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"فريسة سهلة" 
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يف العاصمة السـورية دمشـق، التـي ال تبعد 
كثـرًا عـن خطـوط املواجهـات العسـكرية، 
لقـي الطفل عـاء الديـن الفواخـري حتفه، 
لكـن ليـس عـن طريـق القصـف أو القتال، 
بل وجدتـه والدتـه الكسـندرا، مسـاء الثاين 
مـن آذار 2018، معلًقـا بحبـل مربـوط يف 
زيـارة  مـن  عودتهـا  بعـد  غرفتـه  سـقف 
إحـدى صديقاتهـا. الحًقـا أكـدت الفواخري 
أن ابنهـا الوحيـد مل يكـن يعـاين مـن مرض 
نفـي، ولكـن كانـت تاحـظ عـى سـلوكه 
ترصفـات غريبـة كميلـه لانطـواء واالبتعاد 

عـن املحيـط، والجلـوس سـاعات يف الظام 
وبيـده املوبايـل الـذي كان شـديد االلتصاق 
بـه يف كل مكان، كـا رأت يف إحـدى املرات 
عدة جـروح عى شـفتيه تـذّرع بأنـه عّضها 

عـن طريـق الخطأ.
إىل  وصـل  االصطناعـي  الـذكاء  أن  شـك  ال 
مرحلـة متقدمـة مـن التطور، وبات يسـيطر 
بـأدق  اليوميـة  الحيـاة  بشـكل كبـر عـى 
تفاصيلهـا، إال أنـه تعـدى املهـام املوكلـة له 
يف الرتفيـه وتسـهيل الحياة، بعد أن اسـتغله 

تجـار وباحثـون عـن األذى...
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التقدم باتجاه 
هذه المناطق 
يهدد بنزوح 
أكثر من 200 
ألف نسمة من 
األهالي ويزيد 
من حجم األزمة

ثماني نقاط مراقبة تثبت خريطة إدلب من الشرق

عنب بلدي - خاص 

املناطـق  ملـف  إلنهـاء  السـوري  النظـام  يتوجـه 
الخارجـة عـن سـيطرته يف الجهـة الجنوبيـة مـن 
العاصمـة دمشـق، متمثلـة بنقـاط سـيطرة فصائل 
املعارضـة، وأحيـاء ومناطـق أخـرى يسـيطر عليها 

اإلسـامية". "الدولـة  تنظيـم 
وتقـدم التنظيـم خال األيـام املاضية ليسـيطر عى 
أكـر مـن %90 مـن حـي القـدم، بعد معـارك ضد 
قـوات األسـد، عقب ضمـه الجزء الذي كانت تسـيطر 
عليـه فصائـل املعارضـة، والتـي خرجـت مبوجـب 

اتفـاق إىل الشـال السـوري، يف آذار املـايض.

النظام يحشد إلنهاء التنظيم
وسـائل إعـام النظـام السـوري تحدثـت الجمعـة، 
6 مـن نيسـان، عـن تعزيـزات وحشـود عسـكرية 
لقوات األسـد يف محيط األحياء الجنوبيـة للعاصمة، 
وتحديـًدا يف مخيـم الرمـوك وما حولـه، أي النقاط 

التـي يسـيطر عليهـا التنظيم. 
وأكـدت صحيفـة "الوطـن" املقربـة من النظـام، أن 

إنهـاء تنظيـم "الدولـة" يف املنطقة "لـن يكون وفق 
تفاهـات بل بالحسـم العسـكري فقط".

وضمـن ملـف التنظيـم، بـادل األخـر جثثًـا لقوات 
األسـد مـع معتقـات يف سـجون النظـام، وقـدرت 
مصـادر لعنـب بلدي عـدد الجثـث بأكر مـن 100، 
مشـرة إىل أن العمليـة جـرت عـى مراحـل، برعاية 

"الهـال األحمـر السـوري"، آذار املـايض.
تنقـل  التـي  العاصمـة"،  "صـوت  شـبكة  ونقلـت 
إن  قولهـا  مصـادر  عـن  وريفهـا،  دمشـق  أخبـار 
عـن  الخـروج،  بوجـوب  التنظيـم  هـددوا  الـروس 
طريـق الوسـيط الدائـم إيهـاب السـلطي، دون أي 

امللـف. يف  تطـور 
ويسـيطر التنظيـم عـى قرابـة %70 مـن مسـاحة 
مخيـم الرمـوك يف املنطقـة الجنوبيـة للعاصمـة، 
ومتركـزه يف حي الحجر األسـود )معقلـه الرئيي(، 
التضامـن  حـي  مـن  وقسـم  العسـايل  ومنطقـة 

الدمشـقي.

مفاوضات بين روسيا والمعارضة
ال جديـد حتـى السـبت 7 مـن نيسـان بخصـوص 

املنطقـة، إذ تسـتمر املفاوضـات بني ممثـي فصائل 
عسـكرية معارضـة وروسـيا، لحسـم امللـف، بينـا 
يحشـد النظـام السـوري ضـد التنظيـم، وفـق مـا 
قالـت مصـادر مطلعـة مـن جنـويب دمشـق لعنب 

. ي بلد
النظـام  مـن  مقربـة  إعـام  وسـائل  وتحدثـت 
يلـدا  بلـدات  السـوري، عـن توجـه إلنهـاء ملـف 
عليهـا  تسـيطر  التـي  سـحم،  وبيـت  وببيـا 
املعارضـة، إىل جانـب النقـاط التي يسـيطر عليها 

منفصـل. كملـف  التنظيـم 
ورفـض أهايل األحيـاء الخاضعة لسـيطرة املعارضة 
 ،2017 الخـروج مـن املنطقـة، يف كانـون الثـاين 

وتجـّى ذلـك مبظاهـرات متكـررة حينها.
ونقلـت مواقـع مواليـة للنظام عـن مصـادر قولها، 
إن "األمـور تتجـه بقوة نحو إبـرام اتفـاق مصالحة 
يف البلـدات"، الفتـة إىل أن "أغلبيـة املسـلحني بدأوا 
بالرتاجـع عن تعنتهم بعد سـيطرة الجيش السـوري 

عـى الغوطـة الرشقية".
مصـادر عنـب بلدي قالـت إنه مـن املرجـح أن يتفق 
خـال األيـام املقبلـة عـى الخـروج، وربطـت األمر 

بانتهـاء ملـف دومـا يف الغوطـة، والتـي بقيت بعد 
تهجـر اآلالف مـن القطـاع األوسـط وحرسـتا إىل 

السوري. الشـال 
اليومـني  خـال  جـرى  مـا  املصـادر  ورشحـت 
املاضيـني، متحدثـة عـن اجتـاع ملمثلني عـن بعض 
الفصائـل مع جـراالت روس ملرتني، طـرح خالها 
أمـر الخروج إىل الشـال أو "مصالحـة"، بينا هدد 

الـروس بالعمليـات العسـكرية.
طلبـوا  الفصائـل  ممثـي  أن  إىل  املصـادر  ولفتـت 
مهلـة للتشـاور مـع وجهـاء املنطقـة، متحدثـة عن 
إعـام ضبـاط مـن النظـام للممثلـني بشـأن تأجيل 
البـت مبوضـوع املنطقة، إىل مـا بعد "إنهـاء تنظيم 

الدولـة".
ويعيـش أهايل البلـدات التي تسـيطر عليها الفصائل 
هدنـة مـع قـوات األسـد، منـذ سـنوات، وخـرت 
"هيئة تحرير الشـام" نصف مسـاحة سـيطرتها يف 
املنطقـة، مبوجب تراجعهـا لصالح تنظيـم "الدولة" 
يف شـباط املـايض، ومـا زال مقاتلوهـا ينتـرشون 
يف سـاحة الريجـة والكتـل السـكنية املحيطـة فيها 

وصـواًل إىل جـادة عـني غزال. 

النظام والروس يتوجهان إلنهاء ملف جنوبي دمشق 

خريطة توزع نقاط المراقبة للجيش للتركي بمحافظة إدلب )عنب بلدي (

عنب بلدي - خاص

املتفـق  الخطـوات  تركيـا  اسـتكملت 
األخـر  "أسـتانة"  اتفـاق  يف  عليهـا 
بتثبيـت نقـاط مراقبة يف إدلـب وريف 
مثـان،  اليـوم  حتـى  بلغـت  حـاة، 
وتركـزت عـى كامـل الرشيـط الرشقي 
للمنطقـة، والذي ميكن اعتباره مسـتقًرا 
مـن ناحيـة األعـال العسـكرية، لتبقى 
بالتفاهـات  مرهونـة  الغربيـة  الجهـة 
املقبلـة، وكانت آخـر تبعاتهـا قمة أنقرة 
وروسـيا  تركيـا  زعـاء  جمعـت  التـي 

وإيـران.

يرتبـط الحديـث عـن الرشيـط الغريب 
إلدلـب مـع معلومـات أفـادت بتطورات 
عسـكرية قد تشـهدها يف األيام املقبلة، 
ارتباطهـا  مراقبـون  رجـح  وبينـا 
بقوات األسـد وروسـيا، عزتهـا مصادر 

إىل فصائـل املعارضـة التـي تنـوي بدء 
الاذقية. ريـف  باتجـاه  معركـة 

الغارات  النقـاط تسـتمر  ورغم انتشـار 
الـرويس،  الطـران  قبـل  الجويـة مـن 
وطالـت بشـكل أسـايس جنـويب إدلب 
للرشيـط  املحاذيـة  الغربيـة  واملناطـق 
يطـرح  مـا  تركيـا،  مـع  الحـدودي 
كبـح  إمكانيـة  مـدى  عـن  تسـاؤالت 
خـال  مـن  وروسـيا  األسـد  مسـاعي 

املنطقـة. ضـم  الـذي  االتفـاق 

إدلب تستقر من الشرق
شـهدها  التـي  التطـورات  آخـر  يف 
الشـال السـوري، ثبتـت تركيـا النقطة 
الثامنـة يف مدينة مورك، شـايل حاة 
مـرة  كأول  بهـا،  املحيطـة  واملناطـق 
منـذ دخـول إدلـب يف دائـرة الحديـث 

الـرويس. الـرتيك- 
عـى  توزعـت  نقـاط  سـبع  وسـبقتها 

عنـدان بريـف حلـب الشـايل، وثـاث 
نقـاط يف ريف حلـب الغـريب، ونقطة 
املحافظـة،  جنـويب  العيـس  تلـة  يف 
باإلضافـة إىل نقطتني يف تـل الطوقان 
ومحيـط معـرة النعـان رشقـي إدلب.

النقطـة  نـرش  ميـز  مـا  أبـرز  ولعـل 
جـاءت  أنهـا  حـاة  شـايل  الثامنـة 
بعـد يومني مـن اجتـاع رؤسـاء تركيا 
وبحثـوا  أنقـرة،  يف  وإيـران  وروسـيا 
بامللـف  الخاصـة  التطـورات  فيهـا 
يف  السـر  عـى  وأكـدوا  السـوري، 

"أسـتانة". محادثـات 
وكانـت أنقـرة وموسـكو اتفقتـا نهايـة 
كانـون الثـاين املـايض، عـى تريـع 
يف  الرابعـة  املراقبـة  نقطـة  إنشـاء 
محافظـة إدلـب، ضمن اتفـاق "تخفيف 
التوتـر" الـذي وقـع يف ترشيـن األول 

.2017
ومـع دخول الوفـود الرتكية السـتطاع 

قـرى  شـهدت  تثبيتهـا،  قبـل  النقـاط 
وبلدات شـايل حاة مظاهرات شـعبية 
طالبـت الجيـش الـرتيك بالدخـول إىل 
املنطقـة، سـعيًا ملنـع أي عمل عسـكري 

مـن قبل قـوات األسـد وروسـيا.
حـاة  محافظـة  مجلـس  دعـا  كـا 
السـورية  للحكومـة  التابـع  "الحـرة"، 
املؤقتـة، أنقـرة لنـرش نقـاط مراقبة يف 

املحافظـة.
بـرازي،  نافـع  املجلـس،  وقـال رئيـس 
لعنـب بلـدي، إن الطلـب يـأيت يف ظل 
قـوات  قبـل  مـن  األخـرة  التهديـدات 
حـاة  ريـف  ملناطـق  وروسـيا  األسـد 
الحمـوي  والريـف  خاصـة  الغـريب 

عامـة.
ولفـت بـرازي إىل أن "التقـدم باتجـاه 
أكـر  بنـزوح  يهـدد  املناطـق  هـذه 
األهـايل  مـن  نسـمة  ألـف   200 مـن 
ويزيـد مـن حجـم األزمـة، خاصـة بعد 
اسـتقبالنا ملهجـري الغوطـة"، معتـرًا 
التقـدم  مينـع  الـرتيك  "االنتشـار  أن 
ويحقـق  مسـتقرة  املناطـق  ويجعـل 

األمـان".

معركة قد تحرك الخريطة من الغرب
الثامنـة،  النقطـة  نـرش  مـع  بالتزامـن 
علمـت عنب بلـدي أن فصائل عسـكرية 
معارضـة تجهـز لعمـل عسـكري ضـد 
لها  املسـاندة  قوات األسـد وامليليشـيات 

يف ريـف الاذقيـة.
مـن   7 يف  متطابقـة  مصـادر  وقالـت 
الفصائـل  معظـم  إن  الحـايل  نيسـان 
تسـتعد  إدلـب  محافظـة  يف  العاملـة 
للسـيطرة  تـريك  بدعـم  معركـة  لبـدء 
يف  والرتكـان  األكـراد  جبـي  عـى 

الاذقيـة. ريـف 
وأضافـت املصـادر أن الهجـوم املرتقب 
الروسـية-  بالتفاهـات  يتعلـق  قـد 
خـال  دارت  التـي  األخـرة،  الرتكيـة 
االجتـاع األخـر بـني الرئيـس الرتيك 
والـرويس  أردوغـان  طيـب  رجـب 
حسـن  واإليـراين  بوتـني  فادميـر 

روحـاين.
"ينـي  صحيفـة  نرشتـه  تقريـر  ويف 
 ،2017 أيلـول  يف  الرتكيـة،  شـفق" 
قالـت إن تركيـا بالتعـاون مـع فصائـل 
املنطقـة  سـتدخل  الحـر"  "الجيـش 
الغربيـة مـن مدينـة إدلـب، املطلة عى 
 35 عمـق  عـى  وذلـك  هاتـاي،  واليـة 

كيلومـرتًا.  130 وطـول  كيلومـرتًا، 
مـن  سـتدخل  القـوات  أن  وأوضحـت 
عـزة،  ودارة  الشـغور  جـر  خـال 

التـي  املنطقـة  أن مسـاحة  مشـرًة إىل 
الرتكيـة  القـوات  عليهـا  ستسـيطر 
و"الجيـش الحـر" سـتبلغ مـا يقـارب 

مربـع. مـرت  كيلـو  آالف  خمسـة 
العمليـة  أن  ولفتـت "ينـي شـفق" إىل 
منطقتـني  عـى  السـيطرة  تسـتهدف 
مـن  املمتـدة  املناطـق  بارزتـني ضمـن 
الرتكـان  إىل جبـال  عفريـن، وصـواًل 

الاذقيـة. يف 
يف  العسـكري  املستشـار  واسـتبعد 
"الجيـش الحـر"، إبراهيـم اإلدلبي، بدء 
السـاحل،  عمـل عسـكري عـى جبهـة 
الدوليـة  التفاهـات  تنفيـه  مـا  وهـو 

الحاليـة.
إشـاعات  بلـدي وجـود  لعنـب  وأكـد 
قـال  لكنـه  املعركـة،  عـن  وأحاديـث 
بسـبب  إمكانيـة  لهـا  يوجـد  "ال 
يف  يرانيـة  وإ روسـية  قـوات  وجـود 
قـوات  جانـب  إىل  السـاحل  منطقـة 

األسـد".

وبحسـب اإلدلبـي، ثبتـت تركيـا نقطـة 
املراقبـة الثامنـة لهـا صبـاح اليـوم يف 
شـايل  مـورك  مبدينـة  الصـوان  تـل 
حـاة، ووصولهـم لهـذه املنطقـة يضع 
منطقـة جبـل األربعـني وخـان السـبل 

ورساقـب ضمـن اإلطـار الـرتيك.
وامليليشـيات  األسـد  قـوات  وتسـيطر 
مـن  واسـعة  مسـاحات  عـى  الرديفـة 
وتقدمـت  الشـايل،  الاذقيـة  ريـف 
2016 يف جبـي الرتكان  منـذ مطلـع 
مـن  عـدد  عـى  وسـيطرت  واألكـراد، 
سـلمى  أهمهـا  االسـرتاتيجية  البلـدات 

وربيعـة.  وكنسـبا 

إدلب

ريف حماة

تركيا

الالذقية
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عنصر من تنظيم الدولة اإلسالمية  خالل المواجهات العسكرية في دير الزور - تشرين األول 2018 )أعماق(

طفل مصاب بغاز سام في مدينة دوما بريف دمشق - 7 نيسان 2018 )تنسيقية دوما - فيس بوك(

عنب بلدي - خاص

وبـررت وسـائل اإلعـام الرسـمية القصف 

بـأن “جيـش اإلسـام” عرقـل اتفـاق دوما، 

و”قصـف املدنيـني املوجوديـن عـى معر 

مخيـم الوافدين ويف ضاحية األسـد، ورفض 

املختطفني”. إخـراج 

الغازات تدفن الضحايا في مالجئهم
ويف هجـوم جديد بغاز سـام، السـبت 7 من 

نيسـان، قتـل 75 شـخًصا وأصيـب املئـات، 

بحسـب ما أفـاد مركـز الغوطـة اإلعامي.

وقالـت مديريـة "الدفاع املدين" يف دمشـق 

وريفهـا إن مـا يزيد عـن ألف مـدين، بينهم 

نسـاء وأطفـال، أصيبـوا بحـاالت اختنـاق 

جـراء اسـتهداف األحيـاء السـكنية يف دوما 

بغـازات سـامة، مل تحـدد هويتها.

وبحسـب املنظمـة، فـإن عوائل كاملـة قتلت 

خنًقـا يف األقبيـة، موضحة أن مصـدر الغاز 

حاويـة ألقتها طائـرات تابعة لقوات األسـد.

وبحسـب مصـادر طبيـة يف الغوطـة، فإن 

األعـراض الظاهـرة عـى الضحايـا تشـابه 

أعـراض مجـزرة الكيـاوي، يف آب 2013.

بدورهـا، وصفـت وكالـة األنبـاء الرسـمية 

)سـانا(، اسـتهداف دومـا بــ "املرحيـة 

إلنقـاذ اإلرهابيني" فيها، ونقلـت عن مصدر 

رسـمي قوله إن "إرهابيي جيش اإلسـام يف 

حالـة انهيـار، وأذرعهـم اإلعامية تسـتعيد 

فـركات الكيـاوي يف محاولـة مكشـوفة 

وفاشـلة لعرقلـة تقـدم الجيش".

ويضـاف إىل ضحايـا هجوم الغـاز 47 مدنيًا 

قتلـوا يومي السـبت والجمعة، بعد اسـتئناف 

قوات األسـد غاراتها وهجومهـا الري القتحام 

املدينة مـن الجهتني الغربية والشـالية.

بالتزامـن مع ذلك، قتل سـبعة أشـخاص عى 

األقـل وأصيـب 40 آخرون بقصـف صاروخي 

اسـتهدف دمشـق، قالـت وسـائل اإلعـام إن 

مصـدر القصف “مسـلحو جيش اإلسـام”.

لكـن املتحـدث الرسـمي باسـم هيئـة أركان 

الفصيـل، حمـزة برقـدار، نفـى اسـتهداف 

العاصمـة دمشـق وأحيائها، ووجـه اتهامات 

إىل قـوات األسـد بالقصـف “يف إطار ترير 

الحملة الوحشـية عى مدينـة دوما بالغوطة 

النـار  الرشقيـة”، وخرقهـا لوقـف إطـاق 

املتفـق عليـه يف املفاوضات.

النظـام السـوري هـدد الفصيـل املسـيطر 

عـى آخـر معاقـل املعارضـة يف الغوطـة 

الرشقية بــ “الحسـم العسـكري” يف حال 

رفضـه إلخـراج املخطوفـني.

أن  الرسـمي  السـوري  التلفزيـون  وذكـر 

“القـرار بـات واضًحا لـدى قيـادة العمليات 

إخـراج  إمـا  الغوطـة،  يف  العسـكرية 

املختطفـني بالكامل أو الحسـم بشـكل كامل 

دومـا”. يف  اإلرهابيـني  مقـرات  وسـحق 

مفاوضات غامضة
إلى طريق مسدود

روسـيا  بـني  املفاوضـات  الغمـوض  يلـف 

وفصيـل “جيـش اإلسـام” إذ يتكتـم األخر 

عى ما يحـدث عى طاولـة املفاوضات، وفيا 

بـدا أنـه تطبيق لبنـود اتفـاق بـني الجانبني، 

النظـام السـوري مخطوفـني كانـوا  تسـلم 

محتجزين لـدى الفصيل، األربعـاء 4 من آذار.

وقالـت وكالـة “سـانا” الرسـمية إن االتفاق 

يقـي بخروج “جيش اإلسـام” مـن دوما 

إىل مدينـة جرابلس شـايل حلب، وتسـوية 

أوضـاع املتبقـني، وينـص عى عـودة كامل 

مؤسسـات الدولـة إىل املدينة.

لكـن رئيـس املكتـب السـيايس الخارجـي 

يف الفصيـل، محمـد علـوش، نفـى التوصل 

التفـاق مـع روسـيا بشـأن دومـا، مؤكـًدا 

لعنـب بلـدي أنـه “يجـري تنفيـذ خطـوة 

إخـاء الحـاالت اإلنسـانية، وهـذه الخطـوة 

فقـط”، دون ذكـر تفاصيـل أخـرى.

فيـا قالـت مصادر لعنـب بلـدي إن الجانب 

“جيـش  لــ  مقرتحـه  أوصـل  الـرويس 

اإلسـام”، الجمعـة، عـى لسـان الكولونيل 

ألكسـاندر زورين، الذي قـاد املفاوضات مع 

فصيـل “فيلق الرحمن” يف القطاع األوسـط 

مـن الغوطـة، وتقـي مقرتحـات الجانب 

مبـدة  الثقيـل،  السـاح  بتسـليم  الـرويس 

ال تتجـاوز ثاثـة أيـام، للنظـام السـوري، 

مـع ضـان روسـيا عـدم اسـتخدام النظام 

الفصيـل  يسـلم  كـا  الحـريب،  الطـران 

سـاحه الخفيـف خال أسـبوع مـع ضان 

خـروج قـوات األسـد مـن املنطقة.

املقـرتح بتسـوية وضـع كل  كـا يقـي 

مـن سـلم سـاحه، وتقديـم طلـب للتطوع 

يف الرشطـة، عـى أن يتـم تشـكيل الرشطة 

خـال أسـبوعني.

 ثـم يتلقـى التشـكيل الدعم من روسـيا لقتال 

تنظيـم “الدولة اإلسـامية” )داعش( و”جبهة 

النرصة”، إضافًة إىل انتشـار الرشطة الروسية 

عى الحواجـز يف املنطقة.

وتتكفـل لجنة تابعـة ملحافظة ريف دمشـق 

بحـل جميـع املشـاكل العالقة عـى الصعيد 

املدنيـون  ويسـوي  املدينـة،  يف  اإلداري 

تأجيـل  عـى  حصولهـم  مـع  أوضاعهـم 

التحـاق ملـن هـم يف سـن “خدمـة العلم”، 

مـع ضـان روسـيا عـدم تدخـل الجيـش 

يف  السـوري  للنظـام  التابعـة  واملخابـرات 

املختطفـني. شـؤونها بـرشط تحريـر 

وبحسـب املصـدر أعطـى الجانـب الرويس 

الفصيـل مهلـة حتـى السـاعة الثامنـة مـن 

يـوم الجمعـة 6 من نيسـان.

رد  مـن  التأكـد  بلـدي  لعنـب  يتسـن  ومل 

“جيـش اإلسـام” عـى املقـرتح الـرويس، 

إال أن علـوش قـال يف لقاء تلفزيـوين، عى 

قناة الحـدث، الجمعة، إن “الجيـش” ال يريد 

إغـاق بـاب املفاوضات مع روسـيا للوصول 

إىل تسـوية سـلمية حـول مدينـة دومـا"، 

مضيًفـا “نحـن ندافع عن أنفسـنا ومـا زلنا 

ندعـو للجلـوس عـى طاولـة املفاوضـات 

حتـى نصـل إىل حل منطقـي عـادل يؤدي 

إىل حقـن دمـاء املدنيـني”.

دوما.. الكيماوي أو التماهي مع الروس
بعد هدنة دامت عشرة أيام في مدينة دوما، آخر معاقل 

المعارضة في الغوطة الشرقية، استأنفت قوات األسد 
وحليفتها روسيا قصف المدينة بالطيران الحربي، مستخدمة 

الغاز السام مجدًدا، وسط أنباء عن وصول المفاوضات 
بشأن مصير المدينة  إلى طريق مسدود.

 عنب بلدي - خاص 

يعـود تنظيـم "الدولـة اإلسـامية" إىل الباديـة 

مفاجـئ  هجـوم  ضمـن  جديـد،  مـن  السـورية 

بـدأه عـى مواقـع قـوات األسـد، وسـيطر خاله 

عـى نقـاط "اسـرتاتيجية" وضعته عـى الجهة 

الجنوبيـة ملدينـة القريتـني رشقي حمص، وسـط 

تسـاؤالت عـن هدفه، سـواء االسـتمرار يف التقدم 

باتجـاه القلمـون الرشقي أو الرتاجـع إىل مواقعه 

عـى  لاسـتياء  "مباغتـة"  كعمليـة  السـابقة 

فقط. السـاح 

شـهدته  انسـحاب  بعـد  التنظيـم  تقـدم  وجـاء 

جبهاتـه منـذ قرابـة عـام، عـى خلفيـة معركـة 

بدأتهـا فصائـل املعارضـة العاملـة يف املنطقـة، 

متكنـت خالهـا مـن طـرده إىل النقـاط الواقعة 

ضمـن الحـدود اإلداريـة ملحافظـة ديـر الـزور.

وتشـمل الباديـة مناطـق واسـعة متتـد مـن رشق 

السـويداء وريـف دمشـق الجنـويب وريف حمص 

وحـاة، وصـواًل إىل املنطقة الرشقية )ديـر الزور(، 

حدتـه  زادت  روسـيًا،  أمريكيًـا  رصاًعـا  وتشـهد 

ترصيحات موسكو الرسـمية، التي اتهمت واشنطن 

بالتجهيز لرضب النظام واسـتهداف قواته بأسـلحة 

ثقيلـة وطائـرات وصواريـخ "كروز".

أربع مناطق دون قتال
تقـدم التنظيـم جـاء مسـاء السـبت 7 من نيسـان، 

وقالـت مصادر إعاميـة من مدينـة القريتني لعنب 

بلدي إنه سـيطر عى منطقتي السـبع بيار وحاجز 

ظاظـا يف البادية الشـامية، باإلضافـة إىل برئ الغاز 

الواقـع جنوب مدينـة القريتني.

وأضافـت املصـادر أن التقـدم جاء بعد انسـحاب 

قوات األسـد مـن موقعهـا دون أي قتال، مشـرًة 

منطقـة  إىل  الوصـول  يحـاول  التنظيـم  أن  إىل 

املحسـة رشقـي القريتـني، والتـي انسـحب منها 

يف آذار العـام املـايض.

وبالعـودة إىل األشـهر األوىل من 2017، سـيطرت 

فصائـل "الجيـش الحر" عـى مناطق واسـعة من 

نفـوذ التنظيـم، أبرزهـا "بـرئ األفاعـي" و"جبـال 

الظبعـة" وجبـل "الزبيـدي"  األفاعـي" و"جبـل 

وجبـل "النقب"، إىل جانـب مناطق "رسية البحوث 

العلميـة"، سـد "أبـو ريشـة"، "حاجـز املكحول"، 

"حاجز ظاظا"، منطقة "السـبع بيـار" يف األرياف 

الرشقيـة ملحافظـات دمشـق وحمص والسـويداء.

لكـن جبهاتهـا شـهدت تراجًعـا كبـرًا يف أواخر 

2017 لصالح قوات األسـد وامليليشـيات اإليرانية، 

لتنحـرص يف محيـط قاعـدة التنـف الحدوديـة، 

ومـدن القلمـون الرشقي.

ومل يعلّـق التنظيـم عـى توسـعه يف البادية، كا 

مل يصـدر أي بيـان مـن قبـل قـوات األسـد حول 

انسـحابها مـن املنطقة.

تقـدم  امليدانيـة  السـيطرة  خريطـة  وبحسـب 

التنظيـم مـن الجيـب الـذي يسـيطر عليـه غريب 

مدينـة البوكال، وبلغ طول املسـافة التي سـيطر 

عليهـا قرابـة 160 كيلومـرتًا.

ويقـع حاجـز ظاظا الـذي سـيطر عليـه التنظيم 

عـى مثلـث تدمر، وتـأيت أهميته كونـه خط دفاع 

أول عـن مطـار السـني مـن جهـة، كـا يشـكل 

خطـرًا عـى فصائل "الجيـش الحـر" العاملة يف 

قاعـدة التنـف ومنطقـة 55 كيلومرتًا.

بينـا تطـل منطقـة السـبع بيـار عـى مطـار 

السـني والضمـر وعـى أوتوسـرتاد بغـداد وأبو 

الشـامات، وتربط ريف السـويداء بريفي دمشـق 

الرشقي. وحمـص 

ماذا يريد التنظيم؟
مـن  انسـحابه  بعـد  "الدولـة"  تنظيـم  شـن 

مواقـع  عـى  هجـات  عـدة  البوكـال  مدينـة 

قـوات األسـد يف محيـط دير الـزور وصـواًل إىل 

الباديـة الشـامية، وأعلـن يف األيـام املاضية مقتل 

العـرشات مـن قـوات األسـد يف محيـط املحطـة 

الثانيـة.

ويتزامـن تحـرك التنظيـم مـع تهديـدات وجهتها 

العاملـة يف  قـوات األسـد للفصائـل العسـكرية 

أو  املنطقـة  باالنسـحاب مـن  الرشقـي  القلمـون 

البقـاء فيها وتسـليم السـاح والقبول بالتسـوية.

كـا تـأيت بعـد معلومـات حصلـت عليهـا عنب 

بلـدي، آذار املـايض، عن نيـة الفصائـل املدعومة 

أمريكيًـا يف الباديـة، بـدء عمل عسـكري واسـع 

بهدف السـيطرة عى مسـاحات تصـل إىل حدود 

محافظـة ديـر الزور.

وبحسـب املحلـل العسـكري، العميد الطيـار حاتم 

الـراوي، فـإن منطقـة الباديـة عبارة عـن جغرافية 

منبسـطة واضحـة املعـامل خاليـة مـن التضاريس 

تسـاعد عى التخفـي، مؤكًدا أن أي طرف عسـكري 

ال ميكنـه التحرك فيهـا إال بوجود الطـران، ويرتبط 

ذلك بوجـود طـرف إقليمـي وراء تقدمه.

تنظيـم  تحـرك  إن  بلـدي  لعنـب  الـراوي  وقـال 

"الدولـة" يـأيت خدمـة ألمريـكا، التـي أطبقـت 

أن  بعـد  داخـل سـوريا  الحصـار عـى روسـيا 

الحـدود  مـن  واسـعة  مسـاحة  عـى  سـيطرت 

السـورية مـع العـراق واألردن وجـزء مـن تركيا.

وال يسـتبعد املحلـل العسـكري أن يكـون تحرك 

التنظيـم يف املنطقـة يك تجـد أمريـكا ذريعـة 

القلمـون الرشقـي،  التنـف مـع  لربـط منطقـة 

يف  عنهـا  الحديـث  دار  التـي  العمليـة  ضمـن 

األيـام املاضيـة.

تنظيم "الدولة" يشعل البادية بعد عام من االنسحاب
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إدلب - طارق أبو زياد  

بعـد سـيطرة قـوات األسـد عـى منطقـة 

وتهجـر  إدلـب  يف  الحجـاز  سـكة  رشق 

خـرت  الحـايل،  العـام  مطلـع  أهلهـا، 

املناطـق  يف  املـوايش  خـزان  املعارضـة 

الخاضعـة لسـيطرتها، مـا قـد يؤثـر عـى 

املنطقـة. يف  الحيوانيـة  الـروة 

يعمـل أغلـب أهـايل رشق السـكة برتبيـة 

لألسـواق،  األول  املصـدر  وكانـت  األغنـام، 

وبعـد العمليات العسـكرية األخرة تقلصت 

مسـاحة املراعـي وبـدأت األمـراض تاحق 

املـوايش إىل املناطـق التـي سـيقت إليهـا، 

مـع صعوبـة الحصـول عـى األعاف.

مشروع لدعم الثروة الحيوانية
الدكتـور البيطري هشـام صـوراين يرشف 

عـى مـرشوع لدعـم الـروة الحيوانية يف 

النعـان،  معـرة  املحـي مبدينـة  املجلـس 

يوضـح لعنـب بلـدي أن "الريـف الرشقـي 

تعـرض  الـذي  النعـان،  معـرة  ملدينـة 

سـكانه للنزوح، هـو الخـزان الوحيد للروة 

الحيوانيـة يف محافظة إدلـب عموًما، وعند 

قـدوم املهجريـن إىل معـرة النعـان، التي 

تقـل فيهـا املراعـي، لوحظ انخفـاض كبر 

يف سـعر اللحـوم، ما يعنـي أن أغلب الرعاة 

يبيعـون القطعـان بأسـعار زهيـدة، لعـدم 

قدرتهـم عـى تغذيتهـا وحاجتهـم للال".

ورصـد املجلـس املحـي عـدة حـاالت لبيع 

إنـاث وذبحهـا وهـي حامـل، األمـر الـذي 

ينـذر بخطـر تراجـع عـدد املـوايش ورمبا 

ندرتهـا إذا اسـتمرت الظاهـرة.

وبعد تواصـل املجلس مع عـدد من الجهات 

الداعمـة اسـتجابت منظمـة "SRM"، لدعم 

مـرشوع مـن ثاثـة مراحـل: هـي توزيـع 

مبعـدل90   شـهرين  ملـدة  تكفـي  أعـاف 

كيلوغـرام علـف لـكل رأس غنـم، وبعدهـا 

للتسـمم وجـرب "اإليفرمكتـني"  لقاحـات 

عيـادة  إنشـاء  إىل  باإلضافـة  الهولنـدي، 

متنقلـة ملعالجـة الحـاالت املرضيـة.

واسـتمر تنفيذ املـرشوع 12 يوًمـا، ويعتر 

بحسـب  للمشـكلة،  رسيعـة  اسـتجابة 

صـوراين. الدكتـور 

وأشـار الدكتور إىل أن أغلـب األمراض التي 

تعـاين منها املاشـية هـي التسـمم الغذايئ 

الرعـي يف مـراٍع غـر  والديـدان، بسـبب 

صحية، ورمبـا أراض زراعية تتم سـقايتها 

عن طريـق ميـاه الـرصف الصحي.

عشرة آالف رأس غنم نصفها
 حاالت إسعافية

اقتـرصت اإلحصائيـات التي نفذهـا املجلس 

عـى الطبقة الفقـرة من املربـني، وخاصة 

الذيـن ال ميلكـون آليات لنقل األعـاف التي 

كانـت بحوزتهـم، وأحيص خـال املرشوع 

عـرشة آالف رأس غنـم، أسـعف منها 6470 

رأًسا.

الحـاج غازي أحمـد العي، أحد املسـتفيدين 

مـن املـرشوع، نـزح عـن قريتـه سـنجار 

كانـون  مطلـع  الرشقـي،  إدلـب  بريـف 

لقصـف  تعرضهـا  بعـد  املـايض،  الثـاين 

كثيـف من قبـل الطـران الـرويس، ويقول 

"قررنـا الهرب مـن منازلنـا إىل أماكن أكر 

أمًنـا، تاركـني خلفنـا كل ما منلـك من مؤن 

وممتلـكات، نسـعى للنجـاة بأرواحنـا أنـا 

معـرة  إىل  متجهـني  وأغنامـي،  وعائلتـي 

النعـان".

اضطـر العي لبيع عـدد من األغنـام ليؤمن 

األعـاف لبقيـة القطيع وليؤمـن مصاريف 

الحيـاة، وبعـد مسـاندته مـن قبـل لجنـة 

املجلـس املحـي يقول "أنسـانا الدعـم، ولو 

مرحليًا، شـبح خسـارة القطيـع الذي يعتر 

املصـدر الرئيـي لحياتنا".

تخبط أسعار اللحوم 
عبـد الخالـق الصالـح بائـع لحـوم يعـاين 

مـن تبعات كـرة العـرض أمـام الطلب يف 

األسـواق، ويقـول لعنـب بلـدي إن أسـعار 

كيلـو  سـعر  وتراجـع  انخفضـت  اللحـوم 

الخـروف مـن 2500 إىل 1600 لـرة يف 

بدايـة األمـر، مـع اإلشـارة إىل حـاالت بيع 

بأقـل من هـذا السـعر.

ويوضـح الصالـح أن قطعـان كاملـة بيعت 

مقابل مـأوى أو سـيارة، كا اسـتغل تجار 

مـريب األغنـام، معترين أنهـا فرصة لرشاء 

مـوايش بأسـعار أقـل مـا يقـال عنهـا أنها 

مجحفـة بحـق البائع.

اليـوم،  توازنـه  إىل  السـوق عـاد  لكـن 

شـيئًا  املربـني  بعـض  اسـتعادة  بعـد 

االسـتقرار. مـن 

"محلي معرة النعمان يقدم مشروع لدعمها"

خسارة شرق السكة يهدد ثروة إدلب الحيوانية

سيطرت قوات األسد عىل 

380 قرية وبلدة رشق سكة 

الحجاز، بعد حملة عسكرية 

ضخمة.

وانتهت العمليات بسيطرة 

األسد عىل مطار أبو 

الظهور العسكري، يف 21 

من كانون الثاين 2018، 

ليعود الهدوء إىل املنطقة 

التي نرشت بها نقاط 

مراقبة تركية، حسب اتفاق 

أستانة لـ "تخفيف التوتر".

رعي الغنم في قرية كفرموس بريف إدلب الجنوبي - 5 نيسان 2018 )عنب بلدي(

ريف حماة - إياد عبد الجواد

منـذ بدايـة الحمـات العسـكرية عـى قرى سـهل 

النظـام  وضـع  الغـريب،  حـاة  بريـف  الغـاب 

السـوري أهـم نقـاط متركـزه عـى جسـور نهـر 

العـايص.

ومتركـزت قـوات األسـد عـى جـر املهـد الواقـع 

غرب مدينة السـقلبية، وسـيطرت ناريًـا عى أربعة 

جسـور واقعـة ضمـن املناطـق الخاضعة لسـيطرة 

املعارضـة يف سـهل الغـاب، وهـي عـى أطـراف 

قـرى التوينـة والرشيعـة والحويـز وجـر بيـت 

لراس. ا

أهمية جسور العاصي
تـأيت أهميـة الجسـور كونهـا صلـة الوصـل بـني 

الزراعـة  إىل  معظمهـم  تحـول  الذيـن  السـكان، 

الزراعيـة  أراضيهـم  وبـني  املـوايش،  وتربيـة 

ومراعيهـم، مـا جعل االعتـاد عليها أمـرًا ال بد منه.

عبد املعني املرصي، القيادي يف "الجيش الحر"، قال 

لعنب بلدي إن هذه الجسور تقع بالقرب من مناطق 

قواته  مراكز  عن  يبعد  ما  ومنها  النظام،  سيطرة 

كيلومرتًا واحًدا.

لذلـك عمـد النظـام إىل قصـف الجسـور، وقنـص 

املدنيـني العابرين عليهـا، وخاصـة املزارعني، ويف 

حـال دمـر النظـام هـذه الجسـور يفصـل املناطق 

املواليـة لـه عـن املناطـق املعارضة.

100 ألف نسمة مهددون
 بالهجرة الجماعية

سـامر  الحـرة،  حـاة  محافظـة  مجلـس  عضـو 

السـطوف، قـال إنـه مـع بدايـة الثـورة ازداد فقر 

أسـواق  %80 عـى  بنسـبة  السـكان، العتادهـم 

ترصيـف املنتجـات الزراعيـة والحيوانيـة، التـي مل 

تعـد نشـطة كـا كانـت يف السـابق.

ويوشـك السـكان عـى مواجهة كارثة برشية بسـبب 

الفقـر، مـا قـد يضطرهـم إىل هجـرة جاعيـة مـن 

القسـم الرشقي يف سـهل الغاب، بسـبب اسـتهداف 

النظـام املتكـرر للجسـور االسـرتاتيجية يف املنطقة.

محصـور  الحملـة  هـذه  مـن  النهـايئ  والهـدف 

بخياريـن، إمـا فصل املناطـق املعارضة عـن املوالية 

كا سـبق الذكـر، أو إفقـار معارضيـه وتهجرهم، 

وفـق رأي السـطوف.

فيـا اعتـر املـرصي أن اسـتهداف جسـور مثـل 

ناجـم  الـراس،  بيـت  والرشيعـة وجـر  التويتـة 

عـن خشـية النظام والـروس مـن عملية عسـكرية 

الكريـم  قـرى  مثـل  مناطـق  عـى  للمعارضـة، 

الغـاب  ومتانعـة  والرملـة  واألرشفيـة  وقرفضـة 

والحاكـورة. والتوتـة  والدرابلـة 

تغيـر  أيًضـا إلجـراء  يهـدف  النظـام  أن  وأضـاف 

دميوغـرايف باسـتماك األرايض مـن قبـل عنـارص 

الدفـاع الوطني، بعـد تهجر أهايل القـرى املعارضة.

الضفـة  يف  الغـاب  سـهل  سـكان  عـدد  ويبلـغ 

الرشقيـة، وهم مهـددون بفقدان أراضيهـم الزراعية 

نتيجـة هـدم الجسـور، قرابـة 100 ألـف نسـمة، 

موزعـني عـى قرابـة 30 قريـة.

قـرى وبلـدات سـهل الغـاب تقسـم إىل ثـاث مناطق 

جغرافيًا، قسـم غريب، والذي يقع بسـفح جبال الاذقية 

وجبل األكراد وتسـيطر عليه قوات األسـد بنسبة 90%.

والقسـم األوسـط، يقـع يف منتصف سـهل الغاب، 

قريـة  حتـى  جنوبًـا  الخنـدق  قريـة  مـن  ابتـداًء 

الحاكـورة شـااًل، وجميع القـرى الواقعـة يف هذا 

القسـم تحـت سـيطرة قوات األسـد.

أمـا القسـم الرشقـي، فهـو ماصق لجبل شحشـبو 

وجبـل الزاوية، وجميـع قراه وبلداته تحت سـيطرة 

املعارضة.

ريـف  يف  مراقبـة  لنقـاط  تركيـا  تثبيـت  ومـع 

حـاة الشـايل، يعتقـد أن خريطـة السـيطرة بني 

الضفتـني سرتسـم بهذا الشـكل بانتظـار تفاهات 

جديـدة بشـأن الطـرق واملعابـر بـني الجانبـني.

سياسة واقتصاد وراء تدمير جسور العاصي
في عمليات قصف مركزة، استهدفت الطائرات الروسية جسوًرا في سهل الغاب في ريف حماة، لتثير تساؤالت عن أسباب االستهداف وفي هذا الوقت 

تحديًدا. وشمل القصف، األسبوع الماضي، جسوًرا على أطراف قرى التوينة والشريعة وجسر بيت الراس، التي يصعب وصول قوات األسد إليها.

ماذا تعرف
عن سهل الغاب؟

القـرن  خمسـينيات  قبـل  الغـاب  سـهل  كان 

صالـح  غـر  كبـرًا  مائًيـا  مسـتنقًعا  املـايض 

والطيـور. األسـاك  لصيـد  سـوى 

 1958 عـام  منـذ  السـورية،  الحكومـة  أن  إال 

حتـى عـام 1968، تعاونـت مـع رشكات أملانيـة 

وإيطاليـة لتجفيفـه، عـر فتـح قنـوات طولية 

وعرضيـة لتنظيـم ترصيـف ميـاه نهـر العايص 

وميـاه الينابيـع الغزيـرة، وبنـاء الجسـور فوق 

القنـوات. تلك 

ووزعـت الحكومـات املتعاقبة بعـد ذلك األرايض 

عـىل السـكان املوجوديـن عـىل طـريف النهـر، 

لتوسـم مـع بدايـة الثـورة القـرى عـىل الطرف 

الرشقـي بأنهـا معارضـة للنظام، بينا وسـمت 

مواليـة  بأنهـا  النهـر  غـرب  الواقعـة  القـرى 

للنظـام، وهـي أكـر ارتفاًعـا عن بقية السـهل، 

بحسـب مـا ذكـر عضـو مجلـس حـاة الحرة، 

سـامر سـطوف، لعنـب بلدي.
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أورفة - برهان عثمان 

وفضلـت أم سـمر العمـل الخـاص ليبقيها 

بعيـدة عـن تحكـم الرجـال، ويحفـظ لهـا 

متمنيـة  والحريـة،  االسـتقال  مـن  شـيئًا 

يف حديثهـا إىل عنـب بلـدي، أن متتلـك يف 

املسـتقبل سلسـلة مـن العقـارات وتدخـل 

سـوق اإلنشـاءات والتعمـر.

مناحي الحرب اإليجابية
مل تؤثـر تبعـات الحـرب والحصـار سـلبًا 

بشـكل كامـل عـى املـرأة يف ديـر الـزور، 

فهنـاك جوانـب إيجابيـة لهـا كشـد عزمية 

كثـر من النسـاء، ممن وجدن أنفسـهن با 

معيـل، فاعتمـدن عـى طاقاتهـن ودخلـن 

العديـد مـن املجـاالت، التـي كانـت سـابًقا 

الرجال. عـى  حكـرًا 

ميكـن  كان  العاديـة،  بالظـروف  “رمبـا 

أن أصبـح بنتًـا عاديـة مسـتهلكة تنتظـر 

مـا  هـذا  وزواجهـا”،  دراسـتها  إنهـاء 

تحـاول  التـي  عبر)21عاًمـا(،  أكدتـه 

اسـتكال دراسـتها يف الجامعـة وتدبـر 

مصاريـف معيشـتها، عـر املسـاعدة يف 

وأجهـزة  الكهربائيـة  األدوات  إصـاح 

املوبايـل والتمديـدات البسـيطة لجاراتهـا 

الحـي. يف 

“لـو شـاهدين أهـي اليـوم رمبـا يغمـى 

عليهـم ولـن يصدقوا”، تصف عبـر ما كان 

مـن املمكـن أن تقولـه عائلتها التـي فقدتها 

يف قصـف طال أحـد أحياء املدينـة، وبقيت 

بعـد ذلك وحيـدة مـع جدتها.

“عـدة  امتاكهـا  بعـد  عبـر،  تطمـح 

بسـيطة”، إىل افتتـاح محل خـاص بها يف 

املسـتقبل، يكـون مخصًصـا فقط ملسـاعدة 

النسـاء، خامتة كامها بالقـول إن “مجتمًعا 

حقوقهـن  كامـل  النسـاء  فيـه  متتلـك  ال 

وحريتهـن هـو مجتمـع منافـق”.

عوائق ال تزال في الطريق 
لقـد  الحـرب  بنـا  فعلتـه  مـا  إىل  “انظـر 

عدنـا قرونًـا اىل الـوراء”، تقول أم حسـام 

)56 عاًمـا( مـن حـي القصـور، موضحـة 

أنـه مـن املعيـب التحـدث يف 2018 عـن 

عمـل املـرأة، فالحـرب هـي من جعلـت من 

حقوق اإلنسـان موضـع نقاش وأخـذ ورد، 

وهـذه الحقـوق تتعلـق باإلنسـان ككائـن 

بـرشي بعيـًدا عـن مـكان وجـوده وبعيًدا 

عن جنسـه وعرقـه ولونه، وليسـت منة من 

أحـد أو مكرمـة.

لطـاب  الرتجمـة  يف  حسـام  أم  تعمـل 

والـدروس  املكتبيـة  واألعـال  الجامعـة 

الخصوصيـة، منـذ أكـر مـن 30 عاًما يف 

وتحّصـل  عائلتهـا  لتسـاعد  الـزور،  ديـر 

دخـًا إضافيًـا، مشـرة إىل أن تقدمهـا يف 

ملواجهـة  والقـوة  الخـرة  أعطاهـا  العمـر 

الـكام  مـن  ومكنهـا  الذكـوري  املجتمـع 

بحريـة. والتنقـل 

وتنفـي املدرّسـة تحسـن وضـع املـرأة يف 

املنطقـة الرشقيـة، فهـي ال تـزال، عـى حد 

قولهـا، تتعرض للمشـاكل، ومنهـا التحرش 

اللفظـي عـى األقل. 

ترفـض  الوقـت،  ذات  يف  املعلمـة،  لكـن 

مقارنـة هـذا مـع مـا يحـدث يف مناطـق 

أخـرى )الريـف الديـري( فمـن املعتـاد يف 

منطقتهـا سـابًقا أن تشـاهد سـيدة طبيبـة 

أو مهندسـة أو مديـرة مدرسـة أو معلمـة، 

تسـتهجن  نغـات  نسـمع  اليـوم  “لكننـا 

املـرأة”.  كام  حتـى 

وسـاعدت األجـواء داخـل املدينة عـى بقاء 

الظـروف  النسـاء بعكـس  بعـض حقـوق 

التي مـرت باملناطـق األخـرى، “مل نتعرض 

يف  حـدث  كـا  وإذالل  قمـع  ملحـاوالت 

مناطـق سـيطرة داعـش، التي فقـدت فيها 

النسـاء جميـع حقوقهـن وعـدن إىل زمـن 

الجـواري واإلمـاء”، تقـول املدرّسـة.

يف  الديريـني  النازحـني  عيـش  أن  كـا 

محافظـات ومناطـق أخـرى أكـر انفتاًحا 

ومتدنًـا، سـاعد النسـاء يف االندمـاج أكـر 

مـع املجتمع، وفًقـا للمعلمة، ودخول سـوق 

العمـل وكر بعـض القيـود والتقاليد التي 

كانـت تقيـد حركتهـا وفعاليتهـا.

 تأثير تنظيم “الدولة اإلسالمية”

أمـا بالنسـبة لألوضاع يف ريف ديـر الزور 

فتقول أم حسـام إن “نسـاء الريف يحاولن 

العـودة إىل حياتهـن وعاداتهـن السـابقة، 

بعيـًدا عـن أحـكام التنظيـم املتطـرف التي 

كانـت متنعهـن حتـى مـن التنفس”.

لكن ذلـك مل مينع، بحسـب قولهـا، وجود 

النسـاء  لتحـرر  الرجـال  مـن  معارضـة 

الخـار  أو  النقـاب  يـزال  ال  إذ  هنـاك، 

معارضـة  يواجهـن  أنهـن  كـا  منتـرًشا، 

مـن  الخـروج  مـن  منعهـن  إىل  تصـل 

املنـازل وعملهـن، رغـم سـيطرة “قـوات 

وتشجيعها  )قسـد(  الدميقراطية”  سـوريا 

النسـاء. عـى عمـل 

السـعود  سـليان  الناشـط،  يؤيـده  كام 

الـزور ويعيـش يف  )22عاًمـا( مـن ديـر 

أورفـة، الـذي يـرى أن املرحلـة التـي حكم 

ونـرش  املنطقـة  “الدولـة”  تنظيـم  فيهـا 

أفـكاره فيهـا، تركـت آثارهـا بوضـوح عى 

اليافعـني والشـباب والرجـال، قائـًا لعنب 

التنظيـم  املتأثريـن بأفـكار  بلـدي “أغلـب 

كانـوا مـن الذكـور، ألنهـم أكـر احتـكاكًا 

وقربًـا مـن التنظيـم يف حـني قـل تأثـره 

عـى النسـاء”.

وتـرك التنظيم، الـذي حارب جميـع حقوق 

النسـاء، بحسـب الناشـط، فجوة اجتاعية 

التنظيـم  وأفـكار  الحـايل  الواقـع  بـني 

املنتـرشة، فضًا عـن معاناة املـرأة املرشقية 

ومجتمـع  ذكوريـة  سـيطرة  مـن  عموًمـا 

بكامـل  املطالبـة  عـى  النسـاء  يشـجع  ال 

حقوقهـن.

خـال  للنسـاء  الواضـح  النشـاط  ورغـم 

ال  األوضـاع  أن  إال  املاضيـة،  السـنوات 

عـى  سـوداوي،  واملشـهد  مزريـة  تـزال 

حـد تعبـره، مضيًفـا “ال يـزال أمـام املرأة 

عـى  للحصـول  طويـل  طريـق  الديريـة 

حقوقهـا والعمـل بفعالية وبكامـل قدراتها 

وطاقتهـا”.

الناجحـة  التجـارب  أن  السـعود  واعتـر 

دليـل  هـي  الـزور  ديـر  يف  املوجـودة 

تعـاٍف، لكنهـا ليسـت كافيـة بحـد ذاتهـا 

أمـام  “نحـن  اجتاعيـة  حالـة  لتكويـن 

قيـود  كـر  تحـاول  فرديـة  تجـارب 

يف  تنجـح  رمبـا  والتقاليـد،  املجتمـع 

تشـكيل قـدوة، لكنهـا تحتـاج إىل الوقت 

والدعـم لتنضـج اجتاعيًـا وتصبـح عرفًا 

يف  محـدوًدا  خرقًـا  تبقـى  وال  راسـًخا 

. ” ملجتمـع ا

عنـب  اسـتطلعت  الذيـن  أغلـب  وبحسـب 

بلـدي آراءهـم، مـن الناشـطني والنسـاء، 

رأوا أنـه إىل أن تصل املنطقة إىل مسـتوى 

معـني مـن االسـتقرار االجتاعي سـتبقى 

ظـروف  رهينـة  السـيدات  هـؤالء  أحـام 

املنطقـة. الحـرب يف 

فرصة في القطاع الخاص

نساء دير الزور يبحثن عن حقوقهن
تصر أم سمير )43 عاًما(، من حي هرابش في دير الزور، على بناء عالمها من جديد رغم الصعوبات التي تمثلت في فقدان زوجها وأحد 

أطرافها بسبب إحدى قذائف تنظيم “الدولة اإلسالمية”. “أنا امرأة عادية مثل كل نساء المنطقة أحاول أن أعيش مع أبنائي”، بهذه الكلمات 
تصف هذه السيدة حياتها رافضة أن تكون استثناء، من خالل عملها في الداللة على العقارات للبيع والتأجير.

وجد أهالي مدينة السويداء في الجنوب السوري أسلوًبا جديًدا لدخول الجارة لبنان، من خالل وثائق صادرة عن “دار الطائفة )الموحدين الدروز(”، بعد 
ختمها من قبل أحد مشايخ العقل، تسمح لصاحبها بالدخول إلى “خلوات البياضة” في حاصبيا جنوبي لبنان بحجة السياحة الدينية.

السويداء - نور نادر

و”خلـوات البياضـة” هي معقـل لطائفـة املوحدين، 

خلـوات  وتضـم  املقدسـة،  أماكنهـم  مـن  وتعتـر 

للعبـادة ملختلـف العائـات، وسـميت بــ “خلـوات 

البياضـة” ألنهـا تبيّـض القلـوب وتطهرها، بحسـب 

املعتقـدات السـائدة لـدى الطائفـة.

لبنـان  إىل  السـوريني  املواطنـني  دخـول  يعـد  ومل 

تشـديد  بسـبب  الحـرب،  قبـل  كان  كـا  سـهًا 

اإلجـراءات مـن قبل الجانـب اللبنـاين ووضع رشوط 

وصفهـا البعض بالصعبـة، خاصة للشـباب الراغبني 

بالهـروب مـن الخدمـة العسـكرية.

تشديد الحصول عى البطاقة

طريقـة الحصـول عـى الوثيقـة مـن “دار الطائفة” 

كانـت سـهلة نوًعا ما بدايـة األمر، إذ كانـت ال تتطلب 

سـوى االلتـزام بلباس الديـن املعروف لـدى الدروز، 

إضافـة إىل بعـض الطقوس للحصـول عليها.

لكن مشـايخ العقل بدأوا بالتشـديد أكـر عى بعض 

املعايـر املطلوبـة للحصـول عـى الهويـة الدينيـة، 

إذ طلبـوا وجـود معاملـة تحتوي شـهادة “سـايس” 

)شـيخ من أعـى مراتب املشـايخ( مجلس الحـارة أو 

القريـة التـي ينتمـي إليهـا صاحـب الطلـب، إضافة 

إىل صـور شـخصية وصـورة عـن الهوية.

التشـديد كان بطلـب “الـدار” من بعض األشـخاص، 

الذيـن يُشـك بأمرهـم أو مـن هـم حديثـو التديـن، 

بالطائفـة(  )الخـاص  التوحيـد”  “ميثـاق  بقـراءة 

غيابيًـا كنوع مـن أنـواع االختبار الدينـي، كا يطلب 

مـن النسـاء االنتظـار يف غرفة خاصة، وتـأيت إحدى 

األمـور  وبعـض  امليثـاق  عـن  وتسـألهن  املتدينـات 

. ينية لد ا

ويقـول أحـد العاملـني يف “دار الطائفـة”، رفـض 

الكشـف عـن اسـمه، لعنـب بلـدي إن مشـايخ العقل 

يقومـون بسـؤال طالـب الهويـة عـن مـدى التزامه 

وحفظـه لـ “ميثـاق التوحيـد”، وتصل نسـبة رفض 

.50% املتقدمـني إىل حـوايل 

وبالرغـم مـن تشـديد مشـايخ العقـل، بقـي األهايل 

يجـدون طرقًـا أخـرى للحصـول عـى الوثيقـة، عن 

ال  إذ  )محـرم(،  ألمهاتهـم  الشـباب  مرافقـة  طريـق 

ميكـن للمـرأة أن تخـرج دون “محـرم”، كـا يقـوم 

البعـض بااللتـزام الدينـي التام ملـدة معينـة يتم من 

خالهـا كسـب الثقـة بهـم للحصـول عـى الهوية.

ومـن هـؤالء السـيدة ابتسـام، التي رفضت الكشـف 

عـن كنيتهـا، وقـد التزمـت دينيًـا من أجـل الحصول 

عـى البطاقـة والخـروج إىل لبنـان للقـاء أوالدهـا 

. لخمسة ا

وقالـت لعنـب بلـدي “ال أجـد مشـكلة يف االلتـزام 

الدينـي مقابـل الحصـول عـى الوثيقة التي تسـهل 

زيـارة أبنـايئ، برفقة زوجـي كمحرم، كلـا أردت”.

وأوضحـت السـيدة السـتينية أنها التزمـت الدين منذ 

قرابـة خمـس سـنوات بعـد معرفتهـا بأمـر الوثيقة، 

ومـا زالـت ملتزمـة حتـى اليوم بشـكل تـام دون أن 

تفكـر إذ كان االلتـزام نابًعـا عن قناعـة أم ال.

مـع  الطائفـة”  “دار  تعاقـدت  ذلـك  أجـل  ومـن 

موظفـني خـال الفـرتة املاضيـة لتجهيـز البطاقة 

مـن  والتأكـد  شـخصية،  صـور  عـى  والحصـول 

“السـايس”. شـهادة  صحـة 

في السويداء..
التزم دينًيا حتى تتمكن من دخول لبنان

مقام عين الزمان في السويداء )المكتب الصحفي لمقام عين الزمان فيس بوك(

شددت الحكومة اللبنانية إجراءات دخول السوريني 

إىل أراضيها، إذ يحتاج املسافر حجزًا فندقًيا مرفًقا 

بألفي دوالر ترز عىل الحدود إلثبات أنه سائح، ويتم 

الساح له بالدخول عىل عدد أيّام الحجز الفندقي.

كا ميكن للسيارة الخاصة الدخول 48 ساعة مع عدد 

ركاب متوافق مع ميكانيك السيارة.

وميكن للسوريني الذين يحملون إقامة خارج سوريا 

الدخول ملدة شهر كامل، كا يسمح للحاصلني عىل 

حجز طران من مطار بروت الدخول 48 ساعة 

فقط.

إضافة إىل أن ابن اللبنانية مينح إقامة ملدة ستة 

أشهر، ويسمح لزوجته الدخول خمسة أيام يف حال 

عدم امتالكها إقامة.



عنب بلدي - السنة السابعة - العدد 320 - األحد 8 نيسان/أبريل 062018 تقارير المراسلين

فرق الهالل األحمر السوري توزع مساعدات إغاثية ألهالي مدينة الصنمين في درعا - أيلول 2017 )الهالل األحمر(

سد الرستن في ريف حمص الشمالي - 2018 )عنب بلدي(

عنب بلدي - درعا

فتـح التدهـور الكبر يف املسـتوى املعييش 

املعارضـة  سـيطرة  مبناطـق  للسـوريني 

البـاب أمـام عمـل العـرشات مـن املنظات 

اإلغاثيـة املحليـة والدولية، ورغـم محدودية 

الدعـم الـذي تقدمـه، إال أنهـا نجحـت عى 

مدار السـنوات املاضية يف تقديم املسـاعدة 

لآلالف مـن املحتاجـني خاصـة يف املناطق 

الحدودية.

اإلغاثيـة  املنظـات  نشـاط  ينسـحب  مل 

السـوري،  النظـام  مناطـق سـيطرة  عـى 

والتـي يعترها تعمـل لصالـح "العصابات 

اإلرهابيـة"، وهـو ما وضـع العاملـني فيها 

عـى قوائـم املطلوبـني ألجهزتـه األمنيـة، 

ليقتـرص العمـل يف مناطـق سـيطرته عى 

املنظـات التابعة ملؤسسـاته، والتي تحظى 

بـإرشاف مبـارش منـه، مـا انعكـس سـلبًا 

عـى حجـم املسـاعدات ومسـتحقيها.

تنحرص سـيطرة قـوات األسـد يف محافظة 

يقطنهـا  رئيسـية  مـدن  بثـاث  درعـا 

ويقتـرص  النازحـني،  األهـايل  آالف  مئـات 

بحسـب  فيهـا  اإلغاثيـة  املنظـات  عمـل 

املعلومـات التـي حصلـت عليها عنـب بلدي 

عـى ثـاث جهـات رئيسـية، هـي الهـال 

و"جمعيـة  السـوري"  العـريب  "األحمـر 

الـر والخدمـات االجتاعيـة" و"الكنيسـة 

األرثوذكسـية". البطريركيـة 

اإلغاثـة  الثـاث  الجهـات  هـذه  وتقـدم 

النظـام  مؤسسـات  مـن  كامـل  بـإرشاف 

السـوري.

"الهالل األحمر"
 وسيط المياه والكهرباء

مل يعـد دور "الهـال األحمـر" يف درعـا 

مقتـرًصا عـى الدعم الطبـي، وباتـت فرقه 

اليوم تعمـل يف املجال اإلغـايث والتوعوي، 

العاقـة  الوسـيط يف  دور  كذلـك  وتلعـب 

بـني مؤسسـات النظـام واملعارضـة عـى 

صعيـدي امليـاه والكهربـاء، كا تنفـذ فرقه 

سـيطرة  مناطـق  يف  محـدودة  مشـاريع 

املعارضـة.

لكـن ذلـك مل مينع مجلـس محافظـة درعا 

بيـان يف  للمعارضـة مـن إصـدار  التابـع 

شـباط املـايض، حذر فيـه كل مـن يتعامل 

مـع "الهال األحمـر" و"الصليـب األحمر" 

مـن "املاحقـة القضائية والثوريـة"، مرًرا 

ذلـك بـأن هـذا التعامـل "تسـييس" مـن 

قبـل النظـام وإعـادة تأهيلـه "بعدمـا فقد 

يف  جـاء  مـا  بحسـب  األرض"،  رشعيتـه 

. ن لبيا ا

ونتيجـة ذلـك باتـت املنظمـة تعمل بشـكل 

واسـع داخـل مناطق سـيطرة قوات األسـد 

الرسـمية  اإلحصائيـات  وتشـر  فقـط، 

الصـادرة عـن "الهـال األحمـر" يف درعا 

إىل حجـم عمـل إغـايث كبـر.

ُوزعـت   ،2018 مـن  األول  الربـع  وخـال 

كيـس  و31981  غذائيـة  سـلة   43417

و4731  معلبـات  قطعـة  و2413  طحـني 

سـلة صحيـة، ضمـن مراكـزه الثاثـة يف 

مدن درعـا والصنمـني وإزرع، وجميع هذه 

املسـاعدات مدعومـة مـن اللجنـة الدوليـة 

للصليـب األحمـر والصليب األحمـر األملاين 

وبرنامـج األغذيـة العاملـي، وفـق مـا قالت 

مصـادر عاملـة يف املنظمـة لعنـب بلـدي.

"جمعية البر" أقدم المصادر
إىل جانـب مـا سـبق، متثـل "جمعيـة الر 

الثـاين  املصـدر  االجتاعيـة"  والخدمـات 

إلغاثـة النازحـني يف درعـا، وهـي واحـدة 

مـن أعـرق وأقـدم الجمعيـات الخريـة يف 

املحافظـة.

تأسسـت عـام 1959 عـى يـد الشـيخ عبد 

العزيـز أبازيـد، أحـد أبـرز وجهـاء درعـا 

حينهـا، وتهـدف إىل مسـاعدة املحتاجـني 

واملعاقـني، وتعتمـد يف متويلهـا عـى دعم 

أهـايل املحافظـة واملغرتبـني.

ويقتـرص عمـل الجمعية اليوم عـى مناطق 

موقعهـا  بحكـم  األسـد  قـوات  سـيطرة 

بحـي املطـار يف درعـا املحطـة، وتـرشف 

شـهريًا عـى توزيـع املسـاعدات اإلغاثيـة 

بحسـب دفاتر وقوائـم مسـجلة لديها تضم 

واملحتاجـني. واملهجريـن  النازحـني 

ويُعتـر برنامـج األغذية العاملـي، باإلضافة 

لــ "الهـال األحمـر"، مـن داعمـي هـذه 

الجمعيـة، التـي يقتـرص دورها عـى إعداد 

القوائـم ودراسـتها وتوزيـع املسـاعدات.

هيئات مسيحية بتمويل كبير 
"الكنيسـة البطريركيـة األرثوذكسـية" هي 

الجهـة الثالثـة واألكـر يف العمـل اإلغايث 

داخـل مناطـق سـيطرة قـوات األسـد يف 

درعـا، ودخلـت املجال بعـد انطـاق الثورة 

السـورية، ومل يسـجل لهـا أي نشـاط مـن 

النوع سـابًقا. هـذا 

وبحسـب مـا قالـت مصـادر مطلعـة لعنب 

بلـدي، فالكنيسـة تحظـى بتمويـل "كبر" 

مـن جهـات وهيئـات مسـيحية يف أوروبا، 

األمـر الـذي حولهـا مـن جهـة دينيـة إىل 

الغالب. إغاثيـة يف  جهـة 

وتقـع الكنيسـة يف حـي شـال الخط يف 

مـن  أكـر  حاليًـا  وفيهـا  املحطـة،  درعـا 

100 موظـف وعامـل، يعملون عـى إعداد 

قوائم املحتاجـني وإجراء الزيـارات امليدانية 

والصحيـة  الغذائيـة  املسـاعدات  وتوزيـع 

واإلغاثيـة، كا أسـهم التمويـل الكبر الذي 

حصلـت عليه الكنيسـة بتمكينهـا من تقديم 

مختلفة. مسـاعدات 

وبـادرت الكنيسـة بعـد األشـهر األوىل من 

إعـان اتفاقية "تخفيـف التوتر" يف جنوب 

سـوريا، متـوز العـام املـايض، إىل إجـراء 

صيانـة لعـرشات املنازل يف حي السـحاري 

األكـر تعرًضـا للقصف خال األشـهر التي 

سـبقت إعـان االتفاقية.

حـي  يف  االحتياطـي  الفـرن  رممـت  كـا 

السـبيل، علـًا أنه يتبـع ملؤسسـات النظام 

الحكومية، باإلضافة لذلك وسـعت الكنيسـة 

دعمهـا للمجـال الطبـي، لتتكفـل باملئـات 

مـن العمليـات الجراحيـة وتكاليـف عـاج 

قبـل  افتتحـت  كـا  املحتاجـني،  املـرىض 

أشـهر مركزًا للعـاج الفيزيـايئ للمصابني.

ويرتكـز عملهـا بشـكل رئيي عـى أحياء 

درعـا املحطة، باإلضافـة ملدينـة إزرع، ذات 

املسـيحية. الغالبية 

وتقدر مصـادر عنـب بلدي عدد املسـجلني 

عـى قوائم املسـاعدات يف مناطق سـيطرة 

قـوات األسـد بأكـر مـن 35 ألـف عائلـة، 

لكن النجـاح الذي حققته هـذه املنظات مل 

يخل مـن تدخات أجهزة األسـد العسـكرية 

فيه. واألمنيـة 

املاضيـة  السـنوات  املنظـات يف  وفشـلت 

مبنـع مقاتـي قـوات األسـد واملحسـوبني 

إغـايث  دعـم  عـى  الحصـول  مـن  عليـه 

شـأنهم كأي مـن املحتاجني، رغـم درايتهم 

بـأن مـا يُقّدم مـن دعـم يُباع يف األسـواق، 

كـا يقـول ناشـطو املدينـة.

املنظـات  تفـرض  األسـد  قـوات  أن  كـا 

عليهـم تخصيـص قوائـم مسـاعدات لذوي 

القتـى واملصابـني مـن قواته، وتضـع لهم 

األولويـة يف الحصول عى املسـاعدات عى 

حسـاب بقيـة املواطنـني.

ثالث مصادر لإلغاثة تحت وصاية النظام في درعا

ريف حمص - مهند البكور 

الرسـن  سـد  يف  امليـاه  منسـوب  ارتفـع 

منـذ مطلـع العـام الحـايل، وبـدأ باالزدياد 

األيـام  خـال  اسـتقر  أن  إىل  تدريجيًـا 

املاضيـة، مـا خفـف العـبء عـن مزارعـي 

الشـايل. حمـص  ريـف 

دون  مـا  إىل  املنسـوب  انخفـاض  ومنـذ 

يف  السـد،  وجفـاف  الطبيعـي  املسـتوى 

أيـار مـن العـام املـايض، انتقـل فاحـو 

املنطقـة من الزراعـة املرويـة إىل البعلية، 

اعتـاًدا عى ميـاه األمطار، كـا تدهورت 

مصـدر  تعتـر  التـي  السـمكية،  الـروة 

مجلـس  وفـق  لألهـايل،  أسـايس  رزق 

املحـي. الرسـن 

املـايض، ظهـر  العـام  السـد  حـني جـف 

مبنـًى أثري يعـود لفرتة االحتـال الفرني 

الكهربـاء  لتوليـد  يسـتخدم  كان  لسـوريا، 

مطلـع القـرن املـايض، وتوقـف العمـل به 

بعـد أن غمرتـه امليـاه عقـب بناء السـد منذ 

الخمسـينيات.

عبـد الكريـم أيـوب، أحـد مزارعـي مدينـة 

الرسـن قـال لعنـب بلـدي إنـه عـزف عن 

الزراعـة املرويـة منـذ قرابـة عـام كامـل، 

خـال  عليـه  اعتمـد  جوفيًـا  بـرئًا  وحفـر 

املاضيـة. الفـرتة 

وبحسـب املـزارع، فـإن اآلبـار الجوفيـة مل 

تكـن تظهـر إال بالحفـر لعمق سـبعة أمتار 

تحـت األرض، عازيًـا السـبب إىل الجفـاف 

الشـامل يف األرايض شـايل حمـص. 

بـري  املزارعـون  اكتفـى  عامـني،  قبـل 

مزروعاتهم مـن املياه املتجمعة وراء السـد، 

ووفـق عبـد الكريـم، فـإن مياهـه "كانـت 

كافيـة وتوفـر الكثـر علينـا، إال أن عرشات 

اآلبـار جفـت خـال الفـرتة املاضيـة، بعـد 

االعتـاد عـى امليـاه الجوفيـة".

أربعة كيلومترات مربعة 
تستفيد من مياه السد 

تحدثـت عنب بلـدي مـع محمد العبـد الله، 

الرسـن،  ملدينـة  املحـي  املجلـس  رئيـس 

وقال إن السـد الـذي بُني خـال "الوحدة" 

بـني سـوريا مـع مـرص، يـروي أكـر من 

األرايض  مـن  مربعـة  كيلومـرتات  أربعـة 

الزراعيـة مـن الجهـة الجنوبيـة له.

ولفـت إىل أن انحسـار ميـاه السـد، جعلت 

املزارعـني يتوجهـون إىل اسـتخراج امليـاه 

الجوفيـة من خـال آليـات "تكلـف الكثر 

عـى  التكلفـة  زاد  مـا  املحروقـات"،  مـن 

الخـرضاوات  سـعر  مـن  ورفـع  املـزارع 

املنتجـة محليًـا.

واعتـر رئيـس املجلـس أن السـد "عامـل 

أن  إىل  السـبب  عازيًـا  للمدينـة،  صمـود" 

ترويهـا  التـي  املسـاحات  مياهـه "تجعـل 

خزانًـا من الخـرضاوات املختلفة واألشـجار 

املثمـرة واألرايض الزراعية التي تسـاعد يف 

تعزيـز صمـود أهـايل املدينـة".

وضخـت مديريـة املـوارد املائيـة يف حـاة، 

التي تتبع للنظام السـوري، مياه السـد مطلع 

نيسـان الحايل، وقـال مدير املـوارد املهندس 

فادي عبـاس لجريدة "الفـداء"، إن ذلك يأيت 

إلرواء البسـاتني عـى ضفتي نهـر العايص، 

ومحاصيـل القمـح يف شـبكات طـار العـا 

والعشـارنة ومنطقـة الغـاب وخاصـة بعـد 

فـرتة االنحبـاس املطري.

نهـر  ضفـاف  عـى  السـد  ويتموضـع 

العـايص، ويخـزن مـا يقـارب 250 مليون 

مـرت مكّعـب مـن امليـاه يف بحرتـه، وفق 

يف  منهـا  يُسـتفاد  الرسـمية،  التقديـرات 

وأرايض  الغـاب  سـهل  منطقـة  مشـاريع 

الرسـن. مدينـة 

قـوات  سـيطرت  اللـه،  العبـد  ووفـق 

سـنوات،  سـت  قبـل  السـد  عـى  األسـد 

بشـكل  فتحـه  عـى  النظـام  ويعمـل 

متكـرر مـا يـؤدي إىل انحسـار مياهـه، 

وحرمـان الكثـر مـن املزارعـني من ري 

الزراعيـة.  محاصيلهـم 

ارتفاع منسوب "الرستن"
يخفف العبء عن مزارعي ريف حمص
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والدعـم  التنسـيق  مكتـب  يتـوىّل 

شـايل سـوريا املهمـة األوىل بعـد 

مـن  املهجريـن  حافـات  تصـل  أن 

“سـاحة  إىل  الرشقيـة  الغوطـة 

التهجـر” يف قلعـة املضيـق، حيـث 

يكـون متطوعـو وعاملـو املنظّـات 

بانتظارهـم،  اإلغاثيـة  والجمعيـات 

وفـق مسـؤول منظات الشـال يف 

دنـدش. عبيـدة  التنسـيق،  مكتـب 

بلـدي،  لعنـب  دنـدش  ويضيـف 

يلـزم  مـا  منظـات  عـدة  “تقـّدم 

لألهـايل من ميـاه ووجبـات، إضافة 

ومتمـات  لألطفـال  حليـب  إىل 

االسـرتاحة،  هـذه  وبعـد  غذائيـة، 

تؤّمـن إحـدى املنظات باصـات إىل 

اإليـواء”. مراكـز 

األمـم  ملكتـب  إحصائيـة  وتشـر 

املتحدة لتنسـيق الشـؤون اإلنسـانية 

“أوتشـا” إىل أن عـدد مراكـز اإليواء 

وحلـب  حـاة  وريفـي  إدلـب  يف 

وصـل إىل 168، تسـتوعب مـا يزيد 

مختلـف  مـن  عائلـة   12700 عـى 

الرشقيـة. الغوطـة  مناطـق 

اندفاع أهلي وغياب
 للمنظمات األممية

املـدن  يف  محليـة  جمعيـات  تتـوىل 

والبلدات التي تضم مراكز إيواء مسـاعدة 

املسـاكن،  لتأمـني  الغوطـة  مهجـري 

مبسـاعدة األهـايل واملجالـس املحليـة، 

ويشـر دندش إىل أن املنظـات الدولية 

واألمميـة مل تقـدم دعًا يذكـر، الفتًا إىل 

أن الجمعيـات املحلية إضافـة إىل بعض 

الجمعيات واملنظات قدمت مسـاعدات 

الغوطة. ألهـايل 

املدنيـون قاموا بجزء مهـم من عملية 

الغوطـة،  مهجـري  وإغاثـة  دعـم 

بحسـب دنـدش، إذ تشـاركت مئـات 

العائـات يف بلـدات ومـدن الشـال 

السـوري منازلهـا مع عائـات أخرى 

وصلت حديثًـا من الغوطـة الرشقية.

عـرشات املحـال التجاريـة ودكاكـني 

البقالـة والخرضاوات عرضـت تقديم 

السـلع واملـواد الغذائيـة دون مقابل 

مـادي، يف محاولـة لتخفيـف أعبـاء 

التهجـر عـن أهـايل الغوطة.

من الناحية الطبية، تقوم فرق اإلسـعاف 

باسـتقبال  األطبـاء  مـن  ومجموعـات 

الجرحـى املرىض عنـد “النقطة صفر”، 

لنقلهم إىل عيادات متنقلـة أو إىل مراكز 

أخرى. ونقاط طبيـة 

محمـد طعمـة، أحـد املهجريـن مـن 

لعنـب  تحـدث  الرشقيـة،  الغوطـة 

بلـدي عـن االسـتقبال الحافـل الذي 

القاه بعـد وصوله إىل قلعـة املضيق، 

التـي  الخدمـات  جـودة  إىل  الفتًـا 

متطوعـي  معاملـة  وحسـن  قُدمـت 

واألهـايل. الجمعيـات 

مخاوف ما بعد التهجير
تـؤوي محافظـة إدلـب 2.5 مليـون 

نسـمة بينهـم أكر مـن مليـون نازح 

مـن مناطـق أخـرى، ومـع وصـول 

مـن  مهجـر  ألـف   50 مـن  أكـر 

الغوطـة الرشقيـة، تـدور تسـاؤالت 

حـول إمكانيـة اسـتيعاب مزيـد من 

لسـكنهم  أماكـن  وتأمـني  املدنيـني 

احتياجاتهـم. لسـد  تكفـي  ومـوارد 

منظـات  تنسـيق  مكتـب  مسـؤول 

الشـال، عبيـدة دنـدش، أشـار إىل 

املهجريـن  الحتياجـات  التغطيـة  أن 

تامـة لحـد اآلن، ويتم توفـر ما يلزم 

لهـم، عـى الرغـم مـن غيـاب دعـم 

واألمميـة. الدوليـة  املؤسسـات 

شـكًا  تأخـذ  املخـاوف  هـذه  لكـن 

آخـر لـدى بعـض مهجـري الغوطة، 

إذ يشـر محمـد غنـوم، وهـو أحـد 

الغوطـة  مـن  الواصلـني  املصابـني 

أن  إىل  حـاة،  ريـف  إىل  الرشقيـة 

قبـل  مـن  جيـًدا  كان  االسـتقبال 

لكنـه  والطبيـة،  اإلنسـانية  الكـوادر 

عـدم  حالـة  مـن  تخوفـه  أبـدى 

السـوري. الشـال  يف  االسـتقرار 

وأضاف غنوم لعنـب بلدي “تم تأميننا 

يف املـدارس واملشـايف وتقديـم كل ما 

يلـزم، لكن بعـض الحـاالت املرضية مل 

تلَق العناية الكافيـة، كونها تحتاج إىل 

العـاج يف الخارج”.

يتكـرر  “أن  مـن  خشـيته  ويبـدي 

إدلـب”،  يف  الغوطـة  سـيناريو 

نريـد  ويضيـف “نحـن كمهجريـن 

أن نكـون تحـت حايـة دوليـة، ال 

للتهجـر والقتل  أن نتعـرض  نريـد 

أخـرى”. مـرة 

فتح أهالي الشمال السوري أذرعهم ألكثر من 50 ألف مدني ُهجروا من الغوطة الشرقية قسرًيا، خالل األسابيع األخيرة، عقب خمسة أعوام 
من الحصار والمعاناة. وعلى الرغم من تقّلص الطاقة االستيعابية لمحافظة إدلب، تمكن منّسقو االستجابة في الشمال السوري، وبالتعاون 

مع األهالي وبعض المنظمات والجمعيات المحلية، من منع حدوث أزمات، ونقل أهالي الغوطة من نقطة التجمع “صفر” في بلدة قلعة 
المضيق، إلى مراكز إيواء مؤقتة، قبل أن ُيؤّمنوا في مساكن.

مبادرات محلية
الحتضان أهالي الغوطة في الشمال 

عنب بلدي - ريف حلب  

افتتحـت "رابطـة املحامـني األحـرار" مركـزًا للعيادات 

القانونيـة يف مدينـة اعـزاز شـايل حلـب، االثنـني 2 

من نيسـان، بهدف "نـرش الثقافـة القانونيـة" وتقديم 

والنازحني. لألهـايل  الخدمـات واالستشـارات 

سـعيد عكاش، مدير مركـز العيادات القانونيـة يف اعزاز، 

قال لعنـب بلدي إن املركز سـيقدم االستشـارات القانونية 

مجانًـا لجميـع املواطنـني، وخاصـة النازحـني والفقراء، 

وذلـك  بحقوقهـم وطـرق حايتهـا،  لتوعيتهـم  سـعيًا 

بتوجيههم لسـلك الطرق القانونية يف تعاماتهم اليومية.

ونـدوات  ورشـات  تنظيـم  عـى  املركـز  وسـيعمل   

ومحـارضات قانونيـة، كـا سـيتيح فـرص التدريـب 

حقـوق  حايـة  مبـدأ  ترسـيخ  بهـدف  للحقوقيـني، 

اإلنسـان، ونـرش الوعـي للحـد مـن انتشـار الجرميـة، 

والوقـوف يف وجـه القرارات التعسـفية لسـلطات األمر 

الواقـع، إىل جانـب حمـات حشـد ومنـارصة لقضايـا 

مجتمعيـة حساسـة، وفـق عـكاش.

سـامر الباشـا، مـن أهـايل مدينـة اعـزاز، قـال لعنـب 

بلـدي إن وجـود املركـز "رضوري"، بعد إلغـاء املحاكم 

تفعيـل  وإعـادة  الفـرات،  درع  منطقـة  يف  الرشعيـة 

املحاكـم يف املنطقـة.

وأضـاف أن مـا يهمـه هـو الحصـول عـى استشـارات 

قانونيـة مـن مختصـني، "مـن املهـم أن أتعـرف عـى 

حقوقـي وواجبايت، وأن أسـتفيد من توكيل محـاٍم مجانًا 

يف حـال احتجتـه، كمواطـن مـن الطبقـة الفقـرة".

وبحسـب املواطن محمد العـي، يخدم املركـز األهايل إىل 

جانـب مكتـب التحكيـم التابع لرابطـة املحامـني، معترًا 

لعنـب بلـدي أنـه "يقـدم خدمـات رضوريـة يف الوقـت 

الحـايل، وسـط حالـة الفوىض التـي تعيشـها املنطقة".

وأشـار إىل أنـه "ال بـد لألهـايل مـن تطبيـق القانـون 

لإلسـهام يف تحقيـق العدالـة".

وتضـم منطقـة شـال حلب عـدًدا مـن املـدن والبلدات 

لسـيطرة فصائـل  التـي تخضـع جميعهـا  الرئيسـية، 

"الجيـش الحـر"، وأبرزهـا: جرابلـس، اعـزاز، مـارع، 

قـرى وبلـدات الراعـي، دابـق، وصـوران.

وعقـب السـيطرة عـى املنطقـة، مطلـع عـام 2017، 

يف  الفصـل  تولـت  متفرقـة  محاكـم  عـدة  أُنشـئت 

الخافـات والنزاعـات القامئـة بـني النـاس والفصائل، 

وكُلفـت بااللتـزام بتطبيـق "األحـكام" بـني األطـراف، 

صـوران. محكمـة  آخرهـا  وكان 

إىل أن أصـدر 19 قاضيًـا شـايل حلـب، نهايـة العـام 

املـايض، بيانًـا جاء فيـه أن "قضـاة محاكـم منطقة درع 

الفـرات اتفقـوا باجتاعهم عـى اعتاد تطبيـق القوانني 

السـورية )قوانني األصـول والقانون املـدين والعقوبات( 

مبـا ال يخالـف أحكام الدسـتور السـوري لعـام 1950".

والقـى البيـان عقـب إصـداره رفًضـا مـن قبـل بعض 

ريـف  يف  والعسـكرية  املدنيـة  والقـوى  الفعاليـات 

حلـب الشـايل، واعتـروا خطـوة للتقارب مـع النظام 

السـوري والقوانـني التـي يعتمدهـا يف محاكمـه.

وتنتـرش العيـادات القانونيـة  يف كل مـن إدلـب ودرعا 

الخدمـات  وتقـدم  حديثًـا،  حلـب  وريـف  وحمـص، 

واملسـاعدات القانونيـة املجانيـة للمواطنـني والنازحني 

يف املحافظـات منـذ بـدء عملهـا عـام 2016.

عيادة قانونية تقدم االستشارات 
المجانية في اعزاز

إخالء جرحى الدفعة الثانية من مهجري دوما بعد وصولهم إلى ريف حلب الشمالي - 4 من نيسان 2018 )عنب بلدي(

عنب بلدي - إدلب
 

يسـتقرئ الناشـط يف املجـال التعليمـي رساج 

السـوري، بعـد  الشـال  الواقـع يف  الشـامي 

أسـبوع عـىل وصولـه إىل إدلـب مهجـًرا مـن 

الغوطـة الرشقيـة، وقد شـارك يف مؤمتر حول 

مـرشوع تجريبـي "لتحسـني بيئـة التعليـم"، 

عقدتـه منظمـة "بنفسـج" يـوم الخميـس 5 

مـن نيسـان يف مدينـة إدلـب، بالتعـاون مـع 

العامليـة، يف كل  الطفولـة"  "أنقـذوا  منظمـة 

والـروج. تركيا  مـن 

رساج، قـال إن املؤمتـر طـرح أفـكاًرا جديـرة 

باالهتـام، ومـن الـروري تطبيقهـا، معترًا 

أنـه ال ميكن ملؤسسـة واحـدة أن تحسـن بيئة 

التعليـم، وال بـد أن تنسـق جميـع الفعاليـات 

باملنطقـة فيـا بينهـا، مـن أجـل رفع سـوية 

. لتعليم ا

املعلمـني  تركيـز  رضورة  إىل  رساج  وأشـار 

عـىل مهنتهـم باعتبارهـا "رسـالة"، ال مجـرد 

وظيفـة، الفًتـا إىل أن دعم املدراس قـد ينقطع 

أو يتقلـص، ورمبـا يتشـتت الطـالب ويفقدون 

يكـون  أن  بـد  ال  لذلـك  بالتعليـم،  صالتهـم 

اسـتمرار العمليـة التعليميـة ومصلحة الطالب 

هدًفـا أساسـًيا للمدرسـني.

إن  قـال  جالـو،  عـار  املـرشوع،  مديـر 

ابتـداًء مـن  يتـم وفـق عـدة مراحـل،  العمـل 

تحديـد الحالـة واملـدارس والعينة املسـتهدفة، 

وتحليلهـا  البيانـات  فجمـع  التدريـب،  ثـم 

املراقبـة  إىل  وصـواًل  والتنفيـذ،  والتخطيـط 

والنتائـج. والتقييـم 

وأوضـح جالو أنه نُظمت اسـتبيانات شـملت 

آراء الهيئـات املهتمـة بالتعليـم خـالل املؤمتر، 

العمـل يف  التـي واجهـت  "لتجـاوز األخطـاء 

املـرشوع  أن  إىل  مشـرًا  التجريـب"،  مرحلـة 

"تجريبـي"، هدفـه رصـد ردود فعـل األهـايل 

واملنظـات.

وركـز املرشوع عىل دراسـة واقـع األطفال يف 

املـدارس، مـن خـالل اسـتهداف عينـات ضمن 

خمـس مـدارس تديرهـا "بنفسـج" يف ريـف 

حلـب الغـريب وإدلـب الشـايل ومخيات يف 

. سلقني

"رفـع  أن  رساج  التعليمـي  الناشـط  ويعتـر 

كفـاءة املـدرس األخالقيـة والسـلوكية ودعمه 

ليكـون متفرًغا لتطويـر أدائه، ينعكـس إيجابًا 

العمليـة  محـور  باعتبارهـم  الطـالب،  عـىل 

التعليميـة".

ويتشـتت قطـاع التعليـم يف إدلـب بـني عـدة 

غيـاب  أبرزهـا  مشـكالت  مواجًهـا  أطـرف، 

املناهـج التعليميـة املوحدة، وعـدم وجود جهة 

رسـمية ترعـى قطـاع التعليـم، وتؤّمـن أجور 

ورواتـب مسـتقرة ملدريس وموظفـي املدارس، 

فضـاًل عن كـرة تدخـالت الجهات العسـكرية.

مشروع تجريبي لتحسين بيئة 
التعليم في الشمال
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محمد رشـدي شربجي    

قبـل عام من اآلن ذهب أهل خان 
ليستيقظوا  املساء  يف  شيخون 
 100 ا وقد نقص عددهم  صباًحَ
شهيد وشهيدة، مل تكن املجزرة 

عادية -وكأن هناك مجازر عادية 
وأخرى غر عادية، ولكن هكذا 
علّمنـا املجتمع الدويل بطبيعة 

الحال- من رأى مشاهد األطفال 
والبلغم  الحدقات،  متوسعي 

يخـرج من أفواههم  ال ميكن أن 
ينساها، فكيف مبن عاشها.

املجتمع  باسم  كانت مجزرة 
التي  الدويل وعرابته إرسائيل، 
بينامني  اقرتح رئيس وزرائها، 

2013، عىل  نتنياهو، يف 
أوباما صفقة  األمرييك  الرئيس 

النظام  لتجنيب  الكياوي، 
السـوري القصف مقابل تسليمه 

الكياوية.  لرتسانته 

بات واضًحا بعد سـبع سنوات أن 
التدخل األمرييك يف سوريا خالل 

سـنوات الثورة صب بقصد أو من 
دونه يف صالح النظام السوري، 
املتحدة  الواليات  فبداية ضغطت 

عـىل حلفائها عىل طول الخط من 
أجل منع تزويد املعارضة بسالح 

نوعي قادر عىل قلب املوازين، 
االنسحاب  بإنجاز  املهتم  فأوباما 

األمرييك من العراق واالتفاق 
النووي مع إيران، سلم طهران 

إدارة العراق من أجل الهدف األول، 
ثم سلمها إدارة سوريا إلنجاز 

الهدف الثاين، وأخرًا جاءت 
الحرب عىل اإلرهاب التي حرصت 

الواليات املتحدة عىل أال تسـتفيد 
املعارضة بيشء، وفضلت  منها 

التعامل -سواء يف سوريا أو يف 
العراق- مع ميليشـيات مرتبطة 

التي تجعجع  بإيران  مبارشة 
لياًل  الحالية  األمريكية  اإلدارة 

مواجهتها.  برورة  نهاًرا 

أراد ترامـب بعد املجزرة أن يثبت 
أنه ليس كأوباما، الذي وضع 

لألسد خطوطًا حمراء مل يلتزم 
بهـا، وهو ما كان، فقد أثبت 

ترامـب أي قوة تتمتع بها أمريكا، 
وأن اسـتمرار املقتلة السورية كان 
من املمكن أن يتوقف منذ سـنوات 

لو أرادت.  وقد ظن كثرون أن 
الهجوم األمرييك عىل مطار 

الوحيد  الشعرات، وهو اليشء 
الصحيـح الذي فعلته أمريكا يف 
سوريا خالل سبع سنوات، هو 

بداية تحول يف املوقف األمرييك 
يف سوريا، ولكن هذه اآلمال 

ذهبت أدراج الرياح. 

قتل السوريون بأسلحة كثرة، 
وجربت عليهم نوعية وفعالية 

أسلحة كثرة أيًضا، قادة جيوش 
دول عظمى يتفاخرون بفعالية 

أسلحتهم يف سوريا. يف مؤمتر 
ميونخ لألمن قال وزير الخارجية 
األملاين زيغار غابريل إن العامل 

يقف عىل حافة الهاوية، الحقيقة 
أن العامل يقف يف الهاوية فعاًل، 

 هذا ليس عاملًا للعيش،
 هذا عامل للموت.

في ذكرى مجزرة 
خان شيخون

سوق "تعفيش" في ريف دمشق )جريدة قاسيون(

قمة ثالثية لتعفيش سوريا

إبراهيم العلوش 

عقدت الدول الثاث، روسيا وإيران 
وتركيا، قمة يف أنقرة بتاريخ 4 من 
نيسان 2018، وتباحثت يف الطرق 

التي يتوجب عليها فيها تعفيش سوريا 
واقتسامها، ومحاولة االتفاق عى تعفيش 

الرتكة األمريكية يف الجزيرة السورية، 
والتي قد تتخى عنها حسب ترصيحات 

ترامب.
الافت أن شبيحة نظام األسد مل يسمح 

لهم، وال لبشار األسد نفسه، بحضور 
القمة، فقد صاروا جزًءا من التعفيشة 

الدولية، وراحوا يقضون الوقت، 
ويتسلون بتعفيش أثاث الغوطة ونوافذ 
غرفها، وما تبقى من ثياب وأدوات يف 

بيوت الغوطة تحت شعار "أرواحكم لكم، 
وأموالكم لنا"، وهذه موجة جديدة من 

الشعارات التي ابتدأت بشعار "األسد أو 
نحرق البلد". وهم اليوم بعد كل التخريب 

الذي قادوه، ورغم مظاهر االسرتجال، 
يبدون قلقني وبانتظار من يعّفشهم 

يف املدى القريب، بعدما مهدوا لتسليم 
سوريا، ووضعها تحت التنافس اإليراين 

والرويس والرتيك.
الدول الثاث تحاول االتفاق عى تقاسم 

الفوسفات والغاز والبرتول والعقارات 
واملوانئ واألرايض. وتوّجه الرئيس 
اإليراين بالشكر إىل كل الدول التي 
استقبلت الاجئني السوريني الذين 

هّجرهم النظام، بالتعاون مع الحرس 
الثوري وحزب الله والروس، وهو سعيد 
باالستياء عى أماكهم التي صدر فيها 

املرسوم الجمهوري رقم عرشة لعام 
2018، من رئيس الشبيحة لاستياء عى 
أماك أهل الغوطة، وعى أماك املهّجرين 

والنازحني، وتسليمها للميليشيات 
األجنبية، اإليرانية والعراقية واللبنانية، 

بهدف تشكيل مجتمع متجانس، كا 
رصح بشار األسد، وهذا يعتر أكر 

تعفيش قانوين ألماك السوريني.
بدأ التعفيش يف سوريا منذ بدء الثورة، 

حني اعتقل النظام الثوار السلميني 
والناشطني، وموزعي الورود عى 

الجيش، وقتلهم يف املعتقات، ليبدأ 
تعفيش املدن والقرى، بعد تهجر أهاليها 

املروعني باملذابح الجاعية، يف حمص 
ويف غرها من املدن التي اجتاحها 

الشبيحة، وأسسوا أوائل أسواق التعفيش 
يف طرطوس ويف الاذقية وتحت مسمى 

طائفي "أسواق الُسّنة".
اليوم تركت الدول للنظام وشبيحته 

تعفيش البيوت، وهي تنشغل بتعفيش 
األقاليم والخرائط، تحت شعارات متفرقة 
مثل مقاومة اإلرهاب، وحاية املقدسات 

والتصدي للمؤامرة املريخية.
أما الصحافة الروسية، فقد استهلت القمة 

التعفيشية بقولها: حان وقت القطاف!
واملسؤولون الروس أعلنوا وبشكل 

رسمي، عى لسان نائب رئيس مجلس 
الوزراء، عن عزمهم التعويض عن 

خسائرهم باالستياء عى الغاز 
والفوسفات والروات السورية الكثرة، 
كا أكد املسؤول الرويس، الذي وصف 

سوريا بأنها بلد ثري، وقادر عى 
دفع مثن الصواريخ، والقنابل التي تم 

إطاقها طوال السنوات املاضية، ناهيك 
عن االستياء عى امليناء البحري يف 

طرطوس ومطار حميميم ملدة نصف قرن 
مقبل.

اإليرانيون أعلنوا يف مؤمتراتهم أن لهم 
الحق باسرتداد 22 مليار دوالر قاموا 

برصفها عى حاية نظام األسد، وبدأوا 
بالضغط عى النظام لتوقيع اتفاقات 
تغطي خسائرهم، مطالبني بجزء من 

الفوسفات، وبأراٍض يف محيط دمشق، 
ومبيناء برتويل عى البحر املتوسط، 

أسوة مبا عّفشه الروس، ناهيك عن 
مطالبات الحرس الثوري اإليراين بإرشاك 

رشكاته بعقود إعادة اإلعار، التي قد 
تبدأ بعد تثبيت بشار األسد حاكًا أبديًا 

لسوريا.
املسؤولون األتراك تخلوا عن األهداف 

التي رفعوها يف مساندة ثورة السوريني 
إلسقاط النظام األسدي، وانضموا إىل 

هذا الحلف، وقد احتلوا عفرين وقراها، 
وكل ما يهمهم هو مطاردة البي يك يك 
وقواته التي خرجت من تركيا، وانضمت 

إىل التحالف الغريب يف تعفيش ثلث 
الجغرافيا السورية، لبناء دولة متتد من 

الجزيرة العليا حتى شاطئ املتوسط، يف 
محاولة رصيحة لتهجر السكان العرب 

من املدن والقرى العربية، بحجة الحاجة 
ألماكهم لبناء دولة قومية، ذات منفذ 

بحري، يتوىل قيادتها القائد امللهم عبد 
الله أوجان، ربيب حافظ األسد وأجهزة 

مخابراته.
قمة التعفيش الثاثية تنظر بقلق أيًضا 
اىل التحالف الغريب، وتخىش أن يقوم 

هذا التحالف بتعفيشها هي أيًضا، أو 
بتعفيش ما حصلت عليه من الخريطة 
السورية، ومن العقود، واالتفاقية التي 

تكتبها بنفسها، وتجعل النظام يوقّع 
عليها، وهي تخىش من التمدد الغريب من 
الجزيرة إىل التنف إىل درعا، وما الهجوم 

عى مطار حميميم يف نهاية العام 
املايض، وتدمر عدد من الطائرات فيه، إال 

مؤرش عى احتال قيام الغرب بإفشال 
التعفيش الرويس.

الغرب أيًضا رضب املواقع اإليرانية عدة 
مرات، ورضب قوافل حزب الله الذي 

يدير ما تعفشه إيران يف سوريا، وينظم 
عمليات االستياء عى األرايض واملدن 

والقرى السورية املعفشة، منذ أن استوىل 
عى مدينة القصر، وعفشها بشعاراته 

الطائفية.
التعفيش  اليوم تقع تحت  سـوريا 

الداخي عى أيدي شـبيحة بشار 
األسـد، وتحت التعفيش الخارجي 

الذي ترتأسـه الدول الثاث صاحبة 
القمة التي عقـدت يف أنقرة، ناهيك 

عـن التعفيش الذي يقـوم به التحالف 
وداعش  والبي يك يك  الغريب 

وتنظيـم القاعـدة، فالجميع يعتقدون 
أن سـوريا أضحت أرًضا با شعب، 
تصنيعها  وإعادة  تعفيشـها  وميكن 

عى هواهم، والتهجر هو سـاح تلك 
القوى ضد الشـعب السوري.

ولكن السوري الذي يساق من مدينة 
اىل أخرى، ومن بلد اىل آخر، ال يذوب 

وال يختفي، فالسوريون صاروا يف كل 
مكان، ويف كل دولة، ويف كل وسائل 

اإلعام، ويف كل املنظات الدولية، وهم 
ليسوا أصفاًرا وال ميكن تهميشهم حتى 

يف الدول التي سجنتهم يف مخيات، 
أو أسكنتهم الصحاري البعيدة، وهذا ما 
صار يقلق دول التعفيش الثاث، ناهيك 

عن جعل الشبيحة أكر توترًا وأكر قلًقا، 
وهم يحتفلون بانتصاراتهم ويعفشون ما 

تبقى من البيوت.
ليس من صالح دول التعفيش أن تستمر 
الحرب، فهي تريد أن تهنأ مبا تنهبه، وما 
اغتصبته من نفوذ، وأن تنهي مصاريف 

وتكاليف الحرب، وأن تكتب ما تشاء 
من دساتر، ومن اتفاقات لتضمن 

مروقاتها، ولكنها غر قادرة عى 
ذلك، ليس ألن العامل يعرتض، بل ألن 

السوريني، ورغم خسائرهم الفادحة، ال 
يزالون يرفضون التنازل عن حقوقهم، 

وعن ثورتهم التي دفعوا مثنها غاليًا من 
أرواحهم ومن أماكهم، ولن يعودوا إىل 

القبول بأجهزة املخابرات التي تدير دولة 
األسد الفاشلة، والتي بدأت بالتداعي منذ 

أن رفع السوريون أول شعار للحرية: 
حرية لألبد غصبًا عنك يا أسد! 

ماحظة أخرة: القمة التعفيشية املقبلة 
ستكون يف طهران، عاصمة السام 
وامليليشيات والحقد الطائفي، وبلد 

الخامنئي وقاسم سلياين!
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فريق التحقيقات في عنب بلدي 

لخمسة أعوام مضت، أطلت عفرين 
عىل جميع املعارك التي أحاطت بها يف 

الشال السوري، دون أن تشارك يف 
إحداها، بل اكتفت بتحصني حدودها 

التي تحّولت مبوجبها إىل قلعة تسهم 
جغرافيا الجبال يف تشييدها، ويحرس 

ثغورها مقاتلون مبهام أمنية شديدة 
الرصامة.

مع التحصني الخارجي، انغلقت عفرين 
عىل نفسها وانشغلت بتجاراتها الجديدة، 
ومؤسساتها املرتبطة بـ "اإلدارة الذاتية" 

التي أعلن عنها يف الحسكة، عىل 
اعتبارها املقاطعة الثالثة يف "فيدرالية 

شال سوريا"، أو إقليم "روج آفا".
وعىل الرغم من البعد الجغرايف بني 

مقاطعتي الجزيرة وكوباين يف شال 
رشق، ومقاطعة عفرين يف أقىص 

شال غرب سوريا، شكلت تلك املسافة 
مساحة الحلم الكردي الوليد الذي تطّل 

حدوده الغربية عىل املتوّسط.
ويعني مصطلح "روج آفا" حرفًيا 

"كردستان الغربية"، التي من املفرتض 
أنها تشمل املناطق ذات الغالبية الكردية 
يف سوريا، بغض النظر عن وجود كتل 
برشية غر كردية يف مقاطعاتها ويف 

املناطق الفاصلة بينها.
ورغم التأكيد املستمر للسياسيني 

والعسكريني الكرد، عدم رغبتهم يف 
االنفصال عن سوريا، وحرص مطالبهم 

يف تشكيل إقليم مشابه إلقليم كرستان 
العراق )جنوب كردستان(، لكن هذا 

املطلب يشكّل املدخل إىل حلم "دولة روج 
آفا".

مع خروج عفرين من "خريطة األصفر" 
مل يعد تحقيق ذلك الحلم متاًحا كا 

يف السابق، بل بات يهّدد ما تبقى من 
مناطق تحت سيطرة القوات الكردية، 

ويرتك تساؤالت عّدة عن مستقبلها.

بعد عفرين

كــــرد
سوريا
إلى أين؟
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قمة ثالثية لتعفيش سوريا
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شـكلت خسـارة "وحدات حاية الشـعب" 
مفصليًـا  تحـواًل  لعفريـن  )الكرديـة( 
سـوريا،  شـايل  السـيطرة  خريطـة  يف 
وغـدت املنطقة خـارج حسـاباتها مبوجب 
عمليات عسـكرية قادها الجيشـان الرتيك 
 ،2018 الثـاين  كانـون  منـذ  و"الحـر" 
لتنتهـي بالسـيطرة عـى كامـل املنطقـة، 

املـايض. آذار  منتصـف 
أعـوام مـن سـيطرة  أربعـة  وبعـد نحـو 
عفريـن،  الذاتيـة عـى  اإلدارة  مؤسسـات 
اإلداريـة  أمورهـا  تنظيـم  اليـوم  تنتظـر 
الجديـد،  العسـكري  للوضـع  اسـتجابة 
"إنقـاذ"  مؤمتـر  مخرجـات  وتنفيـذ 
احتضنتـه مدينـة غـازي عنتـاب الرتكيـة، 
األحـد 18 مـن آذار، ومتخضت عنـه جملة 
مـن البنـود، عـى رأسـها تشـكيل مجلس 

إلدارتهـا. مـدين 
يف  االقتصاديـة  الخريطـة  شـهدت  كـا 
بافتتـاح  متثـل  جذريًـا،  تغـرًا  املنطقـة 
معريـن داخليـني، أولهـا يف قريـة دير 
شـايل  أطمـة  ملنطقـة  املقابلـة  بلـوط، 
العزاويـة،  قريـة  يف  والثـاين  إدلـب، 
ويتحـرك طريقـه نحو دارة عـزة يف ريف 

الغـريب. حلـب 
وقـررت تركيـا إنشـاء معر آخـر خارجي 

بينهـا وبـني عفريـن، تزامًنـا مـع افتتـاح 
املعريـن داخـل األرايض السـورية، عـى 
أن يكـون يف قرية حـام الحدوديـة التي 
واليـة  رشقـي  "قوملـو"  لقضـاء  تتبـع 

. ي تا ها
التـي  األلغـام  إزالـة  عمليـات  وتسـتمر 
خلفتهـا "الوحـدات" يف املنطقـة، ووفـق 
الناطق باسـم "مؤمتر اإلنقـاذ" واملعارض 
الكردي حسـن شـندي، فـإن مجموعة من 
اللجـان ُشـكلت لبـدء العمل أبرزهـا: لجنة 
العاقـات العامـة، اللجنـة اإلغاثيـة، لجنة 
املتابعـة، لجنـة إعـادة املهجريـن، اللجنـة 
واللجنـة  اإلعاميـة،  اللجنـة  التعليميـة، 

القضائيـة.
وقال شـندي لعنب بلـدي إن الكرد ميثلون 
شـخًصا(،   85( ضمنهـم  األكـر  النسـبة 
وأطبـاء  وحزبيـون  مسـتقلون  وفيهـم 
ومحامون وفنانون، وعى رأسـهم شـيوخ 
عشـريت البوبنـا والعمـرات، وإيزيديون 
وشـخصيات علوية مـن ناحيـة املعبطي.

واختـر قرابـة 30 شـخًصا ليكونوا ضمن 
مجلـس مدينة عفرين، جميعهـم يف تركيا، 
وأوضـح الناطـق باسـم املؤمتـر، أن األيام 
املقبلـة ستشـهد تحديًدا ملن سـيدخل منهم 
بـإرشاف  األهـايل،  ملسـاعدة  عفريـن  إىل 

منظـات حقوقيـة ومدنيـة مختصة.
بخصـوص  حاليًـا  واضـح  تفعيـل  ال 
املؤمتـر،  مخرجـات  ومعظـم  املجلـس 
وبحسـب شـندي، فـإن منظمـي املؤمتر 
القريـب"،  الوقـت  "يف  لذلـك  يسـعون 
أطـراف  مـن  محـاوالت  ظهـرت  بينـا 
أخـرى لتشـكيل مجلـس آخـر، ومـا زال 
املنطقـة حتـى  دون ضبـط يف  الوضـع 

اليـوم.
بفتـح  األهـايل  مطالـب  أبـرز  وتتمثـل 
قراهـا  إىل  النـاس  لعـودة  آمنـة  ممـرات 
وإنهـاء املظاهر املسـلحة يف عفرين، بينا 

أقـر شـندي بصعوبـة الوضـع.
ونصـت بقيـة بنـود املؤمتـر عـى احرتام 
العرقيـة  املكونـات  جميـع  خصوصيـة 
والدينيـة واملذهبيـة يف املنطقـة، والتأكيد 
عـى االهتـام بالتعليم والصحـة والقضاء 
وجميـع مناحـي الحيـاة، واحـرتام حقوق 
عفريـن  عائـات  تعمـل  أن  عـى  املـرأة، 
"الكبـرة" ورؤسـاء العشـائر بدعـم مـن 

إعارها. إعـادة  تركيـا عـى 
إضافة إىل إطاق رساح جميع سـجناء الرأي 
من سـجون عفريـن، والدعـوة إىل مصالحة 
وطنية بـني مكونـات املدينة، وتسـليم إدارة 

املدينـة ونواحيهـا إىل أبناء عفرين.

خالية من "الوحدات".. 

عفرين تنتظر من يديرها

"غصـن  أهـداف  تحقيـق  لرعـة  وكان 
األكـر  الدافـع  عفريـن  يف  الزيتـون" 
لاعـب الـرتيك للتفكـر ببقيـة املناطـق 
عـى طول الرشيـط الحـدودي، إذ متكنت 
فصائـل "الجيش الحـر" والجيش الرتيك 
مـن السـيطرة عى كامـل عفريـن يف أقل 
مـن شـهرين، وبأقل التكاليف، سـواء عى 
املسـتوى العسـكري أو املعنـوي املرتبـط 
باملدنيـني، ما شـكل حافزًا لفـرض الخيار 

العسـكري املعلّـق منذ سـنوات.
تهديدات متتالية تصدرت املشـهد السـوري 
يف األيـام املاضيـة عـى لسـان مسـؤولني 
أتـراك، آخرهـا قـول الرئيس الـرتيك، رجب 
طيـب أردوغـان، إن تركيـا تجهز للسـيطرة 
عـى أربـع مناطـق سـورية عـى طـول 
حدودهـا )رأس العني، الحسـكة، تل أبيض، 
كوبـاين(، ورافـق ذلك إغـاق املعابر املؤدية 
إىل منبـج بشـكل كامـل، وإيقـاف الحركة 

التجاريـة واملدنيـة منهـا وإليها.
وتزامنـت مـع ذلـك مظاهـرات يف ريـف 
حلـب الشـايل طالبـت فصائـل "الجيش 
بالتحـرك  الـرتيك  والجيـش  الحـر" 
للسـيطرة عـى املناطـق الواقعـة رشقـي 
املناطـق  بأهـايل  وتركـزت  الفـرات، 
سـوريا  "قـوات  عليهـا  سـيطرت  التـي 
الدميقراطيـة" )قسـد( بينهـا رأس العني، 

رصيـن. الشـيوخ،  أبيـض،  تـل 
كـا أطلقـت دعـوات من شـيوخ عشـائر 
سـورية موجوديـن يف تركيـا لانخـراط 
سـوريا،  داخـل  عسـكرية  عمليـات  يف 
آخرها دعـوة إىل التحضر للسـيطرة عى 
مناطـق رشق الفرات، بعد دعـوة من خالد 
الخلـف، أحد شـيوخ عشـرة "البـكارة"، 
بحضـور قائم مقـام ووايل مدينـة أورفة.

وبحسـب الخلـف، يف حديث لعنـب بلدي، 
فـإن االجتـاع كان "بــمثابة حـث أبنـاء 
وزعـاء القبائـل األخـرى عـى التعاضـد 
وتحريـر املنطقـة الرشقيـة مـن سـوريا، 

قسـد". تسـيطر  التي 

مزيد من "األمن االستراتيجي" 
أردوغـان  أبـداه  الـذي  التهديـد  يكـن  مل 
جديـًدا، بـل سـبقته وعـود أطلقـت عقب 
السـيطرة عى مركـز عفرين، وأكـدت نية 
السـورية-  الحـدود  إىل  الوصـول  تركيـا 
العراقيـة، و"تطهـر" كامـل حدودها من 

"اإلرهـاب".
ويقـول املحلل السـيايس الـرتيك، محمود 
عثـان، إن تركيـا لديهـا شـعور بأنهـا مل 
تتمكـن مـن تأمني الحـد األدىن لهـا حتى 
اليـوم، سـواء املناطـق التـي تحقـق أمنها 
سـاحة  يف  حصتهـا  أو  "االسـرتاتيجي"، 

النفـوذ عى السـاحة السـورية.
ويضيـف لعنب بلدي أن املسـألة السـورية 
التعقيـد،  وشـديدة  الحساسـية  بالغـة 
وأي  متداخلـة،  دوليـة  أطـراف  وهنـاك 
باألمـر  ليـس  بالتحـرك  يرغـب  طـرف 
السـهل، وهـو ما ميكـن ربطه بنيـة تركيا 
تحكمـه  والـذي  الحـدود،  عـى  التحـرك 
التفاهـات مـع الـدول اإلقليميـة األخرى.

الزيتـون"،  "غصـن  نجـاح  وأعطـى 
واملكاسـب التـي حققتهـا بأقل الخسـائر 
لرتكيـا  كبـرة  دفعـة  وماديًـا،  برشيًـا 
ومعنويـات لاسـتمرار بنفـس الطريقـة، 
ويعتقـد عثـان أن األتـراك يتحركـون بـ 
"اسـرتاتيجية النَفـس الطويـل"، وهـو ما 
تـم تطبيقـه يف "درع الفـرات"، وصـواًل 
ومعنويًـا  ماديًـا  الخصـم  إنهـاك  إىل 

العسـكرية. قـواه  واسـتنزاف 

إلى الحدود الجنوبية الشرقية 
بتفاهمات دولية

العقيـد  العسـكري،  املحلـل  ويؤكـد 
أديـب عليـوي مـا قالـه عثـان، معتـرًا 
للتحـرك  محسـوم  الـرتيك  الرنامـج  أن 
عـى كامـل الحـدود، لكـن األمـر محكوم 

الدوليـة. بالتفاهـات 
تركيـا  نيـة  أن  بلـدي  لعنـب  ويوضـح 

التحـرك عـى حدودها ليس وليـد اللحظة، 
مدلـًا بـأن الدعم املايل والعسـكري املقدم 
لفصائـل "الجيش الحـر" بتكاليف باهظة 
مرتبـط بالتقـدم عـى كامل املناطـق التي 

تسـيطر عليهـا "الوحدات".
وبحسـب عليـوي، فـإن التفاهـات عبارة 
لـن  العسـكري  والتحـرك  "فضفاضـة"، 
يكون عشـوائيًا، ويشـر إىل أنـه يف حال 
رشقـي  املناطـق  مـن  أمريـكا  انسـحاب 
الفـرات، ستسـد كل مـن روسـيا وإيـران 
مناطـق  وتدخـان  جديـد،  مـن  الفـراغ 

رشقـي الفـرات بـرصاع مختلـف.
وحتـى اليوم ال ميكن فصـل أي تحرك تريك 
عـى مناطـق "الوحـدات" عـن التفاهات 
الخاصـة بأمريـكا، والتـي كان عى رأسـها 
وزيـر الخارجيـة األمرييك السـابق، ريكس 
تيلرسـون، يف آخـر زيـارة لـه إىل تركيـا، 
وأكـد فيها حـق تركيـا يف تأمـني حدودها.

وما شـدد عى ذلـك، املعلومات التي أشـار 
إليهـا أردوغان يف خطاب لـه، 31 من آذار 
املايض، قائًا "عندما اسـتقبلت تيلرسـون 
)وزيـر الخارجيـة األمريـيك املقـال( قال 
خـذوا أنتم الشـال ونحن نأخـذ الجنوب، 
فقلـت له: مل علينا تقسـيم البلـد أو أخذه؟ 
إن هـذا البلـد له أهله وسـكانه األصليون".

غصـن  بعـد  "مـا  أن  عثـان  ويعتـر 

الزيتـون ليس كـا قبلها، وسـتتجه تركيا 
إىل تحريـر الحدود يف األيـام املقبلة، لكن 
سـتعتمد يف ذلك عـى ميـدان التفاهات 
الطـرف  مـع  الصـدام  وعـدم  السياسـية 

خصوًصـا". األمريـيك 
ويوضـح أن الـدول اإلقليميـة الاعبـة يف 
يف  األرض  عـى  تشـارك  كانـت  سـوريا 
السـنوات السـابقة عـر وسـطاء محليني، 
أمـا اآلن فبقواتها املبـارشة، وخاصة تركيا 

وروسـيا. وأمريكا 
ويف حـال "نفـد صـر األتـراك"، يشـر 
بالضغـط  تركيـا سـتقوم  أن  إىل  عثـان 
عى منبـج تحديـًدا، وهي املدينـة املفروغ 
مـن أمرهـا، بينـا املناطـق الواقعة رشقي 
يف  فوقيـة  األتـراك  سـيعطي  الفـرات 

املطالـب حولهـا.
فيا يشـر الكاتـب الكردي، عـادل حنيف 
عـى  العجيبـة  "التقلبـات  أن  إىل  داود، 
بخصـوص  الدوليـة  السياسـة  مـرح 
التكّهـن  الصعـب  مـن  تجعـل  سـوريا" 
يعتقـد  لكنـه  سـوريا،  رشق  مبسـتقبل 
أن املنطقـة "سـتعود مؤقتًـا لرتكيـا بعـد 
بـرتول  يف  بحقهـا  أمريكيـة  ضانـات 
وغـاز رشق الفـرات، ثم سـتعود لسـيادة 
سـوريا موحـدة الحًقا بعـد اتفـاق الكبار 

فيـا بينهـم عـى تقاسـم املنافـع".

ما بعد عفرين..

حشد سياسي وشعبي للتحرك شرق الفرات
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.

خرائط توضح التحول في سيطرة  قوات سوريا الديموقراطية شمالي سوريا  )عنب بلدي(

أديب عليوي
محلل عسكري،

محمود عثمان
كاتب وسياسي
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مـن داخـل مدينـة الرقـة التـي سـيطرت 
الدميقراطيـة"  سـوريا  "قـوات  عليهـا 
)قسـد(، يف 20 من ترشيـن األول 2017، 
قرأ رئيس الحـزب إبراهيـم القفطان بيانه 
الختامـي إىل جانب أمينتـه العامة هفرين 
خلـف، وقـال إنـه جـاء جامًعـا ألطيـاف 
مبختلـف  السـوري  الشـعب  ورشائـح 

قومياتهـم وأديانهـم ومذاهبهـم.
وافتتح املؤمتـر بحضـور 800 "مندوب" 
إىل  السـورية،  املناطـق  مختلـف  مـن 
جانـب 100 ضيف مـن مختلـف األحزاب 
الوطنية  والشـخصيات  السياسـية  والكتل 
واملجالـس  واملؤسسـات  واالجتاعيـة 
املدنيـة، وفق القفطـان، الذي تـا برنامج 

الحـزب والنظـام الداخـي.
"السـيايس  الحـزب  تأسـيس  وُعـزي 
الذيـن  "املؤمتريـن  أن  إىل  التقدمـي"، 
تجمعهـم رؤية مشـرتكة للحـل، رأوا أنه ال 
خيـار أمام السـوريني سـوى تفعيل آليات 
السـلمي، يف ظـل غيـاب أحـزاب  الحـل 
ورشائـح  أطيـاف  لـكل  جامعـة  وطنيـة 
قومياتهـم  مبختلـف  السـوري  الشـعب 

ومذاهبهـم". وأديانهـم 
داود،  حنيـف  عـادل  الكـردي  الكاتـب 
القاطـن يف تركيا، يرى أن تشـكيل الحزب 
بـات  تفيـد، ألنـه  لـن  يائسـة  "محاولـة 
معروفًـا للعـامل وللسـوريني والكـرد من 
هـو ومـا هويتـه"، مؤكـًدا لعنـب بلـدي 
أن "هـذه الخطـوة بالتأكيـد مـن توجيـه 
الواليـات املتحـدة األمريكيـة، التـي تريـد 
أن تقـول لرتكيـا والعـامل: نعـم أنـا اعتر 
 )PKK( الكردسـتاين  العـال  حـزب 

ليسـوا  هـؤالء  لكـن  إرهابيـة  منظمـة 
كذلـك".

املجريـات،  عـى  الخطـوة  تؤثـر  "لـن 
لكـن أمريـكا تسـتغل كل يشء لصالحها 
نظـر  وجهـة  مـن  الجميـع"،  وتخـدع 
إنهـا سـتتخى عـن  الـذي يقـول  داود، 
حققـت  بأنهـا  تـرى  عندمـا  الحـزب 

مآربهـا.
ويقـول املحلل والخبر يف الشـأن الرتيك 
العـال  "حـزب  إن  تركـاين،  نـارص 
الكردسـتاين" منـذ نشـوئه وهو يؤسـس 
عـرشات الكيانات السياسـية والعسـكرية 
تحت أسـاء مختلفـة، الفتًـا إىل أنه "عى 
الرغـم مـن تغر املسـميات، بقيـت أهدافه 

ومارسـاته نفسـها مل تتغر".
لعنـب  حديثـه  خـال  تركـاين  ويشـر 
بلـدي، إىل أن التغـر األخـر بخصـوص 
"يظهـر  املسـتقبل"،  "سـوريا  تأسـيس 
حجـم مـأزق التحالف األمريـيك مع حزب 
العـال، ومحاولـة واشـنطن إلبـاس هذا 
التحالـف زيًـا سـوريًا دميقراطيًـا مُيكـن 

من تسـويقه لـدى أنقـرة".
ويـرى املحلـل أن الخافـات األمريكيـة- 
الرتكيـة سـبب رئيـي يف اتباع سياسـة 
أن  إال  الحـزب،  وشـكل  اسـم  تغيـر 
إيجـاد  يف  تأمـل  زالـت  مـا  واشـنطن 
صيغـة إلقنـاع تركيـا، سـواًء عـر حوافز 
سياسـية أو عسـكرية أو اقتصادية، وحتى 
خلـف الكواليـس، وآخر املحـاوالت متثلت 
بعـرض صفقـة بيـع وتصنيـع صواريخ 
الروسـية،   S400 "باتريـوت" بـداًل مـن 

وصفه. حـد  عـى 

 فرنسا دخلت 
بضوء أخضر من 

أمريكا، بهدف 
تخفيف الضغط 

التركي عليها 
في قضية دعم 
القوات الكردية

شــهدت  املاضيــة  األســابيع 
ســجااًل سياســًيا بــني فرنســا 
وتركيــا حــول "قانونيــة" العمليــة 
ــرة  ــنتها أنق ــي ش ــكرية الت العس
ــر  ــدة التوت ــد ح ــن، لتزي يف عفري
الرئيــس  جمــع  لقــاء  عقــب 
الفرنــي، إميانويــل ماكــرون، 
ــوريا  ــوات س ــن "ق ــد م ــع وف م
الدميقراطيــة" )قســد(، وتعهدهــا 
بتقديــم الدعــم وتحقيــق اســتقرار 
ــال  ــوريا، وإرس ــي س ــال رشق ش
مزيــد مــن القــوات الفرنســية إىل 

ــة. املنطق
ترصيحاتهـا  يف  تركيـا  وصعـدت 
أكـد  إذ  مسـبوق،  غـر  بشـكل 
وزيـر الدفـاع الـرتيك، نـور الديـن 
إقـدام  أن  آذار،  مـن   31 جانـكيل، 
جنودهـا  إرسـال  عـىل  فرنسـا 
سـيكون  السـورية،  األرايض  إىل 
تصبـح  وقـد  "مغامـرة  مبثابـة 
قائـاًل:  الـرتيك"،  للجيـش  هدًفـا 
"يف حـال أرادت باريـس أن يكـون 
لهـا وجـود عسـكري تهـدف مـن 
ورائـه دعـم التنظيـات اإلرهابيـة 
مبـارش،  غـر  أو  مبـارش  بشـكل 
مـرشوع  غـر  وجـوًدا  فسـيكون 
مبوجـب القانون الـدويل، ومبثابة 

احتـالل".
وإىل جانـب فرنسـا، زار وفـد مـن 
حزب العـال يف مجلـس اللوردات 
مـن   4 األربعـاء  الريطـاين، 
نيسـان، مدينـة القامشـيل، وتعهد 
بالتضامـن والوقوف مـع “وحدات 
يف  )الكرديـة(  الشـعب”  حايـة 
وجـه مـا يتهددهـا مـن هجـات 

تركية يف شـايل سـوريا، بحسب 
مـا نقلـت وكالـة "رويـرتز".

تسـاؤالت كثـرة أثارتهـا التحركات 
املفاجئـة،  والريطانيـة  الفرنسـية 
للتصادم  تدفعهـا  التي  واألسـباب 
للقـوات  دعمهـا  يف  تركيـا  مـع 

. ية لكرد ا

السـيايس،  واملحلـل  الكاتـب 
أوضـح  أوغلـو،  رضـوان  فـراس 
حضـور  لهـا  يكـن  مل  فرنسـا  أن 
يف سـوريا ويعتـر موقفهـا مـن 
الغربيـة،  الـدول  مواقـف  أضعـف 

إرث  يعترونهـا  السـوريني  ألن 
سـوريا  فرنسـا  )احتلـت  احتـالل 
مـدة 26 عاًما يف ثالثينيـات القرن 

املـايض(.
فرنسـا  أن  أوغلـو  رضـوان  وأكـد 
دخلـت بضـوء أخـر مـن أمريكا، 
الـرتيك  الضغـط  تخفيـف  بهـدف 
القـوات  دعـم  قضيـة  يف  عليهـا 
بعـض  مـن  وخروجهـا  الكرديـة 
كـون  منبـج،  وخاصـة  املناطـق 
حليًفـا  أنقـرة  تعتـر  أمريـكا 
اسـرتاتيجًيا لها وال تريد خسـارته، 
الغربيـة  الـدول  أن  إىل  مشـرًا 
يف  تركيـا  تقـدم  مـن  تتخـوف 
املنطقـة، باعتبـاره تقدًما إسـالمًيا 
بـه  ومرحـب  شـعبي  نفـوذ  لـه 
مـن قبـل السـوريني يف الشـايل 

السـوري.
وتوقـع الباحـث السـيايس دخـول 
فرنسـا يف مناطـق محـدودة، ألن 
سـيكون  كبـر  بشـكل  دخولهـا 
يـؤدي  قـد  لرتكيـا  خطـرًا  تحديًـا 
إىل تصعيـد يف املنطقـة وحصـول 

الطرفـني. بـني  اشـتباكات 
الترصيحـات الفرنسـية تزامنت مع 
إعـالن الرئيـس األمريـيك، دونالـد 
سـوريا  مـن  االنسـحاب  ترامـب، 
اسـتبعده  الـذي  األمـر  قريًبـا، 
أمريـكا  كـون  أوغلـو،  رضـوان 
أسسـت قواعد عسـكرية وتسـيطر 
عىل آبـار النفـط يف املنطقـة التي 
يطـل  مسـاًرا  أمريـكا  تعترهـا 
العـراق وإيـران وتركيـا  عـىل دول 
وسـوريا، لكنهـا قـد تسـلم بعـض 

للفرنسـيني. املناطـق 

املسـتقبل"  "سـوريا  أهـداف  متثلـت 
الوطنيـة،  اللحمـة  إلعـادة  بالسـعي 
واإلميـان بالتغير السـيايس السـلمي 
ودسـتور  اجتاعـي  عقـد  يضمـن 
يؤسـس لسـوريا دميقراطية المركزية 
تقـوم عـى مبـادئ التعدديـة وحرية 
بـني  واملسـاواة  والتعبـر  االعتقـاد 
يف  املواطنـني  وتسـاوي  الجنسـني، 
البيـان  وفـق  والواجبـات،  الحقـوق 

للتشـكيل. الختامـي 
أشـكال  "كل  الحـزب  ويرفـض 
الشـوفينية والعنرصية وحـل القضايا 
القوميـة ومنهـا القضيـة الكردية وفق 
كـا  الدوليـة"،  واملواثيـق  العهـود 
الشـعب  أطيـاف  لـكل  بـأن  "يؤمـن 
السـوري الحريـة باالعتقـاد والتعبر 
ومارسـة الشـعائر الدينية واملحافظة 

عـى الهويـة القوميـة."
أحسـن  بنـاء  إىل  "يسـعى  كـا 
الجـوار  دول  مـع  العاقـات 
وشـعوبها، مبـا فيها تركيـا والعراق، 
املشـرتكة  املصالـح  قاعـدة  عـى 
واالحـرتام املتبـادل، ودعـم وصـول 
املسـاعدات اإلنسـانية للمناطـق التي 

يف  داعـش  مـن  وُحـررت  تـرضرت 
تأمـني  أنحـاء سـوريا، وإىل  جميـع 

الجـوار". دول  مـع  الحـدود 
الشـعب  مصلحـة  أن  عـى  ويؤكـد 
"تقـدم  السـورية  األرايض  ووحـدة 
دينيـة  أو  قوميـة  مصلحـة  كل  عـى 
املحاصصـة  ويرفـض  ومذهبيـة 
عـى هـذه األسـس، وعـدم االرتبـاط 
بأجنـدات إقليميـة أو دوليـة أو برامج 
سياسـية". وتنظيـات  أحـزاب  أي 

ويدعـو إىل إقامـة "أفضـل العاقات" 
السـورية،  املعارضـة  أعضـاء  مـع 
ودعوتهـا للتعـاون والعمـل املشـرتك، 
ورصـد كل الطاقـات مـن أجـل وقف 
نزيف الـدم وإعادة البناء واالسـتقرار، 
ملتزًمـا مبخرجـات جنيـف والقرارات 
األمميـة ذات الشـأن، وخاصـة القـرار 

.2254
جميـع  تكـون  أن  يجـب  أنـه  ويـرى 
أطيـاف الشـعب السـوري ممثلـة يف 
العملية السياسـية، مبا يف ذلك صياغة 
دسـتور جديد للباد واملشـاركة بحرية 
والرملانيـة  الرئاسـية  االنتخابـات  يف 

تحـت إرشاف األمـم املتحـدة.

فرنسا تدخل الميدان
من بوابة الكرد

أهداف "حزب المستقبل"
بحسب البيان الختامي

بدأت بعض الدول الغربية، وخاصة فرنسا وبريطانيا، المنضوية ضمن التحالف 
الدولي، الذي تقوده أمريكا ضد تنظيم "الدولة اإلسالمية "، البحث عن موطئ 

قدم لها في شمال شرقي سوريا، بعد انحسار التنظيم بشكل كبير باستثناء بعض 
الجيوب، مع تقدم للجيش التركي وإخراجه لـ “وحدات حماية الشعب" )الكردية( 

من مدينة عفرين وتهديداته بالتقدم نحو الشرق.

)AFP( 2017 مقاتالن من قوات سوريا الديموقراطية في الرقة 20 تشرين األول

حزب "سوريا المستقبل"
”PYD“ بدياًل لـ

ذات العبارات وعلى رأسها: "ديمقراطية تعددية ال مركزية" 
ترددت لدى إعالن "النظام الفيدرالي" شمالي سوريا عام 

2016، وخالل قراءة البيان الختامي للمؤتمر التأسيسي الذي 
أفضى لتشكيل حزب "سوريا المستقبل"، في 27 من آذار 

2018، ما جلب جملة من التساؤالت حول الهدف من تشكيل 
األخير، الذي قيل إنه بديل حزب "االتحاد الديمقراطي" الكردي.



عنب بلدي - السنة السابعة - ملف خاص12
العدد 320 - األحد 8 نيسان/أبريل 2018

وبعـد ثاثة أعـوام عـى توقيعهـا، عملت 
تسـوية  متريـر  عـى  أتاتـورك  حكومـة 
جديـدة مـن خال معاهـدة "لـوزان" عام 
1923، التـي تجاهلـت ما أقرته "سـيفر" 
أحامهـم  وقيّـدت  للكـرد،  حقـوق  مـن 
لقـرن مقبل، قامـت خاله سـبع محاوالت 
إلقامـة دويـات كرديـة كان آخرهـا دولـة 

"روج آفـا" يف سـوريا.

مملكة كردستان العراق 1922
هـي دولة غـر معـرتف بهـا، أعلـن عنها 
تحـت  العراقيـة،  السـليانية  مدينـة  يف 
الشـيخ  بقيـادة  الريطـاين،  االنتـداب 
محمـود الحفيـد الرزنجـي، بـني عامـي 

و1924.  ،1922
بعـد هزميـة الدولـة العثانيـة يف الحرب 
العامليـة األوىل، أعلـن الشـيخ الرزنجـي 
القـوات  إىل  السـليانية  لـواء  تسـليم 

الريطانيـة، فكافـأه اإلنكليـز عـى ذلـك 
ثـم  السـليانية،  عـى  حاكـًا  بتعيينـه 
عـادوا ليقيـدوه بعد أن شـعروا برغبته يف 

التمـرد، إىل أن تـم نفيـه إىل الهنـد.
يف عـام 1921 أجـري اسـتفتاء للشـعب 
العراقـي عـى تنصيـب األمـر فيصل بن 
الحسـني ملًكا عـى العراق، واجهـه الكرد 
يف السـليانية باملقاطعـة، وأعلن الشـيخ 
املنفـي  محمـود  الشـيخ  شـقيق  قـادر، 
يف الهنـد، مطالبتـه بحكـم ذايت مسـتقل 

ورفـض فكـرة االنضـام إىل العـراق.
يف  التوتـر  اسـتغال  تركيـا  حاولـت 
السـليانية لحـل قضيـة املوصـل املتنـازع 
حشـوًدا  فحركـت  بريطانيـا،  مـع  عليهـا 
عسـكرية، واحتلت عددًا من املـدن العراقية.

الـرتيك،  الخطـر  بريطانيـا  استشـعرت 
واسـتقدمت للوقـوف يف وجهـه عدّوهـا 
فأعادتـه  الرزنجـي،  الشـيخ  القديـم، 

أخـرى  السـليانية مـرة  إىل  منفـاه  مـن 
يكـن  مل  الرزنجـي  لكـن   ،1922 عـام 
ليثـق بريطانيـا فأعلـن نفسـه ملـًكا عى 

.1922 عـام  كردسـتان 
تنـزع  أن  بريطانيـا  حاولـت  وبالفعـل 
سـلطته بعد أشـهر، ثم تحركـت الحكومة 
الجيـش  واقتحـم  بغـداد  يف  املركزيـة 
 ،1924 عـام  السـليانية  مدينـة  العـراق 
الكرديـة  املحـاوالت  أوىل  بذلـك  وانتهـت 

الدولـة. إلقامـة 

جمهورية كردستان الحمراء في 
أذربيجان 1923

السـوفييتية،  بكردسـتان  أيًضـا  تسـمى 
 1923 عـام  أذربيجـان  يف  تشـّكلت 
لينـني،  السـوفييتي،  الزعيـم  مـن  بأمـر 
مرتبطـة  ذايت،  حكـم  ذات  كجمهوريـة 
بحكومـة أذربيجـان، التي كانـت خاضعة 

السـوفييتي. لاتحـاد  آنـذاك 
تـم اختيـار مدينـة الجـني الواقعـة غريب 
أذربيجـان كعاصمة لجمهورية كردسـتان 
الحمـراء، وقسـمت الجمهوريـة إىل أربـع 
تجـارب  أوىل  لتكـون  إداريـة،  وحـدات 

للكرد. الـذايت  الحكـم 
يف  الكـرد  عـى  لينـني  نعيـم  يـدم  مل 
الزعيـم  وصـل  إذ  الوليـدة،  الجمهوريـة 
السـوفييتي الجديـد، سـتالني، إىل الحكـم 
عـام 1924، وبـدأ حملتـه ضـّد األقليـات 
العرقيـة، ومـن بينهـم الكرد، وفـق بعض 

الكرديـة. التاريخيـة  املراجـع 
"تراجيديـة"  نهايـة   1929 عـام  وشـهد 
لجمهوريـة كردسـتان الحمراء، بعد سـتة 
بعـض  ويشـر  تشـكيلها،  عـى  أعـوام 
املؤرخـني إىل أن "سياسـة سـتالني غـر 
املفهومـة تجـاه الكـرد" كانـت سـببًا يف 
انهيـار الجمهورية الكرديـة األوىل، إضافة 
إىل معارضـة حكومة أذربيجـان لدولتهم، 
وقيامهـا بعمليـات تهجـر قـري للكرد 
إىل مناطـق خـارج حـدود جمهوريتهـم.

جمهورية أرارات في تركيا 1927
يف عام 1927 أعلنـت اللجنة املركزية لحزب 
"خويبـون" الكـردي عن جمهوريـة أرارات 
يف جنـوب رشق تركيـا، بعد مترّد عسـكري 

قـاده الجرال إحسـان نوري باشـا.
تقـع  التـي  آفـا  كـرد  قريـة  اختـرت 
بالقرب مـن جبـل أرارات، عاصمـة مؤقتة 
للجمهوريـة، إال أن تركيا مل تكن للتسـاهل 
أراضيهـا،  دولـة كرديـة عـى  مـع والدة 

عـدة. عسـكرية  بحمـات  فواجهتهـا 
فشـل الكـرد يف الحصـول عـى أي دعـم 
"عصبـة  إىل  مناشـدات  وأرسـلوا  دويل، 
األمـم" لاعـرتاف بجمهوريـة أرارات، إىل 
اقتحامهـا  الـرتيك يف  الجيـش  أن نجـح 

.1930 عـام 

جمهورية مهاباد في إيران 1946
تأسسـت يف أقـى شـال غـرب إيـران 
حـول مدينة مهابـاد عـام 1946، كنتيجة 
لألزمـة اإليرانية بـني االتحاد السـوفييتي 

األمريكية. املتحـدة  والواليـات 
توّغلـت  الثانيـة  العامليـة  الحـرب  عقـب 
قـوات االتحـاد السـوفيتي يف جـزء مـن 
األرايض اإليرانيـة، بحجـة أن شـاه إيـران 
رضـا بهلـوي كان متعاطًفـا مـع أدولـف 
هتلـر، وكان سـتالني يطمـح إىل توسـيع 
نفـوذ االتحـاد السـوفييتي بصـورة غـر 
مبـارشة عـن طريق إقامـة كيانـات موالية 
لـه، فدعـم قـايض محمـد مـع مصطفـى 

الـرزاين إلعـان جمهوريـة مهابـاد.

إعـان  عـى  أشـهر  عـرشة  متـِض  مل 
انسـحبت  حتـى  الجديـدة  الجمهوريـة 
القـوات السـوفييتية مـن إيـران، مـا أتاح 
القضـاء  اإليرانيـة  الحكوميـة  للقـوات 
نهائيًـا عـى الحكـم الكـردي يف املنطقة.

إقليم كردستان العراق 1979
ميثّـل اإلقليم أطـول تجارب الحكـم الذايت 
للكـرد دون أن يتمكـن مـن الحصـول عى 

االستقال.
حمـل اإلقليم اسـم "منطقة الحكـم الذايت 
الكرديـة" منذ العـام 1979، وهـو تاريخ 
توقيـع صـدام حسـني، وممثلـني لزعيـم 
الكـرد آنـذاك، مصطفـى البـارزاين، عـى 
اتفاقيـة أنهـت سـنوات مـن الحـرب بـني 

والكرد. بغـداد 
وظلـت السـيطرة الفعلية عـى اإلقليم بيد 
بغـداد، ويف أعقاب حـرب الخليـج الثانية 
الحظـر  منطقـة  وتأسـيس   ،1991 عـام 
الجـوي مل يعـد للعـراق تأثـر يذكـر عى 

منطقـة الحكـم الـذايت الكردي.
ويف العـام 2005 تحولـت تلـك املنطقـة 
الـذي  العـراق"،  كردسـتان  "إقليـم  إىل 
أصبـح لـه علـم ودسـتور ونشـيد قومـي 

وبرملـان. وحكومـة 
اسـتفتاًء  املـايض  العـام  اإلقليـم  أجـرى 
لانفصـال عـن العـراق شـمل محافظات 
والسـليانية  )أربيـل  الثـاث  اإلقليـم 
ودهـوك(، باإلضافـة إىل كركـوك املتنازع 
عليهـا مع بغداد، ووافـق املصوتون بأغلبية 
االنفصـال، لكـن حكومـة  سـاحقة عـى 
بغـداد رفضـت االعـرتاف باالسـتفتاء، كا 
مل تلـَق نتائجـه أي ترحيـب دويل، ما دفع 
حكومـة اإلقليـم للرتاجـع عن االسـتقال.

جمهورية الجين في أذربيجان 1992
تعـّد جمهورية الجـني آخر الـدول الكردية 
التـي أعلنـت اسـتقالها. وكسـابقاتها، مل 
تحـظ بـأي دعـم أو تأييد دويل، إذ نشـأت 
نتيجـة الفوىض التـي عمـت الجمهوريات 

املنبثقـة عـن االتحاد السـوفييتي.
يف عـام 1992 أعلن ويكيـل مصطفاييف 
عـن الجمهورية الجديـدة يف مدينة الجني 
عليهـا  اسـتولت  أن  بعـد  األذربيجانيـة، 
القـوات األرمينيـة، إذ تـم نقـل املثقفـني 
والشـباب األكـراد املوجوديـن يف أرمينيـا 

. ليها إ
حمـات  أمـام  الجمهوريـة  تصمـد  مل 
سـاعد  كـا  األذربيجانيـة،  الحكومـة 
الدعـم الرتيك ملوقـف الحكومـة والصمت 
الـرويس إزاء ذلـك، عـى انهيـار الدولـة 

إيطاليـا. إىل  رئيسـها  وفـرار  رسيًعـا، 

ست محاوالت إلقامة دول كردية قبل "روج آفا" 
كان النهيار الدولة العثمانية الدور األكبر في تفتح الوعي العسكري الكردي في منطقة الشرق األوسط، وتحرك محاوالت إقامة الدولة الكردية.

في عام 1920، أي عقب الحرب العالمية األولى، وقعت تركيا مع الحلفاء معاهدة "سيفر" )معاهدة الصلح(، التي نّصت على حصول كردستان 
على االستقالل، لكن المعاهدة لم تكن لتعيش في ظّل معارضة شديدة لها من أنقرة.

يف اسـتطالع للـرأي أجرتـه عنـب بلدي 
عـىل موقعهـا اإللكرتوين بشـأن الجهة 
أنهـا  السـوري  الشـارع  يتوقـع  التـي 
ستسـيطر عىل منطقـة رشق الفرات يف 
سـوريا، رجـح غالبيـة املسـتطلع رأيهم 
أن الفـرص األكر سـتكون لــ "الجيش 

الحـر" املدعـوم مـن تركيا.
وطرحت عنب بدي سـؤااًل عـىل موقعها 
"برأيك.. إىل من سـتؤول السـيطرة عىل 
رشق الفـرات يف سـوريا؟"، أجاب 27% 
مـن املشـاركني باالسـتطالع، وعددهـم 
528، أن املنطقـة سـتبقى تحت سـيطرة 
"قـوات سـوريا الدميقراطيـة" )قسـد( 

املتحدة. الواليـات  املدعومة مـن 
ورجح %44 من املشـاركني باالسـتطالع 
للمعارضـة  سـتكون  السـيطرة  أن 
السـورية املدعومـة من تركيـا، يف ضوء 
والتـي  مؤخـًرا،  الرتكيـة،  الترصيحـات 
وجاهزيـة  إرصاًرا  مسـؤولوها  أبـدى 
الفـرات،  للسـيطرة عـىل مناطـق رشق 

رغـم الصدام الـذي قـد يواجهـه األتراك 
مـن الواليـات املتحـدة وفرنسـا.

فيـا توقـع %29 مـن املسـتطلع رأيهم 
للنظـام  الداعمـة  روسـيا،  تضـع  أن 
السـوري، ثقلها رشق الفـرات، معترين 
أن املخطـط الـرويس اإليـراين الـرتيك 
يقيض بتقاسـم الشـال السـوري، لقاء 
ضانـات قـد تحصـل عليهـا تركيـا من 
الجانـب الـرويس فيـا يتعلـق بالكـرد.

ويدعـم التحالف الدويل القـوات الكردية 
رشق الفرات، مقابل دعـم رويس لقوات 

األسـد غرب النهر.
الحـر"  "الجيـش  سـيطرة  تـأيت  فيـا 
عىل مدينـة عفرين، يف شـباط املايض، 
"غصـن  بعمليـة  يعـرف  مـا  ضمـن 
تركيـا،  عنهـا  أعلنـت  التـي  الزيتـون" 
لرتجـح الكفـة الرتكيـة بالسـيطرة عىل 
الرشيـط الحدودي السـوري مـع تركيا، 
"أمنهـا  لحايـة  منهـا  محاولـة  يف 

تقـول. كـا  القومـي" 

ترجيحات شعبية بسيطرة تركيا 
على شرق الفرات

44% الجيش الحر مدعوًما من تركيا

قوات سوريا الديمقراطية المدعومة أمريكًيا

برأيك.. إلى من ستؤول السيطرة على شرق الفرات في سوريا؟

%29النظام السوري مدعوًما من روسيا

26%

سوريا

العراق

إيران

تركيا

أذربيجان

جورجيا

مهاباد
في إيران 1946

في العراق 1922

مملكة
كردستان العراق

في العراق 1979

كردستان العراق

في أذربيجان  1923
في تركيا   1927

في أذربيجان   1992

أرارات كردستان الحمراء 

الجين 

خريطة توضح محاوالت الكرد إلقامة دول مستقلة )عنب بلدي(
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عنب بلدي - محمد حمص 

الرئيـي  الطريـق  انقطـاع  ومـع 
للمحروقـات، شـهدت املحافظـة للمـرة 
الصهاريـج  مـن  عـدد  دخـول  األوىل 
قادمـة مـن األرايض الرتكيـة عر معر 
شـباط  يف  الحـدودي،  الهـوى  بـاب 
اسـتجرار تجـار  تزامًنـا مـع  املـايض، 
مـن  وصهاريـج  غـاز  ألسـطوانات 
املعابـر الواصلـة مـع سـيطرة النظـام 

إدلـب. جنـوب  السـوري 

أزمة المحروقات قاربت على النهاية
تولـت رشكـة “وتـد” إدخـال املحروقات 
من بـاب الهوى، وتعتر املـورد الحرصي 
بتأمينهـا  تتكفـل  التـي  للمحروقـات 
وتوزيعهـا يف محافظة إدلب، بتسـهيات 
مـن قبـل “حكومـة اإلنقاذ”، بحسـب ما 

أفـادت الرشكـة عنـب بلدي.
وتسـتورد “اإلنقـاذ” الغـاز مـن الخارج 
مروًرا بـاألرايض الرتكية، بعـد الحصول 
عـن  الرتكيـة  الحكومـة  موافقـة  عـى 
عمليـة  لتريـع  وسـاطات،  طريـق 
االسـتراد، بحسـب ما قال معـاون وزير 
االقتصـاد يف حكومة “حكومـة اإلنقاذ”، 

محمـد األحمـد، لعنـب بلدي.
وأضـاف “جـل اهتامنـا منصـب عـى 
مـادة الغـاز كونهـا الحاجـة األساسـية 

املنطقـة. يف  لألهـايل  وامللحـة”، 
ويف ترصيـح سـابق للناطـق اإلعامـي 
باسـم رشكـة “وتـد”، محمـد الحسـن، 
لعنـب بلـدي، قـال إنـه تـم االتفـاق مع 
املحروقـات  لتوريـد  الرتكيـة  الحكومـة 
كبديـل عـن املصـادر األخـرى، وخاصة 
بعد توقـف الخدمات والحركـة التجارية. 
وتعمـل رشكة “الغـد” عى تعبئـة الغاز 
والتـي  اإلنقـاذ”،  “حكومـة  بـإرشاف 
تتعـاون بدورهـا مـع رشكة “وتـد” عى 

تطويـر وزيـادة اإلنتاجيـة.
الطاقـة  تـرتاوح  األحمـد  وبحسـب 
 6000 حتـى   5500 مـن  اإلنتاجيـة 
الغـاز  توفـر  بحسـب  يوميًـا  أسـطوانة 

ئل. لسـا ا
يف  االقتصـاد  وزارة  تعمـل  حـني  يف 
“حكومـة اإلنقـاذ” عـى تزويـد املعـر 
يف  تسـاعد  كبـرة  غـاز  بأسـطوانات 

برعـة.  الناقـات  تفريـغ  عمليـة 

األسعار محددة.. هناك تجاوزات
تُسـلم رشكـة “وتـد” األسـطوانة معبـأة 
جاهـزة لـوزارة االقتصـاد بقيمـة 6300 
لرة، بعد دراسـة تكاليف اسـتراد الغاز 
وأسـعار التعبئة، إذ “يوزع الغـاز تقريبًا 
بسـعر التكلفـة مـع هامش ربح بسـيط 
بحسـب  املتطلبـات”،  بعـض  لتأمـني 
يف  االقتصـاد  وزيـر  معـاون  ترصيـح 

“اإلنقـاذ”.
ويصل سـعر األسـطوانة الواحدة بسـعر 
6600 لـرة سـورية، بحسـب األسـعار 
يف  االقتصـاد  وزارة  حددتهـا  التـي 

اإلنقـاذ”. “حكومـة 
لكـن املحافظـة تعـاين يف الوقـت ذاتـه 
من مشـكلتني رئيسـيتني سـببتا اختاف 
األوىل  وأخـرى،  منطقـة  بـني  األسـعار 
أوزانهـا،  حسـب  تبـاع  األسـطوانات  أن 
والثانيـة اسـتغال األزمة مـن قبل بعض 
التجـار وبيع األسـطوانات بأسـعار أعى 

دون رقابـة.
املحروقـات  أسـعار  يخـص  فيـا  أمـا 
العـرض  باختـاف  أسـعارها  فتختلـف 
والطلـب عـى املـادة، إضافـًة إىل تعـدد 
أن  إال  وجودتهـا،  املحروقـات  أنـواع 
“الحكومة” مل تدخل يف تحديد األسـعار 
مضيًفـا  األحمـد،  بحسـب  باملنطقـة 
“سـنتدخل قريبًا بعـد انتهاء أزمـة الغاز 
وسـنعمل عـى تنظيـم توزيـع البنزيـن 

واعتـاد  أسـعارها،  وتحديـد  واملـازوت 
مراكز رئيسـية وفرعية لتوزيعها بشـكل 

كامـل وأسـعار مناسـبة”.

اختالف األسعار ليس مضاربة
بالوقـت ذاتـه تختلف أسـعار املحروقات 
مراكـز  بـني  واملـازوت(  )البنزيـن، 
تبيـع  التـي  واملراكـز  “الحكومـة” 
املحروقـات الداخلـة من املعابـر املفتوحة 
عى مناطـق سـيطرة النظـام يف حاة، 
مـا  البنزيـن  مـادة  أسـعار  تتفـاوت  إذ 
بـني 375 لرة لليـرت الواحـد حتى 450 
لـرة سـورية لليـرت الداخل مـن مناطق 

النظـام. سـيطرة 
“حكومـة  يف  االقتصـاد  وزارة  وترجـع 
اإلنقـاذ” السـبب إىل عـدم وجـود هيئـة 
واحـدة تنظـم األسـعار يف كل املنطقـة.

وترتاوح أسـعار أسـطوانة الغـاز الداخلة 
مـن معـر بـاب الهـوى إىل 7500 لرة 
سـورية، وهـي بـوزن 24 كيلـو غراًمـا، 
بينـا تباع األسـطوانة القادمـة من معر 
مـورك بـ 10800 لرة سـورية لوزن 28 
كيلو غراًما، بحسـب ترصيـح إدارة معر 

بلدي. لعنـب  مورك 
أسـعار  ارتفـاع  املعـر  إدارة  وتعـزو 
املحروقـات الداخلـة من مناطق سـيطرة 
عـى  املفروضـة  الرضائـب  إىل  النظـام 
بالـوزن،  السـعر  وتأثـر  األسـطوانة 
وحـددت قـوات األسـد رضيبـة خمـس 
املـازوت  ليـرت  عـى  سـورية  لـرات 

والبنزيـن.
يف  االقتصـاد  وزارة  معـاون  وبحسـب 
حكومـة اإلنقـاذ، محمـد األحمـد، توجد 
محـاوالت مـن قبل الـوزارة للتنسـيق مع 

إدارة معـر مـورك لتوحيـد األسـعار.

آلية التوزيع
توزيـع  يف  اإلنقـاذ”  “حكومـة  تعتمـد 
املحروقـات عـى القوائـم الصـادرة عن 
والفعاليـات  املحليـة  املجالـس  طريـق 
املعتمـدة يف كل منطقـة، والتـي ترفـع 
بدورهـا قوائـم بحاجتهـا من الغـاز إىل 
عـن  التوزيـع  ويتـم  الخدمـات،  إدارة 
وزارة  مـن  املرخصـني  الـوكاء  طريـق 
املحـي  املجلـس  بـإرشاف  االقتصـاد 

للمنطقـة. التابـع 
عـن  إدلـب  مدينـة  يف  التوزيـع  ويتـم 
طريـق مخاتـر األحيـاء كـون ال يوجـد 

للمدينـة. محـي  مجلـس 
وتـوزع مـادة الغاز عن طريـق البطاقات 
العائليـة، مـع وجـود خطـة السـتصدار 
األحمـد  وبحسـب  متوينيـة،  بطاقـات 
الوكيـل  اسـم  عـى  البطاقـة  تحـوي 
املسـتفيد  عـن  ومعلومـات  واملـوزع 
إحصـاء  خـال  مـن  التنظيـم  لضـان 

للمسـتهلكني. دقيـق 
البطاقـات  االقتصـاد  وزارة  وتقسـم 
األوىل  رشائـح:  ثـاث  إىل  التموينيـة 
الفصائـل  ملطابـخ  العسـكرية  هـي 
الثانيـة  وتأمـني حاجتهـا، والرشيحـة 
الـوزارة  وخصصـت  التجاريـة،  هـي 
مجمـل  مـن   10% للرشيحتـني 

اإلنتـاج، بينـا الرشيحـة الثالثـة هـي 
بقيـة  لهـا  وتخصـص  للمواطنـني 

الغـاز. مـن  اإلنتـاج 

ردود الفعل على األسعار 
بعـودة  املحروقـات  اسـتراد  أسـهم 
وأفـاد  الطبيعيـة،  حالتهـا  إىل  األسـعار 
مراسـل عنـب بلـدي، يف ريـف إدلب، أن 
ردود فعـل املواطنني يف املحافظة بشـأن 
أسـعار املحروقات متفاوتـة بني الرايض 

النخفاضهـا. واملرتقـب 
عـى  لانخفـاض  املرتقبـون  ويعـول 
تحـرر التجـار مـن الرضائب التـي كانت 
الشـعب”  حايـة  “وحـدات  تفرضهـا 
العمليـة  قبـل  عفريـن،  يف  )الكرديـة( 

األخـرة. العسـكرية 
وتعتـر املحروقات األوروبية املسـتوردة 
مـن بـاب الهـوى أرخص مـن تلـك التي 
النظـام  سـيطرة  مناطـق  مـن  تـأيت 
واملعروفة باسـم “املحروقـات النظامية”.

تاجـر  وهـو  الحمـوي،  عـاء  ويوضـح 
أن  الغـريب،  حلـب  بريـف  محروقـات 
جـودة املحروقـات األوروبيـة، كتجربـة 

أوىل، تضاهـي املـواد النظاميـة، ولكنها 
كونهـا  املركبـات  مـرصوف  مـن  تزيـد 
يعتـر  وهـذا  الـيشء،  بعـض  خفيفـة 
سـلبيًا، فمثـًا ميكـن لعرشة ليـرتات من 
يشـغل  أن  السـوري  النظامـي  البنزيـن 
السـيارة ملسـافة 100 كيلـو مـرت، بينا 
املسـافة  سـتقل  األورويب  البنزيـن  يف 

تقريبًـا.  20% بنسـبة 
الفـارق  هـذا  تعويـض  ميكـن  ولكـن 
بالسـعر، فليـرت البنزيـن النظامي وصل 
إىل 550 لـرة، بينـا البنزيـن األورويب 
سـعره 425 لـرة، وسـعر ليـرت املازوت 
450 لـرة، بينـا  النظامـي وصـل إىل 
األورويب يبـاع بــ 400 لـرة، وهو فرق 
واالسـتهاك،  بالجـودة  مقارنـة  جيـد 

بحسـب الحمـوي.
املتحـدث اإلعامـي  مـن جهتـه أوضـح 
باسـم رشكة “وتـد”، محمد الحسـن، أن 
جودة املـواد األوروبية مرتفعـة، وأفضل 
بكثـر مـن املـواد النظاميـة، ألنـه يتـم 
تصفيتهـا يف مصـاٍف أوروبيـة متطورة 
تائـم السـيارات، وال تعرضهـا لألعطال 

كحـال بقيـة أنـواع املحروقات.

اقتصاد

شهدت أسعار الوقود في إدلب ارتفاًعا وصل إلى %80 بعد انقطاع 
طريق عبوره من مناطق سيطرة “وحدات حماية الشعب” )الكردية( 

في عفرين عقب بدء معركة “غصن الزيتون”، ما أدى إلى انخفاض 
كمية المحروقات في السوق وارتفاع الطلب.

)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 535 شراء 526 دوالر أمريكي  مبيع 517 شراء 515

الغاز  2650 )للجرة(المازوت  180الذهب 18  13.886الذهب 21  16.200 األرز )ك(  450السكر )ك(  230البنزين  225

  ليرة تركية  مبيع 108 شراء 105 دوالر أمريكي  مبيع 435 شراء 430

مضاربة أم مصالح التجار؟

معبران يضبطان أسواق المحروقات في الشمال

خريطة توضح موقع معبري المحروقات في الشمال السوري )عنب بلدي(

مورك

باب الهوى

مركز بيع محروقات في مدينة دارة عزة بريف حلب - 12 حزيران 2017 )عنب بلدي(

غاز)جرة(
مازوت)ليتر(

6600 ليرة
375 ليرة

غاز)جرة(
مازوت)ليتر(

7500 ليرة
450 ليرة
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احذروا انطواء أطفالكم..

تطبيقات االنتحار 
تستهدف "فريسة سهلة" 

في سوريا
في العاصمة السورية دمشق، التي ال تبعد كثيًرا عن خطوط المواجهات العسكرية، 
لقي الطفل عالء الدين الفواخيري حتفه، لكن ليس عن طريق القصف أو القتال، بل 
وجدته والدته الكسندرا، مساء الثاني من آذار 2018، معلًقا بحبل مربوط في سقف 

غرفته بعد عودتها من زيارة إحدى صديقاتها.

طالبات اإلعالم
قبول على مضض

على طرق السفر بين دمشق وإدلب، 
قضت الشابة عال ساعات محفوفة 

بالمخاطر خالل األعوام الستة الماضية، 
مدفوعًة بحلم أّجلت الحرب تحقيقه 
وحاربه المحيط االجتماعي بكل ما 

أوتي من صالبة.

عنب بلدي -  صبا الكاتب     

الحًقـا أكدت الفواخـري أن ابنها الوحيد 
مل يكـن يعاين مـن مرض نفـي، ولكن 
كانـت تاحـظ عـى سـلوكه ترصفـات 
غريبـة كميلـه لانطـواء واالبتعـاد عـن 
املحيـط، والجلـوس سـاعات يف الظـام 
شـديد  كان  الـذي  املوبايـل  وبيـده 
االلتصـاق به يف كل مـكان، كا رأت يف 
إحـدى املرات عـدة جروح عى شـفتيه 
طريـق  عـن  عّضهـا  بأنـه  تـذّرع 

. لخطأ ا

وصـل  االصطناعـي  الـذكاء  أن  شـك  ال 
إىل مرحلـة متقدمة مـن التطـور، وبات 
الحيـاة  عـى  كبـر  بشـكل  يسـيطر 
اليوميـة بـأدق تفاصيلهـا، إال أنـه تعدى 
املهـام املوكلـة لـه يف الرتفيـه وتسـهيل 
الحيـاة، بعد أن اسـتغله تجـار وباحثون 
عـن األذى لتحقيـق غاياتهم، عـر ابتداع 
بالضحايـا  لإليقـاع  جديـدة  وسـائل 
كبعـض األلعـاب اإللكرتونيـة التـي قـد 
تـودي يف نهايـة املطـاف إىل االنتحار.

ابنهـا  أن  الكسـندرا  ببـال  يخطـر  مل 
أحـد  تأثـر  تحـت  كان 
االنتحـار،  تطبيقـات 
حتـى أكـدت ذلـك هيئة 
يف  الرشعـي  الطـب 
أن وجـدت  بعـد  دمشـق، 
بعـض  الجثـة  معاينـة  عنـد 
التشـطيبات والجـروح، وأكدت أنها 
ليسـت جرميـة قتل بـل حادثـة انتحار.

أميـن  الدكتـور  الهيئـة،  رئيـس  وأشـار 
نـارص، والكاشـف عـن الحالـة الدكتور 
تـاج الديـن شـاكر، للعديـد من وسـائل 
الحالـة  ليسـت  أنهـا  املحليـة  اإلعـام 
الوحيـدة، ففـي اآلونـة األخـرة وصـل 

شـنقوا  املراهقـني  مـن  عـدد  إليهـم 
دوايئ  أو  مـريض  دافـع  دون  أنفسـهم 

تعـاط(. أو  نفـي  )مـرض 
وتبـني الحًقـا أن بعض أصحـاب حاالت 
االنتحـار متـت السـيطرة عـى عقولهـم 
املوبايـل  عـى  لعبتـني  تطبيـق  عـر 
و"مريـم"،  األزرق"  "الحـوت  اسـمها 
واسـتخدم الرتغيـب والرتهيـب لدفعهـم 

إىل حادثـة الشـنق واملـوت.
ومل تنتـه تحقيقات الهيئة بشـكل نهايئ، 
فـا يـزال التقـيص يف بعـض الحـاالت 
الطـب  ترصيحـات  بحسـب  جاريًـا، 
الرشعـي، الـذي يعمـل يف هـذا املجـال 
عـى إفـراغ محتـوى املوبايـل للتأكد من 
وجـود هـذا التطبيـق، كإحـدى خطوات 

التحقيـق.

تخليص العالم من النفايات
تسـتهدف لعبـة "الحـوت األزرق"، التـي 
 21( بودكـني  فيليـب  الـرويس  صممهـا 
عاًمـا،  و16   12 بـني  املراهقـني  عاًمـا(، 
ويهـدف مـن إنشـائها، عـى حـد قولـه، 
إىل تقديـم خدمـة إىل العـامل تتمثـل يف 
تنظيفه مـن "النفايـات البيولوجية" التي 

سـتؤذي املجتمع الحًقا، وأكد أن املنتحرين 
سـيكونون فيـا بعـد سـعداء بقرارهم.

وكان الشـاب الـرويس بـدأ مرشوعه يف 
موقـع إلكـرتوين يحـرض األطفـال عى 
االنتحـار، قبـل أن يتـم حجبـه، وتقـوم 
خطتـه عـى عـزل الطفـل أو املراهق عن 
وسـطه االجتاعـي، وكسـب ثقتـه قبـل 

البـدء بتحريضـه عـى االنتحار.
وتتمثـل اللعبـة مبجموعة مـن التحديات 
بسـيطة  مبسـتويات  تبـدأ  املؤذيـة، 
بـني  غريبـة  أوقـات  يف  كاالسـتيقاظ 
نهايـة الليـل وبـزوغ الفجـر ومشـاهدة 
رسـم  طلـب  ويتوسـطها  رعـب،  أفـام 
حـوت عى يـد الاعـب وإرسـال صورة 
يوًمـا   50 بعـد  وتنتهـي  ذلـك،  تثبـت 
بتدمر نفسـية الاعب بتحـدي االنتحار.

ويخضـع التطبيق لسـيطرة مبـارشة من 
قبـل أشـخاص يتواصلـون مـع الاعـب 
تهديـدات  يتخللهـا  شـخيص،  بشـكل 
بأعـال عدائيـة سـتنفذ عـى املقربـني 

منـه يف حـال مل يطبـق التعليـات.

النسخة العربية.. انتحار ومخابرات
وطرحـت لعبـة "مريـم" للتـداول مـن 

متـوز  مـن   25 يف  املسـتخدمني  قبـل 
2017، عـر تحميلهـا من متجـر "آبل"، 
السـعودي سـليان  املرمـج  قبـل  مـن 
الحلبـي، الـذي أكـد أن تصميـم اللعبـة 
يسـعى إىل تعزيـز التفاعل بـني التطبيق 

واملسـتخدم.
طفلـة  حـول  اللعبـة  أحـداث  وتـدور 
صغـرة تاهت عـن منزلها اسـمها مريم، 
وعـى الاعـب أن يسـاعدها يف الوصول 
تتفاعـل  الرحلـة  وخـال  منزلهـا،  إىل 
مريـم وكأنها شـخص حقيقـي، إذ ينالها 
السـر  عـن  التوقـف  وتطلـب  التعـب 

واملتابعـة يف اليـوم التـايل.
عـى  التعـرف  إىل  مريـم  وتسـعى 
الشـخص الـذي يسـاعدها، فتطلـب منه 
معلومات شـخصية عن اسـمه وحساباته 
عـى مواقع التواصـل االجتاعي. مرمج 
اللعبـة قـال إنهـا "مجـرد لعبـة"، وإن 
برمجتهـا مصممة لاحتفـاظ باملعلومات 
أن  ميكـن  وال  املسـتخدم،  جهـاز  عـى 

تصـل إليـه بـأي حال مـن األحـوال.
املسـتخدمني  ريبـة  أثـار  مـا  ولكـن 
هـو األسـئلة السياسـية التـي تطرحهـا 
مـن  العديـد  وحـذرت  الطفلـة،  هـذه 

نور داالتي - عنب بلدي  

 “لدي رسـالة وأحّب الشـهرة والقيـادة وأن أكون 
سـيدة بـارزة يف املجتمـع”، تـرشح عـا، التـي 
طلبـت عدم الكشـف عـن اسـمها الكامـل لدواع 
أمنيـة، األسـباب التي دفعتها الختيـار اختصاص 
اإلعام عـى الرغم من معارضة عائلتهـا لقرارها.

اسـتطاعت عـا عـام 2012 وعقـب حصولهـا 
تتحـدى  أن  العامـة،  الثانويـة  شـهادة  عـى 
“العـادات والتقاليـد” التـي كانت تحكـم قرار 
العائلـة حيالهـا، وانتقلـت إىل دمشـق، حيـث 
بـدأت حياتها العلميـة واملهنية يف ذلـك الوقت، 
إذ اضطـرت للعمـل من أجـل تأمـني مصاريف 

دراسـتها يف كليـة اإلعـام.
مـن  لـكل  تثبـت  أن  اسـتطاعت  أنهـا  ورغـم 
الظـروف  مواجهـة  عـى  قدرتهـا  حولهـا 
الحلـم  مواصلـة  عـى  وإرصارهـا  الصعبـة، 
الـذي بدأتـه، مل تكـن تتخيـل أنهـا سـتدخل 
املعركـة مجـدًدا يف وقـت الحـق، ويف  تلـك 

عامـني. بعـد  أسـوأ  ظـروف 
يف كليـة اإلعام بدمشـق، كانت عـرشات الفتيات 
تشـاطرن عـا التحـدي، وهو مـا هـون عليها ما 
تعرضـت لـه مـن ضغـوط اجتاعيـة، كـا بدا 
الوضـع يف دمشـق أكر تقبـًا نسـبيًا النخراط 

الفتيـات يف اختصاصـات من هـذا النوع.

الفتيات نصف طالب اإلعالم
وتشـكل الفتيـات نسـبة تصـل إىل %50 مـن 
إجـايل طاب كلية اإلعام يف دمشـق، النسـبة 
التـي عززهـا تراجـع أعـداد الذكور يف سـوريا 
بشـكل عـام إثر الحـرب وتزايد عـدد املهاجرين 

.2011 منذ عـام 
ومنـذ مثانينيـات القـرن املـايض، وبالتحديـد 
منـذ عـام 1987، ظـل قسـم اإلعـام يف كلية 
الـذي  اليتيـم  املنـر  دمشـق  بجامعـة  اآلداب 
سـوريا،  يف  وإعاميـني  صحفيـني  يصـدر 
والـذي تحـول إىل كليـة بأقسـام أربعـة، عـام 
2010، يف محاولـة ملواكبـة التطـور اإلعامـي 

العـامل. يف  الحاصـل 
بعـد انطاق الثـورة يف العام 2011 وانقسـام 
بقيـت  متعـددة،  سـيطرة  مناطـق  إىل  البـاد 
الجامعـات يف املـدن الرئيسـية تحـت سـيطرة 
النظام السـوري، وُحرم معارضوه أو القاطنون 
يف املناطـق الخارجة عن سـيطرته مـن متابعة 
دراسـتهم، قبـل أن تعيـد "الحكومـات املؤقتة" 
يف الشـال السـوري افتتـاح بعـض األقسـام 

متواضعة. بإمكانيـات  الجامعيـة 
ويف العـام 2015 تـم افتتـاح قسـم اإلعام يف 
كليـة “أوكسـفورد” بإدلب الخاضعة لسـيطرة 
املعارضة السـورية، تاه يف عـام 2016 افتتاح 

معهـدي اإلعـام يف جامعتي حلـب "الحرة".

محاولة لكسر الصور النمطية
الصحفيـة رهـام األسـعد، وهـي خريجة قسـم 
الصحافـة بجامعـة دمشـق عـام 2010، تقول 
هـذا  إىل  يتجهـن  الـايت  اإلنـاث  نسـب  إن 
االختصـاص بـدأت باالرتفـاع بعد عـام 2000 
نتيجـة التغيـرات االجتاعية التـي رافقت تلك 
الفـرتة، واالنفتـاح بشـكل أكـر عـى التعليم.

ورغـم ذلـك ال تنكـر رهـام أنها واجهـت خال 
دراسـتها الكثر مـن األصوات التـي عارضتها، 
بحجـة أن الصحافـة “تتطلـب اختاطًـا أكـر 
بـني الذكور واإلناث، وأن أوسـاط عملها ليسـت 

مريحة مبـا يكفـي لألنثى”.
الصحفيـة أضافـت أن “املجتمـع ينظـر للفتـاة 
للظهـور  تسـعى  أنهـا  اإلعـام  تـدرس  التـي 
التلفزيـوين، مبا يحمـل ذلك من صـورة منطية 
عـن اإلعـام ككل، وعـن املذيعـة التـي يتعامل 
معهـا الكثـرون عـى أسـاس الشـكل، خاصة 
مرغوبـات  يكـّن  مل  املحجبـات  املذيعـات  أن 

للتوظيـف سـابًقا يف وسـائل اإلعـام”.
والدهـا  بدعـم  حظيـت  التـي  رهـام،  لكـن 
القوالـب  كـر  ومحاولـة  املجتمـع  ملواجهـة 
النمطيـة، ظلّـت لفـرتة طويلة عقـب تخرجها 
بعيـدة عـن العمـل اإلعامـي، نتيجـة “لقلـة 
اإلعـام  وسـط  ووعـورة  العمـل  فـرص 

الثـورة”. قبـل  السـوري 
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الـدول ومنهـا اإلمـارات، يف بدايـات 
انتشـار اللعبـة، مـن إعطـاء معلومات 
شـخصية لها، واالبتعاد عنها ال سـيا 
مع انتشـار إشـاعات تفيد باستغالها 
ألهـداف  الشـخصية  املعلومـات 

سياسـية.
واعتـر كثرون مـن املسـتخدمني أن 
هـذه اللعبة هـي اإلصـدار العريب من 

األزرق". "الحـوت  لعبة 

تحدي السرية
"جوجـل"  يف  اللعبـة  عـن  بحثنـا 
ومل  و"فيسـبوك"،  "آبـل"  ومتجـر 
بحسـب  إليهـا  فالوصـول  نجدهـا، 
الهـادي  عبـد  املعلوماتيـة،  مهنـدس 
السـيد، ليس سـهًا، مـا يوضـح أنها 
للعـام"،  للجمهـور  متاحـة  "ليسـت 
وهـذا أحد مصـادر التشـويق واإلثارة 
تلقـي  بهـا  اللعـب  يتطلـب  إذ  فيهـا، 
دعوة من شـخص مـا ميلكها سـابًقا.

عـى  القامئـني  أن  املهنـدس  وأكـد 
مواقـع التواصـل ومتاجـر التطبيقات 
العامليـة ال يتحققـون إن كان التطبيق 
عـى  تشـجع  الجديـدة  اللعبـة  أو 

االنتحـار أو ال، بـل يتأكـدون إذا كان 
التطبيـق يحتـوي مخالفـات برمجيـة 
وتقنيـة فقط كتسـببه ببـطء األجهزة، 
أو احتوائـه عـى فروسـات، وبالتايل 
فحظـر التطبيقـات يتـم عـن طريـق 

تبليغـات املسـتخدمني عنهـا.
مصممـو  يكـون  أن  السـيد  ونفـى 
تطبيقـات االنتحـار عـى علم مسـبق 
أن  ميكـن  إذ  املسـتخدمني،  ببيانـات 
خـال  مـن  حـرًصا  عليهـا  يحصلـوا 
التواصل مـع الاعبني بشـكل مبارش.

المراهقون.. فريسة سهلة؟
بيئتهـا  االنتحـار  تطبيقـات  تجـد 
الخصبـة عنـد املراهقني الذيـن لديهم 
عـى  يؤثـر  بالهرمونـات  اضطـراب 
املعالجـة  بحسـب  املزاجيـة،  حالتهـم 
النفسـية صبـا بيطـار، التـي توضـح 
أن هـذه الحالـة املزاجية يضـاف إليها 
تلقيهـم منطًـا معيًنـا مـن املوسـيقى 
إىل  توصلهـم  األلعـاب  يف  والصـور 

االكتئـاب ثـم االنتحـار.
أمـا العاقـة االجتاعيـة التـي تربـط 
فتلعـب  ومحيطـه  بأرستـه  املراهـق 

دوًرا أساسـيًا يف إقباله عـى األلعاب، 
يتسـبب  فيهـا  رشخ  أي  فوجـود 
يف  ويبـدأ  السـيطرة،  عـن  بخروجـه 
ذاتـه  عـن  بالبحـث  املرحلـة  هـذه 
واسـتقاليته باالبتعـاد عـن محيطـه، 

املـأوى. األلعـاب  هـذه  يف  ويجـد 
وحـذرت بيطـار مـن األصدقـاء الذين 
هـذه  عـى  اإلقبـال  عـى  يشـجعون 
تفاخـر  عنـد  خاصـة  التطبيقـات، 
تعرضـه  لهـا دون  بتجربتـه  أحدهـم 
لألهـل  نصائـح  ووجهـت  لـألذى، 
بالبـدء بتشـكيل خطـوط حـوار مـع 
املراهـق منذ الصغـر، إىل جانب وضع 
كإطفـاء  األرسة،  يف  صارمـة  قواعـد 
أجهـزة اسـتقبال اإلنرتنـت يف الليـل، 
ترصفاتهـم  يف  القـدوة  يكونـوا  وأن 

القواعـد. بتلـك  والتزامهـم 
أخاقيـة  ضوابـط  لوضـع  الدعـوات 
صارمـة وعقوبات شـديدة السـتخدام 
مـؤٍذ  بشـكل  االصطناعـي  الـذكاء 
يجـب أن تؤخـذ عـى محمـل الجـد، 
بعـد ازديـاد اسـتعاله ألهـداف غـر 
سـلمية، عـى مـا يقوله الخبـران يف 
املعلوماتيـة والعـاج النفـي اللـذان 

قابلتهـا عنـب بلـدي.
يف  حاليًـا  يقبـع  "مريـم"  مؤسـس 
السـجن بعـد أن وشـت بـه فتـاة إىل 
السـلطات عقـب وصولهـا إىل املرحلة 
األخـرة مـن اللعبـة، بينـا ال يـزال 

العديـد من املراهقـني يف العامل 
التطبيـق  خلـف  يجلسـون 

مـرح  مقاعـد  عـى 
االنتحـار.

عـادت رهـام بعـد خروجها مـن سـوريا عام 
اختصاصهـا،  مجـال  يف  العمـل  إىل   2015
“الفـرص  مـن  تسـتفيد  أن  واسـتطاعت 
املناسـبة” التـي توفـرت لهـا، كا شـهد العام 
ذاتـه خـروج عـا مـن دمشـق تحـت ضغـط 
التشـديد األمنـي وعـادت إىل إدلـب لتبدأ “من 

نقطـة الصفـر”.
بجامعـة  عودتهـا  فـور  عـا  التحقـت 
“أوكسـفورد” التـي كانـت قد افتتحـت مؤخرًا 
قسـم اإلعـام، وبـدأت مـن السـنة األوىل بعد 
أن كانـت وصلت إىل السـنة الثالثـة يف جامعة 
دمشـق، لكنهـا رغـم ذلـك تعاملـت مـع األمر 

أنـه “أمـل جديد”. عـى 
وكان  القسـم  يف  الوحيـدة  الطالبـة  “كنـت 
زمـايئ جميعهـم مـن الذكور خال السـنتني 
األوىل والثانيـة”، تقـول عـا لعنـب بلـدي، 
لكنـي  صعبـة  البدايـة  “وجـدت  وتتابـع 
تجاوزتهـا بدعـم زمـايئ وأسـاتذيت، حتـى 

الدعـم”. يل  قّدمـت  عائلتـي 
يف هذه املرحلـة كانت عا تتعـرض النتقادات 
كثـرة مـن الشـابات يف مثـل سـنها لكونهـا 
تـدرس يف قسـم جميـع طابـه مـن الذكور، 
والختيارهـا اختصاص “اإلذاعـة والتلفزيون”، 
لكـن القسـم اسـتقبل مزيـًدا مـن الفتيات يف 
العـام الثالـث الفتتاحـه، وبذلـك حظيـت عا 

زمياتها. بـأوىل 
وال يختلـف الحال كثـرًا فيا يخـص معهدي 
“تقانـة اإلعـام” يف جامعتـي حلـب وإدلب، 
إذ ال يتجـاوز عـدد الفتيـات يف املعهديـن 50 
إدلـب خـال  امتنعـت جامعـة  طالبـة، كـا 
عـن  اإلعـام  معهـد  الفتتـاح  األول  العـام 
اسـتقبال الفتيـات فيـه، وفق قرار صـادر عن 
رئاسـة الجامعـة عام 2016، ليتـم التخي عنه 

بدايـة العـام الـدرايس الحايل.
تـرى عا أنها اسـتطاعت خال فرتة دراسـتها 
لإلعـام أن تغـر وجهـة نظر الكثريـن حيال 
ربـط دراسـة الفتـاة لإلعـام وتخليهـا عـن 
يؤكـد  كـا  االجتاعـي،  أو  الدينـي  االلتـزام 
األسـتاذ يف معاهـد اإلعـام، أحمـد عـايص، 
أن دراسـة الفتـاة لهـذا االختصـاص أضحـت 
رضورة، مـن منطلـق أن الكثر مـن املواضيع 
تحتـاج وجهـة النظـر األنثويـة وبالتحديد ما 

يتعلـق بقضايـا املـرأة والطفل.
ويعتر عـايص أن قبول املجتمـع لإلعاميات 
يف الوقـت الحـايل “جيّـد”، ويؤكـد كامـه 
الناشـطات الصحفيـات الايت  وجود مئـات 
انطلقـن يف العمـل اإلعامـي عقـب الثـورة 
السـورية، مـن منطلـق الخدمـة اإلنسـانية، 
بعمليـة  املشـاركة  يف  الحثيثـة  والرغبـة 

التأثـر اإلعامـي.
دورة تدريبية في المركز الدولي للتدريب والمهارات اإلعالمية في سوريا - )فيس بوك (

ماذا تعرف عن 
"الحوت األزرق"؟

ظاهـرة  الزرقـاء  الحيتـان  عـن  يعـرف 
هنـاك  والعلـق  الشـاطئ  إىل  السـباحة 
إنقاذهـا  عـدم  حـال  يف  املـوت،  حتـى 
دفـع  مـا  وهـو  البحـر،  إىل  بإرجاعهـا 
التـي  اللعبـة بهـذا االسـم،  إىل تسـمية 
بلـد  يف  شـخًصا   130 أرواح  حصـدت 

)روسـيا(. وحـده  نشـأتها 
مطلـع  املرصيـة،  اإلفتـاء  دار  أصـدرت 
نيسـان 2018، فتـوى بتحريم املشـاركة 
يف لعبة "الحـوت األزرق"، بعـد انتحار 
نجـل الرملـاين املـرصي السـابق حمدي 

اسـتخدامها. نتيجة  الفخـراين، 
السـلطات مثـاين  ويف تونـس سـجلت 
حـاالت انتحـار، منذ نهايـة العام املايض 
وبدايـة الحايل، سـببها تطبيـق "الحوت 
األزرق"، نجـت إحداهـا فقط مـن املوت.

خـال  شـهدت  فقـد  الجزائـر  يف  أمـا 
شـهر كانـون األول 2017، وحـده سـت 
محـاوالت انتحـار، ثاث منهـا يف مدينة 
سـطيف، وحالتـان يف محافظـة جايـة، 
بينـا نجـا مراهق مـن املوت بعـد إنقاذ 

والـده لـه يف اللحظـات األخرة.
وظهـرت العديـد مـن الحـاالت يف لبنان 
آخـر مـا أعلن عنهـا، يف شـباط املايض، 
عـن الطفلـة حنـني اآلغـا، التـي حاولت 

االنتحـار أربـع مرات.
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ما الذي تعرفه عن دواء

فيناسترايد
بروسـكار  ،Propecia بروبيشـيا 

 ،Prostid بروسـتيد   ،  Proscar
فيناسـيد Finasid، وغرهـا، كلهـا 
أسـاء تجاريـة  ملركـب فيناسـرتايد 
Finasteride، وهـو دواء اسـتخدم 
لتضخـم  مـرة  ألول  عموًمـا 
الروسـتات، وقدرًا تـم التعرف عى 
أنه مينع تساقط الشـعر عام 1974، 
ويف عـام 1997 وافقـت إدارة الغذاء 
والـدواء عى اسـتخدامه لعاج صلع 
األندروجينيـة(. )الحاصـة  الذكـور 

والفيناسـرتايد هـو مـادة تعمل عى 
تثبيـط اإلنزيـم ألفـا ريدوكتـاز – 5، 
هـذا اإلنزيـم مسـؤول عـن تحويـل 
الهرمـون الذكري تستوسـترون إىل 
الفعال ديهيدروتستوسترون  مشتقه 
ـ DHT يـؤدي إىل زيادة  ) )DHT، والـ
نسـيج غدة الروسـتات، كا يتسـبب 
بشكل ورايث عند البعض يف انكاش 
بصيات الشـعر يف فـروة الرأس ما 
يـؤدي إىل الصلـع بنمط محـدد جًدا، 
ابتداءً مـن أول فـروة الـرأس )من أول 
 ) M ـ الجبهـة عى شـكل حـرف الــ
ويتقـدم هذا الفقدان بنفس التشـكيل 
مـع مـرور الوقـت حتـى يصـل إىل 
منطقـة منتصف فروة الـرأس، ثم يتم 
فقـدان الشـعر تدريجيًا حتى يشـمل 
كامـل الجبهـة وصـواًل إىل منتصف 
فـروة الـرأس، فتصبـح غالبيـة فروة 

الـرأس صلعـاء متاًما.
تثبيـط  فـإن  وبالتـايل 
هرمـون  لتشـكل  فيناسـرتايد 
إىل  يـؤدي  ديهيدروتستوسـترون 
تقلـص غـدة الروسـتات املتضخمة 
وإىل منـع تسـاقط الشـعر، ولذلـك 
الحـاالت  لعـاج  يسـتخدم  فإنـه 

ليـة: لتا ا
عاج فقدان الشـعر عند   1-
الشـباب )18 – 41  الرجـال بسـن 

سـنة(.
عـاج فقدان الشـعر عند   2-
النسـاء بالنموذج اإلندروجيني نتيجة 
فـرط  أو  لديهـن  األندروجـني  فـرط 
نشـاط أنزيـم ألفـا ريدوكتـاز – 5.

عـاج أعـراض تضخـم   3-
الرجـال. يف  الحميـد  الروسـتات 

معلومات صيدالنية
شـكل  عـى  فيناسـرتايد  يصنـع 
)1ملـغ  بعياريـن  فمويـة  أقـراص 
واحـدة  جرعـة  ويؤخـذ  و5ملـغ(، 
الطعـام،  دون  مـن  أو  مـع  يوميًـا، 

الجرعـة: وتبلـغ 
ملعالجـة أعراض تضخم الروسـتات 
5 ملـغ يف اليـوم، ويحتاج إىل سـتة 
أشـهر عى األقـل لرؤية تحسـن يف 

الخلل. هـذا  أعراض 
ملعالجـة تسـاقط الشـعر 1 ملغ يف 
اليـوم، ويحتاج إىل ثاثة أشـهر عى 
األقـل لرؤيـة أي تحسـن، ويصل إىل 

ذروة تأثره خال سـنة إىل سـنتني 
مـن االسـتخدام، ويسـتمر بتحقيق 
الفائـدة ملـدة 5 سـنوات عـى األقل 

االسـتخدام.  مع 

ماحظات
تقتـرص فوائد فيناسـرتايد عى 
التـي  الـرأس  فـروة  مناطـق 
ال يـزال فيهـا شـعر خفيـف، 

بينـا ال يعيـد منو الشـعر يف 
املناطق املصابـة بالصلع التام، إذ 

إنـه يوقف تسـاقط الشـعر، ويزيد 
مـن سـاكة الشـعر الضعيف.

يف بعض الحـاالت قد يحـدث ترقق 
الشـعر خال األشـهر السـتة األوىل 
مـن العاج، ويعـود ذلـك إىل تطور 
فقـدان شـعر املريـض قبـل تنـاول 
طويـل،  بوقـت  فيناسـرتايد  دواء 
لذلـك تقل فرصـة تفاعلـه حتى يتم 
متاًمـا  الضعيـف  الشـعر  سـقوط 
ليفسـح املجال للشـعر الجديد لينمو 

صحية. بطريقـة 
قـد تحدث اآلثـار الجانبيـة عند 2% 
مـن املـرىض، ومـن اآلثـار الجانبية 
التـي ميكـن أن تحـدث: انخفـاض 
القـدرة  وعـدم  الجنسـية،  الرغبـة 
 ٪  30-20 )لـدى  االنتصـاب  عـى 
من املـرىض(، التثـدي عنـد الرجال 
)لـدى %0.4 مـن الرجـال(، أمل يف 
الخصيـة، اكتئـاب، تـورم يف اليدين 
مـع  العـام  الضعـف  القدمـني،  أو 
الشـعور بالدوخـة، سـيان األنـف، 
طفـح  ظهـور  بالصـداع،  اإلصابـة 
مـن  مختلفـة  أماكـن  يف  جلـدي 

الجسـم.
الجنـي  العجـز  اختفـاء  لوحـظ   
تدريجيًـا لدى املـرىض الذين توقفوا 
عـام  وبشـكل  العـاج،  أخـذ  عـن 
تختفـي اآلثـار الجانبيـة يف غضون 
بضعـة أسـابيع بعـد التوقـف عـن 

تنـاول الـدواء.
مينع اسـتخدامه مـن قبـل الحوامل 
 ،)X ألنه يشـوه األجنة )يصنـف فئة
فهـو يسـبب تأنيـث الجنـني الذكر، 
لـدى  اسـتطباب  مضـاد  ويعتـر 
النساء يف سـن اإلنجاب، إال إذا أعطي 
معـه مانع حمـل أكيد، علـًا أنه غر 
مفيـد يف عـاج الصلع لدى النسـاء 

بعـد سـن اليأس.
يجـب عـدم التـرع بالـدم يف أثناء 
اسـتخدام الـدواء، وملدة شـهر واحد 

أيًضـا بعـد التوقف عـن أخذه.
ميكـن إيقـاف الـدواء بعـد تحقيق 
الفائـدة املرجـوة، ولكـن عندمـا يتم 
التوقـف عـن تناوله تتوقـف فوائده 
منـط  ويعـود  أشـهر   6-2 خـال 
الـذي  الشـكل  إىل  الشـعر  فقـدان 
كان عليـه قبل اسـتخدام الـدواء، أي 
إنـه يتم فقـط فقـدان الشـعر الذي 

اسـتجاب للعـاج.

يتسـابق عـدد مـن العلاء 
لتطويـر  العـامل  حـول 
ذكاء  خوارزميـات 
جديـدة،  اصطناعـي 
أفـكار  قـراءة  ميكنهـا 
مـا  ورؤيـة  اإلنسـان 
عقلـه. داخـل  يـدور 

الفكـرة  هـذه  وكانـت 
طُرحـت ألول مـرة يف 
وسـتينيات  خمسينيات 
أفـالم  يف  املـايض،  القـرن 
ومسلسـالت الخيال العلمي، 
إذ ابتكر أبطـال هذه األعال 
أدوات لرتجمـة ما يجول يف 
عقول غـزاة األرض الغرباء، 
وفـق ترجمـة عنـب بلـدي، 
ملقـال منشـور عـىل موقع 
املنتـدى االقتصـادي العاملي.

اآلن أصبحنـا قريبـني جـًدا 
الفكـرة  مـن تحقيـق هـذه 
علـاء  أعلـن  إذ  الخياليـة، 
يف  االصطناعـي  الـذكاء 
واليابـان  وأمريـكا  الصـني 
قـدرة  تؤكـد  أبحـاث  عـن 
الكومبيوتـر عـىل تكـرار ما 

اإلنسـان. بـه  يفكـر 

وتعتمـد هـذه العمليـة عـىل 
بالرنـني  التصويـر  أجهـزة 
تقيـس  التـي  املغناطيـي 
املرتبـط  الدمـاغ  نشـاط 
بالشبكات العصبية العميقة، 
ما يسـمح له برؤية الطريقة 
الدمـاغ  بهـا  يـؤدي  التـي 

وظائفـه. البـرشي 
لكـن هـذا ال يعنـي أن اآللـة 
سـيكون بإمكانهـا التخاطر 
إمنـا  البـرشي،  العقـل  مـع 
فقـط سـتكون قـادرة عىل 
معرفـة مـا يريـده اإلنسـان 
كأن  معينـة،  ظـروف  يف 
صـورة  عـىل  يتعـرف 
إنسـان  أمـام  معروضـة 
السـابق،  يف  يعرفهـا  كان 
اآللـة  تسـتطيع  وبالتـايل 
معرفتهـا مـن خـالل تحليل 
اإلنسـان  دمـاغ  نشـاط 

عنهـا. وذكرياتـه 
مختـرات  أعلنـت  كـا 
للعلـوم  اليابانيـة   "ART"
العصبيـة وجامعة “كيوتو”، 
خوارزميـة  تطويـر  عـن 
تسـمح لآللـة بإعادة رسـم 

معينـة  صـورة  تصميـم  أو 
بنـاًء عـىل تفكـر اإلنسـان 
تكـن  مل  لـو  حتـى  بهـا، 
اآللـة مدربـة عـىل تصميـم 
التفاصيـل التـي يفكـر بهـا 

البـرشي. العقـل 
علاء مـن جامعة “كارنيجي 
الواليـات  يف  ميلـون” 
املتحـدة األمريكيـة، يدعـون 
أيًضـا اقرتابهـم مـن تصميم 
توقـع  ميكنهـا  خوارزميـة 
مـا يفكـر بـه اإلنسـان، عن 
طريـق فـك شـيفرات الدماغ.

ومـع التطـور الرسيـع الذي 
لربـط  العلـوم  فيـه  تتجـه 
بالكومبيوتـرات  اإلنسـان 
تطالـب  فعـيل،  بشـكل 
العديد مـن الجهـات باتفاق 
اسـتخدام  يضمـن  عاملـي 
لخدمـة  التكنولوجيـا  هـذه 
أولئـك  سـيا  ال  اإلنسـان، 
إىل  يحتاجـون  الذيـن 
مسـاعدة يف أداء وظائفهم، 
وليـس  املعوقـني،  مثـل 
خطر  لتشـكيل  اسـتخدامها 

النـاس. حريـة  تقييـد  أو 

ترتبـط ثالثـة أرباع أمـراض الرئـة لدى 
البالغـني بعـادات صحية سـلبية تعرض 

لهـا املريض خـالل مرحلـة طفولته.
حديثـة  أسـرتالية  دراسـة  وكشـفت 
الطفولـة  خـالل  بأمـراض  اإلصابـة  أن 
مثـل الربـو والتهـاب الشـَعب الهوائيـة 
والتعـرض  واألكزميـا  الرئـة  والتهـاب 
لدخـان السـجائر، تسـبب أمراًضا رئوية 
عنـد البالغـني، وفق ما نقـل موقع “يب 

يب يس”، الجمعـة 6 مـن نيسـان.
يف  منشـورة  أخـرى  دراسـة  ووافقـت 
الرئويـة،  لألمـراض  “النسـيت”  دوريـة 
نتائج الدراسـة السـابقة الذكر، مشرًة إىل 
إمكانية حاية البالغني من هـذه األمراض 

عر وقايتهم منها خـالل مرحلة الطفولة.
وتوصلت الدراسـتان ملعلومـات قد تفيد 
بالتنبـؤ بأمـراض الرئـة أو الوقاية منها 
أو عالجهـا، بعـد الكشـف عـن طريقـة 
عمـل الرئة خـالل مراحل حياة اإلنسـان 

حتـى إصابتـه باملرض.
وأوىص الباحثـون اآلبـاء بتقليـل التدخني، 
وتجنيـب أطفالهم الدخـان، لتقويـة الرئة 
وتدعيمها باملناعـة ضد األمـراض الرئوية.

وتـأيت أهميـة هـذه الدراسـات بسـبب 
الرئويـة  األمـراض  تحـول  احتـال 
بحلـول  بالوفـاة  مسـبب  أكـر  لثالـث 
بفريـق  الباحثـة  بحسـب   ،2030 عـام 
دارمـاج. شـيايل  الرئويـة،  األمـراض 

وحاولـت دراسـات أخـرى الكشـف عن 
وظائـف  بتدهـور  املسـببة  العـادات 
يف  دوليـة  دراسـة  آخرهـا  كان  الرئـة، 
آذار املـايض، ربطت بني مـواد التنظيف 

وتـرر الرئـة مـع مـرور الوقـت.
املـرأة  اسـتخدام  أن  الباحثـون  والحـظ 
ملـواد التنظيـف مـرة واحـدة أسـبوعًيا 
عـىل أقـل تقدير، تكـون عرضـة للخطر 
أكـر مـن نظرتهـا التـي ال تفعـل ذلك.

ومل تجـد الدراسـة رابطًـا بني اسـتخدام 
املنظفـات وتراجـع وظائـف الرئـة لـدى 
الرجـال، لكـن الباحثـني أرجعـوا ذلك إىل 
قلّـة عـدد الرجـال العاملـني يف مهنـة 

التنظيـف مقارنـة بالنسـاء.

يجهـز فريـق “لقـاح سـوريا” لحملة 
مـرض  ضـد  األطفـال  تسـتهدف 
خاضعـة  مناطـق  يف  الحصبـة، 

السـورية. املعارضـة  لسـيطرة 
وقـال الدكتور عار العاين، مسـؤول 
الفريـق يف الريـف الشـايل لحلـب، 
الخميـس 5 مـن نيسـان، إن الحملـة 

سـتبدأ خـالل الشـهر الحايل.
وتسـتهدف الحملـة جميـع األطفـال 

بـني سـتة أشـهر وخمـس سـنوات.
حملـة  مـن  األوىل  الجولـة  وانتهـت 
فريـق “لقاح سـوريا” للعـام الحايل، 
نهايـة آذار املايض، باسـتهداف مئات 
األطفـال  شـلل  مـرض  ضـد  اآلالف 

الفمـوي.
وأضاف العاين لعنب بلـدي أن الحملة 
تنطلـق شـايل حلب، مسـتهدفة 24 

ألف طفـل يف جرابلـس، و56 ألًفا يف 
منطقـة الباب.

ولفـت إىل اسـتهداف 32 ألـف طفـل 
يف ريـف حمـص الشـايل، مشـرًا 
إىل أنها سـتتأخر قلياًل قبـل انطالقها 

. ك هنا
حلـب  ريـف  يف  الحملـة  وتنطلـق 
الغـريب بـني 7 و17 نيسـان الحـايل، 
وحـاة  إدلـب  يف  تبـدأ  أن  عـىل 
أريـاف حلـب  والسـاحل، إىل جانـب 
الجنـويب والشـايل والرشقـي بـني 
الفـرتة مـن 14 حتـى 24 من الشـهر 

نفسـه.
لقاحـات:  الثابتـة  املراكـز  توفـر 
ولقـاح  الكبـد،  والتهـاب  السـل، 
الدفرتيـا والكـزاز والسـعال الديـيك، 
واللقـاح الخايس، والشـلل العضيل 

والفمـوي، إضافـة إىل لقـاح الكـزاز 
للحوامـل، ولقـاح الحصبـة والحصبة 

.MMR والنـكاف  األملانيـة 
ويتسـلم فريق عمل “لقاح سـوريا”، 
ومقـره غـازي عنتـاب، اللقاحات من 
منظمـة الصحـة العامليـة، ثم تُرسـل 
طريـق  عـن  السـوري،  الداخـل  إىل 
معـر “بـاب الهـوى”، لتـوزع عـىل 
التـي  املراكـز،  إىل  ثـم  املسـتودعات 
وفـق  لألطفـال،  الخدمـات  تقـدم 

أطبـاء.
لحملـة  سـابقة  تغطيـة  ويف 
مهجـرون  قـال  األطفـال،  شـلل 
إنهـم  بلـدي  لعنـب  الغوطـة  مـن 
عقـب  أطفالهـم  تلقيـح  اسـتطاعوا 
وصولهـم إىل إدلـب، بعـد حرمانهـم 

الغوطـة. داخـل  منهـا  لسـنوات 

الذكاء االصطناعي يقترب 
من قراءة أفكار البشر

أمراض الرئة لدى البالغين يمكن 
الوقاية منها في مرحلة الطفولة

حملة لقاح ضد الحصبة في سوريا
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تعتمـد فكـرة رسعـة الكتابـة عى 
أن لـكل إصبـع منطقتـه عى لوحة 
املفاتيـح، فـإذا أدركت هـذا ميكنك 
الكتابـة دون النظـر إىل املفاتيـح. 
بانتظـام  التدريـب  يتطلـب  هـذا 
عـى  ملواقعهـا  أصابعـك  وحفـظ 
لوحـة املفاتيـح مـن خـال ذاكرة 

العضـات.

موضع األصابع
احـِن أصابعك قليـًا وضعها عى 
يدعـى   ،JKLو  ASDF األحـرف 
الرئيـي  بالصـف  الصـف  هـذا 
أو "صـف االرتـكاز"، ألنـك تبـدأ 
دامئًـا مـن هـذه املفاتيـح وتعود 
سـبابتك  تكـون  أن  يجـب  إليهـا، 
وسـتجد   Jو  F أحـرف  عـى 
نتـوًءا بـارزًا عليها للمسـاعدة يف 
العثـور عـى هـذه املفاتيـح دون 

إليهـا. النظـر 

هيكل لوحة المفاتيح
املفاتيـح  لوحـة  ستسـاعدك 
فهـم  عـى  باأللـوان  املشـفرة 
عليـه  يجـب  الـذي  اإلصبـع 
لـكل  املفتـاح  عـى  الضغـط 
حـرف، ارضب مفاتيـح األحـرف 
إىل  دامئًـا  وعـد  تريدهـا  التـي 
 ASDF( وضـع البدايـة لألصابع

الكتابـة. عنـد   )– JKL
تسـتطيع الضغـط باسـتمرار عى 
املفتـاح SHIFT بواسـطة الخنرص 
تضغـط  التـي  للجهـة  املعاكـس 
فيهـا عى املفتـاح اآلخر، اسـتخدم 
اإلبهـام األكر ماءمة لـك للضغط 
عـى رشيـط املسـافة، قـد تبـدو 
يف  مامئـة  غـر  الطريقـة  هـذه 
ويف  تتوقـف،  ال  لكـن  البدايـة، 
النهايـة سـتجد أنك تكتـب برعة 

وسـهولة ويـر.

حركة األصابع
عنـد  املفاتيـح  إىل  تنظـر  ال 
أصابعـك  حـرك  فقـط  الكتابـة، 
الرئيسـية  األزرار  تجـد  حتـى 
وأبقهـا قريبـة منهـا، وهـذا هـو 
الجـزء األصعـب بالنسـبة ملعظـم 
مهـارة  هـو  ولكـن  املسـتخدمني، 
للتحسـني مـن  اكتسـابها  ينبغـي 
عنـد  تتعجـل  ال  الكتابـة،  رسعـة 
اإلرساع  تسـتطيع  التعلـم،  بـدء 
أصابعـك  تضغـط  عندمـا  فقـط 

مـن  الصحيحـة  املفاتيـح  عـى 
أول مـرة، خذ وقتـك عنـد الكتابة 
لتجنـب األخطاء، هنـاك اختبارات 
العربيـة  باللغـة  الكتابـة  رسعـة 
ستسـاعدك  اإلنرتنـت،  عـى 
أعـى مـن  الحصـول عـى  عـى 

الكتابـة. رسعـة  يف  املتوسـط 
https://goo.gl/nbnj48

خذ قسًطا من الراحة
إذا كنـت تشـعر بأن ذهنك يتشـتت 
مـن  الكثـر  وترتكـب  بسـهولة، 
األخطـاء، خذ اسـرتاحة وعد عندما 

باالنتعاش. تشـعر 

طريقـة  اإلنرتنـت  عـى  الدردشـة 
رائعـة لزيـادة مهاراتـك بالكتابـة، 
وهـي طريقـة جيـدة للبقـاء عـى 
اتصال مـع العائلـة واألصدقاء، لكن 
ال تفصـح لهم عن السـبب الحقيقي 
وال  بهـم،  املفاجـئ  اهتامـك  وراء 
تنـَس مـا اتفقنـا عليـه: ال تنظر إىل 

لوحـة املفاتيـح عنـد الكتابة.

فرانـز  التشـييك  الكاتـب  يتميـز 
كافـكا بأسـلوب مغـرق يف الغموض 
ُمتـاح  الوقـت  وبـذات  والرمزيـة، 
للتأويالت والتفسـرات، التـي غالًبا ما 

متناقضـة. تكـون 

ويف روايتـه املعنونة بــ "القضية" أو 
"املحكمة"، حسـب الرتجـات املتاحة 
لهـا باللغة العربيـة، يبني كافـكا عاملًا 
يكـون سـكانه إمـا متهمـني أو قضاة 

محاكم. وموظفـي 

هـذه  فكرتـه  يقـدم  ال  كافـكا  لكـن 
بسـهولة، إمنـا يكتفي بوضـع القارئ 
فجـأة وسـط األحـداث التـي تسـتمر 
بالتفاقـم والتقـدم دون أن تصل إىل أي 

نتيجـة واضحـة.

فالروايـة تبـدأ مـن لحظـة اسـتيقاظ 
بطلهـا "يـوزف ك" يف غرفتـه بأحـد 
الفنادق، ليجد نفسـه معتقـاًل من قبل 
أشـخاص ال يرتدون أي زي رسمي، وال 
يرزون لـه أي دليـل أو تكليف قضايئ 

باعتقاله.

ويرفض الشـخصان املكلفان باعتقاله 
اإلفصاح عـن تهمته، معللـني ذلك بأن 
مهمتهـم تقتـيض اعتقالـه وحسـب، 
وال ميلكـون حًقـا بقـول املزيـد، هـذا 
إذا كانـوا يعرفـون أي معلومة إضافية 

باألساس.

"ك"  بـرتك  تكـون  التاليـة  املفاجـأة 
حـرًا بعـد فـرتة إقامة جريـة قصرة، 
أحـد  يف  كإداري  عملـه  إىل  للتوجـه 
البنـوك، مـع إشـارة إىل أن املحكمـة 

سـتتواصل معـه الحًقـا.

ال يعـرف "ك" مـا هـي تهمتـه، لكنـه 
يتلقـى إشـعاًرا بـرورة مثولـه أمام 
القضـاء للدفـاع عـن نفسـه، وإثبـات 

براءتـه مـن جـرم ال يعرفـه.

وخالل أحداث الرواية يكتشـف القارئ 
برفقـة "ك" أن املحاكـم ممتـدة عـىل 
أسـطح البنايـات، وبني حبـال منارش 
الغسـيل، ويشـكك املتهـم بخضوعهـا 
للقانـون املعـرتف بـه، ورغـم ذلـك ال 
يسـعى  إمنـا  منهـا،  بالفـرار  يفكـر 

جاهـًدا إلثبـات براءتـه أمامـه.

أنـه  عـىل  املجتمـع  تصـور  الروايـة 
محكمة كبـرة، وأن أفرادها يشـعرون 
ال  بـيشء  متهمـني  كونهـم  بالقلـق 
يعلمـون مـا هـو، ويحاولـون دوًمـا 
إثبـات براءتهم أمامه، وما إن يكتسـبوا 
صفـة "متهـم" حتـى تالزمهـم مدى 
الحيـاة، فـال هـم يدانـون متاًمـا، وال 
يـرؤون متاًما، بل عليهـم العمل دوًما 

لنفـي اتهامـات اآلخريـن عنهـم.

"القضية"..
متهمون بقضايا مجهولة 

عند فرانز كافكا

كتاب

املشـاهد عـىل أحـداث فيلـم "امليـل  يتعـرف 
األخـر" من خـالل مذكـرات الرجـل العجوز 
"بـول"، عـا جـرى معـه خـالل عملـه يف 

العرشيـن. القـرن  منتصـف ثالثينيـات 
تـوم هانكـس، كان  أدى دوره  الـذي  "بـول" 
مديـًرا لعنـر يف أحـد السـجون األمريكيـة، 
عليهـم  املحكـوم  املسـاجني  يوضـع  حيـث 
باسـم  القسـم  هـذا  سـموا  وقـد  باإلعـدام، 
"امليـل األخـر"، ألن طابـور اإلعـدام يكـون 
أشـبه بلـون الليمـون األخر من شـدة رعب 

تلـك اللحظـة قبـل مفارقـة الحيـاة.
ال ميكـن ملـكان مثل "امليل األخـر" أن يكون 
عاديًـا بـأي حـال مـن األحـوال، ففـي هـذا 
املكان يوجد أشـخاص يعلمـون أن أياًما قليلة 
تفصلهـم عـن نهايـة حياتهـم، وانتقالهم إىل 
الـيشء  فـا  املـوت،  يدعـى  الـذي  املجهـول 
الـذي جـرى واسـتحق أن يكون بـؤرة الرتكيز 

العمل؟ هـذا  يف 

إىل  وصـل   1935 عـام  مـن  األيـام  أحـد  يف 
"امليـل األخـر" سـجني جديـد، أثـار ذعـر 
الجميـع، إذ كان عمالًقا أسـود البـرشة، وكأنه 
سـيقتل جميـع مـن يصادفـه أمامـه قبـل أن 

يتمكنـوا مـن إعدامـه.
لكـن املفاجـأة التـي أعدهـا مخـرج الفيلـم، 
هـذه  ممثـل  أن  هـي  دارابونـت،  فرانـك 
طيبـة  مالمـح  بإظهـار  بـارع  الشـخصية 
وبـراءة تدفعـك للتعاطـف معـه منـذ اللحظة 
األوىل التـي تـرى وجهـه فيهـا، وهـو املمثل 

دانكـن. كالرك  مايـكل 
يسـتخدمها  التـي  الالزمـة  ذلـك  إىل  يُضـاف 
مـع اسـمه دوًمـا، جـون كـويف، وهو اسـم 
وكأنـه  مختلفـة،  بتهجيـة  لكـن  ملـرشوب 

يسـخر مـن نفسـه.
ال يكـف جـون كويف خـالل فرتة سـجنه عن 
البـكاء، ليـس خوًفـا مـن املـوت، إذ سـيكون 
بإمكانـه الحًقـا النجـاة منـه، لكنـه سـيرص 

لشـعوره  بـل  لحياتـه،  حـًدا  يضـع  أن  عـىل 
باألشـخاص الذيـن يفارقـون حياتهـم عـىل 
الكـريس الكهربـايئ، ولثقـل الخطايـا التـي 

فارقـوا بهـا الحيـاة.
يتمتـع كـويف الـذي يخـاف مـن النـوم يف 
الظـالم بقـدرة خارقـة عىل شـفاء املـرض أو 
أي نـوع مـن اإلصابة، وكأنه معجـزة طبيعية، 
يخترهـا آمـر السـجن "بول" بنفسـه، وحني 
الرجـل  يرفـض  املـوت،  مـن  إنقـاذه  يحـاول 
الضخـم شـارًحا مرراتـه، ليقف "بـول" أمام 
الكـريس الكهربـايئ، يف اللحظـة التـي ينفذ 

فيهـا حكم اإلعـدام بــ "كويف".
يعيـش "بـول" بعدهـا بشـعور الذنـب الـذي 
سـرافقه طيلـة حياتـه، إذ بقـي صامًتا عىل 
إعـدام رجـل بـريء أشـبه باملعجـزة لطيبتـه 
ومحبتـه لآلخريـن، معتقًدا أن صمتـه هذا جّر 
عليـه لعنة "إطالـة العمر"، ليشـاهد بأم عينه 
رحيـل كل األشـخاص الذيـن أحبهـم يوًما ما.

  

سينما

تتطلب معظم الوظائف المكتبية أن يتقن موظفوها الكتابة على الكمبيوتر، فقد تضاءل استخدام الكتابة 
التقليدية وتراجع االعتماد على الكتب أو األوراق المخطوطة باليد، ورغم أن السرعة في الكتابة على لوحة المفاتيح 

مرتبطة بالممارسة، تحتاج أيًضا إلى التدريب الكافي.

على لوحة المفاتيح كيف تكتب بسرعة

"الميل األخضر".. المعجزات في عنبر اإلعدام

وضع الجلوس 
األفضل للكتابة

اجلس مسـتقيًا وتذكـر أن تبقي 	 
مسـتقيًا. ظهرك 

الزاويـة 	  يف  املرفقـني  عـىل  أبـِق 
. لصحيحـة ا

واجـه الشاشـة مع توجيه رأسـك 	 
إىل األمـام قلياًل.

احتفـظ مبـا ال يقل عـن 45 - 70 	 
عينيـك  بـني  املسـافة  مـن  سـم 

والشاشـة.
الكتـف 	  عضـالت  بتثبيـت  قـم 

إجهاد  بأقـل  والعضـالت  والـذراع 
جسـمك  وزن  تحـول  وال  ممكـن 
باالسـرتاحة  املعصمـني  إىل  أبـًدا 

. عليهـا
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األحياء

نقدم لك الشكر - جمع أيب )من اإلباء(. 5

وسيلة الرتاسل التقليدي - صديق مقرب من . 6

امللك قدميا

ألف . 7  300 رسعته   - مرصيون  نصف 

كيلومرت يف الثانية

عملة عربية. 8

بناها يف شال أفريقية عقبة بن نافع. 9

من حاالت البحر - أول رائد فضاء )رويس(. 10

عمودي
أشعر شعراء العرب - قل بسم الله الرحمن . 1

الرحيم

خلط يف األمور - غياب الذهن والرتكيز. 2

مرصف - عاصمتها نرويب. 3

فرقة دينية متصوفة ترضب الدفوف - ندخل. 4

نحطم - نصف إقامات. 5

يف الجوار )معكوسة(. 6

متاثل وتساوي - نصف رابع. 7

عكس مر - أوعية أجنة الطيور - ثلثا سور. 8

متشابهان - محارب ياباين. 9

لها أكر بيضة بني الطيور - متشابهان. 10

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

تكون بعض املربعات الصغرة معبأة باألرقام بدايًة،

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

كل واحٍد من املربعات التسعة الكبرة، ويف كل صٍف أو عمود.
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شباب "األسود الثالثة"
يبحثون عن إنجاز عجز عنه الكبار

قطعـت أندية بايـرن ميونخ األملاين 
وليفربـول اإلنكليزي وريـال مدريد 
شـوطًا  اإلسـبانيني  وبرشـلونة 
باتجـاه نصـف نهـايئ دوري أبطال 
أوروبـا ملوسـم 2017-2018، بعـد 
عـىل  متفاوتـة  بنتائـج  فوزهـا 
منافسـيها خـالل مواجهـات ربـع 

نهـايئ املسـابقة.
مالمـح املتأهلـني بـدأت بالظهـور 
بعدمـا تخطـى ريـال مدريـد نادي 
عـىل  أهـداف  بثالثـة  يوفنتـوس 

إيطاليـا. يف  األخـر  أرضيـة 
ميونـخ  بايـرن  تغلـب  بينـا 
بصعوبـة عىل إشـبيلية اإلسـباين 
يف األندلـس، وبات النـادي األملاين 
بـات األقـرب للوصـول إىل نصـف 
النهـايئ إذا أخـذ بعـني االعتبـار أن 
لعبـة اإليـاب عـىل أرضيـة ملعـب 

أملانيـا. أرينـا يف  األليانـز 
بالذهـاب  أحقيتـه  ليفربـول  وأكـد 
املسـابقة  البعيـدة مـن  األدوار  إىل 
أوروبًيـا بعـد فـوزه عـىل  األغـىل 
مواطنه مانشسـرت سـيتي بثالثية.

يف حـني وضـع برشـلونة قدمـه 
بعـد  الـدوري  نهـايئ  نصـف  يف 
فـوزه عىل رومـا اإليطـايل بأربعة 

أهـداف مقابـل هـدف واحـد.
أفضـل  بلـدي  عنـب  وتسـتعرض 
بوصـول  أسـهموا  العبـني  أربعـة 
مـن  متقدمـة  أدوار  إىل  أنديتهـم 
بحسـب  األوروبيـة،  املسـابقة 
تصنيفـات موقـع "هـو سـكورد" 
املختـص   )Who scored(
واألنديـة  الالعبـني  بإحصائيـات 
)التقييم مـن عرشة ما عدا النسـب 

املئويـة(.

تياغو ألكانتارا العب البافاري 
البولنـدي  الـدويل  بـات 
روبـرت  ميونـخ  بايـرن  مهاجـم 
تسـجياًل  األكـر  ليفاندوفيسـيك، 
دوري  مـن  الحـايل  املوسـم  يف 
الوسـط  العـب  أن  إال  األبطـال، 
اإلسـباين تياغـو ألكانتـارا، تفـوق 
عليـه مـن حيـث التصنيفـات عىل 
بسـت  الالعـب  شـارك  إذ  املوقـع، 

مباريـات مـن دوري أبطـال أوروبا 
يف املوسـم الحـايل، ومتكـن مـن 
تحقيـق ثالثـة أهـداف خـالل 417 
دقيقـة لعبهـا، مبعدل تسـديد 1.1، 
سـكورد". "هـو  موقـع  بحسـب 

أفضـل أرقـام الالعـب كانت نسـبة 
وصلـت  التـي  الناجحـة  متريراتـه 
نسـبة  بلغـت  بينـا   ،90.6% إىل 
.0.6 الناجحة  الهوائيـة  التحاماتـه 

يف حـني اختـر كرجـل للمبـاراة 
األورويب،  املوسـم  خـالل  مرتـني 
الـدور  ذهـاب  يف  تقييمـه  وبلـغ 
ربـع النهايئ من املسـابقة  7.50، 
األفضـل  تشـكيلة  يف  واختـر 
ذاتـه حسـب تصويـت  الـدور  يف 

املوقـع. 

ساديو ماني ليفربول
يف  الهجومـي  الثـاليث  تقاسـم 
املـرصي  اإلنكليـزي،  ليفربـول 
محمد صـالح والرازيـيل فرمينيو 
والسـنغايل سـاديو ماين، النصيب 
يف  النـادي  أهـداف  مـن  األكـر 
املسـابقة األوروبيـة، إذ سـجل كل 
أصـل  مـن  أهـداف  سـبعة  العـب 
البالـغ  الفريـق  أهـداف  إجـايل 
31 هدًفـا خـالل املوسـم الحـايل، 
مـن   23% بــ  منهـم  كل  وأسـهم 

املوسـم. خـالل  النـادي  أهـداف 
وعـىل الرغم مـن أن محمـد صالح 
حصل عـىل تقييم أفضـل العب يف 
األسـبوع األورويب، إال أن السنغايل 
بسـبع  شـارك  مـاين،  سـاديو 
مباريـات خالل املوسـم الحايل من 
دوري األبطـال ومتكن من تسـجيل 
سـبعة أهـداف خـالل 587 دقيقـة 
مبـاراة،  كل  يف  هـدف  مبعـدل 
وأسـهم يف صناعـة هـدف واحـد، 
ثـالث  التسـديدي  معدلـه  وبلـغ 

الواحـدة. املبـاراة  يف  تسـديدات 
يف حـني وصلـت نسـبة متريراتـه 
الناجحـة إىل 77.1، وحقق 1.4 من 

االلتحامـات الهوائيـة الناجحة.
واختـر الالعب يف ثالث مناسـبات 
يف  املبـاراة،  يف  العـب  كأفضـل 
حني بلـغ تقييـم الالعـب 8.25 يف 

مواجهـة ذهـاب ربع نهـايئ أبطال 
أوروبـا مع مانشسـرت سـيتي.

ليونيل ميسي برشلونة
ليونيـل  األرجنتينـي  النجـم  سـجل 
ميـي سـتة أهـداف مـن أصـل 17 
هدًفـا سـجلها الفريـق أي مـا يعادل 
%35 مـن أهداف املسـابقة األوروبية.

شـارك الالعب يف تسـع مواجهات 
خـالل املوسـم الحـايل مـن دوري 
األبطال، وسـجل سـتة أهـداف يف 

693 دقيقـة، وصنـع هدفـني.
 ،4.3 تسـديداته  معـدل  وبلـغ 
الناجحة  ووصلت نسـبة متريراتـه 
نسـبة  بلغـت  بينـا   ،82.1%
.0.1 الناجحة  الهوائيـة  التحاماتـه 

واختـر كرجـل للمبـاراة يف سـت 
 8.75 تقييمـه  وبلـغ  مناسـبات، 

"هوسـكورد". موقـع  بحسـب 

كريستيانو رونالدو ريال مدريد
كريسـتيانو  الرتغـايل،  أسـهم 
رونالـدو، يف 14 هدًفـا مـن أصـل 
25 سـجلها الفريـق خالل املوسـم 
الحـايل مـن املسـابقة األوروبيـة، 

.56% يعـادل  مبـا 
بتسـع  الرتغـايل  الـدويل  شـارك 
مواجهـات حقـق خاللهـا 14 هدًفا 
ثالثـة  وصنـع  دقائـق   810 يف 
تسـديداته  معـدل  وبلـغ  أهـداف، 
عـىل املرمـى 7.3 يف حـني وصلت 
نسـبة متريراتـه الناجحـة 81.5% 
واختـر كرجـل للمبـاراة يف أربـع 

مناسـبات.
قياسـًيا  رقـًا  حقـق  رونالـدو 
مـن  متكـن  إذ  األبطـال  دوري  يف 
مباريـات  عـرش  يف  التسـجيل 
متتالية باملسـابقة، وسـجل الالعب 
20 هدًفـا يف األدوار ربـع النهائيـة 
مـن املسـابقة أي ما يعـادل أهداف 
ذات  يف  اإليطـايل  يوفنتـوس 

األدوار.
ربـع  إيـاب  مواجهـات  وسـتقام 
النهـايئ يف أيام الثالثـاء واألربعاء 
املقبلـة، لتأكيد هويـة املتأهلني إىل 

دور نصـف النهـايئ.

يسـتعد منتخـب إنكلـرتا لكـرة القـدم، امللقـب بــ 

"األسـود الثالثـة"، لخـوض نهائيـات كأس العـامل 

التـي تحتضنهـا روسـيا بـني 14 حزيـران و15 من 

متـوز املقبلـني، باحًثـا عـن تقديـم مسـتوى مميز 

يعيـد أمجـاد الكـرة اإلنكليزيـة إىل سـابق عهدهـا 

وخاصـة يف سـتينيات القرن املـايض عندما توجت 

بلقبهـا الوحيـد يف نسـخة 1966 بعـد الفـوز عىل 

أملانيـا يف النهـايئ بأربعـة أهـداف مقابـل هدفني.

وال ميكـن أن يغيب األسـود عن ترشـيحات املحللني 

الكـروي  العـرس  مـن  نسـخة  كل  يف  الرياضيـني 

بالوصـول إىل مراحـل متقدمـة والتتويـج باللقـب، 

لكـن يف كل مرة يخيبـون آمال عشـاقهم ويقدمون 

نتائـج أقـرب إىل السـيئة ويغـادرون املونديال.

سجل مشاركات المنتخب 
ِسـجّل حافل للمنتخب اإلنكليـزي يف كأس العامل، إذ 

شـارك يف نهائيـات كأس العـامل 14 مـرة، كان أولها 

يف نسـخة 1950، ليصبـح بعدهـا وجـود املنتخـب 

يف املسـابقة األغـىل يف كـرة القـدم أمـرًا اعتياديًا، 

 ،1950 منـذ  كافـة  النسـخ  يف  موعـًدا  ويـرب 

باسـتثناء ثـالث نسـخ 1974 و1978 و1994.

منتخب األسـود وصـل إىل النهايئ مـرة واحدة يف 

1966، وحصـل عـىل املركـز الرابـع يف 1990 التي 

كانـت آخـر نسـخة يصل فيهـا اإلنكليـز إىل نصف 

النهـايئ، بينا خـرج من الـدور األول ثـالث مرات 

كانـت آخرهـا يف النسـخة السـابقة يف الرازيـل، 

ومـن مثـن النهايئ مرتـني، ومن دور ربـع النهايئ 

سـت مرات.

أمـا يف كأس األم األوروبيـة، فقـد شـارك تسـع 

مـرات أولهـا كان يف 1968 وحصـل عـىل املركـز 

الثالـث، يف حـني خـرج مـن الـدور األول يف أربع 

نسـخ )1980 و1988 و1992 و2000( ومن نصف 

النهـايئ يف 1996، ومـن ربـع النهـايئ يف 2004 

و2012، يف حـني خرج يف النسـخة السـابقة من 

النهايئ. مثـن 

حظوظ المنتخب اإلنكليزي في روسيا
طريـق اإلنكليـز إىل روسـيا مـر ببعـض التخبط 

سـام  مدربهـم  تغـر  بسـبب  االسـتقرار  وعـدم 

الشـباب  منتخـب  مبـدرب  واسـتبداله  أالردايـس 

خـرة  قلـة  مـن  وبالرغـم  سـاوثجيت،  جاريـث 

املـدرب إال أن التصفيـات مل تكـن صعبـة خاصـة 

بعـد اللعـب يف مجموعـة سـهلت مـن مهمتهـم 

إىل حـد كبـر.

ويف قرعـة روسـيا وقـع األسـود يف املجموعـة 

وبلجيـكا،  وتونـس  بنـا  جانـب  إىل  السـابعة 

وهـي مجموعـة سـهلة بالنسـبة لتاريـخ املنتخب 

قبـل  مـن  طرحـت  تسـاؤالت  لكـن  اإلنكليـزي، 

الكثريـن بخصوص الذهـاب بعيـًدا يف النهائيات، 

وسـط تحفظ مـن عشـاق املنتخـب كـون خيبات 

األمـل يف النسـخ السـابقة كانـت يف ظـل وجود 

خـرة  حـني  يف  الالمعـني،  النجـوم  مـن  عـدد 

املجموعـة الحاليـة قليلـة بالرغـم مـن إمكانياتها 

الواعـدة.

ويعـول املنتخب كثـرًا عىل مجموعة مـن الالعبني 

الذيـن يقدمـون مسـتويات عاليـة يف الدوريـات 

األوروبيـة، ويف مقدمتهم مهاجـم توتنهام هاري 

كـني، وزميلـه يف النـادي ديـيل آيل، إضافـة إىل 

العـب وسـط مانشسـرت سـيتي رحيم سـرتلينج، 

ومهاجـم إيفرتـون ثيـو والكوت.

تاريخًيـا، يعتـر جـوردون بانكـس أشـهر حارس 

 1963 بـني  اإلنكليزيـة  الكـرة  تاريـخ  يف  مرمـى 

73 مبـاراة دوليـة. و1972، وخـاض 

الهـداف  روين  وايـن  الالعـب  يعتـر  حـني  يف 

التاريخـي للمنتخـب برصيـد 53 هدًفـا بـني 2003 

وهـو  املنتخـب  مـع  مشـواره  بـدأ  وكان  و2016، 

يف الثامنـة عـرشة مـن عمـره عندما أحـرز أربعة 

.2004 أوروبـا  أمـم  أهـداف يف كأس 

تخوف من عدم المشاركة
وكان تخـوف انتـرش بـني مشـجعي املنتخب خالل 

الشـهر املـايض، بعـد توتـر العالقـات بـني إنكلرتا 

وروسـيا عـىل خلفيـة اتهـام موسـكو مبحاولـة 

اغتيـال جاسـوس يف لنـدن بغـاز األعصاب.

مقاطعـة  لنـدن  فيـه  أعلنـت  الـذي  الوقـت  ويف 

طـأن  الرسـمي،  املسـتوى  عـىل  العـامل  كأس 

وزيـر الخارجيـة، بوريـس جونسـون، الجاهـر 

وقـال  املنتخـب  مشـاركة  بخصـوص  اإلنكليزيـة 

“ال  آذار،  مـن   27 الرملـان، يف  كلمتـه يف  خـالل 

العـامل  كأس  مقاطعـة  ملحاولـة  خطـط  توجـد 

عـر املنتخـب، وال يريـد أحـد معاقبـة املشـجعني 

النهائيـات  مقاطعـة  أن  إىل  مشـرًا  اإلنكليـز"، 

سـتكون سياسـية فقط بعـدم حضـور أي وزير أو 

املالكـة. األرسة  أعضـاء 

مونديال بيديا

العبون بحجم أنديتهم

أفضل أربعة 
العبين

في أبطال أوروبا
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نبيل الشربجي

نرشت جريدة عنب بلدي، يف موقعها اإللكرتوين، 

خرًا طريًفا مفاده أن اميانويل ماكرون، الرئيس 

الفرني الشاب )ما غره(، أصدر قراًرا يقيض 

بتخفيض سن التعليم اإللزامي يف فرنسا إىل ثالث 

سنوات، يعني، وبال أدىن شك، سيذهب الولد يف 

أول سنة دراسية، مرتديًا الحفوضة! وألن الولد، 

يف هذه السن، يكون إنسانًا مزاجًيا، وألن الرب 

والزجر ممنوعان يف املدارس الفرنسية، فإنه ليس 

مبستبعد أن يرتك أستاَذه يتكلم يف موضوع ما، 

ويفتح الباب ويخرج، قائاًل للجميع: 

- أنا بطّلت من املدرسة، وجميلتكم عىل تبعي.

أعاد هذا القرار الطريف إىل ذاكريت سلسلة من 

الوقائع املتعلقة بالسن القانونية للتعليم اإللزامي 

يف مناطقنا الشالية.. ففي سنة 1959، عىل 

أيامي أنا، كانت سن التسجيل يف الصف األول 

االبتدايئ سبع سنوات، وهي سن مقبولة من 

الناحية الفيزيولوجية، واالجتاعية، وحتى 

املنطقية، ولكّن مشاكل كثرة كانت تدخل عىل 

الخط، فتؤثر سلبًيا عىل العملية التعليمية، منها 

تسجيل الولد املكتوم، فقد يأيت إىل املدرسة ولد 

عمره يف الهوية سبع سنوات، ولكن أباه مل يسجله 

يف النفوس حتى مرت ثالث أو أربع سنوات عىل 

والدته، وكان مثة عادة شائعة يف بالدنا، هي أن 

األب الذي تختطف املنية أحد أطفاله، ال يذهب إىل 

دائرة النفوس ليبلغهم بوفاته ويطالبهم بشطب 

اسمه من السجالت، بل ينتظر سنة أو سنتني حتى 

تحبل أم العيال، ثم تلد، فإذا كان املولود ذكًرا، مثل 

أخيه الراحل، يسميه عىل اسمه، وال يحتاج األمر 

أن يبلغ دائرة النفوس، ألن الولد الذي يحمل هذا 

االسم مسجل من قبل... وحينا يبلغ صاحبنا سن 

السابعة يأيت إىل الصف األول وعمره الحقيقي 

إحدى عرشة سنة. يضاف إىل هذا كله أن األوالد 

الذكور يتفاوتون يف رسعة النمو، وبلوغ مبلغ 

الرجال، فبعضهم يبلغها يف سن 14 وبعضهم 

اآلخر يف الـ 16. ولعل السادة القراء يشككون 

بصحة كالمي إذا قلت إن رجاًل طيًبا محرتًما )لن 

أذكر اسمه خشية من اإلساءة( كان زمياًل لنا يف 

الصف السادس يف سنة 1964، وكان متزوًجا عىل 

سنة الله ورسوله، وكنا نتخاطب فيا بيننا باالسم 

املجرد: خطيب، فيصل، مروان، جعفر، نهاد.. إلخ، 

وأما هو فكان يعرف بـ “أبو فالن”!

وكان يقود العملية التعليمية يف هذه املنطقة النائية 

رجل صغر الجسم، بسام الوجه، أليف، ابن عائلة 

محرتمة، اسمه “مصطفى العم”، أنا أرى، اآلن، 

أنه أهم من ماكرون، ألن التعليم يف فرنسا سنة 

2018 يقوده جهاز )إداري/ فني( ضخم، وعريق، 

وال يهم الفرنسيني إن كان رئيس الدولة ماكرون 

أو جسكار ديستان، بينا كانت العملية التعليمية 

يف ناحية معرمترصين الخمسينيات والستينيات 

أصعب من تكسر الحجارة الصلدة، إذ عدا عن تفاوت 

أعار األوالد، كانت هناك مشكلة “الترسب”، أي 

امتناع األهل عن إرسال أوالدهم، وبناتهم عىل وجه 

الخصوص إىل املدرسة، وكان األستاذ مصطفى 

العم، رحمه الله، قادًرا عىل إقناع أكر األهايل تشدًدا 

برورة إرسال أبنائهم إىل املدرسة، ومتمكًنا من 

إقناعهم بأهمية العلم مستقباًل، فتأمل! 

هل سمعتم بولد
تزوج في الصف السادس؟

أسـس مجموعـة مـن الطـاب السـوريني يف 
تركيـا تجمًعا خدميًـا لتقديم معلومات شـاملة 
تركيـا  داخـل  الجامعـات  يف  التسـجيل  عـن 
وخارجهـا، باإلضافة إىل خدمـات أخرى تصب 

يف اهتـام الطـاب السـوريني الاجئني.
انطلقـت الفكـرة حـني بـدأت الطالبة السـورية 
“اسـترق العقلـة” بنـرش تسـجيات مصورة، 
عـر صفحتهـا الشـخصية يف "فيـس بـوك"، 
يف  التسـجيل  عـن  معلومـات  فيهـا  تقـدم 
الجامعـات الرتكية، وتـوايف متابعيها بآخر املنح 
املقدمة للسـوريني من مختلف جامعـات العامل.

ومهـدت هـذه الخطـوة الطريق أمام اسـترق 
لتأسـيس تجمـع رسـمي، يف شـباط املايض، 
صفحتهـا  عـى  املتابعـني  عـدد  زاد  حـني 
الشـخصية، فاقرتحـت عـى متابعيهـا إنشـاء 
صفحـة خاصـة تكـون مبثابـة تجمـع خدمي 
لعنـب  قالـت  مـا  وفـق  وتفاجـأت،  طـايب، 
عليـه  حصلـت  الـذي  بالتشـجيع  بلـدي، 

باملـرشوع. لانطـاق 
وتحـت اسـم "طـاب بـا حـدود"، انطلقـت 
مل  بـكادر  إسـطنبول  مدينـة  مـن  املبـادرة 
يتجـاوز 15 طالبًـا سـوريًا، مسـتفيدين مـن 
الخـرات واملعلومـات التي حصلـوا عليها أثناء 
تسـجيلهم يف الجامعـات الرتكيـة، عـر نقلها 
إىل غرهـم من الطـاب، من خال تسـجيات 

تنـرش عـر صفحتهـم يف "فيس بـوك".
التجمـع  إن  بلـدي  لعنـب  قالـت  اسـترق 
عـن  شـاملة  معلومـات  لتقديـم  يسـعى 
كافـة  عـى  واإلجابـة  الجامعـي،  التسـجيل 
استفسـارات الطلبـة السـوريني، خاصـة يف 
الظـروف التـي يواجهونها يف بـاد اللجوء، 
مشـرًة إىل أن املصـدر الرئيـي ملعلوماتهم 
هـو الخـرات التي مـروا بها أثناء دراسـتهم 
إىل  باإلضافـة  الرتكيـة،  الجامعـات  يف 
الرجـوع ملصـدر املعلومات األصـي يف حال 

تعـذر عليهـم إعطـاء إجابـة دقيقـة.

وتقـدر وزارة التعليـم العـايل الرتكيـة عـدد 
الرتكيـة  الجامعـات  يف  السـوريني  الطـاب 
منهـم   20% طالبًـا،  و747  ألًفـا   14 بنحـو 
باالعتـاد  الجامعـي  تحصيلهـم  يتابعـون 
عـى املنـح الدراسـية التـي تقدمهـا الحكومة 
الرتكيـة، يف حـني يتابعهـا الباقـون تعليمهم 

عـى حسـابهم الخـاص.
مـن  حـدود"  بـا  "طـاب  فكـرة  تطـورت 
إىل  الجامعيـة،  املعلومـات  بتقديـم  االكتفـاء 
للطـاب  مقاعـد  عـى  للحصـول  السـعي 
السـوريني يف الجامعـات الدوليـة الخاصـة، 
اسـترق،  قالـت  مـا  وفـق  مـادي،  وبحسـم 

الطـايب. التجمـع  يف  العضـو 
وأوضحـت أنهـم حصلـوا مؤخـرًا عـى ثاثة 
 American Northwest" مقاعـد يف جامعـة
الطـب  لدراسـة  األمريكيـة،   "University
البـرشي، فيـا تجـري املناقشـات حاليًـا مع 
جامعة "أوسـكودار" يف إسـطنبول للحصول 

عى منـح ماثلـة خاصـة بالسـوريني.
متتلـك صفحة "طاب بـا حدود" مـا يقارب 
تجمعـات  تنتـرش  فيـا  متابـع،  آالف  ثاثـة 
ماثلـة تابعة لهـا يف كل من أملانيـا والواليات 
إىل  باإلضافـة  وماليزيـا،  والبوسـنة  املتحـدة 
تركيـا، تقـدم كل منها معلومات عن التسـجيل 

الجامعـي يف كل بلـد.
اسـترق أشـارت لعنـب بلـدي إىل أن املـرشوع 
ال يعـود عـى العاملـني فيه بـأي مـردود مادي 
خاصـة أنـه متويلـه ذايت من الطاب أنفسـهم، 
وقالـت "هدفنـا تقديـم خدمـة إنسـانية تعبـد 
إلكـال  السـوريني  الطـاب  أمـام  الطريـق 
تعليمهـم الجامعي يف ضـوء الصعوبـات التي 

. " تعيقهم
وعـن التمويـل، قالـت اسـترق إنـه ال مانـع 
لديهـم مـن وجـود ممـول ملرشوعهم، بشـأن 
تأمـني مركز دائـم لهم، رشيطـة أال يكون ذلك 

لقـاء أي عائـد مادي.

"طالب بال حدود".. دليل للتسجيل 
في جامعات تركيا

تعا تفرج
  خطيب بدلة


