة إىل املطعـم يف 30 مـن كانـون 
الثـاين 2018، أن الفكـرة “مثـال للنجـاح”، 
مؤكـًدا أن الهـدف مـن زيارتـه ليسـت فقـط 
التأكيـد عى ضـامن الحامية لاجئـني فقط، 
بـل إن “النـاس ميكـن أن يسـتأنفوا ويجدوا 

طريقتهـم الخاصـة بالحياة”.
املركـز  عـى  الرتغـايل  املطعـم  وحصـل 

السـفارة  أجرتهـا  مسـابقة  يف  األول 
“ألفضـل  الرتغـال  يف  األمريكيـة 
وتلقـى   ،2017 متـوز  يف  مـروع”، 
سـداد  يف  أسـهم  ماليًـا  مبلًغـا  باملقابـل 

متويلـه. ديـون 
التأثـر  مـن  الصعوبـات  لحاجـز  بـد  وال 
عـى املشـاريع الحديثـة، إذ عصفت األزمة 
املاليـة ببدايـات تأسـيس “مزة” وتسـببت 
كحـال  حالهـا  وكان  افتتاحـه،  بتأخـر 
صعوبـات التواصـل مـع املجتمـع الجديد 
فالاجئـون  لثقافتـه،  إضافـة  ولغتـه 
العاملـون بـه مل يكونـوا عـى علـم بلغـة 

وأجوائـه. البلـد 
أما صيـت املطعـم اإليجـايب فأثـر بتغير 
الرتغاليـني،  املواطنـني  بعـض  مواقـف 
الذيـن زاروا املطعـم رغـم مواقفهـم غـر 
املوافقـة عـى فكـرة الهجـرة واللجوء إىل 

. هم بلد

الغربة كربة.. فلنطبخ
السـوريات  النسـاء  مـن  كثـر  تفاجـأت 
بكـم هائـل مـن الوقـت ال تعلمـن كيفيـة 
“أم  كحـال  مفيـد،  نحـو  عـى  اسـتغاله 
النسـاء  بـني  صيتهـا  ذاع  التـي  حامـد” 
مطبـخ  افتتاحهـا  إثـر  السـعوديات، 
“السـفرة الشـامية” منـذ أكـر مـن ثاث 
سـنوات، وجـدت به ما يسـد فـراغ الوقت 
الـذي كانـت تعانيـه وأخمـد كذلـك نران 
األهـل  مـن  والحرمـان  والغربـة  الفـراق 

سـوريا. يف  والجـران 
إنهـا  بلـدي  لعنـب  حامـد”  وتقـول”أم 
مـع  الخارجيـة  عاقاتهـا  يف  توسـعت 
املحيـط السـعودي، حتـى أضحـت تعتذر 
عـن عـدم تلبيـة كثـر مـن الطلبـات التي 

تأتيهـا.

“ملكة المطبخ” تكسر الصورة النمطية
ــة  ــورة منطي ــه ص ــكل في ــت تتش ويف وق

العــرب  بــني  تربــط  الغــرب  لــدى 
ــني دور  ــاب، كان لاجئ ــلمني واإلره املس
كحــال  الصــور،  هــذه  اســتبدال  يف 
برلــني  إىل  الســوري  املطبــخ  ســفرة 
ملكــة جزمــايت، والتــي عملــت عــى 
ــة  ــرأة الســورية الفاعل ترســيخ صــورة امل
والقــادرة عــى االندمــاج بســوق العمــل، 
وســائل  يف  إظهارهــا  عــى  وعملــت 
اإلعــام العامليــة، وعززتهــا بوصولهــا إىل 
إدارة مطبــخ مهرجــان برلــني الســيناميئ.

لقبهـا  وهـو  املطبـخ”،  “ملكـة  وجـدت 
عنـد معجبيهـا، يف الطعـام لغة مشـركة 
يف  العـامل،  شـعوب  جميـع  بـني  تجمـع 
أمثـال هـذه املشـاريع  ظـل عـدم حاجـة 
إىل رأس مـال كبـر، لكنهـا صدمـت مـن 
اسـتخفاف بعـض الضيـوف بكونها الجئة 
سـورية وصلـت إىل أعـى درجـات سـلم 
النجـاح، كأحـد صحفيـي مجلـة “فـوغ” 

الـذي مل يكـن متحمًسـا كثـرًا ملحـارضة 
تعريفيـة بكتابهـا عن الطبـخ، إال أن املجلة 
أفـردت بعـد املقابلـة معها سـت صفحات 

بجزمـايت. للتعريـف 
ومل تعمـل جزمـايت بشـهاداتها يف األدب 
العـريب أو العاقـات الدوليـة، بـل آثـرت 
الدخـول يف غـامر الطبـخ والخـروج مـن 
االجتامعيـة  الدولـة  مسـاعدات  نطـاق 
املمنوحـة لاجئـني، لتصبح، وفـق حديثها 
دفـع  يف  لألملـان  نـًدا   ، بلـدي  لعنـب 
الرائـب املرتبـة عـى العمـل، وشـددت 
أن عـى النسـوة السـوريات العمل بشـكل 

اإليجابيـة. الصـورة  إلثبـات  مضاعـف 
النسـاء  أكـر  لقافلـة  وانضمـت جزمـايت 
ضمـن  األملـاين  املجتمـع  يف  املؤثـرات 
متحـف الثقافـة األوروبيـة الـذي أقامتـه 
النسـاء  بأكـر  للتعريـف  أملانيـة  باحثـة 
وزينـت  األملـاين،  باملجتمـع  املؤثـرات 
العـرض  فـرة  خـال  حائطـه  صورتهـا 

أشـهر. لثاثـة  املمتـدة 
أصحابـه  يحـارص  حتـى  العمـل  يتزاحـم 
دون السـامح لهم بنشـاطات أخـرى، فرغم 
تجـاوز جزمـايت السـنتني من عيشـها يف 
برلـني، مل تجـد الوقت الـكايف لتعلـم لغة 
عـى  والتعـرف  التجـول  حتـى  أو  البلـد 
أماكنـه وثقافتـه وقوانينـه، ما تسـبب لها 
فغلطـة  املـايل،  الصعيـد  عـى  مبشـاكل 
صغـرة ناتجـة عـن عـدم التعـرف عـى 
الدنيـا  النقـاب  تكفـي  العمـل  قوانـني 
عـى رأس املسـتثمر، الـذي يعـاين، عـى 
حـد قولهـا، مـن بروقراطيـة متغلغلة يف 

معامـات أجهـزة الدولـة.
هـن  وحريـري  وجزمـايت  حامـد”  “أم 
منـاذج للعرات، مـن السـوريات املبدعات 
العـامل، وعـى اختـاف دوافعهـن  حـول 
للعمـل، أسـهمن يف نقـل املطبـخ والثقافة 
واملجتمـع  للنسـاء  املرقـة  والصـورة 

االغـراب. بـاد  إىل  السـوري 

اللوايت يقبعن يف سـجون نظام األسـد. 
إن اعتقالـه للفتيات والنسـاء وتهديدهن 
بشـكل دائـم بالتعذيـب واالغتصاب هو 

انتقـام من الشـعب السـوري برمته”.
واعتـرت الدكتـورة رغـداء أن املطالبة 
باملعتقـات “أمـر أخاقـي” ال يخـص 
"كل  يخـص  بـل  فقـط،  السـوريني 
األرض"،  وجـه  عـى  رشيـف  إنسـان 
موضحـة “هنـاك يف السـجون فتيـات 
يعـرف  ال  سـنوات،  منـذ  معتقـات 
مـكان  عـن  وال  شـيئًا  عنهـن  ذووهـم 
وجودهـن، هنـاك أمهـات ولـدن داخل 
الحيـاة  رأوا  وأطفالهـن  الزنزانـات 

الظـام”. داخـل  األوىل  للمـرة 
ومـن املقـرر أن تعـود قافلـة “ضمـر 
اإلنسـان” إىل اسـطنبول عقـب وصولها 
إىل الريحانيـة عـى الحـدود الركيـة- 
السـورية، بعد زيارة النسـاء املشـاركات 
ألحـد املخيـامت، وفق مـا قالت منسـقة 

الحملـة نـور الهـدى حجازي.

أرقام عن المعتقالت
يف  املعتقـات  السـوريات  عـدد  يقـدر 
حسـب  السـوري،  النظـام  سـجون 
اإلحصائيـات الرسـمية وغـر الرسـمية، 
آالف  مثانيـة  بنحـو   ،2011 آذار  منـذ 
معتقلـة، 43 منهن قتلن تحـت التعذيب، 
وفـق إحصائيـات صـادرة عن “الشـبكة 
السـورية لحقـوق اإلنسـان”، يف 8 من 

الحـايل. آذار 
السـورية  الحقوقيـة  املنظـامت  أن  إال 
تقدر عـدد السـوريات اللـوايت تعرضن 
لاعتقـال التعسـفي واالختفـاء القرسي 
بنحـو 13500 امـرأة، منـذ عـام 2011 

وحتـى نهايـة 2017.
وتشـر الشـبكة السـورية إىل تعـرض 
التابعـة  االحتجـاز  مراكـز  يف  اإلنـاث 
للنظام السـوري إىل أصنـاف من اإلهانة 
والشـتائم والـرب والتعذيـب الوحي 
حتـى  االعتقـال  لحظـة  منـذ  املمنهـج، 
وصـول املعتقلـة إىل مركـز االحتجـاز.

العنف الجنسي كوسيلة تعذيب
يف  املعتقـات  تعـرض  قضيـة  تطـرح 
سـجون النظـام لاغتصـاب يف املحافل 
الدوليـة بني حـني وآخر، وتشـغل الرأي 
العـام وتلقـى موجة مـن التنديـدات ثم 
رسعـان مـا تختفـي يف دوامـة األزمات 

السـورية املنسـية.
تشـر األرقـام إىل ارتـكاب قوات األسـد 
وامليليشـيات املواليـة لـه مـا ال يقـل عن 
بينهـا  جنـي،  عنـف  حادثـة   7699
قرابـة 864 حادثة حصلـت داخل مراكز 
االحتجـاز، ومـا ال يقـل عـن 432 حالة 
الــ  دون سـن  لفتيـات  عنـف جنـي 
آذار  حتـى   2011 آذار  منـذ  عاًمـا   18
2018، وفـق تقريـر صادر عن الشـبكة 

السـورية لحقـوق اإلنسـان.
التقرير أشـار إىل أن السـجانني يلجؤون 
إىل اغتصـاب النسـاء كوسـيلة للتعذيب، 
عـن  الـدويل  املجتمـع  عجـز  وسـط 

تحقيـق أي إنجـاز بهـذا الصـدد.
وبالحديـث عـن العنف الجنـي، نظمت 
اسـطنبول  يف  الريطانيـة  القنصليـة 
نـدوة، حرتهـا عنـب بلـدي بتاريخ 1 
مـن آذار 2018، تحـت عنـوان “العنـف 
والنزاعـات”،  األزمـات  يف  الجنـي 
وعـوًدا  املنظمـون  خالهـا  وأطلـق 
مـن  والحـد  السـورية  املـرأة  بتمكـني 

بحقهـا. املـامرس  الجنـي  العنـف 
لـورد أحمـد، املبعـوث الخاص لرئيسـة 
الـوزراء الريطانيـة تريـزا مـاي، قـال 
خـال الندوة إن بـاده أطلقت خطة، يف 
كانـون الثـاين املـايض، لتمكني النسـاء 
خاصـة يف وقـت األزمـات والنزاعـات، 

كونهـن عـادة الفئـة األكر تـرًرا.
تسـوية  تتضمـن  الخطـة  أن  وأضـاف 
تحقيـق  والوسـاطة، وضـامن  الـراع 
العدالـة ومحاسـبة كل مرتكبـي العنـف 
الجنـي، خاصـة يف سـوريا والعراق، 
وتابع “نسـاند كل املنظـامت التي تعمل 
الجنـي  العنـف  مـن  الناجيـات  مـع 

والجسـامين”.

قبيـل  أحمـد،  لـورد  املبعـوث  واجتمـع 
الندوة، بسياسـيات وناشـطات سوريات 
لبحـث حامية حقـوق املـرأة يف الراع، 
يف  والنسـاء  الفتيـات  أن  إىل  مشـرًا 
غرهـن  مـن  أكـر  يتـررن  سـوريا 
لعنـف  ويتعرضـن  الحـرب،  بسـبب 
عـى  ويجـرن  وجسـامين،  جنـي 

املبكـر. والـزواج  الدعـارة 
 1.5 اململكـة  تخصيـص  عـن  وأعلـن 
مليـون جنيه إسـرليني لتمكني النسـاء 
السـورية  السياسـية  العمليـات  يف 
مسـتقبًا، مبا يوفـر لهن ظـروف تعليم 

مناسـبة.

)AFP( طباخات في مطعم  "مزة" بالبرتغال

عنب بلدي - درعا 

دورة  مـن  إقبـال  السـيدة  انتهـت 
التـي احتضنتهـا  اإلسـعاف األويل، 
درعـا،  ريـف  يف  جاسـم  مدينـة 
وتقـول إنهـا تعلمت مـا ميكنها من 
التـي تعـاين مـن  مراقبـة والدتهـا 

الدائـم. الضغـط  ارتفـاع  مـرض 
وحصلـت إقبال إىل جانب 20 سـيدة 
حـرضن الـدورة، عىل شـهادات من 
املحـيل  املجلـس  يف  املـرأة  مكتـب 
التدريبـات  رعـى  الـذي  للمدينـة، 
للمنتسـبات،  الشـهادات  وسـلم 
الخميـس 8 من آذار، بحسـب محمد 

الحلقـي، نائـب رئيـس املجلـس.
ألختـي  سـريومات  "ركبـت 
لعنـب  السـيدة  وجـاريت"، تضيـف 
بلـدي، مشـريًة إىل أنهـا تعلمت ذلك 
خـال الـدورة، مردفـًة "املعلومـات 
النظريـة والتطبيق العميل أسـهمت 
يف تطويـر مهاراتنـا وخاصـة فيا 
التـي  املؤقتـة  باإلسـعافات  يتعلـق 

املنـزل". يف  تنفيذهـا  ميكننـا 
الـدورة  فـإن  الحلقـي  وبحسـب 
اسـتمرت عىل مـدار شـهر ونصف، 
أدارتهـا  جلسـات  مثـاين  مبجمـل 
مـن  انتدبـت  مختصـة  ممرضـة 
املنطقة،  مستشـفى "الرضوان" يف 
وتضمنـت تدريبات عىل اإلسـعافات 
يف  تسـتمر  سلسـلة  مـن  كجـزء 

املقبلـة. األيـام 
سـعى املجلـس "لضـان أن تصبح 

عـىل  قـادرة  املنـزل  داخـل  املـرأة 
أي  مـع  صحيـح  بشـكل  التـرصف 
عـارض صحي"، وفـق تعبـري نائب 
رئيسـه، ويشـري إىل أنـه "توقعنا أن 
يكـون اإلقبـال قليًا ويحـرضه فقط 

أعضـاء املكتـب وأقاربهـم".
تدريبــات  الــدورة  وتضمنــت 
ــرارة،  ــط والح ــاس الضغ ــىل: قي ع
الطريقــة املثــىل إلعطــاء اإلبــر 
بأنواعهــا كافــة، فتــح الوريــد، 
ــه،  ــى علي ــق واملغم ــعاف الغري إس
ــف  ــروق والنزي ــع الح ــل م التعام
األربطــة  متــزق  والكســور، 

الجــروح. وخياطــة 
تكـرار  ورغـم  أنـه  الحلقـي  ويـرى 
املضمـون يف معظـم الـدورات، "إال 
ميكـن  وال  حـرب  مرحلـة  يف  أننـا 
يحصـل"،  أن  ميكـن  مـا  توقـع 
املسـجات  "بعـض  أن  إىل  الفًتـا 
كـن متقدمـات لوظائـف ويحتجـن 

الحضـور". شـهادة 
ــة  ــي، رئيس ــمر الحاج ــت س ولفت
ــب  ــا لعن ــرأة، يف حديثه ــب امل مكت
يف  بــدأت  الــدورات  إن  بلــدي، 
ــايض  ــاين امل ــون الث ــن كان 17 م
ــذي  وانتهــت يف 18 مــن شــباط ال
ــهادات  ــح الش ــاء من ــم ج ــاه، ث ت

للحــارضات.
ومن املقـرر أن يبـدأ املجلـس دورته 
أسـبوعن،  قرابـة  بعـد  املقبلـة 
عـدد  قـّدرت  التـي  الحاجـي،  وفـق 

سـيدة.  30 بقرابـة  املسـجات 

دورة إسعاف أولي لنساء 
مدينة جاسم في درعا

استهدف المشروع 
أكثر الفئات المتضررة 
من الحرب، وهي 
فئة الشباب و”ستات 
البيوت”، ممن ال 
يمتلكن خبرة في 
حياتهن أو شهادة 
جامعية في سجلهم

 7699
حالة عنف جنسي

 8000
المعتقالت في سجون 

النظام السوري

 432
حالة عنف جنسي 

لفتيات دون سن الـ 18

المصدر: الشبكة السورية لحقوق اإلنسان
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ما الذي تعرفه عن دواء

غرافول

غرافـول Gravol هـو اسـم تجـاري لعقـار 

الدمينهيدرينـات  ومـادة  دميينهيدرينـات، 

من العوامـل املضادة للقـيء، ومن مضادات 

الهيسـتامني، لهـا تأثـر مثبـط لعمـل مادة 

األسـتيل كولـني يف الدمـاغ واألذن الداخلية 

والقـيء  الغثيـان  فتخفـف  )الدهليـز(، 

والدوخـة والـدوار، كام تؤثر يف مسـتقبات 

الدمويـة  األوعيـة  يف    H1 الهيسـتامني 

والتنفـي. الهضمـي  والسـبيل 

يسـتخدم  دميينهيدرينـات  فـإن  ولذلـك 

التاليـة:  للحـاالت 

للوقاية من دوار البحر والسفر.

للمعالجـة العرضيـة مـن الـدوار والغثيـان 

منيـر  داء  مـرض  عـن  الناتـج  واإلقيـاء 

الدهليـزي. والـدوار 

للتخفيـف مـن حـاالت الغثيان والقـيء التي 

يكـون سـببها العـاج باألشـعة أو العـاج 

. وي لكيام ا

معلومات صيدالنية
يتوافـر غرافـول يف الصيدليـات عى شـكل 

حبـوب فمويـة بعـدة عيـارات )15 – 50 – 

 15( لألطفـال  فمـوي  ملـغ( وسـائل   100

ملغ/5مـل(، وتحاميل رشجيـة )25 – 100 

. ) ملغ

ارتبـاط  دون  وقـت  بـأي  الجرعـة  تؤخـذ 

بأوقـات الطعـام، وتبـدأ الفعاليـة بعـد 30 

دقيقـة مـن أخذها، لذلـك يجب أخـذ غرافول 

قبـل مـدة ال تقل عـن 30 دقيقة من السـفر، 

الجرعة:  وتبلـغ 

 25-12,5 سـنوات:   5-2 بعمـر  لألطفـال 

6-8 سـاعات )الجرعـة القصـوى  ملـغ كل 

ملغ/اليـوم(.  75

لألطفـال بعمـر 6-12 سـنة: 25-50 ملـغ 

 150 6-8 سـاعات )الجرعـة القصـوى  كل 

ملغ/اليـوم(.

4-6 سـاعات  50-100 ملـغ كل  للبالغـني: 

400 ملغ/اليـوم(. )الجرعـة القصـوى 

تحذيرات
قـد تحدث بعـض اآلثـار الجانبية عند 

التأثـر  نتيجـة  الـدواء  اسـتخدام 

الكولينـي،  للفعـل  املضـاد 

وجفـاف  التشـوش،  وتشـمل 

الرؤيـة،  وتغيـم  الفـم، 

التبـول، إضافة  ومشـاكل يف 

صـداع،  حـدوث  الحتـامل 

بطنـي. وأمل  ونعـاس، 

سـنتني،  عمـر  تحـت  الـدواء  يعطـى  ال 

ويفضـل تخفيـف الجرعـة لكبار السـن ألن 

احتـامل ظهـور التأثـرات الجانبيـة كبـر.

مل يتـم تحديد سـامة اسـتعامل هـذا الدواء 

خـال الحمل، كـام أنه ينتقـل إىل حليب األم 

ومـن املمكـن أن يؤثـر عى الطفـل الرضيع، 

قبـل  مـن  اسـتخدامه  تجنـب  يفضـل  لـذا 

واملرضعات. الحوامـل 

مينـع اسـتخدام غرافـول عند وجـود الزرق 

مزمنـة  رئويـة  أمـراض  أو  )غلوكومـا(، 

كالتهـاب القصبـات املزمـن، أو عنـد وجـود 

صعوبـة تبول نتيجـة ضخامة الروسـتات.

-

د. كريم مأمون  

ومـع أن هذا التشـوه ال يسـبب مشـاكل 
يف البـول إال أنـه يـؤدي إىل خلـل يف 
عمليـة إنـزال البول، كذلك قـد يؤدي إىل 
صعوبـة يف عمليـة اإلنجـاب مسـتقبًا 

إذا مل يُجـر إصاحـه عنـد الصغر.

ما أسباب تشوه اإلحليل التحتي؟
إن السـبب الرئيـي لحـدوث اإلحليـل 
التحتـي مـا زال غـر معـروف، ولكـن 
يعد السـبب الورايث من أشـهر األسباب 
حتـى اآلن، كذلـك التلـوث أثنـاء فـرة 
الحمـل، إذ تظهـر عاقـة بـني تعـرض 
األمهـات ملسـتويات مرتفعـة مـن مادة 
الفتااليـت )وهي مـن الكيامويات البيئية 
املوجودة يف صناعات الباسـتيك( وبني 
إصابـة األجنة الذكور باإلحليـل التحتي، 
ومـن املسـببات املحتملة األخـرى تناول 
للحمـل  مناسـبة  غـر  أدويـة  الحامـل 
كالعاج بالروجيسـرون أثنـاء الحمل، 

وكذلـك زواج األقـارب.

ما أنواع اإلحليل التحتي؟
لتشـوه  مختلفـة  أنـواع  عـدة  هنـاك 
اإلحليـل التحتي، وهذا يرجـع إىل مكان 

فتحـة مجـرى البـول، فمـن املمكـن أن 
تكـون أسـفل نهايـة القضيـب مبارشة، 
وهـو أشـيع األنـواع، حيـث يشـكل من 
50 إىل %70 مـن الحـاالت، كـام ميكن 
يف  البـول  مجـرى  فتحـة  تكـون  أن 
منتصـف القضيـب مـن األسـفل، كذلك 
مـن املمكـن وجودها مـا بـني القضيب 
وكيـس الصفن، أو يف كيـس الصفن، أو 
أسـفل كيـس الصفـن وهو مـن أصعب 

أنـواع اإلحليـل وأقلهـا حدوثًا.

كيف يتم عالج هذا التشوه؟
كثـرًا يحتـار األهـل بتحديـد الطبيـب 
املختص بعاج تشـوه اإلحليـل التحتي، 
ونؤكـد هنـا أن طبيـب جراحـة األطفال 
وباألخـص طبيـب الجراحـة التجميليـة 
عنـد األطفـال هـو األكـر قـدرة عـى 

إصـاح هـذا التشـوه.
ويكـون العـاج بالجراحـة التصنيعيـة 
التـي تهـدف إىل مـد صامخ البـول إىل 
رأس حشـفة القضيـب وإحـداث مظهر 
القضيـب املختـون الطبيعـي، ويفضـل 
إجراؤهـا للطفـل مـا بـني عمـر سـتة 
و18 شـهرًا، وعـادة تتـم هـذه العمليـة 
عـى مراحـل: تقويم القضيـب وتحويل 
فتحـة القناة البوليـة إىل رأس القضيب، 

إجـراء فتحـة يف رأس القضيـب، إجراء 
الختـان أو تغطية القلفـة، إقفال الفتحة 

الطبيعية. غـر 
وننبـه هنـا إىل أنـه مينع إجـراء الختان 
)الطهـور( عنـد الطفل املصاب بتشـوه 
اإلحليل التحتـي ألن اإلصـاح الجراحي 
يحتـاج إىل نسـيج القلفـة عنـد إجـراء 

. لعملية ا
وعنـد مغـادرة الطفل املشـفى سـيكون 
للبـول وذلـك لتفـادي  هنـاك قسـطرة 
مامسـة البول لجرح العملية، وسـتبقى 
أيـام   10  -  7 القسـطرة حـوايل  هـذه 

إزالتها. تتـم  حتـى 
يف بعـض األنـواع النـادرة مـن اإلحليل 
التحتـي التـي تكـون فيها فتحـة البول 
قـد  الصفـن  وكيـس  القضيـب  بـني 
يتعـذر تحديـد جنـس املولود بالكشـف 
جـراح  دور  هنـا  ويـأيت  الخارجـي، 
الحالـة وعاجهـا  األطفـال بتشـخيص 

كجـزء مـن عمليـة تحديـد الجنـس.
بشـكل عـام، عمليـات إصـاح تشـوه 
اإلحليـل التحتـي عنـد األطفـال ناجحة 
ألكـر  نجاحهـا  نسـبة  وتصـل  جـًدا، 
مـن %95، وغالبًـا تتـم الجراحـة عى 
مرحلـة واحـدة، إال يف بعـض األنـواع 
التـي تكـون فيهـا فتحـة مجـرى البول 

بالقـرب مـن كيـس الصفن فيتـم إجراء 
الجراحـة عـى مرحلتني يفصـل بينهام 

مـن ثاثة إىل سـتة أشـهر.

اإلحليل التحتي
تشوه والدي شائع يمكن عالجه

هناك العديد من العيوب الخلقية التي تشاهد في القضيب الذكري عند األطفال حديثي الوالدة، 
ولكن أشهر هذه العيوب وأكثرها حدوًثا وجود فتحة مجرى البول أسفل المكان الطبيعي في 

نهاية القضيب، وهو ما يسمى "اإلحليل التحتي".

ربطـت دراسـة دوليـة حديثـة بـن 
بشـكل  التنظيـف  مـواد  اسـتخدام 
منتظـم، واحتـال تدهـور وظائـف 
الرئة لدى النسـاء مع مـرور الوقت.

باسـتخدام  أنـه  الباحثـون  والحـظ 
التنظيـف مـرة واحـدة  املـرأة ملـواد 
أقـل تقديـر تكـون  أسـبوعًيا عـىل 
عرضـة للخطـر أكـر مـن نظريتهـا 
التـي ال تفعـل ذلـك، وفـق مـا نقلت 
مـن   9 الجمعـة  “رويـرز”،  وكالـة 

آذار.
واعتـرب الدكتور أويسـن سـفانس، 
جامعـة  يف  البحـث  فريـق  قائـد 
نقـاش  أن  بالرنويـج،  "برجـن" 
ملعرفـة  رضوري  املوضـوع  هـذا 
الكياويـات التي نسـتخدمها وكيف 
تنظـف  النـاس  كـون  علينـا،  تؤثـر 

وأسـبوعًيا. يومًيـا  منازلهـا 
وشـارك يف الدراسـة التـي أجراهـا 
باحثـون من جامعـة “برجن” 6200 
شـخص، موزعـن عـىل 22 مركـزًا 
ضمـن  أوروبـا،  غـريب  يف  طبًيـا 
مسـح “صحة الجهـاز التنفي يف 

األورويب”. املجتمـع 
لفحـوص  املشـاركون  وخضـع 
وظائـف الرئـة، وأجابـوا عـىل ثاثة 
 20 اسـتطاعات جـرت عـىل مـدار 

عاًمـا.
نصـف املشـاركن كانوا من النسـاء، 

أعارهـن يف منتصـف الثاثينيـات، 
إنهـن  قلـن  النسـاء  مـن  و85% 
يف  بأنفسـهن،  منازلهـن  ينظفـن 
 8.9% مهنـة  التنظيـف  كان  حـن 
مـن النسـاء املشـاركات، و%1.9 من 

الرجـال.
وبعـد مراقبـة اسـتمرت لعقدين منذ 
أن  الباحثـون  وجـد  الدراسـة،  بـدء 
وظائـف الرئـة لـدى النسـاء اللوايت 
أو  شـخصًيا،  منازلهـن  ينظفـن  ال 
يعملـن يف هـذا املجـال، كانـت يف 
تراجـع أبطأ مـن نظرياتهـن اللوايت 

ذلك. يفعلـن 
لـدى  أرسع  التدهـور  كان  بينـا 
النسـاء اللوايت يسـتخدمن منظفات 
عـن طريـق الرش مـرة واحـدة عىل 
األقـل أسـبوعًيا، وأكـر رسعـة لدى 

العامـات يف مجـال التنظيـف.
بـن  رابطًـا  الدراسـة  تجـد  ومل 
اسـتخدام املنظفـات وتراجع وظائف 
الرئـة لـدى الرجـال، لكـن الباحثـن 
أرجعـوا ذلـك إىل قلـة عـدد الرجـال 
العاملـن يف مهنـة التنظيف مقارنة 

بالنسـاء.
تأثـري  أن  إىل  الباحثـون  وأشـار 
النسـاء  رئـة  عـىل  املنظفـات 
العامـات يف التنظيـف، أقـل نوًعـا 
مـا مـن أثـر تدخـن علبة سـجائر 

عاًمـا.  20 ملـدة  يومًيـا 

وظائف الرئة لدى النساء 
تتراجع بسبب المنظفات

ما المقصود
 باإلحليل التحتي؟

فيـه  تكـون  والدي  تشـوه  هـو 
فتحـة التبول )الصـامخ البويل( 
عـى الوجـه البطنـي للقضيـب 

أسـفل املـكان الطبيعـي لهـا. 
تبلغ نسـبة حـدوث هذا التشـوه 
4 مـن كل 1000 مولـود ذكـر، 
وعـادة يكـون تشـوًها معـزواًل، 
إال أنـه قـد يرافق بحـاالت قليلة 
هبـوط  عـدم  أو  فتـق  بوجـود 

الخصيتـني.
وغالبًـا يكـون هناك تطـور غر 
كامل للحشـفة، إذ تكـون القلفة 
عى الوجـه الظهـري والجانبني 
مـن  تغيـب  بينـام  للقضيـب 
الناحيـة البطنية، وقـد نجد عند 
بعـض األطفـال املصابـني حبًا 
يـؤدي النحنـاء القضيـب للجهة 

االنتصاب. عنـد  البطنيـة 



17 منوعاتعنب بلدي - السنة السابعة - العدد 316 - األحد 11 آذار/مارس 2018

عنب بلدي - تميم عبيد 

مواقـع  أشـهر  أفضـل  عليـك  نعـرض 
لبيـع الصـور وربح املـال مـن خالها، 
وتعتـر هـذه املواقع مـن أكـر املواقع 
مـن  املايـني  بشـهادة  املوثوقـة، 

ملسـتخدمني. ا

قبل البيع
عاليـة،  بدقـة  جيـدة  صـورة  التقـط 
الصـور التي سـتبيعها يجـب أن تكون 
احرافيـة وبإضـاءة مناسـبة، فـا أحد 
لشـخص  رديئـة  صـورة  رشاء  يـود 
مبتـدئ، لـذا حـاول إظهـار التميز يف 
أعاملـك، هـذا مـا سيسـاعدك يف بنـاء 
سـرة ذاتية قويـة تظهر أمـام الزبائن، 
فتسـتطيع الحصـول عـى نسـبة أعى 

يف مبيعـات صـورك شـيئًا فشـيئًا.
بعض املواقـع ال تقبل إال الصـور فائقة 
القاعـدة يف جـودة  وتعـرف  الجـودة 
الصـورة برؤيتهـا بالحجـم الطبيعي أو 
بتكبرهـا %100 ملاحظة مـا إذا كانت 
هنـاك اهتـزازات أو تشـويش يف جميع 

الصورة. أجـزاء 
معظـم املصوريـن املحرفـني يقومون 
بأحـد  الصـور  عـى  بالتعديـل 

أو   Lightroom الكمبيوتـر،  برامـج 
هـذا  سـيمكنك  وغرهـا،   Photoshop
تسـتطيع  ال  تأثـرات  إضفـاء  مـن 
تطبيقهـا يف الواقـع، لتجعـل صـورك 

احرافيـة. أكـر 
عمولـة  املواقـع  هـذه  معظـم  تعطـي 
كل  عـن  و50%   30 بـني  تـراوح 
ويف  صـورك،  إلحـدى  بيـع  عمليـة 
بعـض املواقـع تزيـد عمولتك كلـام زاد 
عـدد مـرات الـراء، ال ميكنـك املطالبة 
مجموعهـا  يصـل  أن  قبـل  بعمولتـك 
األقـل يف معظـم  50 دوالًرا عـى  إىل 
املواقـع، وأسـهل طريقة لتحويـل املبلغ 
إليك هـو عن طريـق PayPal، وتختلف 
قوانـني ورشوط الدفع مـن موقع آلخر، 

فاحـرص عـى قراءتهـا جيـًدا. 
وهـذه قامئة مـن عـدة مواقـع مختارة 

ميكنـك بيـع الصـور فيها:

iStockphoto.com
التجمـع  مبثابـة  املوقـع  هـذا  يعتـر 
للمصوريـن مـن أنحـاء العـامل كافـة، 
الجميـل فيـه أن الجميع ميكنهـم اتباع 
الصـور  املوقـع مبواصفـات  تعليـامت 
األكـر طلبًـا وإرسـالها والبـدء ببيعها 
مبـارشة، وسـيدفع لك نسـبة تصل إىل 

%20 أو أكـر مـن مبيعـات صـورك، 
مـن  الكثـر  لعـرض  سـتحتاج  لكنـك 
الصـور لتجعـل من ذلـك عمـًا مجديًا، 
ولتكـون مثـل الكثـر مـن املصوريـن 
الذيـن يكسـبون عيشـهم مـام يبيعونه 
النـاس  ملايـني   istockphoto عـى 
حـول العـامل، كـام ميكنـك هـذا املوقع 
مـن بيـع الفيديوهـات الخام والرسـوم 

الجرافيكيـة. والتصاميـم 

shutterstock.com
مـع كل عمليـة رشاء لصـورك يف هـذا 
مبلـغ  عـى  تحصـل  سـوف  املوقـع 
أرباحـك  وصـول  عنـد  لكـن   ،0.25$
مكسـبك  يرتفـع  سـوف   500$ إىل 
السـبب   ،0.33$ إىل  تنزيلـه  كل  مـن 
يف أن Shutterstock يدفـع أقـل مـن 
املواقـع األخـرى هـو ألن املوقـع يعطي 
اشـراكات مجانيـة لعمائـه البارزيـن 
مـن  الكثـر  بـراء  يقومـون  الذيـن 
الصـور، لكـن مع وجود أكـر من 500 
ألـف مشـرك يعتر هذا املوقـع األفضل 
والتصاميـم  الصـور  لبيـع  واألرسع 
لـذا  الفيديـو،  ومقاطـع  الجرافيكيـة 
فزبائـن املوقع معظمهم مـن املصممني 
ومحـرري املجـات والرسـامني الذيـن 

باشـراكات  املوقـع  يف  يسـجلون 
شـهرية.

Fotolia.com
بـني  مـن  واحـًدا  املوقـع  يعتـر هـذا 
أكـر املنصـات الخاصـة ببيـع الصور 
عى شـبكة اإلنرنـت، يسـتعمله اآلالف 
مـن املسـتخدمني لبيـع صورهـم عليه، 
ميكنـك ربح مـن $0.25 حتـى 0.40$ 
مـن كل صـورة لـك يتـم بيعهـا عـن 
لديـه اشـراك  طريـق حسـاب عميـل 
شـهري، وميكنـك سـحب أرباحـك عند 

وصـول املبلـغ إىل $50 فقـط.
املوقـع  هـذا   Adobe رشكـة  اشـرت 
 Adobe مؤخـرًا ودمجته مـع متجرهـا
إليـه بعـض املزايـا. Stock وأضافـت 

مـن الـروري الحصول عـى موافقة 
صـورك  يف  الظاهريـن  األشـخاص 
عـى بيـع صورهـم، موافقـة موقعـة 
منهـم تظهـر بوضـوح أنهم يسـمحون 
لـك بتـداول الصـورة تجاريًـا، وميكنك 
البحـث عـن منـوذج جاهـز للموافقـة 
الخطيـة وتحميله مـن اإلنرنـت، اكتب 
محـرك  يف   model release form

البحـث جوجـل لتجـده.

واألديـب  الفيلسـوف  قـّدم 
الفرنـي، ألبري كامـو، يف روايته 
آخـر  تعتـرب  والتـي  "السـقطة"، 
عمـل أديب متكامـل لـه، محكمـًة 
للضمـري واألخـاق اإلنسـانية بعد 
وخـال  الثانيـة،  العامليـة  الحـرب 

البـاردة. الحـرب 

ظهـرت  التـي  الروايـة،  فبطـل 
بابتيسـت  "جـان   ،1956 عـام 
مهنـة  يف  يعمـل  كامانـس"، 
العاصمـة  يف  تائـب"  "قـاٍض 
الهولنديـة أمسـردام، بعد أن حقق 
نجاًحـا باهـًرا يف مهنـة املحامـاة 

باريـس. يف 

عـىل  تقـوم  الروايـة  وفكـرة 
يف  العـرص  أخـاق  محاكمـة 
مـن  العرشيـن،  القـرن  منتصـف 
خـال محاكمـة ذاتيـة يقـوم بهـا 
نفسـه  ويديـن  الروايـة،  بطـل 
وخفـة  برباعـة  ينتقـل  ثـم  بهـا، 
إلرشاك اآلخريـن املحيطـن بـه بـ 

األخاقيـة. "جرامئـه" 

اختـاره  الـذي  الـردي  األسـلوب 
كان  روايتـه  لتقديـم  كامـو 
بطلـه  أهـداف  مـع  منسـجًا 
أن  يعلـم  فالقـارئ  "كامنـس"، 
البطـل يتحـدث مع شـخص غريب 
تعـرف عليـه يف حانة بأمسـردام 
اسـمها "مدينـة املكسـيك"، لكنـه 
ال يسـمع صوت هـذا الغريـب أبًدا.

وبهـذه الطريقـة تحولـت الروايـة 
مطولـة  داخليـة  مناجـاة  إىل 
للبطـل، موجهـة ملسـتمع مـا هـو 
حقيقـة  يف  نفسـه  القـارئ  إال 

األمـر.

دفـع  فهـو  البطـل،  هـدف  أمـا 
نفسـه،  إدانـة  إىل  محدثـه 
حتـى  بنقائصـه،  واالعـراف 
يتمكـن مـن الشـعور بأنـه أفضـل 
مـن اآلخريـن، وهـو مـا يبـدو أن 
القـارئ  مـن  ينتظـره  كان  كامـو 

. نفسـه

تتعلـق  أفـكاًرا  الروايـة  وتتنـاول 
واملعنـى  والعدالـة  بالحريـة 
مـن  والحـرب،  والسـلم  والديـن 
عاشـها  أحـداث  مناقشـة  خـال 
"كامنس" يف املايض، كمسـاعدة 
بلطـف  والتعامـل  املحتاجـن، 
ولعبـه  األشـخاص،  جميـع  مـن 
املعتقـات،  "البابـا" يف أحـد  دور 
هـذه  لكـن  العاطفيـة،  وعاقاتـه 
املـرة ال يكتفي بـرد األحداث كا 
ظهـرت للعيـان فقـط، بـل يتحدث 
عـن دوافعـه الخفيـة، التـي كانت 

باملجمـل. ومريضـة  دنيئـة 

الروايـة عبـارة عن جلسـة اعراف 
بريًئـا  ليـس  هدفهـا  طويلـة، 
توريـط  إىل  تسـعى  بـل  أيًضـا، 
القـارئ بهـذه االعرافـات، ودفعه 

بأخطائـه.  لاعـراف 

رواية "السقطة"
لـ ألبير كامو

كتاب

للمخـرج   ”People Like Us“ فيلـم  يتنـاول 
ألكـس كورتزمـان، موضوع عائلـة مفككة ال 
تخلـو حياتها مـن املفاجـآت حتى بعـد وفاة 

الوالد.
وتبـدأ أحـداث الفيلـم بالتصاعـد مـع وصول 
لعـب دوره  الـذي  االبـن “سـام”  إىل  الخـرب 
املمثـل كريس باين، لنشـاهد شـخًصا شـديد 
تجنـب  الوسـائل  بشـتى  يحـاول  الغرابـة 

حضـور مراسـم دفـن والـده.
لابـن  أن  نكتشـف  الفيلـم  أحـداث  وخـال 
عاقة سـيئة للغايـة بوالده، الذي كان شـديد 
القسـوة معـه، ومل يعـِن به كـا يجب عىل 

يفعلوا. أن  اآلبـاء 
مبيعـات  منـدوب  أصبـح  “سـام”  وكان 
لـرشكات كـربى، وأصبحـت النظـرة املاديـة 
جـزًءا أساسـًيا مـن حياتـه، لدرجـة أن أهـم 
لـه، كانـت  بالنسـبة  يشء يف وفـاة والـده 

الـروة التـي ينتظرها منه، ال سـيا وأن األب 
جـًدا. مشـهور  موسـيقي  مؤلـف 

إال أن املفاجـأة كانـت بأنـه تـرك رسـالة لـه 
غربـاء،  أشـخاص  مـع  بالتواصـل  توصيـه 
ومنحهـم الـروة التـي تبلغ 150 ألـف دوالر، 
وليـس هـذا فقط، بـل واالعتنـاء بهـم أيًضا.
باختـاق  يبـدأ  الديـون  يف  الغـارق  الشـاب 
دون  الـروة  عـىل  لاسـتحواذ  املـربرات 
العـودة إىل وصيـة والـده، إال أنـه تقـرب من 
األشـخاص املعنيـن باألمـر، ليكتشـف أن له 

صلـة قرابـة بهـم مل يتوقعهـا يف حياتـه.
وبينـا ينقلنـا الفيلـم مـن إدانـة البطـل إىل 
التعاطـف معـه، كـون معاملة والده السـيئة 
الـذي  املخيـف  الشـخص  هـذا  منـه  جعلـت 
يظهـر أمامنـا، يعمل كاتبا السـيناريو جودي 
بالتـوازي  كورتزمـان،  وألكـس  المبـريت 
عـىل نقـل مشـاعر املشـاهد مـن اإلدانة إىل 

التعاطـف مـع األب نفسـه.
بترصفـات  يقـوم  الوالـد  كان  فبينـا 
غريبـة طيلـة حياتـه، ال ميكـن تفسـريها 
يف  كان  لعائلتـه،  بغيـض  بكـره  سـوى 
يف  كبـريًا  عذابًـا  يحتمـل  األمـر  حقيقـة 
خطـأ  إلصـاح  منـه  عاطفيـة  محاولـة 
بحـق  األيـام،  مـن  يـوم  يف  ارتكبـه 
أشـخاص ال ذنـب لهـم يف الحيـاة سـوى 

أبنـاءه. كانـوا  أنهـم 
الفيلـم يغوص عميًقـا يف القضايـا العائلية، 
ببعـض،  بعضهـم  األرسة  أفـراد  وعاقـات 
عـن  للبحـث  بدعـوة  أشـبه  يكـون  ويـكاد 
مـربرات لهـؤالء األشـخاص الذين يتسـببون 
بـاألمل لآلخريـن، دون وجـود مـربر معقـول 
ملـا يفعلونـه، كـون كل إنسـان ال بـد وأنـه 
قـد مـرة بتجربـة صعبـة يف حياتـه، غـريت 

كامـل. بشـكل  شـخصيته  تشـكيل 

“أشخاص مثلنا”..
حكاية األب الذي لّم شمل عائلته

  

سينما

لقد حان وقت لتحويل هوايتك في التصوير إلى مصدر للدخل، عن طريق مواقع متخصصة تقدم خدمة بيع 
الصور وعرضها للبيع، للشركات واألفراد الذين يريدون استخدامها في مجالتهم أو الفتاتهم الطرقية، أو في 

مواقعهم اإللكترونية، هناك فرصة كبيرة لكسب المزيد من المال، أليست هذه وظيفة مسلية؟ 

كيف تربح المال من الصور

حول هوايتك إلى مصدر دخل
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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

كرواتيا 
الطامحة 

بتكرار تجربة 
“مونديال 98”

تسالي

حلول العدد السابق

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

تكون بعض املربعات الصغرة معبأة باألرقام بدايًة،

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

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

أفقي
فيهـا أكـر موانـئ العـامل -  العاصمة . 1

يلية لفنزو ا

تتكلـم الرتغاليـة وإحـدى دول أمركا . 2

بية لجنو ا

سـباق . 3 مسـار   - خاصـة  مامرسـات 

لخيـل ا

أخت األم - فاز بالسامة والحياة. 4

عكس مدح - أخذ ورد. 5

العاملـون يف مجـال املعلوماتية - إعط . 6

باللهجـة املرية

الشـديد الصابـة )معكوسـة( - عكس . 7

د بر

أعطـى توجيهـات ال تقبل الجـدل - رد . 8

وواجـه - ضعف شـديد

معاىف. 9

العب كرة إنجليزي يف نادي ليفربول. 10

عمودي
طيب الرائحة - مشاورة. 1

كب وصب - يٌكتب به. 2

ملك بابل الذي بنى الحدائق املعلقة. 3

مجاميـع النقود املدفوعة يف املشـاريع . 4

االسـتثامرية - أكل بنهم

ثلثا كاس - استمررن. 5

حزمة - عنق )معكوسة(. 6

الجسـم . 7 يف  حيويـة  عمليـات 

حلـو عكـس   - )متابوليـزم( 

)يف . 8 العـامل  يف  قمـة  أعـى  رابـع 

) يقيـا فر أ

أتقن - ترك وامتنع. 9

اسـمها. 10 يعنـي  أفريقيـة   دولـة 

)قمة األسد(
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تنطلـق قرعـة ربـع نهـايئ دوري أبطـال 
آذار، يف مقـر  16 مـن  الجمعـة  أوروبـا، 
االتحـاد األورويب لكـرة القـدم يف مدينة 

نيـون بسـويرا.
النهـايئ،  ربـع  تقيـد  قواعـد  توجـد  وال 
عـىل عكـس الـدور 16 الـذي ال ميكـن أن 
يتواجـه فيـه فريقـان مـن نفـس البلد أو 
املجموعـة، وكذلك ال يجـوز أن يتقابل فيه 
فريقان صعـدا كمتصدريـن ملجموعتها.
الربـع  يشـهد  رمبـا  أنـه  ذلـك  ويعنـي 
مدريـد  ريـال  بـن  كاسـيكو  النهـايئ 
وبرشـلونة، يف حـال تخطـى الباوغرانـا 
تشـيلي يف مبـاراة اإلياب التي سـتقام 
يف الكامـب نـو، أو ديـريب إنكليـزي بـن 
إذا  نشسرسـتي  ومـا  مانشسـريونايتد 
تأهـل اليونايتـد عـىل حسـاب إشـبيلية، 
كذلـك قـد يكـون عشـاق الكالتشـيو عىل 
موعـد قـوي بـن يوفنتـوس ورومـا إذا 
شـاختار  بوابـة  مـن  الجيالـوريس  عـرب 

األوكـراين. دونتسـيك 
ووصلـت أربـع فـرق حتـى اآلن إىل ربـع 
نهـايئ دوري أبطـال أوربـا، أولهـا ريـال 
مدريـد الـذي تأهـل عـىل حسـاب باريس 
يف  عليـه  فـاز  أن  بعـد  جريمـان  سـان 
ذهـاب دور الــ 16 بنتيجـة ثاثـة أهداف 
مقابـل هـدف واحـد، وأعـاد الكـرة يف 
اإليـاب بنتيجة هدفـن مقابل هدف 
ليضمـن بطاقـة العبـور إىل مثـن 

النهـايئ.
لحـق  اإلنكليـزي  ليفربـول 
الثانيـة  دور  إىل  بامللـي 
عـىل حسـاب بورتـو الـذي 
بخمسـة  الريـدز  سـحقه 
أهـداف نظيفـة يف لعبة 
الذهـاب، وتعـادل معـه 
دون أهـداف يف لعبـة 
وتخطـى  اإليـاب، 
سـيتي  مانشسـر 
إذ  السـويري  بـازل 
انتـرص السـتيزنس يف 
مباراة الذهـاب برباعية 
نظيفـة، إال أن فـوز بازل 
يف اإليـاب مل يحرمـه مـن 

العبـور. بطاقـة 
يوفنتـوس اإليطـايل تأهـل عىل حسـاب 
مـن  لقاءيـن  بعـد  اإلنكليـزي  توتنهـام 
حتـى  املسـابقة  يف  املواجهـات  أقـوى 
بالتعـادل  الذهـاب  مبـاراة  فانتهـت  اآلن، 
ولكـن  فريـق،  لـكل  بهدفـن  اإليجـايب 
مـن  متكنـوا  أليغـري  ماسـيانو  رفـاق 
خطـف هدفـن رسيعـن ضمنـوا التأهل 

خالهـا. مـن 

أربع مواجهات لحسم المتأهلين إلى ثمن 
النهائي

سـتلعب يومـي الثاثاء واألربعـاء املقبلن 
أربـع مباريـات يف إيـاب الدور السـادس 
مـن  وسـيتأهل  البطولـة،  مـن  عـرش 
خالهـا أربـع فـرق إىل ربـع النهـايئ، إذ 
سـيحل إشـبيلية ضيًفـا عـىل مانشسـر 
وكان  ترافولـد،  أولـد  ملعـب  يف  يونايتـد 
لقـاء الذهـاب انتهـى بتعـادل سـلبي بن 
الفريقـن، فيا سيسـتضيف نـادي روما 
مبـاراة  يف  املنتـرص  دونتسـيك  شـاختار 
الذهـاب بهدفن لهـدف األمر الـذي يجعل 
األوكـراين أقـرب إىل الـدور املقبـل إال أن 
روما قـد يقلـب الطاولة ويخطـف بطاقة 
العبـور إذا متكن مـن الفوز بهـدف مقابل 

يشء. ال 
الـدور  إيـاب  مباريـات  قمـة  وسـتكون 
تشـيلي  مواجهـة  عـرش  السـادس 
الكامـب  يف  سـتقام  التـي  وبرشـلونة 
للطرفـن  نـو بحظـوظ شـبه متسـاوية 
بالتأهـل، بعـد أن انتهت مواجهـة الذهاب 
فريـق.  لـكل  بهـدف  اإليجـايب  بالتعـادل 
الكتـان  حظـوظ  تجعـل  قـد  النتيجـة 
أقـرب للتأهل مـن البلوز، ولكن تشـيلي 
سـيصعب املهمة عـىل برشـلونة يف حال 

النـادي. بـأرض  هدًفـا  تسـجيله 
وأخريًا سـيواجه بشـكتاش الـريك بايرن 
بطاقتـه  اقتطـع  الـذي  األملـاين،  ميونـخ 
مبواجهة الذهاب بخمسـة أهـدف نظيفة.

ذهاب دور الثمانية بمسابقة أبطال أوروبا
من املقـرر أن تكـون مباريات ذهـاب دور 
الثانيـة يف أيـام الثاثـاء واألربعـاء يف 
األسـبوع األول مـن نيسـان املقبـل، أمـا 
لقـاءات اإلياب سـتكون يف أيـام 10 و11 

الشـهر نفسـه. من 
يف  األوملبـي  االسـتاد  وسيسـتضيف 
مدينـة كييـف األوكرانيـة املبـاراة النهائية 
ويتسـع   ،2018 أوربـا  أبطـال  لـدوري 
70 ألـف متفـرج،  "أوليمبيسـي" لنحـو 
وسـبق واسـتضاف نهايئ أمـم أوروبا يف 

.2012
وسـتقام املباراة النهائيـة للبطولة يف 28 
مـن أيـار 2018، أي قبـل أيام مـن انطاق 

منافسـات كأس العامل يف روسـيا.
االتحـاد  يف  التنفيذيـة  اللجنـة  وتختـار 
إلقامـة  املاعـب  القـدم  لكـرة  األورويب 
املبـاراة فيهـا، بعـد أن تقـدم إدارة املاعب 
املهتمـة طلًبـا تعلـن مـن خالـه رغبتهـا 
بالرشـح، وتقـوم اللجنة بزيـارة املاعب 
وتفقدهـا وتجتمـع نهايـة املوسـم لتقرر 
بعـد  األورويب  النهـايئ  يسـتضيف  مـن 
عامـن، إذ اختـارت اللجنة ملعـب كارديف 
الذي أقيـم فيه نهـايئ 2017 عـام 2015.

أربع فرق تنتظر حسم 
بطاقتها إلى ربع 

نهائي أبطال أوروبا

قرعة الدوري الـ 16 من دوري أبطال أوربا لموسم 2016-2017 )رويترز(

مونديال بيديا
روسـيا  نهائيـات  إىل  الكـروايت  املنتخـب  تأهـل 

2018 لـكأس العـامل، بعدمـا حـل باملركـز الثـاين 

يف املجموعة التاسـعة مـن التصفيـات، برصيد 20 

نقطـة، بعـد أيسـلندا متصـدر الرتيـب.

بـدأ املنتخـب الكـروايت طريقـه نحـو التأهـل مـن 

بالتصفيـات  األوىل  مباراتـه  أن  إال  تركيـا،  بوابـة 

انتهـت بالتعـادل، قبـل أن يفـوز عـىل كوسـوفو 

بسـتة أهـداف مقابـل ال يشء، وعاد الفريـق ليفوز 

عـىل  بالتصفيـات  مسـريته  يف  مباريـات  بثـاث 

فنلنـدا وأيسـلندا وأوكرانيـا.

ومل يخـر املنتخب الكـروايت سـوى يف مباراتن، 

األوىل أمـام أيسـلندا والثانيـة مـع تركيـا بهـدف 

مقابـل اليشء، وتعـادل يف مناسـبتن أمـام تركيا 

ويف مبـاراة اإليـاب مـع فنلنـدا بهدف لـكل فريق.

ومتكـن من العبـور إىل املونديال عـرب بوابة اليونان 

األورويب  بامللحـق  جمعتهـا  التـي  املبـاراة  يف 

لتنتهـي مباراتـا الذهـاب واإليـاب بنتيجـة أربعـة 

أهـداف مقابـل هـدف واحـد.

قرعـة كأس العـامل التـي أقيمـت، يف 1 مـن كانون 

األول، بالكرملـن يف العاصمة الروسـية موسـكو، 

وضعـت كرواتيا أمـام مجموعة من العيـار الثقيل، 

إذ سـتواجه فيهـا كل مـن األرجنتـن ونيجريـا من 

القارة السـمراء وأيسـلندا الحصان األسـود الجديد.

ولكـن تعويل املديـر الفنـي للفريق زالتكـو داليتش 

اجتيـاز  مـن  ميكنـه  قـد  نجومـه  نخبـة  عـىل 

مجموعتـه الرابعـة والوصـول بالبطولـة إىل أدوار 

بعيـدة.

اإلنجاز األفضل للمنتخب الكرواتي
االتحـاد الكـروايت لكرة القدم تأسـس عـام 1912، 

وانضم لاتحـاد الدويل يف 1992 بعـد انفصاله عن 

يوغسافيا.

ويعد آالن بوكسـيتش وروبرت بروزنسـي وروبرت 

كوفاتـش ونيكـو كوفاتـش، من أشـهر العبن كرة 

القـدم الكرواتية منذ تأسـيس اتحادها رسـمًيا.

املنتخـب الكـروايت شـارك للمـرة األوىل بنهائيـات 

كأس العـامل عـام 1998، التـي أقيمـت يف فرنسـا، 

حـن تأهـل لنصـف النهايئ، وخـر بنتيجـة 1-2 

أمـام املنتخب املسـتضيف، الـذي وصـل إىل املباراة 

النهائيـة وحقـق اللقـب عـىل حسـاب الربازيل.

وتواجـه الكـروات مـع منتخـب هولنـدا يف مباراة 

تحديـد املركز الثالـث، وفازوا عليهـم بنتيجة هدفن 

مقابـل هدف، ليحصـد املنتخـب الربونزيـة يف أول 

مشـاركة له باملونديـال العاملي.

وتأهـل املنتخب الكـروايت مجـدًدا إىل كأس العامل 

كأس  ثـم  واليابـان،  الجنوبيـة  كوريـا  يف   2002

عـام  بالربازيـل  العـامل  وكأس  أملانيـا،  يف   2006

أدوار  يف  املسـابقات  جميـع  مـن  وخـرج   2014

املجموعـات، ومل يتمكـن من التأهـل إىل نهائيات 

2010 يف جنـوب إفريقيـا.

زالتكو داليتش منقذ كرواتيا في التصفيات
أقنـع االتحـاد الكـروايت لكـرة القـدم مـدرب فريق 

العن االمـارايت، زالتكو داليتش، مبغـادرة اإلمارات 

العربية املتحـدة لقيادة املنتخـب، يف ترشين الثاين 

املـايض، ونجح املـدرب بالفـوز يف مباراتـه األوىل 

عـىل أوكرانيـا وتخطـي اليونان مببـاراة امللحق.

املـدرب الـذي قـاد نـادي العـن اإلمارايت إىل شـق 

طريـق النـادي يف بطولـة أبطـال آسـيا ثـم خـرج 

منهـا بصعوبـة، اختـاره االتحـاد ليكـون املنقذ من 

خـروج قـد يكـون كارثًيا للكـروات.

مل يرتـِد داليتش قميـص املنتخب الكروايت، وسـبق 

أن كان مدربًـا مسـاعًدا للمنتخـب تحـت 21 سـنة، 

إذ يلعـب معظـم العبـي املنتخـب الصغري آنـذاك يف 

داليتـش  ليلتقـي  الحـايل  األول  الفريـق  صفـوف 

معهـم مـرة أخرى.

الجنسـية  تحمـل  أوروبًيـا  بـرزت  كثـرية  أسـاء 

الكرواتيـة ولعـل أهمهـم لـوكا مودريتـش العـب 

خط وسـط ريـال مدريـد، الـذي صنفـه الكثري من 

الخـرباء الرياضيـن عـىل أنـه مـن أفضـل العبـي 

الوسـط بتاريـخ اللعبة، سـجل الاعـب أول أهدافه 

مـع املنتخـب ضـد إيطاليـا يف اللقـاء الـذي انتهى 

لصالـح كرواتيـا بهدفـن يف 2006، يف الصفيـات 

املؤهلـة ألمـم أوربـا 2008، وكان النجـم الكـروايت 

مـن أفضـل الاعبـن يف يـورو 2012.

وبجانـب مودريتـش بـرز كل مـن زميلـه يف ريـال 

مدريد الشـاب ماتيو كوفاسـيتش العـب انر ميان 

. بًقا سا

ويضـاف إليهم العـب خط وسـط برشـلونة ايفان 

راكيتيتـش الـذي بـدأ مسـريته الكرويـة مـع بازل 

السـويري ومـن ثـم انتقـل إىل إشـبيلية وآخـر 

محطاتـه كانـت برشـلونة.

 2010 ويـورو   ،2008 يـورو  يف  الاعـب  وشـارك 

ولعـب للمنتخـب 61 مبـاراة وأحـرز تسـعة أهداف.

ويعتـرب ماريـو ماندجوكيتـش مهاجـم يوفنتـوس 

اإليطـايل من أبـرز مهاجمـي املنتخـب، إضاًفة إىل 

ميكـوال كالينيتـش الذي أسـهم بتأهـل املنتخب بعد 

تألقـه أمـام اليونـان يف مبـاراة امللحق.
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نبيل الشربجي

التحقيـق الصحفـي الـذي نـرشه عبـد الـرزاق 

زقـزوق، يف صحيفـة عنـب بلدي، عن انتشـار 

العربـات الجوالـة عشـوائًيا يف شـوارع مدينة 

حلـب، أعـاد إىل ذاكريت سلسـلة مـن القصص 

والحكايـات التـي تتمحور حول العربـة الجوالة 

التـي يسـمونها يف بـاد الشـام “العربيـة”، أو 

تكـون  أن  وتـكاد  “العربانـة”،  أو  “العربايـة” 

الفقـرية،  للعائـات  األسـايس  الـرزق  مصـدر 

إذ  كبـري،  رأسـال  إىل  تحتـاج  ال  باعتبارهـا 

يكفـي لصنعهـا بضعـة ألـواح خشـبية يصنع 

منهـا صنـدوق خشـبي ذو بـاب صغـري مـن 

الخلـف، وتُركّـب لهـا عجلـة صغرية مـن األمام 

واثنتـان مـن الخلـف، ويف الشـتاء تُرفـع لهـا 

أربعـة جـدران لألعـىل، وتُسـقف عـىل نحـو 

بـدايئ برقائـق املشـمع، لتقـي صاحبهـا الذي 

يسـمونه “العَربانجـي” مـن عوامـل الطقـس، 

كاملطـر والثلج والريـاح، وكان يف إدلـب قدميًا 

لبعـض  بصـور  عربانتـه  يزيـن  عربانجـي 

الشـخصيات الدينيـة التـي يحبهـا.

“املعـر”  الفقـري  صاحبهـا  العربانـة  متنـح 

إمكانيـة اختيـار السـوق الـذي يحتـوي عـىل 

زبائـن أغنيـاء )مهربيـن(، وأحيانًـا يذهـب إىل 

الحارات الشـعبية املكتظة بالسـكان، يسـاعده 

صغـر حجم عربانتـه عىل الهرب مـن الدوريات 

املتنوعـة التـي تسـتغل الوضـع غـري القانوين 

للعربانـات، إذ تضـع العربانجي أمـام خيارين: 

إمـا دفـع الرشـوة بفـم سـاكت، أو مصـادرة 

العربـة والـرزق املحمـل عليها. 

أنتـم، بـا شـك، تذكـرون املرحيـة الرحبانية 

التـي تحمل عنوان “الشـخص”، وفيهـا تصادر 

وبعـد  البنـدورة”،  بياعـة  “عربـة  الدوريـة 

املصـادرة:  لعربتهـا  فـريوز  تغنـي  املصـادرة 

سـوا ربينـا، سـوا مضينـا ليالينـا.. وتذكـرون 

كيـف زّور التلفزيون السـوري، فيـا بعد، هذه 

الحكايـة املرحيـة، إذ أحـدث برنامًجـا بعنوان 

“سـوا ربينا” يتحـدث عن األخوة بن الشـعبن 

السـوري واللبنـاين!

خـال إقامتـي يف مدينـة إدلب ابتداء من سـنة 

1980، اعتدت أن أشـري مـا يلزم يل من خضار 

وفواكـه وألبـان وقيمـق وقريشـة مـن سـوق 

الخضـار يف السـاحة الفوقانيـة، إىل أن جـاء 

يـوم نصحني فيـه أحـد أصدقايئ بالـرشاء من 

السـاحة التحتانية، وأكـد يل أن األسـعار هناك 

أرخـص، ألن معظـم الباعـة هـم مـن أصحاب 

العربانـات، وهـؤالء يرضـون بقليل مـن الربح، 

ألن تكلفـة بضاعتهـم قليلـة، فهـم ال يدفعـون 

أجـار دكان، وال فواتـري مـاء وكهربـا وبلديـة 

وماليـة.. وهـذا مـا كان بالفعـل، إذ تحولت إىل 

تلك السـاحة، واكتشـفت أن العربانجـي يتمتع 

مبيـزة أخـرى، وهـي أن بضاعته طازجـة، فهو 

يبيـع مـا يشـريه مـن سـوق الهـال يف اليوم 

نفسـه، وينـرصف إىل داره.

روى يل بعـض األصدقـاء حكاية جـرت أحداثها 

يف غابـر األيام، عندما رشـح رجل “مسـطول” 

نفسـه لعضوية الربملـان، وكان مثة شـبان من 

هـواة الضحـك واملقالـب، تقربـوا منـه وزعموا 

عـىل  يلقـي  بـأن  ونصحـوه  مؤيـدوه،  أنهـم 

الجاهـري الكادحة خطابًـا ناريًـا، وألن معظم 

الكادحـن يوجدون يف السـاحة، فقـد أصعدوه 

اخطـب،  تفضـل  لـه  وقالـوا  عربانـة،  فـوق 

املواطنـون،  اإلخـوة  أيهـا  قـال:  مـا  ومبجـرد 

أزالـوا املتاريـس الخشـبية التـي تسـند عجات 

باتجـاه  رشًقـا  وذهبـت  فدرجـت،  العربانـة، 

يصيـح:  فوقهـا  واملرشـح  املحريـب،  سـاحة 

وقفوهـا يـا شـباب. كرمـى لألنبيـا والرسـل 

وقفوهـا. 

ويف اليوم التـايل، عندما زاروه يف املستشـفى 

الوطنـي، قال حكمته الشـهرية: 

- العيـب الوحيـد يف هـذه العربانـات أنهـا من 

دون فرامـات!

عربانات
من دون فرامات

تعا تفرج
  خطيب بدلة

نحن في منظمة 
مساحة سالم 

نحتفل في 
كل عام باليوم 
العالمي للمرأة 

تقديًرا منا لما 
تقدمه، علينا 

أن نولي أهمية 
كبيرة لتوعية 

النساء بدورهن 
في التأثير 

بالمجتمع، خاصة 
وقت النزاعات 

واألزمات

عنـب بلدي - إدلب  

غطتـه  الـذي  الحفـل،  وتضمـن 
عـدة  فعاليـات  بلـدي،  عنـب 
مرحـي  عـرض  بينهـا  مـن 
عـىل  ركـزت  ترفيهيـة  وعـروض 
يف  السـورية  املـرأة  دور  متكـن 
والسياسـية  االجتاعيـة  الحيـاة 
واالقتصاديـة، باإلضافـة إىل ملحة 
عن أهـم اإلنجـازات التـي قدمتها 
املـرأة السـورية منذ القـدم وحتى 

الحـايل. يومنـا 
منسـقة  قالـت  جانبهـا،  مـن 
الحفـل، السـيدة ميسـون بيطـار، 
لعنـب بلـدي إنـه مـن الـرضوري 
دور  عـىل  عـام  كل  يف  الركيـز 
عـىل  تقدمـه  مـا  وأهميـة  املـرأة 

األصعـدة. كافـة 
منظمـة  يف  “نحـن  وأضافـت 
مسـاحة سـام نحتفل يف كل عام 
باليـوم العاملـي للمرأة تقديـًرا منا 
ملا تقدمـه، علينـا أن نـويل أهمية 
بدورهـن  النسـاء  لتوعيـة  كبـرية 
خاصـة  باملجتمـع،  التأثـري  يف 

واألزمـات”. النزاعـات  وقـت 
لعـدد  معرًضـا  الحفـل  وتضمـن 
اللـوايت يعملـن  مـن املسـتفيدات 
الصغـرية،  املنزليـة  املشـاريع  يف 
اسـتطعن من خال حفـل منظمة 
“مسـاحة سـام” عرض أشغالهن 
ألبسـة  فيهـا  مبـا  اليدويـة، 

الصـوف. مـن  يدويًـا  مصنوعـة 
األشـغال  معـرض  جانـب  وإىل 
اليدويـة، عرضـت املنظمـة أعااًل 
فقـدت  سـورية  لفتـاة  فنيـة 
السـمع والنطـق خـال الحرب يف 

سـوريا، وسـط إعجـاب الحضور 
الفنيـة. ولوحاتهـا  مبوهبتهـا 

مـن جانبهـا، قالـت نـور، إحـدى 
الدعـم  مركـز  مـن  املسـتفيدات 
إنهـا  املنظمـة،  يف  النفـي 
تلقتـه  الـذي  باالهتـام  سـعيدة 
النسـاء يف إدلـب مبناسـبة اليوم 
العاملـي للمـرأة، داعية النسـاء إىل 
املطالبـة بتـويل أدوارهـن الفعالة 

املجتمـع. يف 
الحفـل بوقفـة تضامنيـة  اختتـم 
ومـع  الغوطـة  نسـاء  مـع 
املعتقـات يف السـجون السـورية 
أنـواع  ألبـرز  يتعـرض  اللـوايت 
االنتهـاكات منـذ مثـاين سـنوات 
مضـت، وفق مـا جـاء يف خطاب 

بيطـار. ميسـون  املنسـقة 

كيف أحيا العالم “يوم المرأة 
العالمي”؟ 

يعـرف العامل بيـوم املـرأة العاملي 
عقـدت  حـن   ،1910 عـام  منـذ 
دولًيـا  مؤمتـًرا  نسـاء  مجموعـة 
يف الدمنـارك، هدفـه الضغط عىل 
املجتمـع الـدويل من أجـل تحقيق 
املسـاواة بـن الجنسـن، واحتفل 
العـامل ألول مـرة بهـذه املناسـبة 

.1911 عـام 
وكان االسـم األصـيل لهـذا اليـوم 
للمـرأة  العاملـي  “اليـوم  هـو 
العاملـة”، إال أنـه حـن اعتمدتـه 
املتحـدة  لألمـم  العامـة  الجمعيـة 
بشـكل رسـمي، عام 1975، أصبح 

العاملـي”. املـرأة  “يـوم  اسـمه 
فعاليـات  املتحـدة  األمـم  نظمـت 
عدة مبناسـبة يـوم املـرأة العاملي، 

صـادف،  والـذي   ،2018 لعـام 
الحـايل،  آذار  مـن   8 الخميـس 
النسـاء  نحـو  خطابهـا  موجهـة 

لريفيـات. ا
مـن  الناشـطات  الوقـت:  “حـان 
حيـاة  يغـرين  والحـرض  الريـف 
املنظمـة  أطلقتـه  شـعار  املـرأة”، 
للتنديـد  اليـوم،  هـذا  مبناسـبة 
النسـاء  الـذي تعانيه  باالضطهـاد 

العـامل. حـول  الريفيـات 
فـإن  املتحـدة،  األمـم  وبحسـب 
أكـر  يشـكلن  الريفيـات  النسـاء 
مـن ربـع سـكان العـامل، يحرثـن 
البـذور إلطعام  األرايض ويزرعـن 
عـىل  يحصلـن  وباملقابـل  األمـم، 
عليـه  تحصـل  مـا  أقـل  أجـور 

الحـرض. نسـاء 
األجـور  فجـوة  أن  إىل  وأشـارت 
بـن الرجال والنسـاء حـول العامل 
املناطـق  يف  بينـا   ،23% بلغـت 

.40% تجـاوزت  الريفيـة 
وتعاين النسـاء الريفيـات، خاصة 
يف دول العـامل الثالـث، مـن متييز 
التعليـم والصحـة  عـىل مسـتوى 
والحايـة  واإلرث  والعمـل 
االجتاعيـة مـن العنف الجسـدي 

والجنـي.
وتقـدر األرقـام األممية أن نسـبة 
النسـاء الريفيات اللـوايت يفتقرن 
للقـراءة  األساسـية  املهـارات  إىل 
والكتابـة بلغـت أكـر مـن نصـف 
عددهـن، داعيـة الجهـات املعنيـة 
إىل رفـع مسـتوى الوعـي لديهن، 
تحكمهـا  تحديـات  ومواجهـة 
عـادات وموروثـات ثقافية تسـود 

املناطق. تلـك 

نظمت منظمة “مساحة سالم” للدعم النفسي واالجتماعي، في مدينة أريحا بريف إدلب، فعالية 
بمناسبة “يوم المرأة العالمي”، والذي يصادف في 8 آذار من كل عام. وقدم الحفل عروًضا وفعاليات 

ونشاطات لعدد من المستفيدات ولنساء استطعن وضع بصمتهن في المجتمع السوري، بحضور رئيس 
المجلس المحلي في أريحا، وتغطية إعالمية.

“مساحة سالم”
لنساء أريحا في يومهن العالمي

فعالية نظمتها منظمة "مساحة سالم" في أريحا بمناسبة "يوم المرأة العالمي" - 8 آذار 2018 )عنب بلدي(


