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يواجـه املـرح تحديًا تـزداد رضاوتـه جيًل 
بعـد جيـل عامليًـا، ليـس فقط عىل مسـتوى 
التقنيـة ومنافسـة التلفزيـون والسـينام لـه، 
بـل حتـى عـىل املسـتوى السـيايس الـذي 
يضيّـق خنـاق الحصـار عـىل الحريـة كلـام 

أتيحـت لـه فرصـة لذلك.
ورمبـا تـأيت رسـالة اليـوم العاملـي للمرح 
عـام 2018، والتـي قدمها خمسـة مرحيني 
وأوروبـا  العـريب  والعـامل  آسـيا  مثلـوا 
واألمريكيتـني وإفريقيـا، من خلفيـة التفرقة 
املـد  تصاعـد  بعـد  املشـهد  تصـدرت  التـي 

اليمينـي املتطرف يف أوروبـا، وهيمنة أنظمة 
االسـتبداد وامليليشـيات اإلسـلمية املتطرفـة 

يف البـلد العربيـة.
وسياسـاتها  ميديـا  السوشـال  سـيطرة 
االسـتهلكية الريعـة عـىل الثقافـة العاملية، 
والتـي كانت بدورهـا حاملة لخطـاب الكراهية 
ضـد "اآلخـر"، إىل جانب األوضاع السياسـية، 
أسـهمت ببنـاء جـدران وعوائق جديـدة بوجه 
املرحيني، ال سـيام العرب منهـم، كون بلدهم 

كانـت مرًحـا رئيسـيًا لألحداث.
أسهم هذا الواقع بتعقيد استجابة املرح...

ترامب وابن سلمان.. 
رسائل تحت الطاولة

قضية البلعوس تشتعل 
مجدًدا في السويداء

أخبار سوريا

تقارير المراسلين
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عنب بلدي - خاص

الغوطـة،  عـىل  الهجـوم  انطـلق  منـذ 
19 مـن شـباط املـايض، عاشـت فصائل 
وأكـدت  عسـكريًا،  اسـتنفاًرا  درعـا 
جاهزيتهـا، وهـددت عرب قيادييها بشـّن 
هجـامت ضد مواقـع قوات األسـد ملؤازرة 

الغوطـة.
اآلن،  حتـى  تحـدث  مل  الهجـامت  لكـن 
قبـل أن يُفاجـأ العسـكريون واملدنيـون 
بتسـارع األحـداث التـي انعكسـت عـىل 
املشـهد بشـكل كامل، وتحول االسـتنفار 
اتجاهـات،  عـدة  يف  املـدين  حـراك  إىل 
بـني مطالـب باملفاوضـات ومـن أجراها 
فعـًل، وبني مطالـب بالتحرك العسـكري 

الفـوري واملعـارض لـه.

"عرابو المصالحات" إلى الواجهة
وبالتزامـن مـع خـروج دفعـات األهـايل 
واملقاتلـني مـن الغوطـة، شـهدت بلدات 

متوقًعـا  وغـر  واسـًعا  نشـاطًا  درعـا 
ملـن بـات يُطلـق عليهـم لقـب "عرابـو 
عملهـم  يرتكـز  والذيـن  املصالحـات"، 
بالتمهيـد التفاقيـات املصالحـة مع قوات 
تجنيـب  مبحاولتهـم  متذرعـني  األسـد، 
املحروقـة  األرض  لسياسـة  بلداتهـم 

القـري. والتهجـر 
ومتكنت بعـض هذه املحـاوالت من إبصار 
النـور فعـًل، مـا دفـع بعـض الفعاليـات 
املدنيـة يف مدينـة الحـارّة بريـف درعـا 
مل  وفـد  تشـكيل  إىل  الغـريب  الشـاميل 
تشـارك فيه أي مـن الفصائل العسـكرية، 
وعقـدت اجتامًعـا مـع ممثلني عـن قوات 
محافظـة  يف  روس  ومسـؤولني  األسـد 
السويداء، بحسـب معلومات حصلت عليها 

عنـب بلـدي مـن مصـدر مطلع.
وقـال املصـدر )طلب عـدم ذكر اسـمه( 
إن التهديـدات الروسـية غلبـت عـىل لغة 
الحـوار  أسـلوب  وانحـر  التطمـني، 
الذي انتهجـه الضابط الـرويس بالتهديد 

الرشقيـة،  الغوطـة  بسـيناريو  املسـتمر 
إىل  للدخـول  باالسـتعجال  واملطالبـة 
املصالحـة قبل بـدء الخيـار العسـكري.

واشـرتطت قوات األسـد وحليفها الرويس 
أن تبـادر فصائل مدينة الحارّة إىل تسـليم 
املنشـقني  وعـودة  بالكامـل،  سـلحها 
واملتخلفـني عـن الخدمة اإللزاميـة ودخول 

قـوات األسـد إىل املدينة.
وأضـاف املصدر أن البديـل عن االنضامم 
لقـوات األسـد هو تشـكيل جهة مسـلحة 
واحـدة يف املدينـة تتبع للدفـاع الوطني، 
نفسـها،  املدينـة  مـن  قادتهـا  ويكـون 
ويتلقـون الدعـم املـادي والعسـكري من 

األسـد. قوات 
تصـل  مل  التـي  املفاوضـات،  وتضمنـت 
إىل توافـق حتـى اللحظة، وعـوًدا بعودة 
الخدمات األساسـية مـن املـاء والكهرباء 
إمتـام  بعـد  املدينـة  إىل  والبلديـات 

فيهـا. "املصالحـة" 
الحـارّة  مدينـة  ملـف  تحريـك  وأدى 
إىل انقسـام أهـايل املدينـة بـني مؤيـد 
تريـح  ذلـك  عـىل  وزاد  ومعـارض، 
األمـم  يف  السـوري  النظـام  منـدوب 
حـول  الجعفـري  بشـار  املتحـدة، 
املعارضـة  لهـا  تحـر  "مرحيـة 
تـل  يف  كيامويـة  أسـلحة  السـتخدام 
الحـارّة يف ريـف درعـا"، والـذي خلـق 

والبلبلـة. التوتـر  مـن  مزيـًدا 
ونتيجـة لذلك، قاطع مجلـس مدينة الحارة 
العسـكري املفاوضـات التـي دارت حـول 
املدينـة، محمـًل يف بيـان لـه "املجتمـع 
الدويل مسـؤولياته تجاه الشعب السوري، 
وتهديد املدنيني اآلمنني باسـتخدام أسـلحة 

محرمـة دوليًا".
يف  تـأيت  االدعـاءات  هـذه  أن  وأكـد 
محاولـة من قوات األسـد لخلـق مربرات 

االسـرتاتيجي  الحـارة  تـل  السـتعادة 
عنـه. بالدفـاع  متوعـًدا 

تحركات فردية تبني مستقباًل
الوحيـدة  الحـارّة  مدينـة  تكـن  مل 
"عـرايب  لــ  نشـاطًا  شـهدت  التـي 
املصالحـات"، ويبـدو أن بلـدات عديـدة 
زال  "مـا  لكنـه  مامثـًل،  تشـهد حـراكًا 
رسيًـا خوفًـا مـن ردود فعـل انتقاميـة 
بحسـب  العسـكرية"،  الفصائـل  مـن 
أبـو محمـود الجبـاوي، املتابـع الجتامع 
مامثـل الجتـامع مدينـة الحـارّة، قادتـه 

جاسـم. مدينـة  مـن  شـخصيات 
التأثـر  بلـدي  لعنـب  الجبـاوي  وأكـد 
الحقيقـي لهـذه االجتامعـات يف الوقـت 
الراهـن، والتي ال تتعـدى أن تكون تحركات 

فرديـة قـد يُبنـى عليها مسـتقبًل.
وأشـار إىل أن قـرار الفصائل العسـكرية 
يف هـذه اللحظـة هـو القتـال يف حـال 

تعرضـت ألي هجـوم.
واعتـرب أن "السـقوط الريـع للغوطـة 
درعـا  محافظـة  عـىل  سـلبًا  انعكـس 
عسكريًا ونفسـيًا"، الفتًا إىل أن الحاضنة 
الشـعبية لفصائل الغوطة متثـل منوذًجا 
يُـرب بـه املثـل للعديد مـن املناطق يف 

درعا. محافظـة 
وبعيـًدا عن األهمية االسـرتاتيجية للغوطة، 
مـن  فقـط  شـهر  بعـد  خسـارتها  أن  إال 
املعارك وخروج عـرشات اآلالف بالحافلت، 
ومشـاهد التدمـر الكامـل للمـدن، مثـل 
مشـهًدا صادًما لألهـايل يف درعـا وخوفًا 

حقيقيًـا مـن أن يواجهـوا ذات املصـر.
العسـكريني  القـادة  الجبـاوي  وطالـب 
الدينيـة بقيـادة  والوجهـاء والشـخصيات 
الـروح  إعـادة  هدفهـا  تطمـني  "حمـلت 
املعنويـة لألهايل، وإيقاف سـيل الشـائعات 

والتخوين، وإثبات قدرة الفصائل العسـكرية 
عـىل خـوض أي معركـة مرتقبـة".

دار العدل تتوعد
"عـرايب  نشـاط  عـىل  ورًدا  بدورهـا، 
دار  محكمـة  أصـدرت  املصالحـات"، 
العـدل يف حـوران مذكـرة إيقـاف بحق 
يعمـل  والـذي  النعمـة،  جهـاد  املدعـو 
مختـاًرا لبلـدة الكـرك الرشقـي يف ريف 

الرشقـي. درعـا 
وطالبت جميـع "الفصائـل الثورية" يف 
املنطقـة الرشقية بإحضـاره إىل املحكمة، 
يف خطـوة هـي األوىل مـن نوعهـا عىل 
البلـدة  يُتهـم مختـار  إذ  الصعيـد،  هـذا 
التـي  الشـخصيات  أبـرز  إحـدى  بأنـه 
متلـك اتصـاالت مـع قـوات األسـد، وقاد 
وفوًدا مـن البلـدة يف اجتامعات سـابقة 
كانـت تهـدف لتحييد املدينة عـن عمليات 

الجوي. القصـف 
إىل جانـب ما سـبق، شـهدت مدينـة إنخل 
مظاهـرات تُطالـب بإخراج "هيئـة تحرير 
الشـام" مـن املدينـة وعـدم إقحامهـا يف 
أي عمـل عسـكري، وعاشـت بلدتـا بـر 
الحريـر ومليحـة العطش خلل األسـابيع 
املاضيـة نزوًحـا لألهـايل خوفًا مـن عمل 
عسـكري مل يبـدأ، يف الوقت الـذي تعيش 
فيـه أحياء درعا املحطة الخاضعة لسـيطرة 
قـوات األسـد حالـة مـن الرتقـب إن كانت 
للمعارضـة  هدفًـا  سـتكون  أحياؤهـم 
للسـيطرة عليهـا أو منطلًقـا لقوات األسـد 

باتجـاه أحيـاء سـيطرة املعارضة.
الشـائعات  مـن  سـيل  وأمـام 
أن  يبـدو  والتهديـدات،  والتريبـات 
ضجيـج املعركـة املرتقبـة يف محافظة 
درعـا قـد أصبـح عاليًـا قبـل أن تُطلق 

رصاصـة. أّي  املعركـة  لهـذه 

شظايا الغوطة تصل إلى الجنوب

ترقب وفوضى شائعات تحكم مشهد درعا
ألقت الظروف التي تعيشها الغوطة الشرقية بتداعياتها على محافظة درعا، التي اعتبرت الطرف األول المعني بما حصل، والوجهة المقبلة لقوات 

األسد والميليشيات المساندة لها، وما قد يليها من خيارات للتفاوض.

عناصر من المعارضة السورية في أحياء درعا - تشرين الثاني 2017 )وكالة نبأ(
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ويـأيت الحديث عـن مدن ريـف حمص 
الشـاميل، كونهـا العائـق الوحيـد الذي 
يعـرتض النظـام السـوري يف املنطقـة 
الوسـطى، ويقطع الرشيـان الرئييس له 
املتمثـل باألوتوسـرتاد الدويل دمشـق- 
حلـب، ما يضـع املنطقة ضمـن األهداف 

املقبلـة لقوات األسـد بدعـم رويس.
ورمبـا تؤكـد التطـورات األخـرة التـي 
كهـدف  وجودهـا  املنطقـة  شـهدتها 
مقبـل للنظـام، إذ أبلـغ الروس الشـهر 
املـايض اللجنـة املسـؤولة عـن املنطقة 
بانتهاء اتفـاق "تخفيف التوتـر"، الذي 
ُوقّـع يف آب 2017 املـايض، وتخيرهم 
بـني الجلوس مـع النظـام السـوري أو 
جديـدة  عسـكرية  مبواجهـة  الدخـول 

بعيـًدا عـن أي التزام سـابق.

مفاوضات لفتح األوتوستراد
مـن  املقاتلـني  خـروج  مـع  بالتزامـن 
الغوطـة إىل الشـامل السـوري، قالـت 
ذكـر  عـدم  )طلبـت  مطلعـة  مصـادر 

مفاوضـات  إن  بلـدي،  لعنـب  اسـمها( 
مبدينـة  السـفر  فنـدق  يف  تجـري 
حمـص، وتـدور بـني وفـد مـن مدينة 
للنظـام  يتبـع  ضابـط  مـع  تلبيسـة 

الرسـن. مدينـة  مـن  السـوري 
حاليًـا  األمـور  أن  املصـادر  وأضافـت 
تتجـه إىل تشـكيل لجنـة مـن الرسـن 
إلرشاكهـا يف املفاوضـات، والتـي تنص 
عـىل فتـح الطريـق الـدويل، وإدخـال 
قـوات شيشـانية للمراقبـة إىل املنطقة.

وال ترتبـط اللجان التي تفـاوض النظام 
حاليًـا بـ"هيئـة التفـاوض" التي تولت 
الحديـث عـن أمـور شـاميل حمص يف 

املاضية. األشـهر 
وتعرضـت هيئـة التفـاوض منـذ مطلع 
قبـل  مـن  لضغـوط  الحـايل   2018
الجانـب الـرويس للجلـوس مـع النظام 
السـوري، وذلـك قبـل أيـام مـن انتهاء 
اتفـاق "تخفيـف التوتـر" الذي يشـمل 

املنطقـة.
وبحسـب املصادر، تتضمـن املفاوضات 
الحاليـة عـدم تسـليم سـلح الفصائـل 
وتسـوية  حمـص،  ريـف  يف  العاملـة 

أوضـاع الجميـع )مـدين، مقاتـل( مـع 
بقـاء الحالـة العسـكرية، والحفاظ عىل 

نقـاط التمركـز للمعارضـة والنظـام.
وقالـت مصـادر إعلميـة لعنـب بلـدي 
خـوف  حالـة  إن  حمـص،  ريـف  مـن 
بـني أهايل شـاميل حمـص تسـود بعد 
"سـقوط" مناطق واسـعة مـن الغوطة 
الرشقيـة، وخاصـة بعد حديـث مصادر 
مواليـة للنظام السـوري عن االسـتعداد 
القتحـام ريـف حمـص الشـاميل بعـد 

. لغوطة ا

خطوة استباقية
ثلثـة أيـام مضـت عـىل الحديـث عـن 
حتـى  األوتوسـرتاد،  فتـح  مفاوضـات 
شـكلت الفصائل العسـكرية العاملة يف 
ريـف حمص الشـاميل قيادة عسـكرية 
لهـا،  استشـاريًا  ومجلًسـا  واحـدة 
كخطـوة اسـتباقية ألي عمـل عسـكري 
مـن جانـب قـوات األسـد وامليليشـيات 

املسـاندة لهـا.
مصـادر  مـن  بلـدي  عنـب  وعلمـت 
عسـكرية، يف 30 مـن آذار املـايض، أن 

فصائـل ريفـي حمص الشـاميل وحامة 
الجنـويب اجتمعـت، وتـم االتفـاق عىل 
تشـكيل قيـادة عسـكرية عليـا للمنطقة 

الوسـطى ومجلـس استشـاري لهـا.
وتتمثـل الفصائل العسـكرية بـ "الفيلق 
الرابـع، جيـش التوحيـد، فيلق الشـام، 
حركـة تحريـر الوطـن، جيـش العـزة، 
جيـش حمص، غرفـة عمليـات الحولة".

وتحدثـت عنب بلـدي مع الناطق باسـم 
"حركـة تحريـر وطن"، صهيـب العيل، 
وقـال إن املرشوع يـأيت لتوحيـد القرار 
وتعزيـز الجبهات، وقطـع الطريق عىل 

مخططاته. وإفشـال  النظام 
وأضـاف أن "البـاب مفتوح أمـام جميع 
الفصائل العسـكرية لدخول هـذا العمل 

املوحد".
واعتـرب مراقبون عـرب مواقـع التواصل 
االجتامعـي أن قـوات األسـد قـد تنتقـل 
إىل ريف حمص الشـاميل بعـد االنتهاء 
مـن العمليـات العسـكرية يف الغوطة، 
مسـتغلة الحصـار الكبر الذي تشـهده 
األخـرى  الجبهـات  عـن  وابتعادهـا 

لفصائـل املعارضـة.

ريف حمص الشمالي يترقب

أوتوستراد دمشق- حلب
يحدد الوجهة المقبلة لقوات األسد

تترقب مدن وبلدات ريف 
حمص الشمالي الظروف 

التي ستؤول إليها في األيام 
المقبلة، بعد انتهاء قوات 

األسد والميليشيات المساندة 
لها من معارك الغوطة 

الشرقية، إذ يدور الحديث 
حول نية االنتقال إلى جبهات 

أخرى الستكمال السيطرة 
على المناطق "االستراتيجية" 

الخاضعة لسيطرة فصائل 
المعارضة.
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فتحت السيطرة على منطقة عفرين الباب أمام تركيا للبدء بتحقيق أهدافها على طول حدودها مع سوريا، وانطلقت من مقومات ترتبط بحماية أمنها 
القومي وإبعاد الخطر المالزم لها منذ سنوات، والمتمثل بـ "وحدات حماية الشعب" )الكردية( التابعة لـ "حزب العمال الكردستاني" المحظور من قبلها.

عنب بلدي - ضياء عودة 

"غصـن  أهـداف  تحقيـق  لرعـة  وكان 

األكـرب  الدافـع  عفريـن  يف  الزيتـون" 

املناطـق  ببقيـة  للتفكـر  الـرتيك  للعـب 

إذ  الحـدودي،  الرشيـط  طـول  عـىل 

الحـر"  "الجيـش  فصائـل  متكنـت 

عـىل  السـيطرة  مـن  الـرتيك  والجيـش 

شـهرين،  مـن  أقـل  يف  عفريـن  كامـل 

املسـتوى  عـىل  سـواء  التكاليـف  وبأقـل 

العسـكري أو املعنـوي املرتبـط باملدنيني، 

األمـر الذي شـكل حافـًزا لفـرض الخيار 

سـنوات. منـذ  املعلّـق  العسـكري 

تهديـدات متتالية تصدرت املشـهد السـوري 

يف األيـام املاضيـة عـىل لسـان مسـؤولني 

أتـراك، آخرهـا قـول الرئيس الـرتيك، رجب 

طيـب أردوغـان، إن تركيـا تجهز للسـيطرة 

طـول  عـىل  سـورية  مناطـق  أربـع  عـىل 

حدودهـا، ورافق ذلـك إغلق املعابـر املؤدية 

إىل منبـج بشـكل كامـل، وإيقـاف الحركـة 

التجاريـة واملدنيـة منهـا وإليها.

ومبـوازاة ذلـك، برز عـىل الواجهـة صدام 

فرنـيس- تـريك، عـىل خلفيـة تريحات 

بـني  الوسـاطة  دور  عرضـت  األول،  مـن 

الدميقراطيـة"  سـوريا  و"قـوات  تركيـا 

دعمهـا  اسـتمرار  عـىل  وأكـدت  )قسـد(، 

السـوري  الشـامل  يف  الكرديـة  للقـوات 

اإلسـلمية"،  "الدولـة  تنظيـم  ملحاربـة 

املسـتوى  عـىل  بـاردة  لحـرب  ميهـد  مـا 

تبعاتهـا  تعـود  والعسـكري،  السـيايس 

بآخـر. أو  بشـكل  تركيـا  عـىل 

تحرك بـ "نَفس طويل"
مل يكـن التهديد الذي أبـداه أردوغان جديًدا، 

بـل سـبقته وعـود أطلقـت عقب السـيطرة 

تركيـا  نيـة  وأكـدت  عفريـن،  مركـز  عـىل 

الوصـول إىل الحـدود السـورية- العراقية، 

و"تطهر" كامـل حدودها مـن "اإلرهاب"، 

إىل جانـب التشـديد عـىل موضـوع مدينـة 

منبـج التـي تصـدرت دائـرة الحديـث منـذ 

اليـوم األول لــ "غصـن الزيتـون"، 20 من 

الحايل. شـباط 

اتبعـت  سـوريا،  يف  األول  تدخلهـا  ويف 

التحـرك  عـىل  اعتمـدت  سياسـية  تركيـا 

ومـا  عسـكريًا،  أو  سياسـيًا  سـواء  ببـطء، 

يثبـت ذلك الظـروف األوىل لعمليـة عفرين، 

إذ بـدأت بتكتيـك "ضيـق" أظهـر املعركـة 

خـارسة والقـوات املقاتلـة يف طريقهـا إىل 

االسـتنزاف، لكـن مل ميـض أسـبوعان حتى 

اتضـح األمر وتبـني أن املكاسـب تعود عىل 

تركيـا وبتكلفـة بسـيطة.

وتعتـرب التهديـدات الرتكيـة الحاليـة األوىل 

مـن نوعهـا، وتركـزت سـابًقا يف مدينتـي 

عفريـن ومنبـج، لكنهـا انسـحبت حاليًا إىل 

بأمريـكا  تصطـدم  حيـث  الحـدود،  كامـل 

التـي تقدم دعـاًم للقوات الكردية، وبفرنسـا 

التـي بـرزت إىل الواجهـة مـن جديد.

ويقـول املحلـل السـيايس الـرتيك، محمود 

عثـامن، إن تركيـا لديهـا شـعور بأنهـا مل 

تتمكـن مـن تأمـني الحـد األدىن لهـا حتـى 

اليـوم، سـواء املناطـق التـي تحقـق أمنهـا 

سـاحة  يف  حصتهـا  أو  "االسـرتاتيجي"، 

النفـوذ عـىل السـاحة السـورية.

ويضيـف لعنـب بلدي أن املسـألة السـورية 

بالغة الحساسـية وشـديدة التعقيـد، وهناك 

أطـراف دوليـة متداخلـة، وأي طـرف يرغب 

بالتحـرك ليـس باألمـر السـهل، وهـو مـا 

عـىل  التحـرك  تركيـا  بنيـة  ربطـه  ميكـن 

مـع  التفاهـامت  تحكمـه  والـذي  الحـدود، 

الـدول اإلقليميـة األخـرى.

وأعطى نجـاح "غصن الزيتون" واملكاسـب 

التـي حققتها بأقل الخسـائر برشيًـا وماديًا 

ومعنويـات  لرتكيـا  كبـرة  نفسـية  دفعـة 

الطريقة. بنفـس  للسـتمرار 

ويعتقـد عثـامن أن األتـراك يتحركـون بــ 

"اسـرتاتيجية النفـس الطويـل"، وهـو مـا 

تـم تطبيقـه يف "درع الفـرات"، وصواًل إىل 

إنهـاك الخصـم ماديًـا ومعنويًا واسـتنزاف 

العسـكرية. قواه 

ما بعد "غصن الزيتون" 
بحسـب تريـح أردوغـان األخر، تسـتعد 

رأس  الحسـكة،  عـىل  للسـيطرة  تركيـا 

العـني، تـل أبيض، عـني العـرب )كوباين(، 

تركيـا  تعتـرب  التـي  منبـج،  إىل  باإلضافـة 

يف  الحـال  هـو  كـام  "محسـوًما"،  أمرهـا 

عفريـن.

وال ميكـن فصـل ذلـك بشـكل أسـايس عن 

التفاهـامت الخاصـة بأمريـكا، والتـي كان 

األمريـي  الخارجيـة  وزيـر  رأسـها  عـىل 

السـابق، ريكـس تيلرسـون، يف آخـر زيارة 

لـه إىل تركيـا، وأكـد فيهـا حـق تركيـا يف 

تأمـني حدودهـا.

التـي  املعلومـات  ذلـك،  عـىل  شـدد  ومـا 

أشـار إليهـا أردوغـان يف خطـاب له، 31 

مـن آذار املايض، قائـًل "عندما اسـتقبلت 

األمريـي  الخارجيـة  )وزيـر  تيلرسـون 

املقـال( قـال خـذوا أنتـم الشـامل ونحـن 

نأخـذ الجنـوب، فقلت لـه: مل علينا تقسـيم 

أهلـه  لـه  البلـد  هـذا  إن  أخـذه،  أو  البلـد 

األصليـون؟". وسـكانه 

غصـن  بعـد  "مـا  أن  عثـامن  ويعتـرب 

الزيتـون ليـس كام قبلهـا، وسـتتجه تركيا 

إىل تحريـر الحدود يف األيـام املقبلة، لكن 

سـتعتمد يف ذلـك عـىل ميـدان التفاهامت 

الطـرف  مـع  الصـدام  وعـدم  السياسـية 

خصوًصـا". األمريـي 

اللعبـة يف  اإلقليميـة  الـدول  أن  ويوضـح 

يف  األرض  عـىل  تشـارك  كانـت  سـوريا 

السـنوات السـابقة عـرب وسـطاء محليـني، 

أمـا اآلن بقواتهـا املبـارشة، وخاصـة تركيـا 

وروسـيا. وأمريـكا 

يشـر  األتـراك"،  صـرب  "نفـد  حـال  ويف 

بالضغـط  سـتقوم  تركيـا  أن  إىل  عثـامن 

عـىل منبـج تحديـًدا، وهـي املدينـة املفروغ 

مـن أمرهـا، بينـام املناطـق الواقعـة رشقي 

الفـرات سـيعطي األتراك فوقيـة يف املطالب 

. لها حو

وال ميكـن حسـم األمـور للجانـب الـرتيك 

حتـى اليـوم، والـذي يصطـدم بالتغيـرات 

األمريكيـة  اإلدارة  شـهدتها  التـي  األخـرة 

بتعيـني وزيـر خارجيـة جديـد بـداًل مـن 

تيلرسـون، مـا يعلق جميـع األمـور التي تم 

الحديـث عنهـا يف الزيـارة األخـرة حـول 

منبـج ومناطـق رشقي الفرات بشـكل كامل.

استفزاز فرنسي 
اسـتكامل  عـىل  الـرتيك  التأكيـد  وسـط 

"الوحـدات"،  ضـد  العسـكرية  العمليـات 

دخلـت فرنسـا كطـرف مضاد، وحـذرت من 

أي تحـرك تـريك ضـد القـوات الكردية يف 

منبـج، معلنـًة أنها سـتزيد عـدد قواتها يف 

املناطـق التـي تسـيطر عليهـا "قسـد".

وسـبق املوقـف الفرنيس الحـاد تريحات 

يف  الزيتـون"  "غصـن  عمليـة  رفضـت 

االحتـلل  مـن  نوًعـا  واعتربتهـا  عفريـن، 

تقـوم بـه تركيـا، سـعيًا لضـم املنطقـة إىل 

أراضيهـا.

إميانويـل  الفرنـيس،  الرئيـس  ويتعـرض 

بشـأن  فرنسـا  يف  النتقـادات  ماكـرون، 

اسـتجابته تجـاه العملية العسـكرية الرتكية 

ضـد "الوحـدات"، ويعتـرب خصومـه هـذا 

العمـل مبثابـة تخٍل عـن الكرد، وبعـد لقائه 

ألول مـرة مـع وفد من "قسـد"، قـال الوفد 

إن الرئيـس الفرنـيس تعهـد بإرسـال املزيد 

التحالـف  جهـود  إطـار  يف  القـوات  مـن 

وتقديم مسـاعدات إنسـانية، والتوسـط بني 

وأنقرة. الكـرد 

فرنسـا  أعلنتـه  الـذي  املوقـف  وشـكل 

"اسـتفزازًا" كبـرًا لرتكيـا، واعتـربت أن أي 

خطـوة فرنسـية بشـأن الوجود العسـكري 

"احتـلل  مبثابـة  هـو  سـوريا  شـاميل 

للمنطقـة"، وأنهـا غـر مرشوعـة مبوجـب 

الـدويل. القانـون 

ويف سـياق ذلك، ذكرت وكالـة "األناضول" 

نقـًل عـن مصـادر مل تذكرهـا، أن أكـر من 

100 عنـر مـن القوات الفرنسـية الخاصة 

يوجـدون يف خمس نقاط شـاميل سـوريا، 

وحـددت املصـادر مواقـع متركـز القـوات 

الفرنسـية، منـذ حزيـران 2016، بأكر من 

بلـدة  "ميشـتانور"،  تلـة  يف  عنـًرا   70

الفرنـيس  "الفـارج"  مصنـع  "رصيـن"، 

يف  عشـق"  "خـراب  قريـة  يف  لإلسـمنت 

و"عـني  سـوريا،  شـاميل  حلـب  ريـف 

عيـى" يف ريـف الرقـة، إضافـة إىل 30 

جنديًـا يف مدينـة الرقـة.

ومل تتضـح النوايـا الفرنسـية تجـاه تركيـا 

الخطـوات  إىل  دفعتهـا  التـي  األسـباب  أو 

يف  رأوا  مراقبـني  لكـن  "االسـتفزازية"، 

ذلـك نيـة الرئيـس ماكـرون يف الدخول إىل 

مـن جديـد، ومشـاركة  اإلقليميـة  السـاحة 

فرنسـا يف الجهود الدبلوماسية يف املنطقة، 

إىل جانـب كل مـن روسـيا وأمريـكا. 

س طويل على الحدود مع سوريا 
َ

تركيا تتحرك بنف

المناطق التي يتوقع أن تشن تركيا عمليات عسكرية فيها )عنب بلدي(

تعترب تركيا أن دخولها 
العسكري إىل سوريا حامية 

لألمن القومي عىل طول 
حدودها، وتقول إن الدول 

األخرى وأبرزها روسيا 
وأمريكا تحتل املناطق التي 

تدخل إليها، ويحب خروجها 
بانتهاء املعارك ضد تنظيم 

"الدولة اإلسالمية".

الحسكة
منبج

عين العرب
تل أبيض

راس العين

جنود أتراك على الحدود السورية قرب مدينة كلس - آذار 2017 )رويترز(
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أخبار سوريا

عنب بلدي - خاص

العهـد،  ويل  مـن  السـعودي  املوقـف  فجائيـة 
محمـد بن سـلامن، بشـأن بقـاء رئيـس النظام 
السـلطة، جـاءت  األسـد يف  بشـار  السـوري، 
عقـب سلسـلة ترصيحات سـابقة حـول رحيل 
األسـد مـن قبـل وزيـر الخارجيـة السـعودي، 

الجبري. عـادل 
يف  الدبلوماسـية  الحقيبـة  تسـلم  الجبـري 
اململكـة يف 2015، ومنـذ ذلـك الحني تـوىّل، ذو 
الطابـع الغـريب، مهمة صعبـة يف متثيل وإدارة 
التـي  املهمـة  للمملكـة،  الخارجيـة  السياسـة 
احتكرهـا سـعود الفيصـل ملـدة 40 عاًمـا قبـل 

ذلـك التاريـخ.
ومل ميـرر شـهران عـىل تسـلّم الجبـري لحقيبة 
ترصيحاتـه  سلسـلة  بـدأت  حتـى  الخارجيـة 
سـوريا،  بشـأن  سـلفه  لترصيحـات  املشـابهة 
“األسـد ال ميكـن أن يبقـى يف السـلطة”، “عىل 
األسـد أن يرحـل”، “سـنقوم باإلطاحة باألسـد 
عسـكريًا أو سياسـًيا”، “األسـد ليس جـزًءا من 

. ” لحل ا
وعّولـت املعارضـة عـىل ترصيحاتـه مـراًرا، إىل 
جانـب تعويلها عـىل الدعـم املادي والعسـكري 
الـذي قدمتـه اململكة لفصائـل املعارضـة، إال أن 
ذلـك الدعم مل يكـن ليفلـح يف إزاحة األسـد، أو 
عـىل األقـل يف تقليـل الضغـط عـىل املعارضة.

لكـن تغـري املوقـف السـعودي بـدأ مـع أواخـر 

العـام املـايض، عندما نقلت وسـائل إعـالم، عن 
مصـدر مـن املعارضـة السـورية أن الجبـري أكد 
لهـم أن “األسـد بـاق وأن الوقائـع تؤكـد أنه مل 
يعـد ممكًنـا خـروج األسـد يف بدايـة املرحلـة 
حالًيـا،  العهـد  ويل  ذلـك  ليؤكـد  االنتقاليـة”، 
السياسـة  أولويـات  نحـو  واضـح  تحـول  يف 
الوجـود  محاربـة  وهـي  للريـاض  الخارجيـة 
اإليـراين يف الرشق األوسـط، وإن تـم ذلك عىل 

حسـاب حريـة الشـعب السـوري.
يف  السـعودية  سـفري  منصـب  شـغل  الجبـري 
واشـنطن ملـدة مثانية أعـوام قبـل أن يصبح وزير 
الخارجيـة، وقبلهـا كان املتحدث باسـم السـفارة 
لسـنوات عـدة، مـا جعلـه يحظى بشـعبية كبرية 
يف الواليـات املتحـدة األمريكيـة، كـام وصفتـه 
وسـائل إعالم أمريكيـة مـراًرا بأنه “العقـل املدبر 

لالتصـاالت” لـدى اململكة السـعودية.
ومـن هذا املنطلـق، لعـب الجبـري دوًرا كبريًا يف 
التنسـيق بني سياسـة اململكة وسياسـة أمريكا 
تجاه سـوريا. عـىل املسـتوى العسـكري أيًضا، 
التحالـف  مـع  التعـاون  باتجـاه  الجبـري  دفـع 
الـدويل يف بعـض الرضبـات العسـكرية عـىل 
تنظيـم “الدولـة اإلسـالمية”، وتحـّدث أكرث من 
مـرة عـن إمكانيـة دخول قـوات سـعودية برية 

ملحاربـة التنظيـم تحـت رايـة التحالف.
ووصـل الجبـري يف ذروة ترصيحاتـه الداعمـة 
للمعارضـة يف شـباط عـام 2016، إىل الدعـوة 
لتسـليمها صواريـخ “أرض- جو”، ما “سـيغري 

أن  موضًحـا  األرض”،  عـىل  القـوى  موازيـن 
سـيتيح  األسـلحة،  مـن  النـوع  هـذا  “تسـليم 
املروحيـات  حركـة  وقـف  املعتدلـة  للمعارضـة 
والطائـرات التي تقصفهـم وتلقي عليهـم املواد 

الكيميائيـة”.
وواصـل الدبلومـايس الـذي جـاء إىل منصـب 
حسـاس مـن خـارج العائلـة املالكة عـىل ثبات 
موقفـه تجـاه “سـوريا األسـد”، لكن سـيطرة 
األمـري محمد بن سـلامن عىل زمـام األمور يف 
السـعودية، والعالقـة بني األخري وبـني الواليات 
املتحـدة، دفعـت موقـف اململكـة إىل موقع أقل 

تأثـريًا يف امللـف السـوري كـام يف السـابق، 
الجبـري  موقـف  يعـد  ومل 

يف  عليـه  يعـّول  السـابق 
متثيـل التوجه السـعودي.

التـي  املواقـع  وتشـري 
تحدثت عـن السـرية الذاتية 

يكـّن  أنـه  الجبـري،  لعـادل 
الكثـري من الـوالء للعائلـة الحاكمة، 

وال يخالـف سياسـاتها، ما يعنـي أن الجبري 
الـذي صدح ملـدة ثالثـة أعـوام بإطاحة األسـد، 
األمـري. أقـوال  مـع  للتناسـب  أقوالـه  سـيغري 

وميلـك محمـد بن سـلامن شـخصية سـلطوية 
أمسـك مـن خاللهـا اململكـة بقبضة مـن حديد، 
عاًمـا   32 يتجـاوز  مل  أنـه  مـن  الرغـم  وعـىل 
مـن العمـر، يحـرّض نفسـه بقولـه لــ “عرش 

القادمـة. اإلمرباطوريـة” 

رجل في األخبار

هل انقلب األمير على الدبلوماسي في سوريا

عنب بلدي - وكاالت

جدل بعد تصريح ترامب
ودون سـابق إنذار أو إشـارات تتعلق مبصر 

القـوات األمريكية رشق الفـرات، أطلق ترامب 

يف خطـاب ألقاه يف واليـة أوهايو األمريكية، 

الخميـس 29 مـن آذار، تريًحـا أثـار جداًل 

داخـل إدارتـه مـن قبل األوسـاط السياسـية 

السوري. بالشـأن  املعنية 

وقـال ترامب "سـنغادر سـوريا قريبًـا جًدا 

وسـنرتك األطـراف األخـرى تهتـم باألمر"، 

مضيًفـا “إننـا هنـاك )يف سـوريا( لسـبب 

واحـد وهـو التخلص مـن داعـش والعودة 

إىل املنـزل، ولسـنا هنـاك ألي سـبب آخـر، 

ولقـد حققنـا هدفنـا إىل حـد كبر".

املتحدثـة  فيـه  نفـت  الـذي  الوقـت  ويف 

هيـذر  األمريكيـة،  الخارجيـة  باسـم 

حـول  معلومـات  أي  امتلكهـا  نـاورت، 

"رويـرتز"،  وكالـة  نقلـت  التريحـات، 

مسـؤولني  عـن  آذار،  مـن   31 السـبت 

الرئيـس األمريي  أن  أمريكيـني تأكيدهام 

انسـحاب  يف  برغبتـه  مستشـاريه  أبلـغ 

سـوريا. مـن  مبكـًرا  القـوات 

وتزامـن التريح املفاجئ مـع تجميد 200 

لسـوريا،  مخصصـة  كانـت  دوالر  مليـون 

بحسـب صحيفة “وول سـرتيت جورنال"، 

تجميـد  إىل  دعـا  ترامـب  أن  أكـدت  التـي 

األمـوال بعـد قـراءة تقريـر إخباري أشـار 

دوالر  مليـون   200 واشـنطن  تقديـم  إىل 

إضافيـة لتحقيـق االسـتقرار رشق الفـرات.

بالون اختبار للسعودية
الرئيـس  تريـح  أن  اعتـربوا  مراقبـون 

األمريـي إعلمـي يهـدف مـن ورائـه إىل 

مزيـد  لتقديـم  السـعودية  عـىل  الضغـط 

مـن األمـوال للخزينـة األمريكيـة، باعتبـار 

أن خـروج أمريـكا من سـوريا سـيصب يف 

مصلحـة إيـران وزيادة متددهـا يف املنطقة 

وهو مـا تخشـاه الرياض، األمر الـذي أكده 

ويل عهدهـا يف حديث إىل مجلـة "التايم"، 

السـبت املـايض، بأن "خـروج أمريـكا من 

سـوريا يصـب يف مصلحة إيـران"، مطالبًا 

ببقـاء القـوات األمريكيـة لفـرتة متوسـطة 

املـدى عـىل األقل.

وتتقاطـع هذه التوقعـات، مع تقريـر أوردته 

صحيفـة "واشـنطن بوسـت" األمريكية، يف 

17 مـن آذار، بـأن الواليات املتحـدة األمريكية 

طلبـت مـن السـعودية دفـع أربعـة مليارات 

دوالر، إلعـادة إعـامر املناطـق التي تسـيطر 

عليهـا رشق الفـرات، بهـدف ترسـيخ وجود 

أمريـكا يف املنطقـة، والتضييق عـىل النظام 

السـوري ومنعـه، إىل جانب حلفائه )روسـيا 

وإيـران(، مـن املطالبـة بهـذه املناطـق بعـد 

انتهـاء الحـرب، إضافة إىل منع عـودة تنظيم 

“الدولـة"، وتقليـص النفوذ اإليـراين وعرقلة 

طريـق اإلمـداد الربي مـن إيـران إىل العراق 

وسوريا.

كـام أن إعلن االنسـحاب جـاء بعد سـاعات 

األمريكيـة  الدفـاع  وزارة  تسـليط  مـن 

لبقـاء  الحاجـة  عـىل  الضـوء  )البنتاغـون( 

القـوات األمريكيـة عىل املـدى القريـب، كام 

نقلـت شـبكة “CNN” األمريكيـة عن مصدر 

مطلـع عـىل الحملـة األمريكيـة ضـد تنظيم 

“الدولـة”، قولـه إنـه “مـن غـر الواضح ما 

قصـده ترامب، لكـن تقييامت الجيش تشـر 

إىل أن الوقـت الحـايل ليس وقتًا للنسـحاب 

بسـبب التحديـات العديـدة يف سـوريا".

وإضافـة إىل ذلـك فـإن تعيينـات ترامـب 

األخـرة يف إدارتـه ال توحـي باالنسـحاب، 

مبيلـه  املعـروف  بولتـون،  جـون  عـني  إذ 

القومـي،  لألمـن  مستشـاًرا  للحـروب، 

إضافـة إىل تعيـني وزيـر الخارجيـة، مايك 

بومبيـو، الذي يوصـف بصقـر أمريكا ضد 

إيـران، بديـًل لريكـس تيلرسـون الرافـض 

الخارجيـة. للمغامـرات 

رسالة سعودية إلى بشار األسد
ويف ظـل صدمـة اإلعـلن األمريـي، فاجـأ 

النظـام  معـاريض  السـعودي  العهـد  ويل 

بـأن "األسـد بـاق"، إذ اسـتبعد يف حديـث 

إىل مجلـة "التايـم"، إزاحتـه مـن السـلطة، 

لكـن يف الوقت نفسـه متنـى أال "يدع بشـار 

اإليرانيـني يفعلـون مـا يحلـو لهـم ويصبح 

دميـة لطهـران".

تريـح ابـن سـلامن، الـذي كانـت دولته 

سياسـيًا  املعارضـة  داعمـي  أكـرب  مـن 

وعسـكريًا، يؤكـد تريحات لبنانية بشـأن 

مطالـب السـعودية باالنقـلب عـىل إيـران 

تعـاون  مقابـل  سـوريا،  مـن  وإخراجهـا 

السـلطة  يف  للبقـاء  األسـد  مـع  الريـاض 

اإلعـامر. إعـادة  يف  واملشـاركة 

وجـاءت تريحـات ويل العهـد بعـد أيام 

مـن إعـلن األمني العـام لــ "حـزب الله" 

اللبنـاين، حسـن نـر اللـه، عن عقـد لقاء 

بني السـعودية ووفد مـن النظام السـوري 

عـىل  السـعوديون  فيـه  طـرح  مؤخـرًا، 

بإيـران وحـزب  النظـام “قطـع علقتهـم 

اللـه، مقابـل وقف دعـم )مـن وصفهم بـ( 

إعـامر سـوريا  إعـادة  اإلرهابيـني، ودعـم 

املليـارات”. مبئـات 

صحيفـة  بحسـب  اللـه،  نـر  وأشـار 

"األخبـار" اللبنانيـة، األسـبوع املايض، إىل 

أن هـذا العـرض قـدم مرتـني يف عهـدي 

امللـك السـابق عبـد اللـه بـن عبـد العزيز، 

والحـايل سـلامن بـن عبـد العزيـز.

وكان األسـد قال لصحيفة "كومسومولسكايا 

"السـعودية   ،2016 الروسـية، يف  برافـدا" 

قالـت يل يف حـال ابتعدنـا عن إيـران وأعلّنا 

عـن قطـع جميـع العلقـات معهـا، فإنهـم 

)السـعوديون( سـوف يسـاعدونني ببساطة 

مبارش". وبشـكل 

ترامب وابن سلمان.. 

رسائل تحت الطاولة في سوريا
)AP( 2018 الرئيس األمريكي دونالد ترامب يصافح ولي العهد السعودي محمد بن سلمان في البيت األبيض- 20 آذار

على خالف التوقعات، شهد الملف السوري انقالًبا في مواقف دول داعمة للمعارضة بتصريحات 
الرئيس األمريكي، دونالد ترامب، بشأن االنسحاب القريب من سوريا، تزامًنا مع تعليق ولي العهد 

السعودي، محمد بن سلمان، عن بقاء رئيس النظام السوري، بشار األسد، في السلطة.
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عنب بلدي - حماة

انتهـت الجولـة األوىل مـن حملـة فريـق "لقـاح 

سـوريا" للعـام الحـايل، باسـتهداف مئـات اآلالف 

يف نقـاط مختلفـة مـن املناطـق "املحـررة"، ضد 

مـرض شـلل األطفال الفمـوي، وجرت عـىل فرتات 

متقاربـة بـدًءا مـن منتصـف آذار، لتنتهـي يف 30 

من الشـهر نفسـه.

وقـال يعـرب لعنـب بلـدي إن طفليه )بعمر السـنة 

والسـنتني(، حصـل عـىل اللقـاح الفمـوي، الـذي 

مل يكـن متوفـرًا يف الغوطـة الرشقيـة، وذلـك يف 

إطـار الحملـة التـي تسـتهدف األطفـال مـن عمر 

يـوم واحـد وحتـى خمـس سـنوات بلقاح الشـلل، 

."A" مدعوًمـا بفيتامـني

اسـتهدفت الحملة معظـم املناطـق يف أرياف حلب 

وحـامة وإدلـب واللذقية، وقـال املجلس املحيل يف 

قريـة الحواش غريب حـامة لعنب بلـدي، إن جميع 

األطفـال حصلوا عـىل لقاحهم.

أكثر من 25 ألًفا في ريف حماة
زكريا عطيـة، أب لثلثة أطفال، لفـت إىل أن فرق اللقاح 

جوالـة يف املنطقة، مشـرًا لعنب بلـدي "تنقصنا بقية 

اللقاحات، غر شـلل األطفال، إذ نضطر للسـفر مسافة 

20 كيلومرتًا للحصول عليها".

يونـس الطربـوش، مرشف نقطـة الغـاب لحملت 

اللقـاح، تحـدث عـن شـمل جميـع قـرى وبلـدات 

سـهل الغـاب بالحملة )حـوايل 70 كيلومـرتًا وفق 

تقديـره(، الفتًـا إىل افتقـاد املنطقـة ملركـز ثابـت 

يوفـر اللقاحـات األخـرى غـر املتوفـرة، ومنهـا: 

الحصبـة والتهـاب الكبـد.

ووفق مـرشف النقطة، فـإن كل من يرغـب باللقاح 

مـن أهـايل املنطقـة، يجـب أن يتوجـه إىل قلعـة 

املضيـق أو جبل الزاويـة، موضًحـا أن "أقرب مركز 

يبعـد عـرشات الكيلومـرتات عـن بعـض القـرى"، 

متمنيًـا مـن املعنيني إنشـاء مركـز ثابـت فيها. 

وبحسـب مـا قـال عامـر بكـور، مسـؤول بيانـات 

مديريـة صحة حـامة، لقـح 25775 طفًل يف ريف 

7610 مـن مهجـري الغوطـة،  املحافظـة، بينهـم 

مبوجـب عمـل سـتة مراكـز موزعـة عـىل ريفـي 

حامة الشـاميل الغـريب ومخيامت الريـف الرشقي.

%94 تغطية
في ريف حلب الشمالي 

انتهـت الجولـة األوىل من الحمـلت يف منطقة الباب 

شـاميل حلب، بتلقيح 59 طفًل دون الخمس سـنوات 

وبنسـبة تغطيـة قّدرهـا الدكتـور محمـد الصالـح 

مسـؤول اللقـاح يف املنطقة بنحـو 94%.

ومنـح فريـق الحملـة الفيتامـني "A" لألطفال بني 

سـتة أشـهر وخمـس سـنوات، إىل جانـب اللقاح، 

"بهـدف دعـم مناعتهـم والوقايـة مـن اختلطات 

مـرض الحصبـة املنتـرش يف منطقة الباب بشـكل 

واسـع حاليًـا"، عـىل حـد وصفه.

وأسـهمت أربعـة مراكـز يف املنطقـة بالحملة، يف 

مـدن وبلـدات البـاب وبزاعـة وقباسـني والراعـي 

وأريافهـا، مشـرًا إىل تلقيـح 27 ألـف طفـل يف 

مدينـة جرابلـس. 

ومـن املقـرر بـدء جولـة لقـاح يف نيسـان املقبـل 

ضـد مـرض الحصبـة، عـىل أن تسـتهدف األطفال 

مـن عمر سـتة أشـهر إىل خمـس سـنوات، وتوقع 

الصالـح أن تشـمل قرابـة 56 ألـف طفل.

املناطـق  يف  املنتـرشة  الثابتـة  املراكـز  توفـر 

"املحـررة" لقاحات: السـل، والتهاب الكبـد، ولقاح 

واللقـاح  الديـي،  والسـعال  والكـزاز  الدفرتيـا 

الخـاميس، والشـلل العضيل والفمـوي، إضافة إىل 

لقـاح الكـزاز للحوامل، ولقـاح الحصبـة والحصبة 

.MMR والنـكاف   األملانيـة 

ويتسـلم فريـق عمـل "لقـاح سـوريا"، ومقـره 

غـازي عنتـاب، اللقاحـات مـن منظمـة الصحـة 

العامليـة، ثـم تُرسـل إىل الداخـل السـوري، عـن 

عـىل  لتـوزع  الهـوى"،  "بـاب  معـرب  طريـق 

تقـدم  التـي  املراكـز،  إىل  ثـم  املسـتودعات 

أطبـاء. وفـق  لألطفـال،  الخدمـات 

ُحرم طفال يعرب الشامي، أحد مهجري الغوطة الشرقية إلى الشمال السوري، من اللقاح على مدار سنوات في ظل صعوبة تأمينه 
حينها، ليحصال على لقاح شلل األطفال، بعد استقرارهم في منطقة سهل الغاب بريف حماة الغربي.

األولى هذا العام 

جولة لقاح ضد شلل األطفال تنتهي في سوريا

عنب بلدي - إدلب 

احتضنـت بلـدة مرعيـان يف ريـف إدلـب مؤمتـر 

"نسـاء نحـو األفضـل"، الـذي ناقش قضايـا العنف 

القائـم عىل النـوع االجتامعي، الخميـس 29 من آذار، 

 ،"HRH بـإرشاف منظمـة "إعـادة األمـل اإلنسـانية

التـي تقول إنهـا تؤمن بقـدرات وكفاءات السـوريني 

وتعمـل عـىل متكينهم.

وقالـت مسـؤولة تنظيـم املؤمتـر مرفـت البـش، 

لعنـب بلـدي، إنه طـرح قضايـا التعريـف بالعنف 

جانـب  إىل  املتحـدة،  األمـم  منظـور  مـن  العـام، 

منـه، وكرّمـت  الوقايـة  وأنواعـه وطـرق  أشـكاله 

خللـه بعـض النسـاء اللـوايت وضعـن بصمة يف 

املجتمـع.

ووصفـت البـش املؤمتـر بأنـه مبـادرة توعوية "يف 

ظـل انتشـار العنـف عـىل نطـاق واسـع"، عازيـة 

األمر ألسـباب عـدة، "أهمها حـاالت النـزوح املتكررة 

والكبـرة، الوضـع األمنـي، العـادات والتقاليـد، قلة 

التعليـم وانتشـار الجهل".

ينعكـس توجه املـرأة إىل العمل عـىل أرستها، وفق 

منظِّمـة املبادرة، إذ "مينع انتشـار العنـف املرأة من 

املحافظـة عـىل أرستهـا، ألن املعنفـة تعكـس ذلك 

بشـكل واضح عـىل أطفالها، ليتحـول ترفهم إىل 

تدريجي".  بشـكل  عدواين 

املؤمتـر كنتيجـة السـتبيانات جـرت عـىل  وجـاء 

مـدار ثلثة أشـهر مضت، اسـتهدفت أكـرب رشيحة 

مهتمـة باملوضـوع، وفـق البـش، عـىل أن يعاد يف 

املـكان ذاتـه خـلل األيـام املاضية.

عنـب بلـدي التقت بعـض الحارضين، وقـال أمجد 

الهشـوم "إنـه كان مـن الـروري إيضـاح فكـرة 

العنـف األرسي بشـكل أوسـع"، معتربًا أنـه "رمبا 

عـىل  ولكـن  الحـاالت،  بعـض  يف  مـربًرا  يكـون 

الجاهلـني بأصولـه معرفـة األمـر بتفاصيله". 

واقـرتح حلواًل للقضية، عىل رأسـها "عدم التوسـع 

يف األمـور التـي قـد تشـتت املـرأة الرشقيـة، مـن 

خـلل الحد وليس املنـع لبعضهـا، إىل جانب تبيان 

ومحاولـة  الخاطئـة  مـن  الصحيحـة  الترفـات 

النواقص".  تصويـب 

إن  إدلـب،  سـكان  مـن  النـور،  أم  قالـت  بدورهـا 

ظاهـرة العنف منترشة "بشـكل كبـر" يف املجتمع 

الـذي تعيـش فيه.

املؤمتـر، "ميكـن  مـن خـلل  أنـه  السـيدة  ورأت 

زيادة نسـبة الوعـي لدى النسـاء اللـوايت ميكنهن 

التعـرف عـىل مـا لهـن ومـا عليهن".

منظمـة "إعـادة األمـل اإلنسـانية HRH"، تأسسـت 

كجمعيـة عـام 2015 ثـم رخصـت يف تركيـا عـام 

2017، وتعمـل يف قطـاع حامية املـرأة والطفل، كام 

لديهـا فريـق متخصـص بأمـور مخلفـات الحرب.

أطمـة،  مخيـامت  يف  نشـاطاتها  املنظمـة  وتديـر 

من خـلل مقرهـا الرئيـيس يف مدينة إدلـب، ولها 

مكتـب يف ريـف حمـص الشـاميل، وفـق مـا قال 

لعنـب بلـدي اإلداري يف املنظمـة محمـد حـلوة.

"نساء نحو األفضل"..
مبادرة توعوية في إدلب 

 حملة اللقاح في ريف حماة الغربي - 29 آذار 2018 )عنب بلدي(

 عنب بلدي - القامشلي 

يسـتفيد الشـاب معمـر الخـرض املوظـف يف منظمة 

"بيـل" مبدينة القامشـي، من الـدورات التدريبية التي 

احتضنهـا مقرها، بـإرشاف منظمة "الربمجـة اللغوية 

التـي تسـتهدف  للتدريـب واالستشـارات"،  العصبيـة 

العاملـني يف مؤسسـات وجمعيـات املنطقة.

ويقـول معمر، الـذي سـجل يف دورة "إعـداد املدربني 

TOT"، يف حديثـه لعنـب بلـدي، إنـه كان مـن بني 27 

مشـاركًا حـرضوا تدريبات بـدأت الثالثاء 27 مـن آذار، 

وتسـتمر عـىل مـدار أسـبوع كامـل، مشـريًا إىل أنها 

تسـاعده يف تجنب بعـض األخطاء التـي كان يقع بها 

سـابًقا ويف مجـال التوظيف.

أرشف املـدرب عبـد الرحيـم مقصـود مـن كردسـتان 

العـراق عىل الـدورة، التي تتطـرق إىل كيفيـة تحضري 

الحقيبـة التدريبيـة وتنمية مهارات اإللقـاء والتدريب، 

الجسـد وإدارة  للتعريـف بلغـة  إىل جانـب نشـاطات 

والوقت. الجلسـات 

الرئيـس  منصـب  يشـغل  الـذي  مقصـود،  ويـرشح 

العـام ملنظمـة "الربمجـة اللغويـة العصبيـة"، حول 

مضمـون الـدورات، الفًتـا إىل أنهـا تتضمـن دورات 

تنميـة برشيـة وتدريـب مدربـني والعـالج بالطاقة، 

الجمهـور،  يف  والتأثـري  اإللقـاء  فـن  إىل  إضافـة 

والتعريـف بصفـات املـدرب الناجح وطريقـة إيصال 

املعلومـة بشـكل صحيـح.

ضمـن  "مهمـة"  تفاصيـل  عـن  املـدرب  يتحـدث 

الـدويل، واملـواد  الربوتوكـول  التدريبـات، منهـا فـن 

أن  موضًحـا  البرشيـة،  والتنميـة  بـاألرسة  املرتبطـة 

والتامريـن  الخطابـات  إلقـاء  تضمنـت  التدريبـات 

والتعامـل  الجمهـور  بأنـواع  والتعريـف  الصوتيـة 

معهـم مـن خـالل توجيـه األسـئلة والتخلـص مـن 

املحرجـة منهـا، إىل جانـب تدريبـات عـىل التسـويق، 

وعمليـات تجزئـة املحـارضات وتوزيعهـا عـىل أيـام 

التدريـب "لضـامن تدريـب ناجـح"، ويقـدر مقصـود 

عـدد سـاعات الـدورة بـني 40 و60 سـاعة، باعتبارها 

وصفـه. حـد  عـىل  "مكثفـة"، 

ويـرى املتـدرب كـامل من منظمـة "بـاك للبيئـة"، أن 

الـدورة متكنـه مـن االسـتفادة الكبـرية "الرتباطهـا 

بعملـه يف املنظمـة"، وفـق تعبـريه.

أنهـا "تسـاعد  بلـدي إىل  ويشـري يف حديثـه لعنـب 

يف الوصـول إىل املعلومـات بشـكل سـلس وصحيـح 

ورسيـع ثـم نقلهـا للمتدربـني يف وقـت الحـق".

ويقول حسـني ياسـني العامـل يف منظمـة "الرب"، إن 

الـدورة "تدريـب مهنـي رضوري يزيـد مـن إمكانياتنا 

ويعـزز ثقة اإلنسـان بنفسـه"، مضيًفا لعنـب بلدي أن 

"إعـداد املدربـني مجـال واسـع واألمـر مهم بالنسـبة 

عمي". لتطويـر 

يقع املقـر الرئيـي للمنظمة املرشفة عـىل التدريبات 

يف إقليـم كردسـتان العـراق، ولها أفرع يف الحسـكة، 

كـام تنظم دورات دورية يف القامشـي، وفـق إدارتها.

دورة إلعداد المدربين
في مدينة القامشلي



عنب بلدي - السنة السابعة - العدد 319 - األحد 1 نيسان/أبريل 062018 تقارير المراسلين

سيطرت فصائل "الجيش 
الحر" والجيش الرتيك 

عىل كامل منطقة 
عفرين، التي كانت تخضع 

لسيطرة "وحدات حامية 
الشعب" )الكردية(، يف 

25 من آذار، بعد إحكامها 
السيطرة عىل كامل ست 

نواحٍ، ودخولها املدينة يف 
18 من الشهر نفسه.

تقر أم سمير )43 عاًما( بصعوبة حياتها، إال أنها تحاول التعايش مع الواقع، وتبحث عن التفاؤل من خالل عودتها للعمل في دكان صغيرة 
لبيع المواد االستهالكية، مع بدء انتعاش اقتصاد مدينة دير الزور وعودة الحياة إلى أسواقها، وسط تخوف من احتكار بعض التجار للسوق.

"سباحة مع الحيتان"

أهالي دير الزور يبحثون عن الفرص في "اقتصاد ناشئ"

ثالثة معابر في محيط عفرين أحدها مع تركيا 

خريطة تظهر توزع المعابر في منطقة عفرين بريف حلب )عنب بلدي(

شراناعزاز

عفرين

باسوطة

العزاوية

دارة عزة
أطمة

معبر
حمام

ديرسمعان

عنب بلدي - خاص 

شـهدت الخريطة االقتصاديـة يف منطقة 
بافتتـاح  تغـرًا جذريًـا، متثـل  عفريـن 
معربيـن داخليـني وقـرار بإنشـاء آخـر 
خارجـي بـني سـوريا وتركيا، يف سـعي 
لتنشـيط املنطقـة بعـد انتهـاء األعـامل 

العسـكرية فيهـا.
الحـر"  "الجيـش  فصائـل  وفتحـت 
يف  معربيـن  تركيـا  مـن  املدعومـة 
آذار، وصـل  31 مـن  عفريـن، السـبت 
حلـب  وريـف  إدلـب  مـع  املنطقـة 
طريًقـا  يكونـا  أن  أتـاح  مـا  الغـريب، 
لتحـرك املدنيـني والسـلع واملحروقـات، 
معـرب  أول  فتـح  تركيـا  قـررت  بينـام 

أراضيهـا. حـدود  عـىل  جمـريك 
السـوري،  الداخـل  يف  األول  املعـرب 
املقابلـة  بلـوط،  ديـر  قريـة  يف  فتـح 
ويبـدأ  إدلـب،  شـاميل  أطمـة  ملنطقـة 
مدينـة  مـن  إليـه  الواصـل  الطريـق 
بقريـة  مـروًرا  اعـزاز شـاميل حلـب، 
أن  إىل  عفريـن،  ومدينـة  كفرجنـة 
يصـل إىل مدينـة جنديـرس يف الجهة 

الغربيـة. الجنوبيـة 
قريـة  يف  الثـاين  املعـرب  يقـع  بينـام 
العزاويـة، ويتحـرك طريقـه نحو دارة 
بـدًءا  الغـريب،  حلـب  ريـف  يف  عـزة 
عفريـن،  مبدينـة  مـروًرا  اعـزاز  مـن 
والغزاويـة،  الباسـوطة  إىل  وبعدهـا 
حتـى دير سـمعان ومدينـة دارة عزة، 
ووفـق مراسـل عنـب بلـدي يف ريـف 
حلـب دخـل عـربه، السـبت، رتـل من 

سـيارات املـازوت.

يف  املحروقـات  أسـعار  وانخفضـت 
املاضيـة،  األيـام  يف  وريفهـا،  إدلـب 
وفتـح معرب ديـر بلـوط لفـرتة مؤقتة، 
مـا أسـهم بتـدين سـعر ليـرت املـازوت 
مـن 600 لـرة إىل 240 لرة سـورية، 
مـن  الوقـود  شـاحنات  مـرور  نتيجـة 
مدينـة اعـزاز شـاميل حلـب إىل إدلـب 

عـرب عفريـن.
وقال ناشـطون إن سـعر برميـل املازوت 
انخفض مـن 120 ألًفـا إىل 60 ألف لرة 
سـورية، بعـد دخـول عـدة صهاريج من 
معـرب دير بلـوط بريف حلـب إىل أطمة، 
املحروقـات  صهريـج  سـائق  يقطـع  إذ 
ورقـة مـرور من اعـزاز، يسـر مبوجبها 
يف جميـع املناطـق التي سـيطرت عليها 
عمليـة "غصـن الزيتـون" دون دفـع أي 
قيمـة ماليـة، وفق بيـان لفصيـل "فيلق 

الشام".

أول معبر جمركي بين عفرين وتركيا
وقـررت تركيـا فتـح أول معـرب جمريك 
منطقـة  مـع  أراضيهـا  حـدود  عـىل 
عفريـن، بعـد مصادقـة رئاسـة الـوزراء 
إقليـم  الرتكيـة، عـىل فتـح بوابـة بـني 
هاتـاي واملنطقـة، وفق ما نقلـت وكاالت 
ووسـائل إعـلم تركيـة، األربعـاء 28 من 

آذار.
وجـاء القـرار خـلل اجتـامع يف مقـر 
فيـه  وتقـرر  الرتكيـة،  الـوزراء  رئاسـة 
فتـح البوابـة الجمركية بني إقليـم هاتاي 
وعفريـن، عـىل أن يكـون يف قرية حامم 
الحدوديـة التـي تتبـع لقضـاء "قوملو" 
رشقـي الواليـة الرتكيـة، وتبعـد حـوايل 
ومركـز  بلـدة  عـن  كيلومـرتات  عـرشة 

ناحيـة جنديـرس.
وتقـول أنقـرة إن الهدف من فتـح البوابة 
إيصـال  تسـهيل  يف  يكمـن  الجمركيـة، 
املسـاعدات اإلنسـانية وإعـامر املنطقـة، 
بينام كلفت رئاسـة الـوزراء الرتكية وايل 
هاتـاي باملهمة، وصـواًل إلعادة تأسـيس 
النظام وإرسـاء االسـتقرار فيهـا "خلل 

وقـت قريـب" مل يحـدد بعد.
وترتبـط الحـدود السـورية مـع الرتكية 
ثلثـة  حدوديـة،  معابـر  عـرشة  بنحـو 
منهـا فقـط ظلـت تعمـل بشـكل جزيئ، 
بريـف  الهـوى"  "بـاب  معـرب  وهـي 
إدلـب الشـاميل، و"بـاب السـلمة" قرب 
اعـزاز بريف حلـب الشـاميل، إىل جانب 
الرشقـي،  حلـب  ريـف  يف  "جرابلـس" 
ومعـرب "الراعـي" الذي أعلنـت الحكومة 
السـورية املؤقتـة عن فتحه أمـام التجارة 

واملدنيـني، مطلـع العـام الحـايل.

تنتظـر منطقـة عفريـن تنظيـم أمورهـا 
"إنقـاذ"  مؤمتـر  مخرجـات  وتنفيـذ 
احتضنتـه مدينة غـازي عنتـاب الرتكية، 
األحـد 18 من آذار، ومتخضـت عنه جملة 
مـن البنـود، عىل رأسـها تشـكيل مجلس 

مـدين إلدارة املدينـة.
وتوقــع أهــايل املنطقــة أن تتعامــل تركيا 
ــف  ــرى يف ري ــام ج ــة ك ــع املنطق م

ــك  ــىل ذل ــني ع ــاميل، مدلل ــب الش حل
ــب  ــب طي ــرتيك رج ــس ال ــكلم الرئي ب
أردوغــان، الــذي قــال عقــب الســيطرة 
تنــوي  ال  تركيــا  إن  عفريــن،  عــىل 
ــوات  ــىل خط ــتقدم ع ــل س ــاء، "ب البق
ــا  ــل املنطقــة وإحيائه مــن شــأنها تأهي
ــني  ــاء البنيت ــادة إنش ــرب إع ــدًدا، ع مج

ــة". ــة والفوقي التحتي
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إنهـا  بلـدي  لعنـب  السـيدة  وتقـول 
تتمسـك بإعـادة مـا فقدتـه، موضحـة 
أنهـا تعمـل مـع ثلثـة مـن أبنائها يف 
الـدكان، التـي كانـت مقفلة قبل أشـهر، 
يف ظـل غيـاب املـواد وحالـة الحصار 
التـي عانـت منها بعـض أحيـاء املدينة، 
وعـىل رأسـها الجـورة والقصـور ألكر 

سـنوات. ثـلث  من 

تعويض الخسائر المادية
عودة النشـاط التجاري بعـد فتح الطرقات 
التـي  الـزور،  ديـر  إىل  املـواد  ودخـول 
سـيطرت عليهـا قوات األسـد نهايـة العام 
املـايض، أعـاد دوران العجلـة االقتصادية 
الجـورة  وخاصـة  أحيائهـا،  بعـض  يف 
والقصـور، كـام تقـول أم سـمر، مضيفة 
اليـوم،  السـوق  يف  مطلـوب  يشء  "كل 

وهنـاك فرصـة كبـرة للسـتثامرات".
فـرتة تراهـا السـيدة مناسـبة لتعويـض 
بأغلـب  لحقـت  التـي  املاديـة  الخسـائر 

املاضيـة،  السـنوات  خـلل  السـكان 
االسـتثامرات  خـلل  مـن  وخاصـة 
الصغـرة، طامحة إىل توسـيع نشـاطها 
االقتصـادي "أسـعى الفتتاح محـل للبيع 
بالجملـة ومطعـم أرشف عليـه بنفيس".

ظهـرت  سـمر  أم  تبديهـا  التـي  الثقـة 
يف كلم بعـض العاملـني بالتجـارة، من 
القاطنـني سـابًقا والعائديـن الجـدد إىل 
املدينـة، وفـق أبـو حسـن )56 عاًمـا(، 
الذي يدير محـًل لبيع مسـتلزمات البناء.

ويقـول لعنب بلـدي إن املدينة بـدأت تعج 

بالنشـاطات التجاريـة املربحة، ما شـجع 
العديـد مـن األشـخاص عىل الدخـول يف 
هذا املجال، يف محاولة تحسـني مدخولهم 
املـادي، معتـربًا أن عوائـد التجـارة جيدة، 
"لكنهـا تبقـى محفوفة باملخاطـر خاصة 
يف ظـل التشـبيح األمنـي وتسـلط بعض 

امليليشـيات عـىل األهـايل والتجار".
ويتخـوف أبو حسـن مـن إمكانية فرض 
"أتـاوات" عـىل العاملـني يف التجـارة، 
يف  مشـاركتهم  لدرجـة  تصـل  "رمبـا 
أرباحهـم"، وفـق تعبـره، الفتًـا إىل أن 
"بعض املوظفـني واملسـؤولني يحاولون 
ملامرسـة  مناصبهـم  اسـتغلل  اليـوم 
التشـبيح عىل التجار واالسـتفادة املادية.

كـام يبـدي خشـيته مـن سـيطرة بعض 
التجـار عىل السـوق واحتكارهم للسـلع، 
العادلـة  املنافسـة  فـرص  غيـاب  "مـع 
ولهـم  أمنيًـا  مدعومـني  باعتبارهـم 

النظـام". لـدى  النافـذة  علقاتهـم 
"

سباحة مع الحيتان"
يديـر أبـو عـيل )45 عاًمـا( أحـد املكاتـب 
العقاريـة يف املدينة، ويقول لعنـب بلدي إن 
ديـر الزور تعيش اليوم اقتصادًا ناشـئًا يعج 
بالفـرص واإلمكانيـات، إال أنـه يتحـدث عن 
غياب التكافـؤ ودعم النظام لبعـض التجار، 
"ما جعل منهـم حيتانًا يرفضون كل منافس 

ويستخدمون وسـائلهم للتفرد".
وضـع  يف  للحاميـة  األهـايل  "حاجـة 
أمنـي شـبه متفلـت والفسـاد الـذي ينخر 
مؤسسـات الدولـة املسـؤولة عـن الرقابـة 
واملحاسـبة التجارية"، جميعهـا وجد فيها 
أبـو عـيل عوائـق أمام عمـل من يسـعون 

لتعويـض خسـائرهم مـن األهـايل.
ويقـول بعـض مـن تواصلت عنـب بلدي 
معهـم، إن العـرشات مـن العاملـني يف 

دوائـر النظـام واملسـؤولني يف قطاعات 
البلدية والصحـة واملالية وحتـى الرتبية، 
"يحاولـون اسـتغلل األوضـاع الراهنـة 
لتحقيـق اسـتفادة ماليـة مبـارشة عـن 
السـمرة  ولقـاء  الرشـاوى  طريـق 
والعمـوالت، ويفـرض بعضهـم أنفسـهم 

كـرشكاء يف الحركـة التجاريـة".
نشاط الحركة التجارية طال أغلب القطاعات: 
املواد االسـتهلكية، قطـاع الخدمـات واملواد 
اإللكرتونيـة، بحسـب أبو عيل، الذي يشـر 
إىل أن سـوق العقـارات "يبقـى األكر ربًحا 
وحركـة، كام أنـه أنجـح األسـواق واألضمن 

مخاطرة". واألقـل  ربًحا 
األثـر اإليجـايب لحركـة السـوق انعكس 
عـىل الجميـع يف املدينـة، وبحسـب أبو 
عـيل، فإنه يوسـع نشـاط التجـار ويزيد 
للمنافسـة،  مجـااًل  ويخلـق  أرباحهـم 
حـال  يف  األهـايل  يفيـد  قـد  "وهـذا 

واملضاربـة". األسـعار  تخفيـض 
الطلـب  حجـم  املدينـة  أهـايل  ويصـف 
عكـس  عـىل  جـًدا  "كبـر  بأنـه  اليـوم 
حجـم العـرض الذي مـا زال محـدوًدا"، 
متوقعـني أن الوضـع الحايل "سيسـتمر 

لفـرتة طويلـة نسـبيًا".
يتمنـى كثـرون  الوقـت،  لكـن يف ذات 
املتوسـطة  االسـتثامرات  عـىل  الرتكيـز 
يف  العاملـني  "فأغلـب  األمـد،  وطويلـة 
مجـال التجارة يتجهون إىل االسـتثامرات 

املؤقتـة"، عـىل حـد وصفهـم.
األربـاح  تراكـم  أن  البعـض  يـرى  كـام 
أمـام  املجـال  يفسـح  السـوق،  وتوسـع 
أن  معتربيـن  املدينـة،  إعـامر  إعـادة 
عـودة اآلالف مـن أبنـاء ديـر الـزور إىل 
مدينتهـم، رغـم مخاوفهم األمنيـة، تؤكد 
أنهـا تسـتوعب الكثـر مـن الطاقات يف 

كافـة. املجـاالت 
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تنتـرش يف  عامـة  "آفـة"  التسـول  تعتـرب ظاهـرة 
دولـة  أي  تسـتطع  ومل  عامليًـا،  املجتمعـات  معظـم 
التخلـص منها عـىل مر العصـور، لكن مـا يزيد من 
خطورتهـا تحولها إىل مهنـة تقودها شـبكات تعمل 

بشـكل منظّـم لكسـب املـال دون أي جهـد يذكر.
مدينـة أريحـا إحـدى مناطـق إدلـب تشـهد رواًجـا 
 30 لهـذه الظاهـرة، ورصـدت عنـب بلـدي قرابـة 
متسـواًل يف السـاحة العامـة "دوار الحزب"، يشـكل 
األطفـال %70 منهم، والباقي نسـاء، دون وجود أي 

. رجل

علبة بسكويت وشكوى
بسـاحة  مطعـم  يف  يعمـل  شـاب  اآلغـا،  قسـورة 
أريحـا وعىل اطـلع بعمل املتسـولني، قـال إن طرق 
"الشـحادة" تتنـوع، لكـن أغلبهـا عـن طريـق علبة 
البسـكويت، إذ يحمـل الطفـل علبـة من البسـكويت 
لـروج عـىل أنـه بائـع ال متسـول، ويقـوم بإعطاء 

قطعـة ملـن يدفـع لـه، ما يجـرب األهـايل عـىل دفع 
مبالـغ ترتاوح بـني 50 إىل 1000 لرة سـورية، ظًنا 

منهـم أنهم يسـاعدون املتسـولني.
أمـا الطريقـة األخـرى فهـي عـن طريـق الطلـب 
والتذلـل والشـكوى مـن األوضـاع املزريـة، وهـي 
أن  الشـاب إىل  النسـاء، وأشـار  طريقـة متتهنهـا 
امـرأة تقـوم  النـاس ال ميكنهـم مقاومـة  "أغلـب 
بالدفـع  يقومـون  وغالبًـا  املـال،  وطلـب  بالتذلـل 

ملحقتهـم". مـن  للتخلـص 
وتابـع الشـاب لعنـب بلـدي مؤكـًدا أن %90 مـن 
املتسـولني ال يحتاجـون إىل مسـاعدة، بـل يتّبعـون 
هـذه الطريقة لجمـع املـال، ويعملون بشـكل يومي 
مـن الصباح حتى املسـاء دون كلل أو ملـل، "اعتادوا 

ذلك". عـىل 

محلي أريحا: ال إجراءات
وللوقـوف عـىل موقـف املجلـس املحـيل ألريحـا من 
رواج ظاهـرة التسـول يف املدينة، تواصلـت عنب بلدي 
مـع مسـؤول املجلـس، أسـامة جقمـور، وقـال إنه ال 

يوجد أي نشـاط للمجلس بهذا الخصـوص، مربرًا ذلك 
بانشـغالهم بقضايـا أكرب يف ظـل الحرب.

لكنـه أكـد عـىل أهميـة متابعـة األمـر، يف خطـوة 
للوصـول إىل حـل لهـذه املشـكلة.

مـن جهتـه، اعتـرب عـلء الفـري، وهـو مـدرّس يف 
للمجتمـع،  هادمـة  التسـول  ظاهـرة  أن  املدينـة، 
الشـوارع  يلقـوا يف  أن  "كيـف ألطفـال  متسـائًل: 

التسـول". ويتعلمـوا 
وأوضـح لعنـب بلـدي أن "الشـحادة" املتعارف عىل 
والطـرق  اإلنسـان  تنسـيهم كرامـة  اسـمها محليًـا 

الرشعيـة للحصـول عـىل املـال يف التعـب والجد.
واعتـرب أن مسـؤولية الحـد مـن التسـول تقـع عىل 
الجهـات املعنيـة، والتـي مـن شـأنها تشـكيل لجنة 
أوضـاع  بتقـي  وتقـوم  الظاهـرة،  بهـذه  تهتـم 
بهـدف  التسـول  ميتهنـون  كانـوا  وإن  املتسـولني، 

جمـع املـال أم بدافـع الحاجـة.

"الغلة" من ثالثة آالف إلى ستة 
عـيل، طفـل يف العـارشة مـن العمـر وهـو مهجـر 

مـن مدينة حلـب، يتجول يف السـاحة العامـة حامًل 
علبـة من البسـكويت وطالبًـا من الناس الـرشاء منه.

متكنـت عنـب بلدي من التحـدث معه، وقـال إن لديه 
إخـوة صغـاًرا، "ووالدي شـهيد وأنـا أقـوم بالعمل 

كبائع بسـكويت لـي أسـاعد عائلتي".
وتـرتاوح الغلـة، بحسـب وصـف الصبي، بـني أربعة 
آالف وسـتة آالف لرة سـورية يوميًا، أي ما يعادل 300 
إىل 400 دوالر شـهريًا، ويسـد ذلـك تكاليف معيشـة 

عائلـة مكونة من سـتة أشـخاص مبعدل متوسـط.
"كاذب"،  الطفـل  إن  قـال  قسـورة  الشـاب  لكـن 
ويعمـل مـع أبنـاء عمومتـه ويجمعـون املـال رمبا 
لصالـح أهاليهـم، معتـربًا "هـذه املبالـغ الكبـرة 

املحتاجـني". ليسـت ملسـاعدة  حتـاًم 
أن  الشـاب  أكـد  املتسـولني،  أعـداد  ارتفـاع  ورغـم 
هنـاك بعـض املتسـولني مـن النسـاء حـرًا هن من 
املحتاجـني، إذ "يأتـون بعفـة وتظهر عليهـن صعوبة 
ظروفهـن، ويلحـظ ترددهـن يف طلب املال"، مشـرًا 
إىل امـرأة كبـرة يف العمـر تـأيت كل ثلثـة أيـام إىل 

املطعـم الـذي يعمـل فيـه وتطلب املسـاعدة.

أطفال ونساء يمتهنون التسول في أريحا 

شهدت مدينة السويداء تحوالت جديدة على خلفية اختطاف 
التاجر أحمد جعفر )أبو ياسين(، المقرب من "حزب اهلل" اللبناني، 

ثم قتله، ما أعاد إلى الواجهة قضية الشيخ وحيد البلعوس.

انتشرت ظاهرة التسول في العامين الماضيين بشكل كبير بمحافظة إدلب، وكان التضخم السكاني وتراجع المستوى المعيشي السبب األساسي 
لها، إذ ال يغيب عن األسواق والشوارع والساحات العامة مشهد المتسولين، غالبيتهم من األطفال والنساء.

السويداء - نور نادر 

ونـرشت الجهـة الخاطفـة تسـجيًل مصـوًرا 
للتاجـر، الـذي ينحـدر مـن بـرى الشـام 
يف درعـا، يعـرتف فيـه بتـورط فـرع األمن 
العسـكري ورئيسـه السـابق، وفيـق نـارص، 
مؤسـس  باغتيـال  الحـزب،  مـن  وعنـارص 
حركـة “رجـال الكرامة” يف السـويداء، وحيد 

البلعـوس.
البلعـوس قتـل يف تفجـر اسـتهدف  وكان 
 50 جانـب  إىل   2015 أيلـول  يف  سـيارته 
شـخًصا آخريـن، قبـل العثـور عـىل جثتـه 
سـاحة  يف  آذار،  مـن   26 االثنـني  صبـاح، 

املدينـة. وسـط  املشـنقة 

تداعيات مقتل "أبو ياسين"
وبحسـب مصـادر عنـب بلـدي، فـإن “أبـو 
ياسـني” يعتـرب من أهـم رجال “حـزب الله” 
يف املنطقـة، ويديـر شـبكة واسـعة لتهريب 
املخـدرات مـع أبنائـه، وكان عدد مـن األهايل 
قبضـوا عليـه وعـروا بحوزتـه عـىل أطنان 
من الحشـيش، وسـلم إىل الجهات األمنية يف 

املنطقـة، ليفـرج عنه بعـد ثلث سـاعات.
مقتـل "أبو ياسـني" خلـف تداعيـات متوالية، 
أولها تشـكيل فصيـل أطلق عليه “قوات شـيخ 
الكرامـة”، تبنى مسـؤولية قتل "أبو ياسـني"، 
وتوعـد يف بيان بالثـأر لقتلة وحيـد البلعوس 
و”تحصيـل كرامـة أهلنـا يف الجبـل ونـرة 
املظلـوم، والدفـاع عـن أرضنا وعرضنـا وعدم 
الطائفـة  وعـادات  تاريـخ  بتغيـر  السـامح 
املعروفـة العريقة”، كام توعد مبلحقة أسـامء 
كثرة ذكرها التاجـر يف اعرتافاته ووصفهم بـ 

“الخونـة داخـل املدينة".
كـام شـهدت املدينـة عقـب مقتله اشـتباكات 
بـني الشـيخ فـداء سـليم وليـث البلعـوس، 
التابعـني لــ "رجـال الكرامـة" مـن جهـة، 
أحـد  كان  الـذي  بركـة  رائـد  الشـيخ  وبـني 
رجـال املجموعـة سـابًقا مـن جهـة أخـرى، 
واسـتخدمت يف الهجوم الرشاشـات والقنابل 
وقذائـف "RBG"، مـا أدى إىل إصابـة أربعة 
أشـخاص إىل جانـب أرضار ماديـة، انتهـت 
بوصـول مـؤازرة لربكـة مل يعـرف مصدرها.

وسـبب االشـتباكات هو اتهام بركـة للبلعوس 

"أبـو  وقتـل  خطـف  مبسـؤولية  وسـليم 
الـذي  العسـكري  األمـن  وتبليـغ  ياسـني"، 
حـاول اعتقالهـام، بحسـب مـا أكـده ناشـط 
إعلمـي لعنـب بلـدي، رفـض الكشـف عـن 

اسـمه ملخـاوف أمنيـة.
صفحـة  إغـلق  القضيـة  تداعيـات  ومـن 
التـي  بـوك"،  24" عـرب "فيـس  "السـويداء 
تعتـرب مـن الصفحـات األكـر متابعـة ألخبار 
املحافظـة، ألسـباب مجهولـة، إال أن مسـؤول 
الصفحـة طـارق الخطيـب أرجـع السـبب إىل 
تبليغـات من قبـل آل جعفر يف برى الشـام 
)ذوي التاجـر أبـو ياسـني(، الذين أكـدوا عرب 
صفحاتهـم أنهـم وراء إغلق الصفحـة، لكونها 

"صفحـة فتنـة"، بحسـب وصفهـم.

تخوف من انتقام آل جعفر
وتعيش املدينـة حالة ترقـب وتخوف لألهايل 
الذيـن  درعـا،  يف  جعفـر  آل  فعـل  رد  مـن 
هـددوا للنتقام البـن عائلتهم "أبو ياسـني"، 
كام يرتقـب األهـايل الخطوة املقبلـة للفصيل 
الجديـد "قـوات شـيوخ الكرامـة" ومحاولـة 
تنفيـذ وعـوده باالنتقـام مـن األسـامء الذي 

ذكرهـا التاجـر يف أثنـاء اعرتافه.
وكانـت تسـاؤالت انتـرشت يف املدينـة حول 
الجهـة املسـؤولة عن الفصيـل الجديـد، لكن 
أن  بحسـب معلومـات عنـب بلـدي، يرجـح 
يكـون الشـيخ رامـي مزهـر وراء تشـكيله، 
بعـد التربؤ منـه من قبـل "رجـال الكرامة"، 
ودعمـه عقب ذلك مـن قبل املوحديـن الدروز 
يف عـدة مناطـق، ومنهـا األرايض املحتلة يف 
الجوالن وفلسـطني، باملال والسـلح، وتقديم 
التسـهيلت لــ "حاميـة الجبل" بعـد توقف 
"رجـال الكرامـة" عـن نشـاطهم بعـد مقتل 

قائدهـم وحيـد البلعوس.
املاضيـة  السـنوات  خـلل  شـهدت  املدينـة 
ارتفاًعـا يف وتـرة حـوادث الخطـف والقتل 
وسـط اتهامـات للنظـام السـوري وأجهزتـه 
األمنيـة بالوقـوف خلفهـا لتحييـد املدينة عن 
أي نشـاط ثـوري، يف حـني ألقـى آخـرون 
شـكلوا  الذيـن  الوجهـاء  عـىل  باملسـؤولية 
النظـام  مـن  بتسـهيل  محليـة  ميليشـيات 
لتعزيـز "النعـرات العائلية والتفرقـة" والتي 

باتـت هـي املتنفـذ بالواقـع األمنـي فيهـا.

قضية البلعوس تشتعل مجدًدا في السويداء

تقارير المراسلين

وحيد البلعوس في السويداء )العربي الجديد(
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محمد رشدي شربجي    

من الصعب عىل أي إنسان -أو حتى 
جان- أن يفهم ماذا يحصل داخل اإلدارة 

األمريكية، الفوىض العارمة ضاربة 
األطناب هناك ال ميكن تخيلها، وبالتايل 
ال ميكن تخمينها وال التبنؤ مبآالتها، من 

كان يتوقع عىل سبيل املثال أن ينتهي 
األسبوع الذي بدأ بضم صقور الحرب 
من أمثال جون بولتون بإعلن ترامب 
أن أمريكا ستنسحب “قريبًا جًدا” من 

سوريا، ثم تبعه بتجميد املساعدات املالية 
املخصصة لسوريا. 

ويف الواقع وبالرغم من الخطابات 
الرنانة التي تتحفنا بها اإلدارة األمريكية 

كل حني، فإنه من الصعب تخيل أن 
للواليات املتحدة خطة أو حتى أطلل 

خطة ملواجهة النفوذ اإليراين يف 
املنطقة، وإذا أراد املرء إطلق العنان 
لنظرية املؤامرة، فل شك أن الواليات 

املتحدة متهد الطريق إليران، فقد تركت 
مدينة كركوك تواجه مصرها أمام 
جحافل قاسم سليامين، ثم فرضت 

عىل الجيش الحر االنسحاب من بادية 
الشام لتجنب مواجهة مع قوات النظام 
السوري، بل وهددته إن هو أقدم عىل 

هذه املواجهة بفقدان الدعم، وأخرًا 
تريح أمريي باالنسحاب. 

وغالب الظن أن الجعجعة األمريكية 
هذه ضد إيران ليست أكر من ذر للرماد 

يف عيون السعوديني، الذين أهدوا 
ترامب نصف ترليون دوالر عىل أمل أنه 

سيحارب إيران نيابة عنهم، وهو غباء 
احرتفته اإلدارات السعودية املتعاقبة 
خلل العقود السابقة، أو أن الخطوة 
األخرة )إعلن االنسحاب( هي ابتزاز 
أمريي للسعودية لجعلها تدفع كلفة 
إعادة اإلعامر، وهو طلب تردد أن ابن 

سلامن “تردد” يف اإلجابة عليه، وهذا 
بطبيعة الحال ليس مستبعًدا. 

والحال أنه حتى ولو صح أن الواليات 
املتحدة تسعى ملواجهة النفوذ اإليراين 
وتحجيمه يف املنطقة، فإنها ال متتلك 

األدوات الكافية وال الحلفاء لفعل ذلك، 
فالعرب السنة تم ترشيدهم، وتركيا انتقلت 

إىل الصف الرويس، وبقي لألمريكيني 
حزب العامل الكردستاين الذي بات عليه 

أن يجابه إيران التي دعمته لعقود وتحتفظ 
معه بعلقات ثابتة.

لقد حرصت أمريكا بنذالة من خلل 
الحرب عىل اإلرهاب عىل أال تستفيد 

فصائل املعارضة ومن خلفها تركيا من 
مكتسبات هذه الحرب، وبالنتيجة صّب 

صايف ربح هذه الحرب اللعينة يف 
صالح النظام السوري ومن خلفه إيران 

بطبيعة الحال، لقد ُدمرت حوارض السنة 
ورُشد سكانها جميًعا من أجل تحريرها. 

من كان يتخيل أن يستطيع النظام 
استعادة كامل محافظة دير الزور لوال 
الرفض األمريي إلرشاك فعيل للعرب 

السنة يف قيادة معارك السنة، واالعتامد 
بدل ذلك عىل املقاتلني األكراد، ما دفع 

تركيا إىل أحضان روسيا مرة أخرى. 
بسقوط الغوطة الرشقية تكون 

املعركة السورية إلسقاط األسد برضا 
ومساعدة أمريكية قد فشلت، ومن ناحية 

اسرتاتيجية فإن املحافظة عىل وجود 
العرب السنة يف املنطقة يجب أن يكون 

أولوية قصوى، وبرغم كل الكوارث 
واملخاطر فإن ذلك صعب التحقيق دون 
دخول تركيا إلدلب، وحتى هذا مشكوك 

به يف ظل إرصار السلفية الجهادية 
عىل إمتام الجهاد حتى القضاء عىل آخر 

مسلم يف العامل.

جعجعة أمريكية

إيران وأرواح ضحاياها في سوريا

اإلدارة األمريكية وعقلنة الالمعقول

إبراهيم العلوش 

خلل أسبوع واحد نرش وزير خارجية إيران، محمد جواد 
ظريف، مقالني يداهن فيهام األنظمة العربية، ويدعوها 

للتعاون ضد الشعوب وضد الغرب، اللذين يعتربان عدوين 
اسرتاتيجيني لدولة املليل.

نرش ظريف مقاليه بني 20 و27 من آذار 2018 عىل منصتي 
الجزيرة نت، والعريب الجديد، وهام من أهم املنصات اإلعلمية 

القطرية، ويف نفس األسبوع ُهّجر عرشات اآلالف من سكان 
الغوطة الرشقية عىل أيدي قوات الحرس الثوري اإليراين، 
والدفاع الوطني السوري- اإليراين "رشكة أمنية إيرانية- 

أسدية مساهمة، وغر مغفلة"، وذلك تحت غطاء الطائرات 
الروسية، وبدعم الدبلوماسية الروسية يف األمم املتحدة التي 

صارت بارعة بتربير قتل وتهجر املدنيني السوريني.
ظريف يناشد أنظمة الجوار العريب بالتوحد مع جهود 

إيران للحفاظ عىل أمن األنظمة الحاكمة يف املنطقة، 
وتأمني استمرارها، وتبادل املعلومات االستخبارية حول 

التحركات املعادية لهذه األنظمة، سواء كانت من قبل 
الغرب الذي يرفع شعارات الدميقراطية وحقوق االنسان، 

أو من قبل الشعوب التي تتوق للحرية. 
فالنظام اإليـراين واقع بني نارين، نار الثورة اإليرانية 

الداخلية، وانتقال عدوى الربيع العريب إىل شـعبه بعد 
الفشـل االقتصادي والسيايس لدولة املليل، والنار 

األخرى ناجمة عن انعكاسـات تدخل النظام اإليراين 
يف شؤون املنطقة ومشـاركته نظام األسد بقتل وتهجر 

نصف عدد سكان سوريا. 

لكن الوزير اإليراين يشدد عىل أن الخلف ال يفسد للود 
قضية، ولعله يقصد أن الخلف عىل قتل السوريني 

وطريقة تهجرهم لن يفسد للوّد قضية أبًدا مع الجوار 
التاريخي واالستبدادي ألنظمة املنطقة، التي اعتادت تكرار 

هذا التخريب عرب قرون طويلة.
وإيران تتوجس الخطر من التعيينات الجديدة يف اإلدارة 

االمريكية، واجتامع صقور اليمني األمريي املنادين 
بالحرب عىل إيران، ومناداة سياسييها بلجم تدخلها يف 

املنطقة العربية ويف سوريا، خاصة بعد كل هذا الغرور، 
والهمجية اإليرانية، والتفاخر بقتل السوريني وتهجرهم، 
بل أي رد فعل حقيقي عىل األرض من قبل األمم املتحدة، 

ومن قبل املجتمع الدويل، وخاصة الدول التي تتغنى 
بالدميقراطية، وحقوق االنسان طوال الوقت.

إذا استمر معدل كتابة مقاالت ظريف بهذا التسارع 
)مقاالن يف األسبوع الواحد( فإننا سنجد أمامنا تلة من 

املقاالت التي يكتبها وزير الخارجية، والساسة اإليرانيون، 
وصحفيو أذيال املقاومة واملامنعة، تلة كبرة من التغني 
"الجديد والطارئ" بالتآخي العريب اإليراين، وبرورة 
التنسيق املشرتك بني دول الجوار، وما إىل ذلك من نفاق 
سيايس وميليشياوي، يتوجس خيفة بانتظار موعد 12 

من أيار من هذا العام، إلعادة النظر باالتفاق النووي 
اإليراين مع الدول الغربية، وروسيا والصني.

دولة املليل بارعة بالتلعب وبالبازارات وبتغير مشاهد املرح 
الذي تلعب فيه، وما مقاالت ظريف إال جزء من هذه التلعبات، 
التي ال تعني إال املزيد من أعامل القتل والتدمر، ولكن مبسحة 

إعلمية ودبلوماسية أكر لطًفا ونفاقًا، يف محاولة الستعادة ولو 
جزء ضئيل من سمعتها، وسمعة ربيبها حزب الله، بعد الخيانة 
التي ارتكباها بحق الشعب السوري، والتي يظنان بأنها خلف 

بسيط ميكن حله أو تغير طريقة أدائه.
يف املقابل ترامب عازم عىل إلغاء االتفاق النووي اإليراين يف 12 

من أيار املقبل، وهو يستفيد من نداءات العامل، ونداءات السوريني، 
بوقف الهمجية اإليرانية يف سوريا، ويف املنطقة، وصار يعّد 

العدة للحرب ضد إيران، أو ميهد الطريق البتزاز إيران، وجعلها 
تخضع لصفقة تنازالت موجعة لتدفع فواتر غطرستها.

ترامب يستفيد أيًضا يف ضغوطه، من الغضب العام ضد 

دولة املليل، فاليوم صار الناس يدعون املقاتلت والصواريخ 
األمريكية لرب اإليرانيني، الذين يعيثون قتًل وتدمرًا 

بالسوريني، بعدما كانت هذه املقاتلت والصواريخ رموزًا 
للستعامر واإلمربيالية قبل سنوات قليلة. وكانت املقاومة 
واملامنعة اإليرانية رمزًا للخر والصمود، قبل أن تشّمر عن 
سواعدها وترشع بذبح السوريني، وتعذيبهم، وتهجرهم، 
وتفتيشهم إن كانوا يحملون ربطة خبز، أو حبّة دواء عىل 

حواجز حزب الله، وامليليشيات الطائفية اإليرانية.
ال تتضمن مقاالت ظريف أي اعرتاف بالذنب عىل جرائم 

الحرس الثوري اإليراين بحق السوريني، وطبًعا فإن 
غطرسته ال تسمح له بأي اعتذار ألرواح السوريني التي 

أزهقتها قواته، وال بسنوات الحصار، والتجويع، والتعذيب، 
التي ال تزال مستمرة حتى تاريخ نرش آخر مقال له يف 

الجزيرة نت يف 27 من آذار 2018.
الخامنئي الذي يتبجح بانتصار مذابحه، وحرسه الثوري 

عىل السوريني، بدأ بسلسلة خطابات موجهة إىل اإليرانيني 
تحضرًا لهم للمقاومة واملامنعة بعد أيار املقبل، ويناشدهم 

مبقاطعة البضائع الغربية "الكافرة"، واالعتامد عىل املنتجات 
اإليرانية "املسلمة واألخلقية"، يف حني أن الكامرات التقطت 

له صورًا بعد أحد هذه الخطابات، وهو يركب سيارة أملانية 
"كافرة" BMW مثنها مليون دوالر.

الصحافة العربية ستكون عىل موعد مع سيل املقاالت 
اإليرانية التي دشن بدايتها ظريف مبقاليه، وستتدفق 

سيول مقاالت شبيحة إيران يف املنطقة، علّهم ميررون 
الجرائم اإليرانية، ويعتربونها جزًءا من املايض، رغم أن دماء 

السوريني مل تجف بعد، وباصات النظام وإيران ال تزال تهّجر 
اآلالف كل يوم الستكامل خططها الطائفية.

أرواح السوريني املغدورة، والتي أزهقها نظام املليل لن 
تضيع هباًء، وهي لن ترتك املليل، وال شبيحتهم، يهنؤون 

مبناوراتهم، ولن تجعل العامل كله هانئًا، ما مل تتم محاسبة 
الجناة، وأولهم نظام األسد، ومليل إيران الذين متتلئ 

أفواههم بأشلء السوريني، ولن تجّملها ال مقاالت ظريف، 
وال خطابات حسن نر الله الذي بات مثل أضحية مربوطة، 
وال تعرف موعد التضحية بها يف التنازالت اإليرانية املوجعة 

التي قد تخضع لها بعد أيار املقبل.

حذام زهور عدي 

ما حدث وما يحدث اليوم يف سوريا ال 
ميكن تصنيفه إال بخانة اللمعقول، وليس 
مجانبًا للحقيقة القول إن تاريخ السياسة 
الدولية مل يعرف مثل هذه السوريالية يف 

أٍي من مراحله الحديثة، والتي أحدث التطور 
اإلنساين العاملي فيها قطيعة نهائية بني 

بربرية عصورالعبودية والعصور الوسطى 
وبني عصور التنوير وصواًل إىل العر 

اإلنساين الحديث. 
ناضلت الشعوب طويًل وجرت مآٍس 

إنسانية الحر لها حتى توافقت املجتمعات 
العاملية عىل مفاهيم حقوق البرش يف 
علقاتهم مع من يحكمهم ويف حدود 

التعامل اإلنساين فيام بينهم، وبالرغم من 
تحول الرأساملية العاملية إىل إمربيالية 

متوحشة إال أنها كانت تدرك دوًما أن 
مصالحها نفسها تقتيض العمل عىل أنواع 

من االستقرار اإلنساين وصون مفاهيم 
الحرية والكرامة واحرتام العقود االجتامعية 

بني الشعوب وممثيل سلطاتها وأنظمتها، 
وقد ثبتت تلك املفاهيم نهائيًا بعد الحرب 

العاملية األوىل والثانية، ومّر قرابة قرن 
كامل شهد نضااًل إنسانيًا ُمرًا تحت مظلة 

تلك املفاهيم منتًجا دواًل مستقلة تعتمد 
دساترها مبادئ حقوق اإلنسان وحقوق 

الدول.
لكن ما حدث ويحدث يف سوريا يلغي كل 

تطوٍر للتاريخ البرشي، ويعيد اإلنسانية إىل 
عصورالظلم، وكأن الدول العظمى قررت 

مبواقفها من الثورة السورية، إلغاء ذلك 
التطور، متجاهلة الثمن الضخم الذي دفعته 

البرشية من عذاباتها وآالمها، مستعيدة 
رشيعة الغاب برببريتها األوىل، تاركة دول 

العامل األخرى، كبرها وصغرها، قريبها 
وبعيدها، تعبث باألرض السورية وتجعلها 
ميدان عودة عر العبودية، مقدمًة الشعب 

السوري القربان األكرب لها.
أين العقلنية يف دعوات الواقعية والتعقل 

التي تعج بها رسائل مراكز األبحاث العاملية 

مزجية نصائحها الحنونة للثوار السوريني، 
وللشعب السوري وكأنها تطلب منهم 

اإلذعان لألمر الواقع واالستسلم للمطالب 
اإليرانية- الروسية بتفريغ الوطن، وقبول 

سلطة من ثاروا عليه، بدعوى أْن ال أحد 
سيمد يده إلنقاذهم، ذلك هو قدر الغوطة 

كام مثيلتها من املدن السورية ومناطقها، 
وليس للشعب السوري سوى رفع يديه 

وحمل ما تير من بُقج أشيائه وأشلئه 
واملغادرة إىل الفيايف وقيعان البحار.

اليوم، وبعد السنوات السبع، يقف من 
يتساءل: هل كان توقيت الثورة خاطئًا؟ 

وهل كان يجب أال يثور الشعب السوري؟ 
وهل كانت حساباته حول املواقف الدولية 
والحلفاء واألعداء وما يستتبع من معرفة 

بقواه الذاتية وببنية النظام األسدي وقدرة 
أجهزته عىل تلغيم العمل الثوري واخرتاقه؟ 
هل كانت تلك املعرفة كافية لتحقيق األهداف 
التي ثار من أجلها؟ وهل صحيح باملطلق أن 

االنتصار حتمي لشعب أراد الحياة؟
برف النظر عن معقولية تلك األسئلة أو 
عدمها، وبرف النظر عن ظروف الثورة 
ومسرتها واإليجايب والسلبي وما بينهام 
يف خطوطها البيانية، فإن كل تساؤل مام 

سبق يقابله تساؤل مضاد له وفيه من 
املعقولية واملنطق أكر مام يف اآلخر، إذ إن 
عاملًا تلبسه الفوىض لن يقدم للشعوب إال 
ما ينضحه إناؤه، وإن نظام املافيا األسدية 

لن ميارس، يف حال جاءت الثورة بعد 
مئة سنة، إال كام فعل اآلن وأكر، بل كلام 
مرت السنون كانت مقاومته أكر تعقيًدا 

ورشاسة.. ولعل الثورة تأخرت وكان عليها 
أال ترتك رسطان الفساد واالستعباد ينترش 

بحيث يصعب معالجته واستئصاله إىل 
درجة قريبة من االستحالة.

أما ملَ حدث ما حدث؟ فيحتاج األمر إىل 
مراكز أبحاث موضوعية ومحايدة رغم 

كثر من األمور التي أصبحت واضحة، ويف 
مقدمتها املوقف األمريي، ليس ألن أمريكا 

قائدة العامل الحر فقط، بل ألن التوازن 
الدويل الذي يضمن السلم واالستقرار 

العامليني يعتمد إىل حٍد ما عىل ذلك، ولذا 
فإن عزل هذا العامل عن العوامل األخرى 
يف فهم ما حصل ويحصل، افرتاًضا، هو 

أمر مربر.
وسواء كانت اإلدارة األوبامية املساملة 

تتلطى خلف جائزة نوبل للسلم، التي 
أغرته حكومة العامل بها بعد تسـعة أشهر 

من توليه الرئاسة، أو خلف اضطرابها 
زمن السيد ترامب، فقد وصل بوضوح 

املوقف السلبي األمريي، وأيقن الشعب 
السوري أن تفاهاًم ما قد جرى بني 

الكبَرين لعدم مد اليد إلنقاذ الغوطة، 
كام حدث سـابًقا من أجل حلب أو أٍي من 
املناطق املنكوبة األخرى، وأن ما حاولت 

إيهام اآلخرين به، من خلل قصف 
الشعرات هو رسالة لبوتني نفسه ليلتزم 

بحدود تقاسم النفوذ، ولتقول له: نحن 
هنا والتظنن أنا أعطيناك بطاقة بيضاء 
لتترف كام تريد، وأكدت موقفها ذاك 

عندما حاول املساس بخطوطها عند 
دير الزور، مستعرضة بعض أسلحتها 

التـي يحتاج بوتن إىل دهر ليتفوق عليها 
بالرغم من جهوده املتميزة يف هذا 

املجال.
ولو أرادت واشنطن إنقاذ الغوطة ملا كلفها 

ذاك غر إنذار تحرك من خلله قواتها 
القريبة جًدا منها، أو غض النظر عن فزعة 
فصائل الجنوب وتحركهم إلنقاذ إخوانهم.
واملستغرب أنه يف املقلب اآلخر كنا نسمع 

ضجيًجا ميأل وسائل اإلعلم املحلية 
والعاملية يوحي بأن ضمر إنسانية من بيده 
القرار الدويل قد ضاق ذرًعا بتوحش النظام 

األسدي وداعميه، وأن شيئًا ما سيحدث 
لوضع حٍد له، واملتابع تأخذه الحرة يف 
املفارقة بني ذلك الضجيج وبني الرسائل 
التي وجهتها واشنطن لفصائل الجنوب 
بعدم دعم الغوطة، مهددة بقصفهم يف 

حال معارضتهم لقرارها. 
إنها جعجعة رحى ال تُعطي طحيًنا، وغالبًا 
مييل السوريون لعدم تصديق تلك األخبار، 
فتجاربهم السابقة مع مثل هذا الضجيج مل 

تعطهم أي مصداقية له.
إذًا ما الذي تريده أمريكا من تلك الرسائل 

الحارة؟
هل تريد تربئة ذمتها من الدماء السورية 

بتلك النصائح والتوجيهات بحجة 
محافظتها عىل الفصائل تلك؟ أم هو 

نوع من التعاطف اإلنساين لتوفر بعض 
مشكلت الجرائم اإلنسانية عليها بعدما 

صمتت وسمحت بأكرب جرائم العر 
بالوقت الذي تُر فيه عىل أنها مسؤولة 

تنظيم العامل وإدارته؟!
كان عـىل اإلدارة األمريكية أن تكف 

عن سـلبيتها وتتبنى موقًفا، ليس 
إنسـانيًا فقط وال مؤكًدا مصداقية 

توقيعاتها عـىل مواثيق األمم املتحدة 
وقرارات مجلـس األمن، وإمنا ملصالحها 

املسـتقبلية كدولة كربى رئيسة، تقود 
العـامل، حتى اآلن عىل األقل، وعدم 

السـامح ملصالح آنية تُراكم من خللها 
رشكات بعينها أرباًحـا خيالية متجاهلة 
مسـؤوليتها تجاه املجازر الهائلة التي 

ضجت وتضـج البرشية من أهوالها.
كان عىل واشنطن أن تكف عن االشرتاك 
مبؤامرات التقسيم، التي تعلن يوميًا عن 

رفضها له وحرصها عىل وحدة الدولة 
السورية واألرض السورية، بينام تدعم 

واقعيًا إنشاء كيان يصادر ثلث الدولة 
واألرض، وأن تواجه دخول أحزاٍب إرهابية، 

باعرتاف برملاناتها، لسوريا، وهي التي تقود 
الحرب عىل اإلرهاب، ودخول امليليشيات 

والفرق اإليرانية للشرتاك باملقتلة السورية، 
ال أن تسكت عنها بذريعة رغبتها يف 

استنزاف اآلخرين مبستنقع الدماء السورية.
إن اإلدارة األمريكية ومراكز أبحاثها 

تحاول برسائلها تلك عقلنة اللمعقول، 
لكن الحكمة التي سار التاريخ البرشي 

يف ضوئها دوًما “ال يصح غر الصحيح 
وال ميكن لغر املعقول أن يتعقلن”، 

وصحيح أن املآيس تكرب وتتعمق، لكن 
األصح أن تُفتح العيون لرتى بصيص 

شمعة تبدد من بعيد ظلم األنفاق.
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ملف خاص

فريق التحقيقات في عنب بلدي 

ال فرق يف مالمح املهجرين من أحياء 
حمص القدمية وحلب وداريا مع أرتال 

مغادري الغوطة الرشقية، آالف من 
املدنيني أضناهم الحصار والقصف، نجوا 

من املوت املجاين، اقتلعوا من جذورهم 
ونقلوا إىل إدلب، وجهة ال يعرفون عنها 

شيًئا، سوى الدعاية الرسمية للنظام 
السوري التي توحي بأنها ستكون "أرض 

القيامة".
أحداث متسارعة كانت كفيلة بإغالق 

ملف الغوطة الرشقية ملصلحة الروس، 
بطريقة مشابهة ملا حدث يف مناطق 
أخرى، مع فارق انكفاء الدول املؤثرة 
يف امللف السوري وأصدقاء املعارضة 

عن التحرك إلنقاذ ما ميكن إنقاذه، فام 
خفايا ما حصل عىل األرض، وما حقيقة 

خذالن الفصائل العسكرية للمدنيني، 
وكيف متكنت روسيا من التوغل يف عمق 

الغوطة الرشقية والضغط عىل فصائل 
املعارضة للقبول برشوطها.

إيران وأرواح ضحاياها في سوريا

الغوطة الشرقية
كيف سقطت

كبرى قالع الثورة؟
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عاشـت الجزر الثـلث )القطاع األوسـط، 
الرشقيـة،  الغوطـة  يف  دومـا(  حرسـتا، 
سلسـلة مـن املفاوضات خلل شـهر آذار، 
انتهـت باتفاقـني قضيا بإخـراج املقاتلني 
ومن يرغـب إىل الشـامل السـوري، بينام 
تنتظـر دومـا مصرهـا بعد مهلـة منحت 

لــ "جيـش اإلسـلم" من قبـل الروس.

اتفاق القطاع األوسط
علمـت عنـب بلـدي، مـن مصـادر مقربة 
من لجنة التفـاوض التي قابلـت مندوبني 
روس، بنـود االتفـاق بني روسـيا وفصيل 
"فيلـق الرحمن"، الذي جـرى يف 23 من 
آذار، عـىل جبهـة جوبر قـرب محطة عني 

ترمـا للوقود.
فعاليـات  عـن  منبثقـة  لجنـة  واتفقـت 
مدنيـة وعسـكرية، مـع الجانـب الرويس 

زوريـن. ألكسـندر  بالجـرال  املمثـل 
جميـع  التـزام  عـىل  االتفـاق  ونـص 
أطـراف النـزاع املسـلح يف الغوطة بوقف 
جميـع األعـامل العدائية بضامنة روسـيا 

االتحاديـة.
ويضمـن الجانب الـرويس البـدء بإخراج 
إىل  فـوري  بشـكل  واملـرىض  الجرحـى 
مستشـفيات دمشـق، عـن طريـق منظمة 

رغبتهـم،  حسـب  األحمـر"،  "الهـلل 
وضـامن سـلمتهم وعـدم ملحقتهم من 
قبـل حكومـة النظام السـوري، ويخرون 
بعـد متاثلهـم للشـفاء بـني العـودة إىل 

الغوطـة أو الخـروج إىل الشـامل.
كـام تضمـن روسـيا اتخـاذ كل التدابـر 
اإلنسـانية  الحالـة  لتحسـني  اللزمـة 
القوافـل  دخـول  وتسـهيل  "فـوًرا"، 
اإلنسـانية إىل املنطقة، وخـروج من يرغب 
بأسـلحتهم  وعوائلهـم  العسـكريني  مـن 
آمـن، ومرافقتهـم مـن  الخفيفـة بشـكل 
قبل الرشطة العسـكرية الروسـية حًرا.

ويحـق للخارجني أن يصطحبـوا أمتعتهم 
الخفيفـة ووثائقهم وأجهزتهم الشـخصية 
)البتـوب، موبايـل، كامـرا(، إضافـة إىل 
مدخراتهـم املاليـة دون تعرضهم للتفتيش 

. لشخي ا
وتضمـن روسـيا عـدم ملحقـة أي مـن 
املواطنـني املدنيـني الراغبـني بالبقـاء يف 
الغوطـة مـن قبل أجهـزة حكومـة النظام 

لسوري. ا
إضافـة إىل نـرش نقـاط رشطة عسـكرية 
تحـت  تقـع  التـي  البلـدات  يف  روسـية 
سـيطرة "فيلـق الرحمـن" حاليًـا، والتي 
يشـملها االتفـاق، وهـي عربـني، زملـكا، 

جوبر. ترمـا،  عـني 

إىل  بعـد  فيـام  تحـّول  الحـذر  الهـدوء 
واحـدة مـن أكـر املعـارك رشاسـة مـن 
قبـل النظـام وروسـيا، عـرب حملـة برية 
وجويـة أسـفرت عـن مقتل نحـو 1500 
مـدين، وانتهـت بسـقوط أغلب مسـاحة 

الغوطـة يف يـد النظـام.
بدأت عمليـات القوات العسـكرية الربية، 
يف 20 مـن شـباط املـايض، مبحـاوالت 
اقتحـام مناطـق عـني زريقيـة وحـوش 
رشقـي  املـرج  منطقـة  يف  الضواهـرة، 

. طة لغو ا
القيـادي امليـداين يف "فيلـق  وبحسـب 
الرحمـن" محمـد إدريـس، فـإن قـوات 
األسـد شـنت هجامتها من املحور الرشقي 
للغوطة، بسـبب تحصني املحـور الغريب 
يف عـني ترمـا وجوبـر وحرسـتا، حيـث 
املعارضـة غـر مكشـوفة  إمـداد  طـرق 
عـىل عكـس الجهـة الرشقية التـي تغلب 

عليهـا األرايض الزراعيـة.
إىل  أشـارت  للمعركـة  األوىل  السـاعات 
خسـائر "كبـرة" يف صفـوف القـوات 
الربيـة املقتحمـة، بعـد كمينـني نفذهـام 
يسـيطر  كان  الـذي  اإلسـلم"،  "جيـش 
مقتـل  إىل  أديـا  املـرج،  منطقـة  عـىل 
مـن  األقـل  عـىل  عنـًرا   125 حـوايل 

قـوات األسـد.
لكـن الجبهـة رسعـان مـا انهـارت يف 
اليـوم 11 مـن الحملـة العسـكرية عىل 
اإلسـلم"  "جيـش  ليعلـن  املنطقـة، 
يف  النقـل"  "فـوج  مـن  انسـحابه 
الضواهـرة،  حـوش  وبلـدة  الشـيفونية 
قنـاة   ( املـوت"  "خـط  انكسـار  بعـد 
مائيـة بعـرض 3.5 مـرت(  الذي رسـمه 
عـني  بلـديت  محيـط  يف  "الجيـش" 

نـري. وحـوش  الزريقيـة 
وأوضـح إدريـس لعنـب بلـدي أن قوات 
األسـد متكنـت مـن كـر الخـط املـايئ 
املرسـوم يف املرج، بعد اسـتهدافه بشكل 
املتفجـرة وصواريـخ  مكثـف بالرباميـل 
أرض- أرض، األمـر الـذي أدى إىل ردمه، 
وبالتـايل دخـول اآلليات العسـكرية إىل 
املنطقـة املكشـوفة يف األرايض الزراعية، 
كتيبـة  اقتحـام  مـن  بذلـك  ومتكنـت 
عـىل  املطلـة  أوتايـا  يف  "الباتشـورا" 

طريـق أوتايـا- املحمديـة.
واالسـرتاتيجي،  العسـكري  املحلـل  لكـن 
أن  يـرى  املطلـق،  خالـد  الركـن  العقيـد 
املقاومـة اللزمـة مل تحـدث يف املنطقـة، 
حتـى متكنـت القوات مـن السـيطرة عىل 
مثـاين قـرى يف املـرج بوقـت قيـايس، 
وتوغلت باتجـاه الغرب وصـواًل إىل مزارع 

مرابـا بجبهـة عرضهـا 700 مـرت.

سـقوط بلـدة مرابـا دون أي مقاومـة 
اتفـاق  وجـود  عـىل  دليـل  أكـرب  هـو 

املطلـق. تريـح  بحسـب  مسـبق، 

خطة لتقسيم المنطقة
"األرض  سياسـة  األسـد  قـوات  اتبعـت 
املحروقـة" يف حملتهـا وسـط الغوطـة، 
وتقدمـت مـن محوريـني مختلفني يف آن 
واحـد، األول من جهة الـرشق وصواًل إىل 
مديـرا، والثـاين من جهـة دومـا الغربية 
الرصـاص  كـرم  مـزارع  جبهـة  عـىل 
وصـواًل إىل منطقـة حـارة الديريـة يف 

حرسـتا.

مدينـة  عـزل  مـن  القـوات  ومتكنـت 
حرسـتا عـن دوما عقـب سـيطرتها عىل 
الطريـق الفاصل بـني املدينتـني، تزامًنا 
مـع وصـول قواتهـا املتقدمـة رشقًا إىل 
"إدرة  لثكنـة  التابـع  الفنـي"  "املعهـد 
املركبات" العسـكرية، املمتـدة من مديرا 
مبـزارع  مـروًرا  حرسـتا  مدينـة  حتـى 
ملدينـة  إداريًـا  التابعـة  الصـوا  منطقـة 
عربـني، وبالتـايل متكنـت قوات األسـد 
وروسـيا مـن تقسـيم الغوطـة الرشقية 
عليهـا  تسـيطر  جيـوب  ثلثـة  إىل 
دومـا  يف  اإلسـلم"  "جيـش  فصائـل 
والريحـان، و"فيلـق الرحمن" املسـيطر 
الغوطـة،  القطـاع األوسـط مـن  عـىل  
وفصيـل "حركـة أحـرار الشـام" الـذي 

يبسـط نفـوذه عـىل حرسـتا.

البداية من القطاع األوسط
عقـب تقسـيم املنطقـة، توجهـت قـوات 
األسـد إىل الهجـوم عىل مزارع األشـعري 
القريبـة مـن مدينـة حموريـة، ومتكنت 
بعـد حـرب عصابـات مـن الوصـول إىل 
رصح  مـا  بحسـب  الرشقيـة،  أحيائهـا 
مصـدر عسـكري، رفـض الكشـف عـن 

. سمه ا
وقـال املصـدر لعنـب بلـدي إن مقاومـة 
"فيلـق الرحمـن" مل تسـتطع تنظيم خط 
اشـتباك مع القـوات املتقدمة مـن الرشق 
بسـبب كثافـة القصـف وضعـف وصول 
املقاومـة  واقتـرت  إليهـا،  اإلمـدادات 
عـىل مجموعـات خفيفـة رسيعـة التنقل 

بهـدف الحـد مـن التقـدم الريع. 
وبحسـب املطلق، فـإن خلـًل أمنيًا أصاب 
"فيلـق الرحمـن" عقب انسـحاب "جيش 
لقـوات  الريـع  والوصـول  اإلسـلم"، 

األسـد إىل عمـق مناطـق نفوذه.
وبالتزامـن مـع تقدم قوات األسـد باتجاه 
حموريـة، فشـلت مفاوضات لجـان أهلية 
قيـادة  رفـض  بعـد  األسـد  قـوات  مـع 
"فيلـق الرحمـن" لبنودها، لتـزداد كثافة 
الحملـة العسـكرية، ويقتـل يف 13 مـن 
آذار 100 مـدين عىل األقـل يف حمورية، 

بحسـب مصـادر طبيـة مـن املنطقة.
بتنسـيق ودعـم  األسـد،  وأعلنـت قـوات 
املدنيـني  لخـروج  معـرب  فتـح  رويس، 
األمـر  لحموريـة،  الرشقيـة  الجهـة  يف 
الـذي أدى إىل نـزوح آالف املدنيـني عـن 
املنطقـة وتقـدم قـوات األسـد بالتزامـن 
مـع عمليـات النـزوح وانسـحاب مقاتيل 

منهـا. املعارضـة 
شـنت  حموريـة  معـارك  مـع  تزامًنـا 
إعلميـة  حربًـا  النظـام  إعـلم  وسـائل 
مفتوحة اسـتهدفت "الحاضنة الشـعبية" 
أدى  الـذي  األمـر  الفصائـل،  ومقاتـيل 
إىل انهيـار الـروح املعنويـة، بحسـب ما 
يـرى العميد خالـد املطلق، مشـرًا إىل أن 
املعارضـة السياسـية تتحمل جـزًءا كبرًا 
مـام حـدث، وعـزا ذلـك إىل أن املعارضة 
مل تأخـذ دورهـا يف شـن حملـة إعلمية 

. ة د مضا
تكـرر سـيناريو حموريـة يف عـدد مـن 
بلـدات القطاع األوسـط، وسـاندت قوات 
األسـد ما يعـرف بــ "لجـان املصالحة" 
التـي  ضفـدع،  بسـام  للشـيخ  التابعـة 
التفـت عـىل مقاتيل "فيلـق الرحمن" يف 
وادي عـني ترمـا، ومتكنت مـن الوصول 
إىل املتحلـق الجنـويب، وإطبـاق الحصار 
عـىل عـني ترمـا وزملـكا وعربـني وحي 

بدمشـق. جوبر 

مكاسب الغرب تنسخها 
انسحابات الشرق

شهدت الغوطة هدوًءا حذًرا في الفترة الممتدة ما بين 10 و15 من شباط الماضي، 
أي بعد حوالي شهر ونصف من الهجوم الذي شنته المعارضة على ثكنة "إدارة 

المركبات" العسكرية، في مدينة حرستا بالقسم الغربي من المنطقة المحاصرة، لتبدأ 
وسائل اإلعالم الرسمية بالترويج لحشود عسكرية على أطراف الغوطة تحضيًرا لعمل 

عسكري "حاسم" في المنطقة.

بنود اتفاقات الجزر الثالث

201320142015
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دمشق عربين
جوبر
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ميدعا

دمشق عربين
جوبر

حرستا
دوما

النشابية

المليحة

ميدعا

دمشق عربين
جوبر

قوات األسد 
تمكنت من كسر 

الخط المائي 
المرسوم في المرج، 

بعد استهدافه 
بشكل مكثف 

بالبراميل المتفجرة 
وصواريخ أرض- 
أرض، األمر الذي 

أدى إلى ردمه
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الحملـة  إمتـام  مـن  الرغـم  عـىل 
وسـيطرة  الغوطـة،  عـىل  الروسـية 
النظـام عىل معظـم مسـاحتها، إال أن 
الروس، الذين شـكّلوا أسـاس الحملة، 
ال يبـدو أنهـم حققـوا مكاسـب كبرية 
بالنسـبة  الحـال  هـو  كـام  عقبهـا، 

للنظـام.
 ،2018 عـام  مـن  األوىل  األيـام  يف 
املهمـة  أن  الروسـية  األركان  أعلنـت 
"جبهـة  تدمـري  هـي  لهـا  الرئيسـية 
النـرصة"، التـي يوجد بعـض مقاتليها 
يف مناطـق "تخفيـف التوتـر"، وعىل 
تربيـر  إىل  سـعت  األسـاس  هـذا 
حملتهـا عـىل الغوطـة، عـىل الرغـم 
مـن أن مقاتي "النـرصة" يف الغوطة 
مل يكـن عددهـم يتجـاوز 200 عنرص 
القطـاع  مناطـق  يف  منترشيـن 

األوسـط.
لكـن األيـام التاليـة للحملـة أثبتـت أن 
أهـداف روسـيا مل تنحـرص باألعـامل 
بعـد  خاصـة  فقـط،  العسـكرية 

خـروج مقاتـي "النـرصة"، بـل كان 
للتصعيـد مـؤرشات سياسـية أراد من 
تحقيـق  الـرويس  الجانـب  خاللهـا 
"نـرص سـيايس" بعـد الفشـل الـذي 
الوطنـي"  الحـوار  "مؤمتـر  شـهده 
األمـر عـودة  وتبـع  يف "سـوتيش"، 
أمريكيـة لتثبيـت الوجـود يف املناطق 

عليهـا. سـيطرت  التـي 
عضـو وفـد "أسـتانة" سـابًقا، أميـن 
العاسـمي، اعتـرب يف لقاء سـابق مع 
عنب بلـدي أن روسـيا أرادت أن تحقق 
نـرصًا سياسـًيا مـن خـالل "تنظيف" 
املناطـق املحيطة بدمشـق، ومـا يؤكد 
دمشـق  جنـويب  يف  االتفـاق  ذلـك 
بإخـراج عنـارص مـن "هيئـة تحريـر 
الشـام" إىل الشـامل السـوري، والذي 
تزامن مـع العمليـات العسـكرية عىل 

. لغوطة ا
دولًيـا، مل يكـن موقـف روسـيا قويًا 
األمريكيـة  االنتقـادات  مواجهـة  يف 
حملتهـا  الحقـت  التـي  واألوروبيـة 

بشـأن  األمـن  مجلـس  جلسـات  يف 
الرغـم  وعـىل  الرشقيـة،  الغوطـة 
الغربيـني  املسـؤولني  اكتفـاء  مـن 
أي  تقديـم  وعـدم  بالترصيحـات 
جهـد حقيقـي لوقـف تقـدم النظـام 
وحليفـه الـرويس عـىل األرض، لكن 
املسـتوى  عـىل  نـرًصا  يعـّد  ال  ذلـك 
األزمـة  إىل  بالنظـر  السـيايس، 
الدوليـة التي تعيشـها روسـيا اليوم، 
الجاسـوس  تسـميم  قضيـة  إثـر 

بريطانيـا. يف  الـرويس 
خريطـة  تبـدو  آخـر  جانـب  مـن 
النفـوذ الـرويس اليوم أكـرث وضوًحا 
محيـط  تأمـني  بعـد  سـوريا،  يف 
وصـل  ملحـاوالت  نظـًرا  العاصمـة، 
حلـب ودمشـق والسـاحل عـرب طرق 
بريـة متصلة يتـم تأمينهـا باتفاقات 
املعارضـة، يف مسـعًى  مـع فصائـل 
مـع  القـوى  يف  تـوازن  إلحـداث 
أيديهـم  الذيـن يضعـون  األمريكيـني 

الفـرات. رشق  منطقـة  عـىل 

كانـت الغوطة تشـغل وزنًـا سياسـيًا كبرًا، 
كآخـر "قـلع الثـورة" يف محيـط العاصمة 
عليهـا  النظـام  سـيطرة  وتعتـرب  دمشـق، 

إنجـازًا لـه مكاسـب سياسـية وعسـكرية.
عـىل مـدار سـت سـنوات ونصـف، شـكل 
"هاجًسـا"  دمشـق  رشق  الواقـع  الجيـب 
وداعميـه  السـوري  للنظـام  بالنسـبة 
اإلقليميـني، فالتهديـد الـذي فرضه النشـاط 
العسـكري عـىل معقـل األسـد األبـرز حّول 
امللـف إىل "مشـكلة معقـدة" يجـب حلهـا 
بشـأن  السـيايس  التنافـس  مـع  بالتزامـن 
سـوريا، والـذي دار مؤخـرًا بـني اللعبـني 

واألمريـي. الـرويس 

الحزام الناري لم يعد نارًيا
نجـح النظـام السـوري، مبسـاندة حلفائـه 
 2014 عامـي  بـني  واإليرانيـني،  الـروس 
الـذي  النـاري  الحـزام  بتفتيـت  و2016، 
فرضتـه املعارضـة حول دمشـق، فاسـتطاع 
تجزئـة غوطتيها الرشقيـة والغربية، وتحييد 
البلـدات الجنوبيـة بشـكل كامـل، ما سـهل 
عليـه فـرض "هـدن" بالقـوة، ثم تسـويات 

تضمـن ترحيـل الفصائـل إىل الشـامل.
يتجـه  الشـامل  إىل  الفصائـل  ومـع خـروج 
النظـام إلعـلن دمشـق "مدينـة آمنـة"، وال 
سـيام أنه بات يحكم سـيطرته عـىل املقومات 
الحيويـة الثلثـة لها، وهـي الطرق الرئيسـية 
وآخرها األوتوسـرتاد الدويل دمشـق- حمص، 
وكـربى محطـات توليـد الطاقـة الكهربائية، 
واملصـدر الرئيـيس للميـاه، فضًل عن السـلة 
واملـزارع  املـرج  مبنطقـة  املتمثلـة  الغذائيـة 

املحيطـة بهـا رشق دمشـق.
النقيـب  الحـر"،  "الجيـش  يف  القيـادي 

سـعيد نقـرش، اعتـرب أن النظام أّمـن حدود 
العاصمـة دمشـق بشـكل كامـل بالسـيطرة 
السـيايس  الغوطـة، وأصبـح معقلـه  عـىل 
بأمـان، كـام أن الخطـر الـذي الزمه سـابًقا 
قـد زال، مـا ميكن اعتبـاره "مكسـبًا كبرًا".

وقـال نقـرش لعنب بلـدي إن روسـيا اتجهت 
سـابًقا إىل الرتويج لفكـرة محاربة التنظيامت 
املتطرفـة، بينـام انقلبـت اآلن للحديـث عـن 
السـلح غر الرشعي بيـد الفصائـل الخارجة 

عـن سـلطة النظام السـوري.
ويحكـم النظـام السـوري سـيطرته حاليًـا، 
دمشـق  مـن  رئيسـية  طـرق  عقـدة  عـىل 
وإليهـا، وأبرزهـا: طريـق الدميـاس الواصل 
بـني العاصمـة ولبنان مـن الغـرب، وطريق 
وطريـق  الجنـوب،  مـن  درعـا  دمشـق- 
دمشـق- حمـص، وطريـق مطـار دمشـق 

الـدويل مـن الـرشق.
كذلـك فـإن مطـار دمشـق الـدويل بـات آمًنا 
سـابقة  عسـكرية  بعمليـات  كامـل  بشـكل 
أحـرزت فيها قوات األسـد تقدًما واسـًعا، وهو 
املعـرب الجـوي الرئيـيس للنظام يف سـوريا، 
عـدا عـن مطـارات وقواعـد جويـة عسـكرية 
تعـزز مـن سـيطرته، أبرزهـا: مطـار املـزة 
العسـكري، مطـار السـني، مطـار الضمـر.

المعارضة خسرت ورقة ضغط 
طرحـت  دمشـق،  رشق  الهجـوم  ومـع 
تسـاؤالت عـن خسـارة املعارضـة بسـقوط 
الغوطـة، وبحسـب النقيب نقـرش " خرت 
املعارضـة إحـدى األوراق املهمـة، لكنهـا مل 

تخـر آخـر أوراقهـا".
بينـام قـال العقيـد الطيـار حاتـم الـراوي 
لعنـب بلـدي إن فصائـل املعارضـة فقـدت 

ورقـة ضغط كبـرة بخسـارة مواقعها رشق 
ليسـت  الخسـارة  أن  إىل  مشـرًا  دمشـق، 
بفقـدان هـذه الفصائل بـل بخسـارة املوقع 
املسـاحات  بـني  مـن  األهـم  يعتـرب  الـذي 
السـوري. النظـام  الخارجـة عـن سـيطرة 

واعتـرب الـراوي أن الغوطـة شـكلت الحبـل 
الـذي كان يلتـف عـىل عنـق النظـام، فهـي 
بوابتـه إىل الشـامل ومناطـق السـاحل التي 
تعتـرب الجـزء األهـم يف سـوريا، كـام أنهـا 

صلـة الوصـل إىل الباديـة السـورية.
ومل يربـط العقيد مكاسـب الغوطـة بالنظام 
فقـط، فمن وجهـة نظره فـإن األسـد خارج 
املعادلـة لفقدانه القـرار والقـوة التي تحمي 
القـرار يف حـال وجـوده، ومـا يؤكـد ذلـك 
الـدور الـرويس الـذي فـرض يف الغوطـة 
سـواء عـىل األرض أو عىل صعيـد اتفاقيات 

الخروج.
وال ميكـن تجاهـل املكاسـب االقتصاديـة التي 
تعود عىل األسـد بدخـول الغوطة، إذ سـتعود 
الحركـة إىل أوتوسـرتاد حرسـتا، الـذي يعترب 
رئة دمشـق الشـاملية وطريقهـا الرئييس إىل 
حمـص ومحافظـات الشـامل، مـا يعنـي أنه 
سيسـهل حركة الدخـول والخروج إىل وسـط 
دمشـق وخاصة للتجار والفلحـني القاصدين 
يف  طريقهـم  تحـول  بعدمـا  الهـال  سـوق 
السـنوات املاضية إىل طرق فرعيـة قرب مدينة 

التـل )تحويلة جر بغـداد(.
سـلة  الغوطـة  تعتـرب  ذلـك  إىل  وإضافـة 
املسـاحات  نتيجـة  دمشـق  ملدينـة  غذائيـة 
األرايض  زادت  إذ  الواسـعة،  الزراعيـة 
 5665 2008 عـن  الزراعيـة املسـتثمرة يف 
ألـف هكتـار، بحسـب البيانـات اإلحصائيـة 

الزراعـة. وزارة  عـن  الصـادرة 
اتفاق حرستا

جـرى  الـذي  االتفـاق،  بنـود  نصـت 
أحـرار  "حركـة  مـع  روسـية  برعايـة 
خـروج  عـىل  اإلسـلمية"،  الشـام 
يرغـب  ومـن  بسـلحهم  العسـكريني 
الشـامل بضامنـات  إىل  املدنيـني  مـن 

روسـية.
كام منحـت ضامنات لألهـايل الراغبني 
بالبقـاء يف املدينـة مـن قبـل النظـام 
والـروس، "بعـدم التعـرض ألحـد يف 
املدينـة والحفـاظ عـىل مكونهـا دون 

تهجـر أو تغيـر دميوغـرايف".
وعـاد العـرشات مـن أهـايل حرسـتا، 
دمشـق،  يف  يقطنـون  كانـوا  الذيـن 
إىل املدينـة بوسـاطة عسـكرية عقـب 
تنفيـذ االتفـاق، وفق ما أكـدت مصادر 
متطابقـة لعنب بلـدي، إال أن العودة مل 

تشـمل جميـع النازحـني.
لجنـة  االتفـاق  مبوجـب  وُشـكلت 
مشـرتكة من أهايل حرسـتا يف الداخل 
والخـارج، مـن أجـل متابعة أمـور من 
بقـي يف املدينـة واملعتقلـني وتسـير 

شـؤون املدينـة.

دوما تنتظر مصيرها
مل يحسـم ملـف دومـا، رغـم سلسـلة 
مـن املفاوضـات مـع فصيـل "جيـش 
الخـروج  يرفـض  الـذي  اإلسـلم"، 
مبوجـب اتفـاق كـام جرى يف حرسـتا 

األوسـط. والقطـاع 
آخـر التطـورات يف امللـف، هـي منـح 

الفصيل مهلة أسـبوع من قبـل الجانب 
إخـراج  عـىل  يـر  الـذي  الـرويس، 

املقاتلـني والراغبـني مـن األهـايل.
وقـال مصـدر مقـرب مـن “القيـادة 
املوحـدة” لعنـب بلـدي، طلـب عـدم 
أيـام،  قبـل  اسـمه،  عـن  الكشـف 
بـدأت  دومـا  يف  “القيـادة”  إن 
مفاوضـات تنـص عـىل وقـف إطلق 
النـار، وعـدم تهجـر أهـايل املدينة، 
إضافـة ملحاولـة إيجـاد حل سـيايس 

املنطقـة. يف 
دومـا،  يف  املفاوضـات  لجنـة  ووفـق 
مـن  الضحايـا  جثـث  تبـادل  نوقـش 
موقـويف عـدرا العامليـة الذيـن قتلـوا 
بقصف اسـتهدف أماكن وجودهم، إىل 
بالدخول  للمسـاعدات  السـامح  جانـب 

النقاط. مـن  وغرهـا 
وأقـرت اللجنـة أن املفاوضـات "صعبة 
للغايـة وال يتوقع منهـا نتائج رسيعة"، 
داعيـًة إىل "الصـرب والتامسـك وأخـذ 
تـداول  عـن  واالبتعـاد  الحيطـة، 
والتحليـلت  املغلوطـة  املعلومـات 

الخاطئـة".
يحسـم  مل  الـذي  االتفـاق،  إن  وقيـل 
بعـد، يقيض بتبـادل أرسى بني قوات 
أوضاع  وتسـوية  و"الجيـش"  األسـد 
"الدفـاع  قوائـم  "املسـلحني" ضمـن 
الوطنـي"، وتسـوية ملفـات السـلح 
لوائـح  ضمـن  لتنظيمـه  الفـردي 
الدولـة، بينـام يخـرج مـن يرغب إىل 

تحـدد. مل  منطقـة 

روسيا تفرض خريطة النفوذ الجديدة

النظام يؤّمن معقله..
المعارضة تخسر قلعتها
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االتهامـات ولغة الخطـاب التي ظهرت 
ضمـن التسـجيل )تعتـذر عنـب بلدي 
حديثـة  تكـن  مل  نـرشه(،  عـدم  عـن 
العهـد بـني قياديـي الفصيلـني، فقـد 
رشعيـني  عـن  وصـدرت  تكـررت 
للقطبـني،  ومنتمـني  ومنارصيـن 
منـذ بـدء بـذور الخـلف مطلـع عام 
2016، وتحديـًدا عقب قـرار "االتحاد 
اإلسـلمي ألجناد الشـام" اندماجه يف 

"الفيلـق". صفـوف 
وانعكسـت لغـة التخويـن واالتهامـات 
بتصفيـة قياديني، اقتتالـني انتهى األول 
باتفـاق رعتـه قطـر، ليعـود االقتتـال 
الثاين يف التوقيت نفسـه بعـد عام، إثر 
قـرار "جيش اإلسـلم" اجتثـاث "جبهة 
النـرة"، التي تحالـف "الفيلق" معها، 
ليس من بـاب الوفاق وإمنـا "العداء" لـ 

"الجيش".
أبطالهـا علـوان  االتهامـات كان  تلـك 
)اسـمه الحقيقي عبـد الرحمـن لبنية( 
كـام  السـيايس،  الشـق  يف  وعلـوش 
قادهـا كل مـن املسـؤول الرشعـي يف 
"جيـش اإلسـلم"، سـمر كعكـة )أبو 

العـام  والرشعـي  الرحمـن(،  عبـد 
)أبـو  طفـور  خالـد  "الفيلـق"،  يف 
مـن  جميًعـا  وينحـدرون  سـليامن(، 

دومـا. مدينـة 
محاولـة اغتيـال طفـور، الـذي شـغل 
للغوطـة  السـابق  القـايض  منصـب 
 ،2016 عـام  مـن  آذار  يف  الرشقيـة، 
عـززت بـوادر االقتتـال بـني الطرفني، 
بعـد اتهـام "الفيلـق" لــ "الجيـش" 

الحادثـة. عـن  مبسـؤوليته 
واالنتقـادات  االتهامـات  جانـب  إىل 
املتبادلـة، التي متحورت حول السـعي 
الغوطـة  إدارة  يف  والتفـرّد  لإلقصـاء 
تتوقـف  مل  واقتصاديًـا،  عسـكريًا 
الخلفـات بـني الطرفـني، رغـم أنهام 
كانـا قطبـني يف تشـكيل ُعرف باسـم 
"القيـادة املوحدة" تحت قيـادة زهران 
علـوش، يف آب من عـام 2014، والتي 
االنخـراط  مـراًرا  "النـرة"  رفضـت 

. فيها
إال أن تلـك "القيـادة" كانـت حربًا عىل 
ورق، عـىل حد وصف أهـايل الغوطة، 
فقـد  علـوش،  مقتـل  بعـد  خاصـة 

تطـورت األحـداث ليتجـاوز الفصيلن 
التشـكيل الجامـع، وصواًل إىل تقسـيم 
الغوطـة إىل قطاعـات خـلل اقتتـال 
الفتـاوى  أسـهمت  كـام   ،2017 عـام 
التـي سـاقها كل مـن كعكـة وطفـور 

يف تعزيـز الـراع.
وتنصـل الطرفـان مـراًرا عـىل مـدار 
االتهامـات  مـن  املاضيـني  العامـني 
املتبادلـة، وتكررت دعـوات "الخضوع 
للقضـاء والـرشع"، ورضورة تسـليم 

منهـام. املتورطـني 
وارتبـط االقتتـال بخـلف التوجهات 
لتياريـن  وتبعيتهـا  الفصيلـني  بـني 
مختلفـني، إذ رفـع "جيش اإلسـلم" 
السـلفية، وعـرف عـن "فيلـق  رايـة 
"اإلسـلم  اعتـامده  الرحمـن" 
اتهمـه  بينـام  املعتـدل"،  الوسـطي 
البعـض بأنـه ينسـق مـع "النرة"، 
األمـر الـذي نفـاه علـوان يف حديث 
سـابق لعنب بلـدي، بقولـه "النرة 
تسـر وفـق املنهج االسـتعليئ الذي 
الناجيـة، ويرى  الفرقـة  يجـد نفسـه 

غـره ضـااًل ومبتدًعـا".

بــ  يكـون  مـا  أشـبه  ممنهـج  قصـف 
ادعـاءات  تليـه  الجامعيـة"،  "اإلبـادة 
املدنيـني  إنقـاذ  مبحاولـة  روسـية 
فرصـة  إعطائهـم  عـرب  املحارصيـن، 
للحيـاة كانوا قـد فقدوها تحـت القصف، 
فيـأيت تهجرهـم خلًصا لهم مـن املوت.

من القصف إلى مراكز "ُمعدمة"
الحملـة  أثنـاء  ويف  الغوطـة،  يف 
العسـكرية املكثفـة التـي شـنها النظام 
السـوري، يف 18 مـن شـباط املـايض، 
إنسـانية"  "معابـر  روسـيا  فتحـت 
وذلـك  املحارصيـن،  املدنيـني  لخـروج 
راح  القصـف  مـن  أيـام  عـرشة  بعـد 
3314 قتيـًل و3607 مصابني. ضحيته 

يف حني أجـرت اتفاقيـات "مصالحة" مع 
املقاتلـني يف صفـوف فصائـل املعارضة، 
قضـت بتوجههـم مـع ذويهـم إىل إدلـب، 

معقـل املهجّريـن األكرب.
تشـر إحصائيات وزارة الدفاع الروسـية 
إىل خـروج ما يزيد عـىل 135 ألف مدين 
الرشقيـة،  الغوطـة  ومـدن  بلـدات  مـن 
وذلـك منذ بدايـة تطبيق الهدنة الروسـية 
يف 28 مـن شـباط وحتـى 29 مـن آذار 
املاضيني، تـم إيواؤهم يف خمسـة مراكز 
تابعـة للنظام السـوري، بإرشاف رويس.

وهـذه املراكـز هـي: “الدويـر” يف عدرا 
ومـدارس عـدرا بريـف دمشـق، وصالة 
الفيحـاء الرياضيـة بالعاصمـة دمشـق، 
الكسـوة  مـن  بالقـرب  حرجلـة  ومركـز 

إىل  باإلضافـة  الغـريب،  دمشـق  بريـف 
مركـز خامـس بالقـرب من جـر بغداد 
عـىل طريـق دمشـق- حمـص الـدويل.

واألطفـال  النسـاء  ملئـات  سـمح  بينـام 
وكبـار السـن، بالخـروج إىل العاصمـة، 
بـرشط “وجود كفيـل يخرجهـم من تلك 
املراكـز، كنـوع مـن االسـتضافة، برشط 
وتقديـم  واضـح  سـكن  عنـوان  تثبيـت 
الخاصـة  الثبوتيـة  األوراق  عـن  صـور 

بالكفيـل".
ويعيـش املدنيـون الفـارون مـن الغوطة 
ظروفًـا سـيئة يف مراكـز اإليـواء، نظـرًا 
الطاقـة  تفـوق  التـي  الكبـرة  لألعـداد 
تعمـل  وقـت  للمراكـز، يف  االسـتيعابية 
واألمميـة  املحليـة  املنظـامت  عـرشات 
األحمـر(  والصليـب  األحمـر  )الهـلل 
عـىل نقلهـم وتوفـر مسـاعدات إغاثيـة 
التـي  املؤقتـة  واملراكـز  املخيـامت  يف 

. يقطنونهـا
عـدد  حـول  الدقيقـة  األرقـام  وتغيـب 
كل  املراكـز،  عـىل  املوزعـني  املهجريـن 

حـدة. عـىل 
مـن جانبها، نـددت األمم املتحـدة مبراكز 
اإليـواء التي خصصهـا النظام السـوري 
يف  العسـكرية  حملتـه  مـن  للفاريـن 
الغوطـة الرشقيـة، وقـال املمثـل املقيـم 
سـوريا،  يف  املتحـدة  األمـم  ألنشـطة 
عـيل الزعـرتي، إن “الوضـع مأسـاوي” 
يف مراكـز اإليـواء يف عـدرا، وذلـك يف 
مقابلـة لـه مـع وكالـة "فرانـس برس" 

آذار املـايض. 21 مـن  يف 
وأشـار الزعـرتي، بعـد زيارته عـدًدا من 
مراكـز اإليـواء يف ريف دمشـق، إىل أنها 
“غر مهيأة السـتقبال املدنيـني”، مضيًفا 
أنـه لـو كان مواطًنـا ملـا قبل البقـاء فيها 
خمس دقائـق، وأضاف "املدنيـون هربوا 
مـن القتال وعـدم األمـن يف الغوطة إىل 
مـكان ال يجدون فيه مكانًا للسـتحامم".

عـىل دفعات عـدة، خـرج املسـلحون من 
أحيـاء الغوطـة، باسـتثناء دومـا، نحـو 
إدلـب وريفهـا،  مخيـامت يف محافظـة 
أبرمتـه  الـذي  اإلخـلء  اتفـاق  ضمـن 

روسـيا معهـم.
ووفـق إحصائيـات منسـقي االسـتجابة 
أعـداد  السـوري، تجـاوزت  الشـامل  يف 
مـن  الواصلـني  واملدنيـني  املسـلحني 
دمشـق وريفهـا إىل إدلب الشـهر الحايل 
حاجـز 35 ألًفـا، وذلك حتـى 30 من آذار 
املـايض، جميعهـم مـن القطاع األوسـط 

وحرسـتا.
أول دفعتـني مـن املهجريـن إىل الشـامل 
كانتـا مـن حرسـتا يف الغوطـة، يف 23 
و24 مـن آذار، وضمتـا 5198 شـخًصا، 
وزعـوا عـىل مخيـم “ميزنـاز” شـاميل 
إدلـب، ومخيم “سـاعد” يف حني وصلت 
سـت دفعات مـن عربـني إىل مراكز إيواء 
ومخيـامت يف ريـف إدلب، بـدًءا من 25 
وحتى 30 مـن آذار، وتضمنـت ما يقارب 
28 ألـف مسـلح مـع ذويهـم، وجميعهم 

وصلـوا إىل إدلـب عـرب قلعـة املضيق.

ت اقتتال الغوطة
ّ

أربع شخصيات غذ

تهجير قسري على وقع "المصالحة"

كانت مصطلحات المتحدث الرسمي باسم "فيلق الرحمن"، وائل علوان، التي خاطب بها رئيس المكتب السياسي في "جيش اإلسالم" محمد 
علوش، في تسجيل صوتي ُسّرب في آذار، دلياًل ملموًسا على عمق الصراع بين الفصيلين، اللذين كانا طرفي اقتتالي الغوطة األساسيين، في 

نيسان من عامي 2016 و2017 على التوالي.

يتلقى "جيش 
اإلسالم" دعًما 

عسكرًيا ومادًيا 
من السعودية، بينما 

تدعم قطر "فيلق 
الرحمن".

لكن الدولتين 
والفصيلين ال يعلنان 

عن ذلك رسمًيا.

وائل علوان
الناطق الرسمي

باسم “فيلق الرحمن”

خالد طفور
الشرعي العام

في  “فيلق الرحمن”

سمير كعكة
المسؤول الشرعي

في "جيش اإلسالم"

محمد علوش
مدير المكتب السياسي

في "جيش اإلسالم"

919 رجاًل

1841 رجاًل

1433
ضحايا مدنيون

291 طفاًل

975 طفاًل

223 امرأة

790 امرأة

3607
مصابون مدنيون

عبر ما يعرف بـ "المعابر اإلنسانية"، أعادت روسيا فتح ملف التهجير القسري في الغوطة 
الشرقية، التي سارت على نهج اتفاقيات "مصالحة" رعتها روسيا في مناطق سورية 
عدة، أحكمت من خاللها سيطرة النظام السوري على مدن وبلدات ظلت لسنوات بيد 

المعارضة السورية.

عدد الضحايا والمصابين من الغوطة الشرقية في الفترة ما بين 19 من شباط  و23 من آذار 2018
 المصدر: الدفاع المدني في ريف دمشق
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باللغـة  تعنـي  التـي  “ماروتـا سـيتي”، 
والوطـن”،  “السـيادة  الريانيـة 
و”باسـيليا سـيتي” التي تعنـي “الجنة”، 
اسـامن ملدينتـني تعمـل حكومـة النظام 
يف  األوىل  دمشـق،  يف  إنشـائهام  عـىل 
املـزة  وبسـاتني  الـرازي  خلـف  منطقـة 
العشـوائية، والثانيـة متتـد مـن جنـوب 
وعسـايل  القـدم  إىل  الجنـويب  املتحلـق 
حاليًـا  الخاضعـة  الثلثـني،  وشـارع 
اإلسـلمية”. “الدولـة  تنظيـم  لسـيطرة 

“املدينـة  أو  املنتظـر”  دمشـق  “حلـم 
الجديـدة، التـي ستسـهم يف بـزوغ فجر 
الحداثـة  خارطـة  عـىل  لدمشـق  جديـد 
العامليـة”، وصفـان أطلقـا عـىل مرشوع 
“ماروتـا سـيتي” التـي بـدأت محافظـة 
دمشـق العمـل يف أساسـاته يف سـابقة 
سـوريا،  يف  نوعهـا  مـن  األوىل  هـي 
السـيايس  بامللـف  ترتبـط  قـد  ألسـباب 
وملـف إعادة اإلعـامر ومحاولـة االنطلق 
بـه قبـل التوصـل إىل حل سـيايس ينهي 

الحـرب الدائـرة منـذ سـنوات.

الطاعة والوالء
 معيار اختيار المستثمرين

الحديـث عـن شـكل التنظيـم العمـراين 
واملخطـط يف منطقـة الرازي شـغل حيزًا 
كبرًا يف وسـائل اإلعلم املحلية والعربية، 
خـلل األشـهر املاضية، باعتبـار أن العمل 

به بـدأ منذ أواخـر العـام 2017.
لكـن اللفت يف مرشوع “ماروتا سـيتي” 
هـو الـرشكات ورجـال األعـامل الجـدد، 
السـاحة  عـىل  أسـامؤهم  بـرزت  الذيـن 
االقتصاديـة السـورية، وسـط تسـاؤالت 

كثـرة عـن مصـدر أموالهم.
البدايـة كانـت مع إطلق محافظة دمشـق 
القابضـة”  “دمشـق  رشكـة   2016 يف 
برأسـامل قـدره 60 مليـار لرة سـورية، 
بهدف تنفيذ املرشوع يف منطقة بسـاتني 
خلف الـرازي، ومـن مهام الرشكـة توقيع 
اتفاقيـات مـع مسـاهمني ورشكات أخرى 

املنطقة. للسـتثامر يف 
تحالـف جديد هـو األهم وقـع يف ترشين 

“أمـان  رشكـة  إلنشـاء   ،2017 األول 
برأسـامل  املغفلـة”  املسـاهمة  دمشـق 
18.9 مليـون دوالر، بـني ثـلث رشكات 
هـي رشكـة “دمشـق القابضـة” ورشكـة 
“أمـان القابضـة املغفلة املسـاهمة”، التي 
تأسسـت يف أيـار 2017 برأسـامل 600 
وزهـر  لسـامر  والعائـدة  لـرة  مليـون 
وعامـر فـوز بالتسـاوي، ورشكـة “فـوز 
التجاريـة” العائـدة لرجل األعامل سـامر 

.1988 واملنَشـأة يف  فـوز 
“أمـان  لــ  االسـتثامرية  القيمـة  وتبلـغ 
 150 املـرشوع  يف  املسـاهمة”  دمشـق 
مليـار لرة سـورية، مخصصة السـتثامر 
ثلثـة أبـراج مبسـاحة تقـارب 200 ألف 
مـرت مربـع، إضافة إىل اسـتثامر خمسـة 
مقاسـم سـكنية وفـق الطـراز العمـراين 
الحديث مبسـاحة تصـل إىل 43 ألف مرت 
مربـع، ويصـل االرتفاع الطابقـي لألبراج 

بـني 50 و70 طابًقـا.
وبحسـب موقع رشكة “دمشـق القابضة” 
األبـراج  اإلنرتنـت، ستشـكل هـذه  عـىل 
الحضاريـة  املعـامل  أهـم  مـن  معلـاًم 
ملدينـة دمشـق وعلمـة فارقة يف املشـهد 

للمدينـة. العمـراين 
أمـا االسـم الثـاين الـذي بـرز يف املدينـة 
الجديـدة كان رجـل األعامل مـازن الرتزي، 
الـذي وقعـت معه الرشكـة عقًدا السـتثامر 
املول املركزي يف “ماروتا سـيتي” مبساحة 
120 ألـف مرت مربع وبقيمـة 108 مليارات 
لرة سـورية، وإنشاء سـتة مبان استثامرية 
إضافيـة مبسـاحة 26 ألـف مـرت مربـع، 
وبيعه خمسـة مقاسـم ضمن املدينة بقيمة 

تصـل إىل 70 مليـون دوالر.
وبعد أسـئلة عن غيـاب رجل األعـامل األول 
يف سـوريا، رامي مخلـوف، ابن خال رئيس 
النظـام بشـار األسـد، عـن املـرشوع، بـدأ، 
األسـبوع املـايض، باالسـتثامر يف “ماروتا 
سـيتي” عرب تأسـيس رشكة “روافد دمشق 
لـرة  مليـار   25.9 برأسـامل  املسـاهمة” 
سـورية، بني “دمشـق القابضة”، املسؤولة 
عـن تنظيـم املنطقـة، وأربـع رشكات بينها 
رشكـة “رامـاك للمشـاريع” التـي ميلكها 

أيًضا. مخلـوف 
األسـامء دفعـت للتأكيـد عـىل الفرضيـة 

القائلـة إن أي مسـتثمر ال بـد أن ميـر من 
يكـون  وأن  االقتصاديـة،  النظـام  دائـرة 
حاصـًل عىل الضـوء األخر للسـامح له 
بدخـول “مدينة الحلم” كـام يطلق عليها.

الكريـم  يونـس  االقتصـادي  الباحـث 
أوضـح لعنـب بلـدي أن حجـم اسـتثامر 
رجـل األعـامل يف املرشوع يحـدده حجم 
األعـامل  رجـال  ومـع  الدوليـة  علقاتـه 
احتيـاج  ومـدى  ناحيـة،  مـن  اآلخريـن 
املـرشوع لكميـة هـذه األمـوال مـن جهة 
أخـرى، بحيـث ال تتجـاوز سـقف األموال 
املسـتخدمة النصـف أو ثلثـة أرباع حجم 

املـرشوع.
وأكـد الكريـم أنـه يجـب عـىل املسـتثمر 
جلـب أمـوال من الخـارج لدعـم املرشوع، 
ألحـد  يسـمح  ال  النظـام  أن  باعتبـار 
فائـدة  هنـاك  كانـت  إذا  إال  باالسـتثامر 
مـن علقـات رجـل األعـامل بدولـة مـا، 
معتـربًا أن معايـر اختيار رجـال األعامل 
للمشـاركة يف هذه املشـاريع هي: الطاعة 

والـوالء والعلقـات مـع الـدول.

مخطط جديد لمداخل دمشق
توقيـع االتفاقيـات يف “ماروتـا سـيتي” 
تزامـن مـع إعـلن محافظـة دمشـق عـن 
مخطـط تنظيمـي جديد باسـم “باسـيليا 
سـيتي”، ميتد من جنـوب املتحلق الجنويب 
الثلثـني،  وشـارع  وعسـايل  القـدم  إىل 
الخاضعـة حاليًا لسـيطرة تنظيـم “الدولة 
 900 إىل  مسـاحته  وتصـل  اإلسـلمية”، 
هكتـار، مبـا يعـادل تسـعة مليـني مـرت 
مربـع، وعـدد عقاراتـه أربعـة آالف عقـار.

قسـم من مخطـط التنظيـم الجديـد يقع 
تحت سـيطرة تنظيم “الدولة”، وبحسـب 
معلومـات عنـب بلـدي، فـإن املنطقـة مل 
تتعـرض لدمار حتى اآلن، وسـط توقعات 
بشـن النظام عمليـة عسـكرية قد تفيض 
عليهـا،  السـيطرة  قبـل  تدمرهـا  إىل 
واسـتخدام ذلـك حجـة ملنـع األهـايل من 
العـودة، ألنهـا “غـر صالحـة للسـكن”، 
مناطـق  يف  حصـل  مـا  غـرار  عـىل 
أخـرى كأجـزاء مـن داريـا التي شـملتها 

العمرانيـة. التنظيـامت 
وهـو مـا أكـده مديـر مديريـة مـرشوع 

يف  اليوسـف،  جـامل   ،”66 “تنظيـم 
السـوري”  “التلفزيـون  مـع  مقابلـة 
املـايض،  األول  كانـون  يف  الرسـمي، 
بقولـه “تنظيـم كفرسوسـة كتجربة، يف 
معالجة العشـوائيات، غر مسـبوقة، ليس 
عـىل مسـتوى سـوريا فقـط وإمنـا عىل 
مسـتوى العـامل، ألنـه مل يجـرؤ أحد عىل 
بهـذه  عشـوائيات  منطقـة  إىل  الدخـول 
القـوة ويزيلها وينقلهـا إىل واقع عمراين 

متميـز”. حضـاري 

كـام أعلن رئيس حكومة النظام السـوري، 
عامد خميـس، يف 29 مـن آذار، عن تنفيذ 
مخطـط عمـراين جديـد للغوطـة يحقق 
التنميـة العمرانيـة، وسـط تخـوف مـن 
أهـايل املنطقـة السـتملك أملكهـم وبدء 
السـمرة عليهـا إلعـادة إعامرهـا، عـرب 
إصـدار قوانـني تسـمح بذلـك مسـتقبًل، 
بعـد السـيطرة عليهـا يف حـال خـروج 

فصائـل الجيـش الحـر إىل إدلب.
مخطـط  إنشـاء  إىل  يسـعى  النظـام 
وهـذا  دمشـق،  مداخـل  يف  تنظيمـي 
املخطـط ليـس جديـًدا، وكان يف السـابق 
وقانونيـة  دسـتورية  بقضايـا  محكوًمـا 
وحتـى باإلمداد السـكاين الكبـر وكيفية 
إمكانيـة بنـاء وحـدات سـكانية، يف حني 
أن املناطـق املحيطـة بدمشـق )الغوطـة 
ومل  فارغـة  اآلن  والقـدم(  بـردى  ووادي 
يعـد فيها كثافة سـكانية كبـرة، ومل يعد 
ملؤسسـات الدولـة أي دور يف تقييد حركة 
النظـام مـن خـلل القانـون والدسـتور، 
وبالتـايل سـيتجه النظـام إىل تغيـر يف 

األبنيـة  إرفـاق  عـرب  املعامريـة  خططـه 
متقدمـة،  ومواصـلت  طرقـات  بشـبكة 
يف  وذلـك  مطاريـن،  بنـاء  إىل  إضافـة 
سـبيل تحويل دمشـق إىل مـلذ آمن مغٍر 
بعيـًدا عـن الرقابـة الدوليـة، بحسـب ما 

قالـه يونـس الكريـم.

ال فائدة للمواطنين
السـؤال الذي يتداولـه املواطنون، وخاصة 
سـكان العاصمـة، يـدور حـول الفائـدة 
املشـاريع،  هـذه  مـن  سـيجنونها  التـي 
خاصـة أن الحكومـة رصحـت مـرارًا أن 
دمشـق سـتتحول إىل مسـتوى عـاٍل من 

الرفاهيـة.
الكريـم أكـد أن “ماروتا سـيتي” مرشوع 
غر مخصـص للسـوريني، وإمنـا لطبقة 
مشـكلة  ال  العربيـة  الـدول  مـن  أثريـاء 
لديهـا يف إبـرام صفقـات سـوداء خارج 
حـدود الرقابـة، خاصـة مـع العقوبـات 
املفروضة دوليًا عىل األسـد، فمـن املتوقع 
أن تسـتقطب هـذه املشـاريع "عصابـات 
ومافيـات وزعـامء فاسـدين" يف العـامل، 
مقابـل  ألموالهـم،  آمًنـا  مـلذًا  لتصبـح 
املـادي  دعمهـم  عـىل  النظـام  حصـول 

واللوجسـتي وجـزء مـن هـذه األمـوال.
وهـذا مـا أكـده عضـو املكتـب التنفيذي 
محافظـة  يف  واملاليـة  املوازنـة  لشـؤون 
نـدوة  خـلل  رسور،  فيصـل  دمشـق، 
األربعـاء املايض، بـأن “محافظة دمشـق 
لـن تكـون مدينـة صناعية عـىل اإلطلق 
بـل سـوف تكـون مدينـة سـكنية يرتاح 

فيـه السـكان ويحلـو فيهـا العيـش”.
أما عـن الفائدة للسـوريني فاعتقد الكريم 
أنـه ال توجـد أي فائـدة لهـم مـن ماروتا، 
ألن سـعر املرت الواحد يف الشـقة السكنية 
سـيبدأ مـن ثلثـة مليـني لرة سـورية، 
يعني سـعر الشـقة الواحـدة 300 مليون 
لرة وهو مبلغ كبر بالنسـبة للسـوريني، 
كـام سـرتفع املدينـة الجديـدة اإليجارات 
لهـا،  املجـاورة  الشـعبية  األحيـاء  يف 
باعتبارهـا قريبـة مـن األحيـاء الفخمـة، 
إضافة إىل ارتفاع أسـعار املواد األساسـية 
مـن  رفاهيـة  منطقـة  باعتبارهـا  فيهـا 

الدرجـة األوىل.

اقتصاد

بدأ رجال أعمال في سوريا، مقربون من النظام أو مندوبون عن دول في المنطقة، بالبحث عن حصة لهم في 
التنظيمات العمرانية المقرر إنشاؤها في العاصمة دمشق وضواحيها، عبر تأسيس شركات هدفها األساسي 

االستثمار في هذه التنظيمات.

)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 579 شراء 574 دوالر أمريكي  مبيع 517 شراء 515
الغاز  2650 )للجرة(المازوت  180الذهب 18  15.000الذهب 21  17.500 األرز )ك(  500السكر )ك(  230البنزين  225

  ليرة تركية  مبيع 118 شراء 116 دوالر أمريكي  مبيع 466 شراء 469

حلم العاصمة أم حلم رجال األعمال

تحالف شركات
يستحوذ على تنظيمات دمشق الجديدة

رامي مخلوف، سامر 
فوز، مازن الدرزي، 
أسماء تضع ثقلها 

في هذه التنظيمات

مساحة المنطقة التنظيمية
2.1 مليون متر مربع

المساحة الطابقية
4.3 مليون متر مربع

نسبة إشغال البناء
123 ألف متر مربع

المساحات الخضراء
750 ألف متر مربع

المساحات المائية
7500 متر مربع

المساحات الرياضية
مساحة سكنية48 ألف متر مربع

53%27%

7%
3%

مساحة استثمارية

مساحة إدارية

مساحة تجارية

مخطط لمدينة ماروتا سيتي
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المنفى واالستبداد والتطرف

ثالثة خناجر
في خاصرة 

المسرح السوري

هل تنقذ منصات 
التعليم اإللكتروني

العملية التعليمية 
في سوريا

تزداد الحاجة إلى بدائل مؤقتة لتسرب طالب 
سوريين عن مقاعدهم الدراسية، وسط الحديث 

عن "ضياع جيل سوري كامل"، ُغّيب عن 
المدارس وتاه بين منهاج "نظامي" وآخر معّدل.

عنب بلدي - علي بهلول  

يواجـه املـرح تحديًـا تـزداد رضاوتـه 
جيـًل بعد جيـل عامليًـا، ليـس فقط عىل 
التلفزيـون  ومنافسـة  التقنيـة  مسـتوى 
والسـينام لـه، بـل حتـى عىل املسـتوى 
السـيايس الـذي يضيّـق خنـاق الحصار 
عـىل الحريـة كلـام أتيحـت لـه فرصـة 

. لك لذ
العاملـي  اليـوم  رسـالة  تـأيت  ورمبـا 
قدمهـا  والتـي   ،2018 عـام  للمـرح 
خمسـة مرحيـني مثلـوا آسـيا والعـامل 
العريب وأوروبـا واألمريكيتني وإفريقيا، 
من خلفيـة التفرقة التي تصدرت املشـهد 
املتطـرف  اليمينـي  املـد  تصاعـد  بعـد 
يف أوروبـا، وهيمنـة أنظمـة االسـتبداد 
يف  املتطرفـة  اإلسـلمية  وامليليشـيات 

العربيـة. البـلد 
وسياسـاتها  ميديـا  السوشـال  سـيطرة 
الثقافـة  عـىل  الريعـة  االسـتهلكية 
العامليـة، والتـي كانـت بدورهـا حاملـة 
إىل  "اآلخـر"،  ضـد  الكراهيـة  لخطـاب 
أسـهمت  السياسـية،  األوضـاع  جانـب 
بوجـه  ببنـاء جـدران وعوائـق جديـدة 
املرحيـني، ال سـيام العرب منهـم، كون 
بلدهـم كانـت مرًحا رئيسـيًا لألحداث.

اسـتجابة  بتعقيـد  الواقـع  هـذا  أسـهم 
املـرح وصّناعه لألسـئلة املصرية حول 
فالجـدران  واإلنسـاين،  الثقـايف  املنـاخ 

وواضحـة  ثابتـة  ليسـت  والعوائـق 
ومحـددة، إمنـا متغرة باسـتمرار ومبكر 
تتناسـب حدتـه مـع عمـق املأسـاة التي 
تطحـن األبريـاء، مـا جعل املـرح يقف 

يف نقطـة عميـاء مـن مجتمعـه.
إال أن الفعـل املرحي بحد ذاتـه محاكاة 
ببنائـه،  اإلنسـان  يأمـل  أفضـل  لواقـع 
وبالرغـم مـن أن مـا يُقدم عىل الخشـبة 
"متثيـل"، تبقـى العلقـة القامئـة بـني 
صـورة  علقـة  والجمهـور  املرحـي 
بانعكاسـها عـىل وجـه املـرآة، وإذا آمـن 
طرفـا هـذه العلقـة بالــ "وهـم" الذي 
يعـرض أمامهـم، فـإن فرصـة تحقيقـه 
عـىل أرض الواقـع سـتكون "حقيقية".

إىل  املسـتندة  املقدمـة  هـذه  عـىل  بنـاًء 
الظـروف السياسـية املزريـة يف العـامل، 
مـن  زبيـب  مايـا  املرحيتـني  وكلمتـي 
لبنـان، ووريوير ليكنغ من سـاحل العاج، 
يف الرسـالة العامليـة للمـرح هـذا العام، 
تُحـاول عنـب بلـدي البحـث عـن إجابـة 
عـىل بعض األسـئلة املتعلقـة باملرح يف 
سـوريا، البلد الذي تصّدر نـرشات األخبار 

العامليـة يف السـنوات األخـرة.

من االستبداد إلى التطرف
"املستبد شـقيق املسـتبد"، يعلّق املرحي 
والصحفـي السـوري حسـني بـرو، عـىل 
الوضـع السـيايس املحيـط باملـرح يف 

البـلد، يف حديـث إىل عنـب بلدي.

مل يحـظ املرح السـوري مبسـاحة حرة 
عـىل مـدار عقـود إال يف الفـرتة املمتـدة 
بني نهايـات عـام 2011 وحتـى بدايات 
بعـض  بـروز  شـهدت  التـي   ،2013
املحـررة،  املناطـق  الفنيـة يف  التجـارب 
ويدعـو بـرو هـذه الفـرتة بــ "املرحلـة 

بـني مرحلتـني".
تصـل فـرتة "الحرية" هـذه بـني تبعية 
املـرح للنظـام السـوري، الـذي فرض 
رشط الحصـول عـىل موافقـات نقابيـة 
وأمنيـة لتقديـم أي مرحية بـكل مراحل 
القـرب،  وحتـى  الطلئـع  مـن  حياتهـا، 
املتطرفـني  اإلسـلميني  ظهـور  وبـني 
الذيـن هيمنـوا عـىل السـاحة السـورية، 
ومنعـوا العمـل املرحـي بتاتًا، بحسـب 

. و بر
خـلل فـرتة الحريـة، متكـن العديد من 
املغامريـن ومحبي الفن مـن الخوض يف 
تجربة تقديم أعـامل مرحية يف مناطق 
املعارضـة تُعرب عن املجتمع السـوري وال 

تتبنـى خطاب سـلطة معينة.
املعارضـة  قـوى  أن  مـن  وبالرغـم 
أي  متنـع  مل  الفـرتة  هـذه  خـلل 
أن  تقتنـع  مل  لكنهـا  مرحـي،  عـرض 
الوقـت مناسـب للفـن، بسـبب الحملـة 
عليهـم،  للنظـام  الرشسـة  العسـكرية 
غـر  ترفًـا  الفنـي  العمـل  واعتـربوا 

بـرو. بحسـب  مقبـول، 
وفكـرة  تتجـزأ،  ال  االسـتبداد  "فكـرة 

يقـول  تتجـزأ"،  أال  يجـب  الحريـة 
بـرو، الـذي مـارس العمـل املرحـي 
إىل  وصـواًل  الثـلث،  املراحـل  خـلل 
منع هـذا النشـاط يف مناطق سـيطرة 
"الدولـة  وتنظيـم  القاعـدة  تنظيـم 

اإلسـلمية".
ويف حـني ارتكبت بعض وسـائل "اإلعلم 
البديل" خطأً بتصوير النظام واإلسـلميني 
املتطرفـني كقوتني متناقضتـني، عمل كل 
منهـام يف الواقـع عـىل محاربـة الهويـة 
حـاول  الـذي  التغيـر  وفكـر  السـورية 

ترسيخه. السـوريون 

المسرح في المنفى
بعـد أن أحكم النظـام قبضة امليليشـيات 
وهيمـن  سـيطرته،  مناطـق  عـىل 
مناطـق  بعـض  عـىل  اإلسـلميون 
املعارضـة، مل يبـق أمـام النـاس سـوى 

الفـرار، ومـن ضمنهـم بطبيعـة الحـال 
نـون. لفنا ا

جهـد  هنـاك  يكـن  "مل  املنفـى  ويف 
حقيقـي لتأسـيس حالة مرحيـة تواكب 
أنـه  ويبـدو  منافيهـم"،  يف  السـوريني 
مل يكـن هنـاك مفـر مـن الوقـوع بهـذا 
املرحيـني  وضـع  عـىل  بنـاًء  الخطـأ، 
بـّرو  رشح  كـام  تركيـا  يف  السـوريني 

بلـدي. لعنـب 
مل يوفـر العمل املرحـي مـردوًدا ماديًا 
يسـاعد القامئني عليـه لتجميـع بعضهم 
والتفـرغ ملبـادرات تطويريـة، ال سـيام 
بالنسـبة للهـواة والفـرق غـر املدعومة 
مـن مؤسسـات، مـا دفـع بالكثـر منهم 
للعمل يف مجـاالت أخرى. بـّرو وجد يف 
الصحافـة التـي مارسـها من قبـل ملجأً 
إلعالة نفسـه وعائلته يف ظـروف اللجوء 

. لقاسية ا
الذيـن  املرحيـني  ببعـض  ُدفـع  كـام 
باملشـاركة  للقبـول  بالدرامـا  عملـوا 
بأعـامل ضعيفة، بسـبب الحاجـة املادية، 
بينـام بقي املرح بالنسـبة لهم "طقًسـا 
جميـًل"، وهـو أشـبه مـا يكـون بالــ 

"مهجـور".
لكـن مل يخـل األمـر مـن تجـارب جـادة 
ومميزة للسـوريني يف دول الجوار، كالتي 
قدمهـا عمـر بقبـوق يف لبنـان، أو حـل 
عمـران ووليـد قوتـيل يف تركيـا، أو نوار 
بلبـل يف مخيـامت اللجئـني يف األردن.

عنب بلدي - رهام األسعد  

وقـد تكون الثـورة التكنولوجيـة يف العامل 
سـخرها  والتـي  املتاحـة،  األدوات  أوىل 
إلكرتونيـة  تعليميـة  مبنصـات  سـوريون 
أشـبه بـ "مدرسـة افرتاضية"، اسـتهدفت 
إنقـاذ املتربني مـن التعليم، ودعـم أولئك 
امللتحقـني باملـدارس إال أنهـم بحاجـة ملـن 

يسـمى "املـدرّس الخصـويص".
عليهـا،  املآخـذ  رغـم  املنصـات،  تلـك 
انتهجـت أسـلوبًا مغايـرًا عام ألفـه الطلب 
السـوريون منـذ عقـود، عرب عرضهـا مواد 
بريـة ومقاطـع فيديـو تـرشح بشـكل 
املـدريس  املنهـاج  مـواد  جميـع  مفصـل 
السـوري وتغطـي جميع املراحل الدراسـية 
تقريبًـا، إال أنهـا تركـز بشـكل عـام عـىل 

والثانويـة.  اإلعداديـة  الشـهادتني 
السـورية"  "املدرسـة  مـرشوع  بـدأ 
التعليميـة  املشـاريع  كأول   2014 عـام 
الطـلب  اسـتهدفت  التـي  اإللكرتونيـة 
السـوريني يف الخـارج، واملحارصين داخل 
سـوريا، ونُفـذ بـإرشاف الهيئـة السـورية 
يف  ومقرهـا  "علـم"،  والتعليـم  للرتبيـة 

تركيـا.
أنتجت املدرسـة السـورية حتـى اآلن 2605 
موقعهـا  عـىل  موجـودة  فيديـو  مقاطـع 

اإللكـرتوين وقناتها يف "يوتيـوب"، يتم من 
خللهـا رشح مواد املنهـاج السـوري املعّدل 
مـن قبل هيئة "علم" بشـكل حلقـات مرئية، 
مخصصـة للمراحـل الدراسـية مـن صـف 

الخامـس إىل البكالوريـا. 
عـىل  يزيـد  مـا  املـرشوع  عـىل  وأرشف 
وخارجهـا،  الهيئـة  داخـل  موظـف   100
فيـام أرشف عـىل إنتـاج تلـك الفيديوهات 
مدرسـون مختصون ومؤهلـون علميًا، وفق 
مـا قـال مدير قسـم اإلنتـاج يف "املدرسـة 

السـورية"، أحمـد الحلبـي.
فكـرة  إن  بلـدي  لعنـب  قـال  الحلبـي 
املرشوع جـاءت يف محاولة إلنقـاذ الوضع 
التعليمي املتدهور يف سـوريا، واسـتهدف 
بالدرجـة األوىل الطلب اللجئـني، خاصة 
أولئـك الذيـن يعيشـون يف الـدول الغريبة 
والذيـن ال يتلقـون تعليـاًم باللغـة العربية.

وأضـاف أن املـرشوع وضـع نصـب عينيه 
الوصـول إىل الطلب داخل سـوريا، الذين 
يعيشـون يف مناطق محـارصة تغيب فيها 
الفـرص املناسـبة للحصـول عـىل التعليـم 

املدريس.
اتبـع  املـرشوع  أن  إىل  أشـار  الحلبـي 
املحـارصة  املناطـق  يف  مختلًفـا  أسـلوبًا 
شـبكة  يف  مشـكلت  تعـاين  التـي 
اإلنرتنـت، والتـي تصعـب معهـا إمكانية 

فتـح املوقـع أو مشـاهدة مقاطـع الفيديو 
عـىل "يوتيـوب"، ففي الغوطـة الرشقية، 
عـىل سـبيل املثـال، تـم إرسـال املنهـاج 
املختصـة،  التعليميـة  املراكـز  إىل  كامـًل 
لتُعـرض عـىل الطـلب بالتزامن مع رشح 
مبسـط من أحـد األسـاتذة هنـاك، فكانت 
الكـوادر  لغيـاب  مؤقتًـا  حـًل  الخطـوة 
قـال  حسـبام  الغوطـة،  يف  التعليميـة 

مديـر قسـم اإلنتـاج.
"املدرسـة  إن  الحلبـي  قـال  التفاعـل،  وعـن 
السـورية" تحـاول خلـق فـرص للتفاعل بني 
الطـلب واملوقع، وذلك عـرب إجراء اختبار عقب 
كل درس، إذ ال ميكـن للطالـب االنتقال للدرس 

التـايل إال يف حـال اجتـاز االختبـار أواًل.
السـورية  املدرسـة  قنـاة  عـىل  يوجـد 
40 ألـف  يف "يوتيـوب" مـا يزيـد عـىل 
متابـع، فيـام يُقـاس التفاعـل عـىل املوقع 
تسـجيلت  عـدد  حسـب  اإللكـرتوين 

الحلبـي. ألحمـد  وفًقـا  الدخـول، 
مرشوع "املدرسـة السـورية" توقف حاليًا 
بسـبب نقـص الدعـم املقـدم لـه، إال أنه ال 
يـزال باإلمـكان االسـتفادة مـن الـدروس 
املوجـودة عىل املوقـع ومنصـات التواصل 

االجتامعي.
قيـد  املـرشوع  فـإن  الحلبـي  وبحسـب 
قـرروا  متطوعـني  بجهـود  التطويـر 
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"السايكو دراما"
 يغيب عن الدعم النفسي

واجهـت  التـي  األزمـات  كل  مـع 
وانعكسـت  حياتهـم،  يف  السـوريني 
النفسـية،  وحالتهـم  معيشـتهم  عـىل 
اختصـت  التـي  املنظـامت  ظهـرت 
فرصـة  وتوافـرت  النفـيس،  بالدعـم 
الخـربات املرحيـة  مهمـة السـتغلل 
للتشـبيك مـع الحـدث والهم السـوري، 

يحـدث. مل  هـذا  مـن  شـيئًا  أن  إال 
)املـرح  درامـا"  "السـايكو  يلعـب 
النفـيس( دوًرا مهـاًم يف مراحل العلج 
النفيس، ويشيع اسـتخدامه يف البلدان 

األوروبيـة وبعـض الـدول العربية.
إال أن املنظامت السـورية اكتفت بأنشطة 
مثـل اللعـب والرسـم ومشـاهدة األفلم، 
بالرغـم مـن التمويـل "الضخـم" الذي 
حصلت عليه، ومل تتفاعل مـع أي مبادرة 
مرحيـة ضمـن برامجها، بحسـب برو.

وميثـل املـرح النفيس املرحلـة الثالثة 
مـن الدعـم النفـيس واألكـر تعقيـًدا، 
بعـد مرحلتـي اللعـب والرسـم، ويقوم 
عـىل أسـاس ورشـة ينظمهـا مرحي 
باالعتـامد  األطفـال  مـع  مختـص 
تدريـب  وبعـد  عامـة،  خطـوط  عـىل 
ومبشـاركة املترريـن يعيـد املرحي 
تجـارب  عـىل  بنـاًء  النـص  كتابـة 
املمثلـني وبالتعـاون معهـم،  األطفـال 
أنـواع  مـن  نوًعـا  النهايـة  يف  لينتـج 

املـرح التفاعـيل، ويف حـال الفشـل 
الطفـل  مـع  النفـيس  الطـب  يتدخـل 

املتـرر، يـرشح بـرو.
غيّبـت  املختصـة  املؤسسـات  لكـن 
املرحيـني عن هذا العمل، للستسـهال 
أو للسـتثامر يف مجـاالت أخـرى، ومل 
تتحمـس أي من هـذه املنظـامت لعمل 
مـن هـذا النـوع، حتـى مـع تقدميـه 
قبـل  مـن  ومجـاين  تطوعـي  بشـكل 

املرحيـني. بعـض 
كذلك املـدارس السـورية يف والية غازي 
عنتـاب الرتكيـة مل تقبل بعرض حسـني 
بـرو بالرغم مـن تكفلـه بتقديـم العمل 
بأحـد  األمـر  باملجـان، ووصـل  كامـًل 
تعديـلت  طلـب  درجـة  إىل  مدرائهـا 
مـع  املشـغول  النـص  عـىل  "هائلـة" 
األطفـال لتذكرهـم بهويتهـم السـورية 
ولغتهـم العربيـة، ليصـب يف مصلحـة 

جهـة معينـة، مل يسـمها بـرو.
يُتهـم املرحيـون السـوريون بغيابهم 
عن السـاحة، وحـر إنتاجهـم بطبقة 
واحـدة مـن املثقفـني، وعـدم قدرتهـم 
عىل االشـتباك بالسـؤال السـوري، هذا 
مـا يـراه املشـاهد بشـكل عـام، إال أن 
كواليـس تجربـة كالتـي تحـدث عنهـا 
حسـني بـرو، بينـت الصعوبـات التـي 
واجهـت املرحيـني السـوريني ماديًـا 
أو  حركتهـم  أعاقـت  والتـي  وفكريًـا، 

حاولـت تفريغهـا مـن معناهـا.

مواصلـة العمل بسـبب "الحاجـة امللحة" 
كهـذه. مشـاريع  لوجـود 

"مدرسة سورية اإللكترونية" 
وتبدل باألهداف

الخصوصيـة"،  للـدروس  داعـي  "ال 
بهـذا الشـعار قدمـت "مدرسـة سـورية 
للطـلب  مختلفـة  تجربـة  اإللكرتونيـة" 
السـوريني، حـني أنشـئت داخـل سـوريا 
عـام 2010، عـىل يـد الرتبوي السـوري 
سـعد الديـن املحاميـد، بهـدف تخفيـف 
عـىل  الخصوصيـة"  "الـدروس  أعبـاء 

الطـلب. أهـايل 
إال أنهـا وبعـد تدهـور الوضـع التعليمي 
يف سـوريا، عـام 2012، غـّرت املدرسـة 
طلبنـا  أجـل  "مـن  فأصبـح  شـعارها، 
إىل  الوصـول  مـن  يتمكنـوا  مل  الذيـن 
هـو  هدفهـا  أن  إىل  مشـرة  املـدارس"، 
الوصـول إىل الطـلب يف املناطـق التـي 
مل تعـد املناهج الرسـمية تغطيها، وسـط 
انتشـار النسـخ املعدلـة مـن قبـل هيئات 

السـورية. املعارضـة 
سـورية  "مدرسـة  موقـع  يقـدم 
اإللكرتونيـة" خدمـات تعليميـة مجانيـة 
لطـلب جميـع الصفـوف الدراسـية عىل 
منـاذج  يقـدم  كـام  فروعهـا،  اختـلف 

امتحانيـة وأسـئلة دورات لجميـع املـواد.
ويوفـر املـرشوع إمكانية تحميـل املنهاج 
التـي  التحديثـات  آخـر  وفـق  الـدرايس، 
تجريهـا وزارة الرتبيـة يف حكومة النظام 
مقاطـع  إنتاجـه  عـن  فضـًل  السـوري، 
فيديـو خاصـة، يتـم خللهـا رشح مـواد 

معينة. دراسـية 
اإللكرتونيـة"  سـورية  "مدرسـة  تقـدر 
عـدد الزيارات عـىل موقعهـا بنحو عرشة 
عـام  األول  كانـون  منـذ  زيـارة  مليـني 
2014، فيـام متلـك خمسـة آالف متابـع 
عـىل قناتهـا يف "يوتيـوب"، ومـا يزيـد 
عـىل 140 ألف إعجـاب يف "فيس بوك".

مواقع عربية اهتمت بالمنهاج السوري
مواقـع  نشـأت  عـريب،  صعيـد  عـىل 
إلكرتونيـة عـدة مهمتها تقديـم الخدمات 
حسـب  كل  العـرب،  للطـلب  التعليميـة 

بلـده. يف  املتبـع  املنهـاج 
مبناهـج  أخـرى  مواقـع  اختصـت  فيـام 
"نفهـم"،  موقـع  مثـل  محـددة،  عربيـة 
الحكوميـة  املـدارس  طـلب  إىل  املوجـه 
يف سـوريا ومـر والسـعودية والكويت 
املناهـج  عـىل  غالبًـا  ويركـز  والجزائـر، 
الدراسـية املعتمـدة مـن قبـل حكومـات 

البلـدان. تلـك 

يحـوي املوقـع أكر مـن 23 ألـف مقطع 
فيديـو، يـرشح املناهـج الدراسـية لجميع 
املراحل بشـكل مـريئ ومجـاين بالكامل، 
وتـرتاوح مـدة الفيديو الواحـد بني خمس 
للمشـرتكني  يتيـح  كـام  دقيقـة،   20 إىل 
طـرح  عـرب  اختبـارات  إجـراء  إمكانيـة 

أسـئلة تفاعليـة عـن كل منهاج.
الطـلب  عـدد  "نفهـم"  منصـة  تقـدر 
املسـجلني يف موقعهـا بنحـو 500 ألـف 
طالـب، ويصـل عـدد مشـاهدات مقاطـع 
مليـون   60 إىل  تنرشهـا  التـي  الفيديـو 
عـىل  املنصـة  ذكـرت  حسـبام  مشـاهدة، 
موقعهـا، فيام بلـغ عدد متابعـي قناتها يف 
"يوتيـوب" حاجـز الــ 500 ألـف متابـع.

هل يفلح التعليم اإللكتروني؟
اختلفـت اآلراء حـول القيمة التـي يضيفها 
التعليـم اإللكرتوين عىل الواقـع التعليمي 
مبعـزل عـن املـدارس، وأصبـح وجـوده 
مـن  فئـة  رفضـت  حـني  جـدل  محـط 
الورقـة  يف  تـرى  تـزال  ال  املختصـني، 
والقلـم األسـاس السـليم للتعليـم، دخول 
حيـاة  إىل  الشـكل  بهـذا  التكنولوجيـا 

الطـلب.
أخـذ  تحديـًدا  السـورية  الحالـة  أمـا يف 
فرضـت  حـني  آخـر،  منحـى  املفهـوم 

الحاجـة وجـود بدائـل من شـأنها حامية 
جيـل كامـل مـن خطـر الجهـل، متثلـت 
بوجـود مواقـع قـد تكـون فاتحـة نحـو 
البلـد،  يف  اإللكـرتوين  التعليـم  اعتـامد 
مبـا يختـر مـدة طويلـة ينتظـر معها 

التعليمـي. الواقـع  تحسـن  السـوريون 
تعليًقـا عـىل ذلك، قال املحـارض الجامعي 
األنظمـة  شـؤون  يف  واالستشـاري 
التعليـم  إن  صالـح،  بـلل  الجامعيـة، 
اإللكـرتوين بشـكله الحـايل يعتـرب حـًل 
تدهـور  مـع  ألزمـة وجـدت يف سـوريا 
البنيـة التحتيـة الدراسـية بشـكل مخيف.

وأضـاف لعنب بلـدي أن املواقـع املذكورة 
قـد تسـد ثغـرات عـدة، أهمهـا أن الطالب 
السـوري مل يعـد مقيـًدا بالزمـان واملكان 
للحصـول عـىل املعلومـة، التـي أصبحت 
رهـن الظـروف األمنية، إذ أصبـح بإمكانه 
متـى  لهـا  والعـودة  املعلومـات  تخزيـن 

. ء شا
صالـح قـال إن أسـاليب التقييـم املختلفة 
التي تعتمدهـا مواقع التعليـم اإللكرتوين 
قـد تعـود بالفائـدة عـىل الطـلب الذين 
يعيشـون يف املناطـق املحـارصة، وسـط 
نقـص يف الكـوادر التعليميـة، واالفتقـار 

إىل أدوات التعليـم األساسـية.
االستشـاري  اعتـرب  السـلبيات،  وعـن 

السـوري أنـه ال ميكـن وصم تلـك املواقع 
بصفـة "السـلبية"، إال أنهـا "قـد تفتقـد 
اإليجـايب  للمظهـر  األحيـان  بعـض  يف 
حالـة  غيـاب  بذلـك  قاصـًدا  الكامـل"، 

واألسـتاذ. الطالـب  بـني  التفاعـل 
يف  اختفـت  التفاعـل  "فكـرة  وأضـاف، 
هـذه املواقـع، عنـر التفاعل مهـم كونه 
العصـف  عمليـة  ويدعـم  قيمـة  يضفـي 

التعليميـة". العمليـة  يف  الذهنـي 
بعـض  إن  صالـح  قـال  ذلـك،  ومـع 
املنصـات اسـتطاعت التغلـب نسـبيًا عىل 
تلـك املشـكلة، عـن طريـق ما يعـرف بـ 
"فـوروم" أو املنتـدى، إذ يطـرح األسـتاذ 
موضوًعـا للنقـاش عـرب منصتـه ويثـر 
التفاعـل حولـه، ثـم بعـد النقـاش يعطي 
األسـتاذ ملخًصـا نهائيًـا للـامدة وفًقـا ملا 

املشـاركون. اقرتحـه 
"هـذه املنصـات ال ميكـن أن تغنـي عـن 
التعليـم املـدريس أو الجامعـي، خاصة أن 
بعـض الطـلب بطبيعتهم ال يسـتطيعون 
الدراسـة دون ورقة وقلـم"، يختم صالح، 
ويضيـف بأن مواقـع التعليـم اإللكرتوين 
لألسـتاذ  "قويًـا"  بديـلً  شـكلت 
الخصـويص، مبـا يوفـر املـال والوقـت، 
املـدريس،  التعليـم  عـن  تغنـي  أن  دون 

لتتخـذ شـكل "الحـل املنقـذ".
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أسهمت موجات الهجرة التي فرضت عىل السوريني 
بتغيري تجربتهم الحياتية واملهنية عىل عدة أصعدة، 

أحدها بطبيعة الحال التجربة املرسحية، لكن هذا 
التغيري بقي عىل مستوى أفراد، وفًقا لظروفهم من 

حيث مكان االستقرار الحايل والعمل.
ورمبا يكون املقيمون اآلن يف دول غرب أوروبا أكرث 
حظًا من غريهم، إذ تتاح لهم مشاهدة عدد كبري من 
العروض املرسحية النوعية، واالحتكاك مبؤسسات 

مرسحّية عريقة ومستقرة، فضاًل عن فرصة حضور 
مهرجانات مرسحّية مهّمة وضخمة.

قد توفر هذه الظروف فائدة ومتعة للسوريني 
املقيمني هناك، إال أن رسوخ تقاليد العمل يف املرسح 

األورويب، وابتعاد الصعوبات التي يواجهها عام 
واجهنا يف سوريا أو من املمكن أن يواجهنا فيها 

مستقباًل، قد يحدث يف يوم ما نوًعا من الفجوة، بني 
االستفادة من “التجربة األوروبية” وإمكانية نقلها 

إىل سوريا.
أما يف تركيا، فهي حالة خاصة برأيي، فرتكيا أواًل 

تضم أقل عدد من املرسحيني السوريني، مقارنة بكل 
بلدان اللجوء، ومبا يتناسب عكًسا مع عدد الالجئني 

فيها، وهو األعىل بني هذه البلدان، أو رمبا يعادل 
مجموع عدد الالجئني يف بقية بلدان اللجوء مجتمعة. 
يضاف إىل ذلك حاجز اللغة الدائم بني صناع وجمهور 

املرسح األتراك، ونظرائهم من السوريني. ففي حال 
تجاوزت كل الصعوبات املرتبطة باإلنتاج والتمويل، 

واملكان وغريها، تواجهك صعوبة ضخمة جًدا من 
ناحية الجمهور الذي ستستهدفه كمرسحي.

الخيار املتبع عادة يف التجارب املرسحية السورية 
القليلة هو تقديم عروض باللغة العربية فقط، 

وبالتايل فإن الجمهور سيقترص عىل السوريني، 
وستبقى بهذه الحالة معزواًل داخل املجتمع الرتيك، 

دون استفادة من املرسح للمساعدة بكرس هذه العزلة 
الثقافية.

 لذلك حاولنا يف تجربتني قمنا بهام العام املايض يف 
اسطنبول أن تكون لغة العرض مزدوجة، أي بالعربية 
والرتكية يف الوقت ذاته، مبعنى أن املمثلني هم خليط 
من سوريني وأتراك، مع وجود ترجمة مبارشة للغتني.

ولكن حتى هذا الخيار كانت له صعوباته املرتبطة 
بالرتجمة الفورية، وصعوبة متابعتها من قبل 

الجمهور، باإلضافة إىل ما ذكرته عن غياب الكوادر 
املحرتفة من املرسحيني السوريني، فأصحاب الخلفية 

املرسحية األكادميية ممن كانوا مقيمني يف تركيا 
غادروا مبعظمهم إىل أوروبا، والشابات والشبان 
املتحمسون للعمل املرسحي واملقيمون يف تركيا 

اآلن، تنقصهم الخلفية األكادميية بسبب لجوئهم من 
سوريا يف عمر صغري، وبسبب شح إمكانية مراكمة 

تجربة مرسحية عملية يف املشهد املرسحي الرتيك 
املنغلق عىل نفسه )وهذا حديث ذو شجون(.

 لذلك يبدو أنه ال بد من انتظار تخرج بعض السوريني 
ممن التحقوا بأكادمييات مرسحية يف تركيا لرنى 
مشهًدا مرسحًيا سوريًا يتناسب مع كثافة وجودنا 

يف تركيا، أو رمبا يجب أن ننتظر فرض قيود أقل عىل 
حركة السوريني باتجاه تركيا، وبالتايل من املمكن أن 

يحدث تبادل خربات بني املرسحيني السوريني املقيمني 
يف بلدان أخرى، وبني الشابات والشبان املتحمسني 

للعمل املرسحي يف تركيا، وما أكرثهم.
أما بالعالقة مع لبنان فعىل الرغم من ضعف البنية 

التحتية املرسحية يف العاصمة بريوت، مقارنة 
باسطنبول مثاًل، أو أي مدينة أوروبية صغرية، فإن 

تجربة املرسحيني السوريني املقيمني يف بريوت أكرث 
توازنًا بتقديري بالعالقة مع كل من تكويننا املرسحي 
كسوريني، أو السياق السيايس- االجتامعي للمكان 
الذي يعيشون فيه، فغياب حاجز اللغة يف نوع فني 

كاملرسح قائم مبعظمه عىل النص املكتوب، جعل 
الرشاكة الحقيقية بني كثري من السوريني ونظرائهم 
اللبنانيني، ومنذ ما قبل العام 2011 ، أمًرا مجديًا عىل 

مستوى النتيجة، زد عىل ذلك أن عدًدا ال بأس به من 
املرسحيني السوريني املقيمني يف لبنان يحظى من 
وقت آلخر بفرصة السفر للمشاركة يف مهرجانات 
مرسحية أوروبية أو عربية، وبالتايل يطلع عىل ما 

يجري يف “السوق املرسحي” إذا صح التعبري.
وإن كنت أجد تجربـة لبنان أكرث توازنًا بالعالقة مع 

نوع املشـاكل والتحديات والجمهور، الذي سنواجهه 
يف سـوريا، إال أنه بالتأكيد لكل تجربة مرسحية 

سـورية اليوم، وبغض النظر عن بلد اإلقامة، فائدة 
عىل مسـتوى فهمنا للمرسح، وآليات عمله يف 
سـياقات مختلفة، قد تقرتب منا حيًنا، وتبتعد 

أحيانًـا أخرى، إال أن األثر النهايئ لهذا االحتكاك ال 
بد وأن يكون مفيًدا يف يوم ما، ملرسحنا يف سـوريا، 

مع التذكر دامئًا أن استنسـاخ تجارب اآلخرين قد 
يتعذر فعاًل يف ظل ما يعيشـه بلدنا اليوم، أو ما 

املستقبل. يف  سيعيشه 

المسرح السوري
وتنوع التجربة جغرافًيا

وسيم الشرقي    
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د. كريم مأمون  

وقـد يكـون الـورم الوعـايئ وحيـًدا أو 
متعـدًدا، ففـي %80 من الحـاالت يكون 
الـورم يف موقـع واحد يف الجسـم، ويف 
يف  األورام  تظهـر  الحـاالت  مـن   20%
عـدة مواقع، والنسـبة األكرب مـن الحاالت 
تصيب الوجـه والرقبة والصـدر والظهر، 

والتـي تليهـا تحـدث يف الكبد.
شـيوًعا  أكـر  تكـون  الوعائيـة  األورام 
عنـد اإلنـاث، إذ تصـاب 3-5 مـرات أكر 
مـن الذكـور، وتـزداد نسـبة اإلصابة يف 
حـاالت حمـل التـوأم وعند الخـدج الذين 
يزنـون أقل مـن كيلوغـرام عند الـوالدة.

ما أسباب حدوث الورم الوعائي 
الدموي؟

تـؤدي  قـد  التـي  األسـباب  زالـت  مـا 
لإلصابـة غـر معروفـة حتـى اآلن، لكن 
هنـاك عوامل قد يكـون لها صلـة بزيادة 

نسـبة حـدوث اإلصابـة:
تنتجهـا  التـي  الربوتينـات  بعـض   –

. ملشـيمة ا
التخطيـط  عنـد  الهرمـوين  العـلج   –

. للحمـل
– استخدام بعض األدوية أثناء الحمل.
– اإلصابة ببعض األمراض الفروسية.

كيف يتطور الورم الوعائي الدموي؟
حديثـي  عنـد  الوعائيـة  األورام  تظهـر 
الـوالدة أو خـلل األسـابيع األوىل مـن 
يظهـر  األوىل  املراحـل  ويف  الحيـاة، 
كمنطقـة حمـراء  الجلـد  عـىل  الـورم 
دمويـة  أوعيـة  تصاحبهـا  مزرقـة 
أو  الشـحوب،  ويعرتيهـا  واضحـة 
كبقعـة حمـراء أو زهرية مسـطحة، 
توسـع  مـن  لطـور  تخضـع  ثـم 
الشـعريات الدمويـة الريـع خلل 

األشـهر 6 – 8 األوىل مـن الحياة 

إسـفنجية  الحمـراء  البقعـة  لتصبـح 
الشـكل وبـارزة، وعـادة يكتمـل منوها 
بحلـول عمـر االثنـي عـرش شـهًرا، ثـم 
تحـدث فـرتة ثبـات، وأخـرا يبـدأ طور 
فيبـدأ  والتـليش،  العفـوي  االرتـداد 
لـون  إىل  بالذبـول  القرمـزي  اللـون 
أرجـواين باهـت، وتظهـر بقـع بيضـاء 
أو رماديـة شـاحبة ضمـن اآلفـة، وهـي 
الجلد بالشـحوب،  التليف، ويبـدأ  داللـة 
بعمـر  كليًـا  منهـا  لتختفـي50% 
الخامسـة، و%70 منها بعمر السـابعة، 
والنسـبة املتبقيـة بعمـر االثنتـي عرشة 
سـنة، وبعـد ضمـور الورم فـإن 10% 
لديهـم  يبقـى  املصابـني  األطفـال  مـن 
التجميليـة  العيـوب  بعـض  الجلـد  يف 
مـع  شـعرية  أوعيـة  توسـع  كعلمـات 
مظهـر جلـد رخو مثـل القـامش املجعد 

مـع بقـع فاقـدة املرونـة وندبـات.
عـادة مـا يكون سـر آفة ما غـر متوقع، 
ورم  يف  الرتاجـع  معـدل  يتعلـق  فـل 
وعـايئ معـني بجنـس معـني، أو حجـم 

الـورم، أو املوقـع، أو املظهـر.

ما المضاعفات المحتملة لإلصابة؟
أغلـب األورام الوعائيـة الدموية ال تسـبب 
مضاعفـات، لكـن يف %5 مـن الحـاالت 
يف  وخاصـة  الجلـد  يف  تقـرح  يحـدث 
الـرشج،  أو  الشـفة  منطقـة  يف  األورام 
وهـذا قد يسـبب تشـوه النسـج املصابة، 
تلـك  كانـت  إذا  نـادرة  حـاالت  ويف 
نزيًفـا  تسـبب  قـد  عميقـة  التقرحـات 
حـاًدا وتكـون مؤملـة، ومـن املضاعفـات 
األخـرى الخطـرة حدوث انسـداد أعضاء 
حيويـة مثـل العني مـام يحجـب الرؤية، 
أو انسـداد الطرق التنفسـية تحت لسـان 
املزمـار مـام يؤثـر عـىل التنفـس، ويف 
قـد  الكبـرة  الوجيهـة  األورام  حـاالت 
تـؤدي إىل تشـوه تركيـب الوجـه وتقرح 
الجلـد مام يـؤدي إىل فقدان جـزيئ مثل 
الجفن، الشـفة، األذن، ويف حـاالت نادرة 
جًدا ال تتجـاوز %1 مـن األورام الوعائية 
ميكـن أن يحـدث اختـلط مهـدد للحياة 
حني يتسـبب الـورم بفشـل القلـب عايل 
النتـاج، نتيجـة ضـخ القلب كميـة كبرة 
من الـدم للـورم، وهـذا يحدث عـادة يف 
أورام الكبـد الوعائيـة أو األورام الجلديـة 

 . لكبرة ا
بـاألورام  متعلقـة  شـكوى  أكـر  أن  إال 
الوعائيـة الدمويـة تنبع مـن مضاعفاتها 
النفسـية االجتامعيـة، وتـزداد احتامليـة 
حصـول رضر نفـيس بدخـول املريـض 
املدرسـة، لذلـك فإنـه مـن املهـم األخـذ 
الـورم  االعتبـار خيـار معالجـة  بعـني 

قبـل عمـر املدرسـة.

كيف يتم تشخيص 
الورم؟

الـورم  يشـخص  عـادة 
مـن  الدمـوي  الوعـايئ 
خـلل القصـة املرضيـة 
الريـري،  والفحـص 
إصابـة  توقـع  وعنـد 

دراسـة  إجـراء  يجـب  الداخليـة  البنـى 
ويعـد  كشـفها،  أجـل  مـن  شـعاعية 
الغلوتـني 1- مـؤرًشا نسـيجيًا كيميائيًـا 
مميـزًا بدقـة لـألورام الوعائيـة الدموية، 
ويسـتخدم للتفريق بـني األورام الوعائية 

الخلقيـة. والتشـوهات 
وننـوه إىل أن األورام الوعائية الدموية قد 
تكـون تظاهـرًا ملتلزمـات مرضيـة عدة، 
مثل متلزمـة كازاباخ-مريت أو متلزمة 
مافـويس أو غرهـا، ولذلك يجـب االنتباه 
عنـد وجـود اضطرابـات أخـرى مرافقـة 
ككـرب حجـم الـرأس أو أورام شـحمية أو 

نقـص صفيحـات الـدم أو غرها.

ما خيارات العالج؟
 يجـب طأمنة األهـل إىل أن معظم األورام 
تختفـي مـن تلقـاء نفسـها دون عـلج، 
وقـد ترتك وراءهـا أثرًا ضئيـًل أو ال ترتك 
أي أثـر عـىل اإلطـلق، ولكـن ذلـك يأخذ 

سـنوات. عدة 
عنـد حـدوث التقـرح تكـون املعالجـة 
بالتنظيـف ووضـع ضـامدات، 

بعـد  تجميليـة  عيـوب  بقـاء  ويف حـال 
شـفاء الورم ميكن إصلحها عنـد الرغبة.

عـىل  تؤثـر  التـي  الوعائيـة  األورام  يف 
املناطـق املهمـة يف الوجـه مثـل العـني، 
الكبـرة،  األورام  أو  األنـف  األذن،  الفـم، 
ميكن معالجتها بدواء مـن حارصات بيتا، 
وهو بروبرانولـول )Propranolol(، لكن 
يجـب أن تبـدأ املعالجـة يف أقـرب وقـت 
ممكـن للحصـول عـىل أفضـل النتائـج، 
وتكـون أكـرب فعاليـة للربوبرانولـول يف 
أول سـتة أشـهر من فـرتة ظهـور الورم، 
ويحتـاج املريـض للمراقبـة القلبيـة عند 

. لعلج ا
بالكورتيـزون  العـلج  ويعتـرب 
بديـًل، وعادة  Corticosteroids علًجـا 
بجرعـة  فمويًـا  بريدنيزلـون  يسـتخدم 
مـع  أسـابيع،   6-4 ملـدة  نسـبيا  عاليـة 
عـدة  مـدى  عـىل  تدريجيًـا  تخفيضهـا 
الصغـرة  األورام  حالـة  ويف  أشـهر، 
املرتفعـة فـوق سـطح الجلد ميكـن حقن 
الكورتيـزون مبـارشة يف الـورم، ولكـن 
يجـب أن يتـم االسـتخدام يف مرحلة منو 

النمـو. الـورم مـام يوقـف 
بهـا  يفشـل  التـي  الحـاالت  ويف 
يسـتخدم  بالعـلج  الكورتيـزون 
 ،)Interfeeron Alpha-2( اإلنرتفـرون
ويعطـى حقًنـا تحت الجلد بشـكل يومي.

ويسـتخدم املحلـول أو الجـل املوضعـي 
األورام  ملعالجـة   )Timolol( تيمولـول 
الصغـرة يف الوجـه التـي قـد ال تحتـاج 

لعـلج يشـمل أجهـزة الجسـم.
وهنـاك دور للعـلج بالليـزر للوحـامت 
تؤثـر  مناطـق  كانـت يف  إذا  املسـطحة 
ولكـن  الوجـه  مثـل  الشـخص  مبظهـر 
تكـرب،  أن  قبـل  املبكـرة  مراحلهـا  يف 
كذلـك يسـتخدم إذا خلـف الـورم وراءه 
أوعيـة دمويـة يف حاالت التـليش غر 
املكتمـل، ولكـن ولألسـف فـإن األورام 
تلـك  أو  الجلـد  سـطح  فـوق  املرتفعـة 
التـي تحـت سـطح الجلـد ال تسـتجيب 

لعـلج الليـزر.
يف حـاالت معينـة قـد يـوىص بالتدخـل 
الجراحـي، خاصـة عندمـا يتأخـر العلج 
املوضعـي األويل وتصبـح التغـرات يف 
الـورم ال ميكـن عكسـها، خاصـة  بنيـة 
الوجـه  تشـوهات  تصحيـح  حـاالت  يف 
التـي تؤثـر  نتيجـة الـورم، ويف األورام 
عـىل الجفن العلـوي وتحجـب الرؤية وال 

تسـتجيب للعـلج.

“الوحمات” عند األطفال
ورم قد يستدعي الجراحة

نشاهد أحياًنا عند بعض األطفال وجود انتفاخات على الجلد بشكل تورم مزرق أو بشكل حبة الفريز الناضجة، وهي ما تسمى 
بالوحمات، وتكون عبارة عن عيوب وعائية تتظاهر بعدة أشكال. وتقسم هذه العيوب إلى قسمين: األول تشوهات وعائية خلقية 

تظهر منذ الوالدة وتستمر مدى الحياة، والثاني أورام وعائية حميدة قد تظهر منذ الوالدة أو في مرحلة الطفولة وتتالشى بنفسها 
مع الوقت، وهي ما سنسلط عليه الضوء في مقالنا هذا.

الورم الوعائي الدموي
هـو أحـد األورام الحميـدة التـي تتكون مـن خاليا وعائيـة رسيعة 
االنقسـام تـؤدي إىل منـو متزايد وغـري طبيعـي لألوعيـة الدموية 
مشـكِّلة مجموعـة كثيفـة من األوعيـة الدمويـة، وعادة مـا يظهر 
هـذا الورم عنـد حديث الوالدة أو خـالل األسـابيع األوىل من الحياة.

توجـد األورام الوعائيـة الدمويـة عـىل شـكلني، شـكل سـطحي 
يظهـر عـىل الجلد، واآلخـر داخي يف األعضـاء الداخليـة مثل الكبد 
والحنجـرة واألمعاء الدقيقـة أو الغليظة، ويف بعـض الحاالت يوجد 

الشـكالن يف آن واحد.

ما أنواع األورام الوعائية الدموية؟  
الُشـَعرييّة  الدمويـة،  الوعائيـة  لـألورام  رئيسـيان  نوعـان  هنـاك 

جـًدا: نـادرة  لكنهـا  أخـرى  أنـواع  وهنـاك  والكَهفّيـة، 
- األورام الشـعريية )الشـامات الوعائية السـطحية( تؤثر عىل األوعية 
الدمويـة يف الطبقات العليـا من الجلد، وتعرف بالورم الوعايئ الشـبيه 
بالفراولـة، عـادة تشـفى عفويًا لذلك تكـون الحاجة إىل العـالج نادرة، 
وذلـك إذا منـت الوحمـة عىل العني أو األنـف أو الفم، ما ميكـن أن يعيق 
تطـور الرؤية أو يسـبب مشـاكل تنفسـية أو مشـاكل بالتغذيـة، أو إذا 
كانـت هنـاك وحمـة باقيـة أو ندبة فيمكـن التدخـل لتحسـني املظهر 

عندمـا يصبـح الطفل أكرب سـًنا.
- األورام الكهفيـة )الشـامات الوعائيـة تحـت الجلديـة( يسـببها منو 
مفـرط لألوعيـة الدمويـة العميقـة يف األدمـة ونسـيج تحـت الجلـد، 

فتبـدو مبظهـر متـورم مـزرق اللون.
يف بعـض الحاالت قد يوجـد كال نوعـي األورام الوعائيـة الدموية مًعا 

يف شـخص ما.
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هـذا التطبيـق يتيـح الكثـر مـن املزايا 
واالختصـارات التـي قـد تكـون مفيدة 
ملدمنـي املحادثـات بواسـطة املوبايـل، 
ميكنكـم  بسـهولة،  تفعيلـه  وبعـد 
الخصائـص  بعـض  مـن  االسـتفادة 

التاليـة:

الكتابة بخط اليد
بشـكل عام، الكتابـة باللغـة اإلنكليزية 
الكتابـة  مـع  باملقارنـة  جـًدا  فعالـة 
بالعربيـة، فهنالـك قدرة تعـرّف ممتازة 
عـىل الكلـامت املدخلـة حتـى لـو كان 
الخـط رديئًـا أو الكلمـة غـر واضحـة 
بشـكل كاٍف، بينـام ويف حالـة الكتابة 
املشـكلة  فـإن  بالعربيـة  اليدويـة 
للتعـرف  جوجـل  نظـام  أن  األساسـية 
عـىل  يعتمـد  املدخلـة  الكلـامت  عـىل 
الخطـوط العربيـة الرسـمية، وبالتايل 
فإنـه كلـام كتبـت بخـط أقـرب للرقعة 
عـىل  التعـرف  خطـأ  احتامليـة  فـإن 
الكلمـة سـتكون أقـل، ولتفعيـل هـذه 

التاليـة: الخطـوات  اتبـع  الخاصيـة 

- انقر عىل أي حقل فارغ للكتابة.
- عنـد ظهـور لوحـة املفاتيـح، عليـك 
النقـر مطواًل عـىل زر املسـاحة الفارغة 

.Space
تتضمـن  جديـدة  نافـذة  سـتظهر   -
اللغـات ولوحـات املفاتيح، وسـيتوجب 
اللغـة  “إعـدادات  عـىل  النقـر  عليـك 

.”Language Settings
تتضمـن  جديـدة  نافـذة  سـتظهر   -
اللغـات املسـتخدمة يف لوحـة املفاتيح، 
عليـك اختيـار اللغـة التي تريـد إضافة 

خاصيـة الكتابـة اليدويـة لهـا.
- بعـد تحديـد منـط الكتابـة اليدويـة 
بإمكانـك  سـيكون  املطلوبـة،  للغـة 
اسـتخدام هـذا النمط فقـط، ويف حال 
أردت العـودة السـتخدام منـط الكتابـة 

املفاتيـح،  لوحـة  باسـتخدام  العـادي 
عليـك العودة لنفس اإلعـدادات واختيار 

منـط الكتابـة العـادي.

الكتابة بيد واحدة
كبـرة،  موبايلـك  شاشـة  كانـت  إذا 
وتضطـر أثنـاء الكتابـة إىل اسـتخدام 
 One-Hand يديـك االثنتـني، خاصيـة
سـتحل هـذه املشـكلة، اضغـط مطواًل 
عـىل زر Enter أو Emoji ليظهـر لـك 
ثلثـة أزرار فتحـدد منهـا األول عـىل 
اليسـار، وبعدها سـتلحظ أن الكيبورد 
اتجهـت نحـو اليسـار أو اليمـني لتلئم 
هاتفـك  بهـا  متسـك  التـي  الطريقـة 

والكتابـة بـل مشـاكل.

الكتابة بالصوت
مـن املتعـارف عليـه أن برامـج تحويل 
الصوت إىل نـص مكتوب تـأيت بنتائج 
مخيبـة إن تحدثنـا عـن اللغـة العربية، 
لكـن ميـزة التعـرف عـىل الصـوت من 
جوجل أثبتـت جدارتها، جربها بنفسـك 
امليكروفـون  أيقونـة  عـىل  بالنقـر 

. ث وتحد

البحث والمشاركة
محـرك بحـث جوجـل مدمج مـع لوحة 
املفاتيـح، ما ميكنـك من إجـراء عمليات 
نتائجهـا  عـىل  والحصـول  البحـث 
مبـارشة عـىل الكيبـورد دون الذهـاب 

متصفـح. ألي 
وهـذا مفيـد يف عـدة حـاالت مثـل إذا 
أردت إرسـال خرب أو موقع أو مقالة إىل 
صديقـك، فبداًل مـن الذهـاب للمتصفح 
فقـط  الرابـط  نسـخ  ثـم  البحـث  ثـم 
ابحـث مـن خـلل الكيبـورد واضغـط 
عـىل نتيجة البحـث املقصودة، وسـيتم 
إرسـالها للطـرف اآلخر بسـهولة ودون 

املـرور عـىل الكثـر مـن الخطوات.
 G مـا عليـك سـوى الضغـط عـىل زر
البحـث  أيقونـة  عـىل  تضغـط  ومنـه 

الـذي  البحـث،  حقـل  لـك  ليظهـر 
عـن  البحـث  خللـه  مـن  تسـتطيع 
 ،Google مـن  ومشـاركته  يشء  أي 
كاملتاجـر واملطاعـم القريبـة، وتوقعات 
ونتائـج  األخبـار،  ومقـاالت  الطقـس، 

الرياضيـة. املباريـات 

الكتابة مع الحركات
العـريب  امليـزة تفيـد املسـتخدم  هـذه 
فتمكنـه من وضـع الحـركات الصوتية 
عـىل األحرف، مـا عليك سـوى الضغط 
مطواًل عـىل زر “النقطـة”، الذي يكون 
بجانب زر املسـافة عىل الجهـة اليمنى، 
ومـن القامئـة سـتظهر الحـركات التي 

. تريدها

الرموز التعبيرية
ميكنـك العثـور عـىل الرمـز التعبري 
الـذي تريده عـىل نحـو أرسع بالبحث 
الرمـوز  كل  تصفـح  مـن  بـداًل  عنـه 
مـا  كل  لديـك،  املوجـودة  التعبريـة 
عليـك فعلـه هـو كتابـة الكلمـة التـي 
تـدل عـىل نـوع وشـكل الرمـز سـواء 
باللغـة العربيـة أو اإلنكليزيـة، وبعدها 
سـيتم عرض جميـع الوجـوه التعبرية 

املتوافقـة مـع هـذه الكلمـة.

Google ترجمة
تقـوم  كنـت  إذا  مفيـدة  امليـزة  هـذه 
لغـة  يتكلـم  شـخص  مـع  بالدردشـة 
مختلفـة، فتسـتطيع الكتابـة بلغتك األم 
لتجـد أن كل مـا كتبتـه قـد ترجـم يف 
مربـع اإلرسـال، هـذه الخدمة سـتوفر 
عليـك وقـت الذهـاب لتطبيـق ترجمـة 
خارجـي ثـم نسـخ النص بعـد ترجمته 

ثـم لصقـه يف املـكان الـذي تريـده.
أن  سـوى  عليـك  مـا  ذلـك  ولفعـل 
G وتختـار الرتجمة  تضغـط عـىل زر 
إليهـا،  الرتجمـة  تريـد  التـي  واللغـة 
والكتابـة بالفصحـى قدر اإلمـكان إن 

بالعربيـة. تكتـب  كنـت 

Gboard مميزات
• التدقيـق اللغـوي: مـّرر إصبعـك عرب 
رشيط املسـافة لتحريك مـؤرش الكتابة 
إىل اليمـني واليسـار، هذه ميـزة مفيدة 
جـًدا لتسـهيل التصحيـح اللغـوي ملـا 

. تكتبه
• الحـذف بإميـاءة: مـّرر لليسـار مـن 
مفتـاح الحـذف لحذف كلـامت متعددة 

. برعة
• إتاحـة صـف األرقـام دامئًـا )ميكنك 
التمكـني يف إعـدادات  " تفضيـلت  " 

األرقـام(. صف 
إظهـار  ميكنـك  الرمـوز:  تلميحـات   •
املفاتيـح  عـىل  رسيعـة  تلميحـات 
مـع  بالضغـط  الرمـوز  إىل  للوصـول 
يف  التمكـني  )ميكنـك  االسـتمرار 
إعـدادات  " تفضيـلت  " الضغـط مـع 

الرمـوز(. إىل  للوصـول  االسـتمرار 
الهواتـف  الواحـدة: يف  اليـد  • وضـع 
املزودة بشاشـات كبـرة، ميكنك تثبيت 
لوحـة املفاتيـح عـىل ميـني أو يسـار 

الشاشـة.
املظهـر  اختيـار  ميكنـك  املظاهـر:   •
حـدود  باسـتخدام  بـك،  الخـاص 

دونهـا. مـن  أو  املفاتيـح 

إرفـني  األمريـي  الـروايئ  يشـبك 
شـخصيتني  حيـايت  بـني  يالـوم 
عظيمتـني عاشـتا يف القرن التاسـع 
عـرش، لكنهـام مل تلتقيـا يف الواقع، 
أعمـق  لفهـم  الخيـال  مسـتخدًما 
الفيلسـوف  مـن  كل  لشـخصية 
النفـس  وعـامل  نيتشـه،  فريدريـك 

بريويـر. جوزيـف 
الروايـة التـي حملـت اسـم "عندمـا 
بتشـكيل  نجحـت  نيتشـه"  بـى 
صدمـة للقـارئ بـدًءا مـن العنـوان، 
فنيتشـه معروف بفلسـفته القاسية، 
ومـن العجيـب جـًدا تخيل رجـل مثله 
بشـاربيه الثخينـني يبي ألي سـبٍب 
كان، وهـو الداعي إىل والدة اإلنسـان 
الضعـف  عـىل  واملتعـايل  املتفـوق 

البـرشي.
أن  القـارئ  يخـال  األمـر  بدايـة  يف 
الروايـة تـدور حـول "بريويـر"، لكن 
مـا إن تظهـر "لـو سـالومي"، الفتاة 
تبـدأ  حتـى  الحسـناء،  الروسـية 
صـورة  وتقديـم  بالتكثـف  األحـداث 
شـخصية  عـن  ومتشـابكة  عميقـة 
نيتشـه وفلسـفته، وعـن أساسـيات 

الحديـث. النفـس  علـم 
يأخـذ "بريويـر" عـىل عاتقـه مهمة 
عـالج "نيتشـه" مـن مـرض اليأس، 
بـرشوط تعجيزية تـكاد تجعل املهمة 
مسـتحيلة، إذ يتوجـب عـىل الطبيب 
معالجـة مريضـه دون أن يعلم األخري 
أنـه يخضـع للعالج، بسـبب أسـلوب 
أي  يرفـض  الـذي  القـايس  تفكـريه 

شـكل مـن أشـكال الضعف.
وخـالل البحـث عـن أسـلوب للنجاح 
بهـذه املهمـة، يظهـر شـاب صغـري 
صديـق لــ "بريويـر"، مـا زال حائًرا 
يف تحديـد االختصـاص الطبـي الذي 
يرغـب بدراسـته، ويدعـى سـيغموند 

. يد فرو
فرويـد الـذي ما زال اسـمه مسـيطًرا 
عـىل سـاحة الطـب النفـي حتـى 
يومنـا هـذا، بالرغـم مـن كل األعامل 
النقديـة التـي ظهـرت يف مواجهته، 
الـذي  التاريـخ  يف  يـزال  ال  كان 
األول  الربـع  يف  الروايـة  تفرتضـه 
شـابًا  عـرش،  التاسـع  القـرن  مـن 
مغمـوًرا، ومل ينجز شـيًئا مـن أعامله 
لكـن  العـامل،  وجـه  سـتغري  التـي 
فكـرة صغـرية وغريبة كانـت تداعب 
مخيلتـه دوًمـا، وهـي وجـود عقـل 

باطـن لـدى اإلنسـان.
وباالعتـامد عـىل هـذه الفكـرة التي 
منهـا  سـخر  بـذرة  سـوى  تكـن  مل 
بنـاء  يتـم  األمـر،  بدايـة  "بريويـر" 
تغيـري  إىل  سـيؤدي  الـذي  العـالج 
عـىل  وطبيبـه  "نيتشـه"  شـخصية 

حـد سـواء.
الروايـة وإن كانـت قامئة عـىل الخيال 
بشـكل أسـايس، فربويـر ونيتشـه مل 
يلتقيـا أبـًدا يف الواقـع، إال أنها فرصة 
الراغبـني  لألشـخاص  جـًدا  مناسـبة 
مبعرفة أكرث عمًقا لشـخصية املبدعني 

الـذي أسسـوا لعلومنـا الحديثة.

عندما بكى نيتشه
لـ إرفين يالوم

كتاب

 "Pan's Labyrinth" فيلـم  أحـداث  تـدور 
)متاهـة بـان(، يف الفرتة التـي أعقبت الحرب 
الديكتاتـور  وانتصـار  اإلسـبانية،  األهليـة 
فرانكو، الذي شـن حملة إبادة ضـد معارضيه 

وتعقبهـم حتـى يف الجبـال والغابـات.
تدعـى  صغـرية  فتـاة  تتجـه   1944 عـام  ويف 
"أوفيليـا"، أدت دورها إيفانا باكـريو، مع والدتها 
"كارمـن" التي لعب دورهـا املمثلـة أريادنا جيل، 
إىل معسـكر مؤقت لجيش فرانكـو يف الغابات، 
حيـث ينتظرهـن زوج أمهـا القائـد العسـكري 

"فيـدال"، الـذي مثـل دوره سـريجي لوبيز.
وكان "فيـدال" الوحـيش يريد البنـه املنتظر أن 
يولد يف مـكان وجود والده، كجـزء من العادات 
والتقاليـد، مخاطـرًا بحيـاة زوجتـه والطفلـة 

الصغـرية باقرتابهـم من خطـوط التامس.

يف  تجـد  بالحـرب،  املصدومـة  "أوفيليـا" 
القصـص الخيالية التـي تقرأها مـالًذا لها من 
التوحـش املحيط بهـا، لكنها مل تتوقـع أبًدا أن 
تعيـش يف حياتهـا الحقيقية قصة مشـابهة 

اليشء. بعـض 
تدخـل "أوفيليا" بطريقة مـا إىل متاهة بالقرب 
مـن مقـر املعسـكر الفـايش، وتتواصـل مـع 
مخلوقـات أسـطورية، تقـدم لهـا أدلـة دامغة 
والدهـا  وأن  القمـر"،  "إلـه  ابنـة  أنهـا  عـىل 

الحقيقـي بانتظارهـا يف العـامل اآلخـر.
التـي  بالبسـاطة  تجـري  ال  األمـور  لكـن 
تطرحهـا قصـص األطفـال، فعـىل "أوفيليا" 
السـامح  قبـل  خطـرية  مهـام  ثـالث  تنفيـذ 

األم. وطنهـا  إىل  بعودتهـا 
براعـة املخرج املكسـيي جيريمو ديـل تورو، 

متثلـت بخلطـه لعاملـني األول تاريخي يتحدث 
عـن الحقبـة الفاشـية يف إسـبانيا، والثـاين 

فانتـازي متوافق مـع تخيـالت األطفال.
الجانبـني  عـىل  بتـوازن  الفيلـم  يركـز  إذ 
مًعـا، ففـي حـني تعيـش الطفلـة مغامـرات 
وتحـارب  الغريبـة،  واملخلوقـات  الجـن  مـع 
السـتعادة عرشـها كـ "أمرية"، تجري املعارك 
بـني الثـوار وقـوات فرانكـو يف الغابات عىل 

قـدم وسـاق.
يتقاطـع  حـني  ذروتـه  إىل  الفيلـم  ويصـل 
حيـث  بـان"  "متاهـة  سـاحة  يف  العاملـني 
املوازيـة،  حياتهـا  "أوفيليـا"  تعيـش  كانـت 
وتتضـح أمام املشـاهد حقيقة مـا كان يجري 
والثـوار  "فيـدال"  بـني  باللقـاء  بالتفصيـل، 

معسـكره. حـارصوا  الذيـن 

"متاهة بان"
الثورة في مواجهة فرانكو

  

سينما

تطبيق Gboard أساسي في معظم الموبايالت العاملة بنظام أندرويد الذي تطوره شركة جوجل، لكنه 
غير مفّعل ألن كل شركة مصنعة لديها تطبيقاتها األساسية الخاصة التي تضيفها لتشغيل الموبايل، 

كالكيبورد وتطبيق الكاميرا ومستعرض الصور.

سبع حيل ستجعلك أسرع في الكتابة
على الموبايل

 “Gboard” من جوجل
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تكون بعض املربعات الصغرة معبأة باألرقام بدايًة،

وعىل اللعب إكامل باقي املربعات باستخدام األرقام من 1 إىل 9، يف 

كل واحٍد من املربعات التسعة الكبرة، ويف كل صٍف أو عمود.
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كولومبيا..
حظوظ متساوية لمنتخب طموح

“كلـام أظهـرت دعمي السـتخدام 
التكنولوجيـا فكـرت باألمـر، ومن 
الهـدف مل يكـن  أنـه ذلـك  املؤكـد 
ليحتسـب لـو كانـت التكنولوجيـا 
دييغـو  علـق  هكـذا  موجـودة”، 
القـدم  كـرة  نجـم  مارادونـا، 
األرجنتينيـة، يف مقابلـة لـه مـع 
موقـع “فيفا” الصيـف املايض، 
عـىل هدفه الـذي سـجله بيده 
يف مرمـى إنكلـرتا خـالل ربـع 
نهـايئ مونديـال 1986، والـذي 
بلقبـه،  األرجنتـني  توجـت 
كأكـرب  بقـي  الـذي  الهـدف 
كارثـة تحكيميـة يف بطولـة 

كـربى لكـرة القـدم.
جـاء  مارادونـا  تعليـق   
أعضـاء  اقرتاحـات  عقـب 
الـدويل  االتحـاد  مـن 
)فيفـا(  القـدم  لكـرة 
تقنيـة  السـتخدام 
املسـاعد  الفيديـو 
 ،)VAR( للحكـم 
االتحـاد  أقـره  والـذي 
كـرة  مباريـات  يف  دائـم  بشـكل 
نهائيـات  ضمنهـا  ومـن  القـدم 
يف   ،2018 روسـيا  العـامل  كأس 
وفًقـا  ذلـك  وكان  املـايض،  آذار 
ملـا أعلنـه رئيـس االتحـاد، جياين 
عقـد  اجتـامع  عقـب  إنفانتينـو، 
السـويرسية  زيـورخ  مدينـة  يف 
مـن قبـل هيئـة ترشيـع قوانـني 
كـرة القـدم يف مجلـس االتحـاد 

للعبـة. الـدويل 

تقنية الفيديو بين مؤيد ومعارض 
التقنيـة حظيـت بدعـم واسـع من 
مسـؤويل االتحاد ال سـيام رئيسه 
السـويرسي، لكنهـا مل تلق إجامًعا 
يف أوسـاط املشـجعني والالعبني، 

الشـكاوى تـدور  باتـت معظـم  إذ 
خـالل  اسـتخدامها  كـرثة  حـول 
املبـاراة وتأثريهـا عـىل وتريتها أو 

ذلك. عكـس 
إال إن انفانتينـو دافع عـن الخطوة 
من خـالل ترصيحاتـه التـي نقلها 
موقـع “فيفا”، يف شـباط املايض، 
إذ يـرى أنـه ال يعقـل أن يكـون كل 
شـخص يف امللعـب وخارجـه أمام 
رؤيـة  ميكنـه  التلفزيـون  شاشـة 
إذا ارتكـب الحكـم خطـأ، كبـريًا أو 
صغـريًا، وأن يكون الوحيـد الذي ال 

يرى هـذا الخطـأ هـو الحكم.
باسـتطاعتنا  كان  “إذا  وأضـاف 
مسـاعدة الحكـم، يجـب أن نفعـل 
مـن  “واثـق”  أنـه  مؤكـًدا  ذلـك”، 
اعتـامد هـذه التقنيـة يف مونديال 

روسـيا.
هـذه التقنية كانت محـط انتقادات 
الالعبـني  مـن  سـيام  ال  واسـعة 
واملشـجعني الذين يـروا أنها تؤدي 
إىل إبطـاء اإليقـاع خـالل املبـاراة 
وتعطيلهـا، إذ وصفها العب وسـط 
ريال مدريـد لوكا مودريتـش بأنها 
اخـرتاع “ال ميـت بـأي صلـة لكرة 
القـدم”، وعـرب جانلويجـي بوفون 
عـن عدم إعجابـه بتقنيـة الفيديو، 
وقال “إنهـا تعطينـي انطباًعا أنني 
أزاول رياضـة كـرة املـاء، ال ميكننا 

أن نتوقـف كل ثـالث دقائق”.
إضافـًة إىل هـذه االنتقـادات، يرى 
حـكام أن التطبيـق املثـايل للتقنية 
مـن  أطـول  فـرتة  إىل  يحتـاج 
االختبـارات، وخاصـة مبـا يتعلـق 
الحكـم  بـني  التواصـل  بسالسـة 

الفيديـو. وحـكام  الرئيـي 
وقـال الحكم األملاين السـابق بريند 
نقـل موقـع  هاينـامن، وفـق مـا 
أن  “يسـتحيل  سـبورت”،  إن  يب   “

خـالل  جاهـزًا  األمـر  هـذا  يكـون 
مـن  أسـابيع  مثانيـة  إىل  سـتة 

العـامل”. لـكأس  التحضـريات 

“تيل ستار 18”
الكرة التي تتحرك كثيًرا 

ويف إطـار التحضـريات للنهائيات 
عـن  “أديـداس”  رشكـة  كشـفت 
العـامل  لـكأس  الرسـمية  الكـرة 
اعتربهـا  خطـوة  يف   ،2018
لكـرة  الـدويل  االتحـاد  موقـع 
القـدم “مذهلـة”، ومتثـل محاكاة 
للتاريـخ، إذ تحتفـل الرشكة بذكرى 
نهائيـات  يف  اعتمـدت  كـرة  أول 

اإلطـالق. عـىل  العـامل  كأس 
“أديـداس” سـمت الكـرة بــ “تيل 
“فيفـا”،  وبحسـب   ،”18 سـتار 
يعـود أصـل التسـمية إىل أن الكرة 
أصبحـت “نجمـة التلفزيـون” يف 
زمانهـا، ورسعـان ما أعـرب النجم 
عـن  ميـي  ليونيـل  األرجنتينـي 
“كنـت  مضيًفـا  بالكـرة،  إعجابـه 
الكـرة  عـىل  بالتعـرف  محظوظًـا 
تالعبـت  ولقـد  سـابق،  وقـت  يف 
الجديـد  التصميـم  وأعجبنـي  بهـا 

يشء”. وكل  واأللـوان 
ولكـن مع التجربـة األوىل للكرة يف 
مبـاراة حقيقيـة سـببت نوًعـا من 

الذعر لـدى بعـض حـراس املرمى.
ديبورتيفـو”  “مونـدو  صحيفـة 
حـاريس  إن  قالـت  اإلسـبانية 
وإسـبانيا خرجـا  أملانيـا  منتخبـي 
مـن وديـة الفريقـني، الجمعـة 23 
الكـرة،  مـن  يشـتكيان  آذار،  مـن 
مطالبـني ببعض التعديـالت عليها.

مـن  كاًل  أن  الصحيفـة  وذكـرت 
املنتخـب  حـارس  ديخيـا  ديفيـد 
تـري  أنـدري  ومـارك  اإلسـباين، 
شـتيغن حـارس املنتخـب األملاين، 

تحدثـا بعد املبـاراة عن الكـرة بأنها 
“تخـدم املهاجمني وتعطـي الكثري 
مـن الصعوبـات أمـام الحـراس”.

بيبـي رينـا حـارس نـادي نابـويل 
واملنتخـب اإلسـباين أشـار إىل أن 
الكـرة تنحـرف عـن مسـارها عنـد 
الوصـول إىل ارتفـاع معـني، وتنبأ 
أكـرث  تسـجيل  سـيتم  أنـه  ريينـا 
مـن 30 هدًفـا مـن خـارج منطقة 
كأس  مواجهـات  خـالل  الجـزاء 

العـامل.
فيـام دعـا مـدرب حـراس منتخب 
إسـبانيا، يولن لوبتيجـي، لالعتياد 
مـن  بـداًل  الجديـدة  الكـرة  عـىل 
الشـكوى منهـا، وقـال املـدرب يف 
مؤمتـر صحفـي، االثنـني املايض، 
“اشـتى الحـراس من كـرة القدم 
لكنهـا ستسـتخدم عـىل أي حـال 
االعتيـاد  ويجـب  البطولـة  يف 
عليهـا”، معتـربًا أن أي يشء آخـر 
هـو “مجرد إثـارة للجـدل وضجيج 

داع”. بـال 
التـي  الوديـة  املواجهـة  وخـالل 
املنتخبـني  مـن  كاًل  جمعـت 
 23 الجمعـة  واألملـاين،  اإلسـباين 
مولـر  تومـاس  سـجل  آذار،  مـن 
املانشـافت مـن تسـديدة  مهاجـم 
بعيـدة املـدى، بـدا أنهـا خدعت دي 

الهـواء. يف  وهـي  خيـا 
“تيـل  تريشـتيغن  وصـف  بينـام 
سـتار 18” بأنهـا “يصعـب التعامل 
الكـرة  أن  “رغـم  وأضـاف  معهـا”، 
ليسـت املسـؤولة دامئًا عن األهداف 
معهـا  التعامـل  يصعـب  لكنهـا 
بعـض الـيشء، رأيتـم الهـدف الذي 
سـجلناه”، مشـريًا إىل هـدف مولر.

رأي  مـع  األملـاين  الـدويل  واتفـق 
لوبتيجـي بقوله “ليـس لدينا خيار 

آخـر سـوى االعتيـاد عليها”.

قلـب املنتخـب الكولومبـي الطاولـة عـىل نظـريه 

الفرنـي بعد تقدمـه عليه بهدفني لتنتهـي املباراة 

بثالثـة أهـداف لصالـح "لـوس كافيتـريوس"، يف 

إطـار التحضـريات لنهائيـات كأس العـامل روسـيا 

2018، واحتفـل الكولومبيـون بالفـوز األول عـىل 

الديـوك الفرنسـيني بعـد هزميتني سـابقتني.

خاميـس  الكولومبـي،  املنتخـب  قائـد  وعـرب 

الثانيـة  املبـاراة  بنتيجـة  رضـاه  عـن  رودريغـز، 

يف ذات التحضـريات مـع منتخـب أسـرتاليا، ويف 

ترصيحاتـه عقـب املبـاراة، الثالثاء 27 من شـباط، 

قـال رودريغز "يجـب النظـر إىل الجانـب الجيد... 

ولكـن يك نكـون يف حـال جيـدة يجـب أن يحدث 

ذلـك يف غضـون ثالثـة أشـهر".

اإليجابيـة  النتائـج  حصيلـة  أن  رودريغـز  ويـرى 

التـي حصدها املنتخـب الكولومبي بجولتـه الودية 

جعلـت مـن املنتخـب "أكـرث نضًجا".

طريق الوصول إلى التشكيلة المثالية
بيكرمـان  خوسـيه  األرجنتينـي  املـدرب  عـاىن 

األمّريـن خـالل التصفيـات املؤهلـة لـكأس العامل 

للوصول إىل التشـكيلة التي ستشـارك يف نهائيات 

الربازيـل عـام 2014، وبعـد العديـد مـن العـرثات 

متكـن املنتخـب مـن وضـع اسـمه ضمـن أفضـل 

عـرش فـرق يف العـامل، ولكنـه بـدأ بالرتاجـع بعد 

األداء املميـز الـذي قدمـه يف الربازيـل.

متكـن املـدرب األرجنتينـي، يف سـتة أعـوام قـاد 

بهـا املنتخـب الكولومبـي، مـن إعـادة الفريق إىل 

الرتـم الهجومـي الذي ميـزه يف تسـعينيات القرن 

يف  وطنًيـا  بطـاًل  بيكرمـان  وأصبـح  املـايض، 

كولومبيـا بعـد أن قـاد منتخبهـا لتقديـم أفضل ما 

لديـه يف 2014، إذ كان مـن أمتـع الفـرق آنـذاك.

المجموعة الثامنة في نهائيات 2018.. تنوع كبير
تشـهد املجموعـة الثامنة مـن كأس العامل روسـيا 

وضعـت  إذ  تشـكيلتها،  يف  كبـريًا  تنوًعـا   ،2018

جانـب  إىل  األورويب  بولنـدا  منتخـب  القرعـة 

السـنغال القـادم من القـارة السـمراء يف مواجهة 

كولومبيـا ممثـل أمريـكا الجنوبيـة يف املجموعة، 

واليابـان القـوة القادمـة من آسـيا.

تقـارب مسـتويات الفـرق املشـاركة يف املجموعة 

جعـل أمـر التكهـن باملنتخبـات املرشـحة لتخطي 

هـذه  أن  كـام  صعبـة،  مهمـة  املجموعـات  دور 

املجموعـة هـي الوحيدة التـي ال تضـم أي منتخب 

سـبق لـه الرتبع عـىل عرش أكـرب بطولـة كروية.

قد تكـون موقعة كازان بـني البولنديني والكولومبيني 

محوريـة يف تحديد مصري املجموعة وكشـف مالمح 

املتأهلني منها إىل مراحل خروج املغلوب يف املسـابقة.

إىل  بأدائهـا  االرتقـاء  إىل  كولومبيـا  وستسـعى 

مسـتوى أكرب مـن ذلك الـذي حققتـه يف الربازيل 

2014، عندمـا وصلـت إىل دور الثامنيـة، إذ يعتمد 

قائـده خاميـس رودريغـز، ورأس  املنتخـب عـىل 

إنتاجـه  تحسـن  الـذي  فالـكاو،  رادميـل  الحربـة 

التهديفـي يف آخـر مباراتـني مع املنتخـب، ومتكن 

مـن تسـجيل هدفـني يف ليلـة الفوز عىل فرنسـا.

كولومبيا في كأس العالم
بعـد   ،1924 عـام  الكولومبـي  املنتخـب  تأسـس 

تأسـيس اتحـاد كولومبيـا لكـرة القـدم يف العـام 

ذاتـه، وبلـغ املنتخـب أفضـل تصنيـف لـه، املرتبـة 

العـارشة، يف عـام 2014، حسـب موقـع االتحـاد 

الـدويل كـرة القـدم "فيفـا".

العـامل خمـس  املنتخـب شـارك يف بطولـة كأس 

مـرات كان أولها عـام 1962، وأفضـل نتيجة وصل 

إليهـا الفريـق يف 2014  ببلوغـه مثـن النهـايئ.

وشـاركت كولومبيـا 21 مرة يف بطولـة كوبا أمريكا 

وتوجـت ببطولتها عام 2001، بعـد أداء مذهل.

خاميس وفالكو
كان املنتخـب الكولومبـي متأخـًرا بهـدف لصالـح 

الربازيـل، متصـدر الرتتيب يف التصفيـات القارية، 

العـام املـايض، ليتمكـن رادميـل فالكـو، مهاجـم 

هـدف  تسـجيل  مـن  الفرنـي،  موناكـو  نـادي 

التعـادل لصالـح أصحـاب األرض، وحصـد الفريق 

بفضلـه نقطـة مثينة جـًدا سـاعدته بالوصول إىل 

نهائيـات روسـيا.

املشـاركة  مـن  اإلصابـة  منعتـه  الـذي  فالـكاو 

إىل  بالذهـاب  يحلـم  الربازيـل  مونديـال  يف 

أدوار بعيـدة يف املونديـال املقبـل، ونقـل موقـع 

"فيفـا" عـن الالعـب قوله "سـيكون مـن الرائع 

أن أمتكـن مـن الحضـور، لقـد كافحت لسـنوات 

لذلـك". عديـدة 

وال شـك بـأن القائد خاميـس رودريغـز، الفائز 

 ،2014 بحـذاء "أديـداس" الذهبـي يف الربازيل 

سـيبذل جهًدا كبـريًا لحصـد املزيد مـن األهداف 

نجـح  وقـد  روسـيا،  يف  كولومبيـا  لصالـح 

بحصـد  ميونـخ،  لبايـرن  حالًيـا  املعـار  النجـم 

لألنديـة  العـامل  كأس  منافسـات  يف  لقبـني 

يف  مدريـد  ريـال  مـع  أوروبـا  أبطـال  ودوري 

و2017.  2016 موسـمي 

مونديال بيديا

قضايا تثير جداًل قبيل مونديال روسيا
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نبيل الشربجي

يقـول صديقـي الظريـف "أبـو عبيـدو" إن 

الفيسـبوك يسـي أكـرث مـن نصـف كيلـو 

بـزر ناعـم. فاإلنسـان الفيسـبويك يتمتـع 

وقـت  ميتلـك  أنـه  وهـي  نـادرة،  مبيـزة 

فـراغ طويـاًل، يسـتيقظ صباًحـا، وقبـل أن 

مـع  الصباحـي  القهـوة  فنجـان  يحتـي 

صـوت فريوز تـراه يفتـح الفيسـبوك لريى 

يف  ينطلـق  ثـم  رسـائل،  لديـه  كانـت  إن 

جولـة مكوكية مثـل جوالت وزيـر خارجية 

أمريكا األسـبق هـرني كيسـنجر الذي كان، 

يف سـنة 1974، يسـافر مـن تـل أبيـب إىل 

القاهـرة إىل عـامن إىل دمشـق، وبالعكس، 

القـوات  لفصـل  اتفـاق  ترتيـب  بقصـد 

يـريض إرسائيـل، وتقبل بـه الـدول العربية 

كالعـادة.  مرغمـًة، 

صفحـات  عـىل  الفيسـبويك  ويسـافر 

خاللهـا،  ورمبـا  القهـوة،  وبعـد  اآلخريـن، 

يالحـق املناسـبات االجتامعيـة، ففـي يـوم 

الجمعـة يكتـب ألصدقائه "جمعـة مباركة"، 

ويف بقيـة األيام ال يـرتك عيـد أب، أو عيد أم، 

أو عيـد شـجرة، أو عيـد ميالد أحـد أصدقائه، 

إال ويـديل بدلـوه فيـه، معتقـًدا أن التاريـخ 

سـوف يحاسـبه يف املستقبل حسـابًا عسريًا 

عـىل أي تقصـري يبـدر عنـه، فمثـاًل، لـو مل 

يحتفـل بعيد األم يف هذه السـنة سـيقول له 

"التاريـخ": بصـالة محمـد، يـا فـالن، ويدي 

عىل راسـك، والنبي كّباسـك، يف عيـد األم بـ 

21 آذار مـن سـنة 2018، ليـش مـا ترحمـت 

وعمـوم  أصدقائـك،  وأمهـات  أمـك،  عـىل 

أمهـات املسـلمني؟ وحينام رأيـَت أن صديقك 

فالنًا الفـالين غـرّي بروفايله، ووضـع إحدى 

صـوره الجديـدة بـداًل مـن القدميـة، ليش ما 

كتبـت لـه "منـور أبو فـالن الـورد"؟ 

مل ينـُج أحـد منـا، نحـن الفيسـبوكيني، يف 

عـىل  الرتحـم  مـن  السـنة  لهـذه  األم  عيـد 

والدتـه، ولكن املشـكلة الحقيقيـة تكمن يف 

عـدم العثـور عىل بوسـت واحـد مختلف عن 

البوسـتات التـي تُرِسـل الرحـامت مثـل زخ 

املطـر إىل أمهاتنـا وأمهـات املسـلمني، دون 

وجـود أي يشء فنـي أو أديب مبتكـر. 

بوسـت  عـىل  عـرثت  ذلـك،  مـع  ولكننـي، 

طريـف يرتحـم كاتبه عـىل امرأة مسـيحية 

أجنبيـة كانـت تقـدم العـون، بحنـان نادر، 

تنتظـر  أن  ودون  املنكوبـني،  ألطفالنـا 

مل  طبًعـا  شـكوًرا.  أو  جـزاء  ذلـك  مقابـل 

أقـرأ التعليقـات، ألنهـا بـدأت تنقلـب، منـذ 

وأسـئلة  فتـاوى،  إىل  األوىل،  اللحظـة 

الرتحـم  يجـوز  هـل  قبيـل:  مـن  عبقريـة 

وبعـد  يجـوز؟  ال  أم  كافـرة  امـرأة  عـىل 

أن تقـرأ قـال فـالن، وقـال عـالن، توشـك 

أن  وهـي  النتيجـة  إىل  الوصـول  عـىل 

بتلـك  نكايـة  بـال مسـاعدة  أطفالنـا  نـرتك 

الكافـرة... وأمـا صديقتـي ميسـون ملحـم 

فكتبـت، يف سـياق بوسـت عـن عيـد األم، 

أن الحـق عىل األمهـات اللـوايت خلفن هذه 

الخلفـة التعيسـة! وهي ال تعمـم، بل تقصد 

بعـض الناس الذيـن تظهر منهم اإلسـاءات 

وألوطانهـم.  لآلخريـن 

أخـريًا: موضـوع الخلفـة ذكـرين مبهرجـان 

خطـايب أقامتـه الجبهـة الوطنيـة التقدمية 

لصاحبها حافظ األسـد، ذات يـوم، يف صالة 

الباسـل بإدلـب. أحـد الخطبـاء بـدأ خطابـه 

بقولـه: يـا أحفـاد طـارق، وخالـد، وصـالح 

الديـن، وأيب العـالء املعـري... ههنـا التفـتُّ 

نحـو صديقـي القـاص تـاج الديـن املـوىس 

وسـألته: املعـري لـه أحفاد؟

فقـال يل بصوت سـمعه الحـارضون كلهم 

يتـزوج  أن  رفـض  املعـري  أصـاًل  تقريًبـا: 

حتـى مـا يطلع بـني خلفته واحـد "بهيمة" 

هذا! مثـل 

رجل "بهيمة"
من ساللة المعري

تعا تفرج
  خطيب بدلة

عنب بلدي - خاص 

اليـوم  حتـى  زال  ومـا  لينـا  والـد  اعتقـل 
حديثهـا  يف  وتتمنـى  النظـام،  سـجون  يف 
نفـس  إىل  برفقتـه  تذهـب  أن  بلـدي  لعنـب 
املـكان، رغـم مشـاركتها ألقرانها يف نشـاط 
صديـق  "مركـز  رعـاه  الـذي  الكشـافة، 
لإلغاثـة  "إحسـان  ملنظمـة  التابـع  الطفـل" 

آذار. نهايـة  والتنميـة"، 
وتقـول الطفلـة نـوارة فـرزات )12 سـنوات(، 
إنهـا اسـتطاعت اصطيـاد سـمكة مـن النهر، 
مضيفـة أنهـا شـاركت و20 طفـاًل يف العديـد 
حـل  وتضمنـت  والتدريبـات،  األنشـطة  مـن 
ألغـاز ومسـابقات ونشـاطات تعـاون، وفـق 

قائـد الفريـق هـاين سـعد الدين.
وهدف مرشوع الكشـافة إىل إتاحـة الفرصة 

أمـام كل طفـل بـأن يـؤدي واجبـه ويقـوم 
مبسـؤولياته تجـاه الفريـق الجامعـي، وفق 
تعبـري سـعد الديـن، الـذي يـرى أنـه "حقـق 
مهـام  األطفـال  قـدرات  مـن  االسـتفادة 
بالشـكل  األنشـطة  إلمتـام  ضعيفـة  كانـت 

الصحيـح".
وتنافسـت مجموعتان يف الكشـافة، بحسـب 
توسـيع  حـاول  إنـه  ويقـول  الفريـق،  قائـد 
األنشـطة لتتضمن نشـاطات عقليـة ومفيدة، 
سـد  ضفـاف  إىل  "الوصـول  أن  إىل  مشـريًا 
ولكننـا  سـبق،  فيـام  صعًبـا  كان  الرسـن 
عـىل  وحصلنـا  القصـف،  هـدوء  اسـتغللنا 

األطفـال".  أهـايل  مـن  خطيـة  موافقـات 
بـدأ مركـز "صديـق الطفـل" العمـل يف متوز 
النفـي  الدعـم  يف  أقسـاًما  ويضـم   ،2016
التـي  التعليميـة  والنشـاطات  والرتفيـه 

واملـرأة. الطفـل  تسـتهدف 
وبحسـب سـعد الدين، يسـتهدف كل شـهرين 
لجميـع  وضعـه  تخطيـط  وفـق  طفـل   600
رأسـها:  وعـىل  الشـاميل،  الريـف  مناطـق 
الهاشـمية،  املكرميـة،  تلبيسـة،  الرسـن، 
النفـي  للدعـم  غرناطـة، إىل جانـب فريـق 
االجتامعـي، ويسـتهدف األطفـال يف املناطق 

إليهـا. الوصـول  عـىل  القادريـن  غـري 
ويؤكـد قائـد الفريـق أنـه يعمل للوصـول إىل 
وغريهـا  وتريمعلـة  الكبـرية  الـدار  منطقتـي 

خـالل الفـرتة املقبلـة.
اسـتهدف املركز خالل العامـني املاضيني 7200 
طفـل، 1440 امرأة، ضمن مشـاريع للمسـنني 
وأخـرى  تعليميـة  ومشـاريع  والكشـافة 
االحتياجـات  ذوي  مـن  بعًضـا  اسـتهدفت 

الخاصـة، وفـق إدارتـه.

"لم أستطع اصطياد أي سمكة ولكني حللت لغزين خالل المسابقات"، تقول الطفلة لينا الشيخ علي 
)10 سنوات(، متحدثة عن زيارتها األولى في حياتها لمزارع الرستن والسد على ضفاف نهر العاصي 

في ريف حمص الشمالي. 

لرياضـة  الـدويل  االتحـاد  رئيـس  يفتتـح 
التايكواندو، تشـانج أون تشـوي، أكادميية 
األزرق  مخيـم  يف  تايكوانـدو  تدريـب 

األردن. يف  السـوريني  لالجئـني 
ووفـق ما ذكـرت صحيفـة “الغـد األردين” 
مـن   1 األحـد  تفتتـح،  األكادمييـة  فـإن 
نيسـان، ضمـن احتفـال رسـمي بحضـور 
الـدويل  االتحـاد  لجـان  مـن  أعضـاء 

أردنيـة. رياضيـة  وشـخصيات 
مـن  بدعـم  األكادمييـة  افتتـاح  ويـأيت 
يف  للتايكوانـدو  اإلنسـانية  املؤسسـة 
سـويرسا، وبالتعـاون مـن االتحـاد األردين 

الريـايض، ضمـن خطـة نـرش اللعبـة يف 
العـامل. حـول  اللجـوء  مخيـامت 

وعـني االتحـاد الـدويل للتايكوانـدو املدرب 
عاصـف صباح لـإلرشاف عـىل التدريب يف 

األكادميية.
العامليـة  املؤسسـة  مديـر  وقـال 
هـدف  "إن  بيـارويل،  للتايكوانـدو، 
مخيـامت  أطفـال  تحفيـز  املؤسسـة 
الالجئـني عـىل مامرسـة الرياضة بشـكل 
عـام، والتايكوانـدو بشـكل خـاص”، وفق 

األردين”. “الغـد  نقلـت  مـا 
ويضـم مخيـم األزرق ما يزيد عـىل 25 ألف 

الجـئ سـوري، وفق أرقـام مفوضيـة األمم 
املتحـدة التابعة لألمـم املتحدة.

تنظيـم  خارجـي،  بتمويـل  األردن،  وبـدأت 
يف  السـوريني  لالجئـني  الحياتيـة  األمـور 
افتتحـت  وكانـت  الحدوديـة،  مخيامتهـا 
شـباط  يف  الالجئـني،  لتشـغيل  مكتًبـا 
افتتحتـه يف  املـايض، عـىل غـرار مكتـب 

أيًضـا. الزعـرتي  مخيـم 
تسـتضيف  الرسـمية  اإلحصائيـات  ووفـق 
سـوري  الجـئ  مليـون   1.3 نحـو  األردن 
منترشيـن يف مختلف مناطـق اململكة، 650 
ألًفـا منهم مسـجلون يف مفوضية الالجئني.

على سد الرستن 

مشاريع لكشافة حمص

أكاديمية “تايكواندو” في مخيم األزرق

أطفال من ريف حمص شاركوا في نشاط كشافة قرب سد الرستن - آذار 2018 )عنب بلدي(


