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هطوالت مطرية تغرق 
األراضي الزراعية في

 سهل الغاب

04تقارير المراسلين

انتشار الوالدات
القيصرية في إدلب.. 

خيار لسيدات
وإجبار ألخريات

الخلاص  القيرصيلة  اللوالدات  باتلت 

املفّضلل، وأحيانًا األوحد، بالنسلبة للنسلاء 

الحواملل يف محافظلة إدللب، بعلد عقلود 

شلاعت فيهلا قناعة اللوالدة بشلكل طبيعي 

فيلا  جراحلي،  لعملل  التعلرض  وتجنلب 

اقتلرصت اللوالدة القيرصيلة على النسلاء 

الللوايت يعانني ملن مشلكات صحية فقط.

خالل السنوات األخرية انترشت الوالدات 

القيرصية يف إدلب بشكل الفت، وامللفت 

أنها أصبحت خياًرا وليس إجباًرا لدى 

الكثريات من النساء اللوايت فضلن العمليات 

الجراحية يف أثناء الوالدة، تجنبًا آلالم 

املخاض، أو ألسباب أخرى مرتبطة بالظروف 

األمنية التي فرضتها الحرب.

وتسبب ذلك بأعباء إضافية عىل العوائل 

نظرًا الرتفاع تكلفة الوالدة القيرصية، 

خاصة أن أغلبية النساء الحوامل يفضلن 

املستشفيات الخاصة عوًضا عن تلك التابعة 

للمنظامت الخريية يف املنطقة.
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أخبار سوريا

منظومة صواريخ S-300 الروسية )سبوتنيك(

عنب بلدي - خاص

كانلت آخلر تللك الرضبلات الجمعة 11 
ملن كانون الثلاين الحايل، إذ اسلتهدفت 
مناطلق عسلكرية  غلارات جويلة  علدة 

متفرقلة يف محيلط دمشلق.
منظوملة  دخلول  علن  اإلعلان  وبعلد 
سلوريا  إىل  الروسلية  الجلوي  الدفلاع 
توقف النشلاط الجلوي اإلرسائييل مؤقتًا 
قبلل أن يعلاود نشلاطه بعد نحو شلهر.

الهجوم الصاروخي األكبر على 
األراضي السورية

ليللة الخميلس 29 ملن ترشيلن الثلاين 
عسلكرية  مواقلع  تعرضلت  امللايض، 
سلورية يف منطقلة الكسلوة والدمياس 

صاروخلي. لقصلف  دمشلق  بريلف 
اإلرسائيليل  "ديبلكا"  موقلع  وقلال 

األرايض  اسلتهدف  اللذي  الهجلوم  إن 
السلورية هلو أكلر هجلوم صاروخلي 

إرسائيلل. تشلنه  اإلطلاق  على 
ونقلل املوقلع عن مصلادر اسلتخباراتية 
عسلكرية أن الهجوم كان صاروخيًا ألول 
ملرة اسلتُخدم فيله نوعان ملن صواريخ 
املدفعيلة  سلاح  ونظلام  أرض،  أرض- 
 "lora" باسلم املعلروف  امللدى  طويلل 

ونظلام "Tamuz" قصلر امللدى.
اسلتغرق الهجوم 75 دقيقة ، واسلتهدف 
15 موقًعلا ينتملي معظمهلا للكل ملن 
و"حلزب  اإليلراين"  الثلوري  "الحلرس 

املوقع. وفلق  اللله"، 
ومتتلد املناطلق التلي تعرضلت للهجوم 
ملن جبلل الشليخ شلااًل حتلى مدينلة 
إزرع فريلف درعلا الشلايل، إىل جانب 
الزبلداين الواقعلة على طريق دمشلق- 
بلروت حيلث أقام "حلزب اللله" مراكز 

قيادية ومعسلكرات تدريب ومستودعات 
ذخلرة وصواريلخ وفلق ما قلال املوقع.

واسلتهدف الهجلوم اإلرسائيليل مدينلة 
حيلث  دمشلق  ملن  بالقلرب  الكسلوة 
القيلادي  املركلز  الصواريلخ  رضبلت 
الرئيلي إليلران يف سلوريا، واملعروف 
بحسلب  الزجاجلي"،  "البيلت  باسلم 

"ديبلكا".
درعلا،  يف  بللدي  عنلب  مراسلل  وقلال 
عقلب االسلتهداف اإلرسائيليل للمنطقة، 
اسلتهدف  الصاروخلي  القصلف  إن 
القنيطلرة،  محافظلة  يف   "90 "الللواء 
يف  يلدور  كان  الحديلث  أن  مضيًفلا 
السلاعات األوىل علن اسلتهداف مواقلع 
إيرانيلة يف الكسلوة واملنطقلة الجنوبية.

مطار دمشق الدويل هدف مجدًدا 
على الرغلم ملن السياسلة اإلرسائيليلة 
بعلدم  رضباتهلا  خلال  تتبعهلا  التلي 
تبنلي الرضبلات واإلعلان رسلميًا عنها، 
يتحدث إعلام النظام السلوري خال كل 
رضبلة علن تصديله لغلارات إرسائيلية، 
ولكلن يف 9 ملن كانلون األول امللايض، 
أوردت وسلائل إعلام النظلام السلوري 
الرسلمية خلرًا علن قصلف صاروخلي 
اسلتهدف مطار دمشلق اللدويل، ولكنها 

دقائق. بعلد  حذفتله 
السلورية"  "اإلخباريلة  قنلاة  وأوقفلت 
تغطيتهلا املبارشة بشلكل مفاجلئ، ولكن 
شلبكات موالية بينها "دمشلق اآلن" ذكرت 
تعلرض محيلط املطلار ومواقع عسلكرية 

جنلوب دمشلق لقصف "مجهلول".
حسلون  هيثلم  املتقاعلد  العميلد  وقلال 

"التلفزيلون  علر  التغطيلة  أثنلاء  يف 
السلوري" إنله "ملن غلر املعلروف إن 
ملن  الجديلد  اإلرسائيليل  العلدوان  كان 
قبلل  ملن  أو  أرض  أرض-  صواريلخ 

الحلدود". خلارج  الطلران 
وذكرت شلبكة "صلوت العاصملة" التي 
املعلوملات  أن  دمشلق  أحلداث  تغطلي 
األوليلة تؤكلد اسلتهداف مسلتودع تابع 
للميليشليات اإليرانيلة تم إنشلاؤه ُمؤخرًا 

يف ُمحيلط مطلار دمشلق الدويل.

غارات جوية من فوق األرايض اللبنانية 
علن  الروسلية  الدفلاع  وزارة  تحدثلت 
اسلتهدفت  إرسائيليلة  جويلة  غلارات 
األول  كانلون  ملن   25 يف  دمشلق، 
وزارة  باسلم  املتحلدث  وقلال  امللايض، 
الدفلاع الروسلية، إيغور كوناشلينكوف، 
إن "سلت طائلرات إرسائيليلة ملن طراز 
F-16 شلنت رضبات من املجلال الجوي 

السلورية". األرايض  نحلو  اللبنلاين 
لإلعلام"  الوطنيلة  "الوكاللة  وقاللت   
)اللبنانيلة الرسلمية( إن مقاتلات حربية 
إرسائيليلة نفلذت غلارات وهميلة على 
عللو منخفلض يف أجواء النبطيلة وإقليم 

التفلاح جنلويب لبنلان.
أرضار  علن  السلوري  النظلام  وأعللن 
اسلتهدف  اللذي  اإلرسائيليل  القصلف 
دمشلق،  العاصملة  يف  مناطلق  علدة 
مصلدر  علن  "سلانا"  وكاللة  ونقللت 
القصلف  أرضار  إن  قولله  عسلكري 
مخلزن  على  اقتلرصت  اإلرسائيليل 
مقاتللني  ثاثلة  وإصابلة  ذخلرة 
املصلدر  يوضلح  مل  فيلا  بجلروح، 

اللذي  املخلزن  ملكان  العسلكري 
اإلرسائيليل. القصلف  اسلتهدفه 

باكورة الغارات اإلسرائيلية لعام 2019
أهلداف  ثاثلة  إرسائيلل  اسلتهدفت 
عسلكرية تابعلة لقلوات األسلد، بالقرب 
ملن العاصملة دمشلق، الجمعلة 11 من 
كانلون الثلاين، بحسلب ملا علملت عنب 
جيلش  يف  خلاص  مصلدر  ملن  بللدي 

السلوري. النظلام 
وقلال املصلدر، وهو صف ضابلط يخدم 
اإلرسائيليل  القصلف  إن  الجيلش،  يف 
الوطنلي"،  داريلا  "مشلفى  اسلتهدف 
غلريب دمشلق، اللذي يحلوي مسلتودع 

صواريلخ تابًعلا للفلوج 555 فيهلا.
مسلتودع  القصلف  اسلتهدف  كلا 
صواريلخ يف جديلدة عرطلوز، إضافلة 
اللدويل  دمشلق  مطلار  اسلتهداف  إىل 
اللذي يضلم مسلتودعات أسللحة، وذلك 
بالتزاملن مع وجود ثاث طائرات شلحن 
إيرانيلة فيله، ملن نلوع "هركوليلس".

 "Intellitimes" موقلع  وعلرض 
اإلرسائيليل صورة قلال إنهلا لطائرة من 
نلوع "C-130" اإليرانية املتطلورة التي 
تلم اسلتهدافها يف مطار دمشلق، إضافة 
إىل طائرة شلحن إيرانيلة "بوينغ 747"، 
يف أثنلاء تحركهلا يف األجلواء العراقية، 

وكان ملن املتوقلع أن تعلود إىل طهران.
يف حلني قاللت صحيفلة "جروسلاليم 
بوسلت" اإلرسائيليلة إن تقاريلر تحدثلت 
عن اسلتهداف القصف اإلرسائييل مشلفى 
داريلا الذي تحول إىل مسلتودع لألسللحة 
يف "الكتيبلة 555" و"الفرقلة الرابعلة".

أربع غارات إسرائيلية على سوريا 
"S-300" منذ وصول

منذ دخول أول بطاريات منظومة الدفاع الجوي "S-300" في مطلع تشرين الثاني 2018، الخدمة في صفوف قوات األسد، تعرضت األراضي 
السورية ألربع هجمات إسرائيلية استهدفت مواقع معظمها بالقرب من العاصمة السورية دمشق.

عنب بلدي - وكاالت

تظهـر الترصيحـات املتضاربة تخبطًـا واضًحا 
يف الخطـة األمريكيـة حـول االنسـحاب مـن 
سـوريا، وذلـك العتبـارات متعـددة، أولها ملء 
الفـراغ الـذي يخلفـه االنسـحاب، إىل جانـب 
القضاء عـى تنظيم "الدولة اإلسـامية" رشق 

الفرات.
 وكان الرئيـس األمريـي، دونالـد ترامب، أعلن 
األول  كانـون  مـن   19 يف  مفاجـئ،  بشـكل 
املـايض، سـحب القـوات األمريكيـة املوجودة 
2600 جنـدي  والبالـغ عددهـا  الفـرات،  رشق 

.”CNN“ أمريـي بحسـب
جـداًل  باالنسـحاب  واشـنطن  قـرار  وسـّبب 
والـدويل،  املحـي  الصعيديـن  عـى  ورفًضـا 
عـودة  مـن  واشـنطن  يف  أخـرى  ومخـاوف 
أنـه خلـط  التنظيـم لتجميـع صفوفـه، كـا 
مـلء  عـى  النـزاع  إثـر  املنطقـة  يف  األوراق 
الفـراغ الـذي يرتكـه الجيـش األمريـي رشق 
الفـرات، وكان سـبًبا باسـتقالة وزيـر الدفـاع 

ماتيـس. جيـم  األمريـي، 

غموض في التصريحات العسكرية
الرئيـس  إعـان  عـى  أسـابيع  ثاثـة  بعـد 
وردت  سـوريا،  مـن  قواتـه  سـحب  ترامـب 
تقاريـر يف  11  مـن كانـون الثـاين الحايل، 
مـن مسـؤولني يف وزارة الدفـاع األمريكيـة، 

العسـكرية. املعـدات  سـحب  ببـدء  تفيـد 
ونقلـت وكالـة "رويـرتز" عـن املتحدث باسـم 
التحالف الدويل، شـون رايـان، قوله، "التحالف 
بـدأ عمليـة االنسـحاب املـدروس من سـوريا. 
حرًصـا عـى أمـن العمليـات، لن نعلـن جداول 
زمنيـة أو مواقـع أو تحركات محـددة للقوات".

لكـن رسعان ما عـادت وزارة الدفاع األمريكية، 
الجمعـة 12 من كانـون الثاين، لتنفـي تقارير 
تفيـد بسـحب جنـود أمريكيـني مـن سـوريا، 
وتؤكـد عـى أن املعركة التي ترعاها واشـنطن، 
ضـد تنظيـم "الدولة"، مسـتمرة مـع حلفائها 

من "قـوات سـوريا الدميقراطية" )قسـد(.
شـني  البنتاغـون،  باسـم  املتحـدث  وقـال 
سـحب  حـدوث  عـدم  "نؤكـد  روبرتسـون، 
لعسـكريني مـن سـوريا حتـى اآلن"، وأضاف، 
العمليـات  ظـروف  عـى  يعتمـد  "االنسـحاب 
عـى األرض مبـا يف ذلـك الحوار مـع حلفائنا 
ورشكائنـا وال يخضـع لجدول زمني عشـوايئ".

وأضـاف روبرتسـون أن التحالـف الـدويل الـذي 
تقـوده بـاده، نفـذ مـا وصفـه بــ "إجـراءات 
لوجسـتية لدعم عملية االنسـحاب من سوريا".

خالفات وتناقضات
وكان السـيناتور الجمهـوري األمريـي البارز 
لينـزي جراهـام، قـال يف نهايـة كانـون األول 
حـدد  ترامـب،  دونالـد  الرئيـس،  إن  املـايض، 
ثاثـة أهـداف يجـب التأكد مـن تحقيقهـا قبل 

االنسـحاب الكامـل من سـوريا، أولهـا ضان 
بشـكل  اإلسـامية”  “الدولـة  تنظيـم  تدمـر 
كامـل، وثانيهـا أن إيـران لـن متـأ الفـراغ يف 
سـوريا، إىل جانـب التأكـد مـن حايـة الكرد.

قـال  ترامـب،  حلفـاء  أحـد  وهـو  جراهـام، 
حينهـا، “ال تـزال لدينـا بعض الخافـات، لكني 
سـأخربكم بـأن الرئيـس يفكـر ملًيـا وبجديـة 
بشـأن سـوريا يف كيفية سـحب قواتنـا ولكن 
يف نفـس الوقـت مبـا يحقـق مصالـح أمننـا 

القومـي".
تتضـح الخافات التي أشـار إليهـا جراهام يف 
ترصيحـات مستشـار األمـن القومـي، جـون 
بولتـون، والتـي كان أبرزهـا ربـط االنسـحاب 
الرئيـس  دفـع  مـا  الكـرد،  الحلفـاء  بحايـة 
لوصـف  أردوغـان،  طيـب  رجـب  الـرتيك، 

فـادح". "خطـأ  بأنهـا  ترصيحاتـه 
أمريـي،  مسـؤول  عـن  "رويـرتز"،  ونقلـت 
املستشـار  أن  األول،  كانـون  مـن   8 الثاثـاء 
أبلـغ األتـراك خـال زيارتـه لرتكيـا،  بولتـون 
بـأن االنسـحاب األمريـي من سـوريا سـيتم 
بطريقـة منظمـة، كـا أن القـوات األمريكية 
ليسـت لديهـا أي خطط يف هذه املرحلة بشـأن 
االنسـحاب مـن قاعـدة التنـف جنـوب رشقي 

سـوريا.
لكـن وزيـر الخارجيـة، مايـك بومبيـو، نفـى 
خـال زيارتـه ملـرص، الخميس املـايض، وجود 
سـوريا،  مـن  االنسـحاب  بشـأن  تناقـض  أي 

متهـًا اإلعام باختـاق هذه االتهامـات، قائًا 
إن بـاده سـتواصل محاربـة تنظيـم "الدولة" 

رشق الفـرات بطريقـة مختلفـة.
ملوقـع  لبومبيـو،  ترصيحـات  ذلـك  سـبقت 
“األهميـة هـي  إن  فيهـا  قـال  “نيوزماكـس” 
ولحايـة  الكـرد،  األتـراك  يقتـل  أال  لضـان 
األقليـات الدينية يف سـوريا، كل هذه األمور ال 

تـزال جـزًءا مـن املهمـة األمريكيـة".
الـرق  يف  بجولـة  قـام  الـذي  الوزيـر  لكـن 
األوسـط، األسـبوع املـايض، لطأمنـة الحلفاء 
بشـأن التـزام واشـنطن بأمـن املنطقـة، أردف 
التهديـدات  برغـم  يتوقـف  لـن  االنسـحاب  أن 

الرتكيـة.
وراء  تختبـئ  التـي  الخافـات  إطـار  ويف 
الترصيحـات األمريكيـة املتناقضـة، فإن تقلب 
التغريـدة  الرئيـس ترامـب يف مواقفـه، منـذ 
األوىل يف 19 مـن كانـون األول املـايض حتى 
اليـوم، يظهـر تخبطًـا يف املوقـف األمريـي 
لانسـحاب  الزمنيـة  الفـرتة  تحديـد  بـني 
"الرسيـع"، وبـني املخـاوف عـى املصالح يف 

املنطقـة.
وكانـت “رويـرتز” نقلت عـن مسـؤول مقرب 
مـن جـون بولتـون، يف 5 مـن كانـون الثـاين 
الحـايل، قـال إن الرئيـس األمريـي، دونالـد 
ترامـب، تلقى تأكيـدات من قادته العسـكريني 
يف  إنجازهـا  “ميكـن  مهمتهـم  بـأن  تفيـد 

أسـابيع". غضـون 

تناقض حيال االنسحاب األمريكي من سوريا
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 المشروع الروسي- 
التركي القديم بشأن 

مستقبل محافظة 
إدلب ال يزال قائًما 

حتى اليوم، وهو 
القيام بعملية 

عسكرية مشتركة 
بين روسيا وتركيا ضد 
"تحرير الشام" في حال 

عرقلت بنود االتفاق 
بينهما

)afp مقاتلون من الجبهة الوطنية للتحرير في معسكر تدريبي بريف إدلب - 2018 )عارف وتد

استأثرت "هيئة تحرير الشام" بحكم إدلب مدنًيا وعسكرًيا بعد العملية العسكرية التي بدأتها ضد فصائل "الجيش الحر" 
العاملة في المحافظة، خالًفا لما طرحه "أبو محمد الجوالني" بعد السيطرة على المحافظة، في آذار 2015، إذ قال حينها إن 
"جبهة النصرة" ال تفكر بحكم المنطقة بقدر ما تتولى زمام أمورها "بعدل شريعة اهلل التي تحفظ دين األهالي وأموالهم 

وأعراضهم وتبسط الشورى وتعدل بينهم".

عملية عسكرية أم توافق بتنازالت؟

إدلب بيد "تحرير الشام"

عنب بلدي - ضياء عودة 

يبلدو أن ملرشوع "النلرصة" )املنضوية 
يف تحريلر الشلام( قلد تلم تطبيقه عى 
األرض، لكنله جاء يف ظرف "حسلاس"، 
ملع رسيلان اتفلاق "سلوتيش" املوقّلع 
بلني روسليا وتركيلا، يف أيللول 2018، 
والقلايض بإنشلاء منطقلة عازللة بلني 
الطرقلات  وفتلح  واملعارضلة  النظلام 
الدوليلة أمام التجلارة واملدنيلني، ما يفتح 
إدللب  أملام مصلر  علدة سليناريوهات 
سلواء عملية عسلكرية بحجة القضاء عى 
"اإلرهلاب"، أو التوصلل لتوافلق مقابلل 

تنلازالت قلد تقلدم عليهلا "الهيئة".
علن  الشلام"  "تحريلر  تحييلد  ورغلم 
أنهلا  إال  اللريك،  اللرويس-  االتفلاق 
املاضيلة،  األيلام  يف  ببنلوده  التزملت 
وخاصلًة وقف إطلاق النلار، إذ مل تقدم 
على عمليلة عسلكرية ضد مواقلع قوات 
األسلد، كلا وافقلت على نلرش نقلاط 
املحافظلة سلابًقا،  الركيلة يف  املراقبلة 
أثنلاء  يف  الركيلة  األرتلال  ورافقلت 
يف  الغلريب  حللب  ريلف  إىل  دخولهلا 

اللريك. التدخلل  بدايلة 
التلي  املتسلارعة  التطلورات  وملع 
 2019 لعلام  كبدايلة  إدللب  شلهدتها 
تكلر التحليلات حلول املسلتقبل اللذي 
سلتكون عليله، لكنله باملجملل غاملض 
ملع غيلاب الترصيحلات الواضحلة ملن 
الجانلب اللريك، والتخبط الذي شلهدته 
الفصائلل العامللة يف املحافظلة، والتلي 
مل تقلدر على االحتفلاظ مبواقعهلا رغم 
بدايلة  يف  أطلقتهلا  التلي  التهديلدات 

الشلام". "تحريلر  هجلوم 

مشروع قديم بانتظار تحركات 
"الهيئة" 

ترجلم التحلركات التلي أقدملت عليهلا 
"تحرير الشلام" يف إدلب بينها توسليع 
والنفلوذ  األرض  على  النفلوذ  دائلرة 
بنيتهلا  اإلنقلاذ"  "حكوملة  للل  اإلداري 
يف  كامللة،  إدللب  مبفاصلل  التحكلم 
خطوة للدخلول يف املفاوضلات الخاصة 
اتفاق "سلوتيش"،  باملحافظلة، وخاصة 
وال سليا أن البنلد الثلاين منه هلو فتح 
األوتوسلرادات التلي ملن املفلرض أن 

حاليًا. تطبيقله  يتلم 

ملن  املفاوضلات  يف  الدخلول  ويلأيت 
جانلب "الهيئة" بصورة غلر مبارشة، مل 
تكلن وليدة الفلرة الحالية بلل خطط لها 
سلابًقا، منلذ الحشلود التي اسلتقدمتها 
إىل محيلط دارة علزة يف الريلف الغريب 
لحللب ومعلرة النعلان يف ريلف إدلب، 

مطللع كانلون األول 2018.
الحلر"  "الجيلش  يف  مصلدر  ويلرى 
)مطللع على تواصلل فصائلل الجيلش 
امللرشوع  أن  اللريك(  بالجانلب  الحلر 
بشلأن  القديلم  اللريك  اللرويس- 
مسلتقبل محافظلة إدللب ال يلزال قامئًلا 
بعمليلة  القيلام  وهلو  اليلوم،  حتلى 
عسلكرية مشلركة بلني روسليا وتركيلا 
ضلد "تحريلر الشلام" يف حلال عرقلت 

بينهلا. االتفلاق  بنلود 
إن  بللدي  لعنلب  املصلدر  ويقلول 
امللرشوع ملن املفلرض أن يتغلر بنلاء 
يف  الشلام"  "تحريلر  تحلركات  على 
بتسلهيل  سلواء  املقبللني،  األسلبوعني 
تنفيلذ البند الثلاين وعزل التيار املتشلدد 
فيهلا، كخطلوة أوىل لاندماج ملع بقية 
الفصائلل وتشلكيل "جيلش موحد" يف 

إدللب.
اسلتقدم  قلد  كان  اللريك  الجيلش 
تعزيلزات عسلكرية، يف يوملي 11 و12 
وتركلزت  الحلايل،  الثلاين  كانلون  ملن 
يف واليلة هاتلاي على طلول الحلدود 
الفاصللة ملع سلوريا ملن جهلة إدللب، 
ومل يقتلرص األملر على ذللك بلل عقلد 
املسلتوى  رفيعلو  أتلراك  مسلؤولون 
اجتاًعلا على الحلدود السلورية، لبحث 
التطلورات األخلرة يف الشلال وخاصة 

مدينلة إدللب.
علر  الركيلة  الدفلاع  وزارة  وقاللت 
"تويلر"، 12 من كانون الثلاين الحايل، 
إن االجتلاع ضم وزيلر الدفاع، خلويص 
غوللر،  ياشلار  األركان،  ورئيلس  آكار، 
وقائلد القلوات الريلة، أوميلت دوندار، 
فيلدان،  هلاكان  االسلتخبارات،  ورئيلس 
ووصفلت وسلائل إعلام تركيلة، منهلا 
بلل  االجتلاع   ،"CNNTURK" وكاللة 
"الحاسلم"، وتنلاول التطلورات شلايل 

سلوريا.

في صالح النظام والروس
الجبهلات  شلهدت  آخلر  جانلب  ملن 

الفاصللة ملن جانلب النظلام السلوري، 
الشلام"،  "تحريلر  نفلوذ  توسلع  بعلد 
تحلركات عسلكرية إذ وصللت تعزيلزات 
ملن جانلب قوات األسلد إىل ريلف حاة 
بللدي  عنلب  مراسلل  ونقلل  الشلايل، 
علن شلاب ملن قريلة الجرنيلة أن قوات 
األسلد طلبت ملن سلكان بعلض املنازل 

إخاءهلا، يف خطلوة للتمركلز فيهلا بعد 
املنطقلة. إىل  وصولهلم 

ويلرى رئيلس وفلد "أسلتانة" سلابًقا، 
العميلد أحملد بلري، أن ملا يحصلل يف 
محافظلة إدللب حاليًلا يتمنلاه اللروس 
واإليرانيلون ورئيلس النظلام السلوري، 

بشلار األسلد.
ويقلول إن اللروس بحاجلة إىل فصيلل 
متجانلس وقلرار موحلد يسليطر على 
مبوجلب  فتحهلا  سليتم  التلي  الطلرق 
يكلون  "أن  مضيًفلا  "أسلتانة"،  اتفلاق 
دوليًلا  ضعيًفلا  أيًضلا  الفصيلل  هلذا 
ومصنًفلا على قوائلم اإلرهلاب يف األمم 
املتحلدة والواليات املتحلدة ومبعظم دول 

العلامل".
أن  روسليا  "بإملكان  بلري،  وبحسلب 

تتلقى دعلًا دوليًلا ماليًلا وتأييلًدا عامليًا 
اللدور  وإن  النلرصة،  على  للقضلاء 
الوظيفلي للوضلع الراهلن هلو لخدملة 

."100% والنظلام  اللروس 
ويشلر، "الحظنا أنه عندملا قرر الروس 
واإليرانيلون شلن الحمللة منلذ حلوايل 
معارضلة  ُوجلدت  كيلف  أشلهر  ثاثلة 
أمريكيلة وأوربيلة، وعلى رأسلها أملانيا 
اللروس  فقلرر  تركيلا  وأيًضلا  وفرنسلا 
االتجلاه للخطلة )ب(، والتلي تتمثلل أن 
تسليطر تحريلر الشلام على املنطقلة، 
وملن ثم للن يكلون هنلاك أي معارضة، 
لوقلف هجومهلا على  أو تحلرك دويل 
امليليشليات  وجلود  مسلتغلة  إدللب، 
الشليعية، والتلي سلتكون آخلر أدوارها 

يف سلوريا بعلد هلذه العمليلة".
ويتوافلق حديلث بري مع رؤيلة املتحدث 
اإلعامي لوفلد املعارضة إىل "أسلتانة"، 
أمين العاسلمي، والذي يعتلر أن العملية 
الشلام"  أقدملت عليهلا "تحريلر  التلي 
السلوري  النظلام  صاللح  يف  تصلب 
واللروس، لكنه يقلول إنهلا مل تؤثر عى 
املواجهلات  كلون  "سلوتيش"،  اتفلاق 
التي حصللت داخلية ومل تشلمل جبهات 

السلوري. النظام 
ويقول العاسلمي لعنب بللدي "أتوقع أن 
نشلهد حًا قريبًلا، ويف األيلام املقبلة كل 

واردة". السيناريوهات 
"تحريلر  دخلول  احتاليلة  وعلن 
الشلام" على الخلط التفلاويض يضيف 
بخصلوص  الدوليلة  التصنيفلات  أن 
"اإلرهلاب" ليسلت ثابتلة ويطلرأ عليها 
تغيلرات، كحركلة طالبلان التلي تدخلت 
بالتفلاوض كونهلا قلوة موجلودة على 
األرض، وهلو أمر يشلابه ما عمللت عليه 

حاليًلا. "الهيئلة" 

"حكومة اإلنقاذ" تضع خطًطا لإلدارة 
باالنتقلال إىل "حكوملة اإلنقلاذ" والتي 
تصلدرت بيانلات االتفلاق بلني "تحرير 
الشلام" وباقلي فصائلل إدللب يف أثناء 
املواجهلات، تعملل على وضلع خطلط 
جديلدة إلدارة إدللب بشلكل كاملل بعلد 
عليهلا  املسليطر  املناطلق  إىل  دخولهلا 

حديثًلا ملن قبلل "الهيئة".
ويقلول بسلام صهيلوين رئيلس الهيئة 
مبوجبهلا  تشلكلت  التلي  التأسيسلية 

"حكوملة اإلنقلاذ"، "هناك خطلة إلدارة 
جميلع  إلرشاك  مسلبًقا  أعلدت  املحلرر 
والتلي  التأسيسلية  الهيئلة  يف  املناطلق 

الرمللان". مبثابلة  تعتلر 
بللدي،  لعنلب  صهيلوين  ويضيلف 
"نحلن ننطللق بعلدة اتجاهلات أبرزهلا 
الشلق الرمللاين وتنظيمله إلرشاك جميع 
جميلع  ملن  األرض  على  املوجوديلن 
املحافظلات )...( هلذا األمر بدايلة العمل 

جديلدة". إلدارة 
آليلة  "هنلاك  صهيلوين  وبحسلب 
واجتاعلات مكثفلة لللوزارات ملن أجل 
الناحيلة  وملن  األملور،  هلذه  مناقشلة 
مقتنيلات  وجلرد  ضبلط  تلم  العمليلة 
إىل  دخللت  التلي  األماكلن  ومحتويلات 

جديلًدا". الحكوملة 
ويقلود حديلث صهيلوين علن الخطلة 
إجلراءات  إىل  "املحلرر"  إلدارة  املسلبقة 
عمللت عليهلا "تحريلر الشلام" بشلكل 
مسلبق لإلقلدام على الخطلوة الحاليلة، 
وهلي االسلتئثار مبحافظلة إدللب لفرض 
ألملر واقع جديلد هدفه األسلايس الدخول 

الركيلة. الروسلية-  املفاوضلات  يف 
تعقيلدات  ظلل  يف  الحكوملة  ونشلأت 
دوليلة  وتدخلات  املنطقلة  عاشلتها 
سليطرة  أبرزهلا  داخليلة،  وتجاذبلات 
"تحرير الشلام" على مفاصلها بشلكل 
غلر مبارش، واسلتمرار عملل "الحكومة 

املؤقتلة". السلورية 
وبلني تضلارب االعتبارات، بلني رضورة 
الحكوملة إلنقلاذ إدللب، وبني تشلكيلها 
"تحريلر  العسلكري  القائلد  قبلل  ملن 
الشلام"، "أبلو محمد الجوالين"، لبسلط 
نفلوذه بشلكل خفلي يف املنطقلة، أعلن 
يف  اإلنقلاذ"  "حكوملة  تشلكيل  علن 
ترشيلن  ملن   2 يف  السلوري،  الشلال 

.2017 الثلاين 
السليناريوهات  أحلد  تطبيلق  ويبقلى 
املطروحلة سلابًقا مرهونًلا مبا سلتخرج 
الرئيسلني  بلني  املقبللة  القملة  منله 
فادميلر بوتلني ورجب طيلب أردوغان 
يف موسلكو الشلهر الحلايل، والتي تأيت 
يف ظلل تطلورات سياسلية وعسلكرية 
على السلاحة السلورية تتصدرهلا إدلب 
ومنبلج يف الريف الرشقلي لحلب، والتي 
تسليطر عليها "وحدات حاية الشلعب" 

)الكرديلة(. 
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تقارير المراسلين

درعا - حليم محمد

سلسللة وعود شلملتها بطاقة "التسوية" 
التي منحهلا النظام السلوري للمواطنني 
يف درعلا، عقب سليطرته على املحافظة 
يف متلوز امللايض، وعى رأسلها وعود 
بعلودة املوظفني املفصوللني إىل دوائر 
رشوطًلا  اسلتيفائهم  بعلد  الدوللة، 
التلي مل تسلجل  الوعلود  معينلة، تللك 

علودة أي موظلف حتلى اليوم.

يختفي الروسي  الضامن 
النظام  الكامللة لقلوات  بعلد السليطرة 
على الجنلوب السلوري علادت دوائلر 
الدوللة للعملل مجلدًدا، ولكلن بكلوادر 
قدمية مل تشلملها قلرارات الفصل ذاتها 
كانلوا  آخريلن  التلي شلملت موظفلني 
يف صفلوف املعارضة السلورية، خال 

فلرة سليطرتها على الجنلوب.
إذ طالبلت لجنلة املفاوضلات يف درعلا 
اللرويس بعلودة املوظفني إىل  الضامن 
دوائلر الدوللة، كأحلد رشوط التسلوية 
على  سليطرته  عقلب  النظلام،  ملع 

املحافظلة.
كلا طالب الوجهلاء والفعاليلات املدنية 
ملع  ضمهلم  اجتلاع  يف  واألهليلة 
اللرويس مبدينلة طفلس، يف  الجانلب 
أيللول املايض، اللروس بااللتلزام ببنود 
التسلوية فيلا يتعلق مبوظفلي الدولة، 
لكلن الضاملن الرويس اكتفلى بإحصاء 

املفصوللني وتوثيلق أسلائهم فقلط.
طاللب  الوعلود،  تللك  على  وبنلاء 
املفصولني  املوظفلني  السلوري  النظلام 
أجلل  ملن  معينلة  رشوط  باسلتيفاء 
بينهلا  وملن  وظائفهلم،  إىل  إعادتهلم 
ودفلع  الثبوتيلة  األوراق  اسلتكال 

الغراملات املاليلة املرتبلة عليهلم، وبيان 
ترئلة ذملة ملن الحقلوق املاليلة للدولة، 
الكهربلاء  فواتلر  دفلع  إىل  باإلضافلة 
وتسلديد القلروض املالية ملع غراماتها.

أبلو أدهلم، موظلف سلابق يف الدوللة، 
قلال لعنلب بللدي إنله بعلد أن حصلل 
على بطاقة التسلوية راجع الدائلرة التي 
اسلتوىف  أن  مؤكلًدا  فيهلا،  يعملل  كان 
فواتلر  وسلدد  املطلوبلة  األوراق  كل 
حكلم  ال  وثيقلة  واسلتخرج  الكهربلاء 
عليه وسلدد قرًضلا للملرصف الزراعي، 
"وبذللك أكلون اسلتوفيت كل ملا طُلب 

منلي".
وأضلاف، "بعد عنلاء، وضعلوا أوراقي 
على الرف وأكلدوا أنهلم سليتواصلون 
معلي ريثا تلأيت املوافقة على عوديت 
أي  يتللقَّ  مل  أنله  إىل  مشلرًا  للعملل"، 

اليوم. اتصلال حتلى 

انتقام؟ أم  عجز 
عضلو مبجللس محافظلة درعلا سلابًقا 
املوظفلني  علودة  علدم  سلبب  أرجلع 
املفصوللني لعملهم إىل "العجلز الواضح" 

.2019 لعلام  الدوللة  ميزانيلة  يف 
وقلال العضو، اللذي رفض الكشلف عن 
اسلمه، لعنلب بللدي إن النظلام عاجلز 
علن تأهيل دوائلر الدوللة يف املناطق التي 
كانلت خارجلة علن سليطرته، وهلو بذلك 
عاجلز علن إعلادة املوظفلني املفصوللني 
ودفلع رواتب إضافية لهلم، إذ يكتفي فقط 
بدفلع رواتلب املوظفني الذيلن مل ينقطعوا 

علن عملهم. 
يف حني قال املوظف السلابق أبو يوسلف، 
من أبنلاء الريف الشلايل ملحافظلة درعا، 
لعنلب بللدي إنه راجلع الجهلات املختصة 
األوراق  اسلتكال  وبعلد  املحافظلة،  يف 
املطلوبلة طلبلوا منله انتظلار املوافقة من 

املكاتلب الوزارية واملديريلات املختصة يف 
دمشلق، كل بحسلب وظيفته.

وأضلاف أن املوافقلة جلاءت ملن مديريلة 
الزراعلة يف دمشلق، وحصلل عليهلا عدد 
ملن املوظفلني املفصولني، لكن املحاسلب 
رفضهلا بحجة علدم وجود اعتلاد رواتب 

. يه لد
واعتلر موظفلون التقتهم عنلب بلدي يف 
درعلا أن النظلام السلوري ال يلزال يعاقب 
معارضيه، حتلى ممن أجروا تسلوية معه، 
وأن "نشلوة النلرص تجعله ينتقلم من كل 
من سلار عكس النهلج اللذي كان وال يزال 

يرسمه".
هلذا وتبقلى قضيلة املوظفلني املفصولني 
ال  النظلام،  سلجات  ثنايلا  بلني  عالقلة 
إفلراج عنهلا حتلى اليلوم، وتبقلى مجرد 
وعلود فقلط رغلم حاجلة الدوللة لخرات 

لديهلا. السلابقني  املوظفلني 

وعود تحمل مراوغة

عودة موظفي "التسوية" إلى دوائر درعا.. 

شخص يقود دراجة نارية وسط الوحل في قرية باب الطاقة  في ريف حماة - 22 كانون األول 2018 )عنب بلدي(

ريف حماة - إياد عبد الجواد

الغلاب  سلهل  منطقلة  شلهدت  فقلد 
جبلل  سلفح  على  الواقعلة  والقلرى 
هطلوالت  امللايض  األسلبوع  شحشلبو، 
أعلوام،  منلذ  مسلبوقة  غلر  غزيلرة، 
ترافقلت ملع سليول، األمر الذي تسلبب 
األرايض  واسلعة ملن  بغملر مسلاحات 
الرتفلاع  باإلضافلة  بامليلاه،  الزراعيلة 
منسلوب امليلاه ضملن شلوارع وأحيلاء 

الغلاب. سلهل  قلرى  مختللف 
رئيلس املجللس املحليل يف قريلة "باب 
الطاقة"، عبلد الكريلم الدرويش، وصف 

لعنب بللدي معاناة أهايل القريلة، البالغ 
بسلبب  نسلمة،  آالف  خمسلة  عددهلم 
الهطلوالت املطرية الغزيرة على املنطقة 

. مؤخًرا
وأشلار الدرويلش إىل أن غيلاب الرصف 
الصحلي يف القريلة أسلفر علن طوفان 
الطلرق العاملة وغمرهلا مبيلاه األمطار، 
األملر اللذي تسلبب بالعديد ملن حوادث 
السلر أدى بعضهلا لوفيلات، فضًا عن 
تأثلر املشلاة وباألخلص طاب امللدارس، 

اآلليات. وعبلور 
"بلاب  قريلة  أن  إىل  الدرويلش  ولفلت 
الطاقلة" رغلم كونهلا منطقلة سلياحية 

وبحلرات  طبيعيلة  مناظلر  تضلم 
الخدملات  قللة  ملن  تعلاين  ومطاعلم، 
الدعلم  مصلادر  علن  بعيلدة  وتبقلى 

املنظلات. واهتلام 
املنظلات  جميلع  الدرويلش  وناشلد 
املختصلة  اإلنسلانية  والجمعيلات 

القريلة.  أهلايل  مبسلاعدة 

سوء الطرقات زاد الطين بلة 
رئيلس مجلس قريلة "الحواش"، شلاهر 
أبلو حسلن، تحلدث لعنلب بللدي علن 
معانلاة أهلايل القرية جلراء ما تسلببت 
به األوحلال الناجمة عن تسلاقط األمطار 

ملن صعوبلات يف التنقل على الطرقات 
الفرعية نظلرًا لعدم تعبيدهلا، وباألخص 
الطريلق الواصلل بلني قريتلي الحواش 
وجرس بيلت اللراس، والذي يعلد طريًقا 
مهلًا السلتخدامه يف إسلعاف املصابني 

املدنيني. وإخلاء 
أحلد  الغلايب  بلال  أكلد  جانبله  ملن 
أهلايل قريلة "الحويز" أن ميلاه األمطار 
غملرت نحلو 1500 دونلم ملن األرايض 
الزراعية، نظرًا النسلداد املصلارف املائية 

وفيضانهلا.
الطرقلات  حاللة  سلوء  أن  وأضلاف 
كل  غملر  إىل  أدى  بالحفلر  وامتاءهلا 
القريلة  يف  والفرعيلة  العاملة  الطلرق 

األمطلار. مبيلاه 
املهنلدس الزراعلي أنلس أبلو طربوش، 
أوضلح لعنلب بللدي أن األيلام املاضيلة 
شلهدت كميلات كبلرة ملن الهطلوالت 
املطريلة، فاقلت معلدل العلام امللايض، 
نظلرًا لتأثلر املنطقلة مبلا فيهلا سلوريا 
قويلة  وثلجيلة  مطريلة  بعواصلف 
مصحوبلة بريلاح وصللت رسعتهلا إىل 

بالسلاعة. كيلوملرًا   30 نحلو 

امليلاه  أن  إىل  طربلوش  أبلو  وأشلار 
الغزيلرة أسلفرت علن طوفلان األرايض 
الزراعيلة يف منطقلة سلهل الغلاب، بدًءا 
ملن قلعلة املضيلق جنوبًلا حتلى قريلة 

شلااًل. القرقلور 
ولفلت إىل أن ضعف القدرة االسلتيعابية 
للمصلارف الزراعيلة، وانسلداد بعضهلا 
بشلكل كامل جلراء قلة عمليلات التعزيل 
خلال  التنظيلف(  علر  )صيانتهلا 
اإلمكانيلات،  لغيلاب  املاضيلة  السلنوات 
أدى إىل قللة ترصيلف املياه ملن أرايض 
وبخاصلة  علام،  بشلكل  الغلاب  سلهل 
القملح  مبحصلول  منهلا  املزروعلة 

االسلراتيجي.

محصول القمح قد يتأثر
بلنّي املهنلدس أبلو طربوش أن املسلاحة 
سلهل  منطقلة  يف  للقملح  اإلجاليلة 
الغلاب بصنفيله القايس والطلري قُدرت 

بحلوايل 50 أللف دونم، محلذًرا من تأثر 
إنتاجيلة محصلول القمح لهلذا العام يف 
بامليلاه،  األرايض  غلرق  اسلتمرار  حلال 
خاصلة وأن ارتفلاع درجات حلرارة املياه 
املرافلق ملع سلطوع الشلمس سليرض 
بلاألوراق وجلذور النباتلات التي سلتجد 
صعوبة يف التنفس، وبالتايل سلتتعرض 
النباتلات للذبول وسلينخفض عددها يف 
وحلدة املسلاحة، وهلو ملا سلينجم عنه 
وانخفاضله  الدونلم  إنتلاج  يف  تراجلع 
بشلكل كبر، ملع تزايلد كمية األعشلاب 

النباتات. على حسلاب 
وأكلد املهندس أن السليول التلي أصابت 
شحشلبو  جبلل  على  املطلل  الريلف 
 "G3" وقنلوات اللري، وبخاصة القنلاة
األحملر  الهلال  منظملة  عمللت  التلي 
القطلري عى صيانتهلا وإعلادة تأهيلها 
لحصلول  أدت  املاضيلة،  الفلرة  خلال 
الربلة  لسلطح  وانحلراف  انجرافلات 
األقنيلة  يف  الطلني  لكميلة  وارتفلاع 

الزراعيلة.
وشلهدت األيلام القليلة املاضيلة هطوالت 
مطريلة غزيلرة أدت إىل تفجلر ينابيلع 
وأنهلار ملن سلفح جبلل الزاويلة املطل 
على منطقلة سلهل الغلاب، كانلت قلد 

تعرضلت للجفلاف منلذ سلنوات.
يف  للقملح  امللايض  املوسلم  وسلّجل 
اإلنتلاج  يف  تدنيًلا  حلاة،  محافظلة 
املطريلة  الهطلوالت  بسلبب  والكميلة 
فصلل  يف  انقطعلت  والتلي  املتأخلرة 

ء. الشلتا
وقُلدر إنتلاج سلوريا ملن القملح لعلام 
2018 بنحلو 1.8 مليلون طلن أغلبه من 
املنطقلة الرشقيلة، وتعتر منطقة سلهل 
الغلاب السللة الغذائيلة الثانية لسلوريا، 

الحسلكة. بعلد محافظة 
للزراعلة  العاملة  "املديريلة  وقلدرت 
األرايض  مسلاحة  الحيوانيلة"  واللروة 
املتوقلع زراعتهلا بالقملح ملوسلم 2019 
يف ريلف حلاة بلل 18 أللف دونلم من 
القملح القايس )بعلل(، و54 أللف دونم 
ملن القملح الطلري )ملروي(، و78 ألف 

دونلم ملن القملح القلايس )ملروي(.

في سهل الغاب

غرق األراضي الزراعية 
ُ

هطوالت مطرية ت

ُغمرت مساحات واسعة من األراضي الزراعية في منطقة سهل الغاب بريف حماة 
الغربي بمياه األمطار الغزيرة، وما رافقتها من سيول خالل األيام الماضية. 
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 نشاط للهالل االحمر أثناء الدورات التعليمية في احدى مدارس بلدة عرى آب 2018 )عنب بلدي(

بيبيالكبايوميلنانماميالكنيترو بيبي

دمشق - ماري العمر

تغيـب علـب حليب األطفـال للشـهر الثاين عى 
دمشـق،  يف  الصيدليـات  رفـوف  عـن  التـوايل 
واضعـة أهـايل الرّضـع أمـام خيـارات صعبـة 
لتوفـر بديل عـن الرضاعة الطبيعيـة، إذ يحتاج 
قسـم كبـر مـن األطفـال منـذ الـوالدة وحتـى 
عمـر سـنتني إىل داعـم صناعـي أو بديـل عـن 

حليـب األم.
أزمـة الحليـب دفعـت األهـايل إىل إيجـاد بدائل 
الرئيسـية  الغذائيـة  املـادة  لتوفـر  وحلـول 
ألطفالهـم، فإمـا أن يقومـوا بدفـع مبالغ كبرة 
لـراء الحليـب مـن لبنـان، أو سـيضطرون إىل 
إعطـاء أطفالهـم الرضـع حليًبـا غـر مناسـب 
صحتهـم،  عـى  سـلبية  تداعيـات  يـرتك  قـد 

البطـن. وآالم  كاإلسـهاالت 
عنـب بلـدي تواصلت مـع مصـادر عـّدة معنية 
أو متأثـرة باألزمة يف دمشـق، ونظـًرا للتضييق 
األمنـي طلبـت املصـادر عـدم كشـف أسـائها 

خوًفـا من املسـاءلة.

حليب إيراني وعقوبات أمريكية: المتضررون 
سوريون

حليـب  نقـص  يف  األسـايس  السـبب  يعـود 
األطفـال إىل تأخـر وصـول البواخـر اإليرانيـة 
أن  املفـرتض  مـن  والتـي  بالحليـب،  املحّملـة 
تصـل بشـكل دوري إىل املوانئ السـورية، ويتم 

املحافظـات. عـى  توزيعهـا 
وعلم مراسـل عنب بلـدي يف دمشـق من إحدى 
الصيدالنيـات العامـات يف املدينة أن سـبًبا آخر 
حـال دون توفـر الحليـب، وهـو ارتفـاع سـعر 

الدوالر يف سـوريا. رصف 

تشـر الصيدالنيـة إىل أن "كبـار التجـار عمدوا 
عـودة  حـني  إىل  البواخـر  مـن  عـدد  لتوقيـف 
أغلـب  أن  إىل  الفتـًة  لانخفـاض"،  الـدوالر 
مسـتودعات الصيدليـات نفـدت مـن الحليـب.

ورغـم تأكيـدات الصيدالنيـة، وتـداول القضّيـة 
بشـكل واسـع عى مواقع التواصل االجتاعي، 
مل يعـرتف نقيـب الصيادلـة، محمـود الحسـن، 
بذلـك بـل قـال يف ترصيحـات نقلتهـا مواقـع 
جريـدة  موقـع  منهـا  للنظـام،  "مواليـة" 
أنواًعـا  فقـدت  قـد  الصيدليـات  إن  "الوطـن"، 
مـن الحليـب ولكـن توجـد بدائل عنهـا يف كل 

مـكان.
وأضـاف الحسـن أنـه "تـم طـرح بدائـل مـن 
أصنـاف الحليب السـويرسية، علـًا أن البدائل 
موجـودة، ولكـن بزيـادة عـن سـعر الحليـب 

."30% اإليـراين مبعـدل 
لكـن مـا أكـده الوزيـر نفـاه أحـد املواطنـني 
أنـه  إىل  أشـار  إذ  بلـدي،  لعنـب  املترضريـن 
طريـق  عـن  لبنـان  مـن  الحليـب  يشـرتي 
الـذي يقطـن هنـاك، بسـعر يصـل إىل  أخيـه 
مثانيـة آالف لـرة سـورية )17 دوالًرا أمريكًيا 
تقريًبـا(، بينـا كان سـعر علبـة الحليـب نحو 
2700 لـرة سـورية )سـتة دوالرات تقريًبـا(.

املواطـن أوضـح لعنب بلـدي أنه يحتاج شـهريًا 
عـر علب مـن الحليـب، أي إنـه يدفـع 80 ألف 
دخـل  متوسـط  ضعـف  وهـو  سـورية،  لـرة 

املواطـن السـوري تقريًبـا.
ووفـق الوعـود التـي قدمهـا نقيـب الصيادلـة، 
الحليـب خـال  يتـم توزيـع  أن  املفـرتض  مـن 
فـرتة قريبـة، لكـن األزمة مـا زالـت قامئة حتى 

التقرير. إعـداد  سـاعة 

الهالل يوّزع "بشرط".. وآالم األطفال تتفاقم
أنواع حليب األطفال املفقودة يف دمشق

رصـد مراسـل عنب بلـدي من خـال جوالته يف 
صيدالت دمشـق غيـاب الحليب من أنـواع "نان، 
ألبـني، بيبـاك، بيوميـل، نيـرتو بيبـي، ومامي 
اسـتخداًما،  األكـر  هـي  األنـواع  وهـذه  الك"، 

حسـب عمـر الرضيع.
بعـض األنـواع األخـرى مـن حليـب األطفـال، 
يوفرهـا "الهـال األحمر" يف مركـز محدد، لكن 

توزيعهـا يتم وفـق آليـات ورشوط.
وعلـم مراسـل عنب بلـدي مـن أحد املسـؤولني 
"مـادة  أن  األحمـر"  "للهـال  تابـع  مركـز  يف 
بسـبب  متوفـرة  الهـال  عيـادة  يف  الحليـب 
دعمها مـن الصليـب األحمر األملـاين الدمناريك 
منظمـة  طريـق  وعـن  الكنـدي،  الرنويجـي 

العامليـة". الصحـة 
وأضـاف، "يف شـعب الهـال تم توقيـف توزيع 
الحليـب وأصبـح مقترصًا عـى عيـادة األطفال 
التـي حـددت لهـا منظمـة الهـال األحمـر آلية 
معينـة للتوزيـع، فيجـب عـى األم أن تحـرض 

طفلهـا للعيـادة وبعـد الفحـص من قبـل أطباء 
مـا  املعالـج  الطبيـب  لهـا  يحـدد  مختصـني 

تحتاجـه مـن كميـات". 
هـذه اآلليـة الصعبـة إىل جانب انقطـاع الحليب 
العـادي، دفعـت رهـف، وهـي أم لطفـل بعمـر 
سـبعة أشـهر مقيمـة يف دمشـق، إىل خفـق 
اللـن أو الحليـب البقـري أو املجفـف املخصص 

لتغذيـة رضيعها. باملـاء،  للكبـار 
وتشـر رهـف يف لقاء مـع عنب بلـدي إىل أنها 
تواجـه مخـاوف مـن تأثـر هـذا الغـذاء عـى 
الفيتامينـات  تركيـز  نتيجـة  رضيعهـا  صحـة 

املوجـودة فيـه.
وتبـدو هـذه املخـاوف مـربرة، فبحسـب طبيب 
أطفـال يف مدينـة دمشـق تواصلـت معـه عنب 
بلـدي، أغلـب الحاالت التـي توافـدت إىل عيادته 
أعـراض  مـن  تعـاين  املـايض،  الشـهر  منـذ 
وهـي  الحليـب،  عـن  بدائـل  األهـل  اسـتخدام 
التهـاب األمعـاء الحـاد الـذي يـؤدي إىل ارتفاع 
الحـرارة بشـكل كبـر وإقياء ومغص وإسـهال.

أطفال دمشق بال حليب..

حّل األزمة رهن البواخر اإليرانية

"األقالم على حساب المعلم"

مدارس السويداء بال مخصصات.. 
"جمعيات" تتبرع لسد النقص

السويداء - نور نادر 

تغيلب علن ملدارس محافظة السلويداء 
العمليلة  لسلر  الرضوريلة  املسلتلزمات 
التعليميلة، والتلي تشلهد تدهلوًرا كبرًا 
الحلايل،  اللدرايس  الفصلل  خاصلة يف 
بسلبب غيلاب الدعلم اللازم لهلا سلواء 
جانلب  ملن  املدرسلني  أو  للطلاب 

السلوري. النظلام  مؤسسلات 
وتعجلز مديريلة الربيلة يف املحافظلة 
علن تزويد امللدارس بأقل امللوارد الازمة 
ملن طباشلر وأقلام سلبورة ووسلائل 
امللازوت  ملادة  علن  فضلًا  مسلاعدة، 
الرضوريلة للتدفئلة يف فصلل الشلتاء.

ظروف تقتل رغبة الطالب
وأدى نقلص ملازوت التدفئلة إىل تغيّب 
الطلاب عن امللدارس، األسلبوع املايض، 
درجلات  يف  الشلديد  االنخفلاض  بعلد 
الحلرارة وهلذا ملا يتكلرر بشلكل دائلم 

الشلتاء. فصلل  خال 
يف  لطفللني  أم  وهلي  هلدى،  تقلول   
املرحللة االبتدائيلة، إن أطفالهلا عانوا من 
ملرض شلديد نتيجة اللرد يف املدرسلة 
إىل  دفعهلا  ملا  فيهلا،  يتعلملون  التلي 
منعهم ملن الذهلاب يف الطقلس البارد، 
ألن "نقلص التدفئلة ميكلن أن يتحملله 
طلاب الثانويلة أو حتلى اإلعدادية، لكن 
ال ميكلن تلرك األطفلال يف هلذه املرحلة 

بدرجلات الحلرارة املنخفضلة".
وتضيلف أنهلا يف جميع األحلوال ال تجد 
النتائلج املرجوة ملن التعليلم، موضحًة، 

كبلر  بشلكل  قلل  األسلاتذة  "اهتلام 
نتيجلة ظروفهلم االقتصادية الشلخصية 
الوسلائل  نقلص  علن  علدا  السليئة، 

املناسلبة". التعليميلة  واملسلتلزمات 
ويؤكلد على حديلث هلدى ملدرّس لغة 
الجنوبيلة  السلويداء  قلرى  يف  عربيلة 
)طللب عدم ذكر اسلمه(، ويقول إن شلح 
امللازوت  على  يقتلرص  ال  املخصصلات 
بلل يشلمل جميلع أشلكال املسلتلزمات 
الطباشلر  علبلة  "أشلري  التعليميلة، 
وأقلام السلبورة البيضاء عى حسلايب، 
بينا يحاول مدرّسلني آخرين االسلتغناء 
علن وسلائل التعليلم واالكتفلاء بالرشح 

الكتلاب". من 
ويضيلف امللدرّس أن ما سلبق "يقلل من 
جلودة التعليم، وال ميكلن تكليف املدرس 
صاحلب الراتلب املتلدين بتحملل أعبلاء 
ملدرّس  كل   )...( التعليلم  سلوية  رفلع 
يحلاول بلذل الجهلد يف إحلداث تغيلر 
ما سلواء على صعيلد املطالبة املسلتمرة 
بامللواد أو ابتلكار أسلاليب بديللة، لكلن 
ال يلبلث أن يشلعر بخيبلة أملل ويتوقف 
علن املحاوللة، وكل هذا ال يتحمله سلوى 

لطاب". ا

"الهالل األحمر" بديل غير رسمي
الربيلة  مديريلة  يف  موظفلة  تقلول 
بالسلويداء )طلبلت علدم ذكلر اسلمها( 
إن نقلص املسلتلزمات ال يخلص املدارس 
التابعلة  الدوائلر  يشلمل  بلل  فحسلب، 

الربيلة كافلة. للوزارة 
وتقلول، "علن أي مخصصلات نتحلدث 

إذا كّنلا نحلن يف املديريلة نشلري أقام 
الحلر على حسلابنا الشلخيص، بعلد 
املسلتودعات وأعضاء  ماحقلة مسلؤول 
لجنلة املشلريات والطللب منهلم كأنلك 

تشلحذ".
تصلل  أن  ميكلن  ال  أنله  وتضيلف 
مخصصلات امللدارس كا هلي، فهي متر 
بأيلاٍد كثرة لتشلح تلقائيًا قبلل وصولها 
أخلرًا ملديلر املدرسلة، واللذي ال بلد أن 

اقتسلام هلذه "الكعكلة". يشلارك يف 
إلقلاء  ميكلن  ال  أنله  املوظفلة  وتعتلر 
ذكلروا  الذيلن  األشلخاص  على  الللوم 
سلابًقا يف رسقلة ملادة امللازوت مثلًا، 
فل"إذا ملا قارنلوا أولوية تعليلم الطاب 

مع تدفئلة عائاتهلم سليختارون الثانية 
محاسلبتهم،  ميكلن  ال  ولهلذا  حتلًا، 
بلل علينلا العلودة إىل رأس الفسلاد يف 
هلذه الحكوملة التلي ال تتوقلف علن ذل 
مواطنيهلا للحصلول على أدىن معايلر 
الحيلاة ِملن طابلور الفلرن للدور الغاز 

وغرهلا".  وامللازوت 
فلإن  العربيلة  اللغلة  وبحسلب ملدرّس 
بعض الجمعيلات العاملة يف السلويداء، 
و"الجمعيلة  األحملر"  "الهلال  منهلا 
السلورية للتنميلة"، والتلي تقلدم خدمة 
دورات تعليميلة مجانيلة لألطفلال باتت 
تقلدم فائلض موادهلا للملدارس كنلوع 

ملن الدعلم خلارج إطلار عملها.

ويوضلح أحلد املتطوعلني يف "الهلال 
الجمعيلات  أن  بللدي  لعنلب  األحملر" 
السلابقة لديها مسلتلزمات من شلأنها أن 

تغطلي احتياجلات امللدارس كافلة.
"تقلدم  املتطلوع،  وبحسلب  لكلن 
الاجئلني  لشلؤون  السلامية  املفوضيلة 
دعًا ماديًلا مثاليًا، لكنهم ال يسلتطيعون 
تغطيلة تقديم تلك املسلتلزمات للمدارس، 
مهامهلم،  قامئلة  ضملن  ليسلت  فهلي 
لكنهلم يحاوللون دامئًا االحتفلاظ باملواد 
املسلتعملة املتبقيلة لتقدميها بشلكل غر 
رسلمي للملدارس، على أملل أن تسلند 
هلذه البحصلة جلرة مؤسسلة تعليميلة 

كامللة متجهلة نحلو االنهيلار".

أنواع حليب مفقودة في دمشق
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عنب بلدي - القامشلي

بجهود فردية افتُتح يف مدينة القامشليل 
 "Bindarûk" مقهلى الكتلاب بنلداروك
بهلدف جملع القلراء واملثقفلني ونلرش 

الثقافلة بلني أبنلاء املدينة.
منوعلة  كتبًلا  الكتلاب  مقهلى  ويضلم 
باللغلات العربيلة والكرديلة واإلنكليزية 
مخصصة للبيلع واالسلتعارة داخليًا، إىل 
جانلب إمكانيلة احتسلاء القهلوة ورشب 

الشلاي يف امللكان نفسله.
الكاتلب والصحفلي عباس عليل موىس، 

أحلد مؤّسلي املكتبلة، قال لعنلب بلدي 
إن فكلرة امللرشوع، ذايت التمويل، والذي 
يشلاركه فيله املرجلم عبلد الله شليخو، 
انشلغالها  ملن  األسلاس  يف  جلاءت 
بالشلأن الثقلايف، والهلم الثقلايف ككل.

أملا عن معنلى التسلمية فل "بنلداروك" 
تعنلي باللغلة الكرديلة اسلم ملكان داّل 

عى ملكان التنلزّه والتفّسلح.
وعن محتلوى املكتبلة والتي تعلد األكر 
تنوًعلا من حيلث نوعية الكتلب وفرادتها 
يف املنطقلة، قلال عباس لعنلب بلدي إن 
"بنلداروك" تضلم أكلر من أللف عنوان 

والعربيلة  )الكرديلة  الثلاث  باللغلات 
واإلنكليزيلة(، وبواقلع حلوايل 11 أللف 
كتلاب يف مختللف املوضوعلات من فكر 
باإلضافلة  وكاسليكيات  وأدب  وتاريلخ 

إىل كتلب منوعلة لألطفال.
كلا تضلم "بنلداروك" يف شلّقها اآلخر 
مقهى يقلّدم لللزوار والقلرّاء املرشوبات 
الباردة والسلاخنة، مع إمكانية اسلتعارة 
إىل  إضافلة  وقراءتهلا،  داخليًلا  الكتلب 
وجلود مجلات منّوعلة جديلدة متاحلة 

ءة. للقرا
وأشلار عبلاس إىل وجلود إقبلال كبلر 

وتفاعلل ملن قبلل اللزوار ملع املرشوع 
الجديلد، مرّده حداثلة الفكرة بحلّد ذاتها 
وجلود  نلدرة  جانلب  إىل  وجاذبيتهلا، 
مكتبلات متخّصصة ببيع وإعلارة الكتاب 
يف املدينلة، مضيًفلا أن ملا مييلز املكتبة 
كتبًلا  رفوفهلا  بلني  تضلم  أنهلا  أيًضلا 
كردية وأخلرى عربية كانلت ممنوعة من 
التلداول على ملدى عقلود ملن الزمن.

تعلرض  التلي  الصعوبلات  علن  أملا 
امللرشوع فلفلت عبلاس إىل أنها تنقسلم 
إذ  ولوجسلتية،  ماديلة  صعوبلات  إىل 
يواجله القامئون عى امللرشوع صعوبات 

ماديلة نابعلة ملن كلون امللرشوع غلر 
مملّول من جهلات خارجيلة، وكل ما فيه 

يتلم بجهلود ذاتيلة محلدودة.
إىل جانلب صعوبلات لوجسلتية متعلقة 
يتلم  منهلا  فالكثلر  الكتلب،  بجللب 
إحضارهلا علن طريلق تركيلا إىل إقليلم 
كردسلتان العلراق ومنله باتجلاه مدينة 
القامشليل، األملر اللذي يسلتهلك الكثر 
ملن الجهلد وامللال وكذللك الوقلت الذي 
قلد يسلتغرق ملدة تلراوح بلني شلهر 
وثاثلة شلهور، وهلذا كله يرتلب جهوًدا 
مضنيلة يف التواصل وأجلوًرا إضافيًة يف 

الشلحن واملتابعلة.
إىل  امللرشوع  على  القامئلون  ويطملح 
ثقلايف  صاللون  أو  ملنتلدى  تطويلره 
يضلم إىل جانلب مقهى الكتاب مسلاحة 
ألنشلطة ثقافية كدعم القلراءة وفعاليات 

لألطفلال وعلروض لألفلام، وغرهلا.
ويلرى عبلاس أن تنفيلذ هلذه الخطلط 
على أرض الواقلع ليلس باألملر الصعب 
أو املسلتحيل، بلل إنله يحتلاج إىل مزيد 

ملن الوقلت فقلط ال غر.
إن  بالقلول  حديثله  عبلاس  وأنهلى 
"املغاملرة الثقافيلة حتلى وإن أتعبتلك، ال 

حتلًا". األسلفل  إىل  ترديلَك 
وُحرملت املناطلق الكرديلة ملن مارسلة 
األنشلطة الثقافيلة وتداول الكتلب الكردية 
لفرات طويللة من الزمن، ولكنها شلهدت 
يف السلنوات األخرة العديد من األنشلطة 

املدنيلة واإلعاميلة والثقافية.
كلا ُحرم الكلرد السلوريون من دراسلة 
على  قامئلة  سياسلة  ضملن  لغتهلم 
السلوري  النظلام  اعتمدهلا  التهميلش 

على ملدى عقلود طويللة.
وتضلم منطقلة القامشليل، نحلو 450 
ملن  وعلدًدا  وعربيلة،  كرديلة  قريلًة 
الرسيانيلة، وأخلرى مختلطلة،  القلرى 
األملر اللذي يشلّكل حاللة مميلزة ملن 

الثقلايف. التنلّوع 

"بنداروك"..

 مقهى كتاب يجمع رواد القراءة في القامشلي 
مقهى الكتاب بنداروك في مدينة القامشلي، صفحة المكتبة على فيس بوك، 2019

عفرين - معتز الحسيني

لحلل جلزء ملن معانلاة النازحلني ملن 
افتتلح  سلوريا،  يف  الرشقيلة  املنطقلة 
ناشلطون دائرة للسلجل املدين يف مدينة 
عفرين بريلف حلب مطلع العلام الحايل، 
خاصلة  رسلمية  أوراق  اعتلاد  بهلدف 
بالزواج وتسلجيل األطفال الجلدد وإخراج 

العائلية. القيلود 
ومع سليطرة "الجيش الوطنلي" املدعوم 
تركيًا عى عفريلن، يف آذار 2018، ونزوح 
علدد من سلكان املنطقلة، شلهدت موجة 
نلزوح عكلي إليهلا ملن مناطلق أخرى 
النظلام  اتفاقيلات تهجلر بلني  وقعلت 
واملعارضلة كمحافظلات دمشلق وحمص 
أو بسلبب العمليات العسكرية ضد تنظيم 

"الدوللة" كديلر الزور.
املنطقلة  ملن  النازحلني  علدد  ويبللغ 
الرشقيلة يف عفريلن نحلو أللف عائللة، 

اللزر. ديلر  بحسلب مكتلب مهجلري 
وقلال مديلر السلجل امللدين للمنطقلة 
الرشقيلة يف عفريلن، أنلس التلن، يف 
حديلث إىل عنلب بللدي، "بعلد خلروج 
أهلايل املنطقلة الرشقيلة ملن مناطقهم 
يف  املحلررة  املناطلق  نحلو  ونزوحهلم 

الثبوتيلة  أوراقهلم  تعرضلت  الشلال، 
للضيلاع أو تركوهلا خلفهلم أو احرقلت 
بفعلل القصلف دون وجلود بديلل لهذه 

األوراق".
وأضلاف التلن، "هنلاك علدد كبلر من 
دون  الرشلد  ملرحللة  وصللوا  األطفلال 
امتلاك هويلة شلخصية، وهذا ملا يعّقد 
أمورهم ملن ناحية التنقل والسلكن، كا 
أن األزواج الجدد غر مسلجلني باملحاكم 
الرشعيلة، وأطفالهلم غر مسلجلني عند 

جهة". أي 
عفريلن  مدينلة  يف  االسلتقرار  وبعلد 
قلام ناشلطون ملن املهجرين مبراسللة 
الحكوملة املؤقتلة ومحافظة ديلر الزور 
الحلرة إلنشلاء املديريلة، فتملت املوافقة 
وتوجيله الناشلطني إىل أمانلة السلجل 
امللدين العلام، التلي زودوتهم بلاألوراق 
الرسلمية الصلادرة عنهلا واألختلام، يف 
بالبنلاء  األشلخاص  ظلل تلرع بعلض 

والتجهيلزات.

مخاتير للمهّجرين
التلي  الثبوتيلة  األوراق  إطلار  ضملن 
يحتاجهلا السلكان يف جميلع املناطلق، 
كان ال بلد ملن تعيلني مخاتر يسلّرون 

معاملات النازحني بحسلب كل منطقة، 
لضلان الحفاظ على األوراق الرسلمية 

وحفلظ األنسلاب وغرهلا.
مختلار مهجلري دير اللزور يف عفرين، 
زيلاد ملااليت، يقلول يف حديلث لعنلب 
بللدي، "طالبنلا ملراًرا مبديرية لتسلير 
التشلتت  بسلبب  ولكلن  النلاس،  أملور 
ألهلايل  واضلح  جسلم  وجلود  وعلدم 
ديلر الزور، فشللت املحلاوالت السلابقة 
واآلن نحلن معتملدون رسلميًا ملن قبل 

الحكوملة املؤقتلة".
ويضيلف ملااليت، "علدم وجلود أوراق 
مهملة  ملن  عّقلد  ضياعهلا  أو  ثبوتيلة 
املديريلة، لذلك تلم تعيني ثاثلة مخاتر 
ملدينلة ديلر اللزور وريفهلا مملن لهلم 
املجلال ومعرفلة  بهلذا  تجربلة سلابقة 
بالعائلات والعشلائر واألنسلاب  قويلة 
وكل ذللك بجهلد شلخيص دون مقابلل 

لتسلير أملور النلاس".
عملل املختلار يتلم بالتأكلد ملن هويلة 
زوجتله  هويلة  أو  وعائلتله  الشلخص 
بجميلع  كتلاب  بإرسلال  وأطفالله، 
الرسلمي،  بالختلم  ممهلور  التفاصيلل 
باإلضافة إىل شلهادة شلخصني يؤكدان 
ليوفلر ذللك جهلًدا  املعلوملات،  صحلة 

كبلرًا من عملل مديريلة السلجل املدين 
واألهلايل مًعلا، كلا يقلول ملااليت.

صالحيات المديرية الجديدة
تختص مديرية السلجل امللدين الجديدة 
باسلتصدار أوراق ثبوتيلة رسلمية مثلل 
إخلراج القيلد وبيانلات اللزواج والوالدة 
والوفلاة وغرهلا، إىل جانلب اسلتخراج 

العائلة. دفاتلر 
يكملل  املخاتلر  ملع  التنسليق  وحلول 
املخاتلر  تعيلني  "تلم  السلجل،  مديلر 
بدايلة واعتادهلم رسلميًا، ثلم تواصلنا 
ملع القلرص العلديل يف مدينلة عفرين 
وجلرى االتفلاق على اآللية التي سليتم 
بهلا تثبيلت املئلات ملن عقلود اللزواج 
األحلوال  مشلاكل  حلل  أو  الطلاق  أو 

العالقلة". الشلخصية 
ورغلم أن الحكوملة السلورية املؤقتلة 
مل تسلهم يف إنشلاء املديريلة، وعلدت 
للموظفلني  شلهرية  رواتلب  بتقديلم 
السلبعة العامللني فيهلا، ووفًقلا للتن، 
داعلم  علن  البحلث  املديريلة  تحلاول 
ذللك  وأن  خاصلة  بعملهلا،  يتكفلل 
يتطللب جهلوًدا كبلرة خلال األشلهر 
املقبللة، ملن أجلل توثيلق آالف األوراق 

الخاصلة بالسلكان ملن أفلراد وعائات 
نزحت خلال العام امللايض إىل عفرين.

مل تحلدد أي جهلة إحصائيلة أو مدنية 
إىل  وصللوا  الذيلن  النازحلني  علدد 
“منسلقي  فريلق  وحلاول  عفريلن، 
السلوري،  الشلال  يف  االسلتجابة” 
إحصلاء التلوزع السلكاين يف املنطقة، 
لكلن التطلورات الكبلرة التلي تحلدث 
ملن  صعبلت  السلوري  الشلال  يف 
أكلده  ملا  بحسلب  اإلحصلاء  عمليلة 
بالفريلق  الخلاص  التواصلل  مكتلب 

بللدي. لعنلب 
التلي  األخلرة  اإلحصائيلة  ووفلق 
علن  االسلتجابة”  “منسلقو  نرشهلا 
 9 يف  عفريلن،  يف  السلكاين  التلوزع 
من متلوز امللايض، فلإن علدد العائات 
املقيملة يف املنطقلة بللغ 28461 عائلة، 
ملن ضمنهلا 21352 أللف عائللة ملن 

األصليلني. السلكان 
وبللغ علدد العائات النازحة من دمشلق 
وريفهلا 6863 عائللة، بينلا وصل عدد 
املهجرين ملن ريف حملص 246 عائلة، 
بحسلب أرقام "منسلقي االستجابة"، يف 
حلني يصلل علدد النازحني ملن املنطقة 

الرشقيلة إىل أللف عائلة.

سجل مدني لنازحي المنطقة الشرقية في عفرين
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الدفاع المدني أثناء اسعاف الجرحى في ريف ادلب الجنوبي- 13 آب 2018 )الدفاع المدني السوري في تويتر(

السيطرة  الحالي، حاجز  العام  المعارضة، مطلع  بين فصائل  إدلب  الذي شهدته محافظة  االقتتال  تأثيرات  تجاوزت 
أيام  الذي شهد شلاًل شبه تام خالل  أيًضا  العمل اإلنساني  آثاره  إذ طالت  المنطقة،  العسكرية في  الميدانية والتغيرات 

المخيمات. المدنيين، خاصة في  زادت من معاناة  المتزامنة مع ظروف جوية سيئة،  المعارك 

في "ذروة" الحاجة إليه

اقتتال إدلب يعطل العمل اإلنساني في المحافظة

عنب بلدي - إدلب

إيقلاف  علن  الفصائلل  إعلان  فلور 
االقتتلال بلدأت منظات املجتملع املدين 
العامللة يف إدللب تحليص آثلار ونتائج 
اقتتلال الفصائل على عملها اإلنسلاين، 
االسلتجابة  علن  عجزهلا  إىل  مشلرة 
املنطقلة  يف  اإلنسلانية  لاحتياجلات 
خاصلة  إليهلا،  الحاجلة  "ذروة"  يف 
ملع تلرضر مدنيلني ملن االقتتلال ومن 
التلي  واملطريلة  الثلجيلة  العواصلف 
شلهدتها املخيات يف الشلال السوري.

اقتتال وعواصف
يشلر مدير فريق "منسلقي االستجابة" 
حلاج،  محملد  السلوري،  الشلال  يف 
إىل أن االقتتلال ألحلق أرضاًرا كبلرة يف 
ظلل  يف  اإلنسلاين،  الوصلول  عمليلات 
انقطلاع الطرقلات خاصلة علن مناطلق 

الغريب. حللب  ريلف 
إىل عنلب  وأضلاف حلاج، يف حديلث 
يف  متثللت  األكلر  الحاجلة  أن  بللدي، 
األفلران،  علن  الطحلني  ملادة  انقطلاع 
نتيجلة قطلع الطرقات، ملا أدى إىل أزمة 

يف توفلر ملادة الخبلز الرئيسلية.
شلهد  إدللب،  اقتتلال  ملع  وبالتزاملن 
الشلال السلوري منخفًضا قطبيًا ترافق 
ملع ثلوج ألحقلت أرضًرا برشيلة ومادية 
يف مخيلات النازحلني، وسلط صعوبة 
اسلتجابة املنظلات والهيئات اإلنسلانية 
وسلوء  االقتتلال  نتيجلة  األزملة،  لتللك 

األحلوال الجويلة.
أن  إىل  املتحلدة  األملم  أرقلام  وتشلر 
ملن  بأكلر  األرضار  ألحلق  املنخفلض 
يف  القاطنلني  النازحلني  ملن  ألًفلا   23
دملرت  الفيضانلات  أن  كلا  املخيلات، 
أكلر ملن ثاثلة آالف مسلكن مؤقلت، 

وفلق ملا ذكلر املتحلدث باسلم األملني 
العام لألملم املتحدة، اسلتيفان دوغريك، 
ملن   9 األربعلاء  صحفلي،  مؤمتلر  يف 

الثلاين. كانلون 
وأضلاف املتحلدث األمملي أن “الوضلع 
زاد  سلوريا  غلريب  شلال  اإلنسلاين 
تعقيلًدا بسلبب الطقس القلايس، مبا يف 

الفيضانلات". ذللك 
بلدوره، أكلد علدي صطلوف، مسلؤول 
اإلغاثلة  "هيئلة  يف  الصحفلي  املكتلب 
الركيلة" )IHH( أن الهيئلة عانت بعض 
الليشء يف فلرة االقتتلال، بسلبب قطع 
الطرقلات، مشلرًا إىل اسلتئناف العملل 
مجلدًدا فور انتهلاء العمليات العسلكرية 

يف إدللب.
املشلاريع  أن  بللدي  لعنلب  وأضلاف 
تنظمهلا  التلي  والتنمويلة  الخدميلة 
بشلكل  تعطللت  املنطقلة  يف   "IHH"
مؤقلت، مؤكلًدا عى فكرة النلأي بالنفس 
علن أي رصاع دائلر، مبلا يضمن سلامة 

اإلنسلانية. املنظلات  وأفلراد  كلوادر 

الكوادر الطبية أكثر المتضررين
خيملت املواجهلات بلني “هيئلة تحريلر 
الشلام” و"حركلة نلور الديلن الزنيك" 
يف ريلف حللب الغلريب على املنشلآت 
الطبيلة والكلوادر العامللة فيهلا، والتي 
تلم اسلتهدافها ملا أدى إىل خروجها عن 

. مة لخد ا
"منسلقي  فريلق  مديلر  وأوضلح 
االسلتجابة"، محملد حلاج، أن االقتتلال 
واملنشلآت  الطبيلة  الكلوادر  اسلتهدف 
التابعة للمنظات اإلنسلانية، ما أدى إىل 
مقتلل أحلد املمرضلني وإصابلة آخريلن 

علدة. مستشلفيات  عملل  وتعليلق 
وكانلت مستشلفيات ريف حللب الغريب 
يف واجهلة االسلتهداف، حيلث شلهدت 

مدينلة دارة علزة “حلرب شلوارع” أدت 
إىل حصلار علدد ملن الكلوادر الطبيلة 
واملرىض يف مشلايف الكنانة والفردوس 

والريلح املرسللة غلريب حلب.
كلا أدت إىل وفلاة اململرض محمود عبد 
اإللله جللو ملن كادر مشلفى الكنانلة، 
واللذي قتل جلراء املواجهلات الدائرة يف 
محيلط املشلفى، باإلضافلة إىل إصابلة 

طبيلب وعلدد ملن املدنيني.
ملن جانبهلا، أصلدرت الجمعيلة الطبية 
بيانًلا،  )سلامز(  األمريكيلة  السلورية- 
الجمعلة 11 من كانلون الثلاين الحايل، 
نلددت فيله باسلتهداف املنشلآت الطبية 

والكلوادر العاملة يف الشلال السلوري.
وجلاء يف البيلان أن االشلتباكات أجرت 
العديلد ملن املرافلق الطبية على تعليق 
عملهلا، علدا علن أن االشلتباكات بلدأت 
تطلال مخيلات املهجريلن واملرافق التي 
تخدمهلا ما يجعل هلذه املخيلات، التي 
تعلاين أصًا من ظلروف جوية قاسلية، 
أمنلي واحتلال نلزوح  عرضلة لخطلر 

. يد جد
أطملة  منطقلة  يف  املخيلات  أصبحلت 
التلي تحوي مئلات اآلالف ملن املهجرين 
بحسلب  االشلتباكات،  لهلذه  عرضلة 
البيلان، إضافلة إىل علرشات اآلالف ملن 

املهجريلن يف منطقلة املعلرة وغرها قد 
يتأثلرون بهلذه التطلورات.

وطالبلت الجمعيلة الجهلات العسلكرية 
عموًملا  اإلنسلانية  املنشلآت  بتحييلد 
واملشلايف وامللدارس خصوًصلا علن أي 
سلامة  مسلؤولية  وحّملتهلا  اقتتلال، 
الكلوادر اإلنسلانية ومسلؤولية انقطلاع 
الخدملات اإلنسلانية علن خدملة أهلايل 

املنطقلة.
ومل تعلرف الفصائل املشلركة باالقتتال 
باسلتهدافها للمراكلز والكلوادر الطبية، 
وتنصللت ملن املسلؤولية بتبلادل التهم 
حول اسلتهداف املراكز الحيويلة املدنية.

عنب بلدي - ريف حلب

حللب  بريلف  اعلزاز  مدينلة  شلهدت 
الشلايل، إطاق ملرشوع ملنح قروض 
هلي  خطلوة  يف  للمزارعلني،  زراعيلة 

األوىل ملن نوعهلا يف املنطقلة.
امللرشوع التنملوي الذي بلدأ، يف 5 من 
كانون الثلاين الحايل، يقدمله صندوق 
اإلقلراض "تنمية لاسلتثار والتمويل" 
الجمعيتلان  وتعملل  العلون"،  و"يلد 
على منح قلروض زراعيلة بقيمة 500 
دوالر للمتقلدم الواحد، وذلك لإلسلهام 
ملن  واالنتقلال  الزراعيلة  التنميلة  يف 
منطقلة  يف  اإلنتلاج  إىل  االسلتهاك 

اعزاز.
ويغطلي امللرشوع ريلف مدينلة اعزاز 
ومعريلن  السلامة  قلرى  وتحديلًدا 
وتلال  وطاطيلا  وشلارخ  ويازيبلاغ 
ونيلارة  ونلدة  وشلارين  الشلام 
ويحملول والفرزيلة وجارز وبريشلة 

ريلح. والشليخ 
ثقافلة  نلرش  إىل  امللرشوع  ويهلدف 
يكلون  وأال  اللذات،  على  االعتلاد 

املواطلن عاللة على منظلات املجتمع 
امللدين، إىل جانلب نقلل املواطلن ملن 
حالة االسلتهاك إىل اإلنتلاج بعد مثاين 
سلنوات ملن الحرب، كلا يقلول املدير 
اإلداري ومسلؤول العاقلات العامة يف 

"يلد العلون"، عبلد اللله الصن.
ويضيلف الصلن، يف حديلث إىل عنب 
يسلتويف  أن  عليله  "املسلتفيد  بللدي، 
اللرشوط القانونيلة للوثائلق املطلوبلة 
وأن ميتللك عقلارًا أو عقلد إيجلار ألرض 
زراعيلة أو يكلون لديله رشيلك محليل 
مقيلم، وأن يكلون من أصحلاب الخرة 
لله  ومشلهوًدا  الزراعلي  املجلال  يف 

بذللك".
كلا يشلرط أن يكلون املسلتفيد قلد 
تخطلى سلن الثامنة علرشة، وأن يكون 
لله كفيلل واحلد على األقلل ويكلون 
املمنلوح،  القلرض  برناملج  ملتزًملا 
بحسلب البنلود التي جلاءت يف اإلعان 

للملرشوع. األول 
ويعتمد الصندوقلان املنظان للمرشوع 
على جهلود دعلم خاصلة وذاتيلة مع 
غيلاب جهلات داعملة أخلرى، خاصلة 

وأن التجربلة ما زاللت يف عهدها األول 
الصعوبلات يف ظلل  بعلض  وتواجله 
ظلروف الحرب التلي تشلهدها مناطق 

السوري. الشلال 
للطبقلة  األولويلة  يعطلي  امللرشوع 
ذوي  وخاصلة  املنطقلة،  يف  املنتجلة 
الدخلل املحلدود رشط التزام املسلتفيد 

للتسلجيل. األساسلية  باللرشوط 
أهلداف  أولويلة  ملن  أن  كلا 
الضعيفلة  الفئلات  دعلم  الصندوقلني 
ملن السلكان والعوائلل التلي ال متللك 
برناملج  وفلق  وتوجيههلا  معيلًا، 
زراعلي إلنتاٍج يسلاعدها على االكتفاء 
اللذايت، وأن يكلون امللرشوع ذا جدوى 
وفائلدة للمنطقلة ضمن خطلة معقولة 

زمنلي. بجلدول  ومؤطلرة 
ويدخلل امللرشوع يف إطلار املشلاريع 
االسلتقرار  فلرة  ظلل  يف  التنمويلة 
أنله  كلا  حللب،  ريلف  يف  النسلبي 
بشلكل  االسلتقرار  إعلادة  يف  يسلهم 
جلزيئ، ولكلن األهم أنله يعلود بفائدة 
أوليلة عى السلكان، إىل جانب تنشليط 

واملجتمعيلة. املاليلة  املؤسسلات 

ومبلا أن التجربلة جديدة يف الشلال 
على  القامئلني  فلإن  السلوري، 
العملل يواجهلون بعلض الصعوبلات 
كاسلتحضار  املتقدمني  ملع  البسليطة 
بلأن  رغبتهلم  أو  الرسلمية،  األوراق 
املشلاريع  كاملل  الصندوقلان  يحملل 
قلروض  تقديلم  ملن  بلداًل  الزراعيلة 

الصلن. بحسلب  فقلط،  جزئيلة 
فتحلت  الرسلمي،  اإلعلان  وعقلب 

للراغبلني  التسلجيل  بلاب  املنظملة 
ضملن  السلامة  بقريلة  فرعهلا  يف 
امللرشوع،  لتنفيلذ  األوىل  الخطلوات 
املقدملة  الطلبلات  دراسلة  وسلتتم 
حتلى تنتقلل الخطلوات إىل مراحلهلا 
الثانيلة وتسلليم املباللغ للمسلتفيدين 
وفلق قوائلم نهائيلة تتلم ملن خالها 
دراسلة الجلدوى االقتصاديلة ألفلكار 

املقدملة. املشلاريع 

قروض زراعية لسكان اعزاز شمالي حلب

مزارع في محيط مدينة اعزاز شمالي حلب نيسان 2017 )مكتب اعزاز اإلعالمي(
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رأي وتحليل

محمد رشدي شربجي

هناك عاقة مشـبوهة بني السلفية 
الجهاديـة والجدار، هذه القدرة 
ذات  النادر عى تكرار  واإلتقان 

أن  تيش  بحذافرها  األخطاء 
العاقة بـني الجهاديني والجدار هي 

أكر مـن عاقة إعجاب كا ظننا، 
بـل تتعداها إىل ما أبعد من ذلك. 
منذ منتصف التسـعينيات، أعلن 

تنظيم القاعدة حربه املقدسـة 
عـى الواليات املتحدة، ومنذ ذلك 

الحني يطالعنـا التنظيم املذكور وما 
شـابهه ببيانات انتصارات أذلّت أنف 
أمريكا، بعد أن تحول املسـلمون إىل 
الجئني مطاردين من أقىص األرض 

أقصاها.  إىل 
اإلنرتنت ورسعة  مل يسمح وجود 

الحصول عى املعلومة بانتشـار 
خرافات كنا نسـمعها أيام الجزائر 
وأفغانسـتان والشيشان وغرها، 

فلم نـَر املائكة الخرضاء التي 
تقاتـل مع املجاهدين األفغان، وال 
كرامات املجاهدين الشيشـان، مل 

نـَر يف الحقيقة إال مجموعات من 
املجاهدين تطلق النار عى نفسـها 

إىل مـا ال نهاية، تحرتف الرسقة 
واإلجرام  العهود  ونكث  والكذب 

واألهم أنهـا تحرتف "التعباية 
بالحيط".

الشيشان  حاالت  كانت  وإذا 
وأفغانسـتان والجزائر وغرها 
حاالت قدمية نسـبًيا، مل تظهر 

ألتباع السـلفية أنفسهم، بسبب 
غياب اإلنرتنت، كارثية السـلفية 

الجهادية ودورها يف وأد حركات 
التحرر الشـعبية، فإنه من العجب 

العجاب أن تسـتمر هذه السلفية 
بارتـكاب ذات األخطاء بعد أن رأت 
عاقبة أفعالها يف العراق وسـوريا 

عى مدى السـنوات السابقة.
تغلبت  املايض  األسبوع  خال 

هيئة تحرير الشـام، وهي ذاتها 
جبهة النـرصة أو تنظيم القاعدة، ال 
فرق، عـى حركة نور الدين الزني 

وأحرار الشـام، وهي باملناسبة 
حركات سـلفية جهادية تختلف عن 
القاعدة مجهريًا فقط، وال تسـتحق 

إال الشـاتة بعد أن حمت تنظيم 
القاعـدة وتحالفت معه يف مراحل 

مختلفة، ولكنها حال السـلفية 
الجهادية التـي ما فتئت تقتل 

أبناءهـا، وبهذا يكون الجوالين 
قد حقـق مطلب الروس بفصل 

املعارضـة املعتدلة عن املتطرفة ومل 
يبـَق أمام إدلب إال مصر املوصل.

سـيحصل هجوم عى إدلب، تريك 
رويس أو رويس فقط، وسنكون 
مع موعـد تهجر ومذبحة جديدة. 
سـيخرج علينا أناس كر يذكروننا 
باملؤامرة عى املسـلمني التي سعوا 

مبا يسـتطيعون أال نتفاداها. أمل 
يحـن األوان أن نتوقف عن احرتاف 
"التعبايـة بالحيط" يف ذات املكان 
يف كل مـرة؟ أليس من األجدى أن 

مثًا؟ الجدار  نغر 

احتراف
 "التعباية بالحيط"

مد وجزر على ضفاف الفرات
ماجد المحمد

ما إن أعلن الرئيس األمريي دونالد 
ترامب قراره بسحب قوات باده من 

شال رشقي سوريا، حتى ثارت زوبعة 
من التحليات والتأويات لفهم الدوافع 

وراء هذا القرار، فيا بدأ -من ناحية 
أخرى- طرح فرضيات ملا سيؤول إليه 
املشهد بعد مغادرة تلك القوات. فرغم 
وجود إرهاصات لهذا القرار من خال 
نوايا األمريكيني تسليم منبج لأتراك 

ومباحثاتهم الطويلة حول املدينة، 
أضف إليها ترصيحات سابقة غر مرة 

عى لسان ترامب عن احتال سحب 
القوات األمريكية من سوريا، رغم ذلك 

كان للقرار وقع أشبه بالصدمة عى 
مختلف الاعبني عى حد سواء.

انكشاف السوءات
اعتربت الوحدات الكردية هذا القرار 

مبثابة "الخيانة" نظرًا ملا كان يشكله 
الدعم األمريي لها من قوة وسند 

ودعم عسكري ولوجستي، سبب لها 
انتفاًخا يف طموحاتها وتطلعاتها، 

لدرجة املطالبة بالحكم الذايت والسعي 
لقضم إقليم كبر من الرتاب السوري 

واالستياء عى أراٍض ال تنتهي 
أبعادها قبل بلوغ شواطئ املتوسط. 
فقد أدت تغريدة ترامب إىل انكشاف 

سوءة هذه الكيانات التي انسلخت عن 
بيئتها االجتاعية وبعدها التاريخي 

وفضائها الجغرايف، وراحت تتمدد 
وتبسط نفوذها حتى عى املناطق التي 

تخلو من مكونها "القومي"؛ ومل تبِق 
طريًقا للرجعة، ظًنا منها أن الوقت 

أكر ما يكون مامئًا والفرصة سانحة 
لانقاب االجتاعي والسيايس 

وإقامة إقليم غرب كردستان، وذلك 
عى حساب الروابط التي جمعت 

مختلف املكونات االجتاعية عى مر 
التاريخ.

هذا االنكشاف املفاجئ دفع القوات 
الكردية للبحث مييًنا ويساًرا عن غطاء 

وكفيل جديد يعوض غياب األمريي، 
إذ ما ال شك فيه أنهم مل ينالوا 

الحظوة املطلوبة لدى األهايل يف 
املناطق التي سيطروا عليها، كا أنهم 
مل يقدموا النموذج املأمول الذي يحقق 

منط حكم مستدام ميلك مقومات 
ميكن البناء عليها لبلورة هيكلية دولة 
منطية، حيث تسيطر عى مروعهم 

وفكرهم وتهيمن عى نهجهم فكرة 
الشد نحو قوميتهم واالنحياز لها. هذه 
الفكرة املحكوم عليها بالفشل -حتًا- 

إذا ما أريد تطبيقها وإسقاطها عى 
قومية أخرى؛ وذلك ما تتحمل وزره 

األحزاب الكردية املؤدلجة التي تحاول 
إلحاق باقي مكونات األكراد، الذين هم 

أبناء هذا الوطن وجزء من كينونته 
وتنوعه، بركب نزعتهم القومية.

ال بديل "محلي الصنع"
يتضح جلًيا أن املجتمع يف مناطق 
رشق الفرات عاجز عن إنتاج كيان 
ميكن أن يأخذ زمام املبادرة ويقوم 

بإدارة تلك الجغرافيا من النواحي املدنية 
والعسكرية ويكون عى قدر تحدي 

املرحلة. حتى املكون العشائري -األبرز 
هنا- ال ميكن أن يؤدي دوًرا أكر من 

توفر حاضنة اجتاعية لبديل مرتقب 
مقبول. 

وال شك أن لهذا العجز أسبابه 
املوضوعية التي تحول دونه. فعى 
مدى نصف قرن تم تدجني الشعب 
بحكم قبضة قوامها الحديد والنار 

والسطوة األمنية التي تحاسب عى 
الفكرة قبل والدتها، وغدا املجتمع 

منزوع الدسم اإلبداعي، وفقد روح 
املبادرة بعدما سيطرت عى عقله 

الجمعي وال شعوره فكرة القائد الخالد. 
أضف إىل ذلك ما حدث من تشوهات 

فكرية وأيديولوجية وارتدادات وجدانية 
هزت املجتمع وعصفت بأفراده، ناهيك 

عن هجرة الفئات املؤثرة وتركهم 
الساحة لاعبني الوافدين، مكتفني 

مبراقبة ما يحدث عن بعد، آملني 

بعودة االستقرار يوًما ما. كا أنه 
ال يخفى أن املجتمع الدويل ال يبايل 
باستقرار سوريا عموًما وال املناطق 

التي ستغادرها أمريكا، فيا يبدو وكأن 
األطراف املنخرطة يف األزمة السورية 

تنتظر حًا ساويًا ينهي الرصاع 
ويوفر سبًا مامئة للخروج منه بعد 

أن تطورت أحداثه بطريقة درامية 
جعلت الوصول إىل الحلقة األخرة من 

هذا املسلسل أمرًا عسرًا. 

احتمال ضعيف
من جانبها ترى روسيا، بحسب وزير 

خارجيتها، رضورة عودة النظام 
لهذه املناطق وبسط سيطرته عليها 

مرة أخرى. وليس هذا مستغربًا، 
فروسيا تشكل الظهر األقوى للنظام، 
واستحواذه عى مساحات أكرب سيزيد 

من رأسالها املعنوي والعسكري 
وحتى االقتصادي، فكيف إذا كان 

ذلك عى حساب الرتاجع األمريي! 
ويبدو أن هذا االحتال ضعيف 

ألسباب منها أن القوة العددية لجيش 
النظام لن تكفيه لبسط السيطرة عى 

مساحات ال يستهان بها، وما حققه 
من "انتصارات" عى قوى املعارضة 

كان بفضل الدعم واملساندة من 
امليليشيات الشيعية التي حشدتها إيران 

لنرصته ونرصة مروعها، وبالتايل 
لن تسمح أمريكا وال تركيا بعبور 

هذه امليليشيات لتلك املناطق، هذا يف 
الوقت الذي يجري فيه الحديث عن 

استعداد السعودية إلعادة اإلعار الذي 
يستلزم عدم وجود إيران وتوابعها. وال 

يحتمل أن تزج روسيا بجيشها وتتدخل 
بشكل مبارش وهي التي فضلت دوًما 

السيطرة وإثبات الفعالية من الجو مع 
وجود محدود لجنودها يف امليادين 

الساخنة. 
يف مقابل كل هذا، سوف يعترب تنازل 

الكرد وانسحابهم لصالح النظام -أيًا ما 
كانت التسمية وصيغة التوافق بينها- 

رضا وقبواًل رسمًيا من جانبهم مبا 

كان عليه وضعهم قبل اندالع الثورة، 
وبالتايل تبدد مروعية الحلم الكردي، 

وذهاب "تضحيات" السنني املاضية 
أدراج الرياح. هذا مع التسليم بحقيقة 

حدوث تفاهات بني الطرفني ميكن 
وصفها بأنها موضعية وتكتيكية 

محدودة تفرضها عليها حسابات 
الربح والخسارة مرحلًيا. 

الحماس التركي والترحيب المحلي
تشر املعطيات السياسية والواقعية 
إىل احتالية دخول القوات الرتكية 

إىل تلك املناطق وهو ما تؤكده 
الحشود الرتكية املتزايدة لقواتها 
عى الحدود السورية، زيادة عى 

التعبئة السياسية والشعبية يف 
الداخل الرتيك بالدعوة للقضاء عى 

ما تعتربه تركيا منظات إرهابية 
تسعى إلقامة دويلة عى حدودها 

الجنوبية تزعزع أمنها واستقرارها. 
يعزز هذا االحتال تجارب التدخل 

الرتيك متمثًا بعمليتي درع الفرات 
وغصن الزيتون، اللتني مثلتا تجربة 

ميكن وصفها بالناجحة لقبولها 
واحتضانها اجتاعًيا، ومبا تم 

إنجازه وتحقيقه خدمًيا ومعيشًيا 
لسكان املنطقة. وال شك أن غالبية 

أهايل مناطق رشق الفرات يفضلون 
تعميم تجربة التدخل الرتيك 

وتوسيع نطاقها ريثا يتم الوصول 
إىل حل سيايس شامل، وتأسيس 

عقد اجتاعي جديد يعيد مللمة 
مكونات الباد والخروج بصيغة 

وطنية تكفل للجميع العيش بكرامة 
وتحقق لهم املساواة واملواطنة 

الحقة. 
أخرًا، يبدو أن هذا القرار املفصي 
الذي يتعلق بتلك البقعة الجغرافية 

من األرض السورية لن يحدث 
تغيرًا جوهريًا يف مسار األحداث، 

وستواصل خريطة توزع النفوذ 
انزياحاتها وتبدالتها عى املدى 

القريب عى األقل ورمبا املتوسط. 

مدرسة عمار واألبواب المحطمة

إبراهيم العلوش

مدرسة عار بن يارس التي تقع عند 
تقاطع شارع سيف الدولة، وشارع 
هشام بن عبد امللك يف الرقة، وفيا 

تبّقى منها يداوم الطاب، وصفوفها 
با أبواب يف هذا الصقيع القاتل، الذي 

يخنق السوريني يف بادهم، ويف بلدان 
اللجوء، كا ذكرت صحيفة عنب بلدي، 

نقًا عن أحد ناشطي الداخل وهو محمد 
عثان.

السؤال هو: من بدأ بقصف مدرسة 
عار التي درسنا فيها، وقضينا فرتة 

طفولتنا، وفتوتنا فيها؟
الجواب سهل، فطائرات النظام األسدي 

قصفت مدرستنا منذ العام 2013، 
وتصاعد القصف بعد طرد قوات النظام 

وأجهزته املخابراتية، وقوات الدفاع 
الوطني اإليراين منها يف آذار من ذلك 

العام.
يف األسبوع األول من آذار، أغارت 

الطائرات عى مكتبة املركز الثقايف 
بالرقة، والتي كانت تحتوي عى أكر 

من 50 ألف كتاب، واملركز الذي يقع 
عى بعد 500 مرت باتجاه الغرب من 

مدرستنا، التي نالها القصف قبل يوم أو 
يومني بحجة أن اإلرهابيني دنسوها، 

ذلك اليوم الذي شهد قصف املدينة 
كان يوًما قاسًيا عى قلوبنا، وعى 

قلوب أبناء مدينتنا، فالطائرات تقصف 
املدارس، واملكتبات، واملرافق العامة 

بجنون غر مسبوق، إذ كان القصف 
سابًقا عبارة عن مقطوعات من القصف 

املدفعي والهاون، واستطاع األهايل 
تدبر أمورهم تحت ذلك الظرف القايس، 
ولكن القصف الوحيش الذي بدأ بتدمر 

مدرسة عار بن يارس وغرها، كان يف 
ذلك اليوم األسود.

منذ أيام طفولتنا األوىل ويف الساعة 
الثانية عرة ظهرًا، من كل يوم 

تاريخه 25 من كل شهر، اعتدنا عى 
ساع صفارات اإلنذار متأ الدنيا رعًبا 

وضجيًجا، فقد كان الدفاع املدين يتدرب 
عى إطاق صفارات اإلنذار خشية 

أن يغزونا العدو اإلرسائيي الغاشم، 
ويسلب جزًءا جديًدا من جسد األمة 
العربية، العزيز عى قلب القيادتني 

القومية والقطرية، وخاصة قلب السيد 
الرئيس، وقلوب قادة جهاز األمن 

العسكري.
ورغم أن أصوات اإلنذار كانت مرعبة، 

ولكننا اعتدنا كأطفال عى الفخر 
بيقظة القيادة والجيش والسيد الرئيس، 
وحرصهم عى مدارسنا وبيوتنا وأهلنا، 
وصار ساح الجوي الذي يحلّق مفاخرًا 

بقدراته، موضوًعا مفضًا لكتابة 
اإلنشاء يف املدارس، ناهيك عن التاميذ 

الذين يضاعفون جهودهم يف الدراسة، 
من أجل أن ينضموا إىل صفوف قواتنا 

الباسلة، ونسور الجو امليامني، كا كان 
يعلن التلفزيون الرسمي يف كل صيف.

حتى جاء ذلك اليوم األسود من آذار، 
وبدأ القصف الجوي واملدفعي عى 
الرقة، والذي تسبب بتهجر كامل 

سكان املدينة، مع نازحيها اىل األرياف، 
والقرى، وإىل املدن، والدول املجاورة 

وغر املجاورة، ومعظم الناس مل يرجع 
حتى اليوم إىل الرقة، بعد ذلك القصف 

الذي دّمر صفوف مدرسة عار بن 
يارس، ودّمر البيوت، وقتل الناس أمام 
أهاليهم. لقد اكتشفنا حينها، وكنا قد 
بلغنا الخمسني، بأننا كنا مخدوعني، 

واألسلحة التي كنا نفتخر بها لحايتنا 
من األعداء، استعملها أبناء بادنا 

لتدمرنا ولتهجرنا، ومن ثم لوصمنا 
باإلرهاب، بعدما أطلقوا علينا كل 

شياطني األرض لتشويه صورتنا، وكل 
ذلك ألننا طالبنا بالحرية، وبالكف عن 

عبادة األب القائد وسالته!
طبًعا مل يتوقف استهداف مدرسة عار 

بن يارس من قبل النظام، عرب القصف 
من موقع الفرقة السابعة عرة شال 

املدينة، أو من اللواء 194 الذي كان يطلق 
صواريخ متوسطة املدى مستهدًفا 

حاية املدينة وأهلها من اإلرهابيني، وال 
بأس بالتضحية باملدينة، وبأهلها من 

أجل تطهر الباد!
واستكملت داعش مهمة تدمر مدرسة 

عار، ومنعت الدراسة فيها أسوة 
مبعظم مدارس الرقة، فالعلم هو سمة 

غربية، وحسب زعمهم ال يجوز تدنيس 

املسلمني بهذا الدنس العقي، واألفضل 
إبقاؤهم جهلة، وأبرياء وعى الفطرة 

السليمة كا خلقهم الله، وهكذا تم 
تجنيد األطفال والجهلة يف صفوف 

البغدادي، من أجل استكال مخططات 
التدمر ملدرسة عار، وللرقة، ولكل 

سوريا.
الدمار األخر والحاسم، الذي أصاب 

مدرسة عار والرقة، كان من طائرات 
التحالف الدويل، بالتعاون مع باعة 
اإلحداثيات، الذين يتسلون مبتابعة 

تدمر البيوت، كأنهم يتفرجون 
عى فيلم آكشن، أو لعبة تدمر 

إلكرتونية مثرة وجّذابة، والتي أدت 
إىل تدمر بيوتنا ومدينتنا، والحجة 

دامئًا موجودة وهي القضاء عى 
االرهاب، وال بأس من القضاء عى 
املدينة، فـ %80 من مباين وبيوت 

الرقة تم استكال تدمرها، وها هم 
من دمروها يستعدون لانسحاب مع 
مرتزقتهم دون أن يعيدوا حجًرا فوق 

حجر.
ومثلا ذكرت األنباء، فإن مدرسة 

عار بن يارس التي درسنا فيها، تم 
تدمر معظمها، متاًما مثلا تم تدمر 

معظم املدارس التي ارتادها القراء 
األعزاء، وحتًا الهدف واحد، وهو 

عبارة عن كومة من األكاذيب املرتبطة 
باإلرهاب.. وطبًعا من أجل أن تحيا 

األمة العربية، واألمة اإلسامية، وال 
أحد من أصحاب هذه األهداف املطّاطة 

يعبأ بنا وال مبدارسنا، وال بحالتنا، 
يف هذا الثلج، ويف هذا الصقيع الذي 

ينخر عظامنا.



نظام  املنترص.. يستقبل  بربود 
األسـد الحديث عن دفع بعض الدول 

العاقات معه،  العربية إلعادة 
كا استقبل سفاريت اإلمارات 

والبحرين، اللتني عادتا إىل دمشـق 
الرئيس  وقبلها طائرة  مؤخًرا، 
البشر،  السوداين، عمر حسن 
التي حطت يف العاصمة دومنا 

هدير.
الحضن  يعود  وبهدوء،  تدريجًيا 

مسديًا  األسد،  ليستقطب  العريب 
إليه دعًا سياسـًيا يرفد به تقدمه 
العسكري عى األرض يف سوريا، 

اقتصادية  آفاًقا  أمامه  ويفتح 
جديدة.

وبالتوازي مع تقارب بعض الدول 
العربية مع النظام السـوري، يكر 

الحديث عن عودة أسدية إىل 
الجامعـة العربية، من باب توافق 
عريب قد يتجاوز بعض األصوات 

السوري  املقعد  الرافضة، وميأ 
برئيس غاب مثانية أعوام، وحل 

خصومه بداًل عنه يف بعض 
األحيان.

عنب بلدي
ملف العدد 360 

األحد 13 كانون الثاني 2019

إعداد:
ضياء عودة 
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سفارات تعّبد طريق الجامعة العربية

هل يعود األسد 
إلى الحضن العربي
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ساشا العلو
باحث في مركز “عمران للدراسات االستراتيجية”

ببضعـة   2018 العـام  نهايـة  قبـل 
أيـام، ارتفـع العلم اإلمـارايت يف حي 
بـه  والتحـق  الدمشـقي،  أبـو رمانـة 
التـايل،  اليـوم  يف  البحرينـي  العلـم 
للبلديـن  دبلوماسـية  عـودة  ليعلنـا 
مـن  أيـام  بعـد  وذلـك  سـوريا،  إىل 
زيـارة قـام بهـا الرئيـس السـوداين 
بشـار  والتقـى خالهـا  إىل دمشـق، 

األسـد.
املتغـرات التي ختمت العـام املايض، 
إىل  الحـايل  العـام  مطلـع  تحولـت 
تكهنـات بعـودة مرتقبـة للنظـام إىل 
الجامعـة العربيـة، بدعـم مـن محور 
وبتأييـد  اإلمـارات"  "السـعودية- 
مـن الـدول العربيـة التـي تتبـع هـذا 

املحـور.

الباحث السـوري يف مركـز "عمران" 
ساشـا  االسـرتاتيجية،  للدراسـات 
العلو، يـرى أن اإلمـارات يف الواجهة 
تقـودان  الخلـف،  مـن  والسـعودية 
حملـة إلعـادة العاقـات العربيـة مع 
النظـام، مضيًفـا "منـذ عـام ونصف 
واضحـة  البلديـن  ترصيحـات  كانـت 
الدول  والرسـائل مبـارشة مـن هـذه 

وليـس  إيـران  مـع  مشـكلتها  أن 
النظـام، ومـا يؤكد ذلك زيـارات عي 
والسـعودية". اإلمـارات  إىل  مملـوك 

ويعتقـد العلـو، كـا أوضـح يف لقاء 
العـودة  "هـذه  أن  بلـدي،  عنـب  مـع 
سـتمهد أيًضـا لعـودة دول عربية غر 
فاعلـة، ولكنهـا ترتبط بـدول أخرى".

ومن وجهـة نظر العلو، فـإن "الرصاع 
الخليجـي- الخليجـي يـرضب الجامعة 
العربيـة، وكـون دول الجامعة تصطف 
خلـف محـوري الرصاع، فـإن عودة أي 
طـرف مـن طـريف املحورين سـتجلب 
مـن  بضغـط  أخـرى  دول  سـفارات 

املحور".
وبالتـايل، "هـذا سيسـتتبع محاوالت 
الجامعـة  إىل  النظـام  بعـودة  للدفـع 
العربيـة بهـدف إعطـاء رشعيـة لهـذا 
االنفتـاح واإليحاء بتفعيـل دور عريب 

املنطقـة". يف 
ويدعـم هـذا الـرأي اسـتطاع أجرتـه 
الرسـمي  بلـدي عـرب موقعهـا  عنـب 
وصفحتهـا عى "فيس بـوك"، طرحت 
عى قرائهـا من خاله السـؤال التايل: 
سـفارات  فتـح  ميهـد  هـل  "برأيـك.. 
عربيـة يف دمشـق لعودة سـوريا إىل 

العربيـة؟". الجامعـة 
%74 مـن املشـاركني يف االسـتطاع، 
والذيـن بلـغ عددهـم 330، صوتـوا بـ 
"نعـم"، بينـا اسـتبعد األمـر 26 من 

املشـاركني.
وعضـو  السـوري  املعـارض  لكـن 
“منصـة القاهـرة”، فـراس الخالـدي، 
لديـه وجهة نظـر مختلفـة، إذ يرى أن 
الوجـود اإليـراين يف سـوريا سـيعيق 
الـدول  جامعـة  إىل  النظـام  عـودة 
العربيـة، خصوًصـا أن الـدول العربية 

مـع  العاقـة  إعـادة  إىل  تتجـه  التـي 
عـى  األمـر  عللـت  السـوري  النظـام 
أنـه "خطـوات تشـجيعية يك تكـون 
دافًعـا للنظـام للخـروج مـن الحضـن 

اإليـراين".
ويضيـف الخالـدي، "حتـى مـن قـال 
ذلـك يدرك متاًمـا أن النظـام وبرتكيبته 
الحاليـة ينصـاع متاًمـا إليـران ولـكل 
سـوريا  يف  ومطامعهـا  إماءاتهـا 

واملنطقـة".

حّجة "الوجود اإليراني"
النظـام  رضـوخ  أن  الخالـدي  يـرى 
"جعلـه   2012 عـام  منـذ  إليـران 
تدريجًيـا يـرزح تحت الهيمنـة الكاملة 
للمـروع اإليـراين، كون إيـران دولة 
لها مروع توسـعي ال ميكـن متريره 
إال عـرب إثـارة الفنت وزعزعـة أمن دول 
الجـوار واإلقليـم وتصديـر اإلرهـاب".

لكـن الباحـث ساشـا العلـو لديـه رأي 
مختلـف، إذ ال يـرى يف الحديـث عـن 
مواجهـة الـدور اإليـراين بيـد عربيـة 
يف سـوريا سـوى "حّجـة"، معتربًا أن 
أسـبابًا أخـرى تربر التغـر يف مواقف 

بعـض الـدول العربيـة تجـاه النظام.
ويقـول العلـو لعنـب بلـدي، "ال ميكن 
فصـل هـذه االنعطافـة لبعـض الدول 
االنسـحاب  إعـان  عـن  العربيـة 
األمريـي من جهـة، وزيـادة الفاعلية 
الرتكيـة يف امللـف السـوري مـن جهة 
أخرى، سـواء عى املسـتوى السيايس 
أو العسـكري، والتـي تـؤرق اإلمـارات 

والسـعودية".
العامـان اللـذان تحـدث عنهـا العلو 
قلّصـا، وفـق وجهة نظـره، مـن زوايا 
الولـوج إىل امللـف السـوري، "إذ يـكاد 
االنفتـاح عـى األسـد يكـون الزاويـة 
الـدور  مواجهـة  بحجـة  األخـرة، 

الـرتيك واإليـراين، عـرب تفعيـل دور 
عـريب".

تـدرك  "باملقابـل  الباحـث،  ويضيـف 
هـذه الـدول ضمنًيـا أن فـك االرتبـاط 
بـني النظـام وإيران شـبه مسـتحيل، 
وتحديـًدا بوجـود بشـار األسـد، ولكن 
دول الخليـج تريـد اللعـب مـع النظام 
مـع  واللعـب  املحـاور،  رصاع  ضمـن 
الـروس يف املنطقة، بحكـم املتغرات 
عـى األرض واملتغـرات التـي طرأت 
عى امللـف السـوري عى املسـتويني 

والـدويل". اإلقليمـي 
واعتـرب أن "شـعار مواجهـة النفـوذ 
مطـاط  شـعار  إىل  تحـول  اإليـراين 
مّثـل  إذ  اإلرهـاب،  مبحاربـة  أشـبه 
هـذا الشـعار مدخـًا لانفتـاح عـى 
وتصفيـة  األسـد،  قبـل  إرسائيـل 
امللـف  قبـل  املنطقـة  يف  قضايـا 

السـوري".

مسؤولون سوريون معاقبون عربًيا

مقّدمات 
خليجية

ويدعـم هـذا الرأي اسـتطاع أجرته 
عنـب بلدي عـرب موقعها الرسـمي 
بـوك"،  "فيـس  عـى  وصفحتهـا 
طرحـت عـى قرائهـا مـن خالـه 
السـؤال التـايل "برأيـك.. هل ميهد 
فتـح سـفارات عربيـة يف دمشـق 
الجامعـة  إىل  سـوريا  لعـودة 

العربيـة؟".
 ٪74 من املشاركني يف االستطاع، 
 ،230 إىل  عددهـم  وصـل  والذيـن 
صوتـوا بــ "نعـم"، بـني اسـتبعد 

األمـر 26 مـن املشـاركني.

برأيك.. 
هل يمهد فتح سفارات عربية في دمشق 

لعودة سوريا إلى الجامعة العربية؟

74%

26%

مدير المخابرات 
العسكرية سابًقا

نائب رئيس هيئة 
األركان للشؤون 

األمنية سابًقا

رئيس جهاز 
المخابرات 

العسكرية في 
دمشق سابًقا

ترّفع مؤخًرا إلى 
رتبة لواء، قائد 

الفرقة العسكرية 
الرابعة، وعضو اللجنة 
المركزية لحزب البعث

مسؤول في
 أجهزة األمن

مسؤول في
أجهزة األمن

مدير إدارة 
المخابرات الجوية

رئيس قسم 
المخابرات 

العسكرية في
 دير الزور سابًقا

وزير الداخلية سابًقاوزير الدفاع سابًقا

اللواء 
اللواء رستم غزالة آصف شوكتعبد الفتاح قدسية

العميد 
اللواء جامع جامع اللواء جميل حسن محمد جابر أيمن جابر ماهر حافظ األسد 

العماد
 داوود عبد الله راجحة 

اللواء 
محمد إبراهيم الشعار 

أعمال الصيانة تحضيًرا الفتتاح السفارة اإلماراتية في دمشق )مجلة سوريا الرقمية(  
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غلر  عربيلة  مبلادرات  علن  بالحديلث 
رسلمية لتفعيلل مقعلد النظام السلوري 
طُرحلت  العربيلة،  اللدول  جامعلة  يف 
تسلاؤالت علدة علن آليلة علودة سلوريا 
يف ظل االنقسلام العريب حيلال العودة، 
الناظملة  الداخليلة  القوانلني  ظلل  ويف 
الجامعلة  يف  "املصريلة"  للقلرارات 

العربيلة.
مقعلد  تجميلد  قلرار  إىل  وبالرجلوع 
قلرار  اشلرط   ،2011 علام  سلوريا، 
التجميلد حينهلا جمللة ملن االلتزاملات 
ملن  تنفيذهلا  السلوري  النظلام  على 
أجلل إعادتله إىل أروقة الجامعلة، وعى 
رأسلها االلتزام ببنود "املبلادرة العربية" 
كافلة. )راجلع الصفحلة التاليلة لقلراءة 

البنلود كامللة(
فيلا تحلدث وزيلر الخارجيلة املرصي، 
سلامح شلكري، مؤخلرًا علن التزاملات 
ملن نلوع آخر، خرجلت من أيلدي العرب 
ونفذت إىل أيلدي الغلرب، مطالبًا النظام 
السلوري االلتلزام مبخرجلات مفاوضات 
رقلم  األملن  مجللس  وقلرار  "جنيلف" 

العودة. أجلل  "2254" ملن 

"جنيف" تهمين على القرار العربي
وزير الخارجية املرصي، سلامح شلكري، 
نظلره  ملع  صحفلي  مؤمتلر  يف  قلال 
املغلريب، نلارص بوريطة، الثاثلاء 8 من 
كانلون الثاين الحلايل، إن علودة النظام 
السلوري للجامعة مرهونلة بالتوصل إىل 
حلل سليايس ينضلوي ضملن مخرجات 
األملم  إرشاف  وتحلت  فقلط  "جنيلف" 
املتحلدة، ناسلًفا بذللك تحركات روسلية 
حلل  إىل  للتوصلل  وإيرانيلة  وتركيلة 
سليايس يف سلوريا تحلت ما يعلرف بل 

"أسلتانة" و"سلوتيش".
يعتلر قلرار مجلس األمن رقلم "2254" 
املرجعيلة األساسلية للمعارضة السلورية 
ملن أجلل التوصلل لحلل سليايس، وهو 
مكلون ملن "16" ملادة، وتنلص الفقرة 
سياسلية  عمليلة  دعلم  على  الرابعلة 
بقيلادة سلورية، تيرسهلا األملم املتحدة، 
وتقيم حكلًا ذا مصداقية يشلمل الجميع 

وال يقلوم على الطائفية.
ويعلرب كذلك علن دعمله النتخابات حرة 
ونزيهلة تُجرى عمًا بدسلتور جديد، يف 
غضلون 18 شلهرًا تحلت إرشاف األملم 

املتحدة.
أول  شلكري  سلامح  ترصيلح  ويعتلر 
التلي  الواضحلة  العربيلة  الترصيحلات 
تتحلدث علن رشوط عودة سلوريا خارج 
إطار "املبلادرة العربية"، وخلارج نطاق 
املواقف السياسلية العربية تجلاه النظام 

السوري.
باحلث  نعنلاع،  القلادر  عبلد  الدكتلور 
الشلأن  يف  مختلص  سلوري  سليايس 
العلريب، قلال يف حديث لعنلب بلدي إن 

ترصيحلات شلكري عبلارة علن "حفظ 
ملاء الوجله" يف حلال عجلزت الجامعة 
العربيلة علن اتخلاذ قلراٍر بشلأن عودة 

سلوريا إليهلا.
واعتلر نعناع أن إللزام النظام السلوري 
مبخرجلات "جنيلف" يلدل على وجود 
تحفلظ أمريليك بشلأن العلودة، خاصة 
أن واشلنطن تدعلم "جنيلف" وترفلض 
أي محادثلات تلدور خارجهلا، وأضاف، 
"يبلدو أن واشلنطن تهلدف إىل تأجيلل 
الجامعلة  إىل  سلوريا  علودة  موضلوع 
العربيلة قليًا، إىل حني إحداث تسلويات 
سلامح  ترصيحلات  تلأيت  للذا  أشلمل، 

شلكري إليجلاد مخلارج الحقلة".
كلا أشلار الباحلث يف الشلأن القانوين 

العلريب إىل وجلود قلرار ضمنلي للدى 
معظلم اللدول العربية بدعم علودة النظام 
تسلعى  لكنهلا  الجامعلة،  إىل  السلوري 
للبحلث علن دور علريب إلطلاق مسلار 
سليايس يف سلوريا، يف ظل نظام األسد، 
وفًقلا للمرجعيلات الدوليلة ومبا يتناسلب 

ملع تطلعلات األنظملة العربية.

ماذا عن قوانين الجامعة العربية؟
الداخليلة  بالقوانلني  يتعللق  فيلا  أملا 
تفعيلل  أو  تجميلد  لقلرارات  الناظملة 
عضويلة أي دوللة يف الجامعلة العربية، 
فيشلر ميثلاق الجامعلة إىل أن قلرارات 
موافقلة  تتطللب  كهلذه  "مصريلة" 
وإجلاع كل اللدول األعضلاء على ذلك.

وجلاء يف نلص امللادة "7" ملن امليثلاق 
أن "ملا يقلرره املجللس باإلجلاع يكون 
يف  املشلركة  اللدول  لجميلع  ملزًملا 
الجامعلة، وما يقلرره املجللس باألكرية 

يكلون ملزًملا مللن يقبلله فقلط".
يف حلني تشلر امللادة "18" إىل أن "أي 
امليثلاق  هلذا  بواجبلات  تقلوم  ال  دوللة 
بقلرار  وذللك  الجامعلة،  علن  منفصللة 
يصلدر بإجاع اللدول عدا الدولة املشلار 
إليهلا" )أي التلي ال تقلوم بواجباتهلا(، 
ومبوجلب هذه امللادة تم تجميلد عضوية 

سلوريا يف الجامعلة العربيلة.
وبحسلب الباحلث عبلد القلادر نعنلاع، 
فلإن الشلكل القانلوين مليثلاق الجامعلة 

العربيلة، يشلرط الحصول على موافقة 
عضويلة  لتفعيلل  العربيلة  اللدول  كل 
سلوريا يف الجامعلة، كلون هلذا الشلأن 
يخص الجامعلة ككل وليس شلأنًا يتعلق 
امللادة  أن  أي  حلدة،  على  دوللة  بلكل 
"18" هي األنسلب هنلا ملقاربلة الوضع 

القانلوين، على حلد تعبلره.
"سوريا فصلت من دون إجاع وميكن 

اتخاذ قرار عودتها من دون إجاع أيًضا"
الجامعلة  ملن  سلوريا  فصلل  أن  ومبلا 
كل  إجلاع  على  يحصلل  مل  العربيلة 
اللدول األعضلاء، إذ اعرضت عليله لبنان 
واليملن آنلذاك ودخلل حيلز التنفيذ وفق 
التوازنلات السياسلية يف الجامعلة، يرى 
قلرار  اتخلاذ  املمكلن  ملن  أنله  نعنلاع 
ومبوجلب  أيًضلا  إجلاع  دون  العلودة 

ذاتهلا. التوازنلات 
ليلس  الجامعلة  ميثلاق  أن  إىل  وأشلار 
مضبوطًلا قانونيًا بشلكل واضلح، بل هو 
نص ميكلن تأويلله وفلق االتجلاه العام 
داخلل الجامعلة، ولدينلا سلوابق مهمة، 
العربيلة  اللدول  جامعلة  قلرار  أهمهلا 
العسلكرية  العمليلات  على  باملوافقلة 
الكويلت  لدخلول  الدوليلة  األمريكيلة- 
ومهاجملة العراق عاملي 1991-1990، 
رغلم اعلراض دول وامتنلاع أخلرى عن 

التصويلت.

حين تطغى السياسة على الميثاق
بغلض الطلرف علن القوانلني "الهشلة" 
املعملول بهلا يف الجامعلة العربيلة، يرى 
الدكتلور عبلد القلادر نعنلاع أن املواقلف 
حلال  يف  العربيلة،  لللدول  السياسلية 
تشلابهت، قلد تطغى عى ميثلاق الجامعة 

العربيلة وأي قلرار يتخلذ يف أروقتهلا.
معظلم  تبنلت  حلال  يف  أنله  وأوضلح 
فرديًلا  سياسليًا  قلراًرا  العربيلة  اللدول 
العربيلة،  الجامعلة  إىل  بعلودة سلوريا 
خاصلة دواًل رئيسلية يف الجامعلة مثلل 
السلعودية وملرص، فإنله وفلق سلوابق 
وآليلات عملل الجامعة، للن تتطلب عودة 
سلوريا سلوى قرار ملن قملة تونس هذا 
العلام، بحيث ميكن لألسلد املشلاركة يف 

نعناع. املقبللة، بحسلب  القملة 
إذ إن العمليلة السلابقة قلد تتلم بغلض 
النظلر علن أي اعراضلات قلد تُسلِقط 
علن  النظلر  بغلض  أي  اإلجلاع،  رشط 
اعلراض قطلر الحلايل، مقابلل موافقة 
السلعودية وملرص ودول أخلرى "تدفع 
إلعلادة النظلام"، وبينها لبنلان والعراق 
والجزائر وفلسلطني والسلودان واألردن.

موافقلة  على  القلرار  يحصلل  وهنلا 
مجللس الجامعلة العربيلة، ثلم يخضلع 
للتصويلت العلام، ويتم متريلره يف حال 
حصلل عى اإلجلاع، ذلك اإلجلاع الذي 
لسلوابق  وفًقلا  عنله،  التغلايض  ميكلن 

حصللت يف تاريلخ قلرارات الجامعلة.

محمد العبد اهلل
المدير التنفيذي للمركز السوري للعدالة 

والمساءلة

رغـم تعامـل النظام السـوري بـربود مع 
الحديث عـن عودة متوقعـة إىل الجامعة 
العربيـة أو مـع إعـادة العاقـات مع دول 
عربيـة، إال أن مصالـح وفوائـد قـد تعود 
عليـه، فهـو معنـي ومسـتفيد ويعتـرب 
العـودة إىل الجامعة نوًعا مـن االنتصار، 
ولكنـه يبقـي نفسـه بعيـًدا عـن أجـواء 
الضغط واملطالبة بالعودة، يك ال تسـجل 
هزميـة دبلوماسـية وسياسـية للنظـام 

يف حـال مل ينجـح بالعـودة.
ويف حـال عودته فسـيؤطر ذلك بانتصار 
هـي  وهـذه  وكبـر،  واضـح  سـيايس 
اسـرتاتيجية وعقليـة النظام ذاتهـا، بأن 
سـوريا انتـرصت والعـرب عـادوا إليهـا 
صاغريـن وطلبوا من دمشـق العودة إىل 
الجامعـة العربيـة، وهـي نفـس عقليـة 
والتـي  األخـرى  امللفـات  بـكل  النظـام 

تقـي بعـدم تقديـم تنـازالت مطلًقـا.
ومـن أهـداف هـذه االسـرتاتيجية وضع 
نقـاط بـأن املوقـف الرسـمي السـوري 
كان األدق، وأن األنظمـة التي تعاملت مع 
النظام السـوري بهذه الطريقـة هي التي 
كانـت مخطئـة. وبذلـك يسـجل انتصاًرا 
مـن  والثـورة  السـوري  الشـعب  عـى 
ناحيـة، وعى األنظمـة العربيـة األخرى 
التـي ناهضـت النظـام السـوري، وعى 

رأسـها دول الخليـج.
مـن ناحيـة ثانيـة، هنـاك فوائـد مؤكدة 
للجانبـني، ففـي الجامعـة العربية توجد 
أنظمة عربيـة لديها رغبة بعـودة النظام 
السـوري، فمـن السـودان التـي تشـهد 
مظاهـرات يف وجـه عمـر البشـر، إىل 
املناكفـات الخليجية بني قطـر واإلمارات 
والسـعودية ودور هـذه الـدول يف الحرب 
تصفيـة  قضيـة  جانـب  إىل  اليمنيـة، 
الصحفـي السـعودي جـال خاشـقجي 
سـلان،  بـن  محمـد  العهـد  ويل  ودور 
وانتهـاكات حقـوق اإلنسـان لـدى نظام 
السـييس. تدفع هـذه امللفات بالـدول إىل 
رفـض أي محـارصة أو مقاطعـة عربيـة 
حقـوق  انتهـاكات  بسـبب  مـا  لدولـة 
اإلنسـان أو االنتهاكات بحـق الصحفيني 
أو اإلخفـاء القرسي للمعتقلني، أو العنف.

لذلـك هنـاك مصلحـة متبادلـة، النظـام 
يعـود بشـكل منتـرص ويحـاول فـرض 
بينـا  الدبلوماسـية،  العاقـات  بعـض 
العربيـة  السـفارات  إعـادة فتـح  متهـد 
يف سـوريا بشـكل أسـايس أمـام الدول 
وكـرس  الخـط  هـذا  لتجـاوز  الغربيـة 
العزلـة والحصـار، وبـدء العـودة الغربية 
وسـفارات  وبعثـات  كدبلوماسـيني 

النظـام. للتواصـل مـع 
املنظـات  أنشـطة  مـن  أسـايس  شـق 
يرتكـز  أن  يجـب  والحقوقيـة،  املدنيـة 
عى منـع إعـادة العاقـات مثلـا كانت 
سـابًقا، ويف حال تم االلتـاس بأن هذه 
العاقـات عائـدة شـئنا أم أبينـا، فيجـب 
عـى األقـل أن تكـون مروطـة وتؤخذ 
فيهـا مصالـح الضحايا السـوريني بعني 
االعتبـار، كأن يكـون هنـاك انفـراج يف 
رشوط  توضـع  وأن  املعتقلـني،  قضيـة 
إعـادة إعار املناطـق املدمرة، واسـتعادة 
املمتلـكات ألصحابهـا، خاصـة املناطـق 
التـي تسـيطر عليهـا الحكومـة، ومتهد 
لبيعهـا بشـكل غـر عـادل وال يشـمل 

سـكان املنطقـة األصليـني

سوريا فصلت من دون 
إجماع ويمكن اتخاذ قرار 

عودتها من دون إجماع 
أيًضا

آلية تفعيل العضوية في الجامعة.. 

شروط عربية "هشة"
مرهونة بإجماٍع و"جنيف"

تعامل سوري بارد
 يخفي وراءه
 نصًرا مزدوًجا 

رئيس وحدة 
المخابرات العامة 
في دمشق سابًقا

مدير األمن 
السياسي في

درعا سابًقا

رئيس األمن 
الرئاسي

مسؤول في أجهزة محافظ درعا سابًقا
األمن

مسؤول في أجهزة 
األمن سابًقا

رجل أعمالرئيس األمن الوطني

رامي مخلوف علي مملوك فواز جميل األسد منذر جميل األسد فيصل أحمد كلثوم ذو الهمة شاليش عاطف نجيب العقيد حافظ مخلوف 

خسارة سياسية للمعارضة
دعمت اإلمـارات العربيـة املتحدة، وهي 
عـراب تفعيـل العاقـات العربيـة مـع 
النظـام السـوري، املعارضـة السـورية 
سياسـًيا يف السـابق، لكن هـذا الدعم، 
من وجهـة نظـر الباحث ساشـا العلو، 
"سـيتم حرفـه باتجـاه النظـام، األمـر 
الـذي قـد يسـتتبع حـرف الدعـم املايل 
باتجـاه مشـاريع إعـادة اإلعـار التي 
محاولـة  مقابـل  النظـام،  لهـا  يـروج 
الجامعـة  إىل  للعـودة  النظـام  دفـع 
العربيـة، ومحاولـة تعويم األسـد عى 

املسـتوى العـريب".
ويضيـف، "هـذا واحـد مـن الهوامـش 
ينظـر  إذ  األسـد،  عليهـا  يلعـب  التـي 
األسـد إىل أعـداء األمس أصدقـاء اليوم 
مـن ناحيـة مصلحيـة بحتـة. والروس 
مرتاحـون لكـرس العزلـة عـن النظام، 

ويدفعـون باألمـر".
ويربـط العلـو بـني التقـدم العسـكري 
العـريب  التقـارب  وقبولـه  للنظـام 
العسـكرة،  ملـف  "بعـد طـي  فيقـول، 
النظـام يحتاج إىل رئة سياسـية تكرس 
عزلتـه اإلقليميـة ورئـة اقتصادية عى 
التـي  والعـروض  الداخـي،  املسـتوى 
تنهـال عليـه مـن دول الخليـج عروض 
بعـد  يحصـد  مل  أنـه  خاصـة  مغريـة، 
حصيلـة تقدمه العسـكري سياسـًيا". 
االنفتـاح  هـذا  أن  "ناهيـك  ويتابـع، 
املفاوضـات  جـوالت  عـى  سـينعكس 
بـني النظـام واملعارضـة وعى رأسـها 
سـتذهب  إذ  الدسـتورية،  اللجنـة 
املعارضـة إىل املفاوضـات دون غطـاء 
عـريب، األمر الـذي سـيضعف موقفها 
الروسـية،  النظـر  وجهـة  ويدعـم 

جنيـف(". )أسـتنة  يف  ويسـهم 
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الخاصلة  واملعطيلات  الظلروف  انقلبلت 
باملللف السلوري رأًسلا على عقلب بعلد 
مثاين سلنوات ملن اندالع الثلورة، وتبدلت 
معهلا اللرؤى واملواقلف السياسلية للدول 
التي انخرطلت بالتطورات سلواء األجنبية 
أو العربيلة، فبيانلات القللق والعقوبلات 
النظلام  ضلد  أصدرتهلا  التلي  والتنديلد 
السلوري على خلفيلة قمعله للمظاهرات 
السللمية وقتلل املدنيلني ال تشلاهد حاليًا، 
وحلل بداًل عنهلا خطوات تنلدرج يف إطار 
إعلادة التطبيع و"نسليان" ما تلم اتخاذه 

يف السلابق.
قاملت  التلي  الخطلوات  إطلار  ويف 
كاإلملارات  العربيلة  اللدول  بعلض  بهلا 
والبحريلن بإعلادة العاقات الدبلوماسلية 
ملع النظام السلوري، والحديلث عن عودة 
قريبلة للجامعلة العربية مبوجلب دعوات 
اسلتعراض  ملن  بلد  ال  دول،  علدة  ملن 
سلوريا،  بخصلوص  الجامعلة  محطلات 
واملسلار الزمنلي للمواقلف التلي اتخذتها 

منلذ علام 2011 حتلى اليلوم. 
عمللت عنلب بللدي على رصلد للبيانات 
"الجامعلة"  أصدرتهلا  التلي  والقلرارات 
 2011 منلذ  السلوري  املللف  بخصلوص 
حتلى 2016، والتلي تدرجلت ملن القللق 
إىل اإلدانلة وإصلدار العقوبلات، وملن ثم 
املبلادرة العربيلة املؤلفلة ملن 13 بنلًدا، 
إىل  وصلواًل  دمشلق  إىل  حملتهلا  التلي 
املواقلف "غلر الحازملة"، والتلي تغرت 
والوضلع  األرض  الخريطلة على  بتغلر 

السليايس العلام.
يف 27 ملن آب 2017 أصدرت "الجامعة" 
التطلورات يف سلوريا  بيلان بشلأن  أول 
تحلت رقلم "148" صلادر عن مجلسلها 
على املسلتوى اللوزاري يف دورتله غلر 
االعتياديلة يف العاصملة القاهلرة، أعربت 
فيه علن "قلقهلا وانزعاجها" ما تشلهده 
السلاحة السلورية ملن تطلورات أدت إىل 

مدنيني. مقتلل 
البيلان  يف  الجامعلة  مجللس  وشلدد 
على "رضورة وضلع حلد إلراقلة الدماء 
األوان  فلوات  قبلل  العقلل  وتحكيلم 
واحلرام حق الشلعب السلوري وتطلعاته 

نحلو اإلصاحلات السياسلية واالقتصادية 
لغلة  أعطلى  خطلاب  يف  واالجتاعيلة"، 
اسلتمر  حلال  يف  للتصعيلد  متهيديلة 
بحلق  باالنتهلاكات  السلوري  النظلام 

السلوري. الشلعب 

مبادرة من 13 بنًدا
لنظلام  املناهضلة  املظاهلرات  اسلتمرت 
واسلتهداف  قتلل  يتوقلف  ومل  األسلد 
املتظاهريلن علدا علن االعتقلاالت وطلرق 
التعذيلب على يلد األفلرع األمنيلة التلي 
بلدأ ظهورهلا عى املشلهد بشلكل يومي، 
لتصعلد "الجامعلة" خطابهلا وتصدر ما 

يعلرف بلل "املبلادرة العربيلة".
تضمنلت املبلادرة 13 بنلًدا حملهلا األمني 
العلام للجامعلة حينها، نبيلل العريب، إىل 
العاصمة دمشلق، أبرز ما جلاء فيها دعوة 
"الحكوملة السلورية" لوقلف العنف ضد 
املدنيلني، وتعويض املترضريلن وجر كل 
أشلكال اللرضر، إىل جانب إطلاق رساح 
املعتقللني السياسليني أو املعتقللني بتهلم 

االحتجاجات. املشلاركة يف 
وطالبلت املبلادرة النظلام بفصلل الجيش 
عن الحياة السياسلية واملدنيلة وأن يتحول 
واإلصلاح،  التحلول  لعمليلة  حلاٍم  إىل 
إضافًة إىل تشلكيل حكومة وحلدة وطنية 
انتقاليلة برئاسلة رئيلس حكوملة يكلون 
املنخرطلة  املعارضلة  قلوى  ملن  مقبلواًل 
يف الحلوار، وملن مهلام الحكوملة إجراء 
مفتوحلة  تكلون  دميقراطيلة  انتخابلات 

االنتخابلات. ملراقبلي 
مل تناسلب البنلود التي قدمتهلا "الجامعة 
العربيلة" النظام السلوري، رغلم موافقته 
شلكليًا عليهلا، فأعلال العنلف مل تتوقف 
ضلد  األمنيلة  حماتله  ملن  وصّعلد 
املتظاهريلن يف جميلع املناطق السلورية، 
وريلف  درعلا  محافظتلي  يف  وخاصلة 

دمشلق.
عقلدت  االلتلزام  علدم  خلفيلة  وعلى 
"الجامعلة" علدة جلسلات عى املسلتوى 
الوزاري، يف شلهري أيلول وترشين األول 
2011، أصلدرت فيهلا قلرارات أكدت عى 
رضورة وقلف العنلف ملن قبلل النظلام 

السلوري، وشلكلت لجنة وزاريلة مهمتها 
النظلام  ملن  شلخصيات  ملع  التواصلل 
السلوري لوقلف العنلف ورفلض املظاهر 

العسلكرية يف امللدن.
يلوم 12 ملن ترشيلن الثلاين 2011 كان 
نقطلة تحلول كبلرة بخصلوص موقلف 
إذ  السلوري،  النظلام  ملن  "الجامعلة" 
وفلود  مشلاركة  تعليلق  على  أقدملت 
اجتاعاتهلا  يف  السلورية  الحكوملة 
وجميلع املنظات واألجهلزة التابعلة لها.

وجلاء يف قلرار التعليلق توقيلع عقوبات 
الحكوملة  ضلد  وسياسلية  اقتصاديلة 
السلورية، ودعوة جميع أطيلاف املعارضة 
لاجتلاع يف مقلر الجامعلة لاتفاق عى 

رؤيلة موحلدة للمرحللة االنتقالية.
وتحلدد العقوبلات التلي تلم إقرارهلا يف 
27 ملن ترشيلن الثاين 2011 مبنع سلفر 
السوريني  الشلخصيات واملسلؤولني  كبار 
إىل اللدول العربيلة ووقلف التعاملل ملع 
البنك املركلزي، ووقف التبلادالت التجارية 
ملع الحكومة السلورية وتجميلد األرصدة 
املاليلة للنظلام، إىل جانلب تجميلد إقامة 
مشلاريع على األرايض السلورية من قبل 

العربية. اللدول 

مطالبة بالتنحي.. تصدير المعارضة
على ملدار خمسلة أشلهر ملن إصلدار 
العقوبات ودعلوة املعارضة السلورية إىل 
الجامعلة العربيلة مل تتوقلف االجتاعات 
على املسلتوى اللوزاري، وطالبلت فيهلا 
الجامعلة بوقلف العنف والقتلل من جانب 
النظلام السلوري، وااللتزام ببنلود املبادرة 
العربية التلي تم طرحهلا، إضافة إىل فتح 
ترعلات للشلعب السلوري ووضلع آليلة 

املسلاعدة. لتقديم  عربيلة 
يف حزيلران 2012 عقد مجللس الجامعة 
على املسلتوى اللوزاري اجتاًعلا خلرج 
إدانلة  أبرزهلا  كان  قلرارات  بعلدة  فيله 
مجلزرة الحوللة التلي قاملت بهلا قلوات 
للقيلام  األملن  مجللس  ودعلا  األسلد، 
بواجباتله بحايلة املدنيلني، وإىل جانلب 
ذلك قلرر املجللس الطلب ملن إدارة القمر 
الصناعلي "عربسلات" والرشكلة املرصية 

لوقلف  يللزم  ملا  اتخلاذ  "نايلسلات" 
الرسلمية وغلر  السلورية  القنلوات  بلث 

الرسلمية.
بهلا  اسلتمر  التلي  املتابعلات  وضملن 
مجللس الجامعلة أصلدر قلراًرا يف متوز 
2012 طاللب فيله بشلار األسلد بالتنحي 
للل "حقلن دملاء السلوريني"، ودعلا إىل 
تشلكيل حكومة سلورية انتقالية بالتوافق 
املعارضلة داخلل وخلارج  وتضلم قلوى 
األملر  وسللطة  الحلر  والجيلش  سلوريا 

الوطنيلة. الواقلع 
عقب ذللك زاد مجللس الجامعة ملن لغته 
التصعيديلة ضلد النظام السلوري، واتجه 
إىل طلرح مصطلحلات متوافقلة مع رؤية 
الشلعب السلوري يف التغير اللذي نادى 
بله أواًل كلل "الشلبيحة" كوصلف أُطللق 

على مقاتليل النظام السلوري.
ويف أواخلر علام 2012 رحلب بتشلكيل 
"االئتلاف السلوري" املعلارض، وشلكر 
دوللة قطر عى اللدور الذي لعبتله حينها 
بتشلكيله ليكلون "جامًعلا للكل أطيلاف 
الشلعب السلوري"، واعتر أن "االئتاف" 
للشلعب  والوحيلد  الرشعلي  املمثلل  هلو 
السلوري ووجله له دعلوة لتشلكيل هيئة 
تنفيذية لشلغل مقعد سلوريا يف الجامعة 
إىل  تفلي  انتخابلات  إجلراء  حلني  إىل 

. مة حكو
وبقلي مقعلد سلوريا خاليًلا منلذ 2011 
بعلد تجميلد عضويلة دمشلق، باسلتثناء 
آذار  بالدوحلة يف  انعقلدت  التلي  القملة 
2013، إذ جللس رئيس االئتلاف الوطني 

لقلوى املعارضلة السلورية آنلذاك، معلاذ 
الخطيلب، على املقعلد، وألقى كلملة أمام 
القلادة ورؤسلاء وفلود اللدول العربيلة، 
ورُفلع علم "الثلورة" ذو النجلات الثاث 

للمؤمتر. الرئيسلية  القاعلة  داخلل 

إدانة مجزرة الكيماوي في الغوطة 
خلال عملية الرصلد التي خصلت قرارات 
تدرجلت  أنهلا  نلرى  العربيلة  الجامعلة 
بالتصعيلد واللذي وصل إىل علام 2013 
بإدانلة مجلزرة الكيلاوي التلي أوقعتها 

قلوات األسلد يف الغوطلة الرشقيلة.
ويف اجتلاع ملجلس الجامعلة، آب 2013، 
اسلتنكر املجلزرة التلي قاملت بهلا قوات 
األسلد باألسللحة املحرملة دوليًلا، وحّملل 

الكامللة  املسلؤولية  السلوري  النظلام 
عنهلا، وطاللب بتقديلم كل املتورطني إىل 

املحاكلات الدوليلة.
العربيلة  الجامعلة  مجللس  اتجله  كلا 
وحتلى   2013 للل  األخلرة  األشلهر  يف 
2014 إىل إصلدار قلرارات داعملة  علام 
ملسلار جنيلف التفلاويض اللذي دخللت 
فيله املعارضلة السلورية، واللذي يقي 
ذات  انتقاليلة  حكلم  هيئلة  بإنشلاء 

كامللة. تنفيذيلة  صاحيلات 

تحّول بعد 2015 
السلوري  املللف  دخلل   2015 علام  يف 
نقطة تحلول بالتدخل اللرويس إىل جانب 
النظلام السلوري يف عملياتله العسلكرية 
ضلد فصائل املعارضلة من جهلة وتنظيم 

"الدوللة اإلسلامية" ملن جهلة أخرى.
ويف أول رد رسلمي ملن الجامعلة العربية 
على الرضبلات الجويلة الروسلية داخلل 
سلوريا، قلال نائلب األمني العام، السلفر 
التحلرك  أن  أعتقلد  "ال  بلن حليل  أحملد 
العسلكري األجنبي يف سلوريا سلواء كان 
روسليا أو غربيًلا كفيلل بحسلم مصلر 
الحلرب الدائلرة رحاهلا هنلاك، والقضلاء 
فيهلا  مبلا  اإلرهابيلة  التنظيلات  على 

تنظيلم داعلش".
وأضلاف لوسلائل إعلام مرصيلة، بينهلا 
"اليلوم السلابع"، "ينبغلي العملل على 
واإلقليميلة  العربيلة  الجهلود  تضافلر 
املتصارعلني  الفرقلاء  لدفلع  والدوليلة 
يف سلوريا حكوملة ومعارضلة مسللحة 
إليجلاد حلل سليايس لألزملة السلورية، 
ملن  املهلم  العلريب  البللد  هلذا  وإنقلاذ 
االنهيلار والتقسليم والفلوىض الهدامة".

مل تتخلذ "الجامعلة" موقًفلا حازًملا ملن 
اسلتهدف  واللذي  اللرويس،  القصلف 
الغوطلة  يف  سلواء  السلكنية،  األحيلاء 
الرشقيلة أو إدللب واملنطقلة الجنوبية من 
سلوريا، واقتلرصت قراراتهلا على اإلدانة 
واالسلتنكار، والدعلوة إىل "املحافظة عى 

اللدم السلوري".
وخلرج مجللس الجامعلة بعلدة قلرارات 
يف قملة موريتانيلا، متلوز 2016، أكدت 
على  سلوريا  "سليادة  على  باملجملل 
الجلوالن ومطللب الحكومة السلورية يف 

اسلتعادته".
حينهلا،  قلراره،  بحسلب  املجللس  وأكلد 
على "احلرام تطلعات الشلعب السلوري، 
السلتئناف  الدوليلة  بالجهلود  والرحيلب 
السلوري  النظلام  بلني  املفاوضلات 
واملعارضلة، الهادفة إىل تشلكيل هيئة حكم 

انتقاليلة".
وأدخلل يف قراراته أيًضلا التنديد بالعمليات 
العسلكرية التي يقوم بها النظام السلوري، 
والتلي تقلوم بهلا "املجموعلات اإلرهابية" 
النلرصة  وجبهلة  داعلش  "تنظيلم  بينهلا 

بالقاعدة". املرتبطلة 
العاصملة  يف  عقلدت  التلي  القملة  ويف 
أغللب  رفضلت  نواكشلوط  املوريتانيلة 
املعارضلة  تشلغل  أن  العربيلة  اللدول 
وحلدث  فيهلا،  سلوريا  مقعلد  السلورية 

آنلذاك املقعلد  إزاء  اآلراء  يف  تبايلن 

عى مدار خمسة أشهر من 
العقوبات ودعوة  إصدار 

السورية إىل  املعارضة 
تتوقف  العربية مل  الجامعة 

املستوى  االجتاعات عى 
فيها  الوزاري، وطالبت 

والقتل  العنف  بوقف  الجامعة 
النظام السوري،  من جانب 

املبادرة  ببنود  وااللتزام 
تم طرحها،  التي  العربية 
إضافة إىل فتح تربعات 

آلية  السوري ووضع  للشعب 
املساعدة. لتقديم  عربية 

رئيس النظام السوري يستقبل الرئيس السوداني عمر البشير في دمشق- 16 كانون األول 2018 )رئاسة الجمهورية(

قلق.. إدانة.. عقوبات.. ومبادرة 

محطات الجامعة العربية حول سوريا

مواقف اتخذتها الجامعة من النظام

تعليق عضوية 
سوريا في

 الجامعة العربية

شباط 2017تموز 2016تشرين األول 2015أيار 2014آب 2013آذار 2013تموز 272012 تشرين الثاني 122011 تشرين الثاني 2011

عقوبات عربية 
على الحكومة 

السورية

مطالبة
 بشار األسد

 بالتنحي لحقن 
الدماء

الرئيس األسبق 
لالئتالف السوري 

المعارض يمأل 
مقعد سوريا في 

قمة الدوحة

الجامعة العربية 
تدين القصف 

باألسلحة 
الكيماوية

 على الغوطة 
الشرقية

الجامعة العربية 
تتهم مجلس 

األمن بعدم
 العمل لوقف 

الحرب في سوريا

الجامعة العربية 
تنتقد التدخل 
الروسي في

 سوريا

تحول خطاب 
الجامعة العربية
 إلى المطالبة 

باستعادة 
الجوالن

الجامعة العربية 
ترفض مقترًحا 
روسًيا إلعادة 

سوريا إليها
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بعد انحسلار املعارك العسلكرية يف سوريا، 
يف  باللرشوع  الروسلية  اللرشكات  بلدأت 
تنفيذ العقلود واالتفاقات االسلتثارية التي 
وقعتهلا ملع حكوملة النظلام وخاصة يف 
مجلال التنقيب علن الغاز والنفلط يف املياه 

اإلقليمية السلورية بالبحر املتوسلط.
وشلهدت األشلهر املاضيلة ترصيحلات من 
قبل روسليا والنظلام عن البلدء يف التنقيب 
علن الغلاز، وكان أول إعلان رسلمي، يف 6 
من متلوز العلام امللايض، ملن قبلل وزارة 
الطاقلة الروسلية التي أوضحلت أن رشكات 
"زاروبيلج نفلط" و"زاروبيلج جيولوجيا" 
و"أس يت غله انجينرينلغ" و"تيخنوبروم 
أكسلبورت" بلارشت بتنفيذ أعلال التنقيب 
الجيولوجي الستكشلاف ملوارد الطاقة يف 

اللر والبحر بسلوريا.
وقلال وزيلر النفلط واللروة املعدنية يف 
حكوملة النظام، عيل غانلم، يف 2 ترشين 
الثلاين امللايض، إن سلوريا سلتبدأ مطلع 
وتنقيلب  استكشلاف  بعمليلات   2019
علن النفط والغلاز بلرًا وبحلرًا، ووضعت 
“رؤية طويلة األجل ومسلتهدفة لسلنوات 
العلام 2033 ضملن  إىل  طويللة تصلل 
واالستكشلاف  والحفلر  اإلنتلاج  خطلة 
سلواء  املأموللة  املناطلق  إىل  والدخلول 
الرية أو البحرية"، بحسلب ملا نقلت عنه 
منصلات مجلس اللوزراء يف سلوريا عر 

مواقلع التواصلل االجتاعلي.
ملن جهتله أعللن رئيلس جزيلرة القلرم 
الروسلية(،  للسليطرة  )الخاضعلة 

ملن   31 يف  أكسلينوف،  سلرغي 
إرسلال  إمكانيلة  امللايض،  األول  كانلون 
منصلات الحفلر البحريلة التابعلة لرشكة 
الشلواطئ  إىل  "تشلرنومورنفتغاز" 
السلورية، والقلادرة على الحفلر يف أي 

الغلاز. علن  للتنقيلب  عملق 
وقلع الطرفان اللرويس والسلوري اتفاق 
أجلل  ملن   ،2013 يف  عمريلت”  “عقلد 
امليلاه  والغلاز يف  النفلط  علن  التنقيلب 
عمليلات  ويشلمل  السلورية،  اإلقليميلة 
كيلوملرًا   2190 مسلاحة  يف  تنقيلب 
مربًعلا وميتد عى ملدى 25 عاًملا، بكلفة 
ملن  بتمويلل  دوالر،  مليلون   100 تبللغ 
أو  النفلط  اُكتشلف  حلال  ويف  روسليا، 
الغاز بكميات تجارية، ستسلرد موسلكو 

النفقلات ملن اإلنتلاج.

أرقام ال تستند إلى مسح دقيق
علن  التنقيلب  يف  اللرويس  اللرشوع 
الغلاز يلأيت ملع غيلاب أرقلام دقيقة عن 
امليلاه  يف  املوجلودة  الغلاز  احتياطيلات 
اإلقليمية السلورية، لكن رغلم ذلك ظهرت 
أرقلام ملن مراكلز دراسلات، بينهلا مركز 
فريلل للدراسلات يف برلني اللذي قدر، يف 
تقرير له بعنوان "سلوريا الثاللث عامليًا يف 
إنتلاج الغلاز"، يف أيلار 2017، احتياطلي 

الغلاز بلل 28 تريليون ملر مكعب.
ويف ترصيلح لوزيلر النفلط، عليل غانم، 
يف مقابلة مع "روسليا اليوم" يف شلباط 
2018، قلال إن القطلاع البحري هو قطاع 
االحتياطيلات  وإن  جلًدا،  ومأملول  غلاز 
املوجلودة يف املقاطلع البحرية السلورية 

)البللوكات( كبرة، مشلرًا إىل أن احتياطي 
أي بللوك ملن البللوكات يعلادل 250 مليار 

مر مكعلب ملن الغاز.
هلذه األرقام حتلى اآلن غر دقيقلة وال تزال 
تنلدرج يف إطلار التوقعات واآلملال، كونها 
ال تسلتند إىل دراسلات ومسلح جيولوجي، 
وإمنلا هي بروباغنلدا إعامية لصالح النظام 
السلوري كلا يفعلل اليلوم يف ترويجله 
ملرحللة إعلادة اإلعلار، بحسلب الخبر يف 
مجلال النفط واللروة املعدنية، عبلد القادر 

العلاف، يف حديلث إىل عنلب بلدي.
يف  السلورية  اإلقليميلة  امليلاه  وتقلع 
يطللق  اللذي  املتوسلط  رشقلي  حلوض 
غلرب  ويشلغل   "Levantine" عليله 
الشلاطئ الفلسلطيني ولبنلان حتى غرب 
الاذقيلة يف سلوريا، والذي اكتشلفت فيه 
احتياطيلات هائلة ملن الغلاز أكرها كان 
يف حقلل "ظهلر" قباللة سلواحل مرص، 
وحقل"لوثيلان للغلاز" قباللة السلواحل 
اإلرسائيليلة، إذ وصلت كميلة االحتياطيات 
املحتمللة يف كل منهلا إىل 30 تريليلون 

قلدم مكعلب )84 مليلار ملر مكعلب(.
لكلن رغم ذللك اعتلر املحللل االقتصادي 
اآلراء  أن  العللو  سلقراط  السلوري 
الجيولوجيلة تقلول إن سلوريا هلي األقل 
يف احتياطيلات الغلاز بامليلاه البحريلة، 
لذللك عندملا علرض النظام السلوري يف 
2013 عقلود التنقيب عن الغلاز مل تتقدم 
أي رشكة أجنبية، باسلتثناء رشكة روسلية 
وقعلت عقلد اسلتثار مللدة 25 عاًملا يف 

حلال تلم اكتشلاف الغاز.
وقلال العللو، يف حديلث إىل عنلب بلدي، 
إن هنلاك رأيًلا جيولوجيًلا بلأن سلوريا ال 
البحلر، لكلن  احتياطلي غلاز يف  متللك 
مركلز حلوض املتوسلط )الخلزان األكر 
للغلاز يف املتوسلط( هلو على الجغرافيا 
)اليابسلة( السلورية، وخاصة يف املنطقة 
املمتلدة من ديلر عطيلة يف القلمون حتى 
القسلطل يف حملص، املعروفلة بحلوض 
"اللدو"، مشلرًا إىل أن وزارة النفط أعلنت 
علن اكتشلافات يف 2009 باملنطقة، لكنها 

توقفلت نتيجلة انلدالع الثورة السلورية.
وكان وزيلر النفلط السلابق يف حكوملة 
آب  يف  قلال  العلاو،  سلفيان  النظلام، 
2011 إن االحتياطلي يقلدر يف منطقلة 
"اللدو" 47 مليلار مر مكعب ملن الغاز، 
يف حلني افتتلح رئيلس حكوملة النظلام 
السلوري، علاد خميلس، ملرشوع “غاز 
شال دمشلق” يف أيار 2017، الستخراج 
الغلاز والتنقيلب عنله يف منطقلة قلارة، 

ويشلمل املرشوع علدة آبار هلي “قارة 1” 
بإنتاجيلة يوميلة 450 أللف ملر مكعب، 
وحقلل “بريلج 1” بإنتلاج 20 أللف ملر 
مربلع، وحقلل “قلارة 3” بإنتاجيلة يومية 
تصلل إىل 400 أللف مر مكعب ملن الغاز.

ومل تسلتوِل روسليا على عقلود الغلاز 
عقلود  كاملل  على  وإمنلا  البحلر  يف 
الطاقلة، كثملن لدعلم النظلام السلوري 
اسلتلمت  إذ  املاضيلة،  السلنوات  خلال 
مللف الغلاز بالكاملل وثروات أخلرى إىل 
جانلب إيلران، ضملن اتفاقيلات وصللت 
رئيلس  بتوقيلع  عاًملا   50 إىل  مدتهلا 
النظام السلوري، بشلار األسلد، إلعطائها 
نوًعلا ملن الدميومة، بحسلب العاف، يف 
حلني اعتر العلو أن روسليا همشلت إيران 
واسلتولت عى املوارد السلورية )غاز ونفط 
وفوسلفات( بعقود طويلة األمد، مشلرًا إىل 
أنها اسلتثمرت حقول الغاز ملن 10 إىل 15 

سلنة مقابلل %25 ملن اإلنتاج.

صراع الدول.. وروسيا بدور الشرطي
سلوريا  ميلاه  يف  اللرويس  التحلرك 
حلوض  تحلول  ملع  يتزاملن  اإلقليميلة 
املتوسلط إىل منطقلة تنافلس ونلزاع بني 
اللدول حول ثلروة الغلاز املوجلودة، بني 
كل ملن تركيلا وملرص وقلرص ولبنلان، 
إضافلة إىل إرسائيلل التلي تعتلر الدولة 
املسلتفيدة حتى اآلن، بحسلب العلاف، إذ 
بدأت باسلتخراج الغاز ووقعلت اتفاقية مع 
ملرص لتصديلر الغلاز مللدة عرش سلنوات 
بصفقة بلغت 15 مليلار دوالر أمرييك، يف 
حلني توصلت ملع كل من قلرص واليونان 
وإيطاليلا، يف ترشيلن الثاين، إلنشلاء خط 
أنابيلب غاز مشلرك علر البحر املتوسلط.

ويلدور رصاع بلني تركيلا وقلرص حلول 
حصلة الغلاز املوجلودة يف ميلاه قلرص 
الشلالية )الركية(، إذ أرسللت أنقرة سلفينة 
"فاتلح 1" يف ترشيلن األول امللايض للبلدء 
بالتنقيب، وسلط تهديد عسلكري بالتصدي 

ألي محاوللة تعرض السلفينة.
كلا يلدور رصاع بلني إرسائيلل وكل ملن 
لبنلان و"حركلة حلاس" يف مدينلة غلزة 
 "1 "ملارن  حقليل  على  فلسلطني  يف 
ضملن  يقعلان  اللذيلن   "1 و"ماريلن 
املنطقلة الحدوديلة البحريلة بلني قطلاع 
غلزة وإرسائيلل، أملا مرص فشلبه متنازلة 
علن الكثر ملن حصتها، بحسلب العاف، 
رشق  يف  قادًملا  رصاًعلا  توقلع  اللذي 
املتوسلط حول الغاز وسلط غيلاب النظام 

السلوري وتسلليم املللف لروسليا.

وأعلرب وزيلر النفلط، عليل غانلم، علن 
تخلوف حكومته ملن خافات مسلتقبلية 
ملع دول الجلوار يف األماكلن التلي يوجد 
تحصلل  قلد  أنله  معتلرًا  الغلاز،  فيهلا 
إشلكاالت لكلن ميكلن بالطلرق واألقنيلة 

الدبلوماسلية أن يحلل أي خلاف.
روسليا  أن  العللو  اعتلر  جهتله  ملن 
املنطقلة  يف  الرشطلي  دور  تلعلب  قلد 
االسلتثارات  يديلر  اللذي  واملايسلرو 
بشلكل ال يتعلارض ملع مصالحهلا، قائًا 
إن روسليا لديهلا أكلر احتياطلي غاز يف 
العلامل وتلورد إىل أوروبلا بنسلبة 41% 
ملن االسلتهاك، وأي مصلدر غلاز آخلر 
تجلاه أوروبا من املتوسلط سيسلبب قلًقا 
للرئيلس فادمير بوتني، لذلك سليمنع أي 

ملرشوع ملن هذا النلوع إال يف حلال كان 
رشيلًكا فيله ومير بالشلكل اللذي يريده.

وأضلاف العللو أن روسليا متكنلت ملن 
إغلاق واجهلة املتوسلط وقطلع طريلق 
الغلاز إىل أوروبلا ملن خلال وجودهلا 
العسلكري، إذ متكنلت ملن قطلع الطريق 
أملام الخليجيني وإيلران مبلد أنابيب غاز 
علر سلوريا، أما دورهلا يف االكتشلافات 
ملع  الجيلدة  بعاقتهلا  فيكملن  الحاليلة 
بينهلا  األمنلي  والتنسليق  إرسائيلل 
واللرشكات الروسلية التلي تأخلذ عقلود 
أن  كلا  إرسائيلل،  حقلول  يف  اسلتثار 
اللذي يسليطر عى سلوريا هو مسليطر 
عى لبنان مهلا كانت الحكومة املشلكلة، 
أصبلح  املتوسلط  رشق  أن  إىل  مشلرًا 
القلوة  وهلي  لروسليا  عمليلات  ملرسح 

األكلر فيله.

13 اقتصاد

 عبر سوريا.. 
روسيا في طريقها للهيمنة على غاز المتوسط

الغاز  2500 )للجرة(المازوت  180الذهب 18  16.015 السكر )ك(  360البنزين  225

 يورو   مبيع 573 شراء 568 دوالر أمريكي  مبيع 517 شراء 515

الرز )ك(  350السكر )ك(  250البنزين  225المازوت  180الذهب 18  15085  الذهب 21  17600 

  ليرة تركية  مبيع 94 شراء 93 دوالر أمريكي  مبيع 498 شراء 500

)AP( 2018 مضخات نفطية في سوريا قريبة من الحدود مع تركيا والعراق 13- تموز

أبرز الدول المنتجة للغاز 
الطبيعي عالمًيا لعام 
2016، بحسب موقع " 

statista" المتخصص 

باإلحصائيات والبيانات 
)وحدة القياس مليار متر 

مكعب(

اعتبر العلو أن 
روسيا قد تلعب 

دور الشرطي 
في المنطقة 

والمايسترو الذي 
يدير االستثمارات 

بشكل ال يتعارض مع 
مصالحها
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انتلرشت  األخلرة  السلنوات  خلال 
اللوالدات القيرصيلة يف إدللب بشلكل 
أنهلا أصبحلت خيلاًرا  كبلر، والافلت 
ملن  الكثلرات  للدى  إجبلاًرا  وليسلت 
العمليلات  فضللن  الللوايت  النسلاء 
الجراحيلة يف أثناء اللوالدة، تجنبًا آلالم 
مرتبطلة  أخلرى  ألسلباب  أو  املخلاض، 
فرضتهلا  التلي  األمنيلة  بالظلروف 

الحلرب.
على  إضافيلة  بأعبلاء  ذللك  وتسلبب 
العوائلل نظلًرا الرتفلاع تكلفلة اللوالدة 
النسلاء  أغلبيلة  أن  القيرصيلة، خاصلة 
الخاصة  املستشلفيات  يفضلن  الحواملل 
للمنظلات  التابعلة  تللك  علن  عوًضلا 

املنطقلة. يف  الخريلة 

إحلدى السليدات، تحفظلت على ذكلر 
اسلمها، تقلول لعنلب بللدي، "أجريلت 
األوىل  ملرات،  ثلاث  قيرصيلة  عمليلة 
وكانلت  سلنة   18 فيهلا  عملري  كان 
أملا  50 دوالًرا فقلط،  كلفتهلا بسليطة 
الثانيلة والثالثلة فكانلت كلفتهلا أعى 

دوالر".  100 إىل  ووصللت 
أن  إىل  عاًملا(   28( السليدة  وتنلوه 
توفلر هلذا املبللغ ليلس باألمر السلهل 
الراهنلة. األوضلاع  ظلل  يف  وخاصلة 

للعمليلة  خضوعهلا  سلبب  علن  أملا 
القيرصيلة فتقلول السليدة إن وضعهلا 
الصحلي مل يسلاعدها أن تضع مولودها 
األول بشلكل طبيعي إلصابتهلا بارتفاع 
ضغلط اللدم يف أثناء الحملل، وبالتايل 
أجلرت على الخضلوع للقيرصيلة يف 

الاحقة. والداتهلا 

أسباب قّيدت أم أراحت األطباء؟
أملراض  اختصاصيلة  أميلة،  الطبيبلة 
كفرنبلل  مدينلة  يف  والتوليلد  النسلاء 
بللدي  لعنلب  توضلح  إدللب،  بريلف 
علدة أسلباب قلد يلجلأ إليهلا الطبيلب 
بينهلا  وملن  قيرصيلة،  عمليلة  إلجلراء 
ضيلق الحلوض، أو إمتام املرأة للشلهر 
اللوالدة  على  قدرتهلا  وعلدم  التاسلع 
السليدة  تعلرض  أو  طبيعلي،  بشلكل 
لللوالدة القيرصيلة سلابًقا، أو انفصال 

كاملل. بشلكل  الطفلل  علن  املشليمة 
القيرصيلة  تصبلح  "هنلا  وتوضلح، 
حيلاة  تعريلض  لتجنلب  الحلل  هلي 
امللرأة أو الطفلل للخطلر"، فضلًا علن 
وجلود مشلكات صحيلة أخلرى يطول 

عنهلا. الحديلث 
لكلن الطبيبلة أميلة تحدثت عن أسلباب 

"خارجلة علن املأللوف" وعى رأسلها 
اختيلار الحاملل الوالدة بشلكل قيرصي 
مشلكات  ملن  معاناتهلا  علدم  رغلم 

لذلك. اضطرارهلا  وعلدم  صحيلة، 
السليدات  بعلض  هنلاك  أن  وتضيلف 
القيرصيلة، وخاصلة  العمليلة  يفضللن 
"البكريلة" )الحاملل ألول ملرة( التلي 
فضلًا  املخلاض،  آالم  ملن  تتوهلم 
أخريلات  للدى  األمنيلة  املخلاوف  علن 
ليلًا،  اللوالدة  حلدوث  ملن  توجسلن 
الظلروف  بله  تسلمح  ال  اللذي  األملر 
يف إدللب بسلبب انتشلار الحواجلز أو 
القصلف أحيانًا وصعوبلة الوصول إىل 

املشلايف.
أسلباب  علن  الطبيبلة  تحدثلت  كلا 
"خاطئلة"  لترصفلات  تعلود  أخلرى 
إدللب،  يف  األطبلاء  بعلض  قبلل  ملن 

إذ  الحواملل،  السليدات  فقلط  وليلس 
يلجلأ األطبلاء يف األشلهر األخلرة إىل 
العمليلات القيرصيلة كونهلا "أسلهل" 
و"أكلر ربًحا" ملن اللوالدات الطبيعية 
التلي تتطلب صلرًا كبرًا ملن الطبيب، 

على حلد تعبرهلا.

ازدياد بنسبة 50%
الدكتلور هادي قلراط، مدير مستشلفى 
التوليلد يف بللدة شلنان بريلف إدللب، 
ظاهلرة  ازدادت  "لألسلف  يقلول 
العمليلات القيرصية بشلكل كبلر نظًرا 
الختيلار األطبلاء لهلا بسلبب مردودها 

امللادي".
ويضيلف قلراط، يف حديلث إىل عنلب 
القيرصيلة  اللوالدات  نسلبة  أن  بللدي، 
بعضهلا   ،50% إىل  إدللب وصللت  يف 

مجتمع14

انتشار الوالدات
القيصرية في إدلب..

خيار لسيدات
وإجبار ألخريات

للنساء  بالنسبة  األوحد،  وأحياًنا  المفّضل،  الخيار  القيصرية  الوالدات  باتت 
الوالدة  إدلب، بعد عقود شاعت فيها قناعة  الحوامل في محافظة 

الوالدة  اقتصرت  لعمل جراحي، فيما  التعرض  وتجنب  بشكل طبيعي 
فقط. صحية  مشكالت  من  يعانين  اللواتي  النساء  على  القيصرية 

عنب بلدي - محمد حمص

"يقلال ليس كل سلقوط نهاية، فسلقوط 

بدايلة"،  أصعلب  )بوبجلي(  يف  املظللة 

هلذا ملا تحلدث بله محملود معلراوي، 

يف  املقيملني  السلوريني  الشلباب  أحلد 

املعروفلة  البقلاء  لعبلة  علن  اسلطنبول 

."PUBG" باسلم 

ورضبلت اللعبلة أرقاًما قياسلية يف عدد 

ملرات التحميل خلال أقل من علام واحد 

إذ تجلاوز املليلون، وأدملن عليهلا مئلات 

األللوف ملن الشلباب، وتخطلت مبراحل 

بقيلة األلعلاب التفاعليلة على منصلات 

التواصلل ومتاجلر الهاتلف املحمول.

ليسلت  اللعبلة  أن  إىل  محملود  يشلر 

للتسللية فقط، بلل تخطت ذللك مبراحل، 

"حيلث يجتملع األصدقاء ويكّونلون فرقًا 

لقتلال البقيلة، أو ميكنلك أن تشلكل عدة 

فلرق قتاليلة ملن أصدقائلك وتتحلدون 

بعضكلم يف لعبلة واحلدة".

ما أسلهم بانتشلار لعبة الهاتلف املحمول 

التلي انطلقلت مطللع علام 2017، هلو 

التفاعليلة  القتاليلة  األلعلاب  أوىل  أنهلا 

عكلس  على  املحملول،  الهاتلف  على 

التلي تنتلرش  التفاعليلة  بقيلة األلعلاب 

حلرًصا على أجهلزة "بلاي ستيشلن" 

ميلزة  أعطاهلا  ملا  وهلذا   ،"XBOX"و

الهشليم،  يف  النلار  كلا  االنتشلار 

كلون األجهلزة املحموللة متوافلرة بيلد 

الرشيحلة األكلر من الشلباب، يف وقت 

األخلرى  اإللكرونيلة  األجهلزة  تغيلب 

علن الكثلر ملن املنلازل.

يتحلدث معلرواي )22 عاًملا( عن مئات 

الصلدف التلي جمعته بأصدقائله الذين 

اليعلرف عنهلم أخبارهلم منذ سلنوات، 

وسلائل  يسلتخدمون  ال  الذيلن  خاصلًة 

االجتاعي. التواصلل 

النجلاة  مبلدأ  على  القامئلة  اللعبلة 

علام  بنحلو  إطاقهلا  بعلد  تطلورت 

لتصبلح متوفرة على أجهلزة الكمبيوتر 

بدقلة أفضلل ومؤثلرات أكلر ومراحلل 

ذات  تللق  ولكنهلا مل  بالغلة،  بصعوبلة 

اللرواج يف املنطقلة العربيلة كلا هلو 

املحملول. الهاتلف  بنسلخة  الحلال 
12مراهق يلعب لعبة )pubg( -        كانون الثاني 2019 )عنب بلدي(
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منصور العمري

التقيت عام 2009 بصحفية أسرتالية يف 
دمشق، تعمل رًسا عى تحقيق صحفي 

بشأن االستثارات الجديدة يف الساحل 
السوري، والتي تزعمها رامي مخلوف مع 

رشكات خليجية ضخمة. أحد الحوادث 
الافتة حينها كان إخاء شاطئ الكرنك 
الغريب، وطرد املعتاشني البسطاء منه، 

لتسليمه لركات االستثار. أثارت هذه 
الحادثة غضًبا شعبًيا حينها، وخاصة 

بني العلويني الذين من املفرتض أن نظام 
األسد يدعمهم با حدود، والذين أدركوا 

مرة بعد أن أخرى أن دعم األسد االقتصادي 
ووالءه الفعي، ليس للبسطاء والفقراء من 

الطائفة العلوية، بل ألعمدة حكمه.
بعدها، وخال زيارايت املتكررة لقرى يف 

الساحل والجبل مع أصدقاء علويني، رأيت 
ألول مرة بعيني األوضاع املزرية للخدمات 

يف مناطق العلويني تحديًدا. ففي إحدى 
القـرى الجبلية مثًا، مل تكن مياه الرب أو 

حتى الرصف الصحفي متوفًرا.
كان الفقر واضًحا يف منازل ومابس 

علويي هذه املناطق. كانت وجوههم التي 
رسم عليها الزمن القايس تجاعيد مؤملة، 
أقدر عى التعبر عن معاناتهم املستمرة 

وسـوء أحوالهم من ألسنتهم، التي نادًرا ما 
استطاعوا استخدامها خوًفا من النظام 

الحاكـم، فانتقاد النظام من قبل العلويني أو 
حديثهم عن معاناتهم واملطالبة بحقوقهم 

األساسية تُعترب خيانة للطائفة.
ترددُت عدة مرات عى جامعة الاذقية، 

والحظت حينها أن الغالبية القصوى من 
الطاب هم من اإلناث، فمعظم الذكور 

يلتحقون بالجيش واألجهزة األمنية، وال 
يتابعون تحصيلهم العلمي يف الجامعات.

اتّبع نظام األسد مبؤسساته األمنية 
والعسكرية واالجتاعية، منهجني 

رئيسيني لتحويل الطائفة العلوية إىل 
حامل لنظامه، وكبش فداء لبقائه.

أواًل، وقـف تعليم العلويني عند حد معني، 
وزجهم يف املؤسسات األمنية والعسكرية 

املنفصلة عن الحاضنة الوطنية السورية 
األوسع.

ثانًيا، إبقاؤهم ضمن حدود اقتصادية 
ومعيشية متدنية، تجعل أقىص طموح 

الذكور من الطائفة االنضام إىل 
مؤسسات الدولة العسكرية واألمنية، فيا 

يُعترب وظيفة دامئة براتب جيد مقارنة 
بأحوالهم املعيشية، وترك االستثارات 

واملكاسب الضخمة ألقارب األسد كرامي 
مخلوف، الذي يقدم بعض املساعدات 
للفقراء منهم، يف مّنة هي باألساس 

حقوقهم املرسوقة، ومحمد حمشو 
واجهة ماهر األسد، مبا كدس املليارات 
يف حساباتهم املرصفية خارج سوريا، 

والتي لو ُقدم جزء منها لتحسـني الخدمات 
يف مناطق العلويني النقلبت األحوال يف 

تلك املناطق. تقدر قيمة ثروة عائلة األسـد 
بعرات املليارات، ويف حال تم توزيعها 

عى الشعب السوري من دون استثناء 
فسيكون املبلغ كافًيا إلعالة كل أرسة 

سورية لسنوات. باملقابل حافظ نظام 
األسد عى والء كثر من التجار السّنة، 

وفسح لهم املجال للكسب الضخم، والفساد.
تهدف هذه السياسات إىل تفقر العلويني 

وتجهيلهم، مبا يزجهم يف طريق وحيد، هو 
املؤسسات األمنية والعسكرية، التي تدعم 

بقاءه.
يقع العلويون تحت خوف وضغوط 

شـديدة، متنعهم من انتقاد األسد عانية، أو 
الحديث عن مظاملهم ومعاناتهم ومطالبهم 

املحقة. لكن بني الحني واآلخر يخرج أحد 
األصوات ليذكّر األسد بتضحيات العلويني، 

من تحملهم ظلم نظامه سنوات طويلة، 
وتقدميهم فلذات أكبادهم وأطرافهم، من 
أجـل بقائه. ويف نهاية األمر، ال يرد نظام 

األسد إال مبزيد من التفقر واإلذالل، وعدم 
االكرتاث بكل هذه التضحيات، بل ال يقيم 
وزنًا ملن يضحي من أجل بقائه، ويتخى 

عنهم كل مرة، من إهال مخطوفيهم 
وأرساهم مقابل آخرين كاإليرانيني 

وغرهم، إىل خداع عائات الجنود حول 
مصر أحبائهم، وإهال أراملهم وأقاربهم 

وتركهم عرضة لاستغال واالستجداء.
آخر األصوات الشجاعة التي خاطبت األسد 

وذكرته بهذه املظامل وبحقوق اإلنسان 
األساسية، كان محمد، أبو عي الطر، 

شقيق وسام الطر مؤسس ومدير صفحة 
دمشـق اآلن اإلخبارية التي لها أكر من 2.5 

مليون متابع يف فيسبوك.
ففي مقابلة أجرتها صفحة شبكة أخبار 

جبلة، تحدث أبو عي الطر طويًا عن 
معاناته ملعرفة مصر أخيه وسام، فقال، 

"مل نسـمع عن وسام إال من خال شبكات 
التواصل االجتاعي. السيد وزير الداخلية 
الجديـد كان قد أعطى تعليات بأن يخربوا 

ذوي من يوقفونه بذلك. ألن هذا حقهم".
تحدث أبو عي مبا يتفق مع حقوق 
املعتقلني يف املواثيق الدولية وأولها 

عدم إخفاء مصرهم، والساح للعائلة 
وللمحامي بالزيارة، يك ال يتحول املعتقل 

إىل مختٍف قرسيًا، وبالتايل يصبح عرضة 
لاعرتافات القرسية والتعذيب وغرها 

من أصناف املعاملة القاسية والاإنسانية 
بالكرامة. والحاطة 

أضاف أبو عي: "ذهبت للكثرين وقرعت 
كثرًا من األبواب لكني عدت بخّفي حنني... 

وكأنه اختفى! علًا أنّا عى يقني أنه 
لدى األجهزة األمنية". تابع أبو عي الطر 

حديثه ليوضح أسباب اعتقال وسام: "وسام 
أخربين منذ حني عن أمله لصور الشهداء 

املعلقة عى أعمدة الكهرباء، وما يجري لذوي 
الشهداء من.."

ليقاطعه أحدهم قائًا "بعض" يف محاولة 
رقابية عى حديثه، ليعود أبو عي الطر، 

ويؤكد أنه ليس بعض "كثر من ذوي 
الشهداء مل يأخذوا حقهم.. أخربين وسام 

مرة عن معاناة ريف جبلة وريف طرطوس 
وأهل الساحل".

أضاف أبو عي أنه نر التايل موجًها إياه 
لفريق دمشق اآلن، لخذالنهم وسام وتخليهم 

عنه:
"يا قوم ال تتكلموا إن الكام محرم

ناموا وال تستيقظوا ما فاز إال النّوم
إياكم أن تتكلموا اصمتوا وإال تندموا"

ختم أبو عي حديثه مبا يحميه من انتقام 
نظام األسد: "كل الثقة بالسيد الرئيس عى 

أنه ال يقبل بالظلم واالفرتاء".
أما والدة وسام الطر، التي بكت بحرسة 
يف أثناء املقابلة فقالت: "رحت عالشام، 

ما صدقت إنهم أخذوه، رحت عالشام بقيت 
عر أيام. 

ليي بي ونهاري بي ما خلوين شوفو، الله 
ال يسامحن.. بيجوز من الله إنو يوقفوه هيك 
بدون سبب؟ الله يوفقو ويسعدو وكل غايب 

الله يسعدو، وكل يش مظلوم الله يسعدو، ان 
شالله برجعو كل يش مخطوفني".

من يسمع صوتهم؟
 عائلة وسام الطير تبكيه

كان ملن اختيلار السليدات الللوايت يخفلن من آالم 
املخلاض، وبعضهلا بسلبب عدم صلر األطباء عى 

الحاملل، خاصلة يف أثنلاء اللوالدة األوىل لهلا.
الشلابة ريلم، التلي فضللت العملل الجراحلي عى 
اللوالدة الطبيعيلة يف والدتهلا األوىل، تقلول لعنب 
بللدي إنهلا هلي ملن اختلارت اللوالدة القيرصيلة 

املخاض. آالم  ملن  لخوفهلا 
منلذ  النيلة  "كانلت  عاًملا(،   32( ريلم  وتضيلف 
البدايلة أن أخضلع لعمليلة قيرصيلة، إال أننلي عند 
والديت تعرضلت ألمل شلديد فقلدت معله الوعي، 
عمليلة  إلجلراء  املرشفلة  الطبيبلة  اضطلرت  هنلا 
قيرصيلة، إذ أجلرت على األملر رغلم اختيلاري 

. " له
واآلن للدى ريلم أربعلة أطفلال جميعهلم وللدوا 
أن  والدتهلم  لقناعلة  نظلًرا  قيلرصي،  بشلكل 
الطبيعيلة، على  ملن  أفضلل  القيرصيلة  اللوالدة 

قولهلا. حلد 

العملل  مخاطلر  علن  تحدثلت  أميلة  الطبيبلة 
الجراحلي للحاملل التلي ال تعلاين باألسلاس ملن 
مشلكات صحيلة تجرها على ذللك، وتتلخص تلك 
املخاطلر باحتلال حدوث أخطلاء طبيلة أو عضوية.

لوجلود  الطبيبلة  تنلوه  السلياق  هلذا  ويف 
اختاطلات  حلدوث  بينهلا  ملن  مضاعفلات 
والعطاللة  النلزف  مثلل  جراحيلة،  أو  تخديريلة 
ميكلن  ال  إذ  اللوالدات،  ملن  والحلد  الرحميلة 
ملن  أكلر  قيرصيلة  لعمليلات  الخضلوع  للملرأة 
خملس ملرات، كلون ذللك "يشلكل خطلًرا على 

الطبيبلة. بحسلب  حياتهلا"، 
إدللب،  يف  القيرصيلة  اللوالدات  شليوع  ورغلم 
هنلاك نسلبة كبلرة ملن األطبلاء يفضللون إجراء 
صحلة  على  األسللم  ألنهلا  الطبيعيلة  اللوالدات 
امللرأة، فضلًا علن انتشلار الوعلي للدى بعلض 
السليدات بلرضورة اللوالدة بشلكل طبيعلي، يف 

القيرصيلة. للعمليلات  يضطلررن  مل  حلال 

نساء مع أطفالهم في بلدة المسطومة بريف إدلب - 13 كانون الثاني 2018 )عنب بلدي(
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 PUBG" رشكلة  ونلرش  تطويلر  ملن  وهلي 

Corporation" الكوريلة، وقلد تلم بنلاء اللعبلة 

 Brendan" بهلا  قلام  تعديلات  أسلاس  على 

 "PlayerUnknown" الشلهر باسلم "Greene

واللذي قلام بعملل تعديلات على ألعلاب أخرى 

مسلتوحاة ملن فيللم "Battle Royale" الصادر 

علام 2000، وملن ثلم توسلعت هلذه التعديات 

 "Greene  " وتلوىل  كامللة  لعبلة  لتصبلح 

إخراجهلا. مسلؤولية 

100 شلخص يهبطلون على جزيلرة  ويتنافلس 

واسلعة وكبلرة من عى ملن الطيارة باسلتخدام 

املظلات، وتكلون املهملة األوىل هلي البحلث عن 

يتقاتلل  البقلاء حيلث  بلدء رصاع  قبلل  املعلدات 

الاعبلون فيلا بينهلم حتلى بقاء شلخص واحد 

أو فريلق واحلد وهلو ملن يفلوز باملباراة.

اللعبلة تعتملد على مفهلوم املنطقلة اآلمنلة يف 

والتلي  رويلًدا  رويلًدا  تتقللص  التلي  الجزيلرة 

يتوجلب على الاعبلني البقلاء ضمنهلا لضلان 

البقلاء على قيلد الحيلاة، وملن يبقلى خارجهلا 

فلإن صحتله تضعلف حتلى امللوت.

باللعبلة  الفلوز  فلإن  الجديلدة،  املفاهيلم  وملن 

علدد  على  ال  حيًلا  الاعلب  بقلاء  على  يعتملد 

الاعلب  يفلوز  فقلد  يقتلهلم،  الذيلن  الاعبلني 

باملواجهلات ملجلرد قتلله شلخًصا واحلًدا، وهلي 

 The Hunger" تشلبه كثلرًا يف تكوينهلا فيللم

.  "Game

وملا مييلز اللعبلة علن غرهلا، وفلق معلراوي، 

كل  يف  الاعبلون  يعيشلها  التلي  الرقلب  حاللة 

األنفلاس  إىل  الوصلول  عنلد  سليا  ال  لحظلة 

ملن  قليلل  علدد  وبقلاء  اللعبلة  ملن  األخلرة 

الاعبني، مشلرًا إىل أنله يحبس أنفاسله وترتفع 

دقلات قلبله ملع كل لحظلة يصغر حجلم الدائرة، 

بيلت  حلام  يف  صامتًلا  للبقلاء  يضطلر  وقلد 

أو غرفلة أو بلني العشلب لدقائلق، حتلى يذهلب 

الخطلر أو يتمكلن أحلد ملن قتلله.

تتنلوع األسللحة، وعلى الاعلب اختيلار أجودها 

وأكرهلا تأثلرًا لضلان حايلة جيلدة والقتلل 

بأقلل علدد ملن اإلصابلات، ولكلن ظفلر الاعب 

بسلاح جيلد يعتملد على الحلظ بصلورة كبرة.

يختلم معلراوي أنله "ليلس باللرضورة أن تفوز 

كل يلوم أو كل أسلبوع، ولكلن ملا تفلوز بله هو 

صحبلة األصدقلاء يف كل سلهرة، ولقاء قلد يغني 

علن لقلاءات املقاهلي واملطاعم".
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د. كريم مأمون

جميلع  على  السلكري  ملرض  يؤثلر 
أعضلاء الجسلم وأجهزتله ما يلؤدي إىل 
حلدوث العديلد ملن املضاعفلات، وملن 
أكلر املضاعفلات حدوثًا وخطلورة تأثر 
السلكري على القدمني، أو ملا يعرف بل 
القلدم السلكرية Diabetic foot، والتي 
قلد  وتقرحلات  التهابلات  فيهلا  تحلدث 
تتسلبب يف النهايلة ببر جلزيئ أو كيل 

. م للقد
القلدم  فلإن  املضاعفلات  كبقيلة  ولكلن 
السلكرية ال تحدث بشلكل مفاجئ، وإمنا 
من خال مسلار طويلل يتسلم بأعراض 
وعاملات مسلبقة، وبالتلايل فإنله ملن 
املمكلن للمريلض والطاقلم العاجلي أن 
املشلكلة، حتلى  أو يبطلئ تقلدم  مينلع 
البلر  %85 ملن حلاالت  إن أكلر ملن 
الناتجلة عن داء السلكري ميكلن تجنبها 
األطبلاء  العنايلة ومراجعلة  ملن خلال 

دوري. بشلكل  املختصلني 

ما المقصود بالقدم السكرية؟
مريلض  قلدم  تصيلب  مرضيلة  حاللة 
بعلض  ظهلور  خلال  ملن  السلكري 
والتقرحلات  كالتلورم  فيهلا  األعلراض 
نتيجلة  والغرغرينلا  وااللتهابلات 
مجموعة االعتلاالت العصبيلة والوعائية 
واملفصليلة وااللتهابلات الجرثوميلة التي 

السلكري. ملرض  يسلببها 

ما أسباب حدوث القدم السكرية؟
مع ملرور الوقلت يلؤدي ارتفاع السلكر 
يف اللدم للدى املصابلني بلداء السلكري 
واألعصلاب  الدمويلة  األوعيلة  تأثلر  إىل 
مقاوملة  تضعلف  كلا  واملفاصلل، 
اإلصابلة  إىل  يلؤدي  وهلذا  الجراثيلم، 

السلكرية: بالقلدم 
1. اعتلال األعصلاب الطرفيلة )اعتلال 
اعتلال  يلؤدي  السلكري(:  األعصلاب 
األعصلاب الحسلية إىل فقلدان تدريجلي 
لإلحسلاس باألمل والحرارة واللرودة، ما 
يلؤدي لحلدوث تقرحات وجلروح نتيجة 
االحتلكاك أو الضغلط أو اللرض دون أن 
يشلعر بها املريلض، كذلك يلؤدي اعتال 
األعصاب املسلؤولة عن التعلرق وترطيب 
وتقرشهلا  القلدم  جفلاف  إىل  الجللد 
األعصلاب  اعتلال  أن  كلا  وتشلققها، 
الحركيلة يسلبب ضعلف عضلات القدم 
الصغلرة ملا يلؤدي العوجلاج األصابع 

وتشلوه شلكل القدم وحدوث بروزات 
تغطيهلا  التلي  األنسلجة  تتهتلك  قلد 
عليهلا  الضغلط  أو  االحتلكاك  نتيجلة 
الناتلج علن اختلال تلوزع الضغلط 

القدمني. على 
2. اعتلال األوعيلة الدمويلة الطرفيلة 
ملرض  يلؤدي  حيلث  )الرشايلني(: 
السلكري إىل تضيلق هلذه الرشايلني 
االسلتجابة  وعلدم  مرونتهلا  ونقلص 
الطبيعية باالنقباض والتوسلع حسلب 
حاجة القلدم للدم، وهذا يسلبب نقًصا 
يف وصلول الدم )الروية( إىل أنسلجة 
القدملني ملا مينلع شلفاء التقرحلات 
يف  األعصلاب  اعتلال  سلببها  التلي 

. م لقد ا
3. اعتلال مفاصلل القدملني: يحلدث 
السلكري،  األعصلاب  اعتلال  نتيجلة 
وهلو يلؤدي لظهلور بلروزات ويركز 
مناطلق  على  واالحتلكاك  الثقلل 
اللروزات ما يزيلد من نسلبة حصول 

التقرحلات.
السلكر  املزملن ملسلتوى  االرتفلاع   .4
يف اللدم: يسلبب منلع التئلام الجروح 
والتقرحلات، كلا أنله ينقلص املناعة 
الازملة ملقاوملة اإلنتانلات الجرثومية 

ملا يزيلد املشلكلة تعقيًدا.

التلي تزيلد ملن  ملا عواملل الخطلورة 
السلكرية؟ بالقلدم  اإلصابلة  احتلال 

)ارتفلاع  املضبلوط  غلر  •السلكري 
مسلتوى السلكر يف اللدم غلر املنتظم( 

طويلل. لوقلت 
قلدم  لحلدوث  عائليلة  قصلة  •وجلود 

بلر. أو  سلكرية 
•أمراض القلب واألوعية الدموية.

•أمراض الكى.
الضلار  الكوليسلرول  نسلبة  •ارتفلاع 

.TG الثاثيلة  والشلحوم   LDL
•السمنة املفرطة.

األوعيلة  على  يؤثلر  اللذي  •التدخلني 
الرويلة. نقلص  ويزيلد  الدمويلة 

•رشب الكحول.
سليئة  أو  الضيقلة  األحذيلة  •لبلس 

. لتصنيلع ا
•امليش حافيًا.

•سلوء النظافة وعلدم العنايلة بالقدمني 
. غسلها و

أو  سلاخن  مبلاء  الحلرق  أو  •الكدملات 
باملدفلأة.

حلادة  أدوات  أو  ملوس  •اسلتخدام 
لتنظيف القلدم، و قص األظافلر بطريقة 

خاطئلة.

ما أعراض اإلصابة بالقدم السكرية؟
ثلم  بسليطة  بأعلراض  املشلكلة  تبلدأ 
إىل  الوصلول  حتلى  تدريجيًلا  تتطلور 
بعلض  يف  األخلرة  املراحلل  يف  البلر 

الحلاالت:
-1شعور بخدر وتنميل يف القدم.

-2قد تلزداد حلدة اإلحسلاس )مثل عدم 
تحملل وزن غطلاء الرسيلر عنلد تغطية 

القدمني(.
بلاألمل  لإلحسلاس  تدريجلي  -3فقلدان 

والحلرارة. واللرودة 
-4شعور بحرقان يف القدم.

-5تشوه شكل األصابع.
-6جفاف جلد القدم وتقرشه.

-7نقلص مرونلة القدم وخاصلة مفصل 
لقدم. ا

الجهلة  مقدملة  يف  غالبًلا  -8تقرحلات 
إبهلام  باطلن  أو  القلدم  ملن  السلفلية 

القلدم.
-9عدم القدرة عى امليش.

-10أمل يف العظم واملفاصل.
-11متلّوت األنسلجة والعظلم وحلدوث 

غرغرينلا.

متى تجب مراجعة الطبيب؟
*عنلد وجلود تقرحلات حتلى للو كانت 

. بسيطة
سلوء  أو  الجلروح  التئلام  علدم  *عنلد 

. لتهلا حا
*عنلد تأثلر التنميلل، والضعلف، واألمل 

اليومية. الحيلاة  على 

ما سبل الوقاية من اإلصابة بالقدم 
السكرية؟

القدملني  لحايلة  وسليلة  أفضلل  إن 
هلو ضبلط معلدل السلكر يف اللدم يف 
املسلتوى الطبيعلي أو قريلب منله، إذ إن 
فلرص حلدوث مضاعفات الداء السلكري 
تكلون  عندملا  جلًدا  ضئيللة  تكلون 

مضبوطلة. اللدم  سلكر  مسلتويات 
فحص القدمني بشلكل يوملي للبحث عن 
عامات لوجلود جلد جلاف، أو تقرحات، 
أو تشلققات، أو ظفلر ناشلب، أو فطلور 
أو  أو األظافلر، أو تشلوهات،  الجللد  يف 
أي تغيلر يف شلكل القلدم، وإذا كان من 
الشلخيص  الفحلص  إجلراء  الصعلب 
أو  آخلر،  بشلخص  االسلتعانة  فيمكلن 
لرؤيلة  يدويلة  ملرآة  اسلتخدام  ميكلن 

أسلفل القدملني.
القدملني،  نظافلة  على  الحفلاظ 
يوملي،  بشلكل  غسللها  طريلق  علن 
واملواظبلة على تجفيفهلا بعد الغسلل 
)خاصلًة بلني األصابع( مبنشلفة نظيفة 
)خصوًصلا  بالعلدوى  اإلصابلة  ملنلع 

الفطريلات(. علدوى 
عنلد  امللاء  حلرارة  درجلة  فحلص 
ملاء  اسلتخدام  وعلدم  االسلتحام، 

جلًدا. سلاخن 
لفلرة  امللاء  القدملني يف  نقلع  تجنلب 

طويللة.
مصلادر  ملن  األقلدام  تقريلب  تجنلب 
أو  الشلتاء(،  يف  )كاملدفلأة  الحلرارة 
الهلواء  باسلتخدام  القدملني  تجفيلف 
السلاخن )إمنا بواسلطة املنشلفة فقط(.

الزيلت  باسلتخدام  القدملني  ترطيلب 
على  للحفلاظ  الخاصلة  املرطبلات  أو 

تشلققه. ومنلع  الجللد  رطوبلة 
قلص أظافلر القدملني بحلذر وبشلكل 
مسلتقيم، وتجنلب قلص زوايلا الظفلر 

لتفلادي الجلروح.
)يف  القدملني  حلايف  السلر  تجنلب 

وخارجله(. البيلت 
انتعلال أحذية واسلعة ومريحلة، بحيث 
القلدم  ملقلاس  مناسلبًا  الحلذاء  يكلون 

وليلس ضيًقلا، كا يجلب أن يكون عمق 
الحلذاء مامئًلا ملقاس القلدم، ويجب أن 
يكلون مرنًا، كلا ينبغي تعديلل الحذاء 
نفسله يف نهايلة اليوم وعنلد الوقوف، 

إذ تكلون القلدم عندئلذ أكلر حجًا.
التأكلد ملن خلو األحذيلة ملن النتوء أو 
األغلراض قبلل انتعالهلا ملنلع اإلصابلة 
بجلروح نتيجلة وجلود أجسلام غريبلة 

الحذاء. داخلل 
التلي  القطنيلة،  الجلوارب  اسلتخدام 
نتلوءات،  أو  غلرزات  على  تحتلوي  ال 

يوملي. بشلكل  وتبديلهلا 
فالتدخلني  التدخلني،  علن  اإلقلاع 
يعيلق تدفلق اللدم ويحلد ملن مقلدار 

يسلبب  وهلذا  اللدم،  يف  األوكسلجني 
االلتئلام. يف  ضعًفلا 

أو  األظافلر  ملرد  اسلتخدام  تجنلب 
قاملة األظافلر أو املقص على األثفان 
أو  األقلدام  مسلامر  أو  )التقرُّنلات( 
البثلور، وعلدم اسلتخدام مزيلل بثلور 
كيميلايئ، وإمنلا علاج هلذه املشلاكل 

السلكرية. القلدم  اختصلايص  عنلد 
التعاملل مع أي تقلرح بجديلة وعاجه 
على يلد اختصلايص للعنايلة بالقلدم 
تلقلى  قلد  يكلون  واللذي  السلكرية، 
تدريبًلا وتأهيلًا طبيًلا ملعالجلة القلدم 

السلكرية.

تربية وأسرة

القدم السكرية
أكثر مضاعفات السكر خطورة

يجب السليطرة عى مسلتوى السلكر 
يف الدم ليبقى حلول املعدل الطبيعي، 
وعلاج  املرافقلة،  األملراض  وعلاج 
املشلاكل الحاصللة يف القلدم عاًجلا 
محافظًلا، ويف الحلاالت املتقدملة يتم 

اللجلوء للعلاج الجراحي.
العلاج املحافلظ: الراحلة التاملة يف 
على  الضغلط  لتخفيلف  الفلراش 
التقرح، وتنظيلف الجروح وتضميدها 
العلدوى  وعلاج  يوميًلا،  بالشلاش 
املضلادات  باسلتخدام  الجرثوميلة 
تشلوه  معالجلة  وميكلن  الحيويلة، 

الجبائلر. باسلتخدام  القلدم 
معالجلة  تتلم  الجراحلي:  العلاج 
العلدوى الشلديدة علن طريلق إزاللة 
األنسلجة امللتهبة وامليتة لتعزيز عملية 

االلتئلام، ويف حلاالت حلدوث فقدان 
وجلود  عنلد  أو  األنسلجة  يف  حلاد 
علدوى مهلددة للحيلاة يصبلح البر 
هو الخيلار الوحيلد للعلاج، ويجرى 
املصابلة  للمنطقلة  الجلزيئ  البلر 
بالغرغرينلا أو البلر الكاملل للطرف 
ملع الحفلاظ عى األنسلجة السلليمة 
قلدر املسلتطاع، وبعلد الجراحة تجب 
مللدة  املشلفى  يف  املريلض  مراقبلة 
قلد تصلل إىل أسلبوعني، ويسلتغرق 
الشلفاء التام للجرح ملدة أربعة حتى 
سلتة أسلابيع، وبعلد البر ملن املهم 
اتبلاع خطلة علاج ملرض السلكري 
األشلخاص  يواجله  حيلث  بعنايلة، 
الذيلن أجلروا بلرًا إلحلدى القدملني 

خطلر بلر القلدم األخلرى.

كيف يتم عالج القدم السكرية؟
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بخّفلة بالغة يللج محمد عبلد الرحمن الغرف 
الخلفيلة للعملل الصحفلي، لينقلل ملا يدور 
يف الكواليلس، حيث يبلدع بعض الصحفيني 
املهنيلة  التحايلل على  أسلاليب  انتقلاء  يف 
ألهلداف غالبًا ما تكلون ماّدية، لكنها تشلّوه 

املفهلوم الحقيقلي للصحافة.
ويف "الكتلاب صفلر" الصلادر علام 2018 
علن "دار الياسلمني" املرصيلة للنرش، يجمع 
الرحملن،  عبلد  محملد  الصحفلي،  الكاتلب 
خلرة موثقلة بشلكل تلقلايئ يف ذاكرتله، 
عن "كوابيلس وكواليس الفركلة الصحفية" 
مسلتقاة ملن العمل يف ميلدان الصحافة ملدة 
تقلرب ملن 20 عاًما، علاش خالهلا واطلع 
على علدد كبلر ملن املواقلف التلي أربكت 

العملل الصحفلي يف مرص.
يتأللف الكتلاب ملن سلتة فصلول: "فركلة 
الزملن الجميل"، "مقدمة يف علم السلبوبة"، 
"ويل للمتطفللني"، "النهايات"، "62 مسلد 
يتنلاول كل منهلا  كلول"، و"140 دليلًا"، 
جانبًلا ملن املشلكلة، ويناقشلها ملن خلال 
رسد وعلرض مواقلف حقيقية، شلخصية أو 
علن أشلخاص آخرين ذُكلر بعضهم باالسلم.

يتعلرض الكاتلب ملن خلال مناقشلاته إىل 
مواضع الخللل، وعاقة األزملات االقتصادية 
وامللال باألخطلاء املهنية التلي ارتكبها بعض 
الصحفيلني، سلواء عن حسلن أو سلوء نية.

وعلى الرغم ملن أن الكتاب يناقلش القضية 
يف حيّلز جغرايف محدد )ملرص( ويف نطاق 
زمنلي يعلود إىل األعلوام العرشيلن األخرة، 
التلي يتحلدث عنهلا ميكلن  لكلن األزملات 
أن تنطبلق على حاللة العملل الصحفلي يف 
بللدان عربيلة علّدة يف امللايض والحلارض 

. يًضا أ
كلا يناقلش الكتلاب دور الحالة السياسلية 
توجله  يف  وأثرهلا  ملرص  يف  واإلداريلة 
الصحفلي لفركلة خلر أو ملادة صحفيلة، 
يخلدم من خالهلا جهلة معينلة، أو يحصل 

بهلا على فائلدة ومصلحلة شلخصية.
العاقلة بلني الصحفلي واملصلدر حلرضت 
أيًضلا يف مواضلع علدة ملن الكتلاب، إملا 
للحديلث علن تبادليلة املنفعة بينهلا، أو عن 
الطلرق التي "يفلرك" من خالهلا الصحفي 
وتكرارهلا،  الترصيحلات  بنسلخ  مصلادره 
أو ابتلكار مصلادر وهميلة وتقدميهلا على 
أسلاس أنهلا البطلل يف القصلة الصحفية أو 

املتخصلص اللذي يفلرس ويلرشح ويحلل.
إضافلة إىل ذللك، يعلّرج عبلد الرحملن عى 
"التطفلل" الذي ميارسله بعلض الصحفيني 
كحالة اسلتغالية يتكسلبون منهلا، ويتحدث 
وكيلف  الصحفيلني،  بعلض  نهايلات  علن 
يسلتغل بعلض الفنانني الصحفيلني لصناعة 

اسلم كبلر يف علامل النجوم.
الكاتلب اسلتخدم لغلة سلهلة وبسليطة يف 
مناقشلة القصلص التلي ذكرهلا، حتلى إنله 
أدخلل الكثر ملن األلفلاظ العاميلة املرصية 
منهجيلة  فيله  تتوفلر  ال  كلا  جملله،  إىل 

األفلكار. وعلرض  ترتيلب  يف  واضحلة 
ونتيجلة حداثة تاريلخ نرش الكتاب نسلبيًا ال 
تتوفلر عنله مراجعات كثلرة، لكنله يحظى 
بتقييلم 3.79 ملن5  نجلوم، على منصلة 
"جلود ريلدرز" الشلهرة لتقييلات الكتب، 

وهلو تقييلم جيد.

"الكتاب صفر".. 
كيف يكذب
 الصحفيون؟

كتاب

عنب بلدي - عماد نفيسة

بلدأ الحديث علن مصطلح “إدملان ألعاب 
الفيديلو  ألعلاب  ظهلور  ملع  الفيديلو” 
يف السلبعينيات، واسلتمر علدد املدمنني 
باالزديلاد مع تطلور األلعلاب اإللكرونية 
شلبكة  تطلور  إىل  إضافلة  وتنوعهلا، 
اإلنرنلت بشلكل متسلارع والتلي تعتر 

املصلدر الرئيلي لتحميلل األلعلاب.
الفيديلو  ألعلاب  كانلت  امللايض  يف 
تقترص على أجهزة توصلل بالتفلزيون، 
كجهاز “األتلاري” الشلهر والذي أدمن 
عليه الشلباب واألطفال يف ذللك الوقت، 
أملا اآلن فقلد تحولت األلعاب إىل سلوق 
أكلر  األلعلاب  صنلاع  وبلات  ضخلم، 
خلرة يف شلد املراهقلني واألطفلال إىل 
ألعابهلم وقضلاء أكلر وقلت ملن دون 
الشلعور باملللل ملن اللعبلة، باإلضافلة 
إىل االسلتعانة باختصاصيلني نفسليني 
لضلان إدملان اللعبلة من قبلل الاعب.

كيف تحقق الشركات أرباحها
هلدف صنلاع األلعلاب تجلاري بالطبع، 

مبنصاتهلا  اليلوم  الفيديلو  فألعلاب 
املتعلددة كالهواتف املحمولة والحواسليب 
أصبحلت هدفًا دسلًا لللرشكات التجارية 
لعلرض إعاناتهلم فيهلا، وخصوًصا تلك 
املنتجلات التي تخص املراهقني والشلباب 
وهلذه اإلعانلات تلدر أملوااًل طائلة عى 
املصنعني، وكللا زاد علدد الاعبني زادت 

األرباح.
بشلكل  اللعبلة  بيلع  إىل  باإلضافلة 
مبلارش على شلبكات اإلنرنلت، وكلا 
زادت حداثلة اللعبلة وجلودة برمجتهلا 
ورسلوماتها زاد سلعرها، واللذي يصلل 
إىل علدة مئلات ملن اللدوالرات أحيانًلا.

كلا أن رشاء النقلاط بامللال أو تخطلي 
املراحلل املأجلورة، يدفلع الاعبلني إىل 
ودفعهلا  كبلرة  ماليلة  مباللغ  رصف 
لحسلاب الرشكلة املرمجلة للعبلة، وهذا 
بلدوره يلدر مبالغ إضافية على الرشكة.

إدمان اللعب.. مخاطر على األطفال 
والمراهقين

مخاطلر كبرة أللعلاب الفيديلو تجعلها 

على  الخطلرة  املدمنلات  صلف  يف 
الصحلة، وقلد ضملت منظملة الصحلة 
إىل  األلعلاب  هلذه  إدملان  العامليلة 

العقليلة. الصحلة  اضطرابلات 
ووصلف التصنيلف اللدويل لألملراض، 
اللذي تعلده منظملة الصحلة العامليلة، 
إدملان   ،2018 حزيلران  يف  وصلدر 
ألعلاب الفيديلو واأللعلاب الرقميلة بأنه 
“منلط ملن اللعلب املسلتمر أو املتكرر” 
يصبلح مفرطًلا جلًدا لدرجلة أن تكلون 
“له األسلبقية على غره ملن اهتامات 

الحيلاة”.
وباإلضافلة إىل إضاعلة الوقلت والتأثر 
والتحصيلل  الدراسلة  على  السللبي 
العلملي توجلد مخاطلر صحيلة إلدمان 
الطويلل  الجللوس  بسلبب  األلعلاب 

املتواصلل.  والركيلز 
بسلبب  نفسلية  أرضاًرا  لهلا  أن  كلا 
الربلح  ومبلدأ  تسلببه  اللذي  االنعلزال 
والخسلارة يف بعلض األلعلاب، واللذي 
عنلد  حلزن  حاللة  يف  الطفلل  يجعلل 
خسلارته يف لعبلة ملا، وخصوًصلا إذا 

كان يف وضلع تنافلي ملع خصم آخر.

حلول لمساعدة األطفال
فئلة األطفلال هلي األكلر تأثلرًا بألعاب 
الفيديلو، كلا أن عملية اإلدملان رسيعة 
لديهلم، وغالبًلا ال ينتبه األهلل لهذا األمر 
ميسلك  عندملا  هادئًلا  الطفلل  فيبلدو 
الهاتلف ويبلدأ اللعب لسلاعات، وهذا ما 

يريلح األهلل يف بعلض األحيان.
ميكلن اسلتبدال ألعلاب الفيديلو ببعض 
أو  الكتلب  كقلراءة  املفيلدة  املارسلات 

مشلاهدة براملج األطفلال املفيلدة.
مارسلتها  وقلت  تنظيلم  ميكلن  كلا 
للطفلل، بحيث تكلون مبثابلة املكافأة له 

على إنجلاز معلني ولوقلت محدد.
تقنلني وقلت ألعلاب الفيديلو ال يعنلي 
االمتنلاع عنهلا فهلي جلزء ملن وقتنلا 
والصغلار  الكبلار  وميارسلها  الحلايل 
وتقلدم متعلة كبلرة لاعبلني، وال بأس 
يف ذللك يف حلال علدم الوصلول إىل 
اإلدملان اللذي يؤثر عى الحيلاة اليومية 

وعلى الصحلة.

سينما

يتعـرض املليونر الشـاب ويل تريـرن لحادث 
سـر، بعـد أن صدمتـه دراجـة ناريـة، مـا 
يجعلـه  رباعـي  بشـلل  بإصابتـه  يتسـبب 
عاجـزًا متاًمـا عـن الحركـة، يف وقـت كانت 
تعمـل بـه لوزيـزا كارك يف مقهـى يضطـر 
إلغـاق بابـه يف وجههـا بسـبب اإلفـاس.

تضطـر لويـزا للبحـث عـن وظيفـة وتنتقل 
بني عـدة وظائـف ولكنها تفشـل يف العثور 
عـى واحـدة تحقـق لهـا دخـًا وفـرًا مـن 
املـال، وتطلـب من موظـف الخدمـات إيجاد 
لهـا أي وظيفة، فيعـرض عليها عمـل رعاية 
رجـل مقعـد ملـدة سـتة أشـهر براتـب مجٍز، 

وال يتطلـب أي نـوع مـن الخربة.
حصلـت لويـزا عـى الوظيفـة بعـد موقـف 
محـرج تعرضـت لـه أمـام أرسة ويـل تريرن، 
اعتقدت خاله أنها سـتخرس هـذه الوظيفة، 
لتقابـل تريـرن يف جناحـه الـذي يقيـم بـه 
بشـكل دائـم دون مغادرته بسـبب عدوانيته 

التـي أصابتـه بعـد تعرضـه للحادث.
رومانـيس  درامـا  فيلـم  قبلـك"،  مـن  "أنـا 
أمريـي يحـي قصـة حـب مسـتحيلة بني 
املريـض ويـل وممرضتـه لويـزا، وهـو مـن 
تأليـف جوجـس مويـس ومـن إخـراج ثيـا 

شـاروك.
ينفضـل ويـل عـن خطيبتـه ويعيـش بحالة 
أن  قبـل  لويـزا مسـاعدته  سـيئة، وتحـاول 
يطردهـا ولكنهـا ترفـض االنـرصاف، وبعـد 

سلسـلة مـن األحـداث تبنـى بـني الشـابني 
حالـة مـن اإلعجـاب قبـل أن تسـمع لويـزا 
حديًثـا يـدور بـني والديـه عـن اتفاقيـة بني 
ويل ومؤسسـة عاجيـة بسـويرسا لتضمن 

لـه موتًـا رحيـًا بعد سـتة أشـهر.
كارك  إميليـا  مـن  كل  بطولـة  مـن  الفيلـم 

وسـام كافلـن وجانيـت مكتـر وتشـارلز 
سـينا"  اليـن  "نيـو  إنتـاج  مـن  دانـس، 
وأليسـون أويـن وتوزيـع "وارنـزر بـرذرز".

حصـل الفيلـم الـذي أنتـج عـام 2016 عى 
تقييـم 7.4 مـن تقييـم نحو 162 ألـف متابع 

 ."IMDB" موقـع  عى 

ألعاب الفيديو..انتبه قبل اإلدمان!

 .."Me before you"
قصة قصيرة عن الحب المستحيل
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تسالي

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

عروة قنواتي 

املبكلر  واللوداع  املتكلرر  السلقوط  سليناريو  وألن 
ملن شليم وعلادات وإرث عسلكر الواليلة يف البعث 
رياضتهلم،  ويف  ومفاوضاتهلم  حروبهلم  خلال 
وألننلا جميًعا ملع جمهورهلم املتبايك ومع انقسلام 
الرؤيلة ومفلرق الطلرق بلني االسلتبداد والحريلة 
وقيلود العبوديلة، مل نكلن نتوقلع أكر ملا وصلت 
إليله تشلكيلة فادي الدبلاس وموفق جمعلة والراحل 
النلص كلم شلتانغه، بلل كنلا دامئًلا النظريلة التي 
تقلول "الظروف ضدنلا واملؤامرة ضدنا واملسلؤولية 
سليتحملها شلخص أو اثنلان فقلط"، ويلأيت املنقذ 
على هيئلة فلارس ميتطلي الجلواد يف أرض تعبت 
البلاد  ملن الحلزن والحلداد.. لتفلرح كل شلوارع 
لينلام شلهريار وتبقى شلهرزاد، تنظم أبيلات اليوم 

الجديلد مللن تبقلى ملن األحفاد.
إًذا، ملدرب منتخلب النظلام السلوري شلتانغه ودع 
قطار املنافسلات وحلده، ومل تعلد الحكايات املنترشة 
والتلي  اللدويل  املخابلرايت  دوره  أو  عالتله  علن 
انتلرشت هنلا وهنلاك تفيلد املتابع بأي يشء سلوى 
أنله أكلد عنلوان الفشلل لهلذه الرياضلة والقامئني 
عليهلا منلذ 40 عاًملا بهزميلة وتعلادل يف قلوس 
بلاد الشلام حلرًصا )األردن وفلسلطني( فلاذا كنا 
ننتظلر لو أنله قابلل السلعودية أو التطلور والرعب 
يف التشلكيلة اإليرانيلة، لكانلت الفضيحلة بجاجل، 
وملواد اللرأي واالتهلام انطلقت أرسع ملن إنجاز أي 

صانلع "تبللة" يف تجهيلز الفافلل.. ملا علينا.
جاءكلم اليلوم ملن كان الجمهلور يرفضله ويغنلي 
بل"الفاشلل  وصفله  يف  ويتعلب  برحيلله  مطالبًلا 
واملتسللق والخلادم املطيع مللن قرر وجلوده"، بعيًدا 
عن شلهاداته التدريبيلة التي مل يجد فيهلا املتابع أي 

الوطن". "ملنتخلب  فائلدة 
جاءكلم فجلر إبراهيلم اللذي احتلل مرتبلة املديلر 
بالنجلم  الجاهلر  أحلام  على  سلابًقا  الفنلي 
خطلة  زاحلم  واللذي  كابرينلي  األسلبق  اإليطلايل 
القلدوم مباتشلاال يوًملا ملا، واللذي طلار مرتلني 
ليجللس مكانله القويلض محملد أول ملرة والحكيم 

أميلن ثلاين ملرة.
كاكيلت رابلع ملرة لبطلل ملن أبطلال الترصيحات 
ومحبلة  بالشلعارات  املليئلة  القمصلان  وارتلداء 
القيلادة وسليد الوطن يف الحيلاة وامللات، من قال 
يوًملا عندملا سلأله الصحفلي "يريدونلك أن ترحل 
علن املنتخلب"، فأجلاب بلكل ثقلة: "باق ملا بقيت 
ميسللون!"فعًا ملاذا تسلأل وعلن ملاذا تسلألون؟

القضيلة لطامللا كانلت لغزًا حائلرًا ينطلق ملن أروقة 
القيلادة واالتحلاد واملنتخلب على شلكل " أفَنسلتم 
بكلت كنفلت كموهلا" )كام ملوزون ال معنلى لله( 
ولكلن املتابلع للكل ماجلرى يف البلاد على ملدار 
السلنوات املاضيلة وحتلى اليلوم، بلات يفلك مثلل 
هلذه األحجيلة واأللغاز بإشلارة إصبع وحيلدة وملرة 
واحلدة، فهنا املتهلم الحقيقي وهنا اللعبلة الحقيقية، 
على الرغلم ملن أن جلزًءا ال بلأس بله من الشلعب 
يسلهم بركيلب صورة املتهلم عى أنها صلورة املنقذ 
والفرحلة املنتظلرة ال بلد لها أن تلأيت يوًملا، واملتهم 
يرسح وميرح فيسلحب شلتانغه ويلأيت بفجر، يلعب 
بصورة الخطيب ويحمل السلومة اللعنلات، والثاثاء 
قريلب بلني فلارس الخيبلة والجاهر وبلني مطار 

الدويل. دمشلق 

شتانغه ودع 
وجاءكم الفجر 

من ميسلون..
 هكذا يقولون

حلول العدد السابق

أفقي
دولة إفريقية يف غرب القارة. 1

حيوان بري - مئة عام )معكوسة(. 2

مكان تجمع السكان - اليجب البوح به. 3

اسم فتاه - قام بتدوير اليشء. 4

جمع مرىس . 5

أسم فتاة - أبطال. 6
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أخذ بالثأر )معكوسة( - حقد )معكوسة( - . 8

أداة نفي  

بدون . 9 حب   - للموئنث   ) )رنَّ من  األمر  فعل 

مصالح

دولة يف وسط إفريقيا. 10

عمودي
ممثل سوري مشهور . 1

أظهَر - يخاف من كل يشء. 2

بداية الطفل يف الرحم - يراقب الفريسة. 3
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رياضة

وانتهلت الجوللة األوىل بالتعلادل السللبي 
ملع املنتخلب الفلسلطيني، يف الوقت الذي 
انتهلى اللقلاء الثلاين ملع األردن بخسلارة 
يجملع  وملا  رد،  دون  بهدفلني  قاسلية 
املباراتلني هلو األداء املتواضلع للمنتخلب.

القلدم  لكلرة  السلوري  االتحلاد  يقلف  مل 
صامتًلا أملام الفشلل التي مني بله الفريق، 
األمللاين  للمنتخلب  الفنلي  املديلر  أقلال  إذ 
فجلر  عنله  بلداًل  وعلني  شلتانغه  برنلد 

إبراهيلم.
وحّملل اللكادر الفنلي واإلداري واملحلللون 
الفشلل  مسلؤولية  شلتانغه  السلوريون 
التلي  اآلسليوية،  النهائيلات  يف  السلوري 
يعلول عليهلا الجمهلور السلوري للذهلاب 
األداء  بعلد  سليا  ال  املسلابقة،  يف  بعيلًدا 
اللذي قام بله يف التصفيلات املؤهلة لكأس 

.2018 روسليا  العلامل 

شتانغه أخطأ منذ البداية
برنلد  ملع  التوقيلع  علن  اإلعلان  منلذ 
شلتانغه، يف 31 ملن كانلون الثلاين من 
العلام امللايض، لجلأ امللدرب األمللاين إىل 
البحلث علن تشلكيلة مثالية يخلوض فيها 
النهائيلات اآلسليوية الحاليلة، باحثًلا عن 
العبلني جدد يشلكلون تغيلرًا يف الفريق.

ولكلن املدرب السلابق للمنتخب السلوري، 
أميلن الحكيلم، قلال، يف لقلاء ملع قنلاة 
ملا  إن  الرياضيلة،  سلبورتس"  إن  "يب 
حلدث يف مواجهلة األردن فاجلأ الجميع، 
املواجهلات  منلذ  ملؤرشات  هنلاك  كانلت 
صلر  ولكلن  حلدث،  ملا  على  الوديلة 
االتحلاد الريلايض جعلل شلتانغه يكملل 

مشلواره.
وأضلاف الحكيلم أن الفريق وصل سلابًقا 
"للقملة، فا ميكلن أن يعود بله للخلف"، 
على  اعتملد  امللدرب  أن  حلدث  واللذي 
تجريلب الاعبلني سلواء الذيلن يلعبلون 
يف  املحرفلني  أو  السلوري  الداخلل  يف 
الخلارج، مشلرًا إىل أن تشلكيلة تصفيات 
باإلملكان  وليلس  معروفلة،  العلامل  كأس 
العبلني  تجريلب  سياسلة  على  االعتلاد 

جلدد، كلا يف حاللة امللدرب شلتانغه.
السلوري  املنتخلب  أن  الحكيلم  وذكلر 
خلال  تجريبيلة  مبلاراة   13 خلاض 
الفلرة  يف  خاضهلا  التلي  املعسلكرات 
كأس  نهائيلات  دخلول  قبلل  املاضيلة 
األملم اآلسليوية، ولكلن التجريلب يف تلك 
املواجهلات انعكلس سللبًا على الفريلق.

واألردن،  فلسلطني  مواجهتلي  وحلول 
اعتلر الحكيلم أن ملا حصلل يف مبلاراة 
على  انعكلس  األداء  وسلوء  فلسلطني 
قويلة  بنفسلية  الداخلل  األردن  مواجهلة 

وهلو منتلٍش بفلوز على بطلل النسلخة 
بحاللة جيلدة  أسلراليا، ولعلب  املاضيلة 
واسلتحق الفلوز، بينلا ال يلزال الفريلق 
السلوري يعيلش بالحاللة السللبية التلي 

األوىل. املواجهلة  يف  عاشلها 
على  الثبلات  وعلدم  التغيلر  ولكلن 
الفريلق  على  يقتلرص  مل  التشلكيلة 
اليابلان  فمنتخبلات  لوحلده،  السلوري 
وأسلراليا وكوريلا الجنوبية غلرت عدًدا 
ملن الاعبني منلذ تصفيلات كأس العامل، 
ويف املقابلل ثبلت املنتخلب اإليلراين عى 
النجلاح  على  يبنلي  يلزال  وال  تشلكيلته 

األخلرة. الفلرة  يف  حققله  اللذي 

الاعبلون  املسلؤول..  أنلا  شلتانغه: 
ن لو و مسلؤ

األردن،  مواجهلة  عقلب  ترصيحاتله  يف 
قلال برنلد شلتانغه إنله املسلؤول األول 
علن النتيجلة ويتحملل ذللك "بلا شلك" 
الاعبلني  على  الللوم  إلقلاء  ميكلن  وال 

ألنهلم قدملوا ملا لديهلم. 
وهنلأ شلتانغه العبلي املنتخلب السلوري 
على "قتالهلم يف املبلاراة وحرصهم عى 
العلودة بالنتيجلة"، مردفًلا، "مل نسلتطع 
أن نوقلف انطاقلات الاعبلني األردنيلني 
العاليلة وااللتزام  الذين متيلزوا بالرسعلة 
واسلتطاعوا  منهلم  املطللوب  التكتيليك 
الفلوز بالنتيجلة وحصد النقلاط الثاث".

ولكلن يف لقلاء آخلر ملع موقلع "360 
سلبورت" تحلدث شلتانغه علن االختاف 
املنتخلب  العبلي  وروح  أداء  يف  الكبلر 
يف  عليله  كانلوا  مبلا  مقارنلة  السلوري 
املاضيلة، وكذللك  العلامل  تصفيلات كأس 
اإلرصار على االعتلاد عى األجنلاب بداًل 
رغلم  العملق،  ملن  الهجلات  بنلاء  ملن 

فشلل ذللك أملام فلسلطني.
 وقلال األمللاين، "التصفيلات كانلت ملن 
اآلن،  صغلرًا  يعلد  مل  الفريلق  سلنتني، 
الاعبلون تقدملوا يف السلن.. للن أقلول 
إنهلم أصبحلوا كبلاًرا للغايلة فهلذا غلر 

منصلف".
وعلزا شلتانغه الخسلارة لنقلص الرسعلة 
والصعوبلة يف وصلول الكلرات الهوائيلة 
إىل السلومة وخريبلني مضيًفلا، "أرى أنه 
من الصعلب مقارنلة منتخب سلوريا اآلن 

مبلا كان عليله قبلل عامني".

التصفيات؟ في  اختلف  ماذا 
مل يظهلر املنتخب السلوري بذات الشلكل 
القلارة  تصفيلات  يف  فيله  ظهلر  اللذي 
اآلسليوية لنهائيلات كأس العلامل روسليا 
2018، وغلاب عن العبيله الحافز فظهروا 

دومنلا جلدوى أو حللول أملام خصومهم 
الذيلن باتلوا أكر تنظيلًا وبلروح قتالية 

. عى أ
ويلرى رئيلس "االتحلاد السلوري الحلر 
لكلرة القدم"، نلادر األطلرش، يف حديث 
إىل عنلب بلدي، أن ملا اختلف بلني اليوم 
والتصفيلات هلو إبلراز الاعبني أنفسلهم 
يضملن  ملا  مجلد  أو  فرصلة  علن  بحثًلا 
اسلتجرار عقلد احلرايف ملع نلاٍد كبلر 

يف القلارة.
وقلال األطلرش إن املوضلوع األهلم هلو 
البطوللة  سلبق  اللذي  اإلعاملي  الضلخ 
حجمله  ملن  أكلر  الفريلق  وأعطلى 
"فاملنتخبلات التبنلى باألغلاين واإلعام”، 
شلعاًرا  رفعلوا  الاعبلني  أن  جانلب  إىل 
"آسليا  وهلو  املنتخلب  حجلم  ملن  أكلر 

لنلا".
وأشلار األطرش إىل فشلل اإلدارة ال سليا 
سليطرة رئيلس االتحلاد السلوري لكلرة 
املناصلب  على  الدبلاس،  فلادي  القلدم، 
اإلداريلة، إىل جانب مشلاكل غرفلة تبديل 
ومشلكلة  الواسلطات  وتدخلل  املابلس 

. رب ملد ا
فجلر  الجديلد  الفنلي  املديلر  ينلِف  ومل 
يف  أشليعت  التلي  املشلاكل  إبراهيلم 
يف  وقلال  الداخليلة،  املنتخلب  صفلوف 
األملر  إن  إم"  إف  حديلث إلذاعلة "شلام 
الليشء  النفسلية وهلو  بالناحيلة  يتعللق 
الحاسلم واليتعللق األملر باللكادر الفني، 
بلني  اإلشلكاالت  بعلض  هنلاك  "كانلت 
وتلم  قلفلا  ويوسلف  الصاللح  أحملد 
القلفلا". ملن  الصاللح  واعتلذر  تافيهلا 

أّثر غياب فراس الخطيب؟ هل 
خللق غيلاب فلراس الخطيب عن تشلكيلة 
االسلتياء  ملن  حاللة  املسلتدعاة  املنتخلب 
للدى متابعلي املنتخلب إىل جانلب حاللة 
جدليلة بلني الجاهلر علن وزن وتأثلر 

الخطيلب داخلل امليلدان.
ويلرى األطلرش أن املنتخلب ال يبنلى عى 
العلب واحد، ففلي ذهبيلة املتوسلط لعب 
املنتخلب ملن دون نجمه محملود كردغيل 

الذهبية. وحملل 
املختلص  السلوري  الصحفلي  ولكلن 
بالشلؤون الرياضيلة باسلل حملدو قلال 
لعنلب بللدي إن الخطيلب لديله عاملان 
األول  العاملل  التشلكيلة،  على  مؤثلران 
الناحيلة  ملن  امللعلب  داخلل  عملله  هلو 
الحاللة  على  وسليطرته  القياديلة 
مواجهلة  يف  سلادت  التلي  العصبيلة 
فتلح  الثلاين  والعاملل  األردين،  املنتخلب 
ثغلرات يف الخصلوم ملن ناحيلة املهلارة 

ال سليا غيلاب جانلب املهلارة للدى كل 
الاعبني باسلتنثاء أسلامة األوملري الذي 
خلرج مصابًلا وبالتلايل كان هلذا العامل 
هلو الحاسلم بعلد أن تفوق العبلو األردن 
باملهلارة بفلارق كبلر عن العبلي املنتخب 

السلوري.
والاعلب  االتحلاد  نلادي  العلب  ويلرى 
اللدويل السلابق عبلد القلادر عبلد الحي 
يف حديثله لعنلب بللدي أن غيلاب فراس 
الخطيلب كان لله تأثلر نفلي أكر ما 
ولكلن  امللعلب،  داخلل  وأداء  عطلاء  هلو 
وجلوده ضملن مجموعلة املنتخلب ميكن 
أن يعطلي دفًعا نفسليًا ومعنويًلا لاعبني، 
وكان ميكلن أن يشلارك وللو مللدة قصرة 
يف بعلض املباريلات، "وهذا ملا ال يعرفه 

إال خلراء الرياضلة”.
وللن يشلارك الخطيلب ملع املنتخلب يف 
حلال التأهلل إىل دور اللل 16 ألن نظلام 

البطوللة ال يسلمح بذللك.

الثاني الدور  إلى  التأهل  احتماالت 
يشلغل املنتخلب السلوري املركلز الثاللث 
الثانيلة،  املجموعلة  ترتيلب  جلدول  يف 
وال يلزال يحتفلظ بآمالله يف التأهلل إىل 
اللدور الثلاين للبطوللة وأمامله فرصتان 
للتأهلل، وإن كانتلا صعبتي املنال بسلبب 
يف  املتبقيتلني  الورقتلني  على  التنافلس 

التأهلل ملع خمسلة منتخبلات.
فالفرصلة األوىل للتأهلل كوصيلف لبطل 
املجموعلة إذ يجلب الفوز يف هلذه الحالة 
األخلرة،  املواجهلة  يف  أسلراليا  على 
بنتيجلة أفضلل أو بلذات نتيجلة منتخلب 
يف  األردن،  ضلد  مباراتله  يف  فلسلطني 

حلال فلاز فلسلطني على األردن.
بالتأهلل  فتكملن  الثانيلة  الفرصلة  أملا 
تشلغل  منتخبلات  أربعلة  أفضلل  كأحلد 
املركلز الثاللث يف مجموعاتهلا ملن أصل 
سلت مجموعلات، وفلق قواعلد تصنيلف 
أفضلل منتخبلات يف املركلز الثاللث وهي 
النقلاط، وفلارق األهداف، وعلدد األهداف 
التأديبيلة  والنقلاط  واملتلقلاة  املسلجلة 

وأخلرًا سلحب القرعلة.
إبراهيلم  فجلر  وصلول  ملع  ولكلن 
آمال  التدريبيلة تبقلى  الحصلة  وخوضله 
الثلاين  اللدور  إىل  للوصلول  الفريلق 
ضئيللة ال سليا التوقيلت اللذي تلم فيله 

امللدرب. تغيلر 
ويلرى الاعلب السلوري عبلد الحلي أن 
خطلأ،  الوقلت  هلذا  يف  امللدرب  "تغيلر 
وللن يسلتطيع فجلر إبراهيلم تقديلم أي 
والشلحن  الدفلع  سلوى  لاعبلني  يشء 
النفلي، إذ يعتملد املنتخلب ومسلؤولوه 

على هلذا الوتر منلذ زملن، وال يتم تايف 
رأسلها  وعلى  أبلًدا،  السلابقة  األخطلاء 
القاعلدة  القملة إىل  اإلداري ملن  اللكادر 
الرياضيلة  االتحلادات  منظوملة  يف 
واسلتبعاد الخلرات الرياضيلة، واألمثللة 
علن ذللك كثلرة يف كل اللدول العربيلة 
الذي  الهائلل  التطلور  واألوروبيلة وبعلد 

الرياضلة". وصللت لله 
وأضلاف عبد الحلي أن "حظلوظ املنتخب 
أن  فيمكلن  حصلل  وإذا  جلًدا،  ضعيفلة 
يكلون ملن ضملن ثاللث املجموعلة، ولن 

يكلون القلادم أفضلل".
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األحـــــــد 13 كانون الثاني/يناير 2019
الســـابعة السنــــــــة   -  360 العـــــــــدد 

05-03
2015

نبيل الشربجي

الخرب الذي نرته "عنب بلدي" عن تأجيل 
االمتحانات يف الكليات واملعاهد التابعة 

لجامعة إدلب يستحق أن يَُقابََل بكثر من 
االهتام، بل ويجب االحتفال به، أْي واللِه، 
وأنا، لوال أين تارك فردي الـ "استندر" يف 

البلد، ولوال أن القواص يف املدينة التي أعيش 
فيها اآلن ممنوع، لكنت سحبت مشطني 

َفَشْك لعيون رئيس جامعة إدلب الحريص 
عى حياة طابه، ومستقبلهم الواعد، بدليل 

أنه، ومبجرد ما احتدم القتال بني هيئة تحرير 
الشام والجبهة الوطنية للتحرير سارع إىل 

إصدار هذا القرار التاريخي السديد.
لهذا الحاس أسباٌب كثرة، أولها أن الله 

أمد يف عمري حتى رأيُت، رأَي العني، 
محافظتي الخرضاء إدلَب وقد صار فيها 

جامعة! فمحسوبُكم، أيها القراء األكارم، 
يتذكُر سوريا عندما كان فيها جامعتان 

فقط، دمشق وحلب، كل جامعة فيها عدد 
قليل من الكليات العلمية واألدبية، وكان 

أبناء املحافظات األخرى، كلهم با استثناء، 
يدرسون يف إحداها، ويف يوم من األيام 

بدأت وزارة التعليم العايل بافتتاح كليات 
جامعية يف مدينتني كبرتني ها الاذقية 

وحمص، وهذه الكليات بقيت تتبع إداريًا 
ومالًيا إما لجامعة دمشق أو لجامعة حلب، 
كا شهدت املحافظات الصغرة مثل حاه 

ودرعا وطرطوس والرقة والحسكة ودير 
الزور والسويداء افتتاح معاهد، من نظام 

السنتني، ذات طبيعة تخصصية؛ صحية أو 
زراعية أو فندقية.. ويف تطور الحق صار يف 
حمص جامعة اسمها "البعث"، ويف الاذقية 

جامعة "ترين"، وهكذا.. 
وأما إدلب؛ املدينة التي أطلقت، يف أواخر 

سنة 1970، أوَل فردة حذاء باستيكية عتيقة 
باتجاه رأس حافظ األسد وهو يخطب عى 

رشفة املركز الثقايف بساحة هنانو، فقد 
بقيت با أي جامعة، ثم افتتحوا فيها، عى 

استحياء، كليتني تابعتني لجامعة حلب، ها 
األدب العريب والزراعة، إضافة إىل بعض 
املعاهد "املطرشقة" التي ال تلتزم الدولة 

بتعيني خريجيها.
وأما اآلن، فا بد أن ميتلئ قلُبك بالشحم 

واللحم وأنت تشاهد مبنى الجامعة القديم، 
وعبارة "جامعة إدلب" تضهج وتتأأل عى 

واجهته وكأنه فندق خمس نجوم، ما 
يوحي بأن ُحكْم تنظيم القاعدة الذي يتهمه 
الَعلْانيون )الكاب( بأنه إرهايب، وزعمهم 

بأنه مل يَُجّر عى البلد سوى الخراب، إمنا هو 
زعٌم مغرض، ومردود عى أهله، فالجاعة 

-أعني جاعة تنظيم القاعدة ما غرهم- 
استطاعوا أن يحولوا إدلب إىل مكان لتلقي 
العلوم، واألفكار، والرتبية الحميدة، والدليل 

أن سعيهم لطلب العلم مل يقترص عى املدينة، 
بل امتد إىل األرياف، فافتتحوا كلية للطب 
يف كفرتخاريم، البلدة التي فتحت عيونها 

عى الدنيا وليس فيها سوى مدرسة ابتدائية، 
وكان أهلوها يضطرون إلرسال أبنائهم إىل 

سلقني أو إىل إدلب ملتابعة تعليمهم. وهذا 
األمر ليس هو املدهش بحد ذاته، بل إن كلية 

طب كفرتخاريم كانت كلية مختلطة، والعياذ 
بالله! ما اضطر أحد اإلخوة املجاهدين 

ألن يكتب تقريًرا إىل قيادة التنظيم مشرًا 
إىل ما يفعله االختاط من كمش وملس 

والتصاق ولحمسة بني الشبان والبنات، ثم 
يكتب تقريًرا آخر يشيد فيه برسعة استجابة 

تنظيم القاعدة لشكايته، واملسارعة إىل فصل 
الجنسني عن بعضها، والحمد لله.

شاب يمسك يد 
زميلته في الجامعة

رواية سورية في القائمة الطويلة لجوائز “بوكر"

ثالثة شعراء سوريين 
في “مهرجان الشارقة للشعر العربي”

للروايلة  العامليلة  “الجائلزة  أعلنلت 

العربيلة” عن القامئلة الطويلة املرشلحة 

لنيلل الجائلزة، يف اللدورة الحاليلة لعام 

.2019

ووفلق ما رصلدت عنب بلدي علر موقع 

الجائلزة الرسلمي، فلإن القامئلة الطويلة 

الصلادرة، االثنلني 7 ملن كانلون الثاين، 

تضمنلت 16 روايلة ملن مختللف الدول 

العربيلة، بينهلا رواية سلورية واحدة.

إذ تضمنت القامئة اسلم الكاتبة السلورية 

شلها العجيليل التلي ترشلحت للجائزة 

العلدو”،  ملع  “صيلف  روايتهلا  علن 

الصلادرة علن “منشلورات ضفلاف” يف 

بلروت علام 2018.

إىل  روايتهلا  يف  الكاتبلة  وتطرقلت 

املسللمة  الشلعوب  هجلرة  موضلوع 

ولجوئهلا إىل بلاد الغلرب التلي يعترها 

“اإلسلامويون” علدًوا لبلاد املسللمني، 

هلذه  سلببها  الهجلرة  أن  إىل  مشلرًا 

الروايلة، بحسلب  نفسلها،  الجاعلات 

السلورية  الروائيلة  ترشلحت  أن  وسلبق 

شلها العجيليل لجوائلز “بوكلر”، علام 

قريبلة  “سلاء  روايتهلا  علن   ،2016

ملن بيتنلا”، الصلادرة علن “منشلورات 

أيًضلا، إال أنهلا مل تفلز بهلا. ضفلاف” 

ملن  جمللة  العجيليل  محصللة  ويف 

الجوائلز والتكرميلات، إذ فلازت بجائلزة 

العربيلة،  القصلرة  للقصلة  “امللتقلى” 

علام 2017، علن قصتهلا “رسيلر بنلت 

املللك”، وحصلت على جائلزة قدرها 20 

أللف دوالر، وهلي ملن الجوائلز األعلى 

قيملة عربيًلا.

منلذ  ”بوكلر”،  اللل  جائلزة  وتسلعى 

الرويلج  إىل   ،2007 علام  إطاقهلا 

للروايلة العربيلة على مسلتوى العلامل، 

ومتلول ترجملة األعال الفائلزة إىل اللغة 

اإلنكليزيلة، وباتت اليوم الجائزة األشلهر 

العلريب. بالعلامل  الروايلة  يف مجلال 

 2019 لعلام  بدورتهلا  للجائلزة  وتقلدم 

ملا يقلارب 134 روايلة عربيلة، صلدرت 

خال الفلرة بني متلوز 2017 وحزيران 

2018، وتلم اختيلار 16 منهلا للقامئلة 

علن  اإلعلان  يتلم  أن  على  الطويللة، 

القامئلة القصرة يف 5 من شلباط املقبل.

وألول ملرة منلذ إطلاق جوائلز “بوكر” 

ترشلح سلبع كاتبلات للقامئلة الطويلة، 

عليها. القامئلني  بحسلب 

الشلارقة  مهرجلان  فعاليلات  تنطللق 
 17 اللل  بدورتهلا  العلريب  للشلعر 
مبشلاركة 42 شلاعرًا من مختلف الدول 

العربيلة.
وأعلنلت إدارة الشلؤون الثقافيلة بدائرة 
الثقافلة يف الشلارقة اليلوم، الخميلس 
10 ملن كانلون الثلاين، علن برناملج 
املهرجلان اللذي ينطللق األحلد املقبلل 
ويسلتمر حتلى 18 من الشلهر الحايل.

املهرجلان  أن  إىل  اإلدارة  وأشلارت 
سليتضمن فعاليلات ثقافيلة وشلعرية 
الشلارقة،  حاكلم  بحضلور  متنوعلة، 
سللطان بن محمد القاسمي، ومجموعة 
ملن اإلعاميلني ورواد الشلعر والثقافة 

العربيلة.
ووفلق ملا رصلدت عنلب بللدي علر 
يشلارك  الرسلمي  املهرجلان  موقلع 
ثاثة شلعراء سلوريني ضملن فعاليات 
مهرجلان الشلارقة، وهم حسلن بعيتي، 
الذي يشلارك يف أمسلية شلعرية تُنظم 
ثاللث أيلام املهرجلان، وأكلرم قنبلس، 
اللذي يشلارك يف أصبوحلة وأمسلية 

شلعرية رابلع أيلام املهرجلان.
ويديلر القاص السلوري نلواف يونس 
نلدوة أدبية صباحيلة بعنوان “الشلعر 
تبايلن  أم  ويفّ  تقلارب  والرجملة.. 

أيلام  ثاللث  تقلام  والتلي  خلّاق؟”، 
املهرجلان.

للشلعر  الشلارقة  مهرجلان  ويعتلر 
التلي  املحافلل  أبلرز  أحلد  العلريب 
تلويل اهتاًملا بالشلعر عى السلاحة 
الثقافيلة العربية، ويُنظّلم يف كل عام 
على ملدى سلتة أيلام برعايلة دائرة 

الشلارقة. الثقافلة يف 
ويكرم املهرجان يف كل عام شلخصية 
محليلة وأخلرى عربيلة، إذ سلبق وأن 
كلرم الشلاعر السلوري محملد نجيب 
مجملل  على   ،2012 علام  ملراد 

مسلرته يف مجلال الشلعر.
للشلعر  الشلارقة  مهرجلان  ويعتلر 

سلتة  بلني  ملن  واحلًدا  العلريب 
دائلرة  تنظمهلا  مهرجانلات وجوائلز 
الثقافلة يف الشلارقة كل علام، وملن 
بينهلا جوائلز يف التأليلف املرسحلي 
النقلدي  والبحلث  العربيلة  والثقافلة 
العلريب  اإلبلداع  وجائلزة  التشلكييل 

امللدريس. املرسحلي  والتأليلف 

شهال العجيلي )الجزيرة(

من فعاليات مهرجان الشارقة للشعر العربي بدورته الـ 12 )موقه المهرجان(

تعا تفرج
  خطيب بدلة


