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ظاهرة تغيير 
األسماء

تزداد في سوريا

مل يخـر أحـد منـا اسـمه، وكثـرًا ما نسـأل 
شـخًصا إن كان يحب اسـمه، فيكـون جوابه 
أن والديـه اختـارا االسـم وهـو تكيـف معـه 
ويكـون  لـه،  مالمئًـا  فـرة  بعـد  ووجـده 
هـذا مـن قبيـل مـا يسـمى يف علـم النفـس 
"التأقلـم"، مـا يخلـق املواءمـة بني اإلنسـان 

واسـمه الـذي ولـد به. 
"ريـري" كانـت طالبة يف كليـة الحقوق يف 
جامعـة دمشـق، جميلـة ذات شـعر طويـل، 
وتـدل طريقة لباسـها عىل أنهـا "ع املوضة" 
وخاصـة مـن بنطـال الجينز "املمـزق" الذي 

ترتديـه. هكـذا تحدث لـؤي عن فتـاة أحالمه 
التـي كانـت إحـدى زميالتـه، والتـي كان ال 

يخفـي إعجابـه بها. 
ولكـن لـؤي عندمـا عـرف اسـمها الحقيقي 
شـعر بالصدمة، عىل حـد قوله لعنـب بلدي، 
ويـروي الصدفـة التـي جعلتـه يغـر رأيـه 
بالتقرب مـن ريري، فيقـول "كان يوم إعالن 
نتائـج امتحان إحـدى املـواد، وصادفتها عند 
لوحـة النتائـج، وكانت صدمتي كبـرة عندما 
تبـدأ  أسـاء  عـىل  سـبابتها  تضـع  رأيتهـا 

الخـاء... بحرف 
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عنب بلدي - خاص

برامـج مسـاعداتها يف  األمريكيـة  الخارجيـة  تُراجـع 

سـوريا بطلب مـن الرئيـس دونالـد ترامب منـذ قرابة 

لبعـض  التمويـل  تجميـد  قضيـة  وتصـدرت  شـهر، 

املنظـات، مـن ضمنهـا "الدفـاع املـدين" السـوري، 

وسـائل اإلعـالم العربيـة والغربيـة، يف إطـار تكهنات 

حـول التوجـه الجديـد لواشـنطن يف املنطقـة.

األمريكيـة،   "CBS News" شـبكة  حديـث  وعقـب 

الجمعـة 4 مـن أيـار، أن "الدفـاع املـدين" املعـروف 

باسـم "الخـوذ البيضـاء" ال يحصـل حاليًـا عـىل أي 

متويـل مـن الواليـات املتحـدة، نفـى مديـر املنظمـة، 

رائـد الصالـح، تلقيهـا أي دعم مبارش من واشـنطن أو 

اإلبـالغ الرسـمي بإيقـاف التمويـل.

وقـال الصالح، يف حديـث إىل عنب بلـدي، إن "الدفاع 

املـدين" مل يتلـق دعـًا مبـارًشا مـن أي جهـة، وإمنـا 

عبـارة عن مشـاريع مع منظـات وجمعيات وسـيطة، 

مؤكـًدا أن "جميـع املشـاريع التـي وقـع عليهـا الدفاع 

املـدين سـارية املفعـول، حتى تاريـخ انتهـاء عقودها، 

كـا مل يحـدث فيهـا أي خلـل أو توقف".

املنظمـة عقـود  البديلـة، وقعـت  الحلـول  إطـار  ويف 

مشـاريع جديـدة مـع منظـات تركية وأخـرى قطرية 

مل يعلـن عنهـا بعـد، وفـق الصالـح، الـذي أوضـح أن 

ضمنهـا  ومـن  املشـاريع  جـدوى  تـدرس  "أمريـكا 

املرتبطـة بإعادة االسـتقرار يف سـوريا، والتي تشـمل 

جـزًءا مـن عمـل الدفاع املـدين".

قولهـا  الخارجيـة  نقلـت عـن وزارة  أمريكيـة  وكاالت 

البيضـاء  الخـوذ  عمـل  تؤيـد  املتحـدة  "الواليـات  إن 

أن  متوقعـة  األخـرى"،  املانحـة  الجهـات  بالتعـاون 

يسـتمر عملهـم يف ظـل التربعـات اإلضافيـة مـن قبل 

متعـددة". أطـراف 

الشـبكة األمريكيـة لفتت، بحسـب ترجمة عنـب بلدي، 

إىل  تصـل  أمريـكا  مـن  املقـدم  الدعـم  قيمـة  أن  إىل 

حوايل ثلـث التمويـل اإلجـايل للمنظمة، وفـق وثيقة 

داخليـة للـوزارة اعتمـدت عـىل معلوماتها.

ونقلـت "CBS News" أن مكتـب الخارجية يف الرشق 

اإلدارة عـىل متويـل  تأكيـد مـن  األدىن "بحاجـة إىل 

أخـر للخـوذ البيضـاء يف سـوريا بحلـول، 15 مـن 

نيسـان املـايض، أو أن تبـدأ اإلدارة إجـراءات اإلغـالق 

متجـدد". أسـاس  عىل 

األرضيـة،  األلغـام  إزالـة  عـىل  الربامـج  وتركـزت 

الطعـام  وتوفـر  األساسـية،  الخدمـات  واسـتعادة 

الشـبكة. وفـق  وعائالتهـم،  املعتدلـة  للقـوى 

الحديـث عـن تجميـد التمويـل مل يكـن جديـًدا، إذ أعلن 

الرئيـس األمريـي، دونالـد ترامـب تجميـد مبلـغ 200 

لجهـود  املتحـدة  الواليـات  متويـل  مـن  دوالر  مليـون 

اإلنعاش يف سـوريا، أواخر آذار املايض، يف سـعي لدفع 

دول عربيـة لإلسـهام يف متويل املشـاريع عىل اختالفها.

وعىل أسـاس ما سـبق، يعمـل املسـؤولون األمريكيون 

لتعديـل  طريقـة  هنـاك  كانـت  إذا  مـا  معرفـة  عـىل 

التمويـل الحـايل لتغطية تكاليـف هذه املشـاريع، كا 

أنهـم يحاولـون الحصـول عىل دعـم بلدان أخـرى مثل 

أملانيـا، لتغطيـة بعـض التكاليف.

جميـع  يف  املعتـاد  بعملهـا  املنظمـة  فـرق  تسـتمر 

املناطـق التـي تنتـرش فيها ضمن سـوريا، وفـق مدير 

"الدفـاع املـدين"، ولفـت إىل أنـه "ال تغيـرات جديدة 

العمل". آليـة وطبيعـة  عـىل 

يركـز عمـل "الخـوذ البيضـاء" عـىل النشـاط الطبي 

واإلنسـاين يف املناطـق الخارجـة عـن سـيطرة النظام 

ثـم   ،2012 العـام  أواخـر  تأسيسـه  منـذ  السـوري، 

توسـيع هيكليـة مراكـزه التطوعية، التي ظهـرت للمرة 

األوىل يف مدينـة حلـب ودومـا.

ووصـل عـدد املتطوعـني إىل حـوايل 3470 عنـًرا، 

منترشيـن يف جميـع األرايض السـورية، ومتكنـوا من 

إنقـاذ اآلالف مـن املدنيـني، كـا نالوا شـهرة واسـعة، 

وظهـر بعضهـم يف أفـالم وثائقيـة أبرزهـا "الخـوذ 

البيضـاء" الـذي حصـد جائـزة "أوسـكار" عـن أبرز 

فيلـم وثائقـي، العـام املايض.

هل نشهد المزيد؟
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عنب بلدي - خاص

ومنــذ بدايــة العــام الحــايل ازدادت 
وإن  العســكرية،  الربــات  وتــرة 
كانــت مجهولــة وال يتبناهــا أحــد لكنهــا 
ــع  ــا م ــا، تزامًن ــا إرسائيليً ــل طابًع تحم
التصعيــد املتزايــد بــني تــل أبيــب 
الســورية،  األرايض  عــىل  وإيــران 
مســتمر  بشــكل  إرسائيــل  وتهديــد 
بتقويــض النفــوذ اإليــراين، وعــدم 
الســاح لهــا بإنشــاء قواعــد عســكرية 

املنطقــة. يف 
وتحـي عنـب بلـدي أبـرز الربـات 
العسـكرية، األمريكيـة واإلرسائيلية، التي 
اسـتهدفت مواقـع عسـكرية يف سـوريا 

منـذ بدايـة 8201.

صمت إسرائيلي
أعلنـت "القيـادة العامـة” لقوات األسـد 
لهجـوم  تصـدت  الدفاعيـة  قواتهـا  أن 
صاروخـي إرسائيـي، يف 9 مـن كانـون 
الثـاين، عـىل مواقـع عسـكرية مبنطقة 

القطيفـة بريـف دمشـق.
“طـران  أن  فيـه  جـاء  بيانًـا  وأصـدرت 
العـدو الصهيوين قـام عند السـاعة 2:40 
فجرًا بإطـالق عدة صواريخ مـن األرايض 
اللبنانيـة، باتجـاه منطقـة القطيفة بريف 
دمشـق، وتصـدت لهـا وسـائط دفاعنـا 

الجـوي، وأصابـت أحدهـا”.
ثـم تكـرر القصـف بعـد سـاعة بإطالق 
صاروخـني مـن نـوع أرض- أرض، مـن 
الجـوالن املحتـل، قبـل أن يعـاود سـالح 
الجـو اإلرسائيي القصف بإطـالق أربعة 

داخـل  طربيـا،  منطقـة  مـن  صواريـخ 
بحسـب  املحتلـة،  الفلسـطينية  األرايض 

روايـة النظـام السـوري الرسـمية.
يف حـني مل يصدر أي تعقيـب من الجانب 

اإلرسائيـي، لتأكيد أو نفي هـذه األنباء.

ضربتان في شباط
النظـام  أعلـن  شـباط  مـن  السـابع  يف 
مجـدًدا تصديه لعدة صواريخ اسـتهدفت 
أحد املواقع العسـكرية يف ريف دمشـق، 
من داخـل األرايض اللبنانية، مشـرًا إىل 
أن وسـائط الدفـاع الجـوي تصـدت لها 

ودمـرت معظـم الصواريخ.
ومل يوضـح بيان القيادة مـكان القصف، 
إال أن إعالميـني موالـني للنظام السـوري 
مركـز  اسـتهدف  القصـف  إن  قالـوا 

جمرايـا  ضاحيـة  يف  العلميـة  البحـوث 
غـريب  شـال  قاسـيون  جبـل  خلـف 

دمشـق.
مـن   10 يف  فقـط،  أيـام  ثالثـة  وبعـد 
شـباط، أعلـن الجيش اإلرسائيي سـقوط 
طائـرة من نـوع “إف 16” بنران النظام 
السـوري، بعد قصفها أهدافًـا إيرانية يف 
سـوريا، رًدا عـىل اخـراق طائـرة دون 

اإلرسائيلية. لألجـواء  طيـار 
وتال إسـقاط الطائرة اإلرسائيلية تصعيًدا 
عسـكريًا مـن الجيـش اإلرسائيـي، الذي 
قـال إنـه مقاتالتـه شـنت هجـات عىل 
12 هدفًـا يف سـوريا، ثالثـة منهـا عىل 
السـوري،  الجـوي  الدفـاع  بطاريـات 
وأربعـة عىل نقـاط إيرانيـة يف األرايض 

لسورية. ا
واسـتهدفت الغـارات مواقـع حيويـة يف 
للحـرس  تابعـة  سـوريا شـملت وحـدة 
بدمشـق،  األسـد  قـوات  الجمهـوري يف 
العـارشة  القنـاة  قالـت  مـا  بحسـب 

اإلرسائيليـة.

نيسان ربيع الضربات الجوية 
يف شـهر نيسـان تزايد مؤرش الربات، 
إذ قالـت وزارة الدفـاع يف حكومة النظام 
إن غـارات جويـة اسـتهدفت مطـار “يت 
فـور” العسـكري يف ريـف حمـص، ما 

أدى إىل وقـوع قتـىل وجرحى.
لكـن  مسـؤوليتها،  إرسائيـل  تؤكـد  ومل 
وزارة الدفاع الروسـية أكـدت أن طائرتني 
إرسائيليتـني مـن طـراز “F15” هاجمتا 

املطـار مـن األجـواء اللبنانية.
 ”NBCnews“ وكالـة  نقلـت  كـا 
أمريكيـني  مسـؤولني  عـن  األمريكيـة 
املتحـدة  الواليـات  أبلغـت  إرسائيـل  أن 

املطـار. باسـتهداف  األمريكيـة 
9 مـن نيسـان، إىل  وأدى القصـف، يف 
إىل  أدى  مـا  إيرانيـني،  سـبعة  مقتـل 
تصاعد حـدة التريحات بـني الطرفني، 
حـول الـرد اإليـراين عىل مقتـل جنودها 

وزيـادة التهديـدات اإلرسائيليـة.
وبعد أيـام، تحديـًدا يف 14 من نيسـان، 
دونالـد  األمريـي،  الرئيـس  أعطـى 
ترامـب، أوامـره بتوجيه رضبة عسـكرية 
“محـدودة” ضـد مواقع عسـكرية تابعة 

بريطانيـا  مبشـاركة  السـوري،  للنظـام 
وفرنسـا.

مركـز  الجويـة  الربـات  واسـتهدفت 
البحـوث العلميـة يف حي برزة بدمشـق، 
إضافة إىل عـدة مواقع عسـكرية بالقرب 
مـن مدينة الرحيبـة يف القلمون الرشقي.

دفاعاتـه  أن  النظـام  أعلـن  حـني  يف 
يف  صاروًخـا   13 أسـقطت  الجويـة 
منطقـة الكسـوة بريـف دمشـق، األمـر 

الثـاليث. التحالـف  نفـاه  الـذي 
طويـاًل،  تـدم  مل  العسـكرية  العمليـة 
عـن  لردعـه  لألسـد  رسـالة  وأرسـلت 
اسـتخدام الكيـاوي مرة أخرى، بحسـب 
مـا قال وزيـر الدفـاع األمريـي جيمس 

ماتيـس.
آخـر الربات كانت يف 30 من نيسـان، 
عندمـا اسـتهدفت غـارات، يرجـح أنهـا 
حـاة،  قـرب   ”47 “اللـواء  إرسائيليـة، 
الـذي يعـرف بأنه مركـز تجنيـد ملقاتلني 
إىل  إضافـة  إيـران،  مـن  مدعومـني 
اسـتهداف منطقـة املالكيـة عـىل مقربة 
من قاعـدة النـرب الجوية ومطـار حلب 

لدويل. ا
القتـىل  األنبـاء حـول عـدد  وتضاربـت 
وسـائل  نقلـت  إذ  اإليرانيـني،  وخاصـة 
إعـالم محليـة أنباء عـن وقوع مـا ال يقل 
عـن 18 مستشـاًرا إيرانيًـا، يف حني قال 
ناشـطون إنـه أسـفر عـن مقتـل وجرح 

90 شـخًصا. أكرث مـن 
لكـن طهـران نفت رسـميًا مقتـل أي من 

. يها ر مستشا

هل تشهد سوريا ضربات جديدة؟
الربـات األخرة أعقبها تطـور مفاجئ، 
وهو كشـف رئيـس الـوزراء اإلرسائيي، 
بنيامـني نتنياهـو، عـن 55 ألـف وثيقـة 
مـن برنامـج إيـران النـووي، تثبـت أن 
طهـران تطـور سـالًحا نوويًـا، مقدًما ما 
أسـاها أدلة عـىل امتالك إيـران لربنامج 
نـووي رسي لتصنيـع صواريـخ نووية.

ويف وقـت تتنبـأ الصحـف اإلرسائيليـة 
األخـرة مـؤرش عـىل  التطـورات  بـأن 
بـدء املواجهـة املبـارشة بـني إرسائيـل 
وإيـران، يتسـاءل محللـون عـن شـكل 

ومكانهـا. املعركـة 

أمريكا تراجع برامج مساعداتها

"الدفاع المدني" السوري.. هل توقف التمويل؟  

)AP( رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو، والرئيس األمريكي دونالد ترامب

تحولت سوريا إلى مسرح للطائرات اإلسرائيلية والصواريخ مجهولة 
المصدرالتي تستهدف بشكل متكرر مناطق عسكرية تابعة للنظام السوري 

وإيران و”حزب اهلل” اللبناني.

بشكل  المرتفعة  الوتيرة   
يظهر  العمليات،  لهذه  مفاجئ 

أنها من تنفيذ جهة واحدة 
من  الكثير  إمرتها  تحت  تعمل 

إدلب األمنية في  الخاليا 
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عنب بلدي -  خاص  

حتـى السـبت 5 مـن أيـار، يسـتمر 
تسجيل أسـاء الراغبني بالخروج من 
املنطقـة ضمـن قوائم يف ظـل هدوء 
شـهده ريفا حمص الشـايل وحاة 
الجنـويب بعد االتفـاق، بينا خرجت 
مظاهـرات يف مناطـق مختلفـة ضد 

التهجـر داعيـة إىل البقاء.
ووفـق مراسـل عنب بلـدي يف ريف 
حمص، فإن قسـًا قليـاًل من األهايل 
البالـغ عددهم نحو 350 ألف نسـمة 
سيخرج إىل الشـال السوري، مشرًا 
إىل أن "الكثـر يـرون عـىل البقاء 
وخاصة يف تلبيسـة والرسـن، بينا 
مـن املتوقع خـروج %60 مـن أهايل 

منطقـة الحولة".
مـع إمتـام إجـراءات اإلخـالء، ذكرت 
وكالـة األنبـاء الرسـمية )سـانا(، أن 
"عنارص الهندسـة" يف قوات األسـد 
فتـح  إعـادة  عـىل  بالعمـل  بـدؤوا 
محافظتـي  بـني  الـدويل  الطريـق 
حمـص وحـاة، تزامًنا مع اسـتمرار 
تسـليم األسـلحة الثقيلة واملتوسـطة 
من قبـل فصائـل املعارضـة، عىل أن 
تخـرج أوىل الدفعـات، إن مل يحـدث 
طـارئ، االثنني املقبل، وفـق مصادر 

بلدي. عنـب 
"هيئـة  خـروج  املقـرر  مـن  وكان 
تحرير الشـام"، التـي ال يتجاوز عدد 
مقاتليهـا حاجـز 250 عنـرًا مـن 
املنطقـة، إال أنهـا "رفضـت الخـروج 
يف الدفعـات األوىل"، وفـق املصادر.

مضمون االتفاق
النـار  إطـالق  االتفـاق عـىل وقـف 
بشـكل كامـل يف املنطقة، جـاء بعد 
الجانـب  مـع  متكـررة  مفاوضـات 
الـرويس عـىل معـرب الـدار الكبرة.

وقـال عبـد السـالم النجيـب، عضـو 
تيـار "الغـد" السـوري، الـذي كان 
وسـيطًا للتفـاوض مع الـروس عىل 
املنطقـة منـذ آب مـن العـام املايض، 
إن الفصائـل بدأت بتسـليم سـالحها 
الثقيـل "كبادرة حسـن نيـة"، بينا 
الخـروج  رفـض  رصخـات  تـرددت 
عىل لسـان قائـد "جيـش التوحيد"، 
منهـل الصلـوح )الضحيـك(، وأكـد 
يف تسـجيل مصور بثه عـىل "فيس 
بـوك"، أنـه بـاٍق يف املنطقـة "ليس 
فقـط  اللـه  وإمنـا  أحـد  بضانـة 

والسـالح الـذي منلكـه".

ووفـق مصـادر عنـب بلـدي، يخرج 
وميكـن  بالتسـوية،  يرغـب  ال  مـن 
األعـداد  حسـب  املهلـة  متديـد 
الخارجـة، عىل أن يفتـح الطريق من 
ريـف حمـص الشـايل نحـو جرس 
الرسـن ثم إىل مدينة حـاة، وصواًل 
إىل املناطـق "املحـررة" يف الشـال 

لجميـع الدفعـات.
وتدخل الرشطة العسـكرية الروسـية 
خـروج  بعـد  املدنيـة  والرشطـة 
آخـر قافلـة مـن الريـف الشـايل، 

ويحـق لـكل مقاتـل إخـراج بندقيـة 
وثالثـة مخـازن، إضافـة إىل األمتعة 
الشـخصية، بينـا يسـلم مـن يرغب 
بـ "التسـوية" سـالحه الفردي حني 

البـدء باإلجـراءات.
املنشـقني  "التسـوية"  وتشـمل 
واملدنيـني ملـدة سـتة أشـهر، بعدها 
الخدمـة  سـن  دخـل  مـن  يسـاق 
اإللزاميـة واالحتياطيـة، كا تسـوى 
واملوظفـني  الطـالب  أوضـاع 
ويعـودون لعملهـم ودراسـتهم مـع 

االنقطـاع. فـرة  مراعـاة 
وبحسـب "هيئـة التفـاوض"، فـإن 
الخـروج إىل إدلـب وجرابلـس، "ولنا 
والوجهـة  املسـار  تحديـد  حريـة 
مبرافقة الرشطة العسـكرية الروسية 
"، عـىل أن يجري تفتيـش الحافالت 
عـن  ممثلـني  قبـل  مـن  الخارجـة 
الـروس والنظـام واملعارضـة، كـا 
ميكن اصطحـاب األمـوال واملقتنيات 

الشـخصية.
ويضمـن االتفاق "منع دخـول قوات 
األمـن والنظـام طيلـة فـرة وجـود 
الروسـية"،  العسـكرية  الرشطـة 
وحددتهـا "هيئـة التفاوض" بسـتة 

فوق.  فـا  أشـهر 
لعنـب  النجيـب  قـال  مـا  وبحسـب 
بلـدي، فـإن التفـاوض جـرى منـذ 
مـن  آب  القاهـرة،  يف  االجتاعـات 
نصـل  أال  "بهـدف  املـايض،  العـام 
إىل  مشـرًا  الحاليـة"،  املرحلـة  إىل 
أن "كثـرًا مـن الـدول والسياسـيني 
نصحونـا باالتفـاق مع الـروس وهذا 

مـا بدأنـاه".
أجـربت الفصائـل عـىل االتفـاق بعد 
الهجـوم "الـرشس" لقـوات األسـد، 
"النظـام  أن  وأكـد  النجيـب،  وفـق 
مل يتدخـل فيـه بـل كان مبـارًشا مع 
الـروس )…( فالـدول متفاهمـة عىل 

مناطـق النفـوذ".
أحـرار  ومنهـا  الفصائـل  "بعـض 
الشـام طلبت تدخل تركيا"، بحسـب 
وسـيط االتفـاق السـابق، ولفت إىل 
أن التيـار الـذي ينتمـي إليـه "يعمل 
االنتهـاكات  مـن  املنطقـة  لحايـة 
مسـتقباًل، وخاصـة التـي ميكـن أن 
تطالهـا من القـرى املواليـة املحيطة 
بهـا، وذلـك عن طريـق عالقتنـا مع 

روسـيا".

الشـام  "أحـرار  فصائـل  أن  وأكـد 
تحريـر  وحركـة  الشـام  وفيلـق 
الوطن" سـتخرج مـن املنطقة، بينا 
يجـري العمـل عـىل اتفـاق منفصل 
حاليًـا، "يضمن بقاء جيـش التوحيد 
وبقيـة فصائـل تـر معلـة والـدار 
الكبـرة والرسـن بطريقـة معينـة 

املنطقـة". إدارة  يف  ليسـهموا 
وعقـب خـروج االتفـاق إىل العلـن، 
باركتـه ناهـد طـالس، ابنـة وزيـر 
األسـد  نظـام  يف  األسـبق  الدفـاع 
يف  وقالـت  طـالس،  مصطفـى 
تسـجيل صـويت تداولـه ناشـطون 
يف "فيـس بـوك"، إنها شـاركت يف 

لالتفـاق. النهائيـة  الصيغـة 
وأضافـت ناهـد، املقيمـة يف فرنسـا 
وتنحـدر عائلتها من مدينة الرسـن، 
أنهـا "تضمـن عـدم دخـول قـوات 
النظـام إىل املنطقـة بشـكل نهـايئ، 
وأن الحضور سـيكون فقـط للقوات 
الروسـية ليـس لسـتة أشـهر، كـا 

االتفـاق". نص 
رغـم إقـرار االتفـاق بالشـكل العـام، 
مـا زالـت تفاصيلـه الدقيقـة وأبعاده 
ألعـداد  إحصائيـة  ال  كـا  غامضـة، 
الراغبـني بالخـروج، وسـط توقعـات 
ببقاء القسـم األكرب من سكان املنطقة 

بعـد "تسـوية" أوضاعهـم.

روسيا أسدلت الستار على ملف المنطقة

اتفاق تهجير ينهي حصار ريف حمص الشمالي 
انتهت سنوات الحصار في ريف حمص الشمالي، بتهجيٍر أسدل الستار على ملف البقعة الصغيرة المتبقية 

للمعارضة وسط سوريا، بعد ضغوط روسية وتفّرد بمفاوضات المنطقة، أفضت مطلع أيار الحالي إلى 
االتفاق على إخالئها وبقاء من يرغب، متمّمة سلسلة الهجرات الحمصية خالل سنوات الحرب.

مقاتالن من المعارضة على جبهات مدينة الرستن 
شمالي حمص
آذار 2018 )عنب بلدي(

إن الفصائل بدأت 
بتسليم سالحها الثقيل 

كبادرة حسن نية، بينما 
ترددت صرخات رفض 

الخروج على لسان قائد 
"جيش التوحيد"

العاصمـة  تأمـني  السـتكال  األسـد  قـوات  تسـعى 
السـورية دمشـق مـن وجـود أي جيـب تسـيطر عليه 
اإلسـالمية". "الدولـة  تنظيـم  أو  السـورية  املعارضـة 

وتعمـل قوات األسـد عـىل ثالثـة ملفات منفصلـة، هي 
التفاهـم عـىل نقـل مقاتـي وأهـايل أحيـاء جنـويب 
دمشـق إىل الشـال، وتنفيـذ اتفـاق "املـدن الخمس"، 
واسـتكال العمليات العسـكرية ضد تنظيـم "الدولة".

ومتكنـت القـوات مـع امليليشـيات املسـاندة لهـا مـن 
التقدم عىل حسـاب تنظيـم "الدولة"، جنويب دمشـق، 
ضمـن الحملة العسـكرية التي تسـعى مـن خاللها إىل 

السـيطرة الكاملـة عـىل املنطقة.
وسـيطرت بشـكل كامـل عىل الجـزء الغـريب الجنويب 
مـن حـي الحجـر األسـود، بعـد تقدمهـا عـىل عـدة 

محـاور يف القسـم الشـايل مـن الحـي.
هذا التوسـع جـاء بعد فصـل الحجر األسـود عن مخيم 
الرموك، ما شـتت نفـوذ تنظيم "الدولـة" يف جيبني ال 

تتجـاوز مسـاحة كل منها 100 كيلـو مر مربع.
ومل يعلـق تنظيـم "الدولة" عـىل تراجعـه يف املنطقة، 
القـوات  مـن  عنـرًا   180 مقتـل  عـن  أعلـن  لكنـه 
املقتحمـة، بحسـب إحصائيـة نرشتها صحيفـة "النبأ" 

التابعـة لـه، الخميـس 3 مـن أيار.

المعارضة من جنوبي دمشق إلى الشمال 
الحملـة العسـكرية التـي بدأتهـا قـوات األسـد عـىل 
مناطـق جنويب دمشـق، قبل أسـبوعني توصلت خاللها 
التفـاق مع فصائـل املعارضة بالخروج مـن بلدات ببيال 
ويلـدا وبيـت سـحم، إىل الشـال السـوري، يف اتفاق 
مشـابه التفاقات سـابقة يف الغوطة الرشقية والقلمون 
الرشقـي، ويقـي االتفاق بخـروج مقاتـي املعارضة 

إىل الشـال بسـالحهم الفردي وبضانة روسـية.
وقـال الوفـد املفـاوض عـن أحيـاء جنويب دمشـق يف 
بيـان، األحـد 29 مـن نيسـان املـايض، إنـه توصل مع 
النظـام بوسـاطة مركـز املصالحـة الـرويس إىل اتفاق 
مـع  املصالحـة  رافـي  إلخـراج  التحضـر  لبدايـة 

املنطقة. مـن  عائالتهـم 
وخرجـت دفعتـان من الجنـوب، عىل أن يسـتمر خروج 
املقاتلني إىل شـايل سـوريا حتـى الثالثاء 8 مـن أيار، 
بحسـب مـا أفاد مديـر تجمع "ربيـع ثورة"، إسـاعيل 

بلدي. عنـب  مطر، 
وانسـحبت فصائـل املعارضة مـن جبهاتها مـع تنظيم 
"الدولة اإلسـالمية" جنويب دمشـق، وسـلّمتها للجانب 

الـرويس، يف 30 مـن نيسـان املايض.
وقالـت مصـادر مطلعة لعنب بلـدي، قبل أيـام، إن انتهاء 
تسـليم النقـاط سـيكون بعـد االنتهـاء من ملـف مخيم 
الرمـوك، الذي أخليت العوائل منه إىل الشـال السـوري.

صفقات مع تنظيم "الدولة"
بالتزامـن مـع املعـارك الدائـرة بـني تنظيـم "الدولـة" 
وقوات األسـد توصـل الطرفـان التفاق يقـي بتبادل 
معتقـالت لألخـر مع جثـث مقاتلـني تابعـني للقوات 

قتلـوا خـالل الحملة العسـكرية.
وقالـت مصـادر إعالمية يف مخيم الرمـوك لعنب بلدي 
إن قـوات األسـد عرضـت عـىل التنظيم التفـاوض عىل 

أرسى وقتـىل إضافًة إىل 11 أسـرًا أعدمهـم التنظيم.
وبحسـب املصـادر، فـإن التنظيـم قـدم مئات األسـاء 
مـن املعتقـالت واملعتقلـني إلطـالق رساحهـم مقابـل 

قتاله. تسـليم جثـث 
وأضافـت أن النظـام وافـق عـىل عملية التبـادل ونجح 
بإطـالق رساح عـدد من املعتقلـني قد يصـل إىل 100، 

ومـن بينهـم عائلـة مـن يـربود يف القلمـون الرشقي، 
بينـا تحجـج النظـام بـأن بقيـة األسـاء املطلوبـة 

مفقـودة إمـا مختفـني أو قتىل.

اتفاق مخيم اليرموك ُيستأنف
دخـل اتفاق مخيـم الرموك- كفريا والفوعـة )املعروف 
باملـدن الخمـس( حيـز التنفيـذ مطلـع أيـار الحـايل، 
وأوضحـت وكالـة "إبـاء" التابعـة لــ "هيئـة تحريـر 
الشـام" أن االتفـاق كان بشـكل مبـارش مـع الجانـب 

اإليراين.
وكانـت 22 حافلـة دخلـت إىل بلـديت كفريـا والفوعة 
مـن مدينـة حلـب لنقـل 1500 مـن مقاتـي وأهـايل 
البلدتـني إىل مركـز "جربيـن" لإلقامـة املؤقتـة، وفـق 
مـا نقلـت وكالـة األنباء الرسـمية )سـانا(، لكـن أهايل 

البلدتـني رفضـوا الخـروج بشـكل جـزيئ.
وأقـر اتفـاق "املـدن الخمـس" بعـد لقاءات جـرت بني 
ممثلـني عن فصيـل "حركة أحرار الشـام اإلسـالمية" و 
"تحريـر الشـام" مـع ممثلني عـن إيـران يف العاصمة 

الدوحة. القطريـة 
وقـى االتفـاق املوقـع، مطلـع العـام 2017، بوقـف 
إطـالق النـار يف كل مـن الزبـداين، مضايـا، جنـويب 
دمشـق، كفريـا، الفوعة، تفتنـاز، بنش، طعـوم، مدينة 
إدلـب، مـزارع برومـا، زردنـا، شـلخ، معـرة مرين، 

ورام حمـدان.
ونـص عىل خـروج أهايل بلـديت كفريا والفوعـة، مقابل 
إخـراج مقاتـي الزبـداين ومضايـا وبلـودان يف ريـف 
دمشـق، وجميعهم توجهـوا إىل الشـال العـام املايض.

لكن إخـراج أهـايل بلديت كفريـا والفوعة مل يُسـتكمل 
الجانبـني  بـني  املفاوضـات  تعرقـل  بسـبب  آنـذاك، 

والرتباطـه مبلـف مخيـم الرمـوك جنـويب دمشـق.

ثالثة ملفات 
فتحت مًعا

قوات األسد 
تسعى 

الستكمال 
تأمين حزام 

العاصمة
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 عنب بلدي - درعا           

ورغـم أن األعـني اتجهـت إىل دمشـق، مل 
تكـن الحـال أقـل سـوًءا يف درعـا التـي 
صعبـة،  أياًمـا  الرشقـي  ريفهـا  عـاش 
يف  املحافظـة  رشقـي  امليـاه  وجـرت 
الشـوارع ومألت السـدود التي جفت منذ 
سـنوات، وعادت أيًضـا إىل وادي الزيدي، 
الـذي مل يـراه أهـايل املنطقـة فائًضا منذ 

مثانينيـات القـرن املـايض.

محمـد الحسـن، أحد قاطني أطـراف بلدة 
غصـم، دخلـت امليـاه إىل منزلـه، وقـال 
لعنـب بلدي إن السـبب الرئييس للسـيول 
ليـس األمطـار فقط، بـل نتيجـة فيضان 
سـدود محافظـة السـويداء، مـا اضطـر 
املرشفـني عليهـا إىل فتح بواباتها بشـكل 
أكـرب مـن املعتـاد خوفًـا مـن أن يلحقها 
رضر، لتتدفـق امليـاه بشـكل كبـر عـرب 
األوديـة إىل بلـدات ريـف درعـا الرشقي، 
الشـام  وبشـكل خـاص مدينـة بـرى 

والسـهوة. غصم  وبلـدات 
اسـتنجد محمـد وعرشات العائـالت بفرق 
إىل  اضطـرت  التـي  املـدين"  "الدفـاع 
إخـالء األهـايل القاطنـني عـىل أطـراف 
وادي الزيـدي، وعملت لسـاعات عىل نقل 
خيم البـدو املقيمني يف السـهول املحيطة 

بهـذه البلـدات، التـي غمرتهـا املياه.
واقتـرت أرضار األهـايل عـىل املاديـة 
املـدرج  سـاحة  امليـاه  وغمـرت  فقـط، 
مشـهٍد  يف  الشـام،  بـرى  قلعـة  يف 

نـادر الحـدوث، وعـادت الحياة إىل سـد 
بلـديت املتاعيـة وغصـم بعد سـنوات من 

الجفـاف. 
املأسـاة كانـت مشـابهة يف ريـف درعـا 
تأثـر  عـن  ابتعـاده  رغـم  الغـريب، 
املنطقـة  يف  تنتـرش  حيـث  السـدود، 

للنازحـني. املخيـات  عـرشات 
وأدت السـيول إىل تـرر عـرشات الخيم 
يف مخيم زيزون بشـكل خـاص، ودفعت 
املخيـم  مغـادرة  إىل  العائـالت  عـرشات 
والبحـث عـن ملجـأ آخـر حتى انحسـار 
العاصفـة املطريـة، ليعود بعدهـا األهايل 

خسـائرهم.  ويحصون 

األمطار تكشف المستور 
يف املقابـل كشـفت األمطار عـىل مناطق 
سـيطرة قـوات األسـد مسـتوًرا كان غائبًا 
عـن األعني خـالل السـنوات املاضيـة، إذ 
فاضـت عرشات األقبية يف حي السـحاري 
والسـبيل وشـال الخط بامليـاه، وأُغلقت 
معظـم شـوارع أحيـاء درعا املحطـة بعد 

املياه. أن غمرتهـا 
 واسـتنجد األهـايل بفرق الهـالل األحمر 
وبلديـة درعـا إلنقـاذ األقبيـة مـن الغرق 

الشـوارع. وفتح 
 وقـال مصدر يف "الهـالل األحمر" لعنب 
األكـرث تـرًرا هـي  األحيـاء  إن  بلـدي، 
ذات املسـتوى املنخفض، وبشـكل خاص 
حـي السـحاري والسـبيل وشـال الخط 
واملطـار، بينـا كان الرر محـدوًدا يف 

الكاشـف. حي 

وكشـف املصـدر حقيقـة مـا حصـل، ال 
بشـبكة  تتمتـع  درعـا  مدينـة  أن  سـيا 
تريـف ميـاه جيـدة مقارنـة مبناطـق 
عايشـت  أن  لهـا  يسـبق  ومل  أخـرى، 

كهـذه. حـوادث 
أغلقـت جميـع  األسـد  قـوات  إن  وقـال 
الرئيسـية  امليـاه  تريـف  منافـذ 
تسـلل  مـن  خوفًـا  حديديـة  بحواجـز 
مقاتـي فصائـل املعارضة مـن خاللها، 
وكان مـن املقـرر أن يقوم عـال البلدية 
بعمليـة صيانـة لهـذه املنافـذ وتنظيفها 
عـن  الناجمـة  األوسـاخ  تراكـم  نتيجـة 
لكـن  الحديديـة،  بالحواجـز  إغالقهـا 
عمليـة التنظيـف مل تحدث، األمـر الذي 

املنطقـة. أهـايل  دفـع مثنـه 

 المزارعون لم يسلموا
املزارعـون كذلـك كان لهـم نصيـب مـن 
الخسـائر، فقد تـررت محاصيلهم ذات 
املوسـم الصيفـي بشـكل خـاص، نتيجة 

الغزيرة. الشـديدة واألمطـار  الريـاح 
 املـزارع هـالل العجـاج قال لعنـب بلدي 
إن غـزارة املياه وتشـكل حبّـات الرَبد أدى 
والربتقـال  الليمـون  طلـوق  إصابـة  إىل 
وكذلـك أزهـار الرمـان، التي سـقط كثر 
منهـا عـىل األرض وتـرر املوسـم قبل 

. ئه بد
 وأشـار املـزارع إىل أن فالحـي املواسـم 
تعرضـوا  والبطيـخ  كالعجـور  الصيفيـة 
للخسـارة املاديـة بعد أن أصابـت األمطار 
الـذي  األمـر  بالـرر،  محاصيلهـم 

سـيلزمهم بتخفيـض األسـعار والخـروج 
مـن املوسـم بأقـل الخسـائر املمكنـة.

املطريـة  والسـيول  العاصفـة  خلفـت   
األخـرة خسـائر مادية كبـرة لألهايل، 
وكادت أن تتسـبب يف خسـائر برشيـة، 
يف  الزعـري  مخيـم  يف  فعلـت  كـا 
غـرق  إىل  السـيول  أدت  بعدمـا  األردن، 
شـاب نتيجـة تدفـق امليـاه الشـديد إىل 

داخـل املخيـم.
التجهـز  عليهـم  األهـايل  أن  ويبـدو   
الجويـة  األحـوال  ملتابعـة  مسـتقباًل 
لتحذيرهـم مـن العواصف املقبلة بشـكل 
مسـتمر، بـذات األهميـة التـي يتابعـون 
فيهـا مراصـد املعارضـة العسـكرية التي 

محتملـة. غـارات  أي  مـن  تحذرهـم 

عاصفة نادرة 

السيول تجتاح المخيمات والمزارع في درعا
شهدت محافظة درعا وعموم المنطقة الجنوبية، األسبوع الماضي، أمطاًرا غير مسبوقة، أدت إلى تشكل سيول في عشرات البلدات والقرى، 

وتسببت بتهجير العديد من أهالي المخيمات، بينما كشفت عما هو "مستور" في مناطق سيطرة قوات األسد.
مدرج بصرى بعد هطول أمطار غزيرة على درعا جنوبي سوريا - نيسان 2018 )عالء الفقير(

أورفة - برهان عثمان

يقلـب الحاج أبو محمـد )54 عاًمـا( الراب 

يف حديقـة منزلـه، التـي تصلبـت وجفـت 

أن  الحيـاة، بعـد  أشـجارها وغابـت عنهـا 

ألعوام. هجرهـا 

ليسـقي  للبـرش  كافيًـا  املـاء  يكـن  "مل 

النباتـات"، يقـول أبـو محمد لعنـب بلدي، 

الصغـرة  حديقتـه  رصيـف  عـىل  متكئًـا 

أمـام منزلـه يف حـي القصور، التـي تعني 

عمرهـا  أشـجاًرا  واحتضنـت  الكثـر  لـه 

مـن أعـار أبنائـه، وفـق تعبـره، مؤكـًدا 

"أحـب الـورد الجوري والياسـمني وسـأبدأ 

بزراعتهـا مـن جديـد".

يشـر الرجـل إىل أن شـعوره حـني يلمس 

تـراب الحديقـة، التي غـاب عنها لسـنوات، 

ويضيـف  الوصـف"،  عـىل  "عـي 

"سـأحاول إعـادة الحيـاة إليهـا مبـا أملكه 

مـن طاقـة هزيلـة". 

املنزليـة  الحدائـق  بعـض  تأهيـل  إعـادة 

واملزروعـة أمـام املنـازل، ظاهـرة اختفت يف 

ديـر الـزور منـذ سـنوات يف ظـل الحصار، 

وتقـول أم حسـني )43 عاًمـا( إن شـح املياه 

وقلـة األمطار وقطـع األشـجار، كل ذلك أدى 

إىل غيـاب العناية بهـا، عدا عن نـزوح اآلالف 

عنهـا يف ظـل القصـف املتواصل سـابًقا.

االهتـام  مـن  جعـل  باملدينـة  مـر  مـا 

بالحدائـق املنزليـة "ترفًـا ال يتذكـره أحد"، 

أن  إىل  وتلفـت  حسـني،  أم  تعبـر  وفـق 

"الجائـع والعطشـان لن يفكـرا يف الزراعة 

والـورود".

بعـض  وعـودة  األحـوال  تغـر  مـع  لكـن 

السـكان، بـدأت املدينـة بالتعـايف تدريجيًا، 

"املسـطحات  فـإن  حسـني،  أم  وبحسـب 

الخـراء رغم صغرهـا أصبحت مميزة ضمن 

شـوارع املدينة"، مسـتذكرة منزل عائلتها يف 

حـي الحويقـة، "كان يضـم أشـجار الكبـاد 

والزيزفـون والزيتـون والتـني والنخيـل". 

تحـاول املرأة اليـوم إعـادة ترتيـب منزلها، 

الـذي مل يبـق فيـه الكثـر بعد دمـار جزء 

منـه بسـبب القذائـف، "علينا إعـادة ترتيب 

وتزيـني  املتاحـة،  باإلمكانيـات  حياتنـا 

الحدائـق ولـو بالقليـل".

بقـع  يف  املراميـة  الحدائـق  تلـك  تُسـهم 

معـدودة داخـل املدينـة يف تهدئـة النفس، 

للمدينـة  السـكينة  بعـض  تجلـب  وقـد 

واألمـن  بالجيـش  اململـوءة  "الحزينـة"، 

والحواجـز التـي تنرش الرعب بـني األهايل، 

عـىل حـد وصـف أم حسـني.

ويقـول الطفـل محمد )10 سـنوات( من حي 

الجورة الـذي مل يخرج من الحـي منذ والدته، 

إن الحدائق تشـعره بالسـعادة، مضيًفا لعنب 

بلـدي بلهجة محليـة، "منظرها حلـو بس ما 

تبني بني كـوم هالحجار".

ديـر  مدينـة  إىل  العائديـن  أعـداد  وزادت 

الـزور، وخاصـة املوظفـني منهـم، خـالل 

األيـام التـي تبعـت سـيطرة النظـام عـىل 

الحميديـة،  حـي  وآخرهـا  املدينـة،  كامـل 

مطلـع ترشيـن الثـاين 2017، لكنهـا مـا 

زالت تعـاين من انقطـاع امليـاه والكهرباء.

ورغـم تحسـن األوضـاع بشـكل جزيئ يف 

بعـض أحيـاء املدينة يف ظل إهـال أخرى، 

ال تـزال تفتقـر للميـاه والكهربـاء، وتعيش 

يف ظـل قبضـة أمنية مشـددة تحـت رعاية 

القـوى األمنيـة وامليليشـيات املحليـة التـي 

تتدخـل يف تفاصيـل حيـاة األهايل.

بعد إهمالها لسنوات..

أهالي دير الزور يعيدون تأهيل حدائقهم 
طفلة تنظف محيط منزل مع والدها في دير الزور - 2013 )عنب بلدي(
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يتوقع المزارعون في محافظة درعا جنوبي سوريا انخفاض كمية المحصول الزراعي للقمح خالل الموسم الحالي، بعد أن خرجت نسبة كبيرة من 
األراضي البعلية عن اإلنتاج نتيجة الجفاف المطري الذي أصاب المنطقة، خالل آذار الماضي.

عنب بلدي - درعا 

ويـأيت ذلـك بالتـوازي مـع إيقـاف منظمة 

دعـم  ملـرشوع  دعمهـا  املانحـة  "فـاب" 

الطحـني عـن املحافظـة، مـا قد ينـذر بعام 

صعـب عـىل األهـايل يف املنطقـة.

املسـاحات  مـن  كبـرة  نسـبة  وتحولـت 

الزراعيـة البعلية إىل مراع لألغنام، بحسـب 

درعـا،  محافظـة  زراعـة  مديـر  تريـح 

إبراهيـم الـربدان، لعنـب بلـدي.

وقـال مديـر مؤسسـة الحبـوب يف درعـا، 

األمطـار  انحسـار  إن  الربـداوي،  ريـاض 

لهذا املوسـم، وخاصـة يف شـهر آذار، أدى 

إىل خـروج قسـم كبـر مـن األرايض مـن 

سـاحة اإلنتـاج.

تراجع المحصول عن العام الماضي
عـىل الرغـم مـن القـروض التـي منحتهـا 

"املؤسسـة العامة إلكثار البـذار" للفالحني 

تقديـم  بهـدف  باملحافظـة،  املتعاقديـن 

ودعمهـم،  للمزارعـني  اإلنتـاج  مسـتلزمات 

تـدور توقعـات حـول انخفـاض اإلنتـاج.

وقـدر إنتـاج املوسـم املايض مـن القمح بـ 

40 ألـف طن بينا مـن املتوقـع أال يتجاوز 

املحصـول للعامـل الحـايل 25 ألف طن.

ولعبـت تكاليـف الزراعـة عـىل املزارعـني 

غـر املسـتفيدين مـن القـروض دوًرا كبرًا 

يف زيـادة كلفـة اإلنتـاج، وبالتـايل زيـادة 

أسـعار القمـح، بحسـب مـا قـال عيـى 

العدنـان، وهـو مـزارع مـن مدينـة درعـا، 

مضيًفـا أن موسـم القمح هذا العـام "كلفه 

رأس مـال كبـر مـن حيث مثـن املحروقات 

واألسـمدة والبـذار املرتفعـة أمثانهـا".

أزمتا القمح والطحين
تزامـن انخفـاض معـدل الهطـول املطـري 

مع إعـالن منظمـة "فـاب" املانحـة إيقاف 

تدريجيًـا،  الطحـني  ملـرشوع  دعمهـا 

منتصـف آذار املايض، ما سـينعكس سـلبًا 

عـىل أسـعار الطحـني والخبـز يف سـوق 

املحافظـة.

لكـن أولويـة املزارعـني يف الوقـت الحايل 

هـي بيـع املحصول، وقـال عيـى العدنان 

إنه مـن املمكـن "بيـع املحصـول للحكومة 

املؤقتـة رشط دفـع مثن املحصـول يف أثناء 

الحصـاد، وإال سـيضطر الفالحـون لبيعـه 

إىل تجار السـوق السـوداء".

ويـؤدي ضعـف إمكانيات املجالـس املحلية 

املؤقتـة  الحكومـة  مـن  الـرشاء  وتأخـر 

السـوق  مزايـدات  يف  التجـار  دخـول  إىل 

السـوداء لرشائـه مـن الفالحـني، ثـم بيعه 

التـي رفعـت  السـوري،  النظـام  لحكومـة 

سـورية  لـرة   145 مـن  القمـح  تسـعرة 

إىل 175 لـرة )كل دوالر يقابـل نحو 500 

لـرة( هـذا املوسـم.

وبحسـب املصـدر، تحـاول حكومـة النظام 

رشاء أكـرب كميـة مـن القمح حتـى يراجع 

ضخ املجالـس املحلية و"الحكومـة املؤقتة" 

سـيطرتها،  عـن  الخارجـة  املناطـق  يف 

وبالتـايل متسـك حكومـة النظام السـوري 

. مللف ا

بـدوره قـال مديـر زراعـة محافظـة درعا، 

الرشائيـة  القـدرة  إن  الـربدان،  إبراهيـم 

العـام  لهـذا  ضعيفـة  الحبـوب  ملؤسسـة 

املـادة. أسـعار  النظـام  رفـع  بسـبب 

ويعـادل سـعر الطـن الواحـد مـن القمـح 

وهـو  دوالرات،   410 الحـايل  للموسـم 

ضعـف مـا كان عليـه املوسـم املـايض، إذ 

كان يبلـغ 220 دوالًرا، األمـر الـذي يـؤدي 

بـدوره إىل دخـول مؤسسـة الحبـوب بــ 

"حالـة عجـز" وعدم قدرتها عـىل رشاء هذا 

املوسـم، وفـق تريـح الـربدان.

واقع القمح في درعا 
مـن  يعـد  القمـح  محصـول  رشاء  ألن 

الـربدان  طالـب  الحيويـة،  املشـاريع 

مؤسسـة  دعـم  إىل  املنظـات  بتوجيـه 

املوسـم،  هـذا  قمـح  لـرشاء  الحبـوب 

وخاصـة مـع انقطـاع الدعـم عـن مـادة 

تدريجـي. بشـكل  الطحـني 

عـىل  سـلبًا  أثـر  "فـاب"  قـرار  أن  وأكـد 

الخبـز مشـرًا  الطحـني وأسـعار  كميـات 

إىل أن ذلـك سـيؤدي إىل اسـتمرار ارتفـاع 

أسـعار الخبـز مـع مـرور الوقـت.

وأشـار مديـر زراعـة درعـا إىل أن القمـح 

الطـري، املسـتخدم يف صناعـة الخبـز، ال 

القمـح  أن  وأوضـح  املحافظـة،  يـزرع يف 

القـايس ال يصلـح وحـده للصناعـة، وإمنا 

يجـب خلطـه بالقمـح الطـري املقـدم مـن 

الجهـات املانحـة.

وقـدر مديـر مؤسسـة الحبـوب يف درعـا، 

ريـاض الربـداوي، حاجـة املحافظـة مـن 

القمـح سـنويًا إىل 24 ألـف طـن.

يف  االقتصـاد  وزيـر  معـاون  قـال  فيـا 

الحكومـة املؤقتـة، عبـد الحكيـم املـري، 

لعنـب بلـدي إن القمح املـزروع يف حوران 

مـن النـوع القـايس الـذي يصعـب طحنه 

مضيًفـا أن املحافظة ال تنتـج القمح الطري.

وبحسـب املري، متـت زراعـة قمح طري 

حاليًـا كتجربة لتأمـني البذار للعـام املقبل، 

ومـن املمكـن أن تؤّمـن الحقـول املزروعـة 

مـن القمـح الطـري يف العـام الحـايل من 

40 إىل 50 طًنـا حسـب اإلنتاج.

وأضـاف أن هـذه النوعية مـن القمح تحتاج 

إىل زراعـة يف مناطـق جديدة غـر املناطق 

التـي يـزرع فيهـا القمـح القـايس، كونـه 

يحتـاج إىل كميـات أكرب مـن املياه.

ولكـن االعتـاد الـذايت عىل اإلنتـاج املحي 

سـيؤدي إىل ارتفـاع يف سـعر الخبـز وقد 

مـا يشـكل  أكـرث،  أو  الضعـف  إىل  يصـل 

عبئًـا جديـًدا عـىل املواطنني، حسـبا يرى 

. ملري ا

لسـيطرة  الخاضعـة  املناطـق  وتحتـاج 

املعارضـة يف درعـا مـن 24 إىل 25 ألـف 

طن مـن الطحـني سـنويًا بشـكل تقريبي.

املحافظـة  يف  األهـايل  احتياجـات  لكـن 

تدفـع املؤسسـات املعنيـة والقامئـة عـىل 

املنطقـة للعمـل بأقـى اسـتطاعتها نحو 

الذايت والبـدء مبشـاريع تضمن  االكتفـاء 

بأقـل  للحيـاة  الرئيـيس  العصـب  توفـر 

األسـعار املمكنـة.

مع إيقاف دعم الطحين

إنتاج موسم القمح يتراجع في درعا

أول بطولة شطرنج لمبتوري األطراف في إدلب
تحت إشراف نادي أمية وبتنسيق مع مركز 

"مكاني" في منظمة "شفق"، أقيمت أول بطولة 
في الشطرنج لذوي االحتياجات الخاصة ومبتوري 

األطراف في مدينة إدلب.

عنب بلدي - إدلب

البطولـة، التـي بـدأت يف 1 مـن أيـار 
عـرشة  مشـاركة  تضمنـت  الحـايل، 
األطـراف،  مبتـوري  مـن  العبـني 
انقسـموا إىل مجموعتـني متبارزتـني، 
عـىل أن يتأهـل شـخص واحـد من كل 
مجموعـة للجولـة النهائيـة، وفـق مـا 
قـال محمـد مرعـي شـيخ الحداديـن، 
وهـو معالج فيزيايئ وعضـو يف إدارة 

نـادي أميـة بإدلـب.
وأشـار شـيخ الحداديـن، يف حديـث 
إىل عنـب بلـدي، إىل أن الهـدف مـن 
البطولـة هـو تخفيـف أعبـاء اإلصابة 
عـن مبتـوري األطـراف الذيـن فقدوا 
عـىل  وتشـجيعهم  أطرافهـم،  أحـد 
طبيعـي،  بشـكل  حياتهـم  مواصلـة 
مضيًفـا أن الفائز بالبطولة سـيحصل 
مركـز  مـن  مقدمـة  جوائـز  عـىل 
ملنظمـة "شـفق"،  التابـع  "مـكاين" 
عـىل أن تقام بطـوالت ماثلة بشـكل 

دوري.
أن  العامليـة  الصحـة  منظمـة  وتقـدر 
مـا يزيد عـىل ثالثـة ماليني سـوري 
وإصابـات  إعاقـات  مـن  يعانـون 
االهتـام  زيـادة  إىل  داعيـة  حـرب، 

لهـم. املقـدم  والدعـم 
ويف تقريـر لهـا نرشتـه املنظمـة، يف 
كانـون األول املـايض، قالت فيـه إن 1.5 
مليون سـوري أصيبـوا باإلعاقـة نتيجة 
بعـد  سـوريا  يف  والحـرب  النزاعـات 
عـام 2011، مبعـدل 30 ألـف إصابـة 
كل شـهر، مشـرًة إىل أن 86 ألًفـا منهم 

مبتـورو األطـراف، ثلثهم مـن األطفال.
وأرجـع التقريـر سـبب ارتفـاع عـدد 
اسـتخدام  إىل  الحـرب”  “معاقـي 
أسـلحة جديـدة ومتفجـرات، وخـص 
بالذكـر الرباميـل املتفجـرة واألسـلحة 
خـالل  اسـتخدمت  التـي  الحارقـة 
السـنوات السـبع املاضية يف سـوريا.

ويـويل نادي أميـة يف محافظـة إدلب 
األطـراف،  ملبتـوري  خاصـة  أهميـة 
بتنظيمـه نشـاطات رياضيـة وإنشـاء 
نـادي كـال أجسـام خاص بهـم، كا 
شـكل النـادي فريق كـرة قـدم مكونًا 
مـن 23 العبًـا معظمهـم مـن مبتوري 
األطراف، شـاركوا يف مبـاراة كرنفالية 

يف ترشيـن الثـاين املـايض.
الرياضيـة  النشـاطات  تقتـر  ومل 
أوضـح  إذ  فقـط،  القـدم  كـرة  عـىل 
املولـود  الحداديـن،  شـيخ  محمـد 
الالعبـني  أن   ،1988 عـام  إدلـب  يف 
مـن  كل  يف  نشـاطاتهم  سـيتابعون 
وألعـاب  والشـطرنج  الطاولـة  كـرة 
الحديـد، فضـاًل عـن تدريبـات عـىل 
فصـل  دخـول  مـع  تبـدأ  السـباحة 
الصيـف، مؤكـًدا العمل وفـق برنامج 
بهـذه  خاصـة  وتدريبـات  متكامـل 

لنشـاطات. ا
وأضـاف أن هـذه النشـاطات تهـدف 
إىل تقديـم الدعـم النفـيس واملعنـوي 
ملصـايب الحـرب، وإعـادة دمجهـم يف 
املجتمـع السـوري مبـا يعـزز فـرص 
تأمـني وظائـف وفـرص عمل تناسـب 
إعاقاتهـم، أو مسـاعدتهم عـىل تركيب 

أطـراف صناعيـة.

بطولة في الشطرنج لمبتوري األطراف في إدلب 1- أيار 2018 )عنب بلدي(
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عنب بلدي - إدلب

اختتمـت منافسـات بطولـة “كيـك بوكسـينغ” 
الشـال  يف  نوعهـا  مـن  األوىل  لـألوزان 

السـوري.
وشـاركت فئـات عمريـة مختلفـة يف البطولـة 
التـي احتضنتهـا مدينـة رسمـدا بريـف إدلـب 

الشـايل، مسـاء الجمعـة 5 مـن أيـار.
باسـم  الناطـق  قنـواين،  عـروة  وقـال 
والشـباب”،  للرياضـة  السـورية  “الهيئـة 
اتحـاد رياضتي “مـواي تاي"  التـي يعمـل 
إن  معهـا،  بالتنسـيق  بوكسـينغ”  و"كيـك 
مـن  ناديًـا   20 مبشـاركة  أقيمـت  البطولـة 
محافظـات حلـب وإدلـب وحمـص والغوطة 

لرشقيـة. ا
يف  العبًـا   90 شـارك  قنـواين،  وبحسـب 
العمريـة،  الفئـات  مختلـف  مـن  النهائيـات 
بحضـور عـرشات املشـجعني والرياضيـني يف 

. ملنطقـة ا
نـرش  رسمـدا  رشطـة  مخفـر  أن  إىل  ولفـت 
عنـارصه يف مـكان البطولة لتأمني املنافسـات.

وأقيمـت البطولـة بعـد دورات تدريبيـة طالت 
والالعبني. الحـكام 

مهـارات  صقـل  لـدورة  الحـكام  وخضـع 
وفحص أحزمـة لالعبني، إىل جانـب دورة فنية 
اللعبـة. يف  جمهوريـة  أبطـال  عليهـا  أرشف 

حميـدي،  صـدام  الفنيـة،  اللجنـة  مسـؤول 
األوىل  البطولـة هـي  إن  بلـدي  لعنـب  قـال 

الشـال. مـن نوعهـا يف 
ولفـت إىل أن صعوبـات منعت فريـق محافظة 
حـاة مـن املشـاركة، مشـرًا إىل أن الخطـوة 
املقبلـة تتمثـل بانتقـاء فريـق مـن املتنافسـني 
يف البطولـة، إلرسـاله للمشـاركة يف تركيا عن 

املؤقتة. الحكومـة  طريـق 
وأكـد متابعة نشـاطات “مـواي تاي”، مشـرًا 
إىل العمـل عـىل تنظيـم بطولة مشـابهة خالل 

املقبلة. األيـام 
افتتـاح  مـن  أشـهر  بعـد  البطولـة  وجـاءت 
مـرشوع املراكـز الرياضيـة لأللعـاب القتاليـة 

املـايض. العـام  مـن  أيلـول  يف رسمـدا، يف 
وقـال حميـدي لعنب بلـدي حينهـا إن املرشوع 
أمـل”،  “فسـحة  جمعيـة  مـع  بالتعـاون  بـدأ 
موضًحـا أنـه يضـم ثالثـة مراكـز يف رسمـدا 
وترمانـني وكفـر دريـان، ويهـدف إىل تدريب 

150 طفـاًل بـإرشاف مدربـني محليـني.
واحتضـن املـرشوع األطفـال مـن عمـر خمس 
سـنوات حتى 14 عاًمـا، باشـراك رمزي يصل 

إىل ألفـي لرة سـورية شـهريًا.
يف  “شـام”  نـادي  مـن  العبـون  وشـارك 
البطولـة، والذي أسسـه بطل العـامل يف اللعبة 
ريـف  مـن  هّجـر  الـذي  الحـوراين،  محمـد 

دمشـق.
كانـون  مطلـع  ناديـه  الحـوراين  وافتتـح 
رياضـات  عـىل  للتدريـب  املـايض،  األول 
ون”  ويك  تـاي،  مـواي  بوكسـينغ،  “كيـك 

أسـاليبها. بجميـع 

بطولة “كيك بوكسينغ”
في سرمدا

بدء العام الدراسي لعام 2018 في ريف حلب الشمالي - تشرين األول 2017 )عنب بلدي(

عنب بلدي - حلب  

يقـول مصطفـى جاسـم، مديـر املكتـب 
التعليمـي يف مجلس جرابلـس املحي، يف 
حديثـه لعنب بلـدي، إن مشـاريع تعليمية 
تُـدرس  حلـب  شـايل  طـالب  تخـص 
منـذ بداية نيسـان الحـايل، وعىل رأسـها 
االعـراف بالشـهادات، مشـرًا إىل تقديـم 
املجلـس التعليمـي مقرحـات ومشـاريع 

لركيـا بخصـوص املرحلـة املقبلة.

طريقتان لالعتراف بالشهادات
تناقـش وزارة الربيـة الركيـة طريقتني 

لالعـراف بالشـهادات السـورية عىل أن 
تعتمـد إحداهـا، بحسـب مديـر املكتب، 
أوالهـا عـن طريـق "وقـف املعـارف" 
املعـرف بـه يف 57 دولـة حـول العامل، 
عـن  مبـارشة  الشـهادات  بتصديـق  أو 
طريقهـا، ولفـت إىل أن رشوط الطريقـة 

األخـرة "صعبـة".
إقرارهـا،  حـال  يف  العمليـة،  وتشـمل 
الطـالب املقدمني خـالل العـام الدرايس 
الشـهادات  وليـس  يليـه،  ومـا  الحـايل 

السـابقة.
ووفـق وسـائل إعـالم تركيـة ومجالـس 
جامعـة  أقـرت  حلـب،  شـايل  محليـة 

للتعليـم  معهـد  افتتـاح  عنتـاب  غـازي 
نيسـان،  مـن   25 يف  املهنـي،  العـايل 
يف  العـايل  التعليـم  مجلـس  مبوافقـة 
أنـه مل  إىل  يلفـت  لكـن جاسـم  تركيـا، 
املجلـس  إىل  رسـمي  قـرار  أي  يصـل 

. لتعليمـي ا
الواقـع  مالمـح  رسـم  جاسـم  وتوقـع 
خـالل  املنطقـة  يف  الجديـد  التعليمـي 
شـهر، موضًحـا أن جميـع األمـور تُعالج 
الثانويـة،  امتحـان  مـن  االنتهـاء  بعـد 
والـذي حـدد يف 19 من حزيـران املقبل. 
أورفـة  واليـة  يف  "حـران"  جامعـة 
يف  فـروع  افتتـاح  تـدرس  الركيـة، 

أو مـدن  أو يف غـازي عنتـاب  املنطقـة 
تركيـة أخرى لتسـتقبل السـوريني، وفق 
جاسـم، ويشـر إىل أن 234 طالبًـا مـن 
امتحـان  عـىل  قدمـوا  حلـب  شـايل 
"يـوس" التقييمـي يف الجامعـة، التـي 
تقبـل بشـهادات صادرة عـن "االئتالف" 
أو قدميـة عـن النظـام، عىل حـد وصفه.

 300 الحـايل  الـدرايس  العـام  يقـدم 
يف  العامـة  الثانويـة  امتحانـات  طالـب 
جرابلـس وريفهـا، وفـق تقديـرات مدير 
املكتـب التعليمـي، الفتًـا إىل أن جرابلس 
ألـف طالـب مـن   27 تضـم أكـرث مـن 
جميـع املراحل، مـن أصل أكـرث من 120 

ألًفا يف مـدارس منطقـة "درع الفرات"، 
ومـن ضمنهـم مهجـرون مـن الغوطـة 

وحمـص.
ونهايـة العـام املايض، ناقش مسـؤولو 
حلـب،  شـايل  والتعليـم  الربيـة 
إمكانيـة افتتـاح فـروع لجامعتـي كلس 
وغـازي عنتـاب الركيتـني يف املنطقة، 
دون أي تحـرك يف امللـف، كـا أدرجت 
عـام  مـن  أيلـول  منـذ  الركيـة  اللغـة 
املعدل  املنهـاج السـوري  2017 ضمـن 

املنطقـة. يف 
ويف اإلطـار ذاتـه، دعمـت تركيـا افتتاح 
مبنـى مديريـة الربية يف البلـدة ومركز 
التعليـم الشـعبي، وقال مصطفـى نجار، 
ناحيـة  يف  التعليميـة  الهيئـة  رئيـس 
صـوران وريفها، إن املركز هـو األول يف 
املنطقـة، موضًحـا لعنب بلـدي أنه ينظم 
دورات يف عـدة مجـاالت أبرزهـا: الخط 
اليدويـة  واألشـغال  والصـوف  والرسـم 
والنسـائية وتعليـم  الرجاليـة  والحالقـة 

الركية. اللغـة 
مـن  املنطقـة  يف  الطـالب  ويتملمـل 
عشـوائية التعليـم، عـىل حـد وصفهـم، 
وسـط صعوبة إكال الدراسـة يف تركيا، 
تبًعـا لألوضاع املاديـة وصعوبة التواصل 
مـن  الكثـر  أن  كـا  الركيـة،  باللغـة 
الطـالب توجهـوا للعمل وإعالـة أرسهم، 
وفـق اسـتطالع أجرته عنب بلـدي مطلع 

الحايل.  العـام 
فـإن  املنطقـة،  مـن  طـالب  وبحسـب 
إقـرار إنشـاء فـرع ألي جامعـة دوليـة 
معـرف بهـا يف املنطقـة، تركيـة كانـت 
أم أوروبيـة، يعترب محفـزًا وخطوة "ذات 
أثـر كبر" يف حـال تحققت، كا تسـهم 
بإنتاج كفاءات تسـهم يف إعـادة اإلعار. 

مشاريع تعليمية قيد الدراسة لطالب ريف حلب 

 عنب بلدي -  درعا

األورام  وعلاج  لتشلخيص  مركلز  أول  افُتتلح 
الرسطانيلة يف درعلا، بعلد سلنوات ملن إهامل 
تللك الفئلة، وفق أطبلاء ملن املنطقلة، بدعم من 
."SAMS" الجمعية الطبية السلورية- األمريكية

واحتضنلت مدينلة تلل شلهاب املركلز الجديلد، 
ملن   29 األحلد  امللرىض  اسلتقبال  بلدأ  اللذي 
نيسلان، وفلق ما قاللت مديرتله الطبيبلة هناء 
املسلاملة، مشلرة إىل أن اختصاصله يرتكز عىل 
علاج األورام الصلبلة وأملراض اللدم، علىل أن 
مللرىض  وعاجيلة  تشلخيصية  خدملات  يقلدم 

"الخبيثلة". األورام 
وتتلخلص الخدملات التشلخيصية بعمليلات بزل 
نقلي العظلم وأخلذ خزعلات خاصلة بأملراض 
بحسلب  املركلز،  ضملن  تجلري  أن  علىل  اللدم، 
ملا رشحلت مديرتله لعنلب بللدي، موضحلة أن 
الخدملات العاجيلة "تتضملن العلاج الكياموي 

الدمويلة والصلبلة". األورام  ألغللب 
مل يكلن هنلاك اهتلامم مبلرىض الرسطلان فيام 
سلبق، وأشلارت املسلاملة إىل أن املركز يسلتوعب 
لتطبيلق  واحلًدا  وكرسلًيا  أرسّة  ثاثلة  حالًيلا 
الجرعلات الكياموية، الفتلًة إىل أن الخطة املقبلة 
تقلي بتوسليع امللروع ليشلمل سلتة أرسّة، 
يف إطلار االسلتجابة لعلدد امللرىض يف املنطقة.

ويضلم املركلز كادًرا طبًيلا مؤهلًا يف اختصاص 
أملراض اللدم، يشلمل طبيًبلا وممرضلن اثنلن 

وصيدالنًيا، وبحسلب املسلاملة، فلإن "اإلمكانيات 
محلدودة حالًيا لكننلا نعمل عىل توفلر خدماتنا 

لريحة واسلعة ملن املرىض".
املصابلن  ألعلداد  واضحلة  إحصائيلات  ال 
بالرسطلان يف درعلا، إال أن املسلاملة أكلدت أنله 

بله". يسلتهان  ال  "علدد 
وعزا الطبيلب واملديلر اإلداري يف "صحة" درعا، 
خليلل العيىس، سلبب غياب اإلحصائية الشلاملة 
للملرىض "لكلون تجربلة افتتاح املركلز جديدة"، 
يف  العلاج  يتلقلون  كانلوا  أغلبهلم  إن  وقلال 
مستشلفيات دمشلق أو علىل نفقتهلم الخاصة.

وتحلدث لعنلب بللدي علن "جلزء كبلر مل يكن 
للجهلات  بيانلات  أي  علن  باإلفصلاح  يرغلب 
الطبيلة، لعلدم وجلود الدافلع لديهلم"، الفًتا إىل 
مخاطلر أمنية وكلفلة مادية مرتفعلة للعاج يف 

مناطلق النظلام.
وتنشلط يف املحافظلة جمعيلة "جورج سلامرة 
مللرىض الرسطلان"، التلي تأسسلت منلذ عامن 
يف درعلا البلد بجهلود فردية ملسلاندة املصابن، 
لكنهلا تؤّملن فقلط مثلن العلاج دون قدرتهلا 
علىل توفلر الجرعات، وفلق ملوىس أبازيد، أحد 

عليها. القامئلن 
وقلال يف حديث سلابق لعنلب بللدي، إن مرىض 
الرسطلان يعانلون ملن وضلع ملادي "صعب"، 
يف ظلل ملا يحتاجله املرض ملن نفقلات كثرة، 
موضًحلا أن مثلن الجرعة يرتاوح ملا بن 75 إىل 

250 أللف لرة سلورية.

"SAMS" تدعم أول مركز 
لعالج السرطان في درعا 

ينتظر طالب الريف الشمالي لحلب نتائج مشاريع تعليمية قيد الدراسة بين هيئات المنطقة ووزارة التعليم التركية، تضمن تطوير 
العملية في "درع الفرات"، وتسهم في إيجاد حل لمشكلة غياب االعتراف بالشهادات.
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عنـب بلدي -  عفرين 

يف  ُشـّكلت  محليـة  مجالـس  سـبعة 
منطقة عفريـن خالل األيـام املاضية، 
مـن ضمنها املجلـس املؤقـت للمدينة، 
وتلتـه  املـايض،  نيسـان  منتصـف 
وجنديـرس  بلبـل  نواحـي  مجالـس 
ورشان، وصـواًل إىل تشـكيل مجلـس 
الشـيخ حديـد ومدينة راجـو، يف 29 

نفسـه. الشـهر  من 

مجموعة عمل أرشفت عىل التشكيل
مديـر  نربـاين،  يوسـف  وقـال 
الشـؤون القانونيـة للمجالـس املحلية 
إن  املؤقتـة،  الحكومـة  وزارة  يف 
املجالـس ُشـّكلت مـن قبـل مجموعة 
عمـل أسسـت خصيًصا لهـذا الغرض، 
"االئتـالف  بـإرشاف  أنهـا  موضًحـا 
السـورية  والحكومـة  الوطنـي" 
املؤقتـة ومجلـس محافظـة حلب، إىل 
جانـب بعـض الفعاليـات الثورية يف 

عفريـن.
مبوجـب  تـم  األعضـاء  اختيـار 
املدينـة،  يف  جـرت  انتخابـات 
اختزلهـا نربـاين بـرورة أن يحمل 
التنفيذي شـهادة  للمكتب  املرشـحون 
بالثانويـة  اكتُفـي  بينـا  جامعيـة، 
ألعضـاء املجلـس، الذي شـمل معظم 
وركـزت  االجتاعيـة،  املكونـات 
يكـون  أن  عـىل  العمـل،  مجموعـة 
مسـجاًل يف األحـوال املدنيـة للمنطقة 

وصفـه. حـد  عـىل  عنهـا،  املرشـح 
مديريـة املجالـس املحليـة يف مجلس 
محافظـة حلب أرشفت بشـكل مبارش 
عـىل االنتخابـات، التي لفـت نرباين 

انتخابيـة  لجانًـا  تضمنـت  أنهـا  إىل 
ورقابـة قضائيـة عـىل سـر العملية، 
أعالهـا  املجالـس  تبـارش  أن  عـىل 
بعـد اعتـاد محـارض االنتخابات من 
قبل مجلـس املحافظـة ووزارة اإلدارة 

. ملحلية ا
تركز أعـال املجالـس بالدرجة األوىل 
التحتيـة  البنيـة  تأهيـل  إعـادة  عـىل 
إىل  لهـا،  التابعـة  والقـرى  للمنطقـة 
األساسـية  الخدمـات  توفـر  جانـب 
مـن أفـران وكهربـاء وميـاه ونظافـة، 
فضـاًل عـن إعـادة النازحني والسـكان 
األصليـني إىل منازلهـم وتوفـر سـبل 
العيش لـألرس يف املنطقـة، وفق مدير 

شـؤون املجالـس. 
 19 مـن  عفريـن  منطقـة  تتألـف 
مـن  اتفـق  ولكـن  إداريـة،  وحـدة 
قبـل مجموعـة العمـل املشـكلة عـىل 
تشـكيل مجالس محليـة للوحدات يف 
مراكـز نواحـي املنطقة السـبعة، عىل 
سـتة  خـالل  االسـتقرار  "تحقـق  أن 
أنـه "بعـد  وأكـد نربـاين  أشـهر"، 
عـودة السـكان إىل املنطقة، ستشـهد 
لكافـة  محليـة  مجالـس  تشـكيل 

تدريجـي". بشـكل  الوحـدات 

من يدعم العملية؟
املحـي  املجلـس  رئيـس  نائـب  أقـر 
ملدينـة عفريـن، عبـدو نبهـان، بـأن 
العمـل "يحتـاج تحديـات كبـرة يف 
تخديـم املنطقـة يف ظـل اإلمكانيـات 
الضعيفـة"، مشـرًا يف حديث سـابق 
"األولويـات  أن  إىل  بلـدي  لعنـب 
العيـش  متطلبـات  تأمـني  تفـرض 
تأهيـل  رأسـها  وعـىل  الروريـة 
وتنظيـف  وامليـاه  الخبـز  أفـران 
الطرقـات العامـة وتوفـر الوقـود".

وحـول أداء عمـل املجالـس ودعمهـا، 
إن جميـع مؤسسـات  قـال نربـاين 
حلـب  محافظـة  مجلـس  ومديريـات 
والحكومـة املؤقتـة سـركز اهتامها 
عفريـن  يف  املقبلـة  الفـرة  خـالل 
الخدمـات  إعـادة  عـىل  وغرهـا، 
ملديريـات الصحـة واألفـران والقطاع 

الخدمـات. وبقيـة  الزراعـي 
مجالـس  الركيـة  الحكومـة  وتدعـم 

عـىل  قـادرة  "لجعلهـا  عفريـن، 
كـا  األساسـية"،  الخدمـات  تأديـة 
تنشـط بعـض املنظـات والجمعيات 
واالسـتجابة  السـتيعاب  اإلنسـانية 
مديـر  وفـق  واملهجريـن،  للسـكان 

املجالـس. شـؤون 
مدينـة  أهـايل  مـن  معمـو،  عـي 
عفريـن قـال لعنـب بلدي إن تشـكيل 
بعـد  ملحـة  رضورة  "كان  املجالـس 
العمليـة العسـكرية"، مشـرًا إىل أن 
الدولـة  "جميـع مؤسسـات ومبـاين 

للخدمـة". جاهـزة  سـابًقا 
ودعـا إىل أن تعمـل املجالـس بجدية، 
التشـتت  مـن  املنطقـة  "إلخـراج 
ولتصبـح مثاليـة بخدماتهـا"، مؤكًدا 
للقصـف  تتعـرض  مل  "عفريـن  أن 
والدمـار الذي شـهدته مـدن وبلدات 
ريـف حلـب الشـايل التـي تحررت 
يسـهل  وهـذا  الدولـة،  تنظيـم  مـن 

إدارتهـا".
عمليـات  بـدأت  األهـايل،  وبحسـب 
التنظيـف اليوميـة وترحيل األوسـاخ 
افتتحـت  كـا  عفريـن،  مدينـة  يف 
معظـم األسـواق يف املنطقـة، ومتنى 
تشـكيل  خطـوة  تكـون  أن  عـي 
املنطقـة  لتنظيـم  "أساًسـا  املجالـس 
بالشـكل األمثـل والصحيـح وضانًـا 

النازحـني". إلعـادة 

دير شؤون عفرين ونواحيها 
ُ

سبعة مجالس ت

الحياة اليومية في عفرين - 26 من نيسان 2018 )عنب بلدي(

عنب بلدي - إدلب

أقيلم املعرض، بتاريلخ 30 من نيسلان املايض، 
"اإلغاثلة  منظملة  وتنسليق  رعايلة  تحلت 
بهلدف  الرتكيلة،   )IHH( اإلنسلان"  وحريلات 
والرتويلج  العاملات  النسلاء  صلوت  إيصلال 
لجهودهلن ضمن عمل مشلرتك يضلم منظامت 
وملن  إدللب،  يف  السلوري  امللدين  املجتملع 
بينهلا منظملة "سلداد" و"الرابطلة النسلائية 
و"بلسلم"  و"زملردة"  و"مزايلا"  السلورية" 

أخلرى. ومراكلز  و"عفلة"،  اآلن"  و"النسلاء 
عبلد  "سلداد"،  ملنظملة  التنفيلذي  املديلر 
إن  بللدي  لعنلب  قلال  اليحيلى،  الرحملن 
املعلرض جلاء نتلاج مجموعلة ملن اللدورات 
تللك  نظمتهلا  التلي  الحرفيلة  التدريبيلة 
عاملي  خلال  النسلاء،  لدعلم  املؤسسلات 
عملل  ورشلات  وشلملت  و2018،   2017

النسلاء. مواهلب  صقللت  وتدريبلات 

املعلرض  ملن  الرئيلي  الهلدف  أن  وأضلاف 
هلو جملع جهلود النسلوة الحرفيات وتشلارك 
وإيصلال  املنظلامت،  وبلن  بينهلن  اإلبلداع 

الخارجلي. العلامل  إىل  صوتهلن 
مروًعلا  نظملت  "سلداد"  منظملة  وكانلت 
علىل  و2018   2017 عاملي  خلال  تدريبًيلا 
ملن  مجموعلة  مرحللة  كل  ضملت  مرحلتلن، 
يف  بالنسلاء  الخاصلة  التدريبيلة  اللدورات 
مجلال الخياطة واألعلامل اليدويلة والتمريض 
ومحلو األميلة والحاقلة النسلائية وتصفيلف 
الدعلم  يف  دورات  اىل  باإلضافلة  الشلعر، 
النفلي، وصلل عددهلا إىل أكلر ملن علر 
ملن  بدعلم  وذللك  عملل،  وورشلات  دورات 

السلويرسية. الخارجيلة 
امللروع تضملن تدريلب النسلاء علىل حرفلة 
امللرأة  بعدهلا  تصبلح  أشلهر  لثاثلة  معينلة 
التلي  املشلكلة  لكلن  اإلنتلاج،  علىل  قلادرة 
واجهلت القامئلن علىل امللروع هلي ضعف 

الرتويلج ألعلامل النسلاء، ملا اسلتدعى تنظيم 
معلرض مشلرتك هدفله إيصلال منتجاتهن إىل 
األسلواق املحلية، ودعمهلن خارجًيا، وتشلارك 
اإلبلداع بينهلن، وفلق ملا قاللت وداد رحلال، 

السلورية". النسلائية  "الرابطلة  مديلرة 
رحلال، التلي شلاركت باملعرض باسلم املنظمة، 
قاللت لعنلب بللدي إن وجلود معلارض كهلذه 
امللرأة  متكلن  إطلار  يف  جلًدا  مهلم  أملر 
السلورية مهنًيلا واقتصاديًلا، خاصلة أن امللرأة 
يف املجتملع السلوري أصبحلت تعيلل أرستهلا 
يف ظلل الظلروف االقتصاديلة التلي متلر بهلا 
للعملل  تضطلر  وأحيانًلا  السلورية،  العائلات 
بسلبب غيلاب املعيلل الرئيلي )األب، اللزوج، 

األخ(.
وملن املقلرر تنظيلم معلارض مامثللة ملعرض 
األعلامل الحرفيلة يف إدللب بشلكل دوري، مبا 
السلوري  للمجتملع  امللدين  الجانلب  يعكلس 

بعيلًدا علن الحلرب واالقتتلال والدملار.

معرض حرفي في إدلب لتمكين المرأة السورية اقتصادًيا
بدأت فعاليات معرض 

األعمال الحرفية في مدينة 
إدلب بمشاركة مجموعة من 
المنظمات المحلية الرامية إلى 

تمكين المرأة السورية مهنًيا 
واقتصادًيا، ودعم المشاريع 

النسائية المنزلية وتشارك 
اإلبداع في األعمال الحرفية 

بمحافظة إدلب.

"استقر الوضع وعاد لطبيعته وأصبحنا نحس باألمان أكثر من قبل"، "البضاعة متوفرة والشراء ينشط بالمفرق والجملة"، عبارتان كانتا 
األكثر تكراًرا على ألسنة معظم أهالي عفرين، متحدثين عن وضع المنطقة التي شهدت عملية عسكرية بدعم تركي، تالها تشكيل 

مجالس محلية لتوفير الخدمات األساسية.

يختلف عدد أعضاء 
المجالس بحسب التصنيف 

)مدينة أو بلدة(، ويبلغ في 
مدينتي عفرين وراجو 20 
شخًصا، بينما عددهم 15 
شخًصا في بقية البلدات. 

أطلقت تركيا عملية 
عسكرية ضد "وحدات 

الشعب")الكردية(  حامية 
يف عفرين، 20 من 

كانون الثاين املايض، 
وعامدها "الجيش الحر"، 
واستطاعت السيطرة عىل 

كامل املنطقة يف قرابة 
شهرين.

واستقبلت املنطقة مئات 
املهجرين من ريف دمشق 

خال األيام املاضية، 
واستقروا يف مخيامت 

جنديرس وقرى املنطقة، 
بينام متركز بعضهم يف 

مدينة عفرين. 
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االنتخابات اللبنانية.. سورًيا

إيران وحرب تموز السورية

حذام زهور عدي 

كانت امليزة الوحيدة التفاق الطائف أنه حقق 
السام األهيل اللبناين بعد الحروب الطاحنة 

التي عمت املجتمع، وحولت لبنان إىل إمارات 
يترصف وجهاؤها بقرارها وفق مصالحهم 
أو مصالح داعميهم، ومع أن االتفاق حوى 

بنوًدا متعددة إلمكانية إصاح النظام اللبناين 
وتحويله مستقبًا إىل نظام عرصي يُعنى 
بأفراد املجتمع برصف النظر عن انتامئهم 

الطائفي أو املذهبي أو املناطقي، لكن من وقعوا 
عليه ومن كانت لديهم سلطة تنفيذه مل يكن 
يهمهم منه سوى البند األول، ولذا بقي نظام 

املحاصصة الطائفية هو النظام األوحد املهيمن 
عىل الدولة اللبنانية ومجتمعها،

ومل تكن القوانن أو الوظائف تنفذ إال من خال 
املحاصصة الطائفية، مع استثناءات أقل من 

أصابع اليد.
يف هذه األجواء نشأت أحزاب طائفية جديدة، 

كحزب القوات اللبنانية، التيار الوطني الحر 
للطوائف املسيحية، تيار املستقبل للطائفة 

السنية، وحزب املوحدين للدروز، نازعت هذه 
األحزاب، أحزاب طوائفها التاريخية بسبب 

مصالح الداعمن لها، تلك األحزاب بالرغم من 
نشوئها بعد انتهاء الحرب األهلية، مل تخرج عن 

مظلة الطائفية واملحاصصة، وكانت نتيجتها 
فقط ترذم املوقف السيايس للطائفة التي 

متثلها، دون الوصول إىل إلغاء املحاصصة 
الطائفية، ما سمح ألحزاب الطائفة ذات الدعم 

األقوى بالتاعب بها، وقد ساعدت املدة الطويلة 

للوجود األسدي يف لبنان عىل صناعة تلك 
األجواء ورشذمة القرار السيايس اللبناين، ومن 

هنا كان لحزيب الطائفة الشيعية “أمل وحزب 
الله” التأثر األكرب يف استمرار طائفية النظام 

اللبناين واالبتعاد كلًيا عن البنود اإلصاحية 
األخرى التفاق الطائف، بل ازدادت الطوائف 

األخرى متسكًا به، عىل عاته، خوًفا من سحب 
البساط من تحت أقدامها باسم إصاح النظام.

استطاع حزب الله أن ينافس حزب أمل مثًا 
ويُضعفه من خال الدعم اإليراين أساًسا ومن 

خال شعار املقاومة ثانًيا، وبداًل من أن تُنتج 
هذه األحزاب نظاًما حداثًيا جديًدا كام كانت 

النخبة الثقافية اللبنانية تأمل، كّرست النظام 
الطائفي بأبشع صوره، وتصدر حزب الله 

الصورة الطائفية عندما سلّح معظم شباب 
طائفته وجّيشهم باسم املقاومة وحولهم 

إىل ميليشيات تفيض عنجهية وحقًدا عىل 
الطوائف األخرى، واعتدى بقوة الساح عيل 

اللبنانين املختلفن عنه سياسًيا ومذهبًيا، 
وفرض عليهم اإلذعان والتسليم لروطه، 

وأعلن تبعيته سياسًيا واقتصاديًا وعسكريًا 
للويل الفقيه اإليراين، وهكذا تحول النظام 

اللبناين من نظام املحاصصة الطائفية السلمية 
إىل نظام الغلبة الطائفية، ففقد سلميته التي 

كانت -عىل أقل تقدير- تضمن له نوًعا من 
الدميقراطية جعلته يف يوٍم ما واحة عربية 

لحرية الرأي، وفقد هيبة الدولة بل فقد لبنان 
التاريخي استقال قراره السيايس والعسكري 

واالقتصادي لصالح التبعية ملايل إيران، ومل 
تعد هناك دولة لبنانية إال يف املؤسسات الدولية 
حيث التمثيل الشكاين لها، وباءت جهود نخبة 
الشباب اللبناين من مختلف الطوائف وحركتهم 

التنويرية للتخلص من النظام الطائفي بفشل 
ذريع.

وها هي االنتخابات اليوم تجري وفق أجواء 
مُيكن وصفها، يف ظل ما تشهده املنطقة 

العربية كلها، بأنها أكر األجواء سوًءا 
للدميقراطية اللبنانية من جهة ولسوريا املحتلة 
إيرانًيا -مع آخرين جلبتهم سياسة املايل- من 

جهة أخرى، وبدأت تظهر مساومات مل يعرف 
لبنان يف تاريخه الطائفي املعروف مستوًى 
متدنًيا يشبهها بالرغم من محاوالت شباب 

النخبة اللبنانية تغير االتجاه.
ومن هنا فإن سوريا ال تنتظر جديًدا من هذه 
االنتخابات، مع أن أجهزتها األمنية يف لبنان 

والتي تعبت طويًا بُصنعها، تحاول اجتزاء 
يشء ما لصالح النظام األسدي خارج تحالف 

الرضورة مع حزب الله، فعنجهية السيد 
حسن نرص الله يف خطاباته األخرة، بأنه 

من حمى األسد وثَبته عىل كريس الحكم ثم 
تدرجه بإعان هدفه من دخول سوريا، نرصة 

حلف املقاومة واملامنعة لتحرير القدس أواًل 
ثم حامية املراقد الشيعية، وصواًل إىل تشييع 
السورين... وقبلها حديثه الواضح جًدا بأنه 

أحد جنود الويل الفقيه -رب نعمته- تجعل 
النظام األسدي ومواليه يُضمرون شيًئا 

من الحذر من هيمنة حزب الله عىل الدولة 
اللبنانية، وخاصة بعد اكتشاف األسدين أن 
قوائم الكريس الذي باعوا الوطن من أجله، 

انهارت كلًيا واستفرد املحتلون الدوليون 
املتعددون كٌل بقامئة وظهر، ومل يبق لألسد 

سوى الجلوس عىل أرض الذلة التي أذَل نفسه 
وشعبه من أجلها.

لن تُغر االنتخابات اللبنانية شيًئا، ال بالنسبة 
للشعب اللبناين وال للشعب السوري، وعىل 

عكس ما يأمل البعض، فإن تشدًدا أكرب سيعمد 
حزب الله إليه، ليضمن استقرار هيمنته عىل 

الشعب اللبناين وقرار دولته، فاألجواء الدولية 
تُقلقه، ويرى فيها محاوالت جادة لقصقصة 

أجنحته أو تصفيته، ولذا فهو يدعم املرشح 
الذي يضمن والءه التام له، وال يعرتض ظاهريًا 
عىل فكرة النسبية، علّه يستطيع سّد الفراغات 

التي قد تهرب من أصابعه.
إن اختيار حزب الله للمرشحن املضمونن 

والًء له، يعني استمرار وجوده يف سوريا، كام 
يعني استمرار استفراده بالساح وخطفه لبنان 
واللبنانين وسوريا معهم ليكونوا جميًعا تحت 

جناح الويل الفقيه، يثقل الويل من خالهم 

ميزانه الدويل يف مساومات مصالحه، ويبقى 
الشعب السوري واللبناين ال حول لهام إال 
اإلذعان ملا يريده حزب الله ووليه اإليراين.
فهل تستطيع قوى ال طائفية تتشكل يف 

املجتمع اللبناين أن تكف يد حزب الويل الفقيه 
عن مصادرة القرار اللبناين؟

وهل يستطيع تحالف قوى مسيحية مع قوى 
سنية ودرزية أن يفعل ذلك أيًضا؟ 

وهل ميكن لقوى 14 آذار أن تعيد التحامها 
بعد ما أصابها من ترذم؟ وأن تكوَّن جبهة 
متامسكة تقف سًدا منيًعا بوجه اخرتاقات 

حزب الويل لها؟
وهل ميكن لقادة تيار املستقبل أن يُعيدوا 

توحدهم ويخرجوا من الشعور بالعجز 
موا بحالتهم تلك لحزب  واإلحباط واليأس، ويقدِّ

الله مجانًا ما كان من الصعب أن يحصل عليه 
سابًقا دون كلفة باهظة؟

إذا امتلك قادة 14 آذار الشجاعة وابتعدوا عن 
الشخصنة وتكريس وجاهية الذات وفهموا 
األجواء الدولية جيًدا فقد يستطيعون إنقاذ 

الدولة اللبنانية والشعب اللبناين، كام قد 
يستطيعون إنقاذ الشعب السوري من مأساته 

ويفتحون له باب األمل يف الخاص من 
الكوارث التي يعانيها.

إن اختيار برملان يعيد استقال القرار اللبناين 
ويصوت لصالح انسحاب حزب الله من سوريا 

ووضع الساح بيد الدولة اللبنانية فقط، هو 
بكل تأكيد لصالح سوريا والسورين ولصالح 

استقرار املنطقة، وإعطاء فرصة لعودة 
املهجرين السورين الذين يشتيك معظم 

اللبنانين من مشاكل وجودهم عىل األرض 
اللبنانية.

وإللحاح الحل السيايس السوري وانتزاعه 
نسبًيا من تقاسم النفوذ الدويل، إن اختيار 
برملان لبناين مستقل القرار شديُد األهمية 

للبنانين والسورين مًعا.
فهل يفعلها اللبنانيون قبل أن يقع فأس 

حروب جديدة عىل رؤوسهم ورؤوس جرانهم 
السورين؟

إبراهيـم العلوش 

2006 استجرت إيران  يف متوز عام 
الله، إرسائيل من  وتابعها حزب 

أجل تدملر لبنان وبنيته التحتية، 
واليوم هام يستجران إرسائيل 

لتدمر ما تبقى من سلوريا، وما 
اإليرانين  املتبادلة بن  الهجامت 

وميليشلياتهم الطائفية مع إرسائيل 
إال بداية لحرب نوعية جديدة 

تشلهدها سوريا وتطيل من عذابات 
السوري. الشعب 

بعد أن أسلهمت إيران بكل جرائم 
النظام  التي يخوضها  الحرب 

ضد الشعب السوري، من قتل 
وتهجر وتعذيب ومتويل إلرهاب 
النظام، ودفعت روسيا لإلسهام 

معهلا يف حفلة الدمار والعبث، 
ها هي اليوم تحشلد ميليشياتها 

وتورد صواريخها إىل سوريا 
بابتزاز  النووي،  لحامية مروعها 

ستهاجم  بأنها  وأمريكا  الغرب 
إرسائيل ومن خارج األرايض 

اإليرانيلة، يف اللحظة التي يتم 
أو  النووي  فيها خنق مروعها 

الصاروخي، والذي تهدد به دول 
املنطقة ومتلارس بقوته عنجهيتها 

الطائفية.
الخمينية يف  الفاشلية  انطاق  منذ 
شلباط 1979 وهي تنظر إىل دول 

وتعتربها  باسلتخفاف،  املنطقة 
اسلرتاتيجًيا  لها، ومجااًل  غنيمة 

إلحياء الدولة الفارسلية القدمية 
والتي احتلت باد الشلام حوايل 
530 ق. م، ومل تلرتك هذه الباد 

لليونان، ومن  حتى سللمتها 
بعدهم للرومان، وفقدت سلوريا 

الثقافية  الكثر من وحدتهلا 
واسلتمرارية هويتها، وتباعدت 

املحتلن،  لغات  لهجات شلعبها عن 
حتى جاء اإلسلام ووحد الباد، 
وكان للعاملل الديني دور كبر 

بإعادة إحياء سلوريا، حيث 
تعامل الديلن الجديد، يف حينه، 
مع مختللف الطوائف واإلثنيات 

بتسلامح، وبتفاعل، جعل 
الشلام عاصمة عاملية عىل أيدي 

األموين، ومنطلًقلا للوصول حتى 
إسلبانيا التي صار اسمها األندلس 

إبلان الحكم األموي لها، والذي 
عام. لثاممنئة  امتد 

الفاشلية الخمينية التي تعتمد 
التقيلة، واحتقار أمم املنطقة غر 

الفارسلية يف عقديتها، تاجرت منذ 
يومها األول بالقضية الفلسلطينية، 

وأسسلت ما يسمى بفيلق القدس، 
وهو نفس الفيلق الذي يدمر سلوريا 

بقيادة قاسم سليامين،  اليوم 
ويسلهم بتهجر شعبها، ويعيد 

الخرائط، وإعادة توزيعها  رسم 
مبلا يتاءم مع الوجود املديد الذي 

اإليراين والرويس. املحتان  يتوقعه 
كانت فكلرة الخميني التي أطلقها 

السابق  القرن  يف مثانينيات 
القدس،  باتجاه  الشعبي  بالزحف 

انطاًقا من إيران، وحشد املاين 
مبسلرة شعبية حتى رضوخ العامل 

وانتزاعها من  القدس،  لتحرير 
إرسائيلل وحلفائها الغربين، تبدو 

واقعية. وغر  خيالية، 
لكلن الخميني حدد عدة مواعيد 

باتجاه  اإليرانية،  املسرة  النطاق 
القدس، وأّجلها عدة مرات، ومل 

تتحقق هذه املسرة إال اآلن، يف 
علرص خليفته "العلامين والتقدمي" 

الخامنئي، الذي حشلد امليليشيات 
الطائفية من كل حدب وصوب، 

ولكن من أجل تحرير سلوريا من 
بالقتل،  واإلسهام  شعبها،  نصف 
أن  بحجة  وبالتعذيب  وبالتدمر، 

هذا الشلعب ال يؤمن باملهدي املنتظر 
"بشار األسد".

اليوم وبعد تدمر معظم املدن 
النظام،  أيدي  السورية عىل 

بدأت  اإليرانين والروس،  واملحتلن 
حرب جديدة بن إرسائيل وإيران، 
ولعلها سلتكون حربًا مدمرة بن 
والعامل سيقف حابًسا  الطرفن. 

12 من أيار،  أنفاسه بانتظار 
وملا يليه من حروب جديدة بن 

إذا قررت  اإليرانين واإلرسائيلين 
أمريلكا إلغاء معاهدة وقف الربنامج 
النووي اإليراين، واملوقعة بن إيران 

ودول مجلس األمن الخمس الدامئة 
مضاًفلا إليها أملانيا، بتاريخ 2 من 

.2015 نيسان 
إذا تلم هجوم صاروخي إيراين 

كثيف ضلد إرسائيل انطاًقا 
فالرد  السورية،  األرايض  من 
اإلرسائيليل قد يكون كام يف 

2006، هلو تدمر البنية  متوز 
التحتيلة ملناطق مؤيدي إيران 

والنظلام، وهي اليوم ترتكز يف 
السلاحل السوري ويف مدينة 

دمشلق، وهذا لن يؤثر كثرًا عىل 
النظام اإليلراين البعيد عن أرض 

بتهجر  بل سيتسلبب  املعركة، 
السلورين مبئات اآلالف، وسيحرم 

املاين من الاجئن السلورين 
من أنحاء سلوريا األخرى، من 
حالة االسلتقرار النسبي التي 

حظلوا بها يف هذه املناطق، 
والتلي ال تزال إىل اليوم خارج 

دوامة الدمار، فمدينة دمشلق ال 
تزال يف معظمها سلليمة وآهلة 

بالسلورين، ومن املمكن أن 
بعد  للسورين  كجامعة  تسلتمر 

التخلص من نظام األسلد.
أما السلاحل السوري فقد استقبل 

مئات ألوف السورين من املدن 
واملناطق السورية األخرى، ورغم 

موت عرات األلوف من شباب 
الساحل تحت شعار "األسد أو 

نحلرق البلد"، فقد نجت مدنه وقراه 
حتلى اآلن من الدمار، ولكن املرحلة 

املقبللة يف الحرب، إن بدأت، فلن 
ترتك موطئا لإليرانين إال وسلتدمره 

هو ومحيطه، وهذا ما يجعل 
شبيحة األسد عىل محك جديد، 

وهم يدافعون عن الوجود اإليراين 
الذي اسلتجلبه النظام للدفاع عنه، 

األسد. والستمرار عائلة 
املدن األخلرى تدمرت ولحق نصف 

سلكانها بالتهجر القرسي، 
ونُهبت أماكهلم وُقتل أبناؤهم. 
فهل املرحللة املقبلة من الحرب 

سلتلحق املزيد من الدمار يف 
مدينة دمشلق، ويف الساحل 

السلوري، حيث يوجد اإليرانيون 
مسميات  تحت  وميليشلياتهم 
متنوعلة اعتباًرا من املزارات، 

التي زرعوها  والتجمعلات األمنية، 
يف كل بلدة يف السلاحل السوري 

زاوية من دمشق. ويف كل 
السلؤال هو ما موقف الشبيحة 
وأعوان النظام، وهم يرون أن 

مرحلة الحرب املقبلة سلتدمر كل 
ما حافظوا عليه من أجل اسلتمرار 

قوتهم، ومن أجل جعله ركيزة 
الستمرار حكم عائلة األسد؟ وهل 
النظام  سيكون الجواب يف سلوك 

الذي قد يبيع إحداثيات الوجود 
اإليراين ملن يشرتي؟ 

الذي يخلون بلده، لن يتواىن عن 
خيانة إيران، أو غرها، فبشلار 
األسلد املتحالف مع الروس قد 
يبيع أخاه ماهلر املتحالف مع 

اإليرانيلن، كام باع والدهام أخاه 
ورشيكه رفعت األسلد، بتخطيط 
مثانينيات  يف  رويس  وبإرشاف 

املايض.  القرن 
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فريق التحقيقات في عنب بلدي 

اسلتدعاء  املجلدي  غلر  ملن  يكلون  رمبلا 
ومقارنتهلا  عامليلة  تاريخيلة  سليناريوهات 
للمحلللن  مقلربة  أصبحلت  التلي  بسلوريا، 
السياسلين والعسلكرين، لكلن الوضلع يف 
بسليناريو  يذكلر  السلورية  إدللب  محافظلة 
جمهوريلة "عنق الزجاجة" األملانيلة، التي أعلن 

عنهلا قبلل قلرن كاملل.
يف علام 1918 توقفلت الحرب العامليلة األوىل 
مبوجلب معاهد فرسلاي، وتقاسلم املنترصون 
أملانيلا، لكلن جيًبلا محاذيًا لفرنسلا، بقلي دون 
سليطرة، ليعللن سلكانه علن دولة سلميت بل 
"جمهوريلة عنلق الزجاجة" نظرًا إىل شلكلها.

مل يكتلب النجلاح لهلذه الدوللة الفتيلة التلي 
حلورصت من قبلل اللدول املجاورة، وسليطرت 
عليهلا فرنسلا علام 1923، لتعلود إىل أحضان 

األم أملانيلا بعلد عام.
يف سلوريا تتقاسلم الدول التي تدخلت لصالح 
أطلراف النلزاع حصصهلا، لكلن مصلر جيلب 
إدللب املحلاذي لرتكيلا يبقلى ضبابًيلا، وسلط 

فرضيلات مل تحسلم بعد.
شلكلت السليطرة علىل مدينلة إدللب، يف 28 
للنظلام  عسلكرية  رضبلة   ،2015 آذار  ملن 
السلوري، فهي املحافظلة الثانيلة التي تخرج 
علن سليطرته بعلد الرقلة، لتعتلرب أحلد أبرز 

إنجلازات الجناح العسلكري للثورة السلورية، 
للعمليلات  منطلًقلا  تعلد  جغرافيلة  وبقعلة 
العسلكرية تخطلت حاجلز الحلدود اإلداريلة 

للمحافظلة.
اليلوم، تحوللت إدللب إىل محط أنظلار الدول 
املؤثلرة يف املللف السلوري، بعد حسلم ملفي 
الغوطلة الرقيلة وريلف حملص الشلاميل 
لصاللح قلوات األسلد، ال سليام أنهلا الخزان 
بعلد  السلوري،  النظلام  ملعلاريض  األكلرب 
اسلتقبالها اآلالف ملن املدنين والعسلكرين، 
مبوجلب حملات التهجر األخلرة من محيط 

دمشلق. العاصمة 
وتحوللت نشلوة النلرص بخلروج قلوات األسلد 
ملن املحافظلة قبلل ثلاث سلنوات إىل تخلوف 
ملن قبل ثاثلة ماين ملدين، يف ظلل غموض 
التفاهلامت الدوليلة التلي أدرجتها ضملن اتفاق 
"تخفيلف التوتلر"، وما رافقها ملن رصاع داخيل 
بن الفصائل عىل رأسلها "هيئة تحرير الشلام" 

و"جبهلة تحرير سلوريا".
منلذ مطللع 2018 ملرت علىل إدللب تطلورات 
معقدة، تحلاول عنب بلدي رسدها السلتراف 
املرحللة املقبللة التلي تنتظلر املحافظة، سلواء 
بإدراجهلا ضملن دائلرة النفلوذ اللرتيك وهلو 
السليناريو الذي طبق يف ريف حلب الشلاميل، 
أو دخولهلا يف مرحللة جديدة يفرضهلا النظام 

السلوري وملن خلفه روسليا.

وطالت حلوادث االغتيلاالت قيادين 
"الجيلش  للل  تنتملي  فصائلل  يف 
الحر" وفصائل إسلامية، إىل جانب 
منتملن لل "هيئلة تحرير الشلام"، 
وصيادللة  مهجريلن  علن  فضلًا 
وشلخصيات  عمللة  ورصايف 
أن  ورغلم  وناشلطن،  اعتباريلة 
وتلرة العمليلات انخفضلت، ال تزال 
مجهوللة التفاصيلل ومغطلاة بلثام 

منفذيهلا.
"تحريلر  بلن  االقتتلال  وأسلهم 
الشلام" و"جبهلة تحرير سلوريا" 
حركتلي  اندملاج  ملن  )تشلكلت 
أحلرار الشلام ونلور الديلن الزنيك 
يف   ،)2018 شلباط  ملن   18 يف 
زيلادة االنفلات األمنلي، وهلذا ما 
والباحلث  السليايس  املحللل  رآه 
وقلال  عثلامن،  محملود  اللرتيك، 
لعنلب بللدي إن االقتتلال املتسلبب 

األول مللا آللت إليله األملور.

واعتلرب عثلامن أن الفلتلان األمنلي 
برسلالة  "بعلث  السللطة  وغيلاب 
قوية للقلوى الدولية واإلقليمية وكل 
من لله نفوذ يف السلاحة السلورية 
لحسلم الوضلع يف إدللب"، مشلرًا 
إىل أن املحافظلة "تحولت إىل بركان 
خامد قابلل لانفجلار يف أي لحظة 
سليلقي  تفّجلر  حلال  ويف   )...(
وينلذر  حولله  ملا  علىل  بحممله 

بكارثلة إنسلانية".
بلن  البينلي  الخلاف  "ينعكلس 
األطلراف العربيلة يف أسلوأ صلوره 
وفلق  سلوريا"،  يف  اللرصاع  علىل 
الباحلث، الذي قلارب ملا يجري يف 
إدللب مبا شلهدته الغوطلة الرقية 
األساسليان  طرفلاه  اقتتاللن  يف 
"جيش اإلسلام" و"فيلق الرحمن"، 
السلعودية  دولتلا  خلفهلام  وملن 

وقطلر.
عثلامن،  نظلر  وجهلة  وملن 

واالسلتهتار  الرؤيلة  غيلاب  فلإن 
ليسلت  داعملة  لجهلات  والتبعيلة 
سلورية، "عواملل فرضلت وضًعلا 
شلاًذا وحلرصت الجميلع يف عنلق 
الزجاجلة"، مضيًفلا أن "كل جهلة 
تنتملي إىل )تنظيلم القاعلدة(، أيًلا 
كانلت مسلمياتها ومنهلا )تحريلر 
فلخ  يف  لألسلف  وقعلت  الشلام(، 
االسلرتاتيجية اإليرانيلة، التي لطاملا 
إدللب يف سلعي  مّهلدت لشليطنة 

فيهلا". مذابلح  الرتلكاب 
بدوره حّمل املستشلار العسكري يف 
"الجيلش الحلر"، إبراهيلم اإلدلبلي، 
إدللب  يف  االغتيلاالت  مسلؤولية 
مللا قلال إنهلا جهلات ذات مصلحلة 

واحلدة.
وقلال اإلدلبلي لعنلب بللدي إن ثاثة 
أطلراف )تنظيلم الدوللة اإلسلامية 
تحريلر  وهيئلة  األسلد  وقلوات 
إضعلاف  إىل  هدفلت  الشلام(، 

وإىل  املعتدللة،  املعارضلة  وإنهلاك 
يف  السلوري  الشلامل  يعيلش  أن 
حاللة اضطلراب أمنلي، موضًحا أن 
"تحرير الشلام تسلعى للقضاء عىل 
قيادات الفصائلل، والنظام يعمل يف 
اإلطار ذاتله بهدف زعزعة اسلتقرار 

املنطقلة".
بعلد  االغتيلال  عمليلة  انخفضلت 
ماحقلة "الجيلش الحلر" للخايلا 
بالتعلاون ملع بقية الفصائلل، وفق 
املستشلار العسلكري، اللذي تحدث 
علن مسلاعٍ للقضلاء علىل ظاهلرة 

االنفلات األمنلي يف الشلامل.
أن  املحافظلة  أهلايل  بعلض  ورأى 
لخايلا "تنظيلم القاعلدة" وفصيل 
"جند األقلى" دوًرا يف االغتياالت، 
بينام وصفها آخلرون بأنها "عملية 
إقصلاء داخليل" يف إطلار التمهيلد 
ملرحللة جديلدة تختللف مبوجبهلا 

موازيلن القلوى يف املنطقلة.

انفالت أمني دون ضوابط
عصفت موجة من محاوالت وعمليات االغتيال بإدلب، منذ نهاية نيسان 2018، متزامنة مع حوادث قتل 
وخطف لمدنيين رّسخت االنفالت األمني في المحافظة، الذي تال اقتتااًل داخلًيا فرض توتًرا في المنطقة.

عنب بلدي
العدد 324 

األحد 6 أيار 2018

ملف خاص

في عنق الزجاجة.. 

تطورات ترسم 
مالمح إدلب

متابعة  عسكرية  مصادر  قالت 
القتتال الفصائل يف إدلب )بدأ 

يف 20 من شباط 2018(، 
إن حصيللة القتىل من جميع 
700 قتيل  األطراف تجاوزت 

 500 بشكل تقريبي، إىل جانب 
االشتباكات  أصيبوا خال  جريح 

يف كل من ريفي إدلب وحلب 
الغريب.

بلدي  املصادر لعنب  وأضافت 
300 عنرص من  أن أكر من 

الشام" أرستهم "تحرير  "تحرير 
200 عنرص  سوريا"، وقابلهم 

بيلد "الهيئة"، التي قدرت املصادر 
نسلبة خسارتها من القتىل بنحو 

%80 من املجموع الكيل.
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وظهـر التنافـس عـىل رسـم مصـر 
 ،2018 نيسـان  مطلـع  منـذ  إدلـب 
حـني حـّذر املتحـدث باسـم الرئاسـة 
الركيـة، إبراهيـم كالن، خـالل مؤمتر 
تكـرر  أن  مـن  أنقـرة،  يف  صحفـي 
روسـيا وإيـران ما حـدث يف الغوطة 
الرشقيـة، يف ريـف حمص الشـايل 

أو إدلـب.
وتبعـه تهديـدات إيرانيـة عىل لسـان 
عـي أكـرب واليتي، مستشـار املرشـد 
اإليـراين للشـؤون الدوليـة، الذي قال 
خالل حديثـه للتلفزيون الرسـمي يف 
2018، إن الخطـوة  13 مـن نيسـان 
املقبلـة ملا أسـاها "جبهـة املقاومة"، 
منطقـة  "لتحريـر  التوجـه  هـي 
العمليـات  "تلـك  أن  مؤكـًدا  إدلـب"، 

بالنـر". سـتكلل 
حـذرت  التهديـدات،  هـذه  وعقـب 
فرنسـا مـن "خطـر كارثـة جديدة"، 
داعيـة إىل "إقـرار مصـر إدلـب من 
خـالل عمليـة سياسـية تتضمـن نزع 

امليليشـيات". سـالح 
بدورهـا، ثبتـت تركيـا مثـاين نقـاط 
مبوجـب  أقرتهـا   12 أصـل  مـن 
محادثـات أسـتانة، وكانـت آخرها يف 
مدينة مورك، شـايل حـاة واملناطق 
املحيطـة بهـا، مطلـع نيسـان 2018.

وسـبقتها سـبع نقـاط توزعـت عـىل 
عنـدان بريـف حلب الشـايل، وثالث 
الغـريب،  حلـب  ريـف  يف  نقـاط 
جنـويب  العيـس  تلـة  يف  ونقطـة 
املحافظـة، باإلضافـة إىل نقطتني يف 
تـل الطوقان ومحيـط معـرة النعان 

رشقـي إدلـب.
تثبيـت  بخصـوص  التطـورات  آخـر 
وفـد  دخـول  كان  املراقبـة،  نقـاط 
الروسـية  العسـكرية  الرشطـة  مـن 
 3 الخميـس  دايل،  أبـو  قريـة  إىل 
مـن أيـار 2018، وتفـرع منه قسـم 
وآخـر  صهريـج  أم  قريـة  نحـو 
إطـار  يف  سـنجار،  بلـدة  باتجـاه 
مراقبـة  نقـاط  تثبيـت  عـىل  العمـل 
روسـية عـىل سـكة القطـار، بينـا 
تحـدث ناشـطون عن سـحب سـالح 
يف  الدرويـش  أحمـد  ميليشـيات 

دايل". "أبـو 
"الجيـش  يف  العسـكري  املستشـار 
رفـض  اإلدلبـي،  إبراهيـم  الحـر" 
عـىل  التنافـس  بنظريـة  اإلميـان 
خريطـة املنطقـة، وقـال إن خريطـة 
إدلـب وريفهـا رسـمها تثبيـت النقاط 
الركيـة، مضيًفـا "نسـتطيع القول إن 
الثـوار وقـوات  انتهـت بـني  الحـرب 
املنطقـة بشـكل نهـايئ". األسـد يف 

روسـيا  "تلتـزم  اإلدلبـي،  وبحسـب 
مـع إيران والنظـام السـوري مبنطقة 
رشق السـكة بشـكل مبديئ"، متحدثًا 
عن دوريـات متنقلة تركيـة- إيرانية- 
األوتوسـراد  زمـام  متسـك  روسـية، 
الـدويل حلب- دمشـق، عـىل أن متتد 
املنطقـة التـي تخضع للنفـوذ الريك 
إدلـب  بريـف  مـروًرا  جرابلـس  مـن 
الغـريب، ووصواًل إىل نقـاط متركزها 

يف السـاحل.
إدلـب وريـف  املعابـر بـني  وفتحـت 
حلـب الشـايل )الذي يخضـع للنفوذ 
عمليـة  إطـار  يف  فعليًـا،  الـريك( 
أطلقتهـا  التـي  الزيتـون"،  "غصـن 
الوطنـي  "الجيـش  مبشـاركة  أنقـرة 
حايـة  "وحـدات  ضـد  السـوري"، 
عفريـن،  يف  )الكرديـة(  الشـعب" 

املـايض. آذار  يف  وانتهـت 
الباحـث الـريك محمود عثـان، قال 
إن تركيـا عرضت عـىل أمريكا سـابًقا 
حـاًل يقـي بتفكيـك "هيئـة تحرير 
املقاتلـني األجانـب  الشـام" وإخـراج 
لتوزيعهـم عىل  املحليـني  واسـتيعاب 
فصائـل "الجيـش الحـر"، وبالتـايل 
سـحب ذريعـة "املذبحـة" التـي تعد 
لهـا إيـران وامليليشـيات التابعـة لهـا 

يف املنطقـة، وفـق تعبـره.

عقـب أيـام مـن التوصـل إىل اتفـاق 
أنهـى االقتتـال الدائـر بـني "تحريـر 
سـوريا"،  تحريـر  و"جبهـة  الشـام" 
شـكل فصيالن جسًا عسـكريًا جديًدا 
تحـت مسـمى "حلف نرة اإلسـالم"، 
لتنظيـم  تبعتيـه  عـن  الحديـث  ودار 
يف  لـه  جديـد  كفـرع  "القاعـدة"، 
سـوريا، مع بـروز أسـاء إىل الواجهة 
إىل  مبعظمهـا  تنتمـي  لشـخصيات 
التيـار القاعـدي، الـذي انشـق مؤخرًا 

عـن "تحريـر الشـام".
حـراس  "تنظيـم  هـا  الفصيـالن 
الديـن" وفصيـل "أنصـار التوحيـد"، 
وأعلنـا اندماجهـا "من بـاب التعاون 
ديـن  إلقامـة  والتقـوى  الـرب  عـىل 
الله"، بحسـب بيـان للفصيـل الجديد، 
دون تحديـد الهـدف األسـايس لهـا، 
وموقفهـا من التشـكيالت العسـكرية 

التـي تنشـط يف إدلـب.

وبحسـب مـا قالـت مصـادر مطلعـة 
عىل شـؤون الجاعـات الجهادية، نتج 
التشـكيل عـن االقتتـال بـني "تحريـر 
سـوريا" و"الهيئة"، واسـتغله الفصيل 
إدلـب  ريـف  يف  لالنتشـار  الجديـد 
الجنـويب، ووجـد فرصـة يف انشـغال 
الفصائـل ببعضها للـربوز إىل الواجهة 

دون أي عائـق.
مـن  كاًل  الديـن"  "حـراس  يضـم 
جيـش  املالحـم،  "جيـش  مجموعـات 
رسايـا  الباديـة،  جيـش  السـاحل، 
السـاحل، رسية كابل، جنـد الرشيعة"، 
ويقودهـم  األقـى"،  "جنـد  وفلـول 
القيـادي يف "تحرير الشـام" سـابًقا، 

الشـامي". هـام  "أبـو 
 باإلضافـة إىل قيـادات "القاعـدة" يف 
مجلـس الشـورى الـذي يضـم: "أبـو 
جليبيب طوباس، أبـو خديجة األردين، 
سـامي العريـدي، أبو القسـام، أبو عبد 

الرحمـن املـي"، وعدًدا مـن القياديني 
السـابقني يف "جبهـة النـرة" الذين 

رفضوا فـك االرتبـاط بالقاعدة.
"أنصـار  فصيـل  تشـكل  بينـا 
مـن  املـايض،  آذار  يف  التوحيـد"، 
مجموعـات منشـقة عن فصيـل "جند 
األقـى" يف مدينـة رسمـني بإدلـب، 
والتي ينشـط فيهـا إىل جانـب منطقة 

حلـب. بريـف  النـرب 
الباحث السـوري أحمـد أبا زيـد اعترب 
أن "حلف نرة اإلسـالم" ليس فصياًل 
جديـًدا، بقـدر ما هـو تحالـف دفاعي 
من املنشـقني عن "جبهـة النرة" يف 
"حـراس الديـن" و"أنصـار التوحيد" 

األقى(. جنـد  )نواة 
"النـرة" فصيـل  وعندمـا هاجمـت 
يشـارك  مل  األقـى" سـابًقا،  "جنـد 
تيـار القاعـدة يف الدفـاع عنهـم كـا 
اعتقـل مجموعـات مـن زعائـه  أنـه 

فـإن  زيـد،  أبـا  وبحسـب  األردنيـني، 
فصائـل الحلـف سـرد أي هجوم عىل 

أحـد فصائلـه بشـكل فـوري.
وأوضـح لعنب بلـدي أن االتفاق األخر 
و"تحريـر  سـوريا"  "تحريـر  بـني 
األسـباب  أبـرز  مـن  كان  الشـام" 
القاعـدة  تيـار  يتخـوف  إذ  لتشـكيله، 
مـن حملة عسـكرية مشـركة عليه من 

الفصيلـني بدعـم تـريك.
ويعتقـد الفصيـالن )التوحيـد، حراس 
لــ  مشـرك  هـدف  أنهـا  الديـن( 
"تحريـر الشـام" وبقيـة الفصائل يف 
املقبلـة، وبحسـب معلومـات  املرحلـة 
عنـب بلـدي اجتمع قـادة مـن "تحرير 
الشـام" يف تركيـا بعد يوم مـن اتفاق 
وقـف االقتتـال، ودار الحديث عن طلب 
تركيا منهم االسـتعداد للمرحلـة املقبلة 
املتمثلـة باالندمـاج مع بقيـة الفصائل 
الشخصيات  العسـكرية، والقضاء عىل 

واألطـراف التابعـة للتيـار القاعدي.
وبحسـب مـا قالـت مصادر عسـكرية 
انتقـل  اسـمها(،  ذكـر  عـدم  )طلبـت 
القـادة عـرب طائـرات هيلوكوبـر من 
دون  اسـطنبول،  إىل  أنطاكيـا  مطـار 
ورود أي تفاصيـل أخـرى عن االجتاع 

الطرفني. ضـم  الـذي 
الهيكليـة  إعـادة  تركيـا  وتحـاول 
أوىل  وكانـت  للمحافظـة،  العسـكرية 
بوادرهـا تقديـم دعم مايل وعسـكري 
لفصائـل "الجيـش الحـر"، وفصائـل 
الشـام"  "أحـرار  بينهـا  إسـالمية 
و"حركـة نور الديـن الزنـي"، كبديل 

األمريـي. الدعـم  عـن 
"جبهـة  أن  إىل  املصـادر  وأشـارت 
األيـام  يف  تلقـت  سـوريا"  تحريـر 
تركيـا،  مـن  إضافيًـا  دعـًا  املاضيـة 
وبـدأت خطـوات جديـدة مبـا يخـص 

املقاتلـني. وأعـداد  التنظيـم 

"الدول الضامنة" تتنافس على    رسم المصير

"القاعدة" تتحالف بخطوة استباقية

    

تقدمت قوات األسد 
يف مساحات واسعة 

رشقي حامة وإدلب بدعم 
رويس، ووصلت نهاية 
العام املايض إىل مطار 
أبو الظهور العسكري، 

ثم أوقفت عملياتها 
العسكرية يف املنطقة.

محطات إدلب
مرت إدلب، التي تعتبر من أوائل 

المحافظات التي شاركت في الثورة 
السورية، بعدة مراحل:

28 من آذار 2015:
"جيش الفتح"

يعلن السيطرة على مدينة إدلب.

9 من أيلول 2015:
المعارضة تسيطر على مطار أبو الظهور 

العسكري، وتؤكد السيطرة على كامل 
إدلب ريًفا ومدينة.

24 من تشرين األول 2015: 
بداية االنسحابات

من "جيش الفتح" أدت إلى تفككه.

4 من كانون الثاني 2016: 
تشكيل مجلس إداري مدني

في مدينة إدلب

28 كانون الثاني 2017: 
تشكيل "هيئة تحرير الشام"

من خمسة فصائل أبرزها "فتح الشام" )جبهة 
النصرة سابًقا(.

حزيران 2017: 
خالف بين "هيئة تحرير الشام" و"حركة أحرار 

الشام" تحول لمعارك استمرت ألشهر.

15 من أيلول 2017: 
اتفاق بين تركيا وروسيا وإيران على إنشاء 

منطقة "خفض توتر" في محافظة إدلب.

17 أيلول 2017: 
بدء دخول قوات تابعة للجيش التركي

إلى إدلب لتثبيت نقاط مراقبة.

2 من تشرين الثاني 2017: 
تشكيل "حكومة اإلنقاذ"

في الشمال السوري

كانون الثاني 2018: 
تقدم لقوات األسد

في ريف إدلب الشرقي

20 من كانون الثاني 2018: 
قوات األسد تسيطر

على مطار أبو الظهور العسكري

20 من شباط 2018: 
اقتتال داخلي بين "جبهة تحرير سوريا" 

و"هيئة تحرير الشام"

23 من آذار 2015:
"جيش الفتح"، المشكل من عدة فصائل 

تابعة للمعارضة، يعلن عن عملية عسكرية 
في مدينة إدلب لتحريرها.

تخضع المحافظة إلى 
اتفاق "تخفيف التوتر" 
الموقع في "أستانة"، 
العام الماضي، وتدير 

ملف المحافظة الدول 
الضامنة لالتفاق 

)تركيا وروسيا وإيران(. 

)AFP آثار دماء قرب برج الساعة في مدينة ادلب السورية بعد انفجار عبوة ناسفة - شباط 2018 )عمر حاج قدور
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عبـد  النـر"  "جيـش  يف  القيـادي 
مسـتقبل  أن  اعتـرب  املـري  املعـني 
إدلـب "ضبـايب"، باعتبـار أن قـوات 
األسـد عمدت طـوال السـنوات املاضية 
إىل تهجـر جميـع املناطـق السـورية 
إىل املحافظة، ما يضعهـا أمام إمكانية 

بـدء عمـل عسـكري عليهـا أيًضا.

وقـال لعنـب بلـدي إن املطلـوب مـن 
فصائـل املعارضـة العاملـة يف إدلـب 
لصـد أي هجـوم لقـوات األسـد "رص 
العسـكري"،  العمل  الصفوف وتوحيد 
تهجـر  مـن  الغايـة  عـن  متسـائاًل 
األعـداد الكبـرة مـن املدنيـني إليهـا.

بينـا اسـتبعد العقيـد يف "الجيـش 
أن يكـون  الحـر"، مصطفـى بكـور، 
سـيناريو إدلب مشـابًها لبقية املناطق 
املهجـرة، واعتقد أنها سـتبقى كا هي 

عـىل املـدى القريب.
وبوجهـة نظـره "ليـس مـن مصلحة 
الـدول الفاعلـة يف سـوريا وخاصـة 
الغـرب أن تنتهـي الثـورة السـورية أو 
يسـقط النظـام، لذلـك سـتبقى إدلب 
منطقـة تجميـع للثوار ملا بعـد االنتهاء 

مـن بقيـة املناطق".
الفصائـل  اندمـاج  احتاليـة  وعـن 
اعتـرب  واحـد،  العسـكرية يف جسـم 
بكـور أنـه أمـر غـر ممكـن، بسـبب 
الداعمـة  الجهـات  مصالـح  تضـارب 
وتضـارب مصالـح القـادة والخالفات 
العميقـة بـني الفصائـل ذات التوجـه 
اإلسـالمي وبعـض فصائـل "الجيـش 

الحـر".
لتجنيـب املحافظـة "املصر األسـود"، 
أوضـح القيـادي العسـكري أنـه مـن 
املمكـن وضـع إدلـب تحـت الوصايـة 
الفصائـل  عـىل  والضغـط  الركيـة، 
التنسـيق  تضمـن  صيغـة  إليجـاد 
إمكانيـة  غيـاب  ظـل  يف  املشـرك 

التوحـد.
وأشـار إىل أن خريطة إدلب العسكرية 
قـد يطـرأ عليهـا بعـض التعديـل مبا 
الروسـية-  االتفاقيـات  مـع  يتوافـق 
الركيـة املعلنـة وغـر املعلنـة، ومـا 
تـرسب مؤخـرًا عـن انسـحاب قـوات 
األسـد مـن مواقـع رشق سـكة القطار 
ميكـن أن يكـون الخطـوة األوىل يف 
إعـادة رسـم خريطـة إدلـب الجديدة.

النقيـب يف "جيـش العـزة"، محمود 
أبـو عبد اللـه، اعترب أن مسـتقبل إدلب 

سـيكون ضمن دائـرة النفـوذ الريك، 
يف  املراقبـة  نقـاط  اسـتكال  بعـد 
ريفـي حـاة الغـريب وإدلـب الغريب 

والسـاحل.
إدلـب  يف  تركيـا  سـتقوم  وبرأيـه 
"درع  ملناطـق  مشـابهة  بعمليـات 
و"غصـن  حلـب،  شـايل  الفـرات" 
الزيتـون" يف عفرين، عـىل أن تكون 
ضمـن صيغة تتناسـب مـع الفصائل 

املنطقـة. يف  العاملـة  العسـكرية 
أمـا ما يشـاع من تهديدات عـن اقتحام 
إدلب، تصـور القيادي أنهـا لن تتعدى 
مرحلـة "الحـرب النفسـية"، إلضعاف 
النفوس وكـرس إرادة القتال للفصائل، 
عليـه  متفـق  "األمـر  أن  إىل  مشـرًا 
دوليًـا، وخاصـة بني روسـيا وتركيا".

هيثـم  العـزة"،  "جيـش  يف  العقيـد 
مختلفـة  رؤيـة  طـرح  خطـاب، 
بقولـه إن عمليـة "غصـن الزيتـون" 
يف عفريـن أحدثـت تغيـرًا جذريًـا 
وشـكلت  السـوري،  الشـال  يف 
قطعـة واحـدة بـدًءا من ريـف حلب 
الشـايل إىل إدلـب، مـا ينعكس عىل 
تصـورات املرحلـة التي تنتظـر إدلب 

إليهـا. الدخـول 
أن  بلـدي  لعنـب  القيـادي  وأضـاف 
مسـتقبل الشـال ميكن أن يصب يف 
دائرة واحـدة باتجاه حلول سياسـية 
وخاصـة  خارجـي  تأثـر  ضمـن 
سـتكون  والتـي  تركيـا،  قبـل  مـن 
العنارص  لتوحيـد  األسـايس  الالعـب 

والفصائـل بشـكل عـام.

"الدول الضامنة" تتنافس على    رسم المصير

العسكر: مستقبل ضبابي رهن األتراك والروس

    

لكـن واشـنطن مل تسـتجب للطـرف 
الـريك رغـم الوعـود املتكـررة التي 
أن  الباحـث  واعتـرب  أنقـرة،  تلقتهـا 
املنطقـة  كـون  يف  يكمـن  السـبب 
تركيـا،  دعـا  "مـا  نفوذهـم،  خـارج 
وخاصـة بعد بـدء محادثات أسـتانة، 
للتنسـيق مـع الـروس والتخفيف من 

التدخـل املدمـر يف إدلـب". 

وتسـتمر عمليـات إقناع الـروس من 
قبل تركيـا برورة تفكيـك "تحرير 
الشـام"، ورأى عثان أن ذلك "أحدث 
رشًخـا داخـل الهيئـة التـي يتزعمها 

أبو محمـد الجوالين، وينـاور بدوره 
يف الوقت املناسـب، لكنـه يعطي يف 
كل مـرة الذريعـة للقـوى الخارجيـة 

املنطقة". يف  للبطـش 
يبقـى مفتوًحـا دون  إدلـب  مصـر 
حسـم، يف حـال اسـتمرت "تحرير 
الشـام" مبـا هـي عليه اليـوم، وفق 
رؤيـة الباحـث الـريك، ولفـت إىل 
روسـيا  عـىل  تضغـط  "إيـران  أن 
أن  مؤكـًدا  إدلـب"،  معركـة  لفتـح 
خياليًـا  ليـس  السـيناريو  "هـذا 
ومعطياتـه  محتمـل  أمـر  بـل 
قامئـة طاملـا بقـي تنظيـم القاعـدة 
وطاملـا عجـزت الـدول الفاعلـة يف 

 . " تصفيتـه
حتـى اليـوم تنجـح تركيـا يف نزع 
عـىل  األمـور  لكـن  الفتنـة،  فتيـل 
اتخـاذ  يتـم  مل  مـا  هاويـة  شـفا 
خطـوات مناسـبة، كـا رأى عثان، 
حقيقيـة"  "مخاطـر  عـن  وتحـدث 
تفتـح الباب أمـام التدخـل اإليراين 
املنطقة، عىل رأسـها  والـرويس يف 
الداخـي والرشذمـة بني  "االقتتـال 
الجيش  تأسـيس  وفشـل  الفصائـل، 
الفصائـل  رفـض  مـع  الوطنـي، 
هـو  والـذي  إطـاره،  يف  الذوبـان 

الحـل". مفتـاح 

رقم صعب..
الحل بيد "تحرير الشام"

لعـل أبرز مـا مر عـىل إدلب منـذ مطلع 
2018 التطـور الـذي طـال ملـف بلديت 
كفريـا والفوعـة، والـذي برز مـن جديد 
باتفـاق قى بخـروج مقاتـي "تحرير 
الرمـوك جنـويب  الشـام" مـن مخيـم 
دمشـق، مقابل خـروج 1500 من أهايل 
النظـام  سـيطرة  مناطـق  إىل  البلدتـني 

السوري.
وحافظـت كفريـا والفوعـة طـوال ثالث 
سـنوات عـىل حدودها العسـكرية داخل 
إدلـب، رغم الرسـانة العسـكرية الكبرة 
التـي تحيـط بهـا، مـا جعـل منهـا رقًا 
املحافظـة، ليحسـم  صعبًـا يف معادلـة 
مصرهـا، يف 30 مـن نيسـان 2018، 
بعـد تنفيـذ البنود األخرة التفـاق "املدن 
وقطـر  إيـران  رعتـه  الـذي  الخمـس" 

بشـكل رسي.
اليـوم،  حتـى  غامضـة  االتفـاق  بنـود 
ويعتـرب مـن أبـرز الصفقـات الشـائكة 
خاصـًة  السـورية،  الثـورة  تاريـخ  يف 
مـن  مناطقهـم  مـن  اآلالف  هجـر  أنـه 
خمـس مدن سـورية )مضايـا، الزبداين، 
الفوعـة(،  كفريـا،  دمشـق،  جنـويب 
وقطـر،  إيـران  مـن  كل  فيـه  ودخلـت 
أبـرز الدول الالعبـة يف امللف السـوري، 
بهـدف خفي خـارج الحـدود السـورية، 
مـن  قطريـني  مختطفـني  خـروج  هـو 
العـراق كانـوا محتجزيـن لـدى "حـزب 

اللـه العراقـي" مقابـل مبالـغ ماليـة.
عمليـات  مختلـف  يف  إيـران  وأرصت 
التفـاوض السياسـية الخاصة بسـوريا 
عـىل إقحـام كفريـا والفوعـة، وهددت 
مـن  عسـكري  هجـوم  أي  بـأن  مـراًرا 
البلدتني  قبـل فصائـل املعارضـة عـىل 
مناطـق  عـىل  ماثـاًل  ردهـا  سـيكون 
جعلهـا  مـا  العارضـة،  سـيطرة 
األسـد  قـوات  تسـتخدمها  "شـاعة" 
لقصـف  لهـا  املسـاندة  وامليليشـيات 
تطلقـه  صـاروخ  كل  فمقابـل  إدلـب، 
املعارضـة عـىل البلدتـني، كانـت هناك 
غـارات جويـة تـرب املدينـة وريفها 

القريـب.
ابتعـدت البلدتـان منـذ فـرض الحصـار 
عليهـا عـن اهتـام النظـام السـوري، 
لصالـح إيـران و"حـزب اللـه" اللبناين، 
اللذيـن تصدرا املشـهد يف تـداول األمور 
املتعلقـة بهـا، خاصة يف اتفـاق "املدن 

. " لخمس ا
ويف آخـر التريحـات اإليرانيـة، قال 
اإليـراين،  الخارجيـة  وزيـر  معـاون 
ملـف  إن  أنصـاري،  جابـري  حسـني 
البلدتـني هو مـن أولويات إيـران خالل 
امللـف  حـول  السياسـية  مباحثاتهـا 
السـوري، معربًـا عـن أسـفه لتأثر هذا 
الداخليـة  املعـادالت  بتعقيـدات  امللـف 

لسـوريا. والدوليـة  واإلقليميـة 

ومـا يؤكـد عـىل ذلـك، حديـث "هيئـة 
تحريـر الشـام" بعد إقـرار االتفـاق عن 
مـع  مبـارش  بشـكل  يتـم  التواصـل  أن 
الجانـب اإليـراين حـول البلدتـني، بعيًدا 

عـن النظـام السـوري.
"امليليشـيات  إن  "الهيئـة"  وقالـت 
اإليرانيـة اتبعـت أسـلوب الضغـط عىل 
أرسهـم  بغيـة  الرمـوك  مخيـم  أهـايل 
والتفـاوض عليهـم إلخراج كامل سـكان 
وكفريـا"،  الفوعـة  بلـديت  ومقاتـي 
مضيفًة "بعـد رفضنا القاطـع للخضوع 
لهـذه الضغـوط ومـع اسـتمرار الحملة 
الرشسـة عـىل املخيـم دون تقـدم يُذكر، 
اإليـراين  العـدو  مـع  التفـاق  توصلنـا 
التواصـل  بعـده  وتـم  رشوط،  ضمـن 
مـع بقيـة الفصائـل ووضعهـم بصورة 

األمـر".
وال ميكـن فصـل ملـف بلـديت كفريـا 
إدلـب،  مسـتقبل  عـن  والفوعـة 
فالتهديـدات اإليرانيـة التـي تكررت يف 
املحافظـة  لدخـول  املاضيـة  السـنوات 
املحادثـات  ضمـن  مسـتمرة  تـزال  ال 
الـرويس  الجانبـني  مـع  السياسـية 
عـن  اإلعـالن  أن  خاصـة  والـريك، 
االتفـاق جـاء بعـد أيـام مـن اجتـاع 
)روسـيا،  الضامنـة  الـدول  لرؤسـاء 
إيـران، تركيـا(، الـذي أكـد عىل مسـار 
أسـتانة كحل رئيـيس للملف السـوري.

الروس واإليرانيون 
يتذرعون لبدء 

عمليات باتجاه 
المحافظة بأنها "بؤرة 

للنصرة واإلرهاب".

من الممكن وضع 
إدلب تحت الوصاية 

التركية، والضغط 
على الفصائل إليجاد 

صيغة تضمن التنسيق 
المشترك في ظل 

غياب إمكانية التوحد

دالالت وملؤرشات عسلكرية واقتصادية 
لكشلف  كافيلة  تكلن  مل  واجتامعيلة 
الغملوض علن املسلتقبل اللذي تنتظلره 
اللذي  الغملوض  ذللك  إدللب،  محافظلة 
السلورين وخفلض  آراء  انعكلس علىل 
اللذي  املصلر  حلول  توقعاتهلم  سلقف 
إخلاء  بعلد  خاصلة  املنطقلة،  تنتظلره 

والفوعلة. كفريلا 
يف اسلتطاع لللرأي أجرتله عنلب بلدي 
علىل موقعهلا اإللكرتوين حلول مصر 
محافظلة إدللب، تجللت حرة الشلارع 
توزعلت  حلن  بوضلوح  السلوري 
السلوري  النظلام  سليطرة  بلن  اآلراء 
أو  اللرتيك  النفلوذ  فلرض  أو  عليهلا 
وذللك  الداخليلة،  الفلوىض  اسلتمرار 

"برأيلك،  سلؤال  علن  اإلجابلة  ضملن 
ملاذا ينتظلر إدللب بعلد إخلاء كفريلا 

والفوعلة؟".
وعددهلم  رأيهلم،  املسلتطلع  ملن   39%
السلوري  النظلام  أن  توقعلوا  أللف، 
سيبسلط سليطرته عىل محافظلة إدلب، 
فيلام رأى %38 منهم أن تركيا سلتفرض 
اسلتكاماًل  املنطقلة  علىل  نفوذهلا 
أملا  السلوري،  الشلامل  يف  لعملياتهلا 
فقاللوا  باالسلتطاع  املشلاركن  بقيلة 
اقتتلال  إدللب، ملن  الفلوىض داخلل  إن 
بنسلبة  وذللك  ستسلتمر،  واغتيلاالت، 

املشلاركن. ملن   23%

مصير إدلب
يعكس انقسام الشارع السوري

برأيك، ماذا ينتظر إدلب بعد إخالء كفريا والفوعة؟

فرض النفوذ التركي  39%

تحرك عسكري للنظام السوري

استمرار الفوضى

38%

23%

تختلف وجهات نظر القادة العسكريين على األرض، والذين رغم ارتباطهم 
بأجندات دولية، قادرون على تغيير مسار العمليات العسكرية سواء لصالحهم 

أو ضدهم إن كانت العمليات غير محسوبة.
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رون.. مصير المدنيين على المحك نازحون ومهجَّ
في وقت تسود فيه المخاوف من تحرك عسكري قد يطال محافظة إدلب، 

يتجلى بوضوح قلق المنظمات األممية والمنظمات الحقوقية الدولية على 
مصير ما يقارب ثالثة ماليين نسمة من سكان إدلب، بينهم نازحون ومهجرون 

قسًرا يتوزعون على مخيمات عدة ومراكز إيواء حضنتها المحافظة.

يف محيلط إدللب، عملد النظام 
تثبيلت  إىل  مؤخلًرا،  السلوري، 
الحلدود ملع املعارضلة، مقابل 
تدخلل  ملعابلر  املجلال  إفسلاح 
وغذائيلات  بضائلع  عربهلا 
تخضلع  ال  أساسلية  وملواد 
للتفتيش، وال ألي ملن القوانن 
الجمركيلة املعملول فيهلا بلن 
اللدول، وإمنلا تخضلع لقوانن 
حواجلز قلوات األسلد وفصائل 
املعارضلة، بعلد تحييدهلا علن 
العمليلات العسلكرية الكلربى، 
والتفاهلم عليهلا "ضمنًيا" بن 

الجانبلن.
إدللب  ربطلت  معابلر  ثاثلة   
النظلام، هي  مبناطق سليطرة 
يف  دايل"  "أبلو  قريلة  معلرب 
ريلف حامة الشلاميل الرقي، 
عشلائر  لسليطرة  والخاضعلة 
مواليلة للنظلام برئاسلة عضو 
أحمد  الشليخ  الشلعب،  مجلس 
وصفهلا  وميكلن  درويلش، 
ممللوءة  حلرة"  "منطقلة  بلل 
منهلا  تسلتفيد  بالبضائلع 
القلوى علىل األرض،  مختللف 
إضافلة إىل معلرب يف حلفايلا 
حلامة  غلرب  شلامل  الواقعلة 
الخاضعة  بللدة محلردة  مقابل 

للنظلام، ومعرب قلعلة املضيق.
علرب  اسلتمرت  املعابلر  هلذه 
دون  الطرفلن  بلن  تفاهلم 
وجلود قلرارات رسلمية، لكلن 
امللايض،  نيسلان  ملن   18 يف 
"الوطلن"  صحيفلة  نقللت 
املقربلة ملن النظام علن اآلمر 
الجمركيلة،  للضابطلة  العلام 
العميلد آصلف عللوش، تأكيده 
الجمركيلة  الضابطلة  إعلادة 
ملراقبلة  إدللب،  ملحافظتلي 
نقلل الحبلوب وضبلط منافلذ 
املناطلق  وإىل  ملن  املهربلن 
يف  عليهلا  يسليطر  التلي 

. سلوريا
وقال عللوش إنه يتلم التحضر 
لعلودة ضابطة إدللب الجمركية 
خلال املرحللة املقبللة، ويتوزع 
عملهلا ضملن مناطلق أبرزهلا 
عملر،  وأبلو  الظهلور  أبلو 
التلي  املنافلذ  كخطلوة لضبلط 
إلدخلال  املهربلون  يسلتخدمها 

بضائلع وملواد مهربلة.
اإلعلان علن علودة الضابطلة 
الجمركية قد يكلون مقدمة إىل 
تحلول هلذه املعابلر إىل نقلاط 
حلدود سياسلية تفصلل إدللب 

وريفهلا علن بقية سلوريا.

معابر اقتصادية
قد ترسم الحدود

حتـى مطلـع العـام الحـايل، أحصت 
لتنسـيق  املتحـدة  األمـم  منظمـة 
الشـؤون اإلنسـانية )OCHA( وجود 
محافظـة  يف  نسـمة  مليـون   2.65
نـازح  مليـون   1.16 بينهـم  إدلـب، 
داخليًـا، بعضهـم نزحوا تحـت وطأة 
طالـت  التـي  العسـكرية  العمليـات 
عليـه  أرغمـوا  وآخـرون  مناطقهـم، 
التـي  التسـوية  اتفاقيـات  مبوجـب 
فرضـت عليهـم التهجـر القرسي إىل 

إدلـب.
ويف تقريـر نرشته األمـم املتحدة، يف 
كانـون الثـاين املـايض، حـذرت فيه 
مـن نـزوح مـا يزيـد عـىل 200 ألف 
شـخص يف الفـرة بـني 15 كانـون 
الثـاين  كانـون  و16   2017 األول 
عائلـة   6700 إىل  باإلضافـة   ،2018
تشـهد  التـي  املناطـق  مـن  نزحـت 
الجنـويب  إدلـب  ريـف  يف  نزاعـات 
وشـال رشقـي حـاة وريـف حلـب 
الجنـويب، إىل املناطـق األكـرث أمانًـا 
يف قـرى ومدن إدلـب، وإىل مخيات 

املحافظـة.
ناقـوس  األمميـة  األرقـام  ودقـت 
الخطـر حـني حـذرت األمـم املتحـدة 
مـن تدهـور وضـع مـا ال يقـل عـن 
يف  يعيشـون  سـوري  مليـون   1.73
املنطقة الواقعة شـال غريب سـوريا 
)إدلـب(، وصنفتهم عـىل أنهم بحاجة 

الفوريـة. اإلنسـانية  للمسـاعدات 
ونوهـت املنظمة األمميـة إىل صعوبة 
إىل  اإلغاثـة  منظـات  وصـول 
املحتاجـني يف إدلـب، داعيـة أطـراف 

النزاع إىل تسـهيل وصول املسـاعدات 
اإلنسـانية لهـم.

وبحسـب مراسـلة عنـب بلـدي فـإن 
عدًدا مـن النازحني افرشـوا الطرقات 
يف مدينـة إدلب بسـبب نـدرة املنازل 
الفارغـة وعـدم قدرتهـم عـىل دفـع 
ارتفاًعـا  شـهدت  التـي  اإليجـارات 
موجـة  عقـب  املدينـة  يف  ملحوظًـا 
النـزوح، فيـا افـرش آخـرون خياًما 
بلـغ إيجـار األرض التـي تبنـى عليها 

دوالر.  100

وجهة إجبارية للمهّجرين قسًرا
باتفاقيـات  يعـرف  مـا  ضمـن 
"املصالحـة" التـي رعتها روسـيا بني 
املسـلحة،  واملعارضـة  األسـد  نظـام 
والتـي بـات عنوانها ترحيـل املقاتلني 
أنفسـهم  املدنيـون  وجـد  وذويهـم، 
مجربيـن عـىل الخـروج مـن مدنهـم 
وبلداتهـم بعد سـنوات مـن الحصار، 
قوافـل  مـع  الخـروج  أن  ليجـدوا 
املهجريـن أفضـل الحلـول املوجـودة 
تجنبًـا للمالحقـات األمنيـة والتضييق 

املعيـي.
القدميـة  حمـص  مدينـة  وشـهدت 
أول اتفـاق مـن هـذا النـوع، يف أيار 
إىل  أهاليهـا  خـرج  حـني   ،2014
ريـف حمص الشـايل وإدلـب، تلتها 
داريـا يف آب 2016، ثـم بلـدات عدة 
يف ريـف دمشـق، يف ترشيـن األول 
مدينـة  إىل  أهاليهـا  توجـه   ،2016

إدلـب.
ودخلـت أحياء حلـب الرشقيـة ضمن 

اتفاقيـات "إخـالء املـدن"، يف كانون 
األول 2016، كـا شـهد عـام 2017 
تهجـر أهايل حـي الوعـر الحمي، 
"املـدن  اتفاقيـات  إىل  باإلضافـة 

الخمـس".
أمـا الغوطة الرشقيـة ومناطق جنويب 
دمشـق، فأبرمت آخر تلـك االتفاقيات، 
حـني وصل أكرث مـن 47 ألـف مدين 
وعسـكري مـن دمشـق وريفهـا يف 
األيـام املاضية إىل الشـال السـوري، 
مبوجـب اتفاقيـات خـروج فرضتهـا 

روسـيا والنظام السـوري.
وأثـارت هـذه االتفاقيات الـرأي العام 
منظـات  اعتـربت  حـني  الـدويل، 
حقوقيـة دوليـة أن تهجـر املدنيـني 
القـرسي "جرائـم ضـد اإلنسـانية".

الدوليـة  العفـو  منظمـة  وقالـت 
)أمنسـتي( يف تقريـر صـدر نهايـة 
اعتـاد  "تزايـَد  املـايض  العـام 
الحكومـة السـورية عـىل االتفاقـات 
اسـراتيجياتها  كإحـدى  املحليـة 
األساسـية الراميـة إىل إرغام املعارضة 

االستسـالم". عـىل 
وحلفاءهـا  "الحكومـة  أن  وأضافـت 
أنهـا  عـىل  االتفاقيـات  هـذه  تقـدم 
جهـود للمصالحـة، أمـا واقـع األمر، 
فهـو أنهـا تـأيت بعـد حصـار مطول 

غـر مـرشوع وعمليـات قصـف".
وأكـدت املنظمـة أن هـذه االتفاقيـات ال 
تـؤدي إىل تهجـر املقاتلـني فحسـب، 
بـل إىل تهجـر جاعـي للمدنيـني عرب 
الباصات الخـراء التي أصبحـت "رمزًا 

للهزميـة والتجريـد من املمتلـكات".

الحلدود  ملن  بالقلرب  ينتلر 
يزيلد علىل  ملا  الرتكيلة  السلورية- 
200 مخيلم للنازحلن، يسلكن فيها 

نلازح. أللف   800 قرابلة 

مخيم أطمة
إدللب  ريلف  أطملة يف  يقلع مخيلم 
السلورية  الحلدود  علىل  الشلاميل 
الرتكيلة، ويبللغ علدد النازحلن فيه 
نهايلة  نلازح حتلى  أللف   100 نحلو 

.2017 علام 

مخيم الكرامة
يقلع تجملع مخيلم الكرامة شلاميل 
تجملع  أكلرب  ثلاين  ويعتلرب  إدللب، 

الحلدود الرتكيلة، تأسلس بداية  عىل 
أكلر  التجملع  ويضلم   ،2013 علام 
64 مخيلاًم تجلاوز علدد األفراد  ملن 

60 أللف نلازح. يف كل مخيلم 

مخيم دركوش 
يقلع مخيلم دركلوش شلاميل إدلب، 
ويقطلن فيله ملا يزيلد علىل 60 ألف 

ح ز نا

طفالن يلعبان بعد وصولهما من عربين إلى قلعة المضيق غربي حماة – 25 آذار 2018 )عنب بلدي(

أشهر مخيمات
إدلب

أطمة
100
الكرامةألف نازح

100
ألف نازح

دركوش
100
ألف نازح
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وأصـدر رئيـس النظـام، بشـار األسـد، 
القانـون “رقـم 1”، يف18  مـن كانـون 
الثـاين املـايض، الـذي حـدد مبوجبـه 
حرمـي النبع “املبـارش وغـر املبارش”، 
إضافـة إىل تحديـد حرمي النفـق املايئ 
املـار بتلك القـرى والواصل إىل دمشـق.

المرسوم الرئاسي لـ “حرم نبع الفيجة”
يُنشـأ حـول مركز  القانون،  وبحسـب 
الفيجـة َحَرمـان )مبـارش، غـر  نبـع 
مبـارش(، ورغـم أن القانـون مل يحدد 
أبعـاد الحرمـني بدقة، جرفـت حكومة 
نصـف  دائـرة  السـوري  النظـام 
النبع  أمتـار من محيـط   210 قطرهـا 
أن  عـىل  ارتـكاز،  نقطـة  باعتبـاره 
املبـارش  الحـرم  حـدود  تنزيـل  يتـم 
وغـر املبـارش عـىل الواقع بواسـطة 

ثابتـة. عالمـات 
كـا ينشـأ عىل طـول نفقـي جـر املياه 
الفيجـة  نبـع  مـن  والجديـد(  )القديـم 
ويحـدد  أيًضـا،  حرمـان  دمشـق  إىل 
عرض الحـرم املبـارش لنفقي جـر املياه 
مبسـافة عـرشة أمتـار، وفًقـا للمخطط 
املرفـق املعـد مـن قبـل الرشكـة العامـة 
للدراسـات واالستشـارات الفنية، ويحدد 
عـرض الحـرم غـر املبـارش لنفقي جر 
طـرف  لـكل  مـرًا   20 مبسـافة  امليـاه 
مـن النفـق اعتبـاًرا مـن محـور النفـق 

متضمًنـا الحـرم.
ونص القانـون عىل اسـتمالك العقارات 
وأجـزاء العقـارات الواقعة ضمـن الحرم 
املرفقـة  املخططـات  وفـق  املبـارش، 
معـادل  تعويـض  ووفـق  بالقانـون، 

للملكيـة. الحقيقيـة  للقيمـة 

أعمال “محظورة”
ووفـق القانـون الجديد، يسـمح للقرى 
القامئـة يف الحـرم غـر املبـارش لنبع 
الفيجـة ونفقـي جـر امليـاه مـن نبـع 
بأعـال  القيـام  دمشـق  إىل  الفيجـة 
محـددة، هي مارسـة الزراعـة البعلية 
أو مخصبـات  اسـتعال مبيـدات  دون 
املـوايش  وتربيـة  تراكمـي،  أثـر  ذات 
بطريقـة الرعي الحاليـة، باإلضافة إىل 

ترميـم املسـاكن القامئـة فقـط. 
السـابقة  األحـكام  مخالفـو  ويعاقـب 
إىل سـنة،  أشـهر  مـن سـتة  بالحبـس 
وغرامـة قدرهـا 500 ألف لرة سـورية.

الحـرم  يف  مطلًقـا،  منًعـا  مينـع  كـا 
املبـارش لنبع الفيجـة ونفقي جـر املياه، 
القيـام بـأي مـن األعـال التاليـة، حفر 
اآلبـار وردم الحفـر ونقـل األحجـار أو 
األتربـة أو الرمـال وإحـداث مقالـع لها.

ومينـع بنـاء أي مـن املنشـآت السـكنية 
أو الصناعيـة أو التجارية أو السـياحية، 
وإقامـة الطرق وتعبيدهـا، باإلضافة إىل 
إقامـة أي متديـدات أو خزانات مها كان 

الغـرض من اسـتعالها. 

بسيمة تخسر ثلثي مساحتها.. وعين 
الفيجة تخسر ثقلها

رئيـس املجلـس املحـي السـابق لقـرى 
وادي بـردى، سـامل نـر اللـه، اعتـرب 
أن القانـون جائـر بحـق السـكان كونه 
يؤدي إىل اسـتمالك مسـاحات واسـعة 

ممتلكاتهم. مـن 
وميتـد النفـق املـايئ القديـم يف قريـة 
كيلومـر  قدرهـا  مسـافة  إىل  بسـيمة 
واحـد، وهـذا يعنـي أن مسـاحة 2000 
كيلومـر مربـع تعتـرب ضمـن حرمـي 
يف  والقديـم”  “الجديـد  املـايئ  النفـق 
قرية بسـيمة، وهذه مسـاحة مسـتملكة.

إضافـة إىل وجـود حـرم لسـكة القطار 
وحـرم للنهـر، لتضـاف تلك املسـاحات 
وبالتـايل  املـايئ،  النفـق  حرمـي  إىل 
فخسـارة قريـة بسـيمة لوحدهـا تبلـغ 
حـرم  لصالـح  القريـة  مسـاحة  ثلثـي 
النفـق املـايئ والنهـر وسـكة القطـار، 

بحسـب نـر اللـه.
نصـف  الفيجـة  عـني  خـرست  بينـا 
مسـاحتها لصالـح حـرم النبـع، وهـذه 
املنطقـة تعتـرب األكـرث كثافـة سـكانية 
وتوجـد فيها معظم املنشـآت السـياحية 
ضمنهـا  ومـن  واإلداريـة،  والحيويـة 

للقريـة. الرئيـيس  السـوق 
عـني  سـكان  مـن  ع”،  أحمـد  “أبـو 
الفيجـة، يقول لعنـب بلدي “كنـت أملك 
مطعـًا يف القريـة عىل ضفـاف بردى، 
أن  الوحيـد، قبـل  وكان مصـدر رزقـي 
يدمـر جـراء الحملـة العسـكرية، ويزال 
بعـد الحملـة بحجة حـرم النبـع املبارش 

املـايئ”. واألمن 
وأكـد خسـارته ملنزلـه ومنـازل أخواتـه 
يتـم  مل  حـني  يف  األسـباب،  لـذات 
تعويضـه ماليًـا حتـى اآلن ومل يعرف ما 
هـي إجـراءات التعويـض والقيمـة التي 

األرض. بهـا  سـتقّدر 
منـع “أبو أحمـد” من العـودة إىل أرضه 
وحتى إىل ركام منزلـه ومطعمه، ويقول 
“أنـا اآلن مهّجر يف ضواحـي العاصمة، 
وأتكلـف شـهريًا مبالـغ كبـرة إليجـار 
املنـزل واملصاريـف الشـهرية. خـرست 
تعويضـات،  وال  سـبب  بـال  يشء  كل 
وتحولـت منازلنـا وأحياؤنـا اىل مناطق 

للنبع”. عسـكرية ومنشـأة 
بسـيمة  قريـة  مـن  ن”،  “مصطفـى 
املجـاورة، قـال لعنـب بلـدي إن حـرم 
النفـق املـايئ ميـر فـوق أرضـه التـي 

دومنـات. عـدة  تبلـغ 

“تهّجرنـا منـذ سـنة ونصـف وخرسنـا 
شـقاء السـنني، ليـأيت املرسـوم الجديد 
ويقـي عـىل مـا تبقـى لنـا مـن أمل 
بالعـودة”، أضاف مصطفـى، مقلاًل من 

إمكانيـة العـودة إىل قريتـه.

السكان ممنوعون من العودة
فصائـل  لسـيطرة  خضعـت  املنطقـة 
املعارضـة لعدة سـنوات، قبـل تعرضها 
مبسـاندة  األسـد  قـوات  مـن  لهجمـة 
الطـران الـرويس، يف 25 مـن كانـون 
األول 2016، إذ اسـتهل النظـام حملتـه 
الحـريب  بالطـران  مكثـف  بقصـف 
واملروحـي، وتركـز القصف عـىل قريتي 
عني الفيجة وبسـيمة دون سـابق إنذار، 
رغـم إدراج املنطقة يف اتفـاق “تخفيف 

التوتـر” يف أسـتانة.
ودمرت منشـأة النبـع واملراكـز الحيوية 
واإلداريـة يف عني الفيجة خـالل الحملة 
املنطقـة  مقسـم  ومنهـا  العسـكرية، 
والبلديـة والناحيـة والنفـوس واملراكـز 
الطبيـة، قبـل التوصـل إىل اتفـاق مـع 
الفصائـل بالخروج اىل شـال سـوريا، 
يف 31 مـن كانون الثـاين 2017، ليعلن 
النظـام سـيطرته الكاملة عـىل املنطقة.

وعقـب انتهـاء الحملة العسـكرية منعت 
حواجـز النظام السـوري أهايل بسـيمة 

وعـني الفيجة مـن العـودة إىل املنطقة، 
رغم الوعـود السـابقة يف االتفاق.

رئيـس املجلـس املحـي السـابق لقـرى 
قـال  اللـه،  نـر  سـامل  بـردى،  وادي 
لعنـب بلـدي إنـه عقـب انتهـاء الحملة 
العسـكرية وخـروج فصائـل املعارضـة 
النظـام  أغلـق  السـوري،  الشـال  إىل 
مداخـل قريتـي بسـيمة وعـني الفيجـة 
تلـك  معتـربًا  السـكان،  دخـول  ومنـع 

عسـكرية”. “منطقـة  القـرى 

وأشـار نراللـه إىل أن أحـد الضبـاط 
طالبـوا  عندمـا  بسـيمة،  لسـكان  قـال 
أغراضهـم  بعـض  عـىل  بالحصـول 
“خرستـم  القريـة،  مـن  الشـخصية 
الحـرب، وهـذه القريـة مبا فيهـا تعترب 
غنائـم حـرب لنـا وال حـق ألحـد بهـا”.

املنطقـة  أهـايل  مـن  وبحسـب شـهود 
لعنـب بلـدي فـإن الطـران اسـتهدف 
بشـكل مبـارش نبع عـني الفيجـة خالل 
األيـام األوىل مـن الحملـة، مـا أدى إىل 
قطـع امليـاه عـن كامـل مدينة دمشـق، 
األمـر الـذي أدى إىل “أزمـة مائية” يف 
العاصمـة، عـاىن خاللهـا السـكان مـن 

أزمـة ميـاه لقرابة شـهر.
واسـتهدف النبـع بشـكل مبـارش خالل 
الحملة العسـكرية من الطـران الحريب، 

وفـق مصـادر متقاطعـة لعنـب بلـدي، 
التـي  املبـادرات  عرقلـة  مـع  بالتزامـن 
تقدمـت بهـا فصائـل املنطقـة للجلوس 
عـىل طاولـة التفـاوض والتوصـل إىل 
حـل، يف حـني ركـزت الرواية الرسـمية 
عىل أن فصائـل املعارضة هي املسـؤولة 

عـن األزمـة املائية.

أهمية المنشآت السياحية ألهالي 
المنطقة

وعـني  بسـيمة  قريتـي  يعتمـد سـكان 
الفيجـة عـىل املنشـآت السـياحية مـن 
مقاصـف ومطاعم ومنتزهات، الشـتهار 
رئيـيس،  بشـكل  بالسـياحة  املنطقـة 
إضافـة ألسـواق تجاريـة عىل مسـتوى 
القـرى، يعتمـد أصحابهـا عـىل رزقهم 

اليومـي مـن خاللهـا.
مـن  بـردى  وادي  منطقـة  وتعتـرب 
دمشـق  يف  السـياحية  املناطـق  أهـم 
يف  املصايـف  أهـم  وأحـد  وريفهـا 
يتخللهـا  بطبيعـة  وتتسـم  املنطقـة، 
عـني  وتعتـرب  الشـهر،  بـردى  نهـر 
للسـياح،  األهـم  املقصـد  الفيجـة 
80 مطعًا عىل  وتحتـوي مـا يقـارب 
ضفـاف النهـر وحـول النبـع، وتعترب 
مـن  ضخمـة  منشـآت  املطاعـم  هـذه 

املاديـة. والتكلفـة  املسـاحة  حيـث 

اقتصاد

مرسوم يستملك “حرم” النهر 

سكان وادي بردى يخسرون اقتصادهم
بعد عام ونصف على تهجير أهالي قريتي عين الفيجة وبسيمة في وادي بردى، خسر األهالي أمالكهم على حرم نهر بردى، الذي يعد المصدر 

الرئيسي لمياه العاصمة دمشق، بموجب قوانين رسمية بدأت حكومة النظام السوري بتطبيقها على األرض.

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

 يورو   مبيع 536 شراء 531 دوالر أمريكي  مبيع 517 شراء 515

الغاز  2650 )للجرة(المازوت  180الذهب 18  14.042الذهب 21  16.500 األرز )ك(  500السكر )ك(  250البنزين  225

  ليرة تركية  مبيع 109 شراء 108 دوالر أمريكي  مبيع 442 شراء 439

مركز النبع

نفق جر المياه

420 متر

الحرم المباشر

الحرم غير المباشر

خريطة تظهر  مساحات االستمالك وفق القانون الجديد لحرمي عين الفيجة )عنب بلدي(

قرية عين الفيجة يظهر فيها منشأة النبع - 2015  )ناشطون( 
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سوريون صاروا "أتراك جدد".. 
العسكرية بانتظارهم

القضية لم تعد 
ادعاءات كاذبة

ظاهرة 
تغيير 

األسماء
تزداد في 

سوريا

"في أثناء دخولي محطة المترو في تركيا، أوقفتني الشرطة وأعطيتهم هويتي 
التركية، فتبين لهم أني متخلف عن الجيش ووّقعت إثر ذلك على تعهد بتسوية 
وضعي ومراجعة شعبة التجنيد"، هذا ما حصل مع يوسف موفق )21 عاًما(، 

في شباط الماضي، بعد أن حصل على الجنسية التركية في آب 2017.

عنب بلدي - صبا الكاتب  

وقـال يوسـف لعنـب بلـدي إنـه مل يكن 
يعلـم بتفاصيـل الخدمة العسـكرية قبل 
ذلـك، حتى عنـد إجـراء معامـالت دائرة 
إجـراءات  إلمتـام  النفـوس  أو  الهجـرة 

 . لجنسية ا
ال يعنـي حصـول األجنبـي عىل جنسـية 
بلـد مـا حصولـه عـىل حقـوق املواطنة 
فيهـا فقـط، فالجنسـية تلزمـه بقوانـني 
أقرانـه  مثـل  مثلـه  البلـد،  وواجبـات 
مـن مواطنـي البلـد األصليـني، مبـا يف 
اإللزاميـة،  العسـكرية  الخدمـة  ذلـك 
وهـو مـا حصـل مـع سـوريني حصلوا 
عـىل الجنسـية الركيـة وهـم دون سـن 

الخدمـة.

لوائح وتعليمات إدارية تخص السوريين
يعمـل موفـق، الـذي وصـل إىل تركيـا 
عـىل  الحاصـل  سـنوات،  خمـس  قبـل 
محلًفـا،  مرجـًا  الركيـة،  الجنسـية 
لشـعبة  مراجعتـه  لـدى  فوجـئ  وقـد 
التجنيـد أنـه "متخلـف" عـن الجيـش 
مـدة شـهر وعـرشة أيـام، وعليـه دفع 

غرامـة.
وصـل إنذار الغرامـة بعد أيـام إىل منزل 
موفـق، وكان بقيمـة 150 لـرة تركيـة، 
وبسـبب عملـه الحـايل فضـل التأجيـل 
اإلداري، املسـموح وفًقـا للقانـون، مـدة 

سـنتني، وأتـم إجراءاتـه القانونيـة.
املحامـي بسـام الفـوال أوضـح لعنـب 
تنـذر  التجنيـد  شـعبة  أن  بلـدي 
الخدمـة  عليـه  تجـب  الـذي  الشـخص 
تبليـغ يصـل  عـن طريـق  العسـكرية، 
بعدهـا  ويحاسـب  إقامتـه،  مـكان  إىل 
ويغـرم يف حـال تخلفـه عـن مراجعـة 
الشـعبة وتسـوية وضعـه، كـا ميكـن 
وضعـه  معرفـة  تـريك  شـخص  ألي 
البوابـة  دخـول  خـالل  مـن  كامـاًل 

."EDEVLET" اإللكرونيـة 
الجـدد"  "األتـراك  يخـص  مـا  أمـا 
فأوضـح املحامـي عـدم وجـود قوانـني 
رصيحـة يف تركيـا بخصـوص خدمتهم 
العسـكرية، إذ يعاملـون معاملـة األتراك 
لوائـح  توافـر  مـع  الخصـوص،  بهـذا 
وتعليـات إداريـة تفيـد بأن كل سـوري 
دخـل البـالد قبـل سـن 21 ملـزم بـأداء 
توقيـت  عـن  النظـر  بغـض  الخدمـة، 

الركيـة. األرايض  دخولـه 
بعـض  يف  الخدمـة  أن  اعتبـار  وعـىل 
البـالد تبدأ بسـن 18 عاًما، مثل سـوريا، 
فيعفـى مـن خدم يف بلـده مـن تكرارها 
يف تركيـا، بـرشط وجـود وثيقـة تثبـت 

. لك ذ

حاالت اإلعفاء والبدل 
مـا  الحـايل  الـريك  القانـون  وألغـى 
العسـكرية،  عـن  "البـدل"  بــ  يعـرف 

والـذي يدفع مبوجبـه املتقـدم مبلًغا من 
املـال مقابـل إعفائـه.

الفـوال مـن خـالل متابعاتـه،  وأشـار 
قوانـني  فـرة تصـدر  كل  أنـه يف  إىل 
تتيـح لفئـة معينـة يشـرطها القانـون 
دفع البـدل، كالطـالب يف سـن معينة، 
الصحـف  يف  جـدل  حاليًـا  ويـدور 
مثـل  صـدور  احتـال  حـول  الركيـة 
هـذه القرارات بعـد االنتخابـات املقررة 

املقبـل.  حزيـران  يف 
خـالل وجود موفـق يف شـعبة التجنيد، 
سـأل املوظفـني عـن إجـراءات اإلعفـاء، 
وأخـربوه بالحـق القانوين الذي يشـمل 
"إمكانيـة إعفـاء مـن يريـد مـن الخدمة 
يف حـال سـافر خـارج تركيا مـدة ثالث 
أو إذن  إقامـة لـه،  سـنوات، مـع توفـر 
عمـل، يحـق لـه بعدهـا التقـدم بطلبـه 

للسـفارة الركيـة يف ذلك البلـد، مع دفع 
مبلـغ قـدره ألف يـورو".

للطالب استثناء خاص
أمـا الطـالب السـوريون فتـرسي عليهم 
القوانـني التـي تطبـق عىل األتـراك، من 
إمكانيـة تأجيـل العسـكرية إىل مـا بعد 
التخـرج، وأكد أحـد املوظفـني ملوفق، أن 
مـدة الخدمـة تقلـص يف حـال تقديـم 
شـهادته الجامعية إىل النصف أي لسـتة 

أشـهر، ويدخـل بعدهـا كمجنـد عادي.
بالدخـول  الجامعـي  رغبـة  حـال  ويف 
برتبـة يف الجيـش، فتطبـق عليـه املـدة 
القانونيـة كاملـة )12 شـهرًا( مـع راتب 

يخصـص لـه.
سـوريا  يف  حروبًـا  تركيـا  وتخـوض 
إىل  موفـق  دفـع  مـا  حدودهـا،  وعـىل 

عنب بلدي - حال إبراهيم 

مل يخـر أحـد منـا اسـمه، وكثـرًا مـا 
نسـأل شـخًصا إن كان يحـب اسـمه، 
فيكـون جوابـه أن والديه اختارا االسـم 
وهـو تكيـف معـه ووجـده بعـد فرة 
مالمئًـا لـه، ويكـون هـذا من قبيـل ما 
يسـمى يف علـم النفـس "التأقلـم"، ما 
يخلـق املواءمـة بـني اإلنسـان واسـمه 

الـذي ولـد به. 
كليـة  يف  طالبـة  كانـت  "ريـري" 
الحقـوق يف جامعـة دمشـق، جميلـة 
طريقـة  وتـدل  طويـل،  شـعر  ذات 
املوضـة"  "ع  أنهـا  عـىل  لباسـها 
وخاصة مـن بنطال الجينـز "املمزق" 
لـؤي  تحـدث  هكـذا  ترتديـه.  الـذي 
عـن فتـاة أحالمه التـي كانـت إحدى 
زميالتـه، والتي كان ال يخفـي إعجابه 

 . بها
اسـمها  عـرف  عندمـا  لـؤي  ولكـن 
الحقيقـي شـعر بالصدمـة، عـىل حـد 
قولـه لعنـب بلـدي، ويـروي الصدفـة 
التـي جعلتـه يغـر رأيـه بالتقـرب من 
ريـري، فيقـول "كان يوم إعـالن نتائج 
امتحـان إحـدى املـواد، وصادفتها عند 
لوحـة النتائـج، وكانت صدمتـي كبرة 
عـىل  سـبابتها  تضـع  رأيتهـا  عندمـا 
أسـاء تبـدأ بحـرف الخـاء، ثـم عـىل 
اسـم )خريـة( ثـم تتصـل بصديقتها 
وتخربهـا عـن عالمتهـا، ما أكـد يل أن 

هـذا هـو اسـمها الحقيقـي". 

الولد على اسم جده.. 
أحياًنا ينقلب وبااًل 

يف املجتمعـات العربيـة هنـاك ُعرف مل 
يركـه النـاس، مهـا اختلفـت درجات 
تسـمية  وهـي  واطالعهـم،  ثقافتهـم 
االبـن األكـرب عىل اسـم جده، بـل وزاد 
آخـرون بتسـمية البنـت الكـربى عـىل 

جدتها.  اسـم 
املتدينـون يعتـربون ذلـك جـزًءا مـن 
بـر الوالديـن، بينـا يعده آخـرون، من 
الطبقـة األقـرب إىل االنفتـاح، من قبيل 
العـرف العائـي، والتعبـر عـن محبة 

الوالدين. 
وال شـك أن هـذا العـرف يعتـرب مصدر 
سـعادة للجديـن، رغم أنهـا يف بعض 
األحيـان يطلبـان عـىل اسـتحياء مـن 
ولدهـا األكـرب عـدم تسـمية ابنـه أو 
بنتـه باسـمها ألن أسـاءها قدميـة. 
الطاّمـة عندمـا يتبـارى األوالد يف بـر 
البكـر  أوالدهـم  فيسـمون  والديهـا 
جميًعـا عـىل اسـم جدهـم، مـا يجعل 
أبنـاء العمـوم يحملـون نفـس االسـم 
والنسـبة، مع اختـالف اسـم األب واألم 

 . فقط
بحيـاة  يـودي  أن  كاد  التنافـس  هـذا 
بـني  يسـافر  أن  اعتـاد  الـذي  أحمـد، 
ولكنـه  للتجـارة،  والريـاض  دمشـق 
دوريـة  أوقفتـه  الرحـالت  إحـدى  يف 
لوجـود  دمشـق  مطـار  يف  الجـارك 
تعميـم باسـمه ألحـد األفـرع األمنيـة، 
األمـر الـذي أودى به يف السـجن ألكرث 

مـن أربعـة أشـهر.
مل ترك عائلـة أحمد بابًـا إال طرقته من 
أعضـاء مجلس الشـعب، إىل أشـخاص 
مقربـني مـن النظـام، ودفعـوا مبالـغ 
طائلـة، لـي يتـم التثبـت أنـه ليـس 

املوضـوع  وأن  املطلـوب  الشـخص 
بينـه وبـني  أسـاء" فقـط،  "تشـابه 
ابـن عمـه الـذي يحمـل نفـس االسـم 

والنسـبة. 
ويضيـف أحمـد، "فـور خروجـي من 
املعتقل سـارعت بتوكيل محـام لتغير 
ماجـد  إىل  أحمـد  مـن  األول،  اسـمي 
لتأكـدي بعـدم وجـود هـذا االسـم يف 

 . " ئلتنا عا

تغيير األسماء ازداد خارج سوريا
أو  االسـم  تغيـر  دعـوى  أن  رغـم 
تصحيحـه تقـوم عـىل أسـاس "خطأ 
أمني السـجل املدين"، لكـن من يرفعها 
يكـون متأكـًدا مـن أن أمني السـجل مل 
إمكانيـة  أساًسـا  توجـد  وال  يخطـئ 

للخطـأ.
ويقـول املحامـي إبراهيـم من دمشـق، 
الكامـل  اسـمه  عـىل  تحّفـظ  الـذي 
تغيـر  "دعـاوى  إن  أمنيـة،  ألسـباب 
االسـم والعمر ليـس لها نـص قانوين، 
وإمنـا تنضـوي تحت دعـاوى تصحيح 
وثائـق أو بيانـات السـجل املـدين، فال 
يوجـد يف القانـون السـوري نص عىل 
أحقيـة الشـخص بتغير اسـمه، وإمنا 
تعتمـد الدعوى عىل شـهادة شـاهدين 
)يشـرط أن يكونـا أمتا 18 مـن العمر 
أن  املدعـي(  والدة  عـن  األقـل  عـىل 
اسـمه مل يكـن عىل سـبيل املثـال )عبد 

العزيـز( وإمنـا )تيـم(".
ويحكـم القـايض بناء عىل شـهادتها 
بتغيـر االسـم، ويكـون أمني السـجل 
إذ يعلـم  املـدين طرفًـا شـكليًا فيهـا، 
القـايض غالبًـا أن هذه الشـهادة كاذبة 
ولكنـه مـن بـاب التيسـر ال يتمسـك 
املحامـي  قالـه  مـا  عـىل  بتكذيبهـا، 

إبراهيـم لعنـب بلـدي.
العـدل  وزارة  إحصائيـات  وتشـر 
دعـاوى  عـدد  ازديـاد  إىل  السـورية 
الصلـح  محاكـم  يف  األسـاء  تغيـر 

أول حالة تغير اسم بناء 
عىل تعديل الجنس 

شهدت محكمة األحوال 
املدنية يف دمشق، يف 

شباط املايض، أول حالة 
موافقة عىل تحول جني 

من أنثى إىل ذكر، وتبًعا 
لذلك تغير اسم الشخص 

من بتول إىل أحمد. 
وعزت املحكمة وقتها 

صدور هذا القرار ألسباب 
طبية وفيزيولوجية، 

واعترب هذا القرار األول من 
نوعه يف سوريا.

قانون الخدمة في تركيا
الحاصل  السلوري  يطبق علىل 
الرتكيلة  الجنسلية  علىل 
القانلون رقلم 6586/12، الذي 
ملن   15 بتاريلخ  تعديلله  تلم 
كانلون الثلاين 2014، وينلص 
تلريك  شلخص  "كل  أن  علىل 
سليتم  النفلوس،  يف  مسلجل 
طلبه ألداء الخدمة العسلكرية، 
 ،21 اللل  سلن  إمتامله  عنلد 
كلام   ،"40 اللل  عملر  وحتلى 
خّفلض مبوجبله ملدة التجنيد 
12 شلهًرا، بعلد أن كانلت  إىل 

15 شلهًرا. قبلل ذللك 
ويشلر القانلون إىل أنه ميكن 
متديد فلرتة الخدمة إىل خمس 
تقتضيله  مللا  وفًقلا  سلنوات، 
الدفاع،  الحاجة وتحلدده وزارة 
وملن املمكلن أيًضلا يف حاالت 
يسلتدعى  أن  العلام  النفلر 
للخدملة املؤجل لهلا، رغم عدم 

انتهلاء ملدة تأجيله. 
كلام ال يعفلى الوحيلد لعائلته 
)دون إخلوة ذكلور( وعليه أداء 
الخدملة، أملا من لديله تقارير 
الخدملة  ملن  متنعله  صحيلة 

للقانون. وفًقلا  فيسلتثنى 
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الخدمـة  مـكان  عـن  أيًضـا  االستفسـار 
"أال  الشـعبة  يف  وأخـربوه  العسـكرية، 
أحـد مـن املجنديـن العاديني يرسـل إىل 

النـار". خطـوط 
لكـن املحامي، ومـن خالل حـاالت لجأت 
وجـود  عـدم  إىل  أشـار  الستشـارته، 
نصـوص رصيحـة تلـزم بذلـك، ويعـود 
وال  الفـرز،  عمليـة  إىل  الخدمـة  مـكان 

ميكـن الجـزم بـه.
ذهـاب  قبـل  احتفـاالت  األتـراك  ويقيـم 
ويعتربونـه  العسـكرية  إىل  أبنائهـم 
رجـاًل بعـد أدائهـا، لكـن موفـق لجأ إىل 
تركيـا بعـد حـرب بعـرثت أوراق حياتـه 
"أمـر  حديثـه  ويختـم  ومخططاتهـا، 
صعـب جـًدا، بعـد قطيعـة عـن الحيـاة 
أن  الـراع،  بسـبب  والعمـل  والدراسـة 
التجنيـد". عـرب  أخـرى  قطيعـة  تأتيـك 

املـدين، وهـي املختصة بالنظـر يف هذه 
الدعـاوى، باإلضافـة إىل تغيـر املواليـد 
الخدمـة  أداء  مـن  التهـرب  أجـل  مـن 
اإللزاميـة، أو ألغـراض أمنيـة أخرى عىل 
حـد تعبـر الناطـق باسـم الـوزارة، مـا 
دعـا إىل فرض قيـود صارمة عـىل قبول 
وحرهـا  الدعـاوى،  مـن  النـوع  هـذا 
والتـي  القصـوى،  الـرورة  بحـاالت 
يـرك أمـر تقديرها للقـايض، األمر الذي 
خفض نسـبة هـذه الدعـاوى إىل 90%. 
لكـن السـبب يف انخفاض نسـبة دعاوى 
تغيـر االسـم، رمبـا ال يكـون يف القيود 
الصارمـة بـل بانخفاض عدد السـوريني 
السـبع  السـنوات  فخـالل  الداخـل،  يف 
مـن  السـوريني  نصـف  هّجـر  األخـرة 
منازلهـم، وغـادر البلـد أكرث من خمسـة 
األمـم  أرقـام  بحسـب  الجـئ،  ماليـني 

املتحـدة.
الركيبـة  يف  االضطـراب  هـذا  ويعـود 
والقمـع  الحـرب  وطـأة  إىل  السـكانية 
التجنيـد  شـبح  إىل  إضافـة  األمنـي، 
يطـارد  الـذي  واالحتياطـي  اإلجبـاري 

لشـباب. ا
السـوريني  عنـد  االسـم  تغيـر  ظاهـرة 
ظهـرت جليـة مـرة أخـرى ولكـن خارج 
سـوريا، إذ لجـأ البعض لتغير أسـائهم 
لسـنوات،  بهـا  وعرفـوا  ولـدوا  التـي 
أحيانًـا برضاهـم وأحيانًـا رغـًا عنهـم 
لظـروف فرضتهـا عليهـم البلـدان التـي 

لجـؤوا إليهـا. 
"بيـان"، امرأة سـورية وصلـت إىل تركيا 

مـرور  وبعـد  وأطفالهـا،  زوجهـا  مـع 
سـنوات عـىل وجودهـا يف تركيـا، منحت 
الجنسـية، ولكنهـا عندمـا قدمـت وثائقها 
وجـده  اسـمها  املوظـف  وقـرأ  الثبوتيـة 
مبعنـى "امـرأة" باللغـة الركيـة، وليـس 
مـن املألـوف أن يناديهـا أحد بهذا االسـم، 
فقـرر املوظف أن مـن األفضـل أن تغيره 
باسـم آخر مستسـاغ لدى األتراك، فسـمت 
مـا  وهـذا  )ورد(  "تشيشـيك"  نفسـها 

به.  سـجلت 
تقـول بيـان إنهـا هنـا كانـت مخـرة أن 
تغر اسـمها أو أن ترفـض، ولكن املوظف 
نصحهـا أن مـن األفضـل لهـا أن تغـره، 
اسـمها  تسـتعمل  تـزال  ال  ذلـك  ومـع 
األصي، ألنهـا معروفة به بـني صديقاتها 

وحتـى أوالدهـا. 
مل يكن الحال مشـابًها بالنسـبة لـ "براء"، 
الـذي أرغمـه املوظـف عـىل تغير اسـمه 
إىل "بـاران"، ألنـه يف الركيـة ال ميكـن 

لفـظ االسـم بطريقـة صحيحة. 

أسماء تحمل انتماًء دينًيا
السـوريني  أمـام  العائـق  كان  تركيـا  يف 
اللغـة فقـط، وأحيانًا الرغبـة يف االندماج، 
لكـن مـن لجـؤوا إىل بلـدان أوروبيـة أو 
الواليـات املتحـدة وكانـوا يحملون أسـاء 
دينية اضطروا لتغير أسـائهم ليكتسـبوا 
أسـاء ليـس بالـرورة غربيـة ولكنهـا 
عـىل األقل ال تعرضهم ملارسـات عنرية 

مـن قبل بعـض سـكان تلـك البالد.
وهـو مـا ظهر مـع حالـة املمثل السـوري 

جهـاد عبـدو، الـذي اعتمد اسـم "جاي"، 
بعدما وصـل إىل الواليات املتحدة وشـارك 

يف أفـالم هوليوود.
طلب جهـاد اللجوء السـيايس يف الواليات 
أنجلـوس،  لـوس  يف  وأقـام  املتحـدة، 
ويقـول "التقيـت بكثـر من األشـخاص، 
كانـوا يصابون بالصدمة حـني يعرفون أن 
اسـمي جهاد"، وذلك بسـبب ارتباط كلمة 
"جهـاد" باملجموعات اإلسـالمية املتطرفة.

الصحافـة  لوكالـة  املمثـل  ويضيـف 
املسـيحيني  أن  يعرفـون  "ال  الفرنسـية 
يسـمون جهـاد، وأين حملـت هـذا االسـم 
تيمًنـا مبحـام مسـيحي مـن دمشـق كان 

لعائلتـي". صديًقـا 

للحماية واالندماج
أحمـد  النفـيس  االختصـايص  ويقـول 
شـيخاين لعنـب بلـدي، "يلجـأ البعـض 
أنفسـهم،  لحايـة  أسـائهم  لتغيـر 
وخاصـة إذا كانـوا يحملـون أسـاء مثـل 
أحمـد ومحمـد وجهـاد، ألنهـا تعتـرب من 
األسـاء الخطـرة يف الـدول الغربيـة".

التـي  الضغـوط  إىل  شـيخاين  ويلمـح 
أال  املمكـن  بالالجئـني فــ "مـن  تحيـط 
يتعرضـوا للتمييـز فقـط، بـل إىل العنف 

واإليـذاء".
ويضيـف أن هناك آخريـن يرغبون بتغير 
أسـائهم "متاشـيًا مع العر، ورغبة يف 
الشـعور باالنتاء أكـرث للمجتمع الجديد"، 
وهـو مـا يتوافـق مـع كثـر مـن الحاالت 

التـي اطلعـت عليها عنـب بلدي.

جنود أتراك وسوريون معارضون بعد السيطرة على عفرين )رويترز(

حقائق عن السوريين األتراك
السلورين  علدد  يبللغ 
الجنسلية  علىل  الحاصللن 
آذار  حتلى  ألًفلا   55 الرتكيلة 
لجنلة  تقريلر  بحسلب   ،2018
الربمللان  يف  اإلنسلان  حقلوق 
أن  املتوقلع  وملن  اللرتيك، 
ألًفلا.  120 يصلل عددهلم إىل 

الذيلن  الشلباب  علدد  ويبللغ 
-19 بلن  أعامرهلم  تلرتاوح 

ألًفلا و412   584 24 يف تركيلا 
سلوريًا، وفًقا إلحصائيلة دائرة 

الحلايل. أيلار  يف  الهجلرة 

السلورين يف  ويرتكلز معظم 
مدينلة اسلطنبول بواقلع 557 

سلوريًا. و573  ألًفا 
وأكلد الرئيلس اللرتيك، يف أيار 
سلتواصل  تركيلا  أن  الحلايل، 
الرتكيلة  الجنسلية  منلح 
للسلورين يك تتيح لهم العمل 
بشلكل قانلوين، و"ستسلتفيد 
املتنوعلة  خرباتهلم  ملن 
يوجلد  إذ  تجنيسلهم،  بعلد 
واملهندسلون  األطبلاء  بينهلم 
مجلاالت  يف  ومختصلون 
تعبلره. بحسلب  متعلددة"، 

منصور العمري 

"املجتمـع  تعبـر  اسـتخدام  شـاع 
السياسـية  النقاشـات  املـدين" يف 
واالقتصاديـة يف الثانينيات، عندما 
بـدأ بالتشـكل مـن خـالل حـركات 
غـر تابعـة للدولة تتحـدى األنظمة 
وسـط  يف  خاصـة  االسـتبدادية، 
ورشق أوروبـا وأمريـكا الالتينيـة.

يغطي نشـاط املجتمع املـدين نطاقًا 
واسـًعا يشـكل فضـاًء عاًمـا بـني 
العاديـة،  الدولـة والسـوق واألرسة 
إذ ميكـن لناشـطي املجتمـع املدين 
والتحـرك  محـددة  قضايـا  نقـاش 
من أجلهـا، وقـد ميثلـون تكوينات 
وفئـات ورشائح اجتاعيـة مختلفة.

ميكـن أن يشـمل ذلـك أي نشـاط 
جاعي طوعـي يجتمع فيـه الناس 
لتحقيـق تغيـر يف قضيـة معينة، 
باسـتثناء األحـزاب السياسـية التي 
إىل  التعاريـف  بعـض  تضمهـا 
املجتمع املـدين إن مل تكن مشـاركة 
بعـض  وتسـتثنيها  الحكومـة،  يف 
بـكل  ولكـن  األخـرى،  التعاريـف 
عـىل  التعريفـات  تجمـع  األحـوال 
البعـد السـيايس للمجتمـع املدين.

وفًقـا للبنـك الـدويل يشـر تعبر 
مجموعـة  إىل  املـدين  املجتمـع 
واسـعة مـن املنظـات: املجموعات 
األهليـة، املنظـات غـر الحكومية، 
مجموعـات  العاليـة،  النقابـات 
املنظـات  األصليـني،  السـكان 
الجمعيـات  والدينيـة،  الخريـة 

املؤسسـات. املهنيـة، 
فتعـرف  املتحـدة،  األمـم  أمـا 
أنـه  عـىل  املـدين"  "املجتمـع 
قطاعـات  مـن  الثالـث  القطـاع 
وقطـاع  الحكومـة  مـع  املجتمـع 
األعـال. ويتكـون قطـاع املجتمع 
املتحـدة  األمـم  حسـب  املـدين 
املـدين  املجتمـع  منظـات  مـن 

الحكوميـة. غـر  واملنظـات 
أيًضـا  املـدين  املجتمـع  يشـمل 
الدينيـة،  الضغـط  جاعـات 
املنتديـات  يضـم  عـام،  وبشـكل 
والشـبابية،  والثقافيـة  االجتاعيـة 
والطالبيـة،  النسـوية  والحـركات 
والهيئـات الحرفيـة واملراكز البحثية 
ومراكـز الدراسـات غـر الحكومية 
واملؤسسـات الدينية غـر الخاضعة 
التجـارة  وغـرف  الدولـة،  لسـلطة 
والصناعـة والنقابـات واالتحـادات 

وغرهـا. 

وظائف المجتمع المدني
يشـارك املجتمـع املـدين يف الدفاع 
ورغباتـه،  الشـعب  حقـوق  عـن 
مبـا يف ذلـك، عىل سـبيل املثـال ال 
الحـر، الحقوق الصحيـة والبيئية 
املجتمـع  يـؤدي  واالقتصاديـة.  
املـدين واجبـات مهمـة يف ضبـط 
الدميقراطيـات، لذلك لديه  وتـوازن 
القـدرة عـىل التأثر عـىل الحكومة 
املجتمعـات  املسـؤولية.  وتحميلهـا 
املدنية الحـرة والنشـطة هي مؤرش 
عـىل دميقراطية تشـاركية سـليمة. 
عندمـا يتـم تعبئـة املجتمـع املدين 
الذي يطلـق عليـه أحيانًـا "القطاع 
الثالـث" )بعـد قطاعـي الحكومـة 
والتجـارة(، يكتسـب القـدرة عـىل 
صنـاع  ترفـات  يف  التأثـر 
السياسـة املنتخبني وقطاع األعال. 
مع ذلـك، ال ميكن ملنظـات املجتمع 

املـدين العمل بفاعلية كبـرة، إال يف 
األماكـن التـي تضمن حريـة الكالم 
يف  الوضـع  بعكـس  والتجمـع، 
أغلب دول الرشق األوسـط وشـال 

إفريقيـا، ومنها سـوريا.
املـدين  املجتمـع  طبيعـة  تتطـور 
ووظائفـه، اسـتجابة للتطـورات أو 
التغـرات الكـربى أو حتـى األكـرث 
دقـة داخـل املجتمعـات، وباختالف 
أهـداف  تختلـف  الحكـم  أنظمـة 
ووظائـف املجتمـع املـدين وهويته 

العامـة. 
قـد يكون مـن أهم وظائفـه حمالت 
املجتمعـات  يف  اإلنسـان  حقـوق 
القمعيـة، بينـا يركز عىل تحسـني 
ومسـتويات  والتعليـم  الصحـة 
املتقدمـة  الـدول  يف  املعيشـة 

والناميـة.
أمـا يف الدول التـي تشـهد حروبًا، 
للحـرب  املتغـرة  الطبيعـة  تجـرب 
العمـل  عـىل  املـدين  املجتمـع 
الـدول  يف  عنـه  مختلـف  بشـكل 
املسـتقرة. أكرث من يتحمـل تكاليف 
هـم  مثـاًل،  سـوريا  يف  الـراع 
غـر  املدنيـون  العاديـون.  النـاس 
الرئيسـية  األهـداف  هـم  املقاتلـني 
سـوريا،  يف  األسـد  بشـار  لنظـام 
مـا  جميـع  عـن  قانونًـا  املسـؤول 
يجـري عـىل أرايض الدولـة التـي 
يحكمهـا ويدعـي السـيادة عليهـا. 
لكنه يسـتهدف الحواضن الشـعبية 
املدنيـة ملعارضيه بالحصـار والقتل 
وتدمر املنـازل والتهجر واالعتقال 
جاعـات  تقـوم  كـا  والتعذيـب. 
وداعـش  النـرة  مثـل  أخـرى 
وغرها بارتكاب جرائم واسـتهداف 

غـر قانـوين. 
الوفيـات بـني املدنيني هـي الغالبية 
الضحايـا.  جميـع  مـن  العظمـى 
واملجـازر  القـرسي  التهجـر 
واألطفـال  النسـاء  واسـتهداف 
والصحفيـني والعاملـني يف املجال 
األطفـال  واختطـاف  الصحـي، 
لتجنيدهـم، وتدمـر املـدن واألبنية 
واملستشـفيات،  واملـدارس  املدنيـة 
االقتصـادي  واالنهيـار  والبيئـة، 
يخلـق هـوة عميقـة يف املجتمـع، 
املـرارة  مـن  كارثيـة  وموروثـات 
هـي  هـذه  واالنقسـام.  والخـوف 
بعض األسـباب التي تجعل األطراف 
الفاعلـة يف املجتمـع املدين تشـعر 
بأنهـا مضطـرة السـتخدام طاقتها 
للعنـف،  بدائـل  إليجـاد  وإبداعهـا 
وإلنهـاء الحـروب ومنعها مـن البدء 
أو التكـرار، ال التنـازل املرحي الذي 
من شـأنه تعميـق الهـوة املجتمعية 
أكـرث مـا هـي عليـه، والتكيف مع 
القتـل والظلم بـداًل مـن مناهضته. 

من أهم خصائص املجتمع املدين:
االسـتقاللية عـن الحكومـة، فيجب 
ومنظاتـه  مؤسسـاته  تتمتـع  أن 
عـن سـلطة  باسـتقاللية حقيقيـة 
الحكومة سـواء يف النواحـي املالية 
أو اإلداريـة أو التنظيمية، وأن يكون 
لديها هامـش من الحريـة ال تتدخل 

فيه. الحكومـة 
إىل  السـعي  عـدم  إىل  باإلضافـة 
تحقيـق الربـح املايل املقصـود، أي 
ال  املـدين  املجتمـع  مؤسسـات  إن 
تقـوم عـىل أسـاس تجـاري غايته 
الربـح كـا هـو الحـال يف قطـاع 

الخـاص. القطـاع  أو  األعـال 

المجتمع المدني.. تعريفه ومهامه
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ما الذي تعرفه عن دواء

كلوبيدوغريل

 ،Pedovex بيدوفكـس   ،Plavix بالفيكـس 
 ،Clovex كلوفكـس   ،Clopex كلوبكـس 
أسـاء  كلهـا  وغرهـا،   ،Cloped كلوبيـد 
تجاريـة ملسـتحرات تحتـوي كلوبيدوغريـل 
Clopidogrel، والـذي يعمل عـن طريق تعديل 
 )ADP( مسـتقبالت ثنايئ فسـفات األدينوزيـن
يف الصفيحـات الدموية عىل نحـو ال رجعة فيه، 
مـا يحـول دون تراكـم الصفيحـات الدمويـة، 
وهـذا يقلل فرصـة اإلصابة بالنوبـات القلبية أو 
السـكتات الدماغية، أو مشـاكل األوعية الدموية.

يف  يسـتخدم  غلوبيدوغريـل  فـإن  لذلـك 
التاليـة: الحـاالت 

تصلـب  مـن  يعانـون  الذيـن  املـرىض  عنـد 
الرشايـني للحـد مـن حـدوث احتشـاء العضلة 

الدماغيـة. السـكتة  أو  القلبيـة، 
عند إدخـال الدعامات لدى األشـخاص املصابني 
بتضيقـات األوعية الدمويـة التاجيـة، والدعامة 
)Stent( هـي عبـارة عـن  جهيـزة صغـرة يتم 
زرعها يف الرشيان املتضيق أو املسـدود فتساعد 

عـىل إبقائه مفتوًحـا لضان جريـان الدم.
عنـد املرىض الذيـن لديهـم أزمة قلبية حـادة أو 
آالم حـادة يف الصـدر )متالزمة إكليليـة حادة(.

يف أمراض الرشايني الطرفية. 

معلومات صيدالنية
فمويـة  أقـراص  شـكل  عـىل  الـدواء  يصنـع 
بعياريـن 75 ملـغ و300 ملـغ، لكـن األكـرث 

انتشـارًا هـو عيـار 75 ملـغ.
وتبلـغ الجرعة اليومية بشـكل عـام 75 ملغ مرة 
واحدة يف اليـوم، تؤخذ بغـض النظرعن أوقات 
الطعـام، ولكن تعطى جرعة تحميـل أوىل 300 
ملـغ يف حـاالت املتالزمة اإلكليلية الحـادة وعند 

تركيب الدعامـات يف الرشايني التاجية.

مالحظات
اسـتخدام  عـن  الناتجـة  الجانبيـة  األعـراض 
وأكرثهـا شـيوًعا هـي  نـادرة،  كلوبيدوغريـل 
أعـراض الجهاز الهضمـي )أمل البطن، إسـهال، 
املعـدة، إمسـاك(، صـداع، تعـب،  انزعـاج يف 
دوخـة، أمل العضـالت، وقـد تحدث بشـكل نادر 
بقـع حمراء عـىل الجلـد، نزوف هضميـة )قيء 
دمـوي، براز أسـود(، بـول مدمى، ومـن املمكن 
أن يـؤدي إىل اضطرابـات دمويـة بشـكل نادر 
.)Neutropenia جـًدا )قلـة العـدالت يف الـدم

يعتـرب كلوبيدوغريل أكرث فعالية من األسـربين 
يف الحـد من اإلصابة بالنوبة القلبية، أو السـكتة 
الدماغيـة، أو تجلـط الـدم، كـا أنه أقل تسـببًا 
بحـدوث نـزف دمـوي يف الجهـاز الهضمـي، 
ولكـن احتـاالت اإلصابـة بقلـة العـدالت هـي 
أكـرث بقليـل يف هـذا الـدواء منهـا لـدى تناول 
األسـربين، لكنها تبقى نادرة جـدا يف الحالتني.

ميكن أن يؤدي اسـتخدام مضـادات الحموضة 
مثـل أوميـربازول وإيسـوميربازول، للحد من 
النشـاط الدوايئ لكلوبيدوغريـل إذا أعطي يف 

الوقت نفسـه.
قبـل  مـن  الـدواء  هـذا  اسـتخدام  ميكـن 
الحامـل )فئـة B( عنـد الحاجـة إليـه، لكـن 
غـر املعـروف إذا مـا كان يفـرز مـع حليب 
أثنـاء  يف  اسـتخدامه  يجـب  لذلـك  األم، 

فقـط. الـرورة  عنـد  الرضاعـة 
تسـتمر فعالية هذا الـدواء مدة خمسـة أيام بعد 
إيقافـه، ولكن عنـد الحاجة إلجـراء عمل جراحي 
يجب إبـالغ الطبيـب الجـراح والطبيـب املخدر 
عـن اسـتعال هذا الـدواء خالل أسـبوعني عىل 

األقل قبـل العملية.

د. كريم مأمون 

وعـادة يلجـأ أهـل املصـاب إىل تجنـب 
البقوليـات بشـكل قطعـي دون اإلملـام 
مبـا يرتب عـىل املصـاب مـن مخاطر، 
املـرض  هـذا  أن  البعـض  يعتقـد  كـا 
هـو مـرض تحسـيس يصيـب األطفال 
فقـط وينجم عـن تنـاول حبـات الفول 
األخر بكـرثة، ويف الحقيقـة فإن هذا 

االعتقـاد خاطـئ جملـة وتفصياًل.

كيف تحدث اإلصابة بالفوال؟
الفـوال مـرض ورايث متنحـي مرتبـط 
بالصبغـي الجنـيس X، ومبـا أن الذكـر 
لديه صبغـي X واحد فقـط فإنه يصاب 
عندمـا يـرث صبغـي X يحمـل طفـرة 
اإلصابـة بالفـوال، أمـا األنثـى فتملـك 
صبغيـي X، وبذلـك فهي تصـاب عندما 
ترث صبغيـني يحمـالن الطفـرة، بينا 
تكـون حاملـة للمـرض يف حـال ورثت 
صبغيًا واحًدا يحمل طفـرة املرض، ويف 
هـذه الحالة تحمـل األنثى جـني املرض 
ولكـن ال يظهـر عليها أي عـرَض، ولذلك 
فـإن هـذا املـرض يشـاهد عنـد الذكور 
أكرث مـن اإلناث، وهو قد ينتقـل من األم 
املصابـة أو الحاملة للمـرض إىل أوالدها 
الذكـور أو اإلناث، أما الرجـال املصابون 
باملـرض فينقلـون املـرض إىل بناتهـم 
فقـط وال ينقلونـه إىل أبنائهـم مطلًقـا، 
ألن األب يعطـي ابنـه الذكـر الصبغـي 

.X وليـس Y الجنـيس

ما أعراض اإلصابة بالفوال؟
يعيـش معظـم املـرىض حيـاة طبيعية 
ويتمتعـون بصحـة جيـدة، ولكـن يف 
العوامـل  مـن  ألي  تعرضهـم  حـال 
املحفـزة مثـل العدوى، والحمـى، أو عند 
تنـاول أي مـادة كيميائيـة أو غذائيـة ال 
تسـتطيع خاليـا الـدم الحمـراء الفقرة 
بخمـرة G6PD التعامل معهـا، تتفاعل 
يف  تتحلـل  أو  وتتكـرس  الـدم  خاليـا 
الجسـم قبـل أوانها، ما يسـبب مشـكلة 
قـد تكـون خطـرة مـا مل يتـم التعامل 
معهـا برسعة، كا قـد تظهـر األعراض 
دون أن يصـاب الشـخص بـأي مـرض 
ومـن دون أن يتنـاول أي نـوع من املواد 

املؤكسـدة.
 وأهم أعراض حدوث االنحالل:

نـزول بـول داكـن اللـون، إعيـاء وتعب 
عـام، أمل يف البطـن، تسـارع يف نبض 
القلـب، صعوبـة يف التنفـس، اصفـرار 
الجلـد والصلبـة )يرقـان(، شـحوب يف 

. لوجه ا
وهنـاك تفـاوت كبـر يف السـن التـي 
فقـد  املـرض،  أعـراض  فيهـا  تظهـر 
الـوالدة مبـارشة  يظهـر عنـد حديثـي 
بعـد الـوالدة، ويكـون الرقـان وتركيز 
البيلروبـني عندهـم أعىل من املسـتوى 
املعتـاد لـدى األطفـال الطبيعيـني، وقد 
يظهـر عنـد التعـرض ألي مـن العوامل 

املحفـزة النحـالل الـدم.
ومـن املهـم التنبيـه إىل أن اإلصابة بهذا 
املـرض تكـون متفاوتـة الشـدة، فمنها 
مـا يكـون بسـيطًا ومنهـا مـا يكـون 

شـديًدا، وتعتمـد شـدة األعـراض عـىل 
مسـتوى فعاليـة خمـرة G6PD، ففـي 
بعـض الحـاالت تكـون هـذه الخمـرة 
غائبـة متاًمـا وغـر فعالة، وهنـا يجدر 
باملريـض أخـذ الحيطـة والحـذر مـن 
جميـع مـا يتناولـه كالطعـام واألدويـة 
وحتـى املكمـالت الغذائيـة، ويف أحيان 
أخـرى تكـون هنالـك كميـة فعالـة من 
هـذه الخمـرة لحـد معـني مـا يؤهـل 
املريض ملارسـة حيـاة طبيعية نسـبيًا.

ما أهم العوامل المحفزة على 
حدوث نوبة انحالل الدم؟

بشـكل عـام ميكـن أن يـؤدي تعـرض 
الجسـم ألي مـادة مؤكسـدة إىل انحالل 

مثل: الـدم، 
تنـاول الفـول بجميـع أشـكاله األخـر 
أو اليابـس أو املعلـب، وتنـاول البقوليات 
بجميـع أنواعهـا خاصة العـدس والبازالء 
و الفاصوليـاء وفـول الصويـا، وقد تكون 
الكمية التـي يتناولها الشـخص قليلة فال 
تسـبب لـه مشـكلة، وقـد يتنـاول كمية 

قليلـة فتسـبب انحـالاًل حـادًا يف الدم.
التعـرض لنبات الفـول األخر وخاصة 
أن  إىل  اإلشـارة  وتجـدر  الفـول،  زهـر 
التحسـس من أزهـار الفـول يالحظ يف 
الحاالت الشـديدة مـن الفوال لـذا يجب 

تجنبـه يف هـذه الحاالت.
األدويـة،  أنـواع  بعـض  تنـاول 
مضـادات  املالريـا،  مضـادات  مثـل 
الطفيليـات، مضـادات السـل، مركبـات 
الـذي  كالسلفاميثوكسـازول  السـلفا 
يوجـد يف العـادة مـع الرمييثوبريـم، 
أنـواع  بعـض  الهيسـتامني،  مضـادات 
املضـادات الحيويـة مثـل الكينولونـات 
والنروفورانتوئـني  والكلورامفينيكـول 
البنسـلني  األحيـان  بعـض  ويف 
أدويـة  وبعـض  والسيفالوسـبورين، 

كاألسـربين. األمل  مسـكنات 
 ،C فيتامـني  مـن  العاليـة  الجرعـات 
والذي قد نجـده يف املكمـالت الغذائية، 
بعـض  أو  الفيتامينـات  وحبـوب 

العصائـر. و  املرشوبـات 
أو  الفروسـية  لاللتهابـات  التعـرض 
البكتريـة بشـكل عـام يسـبب حـدوث 
بعـوز  املصابـني  عنـد  الـدم  انحـالل 

.G6PD
مرض الحاض الكيتوين السكري.

ولكـن عمليًا ال يشـاهد انحـالل الدم يف 
الفـوال إال بعد تناول الفـول أو التعرض 
لزهـر الفـول، ونـادرًا جـًدا مـا يحـدث 

نتيجـة سـبب آخر.

كيف يشخص مرض الفوال؟
مـن  نـوع  الطفـل  لـدى  ينشـأ  عـادة 
مـن  يوًمـا   14-1 بعـد  الصفـار 
والدتـه والتـي تسـتدعي إجـراء بعـض 
الفحوصـات للتأكـد إذا مـا كان الطفـل 
حامـاًل للمـرض أم ال، ومـن الفحوصات 
شـامل  مسـح  إجراؤهـا  ميكـن  التـي 
لكريـات الـدم والخضاب وقيـاس مدى 

.G6PD خمـرة  فعاليـة 
يف األعـار األكـرب يتـم التشـخيص من 
خـالل األعـراض والعالمـات مـع نقـص 

خضـاب الـدم وقصة تنـاول الفـول قبل 
2 – 3 أيـام مـن ظهـور األعـراض، ويتم 
تأكيـد اإلصابة بإجـراء التحاليـل التالية: 
)هيموغلوبـني  هاينـز  أجسـام  وجـود 
مرسـب يف الخاليـا الدمويـة( يف خاليا 
الـدم الحمـراء، معايـرة إنزميـات الكبـد 
)ارتفـاع البيلروبني غر املبـارش(، نازعة 
هيدروجـني الالكتـات )ارتفـاع بكميته(، 
هابتوغلوبـني )انخفاض بكميتـه(، عيار 

G6PD يف الـدم )يكـون منخفًضـا(.

ما عالج مرض الفوال؟
ال يوجـد حتـى اآلن عـالج شـاٍف ملرض 
الفـوال، وال ميكـن منعـه مـن االنتقـال 
العـالج  ويتمحـور  آلخـر،  جيـل  مـن 
حـول تجنـب انحـالل الـدم عـن طريق 
تجنـب التعرض للمـواد املؤكسـدة التي 

ذكرناهـا.
ويف حـال حـدوث نوبـة انحـالل دم، 
تجـب مراقبـة خضـاب الـدم: يف حـال 
كان الخضـاب < 7 غ/100مـل فيجـب 
كان  للمريـض، ويف حـال  الـدم  نقـل 
الخضـاب بـني 7-9 غ/100مـل يتـم 
إجـراء تحليـل بـول مـع التحـري عـن 
وجـود الخضـاب يف البـول ويف حـال 
وجـوده فيجـب نقـل الدم، أمـا يف حال 
كان خضـاب الـدم > 9 غ/100مـل فال 

الدم. لنقـل  داعـي 
كـا يفضـل تحليـل نسـبة الحديـد يف 
يف  الحديـد  مكمـالت  وتعطـى  الـدم، 
حال نقـص مخزونه، أمـا يف حال كون 
املخـزون مرتفًعـا فيجـب االمتنـاع عـن 
تنـاول مكمالت الحديد، وينصح بشـكل 
عام بإعطـاء مكمـالت حمـض الفوليك 

املغنيزيوم. ومكمـالت 
أخـرًا ننبـه إىل أن الفيتامـني K الـذي 
يعطـى للطفـل عنـد الـوالدة هـو أحـد 
أن  ميكـن  والـذي  األكسـدة  مسـببات 
تدهـور  إىل  إعطائـه  حـال  يف  يـؤدي 
صحـة الوليـد املصـاب بالفـوال، لذلـك 
الحاملـة  أو  املصابـة  األم  عـىل  يجـب 
للمرض أن تخـرب كادر التوليد يك ال يتم 

 .k إعطـاء وليدهـا فيتامـني

الفـــوال
ماذا يقول الطب عن انحالل الدم بسبب الفول

مع قدوم موسم قطاف الفول األخضر تكثر مشاهدة حاالت انحالل الدم بعد تناول الفول 
أو ما يسمى بالفوال أو التفول أو الحساسية للفول. ورغم انتشار وشهرة هذا المرض، ينقص 

العديد من المصابين به المعرفة الكافية عن ماهية هذا المرض وكيفية التعايش معه.

ما هو
مرض الفوال؟
هو انحال حاد يف الدم 

يحدث نتيجة ضعف أو 
غياب يف عملية تصنيع 

خمرة )إنزيم( يسمى 
نازعة هيدروجن الغلوكوز 
 Glucose( 6 – فوسفات –

 – 6 – Phosphate
 ،)dehydrogenase –G6PD

والذي تحتاجه خايا الدم 
الحمراء للقيام مبهامتها 
الطبيعية ومقاومة املواد 

املؤكسدة التي قد توجد يف 
الجسم، وهو مهم لحاميتها 

من التلف وخاصة يف 
حاالت اإلجهاد، ويحدث 

انحال الدم عقب اإلصابة 
بالعدوى أو التعرض ألدوية 

أو كيامويات معينة أو 
لدى التعرض للفول إما 

عن طريق تناوله أو تناول 
األطعمة املحتوية عليه.

ويسمى هذا املرض 
"الفوال" ألن الفول هو 
أخطر األطعمة الضارة 

باملصابن بعوز هذا األنزيم 
والتي تسبب انحال الدم.

يعترب عوز G6PD أكر 
أمراض األنزميات انتشاًرا 
يف العامل، وينتر بشكل 

خاص يف إفريقيا وجنوب 
آسيا والرق األوسط 
)منطقة حوض البحر 

األبيض املتوسط(.
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االحتفـاظ  تقريـر  يسـاعدك  وال 
Analytics YouTube بالجمهـور يف

يشـاهده  الـذي  املقـدار  معرفـة  يف 
الفيديـو  مقاطـع  مـن  املسـتخدمون 

يف  أيًضـا  يسـاعدك  بـل  فحسـب، 
معرفـة الوقـت الـذي يتوقفـون فيـه 
عـن مشـاهدتها، ومـن خـالل معرفة 
الوقـت الـذي يغـادر فيه املشـاهدون 
سـبب  اكتشـاف  ميكنـك  الفيديـو، 
أم  بامللـل؟  مغادرتهـم، هـل شـعروا 

عليـك تغيـر املوضـوع مثـاًل؟
نسـبة  إبقـاء  يف  هدفـك  يتمثـل 
قـدر  قريبـة  بالجمهـور  االحتفـاظ 
اإلمـكان مـن %100 )ألن ذلـك يعني 
مقاطـع  يشـاهدون  املسـتخدمني  أن 
الفيديـو بالكامـل(، وميكـن ملقاطـع 
باسـتمرار  تسـّجل  التـي  الفيديـو 
معـدالت عاليـة لالحتفـاظ بالجمهور 
ووقت املشـاهدة أن تظهر بشكل أكرب 
يف نتائـج البحـث ومقاطـع الفيديـو 
ذات الصلـة املقرحـة مـن يوتيـوب.

المنحنى التصاعدي
االحتفـاظ  تقريـر  تفتـح  عندمـا 
بالجمهـور، سـرى خط اتجاه يشـر 
إىل املقـدار الذي شـاهده األشـخاص 
من مقاطـع الفيديـو، يشـر املنحنى 
التصاعـدي إىل األجـزاء التـي توقف 
عندهـا املشـاهد أو أعـاد مشـاهدتها، 

عـىل سـبيل املثـال.
عندمـا تعـرف هـذه األجـزاء ميكنـك 
فيديـو  مقاطـع  إنشـاء  يف  التفكـر 
مشـابًها،  محتـوى  تتضمـن  جديـدة 
ومتنحـك هـذه البيانـات أفـكارًا حول 
طريقة تقديم مقاطـع الفيديو وتحديد 
خيـارات قد تشـجع املسـتخدمني عىل 

مشـاهدة املحتـوى ملـدة أطـول.

المنحنى المنخفض
تشـر االنخفاضات يف املنحنى إىل أن 
املشـاهدين قد تخطوا هـذه األجزاء أو 
توقفـوا عن مشـاهدة الفيديو، وتتعدد 
أسـباب ذلـك: هـل اسـتغرق الفيديو 
وقتًـا طويـاًل للبـدء أو الوصـول إىل 
نقطـة معينة؟ هل يظهـر يف الصورة 
املصغـرة أو يف العنـوان فكـرة غـر 

مضمنـة يف الفيديو؟
املخطـط  يف  جليًـا  سـيظهر  هـذا 
البياين لنسـبة التوقف عن املشـاهدة 
الخمـس  أو  العـرش  الثـواين  ضمـن 
عـرشة األوىل، مـا يعنـي أن محتـوى 
الفيديـو مل يكـن عـىل قـدر توقعات 

املشـاهدين.
املصغـرة  والصـورة  العنـوان  راجـع 
والوصـف واحرص عىل أن يتناسـب كل 
منها مع محتوى الفيديو بشـكل أفضل.

من الطبيعي ظهور انخفاض تدريجي 
يف الرسم البياين لالحتفاظ بالجمهور، 
انتباه  أن  إىل  االنخفاض  هذا  يشر 
مع  اليء  بعض  ينخفض  املشاهدين 
فتدل  الحادة  االنخفاضات  أما  الوقت، 
تؤدي  الفيديو  عىل وجود مشكلة يف 
عن  املشاهدين  من  العديد  توقف  إىل 

مشاهدة املحتوى عند نقطة معينة.
تعترب مقاطع الفيديو التفاعلية وسـيلة 

فعالة، فهي تشعر املشـاهدين أن القناة 
تـدور حولهـم أكـرث مـا تـدور حول 
منشـئ املحتـوى، لذا عندمـا تكون يف 
طـور إعـداد أفـكار لربامجـك، أقـرح 
عليك إرشاك الجمهـور يف هذه املرحلة.

وسائل إلنشاء محتوى تفاعلي
طرح أسـئلة مبـارشة عـىل الجمهور: 
احـرص عـىل اإلجابـة عـن أسـئلتهم 

ضمـن فيديـو تكميي.
أفـكار  اقـراح  الجمهـور إىل  دعـوة 
نفـذت  حـال  يف  املقبلـة:  للحلقـات 
إحـدى األفـكار املقرحـة، فـال تنس 

شـكرهم عـىل ذلـك.
أرسـلها  فيديـو  مقاطـع  تضمـني 
فيديـو  مقاطـع  انـرش  املشـاهدون: 
شاركها املشـاهدون معك بعد الحصول 

عـىل موافقتهـم طبًعـا.
 

أساسيات المحتوى التفاعلي
لجمهـورك  التفاعـي  املحتـوى  يتيـح 
املشـاركة يف إعداده، األمر الذي يشعرهم 
أنهم مهمـون ومعنيـون فيـه، وبالتايل 

يـؤدي إىل خلق شـعور بالـوالء.
فكـر إذًا مـا هـي العنـارص التفاعلية 
التـي ميكنـك إضافتهـا إىل مقاطـع 

لك؟ التابعـة  الفيديـو 

يعتلرب كتاب "امللرأة والصحافلة"، ملؤلفته 
الربيطانيلة "سلوزان فرانكس"، أسلتاذة 
الصحافلة يف جامعلة "سليتي" بلنلدن، 
ملادة بحثيلة مهملة للعامللن يف مجال 
الصحافلة، ال سليام أولئلك القامئن عىل 
إدارة املؤسسلات اإلعاميلة، الذيلن تلعلب 
تعزيلز  يف  محوريًلا  دوًرا  سياسلاتهم 
املسلاواة النمطيلة يف قطلاع الصحافلة، 
فيلام للو أدركوا أهميلة الدور اللذي تؤديه 
واسلتطاعوا  الصناعلة،  هلذه  يف  امللرأة 
التغللب علىل الظلروف التلي تحلول دون 

البلارز يف اإلدارة واإلنتلاج. حضورهلا 

)علدد  حجمله  صغلر  رغلم  الكتلاب، 
غزيلر  املئلة(،  يتجلاوز  ال  صفحاتله 
بالحقائلق واملعلوملات واألدلة حلول أزمة 
إذ  الصحافلة،  النسلوي يف علامل  العملل 
نسلاء  تجلارب  ملن  األمثللة  فيله  تكلر 
عملن يف مؤسسلات اإلعلام الربيطانية، 
خلال العقلود الثاثلة األخلرة، حاوللت 
املؤلفلة دراسلتها ملن خلال املقارنة مع 

املؤسسلات. نفلس  يف  الرجلال  دور 

الكتلاب، يلقلي الضلوء علىل واقلع عمل 
بريطانيلا،  يف  اإلعلام  قطلاع  يف  امللرأة 
ملن خال شلهادات حية، معلززة باألرقام 
ويلدرس  واملقابلات،  املئويلة  والنسلب 
التلي  والسياسلية  االجتامعيلة  األسلباب 
أدت إىل انحسلار دورهلا وضعلف تأثره.

ملا يثلر الدهشلة، أن "الغلرب" ال يلزال 
يواجله مشلكلة التمثيلل الضعيلف للمرأة 
املحتلوى  مسلتويي  علىل  صحافتله،  يف 
واللدور الوظيفلي، مقابلل تفلوق نسلبي 
ملن  فبالرغلم  أوروبلا،  رشق  لبللدان 
زيلادة علدد النسلاء يف مياديلن التدريب 
منهلم  قليلل  علدد  يرتقلى  الصحفلي، 
وال  عليلا،  صحفيلة  مناصلب  إىل  نسلبًيا 
تلزال فجلوة األجور بلن الرجال والنسلاء 

املجلال. واسلعة يف هلذا 

كلام أظهلرت أبحلاث أجريلت علىل كربى 
الصحلف الربيطانيلة يف العلام 2011، أن 
الطابلع الذكلوري يغللب علىل مواضيلع 
وعناويلن الصحف الرئيسلية بنسلبة تزيد 
العاملات  الصحفيلات  وأن   ،70% علىل 
يفضللن إنتاج امللواد الناعمة ذات االهتامم 
علن  مبتعديلن  واإلنسلاين،  االجتامعلي 
مياديلن السياسلة والرياضلة واالقتصلاد 
والتحليل االسلرتاتيجي. كام أن وجودهن، 
علىل املسلتوى الوظيفي، ينلدر يف مواقع 
اإلدارة ومراكلز صنلع القرار، ملا يقلل من 
تأثرهلن يف وضلع السياسلات، وتوجيه 

العام. االهتلامم 

إىل مجموعلة  كتابهلا  املؤلفلة يف  تنبله 
ملن الظروف التلي قد تحلول دون تحقيق 
مسلاواة واقعية ملموسلة بن الجنسلن 
يف مجلال العملل الصحفي، وتحلاول دق 
جلرس إنذار ملن عواقب الرتاجلع يف دور 
النسلاء العاملات يف الصحافلة الغربية، 
وإىل رضورة تعزيلز حضورهلن يف قطاع 

اإلعام. 

صلدر الكتاب باللغلة اإلنكليزيلة ألول مرة 
يف العلام 2013، وترجمته إىل العربية يف 
العلام 2016 "مجموعلة النيلل العربيلة"، 

القاهرة.  ومقرهلا 

"المرأة والصحافة"
سوزان فرانكس

كتاب

انشلغاله  وسلط  "الربوفسلور"،  يقلول 
يف  اسلتغرق  التلي  العمليلة  مبراقبلة 
التخطيلط لهلا طويًا، “نحلن ال نرسق مال 

الخلاص". مالنلا  نصنلع  نحلن  أحلد.. 
وملع نهايلة القصة أثبلت "الربوفسلور"، 
ملع  نفذهلا  التلي  السلطو  عمليلة  قائلد 
رفلاق لله علىل دار صلك العمللة امللكيلة 
يف إسلبانيا، خطلأ نظريلة "ليلس هنلاك 

كامللة". جرميلة 
ألن "الجرميلة" التلي تلدور حولهلا أحداث 
 la casa de( ورق"  ملن  "بيلت  مسلسلل 
وانتهلت  ومتقنلة  كامللة  كانلت   )papel
بنهايلة مألوفلة للمشلاهد نوًعلا ملا، لكن 
البسلاطة  بلن  جمعلت  العملل  حبكلة 
والتعقيلد والحلل الرسيع للعقد واملشلاكل 

التلي كان يقلع بهلا أبطلال القصلة.
لصلوص  مجموعلة  ملع  القصلة  بلدأت 
بأكلرب عمليلة  التاريلخ  يحاوللون دخلول 
رسقلة، لكنهلم مل يرسقلوا فلًسلا واحلًدا، 
وإمنلا اقتحملوا دار صك العملة اإلسلبانية 
وحبسلوا فيهلا رهائلن، ليقوملوا بطباعة 
مالهلم الخاص، بتخطيط مسلبق ودراسلة 

تفصيليلة للكل حلدث ملن قبلل زعيمهلم 
اللذي يلقب بلل "الربوفسلور".

تعددت الشلخصيات الرئيسلية يف املسلسل، 
عزلهلم  الرسقلة،  يف  دافلع  منهلا  وللكل 
السلتكامل  ريفلي  منلزل  يف  الربوفسلور 

دراسلة الخطلة ومتابعلة تطبيقهلا.
كغلره ملن املسلسلات يوجد فيله عيوب 
وسللبيات، ولكلن سللبياته تعتلرب قليللًة 
علىل  طغلت  التلي  إليجابياتله  بالنسلبة 
املسلسلل، وجعلت منه الرقم 1 يف الساحة 
األخلرة،  الفلرتة  يف  والعامليلة  العربيلة 

خاصلة عنلد مشلرتيك "نيتفليكلس".

إيجابيات وسلبيات السلسلة
ملن ميلزات "بيلت ملن ورق" أنله يذكلر 
كل الدوافلع والتفاصيلل التلي جعللت كل 
شلخصية يف العملل تقلوم مبا تقلوم به، 
وعلىل الرغلم ملن وجلود بعلد التفاصيلل 
الزائلدة، مل يكلن لها تأثر يرصف املشلاهد 

الرئيسلية. القصلة  عن 
املحكلم  السليناريو  ذللك  إىل  ويضلاف 
يبلدأ  واللذي  سللس،  بشلكل  واملتتابلع 

طلول  علىل  األحلداث  تلرسد  بحكايلة 
الحلقلات ملام يسلهل علىل املشلاهد ربط 
دوافلع  ومعرفلة  ببعضهلا  التفاصيلل 

. ت لشلخصيا ا
وملام مييلز املسلسلل أيًضلا، أداء املمثلن، 
إذ يضلم نخبة ملن املمثلن اإلسلبان الذين 
وأوصللوا  ممتلاز،  بشلكل  أدوارهلم  أدوا 
تقلبلات املشلاعر التي عاشلوها خال رسد 

. لقصة ا
أهلم  والتشلويق  اإلثلارة  عنلرصا  ويعتلرب 
مميلزات العملل، لكنله ملام يعلاب عليله 
علدم واقعيتله يف بعلض األحيلان، إضافًة 

إىل الحشلو يف بعلض األحلداث.
 "Antena3" إنتلاج شلبكة املسلسلل ملن 
 ،2017 علام  اإلسلبانية،  تريلس(  )أنتينلا 
."Netflix" واشلرتت حقلوق بثله شلبكة

أخرجله أليكلس بينلا، وهلو ملن بطوللة 
أورسلوال كوربلرو، ألفارو ملوريت، بيدرو 

ألونسلو، إيتزيلار إيتونلو، باكلو توس.
موسللمن  مللن  مؤلللف  املسلسللل 
 8.8 منتهيللن وحصللل عللىل تقييللم 

."IMDB" موقللع  عللىل 

سينما

.."la casa de papel"
بيت من ورق.. ومفهوم الجريمة الكاملة

استراتيجية إنتاج محتوى على يوتيوب )3(

كيف تضمن التفاعل
على قناتك في يوتيوب؟

عندما يستمتع شخص ما بمشاهدة فيديو، فسيشاهده غالًبا حتى نهايته. يسمى المقياس 
المستخدم لتحديد الوقت الذي تتم مشاهدته من مقاطع الفيديو باالحتفاظ بالجمهور.

من الطبيعي ظهور 
انخفاض تدريجي يف 

الرسم البياين لاحتفاظ 
بالجمهور، يشر هذا 

االنخفاض إىل أن انتباه 
املشاهدين ينخفض بعض 

اليشء مع الوقت، أما 
االنخفاضات الحادة فتدل 

عىل وجود مشكلة يف 
الفيديو تؤدي إىل توقف 

العديد من املشاهدين عن 
مشاهدة املحتوى عند 

نقطة معينة.
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لقب املنتخب املري لكرة القدم . 10

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

تكون بعض املربعات الصغرة معبأة باألرقام بدايًة،

وعىل الالعب 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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“ال روخا” أمام الجار في اختبار صعب

مل يكن روبرت ليفاندوفيسليك، 
بايلرن ميونلخ، يعرف  مهاجلم 
أنه يف يلوم من األيام سليكون 
أحلد أكلرب هلدايف كلرة القلدم 
يف العلرص الحديلث، إذ نافلس 
روناللدو  كريسلتيانو  الاعلب 
علىل لقلب هلداف دوري أبطال 
 ،2014-2013 موسلم  أوروبلا 
حلن كان يلعلب ملع بروسليا 
ترتيلب  يف  وجلاء  دورمتونلد، 

هلداف. أفضل  ثلاين 
وكان روبلرت الاعب األول عىل 
اللدوري  تاريلخ  يف  اإلطلاق 
خمسلة  يحلرز  اللذي  األمللاين 
تسلع  ملن  أقلل  يف  أهلداف 
دقائلق، ملا جعلله األرسع يف 
لكلرة  األمللاين  اللدوري  تاريلخ 

القلدم.

مسيرة الالعب
 21 يف  ليفاندوفسليك،  وللد 
العاصملة  يف   ،1988 آب  ملن 
وبلدأ  وارسلو،  البولنديلة 
مسلرته االحرتافيلة ملع نادي 
البولندي،  بروسلزكوف  زنيتشز 
يف علام 2006، خلاض خالها 
34 مباراة أحلرز فيها 21 هدًفا، 
لينتقل علام 2008 لنادي ليخب 
وزنلان البولنلدي، وشلارك معه 
يف 82 مباراة وأحلرز 41 هدًفا.

وشلارك املهاجلم، اللذي تعلرف 
الشلباك  إىل  الطريلق  كراتله 
البولنلدي  جيلًدا، ملع املنتخلب 
الوطنلي علام 2008 وأحرز يف 
19 هدًفلا. 61 مواجهلة لعبهلا 

إىل  انتقلل   2010 علام  ويف 
دورمتونلد  بروسليا  نلادي 
األمللاين وشلارك معله يف 185 
مبلاراة أحرز فيهلا 103 أهداف.

أحلرز  أن  بعلد  روبلرت  بلرز 
شلباك  يف  أهلداف  أربعلة 
ريلال مدريلد مبواجهلة نصف 
أبطلال  دوري  بطوللة  نهلايئ 
 ،2013-2012 موسلم  أوربلا، 
ملع  وتأهلل  منهلا  وأقصلاه 
فريقله بروسليا دورمتوند إىل 
بايلرن  حملل  حلن  النهلايئ، 

حينهلا. اللقلب  ميونلخ 

ليفاندفيسكي وأبطال أوروبا
انتقلل الاعلب إىل نلادي بايرن 
يف  مجانيلة  بصفقلة  ميونلخ 
رأس  ليكلون  التلايل  املوسلم 
حربلة النلادي البافاري، سلعًيا 
األبطلال  كأس  لحملل  منله 

األوروبيلة.
مل  أوروبلا  أبطلال  دوري  لكلن 
مل  إذ  الاعلب  رغبلة  يحقلق 
للنهلايئ  الوصلول  يسلتطع 
خلال مواسلمه األربعلة التلي 

بايلرن. ملع  لعبهلا 
النهلايئ  النصلف  يف  وخلرج 
األخلر اللذي لعبله ملع ناديله 
اإلسلباين  مدريلد  ريلال  أملام 
بعلد أن انتهت مواجهلة الذهاب 
امللليك بهدفلن مقابلل  بفلوز 
هلدف، والتعلادل إيابًلا بهدفن 

ملثلهلام يف شلباك كل فريلق.
كان  املوسلم  هلذا  خلروج 
الذي سبقه،  مشلابًها للموسلم 
ليفاندوفيسليك  خلرس  حلن 
ملع رفاقله يف نصلف النهلايئ 
أملام امللليك اإلسلباين بنتيجة 
سلتة أهداف مقابلل هدفن يف 

املباراتلن. مجملوع 

إنجازات كبيرة لالعب كبير
علن  البولنلدي  املنتخلب  عجلز 
لنهائيلات  ملراًرا  الوصلول 
النسلختن  يف  العلامل  كأس 
 2010 عاملي  السلابقتن 

.2 0 1 4 و
ولكلن املنتخلب علاد ملن جديد 
مونديلال  يف  تذكرتله  وحجلز 
سليطرته  بفضلل  روسليا 
الخامسلة،  املجموعلة  علىل 
الناحيلة  ملن  األفضلل  كان  إذ 
هجومله  فسلجل  التهديفيلة، 
28 هدًفلا كانلت 16 منهلا ملن 

روبلرت. نصيلب 
علىل  ليفاندوفيسليك  حصلل 
جائزة اللدوري األمللاين للهداف 
يف  األوىل  مرتلن،  األعلىل 
سلجل   2014-2013 موسلم 
امللرة  وكانلت  هدًفلا،   20 فيله 
-2015 موسلم  خلال  الثانيلة 
2016 عندملا سلجل 30 هدًفلا.

كلام أحلرز جائلزة كلرة القلدم 
البولندية ألعلوام 2011، 2012، 

.2015  ،2014  ،2013
وحقلق روبرت ليفاندوفيسليك 
إنجلازات مختلفلة، لكلن أعظم 
الخمسلة  األهلداف  إنجازاتله 
التي سلجلها عىل فولفسلبورغ 

يف أقلل ملن تسلع دقائق.

روبرت مطمع لكبار األندية
األسلامء  ملن  الرغلم  علىل 
كلرة  عرفتهلا  التلي  الكبلرة 
الحلايل،  العلرص  يف  القلدم 
وخاصة علىل صعيلد الهدافن، 
ليفاندوفيسليك  روبلرت  أن  إال 
لله ملسلة خاصلة للكلرة داخلل 

الصنلدوق.
ولطامللا عانلت الفلرق واألندية 
ملن  الاعلب  واجههلا  التلي 
وخلرس  الغلادرة،  لسلعاته 
املدافعلون مواجهاتهلم الفردية 

أمامله.
عقلد  أن  ملن  الرغلم  وعلىل 
ميونلخ  بايلرن  ملع  الاعلب 
ميتلد حتلى علام 2021، قلدم 
عروًضلا  مدريلد  ريلال  نلادي 
الهجوميلة،  لتدعيلم خطوطله 
تقاريلر  أفلادت  ملا  بحسلب 
“آس”  اإلسلبانية  الصحلف 
ملن  املقربتلن  و”ملاركا” 

امللليك. النلادي 
ويرفلض نلادي بايلرن ميونلخ 
الاعلب ويسلعى  التخليل علن 
يف الوقلت الحلايل إىل تدعيلم 
التعاقلد  خلال  ملن  هجومله 
مدريلد،  ريلال  مهاجلم  ملع 
كريلم بنزميلا، حسلبام أفلادت 

األملانيلة. “بيللد”  صحيفلة 
وقالللت الصحيفللة إن النللادي 
ال يخطللط إلحضللار بنزميللا 
عللن  االسللتغناء  مقابللل 
وأشللارت  روبللرت،  خدمللات 
إىل أن أسللامء أخللرى مرشللحة 
لانتللداب كالفرنللي أنطللوان 
أتلتيكللو  مهاجللم  كريزمللان 
ليكللون  اإلسللباين،  مدريللد 
يف  ليفاندوفيسلليك  رشيللك 

قيللادة هجللوم البافللاري.

مجموعتله  صلدارة  إسلبانيا  منتخلب  ضملن 

ملونديلال  األوروبيلة  التصفيلات  يف  السلابعة 

روسليا 2018، وبالتايل ضمن مقعلده يف العرس 

العامللي.

“ال  بلل  املعلروف  اإلسلباين،  للمنتخلب  وسلجل 

روخلا”، مشلاركته اللل 15 يف تاريلخ مشلاركاته 

ببطوللة كأس العامل بسلجل نظيلف دون تلقي أي 

خسلارة يف سلبيل اسلتعادة اللقلب الذي فلاز به 

يف جنلوب إفريقيلا علام 2010.

ألبانيلا  أملام  التصفيلات  يف  جولتله  واختتلم 

بتسلجيله ثاثلة أهلداف نظيفلة خلال 11 دقيقة 

بالشلوط األول ملن اللقلاء بأقدام تياغلو ألكانتارا 

ورودريجلو. إيسلكو  وفرانشيسلكو 

تاريخ المنتخب اإلسباني
تأسلس االتحلاد الوطني علام 1904 وشلارك يف 

كأس  لقلب  وحقلق  ملرة   14 العامللي  املونديلال 

العلامل ملرة واحدة علام 2010، بينلام حمل كأس 

 1964 أعلوام  األوروبيلة ثلاث ملرات يف  األملم 

و2012. و2008 

مشلاركاته  يف  طويلل  تاريلخ   “ روخلا  وللل”ال 

الدوليلة إذ باتلت حصيللة مشلاركاته الدوليلة 59 

مبلاراة حقلق فيهلا 29 انتصلاًرا بينلام تعادل يف 

.18 12 مناسلبة وخلرس يف 

تاريلخ  امتلداد  علىل  املنتخلب  العبلو  سلجل 

مشلاركاته يف اللكأس العامليلة منلذ إنشلائه 92 

هدًفلا.  66 شلباكه  تلقلت  بينلام  هدًفلا 

 36 وبلغلت حصيللة مشلاركاته يف أملم أوروبلا 

مبلاراة فاز يف 17 مناسلبة وتعادل يف 11 وخرس 

8 مواجهلات، وسلجل الاعبلون يف املسلابقة 50 

هدًفلا وتلقلوا يف شلباكهم 32 هدًفا.

بينلام مل يشلارك يف كأس القلارات سلوى ملرة 

علام  فيهلا  الذهبلي  املربلع  إىل  ووصلل  واحلدة 

.2013

ولعلب يف البطوللة خملس مواجهلات انترص يف 

ثلاث وحقلق تعلاداًل واحلًدا وخلرس يف مواجهة 

واحلدة، ومتكن من تسلجيل 15 هدًفا واسلتقبلت 

شلباكه أربعلة أهداف.

األوىل  مواجهتله  اإلسلباين  املنتخلب  خلاض 

الدوليلة مع الدمنلارك عام 1920، بينلام كان أكرب 

فلوز لاعبلي “ال روخا” علىل بلغاريلا بنتيجة 13 

مقابلل ال يشء علام 1933، وكانلت أثقل خسلارة 

أملام املنتخلب اإليطايل عام 1928 بسلبعة أهداف 

لهلدف، وأملام املنتخلب اإلنكليلزي بلذات النتيجة 

.1931 عام 

ملن أكلر الاعبلن متثيلًا للمنتخب اإلسلباين 

بينلام  مبلاراة،   167 بلل  كاسلياس  إيكلر 

برشللونة  ناديلي  مهاجلم  فيلا  ديفيلد  كان 

للمنتخلب  التاريخلي  الهلداف  وفالنسليا، 

مشلاركاته  خلال  وحقلق  هدًفلا،   59 برصيلد 

أهلداف. تسلعة  العلامل  كأس  مبسلابقة 

وبورتلو  السلابق  مدريلد  ريلال  حلارس  وشلارك 

الربتغلايل الحلايل، إيكلر كاسلياس، أربلع مرات 

يف مواسلم 2002 و2006 و2010 و2014، برصيد 

17 مبلاراة.

مجموعة إسبانيا عن قرب
الفنلي  املديلر  علىل  صعبلة  املهملة  تكلون  للن 

للمنتخلب اإلسلباين، جوللن لوبيتيجلي، حلارس 

السلابق. مدريلد  وريلال  برشللونة  مرملى 

وعلىل الرغم ملن تخطيه إيطاليلا بنتيجلة ثقيلة، 

القرعلة “ال روخلا” يف اختبلار صعلب  وضعلت 

أملام أبطلال أوروبلا 2016، الربتغلال، وكذلك مع 

منتخلب املغلرب ملن إفريقيلا ومنتخب إيلران من 

. سيا آ

مبلاراة  الروسلية  سلوتيش  مدينلة  وستشلهد 

كاسليكية بن الجلران إسلبانيا والربتغلال التي 

ينتظرهلا عشلاق كلرة القلدم، وخاصلة أنهلا بن 

بطلل العلامل نسلخة 2010، والطاملح إىل حملل 

اللقلب للملرة األوىل يف تاريخله وبطلل أوروبلا 

.2016

يف  عضلًوا  كان  اللذي  لوبيتجلي،  جوللن  ُعلن 

خلًفلا   ،1994 العلامل  كأس  يف  إسلبانيا  منتخلب 

األملم  كأس  بعلد  بوسليك،  ديلل  لفيسليتني، 

.2016 علام  األوروبيلة 

وكان مديلًرا فنًيا لنادي بورتو ومنتخبات الشلباب 

اإلسلبانية، إذ فلاز بلكأس األمم األوروبيلة لفئتي 

20 سلنة. 19 وتحت  تحت 

وسلتكون نهائيات روسليا هلي األخرة بالنسلبة 

لاعلب وسلط برشللونة أندريلس إنيسلتا اللذي 

يلعلب ملع منتخلب بلاده منلذ 2006 حتلى اآلن، 

إضافلًة لكونله أحلد أبلرز العبلي الجيلل الذهبي، 

واللذي أسلهم بتسلجيل هلدف الفوز علىل هولندا 

باملواجهلة النهائيلة يف مونديلال جنلوب إفريقيا 

علام 2010.

اإلسلباين،  للمنتخلب  الحلايل  القائلد  وتلوج 

سلرجو راملوس، بالعديد من البطلوالت، وخاض 

.2018 العلامل قبلل نسلخة  18 مبلاراة يف كأس 

إيسلكو  فرانشيسلكو  علىل  لوبيتجلي  سليعتمد 

اللذي يقدم مسلتوى كبلرًا ملع املنتخلب، إضافًة 

إىل تياغلو ألكانلرتا وكتيبلة ملن الشلباب الصغار 

وبيلدرو  فازكيلز  وللوكاس  أسينسليو  كامركلو 

رودريغيلز بجانلب العبلن كبلار ملن طلراز داين 

كارفخلال وجلوردي ألبا والحلارس املتميلز ديفيد 

دي خيلا.

إىل  العلودة  خيلار  ميتللك  ال  اإلسلباين  املنتخلب 

الوطلن ملن مونديال روسليا خلايل اليديلن، فهو 

بعيلدة  أدوار  إىل  للذهلاب  املرشلحن  كبلار  ملن 

باملسلابقة العامليلة إىل جانلب فرنسلا واألرجنتن 

وأملانيلا والربتغلال.

مونديال بيديا

ليفاندوفيسكي.. 
المهاجم الذي يعرف 

طريق المرمى



11-28
2012

محمد قريطم

01-16
2013

أحمد شحادةمحمد شحادة

03-12
2013 سياسيـــة

اجتماعية
ثقافيــــــة
منوعــــــة جريدة أسبوعية

تأسست في داريا ية 
ور

ســ
ة ال

ك
شــب

و ال
ضــ

ع
وع

طبــ
لم

م ا
ــال

إلع
ل

www.enabbalad i .net

20 صفحة

2018 أيار/مايـــو   6 األحـــــــد 
الســـابعة السنــــــــة   -  324 العـــــــــدد 

05-03
2015

نبيل الشربجي

يف مدينة إدلب، منعت حكومة اإلنقاذ 

ظاهرة “تشبيب” الدراجات النارية، وقيادتها 

برسعة، واستخدام الزمور ذي الصوت 

املرتفع جًدا )املصدر: عنب بلدي(.

أعاد هذا الخرب إىل ذاكريت لقطات متنوعة من 

مظاهر الفروسية املنترة يف مختلف أنحاء 

بادنا، فكل من يركب عىل يشء ما، يف هذا 

القطر العريب الصامد، يعترب نفسه فارًسا، مجلًيا، 

ال يشق له غبار، حتى إن أحد أبناء بلدنا، يف 

الستينيات، كان يسوق الرتكتور الزراعي، ويُْنِهض 

مؤخرته عرة سنتمرتات إىل األعىل، ويطعج 

جذَعه ورأسه إىل الوراء، ما جعل صديقي محمد 

مطيع من قرية كفر اليحمول يقول يل: 

- عىل أيش ْمطَنِّْب األخ، عيل الحال ستي 

بتعرف تسوق تركتور!

حينام دخلت الدراجة النارية إىل الباد، اكتسبت 

أسامء عديدة منها املوتوسيكل، واملوتور، 

والطَْقطَاق، وأما الدراجات الصغرة فيسمونها 

السنفور، أو الفرفرة، وُعرَِفت الدراجات ذات 

العجات الثاث باسم الطرطرة، ويف الساحل 

أطلقوا عليها اساًم مضحكًا هو: الِطزْطَْيزة.. 

وليس هذا مربط الفرس، كام يقولون، وإمنا 

هو يف عملية التشبيب، أي التقدم برسعة 

جنونية إىل األمام، ثم رفع املقود )الدركسيون( 

إىل األعىل، وإبقاء امليتور مييش عىل العجلة 

الخلفية فقط، وهذا كان يحصل، بشكل 

أسايس، عند أبواب املدراس اإلعدادية والثانوية 

الخاصة بالفتيات، فالشاب الطائش، املتهور، 

ذو السلوك األقرب إىل سلوك املهابيل، يعتقد 

أن الفتاة ستقع يف غرامه عندما يتمكن من 

إيقاع الرعب يف نفسها، مبنظره وهو يصعد 

يف الهواء، ويوشك أن يقع ويتحطم رأسه! 

وقد حصلت، ذات مرة، أن تسابق ثاثة شبان، 

مبوتوراتهم الرسيعة ماركة “ياماها يس جي”، 

من رسمن إىل إدلب، وحينام وصلوا إدلب 

فوجئوا بدوار املحريب، ومل يتمكنوا من إيقاف 

املوتورات، فاصطدموا بالدوار، وُقِتلوا.. 

باسل، ابن حافظ األسد الذي كان والُده يعده 

ليكبس عىل أنفاس السورين بعده، وليك 

يستعرض قوته أمامنا، اختار الفروسية 

مبعناها التقليدي، ألن الحصان هو أصل 

الكائنات التي اخرتعت التشبيب.. وألجل 

منحه لقب الفارس األول استنفرت املؤسسات 

والنوادي الرياضية، وأجهزة التدريب، وحتى 

املؤسسات األمنية استنفرت لتزيح من 

طريقه أي منافس محتمل، وال شك أن َهَوس 

الفروسية انتقل إىل ذلك الولد املسطول، فراح 

يسوق السيارة كام لو أنه يقود صاروًخا 

مجنًحا، وال أدري ما إذا كان )يشبب( السيارة 

حينام وقع الحادث الذي أودى بحياته.

يف بداية الثورة السورية، حصل انقسام حاد 

يف املجتمع السوري، فكانت هناك رشيحة 

الثوار السلمين الذين وضعوا دماءهم عىل 

أكفهم وخرجوا للتخلص من هذا النظام 

ُ املجتمَع السوري عىل العجلة  الذي كان يَُسرِّ

الخلفية، والحكام الذين يستعرضون األنواع 

املختلفة من فروسياتهم التافهة، ورشيحة 

املؤيدين الذين يحصلون عىل فتات موائد ذلكم 

النظام األرعن، ورشيحة ثالثة كانت تزعم أنها 

تريد تحكيم العقل واملنطق ألن الثورة، برأيهم، 

سوف تؤدي إىل هاك الباد.. وال زلت أذكر 

صديقي املؤيد الذي كان يلومني النخراطي يف 

الثورة، حينام كنا نتمىش مًعا عىل الكروزة يف 

معرمترصين، وباملصادفة مرَّ شاب من الثوار 

بدراجته النارية، وراح يشببها، فقال يل:

- هاي هيي الحرية اليل بدكن ياها يا خطيب؟

نريد حرية لكي نشبب دراجاتنا النارية

عهد مراد

"يـا ريتـو مخطـوف عند النـرة أو داعـش يا ألف 
ريـت لو خاطفتـو يش عصايب!!".. مل أكـن محتاًجا 
ألن أسـمع هـذه العبارة مـن أم مكلومـة ألفهم حجم 
القهـر الـذي تعيشـه، أو ألتفهـم غضبها ومقـداره، 
بالقيـاس مـع العجز الـذي يصيبها، فمنـذ أن اعتقل 
النظـام ابنهـا وهـي تحـاول الحصول عـىل معلومة 
البحـث  واضحـة عـن سـبب اعتقالـه، ثـم تحـول 
مـن "مـا هـو سـبب االعتقـال" إىل "أيـن اعتقلـوه 
أهـايل  وككل  اآلن"،  موجـود  هـو  مـكان  أي  ويف 
املعتقلـني، بعـد فـرة تطـور السـؤال إىل "هـل هو 
حـي أم ميت"، لنصـل للسـؤال األكرث مـرارة والذي 
تكـرر مـع أعداد كبـرة من أهـايل املعتقلـني.. "أين 

الجثة؟!".
الحصـول  بعـدم  تنتهـي  والتـي  األسـئلة،  هـذه 
عـىل الجثـة وال حتـى عـىل الخـرب اليقـني، هـي 
مخطـوف  ريتـو  "يـا  املـرأة،  تلـك  متنيـات  وراء 
يقيًنـا  تحمـل  باتـت  ألنهـا  عصـايب"،  يش  عنـد 
بأنهـا تسـتطيع التفاوض مـع العصابات بسـهولة 
أكـرب، فقـد شـاهدت بعينهـا كيـف باعـت إحـدى 
عصابـات الخطـف يف السـويداء جثـة املخطـوف 
لذويـه مبليونـني ونصـف املليـون لـرة سـورية، 
دفـع  إىل  املغـدور  ذوو  سـارع  كيـف  والحظـت 
تخيلـت  عندهـا  الجثـة،  عـىل  ليحصلـوا  املبلـغ 
العصابـة،  كهـذه  يفكـر  النظـام  أن  لـو  للحظـة: 
"لـو يبيعنـي جثـة ابنـي، لكنـت حظيـت بقـرب له 

شـاهدته!". فـوق  البـكاء  أسـتطيع 
هـذه هـي الحقيقـة، لرمبـا، وعـىل الرغـم مـن هول 
القيمـة  البـالد مـن سـقوط  التـي تصيـب  الكارثـة 
وانهيارهـا، وعـىل الرغـم مـن أن املجـرم صـار يعلن 
جرميتـه عىل املـأل ويبيع املخطوفـني أحيـاًء أو جثثًا، 
يتمنـى أهـايل املعتقلني ألوالدهـم قدرًا بـني أيدي هذه 

العصابـات لـي يسـتطيعوا أن يشـروا أوالدهـم.
حرت مـرة اجتاًعا حـول املعتقلـني واملخطوفني، 
"معرفـة  حـق  بنـد  تعديـل  أحدهـم  فيـه  حـاول 
املصـر"، وجـاء فيـه "ينبغـي عـىل جميـع أطراف 
الـراع الكشـف عـن مصـر املعتقلـني واملختفني 
قـرًسا واملختطفـني لديهـا"، وطلـب هذا الشـخص، 
كان  "باملجـان"،  كلمـة  إضافـة  حقوقـي،  وهـو 
إضافـة  بحاجـة  أنـه  شـخص  يتخيـل  أن  مرعبًـا 

كلمـة "باملجـان" إىل هـذا النـص، ولكن هـذا متاًما 
مـا يعـرب عـن أي حـال وصلنـا إليـه، فاملعتقلـون 
مل  واملخطوفـون  واملفقـودون  قـرًسا  واملختفـون 
يعـودوا فقط عـىل بـازار املفاوضات السياسـية يف 
جنيـف، بـل صـاروا عـىل الطاولـة العسـكرية يف 
أسـتانا، واسـتمروا عـىل سـاحة االبتزاز املـادي يف 

كل مسـاحة يف البـالد.
االبتـزاز املادي، الـذي انجـرت وراءه آالف األرس، يتم 
مـن خالل أشـخاص وليـس بواسـطة القانـون، أما 
نحـن، فلضـان حقنـا، قـد نحتـاج لقانـون ينظـم 
عمليـات بيـع جثـث معتقلينـا، أو حتـى املعلومـات 
املـال  عنهـم، وأن ال يـرك هـذا لضبـاط يأخـذون 

ويخذلوننـا.
مـاذا إًذا؟ نحتـاج لفكـر العصابة، نحتـاج ألن يرأف 
هـذا النظـام بنا ويكـون عصابة أقـل احرافًـا، وأن 
يبيعنـا جثـث أبنائنـا، "يك نحظـى بقبـور نبـي 
عليهـا!"، هـو لن يخرس شـيئًا عىل اإلطـالق، فهو لو 
فعـل وباع الجثث، سـيجني عـرشات املليـارات، وقد 
تسـاعده عىل إعـادة اإلعـار! فتعّمـر جثـُث أوالدنا 
هـذه البـالد املهرئـة، مل ال؟ لقد متـت الجرمية، وإن 
ا مـن حقهـا أن ترتدي  اسـتثمرها اقتصاديًـا فـإن أمًّ
األسـود حـداًدا عـىل ابنها، سـتفعل هـذا، إن يفعلها 
ا تنظـر طـوال الوقت لصـورة ابنهـا املعلقة  فـإن أمًّ
عـىل الحائـط غر معرفـة مبوتـه سـتتجرأ وتضع 
رشيطًـا أسـود عـىل صورته وتبكيـه أمـام الجميع، 
ـا تقـف كل يـوم أمـام النافـذة  إن يفعلهـا فـإن أمًّ
متوقعـة عـودة فلذة كبدها ستسـتبدل هـذا الوقوف 
بزيـارة إىل القرب، إن يفعلها سـيحمي عقـول الكثر 

مـن األمهات مـن الضيـاع والخـرف املبكر. 
فليفعلهـا، أقسـم إن يفعلهـا سـتجد النـاس طوابر 
الجثـث  سـيحملون  أوالدهـا،  جثـث  رشاء  تنتظـر 
فرحـني ويحفـرون القبور وهـم يشـعرون بالفرج، 
يعيشـون  وهـم  أحبائهـم  عـىل  الـراب  ويهيلـون 

الخـالص.
حًقـا أنـا ال أمزح، تعالـوا نطلـق حملة نقـول فيها 
إننـا نريـد رشاء جثـث أبنائنـا، نريد دفـن أحبائنا 
كـا يليـق بوجعنـا، نريـد منـك أن تكـون عصابة 
السـلطة، وإن  املـال فقـط ال ألجـل  تعمـل ألجـل 
كنـت تخجـل أن تعلـن عـن فعلتـك، اخر وسـيطًا 
تسـلمه الجثث ونسـلمه املـال.. فنحـن ال نريد اآلن 

إال قبـوًرا نبـي عليها!

تعا تفرجنريد قبوًرا نبكي عليها
  خطيب بدلة


