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 كيف تتفاداها؟

"حرائق" تشعل 
الخريطة السورية

تتزايـد وترية الحرائـق يف املنازل 
تـدين درجـات  واملخيـات مـع 
التـي  واملنخفضـات  الحـرارة 
ورغـم  سـوريا،  لهـا  تتعـرض 
تفـاوت أسـباب هـذه الحرائق إال 
أن ضحاياهـا غالبًا مـن األطفال.

وكان للعاصمـة دمشـق النصيب 
األكـر مـن تلـك الحـوادث التي 
كان أبرزهـا وفـاة سـبعة أطفال 
أشـقاء يف 22 من كانـون الثاين 
بسـبب  حريـق  جـراء  املـايض، 

مدفـأة كهربائيـة يف حي العارة 
وسـط املدينة، إىل جانـب حريق 
آخـر لنفـس السـبب يف منطقـة 
وفـاة  إىل  أدى  زينـب  السـيدة 

. ب شا
كـا خرست مدينـة حلـب أبًا مع 
أطفالـه الثالثة يف حي الشـعار، 
الشـهر املـايض، وذلـك اختناقًـا 
بالغـاز املرسب مـن املدفـأة، إىل 
أخـرى  برشيـة  خسـائر  جانـب 
سـجلتها مخيات الشال بحرائق 

عديـدة كان آخرها وفـاة نازح يف 
إدلـب. جنـويب  النـر   مخيـم 

 تعزى أسـباب الحرائق يف معظم 
مبحافظـات  املسـجلة  الحـاالت 
سـوء  إىل  ومخياتهـا،  سـوريا 
وخاصـة  املدافـئ  اسـتعال 
إىل  إضافـة  منهـا،  الكهربائيـة 
أنـواع املحروقـات غـري الصالحة 
كميـات  الحتوائهـا  لالسـتعال، 
عاليـة مـن الغـاز الـذي يـؤدي 

اختنـاق. لحـاالت 
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أخبار سوريا

صورة تظهر قائد "جبهة تحرير الشام " أبو محمد الجوالني و القيادي السابق في "الجبهة" أبو اليقظان )تعديل عنب بلدي(

عنب بلدي - ضياء عودة

مل تكـن خطـوات "الجـوالين" مفاجئـة 
بقـدر مـا كانـت قيـد االنتظـار، خاصًة 
منـذ مطلـع العام املـايض، فقد شـهدت 
"تحريـر الشـام" عـدة تحـوالت خالفت 
مـا تأسسـت عليـه، ومـن أبرزهـا التغري 
الـذي أصاب خطابها والعالقـة مع تركيا، 
إىل  بالظهـور  مؤرشاتهـا  بـدأت  والتـي 
العلن بـدًءا من نـرش نقـاط املراقبة دون 
أي عراقيـل، ووصـواًل إىل التريحـات 
املتقاربـة مـع أنقـرة، وكان آخرهـا فيـا 

يخـص معركـة رشق الفـرات.
اسـتبق "أبـو محمـد الجـوالين" املرحلة 
الحاليـة التـي وصـل إليها فصيلـه بعدة 
تحـركات مـن بينهـا توسـيع النفوذ عىل 
األرض عـىل حسـاب فصائـل "الجيـش 
"الجبهـة  بفصائـل  املتمثلـة  الحـر" 
عمـل  وتوسـيع  للتحريـر"،  الوطنيـة 
"حكومـة اإلنقـاذ" أيًضـا، والتـي متثـل 

الوجـه اإلداري واملـدين لـ"الهيئـة".
اتفـاق  رسيـان  مـع  ذلـك  وتزامـن 
"سـوتيش"، املوقـع بني تركيا وروسـيا، 
يف أيلـول املـايض، والذي قىض بإنشـاء 
السـوري  النظـام  بـني  عازلـة  منطقـة 
وفصائل املعارضة وفتح األوتوسـرادات 
الدولية دمشـق- حلب، وحلـب- الالذقية 

أمـام الحركـة التجاريـة واملدنيـة.

خالفات تظهر إلى الواجهة 
يبدو أن خطـة "الجـوالين" الحالية بنبذ 
سـهلة،  تكـون  لـن  املتشـددة  التيـارات 
"حـراس  تنظيـم  وجـود  مـع  خاصـًة 
"القاعـدة"،  لتنظيـم  التابـع  الديـن" 
والـذي مـن الواضح أنـه سـيكون امللجأ 
األول لجميع القياديني املتشـددين سـواء 

"أبـو اليقظـان" أو غـريه.
الديـن"، يف  تنظيـم "حـراس  وتشـكل 
شـباط 2018، وضـم سـبع مجموعـات 
عسـكرية هي: "جيش املالحـم"، "جيش 
"رسايـا  الباديـة"،  "جيـش  السـاحل"، 
"جنـد  كابـل"،  "رسيـة  السـاحل"، 

األقـى"،  "جنـد  وفلـول  الرشيعـة"، 
ويقودهـم القيـادي يف "هيئـة تحريـر 
الشـام" سـابًقا "أبـو هـام الشـامي".

يف األيـام التـي سـبقت اسـتقالة "أبـو 
اليقظـان" شـهدت العالقة بـني "تحرير 
الشـام" و"حـراس الديـن" توتـرًا، بعد 
االجتـاع الـذي جمعهـا يـوم الخميس 
31 مـن كانـون الثـاين املـايض، والذي 
رفـض فيـه األخـري طروحـات قدمتهـا 
يف  املقبلـة  املرحلـة  ملسـتقبل  األوىل 

الشـال.
مجلـس  بتشـكيل  الطروحـات  ومتثلـت 
عسـكري بقيـادة ضابـط مـن الضبـاط 
السـوري  النظـام  عـن  املنشـقني 
وامللتحقـني بـ "الجيش الحـر" أو "فيلق 
وميلـك  "الفيلـق"،  واألرجـح  الشـام"، 
املجلس العسـكري قـرار السـلم والحرب 
يف الشـال السـوري، وإىل جانـب ذلك 
تفتـح "تحرير الشـام" األوتوسـرادات 

الدوليـة مـع النظـام السـوري.
النقـاط التـي طرحتهـا "الهيئـة" دفعت 
أبـو  الديـن"،  "حـراس  يف  القياديـني 
العريـدي،  وسـامي  الشـامي  هـام 
ملطالبة "تحرير الشـام" بتسـليم السالح 
املتنـازع عليـه بـني الفصيلـني سـابًقا، 
وقـاال يف بيـان مشـرك، "نـرى أنـه ال 
يسـعنا السـكوت عـن حقوقنا وسـالحنا 
بسـالحنا  نطالبهـم  اليـوم  فنحـن 
وحقوقنـا، ومل يُقـض فيهـا ومل يُحسـم 

اآلن". إىل  أمرهـا 
وأضـاف القياديـان أن "الوقـت الحـايل 
هـو وقـت النفـري العـام وكـرس شـوكة 
وقطـع  اقتصاديًـا  وإضعافـه  النظـام، 

طـرق اإلمـداد عنـه".

 خطة مرسومة 
الشـام"  "تحريـر  طروحـات  ترتبـط 
بتقريـر نرشتـه عنـب بلـدي يف 17 من 
كانـون الثـاين، عرضـت فيه السـيناريو 
الخارطـة  تغـري  بعـد  إلدلـب  املتوقـع 

األرض. عـىل  العسـكرية 
وقـال مصـدر مـن "الجيـش الحـر"، له 

تواصـل مـع الجانـب الـريك، حينهـا، 
إن "الجبهـة الوطنيـة للتحريـر" سـيتم 
حلهـا إىل جانـب "تحرير الشـام"، عىل 
أن يكـون الحـل ليـس كاملعنـى املتعارف 
جسـم  يف  اندمـاج  بصيغـة  بـل  عليـه 

موحـد لجميـع التشـكيالت.
ستشـهد  إدلـب  أن  املصـدر  وأضـاف 
أن  عـىل  وعسـكريًا،  سياسـيًا  تقسـيًا 
يكـون التمثيل السـيايس لفصيـل "فيلق 
الشـام" املدعوم مـن تركيا، والعسـكري 

"الهيئة". لــ 
وأشـار املصدر إىل أن "حكومـة اإلنقاذ" 
يف  تدخـل  يك  تفعيلهـا،  إعـادة  سـتتم 
العمل السـيايس، لكـن بواجهـة جديدة.

وكان "الجـوالين" سـار بعـدة خطوات، 
تهمـة  إلبعـاد  املاضيـة،  السـنوات  يف 
"اإلرهـاب" عـن فصيلـه يف خطـوة ألن 
بعـزل  ومتثلـت  دوليًـا،  مقبـواًل  يكـون 
قسـم من التيـار املتشـدد، والذي شـكل 
بـدوره "تنظيـم حـراس الديـن"، وفيا 
بعـض  باسـتقطاب  األخـري  بـدأ  بعـد 
املجموعـات "املتطرفـة" مـن "الهيئـة" 

صفوفـه. يف  وإدراجهـا 
ويف حديـث سـابق مـع مصـدر مطلـع 
عىل سـري الحركات الجهادية يف سـوريا 
قـال إنه مـن املتوقع أن يبـدأ "الجوالين" 
يف املرحلـة املقبلـة مبهاجمـة "حـراس 
الديـن" وعـزل التيـار املتشـدد، كخطوة 
أن  أضـاف  لكنـه  "االعتـدال"،  إلثبـات 
"الجـوالين" ال ميلك القـرار الكامل لحل 
"تحريـر الشـام" حتى اليوم مـع وجود 
قـادة مهاجريـن يرفضون بشـكل قاطع 

العملية. هـذه 

لماذا "أبو اليقظان" أواًل؟ 
رغـم وضـوح الخطة التـي يسـري عليها 
التيـار  بإبعـاد  إدلـب  يف  "الجـوالين" 
املتشـدد عـن فصيلـه، يطـرح االختيـار 
األول الـذي وقـع عـىل "أبـو اليقظـان" 
عدة أسـئلة، خاصـًة أن القيـادي املري 
له ثقل كبـري يف "الهيئـة"، كونه رشعي 
الجناح العسـكري وقاد معظـم العمليات 

العسـكرية سـواء ضد فصائـل "الجيش 
الحـر" أو قوات األسـد.

الرشعـي املنشـق عـن "الهيئـة"، "أبـو 
رساقـة الرشعـي"، قـال عـر "تلغـرام" 

"أبـو  إن  االسـتقالة  مـن  سـاعات  بعـد 
األخـرية  تعـرّض يف خطبتـه  اليقظـان 
لركيـا وسياسـتها والتحريـض ضدهـا، 
خـالل  مـن  الـرد  وكان  أزعجهـم  مـا 
صحيفـة يني شـفيق الركيـة أن القيادي 
اإلماراتيـة  املخابـرات  خلفـه  املـري 
بعدهـا  التطبيـق  فـكان  والسـعودية، 
مبـارشة مـن الجـوالين يف إبعـاده عـن 
املشـهد وسـتلحقه بعـد ذلـك البقيـة".

تسـري  "الهيئـة  أن  القيـادي  وأضـاف 
حاليًـا عـىل سياسـة الفصائل مـن قبلها 
والتـي كانـت تنكرهـا وتكفـر من سـار 
عليهـا، والسـبب يف ذلـك أنهـا علمت أنه 
لـن يكـون لهـا السـلطان يف املحـرر إال 

خاللها". مـن 
ويعتـر "أبـو اليقظـان" أحـد القياديني 
"النـور  السـابقني يف حـزب  البارزيـن 
السـلفي" يف مـر، قـدم إىل سـوريا 
ضمـن  رشعيًـا  وعمـل   ،2013 مطلـع 
الشـام  "أحـرار  حركـة  صفـوف 

سـنوات. لثـالث  اإلسـالمية" 
"أحـرار  حركـة  عـن  القيـادي  انشـق 
الشـام"، يف أيلـول 2016، بعـد أن كان 
رشعيًـا يف لـواء "مجاهدو أشـداء"، إىل 
جانـب إىل كل مـن "طلحة املسـري" )أبو 
"أبـو  اللـواء  املـري(، وقائـد  شـعيب 
حمـزة الكـردي"، وعنارص اللـواء كاماًل.

وأفتـى خـالل "االقتتـال" األخـري بجواز 
الشـام"،  "أحـرار  حركـة  جنـود  قتـل 
رميًـا بالرصـاص، ووّجه رسـالة ملقاتيل 
ال  الحاجـز  كان  "إذا  بأنـه  "الهيئـة" 
أسـتطيع أن أقـوده إال بالقتل، ارضب يف 

الـرأس وأنـا مسـؤول يـوم القيامـة".
وكانـت آخـر الفتاوى لـه تحريـم القتال 
الفـرات،  رشق  الـريك  الجيـش  مـع 
ليتبعهـا مبعركـة ضـد "الزنـي" غريب 

. حلب
صحيفـة "ينـي شـفق" الركيـة، املقربة 
كانـت  أنقـرة  يف  القـرار  دوائـر  مـن 
قـد نـرشت تقريـرًا، يف كانـون الثـاين 
املـايض، قالت فيـه إن اإلمـارات العربية 
الضـوء  أعطـت  والسـعودية  املتحـدة 
األخـر لــ "أبـو اليقظـان املـري" 
"الجيـش  مبحاربـة  فتـاوى  بإصـدار 
الحـّر" والحـركات األخـرى املوجودة يف 

املنطقـة.
وبعـد قـرار الواليـات املتحـدة األمريكية 
ومباحثـات  سـوريا،  مـن  االنسـحاب 
تنظيـم  محاربـة  يف  ترامـب  دونالـد 
تركيـا،  قبـل  مـن  اإلسـالمية"  "الدولـة 
مصـادر  عـن  نقـاًل  الصحيفـة  أشـارت 
تكليـف  تـّم  قـد  أنـه  إىل  اسـتخباراتية 
"تحريـر الشـام" من قبـل مـا وصفتها 
اسـتقرار  لزعزعـة  الـرّش"  "قـوى  بــ 

املنطقـة.
التـي تـم وضعهـا  الخطـة  إن   وقالـت 
األمريكيـة  املتحـدة  الواليـات  قبـل  مـن 
وإرسائيـل ودول الخليـج يف إدلب تهدف 
لعرقلـة عملية السـالم عـن طريق تعطيل 
اتفاق "سـوتيش" وتشـتيت انتباه تركيا 
يف  وزجهـا  الفـرات،  رشق  عمليـة  عـن 

إدلب. بنزاعـات  الغـرب 

لماذا أبو اليقظان أواًل؟

"الجوالني" يبدأ بالتخلص من التيار المعارض للبراغماتّية
تختصر استقالة الشرعي في "هيئة تحرير الشام"، "أبو اليقظان المصري"، والقرار الذي منع الفتوى والتوجيه الدعوي خارج المجلس الشرعي 

العام لـ "الهيئة"، تحركات القائد "أبو محمد الجوالني" لنبذ التشكيالت والتيارات المتشددة في الفصيل، في خطوة إلثبات االعتدال ونزع تهمة 
"اإلرهاب"، تحضيًرا للمرحلة الجديدة التي ستقبل عليها محافظة إدلب عسكرًيا وإدارًيا.

إدلب ستشهد 
تقسيًما سياسًيا 
وعسكرًيا، على 

أن يكون التمثيل 
السياسي لفصيل 

"فيلق الشام" 
المدعوم من تركيا، 

والعسكري لـ "الهيئة"
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عنب بلدي - نور داالتي

بـني دمشـق وموسـكو وواشـنطن تطري 
رئيسـة الهيئـة التنفيذية "ملجلس سـوريا 
أحمـد،  إلهـام  )مسـد(،  الدميقراطيـة" 
لبحـث مسـتقبل املقاطعتـني األخريتـني 
سـوريا،  رشقـي  شـال  فيدراليـة  يف 
التـي تواجـه مصـريًا مجهـواًل تتحكم به 
التجاذبـات الدوليـة وتغريـدات الرئيـس 

األمريـي، دونالـد ترامـب.
يتبـّدل موقفهـا مع تغرّي الظـرف الدويل، 
فمـن الحـوار مع النظـام إىل الحـوار مع 
تركيـا، تحـاول إلهـام أحمـد، ابنـة مدينة 
يخلّـص  حـل  إىل  تتوصـل  أن  عفريـن، 
الثالثية السياسـية واإلدارية والعسـكرية 
للكـرد مـن سـيطرة املركزية مـرة أخرى، 
أو مـن تدخـل تـريك يهـدد وجـود تلـك 

. لثالثية ا
واشـنطن كانـت املحطـة األخـرية، حيث 
حطـت رحال إلهـام أحمـد نهايـة كانون 
الثـاين الفائت، لتجتمـع برامب وتتحدث 
عـن مخاوفهـا مـن أثـر إنشـاء منطقـة 
آمنـة تركيـة يف شـال سـوريا، وتحصد 
منـه مجموعة مـن التطمينـات واملبادرات 

العاطفيـة تجـاه الكرد.

 ففي اجتـاع دبلومايس "غـري تقليدي" 
"ترامـب  فنـدق  يف  الطرفـني  بـني 
 ”CNN“ شـبكة  نقلـت  إنرناشـونال" 
األمريكيـة تفاصيلـه يف 29 مـن كانـون 
الثـاين الفائـت، طلبـت إلهـام أحمـد من 
ترامـب “أال يرك الكـرد يذبحهم أردوغان 
يف سـوريا"، ووعدهـا ترامـب باملقابـل 

أنـه لـن يحـدث ذلك.
الحًقـا، تحّدثت إلهـام أحمد لإلعـالم أنها 
ناقشـت يف اجتاعاتها بواشـنطن حاية 
الحـدود للحيلولـة دون وقـوع مواجهـة 
"تنفيـذ  رفضهـا  مؤكـدًة  تركيـا،  مـع 
مـرشوع إنشـاء املنطقـة اآلمنـة مـن قبل 
تركيـا"، بينـا أبـدت ترحيبهـا مبنطقـة 

دولية. برقابـة  آمنـة 
ومع سـيطرة الحديـث عن املنطقـة اآلمنة 
انسـحاب  احتـال  ضـوء  يف  الركيـة 
رشقـي  شـال  مـن  األمريكيـة  القـوات 
سـوريا، واملخـاوف التـي تحيـط بالكـرد 
مـن احتاليـة تحرك تـريك عـىل الحدود 
الجنوبيـة الرشقيـة لركيـا مـع سـوريا، 
أبـدت إلهـام أحمد رغبـة "مجلس سـوريا 
الدميقراطيـة" بإجراء محادثـات مع تركيا، 
وهـي املـرة األوىل التـي تصدر فيهـا مثل 

هـذه املبـادرة عـن ممثـل للمجلس. 

وخـالل نـدوة يف مركـز الرشق األوسـط 
لألبحـاث بواشـنطن قالـت أحمـد، "مـن 
بيننـا وبـني  الـراع  إنهـاء  الـروري 
الـراع  يف  طرفًـا  لسـنا  نحـن  تركيـا. 
الدائـر يف تركيا"، مضيفـة، "األمريكيون 
يرغبـون بلعـب دور لبـدء حـوار أو حـل 
القضايـا بيننـا وبـني تركيا"، حسـبا ما 

نقلـت شـبكة "روداو" الكرديـة.
نهايـة  دعـت  قـد  كانـت  أحمـد،  لكـن 
العـام املـايض مـن موسـكو إىل الحوار 
مـع النظـام السـوري، وقّدمـت للـروس 
خريطـة طريـق، حسـبا قالـت يف لقاء 
 22 يف  نُـرش  األوسـط"  "الـرشق  مـع 
كانـون الثـاين الفائـت، ودعـت روسـيا 
منحـازة"  "غـري  محادثـات  رعايـة  إىل 

النظـام. تجمعهـم مـع 
وعـىل الرغـم مـن التناقـض الواضح يف 
املواقـف التـي تعـر عنهـا إلهـام أحمد، 
األمريـي  القـرار  بعـد  تجـىّل  والـذي 
باالنسـحاب مـن سـوريا يف 19 كانـون 
األول املـايض، لكنها مخولـة من "مجلس 
لعبـة  لخـوض  الدميقراطيـة"  سـوريا 
سياسـية عـىل مسـتوى دويل وإقليمـي، 
العمـل  يف  خرتهـا  إىل  بالنظـر  وذلـك 
السـيايس وتدرجهـا يف مناصـب حزبية 

وحكوميـة عـدة.
منصـب  شـغلت  أحمـد  إلهـام  وكانـت 
سـوريا  ملجلـس  املشـركة  "الرئيسـة 
األول  كانـون  مـن   9 يف  الدميقراطيـة" 
2015، بعـد أن كانـت ممثلـة عـن حركة 
"املجتمـع الدميقراطـي" يف عفرين التي 

ترأسـها.
ويشـري الكاتـب الكـردي ريـزان حـدو، 
الـذي أجرى معهـا حواًرا نُـرش يف موقع 
"السـوري الجديـد"، إىل أن أحمد "قضت 
25 عاًمـا يف العمـل السـيايس"، رغم أن 
عمرهـا اآلن ال يتجـاوز 46 عاًمـا بحسـب 
تاريـخ ميالدهـا يف صفحتها الشـخصية 

عـىل "فيـس بوك".
وتعتـر إلهـام أحمـد مـن أشـد أنصـار 
 ،)PKK( الكردسـتاين"  "العـال  حـزب 
ويشـري الباحث هوشـنك أويس، يف دراسة 
الدميقراطـي"  االتحـاد  "حـزب  بعنـوان 
)PYD(: محنـة الهوية والتباس املشـاريع 
واألدوار املرسـومة لـه محليًـا وإقليميًـا"، 
إىل أن أحمـد هي عضو يف حـزب "العال 
مـن  كونهـا  جانـب  إىل  الكردسـتاين"، 

قيـادات "االتحـاد الدميقراطـي".
كا تعتـر "حركة املجتمـع الدميقراطي" 
لحـزب  سـوريًا  "فرًعـا  ترأسـها  التـي 

العـال"، ورغـم نفـي إلهـام أحمـد تلك 
الصلـة يف حوارهـا مع موقع "السـوري 
الجديـد"، ال تنفي ارتبـاط الحركة بأفكار 

"عبـد اللـه أوجالن".
رغـم ذلـك ال ترفض إلهـام أحمـد الحوار 
والتنسـيق مـع النظـام السـوري، الـذي 
1999، بـل  سـلّم أوجـالن لركيـا عـام 
متـوز  يف  دمشـق  إىل  بنفسـها  ذهبـت 
مـن العـام الفائـت، والتقت عـيل مملوك، 
رئيـس مكتب األمـن الوطني يف سـوريا، 
لتطويـر  لجـان  لتشـكيل  محاولـة  يف 

الحـوار واملفاوضـات بـني الطرفـني.
كـا ترحـب إلهـام أحمـد بحـّل "قـوات 
سـوريا الدميقراطيـة" الذراع العسـكرية 
الدميقراطـي"، يف  االتحـاد  لــ "حـزب 
جيش النظام السـوري يف حـال التوصل 
إل حـل سـيايس يفـي إىل "اعـراف 
دسـتوري" بـ "اإلدارة الذاتيـة"، وهو ما 

يرفضـه النظـام بشـكل كامل.
وبينـا تتناقض املتغريات التـي تؤثر يف 
للكـرد  السـيايس والعسـكري  املسـتقبل 
إلهـام  تـدور  سـوريا،  رشق  شـال  يف 
أحمـد وحيـدة يف حلقـة مـن "األعـداء 
واألصدقـاء" املحليـني والدوليـني، رافعة 

شـعار الحـوار ورايـة التنـازالت.

امرأة في األخبار

إلهام أحمد.. "سيدة مسد األولى"
تدير عمليات اإلنقاذ الكردي

عنب بلدي - وكاالت

يف  فشـل  األمريـي  الرئيـس  أن  يبـدو 
إقنـاع رشكائـه داخـل الواليـات املتحـدة 
قـرار  وجـدارة  بصـواب  وخارجهـا 
االنسـحاب مـن سـوريا، والـذي اتخـذه 
رأسـها  وعـىل  عـدة،  بأمـور  مدفوًعـا 
قناعتـه وحـده بـأن تنظيـم "الدولة" قد 
هـزم فعاًل، األمـر الذي مل يـرِض مؤيديه 

معارضيـه. قبـل 

تقويض "رمزي" لقرار االنسحاب
قـرار  ترامـب  دونالـد  أعلـن  أن  منـذ 
االنسـحاب "املفاجـئ" مـن سـوريا، يف 
19 مـن كانـون األول املـايض، شـهدت 
تريحاتـه تخبطًـا عـىل صعيـد الفـرة 
الزمنيـة املحـددة لالنسـحاب، إال أن جميع 
تلـك التريحـات متحـورت حـول جدية 
تنفيذ هـذا القرار، ولـو كان بوترية بطيئة.

خاصـة  الدوليـة،  االعراضـات  ورغـم 
يف  األوروبيـني  ترامـب  رشكاء  مـن 
"التحالـف الـدويل"، مل يتوقـع ترامـب 
أن يتلقـى صفعـة داخليـة مـن مجلـس 
الشـيوخ األمريـي، الـذي يهيمـن عليـه 
الجمهوريـون من أنصار ترامـب، والذين 
صوتـوا عـىل ترشيـع يعـارض خططـه 

الخارجيـة لالنسـحاب مـن سـوريا.
الترشيـع، الـذي تقدم بـه زعيـم األغلبية 
يرفـض  ماكونيـل،  ميتـش  املجلـس  يف 
انسـحاب القـوات األمريكية من سـوريا، 
رغـم اعرافه بالتقـدم الـذي أحرزته تلك 
تنظيـم  القـوات عـىل صعيـد مواجهـة 

يف  و"القاعـدة"  سـوريا  يف  "الدولـة" 
أفغانسـتان.

إال أنـه يرى أن االنسـحاب "مسـتعجاًل" 
عـىل صعيدين اثنـني، األول عـدم إلحاق 
هزمية "دامئـة" بالتنظيمـني وبالتايل ال 
يـزال الخطـر يالحـق الواليـات املتحدة، 
املنطقـة  اسـتقرار  تقويـض  والثـاين 
وتـرك فـراغ قد تشـغله إيران أو روسـيا، 

خاصـة يف سـوريا.
بأغلبيـة أصـوات  الترشيـع  إقـرار  وتـم 
مـن   31 الخميـس  الشـيوخ،  مجلـس 
إذ حـاز عـىل  املـايض،  الثـاين  كانـون 
تأييـد 68 عضـًوا يف املجلـس مقابل 23 

صوتًـا معارًضـا لـه.
ومـع ذلـك يبقى رفـض مجلس الشـيوخ 
األمريـي غري ملـزم للرئيـس األمريي، 
مـرشوع  إىل  الترشيـع  يتحـول  مل  مـا 
قانون يخضـع لتصويت مجلـس النواب، 
الـذي يف حـال أقـره يصبـح لزاًمـا عىل 

تنفيذه. ترامـب 
الترشيـع  يخضـع  أن  املقـرر  ومـن 
للتصويـت النهـايئ يف مجلس الشـيوخ، 
مالمـح  وجـود  دون  املقبـل،  األسـبوع 

قانـون. مـرشوع  إىل  بتحويلـه 

ترامب يصر
اعتـرت الصحافـة األمريكيـة أن رفـض 
مجلـس الشـيوخ لقـرار االنسـحاب مـن 
سـوريا قـد يشـكل ضغطًـا ولو بسـيطًا 
عـىل الرئيس األمريـي، دونالـد ترامب، 
مـا يدفعه للراجـع عن قرار االنسـحاب. 
الترشيـع  عـىل  املوافقـة  وبعـد  أنـه  إال 

سـارع ترامـب إىل نـرش تغريـدة عـر 
حسـابه الرسـمي يف "توير"، يف 1 من 
شـباط الحـايل، أكـد فيهـا إرصاره عىل 
سـحب القـوات األمريكيـة املوجـودة يف 
شـال رشقـي الفـرات، والبالـغ عددهـا 
2600 جنـدي أمريـي، بحسـب شـبكة 

األمريكيـة.  "CNN"
إذ قـال ترامـب يف تغريدتـه، "لقد ورثت 
فـوىض عارمة يف سـوريا وأفغانسـتان، 
حـروب ال تنتهـي وإنفـاق غـري محدود، 
حملتـي  "خـالل  وأضـاف  ومـوت"، 

االنتخابيـة قلـت بقـوة إن هـذه الحروب 
يجـب أن تنتهـي أخـريًا، سـوريا كانـت 
مليئـة بعنارص تنظيـم الدولة اإلسـالمية 
دمرنـا  مـا  ورسعـان  وصلـت،  حتـى 

الخالفـة". %100 مـن 
واعتـر ترامـب أن األمـوال التـي كانـت 
تُـرف يف سـوريا وأفغانسـتان يجـب 
أن تُـرف "بحكمة" بعد عـودة القوات 

األمريكيـة إىل الوطـن.
"الدولـة  تنظيـم  بـأن  إعالنـه  ورغـم 
اإلسـالمية" قد هزم نهائيًـا، إال أنه أكد أن 

بالده سـراقب التنظيم "عـن كثب"، يف 
محاوالت قـد تقنع معاريض االنسـحاب، 

ورمبـا لـن تقنعهم.
وتـدور تسـاؤالت عدة حول قـدرة ترامب 
مـن  باالنسـحاب  قـراره  تنفيـذ  عـىل 
سـوريا، والـذي يبـدو أنـه مـر عليه، 
رغم أنـه مل يحدد مدة زمنية لالنسـحاب، 
ملمًحـا إىل أنـه سـيتم "ببـطء"، فضـاًل 
عن تسـاؤالت أخـرى حول الطـرف الذي 
يف  األمريكيـة  القـوات  مـكان  سـيمأل 

سـوريا، والـذي ال يـزال مجهـواًل.

بين اإلصرار والضغط.. 

شيوخ ترامب يدفعونه للبقاء في سوريا
بينما يدفع الرئيس األمريكي، دونالد ترامب، بتخبط، نحو سحب قواته من سوريا، يدفع مجلس الشيوخ، ذي األغلبية المؤيدة لترامب، باالتجاه 

المعاكس، محاواًل تقويض قرار االنسحاب العتبارات تتلخص بوجود مخاوف دولية من صحوة جديدة لخالفة تنظيم "الدولة اإلسالمية"، المشارفة 
على االنتهاء في سوريا.

صورة تعبيرية )تعديل عنب بلدي(
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عنب بلدي - درعا

عمـل النظـام السـوري عقب سـيطرته 
عـىل محافظـة درعـا يف الجنـوب، يف 
وإنهـاء  إيقـاف  عـىل  املـايض،  متـوز 
تابعـة  كانـت  مؤسسـة  بـأي  العمـل 
للمعارضـة بالرغم من أهميـة الخدمات 

التـي كانـت تقدمهـا للمواطنـني.
ومـن أهـم هـذه املؤسسـات مستشـفى 
كان  الـذي  درعـا،  بريـف  تـل شـهاب 
ويقـدم  املنطقـة  يف  حيويًـا  يعتـر 
خدمات طبيـة للمواطنني، قبـل أن تجمد 
مديريـة صحـة درعـا التابعـة لحكومـة 
النظـام عملـه وتحولـه إىل مسـتوصف 

لتنفيـذ حمـالت اللقـاح فقـط.
املستشـفى كان يتبـع إداريًـا للمجلـس 
املحـيل يف املدينـة ويرشف عـىل تنفيذ 

كانـت  التـي  والخدمـات  املشـاريع 
تقدمهـا املنظـات كالخدمـات الطبيـة 
األذنيـة  العيـادات  مثـل  والخدميـة، 
الشمسـية  الطاقـة  نظـام  وتركيـب 
عضـو  بحسـب  اإلسـعاف،  ومنظومـة 
سـابق يف املجلـس، طلـب عـدم ذكـر 
اسـمه ألسـباب أمنيـة، وأوضـح لعنـب 
يعمـل عـىل  كان  املستشـفى  أن  بلـدي 
منـاوب،  كادر  وفيـه  السـاعة  مـدار 
الطلـب  تحـت  إسـعاف  وسـيارات 
املريـض  إلسـعاف  يلـزم  مبـا  مجهـزة 
لضان سـالمة وصوله إىل املستشـفى.

كـا دعمـت منظمة "أطبـاء بال حدود" 
املستشـفى عـر تقديم رواتـب لألطباء 
إضافـة  اإلداري،  والـكادر  واملمرضـني 
اللوجسـتي  العمـل  عـىل  اإلنفـاق  إىل 
للمستشـفى مـن تأمـني وقـود للمولـد 

الكهربـايئ )قبـل تركيب نظـام الطاقة 
الشمسـية( وإجـراء الصيانـات الالزمة.

ماذا كان يقدم المستشفى؟
تحـول املستشـفى إىل مقصـد املصابني 
النظـام  قصـف  جـراء  والجرحـى 
عـىل املنطقـة خـالل سـيطرة فصائـل 
املعارضـة، حيـث كان يقدم اإلسـعافات 
الحرجـة  الحـاالت  ويحـول  املطلوبـة، 
عر سـيارات إسـعاف مجهـزة بتقنيات 
فنيـة حديثـة، إىل األردن كونهـا قريبة 

الحـدود. من 
ومتيـز بتنـوع الخـرات الطبيـة فيـه، 
مختلـف  يف  طبيبًـا   20 يضـم  كان  إذ 
االختصاصـات بـني جراحـني وعظمية 
تخديـر  وفريـق  وبوليـة،  وأوعيـة 
استشـفاء،  وغـرف  عمليـات  وغرفـة 

بحسـب  ممرًضـا،   40 إىل  إضافـة 
موظفـني  مـن  متقاطعـة  معلومـات 
الـذي  املستشـفى،  يف  يعملـون  كانـوا 
كان يجري عـرشات العمليات أسـبوعيًا 
وغريهـا. والقيريـة  العظميـة  بـني 

مـن  ملحـق  للمستشـفى  كان  كـا 
العيـادات متنوعـة االختصـاص تضـم 
أطبـاء لتقديـم خدمـات العالج بشـكل 
مجـاين لألهـايل، وسـط إقبـال كبـري 
العـالج  ومجانيـة  الـكادر  لخـرة 
ورصف الـدواء الـالزم مـن الصيدليـة 

نيـة. ملجا ا

النظام يرفض إعادة تفعيله
وسـيطرت قـوات األسـد عـىل الجنوب 
بعـد  املـايض  متـوز  يف  السـوري 
اتفاقات تسـوية مـع فصائـل املعارضة 

السـورية، وسـط وعـود بإعـادة فتـح 
املوظفـني  وإعـادة  الدولـة  مؤسسـات 

وظائفهـم. إىل  املفصولـني 
وتوقـع األهـايل مـن حكومـة النظـام 
األجهـزة  مـن  االسـتفادة  السـوري 
والخـرات التـي كانـت يف املستشـفى 
يخـدم  كونـه  عملـه  يف  واالسـتمرار 
القـرى املجـاورة ويخفـف الضغط عن 

الوطنـي. درعـا  مستشـفى 
لكـن سياسـة النظـام بعـدم االعـراف 
باملؤسسـات التـي قامت بغيـاب الدولة 
واألطبـاء  املمرضـني  إعـادة  وعـدم 
العمـل  أنهـى  عملهـم،  إىل  املفصولـني 
غيـاب  إىل  إضافـة  باملستشـفى، 
القـدرة حاليًـا عـىل تغطية املستشـفى 
بالكـوادر وخاصـة بعـد اإلرصار عـىل 

املفصولـني. املوظفـني  عـودة  عـدم 

مديرية صحة درعا تجمد مستشفى تل شهاب

دمشق - ماري العمر

كالمهـا  نـرش  )رفضـت  إميـان  تقـول 
كامـاًل ملخاوف أمنيـة(، "هـذا القرار هو 
األهـم بالنسـبة إلينـا نحن الطـالب، فقد 
أصبـح بإمكاننـا الحصـول عـىل منـزل 
لإليجـار بفـرة قليلـة ودون حجـج من 

السمسـار".
وتضيـف إميـان لعنـب بلـدي أنهـا يف 
بدايـة العـام الحـايل اضطـرت للبحـث 
عـن منـزل لتسـكن فيـه مـع صديقاتها، 
وعنـد حصولهـا عـىل منـزل بالـرشوط 
املطلوبـة مل تضطـر لالنتظار يك تحصل 
عـىل الورقـة األمنية، وإمنا سـارت األمور 

وسـهولة. بسالسة 
وكانـت وزارة الداخليـة أصـدرت نهايـة 
 ،"2744" رقـم  القـرار  الفائـت  العـام 
وقامـت مبوجبـه بإلغـاء رشط الحصول 

عقـود  إلمتـام  األمنيـة  املوافقـة  عـىل 
اإليجـارات، والـذي فرضتـه عـام 2014 
يف  والقاطنـني  بهـم  املشـتبه  لتمنـع 
مناطـق املعارضة مـن السـكن قريبًا من 

املراكـز األمنيـة.

معاناة انتهت
تعـرت الكثري مـن عقود اإليجـار خالل 
األعـوام الخمسـة الفائتـة بسـبب ورقـة 
املوافقـة األمنيـة، فلـم يتمكـن القاطنون 
يف دمشـق مـن فتـح مـرشوع صغـري، 
أو حتـى إقامة حفـل زفـاف دون انتظار 

عـرشة أيـام السـتخراج ورقـة املوافقة.
فاطمـة، وهـي سـيدة ثالثينيـة، تعيـش 
يف  زوجهـا  يقطـن  بينـا  دمشـق،  يف 
الغوطـة الرشقيـة، اضطـرت، أن تقطـن 
مـع أقاربهـا، لخوفهـا مـن السـؤال عن 
زوجهـا يف حال ذهبت إلحضـار املوافقة 

األمنيـة، بحسـب ما قالتـه لعنـب بلدي.
وأضافـت فاطمـة )رفضـت نرش اسـمها 
كامـاًل ألسـباب أمنية(، وهـي أم لطفلني، 
أنهـا خـالل إقامتها عنـد أقاربها يف حي 
كفرسوسـة مل تسـلم من الخـوف أيًضا، 
ففي حملـة مداهات طلـب منها عنارص 
دفعهـا  مـا  اسـتضافة،  ورقـة  األمـن 
إلخبارهـم أنهـا يف زيـارة عائليـة فقط، 
كـون اسـتخراج تلـك الورقة يحتـاج إىل 

موافقـة أمنيـة أيًضا. 
حال أحمـد )25 عاًمـا(، وهو مـن مدينة 
إدلـب، مل تكـن أفضـل، إذ أراد أن يفتـح 
مرشوًعـا صغـريًا تحـت جـرس الثـورة، 
البسـطات  فيهـا  تكـر  منطقـة  وهـي 
التـي تبيـع السـلع اإللكرونيـة والكتب 

وغريهـا.
ويقـول أحمـد )طلب عدم كشـف اسـمه 
كامـاًل ملخـاوف أمنيـة( لعنب بلـدي، إنه 

احتـاج إىل موافقـة أمنيـة، لكـن طلبـه 
أن  عليـه  وكان  مـراًرا،  بالرفـض  قوبـل 
يدفـع مبلًغا للال كرشـوة السـتخراجها.

في مصلحة السماسرة
سـارسة  مـن  الكثـري  أعـال  تعطلـت 
الفائتـة،  األعـوام  خـالل  العقـارات 
اضطـرار  بسـبب  تنفيذهـا،  تأخـر  أو 
املوافقـة  عـىل  للحصـول  املسـتأجرين 
األمنيـة، ويف حـال تـم رفـض املوافقة، 
يخـرس السمسـار فرصتـه يف الحصول 
عـىل نسـبة مـن األمـوال لقـاء أتعابـه.

أحـد السـارسة الذيـن ميلكـون مكتبًـا 
عقاريًا يف "شـارع األمـني" تحدث لعنب 
بلـدي عـن معانـاة املسـتأجرين يف ظل 
فرض املوافقـة األمنية، والتغيـريات التي 

طـرأت بعـد إلغـاء القرار.
وقـال السمسـار، الـذي طلب عـدم نرش 
"األوراق  إن  أمنيـة،  ملخـاوف  اسـمه 
املطلوبـة سـابًقا كانـت السـبب الرئييس 
النـاس  فأغلـب  اإليجـارات،  عرقلـة  يف 
املوجوديـن يف العاصمـة هاربـون مـن 
املناطـق السـاخنة أو الخاضعة لسـيطرة 
فصائـل املعارضـة، وكـا هـو معـروف 
يف سـوريا ال يُحاسـب الشـخص عـىل 
أعالـه فقـط، وإمنا عـىل أعـال عائلته 

باملجمـل".
املوافقـة  ورقـة  "مـن خـالل  وأضـاف، 
األمنيـة يقـوم الفـرع بالبحث عـن عائلة 
املسـتأجر، فـإن كان أحـد أفـراد العائلة 
مطلوبًـا تقـوم السـلطات غالبًـا بطلـب 
املسـتأجر للتحقيـق معـه"، الفتًـا إىل أن 
كثريًا مـن املسـتأجرين اضطـروا إىل دفع 
رشـاوى ألفـراد يف األمن لتسـيري أمورهم.

أمـا فيـا يخـّص القـرار األخـري بإلغـاء 
رشط الحصـول عىل املوافقـة األمنية، فهو 
بحسـب السمسـار عملية اختصـار للوقت 
ال أكـر وال أقـل، وهـذا مـا يجعـل فائدته 
تعـود بشـكل أسـايس عـىل السـارسة 
وأصحـاب املكاتب العقاريـة، ومن الناحية 
األمنيـة فالحـال مل تتغـري كثريًا بالنسـبة 

للمسـتأجرين، وفـق تعبريه.
رقابة أمنية بطريقة مختلفة

رغـم أن القـرار رقـم "2744" املتضمن 
تعليـات تنظيـم عقـود اإليجـار وإلغاء 
رشط الحصـول عـىل املوافقـة األمنيـة، 
العـام  مـن  الثـاين  ترشيـن  يف  صـدر 
الفائت عـن وزارة الداخليـة، لكن تطبيقه 

بـدأ مطلـع العـام الحايل.
موقـع  نـرش  الـذي  القـرار  ومبوجـب 
"هاشـتاغ سـوريا" بنـوده، يتوجب عىل 
كل مـن أّجـر عقـاًرا مخصًصـا للسـكن 
أو ملزاولـة أي مهنـة تجاريـة أو صناعية 
عنـد إبـرام العقـد، القيـام مع املسـتأجر 
الوحـدة  يف  اإليجـار  عقـد  بتسـجيل 
اإلداريـة املختصـة أو يف مركـز خدمـة 

املواطـن.
اإلداريـة  الوحـدة  تقـوم  ذلـك  عقـب 
بدورها يف تنظيم اسـتارة إعالم ترسـل 
اىل الوحـدة الرشطيـة يف املنطقـة التـي 
يقـع فيهـا العقـار يف نفـس يـوم إبرام 
الوضـع  تدقيـق  بهـدف  وذلـك  العقـد، 

للمسـتأجر. واألمنـي  القانـوين 
الوحدة الرشطية بدورها ترسـل اسـتارة 
السـيايس  األمـن  فـرع  إىل  اإلعـالم 
التدقيـق األمنـي  يف املحافظـة إلجـراء 
للمسـتأجر دون أن يتوقـف رسيان عقد 
التدقيـق  نتيجـة  ورود  عـىل  اإليجـار 

األمنـي.
ويف حـال بيّنـت نتيجـة التدقيق األمني 
السـيايس  األمـن  فـرع  عـن  الصـادر 
تتخـذ  أمنيًـا،  مطلـوب  املسـتأجر  أن 
أو  القانونية بحقـه )توقيف  اإلجـراءات 

وضـع تحـت املراقبـة(.
الجديـد  القـرار  أن  مـن  الرغـم  وعـىل 
املواطنـني،  ألمـور  تسـهياًل  يعتـر 
لكنـه يتيـح يف الوقـت ذاتـه الفرصـة 
أمـام الجهـات األمنيـة لتحديـد مـكان 
تحـت  وضعـه  أو  املطلـوب،  الشـخص 
اعتقالـه  عمليـة  يجعـل  مـا  املراقبـة 

أسـهل. 

 رغم التسهيالت للمواطنين

قانون إيجارات جديد في دمشق 
ال يحد اإلجراءات األمنية

للمرة األولى منذ عام 2014 تمكنت إيمان، وهي طالبة من مدينة القامشلي تدرس في دمشق، من استئجار منزل دون الحاجة إلى انتظار فترة 
طويلة الستخراج الموافقة األمنية التي كانت مفروضة على المستأجرين في دمسق سابًقا.

جسر الرئيس في دمشق - 14 من كانون الثاني 2019 )عنب بلدي(
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عنب بلدي- عفرين

شـهدت مدينة عفرين، األسـبوع املايض، 
توتـرًا بـني عـدة فصائـل ومدنيـني عىل 
مـن  األشـخاص  أحـد  مقتـل  خلفيـة 
يـد  عـىل  الرشقيـة،  الغوطـة  مهجـري 
لفصيـل  يتبعـون  إنهـم  قيـل  مسـلحني 

الرشقيـة". "أحـرار 
املحـيل  الـرأي  الجرميـة  هـذه  وأثـارت 
للمطالبـة  شـعبية  مظاهـرات  وخرجـت 
بخـروج الفصائـل املسـلحة مـن املدينة، 
رغـم نفـي املقاتلـني الذين أشـريت إليهم 

أصابـع االتهـام عالقتهـم بالقضيـة.
وأصـدرت لجـان مهجري ريف دمشـق، 
االحتـكام  فيـه  بيانًـا جاعيًـا، رفضـت 
إىل قـوة السـالح مـن بعـض مجموعات 
عفريـن  يف  العسـكرية  الفصائـل 
واسـتخدامه يف انتهـاك حقـوق املدنيني 

املهجريـن، "والتـي كان آخرهـا جرمية 
قتـل أحد مدنيـي ريف دمشـق وإصابة 

آخريـن".
لكـن "محافظـة ريف دمشـق" رفضت 
التريـح حـول الخـالف الـذي نشـب 
وتحـول إىل سـجال بني أهـايل الغوطة 
الزور  املهجريـن وأهايل ديـر  الرشقيـة 
االتهـام  أصابـع  لتبـدأ  املهجريـن، 
باإلشـارة إىل فصيـل "جيش اإلسـالم" 
االحتجاجـات  موجـة  خلـف  بضلوعـه 

هـذه، ولكـن األخـري نفـى ذلـك عنه.
 عدنـان الدخيـل، قائـد "تجمـع أحـرار 
يف  اسـتنكر  عفريـن،  يف  الرشقيـة" 
حديثـه لعنـب بلـدي هـذه "الجرمية"، 
إىل  دعـا  مـن  أول  نحـن   " وأضـاف، 
مبديًـا  القضـاء"،  إىل  الجنـاة  تسـليم 
وسـائل  تداولـت  كيـف  اسـتغرابه 
أحـرار  عنـارص  أحـد  "تـورط  اإلعـالم 

باملوضـوع". الرشقيـة 
وقـال الدخيـل إن فصيلـه عـىل الفـور 
بالجرميـة  عالقتـه  نفـى  بيانًـا  أصـدر 
وأكد تسـليم املتورطـني للعدالـة لينالوا 

. هم ء جزا
عقـب حادثـة االشـتباك التـي أسـفرت 
عـن مقتـل الشـخص، السـبت املايض، 
مـن  أهـايل  تضـم  مظاهـرة  خرجـت 
الغوطـة الرشقيـة يسـكنون يف عفرين 
مـن  املتورطـني  تسـليم  فيهـا  طالبـوا 
فصيـل "أحرار الرشقية" يف االشـتباك، 
االتهامـات  إن  قـال  الدخيـل  ولكـن 
تلـك جـاءت بعـد وجـود أشـخاص يف 
االشـتباك مـن املنطقة الرشقيـة "أوحي 
أنهـم ينتمـون إىل فصيلنـا، ولكن جميع 
املنطقـة  أفـراًدا مـن  الفصائـل تحـوي 
الرشقيـة"، مشـريًا إىل أن الفصيل "قام 
بواجبـه عـىل الفـور وأرسـل تعليـات 

إىل جميـع العنـارص والكتائـب بالتزام 
املقـرات والبيـوت وعـدم التعاطـي مع 
االسـتفزازات من بعـض من يريـد لهذا 

الصـدام أن يحـدث".
وطالـب بيـان لجـان مهجـري الغوطة 
الرشقيـة بـ" تسـليم املتورطـني بالقتل 
للقضـاء، وإخراج  التخريبيـة  واألعـال 
الفصائـل العسـكرية من املـدن، وإلغاء 
املظاهـر املسـلحة داخـل املـدن وضبط 

املنطقة". األمنـي يف  الوضـع 
أحـرار  "تجمـع  فصيـل  قائـد  وقـال 
عـرشات  لديـه  التجمـع  إن  الرشقيـة" 
الغوطـة  مهجـري  مـن  العنـارص 
و"نعمـل مًعـا يف سـبيل الثـورة، حتى 
فصيلنـا  مـن  استشـهد  مـن  آخـر  إن 
قبـل أيـام ينحـدر مـن الغوطـة نتيجة 

لغـم". انفجـار 
وأكـد رئيـس مكتـب مهجـري املنطقـة 

الرشقيـة التابـع لـ"االئتـالف الوطنـي 
خالـد  )املعـارض(،  الثـورة"  لقـوى 
الخلـف، أن هـذه "الجرميـة مسـتنكرة 
جميـع  واآلن  جنائيـة  قضيـة  وهـي 
املختصـة"،  السـلطات  بيـد  املتورطـني 
مشـريًا إىل أن هذه املشـكلة سـتحل كا 
حلـت سـابقاتها دون توتـر أو صـدام.

مـن  املهجريـن  ممثلـو  واجتمـع 
زالـت  ومـا  الخلـف،  وفـق  املنطقتـني، 
لتحقيـق "أعـىل  االجتاعـات مسـتمرة 

التنسـيق". مـن  مسـتوى 
مشـكلة املهجريـن األخـرية يف عفريـن 
نوعهـا  مـن  األوىل  املشـكلة  ليسـت 
ترتفـع  الـذي  بالوقـت  املنطقـة،  يف 
املظاهـر  بإنهـاء  املطالبـة  األصـوات 
املسـلحة يف املنطقـة الخاضعة للسـلطة 
الركيـة، وتفعيل دور املنظـات والرشطة 

فيهـا. املدنيـة 

هل تغير المشكلة واقع المنطقة األمني؟

مطالب بإنهاء المظاهر المسلحة في عفرين
 بعد حادثة قتل

ريف حماة - إياد أبو الجود

عمـل أجداد الشـيخ عوض الشـيحان يف 
مجـال الحكـم العشـائري، مسـتقطبني 
إىل مضافتهـم الكائنة يف جبل شحشـبو 
رشيحة كبـرية من املتخاصمـني الراغبني 
حـاة  ريفـي  يف  الخصـوم  فـض  يف 
وإدلـب، ليـس فقـط مـن أبناء العشـائر 

بـل جميـع أبنـاء املنطقة.
الشـيخ مـوران عـوض الشـيحان يقـول 
لعنـب بلـدي إنـه منـذ أكـر مـن 150 
عاًمـا كان جـده محمد الشـيحان موضع 
ثقـة بالنسـبة للمتنازعني، الذيـن يقبلون 
بحكمـه باعتبـاره "عارفًـا" يف القضايـا 
أحكامـه،  يف  و"منصًفـا"  الصلحيـة 
منزلـه،  يف  الخالفـات  تُحـل  كانـت  إذ 
مورثًـا علمـه يف أحـوال الصلـح ألبنائه 

وأحفـاده.

آلية "سلمية" لحل الخالفات
يعتمـد آل الشـيحان يف حـل الخالفـات 
بقـدوم  تقـي  ثابتـة  آليـة  عـىل 
املتخاصمـني إىل مضافتهـم، حيث يبصم 
الفريقـان املتخاصان عـىل صك تحكيم 
صلحـي رضـايئ، وعند البـت يف الحكم 
يصبـح سـاري املفعـول أمـام القضـاء 
والعشـائر وملزًما لكال الطرفني، بحسـب 
ما قال الشـيخ مـوران عوض الشـيحان.

وتتألـف املحكمـة العشـائرية يف جبـل 
شحشـبو مـن مجلس صلـح قبيلـة بني 
خالد املخزومية القرشـية، والذي يرأسـه 
الشـيخ عـوض الصالح، ويضـم املجلس 
إىل  باإلضافـة  القبيلـة  مـن  رشعيـني 
وجهـاء من أهـل الحل والعقـد وأصحاب 

الخالفات. الـرأي يف حـل 

النظـام  فـإن  الشـيحان،  وبحسـب 
السـوري كان يحّول القضايا العشـائرية 
عـام  قبـل  املسـتعصية عـىل محاكمـه، 
بغيـة  العشـائرية  املحكمـة  إىل   ،2011
الحكـم  البـت يف  حلهـا سـلميًا، وبعـد 
يتـم توجيـه صـك التحكيـم املوقـع من 
قبـل الطرفـني املتخاصمـني إىل محاكـم 
الدولـة، التـي تعـرف بالحكم أيًـا كان.

أمـا اليـوم، تحـل الخالفـات عـن طريق 
يتـم  إذ  تشـكيل لجنـة رشعيـة عرفيـة، 
إرضـاء الطرفـني ومصالحتهـا وكتابـة 
رشط جـزايئ يف حـال نقـض الحـل من 
قبل أي طـرف، إذ يغرم الطـرف املخالف 
ماليًـا مببالـغ كبـرية تُقـّدر حسـب كل 

. قضية

ملاذا يلجأ األهايل للمحكمة العشائرية؟
عـيل الخليـف، مـن أبنـاء قريـة كـورة 
بجبـل شحشـبو، قال إن أحـد أقربائه من 
عائلـة العيل قتـل بعيـار ناري مـن قبل 
أحـد أبناء عائلـة صقار، ثم أخـذت عائلة 
املقتـول بالثـأر وقتلـت شـابًا مـن عائلة 
صقـار، مـا اسـتدعى اللجوء إىل الشـيخ 
عـوض الشـيحان يك ال تتفاقم املشـاكل 

العائلتني. بـني 
وأضـاف عـيل يف حديث لعنـب بلدي أن 
الشـيخ عـوض الصالـح جمـع الطرفني 
مبنزلـه ضمـن جلسـة تحكيميـة رشعية 
أعضـاء  وبحضـور  صلحيـة  عرفيـة 
املجلـس العشـائري، وتـم البـت بها مبا 

يـريض الطرفـني.
إذ قضت املحكمة العشـائرية بغرامة مالية 
 16 وقدرهـا  األول  القتيـل  ذوي  يدفعهـا 
مليـون لرية سـورية بسـبب القتـل العمد، 
وذوي القتيـل الثـاين دفعوا غرامـة قدرها 

11 مليـون لرية كـون القتل مل يكـن عمًدا، 
كا قضـت املحكمة بـرشاء آل العيل ملنازل 

آل صقـار برضـاء الطرفني.  
وأشـار عـيل الخليف إىل أن سـبب لجوء 
العائـالت يف جبـل شحشـبو إىل مجلس 
الشـيخ عـوض الشـيحان هـو العـادات 
املتوارثـة منـذ عقـود، باإلضافـة إىل أن 
املحاكـم العشـائرية تبـت بالحكـم عـىل 
الفـور ودون ماطلـة، عىل حـد تعبريه.

أبـو عـري، مـن عشـرية "الطوقـان"، 
يقـول لعنـب بلـدي إن مضافـة الشـيخ 
عـوض الشـيحان تعتر مقصـًدا لألهايل 
منـذ زمـن، مشـريًا إىل أنه منـذ أكر من 
20 عاًمـا تـم حـل خـالف بني عشـريته 

وعشـرية "فخذ الشـقرى" يف قبيلة بني 
. لد خا

كـا قُتل رجـل من عشـرية "بنـي عز"، 
قبل سـنتني، عىل يـد أحد رجال عشـرية 
"الطوقـان"، وتم تكليف مجلس الشـيخ 
عـوض الشـيحان بحلها بغية عـدم إراقة 

الدماء. مـن  املزيد 
"دامئًـا نلجـأ للمحاكم العشـائرية بحكم 
العـادات والتقاليـد"، يقـول أبو عري.

مـن وجهـة نظـر الشـيخ مـوران عوض 
املتخاصمـة  األطـراف  فـإن  الشـيحان، 
عوًضـا  العشـائرية  للمحاكـم  تلجـأ 
عـن محاكـم الدولـة القانونيـة، بسـبب 
رفضهـم رفـع شـكاوى بحـق بعضهـم 

البعض، كـون األعـراف والتقاليد تشـري 
العشـائرية  للمحكمـة  اللجـوء  أن  إىل 
يكـون هدفـه "سـلمي" ويجـري مبودة 
بـني الطرفـني، عكـس املحاكـم التابعـة 

للدولـة.
وأضـاف، "يوجـد الكثـري مـن القضايـا 
ال يرغـب أصحابهـا بنرشها عـىل العامة 
وتحتـاج إىل رسية، مثـل قضايا العرض 
الدولـة  وغريهـا"، مردفًـا "يف محاكـم 

تتوسـع القضيـة وتصبـح عـىل املأل".
كا أن البـت يف القضية مبحاكـم الدولة 
قـد يطـول لشـهور وسـنني عـدة، أمـا 
الحـل العشـائري يأخـذ سـاعات فقـط، 

بحسـب الشـيخ الشـيحان.

عمرها 200 عام..

محكمة عشائرية في ريف حماة ال تزال 
مقصًدا للمتنازعين

تعد مضافة الشيخ عوض صالح الشيحان، المنحدر من قبيلة بني خالد، بمثابة محكمة عشائرية صلحية تعود إلى أكثر من 200 عام في جبل شحشبو 
بريف حماة الغربي، وال تزال تحكم وتبت في قضايا المتخاصمين حتى اليوم، رغم انتشار المحاكم المدنية في حماة.

سيدة في جبل شحشبو في ريف حماة - 28 آذار 2017 )عنب بلدي(
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عنب بلدي - ريف حلب

يف  العقاريـة  املصالـح  دائـرة  أعـادت 
الشـايل  حلـب  بريـف  اعـزاز  مدينـة 
مـن   1 يف  جديـد،  مـن  أبوابهـا  فتـح 
شـباط الحـايل، بعـد إغـالق جـزيئ دام 
سـبع سـنوات، عملـت خاللهـا املديريـة 
عـىل الحفـاظ عـىل السـجالت العقارية 
القدميـة ألهـايل مدينـة اعـزاز والقـرى 
التابعـة لهـا، دون أن تتمكـن مـن تثبيت 

الجديـدة. البيـع والـرشاء  عقـود 

من استخراج بيانات عقارية إلى تثبيتها
يف  العقاريـة  املصالـح  دائـرة  مديـر 
اعـزاز، محمـد تلجبيني، قـال يف حديث 
لعنـب بلـدي إن بإمـكان املواطنـني يف 
املدينـة إجـراء أي معاملـة عقاريـة وفق 
اإلجـراءات واألصـول القانونيـة، مبا فيها 

تثبيـت عقـود البيـع والـرشاء الجديـدة 
بعـد أن كانت مهـام الدائـرة تقتر عىل 
اسـتخراج بيانـات عقاريـة فقـط، خالل 
السـنوات السـابقة التـي خرجـت فيهـا 

املدينـة عـن سـيطرة النظـام السـوري.
وأكـد تلجبينـي أن السـجالت العقاريـة 
القدميـة ال تـزال محفوظـة لـدى دائـرة 
املصالـح، مشـريًا إىل أن الحكومة الركية 
سـاعدت موظفـي الدائـرة عـىل تصوير 
باإلضافـة  وأرشـفتها  السـجالت  جميـع 
إىل إعـادة تأهيـل املبنى مـن جديد، عىل 
ل العقـود الجديـدة يف صحيفة  أن تُسـجَّ

ذاتها. األساسـية  العقـارات 
الدائـرة  تسـتقبل  أن  املقـرر  ومـن 
املتعلقة باملشـكالت  القانونيـة  الدعـاوى 
العقاريـة، وذلـك بالتنسـيق مـع محكمة 
مدينـة اعـزاز، حيـث تـم تشـكيل لجنـة 
للبـت  املصالـح  دائـرة  يف  استشـارية 

مجـال  يف  العالقـة  القانونيـة  باألمـور 
العقـارات.

ويضـم مبنـى دائـرة املصالـح العقارية 
صالـة وخمـس غـرف إلجـراء املعامالت 
وتسـيري أمـور املواطنني، ويعمـل داخله 

عـرشة موظفـني باإلضافـة إىل املدير.

رسوم رمزية.. للمجالس حصة منها
العقاريـة،  املصالـح  دائـرة  مديـر  قـال 
محمـد تلجبيني، لعنـب بلـدي إن الدائرة 
سـتتقاىض رسـوًما مالية عـن املعامالت 
البائـع  بـني  ترمهـا  التـي  العقاريـة 
والشـاري، مشـريًا إىل أن الرسوم تختلف 
حسـب العقـار املـراد تثبيته، سـواء كان 
أرًضـا زراعيـة أو أرًضا معدة للسـكن أو 
داًرا سـكنية أو محـاًل تجاريًـا، عـىل أن 

يحسـب الرسـم عـن كل مـر مكعب.
وأضـاف تلجبينـي أن املجالـس املحليـة 

يف مدينـة اعـزاز واملناطـق التابعـة لهـا 
سـتتقاىض نسـبة معينـة مـن الرسـوم، 
مل يحددهـا، وذلـك باالتفـاق بـني دائرة 

املصالـح واملجالـس املحليـة.
واعتـر مديـر الدائـرة أن السـلطات يف 
اعـزاز تأخـرت يف افتتاح دائـرة املصالح 
العقاريـة ألسـباب وظـروف عـدة، ومن 
بينها عـدم امتـالك بعض سـكان املدينة 
ألوراق ثبوتيـة، مبـا يف ذلـك البطاقـات 
مؤخـرًا  منحهـا  تـم  التـي  الشـخصية 

ألهـايل اعـزاز والنازحـني إليهـا.
وكانـت املجالـس املحليـة يف ريـف حلب 
الشـايل أعلنـت، نهاية العـام املايض، عن 
اسـتصدار بطاقـات شـخصية )هويـات( 
لألهـايل والوافديـن إىل تلـك املناطق، بعد 
صعوبـات يف تنظيـم السـجالت املدنيـة 
للسـكان، خاصـة مـع فقـدان النازحـني 

الثبوتية. أوراقهـم  واملهجريـن 

وبحسـب تلجبينـي ال ميكـن ألي مواطن 
التملـك  حلـب  محافظـة  خـارج  مـن 
دون  لهـا  التابعـة  واملناطـق  اعـزاز  يف 
الحصـول عـىل موافقـة أمنيـة، بسـبب 
يف  األمنيـة  األوضـاع  "حساسـية" 

ملنطقـة. ا

العقاريـة  املشـاريع  قطـاع  ويشـهد 
الشـايل  حلـب  ريـف  يف  والسـكنية 
عـن  اإلعـالن  بعـد  واسـًعا،  نشـاطًا 
املنطقـة ودخـول  مشـاريع سـكنية يف 

املنطقـة. إىل  العقـارات  تجـار 
وكان القانـوين محمـد حـاج عـيل، قال 
يف حديـث سـابق لعنب بلـدي إن العقود 
العقاريـة يف الوقـت الحـايل هـي عقود 
عرفيـة، وسـيتم تزويـد املواطنـني ببيان 
قيد عقـاري نظامـي ومصدق مـن دائرة 

لح. ملصا ا

اعزاز.. 
دائرة المصالح العقارية تقتح أبوابها

عنب بلدي - إدلب

بعـد شـهرين عـىل إعـالن افتتـاح نقابة 
أجـرت  إدلـب،  مدينـة  يف  للمعلمـني 
التنفيـذي،  ملجلسـها  انتخابـات  النقابـة 

الخميس 31 مـن كانون الثـاين املايض، 
النتخـاب ممثلني عـن الـكادر التدرييس 
يف املدينـة، وفـق مـا قـال عضـو اللجنة 
السـعد  فائـز  لالنتخابـات  التحضرييـة 

بلدي. لعنـب 

السـعد رأى أن الهـدف مـن االنتخابـات 
هو تشـكيل لجنـة نقابية مهمتهـا تنظيم 
أمـور املعلمـني والنظـر يف مشـكالتهم 
والسـري بالعمليـة الربوية نحـو األمام، 
عىل حد قوله، مشـريًا إىل أن أي شـخص 

الرشـح  مـن  متكـن  للنقابـة  منتسـب 
بينـا  التنفيـذي،  املجلـس  النتخابـات 
وصـل عـدد الناخبني إىل 750 شـخًصا.

مقعدان للمدرسات
خريجـة  الزيـر،  الحميـد  عبـد  جميلـة 
كليـة التجـارة واالقتصـاد، قالـت لعنـب 
بلـدي إنهـا شـاركت يف التصويت خالل 
إىل  الحاجـة  منطلـق  مـن  االنتخابـات 
وجـود هيئـة تجمـع املعلمـني، خاصـة 
مـع تدهـور وضـع العمليـة الربوية يف 
إدلـب وتدهـور وضـع املدرسـني، عـىل 

حـد تعبريهـا.
أنهـا  بلـدي  لعنـب  جميلـة  وأضافـت 
لوجـود  االنتخابـات نظـرًا  شـاركت يف 
مقعديـن يف اللجنـة النقابية مخصصني 
 13 مـن  املجلـس  يتكـون  إذ  لإلنـاث، 
وواحـد  للمعلـات  اثنـان  مقعـًدا، 
الوافدين، والبقية للمدرسـني  للمدرسـني 

الذكـور. مـن 
إدلـب  محافظـة  املعلمـون يف  ويرتبـط 
تربيـة  "مديريـة  مـع  مبـارش  بشـكل 
إدلـب الحـرة" التابعـة لحكومـة اإلنقاذ، 
واملسـؤولة عـن سـري العمليـة الربويـة 
يف املحافظـة، وسـط صعوبـات تعانيها 
العاملـني  شـؤون  تنظيـم  يف  املديريـة 
النقابـة  وغيـاب  الربـوي،  القطـاع  يف 
التـي تجمع املدرسـني فقـط دون الكادر 

للمـدارس. اإلداري 
منهـا  يعـاين  عقبـات  إىل  ذلـك  وأدى 
املعلمـون، لخصهـا مدير مدرسـة "بنات 
كفرعويـد"، أحمـد املغـالج، بنقـاط عدة 

يضمـن  قانـون  وجـود  عـدم  أبرزهـا 
حقـوق املعلمني ويـردع املعتـدي عليهم، 
قبـل  مـن  املدرسـني  مطالـب  وتجاهـل 
مبديريـة  املتمثلـة  الرسـمية  الجهـات 

الربيـة.
وأضـاف املغـالج يف حديث لعنـب بلدي 
أن عمل املدرسـني لدى منظـات املجتمع 
املـدين، التي تقـدم لهم رواتـب "عالية"، 
املدرسـني  وبـني  بينهـم  فجـوة  خلـق 
العاملـني يف املـدارس التابعـة ملديريـة 

. لربية ا
كـا أن تدهـور واقـع البنيـة التحتيـة 
عـىل  سـلبًا  أثـر  إدلـب  يف  للمـدارس 
املغـالج،  بحسـب  املدرسـني،  عمـل 
الـذي أشـار إىل أن %70 مـن مـدارس 

مؤهلـة". "غـري  إدلـب  محافظـة 
االسـتجابة"،  "منسـقي  فريـق  ويشـري 
يف تقريـر يرصـد الواقـع التعليمـي يف 
الشـال السـوري بتاريـخ 24 من كانون 
املـدارس  عـدد  أن  إىل  املـايض،  الثـاين 
يف محافظـة إدلـب وصـل إىل 14450 
مدرسـة تحوي 414 ألـف طالب وطالبة، 
%51.65 منهم إنـاث و%48.35 ذكور، 
 24200 إىل  وصلـت  تعليميـة  وكـوادر 

. شخص
أمـا عـن األرضار التي لحقـت باملدارس 
“منسـقي  تقريـر  فأشـار  إدلـب،  يف 
إحصـاء  يتـم  مل  أنـه  إىل  االسـتجابة” 
حتـى  متـررة  مدرسـة   60 سـوى 
إحصـاء  الفريـق  يتابـع  بينـا  اليـوم، 

األرضار.

وعود بضمان حقوقهم.. 

معلمو إدلب ينتخبون أعضاء نقابة المعلمين 
"الهيئة التعليمية الموحدة في محافظة إدلب شبه معدومة، وكان ال بد من وجود مؤسسة تجمع المعلمين تحت سقف واحد وتنادي 

بحقوقهم وتحدد التزاماتهم"، يقول المعلم ومدير ثانوية عبد الكريم الالذقاني في مدينة إدلب، عبد المنعم السعد، لعنب بلدي في أثناء 
مشاركته باالنتخابات التأسيسية لنقابة المعلمين في المدينة.

شغل تثبيت العقارات وعقود البيع والشراء السوريين خالل السنوات األخيرة، التي فقدوا فيها منازلهم وسجالتهم العقارية وأوراقهم 
الثبوتية، بينما تسعى الجهات العاملة في الشمال السوري، ومن بينها مدينة اعزاز وريفها، إلى تنظيم األحوال المدنية للمواطنين بما 

يضمن حقوقهم في أمالكهم وتثبيت الجديد منها.

انتخابات المجلس التأسيسي لنقابة المعلمين في إدلب- 31 كانون الثاني 2019 )عنب بلدي(
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عنب بلدي - ريف حلب

أطلق املكتـب الطبـي يف املجلس املحيل 
منظمـة  مـع  بالتعـاون  مـارع  ملدينـة 
 ،)SRD( والتنميـة"  لإلغاثـة  "سـوريا 
مـرشوع محرقة النفايـات الطبيـة ليتم 
تجميـع النفايات الناتجة عن مؤسسـات 
مستشـفيات  مـن  الصحيـة،  الرعايـة 

ومختـرات.
ومـن املتوقـع أن تبـدأ املحرقـة عملهـا 
وستسـتوعب  الحـايل،  الشـهر  بدايـة 
جميـع النفايـات الناتجـة عـن املراكـز 
يف  املوجـودة  واملشـايف  الصحيـة 
تـم  خطـة  حسـب  وذلـك  املنطقـة، 

الغـرض.  لهـذا  إعدادهـا 
الطبـي  املكتـب  مديـر  نجـار  طـارق 
تحـّدث  املدينـة،  يف  املحـيل  باملجلـس 
لعنـب بلـدي عـن املـرشوع، مؤكـًدا أن 
فكرته أتـت من كـون النفايـات الناتجة 
عـن املستشـفيات غالبًا ما تكـون خطرة 

أو حـادة، الفتًـا إىل أن املشـايف كانـت 
سـابًقا تقـوم بجهد داخـيل بحفر حفرة 

وحـرق النفايـات الطبيـة بداخلهـا.
لكـن مـع توفـر املحرقـة اليوم، سـيتم 
لتريفهـا  الطبيـة  النفايـات  جمـع 
البيئيـة،  املعايـري  يتوافـق مـع  بشـكل 
ويف ظـروف ميكـن أن تضمـن سـالمة 

الحـرق. مناطـق  يف  القاطنـني 
ولفـت إىل أن املـرشوع يشـمل منطقـة 
كاملـة وليس فقـط مـارع، إذ إن "هناك 
حلـب  ريـف  مشـايف  تشـمل  خطـة 

والرشقـي". الشـايل 

التخّلص من مخاطر الحرق
يشـري نجـار إىل أن اإلفـادة مـن هـذا 
املرشوع تكمـن يف تقليل خطر انتشـار 
األمـراض واألوبئـة، وحـر النفايـات 
الخطـرة يف مكان واحد، وعدم السـاح 

بانتشـارها بطرقة عشـوائية.
الطبيـة"  "النفايـات  دليـل  وبحسـب 

الصـادر عـن "منظمة الصحـة العاملية" 
لنفايـات  التعـرض  فـإن   ،2006 عـام 
الرعايـة الصحيـة قد يـؤدي إىل املرض، 
وميكـن أن تُعـزى طبيعة خطـر نفايات 
الرعايـة الصحيـة إىل أنهـا تحتوي عىل 

عوامـل معدية، أو سـامة، أو مشـعة.
جميـع  أن  إىل  الدليـل  يشـري  كـا 
األشـخاص املعرضـني لنفيـات الرعايـة 
فيهـم  مبـن  خطـر،  يف  هـم  الصحيـة 
أولئـك الذيـن يوجـدون يف مؤسسـات 
للنفايـات  املنتجـة  الصحيـة  الرعايـة 
الخطرة، ومـن هم خارج هـذه املصادر.

لهـذه  التعـرض  يسـبب  أن  وميكـن 
النفايـات أنواًعـا متنوعـة مـن العدوى، 
تسـببها  التـي  املعويـة  العـدوى  مثـل 
البكترييـا األمعائية مثل "السـاملونيال"، 
التنفـيس  الجهـاز  عـدوى  إىل  إضافـة 
والعيـون والجهـاز التناسـيل والجلـد، 
والتهـاب السـحايا واإلنتانـات الدموية.

ويشـري دليل "الصحة العامليـة" إىل أن 

%75 إىل %90 مـن النفايـات الناتجـة 
عـن الرعايـة الصحيـة قـد تكـون غـري 
إىل حـد كبـري مـع  خطـرة، وتتشـابه 
عـن  غالبًـا  وتنتـج  املنزليـة  النفايـات 
املنـزيل  والتدبـري  اإلداريـة  الوظائـف 
بينـا  الصحيـة،  الرعايـة  ملؤسسـات 
تعتـر نسـبة %10 إىل %25 مسـببة 

متنوعـة. ملخاطـر 

آلية عمل المحرقة
املكتـب  مديـر  نجـار،  طـارق  بحسـب 
الطبـي باملجلـس املحـيل، تصـل درجة 
حـرارة املحرقـة إىل 900 درجـة مئوية، 
إذ يتـم وضـع النفايـات الطبيـة فيهـا 

وحرقهـا بواسـطة الحراقـات.
أمـا مخلفـات الحـرق فتدفـن يف غرفة 
غرفـة  إىل  باإلضافـة  األرض،  تحـت 
النفايـات  لحـرق  األرض  أخـرى تحـت 

العضويـة.
وتدعـى عمليـة الحرق والطـرق األخرى 

باسـتخدام  النفايـات  مـن  للتخلـص 
درجة حـرارة عالية باملعالجـة الحرارية، 
وتتضمـن العملية تحويـل النفايات إىل 
أمـا  املدخنـة  أسـفل  إىل  يوجـه  رمـاد 
فيمكـن  والحـرارة  املنطلقـة  الغـازات 
الطاقـة  توليـد  يف  منهـا  االسـتفادة 

الكهربائيـة.
أنواًعـا  الحراقـات  هـذه  عمـل  ويشـمل 
مختلفـة مـن النفايـات، والتـي تصنفها 
عـدة  إىل  العامليـة"  الصحـة  "منظمـة 
فئـات، مثـل النفايات املعدية التي يشـتبه 
بأنها تحتـوي عىل جراثيـم ممرضة، مثل 

املناديـل وفضـالت الجسـم.
وفئات النفايات املمرضـة )الباثولوجية( 
واألجنـة،  والـدم  الجسـم  أجـزاء  مثـل 
املـواد  مثـل  الصيدالنيـة  والنفايـات 
أو  الصالحيـة  منتهيـة  الصيدالنيـة 
إىل  إضافـة  لهـا،  الحاويـة  العبـوات 
النفايات السـامة للجينـات، مثل عقاقري 

الرسطانـات.

األولى من نوعها.. 

محرقة للنفايات الطبية في ريف حلب الشمالي

عنب بلدي - إدلب

عـن  دعمهـا  إنسـانية  منظـات  علّقـت 
مشـفيني يف ريـف إدلـب، بعـد توقـف 
توسـع  خلفيـة  عـىل  األورويب،  الدعـم 
يف  الشـام"  تحريـر  "هيئـة  سـيطرة 

إدلـب. محافظـة 
ونـرش مشـفى معـرة مريـن يف ريف 
إدلـب بيانًـا، الجمعـة 1 من شـباط، قال 
فيـه إن الدعم املقدم مـن الجمعية الطبية 
توقـف  )سـامز(  األمريكيـة  السـورية 
مـن قبـل الداعمـني اعتبـاًرا مـن 30 من 

املايض. الثـاين  كانـون 
وأضاف أن املشـفى سـيتابع عمله بشكل 
طوعـي قدر اإلمـكان، لكن مـع تخفيض 
الخدمـات املقدمـة، إىل أن توجـد الحلول 

البديلة.
إىل جانـب مشـفى معـرة مريـن نرش 
معـرة  يف  الصحيـة"  الرعايـة  "مركـز 
النعـان بيانًـا أيًضـا قـال فيـه إن الدعم 
املخصـص مـن منظمة "سـرييا ريليف" 
تـم تعليقـه مـن قبـل الداعمـني اعتبـاًرا 
مـن 29 من كانـون الثاين املـايض، عىل 
أن يتابـع املشـفى عملـه بشـكل طوعـي 

اإلمـكان. قد 
ويف حديـث لعنـب بلـدي، قـال مديـر 
محمـد  "سـامز"،  يف  إدلـب  فـرع 
تنـاري، "تـم تعليـق الدعـم مـن قبـل 
األوربيـني بعـد معـارك الهيئـة بريـف 

حلـب".
املقـدم مـن  الدعـم  أن جميـع  وأضـاف 
تعليقـه،  تـم  األوروبيـة  املنظـات 
موضًحـا، "من املمكـن أن يتوقف بشـكل 
كامل أو يستمر، ويشـمل التعليق املشاريع 

املدعومـة مبنـح أوروبيـة فقـط".
مـن  أسـبوعني  بعـد  مـا سـبق  ويـأيت 
دعمهـا  أوروبيـة  منظـات  تعليـق 
ملشـاريع إنسـانية يف الشـال السوري.

وقـال مديـر صحـة إدلـب، منـذر خليل، 
يف 16 مـن كانـون الثـاين املـايض، إن 
األوروبيـة وخاصـة  املؤسسـات  بعـض 
الفرنسـية واألملانيـة واالتحـاد األورويب 
علقـت دعمها لـكل مديريـات الصحة يف 

إدلـب وحلـب وحـاة والالذقية.
الرئيـيس  السـبب  أن  خليـل  وأضـاف 
للتوقـف بحسـب املنظـات هـو تغـري 

األرض. عـىل  العسـكرية  السـيطرة 
وأوضـح أن الدعم توقف عىل مشـاريع 
املشـاريع  وليـس  االسـتقرار  دعـم 
واملراكـز  كاملشـايف  للحيـاة  املنقـذة 
الصحيـة ومنظومـات اإلسـعاف، والتي 
شـملها اإليقـاف لكـن بشـكل بسـيط.

وكانـت "تحريـر الشـام" بـدأت عمـاًل 
وريـف  إدلـب  محافظـة  يف  عسـكريًا 
حلـب الغـريب، متكنـت فيـه مـن طرد 
إىل  الزنـي"  الديـن  نـور  "حركـة 
عفريـن وإجبـار "حركة أحرار الشـام" 
املناطـق  وأتبعـت  نفسـها،  حـل  عـىل 
التـي دخلتهـا إلدارة "حكومـة اإلنقاذ" 

كامـل. بشـكل 
إعـالن  املاضيـة  األيـام  وشـهدت 
كل  إىل  الدخـول  اإلنقـاذ"  "حكومـة 
املناطـق التـي سـيطرت عليهـا "تحرير 
الشـام" بينهـا دارة عـزة يف ريف حلب 
إدلـب،  ريـف  يف  ورساقـب  وأريحـا 
حـاة  ريـف  يف  مناطـق  جانـب  إىل 

الشـايل.
يف  اإلعالمـي  املسـؤول  الشـب،  يامـن 
مشـفى معـرة مريـن، أوضـح أنـه ال 
ميكـن تحديـد املـدة التـي سـيعمل فيها 

املشـفى بعـد توقـف الدعـم عنـه.
معـرة  مشـفى  إن  بلـدي  لعنـب  وقـال 
الخدمـات  العديـد مـن  يقـدم  مريـن 
العيـادات  بينهـا  للمدنيـني  الطبيـة 
الجراحيـة  والعمليـات  الخارجيـة 
والتنظـري، إىل جانب املعالجـة الفيزيائية.

يـزور  اإلعالمـي  املسـؤول  وبحسـب 
املشـفى حوايل 15 ألف مريض شـهريًا، 
ويخـّدم 250 ألـف نسـمة موزعـني عىل 
املدينـة واملخيـم املوجـود فيهـا، إضافـًة 
إىل القـرى املجـاورة التـي تبلـغ حوايل 

20 قريـة.
للتنميـة  األمريكيـة  "الوكالـة  وكانـت 
 3 يف  اسـتأنفت،   )OFDA( الدوليـة" 
من كانـون األول 2018، دعمهـا للقطاع 
الطبـي يف محافظـة إدلـب، بعـد تعليقه 
يف أيلـول املـايض، ومخاوف مـن توقفه 

كامل. بشـكل 
ومن بني املؤسسـات التي يشـملها الدعم 

املقدم مـن "أوفـدا" )OFDA( "الجمعية 
األمريكيـة" )سـامز(  السـورية  الطبيـة 
إنرناشـيونال"،  "ريليـف  ومنظمـة 
واملشـايف بينهـا مشـفى معـرة النعان 
إدلـب  يف  الوطنـي  األمومـة  ومشـفى 

ومشـفى عقربـات.
مـن  املقـدم  الدعـم  وضـع  يتبـني  ومل 
الوكالـة األمريكيـة للمنظـات يف إدلب، 
أو  املقبلـة  األيـام  يف  بتعليقـه  سـواء 
اإلنسـانية. املشـاريع  لدعـم  اسـتمراره 

وكانـت عنـب بلـدي عملـت عـىل ملـف 
موسـع يف ترشيـن الثـاين 2018 تحت 
شـاعة  اإلرهـاب  "مخـاوف  عنـوان 

لتقليص املشـاريع املدنيـة"، تحدثت فيه 
عـن الدعـم املقـدم للمنظات اإلنسـانية 
بتوقفـه  املرتبطـة  إدلـب واملخـاوف  يف 
بذريعـة  األجنبيـة  املنظـات  قبـل  مـن 

“إرهابيـة”. تشـكيالت  وجـود 
فريـق  نرشهـا  إحصائيـة  آخـر  ويف 
"منسـقي االسـتجابة"، 26 مـن كانـون 
يف  املدنيـني  عـدد  بلـغ  املـايض،  األول 
محافظـة إدلب ثالثة ماليـني و800 ألف 
نسـمة إىل جانـب 753 ألـف نسـمة يف 
مناطـق حلـب و149 ألًفـا و482 نسـمة 
لسـيطرة  الخاضعـة  حـاة  أريـاف  يف 

املعارضـة.

منظمات تعلق دعمها عن مشفيين في ريف إدلب

مع إنشاء مستشفيات جديدة في ريف حلب الشمالي، بطاقات استيعابية كبيرة، زادت الحاجة إلقامة نظام تصريف صحي للنفايات 
الطبية في المنطقة، وذلك لتقليل المخاطر الصحية الناجمة عن حرق تلك النفايات بطريقة عشوائية.

مشفى مدينة إدلب - 2018 )سامز(
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محمد رشدي شربجي

يف األسبوع املايض جرت مباراة سياسية 
بني قطر واإلمارات عىل أرض األخرية يف 

ملعب محمد بن زايد )االسم معر ومثري 
للشفقة باملناسبة( قىس فيها "عيال ثاين" 

عىل "عيال زايد" برباعية نظيفة. 
كان التحشيد قبل وخالل وبعد املباراة 

عىل وسائل التواصل االجتاعي استثنائيًا، 
شاتات وشتائم ومدح وردح من كل 

صوب، واستمر الحال كذلك بني جاهري 
اإلمارات اليابانيني وجاهري املنتخب 

القطري.
ويالحظ املراقب لوسائل التواصل 

االجتاعي أن أنصار الثورات كانوا يتمنون 
املنتخب القطري يف حني متنى أنصار 
السييس فوز املنتخب اإلمارايت. وهناك 
طرف ثالث يشبه شباب الثورة املرية 

"الكتاكيت" لديه تفوق أخالقي عادة، يشتم 
الجميع ثم يتحالف مع العسكر ألن اإلخوان 

"رسقوا الثورة".
منذ نحو عقد يحتدم يف املنطقة العربية 

رصاع بني مرشوعني، مرشوع قطر 
ومرشوع اإلمارات، ولن أذكر السعودية 

هنا فليس لها مرشوع أساًسا، بل مراهقة 
سياسية مزمنة واحراف يف خسارة أي 
معركة مع أي أحد حتى لو كان جثة كا 

حصل مع خاشقجي.
هدف املرشوعني واحد وهو السيطرة 

وتعظيم النفوذ والدور اإلقليمي، وباملناسبة 
هذا هدف أي دولة يف العامل فال داعي 

لتذكرينا بهذه املعلومة الغريبة يف كل مرة، 
كا أننا نعرف أيًضا أن السياسة مصالح. 
ليست قطر دولة دميقراطية ولكنها عىل 

عكس جريانها يف الخليج ال تخىش 
من انتشار الدميقراطية عىل حدودها، 

فاملواطن القطري هو صاحب أعىل دخل 
يف العامل، وال تواجد داخل اإلمارة مطالب 

ملحة بالدميقراطية وتوسيع املشاركة 
السياسية، وقبل الثورات حاولت قطر 
بناء نفوذها من خالل دورها كوسيط 

قادر عىل حل املشكالت العالقة وتحمل 
تكاليفها. وبعد الثورات رأت قطر يف دعم 

مطالب الشعوب وسيلة لتحقيق مرشوعها، 
فدعمت التيار اإلسالمي بأنواعه ويف 

القلب منه اإلخوان املسلمون، ويف تونس 
دعمت نتائج االنتخابات بغض النظر عن 

الفائز، ويف سوريا دعمت الجميع بال 
استثناء وخاصة تنظيم القاعدة. وباإلضافة 

إىل ذلك تدعم قطر تيارًا قوميًا ليراليًا 
متصالًحا مع اإلسالم ميثله عزمي بشارة 

كا هو معلوم.
مرشوع اإلمارات سهل التشخيص 

والتوصيف، إنه ببساطة النظام العريب 
بشخوصه. مولت أبو ظبي انقالبًا يف 

مر، وآخر يف تونس، وحملة عسكرية 
عىل ساحة النجمة يف البحرين، تدعم 

بشار األسد يف سوريا، وسيف اإلسالم 
القذايف يف ليبيا، وعيل عبد الله صالح 

يف اليمن، ومحمود عباس عىل حاس، 
وإرسائيل عىل االثنني.

عليك أن متيز بني مرشوع تختلف أو تتفق 
مع بعض جوانبه، ومرشوع ال يرى لك 
مكانًا إال تحت البسطار العسكري. بني 

مريس والسييس، بني محمود عباس 
واساعيل هنية، بني نتنياهو وعزمي 

بشارة، أردوغان وبن سلان، وعليه قس...
مروك لقطر كأس آسيا باملناسبة.

قطر واإلمارات..
الثورة والعسكر

شرق الفرات بين االنتصار اإليراني وهزيمة داعش

الالجئون من جحيم الموت إلى الموت تحت الثلج

إبراهيم العلوش

دخل االيرانيون سوريا عن طريق 
أجهزة املخابرات، وهذه األجهزة 

تتناسب نظرتها إىل السوريني مع 
نظرة اإليرانيني إليهم، من حيث 

االحتقار، والصالفة يف التعامل، وجعل 
التعذيب، وغرف التحقيق هي غرف 

الحوار املناسبة مع السوريني. 
فاملخابرات ومنذ عرص حافظ األسد 

تنظر إىل السوريني كأرسى، وكغنائم 
يحق لها االستيالء عليهم وعىل 

مقدراتهم، واصطحاب ما يعجبهم من 
النساء إىل شقق قادة املخابرات، كام 
تقول رنا قباين، يف لقائها األخري مع 
"يب يب يس" عن مرحلة السبعينيات 
يف سوريا. والحًقا أجرب رفعت األسد 

تجار الصالحية بدمشق عىل بيعه 
محالتهم بعقود إذعان، وكاد توثيق 

العقود أن ينجز لوال تدخل حافظ 
األسد الذي كان يعد طبخة آل مخلوف 
عىل نار هادئة، للهيمنة عىل مقدرات 

السوريني واقتصادهم.
يف املقابل جاءت داعش إىل سوريا 

تحمل نظرة تحقري مشابهة للسوريني، 
معبأة من تكوينات قادة املخابرات 

العراقية أيام صدام حسني، التي كانت 
بدورها متارس التعذيب والقتل بال 

رحمة ضد العراقيني، وما أضيف إىل 
هذه النظرة هو نظرة الدعاة الخليجيني 

الذين انضموا إىل داعش، والذين 
يحملون إىل السوريني نظرة الوافد، 

فرجال داعش، وخاصة القادة منهم، 

استغلوا وضع املهجرين السوريني 
وأجربوهم عىل القبول باغتصاب 

بناتهم عىل شكل زواج إذعان، بعد 
محارصة هذه العائالت بالجوع 

وبالتهديد، وهذا يتوازى مع ما فعله 
النظام بالسوريات.

مع دخول قوات التحالف إىل الباغوز 
يف األسبوع املايض، وهي آخر معاقل 

تنظيم الدولة الداعشية، يف رشق 
الفرات، ومع هروب املدنيني من 

مناطق داعش، فإن أكذوبة الدولة 
االسالمية تضع أوزارها، وتجعل منها 

خربًا غري منيس من أخبار القتل، 
والتعذيب، والتهجري، بالنسبة ألبناء 

رشق الفرات.
يف هذه األثناء، وبعد إعالن األمريكيني 

انسحابهم من سوريا، نظمت إيران 
بالتعاون مع نظام األسد مؤمتر 

للعشائر يف منطقة أثريا رشق حامة، 
وهي منطقة برتولية تنظر إليها إيران 

كغنيمة مؤكدة، فقد اجتمع خمسة 
آالف مدعو، بينهم 500 من شيوخ 

وأنصاف شيوخ العشائر )عدد هائل 
يكفي لحكم العامل!(، وأكلوا الرثيد من 

أيدي رجل إيران )بهاء القاطرجي(، 
أحد تجار الحرب، واملتعاون مع داعش 

سابًقا، ومع حزب الله الحًقا، واملتعاون 
دامئًا مع مختلف أنواع املخابرات 

العسكرية أو الجوية.
وألن تركيا صارت تفكر حرصًا 

بالرشيط الحدودي املوازي لها، والذي 
ستجعله ساحة منازلة مع حزب 

"يب يك يك"، ومشتقاته التي يّتمها 
االنسحاب األمرييك من سوريا، 

وألن الروس يركزون بشكل كيل عىل 
مناطق الساحل السوري لجعله قاعدة 
استعامرية أبدية، كام يفكرون، وكام 

يرص األمريكيون عىل حرصهم يف 
هذا الساحل، واحتفاظهم بقواعدهم 

التي كانت لهم قبل تدخلهم إىل 
جانب نظام األسد، وقبل مساعدتهم 

يف تدمري سوريا أرًضا وشعًبا عىل 
الطريقة الشيشانية؛ بناًء عىل ما 

تقدم فإن إيران وميليشياتها الطائفية 
هي املرشح األكيد للسيطرة عىل 

وادي الفرات، استكاماًل ملرشوعها 
السوريايل يف الهالل الشيعي الذي 

تريد منه إقامة طريق بري بني طهران 
وبريوت، وكأمنا الطرق التجارية ال 

ميكن إقامتها إال بقتل السكان، وتدمري 
قراهم، وترحيل الناس، وإذاللهم، 

لتضمن فتح طريقها التجاري!
انتصار إيران أو انتصار داعش هام 

انتصاران متشابهان، فكال املنظومتان 
تتالقيان باحتقار السوريني، 

وبتكفريهم وتهجريهم، كل عىل 
طريقته، فاملرشوعان يتسامن 

بالفاشية، وباملاضوية، وبالرومنسية 
الطفيلية يف بناء امرباطوريات، 

واسرتجاع أفكار ومعارك تاريخية، 
مثل معركة داعش يف )مرج دابق( 

األسطورية، ومعارك إيران أيام كرسى 
والغساسنة واملناذرة، مرورا بثارات 

الحسني، وما تجلب من حقد وقتل ال 
ينضبان أبًدا.

إرسائيل منشغلة بإبعاد إيران عن 
حدودها، غرب دمشق، وال يهمها 
الوجود اإليراين يف رشق الفرات، 

وال تأبه له، وهو يجلب امئته وآياته 
الشيطانية، للهيمنة عىل ما تبقى من 

مدن وسكان وادي الفرات. وروسيا ال 
تريد فتح معارك جديدة مع اإليرانيني 

الذين يطوفون وادي الفرات ورشق 
حلب برموزهم تلك، وبطواطمهم 

الدينية، والقومية، ليفرغوا شحنات 
الغضب التاريخي، الذي ال ذنب ألهل 

الفرات به، وال يهمهم من قريب أو من 
بعيد، فأهل الفرات يريدون أن يعيشوا، 

وأن يعاودوا بناء مدنهم وقراهم التي 
تعاون النظام، واإليرانيون، والروس، 
وداعش، ويب يك يك، واألمريكيون، 

عىل تدمريها وحرمانهم منها.
أخريًا شاهدنا جميًعا صورة الرجل 

املغرب الهارب يف البادية من هيمنة 
داعش، وهي صورة تثري الذعر، فقد 
عرب الرجل الطرقات الطويلة جائًعا، 

ومقروًرا، من أجل أن يحصل عىل 
األمان هو وعائلته املغربة مثله، هذه 

الصورة تعرب عن صرب أبناء الفرات 
وتحملهم مشاق الطرق والعذابات، 
وهم غري آبهني بداعش وال بجنتها 

العبثية، وال ينتظرون رشاوي إيران 
واكاذيبها، إنهم مكافحون من 

أجل الحياة واالستمرار، وصربهم 
هو سالحهم الوحيد أمام كل هذه 

العنجهيات الدولية التي ال تزال 
تتوعدهم باملزيد من املعاناة بكل أسف.

فيكتوريوس بيان شمس

تقول الطُرفة إن سكان األسكيمو 
كانوا يؤمنون بأن املذنِب يُعّذب بعد 

املوت بدرجات حرارة أدىن من حرارة 
األسكيمو العادية )متوسط درجات 

الحرارة – 35(، وما إن وصل املبرشون 
الكاثوليك إليهم، وأفهموهم أن العذاب 

بعد املوت يكون يف الجحيم، أي يف 
النار، حتى آمنوا بالكاثوليكية جميًعا.

هزم الثلج يف العام 1812 واحًدا 
من أعتى جيوش أوروبا، عندما قّرر 

نابليون بونابارت الذي حاول اجتياح 
سانت بطرسبورغ بـ 700 ألف 

جندي، كانوا يف طريقهم إىل روسيا 
عندما اجتاحوا يف طريقهم سويرسا 

وبولونيا وعّدة دول بلقانية أخرى، 
ليعود منهم بعد حصار استمر ألشهر 

حوايل 30 ألًفا فقط بعد أن قىض 
البقية يف موجات الصقيع والثلج.
لعب الثلج أيًضا دوًرا جوهريًا يف 
هزمية الجيش األملاين النازي يف 

شتاء العام 1941 عندما بدأت هذه 
القوات تتقهقر يف ذات املدينة )سانت 

بطرسبورغ( التي مل يستطع جيش 
بونابارت الصمود فيها من قبل، فكان 
الثلج حليًفا وفًيا للروس ونصريًا لهم، 

حاساًم كربيات حروبهم.
والثلج الذي هزم جيوًشا جرّارة يف 
عهود مضت، بات يأيت منذ سنوات 
بسبب تغرّيات مناخية متطرّفة يف 

حرارتها صيًفا وبرودتها شتاء، ليغمر 
مخيامت البؤس والشتات التي أوى 

إليها الالجئون السوريون الذين حاولوا 

حامية أنفسهم وعائالتهم من جحيم 
القصف الذي دّمر مدنهم وقراهم.

منذ سنوات تتكّرر مشاهد األمل ذاتها، 
مخيامت تغمرها الثلوج، فتغرق 

وتنهار شيًئا فشيًئا عىل مرأى العامل 
كلّه، ثم تتواىل أسامء الضحايا 

وصورهم، وهم يف غالبيتهم من 
األطفال. هذا باإلضافة إىل املشاكل 

التي تعانيها بعض مخيامت الالجئني 
صيًفا، كالقصف املقصود واملتكّرر 

عىل بعض املخيامت داخل األرايض 
السورية من قبل قوات النظام السوري 

وحلفائه، أو كام هو الحال يف 
لبنان، إذ يتعرّضون لعنرصية وإذالل 

ومضايقات ال تُحتمل، ولهجامت 
ميليشياوية تعتدي عليهم، فتهني 

كراماتهم دون متييز بني صغري وكبري 
أو بني امرأة ورجل، فتحرق خيامهم 

وترشّدهم من جديد، وهجامت أمنية 
تتعامل معهم كعدو أو كخطر محتمل، 

وتحميلهم مسؤولية ترّدي األوضاع 
اإلقتصادية واألمنية، ناهيك عن ترحيل 

قرسي للبعض يف مخالفة واضحة 
لكل املعايري واألعراف اإلنسانية 

واألخالقية والدولية. ويف هذا متييز 
واضح بني نظام وشعبه، إذ يف حني 

يستميت النظام الرسمي اللبناين 
يف محاوالته إلعادة النظام السوري 

إىل املؤسسات العربية واإلقليمية 
والدولية التي ُجّمدت عضويته فيها، 

والتي كان آخرها االجتامع التحضريي 
للقمة العربية التنموية اإلقتصادية 

التي عقدت يف بريوت يف 20 كانون 
الثاين 2019، مل يُسمع أبًدا أن مسؤوال 

حكومًيا سوريًا زار مخياًم، أو ناشد 
سلطات بلد ما، من الدول التي تتلقى 

املليارات الستضافتها هؤالء الالجئني، 
لتقديم العون واملساعدة للمخيامت 

التي يقطنها مواطنيه، ال بل عىل 
العكس، نصح بعض مسؤويل النظام 

األمنيني املواطنني السوريني علًنا 
وعىل شاشات التلفزة بعدم العودة إىل 
بالدهم يك ال يكونوا عرضة للمالحقة. 

يف حني اختفت املعارضة من 
املشهد، باستثناء بعض البكائيات 

والترصيحات التلفزيونية 
االستعراضية لذر الرماد يف العيون، 

وهي التي ال يُعرف مصري املليارات التي 
قبضتها طوال الثامين سنوات املاضية، 

فيام تنتظر املفاوضات يف سوتيش 
وجنيف وغريها، يف وقت مل يبق لها 

ما تفاوض عليه، سوى القبول بأدوار 
ديكورية- كاريكاتورية بعد أن بدأ 

النظام باستعادة السيطرة عىل املناطق 
واحدة تلو األخرى. 

يف الداخل، أي يف املناطق التي يسيطر 
عليها النظام، قد ال تختلف الصورة 
كثريًا، فانقطاع التيار الكهربايئ، 

وندرة املحروقات وارتفاع أسعارها 
بشكل جنوين، واملرتافقة بانخفاض 

سعر اللرية بشكل غري مسبوق 
أمام العمالت األجنبية، أثقلت كاهل 

الناس، وأصبح الحصول عىل التدفئة 
واحدة من الكامليات والرفاهيات 
التي ال يقوى عليها كثريون، رغم 

أن األسعار العاملية للمحروقات 
ولسنوات مضت كانت يف انخفاض 

ملحوظ ومتزايد. إضافة إىل أن 

داعمي النظام، كروسيا وإيران، أو 
حتى العراق، وهي دول نفطية قادرة 

عىل تزويد النظام باحتياجاته يف هذا 
املجال، متاًما كام تزوده باألسلحة 

وامليليشيات. إال أن املشكلة يف مكان 
آخر، املشكلة يف تجارة الحرب، حيث 

يسيطر اقتصاد آخر مختلف، ال رحمة 
فيه، فارًضا نفسه، وقالًبا كل املقاييس 

االقتصادية واالجتامعية التي ال 
تتعاىف منها عادة البنى اإلجتامعية 

املنكوبة بالحروب، حتى بعد عقود 
من انتهائها. وهو النهج الذي 

استسهل النظام اعتامده والركون 
إليه، ليظهر محديث نعمة جدد من 

أصحاب املليارات املقّربني منه.
ستتكّرر املأساة ومشاهد البؤس 

يف مخيامت الالجئني كل عام، وال 
يبدو أن هناك حل يلوح يف األفق. 

ففي ظل انعدام ثقة الشعب السوري 
بالنظام الحاكم، وهو ما مينعهم من 

العودة إىل مناطقهم للملمة ركام 
منازلهم، هنالك عمل حثيث عىل 

إعادة تأهيله، وهو ما ظهر يف عودة 
بعض الزيارات الرسمية، وإعادة 

افتتاح بعض السفارات التي كانت 
مغلقة يف دمشق منذ بدء الثورة، 

فيام لدى الالجئني قناعة، بأن العودة 
غري ممكنة يف ظل استمرار هذا 

النظام.
إذا كانت الهزمية نتيجة طبيعية 
للرصاع بني طرفني، فإن الثلوج 

واألمطار التي تغمر مخيامت 
الالجئني كل عام، هي حكم باإلعدام 

عليهم جميًعا.

)AFP( 2018 - أحد الهاربين من المعارك بين "قسد" و "داعش" في دير الزور أثناء عاصفة رملية
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لماذا يتقدم العالم 
ونعاود السقوط؟
مكانك راوح..

الكرة السورية 
ال تصيب المرمى مجدًدا

يف ظل ضجيج إعالمي ودعاية 
بالوصول إىل  مكثفة وتوقعات 
مراحل متقدمة يف بطولة أمم 

آسيا، لعب املنتخب السوري أول 
مباراتني بأداء باهت ودون تسجيل 

أي هدف، ليقيل االتحاد املدرب 
األملاين شتانغه، ويعني فجر 

إبراهيم بداًل عنه، لكنه مل يسـتطع 
إنقاذ ما ال ميكن إنقاذه أساًسـا.

وعقب البيان األخري الذي أصدره 
القدم،  االتحاد السوري لكرة 

26 من كانون الثاين، والذي  يف 
أعلـن فيه عن حل الجهاز الفني 

وتعيني  السوري  للمنتخب  واإلداري 
فجـر إبراهيم مديًرا فنًيا، طفت 

الفشل واالنهزام بني  عبارات 
السوري،  والجمهور  الكرة  متابعي 

وتصدرت عبارات من قبيل: "ال 
تتأّملوا بالرياضة السـورية كثريًا، 

فهي نفسـها منذ 40 عاًما.. ذات 
بجميع  والنتائج  اإلخفاقات 

الفئـات، ولن يقوم لها قامئة إاّل 
بنسـف هذا الفكر املتحجر، ولو 
فاآللية ستبقى  األسامء  تغريت 

ذاته". والفشل سيبقى  ذاتها، 
ولكن هـل من املمكن تغيري الفكر 

التي  الكروي السوري والوجوه 
الرياضية  تتقلب بني كرايس اإلدارة 

للعبة؟ هل يسـتطيع املنتخب 
السوري الوصول إىل نهائيات قطر 

2022 ألول مرة يف تاريخه، أم أن 
ذلك حلم صعب وبعيد املنال؟

ومـع بدء العد التنازيل لبطولة 
2022 املقرر إقامتها  كأس العامل 

املنتخبات  يف قطر، بدأت 
لها  ليكون  واإلعداد  بالتحضري 

نصيب من املشـاركة يف البطولة، 
لكن نكسـتي املنتخب السوري يف 

 2018 لنهائيات روسيا  التأهل 
والخروج املذل من قطر، تفتحان 

جروًحا قدمية ال تندمل، وتحتامن 
الدماء أو  تغيريًا جذريًا وتجديد 
تبديلهـا كلًيا للخروج من إطار 

"املشاركة املرشفة" يف املحافل 
الدولية.
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متثـل الرياضة السـورية وسـيلة بني 
يـدي املسـؤولني، فهـي أداة لتحقيـق 
رياضيـة،  وليسـت  سياسـية  أهـداف 
ترصيحـات  يف  تجـىل  مـا  وهـذا 
أو  الحاليـني  الرياضيـني  املسـؤولني 
السـابقني عـن الهـدف الحقيقـي من 

السـورية. الرياضـة 

النصر يحسب بعدد مرات عزف النشيد
ولعـل أبـرز األمثلـة عـىل ذلك هـو ما 
حـدث يف قصـة توقيـع االتفاقية بني 
االتحاديـن السـوري والقطـري لكـرة 
واملشـكلة  املـايض،  آذار  يف  القـدم، 
التـي نشـبت بسـببها، والتي اسـتقال 
القـدم،  كـرة  اتحـاد  رئيـس  إثرهـا 
صـالح رمضان، بعـد طلب مـن رئيس 
واللجنـة  العـام  الريـايض  االتحـاد 

األوملبيـة، موفـق جمعـة.
فتحـت هـذه االتفاقيـة امللغـاة عـىل 
الرغـم من عديـد الفوائد التـي تجنيها 
للكـرة السـورية حربًـا سـجالية بـني 
تبعـات  وتبينـت  وجمعـة،  رمضـان 
تلـك الحـرب عقـب الفشـل السـوري 
اآلسـيوي األخري، فبعد اشـتداد موجة 
ومطالبتهـا  الجامهـري  احتجاجـات 
باسـتقالة االتحاديـن العـام والكـرة، 
خـرج صالح رمضـان لريمـي بالالمئة 
عـىل جمعـة واإلدارة الرياضيـة التـي 
خلفتـه واملتمثلـة برئيس اتحـاد الكرة 

الحـايل، فـادي الدبـاس.
اتهـم موفق جمعة رمضـان بأن "لديه 
فكرة أن السياسـة يجـب أن تفصل عن 
الرياضـة"، مضيًفا يف لقـاء مع إذاعة 
"شـام إف إم" املحلية، "أنا مل أسـتطع 
وكذلـك  الجانـب،  أراهـا مـن هـذا  أن 

القيـادة"، بحسـب تعبريه.
لكـن رمضـان رد عـىل القضيـة بـأن 
"الرياضـة يف خدمـة سياسـة البلـد 
وليـس العكـس، أنـا رفضـت توقيـع 
يرفـع  حتـى  قطـر  مـع  االتفاقيـة 
السـوري  العلـم 
علـم  وليـس 

"القصـة  أن  مضيًفـا  االنتـداب"، 
ليسـت باتفاقيـة قطر وغريهـا، وإمنا 
أمـر مبيـت ملصلحـة فـادي الدبـاس، 
حيـث فضـل اللـواء جمعـة املصلحـة 

البلـد". مصلحـة  عـىل  الشـخصية 
طلـب  "جمعـة  إن  رمضـان  وقـال 
فـوًرا"،  ووافقـت  االسـتقالة  منـي 
مضيًفـا أنـه كان يجمـع االسـتقاالت 
مـن أعضاء اتحـاد الكـرة، "أنـا متأكد 
سـبًبا  كان  معيًنـا  تحالًفـا  هنـاك  أن 

االتحـاد". مـن  باسـتقالتي 
رمضـان  توجـه  اسـتقالته  وعقـب 
التحقيـق  لجنـة  ملقابلـة  لبنـان  إىل 
اآلسـيوية، مشـريًا إىل أنه تحدث أمام 
اللجنـة بأنـه اسـتقال بإرادتـه، وتابع 
رمضـان، "لـو أننـي قدمت اسـتقالتي 
توقفـت  كانـت  سياسـة  ألسـباب 

البلـد". يف  نهائًيـا  الرياضـة 
السـوري  الريـايض  االتحـاد  ومنـع 
ولكنـه  السـفر  مـن  رمضـان  العـام 
مـن  جمعـة  مـع  باالتفـاق  متكـن 
مغادرة سـوريا إىل لبنـان وعندما عاد 
)إىل سـوريا( عـاد املنع، وفـق تعبريه، 
تلبيسـه  يتـم  يشء  "كل  أن  موضًحـا 
للقيـادة السياسـية، ولكـن هـذا ليس 
صحيًحـا. موفـق جمعـة يتخـذ جميع 

القـرارات".
فـإن جمعـة رفـض  ووفـق رمضـان 
السياسـية  واإلدارة  قطـر  يف  اللعـب 
ليـس لهـا عالقـة، الفًتـا إىل أن املدرب 
طلـب  السـوري  للمنتخـب  السـابق 
األردن،  أو  اإلمـارات  أو  بقطـر  اللعـب 
ولكـن اإلجابـة جـاءت بـإرصار اللعب 
باإلمـارات "ألن هنـاك أشـخاًصا لهـم 
مصالـح معهـا، فرفضـت اإلمـارات".

بينـام يتمحور النـرص الريـايض، من 
وجهـة نظر موفق جمعـة، بعدد املرات 
السـوري"  "العلـم  فيهـا  رفـع  التـي 
خـارج الحدود السـورية، وعـدد املرات 
التـي عـزف فيهـا "النشـيد الوطني". 
جمعـة رد عىل مـا يرتدد بـأن الرياضة 
ذهبيـة  ميداليـات  تحقـق  السـورية 
"خلبيـة" بـني عامـي 2011 و2018، 
هـذه  يف  "املسـتهدف  إن  بالقـول، 
الوطنيـة  السـيادة  الحـرب هـو علـم 
املتمثلـة بالرمز السـيادي األول بشـار 
السـوري"،  العـريب  والجيـش  األسـد 
مشـريًا إىل أنـه "خـالل هـذه الحـرب 
رفـع العلـم 1985 مرة خارج سـوريا، 
فيـام عـزف النشـيد 683 مـرة، وهذه 

هـي الرسـالة".

احتراف في سوريا.. أم انحراف؟
يعتـرب الواقـع االحـرتايف يف الرياضة 
السـورية واحـدة مـن أعقـد املشـاكل 
واملدربـني،  الالعبـني،  تواجـه  التـي 
كـرثة  بسـبب  اإلداريـني،  وحتـى 
الحواجـز التـي تجعل متابعة املشـوار 
مسـتحياًل  أمـًرا  لالعـب  االحـرتايف 

الحسـابات. عـرشات  إىل  يحتـاج 

وتقـف الرياضـة السـورية عىل صعيد 
األنديـة واملنتخـب الوطني عـىل حافة 

يف  الريـايض  االحـرتاف  إىل  التوجـه 
أجواء اسـتثامر غري منظمـة، فالواقع 
االحـرتايف الـذي صيغ يف عـام 2010 
ينفـذ  مل  ترشيعـي  مرسـوم  ضمـن 
منه سـوى مـا يناسـب واقـع القيادة 
الرياضيـة والـذي انعكـس سـلًبا عىل 
األنديـة السـورية فـزاد الغنـي منهـا 

غنـى وزاد الفقـري منهـا فقًرا.
ويـرى العـب نـادي االتحـاد واملنتخب 
عبـد  القـادر  عبـد  السـابق  السـوري 
بلـدي،  عنـب  إىل  حديـث  يف  الحـي، 
مـا  السـوريني  الالعبـني  عقليـات  أن 

زالـت بعيـدة عـن العقليـة االحرتافية 
يعيشـوا  مل  أنهـم  مبـا  الحقيقيـة 
التجربـة بشـكل فعـيل، عـىل صعيـد 
األنديـة وعـىل صعيـد املنتخـب، أي إن 
"باالسـم  االحـرتاف يف سـوريا هـو 

فقـط".
السـوري  املنتخـب  مـدرب  مسـاعد 
السـابق، طـارق الجبـان، قـال حـول 
الكـرة  إن  سـوريا،  يف  االحـرتاف 
مفهـوم  عـن  كلًيـا  بعيـدة  السـورية 
واالحـرتاف  الحقيقـي،  االحـرتاف 
عـىل  كبـري  بشـكل  منصـب  الحـايل 
الالعبـني مـن خالل عقـد مبلـغ مايل 
معـني، واملفهوم املحيل عـن االحرتاف 
أنـه عقـد يوقع بـني النـادي والالعب، 
وفـق مـا نقلـت صحيفـة "ترشيـن" 

الحكوميـة.
السـورية  الكـرة  أن  الجبـان  ويـرى 
نسـيت بقيـة األمـور التي تحتـاج إىل 
العمـل  وأهمهـا  حقيقيـة  احرتافيـة 
كـوادر  اختيـار  ناحيـة  مـن  اإلداري، 
إداريـة محرتفـة بـكل مفاصـل العمل 
اإلداري ورفـع الحالة الفنيـة مع حالة 
احرتافيـة مثاليـة بالنسـبة للتحكيـم.

"العقليـة  إن  الحـي  عبـد  وقـال 
االحرتافيـة السـورية ال تـزال منغلقـة 
عـىل نفسـها بسـبب وجـود اإلدارات 
واملنتخبـات  األنديـة  يف  املتسـلطة 
وحزبيـة  عسـكرية  قيـادات  ووجـود 
الالعبـون  ويـدرك  رياضيـة،  وليسـت 
يف  للعـب  ينتقلـون  عندمـا  ذلـك 
الخـارج، هنـا يـرون الفـرق واالنفتاح 
من خـالل التعامـل االحـرتايف، ولذلك 

سـوريا". خـارج  نجوًمـا  أصبحـوا 

الـدويل  السـوري  "الالعـب  وأضـاف 
السـابق أن بعض الالعبـني يف الخارج 
يدركـون  مقبـول  حـد  إىل  أصبحـوا 
انضمـوا  كونهـم  االحـرتاف  معنـى 
طبقـت  وأوربيـة  عربيـة  أنديـة  إىل 
وهنـاك  رسـمي،  بشـكل  االحـرتاف 
عقوبـات يف حال مخالفـة أي بند من 

االتفـاق". بنـود 
ويف ترصيحـه لعنب بلـدي قال رئيس 
"االتحـاد الريايض الحر لكـرة القدم"، 
نـادر األطـرش، إنه حني صـدر قانون 
االحـرتاف، كان القانـون عرصيًـا عىل 

أوروبـا،  يف  موجـود  هـو  مـا  غـرار 
ولكنـه مل يـرق للقيـادة الرياضية يف 
القيـادة القطريـة، فعرقلـت القانون، 
تصطـف  قـد  الجامهـري  أن  بسـبب 
مسـتقلة  إدارات  لهـا  أنديـة  خلـف 
مبعزل عـن القيـادة القطريـة، وبذلك 
الجانـب،  هـذا  يف  الكثـري  سـتخرس 
عـىل  مسـيطًرا  الحـزب  يبقـى  ولـن 
الحالـة،  الريـايض يف هـذه  الجانـب 

بحسـب تعبـريه.
طبـق  السـوري  االحـرتاف  قانـون 
شـكلًيا، وفـق األطرش، فصـار مرهًقا 
لألنديـة بعكـس املرجو منـه، فاألندية 

الكبـرية متكنـت مـن التعاقـد مـع 
واسـتجالب  الالعبـني  مـن  املزيـد 
العبـني أجانـب، عـىل عكـس تلك 
الفقـرية التـي التزمـت بعقود مع 
العبيهـا فأرهقتها، وصـار العب 

العقـد  خلـف  يركـض  الكـرة 
ومصلحتـه.

ومـن وجهـة نظـر الالعـب السـوري 
السـابق عبـد القـادر عبد الحـي فإنه 
ال يوجـد احـرتاف أصاًل يف سـوريا بل 
هـو "انحـراف عـن التعامـل الريايض 
االحـرتايف الحقيقـي الـذي يجـب أن 
وتفاصيـل  بنـود  أسـاس  عـىل  يتـم 
الالعـب  عليهـا  يسـري  حقيقيـة 

واإلدارة".
ويـرى األطرش أنـه لو طبـق القانون 
سـينعش  لـكان  صحيحـة  بطريقـة 
الواقـع الريـايض بشـكل عـام عـىل 
صعيـد األنديـة واملنتخـب، ابتـداء من 

التلفزيـوين  والنقـل  األنديـة  واقـع 
الرعايـة. عقـود  دخـول  وحريـة 

االحرتافيـة  العقليـة  غيـاب  وبسـبب 
الثقافـة  تنعكـس  أن  الطبيعـي  فمـن 
العسـكرية واملحسـوبيات عىل عقلية 
الالعـب يف األنديـة واملنتخـب أيًضـا، 
وفـق عبد الحي، مشـريًا إىل أن األمثلة 
كثـرية آخرها ما حصل يف كأس آسـيا 

بالخلـف عـىل شـارة الكابنت.

لماذا ال تتطور 
الكرة السورية؟

رئيس االتحاد العام موفق جمعة- 30 من كانون الثاني 
2018 )سانا(

رئيس اتحاد كرة القدم السابق صالح رمضان - شباط 2018 
)اتحاد كرة القدم فيس بوك(

عـرب  بلـدي  عنـب  أجرتـه  اسـتطالع  وأظهـر 

السـوري  الجمهـور  أن  اإللكـرتوين  موقعهـا 

يعترب الفسـاد واملحسـوبيات أهم سـبب لفشل 

منتخبـات كـرة القـدم السـورية.

وأجـاب نحـو 200 مشـارك يف االسـتطالع عن 

سبب فشل املنتخبات السـورية، وكان رأي 78% 

منهـم أن الفسـاد واملحسـوبيات تعـد السـبب 

الرئيـيس، بينـام يـرى %13 منهـم أن غيـاب 

العقليـة االحرتافيـة هـو السـبب، وصـوت 9% 

مـن املسـتخدمني لعدم وجـود مواهـب كروية 

يف سـوريا.

املعلقـني عـىل  أحـد  السـويدي،  رامـي  وقـال 

السـؤال عـرب صفحـة عنـب بلـدي يف "فيـس 

بـوك"، إن الخيـارات الثالثـة صحيحـة، بينـام 

اعتـرب جـامل مصطفـى أنـه "ال توجـد رياضة 

يف سـوريا" طاملـا القيـادة ذاتهـا يف مكانهـا، 

املسـؤولني  أن  املعلقـني عـىل  واتفـق معظـم 

الرياضيـني هـم املشـكلة الرئيسـية.

غسـان كرميـش، قـال إن الكـرة السـورية كانت 

متصـدرة عربًيـا وكانـت الرياضـة بشـكل عـام 

نشـيطة ومتقدمة "إىل أن أىت نظام األسـد وعمل 

عـىل تدمريهـا، وأصبـح الوصـول واللعـب مـع 

املنتخبـات الوطنية محصورًا باألشـد والًء للنظام 

واملحسـوبني عليـه بغض النظـر عـن املواهب".

برأيك.. 
ماهو سبب فشل المنتخبات السورية؟

78%

13%

9%

الفساد والمحسوبيات 

غياب العقلية االحترافية 

عدم وجود مواهب كروية ف
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السـوري تغطـي  للمنتخـب  املخيبـة  النتائـج 
عـىل إنجازاتـه التـي تعـد عـىل أصابـع اليـد 
ومواهـب  أسـامء  وجـود  فرغـم  الواحـدة، 
كـرة  تاريـخ  يف  كبـرية  تعتـرب  قـد  كرويـة 
القـدم السـورية، يف وقت سـابق مثـل مالك 
شـكوحي وجـورج خـوري ونـزار محـروس 
ووليـد أبـو السـل وعبـد القـادر كردغـيل، أو 
حالًيـا مثـل فـراس الخطيب وجهاد الحسـني 
السـومة وعمـر خريبـني، مل يحقـق  وعمـر 
تذكـر  كرويـة  إنجـازات  السـوري  املنتخـب 
إن كان عـىل الصعيـد العـريب أو القـاري أو 

العاملـي.
سـجل املنتخـب األول لكـرة القدم غـري حافل 
لقبـني  باسـتثناء  الكرويـة،  املسـابقات  يف 
فقـط: األول كان حصولـه عـىل ذهبية ألعاب 
يف  جـرت  التـي  املتوسـط  األبيـض  البحـر 
الالذقيـة يف 1986، لكن املفارقـة أن املنتخب 
مل يشـارك بعدهـا يف املسـابقة التـي تجـري 

كل أربـع سـنوات.
وكانـت مقاطعـة البطولـة أمـًرا مـن القيادة 
الذهبيـة  امليداليـة  عـىل  للحفـاظ  القطريـة 
قـال  مـا  وفـق  خسـارتها،  عـدم  وضـامن 
الصحفـي الريـايض، عـروة قنـوايت، لعنـب 

بلـدي.
أمـا اللقـب الثـاين فـكان بطولـة غرب آسـيا 
عـىل  انتصـاًرا  حقـق  عندمـا   ،2012 يف 

وحيـد. بهـدف  العـراق  منتخـب 
املنتخـب  شـارك  العاملـي،  الصعيـد  وعـىل 
السـوري 14 مـرة يف تصفيـات كأس العامل، 
ومل يكتـب النجـاح يف أي منهـا للتأهـل إىل 
العـرس الكـروي، بالرغم من اقرتابـه مرتني، 
األوىل كانـت يف نسـخة 1986 عندمـا وصل 
إىل الـدور النهايئ مـن التصفيات اآلسـيوية، 
لكنـه خـرس أمـام العـراق بنتيجـة املباراتني، 
التصفيـات  يف  فكانـت  الثانيـة  املـرة  أمـا 
امللحـق  إىل  وصـل  عندمـا   ،2018 املاضيـة 
بتعـادل  خـرج  لكنـه  مـرة،  ألول  اآلسـيوي 

وخسـارة أمـام منتخـب أسـرتاليا.
ولعـب املنتخـب يف التصفيات منذ مشـاركته 
األوىل عـام 1958 حتـى التصفيـات املاضية، 
101 مبـاراة، فـاز فيها بـ 45 مبـاراة وتعادل 

23 مـرة وخـرس 33 مباراة.
أمـا عىل صعيـد البطوالت اآلسـيوية فشـارك 
املنتخـب السـوري سـت مـرات يف نهائيـات 
كأس آسـيا، كان آخرهـا يف النسـخة املاضية 
مييـز  مـا  لكـن  اإلمـارات،  يف  جـرت  التـي 
دور  تخطـي  عـدم  هـو  السـت  املشـاركات 

املجموعـات.
ولعـب املنتخـب يف النهائيـات اآلسـيوية 21 
مبـاراة منـذ مشـاركته األوىل يف 1980، فاز 
فيهـا سـبع مباريـات وتعـادل ثالثًـا وخـرس 

11 مبـاراة. عـن  بعيدتـني  ليسـتا  ناجحتـان  تجربتـان 
يف  بلجيـكا  منتخـب  تجربـة  األوىل  سـوريا، 
كأس العـامل الـذي أقيـم يف روسـيا، والثانيـة 
تجربـة املنتخـب القطـري يف أمـم آسـيا التـي 

اإلمـارات. يف  انتهـت 
املنتخـب  اختتمـت بطولـة كــأس آسـيا برفـع 
يف  األوىل  للمـرة  البطولـة  كأس  القطـري 
اليابـان مـن  تاريخـه، بعـد أن وصـل ملقارعـة 
وهـذا  هـدف،  أي  شـباكه  يف  يتلقـى  أن  دون 
املنتخبـات  مـن  إليـه  أحـد  يسـبقه  مل  اإلنجـاز 

األغـىل. بالبطولـة  املتوجـة  اآلسـيوية 
بـدأت مـن  التفـوق تجربـة قطريـة  وراء هـذا 
كـروي  جيـل  لبنـاء  قويـة  أرضيـة  تأسـيس 
جديـد قـادر عىل مقارعـة منتخبـات خبرية يف 
التـي مل ميـِض  الدوليـة، ككوريـا  القـدم  كـرة 
عـىل فوزهـا التاريخـي عـىل أملانيا عدة أشـهر 
اآلسـيوي  الفريـق  واليابـان  العـامل،  كأس  يف 
السـتة  دور  بلـوغ  مـن  متكـن  الـذي  الوحيـد 
عـرش، وكاد أن يبلـغ ربع النهـايئ لوال اإلرصار 

البلجيـيك يف مبـاراة رميونتـادا بلجيـكا.

"أسباير".. نواة قطرية للعمل الهادئ
قطـر بـدأت عملهـا عـىل كـرة القـدم فيهـا منذ 
أكادمييـة "أسـباير" وهـي أحـد فـروع  إنشـاء 
"أسـباير زون" والتي أنشـأتها يف 2004، لتلعب 
دوًرا محوريًـا يف بنـاء تاريـخ ريـايض لقطـر. 
املواهـب  اكتشـاف  عـىل  األكادمييـة  وتعمـل 
الكرويـة داخلًيـا وخارجًيا يف 14 دولـة، وتخترب 
مـا يقـارب 600 ألـف طفـل يف 950 منطقة يف 
الالتينيـة  وأمريـكا  إفريقيـا  يف  الناميـة  الـدول 

األقىص. والـرشق 
 ،19 تحـت  للشـباب  آسـيا  بـكأس  قطـر  فـازت 
بالعبـني  تاريخهـا،  يف  مـرة  ألول   ،2014 عـام 
األكادمييـة  وطورتهـم  وأنشـأتهم  اكتشـفتهم 
بعـد إرسـالهم للعـب يف أنديـة أوروبيـة مثـل 
سوسـيداد  وريـال  وفياريـال  مدريـد  أتلتيكـو 
وسـيلتك  أسـبانيا،  يف  مدريـد  وريـال 
بـول  وريـد  البلجيـيك،  ويوبـن  األسـكتلندي، 
الفرنـيس.  وأوكسـري  النمسـاوي،  سـليزبورج 
الالفـت أن تقـدم املنتخـب القطـري كان بطيًئا، 
قبـل  إخفاقـات  بعـدة  متثـل  إذ  السـنني،  عـرب 
الناجـح األخري، فخـرج مـن تصفيات  الظهـور 
كأس العـامل خـايل الوفاض وخـرس مواجهات 
شـابًا  فريًقـا  كسـب  ولكنـه  لعبهـا،  دوليـة 
متامسـكًا، ظهـر بصـورة قويـة يف أمم آسـيا.

األنجـع  هـو   2014 آسـيا  كأس  جيـل  كان 
لقطـر، إذ يلعـب اآلن مثانيـة منهم يف تشـكيلة 
تـم  العبـون  رأسـهم  وعـىل  األول،  املنتخـب 
بناؤهـم وصقـل مواهبهـم منـذ الصغـر، ومـن 
ضمنهـم املهاجـم املعـز عـيل، وأكـرم عفيفـي، 
ماديبـو، وطـارق  الهاجـري، وعاصـم  وسـامل 

وغريهـم. سـلامن، 
مـا يجعـل هـذه النسـخة مميـزة مـن املنتخـب 
القطـري هـو صغـر سـن العبيه املشـاركني يف 
العـرس اآلسـيوي، إذ إن قوامـه مـن الالعبـني 
عاًمـا   25 تحـت  العًبـا   14 ويضـم  الشـباب، 
11 العًبـا ضمـن املنتخـب األوملبـي تحت  منهـم 

23 عاًمـا.

بعد االنهيار.. التجربة البلجيكية إلى القمة
األبـرز  تعتـرب  التـي  البلجيكيـة،  التجربـة  ويف 
يف الوقـت الحـايل، نـرى توفيًقـا بـني مواهـب 
بلجيكيـة ناشـئة وتطويرهـا وتطويعهـا لحمـل 

الكـرة البلجيكيـة إىل أبعـد مـدى.
نصـف  الـدور  إىل  البلجيـيك  املنتخـب  وصـل 
النهـايئ وحمـل امليداليـة الربونزيـة يف نهائيات 
كأس العـامل، ولكـن ما حدث مل يكـن مصادفة أو 
رضبـة حظ أبـًدا بـل كان مخططًا لـه، إذ كان قد 
وصـل إىل أدىن مركـز لـه يف عـام 2007 عندما 
كان تصنيفـه 71 بالرتتيـب العاملـي، ولكـن ذلـك 
تغـري متاًمـا ليعتـيل اليـوم قمـة هـرم الرتتيـب 

عـىل مـدار شـهرين متتالني.
منـذ خـروج املنتخـب البلجييك واملعروف باسـم 
"الشـياطني الحمـر" مـن كأس العـامل 2002 مل 
يشـارك املنتخب األول يف أي محفل دويل سـواء 
يف كأس العـامل أو بطـوالت كأس أمـم أوروبـا، 
وبقـي طيلـة 12 عاًما دون تأهـل إىل أي بطولة، 
حتـى بلـغ نهائيـات كأس العامل التـي أقيمت يف 
الربازيـل 2014 عندمـا أقـي عـىل يـد املنتخب 

وبصعوبة. األرجنتينـي 
مـن   2002 عقـب  البلجيـيك  املنتخـب  عـاىن 
جفـاف املواهـب واعتـزال نجومه وعىل رأسـهم 
مـارك فيلموتـس، ومل يظهر جيل اسـتطاع قيادة 
الفريـق، فـكان مـن الـروة إعـادة البنـاء منذ 
الصغـر. فعملـت أنديـة أندرلخـت وكلـوب بروغ 
وسـتاندرلييج وجينيـك عـىل اسـتخراج املواهب 
األنديـة  تلـك  وكانـت  أوروبـا،  إىل  وتقدميهـا 
برويـن  دي  كيفـني  لظهـور  األوىل  الخطـوة 
نـادي جينيـك، وكريسـتيان  وتيبـو كورتـوا يف 
بنتيـيك وكيفـني مـرياالس ومـروان فالينـي يف 
نـادي  يف  ولوكاكـو  وكومبـاين  سـتاندرلييج، 

أندرلخـت.
املواهـب  البلجيكيـة بضـخ هـذه  األنديـة  بـدأت 
إىل أوروبـا لالحـرتاف يف أنديتهـا الكـربى، ومل 
الكـم  البلجيـيك هـذا  املنتخـب  يسـبق أن شـهد 
يلعـب  إذ  الكـربى،  األنديـة  يف  املحرتفـني  مـن 
اليـوم قرابة 15 العًبـا بلجيكًيا لصالـح أندية يف 
الـدوري اإلنكليـزي املمتـاز منهـم عـرشة العبني 

اسـتدعوا لتمثيـل املنتخـب.
نجـوم املنتخـب البلجيـيك اليـوم كانـوا واعدين 
عـام 2002، فكانـت صور إيدين هـازراد وكيفني 
كوبـاين  وفينسـينت  ولوكاكـو  برويـن  دي 
ودريـس مرتينيـز عـىل صفحـات الصحـف منـذ 
كتبـوا  الذيـن  ذاتهـم  الالعبـون  وهـم  الصغـر، 

املونديـال. يف  الذهبيـة  صفحتهـا  لبلجيـكا 
بـدأ  البلجيكيـة  للكـرة  البعيـدة  الرؤيـة  حصـاد 
2008، والـذي حقـق  يظهـر يف أوملبيـاد بكـني 
فيـه املنتخـب املركـز الرابـع، ليتطـور ويصل إىل 
البلجيكيـة  الكـرة  تاريـخ  يف  مسـتوياته  أرقـى 

. م ليو ا
أمريـن:  يف  وبلجيـكا  قطـر  منتخبـا  يتشـارك 
أولهـام االعتناء باملواهـب منذ صغرهـا وتربيتها 
ثالثـة  عـىل  قامئـة  كرويـة  رياضيـة  تربيـة 
التحكيـم،  واحـرتام  الكـرة،  احـرتاف  مبـادئ، 
واحـرتام الخصـم، هـذه املبـادئ تضمـن التـزام 
الالعبـني واسـتمرارهم يف مسـتوى واحـد دون 

تذبـذب.

العبو المنتخب األردني يحتفلون بالهدف الثاني في شباك 
المنتخب السوري في كأس األمم اآلسيوية- 10 من كانون 
)AFC( الثاني

الكرة السورية 
إنجازات تعد على األصابع

تجربتان ناجحتان.. من القاع إلى القمة

 مسيرة المنتخب

السوري
أفضل تصنيف في الترتيب العالمي 74 

في كانون األول 2018

تصفيات كأس العالم

أول مشاركة

لقبان فقط :
ذهبية ألعاب البحر المتوسط 1986

بطولة غربي آسيا 2012

شارك المنتخب 14 مرة في تصفيات كـأس العالم منذ 1950 
لعب فيها  101 مباراة فاز 45 مباراة وخسر 33 وتعادل 23 
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إلى أوروبا هرًبا من  2011، لجأ مئات اآلالف من السوريين  المواهب، فمنذ عام  العناية بتلك  الموهبة بل تنقصها  الكرة السورية ال تنقصها 
القدم، وبرزت عدة أسماء جذبت عدسات الكاميرات بسبب  الشباب والناشئين في رياضات عدة ومنها كرة  العشرات من  ليبرز  الحرب، 

وموهبتها. مهارتها 
بغيره، ومن هؤالء األسماء:  يرغبوا  لم  المستقبل، ما  السوري في  المنتخب  الالعبين تمثيل  ويمكن لهؤالء 

معظم األسـامء السورية الناشـئة ال تزال صغرية 
يف السـن، لتدور استفسـارات عديدة هل سيمثل 
ومـا  املسـتقبل،  يف  السـوري  املنتخـب  هـؤالء 
الدوافـع التـي سـتجعلهم يلعبـون للمنتخب، هل 
سـتؤمنهم القيادة الكرويـة أم مصريهم كمصري 

الالعـب جـورج مراد؟
ويف كل بطولـة آسـيوية يـربز عدد مـن الالعبني 
السـوريني الشـبان لكنهـم رسعـان مـا يختفون 
ألسـباب تتعلـق بلياقتهـم أو احرتافهـم وغريها، 
وهـذا مـا يفقـد املنتخـب السـوري خامـة مـن 
املواهب الشـابة التـي تدفعه خطوة نحـو األمام.

بالشـأن  املختـص  السـوري  الصحفـي  يـرى 
الريايض، باسـل حمـدو، أن العمـل عىل موضوع 
األهـم،  هـو  السـورية  الكـرة  يف  االسـتمرارية 
منـذ  املـدارس  يف  بالرياضـة  االهتـامم  ويعنـي 
الصغـر، ويف أقـل األحـوال االهتـامم مبنتخبات 
الناشـئني والشـباب التـي تنافس بـكأس العامل، 

والعمل عىل اسـتمرار مسـتواها مـع الزمن حتى 
الوصـول والتقـدم يف مرحلـة الرجـال، من خالل 
العمـل عـىل اسـتقرار عطـاء الالعـب ورسعتـه 

. قته وليا
الذيـن  السـوريني  الالعبـني  الكثـري مـن  ولكـن 
لعبـوا كرة القـدم يف الخارج باملـدارس األوروبية 
أو  املنتخـب  إىل  القـدوم  عـن  عزفـوا  وغريهـا، 
االسـتجابة لدعوته بسـبب سـوء املعاملة وسوء 
اإلدارة، فالـيشء األول الـذي ينظـر إليـه الالعـب 
السـوري الـذي يلعب يف الخـارج تجربـة زمالئه 
مـع اإلدارة السـورية، كام يف حالة جـورج مراد، 
وفـق ما يقـول الصحفـي باسـل حمدو، مشـريًا 
عـىل  توقـف  مـراد  الالعـب  اسـتقطاب  أن  إىل 
معاملـة صغـرية ليـس أكرث رغـم أنـه كان يؤدي 
جهـًدا جيـًدا يف أوروبـا، فالتعامـل مـع الالعبني 
بشـكل جيـد واجب لتكـون هناك سـمعة ترغبهم 
للخـارج  النظـر  وعـدم  املنتخـب  دعـوة  بقبـول 

للعـب مـع منتخبـات أخرى.
وأشـار حمـدو إىل تجربـة الالعـب محمـود داود 
العـب نـادي بروسـيا درومتوند وأخيه سـعيد، إذ 
توجـه سـعيد للعب مـع املنتخب األوملبي السـوري 
عكـس محمود الـذي ينتظـر فرصة للعـب لصالح 
املنتخـب األملـاين، فاملنتخب السـوري بالنسـبة له 
هو الخيـار الثاين ألنـه العب عىل مسـتوى عاٍل ال 

يريـد إضاعـة موهبته.
وحول اسـتفادة التجربـة البلجيكيـة والقطرية 
مـن املواهـب، قـال رئيـس "االتحـاد الريـايض 
الحـر"، نادر األطـرش، إن سـوريا لديهـا فئات 
عمريـة مميـزة جـًدا ولكـن القيـادة الرياضيـة 
ال تريـد االعـرتاف بأنـه بسـبب الثـورة تعرضت 
الحركـة الرياضة للشـلل، فالتغـى دوري الفئات 
العمريـة ودوري املـدارس وصـار األمـر مقترصًا 
عـىل اسـتجالب الالعبـني مـن األندية وتشـكيل 
املنتخـب منهـا، هذه الرتبيـة تحتـاج ألكادمييات 

مدعومـة مـن الدولة واالتحـاد السـتقطاب هذه 
وتدريبها. املواهـب 

ووفـق حمـدو فإنـه لـن يكـون هنـاك دور لكرة 
القـدم السـورية إذا مل تكـن هنـاك إدارة مميـزة، 
وابتعاد كل املوجودين بسـلطة سياسـية يف سدة 
القيـادة الرياضيـة، فال ميكن لسـيايس أن يكون 
قلبـه عـىل الرياضـة، مستشـهًدا مبا قالـه اللواء 
موفـق جمعـة الـذي قـال إن "السياسـة أهم من 

الرياضة".
ولتكامـل الكـرة السـورية يجـب االعتـامد عـىل 
هـؤالء الالعبـني الالجئـني الذيـن يلعبـون ببيئـة 
صحيحـة واالسـتفادة مـن هـذا الجيـل بعد عرش 
سـنوات أو 15 سـنة كام يف تجارب املغرب وتونس 
والجزائر، فهؤالء الالعبـون جاهزون وال يحتاجون 
سـوى مدرب قـوي يفهـم البيئـة التي لعبـوا فيها 
ويجـد التوليفة بني الالعبـني واملـدارس التي لعبوا 

فيهـا، وفـق حمدو.

عـدم  حـول  بلـدي  عنـب  قابلتهـم  مـن  اتفـق 
إمكانيـة تطبيـق التجربـة القطريـة يف سـوريا 
بسـبب العقليـة الرياضيـة املوجودة يف سـوريا، 
إذ اعتـرب األطـرش ذلـك "رضبًـا مـن الخيـال"، 
فاملوضـوع يف التأهـل إىل كأس العـامل يف قطر 
ليـس مرتبطًـا مبنتخـب الرجـال فقـط، بـل هو 
العمـل،  مرتبـط بشـكل عـام "بهيكلـة وشـكل 
وواقـع العمل الريـايض من خالل بناء مؤسسـة 
رياضيـة حقيقيـة وخاصـة كـرة القـدم، فاتحاد 
كـرة القدم ليس مسـتقاًل عـىل اإلطـالق، وقراره 
من مصادر مـن االتحاد الريايض العـام والقيادة 

خلفه". مـن  القطريـة 
أمـا الالعـب السـوري السـابق عبـد القـادر عبد 

التجربـة  تطبيـق  ميكـن  "ال  أنـه  فأكـد  الحـي، 
القطريـة مـا مل تتغري القيـادات غـري الرياضية، 
ووضـع نظـام احـرتايف حقيقـي مشـتق مـن 
النمـوذج األورويب وتطبيقـه دون تدخل من أحد 
سـوى أصحـاب االختصـاص، وميكـن ذلـك مـن 
خـالل تشـكيل لجنـة رياضيـة أو تشـكيل وزارة 
للرياضـة ووضـع اسـرتاتيجية واضحـة وبعيدة 

املـدى للنهـوض بالرياضـة السـورية".
ويجـب أن يكـون بنـاء الكـرة السـورية مرتافًقا 
مـع إعـادة بنـاء للدولـة بشـكل كامـل، وفـق ما 
يرى رئيـس "الهيئـة العامة للرياضة والشـباب" 
ظـالل املعلـم، الـذي أضـاف أنـه "إذا كنـا نريـد 
االعتـامد عـىل الشـخصيات التي نشـأت يف ظل 

نظـام ديكتاتـوري فلن نسـتفيد شـيًئا".
وأضـاف املعلـم أن سـوريا اليـوم تحتـاج لتغيري 
يف نهـج العمـل والقيـادة والتخطيـط لتبـدأ من 
جديـد، "لنقـول إننا قـادرون عىل خـوض إعامر 

البلـد وبنـاء الرياضـة مـن جديد".
ووفـق املعلـم، فـإن قطـر عملـت باسـرتاتيجية 
صـف  يف  للدخـول  عاليـة  وبإمكانيـات  بعيـدة 
عـىل  باالعتـامد  الرياضـة،  خـالل  مـن  العـامل 
خـربات محليـة وخارجيـة يف كل النواحـي حتى 
من ناحيـة تجنيس الالعبـني، فالفكـرة القطرية 
قامـت عـىل أمريـن: األول وجـود الدعـم املادي، 
والثـاين وجـود الرغبـة بتقديم قطر لـدول العامل 

عـىل الرغـم مـن صغرهـا وقلة عـدد سـكانها.

مواهب سورية ناشئة حول العالم 

احتماالت "سورنة" التجربة القطرية

كيف تستفيد الكرة السورية من مواهبها؟

 خليل الياس

خليـل  السـوري  الشـاب  لعـب 
أولـد  "نيولـز  نـادي  يف  إليـاس 
مركـز  يف  األرجنتينـي،  بويـز" 
ينتقـل  أن  قبـل  مدافـع،  وسـط 

كـروز. غـودي  لنـادي 
خويـا"  "ال  بلقـب  اليـاس  تـوج 
يف  العـب  كأفضـل  )الجوهـرة( 
إليـاس يف نـادي  ناديـه، وتـدرج 
الفئـات  جميـع  يف  بويـز  أولـد 
بعمـر  لـألول  وصـواًل  العمريـة 
18 عاًمـا فقـط، وانتقـل املوسـم 
املـايض إىل نـادي غـودي كـروز 

اإلعـارة. سـبيل  عـىل 

 زين سيد بيازيد

مـن املواهـب التـي أثبتت نفسـها 
أكادمييـة  لتسـارع  أملانيـا،  يف 
نـادي هوفنهايـم الـذي يلعـب يف 
للتعاقـد  املمتـاز  األملـاين  الـدوري 

. معه
ابـن  زيـن  مـع  التعاقـد  وجـاء 
سـيد  السـابق،  الـدويل  الالعـب 
بيازيـد، بعـد أن أظهـر إمكانيـات 
عاليـة يف بطولـة محليـة أقيمت، 
لقـب  لينـال  املـايض،  أيلـول  يف 

هدافهـا.
عاًمـا(   11( بيازيـد  زيـن  ويعـد 
التـي  الثانيـة  السـورية  املوهبـة 
الدرجـة  أنديـة  معهـا  تتعاقـد 
أحمـد  بعـد  األملانيـة  املمتـازة 

. هـر لظا ا

الالعب بهجت النايف

الشـاب  السـوري  الالعـب  خطـف 
بهجـت النايـف، البالـغ مـن العمر 
فريـق  مـع  األضـواء  عاًمـا،   18
بعـد  الـرتيك،  سـبور  عصامنـيل 
أن انضـم إليـه يف فـرتة تجريبية، 
معسـكر  يف  خاللهـا  شـارك 
تدريبـي، لفـت خاللـه أنظـار عدد 
مـا  وفـق  الرتكيـة،  األنديـة  مـن 
ذكـرت صحيفة "صبـاح" الرتكية.

يسـهم  أن  الصحيفـة  وتوقعـت   
أحـد  إىل  بانتقالـه  النايـف  تألـق 
األنديـة الكـربى التـي تعتمـد عىل 
جلـب املواهـب وتطويرهـا، ومـن 
ماليـة  مبالـغ  مقابـل  بيعهـا  ثـم 

األوروبيـة. لألنديـة  كبـرية 

الموهبة أحمد الظاهر

أحمـد  السـوري  الطفـل  جـذب 
كان  حينـام  األنظـار  الظاهـر 
بعمر سـبع سـنوات، عـام 2015، 
سـاحرة  قـدرات  قـدم  أن  بعـد 
العديـد  وبـدأت  القـدم،  كـرة  يف 
واملحليـة  العامليـة  القنـوات  مـن 
بعـرض تقاريـر مصورة عنـه بعد 
الحدائـق  يف  يتـدرب  مشـاهدته 
2016 حصل  واملمـرات، ويف عـام 
يف  العـب  أفضـل  لقـب  عـىل 
املحلية  كلينكيـا"  بطولة "كـروس 

أملانيـا. يف 
يلعـب الظاهر مع نـادي العاصمة 
هريتـا برلـني وحقـق معـه لقـب 
هـداف برلـني عـام 2017، وأفضل 
2017 و2018. العب خالل عامـي 
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 النائب األول للرئيس اإليراني، إسحاق جهانغيري ورئيس حكومة النظام عماد خميس- 29 كانون الثاني 2019 )سانا(

أذرع إيرانية تتوغل في المصارف السورية

عنب بلدي - مراد عبد الجليل

وأعلـن رئيـس البنـك املركـزي اإليـراين، 
29 مـن  الثالثـاء  النـارص همتـي،  عبـد 
كانـون الثـاين، توقيـع اتفاق مـع حاكم 
مرف سـوريا املركـزي، حـازم قرفول، 
حـول إنشـاء وتطويـر وإقامـة عالقـات 
البلديـن،  بـني  املرفيـة  الوسـاطة 
وإصـدار رخصة إنشـاء بنك مشـرك بني 
إيـران وسـوريا يف دمشـق. وأكـد همتي 
عر حسـابه يف "إنسـتغرام" أن "البنوك 
املركزيـة يف البلدين، سـتبدأ عـر افتتاح 
الحسـاب بالتبـادل املريف عىل أسـاس 
وتوفـري  للبلديـن،  الوطنيـة  العملـة 
إمكانيـة اسـتخدام البطاقـات املرفيـة 

بـني طهـران ودمشـق".
سـوريا  مـرف  أرجـع  جهتـه  مـن 
موقعـه  عـر  لـه  بيـان  يف  املركـزي، 
الرسـمي، األربعاء 30 مـن كانون الثاين، 
التعـاون  تعزيـز  إىل  االتفاقيـة  هـدف 
والتنسـيق بني الطرفني لخدمة اسـتقرار 
واإلسـهام  وتطويـره  املـريف  القطـاع 
وتشـجيع  التجـاري  التبـادل  بتسـهيل 
االسـتثار وتعزيز العالقـات االقتصادية 

املشـركة.

الفكرة ليست جديدة
إنشـاء املـرف ليسـت جديـدة،  فكـرة 
أقـر  عندمـا   2009 إىل  تعـود  وإمنـا 
الرخيـص  السـوري  الـوزراء  مجلـس 
سـوري-  مشـرك  مـرف  بتأسـيس 
إيراين عىل شـكل رشكة مسـاهمة باسـم 
"مـرف األمان" برأسـال قـدره مليار 
و500 مليون لرية سـورية، بنسـبة 49% 
صـادرات  "بنـك  عـىل  موزعـة  إليـران 
املـال،  رأس  مـن   25% بنسـبة  إيـران" 
ورشكـة "غديـر" لالسـتثارات" بنسـبة 
 ،8% بنسـبة  "سـايبا"  ورشكـة   ،16%
أمـا نسـبة %51 فكانـت لرجـال أعـال 
سـوريني أبرزهـم وكيـل رشكـة "إيـران 
خودرو" لصناعة السـيارات وتسـويقها، 

خليل سـلطان العبـد، الذي قتـل يف أيار 
2010 عـىل يـد عصابـة مؤلفة من سـتة 
أشـخاص من بينهـم ابنه، بحسـب موقع 

املحـيل. "االقتصـادي" 
 وعقـب مقتل العبـد أعلن رجـال األعال 
السـوريني انسـحابهم من عملية تأسيس 
املـرف، وبقيت إيـران مسـتحوذة عىل 
نسـبتها عىل أن يتم طرح النسـبة املتبقية 
من رأس املـال لالكتتاب العـام، وكان من 
املقـرر أن تطرح األسـهم يف أيلول 2011 
املـرشوع  وتوقـف  يتـم،  مل  ذلـك  لكـن 
العقوبـات  بسـبب   2012 يف  نهائيًـا 
األوروبيـة عىل مـرف سـوريا املركزي 
السـوري، وعـادت  التجـاري  واملـرف 
فكرة تأسـيس املـرف إىل الطـرح عدة 
مـرات خـالل السـنوات املاضيـة كانـت 
آخرهـا يف حزيـران 2018، خـالل زيارة 
وفـد اقتصـادي مـن حكومة النظـام إىل 
طهـران برئاسـة وزيـر االقتصاد، سـامر 

. خليل

قاعدة لنقل إيران أموالها إلى أي 
مكان

تسـاؤالت كثـرية طرحـت خـالل األيـام 
املاضيـة حول أهـداف إيران مـن الدخول 
يف قطـاع املصـارف يف سـوريا، األمـر 
الـذي عـزاه الباحـث االقتصـادي، مناف 
قومـان، إىل محاولـة التوغل والسـيطرة 
االقتصاديـة اإليرانيـة عىل سـوريا، كون 
يف  وأدوات  خيـوط  دون  يتـم  ال  ذلـك 

الصناعـة املرفيـة يف البلـد.
عنـب  إىل  حديـث  يف  قومـان،  وحـدد 
بلـدي، أهـداف إيـران مـن الدخـول يف 
لنقـل  كقاعـدة  السـتخدامها  املصـارف، 
أخـرى،  وبلـدان  لبنـان  إىل  لهـا  أمـوال 
خاصـة وأن البنـوك تتيح مرونـة وحرية 
حركـة األموال مـن وإىل أي مكان، إضافة 
إىل أن البنـوك لها دور كبـري يف عمليات 
متلّكهـا،  وبالتـايل  املشـاريع  متويـل 
وسـوريا يف وقـت مـن األوقـات مقبلـة 
عـىل إعـادة اإلعـار، واملصـارف جزء ال 

املرحلة. يتجـزأ مـن هـذه 
بأهـداف  فيتعلـق  اآلخـر  السـبب  أمـا 
تقويـض  بحالـة  متعلقـة  مسـتقبلية 
الوجـود اإليـراين يف سـوريا، إذ يضمن 
الدخـول  أو  مشـرك  مـرف  إنشـاء 
بعمليـات اسـتحواذ يف مصارف سـوريا 
البقـاء  لهـا  تتيـح  مرفيـة  جـذوًرا 

والحركـة. 
وحـول التعامـل بعملـة البلديـن املحلية 
بينهـا، أوضـح قومـان أن أي بلـد عليه 
عقوبـات أو مشـكلة مع الواليـات املتحدة 
التعامـل  يقـرر  الـدوالر(  )وعملتهـا 
بالعملـة املحليـة، مشـريًا إىل أن هذا األمر 
ال يـؤدي إىل نتائج إيجابيـة عىل اقتصاد 
البلديـن ألن عملتيهـا ليـس عليهـا طلب 
إذ يبلـغ سـعر  وال تتمتعـان باسـتقرار، 
رصف اللرية السـورية أمـام الدوالر 530 
لـرية، يف حـني يبلغ سـعر رصف الريال 
اإليـراين 110 آالف ريال للـدوالر الواحد.

فائـدة  وجـود  عـدم  قومـان  وتوقـع 
اقتصاديـة كبـرية لهـذا اإلجـراء، بسـبب 
وعـدم  والعقوبـات  الحـرب  أجـواء 
االسـتقرار االقتصـادي يف كال البلديـن.

سامر فوز يدخل المصارف بقوة
التحـرك اإليـراين الجديـد يف املصـارف 
تزامن مـع دخول رجل األعال السـوري، 
سـامر فوز، الـذي يعتر من أبـرز رجال 
األعـال عـىل السـاحة السـورية حاليًـا 
إليـران،  بتبعيتـه  كبـري  بشـكل  ويتهـم 
مفاجـئ  بشـكل  ظهـر  وأنـه  خاصـة 
وعقـد صفقـات ضخمة وأسـس رشكات 
واشـرى منشـآت سـياحية يف سـوريا، 
أبرزهـا حصـة رجـل األعال السـعودي 
الوليـد بن طـالل يف فندق فورسـيزونز.

وبـدأ فـوز بعقـد صفقـات ضخمـة يف 
املصـارف عر رشكتـه “أمـان القابضة” 
يف  تأسسـت  التـي  املسـاهمة،  املغفلـة 
أيـار 2017 برأسـال 600 مليـون لرية 
سـورية، وعقـدت الرشكة ثـالث صفقات 
“بنـك  مـع  املاضيـني  الشـهرين  خـالل 

سـوريا الدويل اإلسـالمي”، إذ اشرت يف 
الصفقة األوىل سـبعة ماليـني و949 ألًفا 
و842 سـهًا يف البنـك بأكـر من 7.35 
مليـار لـرية سـورية، يف حـني اشـرت 
يف الصفقـة الثانيـة مليون سـهم، بقيمة 
947.2 مليـون لـرية، أما الصفقـة الثالثة 
فكانـت يف 17 من كانون الثـاين، عندما 
اشـرت الرشكـة مليونًـا ونصـف املليون 
سـهم من أسـهم البنـك، لتصبـح حصتها 

يف البنـك %7.63 من عدد األسـهم الكيل.
وإىل جانـب ذلـك أبـرم فوز عـر رشكته 
صفقـة مع بنـك الركة- سـوريا، يف 31 
مـن كانـون األول، إذ اشـرى 592.250 
 841 بقيمـة  البنـك  أسـهم  مـن  سـهًا 
ملكيـة  لتصبـح  سـورية،  لـرية  مليـون 
الرشكـة بعـد العمليـة %1.18 مـن عدد 
بيـان  بحسـب  للبنـك،  الـكيل  األسـهم 
لـألوراق  دمشـق  "سـوق  عـن  صـادر 

املاليـة".

مـن جهته اعتـر قومـان أنه بــ "تقرب 
سـامر فـوز الكبـري مـن إيران، فال شـك 
أن تلـك الصفقات سـتعود بالفائدة عليها 
بشـكل أو بآخـر، فرمبـا تكـون األمـوال 
مـن إيـران وبالتـايل يحيـل هـذا الكالم 
إىل اسـتحواذ إيـران عـىل حصـص يف 
املصـارف السـورية"، مشـريًا إىل أن لكل 
دولـة رجالهـا، وتحركاتهـم وصفقاتهـم 
مصالـح  لناحيـة  واضحـة  إشـارة  هـي 

الدولـة التـي يعـود لها.

اتفاقات إيران رد على التوغل 
الروسي؟

السـوري،  والنظـام  إيـران  ووقعـت 
اإليـراين،11  املسـؤول  زيـارة  خـالل 
وبرنامًجـا  تفاهـم  ومذكـرة  اتفاقيـة 
تنفيذيًـا لتعزيز التعاون بـني البلدين يف 
املجـال االقتصـادي والعلمـي والثقـايف 
والبنـى التحتيـة والخدمـات واالسـتثار 
االتفاقـات  إىل  لتضـاف  واإلسـكان، 
السـابقة املوقعـة بـني الطرفـني، خـالل 
مجـاالت  عـدة  يف  املاضيـة،  السـنوات 
والصناعة  الحيوانيـة  والـروة  )الزراعـة 
والنفـط واالتصاالت والطاقـة(، ما يعتر 
قبـل  اقتصاديـة واضحـة مـن  تنـازالت 
النظـام إليـران مثًنـا لدعمهـا السـيايس 
السـنوات  خـالل  واملـايل  والعسـكري 

املاضيـة.
يف  دورهـا  تعزيـز  إيـران  وتحـاول 
اتفاقيـات  وتوقيـع  السـوري  االقتصـاد 
وعقـود مـع النظام السـوري يف مجاالت 
مختلفـة كلـا زاد التوغـل الـرويس يف 
االقتصـادي  املحلـل  بحسـب  سـوريا، 
إيـران  أن  اعتـر  الـذي  منـاف قومـان، 
مـع  التنافـس  بزيـادة  أكـر  تستشـعر 
روسـيا يف سـوريا، وأنها تسـعى بشكل 
غـري مبـارش لتقويـض مصالحهـا عـر 
الهجـات اإلرسائيليـة تـارة، وااللتفـات 
لذلـك  أخـرى،  تـارة  األمريكيـة  للرؤيـة 
تسـعى طهـران إىل تثبيـت أقدامهـا يف 

سـوريا بشـكل أكـر.

الصعيد االقتصادي، وزيادة تموضعها في قطاعات سيادية، بدأت  إيران لتوسيع نفوذها في سوريا على  مع استمرار سعي 
السوري تنص  النظام  اتفاقية مع حكومة  المصارف والبنوك، عبر توقيع  السوري وهو  إلى قطاع جديد في االقتصاد  بالدخول 
العاصمة  االتفاق على تأسيس مصرف مشترك في  إلى  البلدين، إضافة  المركزيين في  المصرفين  بين  المصرفي  التعاون  على 

بـ  الثاني، والذي وصف االتفاقية  28 من كانون  النائب األول للرئيس اإليراني، إسحاق جهانغيري، االثنين  دمشق، وذلك خالل زيارة 
جًدا". “المهمة 

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

 يورو   مبيع 604 شراء 610 دوالر أمريكي  مبيع 517 شراء 515

الرز )ك(  400السكر )ك(  250البنزين  225المازوت  180الذهب 18  14543  الذهب 21  19300 

  ليرة تركية  مبيع 101 شراء 102 دوالر أمريكي  مبيع 529 شراء 532

 البنوك لها عامل 
كبير في عمليات 

تمويل المشاريع 
وبالتالي تمّلكها، 

وسوريا في وقت 
من األوقات مقبلة 
على إعادة اإلعمار 

والمصارف جزء 
ال يتجزأ من هذه 

المرحلة
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عنب بلدي - أحمد جمال

كـا خـرست مدينة حلـب أبًا مـع أطفاله 
الثالثة يف حي الشـعار، الشـهر املايض، 
مـن  املـرسب  بالغـاز  اختناقًـا  وذلـك 
املدفـأة، إىل جانب خسـائر برشية أخرى 
بحرائـق  الشـال  مخيـات  سـجلتها 
عديـدة كان آخرهـا وفاة نـازح يف مخيم 

إدلب.  جنـويب  النـر 
معظـم  يف  الحرائـق  أسـباب  تعـزى 
سـوريا  مبحافظـات  املسـجلة  الحـاالت 
ومخياتهـا، إىل سـوء اسـتعال املدافئ 
إضافـة  منهـا،  الكهربائيـة  وخاصـة 
الصالحـة  غـري  املحروقـات  أنـواع  إىل 
لالسـتعال، الحتوائهـا كميـات عالية من 

الغـاز الـذي يـؤدي لحـاالت اختنـاق.
يقول مسـؤول "الدفاع املدين السـوري" 
يوسـف،  حـاج  مصطفـى  إدلـب،  يف 
"نشـهد اشتعال حرائق بشـكل واسع يف 
فصل الشـتاء يف عموم الشـال السوري 

السـيئ  الوقـود  السـتعال  نتيجـة 
)املـازوت( وهـو غري صالح لالسـتعال، 
السـتخدامه  مضطـرون  السـكان  لكـن 

االقتصاديـة". األوضـاع  نتيجـة 
هـذا الوقود مشـبع مبـادة الغـاز وهو ما 
يـؤدي الشـتعال الحرائـق، كـا أن الغاز 
يترسب ويسـبب حـاالت اختنـاق دون أن 
يشـعر سـكان املنزل أو الخيمة، بحسـب 
حاج يوسـف، الذي يضيف إىل األسـباب 
أن خيـام النـزوح مصنعة من مـواد قابلة 

لالشـتعال يف أبسـط الظروف.
لكـن بعيـًدا عـن املخيـات ويف مناطق 
وحمـص  وحلـب  دمشـق  يف  سـكنية 
وغريهـا، فجميـع الحرائـق التي سـجلت 
كانـت  املاضيـني،  األسـبوعني  خـالل 
وسـوء  كهربـايئ  متـاس  عـن  ناجمـة 
اسـتخدام املدافـئ الكهربائيـة وخاصـة 
املسـتخدمة  الكهربائيـة"  "الحصـرية 
للتدفئـة، وهـي مـا كانـت سـببًا بوفـاة 
شـاب يف السـيدة زينـب بريف دمشـق 

املـايض. الثـاين  24 مـن كانـون  يف 
الحرائق تشعل الخريطة السورية

أكـر مـن 30 حريًقـا وثقتهـم شـبكات 
دمشـق  يف  توزعـت  ورسـمية  محليـة 
وطرطـوس  وحـاة  وحمـص  وريفهـا 
وديـر الـزور وحلـب، وربطـت أسـبابها 
حـاالت  أو  الكهربـاء  اسـتعال  بسـوء 

للغـاز. تـرسب 
عـرشات  السـوري  الشـال  وسـجل 
كانـت  الشـتاء،  فصـل  خـالل  الحرائـق 
منطقـة  يف  خيمـة  احـراق  أبرزهـا 
خربـة الجوز جنـويب إدلـب وأدت لوفاة 
وفـاة طفـل  نـازح، وسـبقتها  شـخص 
وإصابـة أفـراد عائلته بحريـق يف مخيم 
زعـرورة مبدينـة جرابلس شـايل حلب.

كا سـجل الدفـاع املـدين إصابة سـيدة 
وأطفالهـا الثالثة بحـروق مختلفة نتيجة 
احـراق خيمتهـم مبنطقة أطمة شـايل 
إدلـب، إىل جانـب حريـق آخـر يف مخيم 
النـور شـايل حلـب، وأدى إىل إصابـة 

الثـاين  كانـون  يف  وطفلهـا،  سـيدة 
. يض ملا ا

وشـهدت معـرة النعـان يف ريـف إدلب 
الجنـويب، حريًقا ضخـًا يف آب املايض، 
جـراء انفجار مولـد كهربايئ، ما تسـبب 
بإصابـة بالغـة لصاحـب املولـد، واثنني 
مـن فريـق الدفاع املـدين ليمتـد الحريق 
إىل مناطـق مجـاورة، متسـببًا باحـراق 
مدرسـتني وأبنيـة سـكنية باإلضافـة إىل 

تجارية. محـالت 
دمشـق  منطقـة  شـهدت  أن  وسـبق 
القدميـة ومـا حولهـا حرائـق مشـابهة، 
إذ احـرق أكـر مـن 80 محـاًل تجاريًـا 
بجانب قلعة دمشـق، يف نيسـان 2016، 
متسـببًا بخسـائر ماديـة فاقـت ملياري 
لرية سـورية، وأرجعـت حكومـة النظام 
إىل  الحريـق،  سـبب  حينهـا  السـوري 
وجـود متـاس كهربـايئ بأحـد املحالت 

املجـاورة. انتـرش يف املحـالت 

إرشادات تمنع الكوارث
توثيـق الحرائـق وإحصـاء أرضارها غري 
كاٍف وإمنـا يجـب العمـل عـىل تفـادي 
وقـوع حـوادث مشـابهة يف كل منـزل، 
وذلـك عـر اتبـاع اإلرشـادات واالنتبـاه 
ورفـع الوعي لـدى املواطنـني، من خالل 
مجموعـة مـن النصائح التي يشـري إليها 

املدين. الدفـاع 
يقـول حاج يوسـف، "يجب أخـذ الحيطة 
الالزمـة يف املخيـات واملنـازل بوضـع 
غريهـا  أو  البـودرة  مـن  إطفـاء  مـواد 
كحلـول إسـعافية عنـد انـدالع الحرائـق 
إىل  اإلطفـاء  سـيارات  تصـل  ريثـا 

املـكان".
الوقـود  اسـتعال  بعـدم  ينصـح  كـا 
املشـبع بالغـاز إال عند الـرورة برشوط 
معينـة، عر تـرك العبـوة مفتوحـة فرة 
مـن الزمـن قبـل اسـتعالها حتـى يتـم 
تفريـغ الغـاز منهـا بشـكل جيـد، األمر 
الـذي مينع تـرسب الغـاز داخـل الخيام 

أو املنـازل.
يحـاول "الدفـاع املـدين" تلبيـة جميـع 
فيهـا  مبـا  الحـاالت  كل  يف  النـداءات 
الحـل  اإلرشـادات هـي  لكـن  الحرائـق، 

األفضـل للوقايـة مـن حـدوث الحرائـق، 
ال  اإلطفـاء  فـرق  وصـول  وأن  خاصـة 
يكـون رسيًعا بشـكل دائم لبعـد مراكزها 
عن نقـاط الحرائق أو لصعوبـة الوصول 
إىل املخيـات، كـا يقول حاج يوسـف.

أمـا بالنسـبة للمخيـات، فإن إرشـادات 
الطبـخ  عـدم  تتضمـن  املـدين  الدفـاع 
عنـد  الشـديد  والحـذر  الخيـام  داخـل 
تشـغيل املدافئ، إضافة إلحـكام وصالت 
الكهربـاء والتـي غالبًا ما تسـبب متاًسـا 

يـؤدي إىل حريـق.
بـدوره، قدم "الهـالل األحمر السـوري" 
الحرائـق  خلفيـة  عـىل  نصائـح  جملـة 
املتكـررة، تتضمـن تجنـب وضـع املدفأة 
القابلـة  واملـواد  السـتائر  مـن  قريبًـا 
لالشـتعال، واالحتفـاظ ببطانيـة حريـق 
والتـدرب عـىل اسـتخدامها، إىل جانـب 
مراقبة األطفـال وتجنب تركهـم لوحدهم 

املدافئ. قـرب 
تـرك  عـدم  إىل  إرشـاداته  تشـري  كـا 
املدفـأة مشـتعلة يف أثنـاء النـوم خوفًـا 
وتجنـب  االختنـاق،  أو  االحـراق  مـن 
تحميـل األسـالك والوصـالت الكهربائية 
املدفـأة  فـوق طاقتهـا، وعـدم توصيـل 
الكهربائيـة بأسـالك مكشـوفة ورديئـة 

كهربائيًـا. متاًسـا  غالبًـا  تسـبب 
ويفضل املرشـدون يف "الهـالل األحمر" 
املدافـئ  مـن  معينـة  أنـواع  اختيـار 
الكهربائيـة، تحتـوي عـىل ميـزات فصل 
تلقـايئ عنـد سـقوطها، تعتـر مراعيـة 

الجـودة والسـالمة. ملعايـري 
أمـا فيـا يخـص مدفـأة الغـاز فينصح 
عـدم  مـن  بالتأكـد  األحمـر"  "الهـالل 
تـرسب الغـاز قبيـل إشـعالها، والتأكـد 
من إغـالق األسـطوانة بشـكل جيـد عند 
الخرطـوم  تفقـد  جانـب  إىل  إطفائهـا، 
الواصـل بـني األسـطوانة وجسـم املدفأة 
"الجلـدة"  التـرسب  مانعـة  واسـتبدال 
مـع كل أسـطوانة والتأكـد مـن صالحية 

الصـام.
الحطـب،  مدفـأة  صعيـد  عـىل  وأخـريًا 
فينصـح باملحافظـة عىل توفـري التهوية 
املناسـبة عند إشـعال الحطب يف املدفأة، 

وعـدم تركهـا مشـتعلة يف أثنـاء النوم.

مجتمع14

 كيف تتفاداها؟

"حرائق" تشعل الخريطة السورية
التي تتعرض لها سوريا، ورغم تفاوت أسباب  الحرارة والمنخفضات  المنازل والمخيمات مع تدني درجات  الحرائق في  تتزايد وتيرة 

هذه الحرائق إال أن ضحاياها غالًبا من األطفال.
الثاني  22 من كانون  أبرزها وفاة سبعة أطفال أشقاء في  وكان للعاصمة دمشق النصيب األكبر من تلك الحوادث التي كان 

السيدة  السبب في منطقة  آخر لنفس  إلى جانب حريق  المدينة،  العمارة وسط  الماضي، جراء حريق بسبب مدفأة كهربائية في حي 
زينب أدى إلى وفاة شاب.

ميس ناصيف | نورا األحمد       
برنامج "مارس" التدريبي

السـوريني  مـن  وعـدد  األتـراك  يتوجـه 

الذيـن يتمتعـون بحـق املواطنـة، بتاريخ 

31 مـن آذار املقبـل، إىل صناديق االقراع 

لـإلدالء بأصواتهم يف االنتخابـات املحلية 

رؤسـاء  الختيـار  تركيـا  تجريهـا  التـي 

البلديـات، وأعضـاء املجالـس، ومخاتـري 

واألحياء. القـرى 

تتميـز االنتخابات البلدية الركيـة هذه املرة 

مبشـاركة سوريني مجنسـني بأعداد رصح 

عنها رسـميًا للمرة األوىل، بعد مشـاركتهم 

األخرية بانتخابات الرئاسـة الركية.

ويبلـغ عـدد السـوريني يف تركيـا ثالثـة 

شـخًصا،  و738  ألًفـا  و585  ماليـني 

منهـم  شـخًصا  و820  ألًفـا   79 حصـل 

عـىل الجنسـية الركيـة، وفًقـا لبيانـات 

وزارة  يف  الهجـرة  دائـرة  عـن  صـدرت 

الركيـة. الداخليـة 

وتأيت أهميـة هذه االنتخابـات بأنها األوىل 

منـذ انتقـال تركيـا مـن النظـام الرملاين 

إىل النظـام الرئـايس عـام 2018، بقيـادة 

رئيـس الحزب الحاكـم يف البـالد "العدالة 

والتنميـة"، رجـب طيـب أردوغان.  

أعلـن  والتنميـة"  "العدالـة  حـزب  وكان 

أسـاء 74 مرشـًحا لرئاسـة البلديات، من 

بينهـم املرشـحون لرئاسـة بلديـات أنقرة 

واسـطنبول. وإزمري 

أهميـة  املحليـة  االنتخابـات  وتحمـل 

كبـرية بالنسـبة إىل األحـزاب السياسـية 

املوجـودة، التي يؤثـر نجاحها أو فشـلها 

البـالد. الرئاسـية يف  االنتخابـات  عـىل 

التجربة الديمقراطية األولى 
خالل اجتـاع "أمن االنتخابـات املحلية" 

يف واليـة مارديـن جنـوب رشقـي تركيا 

يف 19 مـن كانـون الثـاين الحـايل، قال 

وزيـر الداخلية الريك، سـليان صويلو، 

إن عـدد السـوريني الذيـن يتمتعون بحق 

املشـاركة يف االنتخابـات املحليـة املقبلـة 

بلـغ 53 ألًفا و99 شـخًصا.

الشـاب أويـس عقـاد البالـغ مـن العمـر 

28 عاًمـا، وهـو صحفـي سـوري يحمـل 

الجنسية الركية، سيشـارك يف االنتخابات 

املقبلـة، وهو ما يعتـره مسـؤولية وواجبًا 

عـىل كل مواطـن سـوري مجنـس، "ألنها 

تحـدد طريـق البلد".

يقـول أويـس لعنـب بلـدي إنه مل يشـارك 

أبـًدا يف انتخابـات مـن قبـل يف سـوريا، 

ألن النتيجة "معروفة ومحسـومة سابًقا"، 

فهـي مـن نصيـب "حـزب واحد". 

شـعباين،  إينـاس  املعلمـة  تصـف  كـا 

والتـي  عاًمـا،   34 العمـر  مـن  البالغـة 

السـورية والركيـة،  الجنسـيتني  تحمـل 

مشـاركتها يف االنتخابات املحليـة املقبلة 

بأنهـا "التجربة الدميقراطيـة األوىل لها" 

بعـد خروجهـا من سـوريا.

فلم تسـتطع يف أثناء وجودهـا يف بلدها 

األم، أن تشـارك "بحريـة" يف االنتخابات 

"التزويـر  بسـبب  السـورية  املحليـة 

والفسـاد" والنتائـج "غـري النزيهـة".

وتضيـف إيناس وهي أم لثالثـة أطفال أنها 

تريـد "تعليم أوالدها وتزيـد إدراكهم ملعنى 

االنتخابـات الحرة التي تحصـل يف البلدان 

التي تحكمها املؤسسـات املنتخبـة من قبل 

الشعب".

يف اسـتطالع أجرته عنب بلدي سـابًقا عر 

موقعهـا اإللكـروين، طرحت عـىل قرائها 

السـؤال التايل: "هل سـبق وأن شاركت يف 

انتخابات اإلدارة املحلية يف سـوريا؟". 

شـارك يف االسـتطالع قرابة 450 شخًصا، 

وكانـت نسـبة %83 مـن اإلجابـات "ال" 

و%17 "نعـم"، األمر الذي يشـري إىل عدم 

ثقـة قسـم كبـري مـن السـوريني بنزاهـة 

االنتخابـات وجـدوى املشـاركة فيها.

الجمعيـات يف اسـطنبول،  رئيـس منـر 

باسـل هيلـم، تحـدث لعنـب بلـدي، عـن 

االنتخابـات يف تركيا مقارنـة مع انتخابات 

النظـام السـوري، التـي تختلـف اختالفًـا 

كبـريًا قائـاًل "هنا توجـد معركـة انتخابية 

حقيقيـة مليئـة بالشـفافية واملصداقية".

وتابـع، "هنـاك رشيحتان من املجنسـني، 

العمـل  أمـور  يف  منهمكـة  رشيحـة 

سون 
ّ

سوريون مجن
يستعدون للمشاركة

في االنتخابات 
البلدية التركية

الدفاع المدني أثناء اطفاء حريق في مخيم صالح الدين جنوبي إدلب 28 كانون الثاني 2019 )الدفاع المدني السوري(
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منصور العمري

من هم املخفيات أو املخفون قرًسا يف 
سوريا؟

أي شخص اعتقله النظام السوري ومل 
تعد عائلته تعرف عنه يشء، أو ال يسـمح 

النظام ألهله أو محاميه برؤيته بشكل 
قانوين. الشخص الذي يدفع أهله املال أو 
يستخدمون "الواسطة" لرؤيته أو معرفة 

معلومات عنه، يندرج أيًضا يف حاالت 
اإلخفاء القرسي.

املفقودة أو املفقود: أي شخص اختفى 
وال يعرف أهله معلومات عن مصريه.

املخطوفة أو املخطوف: أي شخص تعرض 
للخطف وال يعرف أهله عنه شيًئا، أو 

معلومات مؤكدة عّمن خطفه.
إن كان لديـك قريب معتقل أو مفقود أو 

مخطوف، ال تتواىن عن اإلبالغ عن حالته 
مهام كانت قدمية لعدة أسباب:

من أجل متابعة القضية
من أجل تحديد املكان واملصري

من أجل عدم النسيان وضياع امللف
من أجل التعويض واإلنصاف والعدالة

من أجل املحاكامت الجنائية ومحاسبة 
الجناة 

من أجل التحقيق يف الحاالت بشكل 
صحيح

من أجل عدم ضياع حقوقه/ا وحقوق 
عائلته/ا

من أجل عدم تعرض العائلة للنصب 
واالحتيال ممن يستغلهم بحجة تزويدهم 

مبعلومات أو اإلفراج عن أحبائهم 
من أجل أمله/ا بعدم الخذالن من األهل
من أجل من فقد حياته وضاعت جثته 

من أجل قرب ملن فقد حياته، تزوره 
العائلة، يك ال تبقى روحه/ا هامئة بني 

األرض والسامء تناشد حسن ختام الجسد
من أجل ضحايا نضالهم/ن يف سبيل 

قضية عادلة
بتليغك عن قريبك تشارك/ين يف العمل 

من أجل سالم مستدام لسوريا، وبناء 
مجتمع ودولة عىل أسس متينة يحفظان 

حقوق الناس، ال قنابل مظلوميات موقوتة
بتبليغك عن قريبك تشارك/ين يف حامية 

أطفالك وأطفال سوريا من ذات املصري 
يف املستقبل

الجهـات الدولية التي ميكن التبليغ إليها
ميكن التبليغ لجهة واحدة أو أكرث يف 

نفس الوقت، وجميع هذه الجهات تضمن 
رسية هوية املبلغ وحالة املعتقل أو 

املفقود أو املخطوف.
ميكـن أيًضا التبليغ عن كل من اختطفه 
أو اعتقله أي طرف يف سوريا إن كانت 

الجامعات املسلحة أو حكومات األمر 
الواقع ومل يعد أهله يعرفون عنه شـيًئا 
أو ال يسـمح لهم بالتواصل معه بشكل 

رسمي. يشمل هذا حاالت الخطف 
والفقدان يف مناطق "داعش"، و"هيئة 

تحرير الشام"، وفصائل املعارضة، وقوات 
الحكم الذايت شامل رشقي سوريا مبا 

فيها "األسايش" و "وحدات حامية 
الشعب" و"قوات سوريا الدميقراطية".

-1اللجنة الدولية لشؤون املفقودين
عن اللجنة: 

تعمل اللجنة الدولية لشؤون املفقودين 
يف جميع أنحاء العامل ملعالجة قضية 

األشخاص املفقودين جّراء النزاعات 
املسلحة، وانتهاكات حقوق اإلنسان، 

وأسباب أخرى. توفر الدعم التقني 
وتطويره لتحديد مواقع وهويات 

األشخاص املفقودين.
تسهم اللجنة الدولية لشؤون املفقودين 

يف عملية تحقيق العدالة واإلنصاف 
من خالل ضامن التزام الحكومات 

بنهج يرتكز عىل القواعد والقوانني عند 
التحقيق يف حاالت االختفاء وعند تقديم 

األدلة يف املحاكامت الجنائية.
شـاركت اللجنة إىل اآلن يف نبش أكرث من 

3000 مقربة جامعية ورسية، وقادت 
عملية تطبيق التقنيات املتقدمة يف 

الطب الرشعي لتحديد أماكن األشخاص 
املفقودين واستعادة رفاتهم. إىل اآلن 

تّم تحديد هوية أكرث من 19 ألف شـخص 
مفقود حول العامل مبساعدة اللجنة 

الدولية لشؤون املفقودين.
إلبالغ اللجنة الدولية لشؤون املفقودين 

عىل هذا الرابط:
https://oic.icmp.int/index.

 php?w=mp_reg&l=ar
-2الفريق العامل املعني بحاالت االختفاء 

القرسي أو غري الطوعي
عن الفريق:

لجنة تابعة لألمم املتحدة، تتمثل إحدى 
مهامه األساسية يف مساعدة األرس عىل 

معرفة مصري أو أماكن وجود أفرادها 
الذين يَُبلَغ عن اختفائهم. يقوم الفريق 
العامل يف سياق هذه الوالية اإلنسانية 
بدور قناة اتصال بني أفراد أرس ضحايا 

االختفاء القرسي واملصادر األخرى التي 
تبلغ عن حاالت االختفاء، من جهة، 

والحكومات املعنية، من جهة أخرى. 
ولهذا الغرض، يتلقى الفريق العامل 

البالغات املقدمة عن حاالت االختفاء 
من أقارب األشخاص املختفني أو من 

منظامت حقوق اإلنسان العاملة بالنيابة 
عنهم ويدرس هذه البالغات ويحيلها 

إىل الحكومات. يطلب الفريق العامل من 
الحكومات إجراء التحقيقات وإعالم الفريق 

العامل بالنتائج. ويتابع الفريق العامل 
طلبات املعلومات هذه عىل أساس دوري. 

وتظل هذه الحاالت مفتوحة يف قاعدة 
بيانات الفريق العامل إىل أن يتم تحديد 
مصري الشخص املعني أو مكان وجوده.

موقع الفريق ال يوفر منوذج اإلبالغ 
باللغة العربية، وميكن استخدام النموذج 

باللغة اإلنكليزية (تقوم شبكة سوريا 
القانونية يف هولندا برتجمة النموذج إىل 
العربية وسيكون متوافًرا بعد أيام، حسب 

الشبكة):
لإلبالغ إىل الفريق العامل املعني بحاالت 

االختفاء القرسي انقر هنا
كام ميكن تبليغ منظامت التوثيق 

السورية التي بدورها تزود املنظامت 
الدولية بهذه املعلومات:

الشبكة السورية لحقوق اإلنسان:
 /2-http://sn4hr.org/arabic/2007

شبكة سوريا القانونية يف هولندا:
 board@syrialegalnetwork.nl

مركز توثيق االنتهاكات يف سوريا:
http://www.vdc-sy.info/index.php/

 #ar/detainees
املركز السوري للعدالة واملساءلة:
info@syriaaccountability.org

يف حالة الحاجة إىل مساعدة يف 
التبليغ ميكن التواصل معي عرب اإلمييل: 

mansour.omary2@gmail.com أو مع 
املنظامت السورية املدرجة أعاله.

ال تنسوا أحباءكم
لماذا ولمن وكيف تبلغ/ين 

عن حاالت االعتقال
 أو الفقدان أو الخطف

وضغـوط الحيـاة وسـيكون تفاعلهـا 

مـع  مقارنـًة   ،20% بنسـبة  قليـل 

واملثقفـني  األكادمييـني  رشيحـة 

سـيبلغ  الذيـن  الـرشكات،  وأصحـاب 

."80% تفاعلهـم 

السـوريني  جميـع  هيلـم  وينصـح 

و"اختيـار  باملشـاركة  املجنسـني 

األفضـل واألصلـح"، إذ ينطبـق عـىل 

السـوريني مـا ينطبـق عـىل األتـراك 

أن تكـون مشـاركتهم "متوافقـة مـع 

الدولـة". مصالـح 

أحزاب تركية معارضة لسياسة 
"التجنيس"

السـوريني  تجنيـس  موضـوع  أثـار 

ومشـاركتهم يف االنتخابـات الركيـة، 

للحكومـة  وانتقـادات  موجـه غضـب 

وسـط  األتـراك  مـن  رشيحـة  بـني 

اسـتنكار األحـزاب املعارضة لسياسـة 

السـوريني". "تجنيـس 

املعارضـة  األحـزاب  بعـض  وأطلقـت 

والتنميـة"  "العدالـة  حـزب  لسياسـة 

تجـاه امللـف السـوري، شـائعات تحذر 

مـن تأثـري أصـوات السـوريني الذيـن 

حصلـوا عـىل الجنسـية الركيـة، عىل 

االنتخابـات.

تزامـن ذلـك مـع نـرش رئيـس بلديـة 

هاتـاي، لطفـي سـافاش، تغريـدة عر 

إن  فيهـا  قـال  يف"تويـر"،  حسـابه 

"السـوريني يف مقاطعـات الوالية، بعد 

تجنيس عـدد كبري منهم، باتـوا قادرين 

عـىل الفـوز يف االنتخابـات املحليـة".

أوضـح  الشـائعات،  هـذه  عـىل  ورًدا 

رئيس اللجنـة العليا لالنتخابات سـعد 

الناخبـني  عـدد  إجـايل  أن  غوفـان، 

األتـراك لغاية إعـداد التقريـر، بلغ 57 

مليونًا و93 ألًفـا و985 ناخبًا، وهذا ال 

يشمل العسـكريني، واملحكومني وغري 

املؤهلـني، ما يجعل نسـبة السـوريني 

الذيـن يحق لهـم االنتخـاب ال تتجاوز 

واحـًدا باأللـف مـن الناخبـني، وهـي 

تسـتطيع  ال  جـًدا  منخفضـة  "نسـبة 

إطالقًا". االنتخابـات  التأثـري يف 

بـرش بطـل، طالـب سـوري يبلـغ من 

العمـر )24( عاًمـا، ال ينوي املشـاركة 

يف االنتخابـات املقبلـة ألنـه "ال يعلـم 

كثريًا عن املرشـحني لرئاسـة البلديات" 

بحسـب مـا قاله لعنـب بلدي.

ويضيـف أنـه يجـب عليه االطـالع عىل 

بشـكل  ومعرفتـه  االنتخـايب  الوضـع 

أكـر يك يتمكن من اإلسـهام يف تحديد 

مـن ميثلـه يف البلديات. 

ويف هـذا اإلطـار وجـه رئيـس منـر 

باسـل  اسـطنبول،  يف  الجمعيـات 

هيلـم، عـدة نصـاح للسـوريني خاصًة 

منهـا  املجنسـني،  غـري  للمواطنـني 

االبتعاد عن النقاشـات السياسية بسبب 

حساسـة  وأمـور  تجاذبـات  "وجـود 

وعـدم  الداخـيل"،  السـيايس  بامللـف 

السياسـية.   بالتجمعـات  املشـاركة 

وحـذر السـوريني من "رفع الشـعارات 

أوعلـم الثورة السـورية"، لوجود أحزاب 

تركيـة معارضة لوجودهـم يف تركيا.

ينصح الدفاع المدني السوري" النازحون في 
المخيمات بجملة ارشادات وتعليمات لتفادي 
الحرائق في خيامهم وتجنب الكوارث البشرية 

وأهمها الوعي واالنتباه

تتضمن نصائح "الهالل األحمر" تجنب وضع المدفأة 
قريًبا من الستائر والمواد القابلة لالشتعال، 

واالحتفاظ ببطانية حريق والتدرب على استخدامها، 
إلى جانب مراقبة األطفال وتجنب تركهم منفردين 

قرب المدافئ.

كما تشير إرشاداته إلى عدم ترك المدفأة مشتعلة أثناء النوم خوًفا من 
االحتراق أو االختناق، وتجنب تحميل األسالك والوصالت الكهربائية فوق 

طاقتها، وعدم توصيل المدفئة الكهربائية بأسالك مكشوفة ورديئة 
تسبب غالًبا تماًسا كهربائًيا.

كما يفضل المرشدون اختيار أنواع معينة من المدافئ الكهربائية، تحتوي 
على ميزات فصل تلقائي عند سقوطها، بما تعتبر مراعية لمعايير الجودة 

والسالمة، وفًقا لتعبيره.

أما فيما يخص مدفئة الغاز فينصح الهالل األحمر بالتأكد من عدم 
تسرب الغاز قبيل إشعالها، والتأكد من إغالق األسطوانة بشكل جيد عند 

إطفائها، إلى جانب تفقد الخرطوم الواصل بين األسطوانة وجسم المدفأة 
واستبدال مانعة التسرب "الجلدة" مع كل أسطوانة والتأكد من صالحية 

الصمام.

أما على صعيد مدفأة الحطب، فينصح بالمحافظة على توفير التهوية 
المناسبة عند اشعال الحطب في المدفأة، وعدم ترك المدفأة مشتعلة 

أثناء النوم، وفًقا إلرشادات المنظمة.

1 عدم الطبخ نهائًيا داخل الخيمة

2 الحذر عند اشعال المدفأة ومراقبتها بشكل مستمر

3 التأكد من إطفاء المدفأة بشكل كامل قبل النوم

4 إحكام الوصالت الكهربائية والتأكد من جودتها

5 يجب أخذ الحيطة الالزمة بوضع مواد إطفاء من البودرة أو غيرها كحلول 
إسعافية عند اندالع الحرائق ريثما تصل سيارات اإلطفاء إلى المكان.

6 ينصح بعدم استعمال الوقود المشبع بالغاز " المازوت السيئ"، إال عند 
الضرورات ولكن بشروط معينة، عبر ترك العبوة مفتوحة فترة من الزمن 

قبل استعمالها حتى يتم تفريغ الغاز منها بشكل جيد.
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د. كريم مأمون

مـرض  السـكري  داء  أن  املعـروف  مـن 
فيـه  وتكـر  املقاومـة  فيـه  تضعـف 
املضاعفـات، ومـن تلـك املضاعفـات عدة 
تظاهرات مشـهورة تصيـب الجلد، بعض 
هـذه التظاهـرات يرتبط بالداء السـكري، 
الـداء  مبعالجـات  يرتبـط  وبعضهـا 
السـكري، ولـكل منهـا اسـمها الخـاص 
وأعراضهـا وعالجها، وميكـن للطبيب أن 
يشـخصها مبارشة، أو من خالل سلسـلة 
ومعظمهـا  التشـخيصية،  التدابـري  مـن 
املختـص  الطبيـب  متابعـة مـع  يحتـاج 

بالسـكري. أو  الجلديـة  باألمـراض 

ما أشيع التظاهرات الجلدية المرتبطة 
بالداء السكري؟

البىل الفيزيولوجي الشـحاين السـكري 
)NLD(: داء تنكـيس متعلـق بالكوالجني 
والنسـيج الشـحمي تحـت الجلـد، تبـدأ 
اآلفـة عىل شـكل لويحة حامیة مسـتديرة 
ذات حـدود واضحـة جـًدا حمـراء مزرقة، 
ويكون املركز أواًل متصلبًا بلون بورسـالين 
ثـم يصبـح ضموريًـا منخفًضـا متوسـع 
الشـعريات، وتتطـور ثلـث اآلفـات باتجاه 

تشـكیل القرحـة إذا ما سـبقت برض.
لـه  مسـببة  عوامـل  بعـدة  ويشـك 
الثانويـة نتيجـة  الرويـة  وهـي: نقـص 
شـذوذات الـدوران يف األوعيـة الصغـرية 
والتهـاب باطـن الرشيـان السـاد وتراص 
الصفيحات، وشـذوذات املعتـدالت متعددة 
النـوى، والتفاعـالت املناعية مـع تحريض 
السـيتوكينات وعوامـل نسـيجية، ورمبـا 

دورًا. الرضـوض  تلعـب 
تظهـر معظـم اآلفـات عـىل الناحيـة أمام 
الظنبوب يف القسـم السـفيل من الساقین، 
وعندمـا يحدث البىل يف ناحية غري السـاق 

تكـون أقل ترافًقـا مع الداء السـكري.
يقـدر بأن %60 مـن املصابني بـه لديهم 
الثـاين،  النمـوذج األول أو  سـكري مـن 
ملـرض  عائليـة  قصـة  لديهـم  و20% 
السـكري، وميكن أن يسـبق السكري بعدة 
سـنوات أو يظهـر بطريقـة متزامنـة مـع 
السـكري ويصيـب النسـاء الشـابات أكر 

مـن الرجـال بنسـبة أربـع إىل واحد.
يختفـي البـىل الفيزيولوجـي الشـحاين 
السـكري يف 13-%19 بشكل تلقايئ بعد 
مدة تـراوح بـني 6-12 سـنة واسـتمرار 

اآلفـة يعتمـد عـىل مراقبة سـكر الدم.
الشـواك األسـود: اضطراب يتميـز بوجود 
تسـمك جلـدي ذي ملمس مخمـيل مفرط 

التصبـغ ذي لون بني فاتح إىل أسـود عىل
الظهر وجانبي العنق واإلبطني والسـطوح 

االنعطافية.
الشـواك  لحـدوث  الحقيقيـة  اآللیـة  إن 
األسـود مجهولـة، وھنـاك مثانیـة أمناط 
مـن الشـواك األسـود، النمط األشـیع ھو 
البدانـة،  املرافـق مـع  الشـواك األسـود 

املرافـق  األسـود  الشـواك  هنـاك  كذلـك 
املرافـق  األسـود  والشـواك  للخباثـة، 
للسـكري ويحدث نتيجة ارتفاع مسـتوى 
األنسـولني الناتـج عـن وجـود مقاومـة 

مـن الجسـم ضـد اإلنسـولني.
لیس ھناك عالج شـاف للشـواك األسـود، 
ويجـب توجيـه التدبـري الرئيـيس تجـاه 

املستبطنة. املشـكلة 
اعتـالل الجلـد السـكري: يعتـر اعتالل 
ببقـع  يدعـى  والـذي  السـكري،  الجلـد 
الجلـد أمـام الظنبـوب، العالمـة الجلدية 
السـكري،  الـداء  يف  شـيوًعا  األكـر 
وتالحـظ عنـد 30-%60 من السـكريني 
بأعـار  و  السـكريني  غـري  مـن  و20% 
مختلفـة، ويتعلـق حدوثهـا بشـدة الـداء 
عليـه(،  مسـيطر  وغـري  قديـم  )سـكري 
ونسـبة إصابة الرجال إىل النسـاء 2 إىل 1.

ويتظاهـر اعتـالل الجلـد السـكري عىل 
شـكل آفـات ثنائيـة الجانب، ولكـن ذات 
تـوزع غـري متناظـر، ويبـدأ بحطاطات 
صغـرية متوسـفة وبصفيحـات صغـرية 
سـم،   1  0.5- قطرهـا  داكنـة،  حمـراء 
قصبـة  حـول  املناطـق  يف  متوضعـة 
ثانـوي نحـو  السـاق، وتتطـور بشـكل 
ندبـات مصطبغـة مسـتديرة مـع ضمور 

سـطحي.
وتراجـع آفـات اعتـالل الجلد السـكري 

عفويًـا تاركـة تندبـات وراءها.

الجلـد السـمیك السـكري: يصبـح الجلد 
يف هـذه الحالة شـمعي وخشـن، خاصة 
عـىل املفاصـل السـالمية، وتصعـب فيه 
حركـة األصابـع وتصبـح قاسـية، وهـذا 
ومتناظـر  الجانـب  ثنـايئ  االضطـراب 
املفصـيل  االنزعـاج  عـدا  عـريض  وال 
الوظيفـي املرقـي، ويبـدأ منوذجيًـا من 
ثـم يتطـور وحشـيًا  الخامـس  اإلصبـع 
باتجـاه األصابع األخرى محـدًدا وضعية 

االنبسـاط بشـكل خـاص. 
وقد تم تقسـیم الجلد السـمیك السـكري 

إىل ثالثة أقسـام :
1 - تبـدالت شـبيهة بالصالبـة الجلديـة 
مـع مفاصـل متيبسـة وتحـدد بالحركة .

2 - سـاكة جلدية قابلـة للقياس ولكنھا 
غري مھمـة رسيريًا.

3 - الوزمة الصلبة السكرية .
قـد يحـدث تسـمك جلـد ظهـر اليديـن 
يف حـوايل ثلث مـرىض الداء السـكري، 
السـميك  الجلـد  بـني  توافـق  وهنـاك 
وتيبـس املفاصل مـن جهة ازديـاد العمر 
أكـر مـن التوافـق مع عيـار سـكر الدم.

اإلمراضيـة  اآلليـة  إىل  التعـرف  يتـم  مل 
السـكري،  السـميك  الجلـد  لحـدوث 
متيـه  نتيجـة  يحـدث  أنـه  ويرجـح 
ثانـوي  بشـكل  أو  التـايل  الكوالجـني 
السـكري  واالنحـالل  البولیـول  لراكـم 

للكوالجـني. الالخائـري 
وال توجـد معالجـة لهـذه الحالـة، لكـن 
ضبط عيار سـكر الـدم قد يكـون مفيًدا.

تتظاهـر رسيريـا  السـكرية:  الفقاعـات 
أو  رض  حـدوث  دون  مفاجـئ  بظهـور 
إنتـان لفقاعـات غـري عرضيـة، متوتـرة 
ثـم مرتخيـة، تحتـوي عـىل سـائل رائق 
عقيـم، دون حامـى محيطيـة، قطرهـا 
مـن 0.5 سـم إىل عدة سـنتيمرات، غالبا 
وتتوضـع  الجانـب،  ثنائيـة  تكـون  مـا 
وظهـر  الوحـيش  الجانـب  عـىل  غالبًـا 
اليدين والقدمني والسـاعدين والسـاقني، 
تـرك  دون  أسـابيع   5-2 بـني  وتشـفى 
وتركـز  تنكـس،  أن  وميكـن  ندبـات، 
حـدوث  مـن  الوقايـة  عـىل  املعالجـة 

الخمـج.
السـكرية  الجلديـة  الفقاعـات  تالحـظ 
خصوًصـا عند الرجـال البالغني املصابني 
بسـكري شـديد وقديـم، ومييـل املرىض 
يف  طبيعـي  دوران  لديهـم  يكـون  ألن 
األطـراف، ولكنهـم يعانـون مـن اعتالل 

عصبـي محيطـي.
الجلـد األصفـر واألظافر الصفـراء: حالة 
سـليمة غـري ذات أهمية، السـبب املريض 

لهذه الحالـة ال يزال موضع جـدل، ولكن 
قد يكـون التبدل عائـًدا لزيـادة يف عيار 
الكاروتـني أو بسـبب االنحالل السـكري 

الالخائـري للكوالجـني األدمي.
أكـر ما يشـاهد اللـون األصفـر بوضوح 
يف القسـم القـايص مـن ظفـر اإلبھـام 
والراحتـني واألخمصـني، وإن %50 مـن 
مـرىض السـكري سيشـكون مـن أظافر 
عنـد  شـائع  بشـكل  وتشـاهد  صفـراء، 
السـكريني املسـنني، وال توجـد معالجـة 

لهـذه الحالـة يف الوقـت الحـارض.
األورام الصفـراء الطفحيـة: تظهـر فجأة 
يف حالة فرط الشـحوم الدمويـة الثانوي 
وتتظاهـر  الـدم،  سـكر  فـرط  نتيجـة 
مصفـرة  شـمعية  متعـددة  بحطاطـات 
قاسـية محاطـة بهالـة حمـراء، قطرهـا 
مـن1-4 ملـم، وتتوضـع عـىل الوجـوه 
االنبسـاطية لألطـراف ومناطـق الضغط 

)للظهـر واملقعـد والركبـة واملرفـق(.
الخيـار العالجـي الرئييس ھو السـيطرة 
الجـادة عـىل حالـة فـرط شـحوم الـدم 

السـكري. للداء  املرافقـة 
الجـالدات الثاقبـة: وتعـرف كذلـك بـداء 
كیـرال، وهـي حالـة نـادرة، توجـد عند 
املـرىض مـن العمـر املتوسـط غالبًـا من 
وتتبـع  بالسـكري،  املصابـني  الذكـور 
باختـالط قصـور الكليـة املزمـن املحتاج 

للتحـال الدمـوي.
الحكـة  بوجـود  الحالـة  ھـذه  تتميـز 
بحطاطـات  وتتظاهـر  والتسـحجات، 
مـرسرة،  و  متفرقـة  متعـددة  صغـرية 
2-10ملـم، وترتفـع عـىل  قطرهـا مـن 
سـطح الجلـد بسـدادة قرنيـة، وتتوضع 
االنبسـاطية  والوجـوه  الجـذع  عـىل 
تأخـذ  أن  وميكـن  السـفلية،  لألطـراف 
منطقـة.  يف  تتجمـع  أو  خطيًـا  شـكاًل 
الثاقبـة  الجـالدات  معالجـة  تصعـب 
حمـض  أعطـى  وقـد  املكتسـبة، 
الفائـدة باملشـاركة  الریتینوئیـك بعـض 
املوضعيـة  الھيسـتامني  مضـادات  مـع 

الحكـة. لتخفيـف 
القرحـات السـكرية: عادة مـا تحدث يف 
القـدم، فتسـمى القـدم السـكرية، وهي 
مـع  وعـايئ  اضطـراب  نتيجـة  تحـدث 
اعتـالل عصبـي، وتشـكل السـبب األهـم 

القدم. لبـر 
إن ضبـط عيـار سـكر الـدم يقـي مـن 
حدوث ترقـي اعتالل األعصـاب املحيطي 
الـذي يعتر العامـل الرئيـيس يف تطور 
قرحـة القـدم، كذلـك يجـب التأكيد عىل 

التدخني. إيقـاف 
املـرىض  يعتـر  الجلديـة:  اإلنتانـات 
عيـار  يضبطـون  ال  الذيـن  السـكريون 
سـكر الـدم لديهـم أكر عرضـة لألخاج 
الجهازيـة والجلديـة الشـديدة، وتتضمـن 
األخـاج الجرثومیـة الجلدیـة التـي عادة 
تنجم عن املكـورات العنقودیـة والعقدیات 
بیتـا الحالة للـدم القوباء، الحمـرة، التھاب 
الھلل، والتھاب اللفافة النخري، وتسـتطب 
املعالجـة بالصـادات جهازيـا والتنضـري 
املعالجـة  ولكـن  الشـديدة،  األخـاج  يف 
أن  طاملـا  فعالـة  غـري  غالبًـا  بالصـادات 

السـيطرة عـىل السـكري مل تتـم.
ويعتـر التهـاب األذن الخارجية املسـبب 
بالزائفـة الزنجاریـة )املقيحـات الـزرق( 
خمًجـا خطـريًا ولكنـه نـادر وذلـك يف 
ويف  املسـنني،  السـكري  الـداء  مـرىض 
أمل  مـع  قيحـي  نجيـج  يحـدث  البدايـة 
شـديد يف مجـرى السـمع الظاهـر، ثـم 
ھلـل  التهـاب  إىل  بعـد  فيـا  يتطـور 
والتهـاب الغـروف والعظم ثـم التهاب 
التنضـري  املعالجـة  وتتضمـن  سـحايا، 
للزائفـة  املضـادة  الصـادات  وإعطـاء 
بـني  عاليـة  الوفيـات  ونسـبة  وريديًـا، 
مرىض التهـاب األذن الخارجيـة الخبيث.

أمـا اإلنتانـات الفطريـة فتشـمل اإلصابة 
عبـارة عـن  البيـض، وهـي  باملبيضـات 
عامـل ممـرض يرافق مع عيار سـكر دم 
عـال، وهي بذلك تكـون دليـاًل باكرًا عىل 
داء سـكري غـري مشـخص، والنواحـي 
الشـائعة لإلصابة هـي الطيـات الظفرية 
بـني  الثالـث  والفـراغ  الفـم  وزوايـا 
الطرائـق  وأهـم  القدمـني،  أصابـع 
العالجيـة يف ضبـط عيـار سـكر الـدم 
وإعطـاء مضـادات الفطـور املوضعيـة 

والجهازيـة.
بالنسـبة للفطـور الجلديـة األخرى فإنه 
ال يـزداد حدوثهـا عند السـكريني ولكن 
يجـب أن تعالـج رسيًعـا ألنهـا تشـكل 

بـاب دخـول لإلنتانـات الجرثومية.

تربية وأسرة

التظاهرات الجلدية
للداء السكري

يعترب اعتالل الجلد السكري، 
والذي يدعى ببقع الجلد أمام 

الظنبوب، العالمة الجلدية 
األكرث شيوًعا يف الداء 

السكري، وتالحظ عند 30-
%60 من السكريني و20% 

من غري السكريني و بأعامر 
مختلفة، ويتعلق حدوثها 

بشدة الداء )سكري قديم وغري 
مسيطر عليه(، ونسبة إصابة 

الرجال إىل النساء 2 إىل 1.

باألنسـولني عـىل  املعالجـة  تأثـريات 
أن تحـدث يف مـكان  الجلـد: ميكـن 
ضمـور  أو  شـحمية  زيـادة  الحقـن 
شـحمي، وتتظاهـر الزيادة الشـحمية 
ذي  جلـد  مـع  أدميـة  عقـد  بظهـور 
الحقـن  أماكـن  يف  طبيعـي  مظهـر 
املتكرر لألنسـولني يف نفـس املنطقة 
عـن  ناجـم  للشـحم  مولـد  )فعـل 
األنسـولني( مـا يقلـل مـن امتصاص 
الشـحمي  الضمـور  أمـا  األنسـولني، 
فهـو أقل شـيوًعا ويحـدث بعد 24-6 
شـهرًا مـن بـدء املعالجـة حيـث يبدأ 
ظهـور مناطـق منخفضـة يف مـكان 
أبعـد  وأحيانًـا  باألنسـولني  الحقـن 
مـن ذلـك، ونـادًرا مـا يحدث تحسـن 
تلقـايئ بعـد تغيـري موضـع الحقن.

وميكـن تجنب هـذه املشـاكل الجلدية 
حقـن  مناطـق  تغيـري  طريـق  عـن 
األنسـولني كل يوم عند اسـتخدام قلم 
األنسـولني للحقـن، وكل ثالثـة أيـام 

عنـد اسـتخدام مضخـة األنسـولني.
وقد يشـاهد مـكان الحقـن يف حاالت 
نـادرة تصبغـات أو جدرات أو شـواك 
أسـود، ويف حـاالت نـادرة جـًدا قـد 
املتناوبـة  املحيطيـة  الوذمـة  تحـدث 
لألنسـولني، وتعنـي اختالطًا يشـاهد 
إدخـال  عنـد  الشـابات  عنـد  غالبـا 
زيـادة  أو  باألنسـولني  املعالجـة 
الجرعـة، وتكـون موضعـة يف البطن 
السـفلية، واإلمراضية غري  واألطـراف 

معروفـة، ويكـون اإلفدريـن فعـااًل.
تأثـريات املعالجات الفموية للسـكري 
يـؤدي  أن  ميكـن  الجلـد:  عـىل 
خافضـة  السـلفاميدات  اسـتخدام 
تحسـس  إىل  )ميتفورمـني(  السـكر 
ضيـايئ وطفـح حـزازاين أو وردي 
نابـذة  حلقيـة  حامـى  أو  الشـكل 
أو حامـى عقديـة أو فرفريـة، أمـا 
الجلديـة  فتأثرياتهـا  البيغوانيـدات 

جـًدا. نـادرة 

ماهي أشيع التظاهرات 
الجلدية المرتبطة بمعالجات 

الداء السكري؟
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مراجعة نور األحمد

"قُبـض عىل مسـلم وسـيق للمحاكمـة، وكان 
ثبـات ذلـك الرجـل أمام هيئـة املحكمـة مدعاة 
يف  واملبالغـة  عليـه  حفيظتهـم  زيـادة  إىل 
تعذيبـه... ضعـوا الحديد يف أصابعـه وقدموه 
إلينـا، ثم ضعـوه يف التابوت حتى يكـون قادرًا 

الوقـوف!". عىل 
عـىل  الشـاهدة  القصـص  اآلف  مـن  واحـدة 
والقساوسـة  امللـوك  ارتكبهـا  التـي  الفظائـع 
الكاثوليكيـون، الضطهـاد وتعذيـب املسـلمني 

واليهـود بعـد سـقوط األندلـس.
حديديـة  توابيـت  وقلعهـا،  األطـراف  كـرس 
تطبـق باملسـامري عـىل الضحيـة حتـى املوت، 
ومهرجانـات احتفاليـة لحرق املسـلمني أحياء، 
عجـالت وآالت لسـحق األجسـاد البرشية، غيل 
املـاء والزيـت وسـكبه عـىل املدانـني، وأقبيـة 
الجثـث  ورائحـة  بالدمـاء  مملـوءة  وسـجون 

املتفسـخة.
هـذا ما يلخصـه كتـاب مذابح وجرائـم محاكم 
الذاكـرة  يف  رعبًـا  األكـر  االسـم  التفتيـش، 
األندلسـية، والجرمية الوحشـية التي يستنكرها 

بعـض اإلسـبان واألوربيـني حتـى اآلن.
يـروي الكاتـب والباحـث املـري محمد عيل 
قطـب، يف 151 صفحـة، من كتابـه املكون من 
خمسـة فصـول الحكايـا الدمويـة التـي كانت 
تحـدث لـكل مـن يعـارض سـلطة الكنيسـة 
الكاثوليكيـة ويخـرج عنهـا، بعد سـقوط آخر 
مالك املسـلمني يف األندلـس غرناطة عام 722 

. للميالد
محمـد عـيل قطـب، كاتـب وباحث يف الشـأن 
اإلسـالمي، كان أسـتاذًا يف جامعـة "أم القرى" 
مبكـة، لـه العديـد مـن املؤلفـات والكتـب يف 
األدب والشـعر وعلم النفس، أشـهرها "القاعدة 
والحيـاة  و"الكـون  و"الرسـالة"  الصلبـة" 

واإلنسـان".
يصف الكتـاب بدايًة الفتح واالزدهار اإلسـالمي 
إلسـبانيا )األندلس(، إىل أن دبـت الخالفات بني 
ملوكها حتى سـقطت آخر مالكهـا، بعد اتحاد 
ملكـة قشـتالة، إليزابيـث، مـع ملـك أراجـون، 

فرنانـدو الخامس.
يعتمـد محمـد قطـب يف كتابـه عـىل مصادر 
تاريخيـة مطلعة عىل فـرة الحقبة األندلسـية، 
وقصـص حقيقيـة لناجـني مـن تلـك املذابـح 
والهاربـني مـن محاكـم التفتيـش إىل املغرب.

ويسـجل أعـداد الضحايـا، الذيـن قتلوا سـواء 
بالحـرق أو بطـرق أخـرى متبعـة يف التعذيب 
وصفـت "بالشـديدة"، يف إشـارة تاريخية إىل 
أن محاكـم التفتيش وليـدة القـرن الثاين عرش 
بفرنسـا، بعـد إنشـاء البابـا سـلطة قضائيـة 
اسـتثنائية، نرشها يف العامل املسـيحي ملحاسبة 

والسـحرة. املرتدين 
رافـق سـقوط األندلس فرض التحـول القرسي 
للمسـيحية وإجبـار املسـلمني واليهـود عـىل 
إىل  املسـاجد  وتحويـل  الكاثوليكيـة،  اعتنـاق 
كنائـس، ومنـع تـداول اللغـة واملفـردات وكل 
األسـاء العربيـة بـني السـكان، باإلضافة إىل 
سـعي الكنيسـة ملحو كل يشء متعلـق بالعرب 

أو اإلسـالم.
نصـف مليون مسـلم ومئـات اليهـود، واجهوا 
كالتحـدث  ودينهـم  بهويتهـم  تتعلـق  تهـًا 
بالعربيـة أو أكل الطعـام العـريب، وال ينتهـي 
األمـر بهـم بالـراءة حتـى يهانـوا بالطرقات.

األكثر رعًبا 
في الذاكرة األندلسية
مذابح وجرائم محاكم 
التفتيش في األندلس

كتاب

عنب بلدي - عماد نفيسة

إنشـاء  إىل  اإلنرنـت  مسـتخدمو  يلجـأ 
حسـابات يف موقع التواصـل االجتاعي 
بينهـم،  فيـا  للتواصـل  بـوك”  ”فيـس 
معلوماتهـم  عـرض  لهـم  يوفـر  وهـو 
للعامة، كاالسـم ومحل اإلقامة واملسـتوى 
الـدرايس ومـكان العمل وغـريه، ويقول 
املوقـع إنـه يضمـن حايـة خصوصيـة 
الخصوصية  األشخاص بحسـب سياسـة 

يعتمدها. التـي 
والـرشكات  املنظـات  تسـتخدم  كـا 
كمنصـة  املوقـع  العامـة  والشـخصيات 
للرويـج التجـاري والتعريف باألنشـطة 
والتواصـل مـع الجمهـور، أما الـوكاالت 
اإلعالميـة  واملؤسسـات  اإلخباريـة 
األخبـار  لعـرض  كمنصـة  فتسـتخدمه 

املرئيـة. والرامـج  والتقاريـر 
مـع هـذا االزدحـام داخل املوقـع الضخم 
تظهـر  للمسـتخدمني  الكبـري  والعـدد 
مشـكلة بـدأت منـذ نشـأة املوقـع عـام 
أو  الوهميـة  الحسـابات  وهـي   ،2004
املـزورة التـي يقوم بإنشـائها أشـخاص 

لغايات مختلفة، خاصة أن إنشـاء حسـاب 
يف “فيـس بـوك” عملية سـهلة جـًدا وال 
إثبـات  تتطلـب  وال  قيـود  ألي  تخضـع 
شـخصية، مـا يجعل اسـتخدام معلومات 
غـري صحيحة والتزويـد ببيانـات مزورة 

ومضللـة أمـرًا يف غايـة السـهولة.
ورغم محـاوالت “فيـس بوك” املسـتمرة 
تظهـر  تـزال  ال  الحسـابات،  هـذه  ملنـع 
وبطـرق عـدة. وقـد قـام املوقـع بإغالق 
بحسـب  مزيـف،  حسـاب  مليـون   583

.2018 تقريـر إلدارة املوقـع عـام 

حسابات مزيفة بأسماء المشاهير
الوهميـة  الحسـابات  أشـكال  أحـد 
بأسـاء  أشـخاص  ينشـئها  التـي  تلـك 
مشـاهري، كاملمثلـني والعبـي كـرة القدم 
والسياسـيني، وبعـض هـذه الحسـابات 
تنجح أحيانًـا يف خداع املسـتخدمني بأن 
مالكهـا هـو صاحـب الحسـاب األصيل، 
وعندهـا تكـون املنشـورات والتعليقـات 
التـي تصدر من هذا الحسـاب محسـوبة 

عـىل الشـخصية األصليـة.
يف حـاالت كثـرية اضطـر املشـاهري إىل 

فيديوهـات  وتصويـر  بيانـات  إصـدار 
توضـح أن هـذه الحسـابات مزيفـة وال 
متثلهـم، وبعضهم وجـد نفسـه مضطرًا 
ليثبـت  املوقـع  عـىل  حسـاب  إلنشـاء 
شـخصيته الحقيقيـة فيـه، بعـد أن كان 
ال ميلـك حسـابًا يف “فيس بـوك” أصاًل.

حسابات مزيفة بأسماء وهمية
إلنشـاء  األشـخاص  مـن  الكثـري  يلجـأ 
حسـابات بأسـاء مصطنعة ال وجود لها، 
وقد تبـدو هـذه األسـاء حقيقيـة. الغاية 
مـن هـذا األسـلوب هـو إخفاء الشـخصية 
الحقيقيـة عند القيـام بالنـرش أو التعليق، 
ليقـوم هؤالء األشـخاص بالتعليـق بحرية 
يف أي مـكان دون الخـوف مـن الحرج أو 
من املحاسـبة القانونية، والبعض ينشـئون 
هذه الحسـابات ألسـباب سياسـية وأمنية، 
وخصوًصـا يف الدول التـي ال تحرم حرية 

والتعبري. الـرأي 

هل يمكن كشف الحسابات المزورة
رغم وجـود مواقع إلكرونيـة متخصصة، 
املسـتخدمني  متكـن  وإضافـات  وأدوات 

املتقدمـني مـن تتبـع الحسـابات ونبـش 
بعـض معلومـات أصحابهـا املخفيـة، إال 
أن هنـاك بعض املـؤرشات البسـيطة التي 
ميكن ألي مسـتخدم مالحظتها، ويستطيع 
مـن خاللهـا الشـك يف الحسـاب، وتحديد 

أويل. بشـكل  هويته 
مـن هـذه املـؤرشات، أن يكـون الحسـاب 
فارًغـا من الصور، أو محشـًوا مبنشـورات 
عامـة ال تعـر عن سـلوك مسـتخدم لديه 
شـخصية واضحـة، أو أن يكون الحسـاب 
بعـدد أصدقـاء قليـل مـا يعني أنه منشـأ 
حديثًـا، أو أن يكون خاليًـا من أي معلومات 
شـخصية حقيقيـة، أو يسـتخدم أسـاء 

وصفـات غريبـة وغـري مفهومة.
وقـد تكـون اإلضافـة األخرية التـي أجراها 
"فيـس بـوك" مهمـة للغايـة يف كشـف 
معلومـة مهمة عـن جهـة إدارة الصفحات 
العامـة، وهـي إظهـار املواقـع الجغرافيـة 
وهـو  وعددهـم،  الصحفـات  ملديـري 
إجـراء قـال املوقـع إنـه لجـأ إليـه لفرض 
الشـفافية عىل أصحـاب الصفحات وجعل 
جمهورهـم يتحققون من أماكـن إدارة هذه 

الصفحـات.

سينما

ال يشء يعيـد الزمـن إىل الـوراء ويغـرّي شـكل 
النهايـة سـوى خيـاالت الـراوي التـي يرتجمها 
عـىل الـورق، فيعيد بهـا عاشـَقني إىل منزلهام 

وينهـي حربًـا ليعاقـب نفسـه عـىل خطيئـة.
أحّبـت بريـوين تاليـس، وهـي فتـاة يف سـن 
الثالثـة عـرشة الكتابـة، وأتـاح لها ثـراء العائلة 
لتحبـك  فسـحة  تعيشـها  التـي  البـذخ  وحيـاة 
مرسحيتهـا عـن "تعقيـدات الحـب" وتطبعهـا 
عـىل آلـة كاتبة، لكـن آخر مـا كتبتـه يف نهاية 

حياتهـا كان مختلًفـا.
بريـوين هـي بطلـة فيلـم "الكفـارة" املقتبـس 
عـن روايـة للكاتبـة إيـان مـاك إيـوان، والـذي 
الحـرب  خـالل  بريطانيـا  يف  أحداثـه  تـدور 
والرومانسـية  الدرامـا  بـني  ويجمـع  العامليـة، 

الحـرب. وسـينام 
الشـقيقة الكربى لربيوين، سيسـيليا، هي شـابة 
تـدرس األدب يف جامعـة كامربيـدج، وتجمعهـا 
مـع ابـن مدبـرة املنـزل، رويب، بدايـة عالقة حب، 

أرادت لهـا الراويـة أن تنتهي بسـعادة.
لكـن بريـوين التـي أحبـت رويب أيًضـا، مل تكن 
واكتشـفت  وشـقيقتها،  عالقتـه  عـن  راضيـة 

رسـالة غراميـة بينهـام، وشـاءت املصادفـة أن 
يشـهد اليـوم ذاتـه اجتامًعـا عائلًيا ضـّم أطفال 
أقاربهـام، وبينهـم طفلـة يف الخامسـة عرشة 
مـن عمرهـا، تعرضـت للتحرش عىل يـد صديق 
العائلـة، فاتهمـت بريـوين رويب بذلك، لُيسـاق 

إىل السـجن ثـم إىل القوات املسـلحة.
غـرية الفتـاة الصغـرية، التـي فرقـت سيسـيليا 
ورويب، تحولـت إىل نـدم مل تشـَف منـه حتـى 
نهايـة حياتهـا، لكـن األمـور كانـت قـد تبّدلت 
واجتاحـت الحرب البـالد، فعملـت كممرضة يف 
إحدى املستشـفيات، بينام اكتشـفت شـقيقتها 

الخطيئـة، فقطعـت التواصـل معها.
عقـب ذلـك تسـري أحـداث الفيلـم بشـكل أكـرث 
إيجابيـة، فيصـل رويب إىل إحدى نقـاط اإلجالء 
سيسـيليا،  مـع  ويسـكن  ليعـود  العسـكرية، 
ثـم تزورهـام بريـوين لتعتـذر عـام تسـببت به 
لهـام، وتعـرتف لهـام بهويـة الفاعـل الحقيقي 

يف قضيـة التحـرش.
ينتقـل الفيلم زمنًيـا عقب ذلـك إىل العام 1999، 
وتظهـر فيه بريوين مسـنة تتحدث عـن روايتها 
التـي أرادت لهـا نهايـة سـعيدة تجتمـع خاللها 

سيسـيليا مـع رويب يف منزل واحـد، لكنها تقّر 
أن الحقيقـة غري ذلك، إذ تـويف رويب يف باخرة 
اإلجـالء إثـر مـرض دماغـي، وقتلت شـقيقتها 

خـالل فيضانات يف محطـة ميرتو.
"الكفـارة" هـو توليفـة إبداعيـة تجمـع النص 
القـوي والحبكـة املريحة واملشـوقة تحت غطاء 
موسـيقي إبداعـي، يغلـب عليـه صـوت اآللـة 

. تبة لكا ا
لعبـت دور بريـوين الصغـرية، املمثلـة سريشـا 
رونـان، وأدت دور سيسـيليا املمثلـة الربيطانية 
الشـهري،  املمثـل  أمـا  نايتـيل،  كـريا  الشـهرية 

جيمـس ماكفـوي، فلعـب دور رويب.
 Working Title" رشكـة  إنتـاج  مـن  الفيلـم 
إطالقـه  عقـب  وشـهد   ،2007 عـام   "Films
نجاًحـا كبـريًا، وُصنـف ضمـن أفضـل عـرشة 

إنتاجـه. عـام  يف  أفـالم 
الجوائـز  مـن  العديـد  عـىل  حصـل  كـام 
والرتشـيحات، مبـا يف ذلـك سـبعة ترشـيحات 
أفضـل  جائـزة  وحصـد  غلـوب،  غولـدن  مـن 
موسـيقى مكتوبـة للصـور يف حفل "أوسـكار 

الثامنـون".

"الكفارة" عن خطيئة بّدلت النهاية

الحسابات المزورة في "فيس بوك".. 
مشكلة قديمة بال حل

التواصل االجتماعي حالًيا، ويعتبر أكثرها شعبية، بعد أن  يتربع موقع “فيس بوك” على قمة مواقع 
العالم. تجاوز عدد مستخدميه ملياري شخص حول 
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للمشاركة في تحرير صفحات "عنب بلدي" يمكنكم إرسال مشاركاتكم
editor@enabbaladi.org عبر البريد اإللكتروني إلى

اآلراء الواردة في الجريدة ال تعبر بالضرورة عن رأي عنب بلدي

عروة قنواتي 

ال توجـد عبـارة أخـف وأسـهل مـن "مـن زرع حصد" 
موادنـا  يف  وتناقلناهـا  الصغـر  يف  تعلمناهـا  التـي 
وحياتنـا وبـني األجيـال، لنؤكـد مـن خاللهـا أن جنـي 
الثـار ال يكـون إال بعـد التعـب وبعـد الزراعـة، بعـد 
األفـكار  التمـرس خلـف  بعـد  واملواظبـة،  التحضـري 
ونقلهـا إىل عمـل جـاد، وهذا املثـال ينطبق عـىل نجمة 

اآلسـيوية. املشـاركات  األوىل يف  قطـر 
القلـوب وسـكنت  األرجـل وبـني  الكـرة بـني  تنقلـت 
الشـباك، هـذا ما تدونـه وسـائل اإلعالم عموًمـا، ترشح 
مـن خـالل الوصـف مـا جـرى يف املبـاراة النهائيـة.. 
كيف انتـر العنايب عىل خـرة السـاموراي الياباين؟ 
تابعنـا الكثري من الذيـن تابعوا واسـتمتعوا بتحضريات 
وأخبـار املنتخـب القطـري منـذ سـنوات، تابعنـا كيف 
تحدثـوا عن التكتيـك وعن االلتـزام والرعايـة والعناية، 
وألن تكـون البطولـة اآلسـيوية هدفًا وسـهًا يف جعبة 
العنـايب، هـذا مـا كان يف أذهـان الطاقـم املتوجـه إىل 
اإلمـارات مـن أكـر شـخصية إداريـة إىل أصغـر العب 
باملنتخـب.. فكيـف إذا كان الهـدف أو السـهم يتطلـب 
الجهـد والركيـز والهـدوء ثم الهـدوء ثم الهـدوء.. ألف 

! مرة
ليـس سـهاًل أال يحـر جمهورك أهـم ما تقدمـه ألجل 
قميـص املنتخب وألجل سـمو الرياضـة يف البالد، ليس 
سـهاًل أن تتوقع سـلًفا كيف تتلقى الهجـوم تلو الهجوم 

وأنت لسـت مكلًفا بالـرد أو الحديـث أو الغضب.
تنفـذ  أن  األخـر  املسـتطيل  يف  الطبيعـي  ولكـن 
والدفـاع  والتقـدم  والتطـور  االنتشـار  يف  التعليـات 
ويف إبـراز الهوية ويف إثبـات أن الخصومـة "رياضية 
بحتـة"، بغـض النظـر عـا قـد يصادفـك يف جوانـب 
الطريـق، ألنهـا وبحسـب مـن درب نجـوم األمـس يف 
فائـدة مـن  أو قشـور ال  النهـايئ "تحصيـل حاصـل 

االصطـدام بهـا".
املنتخـب القطري أتعب أربعة منتخبات سـجلت اسـمها 
سـابًقا يف لوحة الرشف اآلسـيوية )السـعودية، العراق، 
كوريـا الجنوبيـة، اليابـان"، وصـدم منتخـب األبيـض 
 1996 يف  للنهـايئ  سـابًقا  وصـل  الـذي  اإلمـارايت 
واكتفـى باملركـز الثـاين ومبشـاركتني تحت بنـد املركز 

لث. لثا ا
مثـرة الجهـد والزراعـة يف أغلـب املشـاريع تحتاج إىل 
رعايـة وإىل إكـال ما تم التأسـيس له، حتـى ال يصبح 
التعـب تاريًخـا قدميًـا كا حصـل مـع الكـرة األردنية 
كان  مـا  وهـذا  والعراقيـة،  والسـعودية  واإلماراتيـة 
واضًحـا يف بيـان االتحـاد القطـري لكـرة القـدم عقب 
املبـاراة النهائيـة مبـارشة أن "الخطـة الجديـدة دخلت 

والتنفيذ". العمـل  مرحلـة 
منـذ  انطلقـت  التـي  التجريـة  هـذه  تصـادف  قـد 
سـنوات وأنتجـت نجمـة آسـيوية نوًعا مـن الصعوبات 
والتخبطـات، وهـذا طبيعي يف أي عمـل أو يف مواجهة 
الخصـوم "رياضيًـا" لكـن اإلرادة عىل ما يبدو تسـجل 
بـأن اإلصالحـات لـن تتأخـر عـن أي هفـوة وعـن أي 

. تقصري
ملاذا أكتب أنا هذا الكالم عنهم؟ 

ألننـي والكثـري مثـيل كنـا نتمنـى هـذه اإلرشاقـة يف 
بالدنـا قبـل عـرش سـنوات وقبـل تلك املـدة بسـنوات 
وسـنوات، وبعدهـا أصبحنـا عـىل يقـني بأن مثـل هذه 
الجهـود تحتـاج تغيـري األنظمـة واإلدارات والعقليات، 
تحتـاج أصحابهـا وليـس من سيسـتفيد بحكـم موقعه 
بكـريس  املرتبـط  األمـن  بكـريس  املرتبـط  وكرسـيه 

القيـادة القطريـة...
الفـوز  كان  قطـر..  منتخـب  يـا  العمـر  ليلـة  كانـت 
والحصـاد بطعـم اإلرصار.. كان امللعـب ينبـض بطولة 

تعلـو فيهـا أول نجمـة.
مروك للمنتخب القطري إنجازه اآلسيوي يف 2019.

العنابي في ليلة 
القبض على آسيا.. 

نجمة ونجوم 

أفقي
مسلسل درامي سوري. 1

وعاء للاء - مردود مايل. 2

قريب من جهة األب - نتعاىف. 3

الرائحة . 4 طيبة  بنفسجية  أزهار  ذات  عشبة 

ولها استخدامات عالجية - للتعريف

سكنها . 5 مدينة  أقدم   - الصالة  أوقات  من 

اإلنسان )يف فلسطني(

أخف الغازات يف الطبيعة. 6

طري عينه أكر حجا من دماغه. 7

ملجأ للعلم واملعرفة - ناعم امللمس. 8

9 . - والسالم  الحرب  مؤلف  رويس  قصيص 

متشابهان

امراطور فرنيس - حسم األمر. 10

عمودي
مل يؤده حقه - الجانب الرئييس واألكر . 1

يف األشياء

يف ورق اللعب - رئيس نكاراغوا )معكوسة(. 2

من الطيور املائية - شخص واحد - أحر. 3

املادة العطرية املستخرجة من أنواع الحوت . 4

- فيه شفاء للناس

5 . - باإلنكليزية  واحد   - وفردها  يده  أعطى 

شاي )باالنجليزية(

درجة حرارة الجو مرتفعة - استدرك وأعاد . 6

النظر - متشابهان

للسؤال - األزهار ذات الرائحة. 7

خوف وقلق شديد - منري )مبعرة(. 8

باإلنكليزية . 9 السالمة  مع   - يعد  ومل  ذهب 

)معكوسة(

دولة عربية فيها أكر من 40 مليون نخلة. 10

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

تكون بعض املربعات الصغرية معبأة باألرقام بدايًة،

وعىل الالعب إكال باقي املربعات باستخدام األرقام من 1 إىل 9، يف 

كل واحٍد من املربعات التسعة الكبرية، ويف كل صٍف أو عمود.
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رياضة

أغلقت سـوق االنتقاالت الشتوية يف معظم 
الدوريات األوروبية مع بداية شـهر شـباط 
الدوريـات  األنديـة يف  وعقـدت  الحـايل، 
الكـرى عـدة صفقـات خـالل  الخمسـة 

السـوق الـذي ال تتجـاوز مدته الشـهر.
ومل تشـهد سـوق انتقـاالت شـتاء 2019 
وإمنـا  ثقيلـة،  عيـارات  مـن  صفقـات 
اعتمـدت معظم األندية عـىل رشاء املواهب 
أو عقود اإلعـارة، وتسـتعرض عنب بلدي 

أبـرز الصفقـات يف شـتاء 2019.

هيغوين من إيطاليا إلى إنكلترا
تعاقـد نـادي تشـيليس اإلنكليـزي، مـع 
عـىل  هيغويـني،  غونزالـو  األرجنتينـي 
سـبيل اإلعـارة ملـدة سـتة أشـهر، ووقـع 
الالعـب األرجنتينـي البالغ مـن العمر 31 
عاًمـا بعـد املهلـة املحـددة، واتفـق ناديا 
تشـيليس وميالن عـىل اسـتعارة املهاجم 
األرجنتينـي لنهايـة املوسـم، مـع إمكانية 

اإلعـارة. عقد  متديـد 
يف  األرجنتينـي  الالعـب  مشـوار  وبـدأ 
الكـرة األوروبيـة مع ريال مدريـد قبل أن 
ينتقـل إىل نابـويل اإليطـايل ويوفنتوس 
وميـالن وأخـريًا حـط الرحـال مـع نادي 

اإلنكليزي. تشـيليس 

موراتا يعود إلى مدريد من بوابة 
أتلتيكو

ألفـارو موراتـا  اإلسـباين  املهاجـم  عـاد 
إىل الـدوري اإلسـباين من بوابـة أتلتيكو 
مدريـد بعد أن غـادره صيـف 2017 من 

بوابـة نـادي العاصمـة الريال.

يف  لتشـيليس  موراتـا  ألفـارو  وانضـم 
فـرة االنتقاالت الصيفية عـام 2017، يف 

صفقـة قـدرت بــ 70 مليـون يورو.
وأتـم أتلتيكـو الصفقـة بانضـام الالعب 
سـبيل  عـىل  ونصـف  ملوسـم  لصفوفـه 

اإلعـارة.

موهبة أياكس في برشلونة
انضـم موهبـة خـط الوسـط الهولنديـة 
فرينـي دي يونـج والبالـغ مـن العمـر 
21 عاًمـا إىل برشـلونة اإلسـباين، بعـد 
مـع  الكاتلـوين  النـادي  خاضـه  سـباق 
باريـس سـان جريمـان الفرنـيس عـىل 

ضـم الالعـب.
وأعلن برشـلونة، يف 23 مـن كانون الثاين، 
أنـه توصـل إىل اتفـاق للتعاقد مـع الالعب 
مقابـل 86 مليون يـورو )98 مليون دوالر( 

بعـد انتهاء املوسـم الحايل.
فـإن  الكاتلـوين  النـادي  بيـان  ووفـق 
الالعـب وقـع عـىل تعاقـد ملـدة خمـس 
75 مليـون  سـنوات يف صفقـة قيمتهـا 
لبنـود  مليونًـا   11 إىل  باإلضافـة  يـورو 

أخـرى.
فرينـي ديونـج هـو العـب مثـايل يف 
خـط الوسـط لرشـلونة، فهـو يسـتطيع 
وتطويـر  االرتـكاز  مركـز  يف  اللعـب 
الهجـوم والسـيطرة عـىل خـط الوسـط 

وعرضـه. بطولـه 

موهبة إسبانيا تدخل البيت الملكي
تعاقـد نـادي ريـال مدريـد مـع الشـاب 
اإلسـباين ذي األصـول املغربيـة إبراهيـم 

ديـاز قادًمـا من نادي مانشسـر سـيتي 
اإلنكليـزي.

مليليـة  مدينـة  مـن  الالعـب  وينحـدر 
الوصايـة  تحـت  هـي  التـي  املغربيـة 
اإلسـبانية، ونشـأ يف أكادمييـة ملقـا قبل 
أن ينتقل إىل أكادميية مانشسـر سـيتي.

كارلوس فينسوس إلى موناكو 
الفرنـيس رسـميًا  نـادي موناكـو  أعلـن 
فينسـيوس  لكارلـوس  اسـتعارته  عـن 
من نـادي نابـول اإليطـايل، حتـى نهاية 

الحـايل. املوسـم 
وضـم نـادي نابـويل اإليطـايل املهاجـم 
)23 عاًمـا( مطلع املوسـم الحـايل قادًما 
الدرجـة  دوري  يف  كويلـوز  ريـال  مـن 
 20 إحـرازه  بعـد  الرتغـال  يف  الثانيـة 

هدفًـا خـالل 39 مبـاراة.
وأعـاره النـادي اإليطـايل فـوًرا لفريـق 
رايـو أيف الرتغـايل، ونجح فينيسـيوس 
يف إحـراز 14 هدفًا خـالل 20 مباراة، ما 

لفـت أنظـار موناكـو إليه.

دينيس سواريز ينضم ألرسنال ويجدد 
لبرشلونة

انضـم متوسـط امليـدان اإلسـباين دينيس 
سـواريز إىل نـادي أرسـنال اإلنكليزي عىل 

سـبيل اإلعارة حتـى نهاية املوسـم.
واسـتقطب أونـاي إميـري سـواريز الذي 
كان يلعب يف صفوف نادي إشـبيلية تحت 

قيادتـه لتعزيـز خط وسـط النادي.
الالعـب انضـم عـىل سـبيل اإلعـارة حتى 
تعاقـده مـع  املوسـم، كـا جـدد  نهايـة 

برشـلونة ملوسـم آخر، حتى صيف 2020.
لعب سـواريز، لصفوف الفريق الكاتلوين، 
71 مبـاراة، وسـجل مثانية أهـداف وصنع 
مثلها، لينضـم الالعب لصفوف األرسـنال، 
مـع إمكانية التعاقد بشـكل كامـل، الصيف 
املقبل، مقابـل 18 مليون جنيه إسـرليني.

موهبة كرواتية في صفوف 
مانشستر سيتي 

أعلـن نـادي هايـدوك سـبليت الكـروايت 
إىل  باالفريسـا  أنتـي  موهبتـه  رحيـل 
صفوف مانشسـر سـيتي اإلنكليزي، يف 

الحاليـة. الشـتوية  االنتقـاالت  سـوق 
ومل يجـِر النـادي اإلنكليـزي أي صفقـة 
خـالل شـتاء املوسـم الحـايل، قبـل ضم 
بـاال فريسـا، وقال النـادي الكـروايت يف 
بيـان إن باالفريسـا انضم إىل مانشسـر 
سـيتي عىل أن يسـتمر يف فريق سـبيلت 

حتـى صيـف 2020.
كـا يوجـد بنـد يف عقـد الالعب يسـمح 
يف  خدماتـه  عـىل  الحصـول  للسـيتي 
االنتظـار  وعـدم   2020 الثـاين  كانـون 

الصيـف. حتـى 

ليستر سيتي يضم يوري تيليمانس من 
موناكو

تعاقد ليسـر سـتي مـع متوسـط امليدان 
البلجيـي، يـوري تيليانـس، قادًمـا من 
إعـارة  الفرنـيس، بعقـد  نـادي موناكـو 
مقابـل  الحـايل،  املوسـم  لنهايـة  ميتـد 
إعـارة الرتغـايل أدريان سـيلفا لصفوف 

النـادي الفرنـيس.

خـاض الالعـب البلجيي 20 مبـاراة يف 
املوسـم الحـايل، سـجل خاللهـا خمسـة 

موناكو. بصفـوف  أهـداف 

توديبو ينتقل إلى برشلونة بشكل 
فوري

الشـاب  الفرنـيس  تولـوز  العـب  انتقـل 
جان كلـري توديبـو إىل نهايئ برشـلونة، 
يف آخر سـوق االنتقـاالت الشـتوية بعقد 
ميتـد ألربعة أعـوام ونصف، حتـى نهاية 
موسـم -2022 2023، ليكـون الصفقـة 
الثانيـة الدفاعيـة بعـد عقد اإلعـارة الذي 
وقعـه برشـلونة مع العـب نادي فالنسـيا 

موريو. جيسـون 

بوروسيا دورتموند يحسم شراء 
ألكاسير

أكد نادي برشـلونة اإلسـباين أن بوروسيا 
دورمتونـد قـد سـدد كامـل املبلـغ مقابل 
صفقة انتقـال املهاجم باكو ألكاسـري إىل 

. صفوفه
 وأعلـن الناديان يف كانـون األول املايض، 
أن دورمتونـد قـد فعل حق الـرشاء مقابل 
23 مليـون يـورو، بعـد تألـق األخري يف 
صفوفـه، باإلضافـة إىل خمسـة ماليـني 

تبقـى كمتغـريات إضافية.
ويضـاف هـذا املبلغ إىل 42 مليـون يورو 
مـن جوانجـزو إيفرجرانـد الصينـي تـم 
دفعهـا يف بدايـة شـهر كانـون الثـاين 
مقابل انتقـال الرازيـيل باولينيو، إضافة 
إىل 5.5 مليـون مقابـل إعارتـه بني متوز 

وكانـون األول.

سوق شتوي بارد 
أبرز انتقاالت الميركاتو الشتوي في أوروبا

باكو ألكاسير جان كالير توديبو ألفارو موراتا هيغوين

دينيس سواريزبراهيم ديازأنتي باالفيرساكارلوس فينسوسفرينكي دي يونج
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نبيل الشربجي

أعتقد أن الحرب التي شنها املسلحون املتآمرون 
املدعومون من الدول اإلمربيالية والرجعية عىل 

الدولة السورية اآلمنة قد انتهت. جاءين هذا 
الخاطر من خالل معرفتي بالتسلسل املنطقي 

ملا يجري يف الُعدوانات املسلحة عىل الدول 
املستقرة التي تَُسمَّى زوًرا وبهتانًا )الثورات( 

عرب التاريخ، فهذه العدوانات تنقسم إىل 
قسمني رئيسني، القسم األول يتلخص بأن 

تتصدى الدولة املعتدى عليها عسكريًا وإعالمًيا 
للعدوان، وأن يستمر هذا التصدي حتى تحقيق 

النرص.. وأما القسم الثاين، الذي ييل النرص، 
فهو التنظري، إذ تتصدى مجموعٌة من كبار 

فالسفة املُْعَتَدى عليها ومثقفيها ومتنوريها 
لتوعية الجامهري، ومنع أبناء الشعب الصامد 

من االنزالق يف مهاوي اإلشاعات.. ومعلوٌم 
أن الدول الداعمة للمسلحني اإلرهابيني، حينام 

تتذوق مرارة الهزمية العسكرية، ستنتقل إىل 
الخطة باء، وهي "العدوان اإللكرتوين"، إذ 

تسعى إىل َوهن نفسية األمة املنترصة بافتعال 
مشاكل وأزمات اقتصادية، وتبارش بتحريض 

الشعب املنترص عىل قيادته الحكيمة، مؤملًة أن 
تحقق باإلشاعات ما مل تتمكن من تحقيقه يف 

ساحات الوغى.
أول بوادر ظهور الفالسفة واملفكرين يف 

األزمة السورية تجلت بإجراء القطيعة مع 
مشاهد الحرب ومالبساتها، يعني أن فلسفات 

سهيل الحسن وعصام زهر الدين، وصورة 
زهري عبد الكريم وهو يَُقبل البوط، وترصيحات 

مهدي دخل الله املنادية بتوجه الطبقة 
السياسية السورية لتقبيل البوط قبل العودة 

إىل ديارهم التي طُردوا منها، قد أصبحت 
جزًءا من املايض، وأما الفلسفة الحقيقية 

التي تتناسب مع املرحلة الجديدة فتبدأ من 
ترصيحات الدكتور حيدرة بهجت سليامن الذي 

راح يترع إىل الله بأن يشفي زوجة قائده 
املصابة برسطان الثدي، بكل َرَواق وأريحية، 

موجًها إىل "معارضة الكلب" كل أنواع البصاق 
والشتائم، وقد ظننا يومئذ أن حيدرة سيحتل 

مركز جان جاك روسو الفرنيس يف الشأن 
السوري، من حيث الذكاء والعمق الفلسفي، 

ولكننا فوجئنا، قبل أيام، بفيلسوف يستطيع 
أن يضع عرشين حيدرة يف جيب الطيز، 

وأعني الدكتور وسيم بديع األسد الذي أطل 
علينا بفيديو خاطبنا فيه، نحن أبناء الشعب 
السوري، بكل وضوح، قائاًل إن غاز البوتان 

املنزيل والِعرْض ضدان ال يجتمعان، واملواطن 
السوري، حيال هذه املعادلة، إما "عرصة" أو 

رشيف، العرصة يقبل عىل نفسه أن يكون لديه 
أسطوانة غاز مملوءة، ومييض أطراف الليل 

وآناء النهار يف قيل البطاطا وطبخ املحايش 
وغيل الشاي والقهوة واملتة بينام املسلحون 

املتآمرون يسخمون نساءه! وأما الرشيف 
فريفض الغاز بكل إباء وَشَمْم، ويعيش العمر 

كله بال غاز، وال حتى حطب..
الدكتور وسيم األسد يَْعرف، حق املعرفة، أن 
عامة الناس من أمثالنا، عقولهم محدودة، 

ومقدرتهم عىل االستيعاب ضئيلة، لذلك اضطر 
ألن يرشح لنا أن زعيمة اإلمربيالية أمريكا أكرث 
دولة يف العامل “انتكحت” من االنتصارات التي 

حققتها الدولة السورية عىل املسلحني، فام 
كان منها إال أن اعرتضت طريق باخرة سورية 

فيها أكرث من 50 ألف أسطوانة غاز، وأغرقتها، 
ثم أوضح لنا، يف فيديو الحق، أننا بالفعل ال 

نفهم )طََشَناْت(، فلو أننا نعرف خطورة ما 
جرى يف ليبيا وبالقائد القذايف، لقلنا: ما 

أحالها الَقطْعة من الغاز!

وسيم األسد:
الِعْرض أهم من الغاز

تشكيلية كندية تطّرز أسماء معتقلين سوريين 
للمشاركة في معارض عالمية

الفيلم السوري “عزيزة” يفوز بجائزة 
ساندانس كأفضل فيلم قصير

“عزيـزة”  السـوري  الفيلـم  حـاز 
عـىل  كعـدان  سـؤدد  للمخرجـة 
جائـزة لجنـة التحكيـم يف مهرجـان 
“سـاندانس” السـينايئ يف الواليات 
فيلـم  كأفضـل  األمريكيـة  املتحـدة 

. قصـري
ووزعـت جوائـز املهرجـان، األربعـاء 
30 مـن كانـون الثـاين، وبينـا فـاز 
حـاز  الكـرى،  بالجائـزة  “عزيـزة” 
الفيلم السـعودي “الدنيـا حفلة” عىل 
صناعـة  قسـم  يف  الدوليـة  الجائـزة 
وكاتـب  للمخـرج  القصـرية  األفـالم 

السـاري. رائـد  السـيناريو 
كعـدان  سـؤدد  املخرجـة  وباركـت 
فيلمهـا  فـوز  بـوك”  “فيـس  عـر 
القصـري بالجائـزة الكرى، وشـكرت 
فريـق  وجميـع  الفيلـم  عمـل  فريـق 
“سـاندانس” بينهـم يونـغ جـان يل 

سـميث. وكارتـر 
 Kaf“ إنتـاج  مـن  والفيلـم 
عـام  تأسسـت  التـي   ”production
2008، إلنتـاج أفالم سـورية يف زمن 
األمـوال  رؤوس  معظـم  فيـه  تتوجـه 
وأبطالـه  الدراميـة،  األعـال  إلنتـاج 

األساسـيون الفنان عبد املنعـم عايري 
بشـار. كاريـس  واملمثلـة 

وسبق أن شـاركت كعدان يف مهرجاين 
لنـدن والبندقيـة بفيلمها السـابق “يوم 
بجائـزة  فـاز  الـذي  ظـيل”،  أضعـت 

البندقية. مهرجـان 
وفيلـم “عزيـزة” الـذي تـم تصويـره 
يف دمشـق، يعتر التجربة السـينائية 
الخامسة لكاريس بشـار بعد “فضاءات 
و”صنـدوق   ،1999 عـام  رماديـة” 
الدنياط” عـام 2002، و”حيـاة عادية” 
عام 2008، و”سـوريون” عـام 2016.

بينـا هو التجربـة السـابعة لعايري 
 ،1997 عـام  الـروح”  “نسـيم  بعـد 
 ،2007 حنـون”  قلـب  و”رصخـة 
مطعـم  و”يف   ،2011 و”العاشـق” 
نوتـردام”،  و”أحـدب  صغـري”، 

.2018 أيـام”  وثالثـة  و”رجـل 
بطابـع  “عزيـزة”  فيلـم  ويتسـم 
الكوميديـا السـوداء، ويرصـد خـالل 
13 دقيقـة حياة الالجئني السـوريني، 
وتـم اختيـاره يف األشـهر املاضية من 
بـني 73 فيلـًا قصـريًا بحسـب موقع 

األمريـي. “ديداليـن” 

“سـاندانس”،  مهرجـان  ويحظـى 
منـذ تأسيسـه عـام 1978 عـىل يـد 
ريدفـورد،  روبـرت  الشـهري  املمثـل 
باهتـام عاملي، ويعتـر أكر مهرجان 

سـينايئ خاص يف الواليـات املتحدة، 
وهـو املـكان األول الـذي يعـرض فيه 
أي عمـل سـينايئ حـر سـواء مـن 

الواليـات املتحـدة أو مـن خارجهـا.

تشكيلية كندية تطرز أسماء معتقلين على قميص )منصور العمري في فيس بوك(

https://www.enabbaladi.net/archives/279504#ixzz5ePjpo5k5 للمزيد

إعالن فيلم عزيزة )فيس بوك(

تعا تفرج
  خطيب بدلة

أنهـت الفنانـة التشـكيلية الكنديـة ديانـا 

وميار تطريز أسـاء معتقلني يف سـجون 

النظـام السـوري عـىل قميـص ورثته عن 

. تها جد

ووفق ما ذكر الناشـط الحقوقي السـوري، 

منصـور العمري، عر صفحته الشـخصية 

يف “فيـس بـوك”، الثالثاء 29 مـن كانون 

الثـاين، فـإن القميص الـذي طرزته وميار 

سيشـارك يف معـارض عـدة حـول العامل، 

قضيـة  عـىل  الضـوء  تسـليط  بهـدف 

السـوريني. املعتقلني 

وتضمن القميـص األسـاء الكاملة لبعض 

املعتقلـني، مثـل نبيـل رشبجي الـذي قتل 

األسـاء  إىل  باإلضافـة  التعذيـب،  تحـت 

األوىل فقـط لبعـض املعتقلـني، ألسـباب 

أمنية، كونهم ال يزالون قابعني يف سـجون 

األسد.

كا تضمـن القميص املناطـق التي ينحدر 

منهـا املعتقلـون، وبعـض أرقـام الهواتف 

األسـاء  تطريـز  وتـم  بهـم،  الخاصـة 

باللغتـني اإلنكليزيـة والعربيـة.

وسـبق أن عرضـت الفنانـة الكنديـة ديانا 

وميـار أعـااًل فنيـة جسـدت مـن خاللها 

النظـام  سـجون  يف  املعتقلـني  معانـاة 

السـوري محاولـة تعريـف الـرأي العـام 

القـرسي. التغييـب  بقضيـة  العاملـي 

وقالـت وميـار يف حديـث سـابق لعنـب 

تلـك  عـن  الحديـث  قـررت  إنهـا  بلـدي 

القضيـة حني سـمعت تقريـرًا عـر إذاعة 

“NPR” األمريكيـة، يتحـدث عـن وجـود 

آالف املعتقلني املغيبـني يف أفرع املخابرات 

أنـواع  ألقـىس  يتعرضـون  السـورية، 

التعذيـب.

منصـور  الناشـط  مـع  املقابلـة  وكانـت 

العمـري الـذي هـرّب، عنـد خروجـه مـن 

املعتقـل عـام 2013، قطـع قـاش مـن 

قميـص كتب عليهـا أسـاء 80 معتقاًل يف 

الفرقـة الرابعـة بالدماء والصدأ باسـتخدام 

عظـام الدجـاج.

وتواصلـت وميـار مـع العمـري مـن أجل 

إعـادة نقـش األسـاء عـىل قطعـة قاش 

أخـرى، وعرضتهـا عـىل هامـش مؤمتـر 

“بنـاء السـالم” العاملي، يف ترشيـن األول 

املـايض، رغـم أنها مل تكـن قـد انتهت من 

تطريـز األسـاء حينها.

وتقـول ديانـا وميـار، “كانـت مشـاركتي 

فرصـة لتعريف الناس بالقضية السـورية، 

وتذكـري اآلخريـن باإلنسـانية مـن خـالل 

اليـدوي”. الفن 

وبقيت قضيـة املعتقلني يف سـوريا محط 

جـدل يف املباحثـات واملؤمتـرات الدوليـة 

الباحثـة عـن حل سـيايس، وسـط مطالب 

بتحييدها وإبعادها عن أي تسويات سياسية، 

دون إحـراز أي تقدم يف هـذا امللف.

وثقـت  الرسـمية،  األرقـام  غيـاب  ومـع 

الشـبكة السـورية لحقوق اإلنسـان وجود 

118 ألـف معتقـل سـوري باألسـاء، لكن 

التقديـرات تشـري إىل أن العـدد يفـوق الـ 

215 ألف معتقـل، %99 منهم موجودون 

يف معتقـالت النظـام السـوري.


