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في سوريا

خلال  سلوريا  يف  األحلداث  تسلارعت 
الشلهرين املاضيني على مختلف األصعدة، 
سلواء العسلكرية )سليطرة قلوات األسلد 
)تشلكيل  السياسلية  أو  الجنلوب(  على 
اللجنلة الدسلتورية(، إضافلة إىل التطلور 
واللذي  االقتصلادي  املللف  صعيلد  على 
الروسلية بلدء  اللركات  تجسلد بإعلان 
تحملل  خطلوة  يف  سلوريا  يف  عملهلا 
وراءهلا رسلائل متعلددة من قبلل الروس.

 6 يف  الروسلية،  الطاقلة  وزارة  أعلنلت 
غلي- أي  “إس  رشكات  أن  متلوز،  ملن 

نفلط”  و”زاروبيلج  إنجينريينلغ” 
و”تيخلروم  جيولوجيلا”  و”زاروبيلج 
بأعلال  بلدأت  قلد  وغريهلا  إكسلبورت” 
التنقيلب علن النفلط والغلاز يف سلوريا، 
إضافلة إىل العملل يف املحطلات الحرارية 

الكهربلاء. لتوليلد 
وأكلدت وزارة الطاقلة يف بيان أن روسليا 
"تلدرس إمكانيلات إعلادة تأهيلل حقلول 
النفلط والغلاز، وصيانلة مصلايف النفط، 
التحتيلة"، كلا يجلري  البنيلة  وعنلارص 

الستكشلاف... الجيولوجلي  التنقيلب 
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السويداء.. مرحلة جديدة بعد "األربعاء األسود"

عنب بلدي - خاص

التلي  الجديلدة  املرحللة  علن  الحديلث 
أقبللت عليهلا املحافظلة يرتبلط بالظرف 
اللذي تزاملن فيله الهجوم، إذ جلاء عقب 
االنتهلاء ملن مللف محافظلة درعلا من 
قبلل قلوات األسلد، والحديلث علن نيتها 
االنتقلال إىل السلويداء لرتتيلب أمورهلا 
األمنيلة واملدنيلة، خافًلا مللا تسلري عليه 
حاليًلا، والتلي أعطلت منلذ علام 2011 
منوذًجلا يف "النأي بالنفلس"، واالبتعاد 
علا متر بله املناطلق السلورية األخرى، 
علدا علن موضلوع "الخدمة العسلكرية 
للشلبان"، واللذي ال يلزال شلائًكا حتلى 

اآلن.
اليلوم، تلدور التسلاؤالت علن التبعلات 
التلي قلد يفرضهلا الهجلوم يف األيلام 
التلي  االتهاملات  بعلد  خاصلًة  املقبللة، 
بالوقلوف  السلوري  للنظلام  وجهلت 
أكلد  وملا  للهجلوم،  مسلاعد  كطلرف 
ذللك علدم مشلاركة قواتله يف التصدي، 
واقتصلار األمر على التشلكيات املحلية 

البلارزة فيهلا.

مؤشرات سابقة
هاجلم تنظيلم "الدوللة"، فجلر 25 ملن 
الريلف  الحلايل، علدة قلرى يف  متلوز 
الرقلي للمحافظلة، وتزاملن ذللك ملع 
أربعلة تفجلريات انتحاريلة يف مناطلق 
عشلوائية متفرقلة ملن املدينلة، ليتطور 
األملر فيلا بعد إىل اشلتباك مسللح بني 
املسللحة والتنظيلم  األهلايل والفصائلل 

دون أي تدخلل ملن قلوات األسلد.
وأسلفرت الهجلات علن مقتلل أكرث من 
وأطفلال،  نسلاء  بينهلم  شلخًصا،   220
املدينلة،  يف  الصحلة  مديريلة  بحسلب 
والتي أشلار مصلدر طبي مسلؤول فيها 
لعنب بللدي إىل غياب جثث أي عسلكري 
ملن قلوات األسلد ضملن الجثلث التلي 

األوىل. السلاعات  وصللت يف 
 

الهجلوم علر وكالتله  التنظيلم  وتبنلى 
الرسلمية "أعلاق"، وقال إنه اسلتهدف 
مواقلع قلوات األسلد، واعتلر أن القتى 

املصلدر  لكلن  عسلكريون،  جميعهلم 
ملن  الضحايلا  معظلم  أن  أكلد  الطبلي 
بشلكل  أعدملوا  ملن  بينهلم  املدنيلني، 
فلوري بعد دخلول التنظيلم إىل بيوتهم.

واتهلم ناشلطون يف السلويداء النظام 
التنظيلم،  هجلات  بتدبلري  السلوري 
امللؤرشات  ملن  علدد  وجلود  ظلل  يف 
الداللة عى ذللك، بينهلا سلحب النظام 
الباديلة  ملن  العسلكرية  تعزيزاتله 
باتجلاه ريلف درعلا الرقلي يف وقت 
عنلارص  نقلل  ذللك  وسلبق  سلابق، 
لتنظيلم "الدوللة" ملن مخيلم الريموك 
الرقيلة  الباديلة  إىل  دمشلق  جنلوب 

معللن. غلري  باتفلاق  للسلويداء، 
كلا جلاء الهجلوم بعلد زيارتلني لوفلد 
رويس إىل املدينلة، التقلى فيها مشلايخ 
عقلل طائفلة املوحدين اللدروز، وتحدث 
إليهلم علن وجلود تنظيلات وفصائلل 
وصفهلا بلل "اإلرهابيلة"، يف إشلارة لل 
"حركلة رجلال الكراملة"، وطللب منهم 
رضورة سلحب السلاح العشلوايئ ملن 

التشلكيات املحليلة.
 مل متلض أيلام على الزيلارة الروسلية 
حتلى توجهلت قلوات األسلد إىل وجهاء 
ملن  السلاح  لسلحب  ودعتهلم  القلرى 
قضيلة  حلل  بحجلة  رجالهلم،  أيلدي 
وانتهلاء  العشلوايئ  السلاح  انتشلار 
جهلة  ملن  باملحافظلة  املحلدق  الخطلر 

درعلا.
وكان الشليخ نزيله جربلوع، قائد فصيل 
بتسلليم  أملر  إذ  املنفذيلن،  أول  مسللح، 
جميع األسللحة التلي وزعها على رجاله 
تسلليم  وتبعله  املاضيلة،  السلنوات  يف 
السلوميرة،  قريلة  أهلايل  ملن  السلاح 
والتلي كانت ضملن القرى التلي هاجمها 

. لتنظيم ا

 لماذا اآلن؟
و"الكبلري"  املباغلت  الهجلوم  رغلم 
اسلتطاعت  املدينلة،  على  للتنظيلم 
التشلكيات املحلية العامللة فيها احتواءه 
ومتكنت من اسلتعادة زملام األمور، لكن 
التسلاؤالت علن السلبب اللذي كان وراه 
ال تلزال تلدور حتلى اليلوم، ويتخللهلا 

اتهاملات كثرية للنظام السلوري، اعتاًدا 
على امللؤرشات السلابقة املذكلورة.

السلويداء  ملن  ملدين  ناشلط  واعتلر 
لعنلب بللدي )طللب علدم ذكر اسلمه(، 
أن تنظيلم "الدوللة" هو الورقلة الرابحة 
إىل  للدخلول  النظلام  بهلا  يلعلب  التلي 
البطلل"،  "املنقلذ  بصفلة  املحافظلة 

بعدملا تراجعلت سللطته بشلكل كبلري 
ضملن حدودهلا وأصبلح وجوده اسلميًا 
فقلط، إضافلة إلعلادة التأكيد على كونه 
"حاملي األقليات" أملام املجتمع الدويل.

كبلرية  "التخوفلات  إن  الناشلط،  وقلال 
يف  دمويلة  أكلرث  هجلات  شلن  ملن 
حلال اسلتمرت السلويداء يف املقاوملة، 
ورفض اعتبلار الجيش مسلاهًا يف صد 
الهجلوم، وتوسليع إطار حملات تكذيب 

اإلعلام السلوري بلني الناشلطني".
وكان أهايل مدينة شلهبا وقرية الشلبيك 
طردوا محافلظ السلويداء، عامر العيش، 
يف أثنلاء تشلييع ضحايلا هجلوم تنظيم 
"الدولة اإلسلامية"، وراجلت عى مواقع 
التواصلل االجتاعلي ردود فعلل رافضة 
للرواية التلي تبناها النظام السلوري يف 

مشلاركته بصد هجلوم التنظيم.
ملن وجهلة نظلر أخلرى علن األسلباب 
التي تقلف وراء الهجلوم، اعتر اإلعامي 
أن  السلويداء،  ابلن  الخلري،  أبلو  ماللك 
هجلوم التنظيم جاء إلعلادة ترتيب أوراق 

الجنوبية. املنطقلة 
واعتلر يف مقابللة ملع قنلاة "العربية" 
نرهلا علر حسلابه يف "فيلس بلوك" 
سياسلية  حربًلا  تخلوض  السلويداء  أن 
تحلت الطاوللة منلذ خملس سلنوات مع 
إيلران، لتنتقلل اليوم إىل حلرب مفتوحة 

التنظيم. علر  عسلكرية 
إيلران  تسلعى  الخلري  أبلو  وبحسلب 
لتثبيلت وجودها يف املحافظلة، وحاولت 
املاضيلة فتلح حسلينيات  السلنوات  يف 
"وتلم رفض هلذا املوضوع"، ثلم انتقلت 
إىل محاولة اسلتغال فقلر الناس ورشاء 
األرايض وتشلييع بعض الشلباب الدروز 
ميليشليا  إىل  االنضلام  يف  وإغرائهلم 
هلذه  لكلن  اللبنلاين،  اللله"  "حلزب 

الخطلوات فشللت.
وربلط أبلو الخلري فكرته حول املسلاعي 
اإليرانيلة بحادثة الخطلف األخرية لرجل 
إيلران و"حزب اللله"، أحملد جعفر، من 
قبلل "رجلال الكراملة وقتلله"، مشلريًا 
إىل أن التنظيلم اللذي هاجلم السلويداء 
تتاجلر  التلي  البلدو  مجموعلات  بينله 
باملخلدرات، وهلي على عاقلة بالنظام 
السلوري، ويرتكز نشلاطها على الحدود 

األردنية. السلورية- 

مصير غامض 
ُحيّلدت  املاضيلة  السلنوات  طلوال 
السلويداء عن القلرارات واملفاوضات من 
جانلب النظلام واملعارضلة، أو اهتامات 
الدول املؤثلرة يف امللف السلوري، ليبقى 
مصريهلا بعد سلبع سلنوات ملن النزاع 

املسللح غامًضا، وتزداد التسلاؤالت حوله 
يف الوقلت الحلايل.

 وعقلب انتهلاء هجلوم التنظيلم بلرزت 
تكهنلات علدة علن األحداث التلي قد متر 
بهلا املحافظلة يف الفلرتة املقبلة، سلواء 
بتكلرار "األربعلاء األسلود"، أو االنتقال 
جديلدة  وعسلكرية  مدنيلة  صيغلة  إىل 

ككل. للمحافظلة 
ويف بيلان لله بعد يوملني ملن الهجوم، 
الكراملة"  شليخ  "قلوات  فصيلل  أعللن 
تنظيلم  على  والحلرب  العلام  النفلري 
الفصائلل  جميلع  وطاللب  "الدوللة"، 
املحليلة يف محافظلة السلويداء بتوحيلد 
ورفلع  الخافلات،  وتلرك  صفوفهلا 

املحافظلة. لحايلة  الجاهزيلة 
وأشلار البيلان إىل التخاذل ملن الجهات 
التلي تدعلي حايلة املحافظلة، مؤكلًدا 
الطائفلة  أبنلاء  توحيلد  رضورة  على 
صفوفهلم ملواجهة التنظيلم، داعيًا زعاء 
ودعمهلا  املحافظلة  لنلرة  الطائفلة 
وتسلليحها بجميلع الوسلائل الدفاعيلة، 
الجهلود  بلذل  يف  تسلتمر  أن  على 
اختطفهلم  الذيلن  النسلاء،  السلتعادة 

هجومله. يف  التنظيلم 
وبحسلب معلوملات حصللت عليها عنب 
املدينلة  شلبان  ملن  علدد  قلدم  بللدي، 
طلبلات انتسلاب لحركلة رجلال الكرامة، 

على أن يتلم اللرد عليها.
بللدي  لعنلب  عسلكري  مصلدر  وقلال 
إن "املحافظلة للن تهلدأ حتى اسلتعادة 
النسلاء املختطفلات ملن قبلل التنظيم"، 
واللايت ُعرضلت صورهلن علر مواقع 
الرايلة  وخلفهلن  االجتاعلي  التواصلل 

السلوداء التلي يعتمدهلا التنظيلم.
تعيشلها  والرتقلب  الركلود  ملن  حاللة 
شلديد  حلّذر  وسلط  اآلن،  السلويداء 
وانتشلار لحواجلز عشلوائية كثلرية عى 
والفرعيلة  الرئيسليّة  الطلرق  مفلارق 
ينشلط عليهلا شلبان املنطقلة، كلا أن 
املدنيلني عى اختلاف ميولهم يعيشلون 
حاللة سلخط وغضب كبلري ملن النظام 
التنظيلم  السلوري، فمنهلم ملن يعتلر 
جلزًءا من مخابراته، وقسلم آخلر يعتره 

الهجلوم. ردع  يف  تهلاون 

دخلت محافظة السويداء مرحلة جديدة بعد يوم األربعاء، 25 من تموز 2018، الذي شن فيه تنظيم "الدولة اإلسالمية" هجوًما على عدة 
أحياء وقرى فيها بصورة مفاجئة، مخلًفا المئات من الضحايا بين المدنيين، فضاًل عن قتلى من التشكيالت المحلية. واعُتبر الهجوم "حدًثا 

مفصلًيا" في تاريخ المحافظة، إذ لم يمرر عليها مثله، كما لم تتلق صدمًة كالتي أحدثها، سواء بالصورة المفاجئة التي سار بها التنظيم، أو 
عدد الضحايا الكبير، الذي اقتصر على المدنيين بشكل أساسي.

أخبار سوريا

تسعى إيران لتثبيت 
وجودها في 

المحافظة، وحاولت 
في السنوات الماضية 

فتح حسينيات وتم 
رفض هذا الموضوع، 

ثم انتقلت إلى محاولة 
استغالل فقر الناس 

وشراء األراضي وتشييع 
بعض الشباب الدروز 

وإغرائهم في االنضمام 
إلى ميليشيا "حزب اهلل" 

اللبناني، لكن هذه 
الخطوات فشلت

عناصر من رجال حركة رجال الكرامة في مدينة السويداء - )انترنت(
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مقاتلون من فصائل المعارضة في أثناء خروج مقاتلي كفريا والفوعة - 18 من تموز AFP( 2018 عمر حاج قدور(

أخبار سوريا

عنب بلدي - خاص

وتتميلز املحافظة علن املناطلق املعارضة 
األخلرى يف سلوريا بعلدة نقلاط، فقلد 
تحوللت إىل خلزان بري بعد اسلتقبالها 
اآلالف ملن املدنيني والعسلكريني، مبوجب 
محيلط  ملن  األخلرية  التهجلري  حملات 
ريلف  ملن  وآخرهلا  دمشلق،  العاصملة 
حملص الشلايل، كلا أنها املعقلل األبرز 
لل "هيئلة تحرير الشلام"، التلي تصنفها 
األطلراف الدوليلة الفاعلة يف سلوريا عى 

"اإلرهاب". قامئلة 
ورغلم أن الحديلث اللذي دار حتلى اليوم 
عن مسلتقبل إدللب يبقى رهلن التكهنات، 
تلدور ملؤرشات حاليًا من شلأنها أن تؤكد 

جلزًءا منه.
ويف حديلث لعنب بلدي، علرض مصدران 
عسلكريان )طلبلا علدم ذكلر اسلمها( 
يف  إدللب  يف  السلوري  النظلام  خطلة 
األيلام املقبللة، والتي تتضمن قضلم أجزاء 
الغلريب  الريلط  على  املحافظلة  ملن 

والجنلويب.

جسر الشغور وسهل الغاب
بحسلب املصادر، سلتتقدم قوات األسد إىل 
مدينلة جلر الشلغور وستسليطر عليها 
بشلكل كاملل، إىل جانب مدينلة محمبل، 
الغلريب  الريلف  يف  الواقعلة  والقلرى 
لجر الشلغور، يف خطلوة لوصل املدينة 
مبنطقة سلهل الغاب، وصواًل إىل معسلكر 
جوريلن القاعلدة العسلكرية "األبرز" يف 

ريلف حلاة الغريب.
وقلال املصلدران إن التطورات العسلكرية 
السلابقة سليقابلها إعادة النظام السوري 
مركلز  داخلل  إىل  اإلداريلة  ملؤسسلاته 
محافظلة إدللب، من أجلل تسليري األمور، 
ويك يضلع يلًدا له ملن الناحيلة الخدمية، 

اسلتباقًا لنوايلا الجانلب الرتيك.

وكانت قلوات األسلد اسلتقدمت يف األيام 
املاضيلة تعزيزات إىل ريلف الاذقية، ويف 
محيلط املنطقلة الفاصلة بني ريلف إدلب 
الغلريب، املتمثل بجلر الشلغور، وريف 

الاذقية الشلايل.
وجلاءت التعزيزات بعلد معلومات نرتها 
وكاللة "سلبوتنيك" الروسلية نقلًا علن 
مصلدر يف قلوات األسلد تفيد بلأن قوات 
األسلد تحشلد إلنهلاء نفلوذ املعارضة يف 
الريلف الشلايل الرقي ملدينلة الاذقية، 
وملا تبقلى ملن مرتفعلات جبليلة مطللة 
إدللب  ريلف  يف  الشلغور  جلر  على 

. يل لشا ا
ورجحلت املصلادر أن تتجله قوات األسلد 
كمرحللة أوىل إىل فصلل الريلف الغريب 
ملحافظلة إدلب ومناطق سليطرة املعارضة 

يف ريلف الاذقيلة، على غرار ملا اتبعته 
سياسلة  ضملن  األخلرى،  املناطلق  يف 
املسلتهدفة إىل جيلوب  املناطلق  تقسليم 

. صغرية
إىل  األسلد  قلوات  دخلول  أن  وأوضحلت 
جلر الشلغور للن يشلهد أي مواجهلة 
"صعبلة"، يف إشلارة إىل أمور مرسلومة 
لتسلليم املنطقلة للنظلام "دون مقاومة"، 
سلكة  رشق  مناطلق  يف  حصلل  كلا 

الحديلد.
وبحسلب ما قالته وكالة "سلبوتنيك"، يف 
23 ملن متلوز الحلايل، ستسليطر قوات 
األسلد عى عدد ملن القرى بسلهل الغاب 
منها قسلطون والزيارة والحويلز وفورو، 
والتي تعتلر مفتاح تقلدم للجيش باتجاه 
أنله "ملن  إىل  الشلغور، مشلريًة  جلر 
املتوقلع أن يرتكلز العملل العسلكري عى 

فتح طريلق حللب الاذقية".

معركة "صعبة" شمالي حماة
لن تتوقف مسلاعي النظلام يف إدلب عى 
الريلط الغلريب، بلل سليكون جلزء من 
معركتله يف ريلف حاة الشلايل، والذي 
سليحاول السليطرة على مدنله البلارزة 
الخاضعة لسليطرة املعارضة، ملن حلفايا 
إىل كفرزيتلا واللطامنة، حتلى حدود خان 

. ن شيخو
وأشلار املصدران إىل أن العملية العسكرية 
األساسلية سلترتكز يف الريلف الشلايل 
مواجهلات  سيشلهد  واللذي  لحلاة، 
"عنيفلة" بني النظلام وفصائلل "الجيش 
الحلر"، وقد تشلارك قلوات كرديلة فيها، 
خاصلًة بعد إبلداء االسلتعداد مؤخلرًا من 

قيلادي كلردي للمشلاركة يف املعلارك.
عليهلا  حصللت  معلوملات  وبحسلب 
املصلادر، سليقابل التطورات العسلكرية 
السلابقة يف الريلف الغلريب وريف حاة 
الشلايل، تحرك لفصائلل "الجيش الحر" 
باتجلاه مدينلة منبلج، والتلي سلتخضع 
لسليطرة كامللة لهلا، بعيلًدا علن أمريكا، 

ومبباركلة روسلية.
وتعملل علدة فصائلل يف ريلف حلاة، 
بينهلا "هيئلة تحريلر الشلام" و"الجبهة 
الوطنيلة للتحريلر" التي تشلكلت مؤخرًا 
ملن اندملاج فصائلل "الجيلش الحلر"، 
باإلضافلة إىل فصيل "جيلش العزة" الذي 
يرتكلز عملله بشلكل خلاص يف أريلاف 

. ة حا

وسليتوقف تقلدم قلوات األسلد يف حلال 
سليطرتها عى مدن ريف حلاة، وبالتايل 
مدينلة  تأملني  ملن  متكنلت  قلد  تكلون 
حاة بشلكل كامل ملن جهلة، ومناطقها 
االسلرتاتيجية يف ريلف الاذقيلة وحلاة 

الغلريب ملن جهلة أخرى.

نفوذ "الحر" يبقى في ريف الالذقية
ورغلم العملية العسلكرية املرتقبلة لقوات 
سلتحتفظ  الاذقيلة،  ريلف  يف  األسلد 
فصائلل "الجيلش الحلر" ببعلض املواقع 
التلي تعمل فيهلا حاليًا، بحسلب املصادر.

وأشلارت إىل أن األملر سليكون بتوافلق 
نفلوذ  بإبقلاء  يقلي  تلريك،  رويس- 
للفصائلل يف املنطقة، بعيلًدا عن "تحرير 

الشلام" و"جبهلة تحريلر سلوريا".
االتفلاق  املذكلور ملع  الحديلث  ويرتبلط 
اللذي أعللن عنله مؤخلرًا ملن قبلل "تيار 
الغلد السلوري" ملع اللروس، والذي ضم 
ريلف الاذقيلة وريلف حمص الشلايل.

17 ملن  وقاللت مصلادر معارضلة، يف 
متلوز، إن االتفاقلني حما صيغلة "وقف 
إطلاق النلار" برعايلة املخابلرات العامة 
املريلة وبضانات روسلية وملن رئيس 

"تيلار الغلد"، أحملد الجربا.
ذكلر  علدم  )طلبلت  املصلادر  وأضافلت 
اسلمها( أن ممثللني عن فصائلل معارضة 
يف السلاحل وريلف حمص فوضلا "تيار 
الغلد" بالتوقيلع كطلرف ضامن ومسلرّي 

ق. لاتفا
بلل  الاذقيلة  اتفلاق  صيغلة  وجلاءت 
"املشلاركة يف جهلود مكافحلة اإلرهلاب 
والعملل على تسلوية سياسلية لألزملة 
السلورية، وعلودة الاجئلني والنازحلني 

املعتقللني". علن  واإلفلراج  ملناطقهلم 
ورفضلت املصلادر ذكلر أسلاء فصائلل 
املعارضلة التي وقعلت عى االتفلاق، "كون 
األملر حساًسلا يتعللق بطبيعلة املنطقة"، 
مشلريةً إىل أن روسليا ستسلمح للفصائلل 
بالسليطرة على مناطلق انسلحبت منهلا 
مؤخلرًا كبللدة سللمى، لكن األمر سليكون 

تحلت إرشافهلا، وبتبعيلة كامللة لها.

الطريق الدولي
على  سلتمر  التلي  األحلداث  سلياق  يف 
إدلب، سليفرض على النظلام واملعارضة 
االنسلحاب ملن طلريف الطريلق اللدويل 
امللار ملن إدللب، على أن يفتلح الطريلق 

وحلب. دمشلق  بلني 
ويف املقابلل تنسلحب املعارضلة والنظام 
من طلريف األوتوسلرتاد اللدويل، إضافة 
إىل فتلح الخلط بني دمشلق وحللب، عى 
أن يتلم االلتلزام بعلدم اسلتهداف أي رتل 

على الطريلق ملن الطرفني.
يف  السلابق  العسلكري  املستشلار  وقلال 
"الجيش الحلر"، إبراهيم اإلدلبلي، يف وقت 
سلابق لعنب بلدي، إن األوتوسلرتاد الدويل 
دمشلق- حللب املار ملن سليطرة املعارضة 
مشلرتكة  دوريلات  سلتتوىل  إدللب  يف 
)روسلية، تركيلة، إيرانيلة( عمليلة تأمينه، 
على أن تكلون مسلافة علرة كيلومرتات 

على جانبيله مؤّمنلة بشلكل كامل.
وأضلاف يف أيلار امللايض أن الدوريلات 
املشلرتكة سلتنتر يف املنطقلة العازللة، 
والتلي سلتتوىل موضلوع فتلح الطريلق 
اللدويل، بعيلًدا علن الفصائل العسلكرية 

التلي للن يكلون لهلا أي دور فيها.
ومتتلد املنطقة منزوعة السلاح بني سلكة 

القطار واألوتوسلرتاد الدويل.
لفتلح  محلددة  زمنيلة  ملدة  توجلد  وال 
الطريقلني، وسليكونان مفتوحلني أملام 

التجاريلة. والعمليلات  املدنيلني 

تبادل نفوذ في الشمال..

قضم إدلب مقابل مكاسب في حلب 
ال تزال التساؤالت تدور حول مستقبل محافظة إدلب، والمصير الذي ينتظرها في المرحلة المقبلة، خاصًة أنها المنطقة األبرز التي بقيت بيد فصائل المعارضة 

السورية، بعد التقدم الذي أحرزته قوات األسد، وآخره في الجنوب السوري. شهد األسبوع الماضي تطورات عديدة بخصوص إدلب، بدًءا من إخالء بلدتي 
كفريا والفوعة، حتى التهديد األخير لرئيس النظام السوري، بشار األسد، بأن المحافظة ستكون أولوية لقوات األسد في المرحلة المقبلة.

 التطورات العسكرية 
السابقة سيقابلها إعادة 

النظام السوري لمؤسساته 
اإلدارية إلى داخل مركز 
محافظة إدلب، من أجل 

تسيير األمور، وكي يضع 
يًدا له من الناحية الخدمية، 

استباًقا لنوايا الجانب التركي

خريطة توضح المناطق المتنازع عليها بين المعارضة والنظام السوري  موضح فيها اوتستراد دمشق حلب - 28 تموز 2018 )عنب بلدي(

حلب

منبج

جسر 
الشغور أبو الضهور

إدلب

اعزاز
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عنب بلدي - نور نادر

امللدين على مقلاس  العملل  حلاك “الخيلاط” 
مصالحله، وجعلل منله خيملة متلر ملن تحتها 
صفقلات صانعة لللرثوة، كا فتح كلّوة صغرية 
لرقابلة النظلام التي ال تغفلل إال مبقابلل مادي، 
لكلن تلك الكلوة ملا لبثلت أن انتهت بله معتقًا 

الرقيب. أقبيلة  يف 
بعلد أن قلى األعلوام السلبعة املاضيلة متنقًا 
تدريلب  وقاعلات  األوروبيلني  الداعملني  بلني 
الخاضعلة  املناطلق  داخلل  امللدين”  “العملل 
لسليطرة النظلام، تسللّم هشلام خيلاط، املدرب 
ومستشلار تطويلر األعلال يف “مركلز األعال 
واملؤسسلات السلوري”، برقيلة مراجعلة أمنية، 
19 ملن متلوز الحلايل،  اعتقلل إثرهلا صبلاح 
يف فلرع فلسلطني، أحلد أكلرث األفلرع األمنيلة 

السلورية قسلوة.
املقربلون ملن خيلاط اسلتهجنوا اعتقالله كونه 
“محسلوبًا عى النظلام”، لكن أحًدا مل يسلتغرب 
هلذه النهاية، بل كانلت ضمن التوقعلات، نتيجة 
خلرة سلابقة للسلوريني باآلليلات األمنيلة التي 

يطبقهلا النظام على العامللني يف ظله.
يحملل هشلام خيلاط، وهو ملن مواليد دمشلق 
عام 1969، شلهاديت دكتلوراه، إحداها يف إدارة 
األعلال ملن الواليلات املتحلدة األمريكيلة، وهو 
خريلج كلية الهندسلة البرتوليلة والكيميائية يف 
جامعلة البعث السلورية، ورغم ذلك فلإن أعاله 
مجلال  يف  األخلرية  األعلوام  خلال  انحلرت 

التدريلب والتأهيلل حلول العملل املدين. 

قلى “الدكتور هشلام” كلا يسلميه تامذته، 
إىل سلوريا  ثلم علاد  الهنلد  فلرتة طويللة يف 
ليشلغل منصب املديلر التنفيذي ملركلز “األعال 
علام  تأسلس  اللذي  السلوري”،  واملؤسسلات 
واملتوسلطة،  الصغلرية  املشلاريع  لدعلم   2007
وركلز يف عملله على “رأس املال الفكلري الذي 
ال يشلرتط عملرًا أو جنًسلا أو ديًنلا”، كا يصف 
األملر يف ورشلاته التدريبية، كا عمل مستشلاًرا 

يف وزارة االقتصلاد السلورية.

ملن  بدايلة  بالنظلام  الوطيلدة  عاقتله  نتجلت 
التلي  “األعلال”  مركلز  إدارة  مجللس  رئاسلة 
األعلال  رجلل  وهلو  الشلاح،  راتلب  يشلغلها 
امللوايل امللقلب بلل “شلهبندر التجلار”، والذي 
سلوريا  يف  والصناعلة  التجلارة  غرفلة  تلرأس 

سلابًقا.
وبحكم نشلاطه يف مجلال العمل املدين، شلارك 
خيلاط يف تنفيلذ مشلاريع تنمويلة والتخطيلط 
أسلاء  برفقلة  الجمهلوري  القلر  يف  لهلا 
األسلد، بينلا أشلار بعلض الناشلطني إىل أنله 
الناشلطة  كان رشيلًكا يف أعلال منلى غانلم، 
النسلوية التلي انضملت علام 2011 إىل “تيلار 

بنلاء الدوللة” كمعارضلة “وطنيلة”.
عقلب الثلورة، تحلول مركلز “األعلال” بفضلل 
خيلاط إىل حاضنة للمنظلات والفلرق التطوعية 
واملبلادرات املدنية، وبحسلب مصلدر مطلع لعنب 
بللدي، فلإن خيلاط اشلرتط حصوله عى نسلبة 
%10 ملن كل متويلل يصلل إىل هلذه املنظلات.

عنلب بللدي تواصللت ملع أحلد الناشلطني يف 

مجلال العمل املدين يف دمشلق )رفض الكشلف 
عن اسلمه ألسلباب أمنيلة(، وأكّد أن خيلاط كان 
يؤّملن موافقلة النظلام مللرور هلذه التمويات، 
ما دفلع البعلض العتبلار النظلام مسلتفيًدا من 
الخارجيلة، كونله رجلًا غلري  عاقلات هشلام 
مشلهور ومل يعللن علن مواقلف مؤيلدة للنظام 
بشلكل مبلارش ملا جعلله بعيلًدا علن العقوبات 

األوروبية.
الناشلط أكّلد لعنب بلدي أن خيلاط، ورغم تأثريه 
العلملي على رشيحة واسلعة ملن املتدربني، مل 
يكلن “رجلل رأي علام”، ومل يعلر علن مواقف 
رصيحلة، “إذ يسلمي النظلام بالدولة السلورية 
أملام املؤيديلن، وملع املعارضلني يبلدو حياديًا، 

فيلا يوطلد صاته ملع مملويل الجهتني”.
وأضلاف الناشلط أن خيلاط حرض أحلد لقاءات 
بروكسلل  يف  األوروبيلني  الخارجيلة  وزراء 

واجتملع ملع مجموعلة دعلم سلوريا.
ورشلات  يف  خيلاط  ذللك، شلارك  إىل  إضافلة 
عنتلاب  غلازي  مدينلة  يف  عقلدت  تدريبيلة 
الرتكيلة، حيلث ترتكلز املنظلات السلورية التي 
النظلام  لكلن  املعارضلة،  طابلع  عليهلا  يغللب 
تغلاىض علن األملر ومل يتعرض خيلاط ملاحقة 

أمنيلة بسلبب ذللك.
مل يتضلح حتلى اآلن السلبب الرئيلي العتقلال 
خيلاط، لكن النظام وجله له تهملة “التخابر مع 
جهلات خارجيلة”، وفق ملا أكده مصلدر محّل 
لعنلب بللدي، وهي تهمة فتلح لها النظلام الباب 
واسلتفاد منها أطول فلرتة ممكنة، قبلل أن يلقي 

بلل “الجاين” إىل مصلري مجهول.

رجل في األخبار

هشام خياط..
ممر مالي للنظام انتهى 

في المعتقل

)epa( أحد عناصر الدفاع المدني يسعف الطفل في مدينة دوما بريف دمشق

لماذا يريد األسد عناصر “الخوذ البيضاء”

عنب بلدي - محمد حمص

يف حديثله لوسلائل إعلام روسلية، 
رئيلس  خلرّي  متلوز،  ملن   26 يف 
األسلد،  بشلار  السلوري،  النظلام 
عنارص الدفلاع املدين بلني املصالحة 
أو التصفيلة واصًفلا إياهلم بالغطاء 
“لإلرهابيلني ملن جبهلة النلرة”، 
مشلريًا يف تريحاتله إىل أن الكثري 
مسللحون  البيضلاء”  “الخلوذ  ملن 
وملن غلادر البلاد منهلم هلم على 
التنظيلم”. يف  “قياديلون  األرجلح 

وشلدد األسلد يف تريحاته عى أن 
“مصلري الخلوذ البيضلاء هو نفسله 

اللذي يواجهله كل إرهايب”.

من هم “الخوذ البيضاء”؟
امللدين،  الدفلاع  منظملة  تأسسلت 
تصعيلد  وملع   ،2013 علام  مطللع 
للقصف  النظلام وتزايلد اسلتخدامه 
الجلوي، أسسلت املنظملة مجموعات 
مراكلز  بهيكليلة  نفسلها  نظملت 
أوىل  وظهلرت  برعلة  تطوعيلة 
ودوملا  حللب  مدينلة  يف  مراكزهلا 
بريلف دمشلق ومدينة البلاب بريف 

حللب.
وبعلد تشلكيل مراكز فرديلة تجمعت 
مسلتوى  على  املجموعلات  هلذه 
ملع  بالتواصلل  وبلدأت  املحافظلة، 
بعضها ملسلاعدة املجتمعلات املحلية.

املتطوعلني فيهلا إىل  ووصلل علدد 
حوايل 3470 عنلًرا، منترين يف 
جميلع األرايض السلورية، ومتكنلوا 
ملن إنقلاذ اآلالف ملن املدنيلني إىل 
جانلب نشلاطات بالتوعيلة واألعال 
الخدميلة التلي تقلوم بهلا املنظملة 
على صعيلد املناطلق التلي تنتلر 

. فيها
البيضلاء”  “الخلوذ  عنلارص  ونلال 
التلي  لألعلال  واسلعة  شلهرة 
أفلام  تقدميهلم يف  قدموهلا، وتلم 
وثائقيلة أبرزهلا “الخلوذ البيضلاء” 

اللذي نلال جائزة أوسلكار علن أبرز 
امللايض. العلام  وثائقلي  فيللم 

لماذا يريدهم األسد تحديًدا
تعلرّف الباحثلة يف شلؤون اللرق 
األوسلط وشلال إفريقيا يف منظمة 
سلارة  ووتلش”،  رايتلس  “هيوملن 
مجموعلة  بأنهلا  املنظملة  كيلايل، 
إنسلانية تعمل يف املناطلق املعارضة 
للحكومة، وكان متطوعوها ينتشللون 
األنقلاض  تحلت  ملن  الجرحلى 
ويدفنلون القتى ويطفئلون الحرائق  
السلوري-  التحاللف  كان  عندملا 
اللرويس ينفذ هجات عشلوائية عى 
املدنيلني يف الغوطلة وإدللب وأخريًا 
درعلا والقنيطرة، إضافلة إىل كونهم 
“شلهوًدا على العديلد ملن فظائلع 

اللراع الدائلر يف املنطقلة”.
وحليفتله  السلوري  النظلام  وسلم 
“اإلرهابيلة”،  بلل  املنظملة  روسليا 
االتهلام  هلذا  اعتلرت  كيلايل  لكلن 
“عقوبلة إعلدام حقيقية يف سلوريا، 
ال سليا أن قوانني اإلرهاب السلورية 
ملن  الحكوملة  متكلن  الفضفاضلة 
ملن  وإعلدام  وتعذيلب  احتجلاز 
اتبلاع  دون  معارضلني  تعترهلم 

الواجبلة”. القانونيلة  اإلجلراءات 
قلال  بللدي،  لعنلب  تريحله  ويف 
مديلر منظملة الدفلاع امللدين، رائلد 
اتبلع  لطامللا  النظلام  إن  الصاللح، 
انطاقلة  منلذ  التشلويه  سياسلة 
الثلورة ضد املتظاهريلن واملظاهرات، 
وعمل عى تشلويه صورتهلم قبل أن 
يضغلط عليهلم ليجرهم على حمل 

السلاح دفاًعلا علن النفلس.
النظلام يتبلع  أن  الصاللح  وأضلاف 
نفس السياسلة بالنسلبة للمؤسسات 
الناجحلة التلي تعملل على خدملة 
مؤسسلات  علن  كبديلل  املدنيلني 
الخارجلة علن  املناطلق  النظلام يف 

سليطرته.
وأشلار إىل أنله فيا يخلص “الخوذ 

“منوذًجلا  قدملت  فقلد  البيضلاء”، 
ناجًحلا يف تقديلم الخدملات، وبنلاء 
اإلنسلان  بنلاء  غايتهلا  مؤسسلات 
ذللك  معتلرًا  وإحيائله”،  وخدمتله 

السلوري”. للنظلام  “مزعًجلا 
املبلارش  السلبب  الصاللح  ويعلزو 
السلتهداف املنظملة إىل عملها “عى 
جميلع امللفلات اإلنسلانية والقانونية 
التي تديلن النظام وروسليا بارتكاب 
انتهلاكات وجرائم حرب يف سلوريا، 
الكياوية  األسللحة  ومنها اسلتخدام 

دوليًا”. املحرملة  واألسللحة 
وملا سلبب الحساسلية الزائلدة من 
وروسليا،  السلوري  النظلام  قبلل 
الخلوذ  بلني  الوثيلق  “التعلاون 
البيضاء واملؤسسلات املعنية بالشلأن 
السلوري التلي تقلوم بالتحقيلق يف 
الكياويلة”،  األسللحة  اسلتخدام 
بحسلب صاللح، ومنهلا لجنة تقيص 
الحقائلق واللجنلة الدوليلة املسلتقلة 
للتحقيلق يف ارتلكاب االنتهاكات يف 

سلوريا.

إجالء عناصر الدفاع المدني
 يزعج النظام

األردنيلة  الحكومتلان  وافقلت 
واإلرسائيليلة، األحلد 22 ملن متلوز، 
 300 على  يزيلد  ملا  ملرور  على 
عنلر ملن “الخلوذ البيضلاء” عر 
أراضيها إلعلادة توطينهلم يف أملانيا 
وكنلدا، بعلد تقلدم النظام السلوري 
السلوري،  الجنلوب  يف  الريلع 
املناطلق  معظلم  على  وسليطرته 

املعارضلة. لسليطرة  الخاضعلة 
وزارة  باسلم  املتحلدث  وقلال 
الخارجيلة األردنيلة، محملد الكايلد، 
األحلد 22 ملن متلوز، إن “الحكومة 
أذنلت لألملم املتحلدة بتنظيلم مرور 
حلوايل 800 مواطلن سلوري علر 
دول  يف  توطينهلم  إلعلادة  األردن 

غربيلة”.
وأضلاف أن كًا ملن بريطانيلا وكندا 

وأملانيلا قدمت “تعهلًدا خطيًلا ملزًما 
خلال  توطينهلم  بإعلادة  قانونيًلا 
فلرتة زمنيلة محلددة بسلبب وجود 
خطر على حياتهم”، وأكد املسلؤول 
على  متلت  “املوافقلة  أن  األردين 

الطللب ألسلباب إنسلانية بحتلة”.
ملرور  عمليلة  “تنظيلم  إن  وقلال 
املواطنني السلورين يتم بلإدارة األمم 
التزاملات  أي  ترتتلب  وال  املتحلدة، 
أن “هلؤالء  األردن”، موضًحلا  على 
سليبقون  السلوريني  املواطنلني 
مغلقلة خلال  منطقلة محلددة  يف 
فلرتة مرورهلم التلي التزملت الدول 
سلقفها  أن  على  الثلاث  الغربيلة 

أشلهر”. ثاثلة 
بلدوره، اعتلر الجيلش اإلرسائيلل، 
“خطلوة  العمليلة  أن  بيلان،  يف 
إنسلانية اسلتثنائية”، مشلريًا إىل أن 
“الخلوذ البيضلاء” مهلددون بالقتل 

ملن جانلب النظلام.
أن  السلوري  النظلام  اعتلر  فيلا 
عنلارص  بإخلراج  إرسائيلل  قيلام 
سلوريا  ملن  امللدين  الدفلاع 
هلو  دول،  علدة  ملع  بالتعلاون 
دعمهلم  تكشلف  إجراميلة  “عمليلة 
لإلرهلاب”، وفلق ملا نقللت وكاللة 

)سلانا(. الرسلمية  األنبلاء 
ونقللت الوكاللة عن مصدر مسلؤول 
“إخلراج  أن  الخارجيلة،  وزارة  يف 
إرسائيلل للخوذ البيضاء كشلف أمام 
العلامل ارتباطهلم مبخططلات الدول 
الغربيلة، وخاصة أمريلكا وبريطانيا 
وكنلدا وأملانيلا، ومتويلل هلذه الدول 
السلخي للنشلاطات اإلرهابيلة لهلذا 

التنظيلم يف سلوريا”.
وتسلتهدف قلوات األسلد، يف غالبيلة 
الحملات التلي تشلنها على مناطلق 
سليطرة املعارضة، مراكز الدفلاع املدين 
تقاريلر  وتصلدر  الطبيلة،  واملشلايف 
إعامية تشلكك مبصداقية هلذه املراكز 
وتقلول إنهلا تلؤوي عنارص مسللحني 

مملن تسلميهم بلل "اإلرهابيني".

انتقل هجوم النظام السوري ورئيسه، بشار األسد، على منظمة الدفاع المدني )الخوذ البيضاء( إلى شكل 
آخر يبتعد عن المنحى السياسي ليصل إلى صيغة التهديد المباشر بالتصفية.
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املركلز، الذي افتتلح الخميلس 19 من متوز، 
حملل اسلم جنلدي تريك قتلل خلال عملية 
"غصلن الزيتون" العسلكرية التلي أطلقتها 
تركيلا، يف كانلون الثاين امللايض، يف مدينة 

سوريا. شلايل  عفرين 
عاء حملد، مديلر العاقات العاملة واإلعام 
يف املجللس امللدين يف مدينلة الراعلي، قال 
يضلم  املركلز  إن  بللدي  لعنلب  حديلث  يف 
 120 للل  تتسلع  النلدوات  لتنظيلم  قاعلات 
العملل وصاللة  لورشلات  وقاعلة  شلخًصا، 
صفلوف  وثاثلة  السلينائية،  للعلروض 
لألطفلال  حديقلة  إىل  باإلضافلة  دراسلية، 

وملعلب كلرة سللة وآخلر لكلرة القلدم.
وأضلاف أن املركلز سليقدم خدملات نوعية 
على املسلتوى الثقلايف يف املدينلة، وعلى 
رأسلها خدملات تعليميلة لألطفال والنسلاء، 
إلقلاء  تشلمل  دوريلة  فعاليلات  وتنظيلم 
املحلارضات ملن قبلل مختصلني يف جميلع 
مفتوحلة  الدعلوة  أن  مضيًفلا  املجلاالت، 
النلدوات  حضلور  أو  إللقلاء  للجميلع 

الثقافيلة. واملحلارضات 
تلريك،  رسلمي  بحضلور  تلم  االفتتلاح 
ملن قبلل وفلد تابلع للوايل مدينلة غلازي 
سللجوق  حضلور  إىل  باإلضافلة  عنتلاب، 
أصلان وايل مدينلة كللس الرتكيلة، ورئيس 
املجللس الرتكلاين، وجيله جمعلة، وعلدد 
ملن الضبلاط يف قيلادة الرطلة الحرة يف 
مدينلة الراعلي الحدودية ملع تركيلا، فضًا 
عن حضلور حشلد من أهلايل املدينلة، وفق 

حمد. قلال  ملا 
الحيلاة  دعلم  إىل  مؤخلرًا  تركيلا  وتتجله 
املدنيلة يف الشلال السلوري، بعلد دعمهلا 
الحلر" عسلكريًا خلال  فصائلل "الجيلش 
عمليتلي "درع الفلرات" وغصلن الزيتون"، 
إذ تلرف الحكوملة الرتكيلة على املنطقلة 
إداريًلا وتدير شلؤونها بشلكل مبلارش، بدًءا 
ملن العمليلة األمنيلة والتنمويلة، وصواًل إىل 

الجانلب التعليملي واإلغلايث.
الحلس  عليله  هيملن  االفتتلاح  أن  ورغلم 
الثقلايف اللرتيك، علر علروض موسليقية 
اللرتيك  االسلتقال  نشليد  وقلراءة  تركيلة 
وإحيلاء بعلض العلادات والتقاليلد الرتكيلة 
رئيلس  أن  إال  بالخيلول،  كاملسلري  القدميلة، 
املجللس امللدين يف مدينلة الراعلي، عصمت 
عبلاس، قلال يف الكلمة التي ألقاها مبناسلبة 
الثقلايف "سيسلهم يف  املركلز  إن  االفتتلاح 
وملا  الراعلي  مدينلة  يف  األطفلال  نشلأة 

السلورية". الثقافلة  حولهلا على 
تلبيلة  جلاء  املركلز  افتتلاح  أن  وأوضلح 
لوصيلة الجنلدي اللرتيك ملوىس أوزلكان، 
اللذي أوىص قبلل موتله يف معلارك "غصن 
يحملل  تعليملي  مركلز  بإنشلاء  الزيتلون" 

اسلمه.
وُختلم االفتتلاح برسلائل كتبها املشلاركون 
عليله  أطللق  صنلدوق،  يف  ووضعوهلا 
تلم دفنله يف  الزملان"، حيلث  "صنلدوق 
يفتلح  أن  على  الثقلايف،  املركلز  حديقلة 

عاًملا.  40 بعلد 

افتتح المجلس المدني في مدينة الراعي، شمالي محافظة 
حلب، مركًزا ثقافًيا باسم "موسى أوزلكان"، بحضور رسمي 
من الجانب التركي، وبدعم من جمعية "كورت- آر" التركية.

"مؤتمر نسائي" في أعزاز..
خطوة جديدة على طريق تمكين المرأة

مركز ثقافي
في مدينة الراعي 

برعاية تركية

من فعاليات افتتاح المركز الثقافي في مدينة الراعي شمالي حلب- 19 تموز 2018 )المجلس المدني لمدينة الراعي(

استضاف المركز الثقافي في 
مدينة أعزاز بريف حلب أعمال 
"المؤتمر النسائي العام لدعم 

وتمكين المرأة في ريفي حلب 
الشمالي والشرقي"، بهدف 

زيادة وعي المرأة السورية 
بحقوقها وطرق تحصيلها، 
ومدى ضرورة العمل الجاد 

مع الرجل من أجل الوصول إلى 
مجتمع قائم على الشراكة 

الفاعلة بين الجنسين.

عنب بلدي - ريف حلب

يف  االسـتقرار"  "إعـادة  لجنـة  ورعـت 
ريـف حلـب الشـايل املؤمتر، الـذي عقد 
األربعـاء 25 مـن متوز، وحشـد أكرب عدد 
مـن نسـاء املنطقـة الفاعـات والراغبات 
املنطقـة،  يف  املـرأة  وضـع  بتحسـن 
واملؤهـات لانضـام إىل جسـم يشـكل 

نـواة لعمـل نسـايئ أكـر فاعليـة. 
الناشـطة نيفن الحوتري، إحـدى أعضاء 
"دعـم  للجنـة  التابـع  النسـايئ  الفريـق 
االسـتقرار"، قالت لعنب بلـدي إن املؤمتر 
جمع نسـاء مـن مختلـف مناطـق ريفي 
الشـايل والرشقـي، السـتعراض  حلـب 
املنجـزات التـي عمـل الفريق خال سـتة 

تحقيقها. أشـهر عـى 
أتـن  النسـاء  أن  الحوتـري،  وأضافـت 

فاعـًا،  دوًرا  لهـّن  أن  عـى  للتأكيـد 
ويسـتطعن متثيـل أنفسـهن، واملشـاركة 

للنسـاء.  جامـع  كيـان  ضمـن 
املؤمتـر تنـاول أهـم التحديات واملشـاكل 
السـورية،  املـرأة  منهـا  تعـاين  التـي 
ووسـائل تجـاوز العقبات التـي تقف يف 
وجـه متكـن النسـاء، وتحقيـق أفضـل 
ومنحهـن  املجتمـع،  يف  لهـن  مشـاركة 
كلـات  تخللتـه  كـا  سياسـًيا،  دوًرا 
لشـخصيات رسـمية ونسـاء فاعات يف 
املجتمـع املـدين، وناقش أهـم املقرتحات 
التـي طرحتها النسـاء بهـدف تفعيل دور 

ملرأة. ا
وأشـارت املحاميـة فاطمـة نبهـان، التي 
أنـه  إىل  املؤمتـر،  أعـال  يف  شـاركت 
كثـرة  ملشـاريع  أوىل  خطـوة  سـيكون 
النسـاء  بالتعـاون بـن  سـيتم تنفيذهـا 

والرجـال، تصـب يف صالـح متكن ودعم 
حقـوق املرأة السـورية يف مجـاالت عدة.

حـر املؤمتـر ممثلـون عـن الحكومـة 
محافظـة  ومجلـس  املوقتـة  السـورية 
حلـب الحـرة وعدد مـن رؤسـاء املجالس 
وفعاليـات املجتمـع املـدين باإلضافة إىل 
سـيدات سـوريات مقيات داخـل تركيا.

وأعلن خـال املؤمتـر عن إطـاق منظمة 
مجتمـع مـدين تحـت اسـم "وحـدة دعم 
ومتكـن النسـاء"، للعمـل عـى تحويـل 
التـي  واملناقشـات  واملخرجـات  األفـكار 
أهـداف  لتحقيـق  أدوات  إىل  تناولهـا 
النسـاء، وفتـح مجـال للعمـل الحقيقـي 
واملؤسسـايت، وتحقيـق أفضل مشـاركة 
لرشاكـة  متّهـد  وسياسـية  مجتمعيـة 
حقيقيـة وفاعلـة بـن الجنسـن خـال 

الفـرتة املقبلـة.
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من "الشرقية" لـ"الكردي".. 

رحلة بين حاجزين في حلب

منبج - برهان عثمان

ثلم  العلون  إىل  أعلزاز  ملن  الطريلق  رحللة 
منبلج "متعبلة"، وخليلط ملن حلر الصيلف 
وعلرض  الحواجلز  على  املتكلرر  والوقلوف 
الهويلات والتدقيلق والسلري يف طرقات شلبه 
ترابية، بحسلب ملا وصفها وائل السلعيد )28 
عاًملا(، اللذي اعتلر أن امللاء البارد أهلم رفيق 
يف الرحللة، إىل جانب السلؤال املُللح عن وقت 
وشلكوى  السلفر،  سلاعات  وعلدد  الوصلول 

التعلب والعنلاء ملن هلذا الحال.

قصة حاجزين
بعبلور الحاجلز األخري للل “الجيلش الحر" 
إىل  نسلبة  الرقيلة"،  “حاجلز  بلل  املدعلو 
أغلبيلة الفصائلل املوجلودة فيه ملن املنطقة 
فيله  ترتفلع  اللذي  سلوريا،  يف  الرقيلة 
أعام الثلورة والعللم الرتيك، وصل السلعيد 
إىل فسلحة اصطفلت فيهلا مركبلات النقلل 
الصغلرية واملتوسلطة والدراجلات الهوائيلة 
التي تنقلل العابريلن إىل "الحاجز الكردي"، 
وجلود  إىل  نسلبة  األهلايل،  يسلميه  كلا 
املقاتللني الكلرد التابعني لل “قسلد"، بتكلفة 
كيلوملرتًا  تتجلاوز  ال  ملسلافة  للرية   200

. ا حًد وا
بعلد الوصول إىل "الحاجز الكلردي" يتم إنزال 
اللركاب بالقلرب ملن بوابلة حديديلة، تتخللها 
أسلاك معدنية انتلرت قبلها علدة خيام لبيع 
املروبلات السلاخنة والبلاردة وبعلض أنواع 
الطعلام، وتوجد غلرف حجريلة متوضع فيها 
عنارص "قسلد" ملن عرب وكلرد يرفون عى 
تنظيلم عمليلة دخلول املسلافرين والتأكد من 
هوياتهلم ووثائقهم الشلخصية، قبل السلاح 
لهلم بامللرور إىل سلاحة أخلرى تبعلد حوايل 

500 ملرت تضم وسلائل نقل.
ويتلم نقلل املسلافرين إىل مركبلات صغلرية 
اللذي  الرئيلي،  الحاجلز  نحلو  ومتوسلطة 
وشلعاراتها،  "قسلد"  أعلام  عليله  ارتفعلت 
واللذي يتوىل أيًضلا تفتيش اللركاب والتدقيق 

هوياتهلم. يف 
الحاجز مجهز بحواسليب وسلجات لتسلجيل 
علدة  ويضلم  واألشلخاص،  العابلرة  اآلليلات 
التدقيلق  أقسلام للكل منهلا اختصاصله يف 
والتسلجيل، كلا يضلم علدًدا ملن العنلارص 
الذيلن يتوللون إعطلاء إذن العبلور للداخللني 
ملا  وهلو  "قسلد"،  سليطرة  مناطلق  نحلو 
يلراه السلعيد أملرًا رضوريًلا يفرضله الواقلع 
األمنلي يف املنطقلة، يف حلني يلرى بعض من 
تواصللت معهم عنب بللدي أن تكاليلف النقل 
وأجلرة الرتفيلق وكلرثة املروفلات مرتفعلة، 
إىل جانلب اإلرهلاق يف أثنلاء االنتظار لفحص 
الوثائلق الشلخصية، وطول امللدة الزمنية التي 

ذلك. يسلتغرقها 

عناصر "قسد" يبررون االتهامات
علن  الحديلث  يتخللله  املتعلب"  "الطريلق 
ذكريلات املايض بني املسلافرين، واملقارنة بني 
املناطلق التي ملروا فيها وترفات السللطات 
املسليطرة يف كل منطقلة، وانتقادهلم لبعض 
سللوكيات العنارص على الحواجز التلي مروا 
فيهلا، إذ تقلول الحاجلة أم علل "أللف حاجز 
تفتيلش وألف سلؤال، واملدين هلو الضحية، إذ 
يدفلع من مالله ووقته وسلامته"، مقارنة بني 
السلفر قبل سلنوات عى الطريق نفسله وبني 
اليلوم معلرة عن ذللك بالقول، "فقدنلا األمان 

ويدنلا عى قلبنلا طلوال الطريق".
ويلفلت السلائق محملد الحلبلي "أبو قاسلم" 
)46 عاًملا( إىل رضورة ملداراة العنلارص عى 
الحواجلز ألنهلم "ميتلكلون سللطات مطلقلة 
بلا رقابلة، فأي كلملة منهلم يجلب أن تطاع، 
أي  امللدين  ميتللك  وال  جاهلزة  فالتهلم  وإال 
قلدرة للدفلاع علن نفسله"، رافًضلا التفريلق 
أو اسلتثناء أحلد، مؤكلًدا أن الخوف هلو رفيق 

املسلافر السلوري هلذه األيام.

لكلن عنارص ملن الحواجز التقتهلم عنب بلدي 
أرصوا على أنهم يقومون بواجبهم، ويسلعون 
للحفلاظ على األملن وسلامة املسلافرين، إذ 
عنلارص  أحلد  عاًملا(،   22( إبراهيلم  يصلف 
"قسلد"، مهمته بالشلاقة واملتعبة قائًا، "نحن 
نقلف يف مراكزنلا لسلاعات طويللة متحملني 
الحلر واللرد والغبلار ومخاطلر التفجلريات 
لنحرص عى سلامة وأملن املنطقلة واألهايل 
"، مشلريًا إىل أن رفاقله يبذلون جهدهم لتايف 
ملا يحصلل يف مناطلق أخلرى ملن فلوىض 

ورسقات. وتشلليح 
وأكلد إبراهيلم أن الغلرض ملن وجودهلم هو 
عليله  والتجنلي  إرهاقله  ال  املواطلن  خدملة 
وزيلادة مشلقته، مشلريًا إىل أنله ملن حلق 
مشلاكل،  أو  ظللم  ألي  تعلرض  مسلافر  أي 
أن يشلتيك إىل الجهلات املختصلة وحقوقله 
مكفوللة بالقضلاء، رافًضلا مقارنة ملن يلتزم 
بالقانلون والسللطات املسلؤولة عنله يف هذه 
أخلرى  مبناطلق  قسلد(  )مناطلق  املناطلق 
تغيب عنهلا األخلاق والضوابلط ويُفتقد فيها 
القانلون وتعلم الفلوىض، بحسلب تعبلريه.

تكاليف عالية
ورغلم تعلدد اآلراء حلول ترفلات العنارص 
املوجلودة على الحواجلز، تبقى جلزًءا مهًا 
ملن معانلاة املسلافرين، فيلا تشلكل أجور 
السلفر وتكاليفه جلزًءا آخر، إذ دفعت سلمية 
امللقبلة بلل "أم علل" )43 عاًملا( املسلافرة 
ملع عائلتهلا ملن أعلزاز إىل منبلج، سلبعة 
آالف للرية سلورية أجلرة ملن أعلزاز حتلى 
حاجلز "الجيلش الحلر" يف العلون، و200 
للرية أجلرة التنقلل بلني الحاجزيلن، و600 
التفتيلش  مركلز  نحلو  النقلل  أجلرة  للرية 
التابلع لل"قسلد" يف قرية الحيلات يف ريف 
منبلج، واللذي يتجملع فيله املسلافرون يف 
لهلم  تسلمح  أن  منتظريلن  واسلعة  سلاحة 
املنطقلة  املوجلودة يف  العلام  األملن  دائلرة 
بامللرور وتعطيهلم كشلف أسلاء العابريلن 
ممهلوًرا بختمهلا أو ملا يعلرف بني سلائقي 

النقلل بل "املنفسلت". مركبلات 
وتضيلف "أم علل" لعنلب بللدي أنهلا تدفع 
500 للرية علن كل راكلب ملن عائلتهلا رسلم 
)ترفيلق( وهلو رسلم فرضتله "قسلد" على 
العابريلن يف مناطقهلا، إذ تتلم مرافقة مركبة 
النقلل من قبلل أحلد عنارصها ملراجعة أسلاء 
العابريلن وفحلص وثائقهلم، والكشلف عليها 
إن كانلت تحتوي على مطلوبني لألملن العام 
التابلع لل "قسلد" والحكلم على صحتها من 
التزويلر، كلا تدفلع 500 للرية أجلرة النقلل 
نحلو مدينلة منبج، وعندهلا يكمل املسلافرون 
طريلق سلفرهم إىل وجهتهلم النهائية سلواء 
كانلت مدينلة منبلج أو الرقلة أو ريلف ديلر 
اللزور، إذ تختللف األسلعار بحسلب الوجهلة 

املقصودة.
وإىل جانلب ارتفلاع األسلعار يقلول السلائق 
"أبلو قاسلم" لعنلب بللدي إن السلائقني من 
املحروقلات  غلاء  بسلبب  املترضريلن  أكلرث 
وأسلعار قطلع الغيلار، يف ظلل رداءة أنلواع 
وعلدم  األسلواق،  يف  املوجلودة  املحروقلات 
توفر بعلض قطع الغيلار، وكلرثة األعطال يف 
مركبلات النقلل بسلب سلوء الطرقلات، فضًا 
علن إمكانية التشلليح والرقلات واألتلاوات، 
التلي قلد يضطلرون إىل دفعهلا يف بعلض 
وسلامة  سلامتهم  على  للحفلاظ  املناطلق 

اللركاب.
محلارصون  "نحلن  قاسلم"،  "أبلو  وقلال 
بالتهديلدات واملخاطلر، ورغلم ذللك نفعلل ما 
بوسلعنا ملسلاعدة الركاب والتخفيلف عنهم"، 
يف حلني أن أسلعار النقلل محلددة يف أغللب 
إىل  للتاعلب، مشلريًا  قابللة  وغلري  املناطلق 
أنهلم يتحمللون هلذه املعاناة بشلكل مسلتمر 
املسلافر  كان  "إذا  عيشلهم،  لقملة  لتحصيلل 
يتعلرض للخطلر ملرة، فنحن نعيلش معه يف 

كل يلوم نخلرج فيله للعملل"

بين ساترين ترابيين في منطقة العون يتنقل المدنيون الراغبون بالسفر، بين منبج الخاضعة لسيطرة "قوات سوريا الديمقراطية" )قسد( ومناطق 
"الجيش الحر" في ريف حلب، مشًيا حاملين أمتعتهم أو راكبين في وسائل النقل، محاولين الوصول من حاجز إلى آخر بسالمة.

طفل سوري على طريق السفر  بريف حلب- 21 حزيران 2018 )عنب بلدي(
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دمشق - ماري العمر

على الرغلم ملن تصلّدر الغوطلة الرقيلة سلاحة 
مشلاريع إعلادة اإلعلار يف سلوريا وريف دمشلق، 
تتعلرض املنطقلة للمضايقلات األمنية سلواء بشلكل 
منظلم أو فلردي، يقوم بهلا عنارص تابعلون لألفرع 

األمنيلة أو لقوات األسلد. 

مكاتب الحواالت أول األهداف األمنية
مدينلة  يف  حماتهلا  باكلورة  األسلد  قلوات  بلدأت 
كفربطنلا على مراكلز الحلواالت املاليلة، واعتقللت 
للتحقيلق  بشلكل جاعلي،  فيهلا  العامللني  جميلع 
منهلا. املسلتفيدين  ومعلوملات  الحلواالت  مبصلدر 

الرقيلة  الغوطلة  متقاطعلة ملن  وقاللت مصلادر 
لعنلب بللدي إن عنلارص األفلرع األمنيلة يُخضعلون 
املنطقلة  يف  العمللة  ورصافلة  الحلواالت  مكاتلب 
لرقابلة "شلديدة"، ما يضملن لهم معرفلة املعلومات 
الشلخصية الخاصة مبرسلل الحواالت ومسلتقبليها 

والبللدات التلي أرسللت منهلا.
إرسلال  باإلملكان  أنله صلار  إىل  املصلادر  وأشلارت 
حلواالت مالية إىل املنطقة ولكن األمن العسلكري يحيل 
صاحلب الحوالة للتحقيق يف حال تجلاوزت مبلغ 400 
دوالر أمريليك )175 ألف لرية سلورية بحسلب سلعر 
اللرف( للحلواالت الداخليلة، كلا يحلال مسلتقبلو 

الحلواالت الخارجيلة للتحقيلق يف أي مبلغ كان.

مضايقات ألصحاب المشاريع الصغيرة
"اضطلررت إلغلاق محلل التجلاري بعلد تسللط 
عنلارص حاجلز لقلوات األسلد عليله"، هلذا ملا قاله 
محملد )32 عاًملا( من مدينلة كفربطنا لعنلب بلدي، 
سلبيًا"  "أصبلح  التجلاري  محلله  أن  إىل  مشلريًا 
للعنلارص، باإلضافلة لابتلزاز اليوملي له، ملا أجره 
على إغاقله وخسلارة الكثلري ملن امللال يف نقلل 

. قعه مو
وأشلار محملد إىل أنله ليلس الوحيلد اللذي تعرض 
ملثلل هلذه املضايقلات، فمحلات جريانه باتلت أيًضا 

عرضلًة ألنلواع التسللط ملن العنلارص، ملا يجرهم 
على تقديم الوجبلات والسلجائر والعصلري لهم، إما 

مجامللة أو باإلجبلار أحيانًا.
ويتحايلل عنارص الحاجلز بالتفتيش تلارة وبالتحقق 
تلارة أخلرى، ليأخلذوا نصيبهم ملن امللواد املوجودة 

للدى أصحلاب املحات، وفلق ما ذكلر محمد.

تفتيش مستمر واحتجاز للعاملين في المجتمع 
المدني

يتعلرض العامللون الذين بقلوا يف الغوطلة الرقية 
التدقيلق  ملن  للكثلري  التسلوية  بلروط  وقبللوا 
على أغراضهلم الشلخصية وأجهزتهلم اإللكرتونيلة 
الخاصلة، وفق ما ذكر الناشلط السلابق سلامر، الذي 

اختلار اسلًا وهميًلا ألسلباب أمنية.
وقلال سلامر، اللذي كان يعملل يف مجلال اإلغاثلة، 
لعنلب بللدي، إن قلوات األسلد داهملت بيته بشلكل 
الخلاص وجهلاز  هاتفله  يطلبلوا  أن  قبلل  مفاجلئ 

املحملول. الكمبيوتلر 

واعتقللت القلوات سلامر مللدة أربعلة أيام وفتشلت 
الجهلاز بعلد أن أعلادت امللفلات املحذوفلة قبلل أن 

تعيلد الجهلاز لله وتطللق رساحله.
وأشلار مصلدر لعنلب بللدي، رفلض الكشلف علن 
يف  العامللني  معظلم  أن  إىل  أمنيلة،  للدواٍع  اسلمه 
املنظات اإلغاثية ومؤسسلات املجتملع املدين إضافًة 
لألطبلاء يخضعون لإلقاملة الجرية، وخاصلًة الذين 
خرجلوا علر املعابلر "اآلمنة" التلي افتتحتهلا قوات 

األسلد برعاية روسلية.
ووفلق املصلدر، فلإن علرات الشلباب مملن كانلوا 
محتجزيلن يف مراكلز اإليلواء تلم تحويلهلم إىل فرع 
املخابلرات الجويلة يف حرسلتا وفلرع الخطيلب يف 
دمشلق للتحقيلق، وأفلرج علن بعضهم وبقلي آخرون 

محتجزيلن.
ويبقى مصلري املحتجزين مجهواًل دون معرفة أسلباب 
االحتجلاز، رغلم التطمينات الكبلرية التي كانلت قوات 
األسلد تعد بهلا للحفلاظ عى ملن خرجوا ملن املعابر 

بعلدم اعتقالهم أو ماحقتهلم أمنيًا.

مع اتفاق ريف حمص 
الشمالي هجر %90 من 
تركمان حمص النازحين 
أصاًل، لم يبق في قرى 
التركمان سوى بعض 

كبار السن والمتعاونين مع 
النظام من التركمان

وعود تركية بإعادة توطينهم

حمص دون تركمان

رغم تطمينات التسوية

قيود أمنية ومضايقات تحاصر أهالي الغوطة

حمص - عروة المنذر

حسلب  رسلمية  إحصائيلة  توجلد  ال 
التصنيلف العرقي للسلكان يف سلوريا 
تشلمل الرتكان، ولذللك ال ميكن معرفة 
أعدادهلم بدقة عند العودة إىل سلجات 
النفلوس، فتسلجيلهم كان عى أسلاس 

مسللمني. كونهم  دينلي 
يف حلني يشلري كتلاب “اللراع ألجل 
السللطة يف سلوريا” للكاتب “نيكوالس 
أهلم  أحلد  يعلد  واللذي  دام”،  فلان 
الكتلب التلي تطرقلت لتعلداد الرتكان 
الرتكلان  نسلبة  أن  إىل  املنطقلة،  يف 
التعلداد  ملن   3% تشلكل  السلوريني 

للسلكان. اللكل 

ويقلدر عددهلم بل 484 ألف نسلمة من 
أصلل ما يزيد على 16 مليونًا، بحسلب 

أرقام علام 1997.
أن  إىل  املراجلع  بعلض  تشلري  كلا 
الرتكلان بلني ملن يعلملون بأصولهم 
الرتكيلة وملن ال يعلملون، ويف مختلف 
مراكلز وجودهلم يف سلوريا، تلرتاوح 
أعدادهم بلني 3 و3.5 مليلون تركاين.

نزوح ثم تهجير من ريف حمص 
الشمالي

تعلرض الرتكلان يف محافظة حمص 

للتهجلري منلذ علام 2014، إذ هجلرت 
قوات األسلد ملا يزيد عى سلبعة آالف 
ملن أهلايل قلرى اللزارة والحريجة 
والشلواهد وقلعلة الحصلن يف ريلف 
حملص  ريلف  يف  تلكللخ  مدينلة 
يف  القلرى  هلذه  وتقلع  الغلريب، 
محيلط عللوي إىل جانلب بعلض قرى 
وبللدات وادي النصلارى ذي الغالبيلة 

املسليحية.
ويقلول أبلو قاسلم عجلو، من سلكان 
قريلة اللزارة، لعنلب بللدي، إنله منلذ 
انطلاق الثورة السلورية ودعلم تركيا 
للمعارضة السلورية، بلدأت املضايقات 
ملن القلرى املجلاورة، فاتهلم بعلض 
السلوري  للنظلام  املواللني  املقاتللني 
وبعلد  "العاللة"،  بلل  الرتكلان 

قراهلم  على  األسلد  قلوات  سليطرة 
تلم تهجريهلم، ومل يسلمح إال لبعلض 
العائلات بالعلودة، وتم نصلب حاجز 
العائديلن،  ملنلع  قريلة  كل  بدايلة  يف 
بنقلهلم إىل تركيلا،  وسلط مطالبتهلم 
إىل  املتكلرر  للنلزوح  دفعهلم  ملا 
وجهلات متفرقلة، منهلا تلكللخ ولبنان 
الشلايل، ثلم أخلريًا  وريلف حملص 

سلوريا. شلايل  يف  عفريلن  إىل 
ويف 2016 ُهجلر أهلايل قريتلي قزحل 
طريلق  على  الواقعتلني  القصلب  وأم 
مصيلاف والباللغ عددهلم مثانيلة آالف 
ملدين إىل ريلف حمص الشلايل، بعد 

مجلزرة راح ضحيتهلا 18 شلابًا.
العلام  التسلوية" مطللع  ويف "اتفلاق 
قلرى  بقيلة  سلكان  خلرج  الحلايل، 

الرتكلان يف سلهل الحولة )بلرج قاعي 
والسلمعليل( إىل الشلال السلوري مع 

بقيلة مهجلري ريلف حملص.
ويقلول أبلو غنلام سلليان، ملن قرية 
"ملع  إنله  بللدي  لعنلب  السلمعليل، 
الشلايل هجلر  اتفلاق ريلف حملص 
النازحلني  %90 ملن تركلان حملص 
أصلًا"، مشلريًا إىل أنله مل يبق يف قرى 
السلن  كبلار  بعلض  سلوى  الرتكلان 
واملتعاونلني ملع النظلام ملن الرتكان.

وعود تركية بالتوطين
ملع سليطرة فصائل "الجيلش الحر" 
بدعلم تلريك على مدينلة عفرين يف 
ريلف حللب الشلايل، بلدأت الوعود 
الشلايل  حملص  ريلف  لرتكلان 

املهجريلن  الجلوالن،  وتركلان 
مؤخلًرا ملن قلرى الجوالن السلوري 
ملن  السلوري،  الجنلوب  اتفلاق  يف 
يف  للرتكلان  األعلى  املجللس  قبلل 
التلي  القلرى  يف  بالتوطلني  تركيلا 

حاليًلا. يقطنونهلا 
ويقلول محملد الرتكلاين، ملن تركان 
قريلة السلمعليل، لعنلب بللدي، إنله منذ 
مجليء الرتكان إىل الشلايل السلوري 
طلب قلادة تركلان يف "الجيلش الحر" 
منهلم بالتوجه إىل قلرى عفرين، وقطعوا 
وعوًدا عى لسلان شلخصيات يف املجلس 
قلرى  يف  بالتوطلني  للرتكلان  األعلى 
الكلرد املهجريلن إىل رشق الفلرات، األمر 
اللذي اعتلره محملد تغيلريًا دميوغرافيًا 

ضحيتله الكلرد كلا الرتكان.

عانى التركمان في سوريا كغيرهم من مكونات الشعب السوري من حرب السنوات الماضية، وكانوا من أكبر المتضررين جراء التهجير 
القسري في حمص وريفها، إذ كانوا يقطنون في أحياء الوعر وبابا عمرو والقصور، وفي أكثر من 50 قرية في أرياف حمص.

عجوزان من تركمان الالذقية في سوريا )رويترز(
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داعش األسد.. من الرقة الى السويداء

ال وطن من دون مواطنين

إبراهيم العلوش

منذ األيام األوىل للثورة السورية 
اعتمد النظام ساح الجرمية يف 

مواجهة الشعب السوري، وما 
جرمية املذابح يف السويداء يوم 

األربعاء األسود 25 من متوز 
2018 إال استمراًرا لنهج النظام 

يف استعال الجرمية ضد كل من 
تسول له نفسه مبعارضة نظام 

املافيا األسدية.
داعش، التي نقلها النظام من 

مخيم الرموك والحجر األسود يف 
دمشق وأسكنها يف بادية السويداء 

القريبة من اللجاة، وفتح الطرقات 
أمامها للدخول إىل قلب املدينة التي 

ترفض أن ترسل خمسن ألًفا من 
أبنائها لقتل أبناء درعا، تنوب اليوم 

عن شبيحة النظام بارتكاب هذه 
الجرمية الجديدة.

تتزامن جرمية األربعاء األسود مع 
جرائم أخرى، مثل تدمر وتعفيش 

املدن والبلدات يف درعا، وجرائم 
توزيع قوائم املوت عى السورين 

املنتظرين ألبنائهم الذين اعتقلوا 
منذ سنن طويلة، ففي اليوم الذي 

ارتكبت فيه داعش هذه الجرمية 
تم الكشف عن مئات األساء من 

أبناء داريا وحدها، ممن قضوا تحت 
التعذيب يف فروع مخابرات النظام 

ومؤسساته األمنية.
اعتمد النظام عى أجهزة األمن 

ذات النواة الطائفية، والتي صممها 
األسد األب، واستعملها بكفاءة يف 

أحداث الثانينيات، والتي عززت 
ابتسامته الصفراء الحقودة، وهو 

يحصد عرشات ألوف الشباب 
السورين، تحت شعار مكافحة 
التطرف الذي يرتعد منه الغرب، 

وبعده جاء األسد االبن وعزز إرهاب 
النظام بإطاق آالف املجرمن 

الجنائين بعد تعهدهم باإلسهام 
يف قمع املظاهرات السلمية، وكان 
خطاب بشار األسد فاصًا يف 20 

من حزيران 2011، عندما أعلن عن 
نيته العفو عن ستن ألف مجرم 

جنايئ. ولكن ما مل يقله يف ذلك 
الخطاب، أنه أطلق معهم قادة 

التطرف الديني من تنظيم القاعدة 
وأمثاله، والذين كان يستعملهم 
يف الهجوم عى العراق وابتزاز 

األمريكين بهم هناك.
االستعال الكبر ملجرمي التطرف 

الديني كان يف الرقة عام 2013، 
ففي غضون أربع وعرشين ساعة، 

اختفى قادة النظام من املدينة 
مطلع آذار، وتحجج رئيس فرع أمن 

الدولة بأنه يريد أن يلعب الرياضة 

الصباحية، قبل أن يهرب ببيجامته 
الرياضية إىل جهة مجهولة، 

وعندما احتلت النرصة مدينة الرقة، 
وكانت حامًا يف أشهرها األخرة 

مبولودها داعش، كان شبيحة 
النظام يبتسمون بخبث ويرددون 

أن الرقة يف أيد أمينة. وقد ظلت 
داعش تتاجر مع النظام وتبيعه 

املحاصيل الزراعية والبرتول، وترفع 
قوائم الحضور والغياب للموظفن 

إىل دوائر النظام بدمشق، وكانت 
تضبط حركة الرواتب والتجارة 
حتى األشهر األخرة لوجودها 

يف الرقة، قبل أن تعقد صفقتها 
الشهرة يف أيلول 2017 مع البي 

يك يك واألمريكين، عندما رّحلوا 
مقاتليها إىل بادية دير الزور، كقتلة 

مأجورين يعملون ملن يدفع أكر.
بعد مفاوضات شاقة مع أعيان 
السويداء، فشل الضباط الروس 

يف إجبار أهايل املدينة عى تسليم 
أبنائهم للفيلق الرويس الخامس، 
ولجيش التعفيش والرباميل، ويف 
اليوم التايل لتلك املفاوضات أطلق 

النظام دواعشه يف قلب مدينة 
السويداء وبعض قرى ريفها 

الرشقي، لرتكبوا فظائع القتل 
واالغتصاب والخطف، وتحت نظر 

ساح الجو الرويس، وأمام مقاتيل 
حزب الله، وامليليشيات اإليرانية، 

وبقايا جيش األسد الذي رفض 
التدخل حتى املساء. أهايل السويداء 

سيطروا عى الوضع بأسلحتهم 
البسيطة، ودون أي عون من أجهزة 

النظام، التي كانت تتشفى بأهايل 
السويداء املنكوبن، وسقط أكر 

من مئتي شهيد وثامثئة جريح وتم 
خطف أربعن رجًا وامرأة وطفًا.

تكاد هذه الجرمية تتطابق يف 
مجرياتها مع جرمية الحولة يف 25 
من أيار 2012، التي كانت من أوائل 
جرائم النظام الطائفية، ومن أشهر 

الجرائم التي تسببت بقتل واغتصاب 
املدنين يف الحولة بريف حمص 

والتي متخض عنها شعار الشبيحة 
"األسد أو نحرق البلد"، بعد أن 

استشهد يف القرية 120 مدنًيا وتم 
اغتصاب نساء فيها أمام ذويهن.

أما جرمية النظام بحق الرقة 
وتسليمها للدواعش فقد تسببت 
بتدمر املدينة، وتهجر سكانها، 
وتسليمها للمحتلن األمريكين 

وأعوانهم، وجرمية الحولة ومثياتها 
سلمت الباد لإليرانين وللروس.

فهل جرمية السويداء اليوم هي متهيد 
لتدمر املدينة بحجة محاربة اإلرهاب، 

أم هي متهيد للهندسة اإلرسائيلية 
لجنوب سوريا مبشاركة روسية مع 

النظام، أم أن هذه الجرمية هي رسالة 
من النظام وأعوانه ترشح الصيغة 

التي سيحكم النظام بها سوريا 
القادمة، تحت عنوان سوريا األسد 

وأعوان آل األسد من املحتلن الروس 
واإليرانين؟

السوريون الذين صمدوا أمام كل هذه 
الجرائم، ال يزالون يرددون بإرصار 

مع الراحلة مي سكاف: هذه سوريا 
العظيمة، وليست سوريا األسد!

طارق جابر

بعد اشتعال الحراك الثوري السلمي 
مبدينة داريا، كرد فعل مبارش 
عى انتهاكات النظام األمنية 

بحق األطفال ومن بعدها بحق 
املواطنن يف محافظة درعا، 

كانت هناك محاوالت الستيعاب 
الحراك من خال إعادة توجيهه 

إىل مطالب خدمية مناطقية 
وذلك من خال عقد لقاءات عامة 
يف املركز الثقايف يف املدينة بن 
الناشطن واملسؤولن املحلين، 

وأحيانًا لقاءات مع شخصيات 
رسمية )أمنين وبعثين وأعضاء 
مجلس الشعب( من خارج املدينة 

كاالجتاع مع عضو مجلس 
الشعب محمد برمو من مدينة التل 

أواخر شتاء 2011، والذي جاء 
بعد حملة أمنية وإغاق محاور 

ومداخل املدينة بالدبابات.
ندوات املركز الثقايف قبل عام 

2011 عادة كانت لتعويم توجهات 
يدعمها النظام، أو الستثار 

القضية الفلسطينية )املقاومة( 
يف خدمة املسار التفاويض وابتزاز 

املجتمع الدويل، فكثر من أعضاء 
حاس تكلموا من عى منرب املركز، 

وأحيانًا تعقد أمسيات شعرية 
وأخرى لنقاش محاور فكرية ذات 
طابع خايف، إضافة إىل االحتفال 
السنوي باملتفوقن واملتفوقات من 
مدينة داريا، والتي ال تخلو فقراتها 

من تبجيل دور القيادة الحكيمة 
بهذا اإلنجاز.

أما لقاءات املركز الثقايف يف 
مدينة داريا التي حصلت يف بدايات 

الحراك السلمي فكانت من ضمن 
رد الفعل الناعم من قبل النظام 

الستيعاب وامتصاص الصدمة التي 
متثلت بحراك سلمي احتجاجي 

“وطني” عى ما ارتكبه يف درعا، 

وطبًعا يف البداية كان هناك العديد 
من الناشطن الشباب يعتقد أن 
هذه اللقاءات ستؤسس لحل ما 

نظًرا إىل أن عى رأس النظام 
طبيب قد خرب الدميقراطية وقيمة 
اإلنسان يف الدول الحرة، إذ عاش 

جزًءا من حياته يف بريطانيا أثناء 
تخصصه الطبي، ومل يكن منخرطًا 
أو معًدا لوراثة الحكم كأخيه األكرب 

باسل الذي حيده القدر.
ظهر منذ بداية االجتاع أسلوب 
املفوض )برمو( التمييعي، إذ بدأ 
كامه بأن عائلة “شهود عيان” 

كبرة جًدا يف داريا، يلمح إىل 
التقارير اإلعامية حول تجاوزات 

النظام والتي كانت توقع باسم 
شاهد عيان، إضافة إىل النغمة 

املكررة باستهداف سوريا 
وصمودها مع إقرار أن سوريا 

ليست بخر )رأس النظام رصح 
بأن تأخر اإلصاح الذي وعد به 

يف بداية حكمه عائد لعدم وجود 
كوادر قادرة عى القيام بهذه 

املهام(، مع إغفال متعمد لألسباب 
الحقيقية التي أدت إىل هذا الحال 

وحول غياب مفهوم الوطن 
واملواطنة وهيمنة األجهزة األمنية 

واستفحال الفساد يف جميع 
مفاصل الدولة بشكل ممنهج 

وعلني أصاب القطاعات الحيوية 
كالقضاء والتعليم، بعد أن غمر 

سابًقا فيضانه القطاعات اإلدارية 
مبا فيها من بلديات ومجالس 

مدن، وطبًعا الجيش بقادته 
الطائفين الذين استثمروا الخدمة 

العسكرية اإللزامية بواردات 
مليارية، إذ يدفع العسكري راتًبا 

شهريًا )يف بعض األحيان يفرض 
بناء عى طبيعة عمله أو حرفته( 
ليبقى خارج الخدمة )يطلق عليه 
تفييش( حتى وصل الحال ببعض 

الشباب أال يسجل شهاداته الثانوية 

أو اإلعدادية مثًا، ألن تفييش 
العسكري العادي أسهل وأقل كلفة 

منه لعنارص صف الضباط.
عودة إىل االجتاع، قام معد 

اللقاء، مدير املركز، بوضع الئحة 
باملطالب التي يظنها أو التي 

“وصلته” من األهايل والتي تلخص 
مطالب مدينة داريا، وبنفس الوقت 
سجل ملن يرغب من الحضور بطرح 

مطالب يراها ذات أولوية، كانت 
الئحة املعد تضم طلبات كخفض 

أسعار املازوت وزيادة حصة املدينة 
من املياه املعالجة، وأيًضا إعادة 

العمل بضابطة البناء التي أوقفتها 
املخابرات الجوية، فلم يعد يسمح 

ببناء أكر من طابقن )بينا نظام 
الضابطة يسمح بأربع طوابق( 

ضمن املناطق املحيطة مبطار 
املزة العسكري، وببعض األحيان 

تم إغاق النوافذ يف الطوابق 
الدنيا، بحجة تأمن املطار، هذا 

اإلجراء التعسفي كان عامة فارقة 
تظهر بوضوح كيف أن النظام 

يصنف السورين كأتباع مأمونن 
الجانب وأتباع يجب قهرهم، فرغم 

أن السومرية تقع عى جبال 
املعضمية )أراض مغتصبة تعود 

ملكيتها ألهايل معضمية الشام( 
وكذلك األبراج املشيدة ببداية 

أوتوسرتاد املزة كاشفة بشكل 
كامل للمطار، إال أن أي من التدابر، 

املشابهة للتي فرضت عى مبان 
مدينة داريا لتأمن املطار مل تتخذ 

عى هذا الجانب!
كان تركيز املداخلن عى رضورة 

املكاشفة واملصارحة ومعالجة 
األسباب الحقيقية وليس النتائج 

فقط، فمثًا املشاركة الفعلية 
للمواطن باختيار ممثليه يف 

السلطة الترشيعية وسيادة 
القانون عى كل مفاصل الدولة، 

مبا فيها األمنية، وحرية الصحافة 

سيؤدي إىل تجفيف منابع الفساد.
يف لقاء آخر عقد يف 27 نيسان 

2011 )جاء بعد مظاهرة الجمعة 
العظيمة التي ارتقى بها ثاثة 

شهداء هم أوائل شهداء املدينة( 
توجت كلمة يحيى رشبجي هذا 

التوجه، إذ متيزت بالحس الوطني 
الناجم عن وعي سيايس عميق 

بالحقوق األساسية، املشاركة 
الشعبية وروح القانون. وقعت 

هذه الكلمة بنفوس كل من سمعها 
ألنها مل تكن كلات محفوظة بل 

هي ترجمة لتجربة حياتية نضالية 
غنية إلنسان سجن مراًرا عى يد 
النظام، بسبب تبنيه لهذه املبادئ 

فكًرا ومارسة.
مل يناِد يحيى ورفاقه بدولة املذهب 

أو الفئة، بل نادوا بسوريا وطًنا 
لكل السورين وبدولة قانون 

تضمن حرية وكرامة اإلنسان، 
وهذه الدعوى مل تكن شكلية بل 
انسجمت مع سلوكه وهذا ما ال 

يفهمه النظام، فهذه املفاهيم تقع 
خارج قاموس حكمه.

مل تكن استعراضات مجلس الشعب 
وقرارات النائب خدام ووزير الدفاع 
طاس إال القفاز الناعم الذي يغلف 

اليد الحديدية ألجهزة األمن والفرقة 
الرابعة والحرس الجمهوري التي 
فرضت األسد رئيًسا بصاحيات 

مطلقة، ومل يكن لألسد، الذي 
وصل إىل الحكم بالتغلب والقهر، 

أن يقبل من الشعب السوري إال 
التبعية غر املرشوطة!

الثقايف )كمشهد  املركز  لقاءات 
من مشاهد الثورة السورية( يف 

مدينة الشـهداء داريا كانت صداًما 
بن رؤيتن: رؤية يحيى ورفاقه 

التـي تتلخص بـ ”ال وطن من 
دون مواطنن”، ورؤية النظام 

التي تتلخص بـ  األسدي الفايش 
”أنا الدولة والدولة أنا”.

محمد رشدي شربجي

عى مدى ست سنوات رأيت يحيى ونبيل 
رشبجي عرشات املرات يف املنام، ويف 

كل مرة كان املضمون نفسه وإن اختلف 
املكان، أركض مرسًعا باتجاهها وعيوين 

ميلؤها الدمع وقد أفرج عنها من 
املعتقل، وها يقفان با حراك، حتى إذا 

وصلت إليها ضممتها إيل، ثم أستيقظ.
مل يكن األسبوع املايض أسبوًعا عاديًا 

عى مدينة داريا خصوًصا وسوريا 
عموًما، كان الجميع يتوقع ذلك وال 

يصدقه، لقد سبق أن وجد أبناء املدينة 
عرشات من أبنائهم يف صور سيزر، ولكن 
يبقى املرء ميّني نفسـه أن أحباءه قد نجوا، 

ولكن مل ينُج أحد.
يف يوم واحد قرر النظام إعدام جميع 

قادة العمل السلمي يف داريا، ويف فرتات 
متقطعـة أعدم عدة مئات آخرين من أبناء 

املدينة، يحيى ونبيل ومعن وغياث وإسام 
ومجد وعامر ومازن وعبد الحكيم ومئات 
آخرون من أطهر وأنبل من أنجبت سوريا 

استشهدوا ومل يصِل عليهم أحد. السام 
عليكـم يوم ولدتم ويوم متم ويوم تبعثون 

أحياء.
لقد اختربت داريا تجربة قاسية من هذا 
النوع، كانت يوم املجزرة الكربى يف آب 

2012 ولكن حينها كان االستمرار حتمًيا 
يف النفوس، مل يكن يرد يف البال أن 

نتوقف، كانت هناك قاع للنظام تتساقط 
يف سوريا، كان الجيش الحر يتقدم يف 

معظم املناطق.
اليوم التجربة أقىس، وأقىس ما فيها 

هو العجز أمام هول املصيبة وعظم 
األمانـة، اليوم يتقدم النظام يف كل معاقل 

الثورة، أخذ مبساعدة الروس مهد الثورة 
بعد غوطة دمشق وحلب، وما عجز 

عنه الروس تكفلت أمريكا عرب حزب 
العال الكردستاين الذي سيعيد مناطق 

سيطرته للنظام كا أخذها، با قتال، 
ومـا عجز عنه هذا وذاك كان من نصيب 

أخوة املنهج، أصحاب السلفية الجهادية، 
الذين أحالوا حياة الثوار إىل جحيم وألّبوا 
عليهم بقية العامل. ثوار داريا ميشون يف 

إدلب خوًفا من الجوالين كمن يتخبطه 
الشيطان من املس. يا للعار!

مـن أجل من ذهبوا ال يجب علينا أن 
نتوقف، عى هذه القضية أن تبقى، 

ونورثها ألبنائنا حتى مين الله بنرصه 
علينا، ليس سهًا أن تكون روسيا 

وأمريكا ومن خلفها إرسائيل أعداءك، 
ولكـن ال يجب أن نيأس من أجل من ذهبوا، 

ليس سهًا أن تجمع شتات السورين 
يف أصقاع األرض وتوحدهم خلف مطلب 

إسقاط النظام وقد فرقتهم بحور من 
الدمـاء، ولكن ال يجب أن نيأس من أجل 

من ذهبوا.
عى هامش ألف شـهيد ضاقت علينا 

األرض مبا رحبـت، وباتت الحياة جحيًا 
ال يطاق، العجز وتأنيب الضمر سـيبقى 

ياحقنـا يف أصقاع هذا العامل القذر، 
ومن أجل ذلـك علينا أال نفقد األمل، 

فليس األسـد أول سفاح يف هذا العامل، 
وسـيأيت يوم نراه فيه يف موقع القذايف 

وعيل عبد الله صالح وصدام حسـن، 
إنهم يرونـه بعيًدا ونراه قريًبا، يا رب 

وانتقامك. وعدلك...  رحمتك 

على هامش 
ألف شهيد
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نور داالتي
أحمد جمال

باسـتجابة  مرهـون  جـدّي  بطابـع 
دولية، أمسـكت روسـيا طـرف الخيط 
العالـق يف ملـف الاجئن السـورين، 
ذلك امللـف الـذي هـز أركان الحكومات 
عامليـة،  مؤمتـرات  ألجلـه  وُعقـدت 
أفضـت إىل أخـرى مل يتمخـض عنهـا 
االسـتجابة  إىل  دعـت  بيانـات  سـوى 
دون  السـورين،  الاجئـن  ألزمـة 
التطـرق جديًا إىل مسـألة العـودة التي 
كانـت مربوطة دامئًا بالحل السـيايس 

سـوريا. يف  األمنـي  واالسـتقرار 
اسـتفاقت موسـكو مؤخًرا عى وجود 
سـوري،  مايـن  سـتة  يقـارب  مـا 
خـارج حـدود الجغرافيا التـي أحكمت 
قبضتهـا العسـكرية والسياسـية عى 
خطـة  عـن  معلنـة  أركانهـا،  جميـع 
األوىل،  بالدرجـة  "إنسـاين"  هدفهـا 
إلعـادة 5.6 مليـون الجئ إىل سـوريا، 
القامئـة  الروسـية  الرؤيـة  مبوجـب 

عـى اسـتتباب الوضـع يف سـوريا.
روسـيا  أعطـت  الخطـة،  بتلـك 
للمجتمـع الـدويل فسـحة سـاوية، 
عـبء  مـن  للتخلـص  فرصـة  ورمبـا 
بخفايـا  األخـر  اكـرتاث  دون  كبـر، 
يتـم  والتـي  الروسـية،  املسـاعي 
"مبـادرة  أنهـا  عـى  لهـا  الرتويـج 

الـرويس. القطـب  مـن  طيبـة" 
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إغراءات روسية
بين أيدي الالجئين

منذ أن أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن خطتها إلعادة الالجئين السوريين، في 
18 من تموز الحالي، بدأ االهتمام الدولي واضح المعالم تجاه مبادرة جدية، 

تعتبر األولى من نوعها منذ أن بدأت موجة اللجوء السوري عام 2011.

وعاء روسي يحتوي مساعي 
لبنان إلعادة الالجئين

نحلو  اسلتباقية  خطلوات  لبنلان  اتخلذ 
إعلادة الاجئلني السلوريني إىل بلدهلم، 
علن  بهلا  انفلرد  مبلادرات  علن  معلًنلا 
املنظوملة الدوليلة، بعلد أن ضلاق ذرًعلا 
بوجلود ملا يقلارب مليون الجئ سلوري 
على أراضيه، يشلكلون ربع سلكان البلد 

األصليلني.
مثلري  بتنسليق  تجللت  املبلادرات  تللك 
اللبنلاين  العلام  األملن  بلني  للجلدل 
والنظلام السلوري، نتج عنه علودة أربع 
إىل  السلوريني  الاجئلني  ملن  دفعلات 

سلوريا. يف  "اآلمنلة"  املناطلق 
الدفعلة األوىل ملن الاجئلني علادت يف 
أواخلر حزيلران امللايض، وعلى متنهلا 
76 الجئًلا، يف حلني دخللت الثانيلة بعد 
سلوريًا،  الجئًلا   370 وضملت  أسلبوع 
تلم فرزهم على قلرى وبللدات القلمون 
ريلف  يف  القصلري  ومدينلة  الغلريب 

حملص.
أملا الدفعلة الثالثلة فحمللت علدًدا أكر 
أللف، دخللوا  الاجئلني، وعددهلم  ملن 
ضملن قوافلل تابعلة للنظلام السلوري 
كلا  الحلايل،  متلوز  ملن   23 بتاريلخ 
علادت الدفعلة الرابعلة يف 28 من نفس 
الشلهر، وعلى متنها أللف الجلئ أيًضا، 
علادوا إىل منازلهلم يف منطقلة بيت جن 

غلريب دمشلق، بواسلطة 35 حافللة.
"حلزب  اتخلذ  السلياق،  نفلس  ويف 
إعلادة  نحلو  خطلوات  اللبنلاين  اللله" 
الاجئلني ملن لبنلان إىل سلوريا، معلًنا 
علن تخصيصله مراكلز وأرقلام هواتلف 

لاجئلني الراغبلني بالعلودة، لكلن تللك 
املبلادرة مل تللق أصلداء إيجابيلة، على 
يف  رشيلك  نفسله  الحلزب  أن  اعتبلار 
تهجلري الشلعب السلوري، ملشلاركته يف 

السلوري. النظلام  جانلب  إىل  القتلال 
لعنلب  قاللت  حلاق،  صبلاح  املحاميلة 
بتسلجيل  تبلدأ  العلودة  آليلة  إن  بللدي 
األسلاء عنلد رؤسلاء البلديلات اللبنانية، 
الذيلن يرفعلون بدورهم تلك األسلاء إىل 
األملن العلام اللبناين، ثلم يرفعهلا األمن 
العلام إىل حكوملة النظام السلوري، من 
أجل دراسلة األوضاع األمنية لألشلخاص 
الراغبلني بالعلودة وإعطائهلم املوافقلة، 
حيلث يُنقللون بحافات توفرهلا حكومة 
النظلام السلوري ملن لبنان إىل سلوريا.

سلابق  حديلث  يف  املحاميلة  وأشلارت 
لعنلب بللدي إىل أنه مبوجب الدراسلات 
األمنيلة رفلض النظلام السلوري عودة 
الزبلداين  منطقلة  إىل  علدة  عائلات 
بريلف دمشلق، إذ ال يقبلل النظام عودة 
الاجئلني املطلوبلني أمنيًلا أو املنشلقني 
السلاح  الذيلن حمللوا  أو  علن جيشله 
ضلده، وأضافلت “عمليًلا العائدون إىل 
سلوريا هلم ملن كبلار السلن والنسلاء 

واألطفلال”.
تللك اإلجلراءات اللبنانيلة انعكسلت جليًا 
إلعلادة  الروسلية  الخطلة  صللب  يف 
الاجئلني، والتلي قلد تحقلق للبنلان ما 
عجلز علن تحقيقله على مدى سلنوات، 
اتهاملات  وبصلورة رسلمية تبعلد عنله 
الاجئلني". و"تطفيلش  "العنريلة" 

عناصر من الشرطة الروسية في الغوطة الشرقية - 25 تموز 2017 - )مركز حميميم(

املذكلورة  خطتهلا  روسليا  اسلتهلت 
تقدملت  دويل، حلني  تأييلد  بحشلد 
بطلبلات إىل 45 دوللة للحصول عى 
بيانلات وأرقلام دقيقلة علن الاجئني 
مشلرية  فيهلا،  املقيملني  السلوريني 
إىل أن األرقلام األوليلة التلي حصللت 
عليهلا تتطابق مبدئيًا ملع إحصائيات 
لألملم  التابعلة  الاجئلني  مفوضيلة 

. ة ملتحد ا

76 مركًزا وخمسة معابر
علن  موسلكو  أعلنلت  ذللك،  بعلد 
واسلتقبال  إيلواء  مراكلز  إنشلائها 
وتوزيلع الاجئلني الراغبلني بالعودة 
إىل سلوريا، بالتعلاون ملع حكوملة 
النظلام السلوري، وعددهلا 76 مركزًا 
تتسلع السلتقبال ملا يزيد على 336 
أللف الجلئ سلوري، يتوزعلون عى 
الشلكل التلايل: 73 ألًفلا يف محافظة 
يف  ألًفلا  و134  دمشلق،  ريلف 
محافظلة حللب، و64 ألًفا يف حمص، 
وعلرة آالف يف حلاة، و45 ألًفا يف 
دير اللزور، وتسلعة آالف يف القلمون 

الرقلي.

وترتكلز مهلام مراكلز اإليلواء على 
مراقبلة علودة الاجئلني ملن اللدول 
وتقديلم  سلوريا،  إىل  األجنبيلة 
املسلاعدات الازملة لهلم، ثلم فرزهم 
عى مناطلق إقامتهم الدامئلة، وإبقاء 
األشلخاص الذيلن ال ملأوى لهلم يف 

اإليلواء. مراكلز 
املراكلز،  لتللك  التنسليق  إطلار  ويف 
أسسلت وزارة الدفاع الروسلية مكتبًا 
وزارة  ملع  باالشلرتاك  موسلكو  يف 
عملل  تنسليق  مهمتله  خارجيتهلا، 
الفعاليلات  وتنفيلذ  اإليلواء  مراكلز 

لهلا. املخطلط 

إنفاق دولي لقاء المبادرة 
الروسية

غملوض اكتنلف املسلاعي الروسلية 
الاجئلني  إعلادة  بشلأن  املفاجئلة 
رمبلا  بلدهلم،  إىل  السلوريني 
اللدويل  املجتملع  عنهلا  سليتغاىض 
حمللت  موسلكو  أن  اعتبلار  على 
على عاتقهلا أثقلل مللف يف األزملة 
للعلامل  أثبتلت  أن  بعلد  السلورية، 
قدرتهلا على إدارة امللفني العسلكري 

سلوريا. يف  والسليايس 
من وجهلة نظر الصحفلي واملعارض 
السلوري وائلل الخالدي، فإن روسليا 
كانلت وال تلزال تسلتغل أي مناسلبة 
يف  ومروعهلا  نفسلها  لتسلويق 
سلوريا عى السلاحة الدوليلة، ابتداء 
وانتهلاًء  اإلرهلاب،  محاربلة  ملن 
ملع  اإلرسائيليلة  الحلدود  بحايلة 
سلوريا، ملرورًا بوقلف إطلاق النار 
التوتلر"،  "تخفيلف  مناطلق  علر 
ثلم تشلكيل لجنلة لصياغلة دسلتور 
مللف  علر  واآلن  جديلد،  سلوري 

الاجئلني.
الخاللدي قال لعنب بلدي إن موسلكو 
تعلي متاًملا أن حجم اإلنفلاق الدويل 
يف هلذا امللف مرتفلع جلًدا، وبالتايل 
فلإن حجم االبتلزاز الرويس سليكون 
"حلان  وأضلاف،  أيًضلا،  مرتفًعلا 
امللفلات  بأهلم  التاعلب  وقلت  اآلن 
التلي تزعلج املجتملع اللدويل بعيلًدا 
علن )داعلش( وعلن مأسلاة العلر 
اإلنسلانية يف سلوريا، فليلس هنالك 
ملا يزعلج املجتمع اللدويل بقدر ملف 

الاجئلني السلوريني".

1.7 مليون الجئ سوري سيمكنهم 
العودة إلى سوريا

يمكن استقبال 336.5 ألف الجئ في 
76 مركزا سكنيا على األراضي السورية 

حتى اآلن

890 ألف الجئ
من لبنان

100 ألف الجئ
من مصر

حلب

دير الزور

حماة

القلمون

حمص

دمشق
100 ألف الجئ

من العراق

200 ألف الجئ
من الدول األوروبية

300 ألف الجئ من تركيا

3.5 مليون الجئ

134
لـف  أ

64 ألـًفا 
45 ألـًفا 

73 ألـًفا 

8 آالف 

10 آالف 

معبر لعودة الالجئين
مركز إيواء

عدد الالجئين الممكن عودتهم
عدد الالجئين الكلي

انفوجراف يوضح الخطة الروسية إلعادة الالجئين السوريين )عنب بلدي(
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منلذ اليلوم األول لإلعان عن الخطة الروسلية 
بلدأت موسلكو بحشلد تأييلد دويل تحصلل 
مبوجبله على مقابلل قلد ال يعجلز املجتمع 
اللدويل عن دفعله، لقلاء التخلص ملن عقدة 

الاجئني السلوريني الشلائكة.
وقدملت الحكوملة الروسلية خطتهلا بشلأن 
قملة  خلال  سلوريا،  إىل  الاجئلني  إعلادة 
هلسلنيك، يف 16 ملن متلوز الحلايل، والتي 
جمعلت الرئيسلني، دونالد تراملب وفادميري 
بوتلني، لتبلدأ بعدها موسلكو جوللة مكوكية 
طاللت األردن ولبنلان وأملانيلا وفرنسلا، علر 
وفود ملسلؤولني كبار ملن الخارجيلة والدفاع 
الروسليتني، تحدثلت خالهلا علن تضافلر 
الجهلود ملع اللدول إلنجلاح الخطلة وعودة 

الاجئلني.
كا تحدثت وزارة الدفاع الروسلية عن إرسلال 
فلرق عملل إىل األردن ولبنلان وتركيلا إلجراء 
دراسلة مفصللة ملسلائل علودة الاجئني إىل 

األرايض السلورية.
أذرعهلا  جميلع  موسلكو  واسلتخدمت 
الرسلميني  رشكائهلا  إلبلاغ  اإلعاميلة 
لللروع  اللرويس  بالنهلج  وإقناعهلم 
والطوعيلة  اآلمنلة  العلودة  يف  الفلوري 
لاجئلني السلوريني واملرديلن املؤقتلني.

واشنطن حذرة
الخطلة  على  اطللع  ملن  أول  باعتبارهلا 
الروسلية، رحبت واشنطن بشلكل حذر بتلك 
املسلاعي الروسلية، إذ أثنى وزيلر الخارجية 
خطلة  على  بومبيلو،  مايلك  األمريليك، 
موسلكو بقوله "ملن املهم للعلامل أن يتمكن 

هلؤالء الاجئلون من العلودة إىل بادهم يف 
الوقلت الصحيلح وبآليلة طوعية".

بينا ردت املتحدثة الرسلمية باسلم الخارجية 
األمريكيلة، هيلذر نويلرت، على املطالبلات 
الروسلية مبوقلف إيجلايب ملن واشلنطن، 
الاجئلني  علودة  ندعلم  "نحلن  بقولهلا، 
السلوريني إىل ديارهم، عى أن تكلون العودة 
آمنة وطوعية وكرميلة )...( ال أعتقد أن الوضع 
يسلمح بذلك حاليًا وفًقلا ملا تقولله املفوضية 
السلامية لألملم املتحلدة لشلؤون الاجئني".

لكن وزيلر الدفلاع األمريليك، جيلم ماتيس، 
للمسلؤولني  السلابقة  التريحلات  خاللف 
األمريكيلني، بقوله إنه لن يكلون هناك تعاون 
بلني الجيش األمريليك والقوات الروسلية يف 
سلوريا يف الوقت الراهن، سلواء عى الصعيد 

العسلكري أو عى صعيلد الاجئني.

لبنان أول المرحبين
رحبلت الحكوملة اللبنانيلة بشلكل رسلمي 
بالخطة الروسلية إلعادة الاجئني السلوريني 
ملن لبنان إىل سلوريا، علر بيان صلادر عن 

رئيلس اللوزراء اللبنلاين، سلعد الحريري.
وقلال الحريلري يف بيانله، إنله طللب ملن 
مستشاره للشلؤون الروسلية، جورج شعبان، 
التواصل مع املسلؤولني الروس، للوقوف عى 

تفاصيلل االقرتاحلات التي أعلنتها موسلكو.
فلإن شلعبان  اللبنلاين،  البيلان  وبحسلب 
التقلى، نائلب وزيلر الخارجيلة اللرويس، 
بوغدانلوف، واطللع منله على  ميخائيلل 
تفاصيلل املقرتحلات بشلأن “تنظيلم عودة 
الاجئلني إىل األماكلن التي كانوا يعيشلون 

الحلرب”. قبل  فيهلا 
وكان الحريري رفض ملرارًا املبادرات اللبنانية 
التلي رعاهلا كل ملن "حلزب اللله" ووزيلر 
الخارجيلة اللبنلاين، جلران باسليل، لعلودة 
الاجئلني السلوريني، لكلن موقفله تغري إىل 
ترحيب واسلع مع انطلاق املبادرة الروسلية.

وملن املقلرر أن يتواصلل التعلاون الحكومي 
اللبنلاين ملع روسليا بشلأن مللف الاجئني 
السلوريني يف لبنلان، والباللغ عددهم مليون 
الجلئ تعلاين الحكوملة اللبنانية ملن “أعباء 

اقتصاديلة” ناجملة عنهم.

األردن يتنفس الصعداء
بلدوره، أبدى األردن ترحيبه بالخطة الروسلية 
مشلرتطًا أن تكلون العودة "ضملن الضوابط 
األمميلة"، إذ قلال وزيلر الخارجيلة األردين، 
أميلن الصفلدي، إن "مسلألة علودة الاجئني 
مسلألة طوعيلة، ونحلن للن نجر أحلًدا عى 

العودة".
يحلرتم  األردن  أن  األردين  الوزيلر  وأضلاف 
االلتزاملات القانونية وحقوق اإلنسلان، منوًها 
إىل أنله يبحث مع رشكائه إليجاد بيئة تسلمح 
بالعلودة الطوعيلة لاجئلني السلوريني إىل 

بادهم.
ويسلتضيف األردن نحلو 650 أللف الجلئ 
سلوري مسلجلني لدى األملم املتحلدة، بينا 
تقدر الحكوملة األردنية عدد الذيلن لجؤوا إىل 

البلاد بنحلو 1.3 مليلون منذ علام 2011.
املجتملع  يناشلد  األردن  كان  ملا  ودامئًلا 
اللدويل لتحّمل مسلؤولياته تجلاه الاجئني 
لكلن  األردنيلة،  األرايض  على  السلوريني 

املجلاور  البللد  لله  تعلرض  ضغلط  أكلر 
لسلوريا هلو موجات النلزوح ملن محافظة 
درعلا، الشلهر امللايض، بسلبب العمليلات 
العسلكرية، وحينهلا أعللن أنه مل يعلد قادرًا 

على اسلتيعاب املزيلد ملن الاجئلني.

مصر تسجل موقًفا
رغلم أنهلا األقلل تلرضرًا ملن أزملة الاجئني 
السلوريني، أبدت مر رغبتهلا يف االنضام 
إىل الخطة الروسلية بشلأن إعادة السلوريني 

بلدهم. إىل 
الرتحيلب امللري جلاء على لسلان رئيلس 
يف  الدفلاع  شلؤون  إلدارة  الوطنلي  املركلز 
روسليا، ميخائيلل ميزينتسليف، اللذي قلال 
العمليلة  إىل  االنضلام  اقرتحلت  ملر  إن 

اإلنسلانية إلعادة الاجئني السلوريني، لكن مل 
يصلدر بعد أي تريح رسلمي ملن الحكومة 

املريلة.
ويقلدر عدد السلوريني يف ملر بنحو230 
ألف شلخص، معظمهم يعيشون عى نفقتهم 
الخاصلة، ويفتتحلون مشلاريع علادت على 
االقتصلاد امللري بالنفلع، وفلق تريحات 

رسلمية من الحكوملة املرية.
أما تركيا التي اسلتقبلت أكر علدد من الاجئني 
السلوريني، وعددهم 3.5 مليون الجئ، فانضمت 
إىل اللدول التلي التزمت الصمت حيلال الخطة 
الروسلية، إذ ترصد أنقرة تداعيات تلك املسلاعي 
برتقب، فيلا يجري الحديث علن أن تلك الخطة 
سلتكون محور التعلاون اللرويس- الرتيك يف 

السوري. امللف 

روسيا تحشد تأييًدا دولًيا.. دول ترحب وأخرى صامتة

واعتلر الخاللدي أن عني روسليا سلتتجه 
السلوريني  الاجئلني  دعلم  أملوال  إىل 
العائديلن إىل سلوريا، خاصلة يف املرحلة 
الراهنلة التلي متلر فيهلا موسلكو بأزملة 
املللف  ينتشللها  قلد  حلادة  اقتصاديلة 
السلوري منهلا، ليلس ماديًلا فقلط، بلل 
بتحصيل مكاسلب دولية لقضايا سياسلية 
الاجئلني  ورقلة  اسلتخدام  علر  عالقلة، 
للضغط على أوروبا، وورقة أملن إرسائيل 
للضغلط على الواليلات املتحلدة، وورقلة 
إيلران للضغط على الخليج العلريب، عى 

تعبريه. حلد 
أملا املعلارض السلوري فلراس الخاللدي، 
أن  فلريى  القاهلرة”،  “منصلة  عضلو 
والنازحلني  الاجئلني  لعلودة  جهلود  أي 
السلوريني إىل منازلهلم "جهلد طيلب"، 
خاصلة إذا كان الجهلد اللرويس يف مللف 
جوانلب  طياتله  بلني  يحملل  الاجئلني 
سياسلية جيدة، ملن ناحية إعلادة التوازن 
الدميوغلرايف إىل املجتمع السلوري ووقف 
العمليلة املمنهجة للميليشليات اإليرانية يف 

التغيري. ذللك  تثبيلت 
لكنله قال يف حديثله لعنب بللدي إن أمورًا 
علدة كان يجلب أن تتلم قبل وملع التحرك 
اللرويس، مشلريًا إىل أن أي خطة روسلية 
أو دوليلة إلعلادة الاجئني يجلب أن ترتبط 
مبلارشة بالحلل السليايس باإلضافلة إىل 
امليليشليات  بخلروج  مرهونلة  ضانلات 
العنلارص  تجلاوزات  ووقلف  اإليرانيلة 

األسلد. لنظام  التابعلة 
وأضلاف، "للن نسلتطيع إعلادة الاجئني 
قبلل إمتلام عملية سلام سياسلية ودولية 
الاجئلني واملرديلن،  تعلر علن هلؤالء 
ملن  يخرجلوا  مل  السلوريني  أن  خاصلة 
منازلهم بسلبب انعدام الكهربلاء واملاء، بل 
بسلبب وجود نظام قمعي مسلتبد اسلتباح 

دماءهم".

ال إعادة إعمار دون عودة الالجئين
اللذي  التوقيلت  علن  كثلريون  يتسلاءل 
القضيلة  تللك  لطلرح  روسليا  اختارتله 
العالقة بشلأن علودة الاجئلني، فالدالالت 
تشلري إىل أن الخطلة الروسلية تزامنت مع 

فشلل موسلكو يف إرشاك كرى دول العامل 
ضمن خططهلا إلعادة اإلعار يف سلوريا، 
ذللك املللف الذي اسلتعىص على الحليف 
اللرويس إىل اآلن، كون االقتصلاد الرويس 

عاجلزًا علن حملل امللف مبفلرده.
إذ تعاللت األصلوات الدوليلة بوجه روسليا 
يف كل محفلل دويل، والتي تقلول أال إعادة 
انتقلال "نزيله"  إعلار يف سلوريا دون 
سليايس  حلل  األقلل  على  أو  للسللطة، 

يضملن االسلتقرار يف املنطقلة.
مجموعلة “الدول السلبع” الكلرى، والتي 
وكنلدا  املتحلدة  الواليلات  ملن  كًا  تضلم 
وأملانيلا  وفرنسلا  وبريطانيلا  واليابلان 
وإيطاليلا، أعلنلت يف نيسلان امللايض أنها 
للن تشلارك بإعلادة إعلار سلوريا دون 
انتقلال سليايس “ذي مصداقيلة” لنظلام 

الحكلم.
فيلا قاللت املستشلارة األملانيلة، أنجيلا 
ملريكل، يف تريحات الحقلة يف حزيران 
امللايض، إن بادهلا ستشلارك يف إعلادة 
اإلعار حلال تحقلق الحل السليايس، ومل 
تحلدد ملريكل حينها ملا إذا كانت تشلرتط 
انتقلااًل للحكم يف سلوريا، كا هلو الحال 
يف مجملل التريحلات األوروبية بشلأن 
إعلادة إعلار سلوريا، أم أنهلا سلتكتفي 
بحلل يضملن االسلتقرار دون النظلر إىل 

الجهلة التي سلتحكم.
تلك العقبات دفعت موسلكو إىل اسلتجداء 
بللدان "رابطلة اللدول املسلتقلة"، والتلي 
تضلم 12 جمهوريلة سلوفييتية سلابقة، 
للمشلاركة يف إعلادة إعلار سلوريا، لكن 
تلك الدعلوات مل تتبلور على أرض الواقع، 
على اعتبار أن اقتصلاد تلك اللدول ال يزال 

النمو. قيلد 
ملن وجهة نظلر الصحفي السلوري املطّلع 
اليوسلف،  اللرويس، نلر  الشلأن  على 
فإن روسليا تعلي متاًملا أن إعلادة اإلعار 
علودة  مبسلألة  جلديل  بشلكل  مرتبطلة 
الاجئني السلوريني، مشلريًا إىل أن الاجئ 
السلوري يف حال اسلتوطن يف مجتمعات 
اللجلوء للن يكلون هنلاك حاجلة ملحلة 
إلعلادة اإلعلار، عى اعتبلار أن الحكومات 
املسلتضيفة لاجئلني سلرتفض التعاطلي 

ملع مللف إعلادة اإلعلار بوجلود الجئني 
سلوريني على أراضيهلا، يبطللون املزاعم 
يف  الوضلع  اسلتقرار  بشلأن  الروسلية 

. يا سور
اليوسلف أضاف يف حديث لعنلب بلدي أن 
روسليا تسلعى منذ زمن طويلل إىل تأمني 
إعلار سلوريا،  إلعلادة  الازملة  األملوال 
ألنهلا وإيلران عاجزتلان علن تأملني تللك 
األملوال، وبالتلايل فلإن اللعلب على وتر 
علودة الاجئلني ميكن أن يفتلح الباب عى 
روسليا لتحقيق مكاسلب مادية ملن جهة، 
باإلضافلة إىل تصفيلة حسلابات أخرى لها 
عاقلة مبشلاكلها ملع دول العلامل، مقابل 
تخليلص املجتمع اللدويل من علبء كبري.

وتقلدر األملم املتحلدة حاجلة سلوريا إىل 
300 مليلار دوالر على األقل إلعلادة إعار 
البنلى التحتيلة يف البللد، فيلا يتحلدث 
رئيس النظام السلوري، بشلار األسد عن أن 
“إعلادة البنيلة التحتيلة يكللف 400 مليار 
دوالر على األقلل، ويللزم لهلذا وقلت من 

علرة إىل 15 عاًملا”.

"ال ضمانات".. مصير المطلوبين للنظام 
على المحك

تتحدث روسليا مبوجب خطتهلا عن عودة 
1.7 مليلون الجلئ سلوري إىل بلدهلم يف 
"الوقلت القريلب"، يتوزعون وفلق بيانات 
الدفاع الروسلية عى الشلكل التلايل: نحو 
890 أللف الجلئ ملن لبنلان، 300 أللف 
الجلئ ملن تركيلا، 200 أللف ملن اللدول 
األوروبيلة، 150 ألًفا ملن األردن، 100 ألف 
ملن العلراق، و100 ألف الجلئ من مر.

ملن  العلدد  هلذا  اسلتجابة  ملدى  لكلن 
الاجئلني للخطة الروسلية أثلار العديد من 
إشلارات االسلتفهام، إذ مل تسلتطع روسيا 
مبوجلب النلص األويل لخطتهلا أن تبلدد 
مخاوف الاجئلني املطلوبني أمنيًلا للنظام 
السلوري، أو أولئلك الذين خرجلوا من البلد 
خوفًا ملن انخراطهم يف الخدملة اإللزامية.

األسلد،  بشلار  السلوري،  النظلام  فرئيلس 
اللذي تحلدث سلابًقا علن املجتمع السلوري 
"املتجانس" بغيلاب 5.6 مليون ملن أبناء ذلك 
املجتملع، أعلن اليلوم فتح بابه أملام الاجئني، 

مرحبًلا بالخطلة الروسلية طاملا أنها سلتجر 
دول العلامل على الحلوار معله، بعلد قطيعة 
دبلوماسلية دامت لسلنوات، وسلط التشكيك 

مبصداقيلة ذللك الرتحيب "الشلكل".
يقلول الصحفلي السلوري نر اليوسلف 
إن روسليا قلد تحقلق نجاًحلا نسلبيًا يف 
مسلاعيها الحتلواء أزملة اللجلوء، بوجلود 
الجئلني يعانلون أوضاًعا معيشلية صعبة، 
ويضيف "هناك الجئلون يف األردن ولبنان 
يتمنلون العلودة إىل سلوريا حاملا تسلنح 

لهم". املناسلبة  الفرصلة 
وأشلار إىل أن بعلض اللدول قلد متلارس 
ضغطًلا عى الاجئلني للعلودة إىل بلدهم، 
مبوجلب الروايلة الروسلية التي تقلول إن 
الوضلع يف سلوريا يتجه نحو االسلتقرار.

فيا يرى عضلو "منصة القاهلرة"، فراس 
الخاللدي، أن الاجئني املاحقلني أمنيًا من 
قبلل النظلام السلوري للن يثقلوا بالخطة 
الروسلية التلي مل تقلدم لهلم الضانلات 
الكافيلة، والتلي قد يتحوللون مبوجبها من 

الجئلني إنسلانيني إىل الجئني سياسليني.
ويقلول، "ليلس هنلاك أي ضانلات دولية 
أمملي  إعانلات  ملروع  حتلى  أو  لهلم 
يعينهلم عى البقلاء"، مضيًفا "ملع فقدان 
كل هلذه الضانلات ووجلود امليليشليات 
األملر خطلرًا  اإلرهابيلة، يبقلى  اإليرانيلة 
وملن الصعلب أن يعلود إىل سلوريا حتى 

ذلك". على  املجلر 
يف حلني يلرى الصحفلي املعلارض وائل 
الخاللدي أن الاجلئ يتجى ضملن الخطة 
الروسلية يف نوعلني، األول نلوع مغللوب 
على أملره سليضطر إىل العودة لسلوريا 
بسلبب سلوء األوضلاع املعيشلية يف باد 
سلوف  روسليا  أن  إىل  مشلريًا  اللجلوء، 
تقدم لهلؤالء الاجئني ضانلات "وهمية" 
سلترضب بهلا امليليشليات اإليرانية عرض 

الحائلط، على حلد تعبريه.
أملا النلوع الثلاين فيشلمل، ملن وجهلة 
نظلر وائلل الخاللدي، السلوريني خلارج 
إطلار دول الجوار، والذين ميلكون هامًشلا 
ملن االختيلار سيسلمح لهلم بالرفلض أو 
املاطللة، لحصولهلم على حلق الحايلة 

وليلس فقلط حلق اللجوء.

)DPA( وزير الخارجية الروسي سيرغي الفروف والمستشارة األلمانية أنجيال ميركل



عنب بلدي - السنة السابعة - ملف خاص
العدد  336 - األحد 29 تموز/يوليو 2018 12

ال شـك أن نجـاح املسـاعي الروسـية يف 
إعـادة الاجئن إىل سـوريا مرهون مبدى 
التجـاوب الـدويل مـع الخطـة الروسـية 
والفاتـورة التي سـتحصل عليها موسـكو 
لقـاء ذلـك، لكـن للشـارع السـوري رأيًـا 
آخر، حـن ربط نجـاح الخطة مبـدى ثقة 
الاجئـن السـورين بالضامـن الـرويس، 
خاصة أن موسـكو مل تقـدم بعد ضانات 

الاجئن.  لعـودة 
عنـب بلـدي أجـرت اسـتطاًعا للـرأي عـرب 
موقعهـا اإللكـرتوين، ملعرفـة رأي الشـارع 
فيا إذا كانت روسـيا سـتنجح يف مساعيها 
أم ال، وجـاءت صيغـة السـؤال عـى الشـكل 

يف  روسـيا  تنجـح  هـل  "برأيـك،  التـايل: 
مسـاعيها إلعـادة الاجئـن السـورين؟".

%52 من املشـاركن، وعددهـم ألفان، رأوا 
أن روسـيا لـن تحقـق مآربهـا يف إعـادة 
أن  اعتبـار  عـى  سـوريا،  إىل  الاجئـن 
األمـر "ليـس بيدهـا"، وأن السـورين لن 
يسـتجيبوا للضامن الرويس، الذي شـارك 
النظـام السـوري يف جرامئه ضد شـعبه.

روسـيا  أن  منهـم   30% رأى  حـن  يف 
السـيايس  امللفـن  عـى  هيمنـت  التـي 
والعسـكري يف سـوريا قـادرة عى فرض 
نفوذهـا يف قضيـة الاجئـن السـورين 
وحـل تلـك املعضلـة التـي شـغلت العـامل، 

إذ قـال سـامر سـامر، أحد املشـاركن يف 
االسـتطاع، إن روسـيا سـتنجح يف إدارة 
ملـف العـودة، وكتـب "عـى مقيـاس مـا 
عملـت بالسـنن املاضيـة، ومـع التواطـؤ 
قـال  فيـا  بتقـدر"،  لألسـف  العاملـي، 
هـارون هـاروه، "نعـم كل يشء بيدهـا".

مل  آراؤهـم  املسـتطلعة  مـن   18% أمـا 
بعـد  موقفهـم  يحـددوا  أن  يسـتطيعوا 
حيـال الخطـة الروسـية، عـى اعتبارهـا 
غـر واضحـة املعـامل حتـى اآلن، وعـى 
اعتبـار أن املشـهد السـوري متقلـب وفق 
مصالـح الـدول الكـربى، إذ اختـارت تلـك 

الرشيحـة اإلجابـة بــ "ال أعـرف".

بين "نفوذ روسيا" و"ثقة الالجئين"..

كيف ينظر الشارع إلى نجاح الخطة الروسية؟
عودة الالجئين

في القانون الدولي

التابعلة  الاجئلني  مفوضيلة  وكانلت 
لألملم املتحلدة أطلقلت أول دعلم للخطة 
نرتله  بيلان  يف  أعلنلت  إذ  الروسلية، 
علر موقعهلا الرسلمي يلوم الجمعة 20 
يف  للمشلاركة  اسلتعدادها  متلوز،  ملن 
مناقشلات مع النظام السلوري وروسليا 

فيلا يخلص قضيلة إعلادة الاجئلني.
وجلاءت اسلتجابة املفوضية بعلد يومني 
من إعلان وزارة الدفاع الروسلية إنشلاء 
مراكز إيلواء واسلتقبال وتوزيع الاجئني 
الراغبلني بالعلودة إىل سلوريا، بالتعاون 

مع حكوملة النظام السلوري.
التلزام "املعايلري  املفوضيلة  واشلرتطت 
الخطلة  تطبيلق  أثنلاء  يف  الدوليلة" 
الروسلية- السلورية، مؤكلدة على عدم 

للضغلط  السلوريني  الاجئلني  تعلرض 
الظلروف  توفلر  قبلل  العلودة،  بشلأن 

الكرميلة". و"الحيلاة  "اآلمنلة" 

ماذا تغّير؟
تلرك رد الفعلل "اإليجلايب" اللذي أبدته 
املفوضيلة تسلاؤالت عّدة حول سلبب هذا 
االندفاع باتجاه تسلهيل الخطة الروسلية 
كلون  خاّصلة  تنفيذهلا،  يف  واإلسلهام 
املفوضيلة كانلت قلد أبلدت يف السلابق 
تحفظًلا حول إعلادة الاجئني السلوريني 

لبنان. ملن 
علدة  إجلراءات  اتخلذت  لبنلان  وكانلت 
علودة  "تسلهيل"  إطلار  يف  مؤخلرًا 
السلوريني إىل "املناطلق اآلمنلة"، وفلق 

روايلة النظلام الرسلمية، يف إشلارة إىل 
املناطلق التلي سليطر عليهلا منلذ بداية 

الحلايل. العلام 
وقابلت تللك اإلجراءات أخلرى "مضادة" 
خلال  ملن  الاجئلني،  مفوضيلة  ملن 
اسلتبيانات توجهلت بهلا للسلوريني يف 
لبنلان، حمللت إشلارات توعويلة حلول 

خطلورة العلودة إىل سلوريا.
تحلول  اللرويس،  اإلعلان  بعلد  لكلن 
موقلف املفوضيلة بشلكل جلذري، األمر 
اللذي أرجعله مديلر الرناملج السلوري 
للتطويلر القانلوين، إبراهيلم علبلي، إىل 
املنظملة  على  محتمللة"  "ضغوطلات 

األمميلة.
وأشلار علبلي يف لقلاء ملع عنلب بلدي، 

إىل إمكانيلة وجلود "لوبيلات ضغلط" 
دعلم  سلبيل  يف  املتحلدة  األملم  على 
املخطلط اللرويس، لكنله أكّلد أنله ليس 
هنلاك ملا يجر األملم املتحدة على خرق 
قوانينهلا، خاصلة يف حلال مل تكلن هذه 

العلودة طوعيلة.

واجب التحرك
يحظلر القانون اللدويل على أي منظمة 
أمميلة أو دوللة أن تعيلد الاجئلني قرًا 
بلدهلم  إىل  العلامل  يف  ملكان  أي  يف 
األصلل يف حلال وجلود أي نلوع ملن 

أنلواع الخطلر عليهلم.
ووفلق إبراهيلم علبي فلإن األملم املتحدة 
وروسليا تكونلان قلد ارتكبتلا "جرمية" 
ملن الناحيلة القانونيلة يف حلال أجرتا 
الجئلني عى العلودة إىل ملكان غري آمن، 
مضيًفلا "يف حلال كانت العلودة طوعية 
فهلذا أملر علادي وغلري إشلكايل، وملن 
الطبيعلي أن تسلاعد األملم املتحلدة عى 

." تنفيذها
وملن املفلرتض أن أي مسلاعدة سلتقوم 
بهلا مفوضيلة الاجئلني سلتقتر عى 
األملور اللوجسلتية، وملا عدا ذللك فإنها 
ال تسلتطيع أن تقلدم سلوى "توصيلات 
ومقرتحلات وتلتلزم عدم العملل يف أمور 

خلارج نطلاق عملهلا"، بحسلب علبي.
مفهلوم  حلول  تبقلى  اإلشلكالية  لكلن 
"اآلملن" باملنظور السلوري، إذ ال تقتر 
مخاوف قسلم كبلري من السلوريني عى 
"القصلف والدملار" بل تتعلدى ذلك إىل 
املاحقلات األمنيلة واألعلال االنتقاميلة، 
وهلو، وفلق ملا أشلار علبلي، يسلتدعي 
العلودة  سلامة  علدم  إلثبلات  التحلرك 

لقسلم كبري ملن السلوريني.

ضغوط أم ضمانات؟

استجابة أممية سريعة للخطة الروسية
)UNHCR( موظفون تابعون لمفوضية الالجئين األممية

هل تنجح روسيا في مساعيها إلعادة الالجئين السوريين؟

ال

ال أعرف

نعم

خلق التسارع الروسي في 
محاولة إنهاء ملفات عدة 

لصالح النظام في سوريا، 
تسارًعا أممًيا ودولًيا أيًضا في 

االستجابة لهذه التحركات، 
األمر الذي انعكس بشكل 

مباشر على قضية الالجئين، 
والتحركات الروسية الرامية 

إلى االستحواذ على الملف 
بإعادة الالجئين السوريين.

عــى  الدوليــة  القوانــن  أخــذت 
عاتقهــا تنظيــم أمــور الاجئــن منــذ 
ــن،  ــرن العرشي ــن الق ــف األول م النص
الاجــئ  حقــوق  حايــة  لكــن 
ــام 1951،  ــة ع ــورة فعلي ــورت بص تبل
حــن أقــرت الجمعيــة العامــة لألمــم 
تناولــت  دوليــة  اتفاقيــة  املتحــدة 
حيــاة  مــن  الجوهريــة  النواحــي 

الاجــئ.
وتعتــرب الــدول الـــ 139 املوقعــة عــى 
ــن  ــة الاجئ ــة بحاي ــة ملزم االتفاقي
ــة، إذ تحتفــظ  مبوجــب نــص االتفاقي
ــم  ــة لألم ــن التابع ــة الاجئ مفوضي
ــى  ــايب” ع ــزام رق ــدة بـــ “الت املتح
حســب  وتتدخــل  العمليــة،  هــذه 
ــن  ــح الاجئ ــان من ــاء لض االقتض
وعــدم  اللجــوء،  "الصادقــن" 
إرغامهــم عــى العــودة إىل بلــدان 
ــم  ــا حياته ــرض فيه ــى أن تتع يخ

للخطــر )املــادة 33(.
لكــن االتفاقيــة نفســها ال تفــرض 
ــة  ــن حاي ــح الاجئ ــدول من ــى ال ع
تلقائيــة أو دامئــة، ومبوجبهــا قــد 
تــزول عــن شــخص مــا صفــة الاجــئ 
ــذي أدى إىل  ــاس ال ــزول األس ــا ي عندم
منحــه أو منحهــا وضــع الاجــئ، 
ــن  ــة إىل الوط ــودة الطوعي ــرب الع وتعت
ــن  ــخاص الاجئ ــل لألش ــل املفض الح
وذلــك عندما تســمح األحــوال الســائدة 
يف بلــد املنشــأ بالعــودة اآلمنــة، وفــق 

ــة. ــص االتفاقي ن
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العاف: توجد كميات 
كبرة من الغاز بحسب 

التنقيب األويل يف 
املنطقة التي متتد من 

السواحل املرصية حتى 
سواحل قربص، وسوريا 

تعترب يف وسط هذه 
املنطقة.

وبدأت إرسائيل تستفيد 
من الغاز املستخرج، 

إضافة إىل لقاءات بن 
مرص وروسيا واليونان 
لاستثار، ما يدل عى 

وجود كميات كبرة، 
والخارس يف هذه الحالة 

السوريون واللبنانيون.

تسارعت األحداث في سوريا خالل الشهرين الماضيين على مختلف األصعدة، سواء العسكرية )سيطرة قوات األسد على الجنوب( أو السياسية 
)تشكيل اللجنة الدستورية(، إضافة إلى التطور على صعيد الملف االقتصادي والذي تجسد بإعالن الشركات الروسية بدء عملها في سوريا في 

خطوة تحمل وراءها رسائل متعددة من قبل الروس.

عنب بلدي - مراد عبد الجليل
 

 6 يف  الروسلية،  الطاقلة  وزارة  أعلنلت 
غلي- أي  “إس  رشكات  أن  متلوز،  ملن 

نفلط”  و”زاروبيلج  إنجينريينلغ” 
و”تيخلروم  جيولوجيلا”  و”زاروبيلج 
إكسلبورت” وغريهلا قلد بلدأت بأعلال 
التنقيلب علن النفلط والغاز يف سلوريا، 
إضافلة إىل العمل يف املحطلات الحرارية 

الكهربلاء. لتوليلد 
وأكلدت وزارة الطاقة يف بيان أن روسليا 
"تلدرس إمكانيلات إعلادة تأهيلل حقول 
النفلط والغلاز، وصيانة مصلايف النفط، 
وعنلارص البنيلة التحتيلة"، كلا يجري 
التنقيلب الجيولوجلي الستكشلاف موارد 

الطاقلة يف اللر والبحر بسلوريا.

غموض يخفي وراءه رسائل 
رافقله  اللركات  دخلول  علن  اإلعلان 
هلذه  عملل  تفاصيلل  بشلأن  غملوض 
اللركات، وبالرغلم ملن توقيع موسلكو 
“عقلد  اتفلاق  السلوري  النظلام  ملع 
عمريلت” يف 2013، اللذي يعتلر األول 
ملن نوعله ملن أجلل التنقيب علن النفط 
السلورية،  اإلقليميلة  امليلاه  يف  والغلاز 
إال أن الخبلري يف مجلال النفلط واللرثوة 
املعدنيلة عبلد القلادر العلاف أوضلح، 
هلذه  أن  بللدي،  عنلب  إىل  حديلث  يف 
وغلري  غامضلة  زاللت  ملا  االتفاقيلات 
اللركات  نسلبة  حيلث  ملن  واضحلة 
الروسلية، لكن يف الوقت نفسله اعتر أن 
االتفاقيلات قد تكلون طريقة السلرتجاع 
األملوال التلي رصفتهلا روسليا بتدخلها 
العسلكري يف سلوريا، وهيمنلة كامللة 

وسليطرة على مقلدرات سلوريا.
إعلان الركات الروسلية مبلارشة عملها 
االقتصلادي  املحللل  اعتلره  يف سلوريا 
ملن  تجاريًلا"  "إعانًلا  الكريلم  يونلس 
قبل موسلكو، تحلاول من خاله إرسلال 
علدة رسلائل أولهلا أنهلا صاحبلة القرار 

يف  اإلعلار  إعلادة  مللف  يف  الوحيلد 
يف  إيلران،  أو  النظلام  وليلس  سلوريا 
محاوللة لجلذب االسلتثارات الخليجيلة 
ملن ناحيلة، ومحاوللة دخلول الركات 

األوروبيلة بثقلها إىل السلوق السلوري، 
مشلريًا يف حديلث إىل عنلب بللدي إىل 
أن روسليا تحلاول ملن خلال اإلعلان 
املبدئيلة  الطلبلات  ومعرفلة  اسلتيعاب 
التلي  للمسلتثمرين وهدفهلم واملجلاالت 
يريلدون االسلتثار فيها من أجلل العمل 

على تحقيقهلا.
اللرويس  اإلعلان  بلني  الكريلم  وربلط 
لوزيلر  األخلري  الدبلوملايس  والتحلرك 
ملن  الفلروف،  سلريغي  الخارجيلة، 
خلال زيارتله لعلدة دول معنية بالشلأن 
إن  قائلًا  وأملانيلا(،  )األردن  السلوري 
العالقلة  املشلاكل  بحلل  بلدأت  روسليا 
إلعلادة إعلار سلوريا وأهمهلا مشلكلة 
الاجئلني، فبلدأت موسلكو بحلحللة أول 
خيلوط هلذا املللف علر طللب إعادتهم، 

الكبلري  الدبلوملايس  التمثيلل  ويلدل 
على حجلم الضغلط اللرويس واالهتام 
يف تذليلل العقوبلات أملام مللف إعلادة 
اإلعلار ودخلول اللركات االسلتثارية 

سلوريا. إىل 
التحلركات  إىل  العلاف  لفلت  يف حلني 
الشلهر  خلال  الواضحلة،  الروسلية 
امللايض، والتلي متثللت بتنقلل الفلروف 
لهلا  وعواصلم  أوروبيلة  عواصلم  بلني 
عاقلة بإعلادة اإلعلار بشلكل خلاص، 
كسلبت  أنهلا  تعتقلد  روسليا  إن  قائلًا 
الحلرب السلورية، واآلن يجلب تحصيلل 
املكاسلب السياسلية وعلى رأسلها ملف 
إعلادة اإلعلار اللذي ملن خالله تحقق 
معللن  بشلكل  سلوريا  يف  مصالحهلا 

وواضلح.
ملن  تحركهلا  يف  موسلكو  وتسلتفيد 
الرتاجلع األمريليك يف املللف السلوري، 
بحسلب العاف، اللذي اعتلر أن الروس 
اللرويس  الرئيلس  لقلاء  ملن  خرجلوا 
دوناللد  واألمريليك  بوتلني،  فادميلري 
تراملب، يف 16 ملن متلوز، يف فنلنلدا، 
بتغطية أمريكية ملحاولة إلرسلال رسلائل 
إىل اللدول األوروبيلة بأن امللف السلوري 
بيلد  واالقتصاديلة  السياسلية  بأبعلاده 

روسليا.

خطوات روسية لجذب االستثمارات
خطلوات  سلرتافقه  اللرويس  اإلعلان 
مقبلة، بحسلب ملا حددهلا الكريم، وهي 
محاوللة جلذب االسلتثارات األوروبيلة 
والخليجيلة، ملن بلاب املنظلات الدولية 
والبنلك  اللدويل  النقلد  كصنلدوق 
اللدويل، وقد يسلاعدهم رجلاالت النظام 
املوجوديلن يف مراكلز حساسلة يف هذه 
اللله  عبلد  مقدمتهلم  ويف  املؤسسلات، 
اللدردري، اللذي يشلغل حاليًلا منصلب 
مستشلار لشلؤون إعادة اإلعار والتأهيل 
يف اللرق األوسلط وشلال إفريقيا يف 

البنلك اللدويل.

الخطلوة الثانيلة سلتكون الضغلط عى 
الاجئلني  لدفلع  اإلنسلانية  املنظلات 
للعلودة إىل سلوريا ملن خلال تقليص 
خدماتهلا، ملا يزيلد ملن صعوبلة حياة 
وهلو  للعلودة،  ويدفعهلم  الاجئلني 
ملا حصلل ملع منظملة األملم املتحلدة 
أوقفلت  التلي  )يونيسلف(  للطفوللة 
لديهلا،  املسلجلني  املعلملني  خدملات 
العامللني يف مخيلم الزعلرتي لاجئلني.

التابعلة  اللوبيلات  تفعيلل  يتبعهلا 
للنظلام السلوري يف اللدول الخليجية، 
ملن أجلل تلميلع صورتله وتقدميه عى 
أنله قلام بطلرد اإلرهابيني من سلوريا، 
وتصويلر الوجلود اإليلراين العسلكري 
على أنله ملدين تلم تحييلده يف أماكن 

. ة د محد
وأكلد الكريلم أن روسليا سلتتنازل عن 
وإعادتهلا  السليادية  العقلود  بعلض 
الفوسلفات  )عقلود  السلورية  للدوللة 
واملللح وبعلض آبلار النفلط( لسلببني: 
األول علدم قلدرة روسليا على تحملل 
طاقلة هلذه العقلود، يف حلني سلتبقى 
ونقلل  واملطاحلن  الزراعلة  عقلود 
أملا  روسليا،  بيلد  الطاقلة  أنابيلب 
اللدول  أن  يف  فيكملن  الثلاين  السلبب 
الخليجيلة واملسلتثمرين يعتقلدون أنله 
االسلتثار  ملن  اقتصاديلة  جلدوى  ال 
بعقلود إعادة اإلعلار بالوضلع الحايل 
املرتدي للسلوريني بسلبب الحلرب التي 
أي مشلاريع  أنهكتهلم، وبالتلايل فلإن 
تتمناهلا  التلي  اإليلرادات  تجللب  للن 

اللركات.
كلا سلتقوم روسليا بعقلد مؤمتلر من 
الخاضعلة  املناطلق  إعلار  إعلادة  أجلل 
هلذا  حلل  بهلدف  املعارضلة،  لسليطرة 
اإلشلكال مع متطلبات املسلتثمرين الذين 
يجلدون أن بقلاء السلوريني دون تأملني 
التهجري  مسلتلزمات توطينهلم مبناطلق 
مسلتمر،  بشلكل  اسلتثاراتهم  يهلدد 
بحسلب الكريم، اللذي أشلار إىل أنه كان 

ملن املفلرتض عقلد املؤمتلر يف نيسلان 
امللايض، وكان خاًصلا بضلم 25 باحثًلا 
ملن أوروبلا واللدول املجلاورة لسلوريا، 
لكنله أُّجلل مرتني األوىل بسلبب توسليع 
القامئلة لتضلم مجموعلة ملن الباحثلني 
ملن النظلام السلوري، والثانيلة بسلبب 
كأس العلامل، يف حلني يتلم الحديلث يف 
الوقلت الحلايل عن عقلد املؤمتر، وسلط 
أو نهايلة آب املقبلل، بحضلور دول مثلل 
فرنسلا وأملانيلا والسلعودية برعاية وزير 
الخارجيلة اللرويس، سلريغي الفلروف.

النظام والمعارضة صامتان
اإلعلان اللرويس رافقله صمت ملن قبل 
علر  يعللق  مل  اللذي  السلوري  النظلام 
وسلائل إعامله، ملا يوصلل رسلالة بأن 
القلرار النهلايئ يف إعلادة اإلعلار بيلد 
خللق  النظلام  يحلاول  بينلا  اللروس، 
ملن  لله  رشيكلة  أجنبيلة  اسلتثارات 
تحلت الطاوللة، بهدف ملادي أواًل، وثانيًا 
اللروس  ملن  وحايتله  بله  لاعلرتاف 

املسليطرين.
كلا تاقلي التحلركات الروسلية صمتًلا 
ملن قبلل املعارضة السلورية أيًضلا التي 
مل تهتلم من البدايلة بالشلأن االقتصادي 
ومللف إعلادة اإلعلار، وهلذا واضح من 
الباحثلني  ودعلم  األبحلاث  قللة  خلال 

االقتصاديلني. 
األوسلاط  يف  املطلروح  السلؤال  لكلن 
إمكانيلة  هلو  والسياسلية  االقتصاديلة 
نجلاح روسليا يف تنفيذ خطواتهلا، األمر 
اللذي اعتلره الكريلم صعبًلا يف امللدى 
املنظور بسلبب وضع روسليا االقتصادي 
وعاقتهلا ملع إيلران يف سلوريا، إضافة 
إىل علدم وجلود تصلور واضلح إلعلادة 
اإلعلار، إىل جانلب الوضلع السليايس 
املربلك، وعدم جاهزيلة اللدول الخليجية 
واألوروبية للمشلاركة واالسلتثار إال يف 
حلال التوصلل إىل حل سليايس توافقي 

وإخلراج إيلران من سلوريا.

تسابق الزمن

روسيا تدفع بشركاتها لبدء النشاط في سوريا

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

 يورو   مبيع 516 شراء 512 دوالر أمريكي  مبيع 517 شراء 515

الغاز  2650 )للجرة(المازوت  180الذهب 18  13.015الذهب 21  15.300 الرز )ك(  500السكر )ك(  250البنزين  225
  ليرة تركية  مبيع 92 شراء 90 دوالر أمريكي  مبيع 440 شراء 438

سفينة حربية روسية في مياه االبيض المتوسط )رويترز(

اقتصاد



عنب بلدي - السنة السابعة - العدد 336 - األحد 29 تموز/يوليو 2018 مجتمع14

األسد ينتقم
من حراك داريا

بمعتقليها

عنب بلدي - خاص 

آنلذاك، كانلت تعزيلزات قوات األسلد إىل 
داريلا تصل لكن ال تعلود، تحولت املنطقة 
إىل ملا يشلبه "الثقب األسلود" للمقاتلني 
وآلياتهلم. مل يكن االنتقلام عى األرض بل 
على بعلد نحلو 28 كيلومرتًا يف سلجن 
صيدنايا العسلكري، ففلي 15 من كانون 
امليلداين  اإلعلدام  حكلم  صلدر  الثلاين، 
بحلق مجموعة من الناشلطني السللميني 
وقلادة الحلراك الثلوري يف مدينلة داريا 
بريف دمشلق، كانوا موقوفني يف سلجن 

. يا نا صيد
مل تكلن هلذه املجموعة وحدها، فقد سللم 
النظام السلوري، يف متلوز الحايل، دائرة 
نفلوس داريلا أللف اسلم ملعتقللني قتلوا 
داخلل  مصلادر  بحسلب  السلجون،  يف 
النفلوس، وللو أن هلذه األرقلام ليسلت 
دقيقة بعلد، حتلى يراجلع ذوو املعتقلني 
الدائلرة ويسلتصدروا "إخراجلات قيلد" 

تثبلت الوفلاة، إال أن نحو 80 اسلًا ثبتت 
وفاتهلم حتلى اآلن، وتحوللت صفحلات 
أهلايل داريلا إىل حلاالت أشلبه ببيلوت 

الجاعية. العلزاء 
"معتقلل  مجموعلة  بيانلات  وبحسلب 
ملن  مجموعلة  تديرهلا  التلي  داريلا" 
الناشلطني املتخصصلني، فلإن نحو ثاثة 
آالف معتقلل ملن أبنلاء املدينلة ال يزالون 

املصلري. مجهلويل 

ما هي دعوة الـ 300؟
محكملة  أملام  مثلل   ،2012 أيللول  يف 
 300 السلوري  للنظلام  تابعلة  ميدانيلة 
ناشلط من علدد ملن امللدن الثائلرة ضد 
النظلام، معظمهلم شلباب كانلوا يديرون 
التنسليقيات والحلراك الثلوري، بحسلب 
منسلق  أكدهلا  متطابقلة  معلوملات 
علام رابطلة معتقلل ومفقلودي سلجن 

ديلاب رسيلة. صيدنايلا، 
أغللب  أن  بللدي  وأوضلح رسيلة لعنلب 

قبلل  ملن  أوقفلوا  املعتقللني  هلؤالء 
املخابلرات الجويلة وبعضهلم ملن قبلل 
األملن العسلكري، مؤكلًدا أنهلم جميًعلا 
ال عاقلة لهلم بلأي عملل مسللح، وقلد 
اعتقلوا أساًسلا قبلل أن تنتقلل الثورة إىل 
الحراك املسللح ملع مطلع العلام 2012.

حكم هلؤالء 4500 سلنة بواقع 15 سلنة 
للكل منهم، وملن بينهلم 30 ناشلطًا من 

داريلا، نقللوا إىل سلجن صيدنايا.
لكلن يبلدو أن النظلام السلوري انقللب 
املحكملة  وأصلدرت  الحكلم،  هلذا  على 
امليدانيلة قلرارات بتصفية علدد منهم، يف 
15 كانلون الثلاين 2013، وهلو التاريخ 
اللذي جملع علدًدا ملن شلهادات الوفلاة 

الصلادرة علن النفلوس.
وال يجلزم رسيلة بلأن يكون هلذا التاريخ 
إىل  مشلريًا  الحقيقلي،  التصفيلة  موعلد 
أن تواريلخ القوائلم قلد تكلون اعتباطية 
شلوهدوا  معتقللني  بحلاالت  مستشلهًدا 

وفاتهم. تواريلخ  بعلد 

إال أنله رجلح أن املعتقلل اللذي يصلدر 
بيلان وفاتله دون سلبب مبارش قلد أعدم 
ميدانيًلا، وهي الحالة املتكلررة يف القوائم 
األخلرية، ألن ملن يتلوىف تحلت التعذيب 
داخلل  صحيلة  وظلروف  ألملراض  أو 
املعتقلل، ينقلل إىل املشلايف العسلكرية، 
كمشلفى تريلن، التلي تقيلد لله سلبب 
وفلاة كالسلكتة القلبية أو القصلور الكبد 

. وغريها
وأكلد رسيلة تزايلد حلاالت تسلليم قوائم 
االعتقلال يف عملوم سلوريا، منلذ مطلع 
أريلاف  يف  خاصلة  امللايض،  حزيلران 
والحسلكة  وحملص  وحلاة  دمشلق 
وحللب، بعلد أن كانت الوتلرية منخفضة، 
فمنلذ أول السلنة إىل حزيلران مل توثلق 
الرابطلة سلوى400 حاللة، ناصًحا ذوي 
حكلم  "ال  وثيقلة  باسلتخراج  املعتقللني 
عليله"، التي ميكلن من خالهلا الوصول 

إىل ملؤرش علن حاللة املعتقلل.
وثقلت  الرسلمية،  األرقلام  غيلاب  ملع 

في 9 من كانون الثاني 2013جرت صفقة تبادل 
هي األكبر من نوعها في سوريا. 48 إيرانًيا اعتقلتهم 
فصائل المعارضة، يبادلهم النظام على 2130 معتقاًل 

في سجونه، بعضهم لم يمض على توقيفه فترة 
طويلة وبينهم أربعة أتراك، برعاية إيرانية- تركية.

أغلب هؤالء 
أوقفوا  المعتقلين 
من قبل المخابرات 

الجوية وبعضهم 
من قبل األمن 

العسكري، ولم 
يكن لهم عالقة بأي 

عمل مسلح، وقد 
اعتقلوا أساًسا قبل 
أن تنتقل الثورة إلى 

الحراك المسلح مع 
مطلع العام 2012

وعود وتأجيل واحتيال

سماسرة اسطنبول 
يفتحون "باب رزق" جديد

عنب بلدي - م. ح.

يف الوقلت ذاتله أغلقلت األبواب يف 
الذيلن  الشلباب  ملن  الكثلري  وجله 
ملن  البطاقلة  اسلتخراج  يحاوللون 
املدينلة، التلي تعلد قبلة للسلوريني، 
السلارسة  مكاتلب  إىل  ليتجهلوا 
للمراجعلني  يتحدثلون  الذيلن 
والراغبني باسلتخراج اللل "كيمليك" 
باقلي  يف  وصولهلم  قلوة  علن 

املحافظلات.
علن  الحمليص  يوسلف  ويتحلدث 
رحلتله ملع أحلد السلارسة، وهلو 
ملن مدينلة حللب وميللك مكتبًا يف 
منطقلة حسليك يف بلديلة الفاتلح.

لعنلب  عاًملا(،   25( يقلول يوسلف 
ملن  اإلعانلات  علرات  إن  بللدي، 
على  انتلرت  السلارسة  هلؤالء 
مواقع التواصلل االجتاعي، ما دفعه 
واالتفلاق  املكاتلب  بأحلد  لاتصلال 
معله على موعلد السلتخراج بطاقة 

الحايلة املؤقتلة من مدينلة بورصة 
أن  مضيًفلا  السلطنبول،  املجلاورة 
السمسلار طللب منله أوراقًلا ثبوتية 
وهويلة شلخصية ليحجز لله املوعد، 
وملن ثلم يذهلب معله إىل بورصلة 

للبصلم على الهويلة.
يوسلف  على  السمسلار  واشلرتط 
تركيلة كلل  للرية   350 مبللغ  دفلع 
العمليلة،  البلدء  قبيلل  "عربلون" 
أن  إىل  مشلريًا  تعبلريه،  حلد  على 
أربعة شلبان آخريلن كانلوا يجرون 
نفلس العمليلة يف املكتلب الخلاص 
بالسمسلار، املدعلو أبلو خاللد، دون 
أن يعرفلوا اسلمه الحقيقلي، وسلط 
تطمينلات منله، أن "األملور بخلري 

والشلغلة بدهلا كلم يلوم بلس".
وكان املوعلد املحلدد للبصم يف إدارة 
الهجلرة ببورصلة يلوم 5 من شلهر 

الحايل. متلوز 
املوعلد  ملن  واحلد  يلوم  وقبلل 
املحلدد، اتصلل يوسلف "عريلن 

ملرة" على هاتف أبلو خاللد، لكنه 
مل يجلب على واحلد منهلا حتلى 
أن  الجلواب  وكان  مسلاء  الثامنلة 
"األملور بخلري، برجع بخرك شلو 

العملل"، وفلق ملا قلال يوسلف.
السمسلار  يب  "اتصلل  وتابلع، 
مؤكلًدا  مسلاًء  علرة  الحاديلة  يف 
كان  حجلزه  ألن  ألغلي  املوعلد  أن 
وأن  الرتكيلة  االنتخابلات  قبلل 
قبلل  كانلت  التلي  الحجلوزات  كل 
االنتخابلات ألغيلت، ومل يجلب على 

اللحظلة". حتلى  هاتفلي 
وحاوللت عنلب بللدي االتصلال مع 
السمسلار أبلو خاللد أكلرث ملن مرة 

يرد. مل  لكنله 
واتصللت عنب بللدي بسمسلار آخر 
يف محافظلة اسلطنبول يدعلى "أبو 
ربيع"، لاستفسلار حول اسلتخراج 
بطاقلة الحاية املؤقتلة يف محافظة 
تتيلح ذلك، ليؤكلد أن هنلاك تبصيًا 
لكلن  الرتكيلة،  مرسلني  مدينلة  يف 

مع إغالق محافظة اسطنبول التركية استخراج هوية الحماية 
المؤقتة )كيمليك( للسوريين ألول مرة، أغلق "باب رزق" السماسرة 

ومعقبي المعامالت في المدينة السياحية، ما اضطرهم للبحث عن 
مصدر دخل جديد في محافظات أخرى، مع بقائهم في اسطنبول.

يحيى شربجي، ناشط سوري في نقاش حول الثورة في المركز الثقافي بمدينة داريا - نيسان 2011 )يوتيوب(
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خرج ابني، أخي، أيب.. مطالبًا بالحرية، اختفى 
سنوات، ثم وجدنا اسمه يف الخانة األخرية بدفرت 

السجل املدين.
ما الجرائم التي ارتكبها نظام األسلد يف هذه 

القصلة القصرية جًدا عى الورق، والرتاجيديا 
عائلة؟ لكل  الكرى 

ما الذي عى األهايل فعله يك ال يضيع دم أحبائهم، 
بعد كل الجحيم الذي عانوه يف آلة األسد القاتلة؟

تواردت يف األسابيع املاضية أخبار موت معتقلني 
لدى النظام السوري، بعد أن أرسل نظام األسد قوائم 
املوت إىل السجات املدنية. أغلب الحاالت ألشخاص 

اعتقلوا عامي 2011 و2012، وتباينت تواريخ 
“وفاتهم”، مع كثري منها يف 15 من كانون الثاين 

.2013
أي مل يرسل النظام هذه القوائم سوى بعد أكرث من 

خمس سنوات، وهو ما قد يكون مؤرشًا عى عدم 
نية النظام سابًقا بالكشف عن أساء من قتلهم، وأنه 
بدأ بهذه العملية مؤخرًا نتيجة قرار حديث مبحاولة 
تصفية ملف املعتقلني بطريقة القاتل بالدم بالبارد، 

يف إطار جهوده إلعادة تأهليه، متجاهًا أي ردود 
فعل من املجتمع الدويل، إذ اعتاد عى ارتكاب جرامئه 

دون محاسبة وبدعم من روسيا، وعجز العامل 
الدميقراطي.

سلسلة الجرائم المرتكبة
االحتجاز التعسفي:

تعريفه: القبض عى شخص وحرمانه من حريته 
خارج حدود القوانني الوطنية أو الدولية، يضاف 

أيًضا طبيعة االحتجاز غري الائقة وغري العادلة وغري 
املتوقعة وغري املتناسبة.

مارس النظام السوري االحتجاز التعسفي منذ 2011 
يف إطار حملته املمنهجة لقمع الحراك الشعبي 

املطالب بالحقوق األساسية.
يعتر االحتجاز التعسلفي غطاًء وهدفًا ملزيد من 

انتهاكات حقوق اإلنسلان، نظًرا لحرمان الضحية 
من وسلائل الدفاع عن النفس ضد اإلخفاء 

القلري، والتعذيب، وغريه من رضوب املعاملة 
القاسلية أو الاإنسانية أو املهينة، واإلعدام 

إلخ. خارج نطاق القضاء... 
بعض من الروط التي تجعل االحتجاز تعسفيًا:

عدم إباغ الضحية بأسباب االعتقال، فمن حق أي 
محتجز إباغه بأسباب احتجازه، وهو ما مل يفعله 

نظام األسد خال السنني املاضية.
عدم احلرتام الحقوق اإلجرائية للضحية، وأحد 
أهم هلذه الحقوق هو توكيل محاٍم، وهو ما مل 

احتجزهم. ملن  النظام  يوفره 
عدم امتثال الضحية أمام القايض خال فرتة زمنية 

معقولة، إذ تجاوزت فرتات االحتجاز لدى النظام قبل 
اإلحالة إىل القضاء سنوات، رغم أن فرتات االحتجاز 

التي تسبق املحاكمة يجب أال تتجاوز ساعات أو أياًما.
مارس األسد االحتجاز التعسفي كأداة سياسية واسعة 

النطاق للتخويف أيًضا، وميكن اعتبارها جرمية ضد 
اإلنسانية )املادة 7 من نظام روما األسايس(، ألنه 

ارتكبها يف إطار هجوم متعمد واسع النطاق وممنهج 
وموجه ضد مجموعات من السكان املدنيني، وهو 

ما ينطبق متاًما أيًضا عى الخطة أو السياسة العامة 
التي اتبعها النظام السوري يف انتهاكات لقوانني 

الحرب مبا يتعلق باملقاتلني ضده أيًضا ومل ينحر 
باملدنيني، ما يجعلها جرمية حرب )املادة 8 من نظام 

روما األسايس(.

اإلخفاء القسري
أو االعتقال أو االحتجاز أو االختطاف أو أي شكل 

من أشكال الحرمان من الحرية عى أيدي موظفي 
الدولة )املخابرات الجوية مثًا أو الرطة أو الجيش 

النظامي( أو أشخاص أو مجموعات من األفراد 
يترفون بإذن أو دعم من الدولة أو مبوافقتها 

)مجموعات الشبيحة مثًا أو ميليشيات حزب الله(، 
ويعقبه رفض االعرتاف بحرمان الشخص من حريته، 

أو إخفاء مصري الشخص املختفي أو مكان وجوده، 
وهي املارسة التي اعتمدها النظام السوري تجاه 

املعتقلني املدنيني واملقاتلني، وأهاليهم.
تعتر أيًضا جرمية حرب وجرمية ضد اإلنسانية.

التعذيب أو املعاملة أو العقوبة القاسية أو الاإنسانية 
أو املهينة، جسدية كانت أو نفسية

مارس األسد هذه الجرمية عمًدا وعى نطاق واسع، 
وهو ما يجعها جرمية ضد اإلنسانية وجرمية حرب، 

حسب املقتضيات املذكورة سابًقا.
اإلعدام “خارج نطاق القضاء”، واإلعدام بإجراءات 

موجزة أو تعسًفا:
ارتكب نظام األسد جميع أنواع اإلعدامات هذه 

وعى نطاق واسع. 
أصدر ونّفد أحكام إعدامات دون محكمة مشكلة 
نظاميًا تكفل الضانات القضائية الواجبة، مثل 

املحكمة امليدانية التي أصدرت أحكام إعدام تم تنفيذها 
يف صيدنايا مثًا، فاملحكمة ال تستويف الضانات 

القضائية املعرتف بها، مثل وجود محام وعدم 
االعتاد عى األقوال املنتزعة تحت التعذيب عى يد 
مخابرات األسد. لذلك جميع اإلعدامات التي نفذتها 
الدولة السورية والتي صدرت عن املحكمة امليدانية 

واملرتبطة بحالة الحرب تُعتر جرائم قتل ال عقوبات، 
وجرائم حرب، وجرمية ضد اإلنسانية كجزء من 

جرمية أكر يف استهداف املدنيني. يحق لكل من أُعِدم 
قريبه يف صيدنايا مثًا، محاكمة الدولة السورية.

يُضاف إىل الجرائم السابقة، انتهاكات أخرى لحقوق 
ميكن لعائات الضحايا املطالبة بها، مثل حرمان 

العائات من حق إعادة الجثة إليهم، وتنظيم الجنازة 
وحضورها، وحق الدفن، وحق أخذ عينات من الجثة 
ألغراض التحقيق يف أسباب الوفاة، وحق الحصول 
عى أي معلومات بشأن أسباب الوفاة أو عن مكان 

وجود الجثة.
ما الذي عى األهايل فعله يك ال يضيع دم أحبائهم؟

يجب التذكري الدائم بالضحايا وعدم نسيانهم، 
والحديث عنهم يف كل مناسبة ممكنة مثل أيام 

ميادهم أو يف ذكرى مقتلهم، أو يف األيام الدولية 
املتصلة، كاليوم الدويل ملساندة ضحايا التعذيب يف 

26 من حزيران، واليوم الدويل لضحايا االختفاء 
القري يف 30 من آب، وغريها.

عى الضحايا وعائاتهم السعي لتحقيق العدالة، رغم 
أنه ال ميكن متابعة ذلك يف سوريا، حيث يحكمها 

املرتكب، لذلك من الرضوري أن يتوجه الضحايا إىل 
املحاكم اإلقليمية أو الدولية.

عى األهايل التواصل مع املنظات السورية والدولية 
اإلنسانية لتوثيق حاالت الوفاة، من أجل بناء قضايا 
قانونية ورفعها يف املحاكم الدولية. ميكن لألهايل 

يف مناطق النظام والذين يخشون من انتقام النظام 
منهم، التواصل برية مع املنظات أدناه، وطلب عدم 

كشف االسم أو أي معلومات قد تقود إليهم.
ميكن التواصل مع منظات سورية مثل:

الشبكة السورية لحقوق اإلنسان
 info@sn4hr.org

مركز توثيق االنتهاكات يف سوريا
 editor@vdc-sy.info

املركز السوري لإلعام وحرية التعبري
 a.al@scm.bz

ميكن توجه األفراد واملنظات إىل:
فريق األمم املتحدة العامل املعني باالحتجاز التعسفي، 

يف حالة الشكوى بشأن االحتجاز التعسفي مثًا
لجنة حقوق اإلنسان التابعة لألمم املتحدة

املحكمة األوروبية لحقوق اإلنسان
القضاء الوطني األملاين والفرني والسلويدي 

واإلسباين وغريه.

مراجع
العهد الدويل الخاص بالحقوق املدنية والسياسية

االتفاقية الدولية لحاية جميع األشخاص من االختفاء 
القري

نظام روما األسايس

ما الذي على األهالي فعله لمواجهة هذا البالء العظيم؟

متوالية جرائم األسد في قوائم الموت

منصور العمري

سليتم إيقلاف أي شلخص يطاللب بحملل السلاح يف 
هلذه الصفحة فلوًرا، وملن دون أي إنلذار، ثورتنا ثورة 
سللمية...  البعلض علن حسلن أو سلوء نيلة يطاللب 
بحمل السلاح يك يعلني النظلام عى قتل الشلباب! ال 
تهلاون أبلًدا مع أي شلخص يطالب بهذه األشلياء، دماء 
السلوريني محرمة بلا اسلتثناء ولو كانوا ملن الجيش 
أو األملن نريلد دوللة حلرة مدنيلة، والقضلاء الحر هو 

ملن سيحاسلب املجرملني ال نحن.

مجد خوالني في 10 نيسان 2011
15 كانلون  املؤرخلة يف  تسللم ذووه شلهادة وفاتله 

2013 الثلاين 

أن أكلون مقتلواًل أفضل من أن أكلون قاتلًا... إرصارنا 
على السللمية، حتلى نبني سلوريا الجديدة بلا عنف، 
الداخليلة  التلي تسلتطيع أن تحلل مشلاكلها  سلوريا 
بالعقلل، وليلس بالسلاح كلا اعتلاد هلذا النظلام أن 
يحل مشلاكله ملع الناس، فعندملا نقدم اللورود فنحن 

نقدمهلا ألنفسلنا بداية.

يحيى شربجي في نيسان 2011
15 كانلون  املؤرخلة يف  تسللم ذووه شلهادة وفاتله 

.2013 الثلاين 

غاملر بتسلليم اللورود وامللاء باليلد لجنلود الجيلش 
والشلبيحة الذين كانلوا يقمعون مظاهلرات داريا بقوة 

السلاح، فاعتقللوه يف جمعلة "الوحلدة الوطنية".

إسالم الدباس في 22 تموز 2011
15 كانلون  املؤرخلة يف  تسللم ذووه شلهادة وفاتله 

2013 الثلاين 

كانوا يريدون "وطًنا للجميع".. 
فقلتهم "حراس الوطن"

"املوضلوع مكللف للغايلة، وهذا 
طللب املوظف املسلؤول".

وقلال "أبلو ربيلع" يف اتصلال 
هاتفلي إن التكلفة عى الشلخص 
الواحلد 350 دوالًرا أمريكيًا، دون 
 2000 والبالغلة  السلفر  تكلفلة 
للرية تركيلة ملن اسلطنبول إىل 

مرسلني وبالعكلس.
ملع  بللدي  عنلب  وتواصللت 
شلاب سلوري يقيم يف محافظة 
اسلتخراج  يحلاول  اسلطنبول 
القلادر  عبلد  يدعلى  البطاقلة، 
حملود، وقلال إن معظلم الوعود 
التلي يعطيهلا السلارسة كاذبة، 
النصلب  وإن "علرات عمليلات 
والخلداع" تعرض لهلا أناس من 

قبلل هلؤالء املكاتلب.
أحلد  وهلو  الحملود،  وقلال 
التهجلري  عمليلة  يف  الخارجلني 
من الغوطلة الرقية مؤخلرًا، إنه 
تعلرض لعمليلة خلداع ملن قبل 

مبلًغلا  وخلر  السلارسة  أحلد 
قلدره 800 للرية تركيلة، مشلريًا 
اللل  اسلتخراج  حلاول  أنله  إىل 
"كيمليلك" علن طريلق آخريلن، 
ومتكلن ملن ذللك بكلفلة 1100 

للرية تركيلة.
علرات  أن  إىل  أشلار  الشلاب 
الشلباب يدفعون مباللغ "طائلة" 
السلتخراج بطاقلة الحايلة بأقل 
جهلد ممكلن، وخاصة ملع حالة 
البلاد  التلي تعيشلها  الطلوارئ 
وانتشلار الحواجلز، التلي تثلري 
ملا  الطرقلات،  مخاوفهلم، على 
يسلاعد بدوره معقبلي املعامات 
اسلتغال  يف  والسلارسة 
على  و"الضحلك  املخالفلني 

املضطريلن".
يف  الهجلرة  مديريلة  وكانلت 
منلح  علن  توقفلت  اسلطنبول 
للسلوريني  "كيمليلك"  بطاقلة 
القادملني حديثًلا، مطللع العلام 

حسلني  مديرهلا  وفلق  الحلايل، 
خلال  أكلد  اللذي  إلغورملوش، 
اجتاع ملع جمعيات سلورية أن 
"املديريلة للن متنلح أي كيمليلك 
مللن ال قيد لله يف األمنيلات" من 

اسلطنبول.
ويتجاوز عدد الاجئني السلوريني 
يف تركيا ثاثة مايلني و200 ألف 
الجئ، وفلق آخر إحصائيلة لوزارة 

الرتكية. الداخلية 
الاجئلني  علدد  بللغ  فيلا 
 484 اسلطنبول  يف  السلوريني 
مسلجلني  الجئلني  و810  ألًفلا 
للدى الحكوملة الرتكيلة، بينهلم 
اإلحصائيلات  خلارج  املئلات 
غلري  تقديلرات  وفلق  الرسلمية 
إىل  رحلل  ملن  منهلم  رسلمية، 
السلتخراج  أخلرى  محافظلات 
أوراق قانونيلة، ومنهلم ال يزالون 
يحاوللون ملن خال السلارسة 

الرسلمية. غلري  والطلرق 

اإلنسلان”  لحقلوق  السلورية  “الشلبكة 
معتقلل  أللف   118 ملن  أكلرث  وجلود 
سلوري باألسلاء، %88 منهم موجودون 
لكلن  السلوري،  النظلام  معتقلات  يف 
التقديلرات تشلري إىل أن العلدد يفوق الل 

معتقلل. أللف   215
أللف   13 كلا وثقلت مقتلل أكلرث ملن 
شلخص تحت التعذيب يف سلوريا، 99% 

منهلم على يلد النظام.
يف داريلا بللغ علدد الضحايلا املوثقلني 
باألسلاء الذيلن قتللوا على يلد النظلام 
 174 بينهلم  شلخًصا،   2712 السلوري 
تحلت التعذيلب، حتلى 28 متلوز 2018، 

بحسلب فريلق التوثيلق يف داريلا.

ال جثلث لقوائلم شلهداء داريلا وال مقرة 
مشليعني.  وال  رفاتهلم،  تضلم  معروفلة 
داريلا أخليت ملن سلكانها ومقاتليها يف 
آب 2016 بعلد حصلار دام أربع سلنوات 

يهدأ. ال  وقصلف 
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كريمات الوقاية من الشمس توفر 
%40 فقط من فائدتها المتوقعة

دواء  هلو   Duphaston دوفاسلتون  
"مثبلت  بلل  النلاس  بلني  معلروف 
يعتملد  هرملوين  دواء  وهلو  الحملل"، 
العنلر  على  األساسلية  تركيبتله  يف 
هلو  واللذي  ديدروجيسلتريون،  النشلط 
هرملون صناعي مشلابه بعملله للهرمون 
وهرملون  الروجسلرتون،  الطبيعلي 
الروجسلرتون عند النسلاء هو املسلؤول 
علن صحة بطانلة الرحلم والتلي هي من 
أهلم العوامل لحلدوث الحملل، حيث ينتج 
يف أوقلات محددة ملن الدورة الشلهرية، 
علادة بعلد اإلباضلة، فيزيلد ملن قابليلة 
بطانلة الرحم السلتقبال البويضلة امللقحة 
يف حلال حلدوث التلقيلح، ويحلدث ذلك 
طبيعيًلا علن طريق التوازن بلني هرموين 
إن  إذ  والروجسلرتون،  األسلرتوجني 
األسلرتوجني يزيلد ملن سلاكة بطانلة 
الرحلم، والروجسلرتون يلصلق الخايلا 
ببعضهلا وميلأل الفراغلات فيلا بينهلا، 
للبويضلة  الرئيسلية  البيئلة  يجهلز  ملا 
امللقحلة للتثبلت ببطانة الرحم واسلتمرار 
الحملل يف حلال حلدوث التلقيلح، ويف 
نهاية الدورة الشلهرية إذا حصلل التلقيح 
تسلتمر مسلتويات هرمون الروجسرتون 
يف الجسلم مرتفعلة لتبقلي على صحلة 
حلدوث  علدم  حلال  يف  أملا  الحملل، 
التلقيح تنسللخ بطانلة الرحم علن الرحم 
وتفلرز خلارج الجسلم ملع دم الطملث، 
وقلد تحلدث هلذه الحاللة نتيجلة بعض 
االضطرابلات حتلى ملع حلدوث الحملل، 

ملا يسلبب اإلجهلاض.
املصنلع  الروجسلرتون  هرملون 
يف  املوجلود  ديدروجيسلتريون 
ملع  يتحلد  أن  يسلتطيع  دوفاسلتون 
الجسلم  يف  الروجسلرتون  مسلتقبات 
ويعملل معاملة الروجسلرتون الطبيعي، 
لذلك يسلتخدم دواء دوفاسلتون يف عاج 
الناتجلة  الشلهرية  اللدورة  اضطرابلات 
علن نقلص الروجسلتريون يف الجسلم، 
كلا يعطلى يف الحملل لتثبيلت البطانلة 
الرحميلة ومنلع انسلاخها علن الرحلم، 

وتعزيلزه. الحملل  تثبيلت  وبالتلايل 

دواعي استخدام دوفاستون
آالم شلديدة ومسلتمرة يف البطلن خلال 

أشلهر الحملل األوىل.
)التهديلد  الحملل  يف  نزيلف  حلدوث 

. ) ض إلجهلا با
وجود إجهاضات سابقة متكررة. 

آالم  حلاد،  )نزيلف  الحيلض  مشلاكل 
الطملث، انعلدام الطملث، علدم انتظلام 

الطملث(.
مشلاكل بطانلة الرحم وحلاالت العقم عند 

النساء.
متازمة أعراض ما قبل الطمث.

.)Endometriosis( انتباذ بطاين رحمي
لحايلة غشلاء الرحلم عنلد أخلذ العاج 
)كإضافلة   HRT  - البديلل  الهرملوين 

الطملث. انقطلاع  بعلد  لإلسلرتوجني( 

معلومات صيدالنية
دوفاسلتون متوفلر على شلكل حبلوب 
فمويلة بعيلار 10 مللغ، أو على شلكل 
الطبيلب  يحلدد  وعلادة  عضليلة،  حقلن 
الحقلن  أو  الحبلوب  اسلتخدام  املعاللج 
حسلب حاللة املريضلة، تؤخلذ الحبلوب 
بغلض النظر علن وقت الطعلام، وتختلف 

بحسلب  اللدواء  أخلذ  ووقلت  الجرعلة 
الحاللة:

علر الطملث: يتلم تنلاول قلرص واحد، 
كل 12 سلاعة، ملن اليلوم الخاملس ملن 
اللدورة الشلهرية، وحتى اليلوم الخامس 
والعريلن منهلا، أو طوال فلرتة الدورة.

النزيلف  لوقلف  املنتظلم:  غلري  النزيلف 
يؤخلذ قلرص واحلد كل 12 سلاعة مللدة 
لتجنلب  أملا  أيلام،   7 -  5 بلني  تلرتاوح 
حلدوث النزيلف فيؤخلذ قلرص واحد كل 
12 سلاعة، ملن اليوم الحلادي عر حتى 
اليلوم الخاملس والعريلن ملن اللدورة 

الشلهرية.
ملع  علادة  يوصلف  الطملث:  انقطلاع 
األسلرتوجني، حيلث يؤخلذ قلرص واحد 
اليلوم  حتلى  يوميًلا،  األسلرتوجني  ملن 
الخاملس والعرين من الدورة الشلهرية، 
وقلرص واحلد ملن دوفاسلتون ملرة كل 
الحلادي  اليلوم  ملن  وذللك  سلاعة،   12
علر إىل اليلوم الخاملس والعرين من 

اللدورة الشلهرية.
قلرص  يؤخلذ  املنتظملة:  اللدورات غلري 
واحلد، كل 12 سلاعة، من اليلوم الحادي 
علر حتلى اليلوم الخاملس والعريلن 

الشلهرية. اللدورة  من 
احتلال اإلجهلاض: يؤخذ أربعلة أقراص 
ملرة واحلدة، ومن ثلم قرص واحلد كل 8 
سلاعات، حتلى انتهاء أعلراض اإلجهاض. 
حلاالت اإلجهلاض املتكلرر: يؤخلذ قرص 
األسلبوع  حتلى  سلاعة،   12 كل  واحلد 

العريلن ملن الحملل. 
حلاالت العقم: يؤخلذ قرص واحلد يوميًا، 
اليلوم  حتلى  علر  الرابلع  اليلوم  ملن 
الخاملس والعرين من الدورة الشلهرية، 
ومللدة سلت دورات متتاليلة، وعند حدوث 
الحملل، يفضلل متابعلة أخذ اللدواء حتى 

األسلبوع العريلن ملن الحمل. 

مالحظات
إىل  دوفاسلتون  اسلتخدام  يلؤدي  قلد 
الصلداع،  الجانبيلة مثلل:  اآلثلار  بعلض 
الفلم، كلرثة  الدوخلة، جفلاف  الغثيلان، 
التبلول، عطلش، فقلدان الشلهية، زيلادة 
النلوم،  اضطرابلات  االنتفلاخ،  اللوزن، 
جلديلة  فعلل  ردود  الشلعر،  تسلاقط 
كالطفح الجلدي والحكلة، أمل يف الثديني.

اسلتخدام دوفاسلتون يف أثنلاء الحمل قد 
 ،)D يسلبب تشلوهات يف الجنلني )فئلة
ولكنله يسلتخدم حتى األسلبوع العرين 

ملن الحملل للوقاية ملن اإلجهاض.
يجلب تجنلب اسلتخدام دوفاسلتون يف 
أثناء الرضاعة إذ قلد تنتقل كميات صغرية 
منله إىل حليب األم وتصلل للرضيع، ولكن 
ليلس هنلاك أي آثلار جانبيلة معروفة قد 

تسلبب اللرضر للطفل.
ال ينصلح باسلتخدامه ملن قبل السليدات 
تحلت الثامنلة علرة ملن العملر لعلدم 
التأكد من سلامة اسلتخدامه ملن قبلهم.

املسلتمر  االسلتعال  أن  إىل  ننبله  أخلريًا 
بالتشلارك ملع مركلب إسلرتوجيني يزيد 
خطلر اإلصابلة ببعلض األملراض مثلل: 
أمراض القلب، السلكتة الدماغية، مشلاكل 
يف  أو  الرئتلني  )يف  الدمويلة  األوعيلة 
السلاقني(، ارتفلاع ضغلط اللدم، رسطان 
الثلدي، رسطلان املبيض، رسطلان الرحم، 
الَخلرَف، ويزيلد خطلر حلدوث هلذه  و 

التدخني. الحلاالت عنلد وجلود 

ما الذي تعرفه عن دواء

دوفاستون
توصلـت رشكتا أدويـة أمريكية 
عقـار  إنتـاج  إىل  ويابانيـة 
"إيقـاف  شـأنه  مـن  جديـد 
"ألزهامير" يف  تطـور" مـرض 
الـذي  األمـر  األوىل،  مراحلـه 
اعتـرب نقلـة نوعيـة يف مجـال 
العصبـي  املـرض  محاربـة 
مليـون   35 منـه  يعـاين  الـذي 
بحسـب  العـامل،  حـول  مسـّن 
تقديـرات الجمعيـة األملانيـة لـ 

"ألزهاميـر".
ونقـل موقـع "CNN" األمرييك 
املبكـرة  التجربـة  نتائـج  أن 
الجديـد  التجريبـي  للـدواء 
التـي  املضـادات  أن  أظهـرت 
اإلدراك  حّسـنت  يحتويهـا 
وقلصـت العامـات الصيدالنيـة 
أدمغـة  يف  “ألزهاميـر”  ملـرض 
الدراسـة، الفًتـا  املشـاركن يف 
"متفائلـون  الخـرباء  أن  إىل 

بحـذر" حـول احتاليـة تكـرار 
النتائـج يف التجـارب الرسيرية 

. ملسـتقبلية ا
والـدواء يحتوي جسـًا مضاًدا 
يف  أسـهم   BAN2401 يدعـى 
مجموعـات  تكـون  تقليـل 
أميلويـد بيتـا املرتبطـة بحدوث 
وتسـبب  "ألزهاميـر"،  مـرض 
املجموعـات  خفـض  يف  أيًضـا 
وفـق   ،70% بنسـبة  املوجـودة 
 ”Biogen“ رشكـة  أعلنتـه  مـا 
للتكنولوجيـا  األمريكيـة 
األدويـة  ورشكـة  الحيويـة، 
األسـبوع   ”Eisai“ اليابانيـة 

املـايض.

الدكتـور  أن  املوقـع  ونقـل 
املسـؤولن  لـن كرامـر، كبـر 
يف  والعسـكرين  الطبيـن 
رشكة األدويـة اليابانيـة قال إن 

"األشـخاص الذيـن يعانون من 
إعاقـات خفيفة للغايـة وبعض 
اسـم  وينسـون  التشـويش، 
شـخص مـا يف بعـض األحيان 
العـاج  مـن  املسـتهدفون  هـم 
الجديـد"، الفًتـا إىل أن "الهـدف 
ألزهاميـر  مـرض  وقـف  هـو 
العـرض  يف  يكـون  عندمـا 

األقـل".
األمـل  أعـاد  الجديـد  الـدواء 
والباحثـن،  لألطبـاء  أيًضـا 
كبـرة  كاريـو،  ماريـا  ووفـق 
جمعيـة  يف  العلـوم  مسـؤويل 
الربحيـة" يف  "ألزهاميـر غـر 
األمريكيـة،  املتحـدة  الواليـات 
فـإن التحدي الحقيقي بالنسـبة 
هـو  الجديـد  الـدوايئ  للتطـور 
وقـف تطـور املـرض أو تأخره 
."CNN" سـنوات عّدة، بحسـب

يصيـب  "ألزهاميـر"  ومـرض 
املسـنن بشـكل رئيـي وتبـدأ 
 ،70  65- سـن  يف  ماحظتـه 
وتتضاعـف فرصـة اإلصابـة به 
مـع التقـدم يف السـن، وتـزداد 
بصـورة  بـه  املصابـن  أعـداد 
مطـردة نتيجـة ارتفـاع املعـدل 

لألفـراد. العمـري 

عقار جديد يمنح األمل لمرضى 

"ألزهايمر"

أظهـرت دراسـة أجراهـا باحثـون 
كوليـج”  “كينـج  جامعـة  يف 
أن كرميـات ومراهـم  الربيطانيـة 
الوقايـة مـن الشـمس تعطـي أقل 
املتوقعـة،  الفائـدة  نصـف  مـن 
وسـط مخاوف من عـدم فاعليتها 
الكافية يف الوقايـة من رسطانات 

الجلـد.
صحيفـة  موقـع  ونقـل 
الربيطانيـة،  “اإلندبندنـت” 
نتائـج  متـوز،  مـن   25 األربعـاء 
أن  وجـدت  التـي  الدراسـة 
عامـل  تحمـل  التـي  الكرميـات 
 )SPF( الشـمس  مـن  الحايـة 
بدرجـة 50، تحمـي بنسـبة 40% 
فقـط مـا هـو متوّقع، وفـق ما 

بلـدي. عنـب  ترجمـت 
الضوئيـة  البيولوجيـا  يف  العـامل 

الـذي قـاد الدراسـة، الربوفيسـور 
أنتوين يونـغ، أكد أهميـة كرميات 
الحايـة مـن الشـمس يف تقليـل 
أخطـار اإلصابة برسطانـات الجلد، 
مراجعـة  بـرورة  أوىص  لكنـه 
الجلـد  عـى  تطبيقهـا  أسـاليب 
والكميـات التـي مـن املفـرتض أن 

تسـتخدم.
كرميـات  مسـتخدمو  ويطبـق 
الشـمس عـادة مـا  الوقايـة مـن 
بـن 20 و%60 مـا هـو مطلوب 
املعلـن  الحايـة  عامـل  لتحقيـق 

العبـوات. عـى  عنـه 
باتبـاع  الدراسـة  أوصـت  لذلـك 
لتطبيـق  ملعقـة شـاي”  “قاعـدة 
كريم الحاية من أشـعة الشـمس، 
وذلـك بوضع حـوايل نصف ملعقة 
صغرة مـن الكريم عـى كل ذراع، 

بينـا  والرقبـة،  الوجـه  عـى  أو 
تحتـاج بقيـة مناطق الجسـم إىل 
مقـدار ملعقـة شـاي مـن الكريم.

وال تكفـي كرميـات الوقايـة مـن 
الشـمس وحدهـا يف الحايـة من 
بـل  الجلـد،  عـى  الضـارة  اآلثـار 
مابـس  بارتـداء  األطبـاء  ينصـح 
مناسـبة ووضـع القبعات يف فرتة 

الصيـف.
وتـؤدي األشـعة فوق البنفسـجية 
الحمـص  إتـاف  إىل  للشـمس 
النـووي يف الجلـد، مـا يزيـد مـن 
احتاليـة اإلصابـة بالرسطانـات.

التعـرض  يعـّد  ذلـك،  إىل  إضافـة 
سـبًبا  الشـمس  ألشـعة  املبـارش 
مبـارًشا يف ترهـات الجلد وظهور 
البقـع والتصبغـات الجلديـة غـر 

املرغـوب بهـا.
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يختلف شلكل نورا، على اعتبارها العامل املشلرتك 
يف روايلات ثاثيلة يوسلف زيلدان، متاًملا بلني 
على  تكلون  فبينلا  والثالثلة،  األوىل  الروايتلني 
هاملش القّصلة يف "محال" الروايلة األوىل، تغيب 
لللرضورة القصصيلة يف "جوانتاناملو"، وتتحول 
إىل املحلو والقضيلة ومجلال اإلسلقاطات الدينية 
والسياسلية يف الرواية الثالثة التلي يحمل عنوانها 

البطلة. اسلم 
تلدور أحلداث روايلة "محال" حول شلاب مري 
سلوداين يتسلم بالراءة والتدين، ويعمل كمرشلد 
سلياحي يف مدينتلي األقلر وأسلوان جنلويب 
ملر، ويحللم باللزواج ملن فتلاة نوبيلة جميلة 
ليبلدأ حيلاة سلعيدة هانئلة، لكلن مقابللة غلري 
مخطلط لها مع أسلامة بلن الدن يف السلودان يف 
أوائلل التسلعينيات، تغري حياتله، وتفتلح للكاتب 

الثاثية. قريحلة  زيلدان 
يبلدأ الزملن الفعلل للروايلة علام 1990 وينتهي 
ملع اعتقلال البطلل، ويتخللل ذللك الزملن الكثري 
من االنعطافلات املفاجئة يف حياة الشلاب، وأهمها 
لقلاؤه ملع نلورا، لتتغلري بعدهلا وجهلة األحداث 

نحلو األسلوأ دامئًا.
إىل جانلب الواقعيلة الظاهرة يف الروايلة الصادرة 
علام 2012، يوغلل زيلدان يف الرمزيلة ويأخلذ 
مسلارًا يقلرتب ملن الفلسلفة يف مواقلع علدة من 
الروايلة، بينا تعلل القيمة اللغوية ملن العمل إىل 

كبري. حلّد 
ويتجله يوسلف زيلدان يف "جوانتاناملو" الرواية 
الثانيلة يف الثاثية والتي صدرت علام 2014، إىل 
حاللة من الوصلف والتوثيق، إذ تلدور األحداث يف 
معتقلل جوانتاناملو بكوبلا، حيث انتهلى املطاف 

بالشلاب السلوداين امللري يف الرواية األوىل.
أنهلا  الروايلة  يف  وجلدوا  القلرّاء  ملن  الكثلري 
"نكسلة" يف سلرية زيلدان الروائيلة، سلواء عى 
مسلتوى الحبكلة أو عى مسلتوى اللغلة أو القيمة 
القصصيلة واملعرفيلة، لكلن تناول الروايلة لقضية 
شلّكلت إحدى أبلرز القضايلا يف العقلد األول من 
القلرن الواحلد والعريلن أنقذ حلقلة الوصل يف 

. لثاثية ا
يف "نلور" الصلادرة علام 2016، يعلود زيلدان 
يف  املتجلل  األول  اللروايئ  نفسله  إىل  أدراجله 
ويتنلاول  و"النبطلي"،  األفعلى"  "ظلل  روايتلي 
قضايلا امللرأة ملن وجهة نظلر نفسلية واجتاعية 
السلوداين،  الشلاب  حبيبلة  "نلور"  خلال  ملن 
وواللدة ابنتله، التي تسلري أحداث الروايلة جميعها 

يف فلكهلا.
كلا يعلود زيلدان إىل قضيلة "تحلرر امللرأة من 
القيلود االجتاعيلة والدينية" من جديلد، ويجعلها 
رملزًا حلرًّا ملواطن "قابلع بني فيّك التشلدد الديني 
والسللطة العسلكرية"، وهلو ما يتلاىش مع فكر 
وفلسلفة زيلدان التي غالبًا ملا تكون محلل انتقاد 

ملن مثقفلني ومفكرين عرب ومسللمني.
لكلن الروايلة باملجمل تحافلظ عى ساسلة نزول 
الخلط البيلاين للقيملة الروائيلة يف الثاثيلة، إذ 
تحظلى بأقلل تقييلم بلني الروايلات الثاثلة، من 

وجهلة نظلر الكثلري من القلراء.
يصلل علدد صفحلات الروايلات الثلاث مجتمعة 
إىل 794 صفحلة، وهلي صادرة جميعهلا عن "دار 
اللروق" املريلة، وتعلد آخر ملا أنتج يوسلف 

زيلدان ملن أعلال روائية حتلى اآلن.

التنقل بين قيمة الرواية 
والحاجة إلى التتمة

ثالثية
يوسف زيدان

كتاب

عنب بلدي -  تميم عبيد

هل نسيت شيئًا؟
قامئلة باملعلدات التي تحتاجها سلتنقذ 
التصويلر، فحلني  موقلع  حياتلك يف 
تحتلاج إىل وضع املايلك للضيف أمامك 
وال تجلده بلني أغراضك لن تجلد ما هو 

أكلرث حرًجا ملن هلذا املوقف.
ضلع يف القامئلة كل ما سلتحتاجه يف 
يلوم التصويلر، وحلاول االعتلاد عى 
أقلل ملا ميكن ملن املعلدات، ألنله كلا 
زاد عددهلا زادت احتاليلة أن تنلى 

منها. شليئًا 

الصوت صحيح.. ولكن!
أحد اللدروس التلي تعلمتهلا بالطريق 
الصعلب أنه ال ميكلن الوثلوق باملعدات 
الجديلدة دامئًلا، خاصلة إذا اشلرتيتها 

ملن قسلم التخفيضلات، على سلبيل 
جديلد  ميكروفلون  اسلتخدام  املثلال، 
لتسلجيل الصلوت ال يعنلي بالرضورة 
أنلك سلتحصل على الصلوت األفضل، 
جلرب جميلع معداتك قبل الخلروج إىل 

املوقلع، ثلم جربهلا ملرة ثانية.

خذ وقًتا أكثر في اإلعداد
سلينظم  عمللك  يلوم  أن  تعتقلد  ال 
نفسله بنفسله، عليك أن ترتلب جميع 
إلمتلام  املرتتبلة  واألملور  املواعيلد 
العملل، ويف موقع التصويلر خذ وقتًا 
أيًضلا لتجهيلز كادر الصلورة  كافيًلا 
واالهتلام باإلضلاءة والصلوت، ألنك 
تصفلح  عنلد  مسلاًء  تكتشلف،  قلد 
امللواد، أنله كان من األفضلل لو جلس 
الضيلف بزاويلة أخلرى أو أن هنلاك 

ضجيًجلا عاليًلا يف امللكان.

كن اجتماعًيا
األشلخاص  على  التعلرف  حلاول 
اهتاملك  وأظهلر  تصورهلم،  الذيلن 
عندئلذ،  وبآرائهلم،  وبحياتهلم،  بهلم، 
سيشعرون باالسلرتخاء، وكأن التقاطك 
صلورة لهم هلي عمل مشلرتك بينكا.

نقطة التركيز
للن تكون ملرورًا أبًدا حلني تعود إىل 
مكتبلك بعد يوم عمل شلاق، وتكتشلف 
أن بعلض الصلور التلي أخذتهلا تفتقد 
موضلوع  يف  الصحيلح  الرتكيلز  إىل 
الصورة، وقلد يصاب عميللك باإلحباط 
أيًضلا، إن مل يستشلط غضبًلا ملن هذا 
الخطلأ الفلادح. علدم وضلوح الهلدف 
يضعلف ملن قلوة الصلورة، بلل قلد 

تصبلح معهلا بلا قيمة.
باتلت  الحديثلة   DSLR كاملريات 

تتنافس يف زيلادة عدد نقلاط الرتكيز، 
وللحصول عى الرتكيلز املطلوب كل ما 
عليلك فعله هو الضغلط نصف ضغطة 
على زر التقلاط الصلورة يف الكاملريا 
وسلتاحظ أن العدسلة بلدأت بالعملل 
لليك تحصلل على الرتكيلز املطلوب، 
يف حلال تصويلر الوجوه واألشلخاص 
حلاول أن تضلع نقطلة الرتكيلز على 
العينلني للحصلول على نظلرة حلادة 

تزيلد ملن قلوة العمل.
االنطباع اللذي يرتكه املصلور املحرتف 
ال  معهلم  يعملل  الذيلن  النلاس  أملام 
يقلارن أبلًدا ملع ملا يرتكه الهلاوي يف 
نفلوس الضيلوف وفريلق العملل يف 

التصوير. موقلع 
هذه األفلكار واملهلارات التي تكتسلبها 
وترسلم  املهنيلة  مسلريتك  سلتصقل 

مسلتقبلك يف هلذا املجلال.

ال تثق كثيًرا بمعداتك!

أخطاء يرتكبها 

المصور المبتدئ.. 

احذرها..

سينما

A Prayer Before Dawn
ًما للنجاح

ّ
"صالة قبل الفجر".. عندما يصبح السجن سل

بهـا  ليـس فـرتة زمنيـة تقـي  السـجن 
عقوبتـك عـى رسيـرك يف غرفتـك وأنـت 
هـو  الواقـع  إطـاق رساحـك. يف  تنتظـر 
كابـوس دمـوي، هنـاك معـارك يف باحاته، 
واعتداءات جنسـية يف املناطـق البعيدة عن 
األنظـار، ال أرسة فيـه، تنـام أنـت وزماؤك 
عـى أرضية صلبـة مرتاصن فيه كالسـمك 

بعلـب الرسديـن.
عليـك أن تكون مسـتعًدا ألن تسـتيقظ ذات 
صبـاح وزميلـك يف الزنزانـة ميـت، كا أن 
هنـاك احتااًل أن تجد أحد املسـاجن شـنق 
نفسـه عى أحـد النوافـذ، واألسـوأ من ذلك 

أن الطعـام سـيئ للغاية.

هـذا مـا يقصـه فيلم "صـاة قبـل الفجر"، 
والـذي يحيك أيًضا قصة "بييل مـور" )أداء 
جـو كـول( وهو مدمـن مخـدرات بريطاين 
إصاحيـة  يف  السـجن  عقوبـة  يقـي 

"كلونـج بريـم" ملـدة ثاث سـنوات.
بييل الـذي ميتلك مهـارات برياضة املاكمة 
حـاول مـراًرا االنضـام للتدريبـات داخـل 
السـجن لكنـه مل يفلـح يف ذلـك، حتى قدم 
علبة سـجائر كرشـوة للمـدرّب الـذي قبله 

املتدربن. مـع 
ونجـح أخـرًا بالوصـول إىل نهـايئ بطولة 
السـجن والتتويج بهـا، قبـل أن ينقله مدير 
بعـض  فيهـا  أخـرى  زنزانـة  إىل  السـجن 

االمتيـازات الجديـدة للماكمـن.
وتابـع بيـيل مـور نجاحـه حتـى وصل إىل 
البطولـة الوطنيـة للسـجون يف املاكمـة، 

كأول أجنبـي يصـل إىل هـذا املسـتوى.
ولكـن الديـون التـي تراكمـت عى الشـاب 
الربيطـاين وضعتـه يف مـأزق كبـر مـع 
زمائـه مـن الزنزانـة القدمية الذيـن هددوه 
بالقتـل يف حـال مل يردهـا، لينتقل الشـاب 
من اللعـب عى الفـوز بالبطولـة إىل اللعب 

للحفـاظ عـى حياته.
الفيلـم مـن إنتـاج عـام 2017 وبطولة جو 
كول وإخراج جان سـتيفن سـاوير، وحصل 

."IMDB" عى تقييـم 7.00 عى موقـع
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أفقي
األمريكية . 1 البحرية   - الحواس  إحدى 

)معكوسة(
يف . 2 الفردية  والقدرات  الحيل  مجموع 

لجر  الثور  عى  يوضع  ما   - ما  عمل 
محراث أو تدوير ساقية

يبكني - أعر )معكوسة(. 3
شبل الدب - خاف نفس )معكوسة(. 4
متشابهة - وضع يف شكل قوالب. 5
يعطي وعًدا - طمع شديد. 6
يف . 7  - ياء(  مقلوبة  همزة  )فيها  صات 

رغد من العيش
فيجب . 8 والدته  االبن  أغضب  إذا   - هرب 

عليه رسيًعا أن ....
عر . 9 الرابع  القرن  من  أوزبيك  قائد   

نصف   - التيمورية  السالة  ومؤسس 
وميض

اسمها . 10 مرية  كوميدية  فنانة   - ريفي 
الحقيقي نونيا نوشكا

عمودي
املطربة البدوية امللقبة بسمراء البادية. 1
فراش الطفل الرضيع - عكس خري. 2
قاصدة مع سبق االرصار - ثلثا توت. 3
4 . - العشبية  املناطق  يف  املاشية  تغذية 

متشابهة
مغنية لبنانية. 5
ثلثا بيت - يف املقدمة. 6
يستخدمه العب كرة التنس مثا. 7
اسمه . 8 سوري  أصل  من  مري  فنان 

الحقيقي أنور يحيى النقاش
عمر . 9 املري  للفنان  السابق  االسم 

الريف
مغني لبناين يحمل الجنسية الكندية. 10

لعبة تتكون من 9 مربعات كبرية 3×3، و81 مربع صغري 9×9.

تكون بعض املربعات الصغرية معبأة باألرقام بدايًة،

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

كل واحٍد من املربعات التسعة الكبرية، ويف كل صٍف أو عمود.
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للمشاركة في تحرير صفحات "عنب بلدي" يمكنكم إرسال مشاركاتكم
editor@enabbaladi.org عبر البريد اإللكتروني إلى

اآلراء الواردة في الجريدة ال تعبر بالضرورة عن رأي عنب بلدي

حلول العدد 328

يشهد سوق االنتقاالت 
الصيفية حالة تنافسية كبيرة 

بين األندية على صعيد كبار 
القارة األوروبية، ال سيما 

من وصل منها إلى األدوار 
اإلقصائية والنهائية من 

دوري األبطال.
وتصدرت األندية اإليطالية 

واإلنكليزية سوق االنتقاالت 
هذا الصيف سعًيا منها 

لكسر االحتكار اإلسباني 
على الدوريات األوروبية 

)دوري أبطال أوروبا، الدوري 
األوروبي( التي سيطرت عليها 

خالل العقد األخير إلى جانب 
سيطرتها على المسابقات 

العالمية على صعيد األندية.

وتلوج ناديلا برشللونة وريلال مدريد سلبع 

ملرات يف آخر عر نسلخ ملن دوري أبطال 

أوروبلا، بينلا حمل األلقلاب الثاثلة املتبقية 

تشليلي اإلنكليلزي، وإنرتميلان اإليطايل، 

وبايلرن ميونلخ األملاين.

اللذي  األورويب  لللدوري  بالنسلبة  كذللك، 

تلوج أتلتيكلو مدريد بالنسلخة األخلرية منه، 

واحتكلر ملع إشلبيليا املسلابقة يف السلبع 

نسلخ املاضيلة، بينا تلوج بورتلو الرتغايل 

يونايتلد  ومانشسلرت  تشليلي  جانلب  إىل 

اإلنكليزيلني يف األلقلاب الثاثلة املتبقيلة.

ليفربول أنفق ربع مليار دوالر
االنتقلاالت  سلوق  ليفربلول  نلادي  دخلل 

الصيفيلة بقلوة بعدملا أنفلق حلوايل ربلع 

مليلون دوالر أمريليك يف أربعلة تعاقلدات، 

اللذي  األورويب  باللقلب  للتتويلج  سلعيًا 

امللايض  املوسلم  املرينغلي  لصاللح  خلره 

بثاثلة أهلداف لقلاء هلدف واحلد.

جنيله  مليلون   170 "الريلدز"  وأنفلق 

إسلرتليني خلال "املريكاتلو"، بعلد أربعلة 

االنتقلاالت. بسلوق  أجراهلا  تعاقلدات 

وضلم "الريلدز" الحارس الرازيل أليسلون 

بيكلر قادًملا ملن نلادي العاصملة اإليطالية 

روملا بصفقلة بلغت قيمتهلا 66 مليون جنيه 

إسرتليني.

اليبزيلج  الحلارس ضلم العلب  وإىل جانلب 

األمللاين نلايب كيتلا بصفقلة وصللت إىل 55 

مليون يورو، والسلويري شلريدان شلاكريي 
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قادًملا ملن نلادي سلتوك سليتي اإلنكليزي، 

بصفقلة مل تفصلح إدارة النادي علن قيمتها، 

ولكلن تقاريلر صحفية أشلارت إىل أن القيمة 

املدفوعلة 13.5 مليلون جنيه إسلرتليني.

الرازيلل  الوسلط  العلب  الريلدز  وضلم 

الفرنلي  موناكلو  نلادي  ملن  فابيانلو 

بصفقلة بلغلت قيمتهلا 50 مليلون جنيله 

خلط  يف  النقلص  لتعويلض  إسلرتليني، 

وسلط الفريلق إىل جانب شلاكريي والنجم 

صلاح. محملد  امللري 

ويف مدينلة مانشسلرت ضم السليتي الاعب 

الجزائلري ريلاض محرز من فريقه ليسلرت 

سليتي بصفقلة بلغلت قيمتهلا 66 مليلون 

صفقلة  أكلر  لتكلون  إسلرتليني  جنيله 

تاريلخ  يف  علريب  العلب  باسلم  مسلجلة 

اللدوري اإلنكليلزي املمتلاز.

أما يف مانشسلرت يونايتلد، فاعتزملت اإلدارة 

الفنيلة ضلم الويللزي نجلم ريلال مدريلد 

غاريلث بيلل، اللذي كاد أن يوقلع الصيلف 

امللايض، لكن خلروج كريسلتيانو رونالد هذا 

الصيلف إىل الدوري اإليطلايل، جعل الويلزي 

يعلدل علن قلراره ويبقلى يف البيلت املليك.

وضلم النلادي فريلد العلب ارتلكاز نلادي 

شلاختار األوكلراين لتدعيلم خلط الوسلط 

وإعطلاء الحريلة الهجوميلة لبوغبلا.

بورتلو  داللوت ظهلري  ديوغلو  ثلم ضلم   

الشلاب لتأملني مسلتقبل الجبهلة اليمنلى. 

ويرغلب جوزيله مورينيو يف تدعيلم مركز 

قللب الدفلاع بعلد معاناتله العلام امللايض 

ملن غياب بيلل املتواصل وتذبذب مسلتوى 

سلمولينج وجونلز، بجانلب تدعيلم الجبهة 

مميز. بظهلري  اليلرى 

صحيفلة "ديل سلتار" اإلنكليزيلة ذكرت أن 

ليسلرت سليتي أبلغ نظريه مانشسلرت يونايتد 

بإمكانيلة رحيلل مدافعله هلاري ماجوايلر، 

ولكلن بلرط واحلد هلو التعاقد معله برقم 

قيلايس جديلد ألغلى مدافلع يف العامل.

ترغلب  ليسلرت  إدارة  إن  الصحيفلة  وقاللت 

بالحصول عى 80 مليون جنيه إسلرتليني لبيع 

املدافلع، وهو أعى بقيمة خمسلة مايني جنيه 

إسلرتليني من مبللغ انتقلال املدافع فلان دايك 

لصفوف ليفربلول العلام الفائت.

اإلنكليزيلة  "ملريور"  صحيفلة  وقاللت 

ملهاجمله  سيسلمح  يونايتلد  مانشسلرت  إن 

أنتلوين مارسليال بالرحيل بعلد طلب وكيل 

أعلال الاعلب ذللك.

وذكلرت الصحيفة أن امللدرب الرتغايل يخطط 

أيًضلا لضلم جناح إنلرت ميان اإليطلايل ايفان 

برييسليتش، هذا الصيف بعد فشلل املحاوالت 

السلابقة يف ضم الاعب.

ميركاتو إيطالي ساخن
اإليطلايل  اللدوري  يف  السلوق  وتشلهد 

كبلري،  مبوسلم  تنبلئ  سلاخنة  منافسلات 

احتلكار  الكلرى  إيطاليلا  أنديلة  لكلر 

يوفنتوس لللدوري، إذ اضطرهلم ذلك لدعم 

تشلكياتهم بصلورة أقلوى، لكلن األخلري 

سلبقهم بخطلوة مفاجئة بعلد أن تعاقد مع 

نجلم ريلال مدريلد اإلسلباين كريسلتيانو 

روناللدو، ملا زاد النار اشلتعااًل يف السلوق 

اإليطاليلة وحتلى األوروبيلة.

بلغلت صفقلة روناللدو املنتقلل ملن ريال 

مدريلد 105 مليلون يلورو، فيا للن تكون 

إذ  العجلوز،  للسليدة  الوحيلدة  الصفقلة 

نجومله  على  للحفلاظ  بدايلًة  سيسلعى 

وتدعيلم خلط وسلطه باعلب جديلد.

أملا بالنسلبة لناديلي روملا ونابلويل، يُعد 

هلذا الثنلايئ هلو األنشلط يف إيطاليلا هذا 

الصيلف دون منلازع، إذ أعلنلا علا يقلرب 

من سلت صفقلات حتلى اآلن، ولكنها عى 

عكس املتصلدر اضطلرا للتفريط يف بعض 

نجومهلا يف خلط الوسلط تقريبًلا مثلل 

ناينجلوالن وجورجينيلو.

الدوري اإلسباني
تعاقلد نلادي يرشللونة ملع العب بلورودو 

الفرنلي مالكلوم بصفقلة بلغلت قيمتهلا 

42 مليلون يلورو، فيلا يضلع على رأس 

متوسلط  العلب  تشلمل  قامئلة  أولوياتله 

ميلدان ومدافًعلا قويًلا إىل جانلب أومتيتي.

وسلط  بضلم  اهتاًملا  برشللونة  وأبلدى 

إشلبيليا سلتفني نزونلزي، وفلق ملا نقلت 

صحيفلة "مونلدو ديبورتيفلو" اإلسلبانية، 

كلا يضع النادي ضمن حسلاباته متوسلط 

ميلدان نلادي العاصملة الفرنسلية باريس 

سلان جريملان أدريلان رابيو املتلوج بكأس 

العلامل ملع منتخب بلاده.

بالوقلت ذاته بات متوسلط ميدان برشللونة 

علن  الرحيلل  ملن  قريبًلا  غوميلز  أندريلا 

االهتلام  ملع  خاصلة  الفريلق،  صفلوف 

الجلاد بضمله ملن قبلل أرسلنال اإلنكليزي 

ويوفنتلوس اإليطايل هذا الصيف، بحسلب 

"سبورت"اإلسلبانية. صحيفلة 

الرتغلايل  اللدويل  أن  الصحيفلة  وأكلدت 

للن يسلافر ملع الفريلق الكاتللوين لرحلته 

االسلتعدادية.

مليلون   20 مبللغ  النلادي  إدارة  وحلددت 

يلورو لاسلتغناء علن خدماتله، يف الوقت 

اللذي مل يصلل فيله العلرض املقلدم ملن 

الرقلم، ومل  أرسلنال ويوفنتلوس إىل هلذا 

18 مليلون يلورو. يتجلاوز 

تعاقدات خجولة لريال مدريد
األقلرب للواقلع أن نادي العاصمة اإلسلبانية 

ضلم  علن  النظلر  بلرف  بلدأ  مدريلد 

البلجيليك إيديلن هلازارد العب تشليلي، 

بعلد أن أمللح األخلري إىل إمكانيلة مغادرته 

. ن لند

صحفيلة  تريحلات  يف  هلازارد  وقلال 

ملع  رائعلة  سلنوات  سلت  "بعلد  سلابقة 

تشليلي، قلد يكلون هلذا الوقت املناسلب 

لخلوض تجربلة جديلدة، ميكننلي أن أقرر 

البقلاء أو الرحيلل، ولكلن تشليلي هو من 

النهلايئ". القلرار  سليتخذ 

ولكن امللليك بلدأ باالبعتاد علن الصفقة بعد 

لقلاء  "البللوز"  يضعهلا  تعجيزيلة  رشوط 

انتقلال الاعلب وفق ملا قالت "ديلل ميل".

وبحسلب الصحيفلة اإلنكليزية فلإن النادي 

اللنلدين سليطلب مبللغ 200 مليلون جنيه 

إسلرتليني لقاء انتقلال الاعب وهلو ما يعد 

املبللغ األكلر املدفلوع يف صفقلة العب يف 

القدم. كلرة  تاريخ 

وقلت  يف  "تيلغلراف"  صحيفلة  وقاللت 

لرفلض  يسلتعد  تشليلي  إن  سلابق 

العلروض املقدملة لنجمله هازارد ملن قبل 

اإلسلبانيني. وبرشللونة  مدريلد  ريلال 

وتشلكل صفقلة انتقلال الحلارس البلجيليك 

املتأللق يف كأس العامل مؤخرًا ثيبلو كورتوا إىل 

ريلال مدريد إحلدى أولويات النادي اإلسلباين.

لكلن نلادي تشليلي رفلض املوافقلة عى 

الصفقلة ريثلا يجلد بديلًا مناسلبًا، فيا 

النلادي  أن  اإلنكليزيلة  الصحافلة  تحدثلت 

وضلع عيًنلا على حلارس نلادي إيفرتلون 

جلوردان بيكفلورد، اللذي أظهلر أداًء الفتًا 

الراغلب  لكورتلوا  كبديلل  املونديلال،  يف 

بالذهلاب إىل القلعلة البيضلاء.

وأنهلى امللليك علدة تعاقلدات ملع مواهلب 

شلابة عى رأسلها الحارس األوكلراين أندرية 

جونيلور،  فينسلوس  والرازيلل  لونلني 

والرازيلل رودريغلو اللذي بقي ملع ناديه 

سلانتوس عى سلبيل اإلعلارة ملوسلم واحد، 

باإلضافلة إىل الجنلاح اإلسلباين أورديوزوال.

علام  بشلكل  االنتقلاالت  سلوق  وينتهلي 

يف نهايلة شلهر آب املقبلل وتنتهلي معله 

واالنتقلاالت. التعاقلدات 

€ 105M

€ 32M

€ 42M

X

لكسر االحتكار 
اإلسباني

مواجهات 
ساخنة 

في سوق 
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متحرًسا، أنهى العم "أبو نعان" حكايته 
املتعلقة بفساد أخاق ولده نعان، فلكزه 

صديقه "أبو محمد" يف خارصته، كناية عن 
شـدة املَوانة بينها، وطلب منه أن يبوس يده 

ويضعها عى رأسـه، ألن ابنه ما زال يطلع 
ويدخل، ويسافر ويعود، عى عكس ابنه 

"محمد" املبتى بالسهر إىل وقت جهجهة 
الضوء، من دون أن ينجز خال هذا السـهر 
الطويل شـيًئا قيمُته فرنك سوري واحد، ثم 
ينـام مثل القتيل، وال يفيق حتى يكون اليل 

رضب رضب، واليل هرب هرب.
نـط "أبو قدور" من مكانه وقال لهم ما معناه 

طوا البلد متشيط"، بالطول  إنهم إذا "َمشَّ
والعرض، فلن يعروا عى بلوى تشـبه بلواه 
بابنه األصغر "نداف" الذي يسر يف األزقة 

بشكل عرضاين، مثل الجحش الدارش، وال 
َهـمَّ له غر العدوان عى الناس، وهو، أي أبو 
قدور، يكون جالًسـا يف بيته بأمان الرحمن، 
فيسـمع طرًقا قويًا عى الباب، يفتحه فيجد 

أحـد أبناء أخيه قد جاءه الهًثا ليعلمه أن نداف 
قد "زاور" أحد مجايليه، ورضب شابًا آخَر 
بالسكن الكندرجية، وتركه يتخبط بدمه 

وهرب، بينا ُهرع الناس إىل املصاب وحملوه 
إىل املستشفى.. ويضيف قائًا: 

- يـا عمي أبو قدور أنت وحظك.. فإما أن 
ميوت الفتى املغدور ويدخل ابنك نداف 

السـجن ملدة 15 سنة، أو أن يبقى حًيا ويكتفي 
القايض بسجنه ثاث سنن!

قـال أبو إبراهيم: ولكن حظ ولدك نداف اعتدل 
يف اآلونـة األخرة يا أخي أبو قدور. كأنك ال 

تعرف؟
دهـش أبو قدور وقال: حظ ابني نداف اعتدل؟ 

كيـف يعتدل حظه وهو ال يزال موقوًفا يف 
فرع األمن الجنايئ؟

قـال أبو إبراهيم: نعم، هو ال يزال موقوًفا يف 
فـرع األمن الجنايئ. ولكن، إذا أنت ما عندك 

مانع أنا سأقول اليشء الذي عندي. 
قـال أبو قدور: طبًعا ما عندي مانع، تفضل.

قال أبو إبراهيم: يا شـباب، سيأيت يوم 
منوت فيـه، وننزل يف القرب، ويهيل 

املشـيعون فوقنا الرتاب، ثم نُحاَسب أمام 
الله تعاىل عـى أفعالنا وأقوالنا.. وألنني 
رجل أخاف الله، وأرتجي عفوه، سـأحيك 

لكم ما سـمعته من الناس عن السيد نداف 
دومنا زيادة أو نقصان. يا شـباب، أنا 

سـمعت أن رئيس فرع األمن العسكري كان 
يبحث عن إنسـان وسخ، حقر، واطي، كلب، 
ال يحلـل وال يحرم، وأن يكون أحبَّ يشء إىل 

نفسـه هو إلحاُق األذى بالناس.. فاتصل 
برئيس فرع األمـن الجنايئ طالًبا منه 

التنقيب يف ملفـات املوقوفن الجنائين 
الوسـخن الذين مروا عى هذا الفرع، وأن 

يدله عى أكرهم وسـاخة، فأعطاه اسم 
املحروس نداف ابـن صديقنا أبو قدور! وقال 

له: 
- عى كفالتي يا سـيادة العميد، والله إذا 

بتـدور الباد زنكه زنكه ودار دار، ما بتاقي 
أوسخ وال أتفه وال أحقر من نداف! 

فضحك رئيس األمن العسكري وقال له:
- الله يكرت الوسـخن يا صديقي. فهم يلزمون 

لنا كثرًا يف هذه املرحلة الحساسة من 
تاريخ قطرنا العريب السوري الذي يتعرض 
للمؤامرات اإلمربيالية الصهيونية الرجعية 

وأذناب االستعار.

رجل وسخ من ضرورات المرحلة

تعا تفرج
  خطيب بدلة

رحلت مي سكاف..
وبقي أملها بـ "سوريا العظيمة"

“للن أفقد األمل.. إنها سلوريا العظيمة وليسلت 
سلوريا األسلد"، كان هلذا آخر ما كتبتله الفنانة 
السلورية ملي سلكاف، التي رحللت يف 23 من 

متلوز الحايل.
ونعى ممثللون وكتاب سلوريون سلكاف، التي 
الفنانلني  بلني  البلارزة  الوجلوه  أحلد  تعتلر 
املعارضلني للنظلام السلوري منذ علام 2011.

باريلس،  يف  املقيلم  السلوري  املمثلل  وكتلب 
فلارس الحللو، علر صفحته يف “فيلس بوك”، 
الجمعلة 27 ملن متلوز، “فارقتنلا الراحللة مي 
سلكاف، إثلر نزيلف حلاد يف اللرأس، يعلود 
سلببه مللرض سلابق دون مداخلات جنائيلة”.

وأضلاف الحللو أن الرطلة الفرنسلية أزاللت 
الراحللة  املمثللة  منلزل  علن  األحملر  الشلمع 
الجمعلة، بعد أن ختمتله إثر العثلور عليها ميتة 

يف شلقتها بباريلس.
وسليتم الدفن يف مقلرة مدينلة “دوردان” يف 
ضواحلي باريس يوم الجمعة املقبلل، 3 من آب، 
يف السلاعة العلارشة صباًحلا، وسليمر موكلب 

التشلييع يف ضواحلي املدينلة، بحسلب الحلو.
بوجلود  اشلتبهت  الفرنسلية  الرطلة  وكانلت 
سلبب جنلايئ لوفلاة املمثللة، خاصلة بعلد أن 
قلال أصدقلاء ومقربلون لهلا إنها كانلت تتمتع 

بصحلة جيلدة، وال تشلكو ملن أي ملرض.
انضملت املمثللة إىل صفلوف املتظاهريلن يف 
دمشلق منلذ انطاقلة الثلورة، واعتقللت للدى 
النظلام السلوري عدة ملرات، بينها ملن منزلها 
يف ملروع دملر علام 2012، إىل أن غلادرت 
خلارج سلوريا متوجهلًة إىل األردن، وفيا بعد 

إىل العاصملة الفرنسلية باريلس.
نيسلان   13 يف  دمشلق  العاصملة  يف  وللدت 
1969، ودرسلت فيها اللغة الفرنسلية، وشاركت 
يف تقديلم العديلد من األعلال املرحية باملركز 

الفرني. الثقلايف 
ويف علام 1991 اختارهلا املخلرج السلينايئ 
ماهر كلدو لبطوللة فيلمله “صهيلل الجهات”، 

وفيلا بعلد اختارهلا املخلرج عبد اللطيلف عبد 
الحميلد بفيللم “صعلود املطلر”، وزاد نجاحها 

يف دور “تيلا” يف مسلسلل “العبابيلد".
عادت سلكاف يف عام 2017 إىل عامل السلينا 
يف  تصويلره  تلم  قصلري  فيللم  خلال  ملن 
العاصملة الفرنسلية باريس بعنلوان “رساب".

وأخلذت دور “رميلا مرشليليان”، وهي سليدة 
سلنوات  خلال  فرنسلا  إىل  هاجلرت  سلورية 
االنتخابلات  أثنلاء  ويف  السلورية،  الثلورة 
الفرنسلية األخلرية يراودها حلم بلأن تصبح أول 

املرأة تحكلم بللًدا عربيًلا.
وطلوال السلنوات املاضيلة من الثورة السلورية 
املدنيلني  جانلب  إىل  وقوفهلا  سلكاف  أكلدت 
واسلتمرت  السلوري،  للنظلام  املناهضلني 
بالحريلة. املناديلة  املظاهلرات  يف  بالخلروج 

دمشلق”،  “مجللة  ملع  لهلا  سلابق  لقلاء  ويف 
الصلادرة يف عان، قالت، “يف هلذه الثورة رصنا 
نحن السلوريني جسلًدا واحًدا وروًحا واحدة )…( 
للو يف لحظة من اللحظات استشلهدت سلتكون 

تللك اللحظلة األسلعد يف حيايت”.
علام  “الجزيلرة”  ملع  حلوار  يف  وأضافلت، 
فنانيهلا  أفلرزت  السلورية  الثلورة  أن   ،2013
“فالغرافيتلي  الجلدد،  ومفكريهلا  ومثقفيهلا 
اللذي أنجلز يف جدران سلوريا يف هلذه الفرتة 
مل ينجلزه فنلان من الخلارج أو فنلان معروف، 
لكنله وللد ملع الثلورة، واألهازيلج الثوريلة مل 
تكلن ملثقفلني معروفلني، وغلًدا عندما يسلقط 
النظلام سليخرج ملن سلوريا فنانون وشلعراء 
وكتاب سيتسللمون دفلة الفن الجديد، سليظهر 
ومصلورون  سليناريو  وكتلاب  سلينائيون 

ورسلامون ومنشلدون جلدد”.
وأشلارت سلكاف إىل أنهلا تؤملن بلأن القضية 
القائلم بتاريخله  النظلام  األساسلية هلي ملع 
وسلوابقه يف القملع والقتلل والتضييلق على 
املواطنلني، ولذللك “علار علينلا، علار على كل 

سلوري إن بقلي هلذا النظلام".


