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جرائم قتل وسرقة تتزايد 
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على  رسيعلة  بجوللة 
اإلخباريلة  الصفحلات 
السلورية يف موقلع “فيلس 
خلر  ميلر  ال  يلكاد  بلوك”، 
تجلد  أن  دون  معلوملة  أو 
كان  سلواء  ملا،  شلخًصا 
حقيقًيلا  أم  وهمًيلا  حسلابًا 
أو  الصفحلة  إدارة  يشلتم 
الشلخص اللذي يلدور عنله 
يف  اختلاف  ملجلرد  الخلر، 
اللرأي أو لعلدم محبتله لهذا 
الشلخص أو ألسلباب ليست 

متاًملا.  واضحلة 
سياسليني  الشلتائم  تشلمل 
ومواللني،  معارضلني 
فنانلني،  وكتلاب،  مثقفلني 
بعلض  أصبلح  حتلى 
مسلتخدمي املوقع يخشلون 
التعبلر علن آرائهلم بسلبب 
التلي  الشلتائم  سليل 
لها، فيختارون  سليتعرضون 

البلال. وراحلة  الصملت 
على  األملر  يقتلر  وال 
الحلال،  بطبيعلة  السلوريني 

فاملجتمعلات العربيلة، التلي 
بظروفهلا  أصلًا  تتشلابه 
والسياسلية  االقتصاديلة 
ومشلاكلها  الصعبلة، 
ملن  تعلاين  االجتامعيلة 
نفلس املشلكلة، وكثلرًا ملا 
نجد شلعوبًا تتبادل الشلتائم 
اإللكرتونيلة  والتهديلدات 
أو  بسلبب العلب كلرة قلدم 
لسلبب  أو  مشلهور،  نجلم 
ملا. مجهلول قلام ملن وراء 
الشاشلة بشتم شلعب كامل.
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القصف يحرم 15 ألف طالب 
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آثار ريف حمص إلى الواجهة 
بعد اعتقال منهل الصلوح

رز(
يت

رو
( 2

01
9 

ذار
- آ

ن 
وال

لج
ى ا

عل
ل 

ئي
سرا

ة إ
اد

سي
ف ب

ترا
الع

ار ا
قر

يع 
وق

ء ت
ثنا

ي أ
 ف

هو
نيا

 نت
ين

ام
بني

 و
ب

ام
 تر

لد
ونا

د

أغلى العب في 
كل مركز

لسوق االنتقاالت 
2019

مزاج السوريين
 في مواقع التواصل.. 

لم الشتائم؟

ترامب يهدي أرًضا سورية إلسرائيل

ما قصة الجوالن
ملف العدد
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حمص - عروة المنذر 

ثلاث  اعتقلال  ملع  الحادثلة  وتزامنلت 
يف  العشلائر  مشلايخ  ملن  شلخصيات 
ريلف حامة الجنلويب و "رئيلس املجلس 
املحيل املوحد" يف سلهل الحولة سلابًقا، 
أسلامة الجوخلدار، على مرأى ومسلمع 
مبوجلة  تسلبب  ملا  الروسلية،  القلوات 

غضلب واحتقلان يف املنطقلة.
بعلض  سلارعت  ذللك  خلفيلة  وعلى 
الشلخصيات املقربلة من الصللوح، والتي 
وجلّهلم  املصالحلة،  اتفلاق  يف  شلاركت 
ملن مدينلة الرسلن إىل عقلد اجتامع مع 
ضابلط رويس رفيلع املسلتوى يف فندق 
التفلاوض  أجلل  "سلفري حملص" ملن 
للضغلط على النظلام السلوري إلطاق 
رساحله وإعلادة ترتيلب الوضلع األمنلي 

يف املنطقلة، تخوفًلا ملن أي رد فعلل قد 
يتسلبب يف زعزعلة املنطقلة بأكملهلا.

"سفير حمص" مقر حل المشاكل
بعلد اعتقلال الصللوح بثاثلة أيلام عقد 
اجتلامع بلن شلخصيات املصالحلة التي 
مل يتلم اعتقالهلا، وغالبيتهلم ملن مدينة 
رفيلع  رويس  ضابلط  ملع  الرسلن، 
املسلتوى، حيلث اسلتمر االجتلامع مللدة 
أبلرز مخرجاتله  ثلاث سلاعات، كانلت 
مقابلل  الصللوح  منهلل  رساح  إطلاق 
"جيلش  بحلوزة  أثريلة  قطلع  تسلليم 
التوحيلد"، وتشلكيل مكتلب ارتبلاط يف 
ملع  مبلارش  باتصلال  يتمتلع  املنطقلة 
أي  حلل  على  يعملل  حميميلم،  قاعلدة 
مشلكلة يف املنطقلة بوسلاطة روسلية.

حلرت  شلخصية  ملن  املقربلن  أحلد 

اسلمه(  ذكلر  علدم  )طللب  االجتلامع 
قلال لعنلب بللدي إن القلوات الروسلية 
كانلت على عللم مسلبق بعمليلة اعتقال 
الصللوح، والتلي كانلت إحلدى حلقاتهلا 
الروسلية  القلوات  وعلدت  إذ  مفقلودة، 
تأكيدهلا  رغلم  القيلادي،  علن  باإلفلراج 
علدم معرفلة الجهلة الخاطفلة، وقدملت 
تحصلل  قلد  مشلكلة  أي  بحلل  الوعلود 
باملسلتقبل علن طريلق مكتلب االرتبلاط 

اللذي تلم تشلكيله.
تلم  آذار،  30 ملن  السلبت،  يلوم  مسلاء 
اإلفلراج عن الصللوح، بعد تسلليم القطع 
بحوزتله، بحسلب  كانلت  التلي  األثريلة 
املصلدر، األملر اللذي أثلار شلكوكًا يف 
املنطقلة أن هنلاك تواطلؤًا بلن الصلوح 
روسلية،  بوسلاطة  الخاطفلة  والجهلة 
مدينلة  ملن  األثريلة  القطلع  إلخلراج 

مثنهلا،  وتقاسلم  بيعهلا  ليتلم  تلبيسلة 
وجلود  أخلرى  مصلادر  رجحلت  بينلام 
يلد لل "حلزب اللله" اللبنلاين يف ترتيب 

"الصفقلة".
ملن  مقلرب  شلخص  أحملد"،  "أبلو 
منهلل الصللوح، قلال لعنلب بللدي، "ال 
يخفلى عى أحلد عاقلة الصللوح بتجار 
املخلدرات اللبنانيلن، وعملله معهلم من 
يف  ومرورهلم  عملهلم  تسلهيل  خلال 

الشلاميل". حملص  ريلف  منطقلة 
وال يسلتبعد الشلخص املقرب من الصلوح 
قيلام األخلري بلل "متثيليلة" ليسلتطيع 

إخلراج القطلع األثريلة، وبيعها.

تنقيب منذ عام 2017
خال مثلاين سلنوات من سليطرة قوات 
املعارضلة على ريلف حملص الشلاميل 
والسلكان  العسلكرية  الفصائلل  عمللت 
يف التنقيلب علن القطلع األثريلة، حيلث 
األثريلة  باملواقلع  املنطقلة غنيلة  تعتلر 
التلي تعلود إىل العهلد الروملاين، وكان 
"جيلش التوحيلد" ملن أبلرز األطلراف 
التلي قاملت بأعلامل التنقيلب واملتاجلرة 
تقدميله  علن  فضلًا  األثريلة،  بالقطلع 

الحاميلة لتجلار اآلثلار.
حملص  ريلف  يف  متقاطعلة  مصلادر 
الشلاميل أوضحلت لعنب بلدي أن سلبب 
اعتقلال الصللوح حيازتله لقطلع أثريلة، 
اسلتخرجها ملن قلعلة تلبيسلة األثريلة، 
دوالر  مايلن  بأربعلة  قيمتهلا  تقلدر 
العهلد  إىل  تاريخيًلا  وتعلود  أمريلي 

الروملاين.
"أبلو متلام"، من سلكان مدينة الرسلن 
الشلامل  إىل  تهجريهلم  تلم  الذيلن 
"عملل  بللدي،  لعنلب  قلال  السلوري، 
قطعلة  أي  رشاء  على  التوحيلد  جيلش 

أثريلة ملن سلكان املنطقلة بشلكل عام، 
وكنلت شلاهًدا على صفقلة بيلع لوحلة 
فسيفسلائية تلم العثلور عليهلا يف تللة 
مدينلة الرسلن وبيعلت بلل 50 مليلون 
للرية سلورية يف منتصلف علام 2017، 
وكان منهلل الصللوح وصاحلب اللوحلة 

الصفقلة". طلريف 
علرايب  ملن  واحلًدا  الصللوح  ويعتلر 
االتفاقيلة التلي متت ملع الجانب الرويس 
يقلوده  اللذي  الغلد"،  "تيلار  بوسلاطة 

.2018 أيلار  الجربلا، يف  أحملد 
يف  الصللوح  أعللن  التوقيلع،  وعقلب 
تسلجيل مصور عر صفحتله عى موقع 
التواصلل االجتامعلي "فيلس بلوك"، أنه 
"ليلس  أنله  معتلرًا  املنطقلة،  يف  بلاٍق 
بضامنلة أحلد وإمنا اللله فقط والسلاح 

اللذي منلكله".
التوحيلد"  "جيلش  فصيلل  قائلد  وكان 
السلابق مملن رفضلوا خلروج املقاتللن 
إدللب وأريلاف  واملدنيلن إىل محافظلة 
حللب، ودعلا للبقلاء يف املنطقلة، على 
الضامنلات  توفلر  علدم  ملن  الرغلم 
املطلوبلة، التلي تسلببت بعرقللة االتفاق 

أكلر ملن ملرة.
السليطرة  أعلنلت  األسلد  قلوات  وكانلت 
الشلاميل  الكامللة على ريفلي حملص 
أيلار  ملن   16 يف  الجنلويب،  وحلامة 
امللايض، بعلد خلروج آخلر دفعلة ملن 
مبوجلب  إدللب،  إىل  املنطقلة  مقاتليل 

روسليا. فرضتله  تسلوية  اتفلاق 
علن  تحدثلت  السليطرة  إعلان  وعقلب 
العثلور عى قطلع أثريلة "مرسوقة" يف 
ملزارع مدينلة الرسلن، وقاللت صحيفة 
"ترشيلن" الحكومية، يف أيللول 2018، 
إن القطلع التلي يتم العثور عليها "تسللم 

أصلواًل إىل دائلرة آثلار حمص".

عنب بلدي - خاص

وفرضلت وزارة الخزانلة األمريكية، 22 
 14 على  عقوبلات  امللايض،  آذار  ملن 
فلرًدا و17 كيانًلا على عاقلة مبنظملة 
األبحلاث واالبتلكار الدفاعلي اإليرانيلة 
مكتلب  قلال  ملا  بحسلب   ،)SPND(
مراقبلة األصول األجنبيلة التابع للخزانة 

األمريكيلة.
إيلران قلررت باملقابلل االلتفلاف على 
تللك العقوبلات وأعلنلت ملراًرا الهلرب 
منهلا منلذ دخلول الحزملة األوىل حيز 
التنفيلذ، ويف ترشيلن األول ملن العلام 
امللايض، قلال الرئيلس اإليراين، حسلن 
روحلاين، "أعللن أننلا سلنلتف بفخلر 
عى عقوباتكلم غري املرشوعلة والظاملة 

الدولية". القوانلن  ألنهلا تخاللف 

الحزم األولى من العقوبات
شلملت حزملة العقوبلات األوىل التلي 
أعلنلت عنها واشلنطن، يف آب من العام 
امللايض، حظلرًا عى مشلريات طهران 
ملن اللدوالر األمريلي وتجلارة الذهب 
واملعادن النفيسلة، وجميع تعاماتها يف 
الفحلم واملعلادن والرمجيلات املرتبطة 

بالصناعلات، ومبوجلب تللك العقوبات 
منلع رئيلس الواليلات املتحلدة، دونالد 
تراملب، اللدول واللرشكات املتعاملة مع 
إيران ملن رشاء النفلط اإليلراين مهدًدا 

إياها بفلرض عقوبلات ماليلة عليها.
بعلد  هلذه  العقوبلات  سلسللة  بلدأت 
ملن  رسلميًا  انسلحابه  تراملب  إعلان 
أيلار  يف  اإليلراين،  النلووي  االتفلاق 
2018، متوعلًدا إيلران بعقوبلات على 

مسلتوى". "أعلى 
العقوبلات  ملن  الثانيلة  الحزملة  ويف 
األمريكيلة  املتحلدة  الواليلات  أعلنلت 
بإيلران  صللة  على  اسلم   700 إدراج 
السلوداء،  األمريكيلة  القامئلة  ضملن 
واسلتهدفت قطاعلات الشلحن والطاقة 
واملاليلة اإليرانيلة، وفق ما ذكلرت وكالة 

األمريكيلة. بلرس"  "أسوشليتيد 

عقوبات بالجملة على كيانات 
وأفراد إيرانيين

ملن  األخريتلان  الدفعتلان  شلملت 
كيانًلا   51 نحلو  األمريكيلة  العقوبلات 
وفلرًدا على عاقلات وأنشلطة مختلفة 

بإيلران.
الدفعلة األوىل التلي فرضتها واشلنطن 

طاللت 14 فلرًدا و17 كيانًلا عى عاقة 
الدفاعلي  األبحلاث واالبتلكار  مبنظملة 

.)SPND( اإليرانيلة 
وقاللت وزارة الخزانلة األمريكيلة، علر 
موقعهلا، يف 22 ملن آذار، إن كيانلات 
الدفلاع اإليرانيلة وأفرادهلا لعبلوا دوًرا 
النوويلة  األسللحة  جهلود  يف  رئيسليًا 
التي بذلهلا النظام اإليلراين، وأوضحت 
أن هلذا اإلجلراء يسلتهدف املجموعلات 
الفرعيلة الحالية لل "SPND" وأنصارها 
واملسلؤولن  األماميلة  واللرشكات 

املرتبطلن بهلا.
شلملتها  التلي  الكيانلات  بلن  وملن 
العقوبلات، مجموعة "شلهيد كرميي"، 
التلي تعملل على مشلاريع الصواريخ 
 ،"SPND" بلل  املرتبطلة  واملتفجلرات 
وأربعلة أفلراد مرتبطن بهلا، إىل جانب 
رئيلس  محملد رضلا مهديبلور، وهلو 
املجموعلة، وجلال إمامي غلرة حجلو، 

الباحلث يف أنظملة األسللحة فيهلا.
وقلال وزير الخزانة، سلتيفن منوشلن، 
"تتخلذ الحكوملة األمريكيلة إجلراءات 
على  الفاعللة  الجهلات  ضلد  حاسلمة 
جميلع املسلتويات فيام يتعللق مبنظمة 
األبحلاث واالبتلكار الدفاعلي اإليرانيلة 

)SPND(، التلي دعملت قطلاع الدفلاع 
يف النظلام اإليلراين".

وأضلاف، "سلتواصل الواليلات املتحدة 
مامرسلة أقىص قلدر ملن الضغط عى 
باسلتخدام  وذللك  اإليلراين،  النظلام 
جميلع األدوات االقتصاديلة ملنلع إيلران 
ملن تطوير أسللحة الدملار الشلامل".

اللذي  الوقلت  يف  جلاءت  العقوبلات 
تصملم فيه إيلران عى مواصللة تعزيز 
الضغلوط  رغلم  الدفاعيلة  قدراتهلا 
املتزايلدة عليهلا ملن الواليلات املتحلدة 
وحلفائهلا للحد ملن براملج الصواريخ 

بهلا. الخاصلة  الباليسلتية 
ويف الدفعلة الثانيلة شلملت العقوبلات 
25 كيانًلا وفلرًدا على عاقلة بإيلران، 

وفلق تقريلر للخزانلة األمريكيلة.
املتحلدة  الواليلات  إن  التقريلر  وقلال 
عطلت نشلاط شلبكة عمل كبلرية قالت 
واشلنطن إن إيلران اتخذتهلا كواجهلة 
الحقيقيلة  مهمتهلا  خلفهلا  تخفلي 
املتمثللة بتمويلل وزارة الدفلاع اإليرانية 
مبئلات  اإليلراين  الثلوري  والحلرس 

واليلورو. اللدوالرات  ملن  املايلن 
بنلوكًا  األمريكيلة  العقوبلات  وتشلمل 
ومؤسسلات ماليلة أخرى كبنلك أنصار 

أطللس  ورشكلة  للرصافلة  وأطللس 
اإليرانيلة.

وأشلار مكتلب مراقبة األصلول األجنبية 
التابع للوزارة الخزانلة األمريكية إىل أن 
الرشكات التلي فرضت عليهلا العقوبات 
كانلت قلد حولت أكلر من مليلار دوالر 
ويلورو إىل الحلرس الثلوري اإليلراين 
املسللحة  والقلوات  الدفلاع  ووزارة 
اإليرانيلة، باإلضافلة إىل رشاء مركبلات 
لصاللح  اللدوالرات  مايلن  بقيملة 
وزارة الدفلاع وإسلناد القوات املسللحة 

.)MODAFL(
الخزانلة علن وجلود  تقريلر  وتحلدث 
شلبكة واسلعة النطلاق تهلدف إيلران 
ملن خالهلا إىل التهرب ملن العقوبات 

األمريكيلة.
وال يبلدو أن واشلنطن سلتقف عند حد 
العقوبلات التلي قررتها عى إيلران منذ 
انسلحابها من االتفاق النلووي اإليراين، 
بلل سلتتجه إىل متكن برناملج حصار 
ترصيحلات  بحسلب  إيلران،  أنشلطة 
وهلو  أمريكيلن،  ملسلؤولن  متكلررة 
ملا يعنلي انقابًلا تاًملا على طبيعلة 
العاقلة بلن الجانبن يف عهلد الرئيس 

األمريلي السلابق، بلاراك أوباما.

واشنطن تضيق الخناق على إيران بالعقوبات

آثار ريف حمص إلى الواجهة بعد اعتقال منهل الصلوح

سد الرستن في ريف حمص - 26 تموز 2018 )عنب بلدي(

لم يمض عام كامل على "تسليم" ريف حمص الشمالي، حتى أقدمت قوات األسد على اعتقال عراب اتفاق المصالحة ورجل القوات الروسية 
األبرز قائد ما يسمى "جيش التوحيد"، منهل الصلوح، من معقله في مدينة تلبيسة على أوتوستراد حمص- حماة.

باتت الواليات المتحدة األمريكية أكثر إصراًرا على تضييق الخناق على إيران في المنطقة وإحاطتها بالمزيد من القيود للحد
من أنشطتها التجارية.

آخر العقوبات التي فرضتها واشنطن على إيران، كانت في 26 من آذار الحالي، وشملت العقوبات نحو 25 مؤسسة وأفراد على اختالف 
مقراتها في إيران وتركيا واإلمارات العربية المتحدة، وكانت تتمة لسلسة عقوبات سابقة.
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عنب بلدي - خاص

رغم أن تنظيم "الدولة" مل يعلق عى 
هزميته األخرية يف بلدة الباغوز رشقي 

محافظة دير الزور، واكتفى بالتلميح إىل 
انحسار نفوذه يف املنطقة، إال أن قوات 
"قسد" خرجت بجملة من اإلحصائيات 
واألرقام عن الهزائم التي طالت التنظيم 

يف آخر معاقله.

خسائر بشرية بين المدنيين 
والعسكريين

يف 23 من آذار الحايل، أعلن املسؤول 
اإلعامي يف “قسد”، مصطفى بايل، 

عر “توير” أن القوات الكردية سيطرت 
بالكامل عى منطقة الباغوز آخر معاقل 

تنظيم “الدولة” رشقي الفرات، يف عملية 
أطلق عليها اسم "عاصفة الجزيرة".

وعقب إعان "النرص"، قال قائد “قوات 
سوريا الدميوقراطية”، مظلوم عبدي، إن 

هزمية التنظيم كانت باهظة الثمن، إذ قتل 
خالها 11 ألف مقاتل من “قسد” وأصيب 

أكر من 21 ألًفا بإصابات مختلفة.
بينام مل يعلن التنظيم، الذي يتكتم عى 

خر هزميته، عن عدد عنارصه الذين 
قتلوا خال املعارك األخرية، وكذلك مل 

تعلن الجهات التي كانت تحاربه عن عدد 
املقاتلن الذين استهدفتهم.

وبالنسبة للمدنين، واجهت "قسد" 
وقوات "التحالف الدويل" اتهامات 

مبقتل مئات املدنين، جراء الربات 
الجوية والصاروخية التي استهدفت 

مناطق التنظيم خال العمليات العسكرية 
األخرية.

وانترشت صور عى مواقع التواصل 
االجتامعي لعرشات الجثث املتفحمة يف 
مخيم الباغوز رشقي دير الزور، وسط 

إعانات من “قسد” عن التقدم داخل 
املنطقة بتغطية جوية من التحالف.

ويف حن مل يُعلن عن عدد القتى املدنين 
يف الباغوز، أقر "التحالف الدويل"، 

يف 29 من آذار الحايل، مبسؤوليته عن 
مقتل 1257 مدنيًا يف أكر من 34 ألف 

غارة شنها ضد مواقع تنظيم “الدولة 
اإلسامية” يف العراق وسوريا خال ما 

يزيد عى أربعة أعوام من بدء عملياته يف 
البلدين.

لكن موقع "AIRWARS" املراقب 
لعمليات التحالف، قال يف آخر إحصائياته 
إن ما ال يقل عن 12  ألف مدين قتلوا عى 
يد التحالف، بينهم ما يزيد عى ألفي طفل 

وحوايل 1300 امرأة.
وكانت الشبكة السورية لحقوق اإلنسان 
نرشت يف تقرير لها، صدر يف 20 من 
آذار، أنها وثقت ما يزيد عى ثاثة آالف 
قتيل نتيجة هجامت التحالف يف سوريا 

وحدها.
بينام ينفي التحالف ذلك، مشريًا إىل أن 

تنظيم "الدولة اإلسامية" هو املسؤول عن 
هذا العدد من الضحايا بن املدنين.

نزوح ودمار في البنى التحتية
باإلضافة إىل وقوع ضحايا بن املدنين 

يف الباغوز، تحدثت تقارير حقوقية 
عن أزمة نزوح طالت سكان البلدة، حن 

أودت بهم العمليات العسكرية إىل مخيم 
الهول رشقي الحسكة، الذي يعاين سوًءا 
يف األوضاع املعيشية ونقًصا يف الخيام 
واملساعدات الغذائية والطبية داخله، مع 

اكتظاظه الشديد بالنازحن.
إذ أشارت "لجنة اإلنقاذ الدولية"، يف 

بيان لها بتاريخ 16 من آذار الحايل، إىل 
أن عدد النازحن يف مخيم الهول وصل 
إىل 69 ألف نازح، معظمهم من األطفال 

والنساء.
وأضافت أن 122 شخًصا، معظمهم من 

األطفال والرضع، لقوا حتفهم خال 
الرحلة إىل املخيم منذ شهر كانون 

األول املايض، نتيجة سوء التغذية الحاد 
وااللتهابات الرئوية والجفاف واإلسهال.

وعن األرضار املادية التي ألحقتها 
العمليات العسكرية يف الباغوز، نرشت 

رشكة “Airbus Intelligence” الخاصة 
بأنظمة مراقبة األرض والدفاع صور أقامر 

صناعية للمنطقة، أظهرت حجم الدمار 
فيها جراء العمليات العسكرية والقصف 

الجوي.
وأظهرت الصور التي نرشت عى موقع 

الرشكة، السبت 30 من آذار، تفاصيل 
البلدة بشكل واضح، والدمار الكبري 

الذي خلفته املعارك بن “قوات سوريا 
الدميقراطية” )قسد( املدعومة من 

"التحالف الدويل" وتنظيم “الدولة 
اإلسامية”.

عمليات أمنية للتنظيم ال تزال مستمرة
رغم إعان هزميته بشكل كامل، ال يزال 

تنظيم “الدولة اإلسامية” يعلن عن 
هجامت ينفذها ضد "قسد" بريف دير 
الزور، وصلت إىل خمس هجامت خال 

يومن.
وقالت وكالة “أعللامق” التابعة للتنظيم، 
الجمعللة 29 من آذار، إن “مفرزة أمنية” 

متكنت من قتل خمسللة وإصابة ثاثة 
آخرين من عنارص “قسللد”، عر تفجري 

عبوة ناسللفة بآلية رباعية الدفع قرب 
جللرس امليادين مبنطقة ذيبان بريف دير 

الزور.
وأضافللت الوكالة أن عنارص التنظيم 

متكنللوا يف ذلك التاريخ من قتل عنرص 
من “قسللد” بكمن عى طريق ذيبان- 

الطيانيللة بريف دير الزور الرشقي.
كللام أعلن التنظيم يف 28 من آذار، 

عن مقتل خمسللة عنارص من “قسد”، 
بثللاث عمليات متفرقة يف ريف دير 

الللزور، توزعت بن طريق حقل كونيكو، 
وبالقللرب من حقل الجفرة النفطي، 

والثالثللة عى طريق ذيبان- الحوايج، 
“أعامق”. بحسب 

ومل تعلق “قسللد” عى عمليات التنظيم 
الساعة. املنطقة حتى  يف 

“الدولة”  تنظيم  وتعطي هجامت 
الحاليللة مؤرًشا عى وجود خايا له يف 
املنطقة الرشقية من سللوريا، والتي من 

شللأنها أن تخلط أوراق املنطقة أمنيًا 
وعسكريًا دون الوصول إىل االستقرار 

فوري. بشكل  واشنطن تضيق الخناق على إيران بالعقوبات

آثار ريف حمص إلى الواجهة بعد اعتقال منهل الصلوح

منذ اإلعالن عن سيطرة "قوات سوريا الديمقراطية" )قسد( على آخر معاقل تنظيم "الدولة اإلسالمية" في سوريا، رصدت تقارير عدة األضرار 
البشرية والمادية التي أسفرت عنها العمليات العسكرية األخيرة، المدعومة بطيران "التحالف الدولي"، بقيادة الواليات المتحدة

عنب بلدي - أحمد جمال

تزايلدت جرائلم القتلل والسلطو املسللح 
األسلابيع  خلال  إدللب  محافظلة  يف 
املاضيلة، وكان مجملهلا بهلدف الرسقة، 
ضملن حاللة ملن الفلتلان األمنلي الذي 

يهلدد حيلاة السلكان.
مواطنلن  األخلرية  الجرائلم  طاللت 
ونازحلن يف إدللب، وكان أبرزهلا مقتل 
فتلاة نازحلة وشلقيقها يف مخيم رشقي 
املحافظلة، بعلد وصلول مبلغ ملادي من 

لعائلتهلا. مترعلن 
األمنيلة  الفلوىض  حاللة  تزايلد  وملع 
وازديلاد الضحايلا، تقف األجهلزة األمنية 
عاجزة علن وضع حلد لهلذه العصابات.

أبرز الجرائم في آذار 2019
وثقلت عنب بللدي عدًدا ملن جرائم القتل 
خلال شلهر آذار الحلايل يف محافظلة 
إدللب، كان أبرزهلا مقتلل الشلابة عبلري 
وشلقيقها أحملد يف مخيم "حللب لبيه" 

آذار،  28 ملن  الخميلس  إدللب،  شلاميل 
بعلد أن تعرضلا للقتلل طعًنلا بالسلكن 

على يلد أربعة أشلخاص.
ومتلت عمليلة القتلل بهدف الرسقلة، إثر 
وصول مبلغ ملايل دعاًم لعبلري وعائلتها 
املنحلدرة ملن ريف حملص الرشقي، بعد 
انتشلار تسلجيل مصور يوضلح حالتهم 

املخيم. املادية املرديلة يف 
بللدة  اقتحلم “لّصلان” منلزاًل يف  كلام 
مرديلخ رشقلي إدللب، يف 29 ملن آذار، 
صلاة  يف  الرجلال  وجلود  مسلتغلن 
الجمعلة، ليقوملوا برسقلة قطعتلن من 
الذهب، بحسلب شلبكة “كفرنبلل نيوز".

وقتلل شلاب عرشينلي داخلل منزله يف 
منطقلة حلي الجامعة يف إدللب، يف 28 
ملن آذار، بعلدة رصاصلات يف جسلده 
على يلد مجهوللن، إضافلة إىل مقتلل 
طفلل إثلر إطلاق الرصلاص عليله ملن 
يف  ذاتله،  اليلوم  يف  مجهوللن  قبلل 
منطقلة بابسلقا قلرب معر بلاب الهوى 

شلاميل إدللب.

وعلر على رجلل سلبعيني، يف نفلس 
اليلوم، مقتلواًل بنحلو 20 طعنة سلكن، 
يف بللدة البلارة بجبلل الزاويلة بريلف 
إدلب، وتشلري املعلوملات األوليلة إىل أن 

هلدف القتلل كان بداعلي الرسقلة.
وخلال األسلبوع امللايض، قتلل تاجلر 
مدينلة  يف  السليارات  زينلة  يف  يعملل 
رسملدا شلاميل إدللب، عى يد شلاب إثر 

خلاف نشلب بينهلام.
وسلبق ذللك العثور على جثتي شلابن 
بلن  األول  بالرصلاص،  رميًلا  مقتوللن 
كفرباسلن جنلويب املحافظلة، والجثلة 
الثانيلة بالقلرب ملن مدينة أريحلا غربًا.

تحركات أمنية
ملن جهتله أعللن الجهلاز األمنلي التابع 
للل “حكومة اإلنقلاذ” التي تسليطر عى 
إدللب وريفهلا، يف 29 ملن آذار، إيقلاف 
أربعلة مشلتبه بهلم بجرمية قتلل طالت 
فتلاة وشلقيقها، مبخيلم "حللب لبيله" 
شلاميل إدللب، قائلًا إنله “حصلل عى 

بعلض األدلة والراهلن التي قد توصل إىل 
الجناة، وال تزال التحقيقات جارية لكشلف 

مابسلات الجرميلة”، بحسلب تعبريه.
لكلن بقية الجرائلم ما زالت مسلجلة ضد 
مجهوللن، يف ظلل تزايد حاالت السلطو 
املسللح وعمليلات القتلل والرسقلة، ملع 
والتحقيقات  األمنيلة  املاحقات  اسلتمرار 
جميلع  يف  املخافلر  تخوضهلا  التلي 

 . طق ملنا ا
العاقلات  مسلؤول  قلال  ملا  وبحسلب 
اإلعاميلة يف حكوملة "اإلنقلاذ"، ملهلم 
األحملد، فلإن وزارة الداخليلة التابعلة لل 
"الحكوملة" تعملل على القبلض على 
يف  الجرائلم  علن  املسلؤولن  الجنلاة 
املحافظلة وتقدميهلم للقضلاء املختلص.

وسلبق أن أقرت وزارة العلدل يف حكومة 
“اإلنقلاذ”، يف 29 ملن ترشيلن الثلاين 
امللايض، عقوبلة اإلعلدام بحلق املدانلن 
بجرائلم الخطلف والسللب يف محافظلة 
إدللب، للحلد ملن انتشلار تللك الجرائم، 
علر بيلان قاللت فيله إن "كل ملن يثبت 

عليله االشلراك أو اإلعانلة أو الرصلد مع 
عصابلة تقلوم على الخطف أو السلطو 
املسللح، فسلتطبق بحقله عقوبلة القتلل 

أيًلا كان مدنيًلا أو عسلكريًا".
جرائلم  انتشلار  بعلد  القلرار  وجلاء 
اآلونلة  يف  املسللح  والسلطو  الخطلف 
بغيلة  الجرائلم  تللك  وازديلاد  األخلرية، 
الحصلول على فديلات ماليلة، وكذللك 
السلطو املسللح على األملوال واملسلمى 
البيلان. بحسلب وصلف  “االحتطلاب”، 

لكلن ناشلطن ومسلؤولن يف املجالس 
املحليلة قابلتهلم عنلب بللدي يف مللف 
الثلاين  ترشيلن  يف  نرشتله  موسلع 
امللايض، تحت عنلوان "مجرملون خلف 
اللثلام.. قتللة ملن دون ماملح" علزوا 
الظاهلرة إىل انتشلار املقاتللن امللثملن 
وخاصلة ملن فصيلل "تحريلر الشلام" 
اللذي تتهلم "حكوملة اإلنقلاذ" بكونهلا 

ذراًعلا سياسلية لله.
اللذي تتهلم "حكوملة اإلنقلاذ" بكونهلا 

له. سياسلية  ذراًعلا 

جرائم قتل وسرقة تتزايد في إدلب

أضرار على السكان وفي المكان

تنظيم "الدولة" ُهزم

)AP( 2019 نازحون من الباغوز - 14 آذار
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تقارير المراسلين

عناصر من قوات األسد في تل السلطان بريف درعا - آذار 2015 )دمشق اآلن(

دمشق - ماري العمر

يضطلر العامللون يف خلط النقلل ملن 
العاصملة السلورية دمشلق إىل غوطتها 
اللذي  بامللازوت  لاسلتعانة  الرشقيلة 
علدم  بسلبب  األسلوق،  يف  حلرًا  يبلاع 
توفلر نظلام البطاقلة الذكيلة يف جميلع 
وتقنلن  املنطقلة  يف  العاملة  املحطلات 

للباصلات. املخصصلة  الكميلة 

ارتفاع تعرفة الركوب بسبب 
المحروقات

يتحلدث سلائقون قابلتهلم عنلب بللدي 
علن أزملة سلببها املحروقات ملن ارتفاع 
السلعر أو تحديد الكميلة، وطول الطريق 
الواصلل ملن الغوطلة إىل دمشلق، إذ إن 
املحروقات تباع يف "السلوق السلوداء"، 
بسلعر أكلر مام هلو عليله يف املحطات 
حلددت  أن  بعلد  للحكوملة،  التابعلة 
األخلرية الكميلة املخصصلة للباصات بل 

20 ليلرًا.
أحملد )35 عاًملا(، أحلد العامللن على 
إىل  دمشلق  ملن  الباصلات  خطلوط 
الغوطلة، قلال لعنلب بللدي إن "البطاقة 

الذكيلة ال تتيح لسلائق الباص سلوى 20 
ليلرًا ملن امللازوت يف اليلوم، ما سلبب 
يف  سلواء  املواصلات  يف  كبلرية  أزملة 

أو يف دمشلق". الغوطلة 
حكوملة  تحديلد  ملن  الرغلم  وعلى 
إىل  النقلل ملن دمشلق  لسلعر  النظلام 
ريفهلا الرشقلي وبالعكس بلل 100 لرية 
سلورية، إال أن السلائقن رفعوا من تلقاء 
أنفسلهم سلعر تعرفة الركلوب إىل 150 

للرية سلورية.
فلإن  بللدي  عنلب  رصلدت  ملا  ووفلق 
تكلفلة النقل ملن بلدة حموريلة إىل باب 
هلي  للبلاص،  األخلري  املوقلف  رشقلي، 
150 للرية سلورية وهي مقبوللة إىل حد 
ملا، ولكن يف حلال كانت محطلات النقل 
يف عملق الغوطلة الرشقيلة فهنلا يكون 
السلعر مرتفًعلا علن هلذه القيملة، وهو 
ما يسلبب مشلاكل بن السلائق والركاب.

وتبللغ تكلفلة النقلل الخلاص ملن وإىل 
للرية  و2000   1200 بلن  ملا  دمشلق 
اللذي  الطريلق  طلول  بسلبب  سلورية، 
يبلدأ ملن بلاب رشقلي ملروًرا بالكباس 
واملليحلة ثلم إىل الغوطلة الرشقيلة عى 
اعتبلار طريلق الغوطلة الرئيلي اللذي 

ميلر بعلن ترملا غلري مفعل.
حاليًلا  اللدوالر  رصف  سلعر  ويلراوح 
بلن 530 و550 للرية سلورية لللدوالر 

الواحلد.

باصات قليلة وطرق طويلة.. أزمة 
أخرى

يسلبب طلول الطريلق مشلكلة إضافيلة 
التلي  الباصلات  علدد  قللة  جانلب  إىل 
تعملل على الخلط بلن ملدن وبللدات 
القطلاع األوسلط ملن الغوطلة الرشقية.

ووعلدت الحكوملة يف أكر من مناسلبة 
بفتلح الطريلق الرئيلي الواصلل بلن 
دمشلق والغوطة رشق العاصملة، والذي 
ملن  الرشقيلة  الغوطلة  وسلط  يصلل 
بللدة حموريلة وصلواًل إىل ملدن سلقبا 
وكفربطنلا وعلن ترملا وأسلواق الخلري 
بعلد قطلع املتحللق الجنلويب ملن جهة 
الدباغلات علر مدخلل بلرج الثاملن من 

الزبلطلاين. منطقلة  يف  آذار 
لكن الطريق ال يزال مغلًقا إىل اليوم.

كلام أن عدد الباصلات العامللة عى خط 
النقلل غلري كاٍف، ملا يسلبب حاللة ملن 
العاملة، وفلق  املواقلف  االزدحلام على 

ملا ذكلرت ريلم، وهلي طالبلة جامعيلة 
يف العاصمة دمشلق تسلكن يف الغوطة 

. لرشقية ا
ملن  الخلروج  تحلاول  أنهلا  وأضافلت 
منزلهلا قبلل الدوام بسلاعتن لتسلتطيع 
الوصلول يف الوقلت املحدد، مشلريًة إىل 
أنهلا تحتلاج يف اليوم الواحلد 300 لرية 

سلورية فقلط للمواصلات.
وذكلرت هويلدا، وهي مدرّسلة تقطن يف 
مدينلة كفربطنلا، أنها تسلتخدم يف كثري 
للتوجله  األجلرة  األحيلان سليارات  ملن 

إىل دوامهلا بسلبب نلدرة الباصلات عى 
الخطلوط، وازدحلام العاصملة أساًسلا، 

لتوفلر الوقلت عى نفسلها.
ملن  واحلدة  النقلل  معضللة  وتعتلر 
يعيشلها  التلي  اليوميلة  الصعوبلات 
منلذ  الرشقيلة  الغوطلة  يف  القاطنلون 
سليطرة قوات األسلد عليها، قبلل عام من 
اليلوم، رغم الوعلود بإعادة تأهيلل البنية 
التحتيلة التلي خلرست املنطقلة معظمها 
خلال معلارك دارت فيها عى مدار سلت 

سلنوات.

عراقيل في طريق المواصالت 
من الغوطة إلى دمشق

عنب بلدي - درعا 

وملن بن التشلكيات "الفرقة السلابعة"، 
التلي اسلتولت على 20 منلزاًل يف البلدة، 
ورفض الضبلاط فيها إعادتهلا إىل األهايل 

بعلد قدومهم ملن مناطلق النزوح.

"الفرقة الرابعة" تريد المنازل
بعلد انتهلاء نفلوذ تنظيلم "الدوللة" من 
حلوض الريملوك، شلهدت املنطقلة عودة 
والتلي  ومنازلهلم،  قراهلم  إىل  األهلايل 
ُدملر القسلم األكلر منهلا جلراء القصف 

والجلوي. الصاروخلي 
بللدة كويلا الواقعلة على ضفلاف وادي 
درعلا(  غلريب  كيلوملرًا   40( الريملوك 

كانلت ضملن املناطلق التي شلهدت عودة 
املدنيلن، لكنهلا اختلفلت عن باقلي قرى 
وبلدات الحلوض باإلجلراءات التي اتخذها 
ضبلاط يف قوات األسلد فيها، من اسلتياء 

على املنلازل والتشلديد األمنلي عليها.
وبحسلب ملا قلال أحلد الشلبان العائدين 
إىل البللدة )طلب عدم ذكر اسلمه ألسلباب 
أمنيلة( فلإن "الفرقة السلابعة" اسلتولت 
على علدد ملن املنلازل بشلكل مفاجلئ، 
منهلا مقلرات عسلكرية، رغلم  وجعللت 

معارضلة األهلايل لهلذا األمر.
وأضلاف الشلاب، "يف بلادئ األملر )يف 
األيلام األوىل لعودتنلا إىل املنطقلة( أمهلنا 
عنلارص الفرقلة السلابعة فرة ملن الزمن 
ريثلام يتلم تأملن املنطقلة ملن الخايلا 

النامئلة لتنظيلم داعلش وتفكيلك األلغام، 
لكلن مضلت الشلهور على التحريلر ومل 

املنلازل". الجنود  يخلِل 
وعلى إثلر ذللك توجله أصحلاب البيوت 
املسلتوىل عليها، بحسب الشلاب، إىل قائد 
حاجز "الفرقة السلابعة" وهلو برتبة عقيد، 
وطلبلوا منه إخلاء منازلهلم، إال أن الرد كان 
بالرفلض، متذرًعلا أنله بحاجلة إىل املنلازل 
لتأمن سلكن لعسلاكره الذين طردوا األهايل 

وطلبلوا منهلم عدم االقلراب ملن املنازل.

خدمات سيئة
ويلروي أبلو جهلاد )40 عاًملا(، وهو أحد 
أقلارب املسلتوىل على منازلهلم، معانلاة 
سلكان الحلوض خلال سلنوات التهجري 
ملن العيش يف املخيلامت العشلوائية غري 

املخّدمة.
ويقلول لعنلب بللدي، "بعلد عودتنلا إىل 
قرانلا يف الحلوض ملع صعوبلة الواقلع 
وانعلدام الخدمات من ملاء وكهرباء ودمار، 
مل تكتمل فرحتنا جراء عمليات االسلتياء من 
قبل قوات األسلد عى منازل األهلايل دون أي 

مقنع". سبب 
ويشلري "أبو جهاد" إىل أن قسلاًم من أهايل 
بلدة كويا املهجرين يسلكنون عنلد أقاربهم 
ويف القلرى املجلاورة عى أمل السلامح لهم 
بالعلودة ملنازلهم، إذ ال يلزال عنارص "الفرقة 

السلابعة" يرفضون إخاء املنازل.
وتعاين قلرى وبلدات حلوض الريموك يف 
الريلف الغلريب لدرعلا من ضعلف تأمن 
الخدملات العاملة وخاصلة الكهربلاء، إذ 
مل تصلل حتلى اليوم للقسلم الغلريب من 
الحلوض، ممثًا ببللدات الشلجرة ونافعة 
أرا  وبيلت  وكويلا  ذكلر  وعلن  وجمللة 

وعابدين. ومعريلة 
"أبو عملر" من بللدة الشلجرة )45 عاًما( 
يقلول لعنب بلدي إن مديريلة الكهرباء يف 
حكوملة النظلام السلوري مل تعملل عى 
إيصلال الكهربلاء رغلم وصلول التغذيلة 

للقلرى الرشقيلة ملن حلوض الريموك.
ويعتملد النلاس يف القسلم الغلريب ملن 
الحلوض على أللواح الطاقلة الشمسلية 
التي تؤّمن اإلنلارة املنزلية، ويتسلاءل "أبو 
عملر": هلل التقصلري بإيصلال الكهرباء 
ضعلف يف ميزانية الدوللة؟ أم هي عقوبة 
ألهلايل املنطقلة الذيلن عانلوا ملن الحرب 

وملن سلطوة تنظيلم "الدولة"؟

الروس.. وعود بال تنفيذ
توجله األهلايل املسلتوىل على بيوتهلم 
لللروس إلجبلار "الجيش السلوري" عى 
وعلوًدا  أعطلوا  لكنهلم  البيلوت،  إخلاء 
بالتدخلل وحل املوضلوع، دون نتيجة، ومل 
يقلم عنلارص "الفرقلة السلابعة" بإخاء 

املنازل.
ويقلول قيادي سلابق يف "جيلش الثورة" 
لعنلب بللدي )طلب علدم ذكر اسلمه(، إن 
"اللروس ضامنلون، مل يقدموا شليئًا )...( 
يجعلنلا نثلق بله، فهم عبلارة علن صامم 
الجنلوب  انلزالق  تهدئلة يحاوللون منلع 

مجلدًدا". للرصاع 
ويضيف القيلادي أن "الضامن الرويس مل 
يخلرج أي معتقلل، بل بالعكلس فبوجوده 
بينهلم  ملن  شلخص   500 اعتقلال  تلم 
نسلاء"، مشلريًا إىل أن "الغريلق يتعللق 
بقشلة، فاألهلايل املسلتوىل على بيوتهم 
ناشلدوا اللروس للتدخلل، لكلن ال جدوى 
ملن ذللك، فالفرقلة السلابعة مل تسلتجب 

للضاملن اللذي يلزور املناطلق وخاصلة 
املناطلق املحاذيلة للجوالن دون أي سللطة 

لهم". فعليلة 

أجهزة النظام دون وحدة قرار
مل تقتلرص شلكوى األهلايل على الروس 
فقلط، بلل لجلؤوا إىل قيلادة فلرع األملن 
العسلكري يف درعلا ممثللة بالعميد لؤي 
العليل لحلل مشلكلتهم بإقنلاع "الفرقلة 
السلابعة" إخلاء منازلهلم، رغلم الوعلود 
بحل القضيلة، لكن مل تتم أي بلوادر أو أي 

البيوت. بإخلاء  وعلود 
ويلرى القيلادي يف "جيش الثلورة" )أحد 
التشلكيات البلارزة يف الجنلوب سلابًقا( 
أنله وبعلد فشلل مسلاعي اللروس بحلل 
القضيلة، لجلأ األهلايل ملكتب رئيلس فرع 
األمن العسلكري، العميد للؤي العيل، لكن 
يزاللون  ال  "فالعسلاكر  أي جلدوى،  دون 
لهلم  نيلة  وال  البيلوت  على  يسليطرون 

باإلخلاء".
توجهلوا  األهلايل  أن  القيلادي  ويوضلح 
أيًضا إىل قيلادة "الفرقلة الرابعة" للتدخل 
والتوسلط لحلل القضيلة دون الوصلول 

لحلل يعيلد املهجريلن اىل منازلهلم.
ويقلول "أبلو علاء"، ملن بللدة كويلا، 
درعلا  بريلف  مهجلرًا  البقلاء  "فضللت 
الغلريب )...( بلدتنا ال كهربلاء وال خدمات 
وحاجلز الفرقلة السلابعة يسلتويل على 
بيلوت أقربلايئ ومعاملته سليئة مع أهايل 

البللدة".
ملن  بادنلا  تحلررت  "نعلم  ويضيلف، 
الدواعلش، لكن القبضة األمنيلة تنظر إلينا 
كحاضنلة شلعبية لداعش ملع العللم أننا 

الويات". منهلم  عانينلا 

"الفرقة السابعة" 
تستولي على منازل المدنيين في حوض اليرموك

مرت سبعة أشهر من سيطرة قوات األسد بشكل كامل على منطقة حوض اليرموك في ريف درعا الغربي، عادت فيها عدة عائالت إلى 
منازلها، بعد أن تهجرت بفعل العمليات العسكرية ضد تنظيم "الدولة اإلسالمية"، البعض منها تفاجأ باستيالء تشكيالت تتبع للنظام على عدد 

من البيوت، وخاصًة في بلدة كويا، التي شهدت معارك "عنيفة"، في آب من العام الماضي.

ميكرو عربين-زملكا إلى دمشق- كانون األول 2018 )المكتب التنفيذي عربين(
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بن سليطرة فصائلل املعارضة وسليطرة 
قلوات النظلام السلوري، توزعلت عرشات 
الجسلور يف منطقة سلهل الغلاب بريف 
حلامة، تللك املنطقلة التلي يعرهلا نهلر 
العلايص قبلل دخولله أرايض محافظلة 
بعلض  تلزال  ال  بينلام  مبلارشة،  إدللب 
الطرفلن  لسليطرة  خاضعلة  الجسلور 

مناصفلًة.

جسور بين يدي المعارضة.. أغلبها 
مدمرة

السلورية يف  املعارضلة  سلعت فصائلل 
منطقلة سلهل الغلاب إىل السليطرة عى 
ملن  متكنهلا  حيويلة  ومناطلق  قلرى 
األرض  على  عسلكرية  قلوة  اكتسلاب 
وتدعيلم وجودها يف املنطقة عى حسلاب 

تقلدم النظلام السلوري.
الفصائلل  استمسلكت  ذللك،  إطلار  يف 
تسليطر  التلي  االسلراتيجية  بالجسلور 
عليها يف سلهل الغلاب، وعددها خمسلة:

قلعلة  مدينتلي  يصلل  التوينلة:  جلرس 
سليطرة  تحلت  الواقعتلن  والتوينلة، 
املعارضلة، بالقلرى الخاضعلة لسليطرة 
النظام السلوري يف سلهل الغاب، كقريتي 
الخنلدق والحلرة، وميللك أهميلة كبلرية 
الذيلن  املنطقلة  للمزارعلن يف  بالنسلبة 
تقع أراضيهلم غريب القنلاة الرشقية لنهر 

العلايص.
حركلة  دملرت   2018 أيللول  ملن   5 يف 
الجلرس خشلية تقلدم  الشلام"  "أحلرار 
النظلام عره إىل قلعة املضيلق، ما أدى إىل 
خروجه علن الخدمة نهائيًلا، يف حن كان 
الجرس هدفًلا للنظام الذي اسلتهدفه مرارًا 

الحريب. بالطلريان 
جلرس  شلاميل  يقلع  الرشيعلة:  جلرس 
التوينلة على بعلد 2 كلم، ويعلد رشيان 
الحيلاة لقلرى الكريلم واألرشفيلة والرملة 
وقلر فضة قبلل سليطرة النظلام عليها، 
ولله أهمية كبلرية ملن الناحيلة الزراعية، 
لكن "حركلة أحرار الشلام" فجرته يف 31 
من أيللول 2018، ملا أدى إىل خروجه عن 

الخدمة.
وكانت قلوات النظلام متركلزت أمنيًا عى 
الجلرس قبلل أن تنسلحب منله بتاريلخ 2 

.2015 أيلار  من 
جلرس  شلاميل  يقلع  الحويلز:  جلرس 
الرشيعلة على بعلد 3 كلم، ويصلل قرية 
الحويز التابعلة للمعارضة بقرية الرصيف 

للنظام. التابعلة 
يف 7 ملن آذار الحلايل، اسلتهدفته قلوات 
النظلام بصواريلخ فيلل، ملا أدى لتدمريه 
تسللل  الخدملة، خشلية  علن  وخروجله 
عنلارص الفصائل باتجلاه القلرى الواقعة 
تحلت سليطرته، ليحلرم املزارعلون الذين 
تقلع أراضيهم غريب العلايص من متابعة 
زراعتهم واالسلتفادة من جنلي املحاصيل.

وتقلدر املسلاحة املزروعلة املتلررة من 
آالف  خمسلة  بنحلو  الجلرس  اسلتهداف 

دونلم.
جلرس بيلت اللراس: يقلع شلاميل جرس 
الحويلز على بعلد 3 كلم، ويصلل قلرى 
سليطرة  تحلت  الواقعلة  الغلاب  سلهل 
املعارضلة، مثلل قريلة جرس بيلت الراس 
الجيلد  بقريتلي  والحويجلة،  والحلواش 
ومتانعلة الغلاب الواقعتن تحت سليطرة 

. م لنظا ا
لله أهمية زراعيلة للمزارعلن يف املنطقة، 
إذ تقلع غلريب الجلرس أراض زراعية عى 

مسلاحة تزيد على خمسلة آالف دونم.
يف 31 ملن أيللول 2018، أقدملت "حركة 
ضملن  تدملريه،  على  الشلام"  أحلرار 
خطتهلا ملنلع النظلام ملن التقلدم علره 
وعلر جسلور عدة يف سلهل الغلاب، كام 
أن قلوات النظام اسلتهدفته سلابًقا إال أنها 

مل تتمكلن ملن تدملريه بالكامل.
جلرس القرقلور: يعتلر الجلرس الوحيلد 
على نهر العلايص اللذي ال يلزال صالًحا 
للعبلور يف مناطلق املعارضلة السلورية، 
يقع عنلد عتبة القرقلور البازلتيلة ويعتر 
اسلراتيجيًا كونله يربلط مناطلق جبلل 
األكلراد وريلف حلامة وإدللب ببعضهلا 

. لبعض ا

جسور استمسك بها النظام
السلوري على سلبعة  النظلام  يسليطر 
جسلور يف منطقلة سلهل الغلاب، حاول 
التمسلك بها ملا متلكه من أهميلة جغرافية 
بشلكل رئيلي، باإلضافلة إىل محاولتله 
قطلع الطريلق على فصائلل املعارضلة 
ومنعهلا ملن التسللل علر تلك الجسلور 
وهلذه  عليهلا،  يسليطر  التلي  للمناطلق 

هي: الجسلور 
جرس العشلارنة: يقلع الجلرس إىل الجهة 
الشلاملية ملن سلهل الغلاب، بلن بللدة 
العشلارنة ومدينة سللحب، كام يعد عقدة 
وصلل بلن مدينتلي السلقلبية ومصياف 

ملرورًا مبدينة سللحب.
جلرس حلورات عملوري: يعتلر ملن أهم 

الجسلور يف سلهل الغلاب كونله يصلل 
املنطقلة بالسلاحل السلوري، إذ يعد عقدة 
وجبلال  السلقلبية  مدينلة  بلن  وصلل 

الاذقيلة.
جلرس املهد: يقع غلريب مدينة السلقلبية، 
وتوجلد عليه أبرز الحواجلز األمنية التابعة 
للنظلام السلوري، إذ يتمركز عليله حاجز 
"النحلل" اللذي يسلتهدف مختللف قرى 

وشحشبو. الغاب  سلهل 
جرس ملرداش: يفصل بلن قريتي القاهرة 
وملرداش، وهلو صللة وصل بن القسلم 
سلهل  منطقلة  ملن  والغلريب  الرشقلي 
الغلاب، ويتمركز عليه أيًضلا حاجز لقوات 
املعارضلة  تسللل فصائلل  ملنلع  النظلام 

باتجلاه قلرى سلفح جبلال الاذقية.
جرس شلطحة: يقلع بن بللديت الرصيف 
كيلوملرات  وشلطحة، مبسلافة خمسلة 
شلاميل جلرس ملرداش، وتتمركلز عليله 

النظام. قلوات 
جرس التوتلة: يصل قرى التوتلة والداربلة 
والحاكلورة ببللدة جوريلن، ويوجلد عليه 

حاجلز لقوات النظلام منذ علام 2011.

جلرس البحصة: هلو آخلر الجسلور التي 
يسليطر عليهلا النظلام السلوري، حيلث 
يصلل منطقلة املشلاريع، التابعلة لبللدة 
الزيلارة الواقعلة تحت سليطرة املعارضة، 
بقريلة البحصلة الواقعلة تحلت سليطرة 
لقلوات  حاجلز  عليله  ويوجلد  النظلام، 

النظلام يعلرف باسلم "أبلو رحملون".

جسور يتقاسمها الطرفان
يف ظلل املعلارك التلي شلهدتها منطقة 
سلهل الغلاب خلال السلنوات املاضيلة 
اختلفلت القلوى املسليطرة عى جسلور 
سلهل الغلاب، لتلرز جسلور تقاسلمها 

النظلام واملعارضلة مناصفلة.
جرس الزيلارة: يقلع بالقرب ملن التنمية 
معسلكرًا  تعتلر  كانلت  التلي  الريفيلة 
سليطرة  قبلل  النظلام  لقلوات  كبلريًا 
فصائلل املعارضلة عليهلا يف صيف عام 

.2015
تسليطر على الجلرس ملن جهلة الرشق 
فصائلل املعارضة، بينام يسليطر النظام 

السلوري عى الجهلة الغربيلة منه.

جلرس الحاكلورة: كان الجلرس خاضًعلا 
لسليطرة الطرفلن قبلل أن يتلم تدمريه 
حلن   ،2016 نيسلان  يف  بالكاملل 
اسلتهدفه فصيل "جند األقلىص" بعربة 
علن  وخروجله  لتدملريه  أدت  مفخخلة 

الخدملة منلذ ذللك الحلن.
وكانلت قوات النظلام السلوري اقتحمت 
علر  الغلاب  قلرى سلهل  ملن  العديلد 
جلرس الحاكلورة، ومنهلا قريلة الزيلارة 
وتلل واسلط، إال أن محلاوالت االقتحلام 

توقفلت متاًملا عقلب تدملري الجلرس.
تدملري  تلم  الناقلوس:  خربلة  جلرس 
سليطرة  بعلد   2016 علام  الجلرس 
املعارضلة على قريلة خربلة الناقلوس، 
وكان الجلرس يصلل القرية بقلرى جبال 
الاذقيلة ويفصلل مناطلق املعارضة عن 

النظلام. مناطلق 
ويسلعى النظلام منذ بلدء النزاع املسللح 
إىل السليطرة على جميلع جسلور نهر 
لتحصلن  الغلاب،  سلهل  يف  العلايص 
القلرى الخاضعلة لسليطرته والتلي تقع 

النهر. غلريب  مبجملهلا 

األلمان والطليان، هما فرعان لنهر العاصي يمثالن قناتاه الغربية والشرقية، بما تحويان من جسور مّثلت معلًما جغرافًيا مهًما لمنطقة سهل 
الغاب في ريف حماة، تلك الجسور التي تأثرت بقصف وعمليات عسكرية وتوزعت بما تملكه من أهمية استراتيجية على أطراف النزاع السوري.

سهل الغاب.. جسور توزعتها أطراف النزاع 

جسر الشريعة بعد تفجيره من قبل فصائل المعارضة في ريف حماة - 31 من آب 2018 )فيس بوك(

خريطة توضح أماكن الجسور على نهر العاصي )عنب بلدي(

الالذقية

إدلب

حماة
جسر التوينة

جسر حورات 
عموري

جسر المهد

جسر مرداش

جسر التوتة

جسر الشريعة
جسر البحصة

جسر شطحة

جسر بيت راس

جسر الحويز

جسر الزيارة
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عنب بلدي - ريف حلب

اتجهلت تركيلا مؤخلرًا السلترياد أنلواع 
محلددة ملن املحاصيلل الزراعيلة التلي 
تشلتهر بإنتاجهلا مناطلق ريلف حللب 

والرشقلي. الشلاميل 
وتتلم عمليلة التسلويق من خلال املعابر 
السلنوات  ملدار  على  فتحتهلا  التلي 
معلر  أبرزهلا  املنطقلة،  ملع  املاضيلة 
ومعلر  السلامة  بلاب  ومعلر  الراعلي 
أسلامء  تسلجيل  بعلد  وذللك  جرابللس، 
الراغبن بتسلويق محاصيلهم  الفاحلن 
بشلكل  تعتملد  محلددة  آليلة  مبوجلب 
يتلم  منشلأ"،  "بطاقلة  على  أسلايس 

الحصلول عليهلا ملن املجاللس املحليلة 
املنطقلة. التلي تديلر 

ويتميلز ريلف حللب الشلاميل والرشقي 
وعقلب  الواسلعة،  الزراعيلة  مبسلاحاته 
السليطرة الكامللة عليله من قبلل فصائل 
األهلايل  اسلتأنف  الحلر"،  "الجيلش 
زراعلة محاصيلهلم، وتتصدرهلا البطاطا 
والحبلة  والشلعري  كالقملح  والحبلوب، 

السلوداء.
وتلأيت الخطلوة الركيلة ضمن سلسللة 
ملدار  على  بدأتهلا،  تنظيميلة  عمليلات 
العاملن املاضيلن، وكانلت بداياتهلا يف 
القطاعلن الطبلي والتعليملي، لتتطلور 
حاليًلا وتدخلل يف مجلاالت اسلتثامرية 

وربحيلة، وهلو ملا يعلزز وجودهلا يف 
مختللف جوانب الحيلاة اليومية لسلكان 

املنطقلة.

بطاطا وبصل وفستق حلبي
البطاطلا كانت أول املحاصيلل التي بدأت 
تركيلا باسلتريادها ملن ريلف حلب، يف 
متلوز 2018، وكدفعلة أوىل، اسلتوردت 
طلن  آالف  أربعلة  الركيلة  الحكوملة 
املاليلة  وزارة  املحصلول، وبحسلب  ملن 
الركيلة، تغطلي هلذه الكمية نسلبة 1% 

ملن احتياجلات السلوق.
ويف ترصيحلات سلابقة لوزيلر املاليلة 
اللريك، نهلاد زيبقجلي، قلال إن تركيلا 

بلدأت باسلترياد البطاطلا السلورية ملن 
املناطلق التلي تديرهلا يف الشلامل، ملن 
أجل مكافحلة ارتفاع أسلعار البطاطا يف 

الريك. السلوق 
ترجمتهلا  ترصيحلات  يف  وأضلاف 
عنلب بللدي، يف متلوز 2017، أن هلذه 
الخطلوة أسلهمت بخفلض األسلعار من 
مثاين للريات تركيلة إىل لريتلن، معترًا 
خيلاران  أمامهلا  الركيلة  الحكوملة  أن 
محاربتهلم  إملا  املضاربلن:  ملواجهلة 
بالطلرق القانونية، والتي ميكلن أن تأخذ 
وقتًلا، أو أن تتخلذ طرقًا أكلر فاعلية عن 

طريلق االسلترياد.
الفسلتق الحلبلي هلو املحصلول الثلاين 
اللذي فتح بلاب التسلويق لله إىل تركيا، 
 ،2018 الثلاين  ترشيلن  ملن   20 ويف 
حلدد املجللس املحليل يف مدينلة ملارع 
بريلف حللب الشلاميل رشوط تسلويق 
الفسلتق الحلبلي للمزارعن ملن املنطقة 

إىل تركيلا.
ونلرش املجلس بيانًلا قال فيه إن تسلويق 
الفسلتق يتطللب الحصلول على بطاقة 
باإلضافلة  املحليل،  املجللس  منشلأ ملن 
إىل حسلاب يف بنلك Ptt اللريك، على 
امللزارع أن ميتلكله، األملر الذي ينسلحب 
على جميلع املحاصيل امللراد تسلويقها 

ملن املنطقلة إىل تركيا.
وتشلابه رشوط تسويق الفسلتق الحلبي 
بلاب  فتلح  واللذي  البصلل،  محصلول 
أواخلر  اللريك،  الداخلل  إىل  تصديلره 

العلام امللايض أيًضلا.
ويف حديلث لعنلب بللدي، قال عبلد الله 
يف  الزراعلي  املكتلب  مديلر  الحافلظ، 
املجللس املحليل مللارع، إن على امللزارع 
اللذي يلود تسلويق محصولله أن ميتلك 
بطاقة منشلأ صلادرة ملن املجلس املحيل 
باإلضافلة إىل حسلاب بنلي يف مركلز 

.Ptt
وأوضلح الحافظ أن سلعر الكيللو الواحد 
و130   120 بلن  ملا  يبللغ  للبصلل 

الجلودة،  حسلب  وذللك  تركيًلا،  قرًشلا 
وعلى امللزارع أن يأخلذ بعلن االعتبلار 
أن التسلويق يكلون علر معلر الراعلي 
وضملن خمسلة أيلام كل أسلبوع تبلدأ 

الجمعلة. وتنتهلي  االثنلن 

إجراءات لدعم المحاصيل
التلي  املحاصيلل  بعلض  تركيلا  وتدعلم 
تسلعى السلتريادها كالعلدس والحمص، 
فطريلة  مبيلدات  للفاحلن  وتقلدم 
وحرشيلة، باإلضافة إىل دعمها لألشلجار 

املثملرة كالفسلتق والرملان والكلرز.
ويف 25 ملن آذار الحلايل، حلدد املجلس 
املحليل يف مدينلة مارع رشوط تسلويق 
محصول العلدس للمزارعن ملن املنطقة 
إىل تركيلا، أبزرهلا بطاقة املنشلأ املذكورة 

."Ptt" سلابًقا إىل جانب حسلاب
وأوضلح املجللس أنله يف حلال ظهر أي 
يتحملل  البضاعلة  يف  تاعلب  أو  غلش 
امللزارع املسلؤولية واللرر الناتلج عن 
عمليلة الغلش، مشلريًا إىل أن سلعر كيلو 
إيلكاردا"  "علدس  ملن  الواحلد  الغلرام 
150 قرًشلا تركيًلا )للرية ونصف تريك(.

بنظافلة  األسلعار  تفلاوت  ويرتبلط 
املحاصيلل ونوعيتهلا، ويقترص اسلترياد 
العلدس على "املغربلل"، أي الخايل من 
الشلوائب التلي توجلد فيله بعلد عمليلة 

الحصلاد.
وقلال مديلر شلعبة الزراعلة يف مدينلة 
دابلق بريلف حللب، نلوري أحملد، يف 
تسلليم  إن  بللدي،  لعنلب  سلابق  وقلت 
امللراد  الزراعيلة  واملحاصيلل  الحبلوب 
اسلتريادها ملن قبلل تركيا يتلم يف مركز 

"آفلاد"، القريلب ملن معلر الراعلي.
وأضلاف أن محاصيلل القملح والشلعري 
تبلاع يف الداخل السلوري بأسلعار أعى 
ملن تركيلا، وبالتلايل ال ترغلب الحكومة 
الركيلة برشائها، بينام تتجله إىل األنواع 
األخلرى من الحبوب كالكزبلرة والحمص 

والحبلة السلوداء، باإلضافلة إىل الثوم.

من ريف حلب إلى تركيا.. 

محاصيل الشمال تسوق بالليرة التركية

عنب بلدي - خاص

األملل"  "صنلاع  منظملة  افتتحلت 
الفيزيلايئ  للعلاج  مركلزًا  اإلنسلانية 
يقلدم خدماته بشلكل مجلاين ويغطي 

سلوريا. رشقلي  شلامل  مناطلق 
واملركلز هلو الوحيلد الذي يلبلي حاجة 
هلذه املناطق، وهلو يرفد مركلز تركيب 
األطلراف الصناعيلة اللذي سلبق أن تّم 

املنظمة. افتتاحله من قبلل 
الدكتلور فلراس مملدوح الفهلد، رئيس 
مجللس إدارة منظملة "صنلاع األملل" 
اإلنسلانية، قلال لعنلب بللدي إن املركز 
يُتيلح جلسلات علاج مجانيلة بأجهزة 

عليهلا مختصون. متطلورة يُلرشف 
آالف املستفيدين

بخدماتله  يسلاعد  املركلز  أن  وأضلاف 
علرشات اآلالف ملن املصابلن بحلاالت 
الشللل، وضحايلا الحلرب ملن مبتوري 
األطلراف، إىل جانلب كبار السلن الذين 

يعانلون ملن صعوبلة الحركة. 
وأكلد الفهلد أن جميلع الخدملات يف كا 

مجانية. املركزيلن 
وأشلار إىل أن مركلز تركيلب األطلراف 

الصناعيلة قلام حتلى اآلن بركيلب 40 
طرفًلا صناعيًلا مبلدة قصلرية، الفتًا إىل 
أن ذللك تلم بتمويلل ذايت دون وجود أي 

مسلاعدة أو دعلم خارجلي.
ووثلق فريلق صنلاع األملل وجلود نحو 
4000 حاللة بلر أطلراف يف مناطلق 
شلامل رشقي سلوريا يف الوقت الحايل، 
معلنلن علدم قدرتهلم منفرديلن على 

تقديلم الدعلم لجميلع هذه الحلاالت.
وبلّن الفهلد أن هلذه الفئلة املجتمعيلة 
"الدوللة  تنظيلم  يلد  على  ظُلملت 
اإلسلامية"، وملن ثم ملن قبلل املجتمع 
اللدويل الذي أبلدى بعلض االهتامم عر 
تركيلزه عليها إعاميًلا دون تقديم أي دعم 

لها. فعليل 

دمج مبتوري األطراف بالمجتمع
ولفلت إىل أن منظملة "صنلاع األملل" 
تعملل عى دملج هلذه الفئلة املجتمعية 
ملع املجتملع ككل، إذ عملت على متابعة 
األطلراف  مبتلوري  األطفلال  حلاالت 
ووفرت لهلم مدارس خاصلة باالتفاق مع 
منظلامت أخلرى، كام متكنت ملن توفري 
فلرص عملل لبعلض مبتلوري األطراف 
بعلد أن تلم تركيلب أطلراف اصطناعيلة 

لهلم، وهو ما أتلاح لهم إعاللة أرسهم من 
. يد جد

ومنظملة "صناع األملل" هي منظمة غري 
حكوميلة اجتامعية خدمية بلدأت عملها 
منلذ بداية شلهر آب من العلام املايض، 
الحلرب  متلرري  تسلتهدف  وهلي 
بالدرجة األوىل يف مناطق شلامل رشق 

. سوريا
وتعملل املنظملة على تقديلم مختللف 
الحلرب،  املمكنلة ملتلرري  الخدملات 
االحتياجلات  ذوي  ملن  ولألطفلال 

الخاصلة.
ووصلل عدد مصايب الحرب يف سلوريا 
إىل ثاثلة ماين موثقن وفًقلا لتقرير 
العامليلة"  "الصحلة  منظمتلا  أعدتله 
العلام  إنرناشليونال"  و"هانديلكاب 
امللايض، منهم مليلون ونصلف املليون 
سلوري تعرضلوا إلعاقلات دامئلة إثلر 

اإلصابلة.
وكانلت مدينلة الرقلة من أكلر املناطق 
التلي  األلغلام  بسلبب  تلررت  التلي 
اإلسلامية"  "الدوللة  تنظيلم  خلفهلا 
بعلد خروجله منهلا يف ترشيلن الثاين 
ملن علام 2017، ملا أسلفر علن مئات 

األطلراف. اإلصابلات وحلاالت بلر 

"صناع األمل" 
تفتتح مركًزا للعالج الفيزيائي في الرقة

سوق الهال في مدينة الباب بريف حلب الشمالي - 5 من أيلول 2018 )عنب بلدي( 

مركز المعالجة الفيزيائية التابع لمنظمة صناع االمل - 2019 )صفحة "صناع األمل" فيس بوك(
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فعاليات ومبادرات

عنب بلدي - ريف حلب

بإطلاق  بلدأت  التنظيميلة  الخطلوات 
البلاب،  مدينلة  يف  املحليل  املجللس 
مرشوًعلا لرخيلص السليارات وتركيلب 
أللواح تعريفيلة لهلا، كخطلوة لتنظيلم 
امللرور وضبلط الحلوادث وضبلط رسقة 

املركبلات.
وبلدأت "مديريلة الربيلة والتعليم" يف 
مدينلة البلاب، يف 13 ملن آذار الحلايل، 
مرشوًعلا لرخيلص السليارات، وتبعهلا 
املجللس املحيل يف مدينة اعلزاز املجاورة 
بإطلاق ملرشوع مامثلل لتنظيم سلوق 
مبلدارس  القيلادة  وتعليلم  السليارات 

. منظمة
يف  والنقلل  املواصلات  قسلم  رئيلس 
اعلزاز، محملود اللري، قلال يف حديث 
إىل عنلب بللدي، يف 30 ملن آذار، "بدأنا 
لتعليلم  مدرسلة  إنشلاء  على  بالعملل 
غلرار  على  اعلزاز  يف  السليارة  قيلادة 

منلوذج مدينلة البلاب، ليبارش مهندسلو 
املدينلة بوضع نقاط إلنشلاء املدرسلة يف 

املدينلة".
أملام  البلاب  الحلايل  امللرشوع  ويفتلح 
املركبلات  قيلادة  لتعليلم  املواطنلن 
كخطلوة ترافق تنظيم سلوق السليارات، 
للحصلول على رخصلة قيادة )سلواقة( 

املواصلات. مديريلة  ملن 
وتحددت رسلوم التسلجيل بعلرشة آالف 
للرية سلورية لتعليلم قيلادة الدراجلات 
الناريلة، و20 ألًفلا للسليارات السلياحية 
للرية  أللف  و30  الصغلرية،  واملركبلات 
الشلاحنة  قيلادة  لتعليلم  سلورية 

الثقيللة. والسليارات 
وكانلت املنطقلة تعلاين غيلاب الرقابلة 
والعشلوائية يف قطاع املواصات وسلوق 

السيارات.
املحليلة  املجاللس  إطلاق  ذللك  سلبق 
لل"تلويلح"  مشلاريع  حللب  ريلف  يف 
رسلمي. بشلكل  وتسلجيلها  السليارات 

ويف حديلث سلابق لعنلب بللدي، قلال 
رئيلس املجلس للبلاب، جامل عثلامن، إن 
ملرشوع تسلجيل السليارات يف املدينلة 
يلأيت ملن بلاب الحفلاظ على ممتلكات 
األهلايل، ونظلرًا لللرورة ولألهمية يف 
اسلتقرار املنطقلة وإعادة الحيلاة املدنية.

بينلام قال “أبلو حسلان”، رئيلس دائرة 
تسلجيل  إن  البلاب،  يف  املواصلات 
التلي  الهويلة  على  يعتملد  السليارات 
تلم إصدارهلا حديثًلا للمواطنلن، على 
واحلدة  بشلبكة  البيانلات  ترتبلط  أن 
“درع  ومناطلق  ملدن  جميلع  يف 
أن  بللدي  لعنلب  موضًحلا  الفلرات”، 
اعلزاز  ملع  التسلجيل موصلول  نظلام 
وقباسلن وجرابللس وصلواًل إىل الباب 

الرشقلي. الريلف  يف 
الربيلة  مديريلة  اسلتام  ويعتلر 
تعليلم  ملللف  حللب،  بريلف  والتعليلم 
شلبيهة  خطلوة  السليارات،  قيلادة 
بالنملوذج اللريك، إذ تتلوىل مديريلة 

الربيلة يف تركيلا مسلألة تعليلم قيادة 
السليارات، عكلس ملا هلو معملول به 
حيلث  السلورية،  األرايض  عملوم  يف 
للوزارة  التابعلة  النقلل  إدارة  تعتلر 

عنله. مسلؤولة  السلورية  الداخليلة 
وإضافلة إىل الفائلدة األمنيلة من خال 
و"تلويحهلا"،  السليارات  تسلجيل 
فلإن ملن شلأن هلذه العمليلة أن تفتح 
إمكانيلة  بينهلا  ملن  جديلدة،  مجلاالت 
ملرور السليارات الخاصلة بالسلورين 
ملن ريلف حللب إىل تركيلا وبالعكس، 
القاطلرات وشلاحنات تحميل  وخاصلًة 
البضائلع، باالعتلامد على اآلليلة التلي 
يتلم العملل عليهلا حاليًلا، وهي شلبكة 
تتشلارك  باآلليلات  خاصلة  مركزيلة 
يف  املحليلة  الرسلمية  الدوائلر  فيهلا 
ريلف حلب ملع الواليلات الركيلة التي 
تديلر املنطقلة )كللس، غلازي عنتلاب، 

هاتلاي(.
وال تلزال مناطلق مثل إدللب، الخاضعة 

للمعارضلة أيًضلا، تعلاين ملن فلوىض 
مهملة  تصّعلب  السليارات،  سلوق  يف 
ضبلط األملن، إذ إن معظلم السليارات 
يعلرف  وال  مسلجلة  غلري  املفخخلة 

. أصحابهلا
وتنتلرش مكاتلب عديلدة يف املحافظلة 
لتعليلم  الحدوديلة  املناطلق  وخاصلة 
شلهادات  وإعطلاء  املركبلات  قيلادة 
يشلابه  مبلا  متدنيلة،  بأسلعار  ملزورة 
سليطرة  مناطلق  يف  السلائد  الوضلع 
النظلام السلوري والتزويلر يف مجلال 
السليارات. "سلواقة"  قيلادة  رخصلة 

حللب  لريلف  املقابلل  الطلرف  ويف 
الذاتيلة" يف  الشلاميل، تعملل "اإلدارة 
مناطلق سليطرتها وخاصلة يف مدينلة 
منبلج شلاميل حلب، على تعليلم قيادة 
السليارات يف ملدارس متخصصلة عر 
وتنتهلي  يوًملا   15 تسلتمر  دورات 
تللك  يف  للناجحلن  رخصلة  بتقديلم 

اللدورات.

مجالس ريف حلب تنّظم سوق السيارات

صور مجزرة مدرسة مدينة حاس، في تشرين الثاني 2016، التي راح ضحيتها أكثر من 20 طفاًل جراء قصفها بالصواريخ الفراغية، ال تزال حاضرة 
لدى أهالي ريفي إدلب وحماة، ما يدفعهم إلى العزوف عن إرسال أبنائهم لتلقي التعليم في المدارس، التي باتت على مدار الشهرين الماضيين 

هدًفا لقذائف وصواريخ راجمات قوات األسد والميليشيات المساندة لها.

تعمل المجالس المحلية في ريف حلب الشمالي، الخاضع لسيطرة المعارضة السورية، على تنظيم سوق السيارات عبر افتتاح دورات تعليمية 
للقيادة واستصدار تراخيص وأوراق قانونية للسائقين.

إدلب - شادية التعتاع 

كثلف  امللايض  شلباط  مطللع  منلذ 
النظلام السلوري ملن قصفله عى قرى 
وبللدات ريفلي إدللب وحلامة املدرجلة 
يف املنطقلة "منزوعلة السلاح"، األملر 
املدنيلن  آالف  بنلزوح  تسلبب  اللذي 
ملن بيوتهلم وإغلاق معظلم املجمعات 
املدرسلية خوفًلا ملن تعلرض الطلاب 

أذى. ألي 
العسلكرية  العمليلات  ظلروف  ويف 
السلوري  الشلامل  يشلهدها  التلي 
فُرضلت على قطلاع التعليلم صعوبات 
وتحديلات، منهلا ملا ميكلن تجاوزهلا 
وأخلرى خارجلة علن سليطرة الكوادر 
أثنلاء  التعليميلة، كسلامة الطلاب يف 
التعليلم، والذيلن تلرسب قسلم  عمليلة 
كبلري منهلم منلذ بلدء حمللة القصلف 

املنطقلة. على 

دراسة على وقع القصف
ريلف  ملن  الشلواش  فيحلاء  املعلملة 
الجنلويب تحدثلت لعنلب بللدي  إدللب 
عن األسلباب التلي تدفع بعلض الطاب 
للترسب ملن املدارس، وقاللت إن قصف 
النظلام السلوري ملناطلق ريلف إدللب 
وهلي  الطلاب،  للدى  فعلل  رد  خللق 
الخلوف من امللوت أو اإلصابلة، فبمجرد 
أن يسلمع الطفلل صوت الطائلرة يخرج 

ملن املدرسلة بشلكل ال إرادي.
وتضيلف الشلواش أن نسلبة كبلرية من 
النظلام  قبلل  اسلتهدفت ملن  امللدراس 
التلي  بشلكل مبلارش، ومنهلا املدرسلة 
حلاس  بللدة  يف  بهلا  تعملل  كانلت 
بريلف إدللب الجنويب، حيث اسلتهدفت 
ملا  االنفجلار،  شلديدة  بالصواريلخ 

ملن  معظمهلم  ضحايلا  علن  أسلفر 
واملعلملن. األطفلال 

يف  اإلعاملي  املسلؤول  وبحسلب 
إدللب،  يف  والتعليلم  الربيلة  مديريلة 
نسلبة  وصللت  عليل،  حلاج  مصطفلى 
يف  امللدارس  ملن  األطفلال  تلرسب 
إىل  سلوريا،  شلاميل  إدللب،  محافظلة 
الصلف  ملن  أي  األوىل  للحلقلة   35%
األول إىل الرابلع، والحلقلة الثانيلة ملن 
الصلف الخاملس حتلى التاسلع 25%، 
والحلقلة الثالثلة وهلي النسلبة األكلر 
وصللت إىل ما يقلارب %60  وجميعها 

مرتفعلة. نسلب 
أن  بللدي  لعنلب  عليل  ويوضلح حلاج 
يف  إغاقهلا  تلم  التلي  امللدارس  علدد 
45 مدرسلة،  اآلونلة األخرية وصلل إىل 
تلقلي  ملن  طاللب  أللف   15 وحلرم 
ملن  األهلايل  نلزوح  بسلبب  التعليلم، 
املناطلق السلاخنة ومنها بللدة جرجناز 
والبللدات  شليخون  وخلان  والتلح 

الرشقلي. إدللب  وبللدات  املجلاورة 
"منسلقي  فريلق  نلرشه  تقريلر  ويف 
امللايض،  الثلاين  كانلون  االسلتجابة"، 
السلورين  األطفلال  علدد  أن  جلاء 
الشلامل  يف  التعليلم  ملن  املترسبلن 
1.7 مليلون طفلل بلن  السلوري بللغ 
1.3 مليلون  5 و17 عاًملا، بينلام  عملر 
طفلل آخريلن كانلوا معرضلن لخطلر 
الهجلرة  ظلروف  بسلبب  التلرسب، 

والنلزوح.
أما علن األرضار التلي لحقلت باملدارس 
"منسلقي  تقريلر  فأشلار  إدللب،  يف 
إحصلاء  يتلم  مل  أنله  إىل  االسلتجابة" 
حتلى  متلررة  مدرسلة   60 سلوى 
إحصلاء  الفريلق  يتابلع  بينلام  اليلوم، 

األرضار.

وضع مشابه في ريف حماة
بعمليلة  الخاصلة  الظلروف  تشلابه 
تشلهده  ملا  إدللب  ريلف  يف  التعليلم 
مناطلق ريفلي حامة الشلاميل والغريب 
املتواصل من  والتلي تتعلرض للقصلف 
جانلب قوات األسلد أيًضا، رغلم رسيان 
اتفلاق "سلوتيش" اللذي وقعتله تركيا 

 .2018 أيللول  وروسليا، يف 
الرميسلة  بللدة  ملن  شليبان،  مفيلد 
إدللب  ريلف  إىل  نلزح  حلامة،  بريلف 
ويقطلن يف مخيلم مزرعلة  الجنلويب، 
أكرهلم  أبنلاء،  سلتة  ولديله  بللودان، 
ملن  يتخلوف  اإلعداديلة،  املرحللة  يف 
إكلامل  مسلألة  وخاصلة  مسلتقبلهم، 

اللدرايس. تحصيلهلم 
مسلافة  علن  بللدي  لعنلب  وتحلدث 

إىل  للوصلول  أبنلاؤه  يقطعهلا  طويللة 
بالتزاملن  يوملي،  بشلكل  مدارسلهم 
ملع القصلف املدفعلي العشلوايئ الذي 
انعكلس  واللذي  املنطقلة،  يسلتهدف 
خوفًلا  لديهلم  ووللد  نفسليتهم  على 
ملن الذهلاب إىل املدرسلة يك ال يكونوا 

للملوت. عرضلة 
وكانلت "مديريلة الربيلة الحلرة" يف 
ريلف حلامة علقلت دوام امللدارس منذ 
بلدء حمللة القصلف، ويوضلح حسلن 
هاشلم املسلؤول فيهلا لعنلب بللدي أن 
سلتة آالف طاللب حرموا من مدارسلهم 
بسلبب الظلروف التي تعيشلها املنطقة، 
بعلد إغلاق أكلر ملن 35 مدرسلة من 

قلعلة املضيلق حتلى قريلة زيزون.
ويقول هاشلم إن تربية "حلامة الحرة" 

تشلمل علدة مجمعلات، معظمها تعرض 
للقصلف، األملر اللذي دفلع إىل تعليق 
وخاصلًة  كاملل،  بشلكل  فيهلا  اللدوام 
الواقعلة يف الريفن الشلاميل والغريب 
اللذي يضلم قلرى سلهل الغلاب وجبل 

. شحشبو
وكانلت منظملة األملم املتحلدة للطفولة 
سلابق  وقلت  يف  حلذرت  )يونيسلف( 
ملن تعلرض حيلاة ملا يزيد على حياة 
محافظلة  يف  سلوري  طفلل  مليلون 

إدللب للخطلر.
يف  تدعمهلا  مرافلق  ثاثلة  إن  وقاللت 
عسلكرية،  لهجلامت  تعرضلت  إدللب 
مشلريًة إىل أن اثنلن منها تقلدم اإلغاثة 
علن  وخرجلت  والنسلاء،  لألطفلال 
الخدملة بشلكل كاملل بسلبب الدملار. 

 إدلب..
القصف يحرم 15 ألف طالب من التعليم

مدرسة في ريف إدلب - 2017 - )عنب بلدي(
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فيكتوريوس بيان شمس

رّصح الرئيس السوري بشار األسد بعد 
تحقيق الثورة التونسية بعض نتائجها، 

وعشية الثورة املرية وقبل انطاق 
الثورة السورية بحوايل الشهر يف حديث 

متلفز أن "الشعب السوري غر مؤهل 
للدميقراطية بعد"، تزامن التريح مع 

محاولة يائسة إلثبات أن سوريا أبعد 
ما تكون عن ثورة شعبية ضد سلطته، 

والتريح كان مصحوبًا ببعض اإلغراءات 
الصغرة، كإعادة تشغيل شبكات اإلنرتنت 
ورفع الحظر عن بعض املواقع املحجوبة، 

وتخفيض هاميش ال يكاد يُذكر عر 
مراسيم رئاسية )ياللعجب!( لبعض السلع 

كاألرز واملوز والُب. وبالتزامن أيًضا، أي 
يف نفس الشهر، وبفارق أيام أو رّبا 

ساعات، رّصح نائب رئيس الجمهورية 
املري عمر سليامن، يف 11 من شباط 

2011، بتريح طبق األصل لتلفزيون 
"ABC" األمرييك: "الشعب املري 

غر مؤهل للدميقراطية"، قبل أن يرحل 
يف متوز 2012 يف ظروف غامضة. 

وللمصادفة، فقد رّد املرشح الرئايس عيل 
بن فليس عى مزاعم من هذا النواع ترتّدد 

يف أوساط رجاالت النظام الجزائري 
بالتزامن مع الحراك الشعبي ضد العهدة 

الخامسة.
يُفهم من هذه التريحات، أن هذه الُنظُم 

تعرتف بأن ال عاقة لها بالدميقراطية، 
وهو ما يُفّس )رّبا( استامتتها 

وتوّحشها يف سحق أي بديل دميقراطي 
محتمل، ألن النقطة األكرث إرعابًا يف 

املسألة الدميقراطية بالنسبة لهذه 
األنظمة، هي مسألة التداول عى السلطة. 

وتُّتهم هذه األنظمة من قبل شعوبها 
بحاباة الغرب من خال اإليحاء –وهو 

إيحاء سليم يف جانب منه بعد سحق 
البدائل الدميقراطية األخرى- بأن البديل، 

هو بالرضورة بديل إسامي، أصويل، 
متطرّف. هذا الغرب الذي يُّتهم بدوره 

بأنه يرفع شعارات فارغة املضمون 
حول الدميقراطية والحريات وحقوق 

اإلنسان، والتي رسعان ما تتساقط كلها 
أمام مصالحه. هذا عى األقل ما يؤكّده 

الصحفي الريطاين روبرت فيسك الذي 
غطى "العرشية السوداء" يف تسعينيات 

القرن املايض: "تعلّم الجزائريون من 
الفرنسيني أن االنتخابات ميكن تزويرها". 

وقد وصفت املؤّرخة الفرنسية آين راي - 
غولذيغر كيف كان الجزائريون فاسدين 

بالفعل، "علّمناهم أن بإمكانهم اللعب 
بالدميقراطية وتزوير الدميقراطية... 

كّنا أساتذة من الدرجة األوىل يف معاداة 
الدميقراطية". وبينام لعب الجزائريون 

دور حكامهم الفرنسيني السابقني، 
قام املناوئون اإلساميون لنظام الحكم 

الجزائري بتقليد نشاطات جبهة التحرير 
الوطني أكرث فأكرث)1.

هذا بعد أن حققت "الجبهة اإلسامية 
لإلنقاذ" فوزًا ساحًقا يف االنتخابات 

الرملانية 1991، والتي ألغاها الجيش، 

لتدخل الباد يف نفق الحرب الطويل ابتداء 
من العام 1992.

واألمثلة عى وصول اإلساميني إىل 
السلطة عر االنتخابات كثرة، منها: 
فوز "حركة حامس" يف االنتخابات 

الترشيعية يف العام 2006، قبل أن يدّب 
الخاف بني األشقاء يف العام 2007، 
ويتكرّس االنقسام إثر محاوالت إبعاد 
الحركة عن السلطة. وقد كانت النتائج 

يف مر وتونس مشابهة، فقد وصلت 
"حركة النهضة" التونسية إىل السلطة 
ابتداء من العام 2011، بينام يف مر 

وصل "اإلخوان املسلمون" إىل السلطة 
بانتخابات دميقراطية يف حزيران 2012 

قبل أن يُطاح بهم بانقاب عسكري يف 
العام 2013. 

يف النص التايل لصمويل هنتغتون يف 
كتابه بالغ األهمية "صدام الحضارات"، 
والذي يقّسم فيه العامل إىل ما بني 7 و8 

خطوط حضارية ترتكز عى أُسس دينية، 
يظن املرء أنه يعلّق عى النتائج سالفة 

الذكر بكثر من السخط، إذ يقول: "الفشل 
العام للدميقراطية الليرالية يف أن ترتّسخ 

يف املجتمعات اإلسامية ظاهرة متكّررة 
ومستمرة عى مدى قرن كامل، بدأ يف 

أواخر مثانينيات القرن التاسع عرش. 
هذا الفشل له مصدره -يف جزء منه 

عى األقل- يف طبيعة الثقافة اإلسامية 
واملجتمع اإلسامي الرافضني للمفاهيم 

الغربية الليرالية.
يف موقع آخر من نفس املصدر، يصبح 

هنتغتون أكرث دّقة ووضوًحا )أو ُقل: 
وقاحة( يف رشحه لكيفية تعاطي 
الغرب مع املسألة الدميقراطية يف 
العامل اإلسامي: "لقد شعر الغرب 

باالرتياح عندما تدخل الجيش الجزائري 
يف سنة 1992 وألغى االنتخابات التي 
كان من الواضح أن الجبهة اإلسامية 

"FIS" األصولية ستفوز بها. كام 
اطأمنت الحكومات الغربية أيًضا عندما 

طرد حزب الرفاه يف تركيا وحزب 
PJB القومي يف الهند من السلطة 

بعد تحقيقهام انتصارات انتخابية يف 
1995 و1996. من جانب آخر يف إطار 

ثورتها، فإن إيران كان يوجد بها أحد 
أكرث األنظمة دميقراطية يف العامل 

اإلسامي، واالنتخابات التنافسية يف 
دول عربية كثرة با يف ذلك السعودية 
ومر من املؤكد أنها ستفرز حكومات 
أقل تعاطًفا بكثر مع املصالح الغربية 

عن الحكومات غر الدميقراطية 
السابقة عليها".

النص صادق، واضح، بالغ الدالالت، 
وكثيف، خاصة فيام يتعلّق بل 

"الدميقراطية اإليرانية" تحديًدا، 
ومتييزها عن األنظمة اإلسامية 

األخرى. ولتوضيح الفكرة، وتحديدها 
بشكل أدق، ميكن االستعانة با تقوله 

وزيرة الخارجية السابقة مادلني 
أولرايت: "بعض العلامء يدعون إىل 
إحياء االجتهاد، وخاصة كام ينطبق 

عى دور املرأة، واملشاركة يف االقتصاد 

العاملي، والعاقة مع غر املسلمني، 
وتعريف الدولة اإلسامية. وغالًبا ما 
ينتقد هؤالء املصلحون الغرب، مع ذلك 

يّتهمهم املحافظون أحيانًا بالعمل ملصلحة 
الغرب عى إضعاف الروح الحقيقية 
لإلسام أو تدمرها. وبا أن السّنة 

يفتقرون إىل هرمية كهنوتية مركزية، 
فإن مزاعم التجديف تنطلق يف الغالب 

ونادًرا ما تتبّدد.
يفتقر الُسّنة إىل هرمية كهنوتية. هذا ما 
تؤكّده أولرايت يف أكرث من موضع يف 

نفس الكتاب، وهو أقرب إىل أن يكون 
عظة دينية، يرتكّز بغالبيته عى اإلسام 

واملسلمني. هذا مثال آخر من نفس 
املصدر: "إذا وضعنا ادعاءات ابن الدن 

جانًبا، نجد أنه غر مؤهل لتعليم املسلمني 
واجباتهم الدينية. بل إن مضيفه وراعيه 

يف أفغانستان، املا عمر، أقّر بأن "ابن 
الدن ليس مخواًل إلصدار الفتاوى، ألنه 
مل يكمل دراسة قرآنية إلزامية ملّدة 12 

سنة ليك يكون مؤهًا ملنصب املفتي. وال 
يصدر الفتاوى إال املفتون. وابن الدن ليس 

مفتًيا ولذلك فإن أي فتوى يصدرها غر 
رشعية وباطلة والغية". مل مينع قول 
املّا من أخذ ابن الدن عى محمل الجد. 

فاإلسام السني يفتقر بطبيعته إىل قائد 
موّحد.

يف الكتاب نفسه، ويف أكرث من موضع 
أيًضا، تعّر أولرايت عن إعجابها الشديد 
بالرئيس األمرييك السابق جورج بوش 
االبن، والذي اعتر عشية اجتياح العراق 

أن الحرب، عى ما أسامه "اإلرهاب" هي 
"حرب صليبية".

لكن أليس من اإلجحاف واملبالغة اعتبار 
أن الغرب يشن عى الرشق حربًا دينية؟ 
تجيب مادلني أولرايت: "عندما أسافر 

حول العامل، غالًبا ما أسأل، ملاذا ال 
نستطيع إبقاء الدين بعيًدا عن السياسة 
الخارجية؟ وجوايب هو أننا ال نستطيع 

وال ينبغي لنا ذلك. فالدين جزء كبر مام 
يحفز الناس ويشكّل آراءهم يف السلوك 

العادل والصحيح. ويجب أن يُحسب له 
حساب. ال ميكننا أن نتوقع من قادتنا 

اتخاذ القرارات بعزل عن املعتقدات 
الدينية.

يعّر الغرب بؤسساته ومفكريه 
ومنظّريه عن خوفهم من دميقراطية 
حقيقية يف الرشق تأيت باإلسام إىل 

السلطة، وهي الفكرة التي التقطتها 
أنظمة الرشق واستخدمتها عى امتداد 

عقود، منذ بدء مسرة "االستقال" 
للكيانات العربية يف أربعينيات القرن 

املايض إىل اليوم لتثبيت سلطانها، حتى 
وإن كان الثمن تدمر البلدان التي تحكمها 

وتهجر شعوبها، وهو ما ال يكرتث إليه 
الغرب بكل األحوال. أمل يّرح الرئيس 
الفرنيس إميانويل ماكرون يف حديث 

للثامين صحف أوروبية يف حزيران 
2017، ويف إطار تعبره عن خوفه من 

البدائل "اإلرهابية"، واملقصود اإلسامية، 
بأن "بشار األسد عدو الشعب السوري، 

vلكنه ليس عدو فرنسا"؟

رأي وتحليل

إبراهيم العلوش

القدمية  املدرسية  الكتب  كانت 
تضع مسلائل مراجعة للبكالوريا 

يف آخر الكتاب، وكانت تضع 
أجوبة لكل مسلألة يف آخرها عى 

شكل رقم، هو الجواب النهايئ 
للحلل، وخاصة مادة الفيزياء، التي 
كانلت تعتر صعبة ومتعددة الطرق 

يف الحل ولكن الجواب النهايئ 
نفسه.

ويف املدن والقرى الصغرة 
والثامنينيات  السبعينيات  يف 

من القرن السابق، كان أساتذة 
الفيزيلاء واملواد العلمية قلييل 
العدد، وكانوا مشغولني دامئًا، 

ومن الصعب عليهم رشح املقررات 
بشكل كامل وحل املسائل العامة، 

فهذه الرفاهية ال توجد إال يف 
املدن الكبرة التي تغص باملدرسني 

وبالكفاءات العلمية.
وأملام التنافس الكبر كنا نجد 

أنفسلنا حائرين ومشتتني، وخاصة 
عند حل املسلائل العامة يف آخر 

الكتاب، إذ يكون أسلتاذ الفيزياء 
قلد ترك القرية أو املدينة الصغرة 

وعاد إىل مدينته ضمن أعراف 
كانت سائدة يف الصف التاسع 

املدارس  إذ كانت  والبكالوريا، 
تعطل منذ بداية شلهر نيسان 
للطاب  الفرصة  إتاحة  بحجة 

الدروس. ملراجعة 
ولكلن بعض الحلول ملعت بابتكار 

باملقلوب! تبدأ  للحل  طرق 
ينطلقون  الطاب  كان بعض 

يف حلولهم للمسلائل من الرقم 
املثبلت يف الجواب املحدد من قبل 

واضع املسألة، ويرجع يف تطبيق 
البداية،  القوانني حتى يصل إىل 
ويغلّر بعض الطرق حتى يتمكن 

املعكوس! الحل  من 
وبلرز الكثر من زمائنا يف ابتكار 

الحللول التي تنطلق من الجواب، 
وترجلع بطرق ملتوية حتى يصبح 

للمسألة. ممكًنا  الحل 
اليلوم وبعد مرور زمن طويل عى 

تلك التجربة، اكتشلفت أن الكثر 
منا ال يزال يسلتخدم طريقة زمائنا 

يف الحل املعكوس، وينطلق من 
لتحليل  سلًفا،  املفروض  الجواب 
ولفهم  أبنائه،  ولتدريس  الواقع، 
الدين، ولفهم الكثر من األشلياء 
األجوبة  الحياة، ويستعملون  يف 

الثابتة ملسلائل ويف ظروف متغرة.
فاألب واألم يضعان جوابًا ثابًتا، 

ويقرران أن ولدهام يجب أن 
الطب، وابنتهام ستدرس  يدرس 

بناداتهام  ويبدآن  مثًا،  الصيدلة 
بالدكتور سامل،  الصغر  منذ 

سهام! والصيدالنية 
وال تنفع كل الحجج وال كل املررات 

بتحويل قناعة األهل بهذه األجوبة 
الثابتة، سواء كانت ميول الدكتور 
سامل منذ الروضة ميواًل مسحية 
أو رياضية أو ميكانيكية، أو ميول 

الصيدالنية سهام منذ الحضانة هي 
حب الرياضيات وعلوم الطبيعة أو 

تعلم اللغات، أو غرها.
وكانت العشلرة أو البيت يعتران 

أن دماء األبناء هي أكرث أصالة 
والعشائر  البيوتات  من  وتفوًقا 

املجلاورة والبعيدة، فهم أصل الكرم، 

وأصل الشجاعة والتفوق، وال 
ينفع إذا كان معظم أفراد العشلرة 

مجلرد رعاة غنم، أو أهل بيت املنجد 
كلهلم منجدين أو بوابني، فالجميع 

انطلقلوا من جواب ثابت لتقييم 
والشجاعة  التفوق  وهو  أنفسهم 

والنجاح!
أمتي  الرسول "ستفرتق  حديث 

عى ثاث وسلبعني فرقة، كلها يف 
النار إال واحدة"، تجده بتفسر 

واحد وثابت، فكل الطوائف وكل 
امللل وكل املشايخ يرددون هذا 

الحديلث ويجيبون عنه أن فرقتهم 
والطوائف  الناجية،  الفرقة  هي 

وامللل األخرى حتاًم يف النار، رغم 
والجغرافيا  التاريخ  كل ظروف 

املتغرة كل يوم.
ويف االنتخابات تجد أعداًدا كبرة 

من املرشلحني إىل املجالس البلدية، 
وإىل مجلس الشعب، واىل مجالس 

الجواب واحد،  النقابات، ولكن 
هو فوز مرشلحي الجبهة الوطنية 

التقدمية، مع من ترىض عنه 
أجهزة املخابرات من املسلتقلني أو 

ملن الوجهاء الذين يرفعون الصوت 
عالًيا لإلشلادة برئيس الجمعية 

الفاحية، أو بعنارص مفرزة األمن 
العسكري، والحًقا  أو  السيايس 
األمن الجوي الذي تأخر انتشار 

فروعه التي انترشت يف الباد 
انقراض فروع املؤسسة  بعد 

االستهاكية.
أما يف الجيش فرغم وجود أعداد 
هائلة من الضباط القادة، والذين 

لديهم الكثر من الدورات والبعثات 
واألوسمة التي يحملون شهاداتها، 

فإن القائد هو واحد: قائدنا إىل األبد 
األمني حافظ األسد!

ويف حزب البعث يوجد مفكرون 
الحزبية  الفروع  وسياسيون يف 

القيادة  القيادة القومية ويف  ويف 
القطريلة، إال أن األمني العام ثابت 

الرفيق املناضل  وال يتغر، وهو 
وللجبهة  للحزب  العام  األمني 

األسد! حافظ  التقدمية  الوطنية 
والافلت للنظر هو أن الكثر من 

زمائنلا يف البكالوريا الذين برعوا 
يف حل املسلائل باملقلوب، أصبحوا 

قادة يف الحزب، ويف النقابات، 
وأمئة جوامع، وارتقوا يف 
مسرتهم النضالية كالرق!

اآلن ورغم كل املتغرات واألهوال 
التي حلت بنا كسوريني، وبعد 

االحتال املتنوع الرشقي والغريب 
والشاميل والجنويب، وبعد تهجرنا 

من بيوتنا، ومن مدننا، ال يزال 
الكثر منا ممسكًا بأجوبته الثابتة 

عن كل االحداث وهي: املؤامرة، 
العداء لإلسام، القوى الرأساملية 

املتوحشة، املاسونية، األسد أو 
ال أحد.. وال أحد يسأل نفسه عن 

مسؤوليته الشخصية عام حدث، 
وال يعرتف لنفسه بأي نصيب من 
اللوم، أو حتى االنتقاد، فاآلخرون 

هم السبب، والجواب الثابت هو أنه 
بريء، وهو ضحية ال أكرث.

ورغلم أن مجرد الصمت عن بعض 
الجرائم يعتر مشلاركة فيها، فإن 
النظام، ووقف عى  البعض بايع 

حواجزه، وربا ساعد األجهزة 
عى اإليقاع باآلخرين، وهو 

يعتقلد أنه بريء من أفعال النظام، 
وبعدهلا بايع الجيش الحر، وبايع 

داعش، وبايع قسد والتحالف 
الدويل، وال يزال يحل كل النقاشلات 

واألفكار، بجواب ثابت: إنه بريء!
ملاذا فقدنا اإلحساس بعاناة 

اآلخرين، ومل نعد نسمع رأيهم، 
وال حتلى أنينهم، فهل هذه األجوبة 

الثابتة لها مفاعيل تسلبب الشلل، 
أم أنها فقط تؤثر عى األذن 

الصمم؟ وتسبب 

األجوبة الثابتة
اإلسالم والغرب 

والديموقراطية المزعومة

متظاهرون في الجزائر يطالبون عبد العزيز بوتفليقة باالستقالة - 26 آذار 2019 )رويترز(
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إعداد:
ضياء عودة 

محمد حمص
مراد عبد الجليل

حباء شحادة

الرئيلس  فيله  خلط  اللذي  الوقلت  ذات  يف 
األمريلي، دونالد ترامب، بقلمه قلرار االعراف 
السلوري  الجلوالن  على  إرسائيلل  بسليادة 
املحتلل، كان ميلزق على الجانب اآلخلر أوراق 
القانلون اللدويل، رغلم أن الواليلات املتحلدة 
األمريكيلة جلزء منه وأحلد األطراف األساسلية 
التلي شلاركت بوضعه، واللذي يضلم القواعد 
القانونيلة التلي تنظلم العاقة بن اللدول أو 
بلن الدولة واألشلخاص باعتبارها شلخصية 

سليادة. ذات 
هلّز سياسلة بلاده علر "تويلر" بتغريلدة 
رئيلس  ملع  التقلى  ذللك  وعقلب  االعلراف، 
اللوزراء اإلرسائيليل، بنياملن نتياهلو، وتبادال 
التهلاين بقلرار السليادة على أرض محتللة، 
اللذي مل يلَق أي اعلراف من دول العلامل، التي 
رفضلت جميعهلا القلرار املفاجلئ، واعترته 

غلري قانلوين اسلتناًدا للقانلون اللدويل.
توقيلت القلرار اللذي جاء بله تراملب تزامن 

والتلي  اإلرسائيليلة،  االنتخابلات  قلرب  ملع 
يسلعى فيهلا بنياملن نتنياهلو جاهلًدا إىل 
حشلد علدد كبلري ملن األصلوات لصالحله، 
"هديلة"  رصيلده  يف  يضلع  اللذي  األملر 
كبلرية، قبلل أقل ملن ثاثة أسلابيع ملن بدء 

االنتخابلات.
إىل  تحتلاج  التلي  األساسلية  النقطلة  لكلن 
االعلراف  قلرار  أثلر  هلي  أوسلع  مناقشلة 
بسليادة إرسائيلل على الجلوالن مسلتقبًا، 

خاصًة أنه أحلادي الجانب، بعيلد عن القواعد 
التلي وضعتها اللدول، والتي يبلدو أن ترامب 
ال يوليهلا أي اهتلامم، وهو ما أكدتله إجراءاته 
السلابقة، بينهلا االعلراف بالقلدس عاصمة 
إلرسائيلل، مبعنلى أن تراملب هلّز ملن خال 
قلراره بنيلة النظام اللدويل، اللذي يعاين من 
التلآكل على خلفيلة قلرارات مشلابهة، وغدا 
املشلهد الدويل سلاحة السلتعراض نقاط قوة 

كل دوللة يف علدة قضايلا دولية شلائكة.

ترامب يهدي أرًضا سورية إلسرائيل

ما قصة الجوالن
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احتلال  اللدويل،  القانلون  بوجلب 
غلر  الجلوالن  لهضبلة  إرسائيلل 
ثاثلة  تذكلر  املهلم  وملن  قانلوين، 
مجللس  أصدرهلا  حاسلمة  قلرارات 
األول  املتحلدة،  لألملم  التابلع  األملن 
242 يف العلام 1967، والثاين 338 يف 
العلام 1973، والثاللث 497 يف العلام 

.1980
يف الفقلرة األوىل، يدعلو قرار مجلس 
"انسلحاب  إىل  بوضلوح   242 األملن 
ملن  اإلرسائيليلة"  املسللحة  القلوات 
األرايض املحتللة يف "حلرب حزيران" 
)حلرب األيلام السلتة(، بعنلى شلبه 
الغربيلة  والضفلة  سليناء  جزيلرة 

الجلوالن. ومرتفعلات 
ويدعلو قلرار مجلس األمن رقلم 338، 
الذي تلم إقلراره خال حلرب ترشين/

اكتوبر )يوم الغفلران( جميع األطراف 
املعنيلة إىل تطبيق قلرار مجلس األمن 

242 "بجميلع أجزائه". رقم 
لكلن قلرار مجللس األملن رقلم 497 
ويلرز  ذللك،  ملن  أبعلد  إىل  ميلي 
بشلكل رصيح علدم قانونيلة االحتال 
اإلرسائيليل، ويقول "إن قلرار إرسائيل 
بفلرض قوانينهلا وواليتهلا القضائية 
الجلوالن  مرتفعلات  يف  وإدارتهلا 
السلورية املحتللة باطلل والغٍ وبلدون 

أثلر قانلوين دويل". أي 
ويف آخلر املواقلف الدوليلة الرافضلة 
تجلد  مل  األخلر،  االعلرتاف  لقلرار 
الواليلات املتحدة األمريكية يف جلسلة 
مجللس األملن، األربعلاء 27 ملن آذار 
بخصوصله،  يسلاندها  ملن   ،2019
واللذي القلى رفًضلا كاملًا واعترتله 
بريطانيلا  بينهلا  ملن  بلارزة  دول 

قانلوين. غلر  وأملانيلا  وفرنسلا 

األعضلاء  األوروبيلة  اللدول  وعلّرت 
يف املجللس، وهلي فرنسلا وبريطانيا 
علن  وبولنلدا،  وبلجيلكا  وأملانيلا 
"عواقلب  حلدوث  ملن  مخاوفهلا 
أوسلع نطاًقلا جلراء االعلرتاف بالضم 
غلر القانلوين وكذللك ملن التداعيات 

األوسلع". اإلقليميلة 

قرار سياسي غير قانوني
ردود الفعلل الدوليلة نلددت بجملهلا 
بسليادة  األمريليك  االعلرتاف  بقلرار 
إرسائيلل عى الجلوالن املحتلل، وكان 
رايتلس  "هيوملان  منظملة  تقريلر 
ووتلش" أبرزها، إذ قاللت إن قرار إدارة 
اإلرسائيليل  االحتلال  إنلكار  تراملب 
تجاهلًا  يظهلر  الجلوالن  ملرتفعلات 
السلكان  بهلا  يتمتلع  التلي  للحاميلة 
الدويل  القانلون  السلوريون بوجلب 

اإلنسلاين.
وقلال إريلك غولدسلتني، نائلب مديرة 
قسلم الرشق األوسط وشلامل إفريقيا 
يف املنظملة، "يبلدو أن الرئيس ترامب 
يسلتعد لتدملر القانون اللدويل الذي 
املحتلل"،  الجلوالن  سلكان  يحملي 
مضيًفلا، "إذا تابلع تراملب ذللك، قلد 
يشلّجع دواًل أخرى محتللة عى صعيد 
املسلتوطنات  وإنشلاء  األرايض  ضلّم 

امللوارد". ونهب 
عنب بلدي تحدثلت مع مدير "الرنامج 
السلوري للتطوير القانلوين"، إبراهيم 
العلبلي، للوقلوف عى أثر قلرار ترامب 
على الصعيلد املحليل واللدويل ككل، 
ملع  خاصلًة  بله،  الخاصلة  واألبعلاد 
وجلود رفلض كامل ملن جميلع الدول 
العربيلة واألجنبية، فضًا علن قرارات 

مجللس األملن املذكورة سلابًقا.

كنقطلة أوىل يقلول العلبلي إنله عنلد 
األملن  الحديلث علن قلرارت مجللس 
الواليلات  فعلادة  دوليلة،  قلرارات  أو 
املتحلدة األمريكيلة هي جلزء من هذه 
القلرارات، بينهلا قلرار رفلض سليادة 

إرسائيلل على الجلوالن السلوري.
ويضيف العلبلي أن هذه القلرارات هي 
التلي تصنلع القانلون اللدويل، اللذي 
يعتلر صنيلع اللدول، وبالتلايل فلإن 
اإلدارة األمريكيلة تحلاول نقلل القلرار 
بسليادة  االعلرتاف  بشلأن  األمريليك 
املحافلل  الجلوالن إىل  إرسائيلل على 
الدوليلة، األملر اللذي قلد يؤثلر على 
اللدويل بشلكل علام حلول  القانلون 

قضيلة الجلوالن املحتلل.
ويعتر القانلوين السلوري أن اعرتاف 
ترامب بسليادة إرسائيل على الجوالن 
نبلض"  "جلس  عمليلة  علن  عبلارة 
ألن  األخلرى،  اللدول  مواقلف  ملعرفلة 
دوليلني  حلفلاء  إىل  تحتلاج  أمريلكا 
لليك تغلّر القانلون اللدويل يف حال 
اللدول  ذللك هدفهلا، وملن بلني  كان 
األورويب،  االتحلاد  ودول  بريطانيلا 
القلرار  ضلد  بدورهلا  وقفلت  التلي 

قانلوين. غلر  واعترتله 
الرئاسلة  إىل  تراملب  وصلول  ومنلذ 
األمريكيلة أصلدر علدة قرارات وسلار 
يف خطلوات خرقت بجملهلا القانون 

اللدويل، ومل يقتلر األمر على ذلك، 
بهلا  ملى  التلي  األملور  شلكّلت  إذ 
السياسلة األمريكيلة  لثوابلت  كلًسا  
بشلكل كامل، بينها االعلرتاف بالقدس 
عاصملة إلرسائيلل وهو خلرق واضح 
ملن  صلادًرا  قلراًرا   16 ملن  ألكلرث 
مجللس األملن، أبرزهلا قلرار مجللس 
األملن رقلم 476 و478 لعلام 1980.

بالسياسلية  التمعلن  خلال  وملن 
إىل  وصولله  بعلد  برتاملب  الخاصلة 
كلريس الرئاسلة يتضلح األملر بأنله 
شلكل  يف  أسلايس  لتغيلر  يؤسلس 
النظلام اللدويل، ويحلاول القفلز عى 
جميلع القواعلد املنصلوص عليها يف 

دونالد ترامب وبنيامين نتنياهو في أثناء توقيع قرار االعتراف بسيادة إسرائيل على الجوالن - آذار 2019 )رويترز(

ق
ّ

ترامب يمز
أوراق القانون 

الدولي

"الزراعلة مصلدر دخل ال يجلب التخيل 
التريلح  يعكلس هلذا  عنله"، ربلا 
اللذي قالله رئيلس اللوزراء اإلرسائييل، 
نتنياهلو، خلال زيارتله إىل  بنياملني 
مرتفعلات الجلوالن، يف 8 ملن ترشين 
األول 2018، أهميلة املرتفعان إلرسائيل، 
خصبلة  زراعيلة  ببيئلة  تتمتلع  فهلي 

وخلزان ميلاه اسلرتاتيجي.
وتعزيلز  "تطويلر  إن  نتنياهلو،  وقلال 
السلياحة يف الجوالن هلو مصدر جذب 
رئييس للسلياح من إرسائيل وخارجها، 
وتقويلة وتنميلة خدملات الصحلة يف 
الجلوالن، وتقديلم خطط واسلتثامر"، 
معلًنا بأن "الجوالن سليزدهر وينجح".

ثلروات  الجلوالن  مرتفعلات  ومتتللك 
تجعلها اسلرتاتيجية بالنسبة إلرسائيل، 
وقد عمللت الحكوملة اإلرسائيلية خال 
السلنوات املاضية عى التوسع الزراعي 
يف املرتفعلات وقدملت تسلهيات لذلك 
وافلق  إذ  الجلوالن،  يف  للمسلتوطنني 

مجللس اللوزراء اإلرسائيليل يف 2014 
دونلم  أللف   30 تطويلر  اقلرتاح  على 
املنطقلة  يف  الزراعيلة  األرايض  ملن 
لاسلتخدام الزراعلي، وتتضمن الخطة 
إنشلاء 750 مدينلة زراعيلة باسلتثامر 

قلدره 108 مايلني دوالر.
وتبللغ مسلاحة الجلوالن مليونًلا ومئة 
)1160كلم2(  دونلم  أللف  وسلتني 
ويتلوزع اسلتغالها الحلايل كلام ييل:

470  أللف دونلم للمراعلي، حيث ميتلك 
املسلتوطنون ملا يقلارب 15 أللف رأس 
رأس غنلم، و100  آالف  بقلر وخمسلة 
ألف دونلم للمحميات الطبيعيلة، و100 
ألف دونلم مخصصة لفعاليلات الجيش 
كأراض  دونلم  أللف   84.5 اإلرسائيليل، 
زراعية للمسلتوطنني، بحسلب دراسلة 
حلول  دراسلة  واملللياه..  "الللجوالن 
العاقلة بني االحتلال ومصلادر املياه" 

.2009 يف  الصلادرة 
مجملل  بزراعلة  الجلوالن  وتشلتهر 

األصناف، وبحسلب دراسلة صادرة عن 
مركلز "Who Profits"، هو مركز أبحاث 
مسلتقل يف 2014، فإن الصلادرات من 
الجلوالن تتأللف يف املقلام األول ملن 
العنب والتفلاح والبطيلخ والحمضيات 
والطامطلم واللذرة والبصلل والزيتلون 
والثلوم  والبقدونلس  والفاصوليلاء 
والفلفلل واألعشلاب، كلام يتلم إنتلاج 
ملن  الكيلوي  ملن  إرسائيلل  حاجلة 

الجلوالن.
وبلغلت إيلرادات إرسائيلل ملن الزراعة 
املنتجة يف الجوالن حلوايل 143 مليون 
دوالر أمريليك، ملا يقرب ملن %40 من 
لحلم البقلر، %30 ملن التفلاح، 32% 
ملن البطاطلا، %23 ملن اللذرة، 50% 
ملن الكلرز، كلام يتلم إنتلاج %41 من 
الصلوف و%28 ملن البيلض و%6 من 
يف  اإلرسائيليلة  السلوق  يف  الحليلب 

الجوالن.
السلنوات  خلال  إرسائيلل  وتوجهلت 

املاضيلة إىل االهتلامم بزراعلة العنلب 
يف الجلوالن لصناعة النبيلذ وتصديره، 
إذ تصلدر تلل أبيلب النبيلذ بقيملة 22 
مليون دوالر أمرييك سلنويًا، %38 منه 

منشلؤه الجلوالن.
كلام تتمتلع الجلوالن بنلاخ طبيعلي 
ومناظلر تجلذب السلائحني، إىل جانب 
وجلود  ظلل  يف  العاجيلة،  السلياحة 
حامملات معدنية تحت اسلم "حاممات 
الحملة"، إضافلًة إىل تنفيلذ تلل أبيلب 
الطاقلة  توليلد  محطلات  مشلاريع 

املنطقلة. الشمسلية يف 
يف  امليلاه  تشلغل  ذللك  جانلب  وإىل 
اهتلامم  ملن  كبلرًا  حيلزًا  الجلوالن 
إرسائيلل ومسلؤوليها، إذ متتاز الجوالن 
بغلزارة أمطارهلا، ويوجلد يف الجوالن 
12 خلزان ميلاه جوفيلة تتجملع فيهلا 
صحيفلة  بحسلب  األمطلار،  ميلاه 
"هآرتلس" اإلرسائيليلة، يف حني تعتر 
بحرة طريلا مصدر املياه العلذب األول 

 حرب 1967 رسلخت سليادة إرسائيل على الجوالن

يف  املشلاركني  آراء  ملن  كبلرة  نسلبة  أجمعلت 

منصاتهلا  علر  بللدي  عنلب  أجرتله  اسلتطاع 

اإللكرتونيلة عى أن سليادة إرسائيل على الجوالن 

السلوري املحتل ترسلخت منذ حلرب 1967، وليس 

يف قلرار دوناللد تراملب الحلايل، واللذي اعتلره 

 املشلاركون خطلوة مكمللة ذات أهلداف سياسلية.

موقعهلا  علر  سلؤااًل  بللدي  عنلب  وطرحلت 

مفلاده  بلوك"  "فيلس  يف  وصفحتهلا  الرسلمي 

يف  تأثلرًا  أكلرث  كان  الحدثلني  أي  "برأيلك: 

الجلوالن  على  إرسائيلل  سليادة  قلرار  اتخلاذ 

يف  تراملب  قلرار  أو   1967 حلرب  املحتلل؟ 

مسلتخدًما.  615 التصويلت  يف  وشلارك   ،"2019 

ورأت نسلبة %84 ملن املسلتطلع رأيهم أن سليادة 

إرسائيلل بلدت مامحهلا الكاملة منذ "حلرب 67"، 

بينلام اعترت نسلبة %16 ملن املشلاركني أن قرار 

تراملب كان أكلرث تأثلرًا يف اتخلاذ قلرار السليادة 

اإلرسائيللة على الجوالن

برأيك
أي الحدثين كان أكثر تأثيًرا في اتخاذ 

قرار سيادة إسرائيل على الجوالن المحتل؟ 
حرب 1967 أو قرار ترامب في 2019

84%

16% قرار ترامب

حرب 1967

ثروات
تغري

 إسرائيل
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يعلود تاريلخ الجلوالن إىل بداية 
تشلكل الحضارات يف سلوريا، إذ 
إن خصوبلة أرضهلا جعللت منها 
القلدم.  منلذ  مرغوبًلا  موقًعلا 
ملن  يخلُل  مل  اللذي  سلجلها 
أحالها  العصلور،  النزاعلات علر 
اآلن إىل اللراع ما بلني إرسائيل 

السلوريني. وأهلهلا 
اإلرسائيليلون  يّدعلي  حلني  ويف 
بلأرض  أحقيتهلم  أرشليفهم  يف 
استشلهادهم  ملع  الجلوالن، 
بالتوراة ونصلوص العهد القديم، 
االسلتخبارات  وكاللة  تذكلر 
األمريكيلة يف تقريلر لهلا حلول 
كانلون  ملن   31 ملن  املنطقلة، 
"مرتفعلات  أن   ،1981 األول 
الجلوالن مل تكلن أبلًدا جلزًءا من 
تضلم  ومل  اليهوديلة"،  الدوللة 
يهلوًدا مللا يزيلد عى ثاثلة آالف 

علام.
ملن  هلم  األصليلون  سلكانها 
العلرب املنتملني لقبائلل مهاجرة 
ملن اليملن، مثلل قبيللة غسلان 
واألزد، قدملوا من شلبه الجزيرة 
بقلرون،  اإلسلام  قبلل  العربيلة 
شلهوان  أسلامء  للباحثلة  وفًقلا 
عنلوان  تحلت  لهلا  دراسلة  يف 
يف  الصهيلوين  "االسلتيطان 

السلورية". الجلوالن  هضبلة 

ملن   85% نسلبة  العلرب  شلكل 
السلكان علام 1966، وجاورهلم 
الرشكلس والرتكامن، وملع اتباع 
واملذهلب  لإلسلام  معظمهلم 
السلني، إال أن املنطقلة تضمنلت 
والعلويلني  اللدروز  ملن  أقليلات 

واملسليحيني. 

اإلحصائيلات  اختلفلت  وقلد 
املقلدرة لألعلداد الدقيقة لسلكان 
املنطقلة، فهلي ما بلني 130 إىل 
ملا يزيد على 140 ألًفلا، وضمت 

الاجئلني  ملن  ألًفلا   13 حلوايل 
. لفلسلطينيني ا

حلرب  بعلد  معظمهلم  غلادر 
أغللب  إرسائيلل  وطلردت   ،1967
ملن تبقلى منهم، ومحلت غالبية 
القلرى السلورية، حسلبام ذكرت 
األمريكية. االسلتخبارات  وكاللة 

مل يتبلق فيها سلوى سلت قرى، 
وبقعاتلا  شلمس  مجلدل  هلي 
وعني قينيه ومسلعدة وسلحيتا، 
والتلي تضم سلكانًا ملن الطائفة 
التلي  الغجلر،  وقريلة  الدرزيلة، 
ووفلق  علويلني،  سلكانًا  تضلم 
1967 بللغ  إحصلاء أجلري علام 

6400 شلخص. أهلهلا  تعلداد 
مسلتوطنة   33 اليلوم  وتضلم 
أللف   20 يقطنهلا  إرسائيليلة 
يهلودي، ملع وجلود حلوايل 20 
وأعللن  السلوريني.  ملن  ألًفلا 
عملدة إحلدى املسلتوطنات علن 
خطلط لزيادة أعداد املسلتوطنني 
عقلب  املنطقلة  يف  اليهلود 
بالسليادة  األمريليك  االعلرتاف 
دميلي  قلال  إذ  اإلرسائيليلة، 
 2019 آذار  ملن   26 أبارتسليف، 
لوكاللة "سلبوتنيك"، إن إرسائيل 
تنلوي رفع علدد السلكان اليهود 
إىل  املقبللة  10-15 سلنة  خلال 
150 ألًفلا ليكونلوا هلم األغلبية.

خريطة توضح موقع الجوالن السوري المحتل )تعديل عنب بلدي(

لتل أبيب وتوفلر املنطقة ثلث 
إملدادات امليلاه اإلرسائيليلة.

الثلاين  ترشيلن  ويف 
مجللة  نلرشت   ،2015
األمريكيلة  اإليكونوميسلت 
مقلااًل بعنلوان "ذهب أسلود 
تحدثلت  الجلوالن"،  تحلت 
تنقيلب  أنشلطة  علن  فيهلا 
تقلوم بهلا رشكات إرسائيلية 
وأمريكيلة يف املنطقة، وقال 
يوفلال بارتلوف، الجيولوجي 
الرئيليس لرشكة جينلي أويل 
األمريكيلة، إن رشكتله تعتقد 
أنهلا علرثت عى خلزان نفط 
"يحتملل أن يكلون بليارات 

الراميلل".
أملا األهميلة األمنيلة فتعتر 
إلرسائيل  بالنسلبة  املرتفعات 
ملراقبلة  ممتلازًا  موقًعلا 
وتوفر  السلورية،  التحلركات 

طبيعًيلا  علازاًل  التضاريلس 
ضلد أي قلوة دفع عسلكرية 

ملن سلوريا.
سلابقة  تريحلات  ويف 
للسيناتور األمرييك، لينديس 
"التخليل  إن  قلال  غراهلام، 
علن هلذه األرض )الجلوالن( 
سيكون كابوًسلا اسرتاتيجًيا 
توفلر  إذ  إرسائيلل"،  لدوللة 
"منصلة اسلرتاتيجية ملراقبة 
جنويب سلوريا، وصلواًل إىل 

دمشلق وملا وراءهلا".
ترجملت  ملا  وبحسلب 
موقلع  علن  بللدي  عنلب 
فلإن   ،"theconversation"
تلزود  الجلوالن  مرتفعلات 
إرسائيلل بنقلاط مراقبلة يف 
أبلراج  علر  سلوريا  عملق 
مراقبلة أقامتها تلل أبيب يف 

الجلوالن.

التركيبة السكانية

اللدويل. القانلون 
بسليادة  االعلرتاف  قلرار  يخلص  فيلام 
إرسائيلل على الجلوالن، يلرى العلبلي أن 
املشلكلة األكلر التلي يشلكلها هلي على 
قوننلة  متلت  حلال  يف  املحليل،  الصعيلد 
القلرار محلًيا بأمريلكا، فالبعلد الخاص به 
هلو بعلد اقتصلادي، إذ توجلد العديلد من 
اللرشكات ال ميكلن أن تعملل يف الجلوالن 

كونهلا منطقلة محتللة.
لكلن اللرشكات األمريكية التلي ال تضع يف 
حسلبانها القانلون اللدويل ميكلن أن تجد 
ذريعلة للعمل يف هذه املنطقلة )الجوالن(، 
كون قلرار االعلرتاف يؤكد سليادة إرسائيل 
بحسلب  كاملل،  بشلكل  الجلوالن  على 

. لعلبي ا
بهلا  يقلوم  التلي  الخطلوات  أن  ويلرى 
الرئيلس األمرييك "خطلرة"، فمن الواضح 
أنله غلر مهتلم بالقانلون الدويل بشلكل 
كاملل، رغلم أنله جلزء منله وملن صناعة 
تسلبب  "أمريلكا  أن  إىل  مشلرًا  القلرار، 
زعزعلة دوليلة ملن خلال الخطلوات التي 
تقلوم بها، آخرهلا قرار االعرتاف بالسليادة 

اإلرسائيليلة على الجلوالن".
الخبلر  ملع  العلبلي  حديلث  ويتوافلق 
يف القانلون اللدويل وحقلوق اإلنسلان، 
بسلام طبليلة، الذي يلرى أن قلرار ترامب 
عبلارة علن قرار سليايس يلرضب بعرض 
الحائلط قلرارات مجللس األملن، ويهدي 
ملن خاله قطعة ملن األرايض السلورية 

إىل دوللة محتللة.
ويقلول طبليلة يف حديث لعنلب بلدي إن 
خطلوة تراملب مخالفة للقانلون الدويل، 
وبالتلايل ال ميكلن االعتلداد بهلا، إذ إنهلا 
تعطلي الصاحيلة للدولة القويلة أن تأخذ 
حقهلا بالقلوة وهلذا ال ميكلن العملل به 

الغاب". إال يف "رشيعلة 

ما قوة القرار
االعلرتاف  قلرار  يلغلى  أن  ميكلن  هلل 
سلؤال  تراملب؟  واليلة  نهايلة  حلال  يف 
ناقشلته عنب بللدي مع الخبلر القانوين 
إبراهيلم العلبلي، اللذي أوضلح أن القرار 
واليلة  انتهلاء  بعلد  إلغلاؤه  املمكلن  ملن 
التلي  القلرارات  مثلااًل  وطلرح  تراملب، 
ألغاهلا تراملب بعلد وصولله إىل كلريس 
الرئاسلة، لسللفه باراك أوباما، واملراسيم 
الترشيعيلة التلي أصدرهلا من أجلل ذلك.

تنفيذيًلا  أملًرا  وقلع  تراملب  وكان 
الرشاكلة  اتفاقيلة  ملن  باالنسلحاب 
والتلي  الهلادئ،  املحيلط  علر  التجاريلة 
السلابق  الرئيلس  كانلت محلور سياسلة 
بلاراك أوباملا، كام انسلحب ملن االتفاق 
الرناملج  قضيلة  لتسلوية  الشلامل 
النلووي اإليلراين، اللذي تم التوصلل إليه 
أيلار  انتهلت  مضنيلة  مفاوضلات  علر 

.2 0 1 5
وبالتلايل فلإن قلرار الرئيلس األمريليك 
هلو إعلان رئايس وليلس قانونًلا صادًرا 
حلال  ويف  األمريليك،  الكونغلرس  ملن 
وصلول أي رئيلس أمريليك بعلد تراملب 
بشلكل  أصلدره  ملا  إلغلاء  شلأنه  ملن 

كاملل.
وضلع  ملع  سلبق  ملا  مقاربلة  وميكلن 
بشلأن  األخلر  الباراغلواي  حكوملة 
أشلهر  ثاثلة  وبعلد  إنله  إذ  القلدس، 
ونصلف ملن تدشلني رئيلس الباراغلواي 
سلفارة  كارتيلس  هوارسليو  السلابق 
بلاده يف القلدس، علدل خلفله املنحلدر 
ملن أصلل لبنلاين، ماريلو عبلده بنيتيز، 
علن الخطلوة، وأعلن إعادة السلفارة إىل 
تلل أبيلب، عللاًم أنله كان رئيًسلا منتخًبا 
حينهلا )21 ملن أيلار 2018( وأعرب عن 

للعمليلة. معارضتله 
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مرتفعات الجوالن 
لم تكن أبًدا جزًءا من 

الدولة اليهودية"، ولم 
تضم يهوًدا لما يزيد عن 

ثالثة آالف عام

سوريا

فلسطين 
المحتلة

لبنان
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رغلم تهجر قرى بأكملها ملن الجوالن، ما 
زاللت روابط اللرتاب الواحد تجملع الكثر 
من السلوريني، على اختلاف القومية أو 
الديانة من الرتكيبة االجتامعية السلورية، 
بينلام تباينت بلني الرعيلل األول وأبنائهم، 
اليلوم، الذيلن ال يعرفلون سلوى قصلص 

وروايلات عن أراضيهلم املحتلة.
 1967 علام  النلزوح  منلذ  كانلت  البدايلة 
عندملا توجله اآلالف ملن أهلايل املنطقلة 
إىل شلتى املحافظات السورية، ومعظمهم 

اتخلذ دمشلق وريفهلا مكانًلا لهم.
بقلي يف الجلوالن خملس قلرى، وهلي 
مجلدل شلمس وفيهلا النسلبة األكر من 
السلكان، وبقعاثا، ومسلعدة، وعني قنية، 

الغجر. وقريلة 
أربع ملن القلرى الباقية ينتملي أهلها إىل 
طائفلة املوحديلن اللدروز، بينلام ينتملي 
أهلايل القرية الخامسلة إىل "الغجر"، إىل 

جانلب عائلتني مسليحيتني فقط.
لكلن الجوالن قبل االحتلال كان يضم عدة 
قوميلات، من ضمنهلم الرشكلس والعرب 
والرتكلامن إال أن معظمهلم هاجلروا يف 
الحرب، ال سيام مركز املحافظة، القنيطرة، 
التلي متثللت باألغلبيلة املسللمة، والتلي 

هجلرت جميعهلا إىل الداخل السلوري.
أهلايل  ملن  الشلباب  معظلم  يعلرف  ال 
املنطقة املهجريلن قراهم وبلداتهلم، وهذا 
ملا قاله محملد لعنب بللدي، وهلو طالب 
جامعلي ملن الجلوالن، مشلرًا إىل نزوح 
صغلرًا  كان  عندملا   1967 سلنة  واللده 

واسلتقراره يف دمشلق.
الطلرف  إىل  عاًملا(   25( محملد  ينتملي 
إطلاق  ورفلض  الجلوالن،  ملن  املحتلل 
مسلمى "النازحلني" عى أهلايل املنطقة 

بالجوالنيلني. تسلميتهم  وفضلل 
املنطقلة  أهلايل  بلني  التواصلل  وحلول 
املهجريلن، قلال محمد إنله كان قدميًا عر 
مكلرات الصلوت، ولكلن اليلوم، اختلفت 
طلرق التواصلل وباتت أبسلط علن طريق 

وسلائل التواصلل االجتامعلي.
ال  الشلباب  ملن  العلرشات  حالله كحلال 
يعرف محملد بلدته ولكنه يشلعر بالحنني 
لهلا، ويسلتقي ذكريات بلده التلي مل يراها 
عن طريق موقع اسلمه جوالين، بحسلب 

تعبره.
رفعلت  قلال  بللدي  لعنلب  حديثله  ويف 
عامشلة، وهلو واحلد ملن أبنلاء الجوالن 
والسلاكنني بالقسلم املحتل منها، إن أغلب 
العاقلات بلني األهلايل واملهجريلن تكون 
علر وسلائل التواصلل االجتامعلي أو عن 
طريق اللقلاءات يف األردن، مشلرًا إىل أن 

هلذا املوضوع "شاسلع ومتشلعب".
وأضاف عامشلة أنله ومنذ االحتلال حتى 
اليلوم وللدت أجيال تحلت االحتلال، لكن 
األرايض  داخلل  االجتامعيلة  العاقلات 
املحتللة هلي نسلخة "طبلق األصلل" عن 
جميلع الرشائلح السلورية داخل سلوريا.

داخلل  األهلايل  بلني  التواصلل  اسلتمر 
املناطلق املحتللة وخارجهلا علن طريلق 
القطلر  يدخللون  الذيلن  الديلن،  رجلال 
والطاب الذين يدرسلون بجامعة دمشلق. 
التواصلل مسلتمرًا  الطلرق جعللت  هلذه 

القدميلة. العاقلات  وجلددت 
التكويلن االجتامعي يف الجلوالن هو جزء 
ملن املجتملع السلوري، ويعكلس صلورة 
مشلابهة لداخل الحلدود السلورية، كالتي 
نتجلت بسلبب الحلرب والخافلات التلي 
داخلل سلوريا، بحسلب  النظلام  زرعهلا 
قول عامشلة، مشلرًا إىل أن تلك الخافات 
هي ذاتهلا املوجلودة يف الجلوالن ولكنها 
تتفاوت ملن قرية إىل قرية وملن بلدة إىل 

. ة بلد

محاوالت تجنيس مستمرة
وملن  مسلتمر  بشلكل  إرسائيلل  تعملل 
على  القامئلة  "الدميقراطيلة  منطللق 
حريلة االختيلار" عى فتح مللف تجنيس 
املللف  املحتلل،  الجلوالن  يف  السلوريني 
اللذي أغلق بوجههلا مراًرا على الصعيدين 

اللدويل. الداخليل ويف مجللس األملن 
األحلداث  اسلتغال  إرسائيلل  حاوللت 
واالجتامعيلة  السياسلية  والتغلرات 
سلوريا،  تشلهدها  التلي  واالقتصاديلة 
لتخاطلب عقول السلوريني، بلأن بقاءهم 

يف ظلل الحكوملة اإلرسائيليلة أفضل من 
بقائهلم تحلت ظلل حكوملة "تسلتجدي 
السليادة الوطنية"، فقررت وزارة الداخلية 
اإلرسائيليلة إجلراء انتخابلات محليلة يف 
قلرى الجلوالن املحتللة، يف ترشيلن األول 

ملن العلام امللايض.
اسلتغال املوقلف الحلايل اصطلدم، كلام 
بالقبلول  األهلايل  رغبلة  بعلدم  العلادة، 

اإلرسائيليلة. بالجنسلية 
موضلوع  إن  عامشلة  رفعلت  وقلال 
الجنسليات ليلس جديلًدا، بل هلو متجدد، 
 25 نحلو  اليلوم  الجلوالن  سلكان  فعلدد 
أللف نسلمة، "نسلبة قليللة منهلم لديهم 

االحتلال". جنسليات 
وأضلاف عامشلة أن قلرار تراملب ليلس 
مفاجًئلا، فهلو معلن بشلكل غر رسلمي 
منلذ الثامنينيلات، مشلرًا إىل أن القلرار ال 

يؤثلر باملوقلف العلام لألهايل.
علام  لهلا  إرضاب  أول  املنطقلة  شلهدت 
بسلبب  األهلايل  أرضب  عندملا   ،1982
اإلرسائيليلة،  الجنسلية  موضلوع  طلرح 
ويعتلر اإلرضاب األطول ملن نوعه، والذي 
أدى بلدوره إىل سلجن نحلو ربلع شلباب 

املنطقلة، وفلق عامشلة.
اللرأي العلام يف الجلوالن املحتلل خلرج 
ببيان تحت اسلم "بيان جامهر الجوالن" 
حلول ملن تسللم الجنسلية اإلرسائيليلة، 
يفلرض عليله مقاطعلة تامة، وال يشلارك 
ويقاطلع  بأحزانله،  وال  بأفراحله  أحلد 
وعندملا  وسياسلًيا،  واجتامعًيلا،  دينًيلا، 
ميلوت ال يصلى عليله. كام مينلع حامل 
الجنسلية ملن الوجلود بلني النلاس، وفق 
عامشلة، مشلرًا إىل تهلاون باملوضلوع 
لوحظ مؤخلرًا، لكن قلرار "الجامهر" بدأ 

مجلدًدا. يتصاعد 
وارتفع علدد حاميل الجنسلية اإلرسائيلية 
بشلكل نسلبي بعلد ارتفلاع نسلبة الورثة 
الجليلل  مناطلق  ملع  الزيجلات  وتبلادل 
والكرملل، باإلضافة لتوجله بعض األهايل 
السلكن  إىل  األخرتلني  املنطقتلني  ملن 

داخلل الجلوالن.
وقلال عامشلة إن علدد املجنسلني داخلل 
بللدة بقعاثا، التلي ينحدر منهلا، بلغ نحو 
513 مجنًسلا، بينام بلغ يف مجدل شلمس 
أكلرث ملن 900، ونفلس النسلب تلرتاوح 
يف باقلي القلرى، لكلن العلدد األكلر هو 
للعائلات الوافدة من املناطق الفلسلطينية 

املحتلة سلنة 1948.
ووفلق عامشلة فلإن األهلايل يعتلرون 
طلب الجنسلية اإلرسائيليلة "وصمة عار" 

التشلديد و"املامة". تسلتحق 

تضييق أمني بعد االحتالل.. تغير في 
السيطرة

ونلرش  الجلوالن  على  السليطرة  عقلب 
قلوات أمميلة على الخلط الفاصلل بلني 
سلوريا وإرسائيلل، لجلأ النظام السلوري 
الداخللني  على  الخنلاق  تضييلق  إىل 
والخارجلني إىل حدود املنطقلة "املحررة" 
القلوات  منهلا  انسلحبت  التلي  حديًثلا، 
اإلرسائيليلة، وفرضت موافقلة أمنية عى 
الراغبلني بالدخلول إليها، سلواء كانوا من 

أهلل املنطقلة أو ملن خارجهلا.
وشلهدت املنطقة خال السلنوات األخرة، 
منلذ 2011، تغيلر قلوى السليطرة على 
الجوالنيلة  الحلدود  ملن  بالقلرب  األرض 
وانتقالهلا من قلوات األسلد إىل املعارضة، 
وملن ثلم عودتها لقلوات األسلد من خال 
اتفلاق تسلوية ملع املعارضلة بوسلاطة 

إرسائيلية. روسلية- 

قلال محملود  بللدي،  لعنلب  يف حديثله 
محافظلة  أهلايل  ملن  وهلو  املحملد، 
عقلب  إنله  عنهلا،  النازحلني  القنيطلرة 
نزوح األهلايل حاول الكثلرون العودة إىل 
األرايض التلي مل تحتلهلا إرسائيل، ولكنهم 
كانلوا يواجهلون التدقيلق األمنلي اللذي 
يفرضله النظلام خوًفا من تنفيلذ عمليات 
ضد إرسائيلل يف األرايض املحتلة، مشلرًا 
إىل عمليلات اعتقال متت بحق شلبان من 
منطقة السليدة زينب بسلبب شكوك حول 
نيتهلم القيلام بعمليلة أمنيلة يف املناطق 

املحتلة. السلورية 
وأضلاف املحمد، اللذي نزح علن محافظة 
القنيطلرة عندملا كان صغلرًا، أن قلوات 
األسلد اعتقللت راعلي أغنلام، ألن إرسائيل 
كانلت تحتجلزه بعلد اقرتابله من السلياج 
قلوات  للدى  معتقلًا  وبقلي  الحلدودي، 
األسد نحو تسلعة أشهر، بحسلب تعبره.

وفرضلت قلوات األسلد على السلوريني 
من غلر أهلايل القنيطلرة موافقلة أمنية 
للدخول إليها، ولكنها ألغلت املوافقة األمنية 
املطلوبة من أبناء املدينلة بعد متييز أوراقهم 
الشلخصية علن طريلق األرقلام الوطنيلة 

املسلجلة عليها، بحسلب املحمد.
وأشلار محملد، وهلو طاللب جامعلي من 
املناطلق املحتللة داخلل الجلوالن، إىل أنله 
قبل الحرب السلورية مل تكلن هناك عوائق 
وإىل  ملن  الجوالنيلني  وخلروج  بدخلول 
املنطقلة، وأن علدًدا ملن الشلباب كانلوا 
يدرسلون بجامعة دمشلق، لكن ملع بداية 
اللراع يف سلوريا تبلدل الحلال وأصبلح 

الطريلق امللؤدي إىل الجلوالن غلر آملن.
أواخلر العلام 2011 كان هنلاك اتفلاق بني 
فلرع سعسلع واألهلايل يف املنطقة حول 
العنلارص املنشلقة ملن أبنائهلا، يقلي 
ببقائهلم يف بللدة جباتا الخشلب، التي ال 
تدخلهلا قوات األسلد، بوجلب اتفاق عام 
1974، رشط أال يقوموا بعمليات عسكرية 
داخل األرايض الخاضعة لسليطرة النظام.

اقتحملت   2012 شلباط  ملن   28 ويف 
قوات األسلد بللدة جباتا الخشلب العتقال 
املنشلقني من املنطقة، األمر اللذي أدى إىل 
اشلتباكات بلني "الجيلش الحلر" وقلوات 
األسلد، قتل إثرها خمسلة مدنيلني وأربعة 
من املنشلقني وعنلارص من النظلام، وفق 
ملا رصح مصلدر صحفي لعنلب بلدي من 

القنيطرة. محافظلة 
وقلال املصلدر، اللذي طللب عدم الكشلف 
عن اسلمه للدواع أمنية، إن تللك املداهامت 
الحلر"  "الجيلش  انتشلار  رشارة  كانلت 
باملنطقة بشلكل علني، وانطلاق املقاتلني 
هنلاك بعمليلات ضد قلوات األسلد بعكس 
ملا اتفلق عليله سلابًقا بني فرع سعسلع 
بللدة  وأهلايل  العسلكري  لألملن  التابلع 

الخشلب. جباتا 
أي  وقواتله  السلوري  النظلام  يشلن  مل 
عمليلات عسلكرية باتجلاه املنطقة حتى 
صيلف علام 2018، وسليطر على معظم 
املناطق القريبة ملن القنيطرة والتابعة لها 
دون قتال بعلد اتفاقني منفصلني وقعهام 

ملع فصائلل املعارضة.
درعلا،  انهيلار  بعلد  كان،  األول  االتفلاق 
عقب معارك مسلحرة بالقنيطلرة، إذ جرت 
األول  منفصللني،  بشلقني  املفاوضلات 
بلني النظلام السلوري وفصائلل تابعة لل 
"الجبهلة الجنوبيلة" برعايلة إرسائيليلة، 
ويقلي ببقاء الفصائلل املقاتللة التابعة 
الحكلم  لل"الجبهلة" وإقاملة ملا يشلبه 

اللذايت للمنطقلة.
أملا الشلق الثلاين ملن املفاوضلات فكان 
يجلري بلني الفصائلل اإلسلامية املتمثلة 
بلل "للواء الفرقلان" و"جبهلة النلرة" 
طلرف،  ملن  الشلام"  أحلرار  و"حركلة 
انسلحبت  آخلر.  طلرف  ملن  وروسليا 
الفصائلل إىل الشلامل بوجلب االتفلاق، 

املصلدر. ذات  وفلق 
املنطقلة  ملن  الفصائلل  خلروج  وعقلب 
بلدأ "حلزب اللله" اللبنلاين بضم علدد من 
مبلارش  بشلكل  قاتللوا  الذيلن  املقاتللني 
وبقلوا يف املنطقلة كلل "خايلا نامئلة" 
بحسلب املصلدر، مشلرًا إىل أن املنطقلة 
القريبة من السلياج مع إرسائيلل بأكملها 
غلر  بشلكل  "الحلزب"  سليطرة  تحلت 

مبلارش.

عدد المجنسين داخل 
بلدة بقعاثا، التي ينحدر 

منها، بلغ نحو 513 
مجنًسا، بينما بلغ في 

مجدل شمس أكثر
 من 900
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ُضم الجوالن إلى سلطة االنتداب الفرنسي 
على سوريا

عاد الجوالن إلى السيادة السورية 
بعد الجالء الفرنسي عن سوريا 

احتلت إسرائيل الجوالن السوري 

استمرت سوريا بالمطالبة بالجوالن طوال 
تلك الفترة، في حين عملت تل أبيب على 

إنشاء المستوطنات فيها مع المطالبة 
بضمها رسمًيا إلى أراضيها

تقدم الجيش السوري في 6 تشرين األول 
محرًزا انتصارات سريعة، أعقبها هجوم 

إسرائيلي مضاد تمكن من التوغل مسافة 
تزيد عن 35 كيلومتر في األراضي السورية، 

واستمرت المعارك من 6 وحتى 23 تشرين 
األول حتى تم وقف إطالق النار.

اتفاق أعادت وفقه إسرائيل لسوريا مساحة 
60 كيلومتر مربع ضمت مدينة القنيطرة 

وجوارها، كما تم إنشاء قوة أممية 
لإلشراف على وقف إطالق النار وفض 

االشتباك بين الطرفين )أوندوف( في منطقة 
عازلة أخذت من مساحة الهضبة

بدأت خطوات ضم منطقة الجوالن للدولة 
اإلسرائيلية بإنشاء إسرائيل لمجلس الجوالن 

اإلقليمي التابع لوزارة الداخلية

صرح الكنيست بمنح الجنسية اإلسرائيلية 
للدروز في الجوالن، قبلها بعضهم ورفضها 

األغلبية.

إعالن ضم الجوالن إلسرائيل، ولم يلق إعالنها 
اعتراًفا دولًيا

بدأت جوالت المفاوضات بين إسرائيل 
والحكومة السورية، وقامت على أساس 
تقديم األرض مقابل السالم، إال أن الخالف 

حول السماح لسوريا بالوصول إلى بحيرة 
طبريا أدى إلى فشلها

تواسطت تركيا في محادثات غير مباشرة 
لبدء المفاوضات مجدًدا بين سوريا وإسرائيل

طلب نتنياهو من الرئيس األمريكي باراك 
أوباما االعتراف بالسيادة اإلسرائيلية على 
الجوالن، إال أن الرد األمريكي عاد بالرفض

دعا نتنياهو المجتمع الدولي لالعتراف 
بسيادة إسرائيل على الجوالن متذرًعا بخطر 

التقدم اإليراني على الحدود السورية

بدأت إسرائيل بحملة إلطالق الصواريخ 
على المواقع اإليرانية في سوريا

وقع الرئيس األمريكي، دونالد ترامب، على 
اعتراف بالسيادة اإلسرائيلية على الجوالن

ُوقعت اتفاقية للهدنة بين الجانب السوري 
واإلسرائيلي، بقي الجوالن بموجبها تحت 
سيطرة سوريا، مع إنشاء منطقة منطقة 

منزوعة السالح فيه 

أعلنت إسرائيل قيام دولتها بعد انتهاء 
االنتداب البريطاني على فلسطين، وتوجهت 
القوات السورية مع قوات من األردن ولبنان 

ومصر والعراق، لمحاربة الدولة المزعومة، 
ولكنها منيت بالهزيمة.
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ال إعمار في حلب..

ترميم على حساب التجار والسكان غائبون

عنب بلدي -مرام بكور

الحصللار  سللنوات  تللرك  مل 

حلللب  أحيللاء  ألهللايل  والقصللف 

الرشقيللة سللوى أكللوام مللن الدمللار 

مللن  كجللزء  مدرجللة  أسللواق  يف 

.1986 عللام  منللذ  العاملللي  الللراث 

عللن  رسللمي  إعللان  أول  وبللن 

مشللاريع إعللادة اإلعللامر واملامطلللة أو 

تزييللف البللدء فيهللا، تواصلللت عنللب 

بلللدي مللع عللدة مصللادر محليللة 

يف املدينللة ملتابعللة مشللاريع إعللادة 

وأسللواقها. القدميللة  املدينللة  إعللامر 

وكان نائللب محافللظ حلللب، حميللد كينو، 

أعلللن مطلللع آب 2018، عللن برنامللج 

حكومللي إلعللادة إعللامر املناطللق الرشقية.

وقللال يف مؤمتللر صحفللي إن برنامللج 

إعللادة التأهيللل يتضمللن ثللاث مراحللل: 

أوالهللا إعللداد البنيللة التحتيللة، إذ ال ميكللن 

للنللاس العيللش مللن دون ميللاه وكهربللاء، 

الازمللة  املسللاعدة  تقديللم  والثانيللة 

وتحديللد احتياجللات كل أرسة، والثالثللة 

إعللادة السللكان إىل منازلهللم والتأكيللد 

لهللم أن هللذه املناطللق باتللت آمنللة.

ال يوجد مشروع لترميم المدينة حتى 
اآلن

املهندسللة )ج، ر(، إحللدى املشللاركات 

يف عمليللات ترميللم بعللض املشللاريع 

يف املنطقللة، تقللول لعنللب بلللدي إنلله ال 

يوجللد حتللى اآلن أي مللرشوع حكومللي 

واضللح يشللمل ترميللم املدينللة ككل، 

يللزال مبعظللم  ال  الرشقللي  فالقسللم 

أحيائلله مدمللرًا بالكامللل، كللام كان عليلله 

الحللال عنللد سلليطرة النظللام والللروس 

.2016 عللام  نهايللة  املنطقللة  عللى 

املعامريللة  املهندسللة  وأوضحللت 

الحكومللة  تللوكل  اآلن مل  أنلله حتللى 

جهللة  أي  املعنيللة  املؤسسللات  أو 

إلحصللاء بيانللات املناطللق املدمللرة أو 

التللي تللم ترميمهللا بجهللود فرديللة.

املشللاريع التللي يعرضهللا اإلعام الرسللمي 

عللى أنهللا ترميللم وإعللادة إعللامر لحلللب 

القدميللة هللي يف الغالللب مشللاريع ممولة 

مللن قطاعللات خاصللة أو مؤسسللات 

تعنللى بحفللظ وحاميللة اآلثللار، كرميللم 

السللقطية  األمللوي وسللوق  الجامللع 

الللذي أوشللك عللى االنتهللاء، والللذي 

كان ممللواًل مللن مؤسسللة “آغللا خللان” 

الدوليللة، والتللي تعللود لهللا العديللد مللن 

املشللاريع التللي تعنللى بقطّللاع التنميللة 

والثقافللة واآلثللار منللذ عللام 1999.

كللام يقللع ترميللم بعللض املحللات 

القديللم  املدينللة  سللوق  داخللل 

املحللات  أصحللاب  كاهللل  عللى 

فرديللة. مببللادرات  بأنفسللهم، 

وال تللزال مناطللق كللل “السللبع بحللرات” 

مغلقللة، مللا عللدا محللات متفرقللة، 

قللام أصحابهللا بإعللادة ترميللم مللا 

يسللتطيعون بإمكانياتهللم املتواضعللة.

الترميم على حسابك الشخصي
التمويللل الفللردي أو الشللخيص معلومللة 

مصللدر  مللن  أكللر  مللن  تكللررت 

تواصلللت معهللم عنللب بلللدي، إذ قللال 

أحللد التجللار املالكللن لعللدة محللات 

يف سللوق اعتللاد أهللايل حلللب عللى 

إن  الجامللع”،  ورا  “سللوق  تسللميته 

عمليللات الرميللم فرديللة مللن قبللل 

تجللار ال يتجللاوز عددهللم أصابللع اليللد.

وأوضللح التاجللر، الللذي تحفللظ عللى 

ذكللر اسللمه ألسللباب أمنيللة، “الحقيقة أن 

كل تاجللر مللن هللؤالء توجلله إىل الحكومة 

وحصللل عللى رخصللة لريمللم محللله 

دون وجللود قللرار بإعللادة فتللح محللله 

حتللى إن انتهللى مللن عمليللة الرميللم.. 

هنللا ال يوجللد أمللن والعصابللات منتللرشة 

وحتللى السللكان مل يعللودوا إىل منازلهللم 

ليذهبللوا ويتبضعللوا مللن املحللات”.

الحقيقللة  هللي  “هللذه  وأضللاف، 

ببسللاطة.. خللراب ومناطللق مهدمللة 

تخلللو مللن سللاكنيها وشللوارع تعللج 

بقطللاع الطللرق وعصابللات الخطللف 

والنهللب عنللد كل زاويللة ويف كل حللارة، 

فعللن أي حيللاة وترميللم نتحللدث؟”.

بللن  مللن  واحللد  الصاغللة،  سللوق 

األسللواق القدميللة املتّفرعللة مللن سللوق 

القديللم، يحللوي يف داخللله  املدينللة 

عائلللة  الذهللب.  لصياغللة  محللات 

“البيللك” هللي إحللدى العوائللل التللي 

متلللك محللات داخللل السللوق أغلقللت 

منللذ بدايللة الحصللار، مللا دفعهللا إىل 

منطقللة  يف  أخللرى  محللات  فتللح 

“الفرقللان” يف القسللم الغللريب لحلللب. 

مصللدر مقللرب من العائلللة أشللار إىل عدم 

وجللود رغبللة يف إعللادة فتللح محاتهللا 

يف املدينللة القدميللة حتللى اللحظللة، ألنّلله 

ال توجللد حركللة أساًسللا ال مللن قبللل 

الباعللة وال الزبائللن يف املنطقللة القدميللة، 

وإن مل يتللم ترميمهللا بالكامللل فلللن 

يتوجلله أحللد لاسللتثامر مجللددًا فيهللا.

ماذا عن عودة السكان؟
بلغللت أعللداد املهجريللن مللن رشقللي 

املدينللة إىل الريللف الغللريب 1052 عائلللة 

بينللام وصلللت 5552 أخللرى إىل الريللف 

الشللاميل، األمللر الللذي وصفتلله منظامت 

دوليللة عللدة بأنلله “أكللر عمليللة تهجللري 

قللرسي يف سللوريا”، معتمللدة يف وصفها 

عللى إحصائيللات وزارة الدفللاع الروسللية.

وتواصلللت عنللب بلللدي مللع مواطنللن 

املناطللق  هللذه  يف  مقيمللن  كانللوا 

وميلكللون بيوتًللا يف مناطللق: القصيلللة، 

هنانللو، قسللطل حرامللي، وأكللدوا خلللو 

املنطقللة القدميللة حتللى اليللوم مللن أهلها. 

وتقللول السلليدة كوثللر، وهللي من سللكان 

حللي القصيلللة، “كيللف يعللودون وال يزال 

الخللراب عللى حاللله.. الدولللة مل تسللهم 

برميللم املنللازل.. تأملنللا كثللريًا يف البداية 

وارتضينللا مللا كتللب علينللا مللن تشللتيت 

وتهجللري مللن بيوتنللا، لكللن كل الوعللود 

التللي تحدثللوا عنهللا كانللت كاذبللة، ال 

منلللك املللال بعللد كل مللا رصفنللاه خللال 

رحلللة خروجنللا مللن حارتنللا ومعالجللة 

مصابينللا، أال نسللتحق أبسللط حقوقنللا 

عللى أقللل تقديللر. يجللب عليهللم أن 

بصواريخهللم  هدمللوه  مللا  يرممللوا 

وقذائفهللم، وهللذا أضعللف اإلميللان”.

إخالء المزيد من السكان
واتخللذت محافظللة حلللب قللرارًا بإخللاء 

أكللر مللن أربعللة آالف عائلللة تسللكن 

الكثللري  يف نحللو عللرشة آالف بنللاء 

منهللا آيللل للسللقوط، بحسللب مللا 

قللال محافللظ حلللب، حسللن ديللاب.

ويتللم اإلخللاء مللع تأمللن سللكن بديللل 

منازلهللم  ترمللم  ريثللام  األرس  لتلللك 

ويهللدم مللا يتعللذر صيانتهللا بسللبب 

خطورتهللا العاليللة، وفللق مللا نقلللت 

عللن  املحليللة،  “الوطللن”  صحيفللة 

شللباط 2019. مللن   4 يف  املحافللظ، 

ورفللع مجلللس مدينللة حلللب كتابًللا 

يتضمللن  املحليللة،  اإلدارة  وزيللر  إىل 

واألرضار  اإلنشللايئ  الوضللع  تقييللم 

العامللة  الرشكللة  بلله  قامللت  الللذي 

الفنيللة. واالستشللارات  للدراسللات 

وشللمل التقييللم 36 حيًللا مللن مدينللة 

حلللب، وقللد بلللغ مجمللوع األبنيللة غللري 

املتللررة 33633 بنللاًء طابقيًللا، بينللام 

بلللغ مجمللوع األبنيللة املصابللة بللرر 

معللامري خفيللف نحللو 10176 بنللاًء، أما 

األبنيللة املتللررة رضرًا إنشللائيًا خفيًفللا 

فبلللغ مجموعهللا 8031 بنللاًء طابقيًللا، 

وفللق صحيفللة “ترشيللن” الحكوميللة.

وكانللت اللجنللة االقتصاديللة واالجتامعيللة 

لللدول غللرب آسلليا التابعللة لألمللم املتحدة 

)اإلسللكوا(، قالللت، يف تقريللر صللادر 

عللام 2015 تحللت عنللوان “تكلفللة 

النللزاع يف سللوريا”، إن مللا يقللارب 

املليللون ونصللف املليللون منللزل مدّمللر 

بالكامللل يف مجمللل أرجللاء سللوريا 

التحتيللة  البنللى  دمللار  إىل  إضافللة 

يف تلللك املناطللق كامليللاه والكهربللاء 

كامللل. بشللكل  الصحللي  والللرصف 

تحللت  تركتهللم  مللن  قللدرت  كللام 

الدمللار  هللذا  مللن  مبللارش  تأثللري 

مايللن  سللبعة  عللى  يزيللد  مبللا 

حلللب  مدينللة  أن  مضيفللًة  سللوري، 

تصللدرت املللدن السللورية يف الدمللار.

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

 يورو   مبيع 595 شراء 590 دوالر أمريكي  مبيع 517 شراء 515

الرز )ك(  400السكر )ك(  250البنزين  225المازوت  180الذهب 18  16115   الذهب 21  18800  

  ليرة تركية  مبيع 97 شراء 96 دوالر أمريكي  مبيع 529 شراء 527

تأملنا كثيًرا في البداية 
وارتضينا ما كتب علينا 
من تشتيت وتهجير من 

بيوتنا، لكن كل الوعود 
التي تحدثوا عنها كانت 

كاذبة

أجلرت منظملة األملم املتحلدة للرتبية 
والعللم والثقافلة )يونيسلكو( دراسلة 
قلّدرت فيهلا نسلبة الدمار اللذي أصاب 
أسلواق حلب القدمية، مسلتعينة بصور 
واعتملدت  التقطتهلا  صناعيلة  أقلامر 
عليهلا يف بعلض النواحلي يف كانلون 
الثاين ملن علام 2017، إذ قّدرت نسلبة 
الدملار الحاصلل على مواقع األسلواق 
القدميلة الباللغ عددهلم 157 موقًعلا، 

على النحلو التايل: 
31 موقًعلا دمرت بالكاملل، وتعرض 43 
القدميلة ألرضار  األسلواق  موقًعلا يف 
عديدة، يف حني كانت األرضار وسلطية 

لنحلو 82 موقًعا.
 وأشلارت املنظملة إىل علدم وجلود أي 
موقلع متكلن ملن النجلاة متاًملا ملن 

اللرضر والدملار.

وبعدملا أدرجلت األملم املتحدة أسلواق 
املهلّددة  املواقلع  قامئلة  تحلت  حللب 
بالخطلر علام 2013، أرسللت املنظملة 
اللرضر  نسلبة  لتقديلر  أمميلة  بعثلة 
الذي طلال املواقلع املدرجة على الئحة 
اللرتاث العامللي، ورصلدت أرضاًرا بالغة 
يف املسلجد األموي الكبلر وقلعة حلب 
وعلدة مبلان تاريخيلة، وبلغلت نسلبة 
الخسلائر الجسليمة التلي تعرضت لها 
أحيلاء حللب القدميلة نحلو %60 يف 
%30 تدملرًا  حلني دملر منهلا نحلو 

. مًا كا
كام قلّدرت املنظمة املبلغ املقلدر إلعادة 
إعلامر حلب القدميلة بقيملة 52 مليار 
دوالر أمريليك من إجلاميل املبلغ املقدر 
ملن األمم املتحلدة إلعادة إعامر سلوريا 

والذي يقلارب 400 مليار.

157 سوًقا مدمًرا

مر عامان وثالثة أشهر على خروج القسم الشرقي لمدينة حلب عن سيطرة قوات المعارضة، لكن إعادة اإلعمار في حلب القديمة تمشي بخطى 
متثاقلة، رغم أن التصريحات الرسمية عن إعادة اإلعمار والتأهيل تتزايد يوًما بعد يوم متصدرة منابر الوزارات والمؤسسات الحكومية.
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عنب بلدي - يامن مغربي

معارضلن  سياسلين  الشلتائم  تشلمل 
ومواللن، ومثقفلن وكتابًلا، وفنانلن، 
حتلى أصبلح بعلض مسلتخدمي املوقع 
بسلبب  آرائهلم  علن  التعبلري  يخشلون 
سليل الشلتائم التلي سليتعرضون لهلا، 

فيختلارون الصملت وراحلة البلال.
السلورين  على  األملر  يقتلرص  وال 
بطبيعلة الحلال، فاملجتمعلات العربيلة، 
بظروفهلا  أصلًا  تتشلابه  التلي 
الصعبلة  والسياسلية  االقتصاديلة 
ومشلاكلها االجتامعية، تعلاين من نفس 
املشلكلة، وكثريًا ملا نجد شلعوبًا تتبادل 
الشلتائم والتهديدات اإللكرونية بسلبب 
أو  أو نجلم مشلهور،  العلب كلرة قلدم 
لسلبب ملا. شلخص مجهلول قلام ملن 

كاملل. شلعب  بشلتم  الشاشلة  وراء 
االجتامعلي  التواصلل  وسلائل  تسليطر 
املواطنلن،  ملن  الكثلري  حيلاة  على 
وملا علادت مواقلع مثلل “فيلس بوك” 
إلكرونيلة  مواقلع  مجلرد  “تويلر”  أو 
بلل  خالهلا،  ملن  النلاس  يتواصلل 
املثلال  سلبيل  على  لتصبلح  توسلعت 

مكانًلا تجاريًلا، ومنصة أخبلار ومحطة 
ترفيهيلة، وأداة ضغلط سليايس، ومنرًا 
يفلّرغ النلاس فيله غضبهلم، ومنصلات 
للثلورة على  الشلعوب بعضهلا  تدعلو 

الحاكلم. النظلام 

مستخدمون منقسمون
صحيفلة  أجرتله  لللرأي  اسلتطاع  يف 
عنلب بللدي علر صفحتهلا يف “فيس 
بوك”، قلال %51 من املشلاركن الذين 
مسلتخدم،   500 نحلو  عددهلم  بللغ 
التلي تدفلع  إن األخبلار املزعجلة هلي 
النلاس للسلباب والشلتائم، بينلام رأى 
%49 أن األملر ال يتعلدى التفريلغ علن 
الحيلاة  ضغوطلات  بسلبب  الغضلب 

السلورين. تحلارص  التلي  اليوميلة 
وقلال جوزيلف اليوسلف، تعليًقلا عر 
“فيلس بوك” عى االسلتطاع سلاخًرا، 
“واللله ملا بعلرف شلو قلكلن.. بلس 
ينلرش  وقلت  بيتسلى  الواحلد  هيلك 
يفلوت  واحلد  تخيلل  يعنلي  سللبية.. 
ويكتلب شلغات إيجابيلة ويقلول أنلا 
ليصلري مسلخرة  إي صدقًلا  ملرسور.. 

لألملة”.

وأرجلع سلوريون، التقتهم عنلب بلدي 
إىل  األملر  مصلور،  رأي  اسلتطاع  يف 
سلوء الربيلة يف املنلزل، فاملنلزل هلو 
األسلاس بحسلب تعبريهم، سلواء كانت 
الشلتائم على العامل االفلرايض أو يف 

قع. لوا ا
وأشلار شلاب ممن شلملهم االسلتطاع 
إىل "موضة" حديثة تسلمى “شلمطة” 
وهلي تنتلرش على مجموعلات "فيلس 
بلوك"، ويقلوم فيهلا بعض األشلخاص 
ممنهلج  بشلكل  واحلد  بشلتم شلخص 
اختافًلا  يكلون  رمبلا  ملا،  لسلبب 
أو  الحديلث  حلاول  ألنله  أو  سياسليًا 
أن  نافيًلا  معينلة،  لفتلاة  التعلرض 
يكلون هلذا الفعلل ”رجولية”، بحسلب 

تعبلريه.
كيفيلة  علن  برأيهلم  يتعللق  وفيلام 
الخلاص ملن هلذه الظاهلرة، تشلاءم 
محاوللة  أن  معتريلن  منهلم  البعلض 
مسلتحيلة،  منهلا  التقليلل  أو  التخللص 
محاوللة  أن  إىل  آخلرون  وأشلار 
خاصلة  األشلخاص،  هلؤالء  اسلتيعاب 
أن الكثلري منهلم مراهقلون، والتعاملل 

شليئًا. يغلري  رمبلا  معهلم  الحسلن 

هل يعتبر هذا السلوك هرًبا من 
المواجهة؟

الباحلث االجتامعلي، محمود شلخيص، 
قلال لعنلب بللدي إن لجوء األشلخاص 
إىل الشلتم على وسلائل التواصل يعود 
يف بعلض األحيان إىل خوف الشلخص 
ملن املواجهة بشلكل علام، خاصلة عند 
يشلتم  وهميلة  لحسلابات  اسلتخدامه 
شلخصيته،  إخفلاء  علر  خالهلا  ملن 
إضافلًة إىل اعتقلاد الكثلري ملن الناس 
أن مواقلع التواصلل االجتامعلي ملكان 
علن  علدا  مشلاعرهم،  علن  للتنفيلس 
وهلم  “الكارهلون”،  ظاهلرة  انتشلار 
ال  الذيلن  األشلحاص  ملن  مجموعلة 
يعجبهلم أي يشء على اإلطلاق، وهلم 

يف تزايلد.
شلخصية  “وجلود  شلخيص،  وقلال 
بهلا  يتسلم  )سليكوباتيه(  مضطربله 
الشلخص قلد تكلون أيًضا أحلد األمور 
االعتبلار”،  بعلن  تؤخلذ  التلي  املهملة 
وأكلد أن هلذه الظاهرة عاملية وال يتسلم 

بهلا املجتملع السلوري فقلط.
وعلن دور الحرب يف سلوريا بانتشلار 
“ال  شلخيص،  أوضلح  الظاهلرة،  هلذه 

شلك أن الحلرب تلعلب دوًرا مهلاًم يف 
التأثلري عى السللوك االجتامعي بشلكل 
علام ويف طريقلة التعبري عن املشلاعر 
خلاص،  بشلكل  واالنفعلاالت  السللبية 
إذ يجلد الكثلري ملن الناس يف وسلائل 
جيلًدا  ملاًذا  االجتامعلي  التواصلل 
للتعبلري علام يجلول يف أذهانهلم ملن 

مشلاكل وهملوم”.
الحلرب  كونتله  ملا  ذللك  إىل  يضلاف 
ملن مفهلوم خاطلئ علن الحريلة لدى 
الكثرييلن، بحسلب الباحلث االجتامعي، 
هلي  الحريلة  أن  البعلض  يعتقلد  إذ 
مطلقله ودون حلدود، وأن التعدي عى 
اآلخريلن هلو حريلة شلخصية، وهلذا 
مسليئه  بكللامت  للتلفلظ  يدفعهلم  ملا 
للطلرف اآلخلر دون مراعاة مشلاعره أو 

احلرام شلخصه.
وأشلار إىل أنله ال بلد ملن التأكيد عى 
العنيلف،  غلري  التواصلل  ثقافلة  نلرش 
آراء  واحلرام  اآلخلر،  الطلرف  وتقبلل 
ملا  كل  وتجاهلل  اآلخريلن،  وأفلكار 
يتعللق بالتعليقات السللبية وعلدم الرد 
بنقاشلات  الدخلول  وتحلايش  عليهلا، 

عقيملة ال فائلدة منهلا.

شخص غاضب ينظر إلى الحاسوب )تعبيرية(

بجولة سريعة على الصفحات اإلخبارية السورية في 
موقع “فيس بوك”، ال يكاد يمر خبر أو معلومة دون 

أن تجد شخًصا ما، سواء كان حساًبا وهمًيا أم حقيقًيا 
يشتم إدارة الصفحة أو الشخص الذي يدور عنه الخبر، 

لمجرد اختالف في الرأي أو لعدم محبته لهذا الشخص 
أو ألسباب ليست واضحة تماًما.

اإليزيديون
 في سوريا.. 
مرحلة سوداء 
بانتظار التعافي

عنب بلدي - حباء شحادة

األخبلار  عناويلن  اإليزيديلون  احتلل 
العامليلة خال السلنوات املاضيلة، منذ 
"الدوللة  تنظيلم  قلوات  اجتاحلت  أن 
وقتللت وخطفلت  قراهلم  اإلسلامية" 
اآلالف منهلم علام 2014، متذرعلة بل 

أفعالهلا.  لتريلر  "كفرهلم" 
سلوريا  "قلوات  إعلان  وملع 
التنظيلم،  علن هزميلة  الدميقراطيلة" 
يف 23 ملن آذار، العديلد ملن النسلاء 
ملن  أهلوااًل  ذاقلوا  الذيلن  واألطفلال، 
العنلف خلال سلنوات األرس، علادوا 
مجتمعاتهلم  كنلف  وإىل  ديارهلم  إىل 

. علة ملفجو ا
يشلكل اإليزيديلون جزًءا ملن مكونات 
السلوري، ويزيلدون ثقافتله  الشلعب 
إىل  ينتملون  وتنوًعلا،  غنلًى  العاملة 
لغتله،  ويتحدثلون  الكلردي  العلرق 

وملن أبلرز سلامتهم:

ديانة ال تعترف بالشر
جذورهلا  تعلود  اإليزيديلة  الديانلة 
مديلر  قلال  حسلبام  السلنن،  آلالف 
مجللة  ومديلر  "ايزدينلا"  مؤسسلة 
"زهلرة الزيتلون"، عيل عيسلو، لعنب 

بللدي، وهلي غلري تبشلريية، وتؤملن 
اللله. بوحدانيلة 

بوجلود  يعرفلون  ال  اإليزيديلون 
قلوى اللرش، وال الشليطان، وهلذا ما 
سلبب إشلكالية للدى أتبلاع األديلان 
اعتقادهلم  اعتلروا  الذيلن  األخلرى 
لله.  وعبلادة  للشليطان  تكرميًلا  ذاك 
تحفلظ أجيلال اإليزيديلن تعرضهلم 
للل 72 مجلزرة عر التاريلخ، ويقول 
عيسلو إن قيلام املؤرخلن واملفكرين 
الشليطان"  "عبلدة  تسلمية  بإطلاق 
املجلال  أفسلح  ملا  هلو  عليهلم 
للتنظيلم ملهاجمتهلم وإشلاعة كل ملا 

هلو سليئ عنهلم.
طقلوس  غنلى  إىل  عيسلو  وأشلار 
ماملح  وتنلوع  الدينيلة  اإليزيديلة 
التسلامح فيهلا ملن الدعلاء يف أحلد 
عبلادك  احلِم  رب  "يلا  الطقلوس 
طقلس  إىل  بعدهلم"،  ملن  ونحلن 
الختلان اللذي يشلمل وضلع الطفلل 
أخلرى  ديانلة  ملن  شلخص  بحضلن 
ونلزول  الختلان  عمليلة  بلدء  وعنلد 
اللذي  املنديلل  على  اللدم  بقعلة 
بذللك  يصبلح  الشلخص،  يسلتخدمه 
"أًخلا يف اللدم" ويعاملل كفلرد من 

األرسة. أفلراد 

قمع وسياسات عنصرية
يف  سلوريا  يف  اإليزيديلون  يتلوزع 
مدينلة الحسلكة وقراها وحللب وريفها 
وكذللك عفريلن، ويعانلون، بحسلب ما 
قلال عيسلو، "ملن مصلادرة حقوقهلم 
املدنيلة واالجتامعيلة وملن السياسلات 
العنرصيلة املطبقلة بحقهلم ملن قبلل 
يف  الحكلم  على  املتعاقبلة  األنظملة 
األنظملة  هلذه  اعتملدت  إذ  سلوريا، 
الدسلتوري  االعلراف  علدم  سياسلة 
أرضهلم  على  اإليزيديلن  بوجلود 

التاريخيلة".
قانلون  ملن  حرمانهلم  إىل  إضافلة 
لألحوال الشلخصية أسلوة ببقية األديان 
يف سلوريا، وعدم االعراف بشلهادتهم 
كلام  الرسلمية،  والدوائلر  املحاكلم  يف 
الدينيلة  شلعائرهم  أداء  ملن  مينعلون 

وإقاملة دور عبلادة خاصلة بهلم.
كام يفلرض عى أبنائهم تعللم الرشيعة 
اإلسلامية، يف امللدارس، ويحرمون من 
دراسلة لغتهم األم. وأشلار عيسو إىل أن 
ذلك يعلد خرقًا للميثلاق العريب لحقوق 
اإلنسلان اللذي صادقلت عليله سلوريا 
علام 2007 واللذي ورد فيله: "ال يجوز 
حرمان األشلخاص املنتمن إىل األقليات 
ملن التمتلع بثقافاتها واسلتخدام لغتها 

ومامرسلة تعاليم دينهلا وينظم القانون 
الحقوق". بهلذه  التمتع 

وخلال العقلود التلي حكم فيهلا حزب 
البعلث سلوريا، مل يُتلح لإليزيديلن أي 
فرصة للمشلاركة يف الحياة السياسلية، 
وقلال عيسلو إن الحاللة ذاتهلا تتكرر 
ملع معظلم أطلر املعارضلة السلورية 
املفاوضلات  يف  أقصتهلم  التلي 
مجملل  ويف  الدوليلة  واملباحثلات 

جنيلف. مباحثلات 
نجبلري  اإليزيديلة  الناشلطة  وقاللت 
املجتملع  إن  بللدي،  لعنلب  دربلاس، 
على  الحفلاظ  ملن  متكلن  اإليزيلدي 
ثقافتله وانتامئله الدينلي رغلم الحظر 
اللذي تعرض له ملن النظام السلوري 

املتشلددة. الفصائلل  واالعتلداء ملن 

احتفاالت بجذور تاريخية
يحتفلل اإليزيديلون بعيد رأس السلنة 
اإليزيديلة يف األربعاء األول من شلهر 
نيسلان الرشقلي من كل علام )التقويم 
الرشقلي هلو تقويلم شلمي يختللف 
امليلادي  التوقيلت  علن  يوًملا   13
ملامرسلة  يتجمعلون  حيلث  السلائد(، 
التلي  املتنوعلة،  الدينيلة  طقوسلهم 
األكاديلن  زملن  إىل  أصولهلا  تعلود 

مزاج السوريين
 في مواقع التواصل.. 

لم الشتائم؟
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قانون يعاقب على الشتم
الجرائلم  قانلون  سلوريا  يف  صلدر 
 ،2012 اإللكرونيلة ألول ملرة يف علام 
بعلد عاملن ملن توقيلع سلوريا على 
اإللكرونيلة  الجرائلم  محاربلة  اتفاقيلة 
يف علام 2010، ومل يتم تفعيلل القانون 
حتلى العلام امللايض 2018، حن صدر 
القانون رقلم 9، املتعلق بإحلداث محاكم 
جزئيلة مختصلة بالجرائلم اإللكرونيلة.

ويتضملن القانلون مواد تتعللق بالنصب 
واالحتيلال، واخلراق الحيلاة الخاصلة، 
مللا  إضافلًة  والقلذف،  والشلتم  والسلب 
امللرة،  الفريوسلات  بنلرش  يتعللق 
ويعاقلب القانلون الجناة علر الغرامات 
املاليلة والحبلس مللدة تراوح بلن ثاثة 
أشلهر وخمسلة أعلوام بحسلب الجرمية 

املرتكبلة.
وأثلار القانلون جلداًل كبريًا عى وسلائل 
صلدوره،  سلاعة  االجتامعلي  التواصلل 
السلوري  النظلام  ناشلطون  اتهلم  إذ 
باسلتخدام القانلون ملاحقلة املعارضن 
والناشلطن مملن ينتقدونله، وللتغطيلة 
على عمليلات القمع املسلتمرة، بحسلب 

تعبريهلم.

يقلوم موقلع “فيلس بلوك” بإلغاء 
ملع  يختللف  يشء  أي  وإزاللة 
بلوك”،  فيلس  “مجتملع  سياسلة 
آخلرون  مشلرتكون  يبللغ  أن  بعلد 
علن إسلاءة ملا تعرضلوا لهلا ملن 

آخريلن. أشلخاص  قبلل 
خطابلات  اإلسلاءة  وتشلمل 
العنلف،  على  والحلض  الكراهيلة 
بعلد  بلوك”  “فيلس  إدارة  وتقلوم 
الذيلن  املشلرتكني  بحظلر  التحقلق 
تلم اإلبلاغ عنهلم ملن التعليق عى 

. ت لصفحلا ا
ملديلري  بلوك”  “فيلس  تتيلح  كلام 

الصفحلات فللرتة التعليقلات بنلاء 
على كللامت مفتاحيلة يحددونهلا 
مسلبًقا قد تسلتخدم يف الشلتائم.

منصور العمري

الهولندية يف  السفارة  أقامت 
تقديم  املتحدة حفل  الواليات 

جائزة "آن فرانك" إىل بني 
فرينس، آخر مدعٍ عام حي يف 

محاكامت نورنرغ ملجرمي النازية، 
وجائزة التقدير الخاص إىل محمد 

العبدالله، مدير مركز العدالة 
واملساءلة، يف 28 مارس/آذار.

لعمله  الجائزة  نال فرينس 
للقانون  املتواصل  ودعمه  السابق 
األدلة  لتوثيق  والعبدالله  الدويل، 

وتخزينها السلتخدامها يف العدالة 
السام يف  االنتقالية وبناء 

سوريا.

لكن من هي آن فرانك التي خلدت 
الجائزة اسمها؟

آن فرانك، هي طفلة أزهق 
النازيون روحها فقط ألنها 

يهودية.
 12 ولدت آنليس ماري فرانك يف 

1929 يف فرانكفورت  من حزيران 
بأملانيا ألوتو وإديث فرانك، وماتت 
قبل أن تتم ربيعها السلادس عرش.

عاشت أول خمس سنوات من 
حياتها مع عائلتها يف شلقة 

استياء  بعد  فرانكفورت.  بدينة 
 1933 النازيني عى السلطة عام 

فّر األب ورجل األعامل أوتو فرانك 
إىل أمسرتدام يف هولندا. تبعته 

بقية األرسة وكانت آن آخر من 
1934، بعد أن  وصل يف شباط 

أقاملت مع جديها يف آخن بأملانيا. 
النازيني احتلوا أمسرتدام يف  لكن 

1940، وبدأوا مع متعاونني  أيار 
هولنديلني بتجميع اليهود من 

جميع أنحاء هولندا يف معسلكر 
مدينة  قرب  لاعتقال  ويستربورك 

أسلن الهولندية، ثم ترحيلهم إىل 
املوت يف أوشفيتز  معسكرات 

وسلوبيبور يف بولندا املحتلة من 
قبلل أملانيا. اختبأت آن وعائلتها 
يف ملحق رسي بإحدى الشقق 

ملدة عامني، ويف 4 من آب 1944 
الرشطة  )جهاز  الغستابو  اكتشف 

األملانية( مخبأهم عن  السية 
طريلق مكاملة من قبل مجهول 

هولندي، ثم رحلوهم إىل 
بركيناو. أوشفيتز- 

ماتت آن وأختها مارغوت 
 ،1945 بالتيفوئيد يف آذار 

قبل أسلابيع من تحرير القوات 
الريطانية لبرغن بيلسلن يف 15 

من نيسلان 1945. كام ماتت أم آن 
يف أوشفيتز أوائل كانون الثاين 
1945. أوتو والد آن، كان الناجي 
الوحيلد من العائلة، حيث حررته 

القوات السلوفييتية من أوشفيتز 
.1945 27 من كانون الثاين  يف 

مذكرات آن
بعد اعتقال عائلة آن يف 

أمسرتدام، وجد ميب جيس 
مذكرات كتبتها آن يف الشقة 

السيلة التي كانت تختبئ فيها. 
الذين  احتفظ باملذكرات، وهو أحد 

أسهموا يف إخفاء أرسة فرانك.
عندما عاد أوتو فرانك إىل 

أمسرتدام بعد إطاق رساحه 
من أوشلفيتز، أعطاه ميب جيس 

دفاتر وأوراًقا تحتوي كتابات آن. 
عرف أوتو فرانك أن آن أرادت أن 

تصبلح كاتبة أو صحفية، وكانت 
تأملل يف أن يتم نرش كتاباتها عن 

الحرب يوًما ما.

ثم أسلهم والد آن بتخليد اسم 
ابنتله ونرش مذكراتها بعد الحرب، 

والتلي تُرجمت إىل نحو 70 لغة، 
كام اسُتخدمت يف مناهج آالف 

املدارس يف أوروبا وأمريكا. 
بعلد إعادة كتابات ابنته إليه، 

سلاعد أوتو يف تجميعها ونرشها 
1947 تحت عنوان  يف هولندا عام 
"امللحق السي". توصف مذكرات 

آن بأنها شلهادة عى الطبيعة 
للروح  للتدمر  القابلة  غر 

البرشية. كتبت آن عن األحداث 
مشاعرها  وعن  عايشتها،  التي 

وأفكارها. باإلضافة إىل ذلك، 
كتبت قصًصا قصرة، وبدأت يف 

الكتابة  ساعدتها  رواية.  كتابة 
يف متضيلة الوقت يف ذلك امللحق 

السي.

اقتباسات من مذكرات آن
-يجب أن تُحرتم النساء أيًضا! 

الرجال  بشكل عام، يحظى 
باحرتام كبر يف جميع أنحاء 

العلامل، فلامذا ال ينبغي أن يكون 
للملرأة نصيبها؟ يُكّرم الجنود 
بهم،  الحرب ويُحتفل  وأبطال 

شهرة  املستكشفون  ومُينح 
الشهداء، ولكن  خالدة، ويُحرتم 

كم من الناس ينظرون إىل النسلاء 
كجنود؟

-ال أفكر بكل البؤس، ولكن 
بالجامل الذي ال يزال موجوًدا.

-ال يُسمح لنا بإبداء أي رأي. 
ميكلن أن يقول لك الناس أن تبقي 

فملك مغلًقا، لكن هذا ال مينعك من 
تكويلن رأي. حتى لو كان الناس 
صغلاًرا جًدا، ال ينبغي منعهم من 

قول ما يفكرون فيه.

-رغم أنني يف الرابعة عرشة 
فقط، إال أنني أعرف جيًدا ما 

أريلد. أعرف من هو عى حق ومن 
عى خطأ. لدّي آرايئ وأفكاري 

ومباديئ، ورغم أنها قد تبدو 
مجنونلة جًدا من مراهقة، إال أنني 
أشعر أين شخص أكرث من كوين 
طفلة، أشلعر أنني مستقلة متاًما 

عن أي أحد.
أو  -أفضل عاج للخائفني 

الوحيدين أو الحزينني، هو أن 
يخرجوا إىل مكان هادئ، وحدهم 

والله.  والطبيعة  السامء  مع 
عندها فقط يشلعر املرء أن كل 

يشء كام يجب أن يكون...

مصادر
بيت آن فرانك

الهولوكوست متحف 
آن فرانك:  الغارديان:  صحيفة 

10 اقتباسات من مذكرات فتاة 
صغرة

آن فرانك:
الروح اإلنسانية 

غير القابلة للتدمير

ما سياسة “
فيس بوك”؟

واآلشلورين. والبابليلن 
كلام أنهلم يحتفللون بالكثري ملن األعياد 
صومهلم  بفلرات  غالبًلا  ترتبلط  التلي 
دربلاس،  ذكلرت  حسلبام  املتنوعلة، 
وأشلارت إىل انتشلار الثقافلة اإليزيديلة 
بقولهلا  الكلردي  الشلعب  عملوم  للدى 
"قلد ياحظ املرء علادات ميارسلها الكرد 
تعلود  حلن  يف  اليلوم،  إىل  املسللمون 

لإليزيديلن". جذورهلا 
تربلط  التلي  العاقلة  إن  عيسلو  وقلال 
هلي  املجلاورة  باملجتمعلات  اإليزيديلن 
إال  متبادللة،  وصداقلة  طيبلة  عاقلات 
أن األفلكار النمطيلة دعلت البعلض إىل 
تجنب االختلاط بهم أو حتى مشلاركتهم 

األكل. يف 

مجتمع ينتظر التعافي
وعلن حلال اإليزيديلن اليلوم، ال يلزال 
مفقلود  آالف  ثاثلة  ملن  أكلر  هنلاك 
قلوات  لهجلوم  تعرضهلم  منلذ  منهلم 
تنظيلم "الدوللة"، فيلام دعتله درباس 
وجلدان  على  سلوداء  بل"صفحلة 
املختطفلات  وضلع  وأملا  اإلنسلانية"، 
الناجيلات فقاللت إن عودتهلن منتظلرة 
ويتلم اسلتقبالهن كرشيفلات طاهلرات 

املجتملع. قبلل  ملن 

تهجير األيزيديين من مناطقهم في سوريا على يد "تنظيم الدولة" - 2017 )رويترز(
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د. كريم مأمون

النفسلية  التوحلد ملن األملراض  ملرض 
االجتامعيلة التلي تؤثلر على شلخصية 
املصلاب وعلى مختللف جوانلب حياتله.

وبالرغلم ملن علدم وجلود علاج نهلايئ 
العلاج  أن  إال  اآلن،  حتلى  امللرض،  لهلذا 
املكثلف واملبكلر، قلدر اإلملكان، ميكنله 
ملحوظًلا وجديًلا يف  تغيلريًا  يُحلدث  أن 
حيلاة األطفلال املصابلن بله، ولذللك من 
اللروري التعلرف عى هذا امللرض وأهم 

األعلراض والعاملات التلي متيلزه.

ما هو مرض التوحد؟
ملرض التوحلد )الذاتويلة Autism(، هلو 
اضطلراب النملو العصبلي اللذي يتصف 
بضعلف التفاعلل االجتامعلي، والتواصل 
اللفظلي وغلري اللفظي، وبأمناط سللوكية 
عجلز  بأنله  ويعلرّف  ومتكلررة،  مقيلدة 
تطلوري معقلد، يظهلر منوذجيًلا خلال 
السلنوات الثاث األوىل ملن العمر، نتيجة 
وظيفلة  يف  يؤثلر  عصبلي  اضطلراب 
الدملاغ الطبيعيلة، ويف مجلاالت التفاعل 

االجتامعلي ومهلارات التواصلل.
)ملرض  الكاسليي  التوحلد  ويعتلر 
التوحلد( أحلد ثاثلة اضطرابلات تنلدرج 
تحلت ملرض اضطلراب طيلف التوحلد 
علدة  املصطللح  هلذا  ويشلمل   ،)ASDs(
حاالت؛ إذ تشلري كلملة "الطيف" يف عبارة 
التوحلد إىل مجموعلة  اضطلراب طيلف 
كبلرية ملن األعراض ومسلتويات الشلدة، 
ويسلمى مرض التوحد نفسله باالضطراب 
الطفلويل، أملا االضطراب الثاين فيسلمى 
متازمة أسلرجر؛ التي تفتقلر إىل التأخر 
يف النمو املعريف ويف اللغلة، واالضطراب 
النملو  باضطلراب  يعلرف  الثاللث 
املتفليش)PDD NOS(؛ ويتلم تشلخيصه 
يف حاللة علدم تواجلد معايلري تحديلد 
ملرض التوحد أو متازمة أسلرجر، وعى 
الطلب  الرغلم ملن ذللك، يف مامرسلات 
الرسيلري غالبُلا ملا يسلتخدم مصطللح 
واضطلراب  النملو،  واضطلراب  التوحلد، 

طيلف التوحلد بالتبلادل.
ويصيلب التوحلد الذكلور أكر ملن اإلناث 
بأربلع ملرات، ويصيلب حلوايل -1 2 من 
كل 1000 شلخص يف جميع أنحاء العامل، 
وإن علدد الحلاالت املشلخصة ملن هلذا 
االضطلراب تلزداد باضطراد على الدوام، 
وملن غري املعلروف، حتى اآلن، ملا إذا كان 
هلذا االزدياد هلو نتيجة للكشلف والتبليغ 

األفضل نجاعلة عن الحاالت، أم هلو ازدياد 
فعليل وحقيقلي يف علدد مصلايب مرض 
التوحلد، أم نتيجلة هذين العاملن سلوية.

ما أسباب مرض التوحد؟
إن األسلباب الحقيقيلة لإلصابلة بالتوحلد 
غلري معروفلة، وباألخلذ بعلن االعتبلار 
تعقيلد هلذا االضطلراب، وتبايلن أعراضه 
وشلدته، فملن املحتملل أن يكلون هنلاك 
يلعلب  وقلد  لله،  األسلباب  ملن  العديلد 

دورًا: والبيئلة  اللورايث  التكويلن 
العواملل الوراثيلة: يلزداد معلدل إصابلة 
أشلقاء الطفل التوحلدي مبلرض التوحد، 
علدم  حلال  يف  فإنله  ذللك  إىل  إضافلة 
إصابة أشلقاء طفل التوحلد بالتوحد، فهم 
معرضلون لإلصابلة باضطرابلات أخلرى 
لها عاقلة بتواصلل املهلارات االجتامعية، 
وقد تعلزز التغلريات الجينيلة )الطفرات( 
خطلر اإلصابلة باضطراب طيلف التوحد، 
كلام قلد يرتبلط اضطلراب طيلف التوحد 
يف بعلض األطفال باضطلراب جيني مثل 
متازمة توريلت أو متازمة الصبغي إكس 
الهلش أو ملرض التصلب الحلديب أو بيلة 

كيتون. الفنيلل 
املعلوملات  تؤكلد  البيولوجيلة:  العواملل 
العلميلة التلي تُظهلر أن نسلبة عاليلة من 
األطفلال التوحديلن تعلاين ملن التخلف 
العقليل، ونسلبة أكر ملن املتوقلع تعاين 
ملن الرصع، وقد أظهلر تخطيط كهربائية 
الدملاغ  EEG العديد من التسلجيات غري 

الطبيعيلة عند بعلض ملرىض التوحد.
العوامل البيئيلة: األدلة الخاصة باألسلباب 
البيئيلة غلري مؤكلدة ومل تثبتها دراسلات 
موثوقلة، وتشلمل العواملل البيئيلة التلي 
قيلل إنهلا تسلاهم يف أو تلؤدي إىل تفاقم 
واألملراض  األطعملة،  بعلض  التوحلد، 
الثقيللة،  واملعلادن  الفريوسلية،  املعديلة 
والكللور،  الديلزل،  وعلوادم  واملذيبلات، 
يف  املسلتخدمة  والفينلوالت  والفثلاالت 
املنتجات الباسلتيكية واملبيدات الحرشية، 
واملخلدرات،  والتدخلن،  والكحلول، 
واللقاحلات، واإلجهلاد قبل اللوالدة. ورغم 
وجود نظريلات غري معتمدة تلقلي باللوم 
عى امللادة الحافظلة املوجلودة يف اللقاح 
أو عى لقاح الل MMR باعتبارهام السلبب 
يف اإلصابلة بالتوحلد، إال أن تلك النظريات 

تلم ضحدهلا نظلرا لضعلف حجتها. 
ملن  العديلد  أشلارت  املناعيلة:  العواملل 
الدراسلات اىل أن علدم التوافلق املناعي قد 
يكلون ملن أسلباب التوحلد، حيلث تبن 

أن كريلات اللدم البيضلاء اللمفاويلة التي 
تخلص الجنن قلد تتفاعلل مع األجسلام 
املضلادة للألم، والذي بلدوره يرفع إمكانية 

تللف النسليج العصبلي للجنن.

كيف يتظاهر مرض التوحد؟
على  التوحلد  أعلراض  بعلض  تظهلر 
األطفال يف مرحلة الطفوللة املبكرة، خال 
السلنة الثانيلة أو الثالثلة من العملر، ومن 
الصعلب تحديد هلذه األعراض قبلل بلوغ 
الطفلل سلن 12 شلهرًا، مثل قللة االتصال 
بالعن أو عدم االسلتجابة السلمهم أو عدم 
االكلراث للمحيطلن، وقلد ينملو أطفال 
آخلرون بشلكل طبيعلي خال األشلهر أو 
السلنوات القليلة األوىل من عمرهم، لكنهم 
يصبحلون فجلأة انطوائيلن أو عدوانلن 
أو يفقلدون املهلارات اللغويلة التلي قلد 
اكتسلبوها، وملن املرجلح أن يكلون للكل 
طفل يعلاين من اضطلراب التوحلد منطًا 
فريلًدا ملن السللوك ومسلتوى األعلراض 
والعاملات ملن األداء املنخفلض إىل األداء 
العلايل، وقلد يرافلق التوحلد بعاملات 
حركية تشلمل ضعف العضلات، وضعف 
التخطيط للحركة، وضعًفلا يف امليش عى 
القدملن، قلد يُاحظ عى مريلض التوحد 
بعض التشلوهات الخلقية البسليطة، مثل 
تشلوهات يف األذن الخارجيلة، وقد ياحظ 
أيًضلا وجلود شلذوذ يف الرسلم الجللدي 
يف بصلامت اليديلن )واألصابلع تحديًدا( 
مقارنلة مع باقي األطفال غلري التوحدين، 
واملميلزات األكلر شليوًعا مللرض التوحد 
تظهر يف ثاثة مجاالت تطورية أساسلية، 

: هي
-1 املهارات االجتامعية: 

      ال يستجيب ملناداة اسمه
      ال يُكر من االتصال البرصّي املبارش

      غالبًا ما يبدو أنه ال يسمع محّدثه
      يرفض العناق أو ينكمش عى نفسه

      يبلدو أنله ال يدرك مشلاعر وأحاسليس 
اآلخرين

      يبلدو أنه يحلب أن يلعب لوحده، يتوقع 
يف عامله الشلخص الخاص به.

-2 المهارات اللغوية:
     يبلدأ اللكام )نطلق الكلامت( يف سلن 

متأخلرة، مقارنلة باألطفلال اآلخرين
    يفقلد القلدرة عى قول كللامت أو جمل 

معينة كان يعرفها يف السلابق
    يقيم اتصااًل برصيًا حينام يريد شيئًا ما

يتحدث بصوت غريلب أو بنرات وإيقاعات 

تربية وأسرة

أربعة عوامل قد تسبب
التوحد عند األطفال

ما الذي تعرفه عن دواء

وارفارين؟

هيموفاريلن،  كوماديلن،  أورفاريلن، 
ماريفلان، ماريفانيل، وارفريلن، وغريها، 
كلهلا أسلامء تجاريلة للدواء وارفاريلن 
Warfarin، وهلو مضلاد تخلر )تجلط 
اللدم(، حيلث يقلل ملن تكويلن جلطات 
اللدم علن طريلق منلع تكويلن بعلض 
عواملل التخلر التلي تتنشلط بوجلود 

.K فيتاملن 
اكتشلف الوارفاريلن علام 1940، ففلي 
علام 1920 أصيبلت املاشلية يف شلامل 
أمريلكا وكنلدا مبلرض يتسلم بنزيلف 
مميلت، واكتُشلف أن السلبب وراء ذللك 
متعفلن  مخلزون  عللف  هلو  امللرض 
مصنلوع ملن الرسليم الحلو فيله عامل 
نلزيف، وظلل هلذا العاملل النلزيف لغزًا 
حتلى علام 1940 حيلث اكتشلف أنله 
يخفض ملن نشلاط الروثرومبن )وهو 
امللادة األساسلية التلي يتلم منهلا إنتاج 
عواملل التخر التي تسلاعد على تجلط 
methylenebis-)4--'3.3 اللدم(، وهلو

اسلم  واسلتُنبط   ،)hydroxycoumarin
األحلرف  ملن   Warfarin الوارفاريلن  
بحلوث  مؤسسلة  لخريجلي  األوىل 
 Wisconsin( باإلنكليزيلة  ويسكونسلن 
 Alumni Research Foundation –
WARF( والاحقلة arin ملن كوماريلن 
الوارفريلن  ظهلر  ثلم   ،)coumarin(
حيلث   ،1948 علام  ملرة  ألول  تجاريًلا 
وملا  للقلوارض،  كمبيلد  تسلويقه  تلم 
زال يُسلتخدم لهلذا الغلرض حتلى اآلن، 
وبعلد بضع سلنوات ملن تسلويقه تبن 
الدملوي  الخثلار  اتقلاء  فعلال يف  أنله 
يف حلاالت مرضيلة عديلدة، فتلم إقلرار 
علام  يف  كلدواء  الوارفاريلن  اسلتخدام 
1954، وال يلزال شلائع االسلتخدام حتى 

هذا. يومنلا 

استخداماته
ميلل  لتخفيلض  الوارفاريلن  يُسلتخدم 
اللدم إىل التخر كوقايلة أولية يف بعض 
الحلاالت املرضية مثلل الرجفلان األذيني 
أو وجلود صامملات قللب اصطناعية أو 
متازملة أضلداد الفوسلفولبيد أو بعلد 
النوبلات القلبيلة يف بعلض األحيان، كام 
يُسلتخدم كوقايلة ثانويلة ملنلع تشلكل 
امللرىض  للدى  الخلرات  ملن  املزيلد 
الذيلن أصيبلوا بأملراض نتيجة تشلكل 
خرات مثلل الخثار الوريلدي العميق، أو 

االنصلامم الرئلوي. 

معلومات صيدالنية
يصنلع وارفاريلن على شلكل أقلراص 
فمويلة بعيارات متعلددة )1مللغ ،2 ملغ 
، 2.5 مللغ ، 3 مللغ ، 4 مللغ ، 5 مللغ ، 
6 مللغ ، 7.5 مللغ ، 10 مللغ(، ويعطلى 
بجرعلة وحيدة يف اليوم مبقلدار 2 – 15 
ملغ حسلب حالة املريلض ومراقبة قابلية 
اللدم للتخلر. يجلب تنلاول هذا اللدواء 
يف األوقات نفسلها ملن اليلوم بانتظام، 
وميكلن تناوله على معدة فارغلة أو بعد 
تنلاول الطعلام، ولكلن يفضلل تناولله 
بعد الطعلام إذا كان يتسلبب يف تهيج أو 
اضطلراب املعدة، تبلدأ الفعالية خال 24 
– 48 سلاعة، إال أن التأثلريات اإليجابيلة 
الكامللة للوارفاريلن ال تظهلر إال بعلد 2 
- 3 أيلام، وتسلتمر الفعاليلة ملدة -3 5 
أيلام، وتتلم مراقبلة فعاليلة الوارفاريلن 
علن طريلق اختبلار زملن الروترومبن 
PT، وعلادة ملا يتم إعطاء نتيجلة اختبار 
زملن الروثرومبلن علن طريق حسلاب 
هلذا الزملن مقارنة ملع املعايلري الدولية 
 INR-International Normalized(
Ratio(، حيث تلراوح القيم الطبيعية لل 
INR بلن 0.8 – 1.2، وعادة ما يضبطها 
اسلتخدام  عنلد   3  –  2 بلن  األطبلاء 
 INR السليولة  ارتفلاع  وإن  وارفاريلن، 

ألكلر ملن 2.5 يعلرض املريلض لخطر 
النزيف، سلواء أكان النزيلف خارجيًا من 
األنلف مثًا أو مهدًدا للحيلاة مثل النزيف 
الداخليل يف الدماغ أو القلب مثلًا، أما إذا 
انخفضلت سليولة اللدم INR تحت الحد 
املطللوب عاجيًلا فهلذا يعنلي أن جرعة 
الوارفاريلن الدوائية ليسلت كافية لحامية 
املريلض ملن انِصلامم ُخثلاري وتجلب 

زيادتها.

مالحظات
قلد يلؤدي اسلتخدام وارفاريلن لبعلض 
مثلل:  الخطلرية  غلري  الجانبيلة  اآلثلار 
بعلد  اللثلة  نزيلف  شلهية،  اضطلراب 
النزيلف  بالفرشلاة،  األسلنان  تنظيلف 
بن اللدورات الشلهرية، إسلهال أو قيء، 

الُحملى.
إال أن هنلاك آثارًا جانبية أخرى تسلتوجب 
عنايلة طبيلة فورية مثل: النزف الشلديد، 
مبلا يف ذلك نلزف الحيض األكلر كثافة 
ملن املعتلاد، بلول أحملر أو بنلي اللون، 
بلراز أسلود أو بله دم، صلداع شلديد، أو 
آالم يف املعلدة، أمل باملفاصل أو عدم راحة 
أو تلورم، قيء دموي أو تقيؤ مادة تشلبه 
طحلل القهلوة، سلعال مدملى، ظهلور 
كدملات دون إصابلة يتذكرهلا املريلض، 

دوخلة أو ضعلف، تغلريات بالرؤية.
باملقلدار   K الفيتاملن  بتنلاول  ينصلح 
نفسله تقريبًلا كل يلوم، وملن األطعملة 
 K الورقية الخراء التلي تحوي فيتامن
)الرسليم، والهليلون، والقرنبيط، وبراعم 
اللفلت،  وامللفلوف،  الكرنلب،  بروكسلل، 
الخلس، السلبانخ، الجرجلري(، والشلاي 
الزيلوت  وبعلض  والكبلد،  األخلر، 

والخلراوات.
ميكلن أن يتداخلل عملل بعلض األدويلة 
ملع الوارفارين، لذا قد تحتلاج إىل تعديل 
معينلة  فحوصلات  إجلراء  أو  الجرعلة 
عنلد اسلتخدام هلذه األدويلة: املضادات 
الحيوية )أزيروميسلن، إريروميسلن، 
املضلادة  األدويلة  التراسليكلن(، 
السلتريويدية )حملض  لالتهلاب غلري 
األسليتيل ساليسليلك ، السيليكوكسيب(، 
االكتئلاب  مضلادات  باراسليتامول، 
)فلوكسلتن، بارواكسليتن، سريترالن(، 
)السليميتيدين،  املعلدة  قرحلة  أدويلة 
أوميلرازول، رانيتيديلن(، أدويلة خفض 
وسيمفاسلتاتن(،  )السلتاتن  الدهلون 
للفطريلات  املضلادة  األدويلة 

فلوكونلازول(. )االيراكونلازول، 
األطعملة  بعلض  تتفاعلل  أن  وميكلن 
واملتملامت الغذائية ملع الوارفارين، مثل: 
التوت اللري، الثوم، الكحول، الجنسلنغ، 

الجينكوبيلوبلا، العلرق سلوس.
أثنلاء  يف  الوارفاريلن  تنلاول  مينلع 
الحملل )فئلة X(، إذ إن تنلاول اللدواء 
يف مرحللة مبكلرة ملن الحملل ميكلن 
أن يسلبب تشلوهات للجنلن، وتنلاول 
اللدواء مع اقلراب موعد اللوالدة ميكن 

أن يسلبب نزيًفلا حلاًدا للدى األم.
ميكلن تناولله يف أثناء اإلرضلاع مع أنه 
ينتقلل إىل حليب االم، إال أنله عند تناول 
الجرعلات العاديلة ملن غلري املفروض 
أن تكلون هنلاك تأثلريات سللبيه على 

الرضع. األطفلال 
الحلاالت  مينلع تنلاول وارفاريلن يف 
)مثلل  النزيلف  قابليلة  التاليلة: 
قرحلة املعلدة النشلطة، نلزف جهلاز 
فرفريلة  الهموفيليلا،  هضملي(، 
نقلص الصفيحلات،  ابْيضلاُض اللدم 
أجلروا  الذيلن  امللرىض  )اللوكيميلا(،  
امللرىض  مؤخلًرا،  جراحيلة  عمليلة 
عمليلة  إلجلراء  يخططلون  الذيلن 
حملض  نقلص  قريبًلا،  جراحيلة 
اللدم  ضغلط  ارتفلاع  األسلكوربيك، 

عليله. املسليطر  وغلري  الشلديد 
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انطللق الطاللب الجامعي الشلاب أرنسلتو 
جيفلارا )23 عاًملا( ملع صديقله ألبرتلو 
غرانلادو )29 عاًما( يف مغامرة الكتشلاف 
ظهلر  على  الجنوبيلة  األمريكيلة  القلارة 

دراجلة ناريلة ُسلميت عبًثا "الجبلارة".
غلادرا األرجنتلني يف كانلون الثلاين ملن 
عام 1952، وخال تسلعة أشلهر، عرا من 
التشلييل والبلرو واألكلوادور وكولومبيلا 
وفنزويلا وباناملا ومياملي وفلوريدا قبل 

العلودة إىل بيونلس آيرس.
ابتلدأ جيفلارا مذكراته بعبلارة "أترككم مع 
الرجلل اللذي كنلت"، مفشلًيا عظلم األثلر 
اللذي خلفتله تللك الرحللة وتجاربهلا يف 
شلخصيته، تحلدث فيهلا علن ملا شلهده 
ملن الفقلر والجهل وسلوء الخدملات التي 

سلادت يف قارتله.
الشلاب الواعي امللدرك لهموم أبناء شلعبه، 
أطللق  اللذي  املغاملر  الفتلى  ذات  ليلس 
العنلان للدراجلة كثلرة األعطلال مقتحاًم 

غبلار الطريلق الطويلل.
والجلوع  والتعلب  امللرض  اختلر جيفلارا 
وتعلرض لحلوادث عديلدة خلال رحلتله، 
إال أنله وصلف أحاسيسله ببالغ الشلاعرية 
الرتحلال،  هلو  "مصلري  كتلب  حينلام 
العلودة للوطلن قلد تكلون وقفلة قصرة 
إىل  للعلامل  فهلم  ملن  تنقليل  غملرة  يف 

آخلر".
أسلهب يف وصلف الكلرم اللذي تلقلاه من 
وأفلرد  زارهلا،  التلي  والقلرى  امللدن  أهلل 
مسلاحة لنقلل جلامل املناظلر الطبيعيلة 
مشلاعره  ملراًرا  حركلت  التلي  الخابلة 
التعبلر عنهلا بالقلول "طعنلت  وأحسلن 

قلوبنلا". الطبيعلة  رعشلة 
وكان مللرشوب "املتلة" حضلور قلوي يف 
صفحلات الكتلاب، إذ كان موجلوًدا لحظة 
املؤونلة  وكان  الرتحلال،  خاطلر  ورود 
الرضوريلة خالله، وأشلار جيفلارا ملرات 
علدة إىل جهل الهنلود الحمر بله، كام نقل 
اسلتهزاء بعض الشلاربني بهلم إلضافتهم 
حاوتهلا  أن  معتريلن  للمتلة  السلكر 
"للفتيلات" أما مرارها فهلو رشاب الرجال.

ملألت سلرة جيفلارا الدنيلا كشلهيد ثورة 
ابلن  الطبيلب  متيلز  إذ  النبيللة،  الشلعب 
السلعي  يف  بتفانيله  املتوسلطة  األرسة 
وملحاربلة  االجتامعيلة  العداللة  لتحقيلق 

العلامل. حلول  الرأسلاملية  اإلمرياليلة 
وبوليفيلا،  والكونغلو  كوبلا  يف  حلارب 
العامليلة  اإلنسلانية  نظرتله  علن  مرهًنلا 
مناصلب  شلغل  الصادقلة،  وثوريتله 
فيديلل  حكوميلة علدة يف ظلل حكوملة 
كاسرتو، وكان قائًدا عسلكريًا ودبلوماسًيا 

ووزيلًرا.
القبلض  ملن  البوليفيلة  القلوات  متكنلت 
9 ترشيلن األول علام  عليله وإعدامله يف 

عاًملا.   39 بعملر  وكان   ،1967
علام 1993 نرشت ابنتله أليدا هلذا الكتاب، 

وقاللت إن والدهلا مل يكلن ينوي نرشه.
حققلت قصتله، التلي اعتلرت ملن أفضل 
اللذات،  باكتشلاف  املتعلقلة  الحكايلا 
نجاًحلا كبلرًا واحتللت رأس قوائلم الكتب 
األفضلل مبيًعلا يف الواليات املتحلدة، منبع 

العامليلة بنظلر جيفلارا. اإلمرياليلة 

رحلة رسمت مالمح أشهر رموز
 الثورة الماركسية حول العالم

يوميات دراجة نارية..
 مذكرات ثوري شاب

كتاب

عنب بلدي - عماد نفيسة

يحدث خلط كبري عند سلامع مصطلح "موجلات الراديو"، فيعتقد 
بعلض النلاس أنه يعنلي فقط املوجلات التي يسلتقبلها املذياع من 
املحطلات اإلذاعيلة، ولكن يف الحقيقة فإن املوجات التي يسلتقبلها 
املذيلاع هلي جلزء ملن "موجلات الراديلو"، واسلتخدامات هلذه 

املوجات تشلمل مجاالت أوسلع ملن ذلك.
"موجلات الراديلو" )باإلنكليزيلة Radio waves( هلي موجلات 
كهرومغناطيسلية تقلع ضملن الطيلف الكهرومغناطيي بطول 
موجي أعى من األشلعة تحت الحمراء، اكتشلفها جمي ماكسلويل 
سلنة 1865 وكان اكتشلافها نقللة تكنولوجيلة نوعيلة يف القرن 

العرشين.
رسعلة "موجلات الراديلو" هلي نفس رسعلة الضوء وتبللغ 300 
أللف كيلومر يف الثانية، وتشلمل اسلتخداماتها أغللب االتصاالت 
الاسللكية ملن هواتلف محموللة وأقلامر صناعيلة إىل شلبكات 
اللواي فلاي والبلوتوث واالتصلاالت الفضائية، وتسلتخدم يف نقل 
الصوت والصورة إىل مسلافات بعيلدة كالبث التلفزيلوين العادي 

واتصلاالت األقلامر الصناعيلة املصورة.
وملع ظهلور شلبكة اإلنرنت خصصلت أجزاء ملن أملواج الراديو 
 3G ،4G،GSM لبلث اإلنرنت السللكيًا وسلميت النطاقلات بلل
وتعتملد عليهلا الهواتلف املحولة يف اسلتقبال اإلنرنلت حاليًا.

التحكلم علن بعلد  أيًضلا يف  الراديلو"  تسلتخدم "موجلات 
الصناعيلة،  واألقلامر  املسلرّية  والطائلرات  كاآلالت  باألشلياء 
بعلد  علن  بالصواريلخ  كالتحكلم  العسلكرية  املجلاالت  ويف 

العسلكرية. والروبوتلات 

تلم تصنيلف "موجلات الراديلو" ضملن فئلات بحسلب الردد 
والطلول املوجلي، لتنظيلم اسلتخدامها وتجنلب تداخلهلا، عى 

التايل: الشلكل 
LF low frequency اللرددات املنخفضة تسلتخدم لاتصاالت 

البعيلدة مثل االتصلاالت البحرية.
MF Medium frequency الرددات املتوسلطة وتسلتخدم يف 

البلث اإلذاعي بشلكل خاص.
HF High frequency اللرددات العاليلة للبلث اإلذاعلي وهي 

القصرية. املوجلات 
VHF Very high frequency اللرددات عاليلة اللردد جلًدا 

.FM تسلتخدم يف البلث اإلذاعلي فئلة
االرتفلاع  فائقلة  اللرددات   UHF Ultra high frequency
لهلا اسلتخدامات كثلرية منهلا اللرادارات والبلث التلفزيلوين 

امللدى. بعيلدة  واالتصلاالت 
االرتفلاع  مفرطلة  تلرددات   SHF Super high frequency

تسلتخدم للبلث علر األقلامر الصناعيلة.
العللو  بالغلة  تلرددات   EHF Extremely high frequency
تسلتخدم علر بلث األقلامر الصناعيلة واالتصلاالت الهاتفيلة 

متعلددة القنلوات.
غلريت "موجلات الراديلو" منلذ اكتشلافها وجله العلامل، فقلد 
املبلارش علر مسلافات  التواصلل  اإلنسلان ألول ملرة  اختلر 
طويللة وبلن الدول السللكيًا، وتواللت االبتلكارات واالخراعات 
التلي تسلتخدم نطاقلات "موجلات الراديلو" يف التكنولوجيلا 
الحديثلة كالهواتلف النقاللة وغريهلا، وتعتلر موجلات الراديو 
ملن األدوات األساسلية التلي حوللت العلامل إىل قريلة صغرية.

سينما

مقتبًسلا ملن روايلة "العلراب" الشلهرة ملاريلو بوزو، 
للقصلة  األساسلية  البنيلة  ملع تغيلرات جذريلة يف 
مسلسلل  حقلق  فيهلا،  املافيلا  روح  على  والحفلاظ 
"العلراب- نلادي اللرشق" السلوري نجاًحا عنلد عرضه 

.2015 يف علام 
شلخصية  وهلو  عليلا"،  "أبلو  قصلة  العملل  يناقلش 
متنفلذة ممن يطللق عليهم "الحلرس القديلم"، ويعنى 
بالحلرس القديلم الشلخصيات التي أمسلكت بفاصل 
الحيلاة األمنيلة والسياسلية يف عهلد حافلظ األسلد، 
وكان لهلم نفلوذ وسللطات واسلعة، وحققلوا مايني 

للرات. ا
ال يرفلض "أبلو عليلا"، الشلخصية القاسلية صاحبلة 
املبلادئ )املبادئ هنا ليسلت بالطبع املبادئ اإلنسلانية، 
بلل هلي قواعلد اللعبلة السياسلية واملجتمعيلة( طلب 
أي شلخص يف أثنلاء حفلل زفلاف أوالده. ويقلام حفل 
الزفاف بحضلور العائلة الواسلعة املرتبطلة مع بعضها 

باملصاللح التجاريلة واالقتصاديلة واملافيوية.
عملران الشلخصية التجاريلة، واملصنلف ملن الحلرس 
الجديلد، وابلن إحدى أقوى شلخصيات الحلرس القديم، 
يناقلش ملع "أبو عليا" فكلرة إقامة كازينلو للقامر يف 
دمشلق، ضملن ملرشوع منتجلع سلياحي تلم االتفاق 
عليه بلني "أبو عليلا" و"أبلو عمران" يف وقت سلابق، 
مهلدًدا بإلغائله كلًيلا يف حلال علدم إقاملة الكازينلو 

ضملن املرشوع األسلايس.
هلذا النقاش الحلاد يلأيت بالتزامن مع ظهلور القوانني 
والترشيعلات االقتصادية الجديلدة، وهي برأي "عمران" 
غر كافيلة، ويرى ارتباطًلا بينها وبلني رؤوس األموال 
الخارجيلة، وهو ملا رد عليه "أبلو عليا" بلأن االقتصاد 
ال ينفصلل علن السياسلة والتحالفلات السياسلية يف 
املنطقلة، يف إشلارة إىل االنتقلال االقتصلادي وظهور 
شلخصيات جديلدة سلتتخذ قلرارات اقتصاديلة تنلذر 

بانفجلار األوضلاع، وهو ملا يقلرأه "أبو عليا" بشلكل 
بالخلفيلة  متذرًعلا  امللرشوع  إقاملة  يرفلض  جيلد. 
القوميلة والدينية واالشلرتاكية لسلوريا، ليبلدأ الراع 
بينهلام مع دخلول شلخصيات متنفذة محسلوبة عى 
الحلرس القديلم إىل جانلب عملران يف مواجهلة "أبلو 
عليلا"، حتلى يتم تجريده ملن صاحياته بشلكل كامل، 
ويتلم اتهامله بالفسلاد، وهلي الطريقلة األشلهر يف 
بدايلة األلفيلة الجديدة للخلاص من شلخصيات انتهى 

زمنهلا يف دائلرة النظلام الحاكم يف سلوريا.
يربلط العملل بلني الكللامت األوىل التلي يقولهلا "أبو 
عليلا" البنتله يف ليللة زفافهلا، علن املبلادئ والقيلم 
واألرض وعاقتله بواللده، وما يقوله يف حلواره األخر 
وإن  والنهايلة  البدايلة  لله  فهلي  القريلة،  معهلا علن 

تغلرت نظرتله لهلا على امللدى البعيد.
يسلتعرض املسلسلل بجزئله األول أمنلاط العاقات بني 
جهلات أقلرب إىل املافيلا منها إىل شلكل الدولة، سلواًء 
بطريقلة إدارة الراع بلني هذه الدوائلر، أو يف طريقة 
حلل املشلاكل العالقلة، ومنهلا ضيلاع ابنلة "أبوعليلا" 
)لونلا( حتلى يجدهلا دكتلور جامعلي )نلورس( دون 
معرفلة شلخصيتها الحقيقية، ويحتويهلا حتى وصول 

املعلوملات علن وجودهلا يف منزلله واعتقاله. 
ال ميكلن فصل األعلامل الدرامية السلورية علن الواقع 
ملن جهلة، وعلن السللطة السياسلية والرقابيلة ملن 
جهلة أخلرى، فقللام نجلد أعلاماًل دراميلة تنجلو ملن 
سللطة الرقيلب ويكون لها حريلة الطرح بشلكل يوائم 
ملا بني متطلبلات العمل الفنلي الجيلد، وواقعية طرحه 

ملن جهلة أخرى.
مسلسلل "العلراب- نلادي اللرشق" ملن انتلاج رشكلة 
وإخلراج  وهبلي  رايف  وسليناريو  ميديلا"،  "كاكيلت 
حاتلم عليل، وبطوللة جلامل سلليامن وباسلل خياط 

وباسلم ياخلور ووائلل زيلدان.

أربعة عوامل قد تسبب
التوحد عند األطفال

"العراب - نادي الشرق"..
صراع الحراس والمصالح

ما هي موجات الراديو؟

مختلفلة، يتكللم باسلتعامل صوت 
غنلايئ، وتلريّي أو بصلوت يشلبه 

صلوت اإلنسلان اآليل )الروبوت(
    ال يسلتطيع املبلادرة إىل محادثة 

أو االسلتمرار يف محادثلة قامئة
    قلد يكلرر كللامت، عبلارات أو 
مصطلحلات، لكنه ال يعلرف كيفية 

اسلتعاملها.
-3 السلوك:

      النمطيلة: الحركلة املتكلررة، مثل 
ترفلرف اليديلن، أو دوران اللرأس، أو 
اهتزاز الجسلم، أو الدوران يف دوائر.

      سللوك قهلري: املتبع يف االلتزام 
بالقواعلد، مثل ترتيب األشلياء عى 

هيئة أكلوام أو صفوف.
     التامثلل: مقاوملة التغيلري، عى 
سلبيل املثال اإلرصار على أال ينقل 
األثلاث من مكانله، وعلى أال يقوم 

أحد بإيقلاف هذا الشلخص.
     الطقلوس: ميثلله منطًلا غلري 
متغلري من األنشلطة اليوميلة، مثل 
وجلود  أو  ثابتلة،  قامئلة  وجلود 
أحلد الطقلوس يف خللع املابلس. 
وثيًقلا  ارتباطًلا  ذللك  ويرتبلط 
بالتامثلل. ويقلرح دملج االثنلن 

.]41[ مًعلا 
     السللوك املقيلد: وهلو سللوك 
محلدود يف الركيلز، واالهتلامم أو 
النشلاط، مثلل االنشلغال برنامج 
االنشلغال  أو  واحلد  تليفزيلوين 
بلعبلة واحلدة، ويصلاب بالذهلول 
واالنبهلار ملن أجلزاء معينلة ملن 
األغلراض، مثلل دوران عجات يف 

لعبة. سليارة 
    إصابلة اللذات: وتشلتمل على 
الحلركات التي تصيلب أو ميكن أن 
تؤذي الشلخص، مثلل دبس العن، 

أو علض اليلد، أو رضب اللرأس.
   دائم الحركة.    

السلن  يف  األطفلال  تقلدم  كللام 
أن  البللوغ، ميكلن  نحلو مرحللة 
يصبلح جلزء منهلم أكلر قلدرة 
االختلاط  على  واسلتعداًدا 
واالندملاج يف البيئلة االجتامعيلة 
املحيطلة، ومن املمكلن أن يظهروا 
اضطرابلات سللوكية أقلل من تلك 
التلي متيلز ملرض التوحلد، حتى 
أن بعضهلم ينجلح يف عيش حياة 
عاديلة أو منلط حيلاة قريبًلا ملن 

والطبيعلي.    العلادي 
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حلول العدد السابق

تسالي

للمشاركة في تحرير صفحات "عنب بلدي" يمكنكم إرسال مشاركاتكم
editor@enabbaladi.org عبر البريد اإللكتروني إلى

اآلراء الواردة في الجريدة ال تعبر بالضرورة عن رأي عنب بلدي

عروة قنواتي

أملم  إىل كأس  املؤهللة  التصفيلات  دخللت 
أوروبلا )يورو 2020( أسلابيعها األوىل قبل 
أيام، بأنظملة جديدة، من أهمها اسلتضافة 
أكلرث ملن بللد أورويب لهلذا الحلدث العاملي 
اللذي يطللق عليله " كأس العلامل املصغر"، 
مللا تتمتلع بله الكلرة األوروبية ومدارسلها 
ومخرضملني  مواهلب  ملن  املتعلددة 

ومحرتفلني وأسللوب وتكتيلك.
وال شلك بأن األنظلار تتجه دامئًلا إىل أقوى 
املنتخبلات املرشلحة للتأهلل يف التصفيات، 
ومنلا ملن يرشلحها للنهلايئ مبلارشة يف 
عنلوان  تعلرف  ولطيفلة  مقبوللة  مبالغلة 
ذات  ويف  القلدم"،  كلرة  يف  مسلتحيل  "ال 
الوقلت ترنلو العيلون برتقلب إىل التحوالت 
يف الكلرة األملانيلة والهولنديلة واإليطاليلة 
 2018 باإلضافلة إىل فرنسلا بطللة العلامل 
وكرواتيلا الوصيفلة، ملع منتخبلات النجم 
الواحلد كلام يحلو للبعلض أن يطللق عليها 

اللدون رونالدو. كالرتغلال ملع 
وحتلى ال نتلقلى الللوم لنسليان منتخبلات 
اختلرت  األورويب،  املشلهد  يف  عريقلة 
بلأن  للتأكيلد  املنتخبلات  ببعلض  اإلشلارة 
أجلراس وطبول الحلرب األوروبيلة الكروية 
قلد قرعلت، وهلذا ليلس تقليلًا ملن جهلد 
ملع  أيًضلا  املنتخبلات  بعلض  وأسللوب 
البلجيكيلة  بالخطلورة  اإلعجلاب  جزيلل 
التلي باتت تهلدد علرش املنتخبلات الكرى 
والتطلور الريطاين بجيل شلاب ملع املبدع 

سلاوثغيت.
األوىل  الجوللة  فلإن  األحلوال  كل  على 
والثانيلة وبالرغلم ملن خلوض املنتخبلات 
متوسلطة  ملباريلات  بتاريخهلا  املعروفلة 
أول  علن  تبحلث  مازاللت  منتخبلات  ملع 
أمجلاد التأهلل كجبلل طارق وسلان مارينو 
يف  الرتتيلب  صلدارة  واعتلاء  وأنلدورا، 
املجموعلات على حسلاب هلذه املنتخبات، 
إال أن العناويلن العريضلة لهيكللة املنتخلب 
الفرنليس  وللمنتخلب  واضحلة  اإليطلايل 
أيًضا ولجيل شلاب وأسلامء سلتعرف التألق 
اللدويل يف منتخلب الطواحني واملانشلافت 
األمللاين بعلد ملا شلاهدناه يف الحلوار بني 
املنتخبلني على األرض الهولندية، وخطوات 
اإلسلباين  املنتخلب  طريلق  يف  متوازنلة 
واإلنكليلزي، اللهلم فقلط يف تعلرث كرواتيا 
وإصابلة النجلم كريسلتيانو روناللدو ملع 
الرتغلال يف لقلاء رصبيلا وبعلض النقاط 
التلي تفلي إىل إشلارات اسلتفهام بلأداء 
هلذه املنتخبلات لربلا تلزول يف الجلوالت 
املقبللة وتصبلح املنافسلة أرشس وأعلى.

شليفرة األجيلال الجديلدة ورغبلة الاعبني 
بتسلجيل تاريلخ جديلد للكلرة األوروبيلة، 
الفنيلة  اإلدارة  كلوادر  وتنظيلم  وتكتيلك 
ملنتخبات أوروبلا العريقة، فقلرات يف مادة 
طويللة امللدة ومليئلة األسلطر واملفاجلآت 
تحملل عنلوان: يلورو 2020 يفتلح أبلواب 

اللراع الريلايض بتصفياتله األوليلة.
وملا ننشلده جميًعلا املتعلة التلي تعودنلا 
عليها واملنافسلة الشليقة بني نجوم األرض 

يف كلرة القلدم على لقلب أملم أوروبا.

يورو 2020 
وشيفرة األجيال 
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أغلى تشكيلة
في سوق االنتقاالت 2019

يشهد سوق االنتقاالت سنويًا 

حالة من الغليان ال سيما بما 

يتعلق باألندية الكبيرة في 

الدوريات الخمس الكبرى التي 

ال تعيش بأفضل أيامها أو التي 

تحاول تدعيم صفوفها.

ويشهد السوق السنوي الصيفي 

في كل عام سباًقا بين األندية 

على ضم تلك الموهبة أو ذاك 

العب الخبرة، وما يلحق تلك 

السباقات بين األندية من دور 

الصحافة الذي يؤثر إلى حد بعيد 

بانتقال الاعب أو عدم انتقاله.

وقبيل نهاية الدوريات الخمس 

الكبرى، تعج كبار الصفحات 

األوروبية بأخبار انتقاالت 

الاعبين واشاعات رغبة األندية 

في ضم أسماء محددة بحد ذاتها، 

كما هو الحال مع ريال مدريد 

اليوم بعد عودة مديره الفني 

السابق زين الدين زيدان.

إذ تربط الصحافة اليوم النادي 

الملكي، بعدد من الاعبين، وعلى 

رأسهم الفرنسي بول بوغبا 

ومواطنه كيليان إمبابي أو نيمار 

البرازيلي وغيرها من األسماء 

البراقة في السوق األوروبية لكرة 

القدم.

وتشهد السنوات األخيرة في كرة 

القدم حالة من غليان أسعار 

الاعبين وارتفاعها بشكل جنوني 

ووصولها ألرقام فلكية في ظل 

ذاك الصدام بين كبار القارة 

األوروبية.

واختارت عنب بلدي قائمة بأغلى 

11 العًبا في كل مركز من مراكز 

فريق كرة القدم، وفق تقديرات 

موقع السوق الكروية العالمية 

"ترانسفير ماركت"، وتشمل تلك 

القائمة القيمة السوقية لاعب 

وليس قيمة كسر العقود الموقعة 

بين الاعب والنادي.

يان أوبالك
المركز: حارس مرمى

البلد: سلوفينيا
النادي أتلتيكو مدريد-إسبانيا

الميالد: 1993-1-7
القيمة السوقية 80 مليون يورو 

رافاييل فاران
المركز: متوسط دفاع

البلد: فرنسا 
الميالد 1993-4-25 

النادي: ريال مدريد-إسبانيا
القيمة السوقية 80 مليون يورو

فرينكي دي يونغ
المركز: متوسط دفاعي

البلد: هولندا
النادي: أياكس أمستردام-هولندا

الميالد 1997-5-12
القيمة السوقية: 75 مليون يورو

نيمار دا سيلفا
المركز: جناح أيسر

البلد: البرازيل
النادي: باريس سان جيرمان- فرنسا 

الميالد: 1991-2-5
القيمة السوقية: 180 مليون يورو

كيليان إمبابي
المركز: جناح أيمن

البلد: فرنسا
النادي: باريس سان جيرمان-فرنسا 

الميالد: 1998-12-20
القيمة السوقية: 200 مليون يورو

هاري كين
المركز: مهاجم

البلد: إنجلترا
النادي: توتنهام- إنجلترا
الميالد: 1998-7-28

القيمة السوقية: 150 مليون 

نغولو كانتي
المركز: متوسط 

البلد: فرنسا
النادي: تشيلسي- إنجلترا
الميالد 1991-3-29

القيمة السوقية: 100 مليون

كيفين دي بروين
المركز: متوسط هجومي

البلد: بلجيكا
النادي: مانشستر سيتي-إنجلترا

الميالد: 1991-6-28
القيمة السوقية: 150 مليون يورو

فيرجيل فان دايك
المركز: متوسط دفاع

البلد: هولندا
الميالد 1991-7-8

النادي: ليفربول-إنجلترا 
القيمة السوقية: 75 مليون يورو

جوردي ألبا
المركز: مدافع أيسر

البلد: إسبانيا
النادي: برشلونة- إسبانيا 
الميالد 21 -3 - 1989

القيمة السوقية: 70 مليون يورو

جوشوا كيميتش 
المركز: مدافع أيمن

البلد: ألمانيا
النادي: بايرن ميونخ- ألمانيا

الميالد: 1995-2-8
القيمة السوقية: 60 مليون
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نبيل الشربجي

تحى أخونا املنحبكجي املحرتم "قاف عني" 
بصر أيوب حتى متكن من ضبط نفسه وهو 

يستمع إىل االتهامات املُغرضة التي وجهها إليه 
أناٌس من أصدقائه القدامى، ممن ركبوا عى 

ظهر املطالب الشعبية املحقة التي ظهرت يف 
سنة 2011، وحاولوا َجرَّ أصحاب املطالب إىل 
خانة العداء للسيد الرئيس املناضل ابن حافظ 

األسد وإعان الثورة عليه، فكنا وقتئذ كمن 
يتحدث يف الطب، ووجد نفسه بعد ألي يسأل 

عن كيفية َقلْع األرضاس!
انتظر "قاف عني" حتى انتهى املغرضون من 

عرض اتهاماتهم، وقال لهم: انتهيتم؟ هل 
أستطيع أن أتكلم وأديل برأيي اآلن؟ قالوا: 
تفضل. قال: دعونا منِش يف هذه القضية 

بسياسة الل خطوة خطوة، والل )ياَواش 
ياواش(، وذلك لئا نقع يف الَتَخبُّْط، والَتَملُّْط، 
واصطدام الَقْحطَلَنْي بأسفل الُجلُْعُبْط. فأواًل، 

أنتم تتهمون قائَدنا الخالد حافَظ األسد بأنه باع 
الجوالن، وكأننا يا شباب قاعدون يف السوق، أو 

يف البازار، وقد حمي مزاُد بيع التال والوديان 
والهضاب واملرتفعات، وباملصادفة املحضة 

جاءت رئيسة وزراء العدو الصهيوين "جولدا 
مائر" متاميلة، حاملة حقيبَة التسوق يف 

يدها، وجلست تفاوض قائدنا عى مرتفعات 
الجوالن، واتفقا، بعد طول مجادلة، عى السعر، 
ووضعا يًدا بيد، وقال لها: الله يبارك لك يا حاّجة 

جولدا، تشويف عى وجه هاملرتفعات الخر! 
ال يا ساديت، فاألمور ليست بهذه البساطة، 

واملصادر التاريخية املتوفرة كلها تنفي أن 
يكون القائد قد دخل البازار يف حياته قط، 

ولكن، تبنَي أن الدولة املمسوخة التي اسمها 
إرسائيل، كانت متتلك، يف سنة 1967، ترسانة 

من األسلحة املتطورة، وكانت أمريكا والدول 
اإلمريالية مجتمعة، تقف وراءها، وتساندها 

باملال والساح والرجال والعتاد، فانترْت 
علينا وعى مر وعى األردن، ومل يكن قائُدنا 

املفدى يومئذ سوى وزير للدفاع يف دولة تتمتع 
قيادتُها بعقلية مناورة، متخاذلة، فأمر سيادتُه 

العسكَر باالنسحاب الكيفي قبل بدء املعارك 
الرية، ألنه عرف، بذكائه وبصرته الثاقبة، أننا 

سنخس، فلامذا ال نخس من البداية؟ عى قولة 
لُه أَْهَونُه.  املثل: أَوَّ

مل تكتفوا، أيها املعارضون املغرضون، با كذبتم 
وافرتيتم، بل رحتم تتقولون عى القائد الكبر 
بشار األسد، زاعمني أنه مل يفعل شيًئا من أجل 

تحرير الجوالن خال حكمه املمتد منذ سنة 
2000 وحتى هذه الرهة التاريخية العصيبة. 

كيف مل يفعل؟ أمل يتابع ما بدأه والُده بطالبة 
األمم املتحدة مراًرا وتكراًرا بإعادة املرتفعات 

إىل الوطن األم؟ أمل يذكْر الجوالن يف خطاباته 
ولقاءاته الصحفية والتلفزيونية ويوجه 

التحيات ألهله الصامدين؟ وعندما قام الشعب 
السوري املدعوم من قبل إرسائيل بثورة ضده، 

أمل يحرق األخرض واليابس ويهدم املدن والبلدات 
والقرى والدساكر والكفور فوق رؤوس هؤالء 

العماء، ليجعل، بذلك، كيَد إرسائيل يرتد إىل 
نحرها؟ فام الجديد اآلن؟ تغريدة دونالد ترامب 

التي يؤيد فيها ضم الجوالن إىل دولة الكيان 
اإلرسائييل الغاصب؟ طيب. من قال لكم إن 

السيد الرئيس سكت عن ذلك؟ أمل تعلن القيادة 
أنها ستدرس كل الخيارات املمكنة وترد عى هذا 
الرئيس اإلمريايل املتغطرس يف الزمان واملكان 

املناسبني؟! وييل عليكم من بني املعارضني. 

ال حافظ باع 
وال جولدا مائير 

اشترت

أة في رفوف درايا المخبَّ

عن الكتب التي لم ترجع إلى أصحابها
تعا تفرج

  خطيب بدلة

نبيل محمد

مينلو  دلفلن  كاملريا  تسلَع  مل 
مكتبلة  داريلا..  فيللم:  )مخرجلة 
تحلت القصلف( إىل صناعة رشيط 
يفلرض على مكوناتله وتفاصيلله 
جاهلزة  بسليناريوهات  التحلرك 
فرضتها املخرجلة، ومل توثق القصة 
الفريلدة التي عمللت عليها مبخطط 
توثيقلي صللب قلد يضملن للفيلم 
حضلوًرا عامليًلا كبلريًا، بلل تركلت 
كاملريات شلبان داريلا )مؤسلي 
وأفكارهلم،  وأصواتهلم،  املكتبلة(، 
ينتقونهلا،  التلي  التخاطلب  ولغلة 
فلململت  للفيللم،  عاًملا  مؤطلًرا 
قصاصاتهلم، وتركلت لهلم حريلة 
التعبلري والحركلة. اسلتخدمت ملا 
صلوروه -وهلو األهلم يف الفيلم- 
إظهلاره  يريلدون  ملا  وصلّورت 
ملن حياتهلم بعلد خروجهلم ملن 
مبشليئة  الفيللم  فسلار  بلدهلم، 
أبطالله، بينلام رتبلت املخرجلة كل 
فوضلاه وأمكنتله، ليخلرج نظيًفلا 
عابلر  غلري  بالتجربلة،  بإحاطتله 
للي  يشلّذبه  أحلد  مقلص  تحلت 
وذهبًلا  أكلر  صلاالت  لله  يتيلح 
أثقلل، بسليطًا بلكل يشء، قلادًرا 

على االحتفلاظ بضحلكات أبطاله 
اسلطنبول. إىل  داريلا  ملن 

الذيلن  وجهلاد،  وأحملد  شلادي 
قدمهلم الفيللم، ثاثلة شلبان ملن 
داريلا، مملن أسسلوا خلال حصار 
مدينتهلم مرشوًعلا ثقافيًلا تنويريًا، 
قوامه مكتبة يف أحلد ماجئ داريا، 
حيث انترش الشلبان ملع أصدقائهم 
واملسلاجد  املدملرة  البيلوت  بلن 
فيهلا  ملا  كل  وجمعلوا  وامللدارس، 
ملن كتلب، ووضعوها على رفوف 
مكتبتهلم، لتكلون فيام بعلد مقصد 
للقلراءة  السلكان،  ملن  الكثرييلن 
النلدوات  وحضلور  واالسلتعارة، 
التدريبيلة،  واللدورات  التثقيفيلة، 
الخلارج  يف  الطائلرات  بينلام 
تطحلن كل ملا علا فلوق األرض، 
والحيلاة  للمكتبلة،  ملكان  ال  للذا 
واملاجلئ،  األقبيلة  يف  إال  أصلًا 
لاسلتقرار  أصلًا  ملكان  وال 
يقلوم  ملرشوع  فلكل  الحقيقلي، 
بله أي محلارص، سليكون مرهونًا 
إملا بنقل امللكان أو اإلغلاق، ومع 
ذللك كان الشلبان يحفلرون عميًقا 
رفلوف  ليثبتلوا  الجلدران  يف 
املكتبلة، يك ال تقلع إثلر قصف يف 
الشلارع املقابلل، ويك تبقلى ثابتة 
حتلى بعلد خروجهلم.. كان أغللب 
السلكان يتخيللون الخلروج يوًملا 

ملا، وهلو ملا حلدث.
قبلل  اللذي علرض  الفيللم  يتتبلع 
أيلام يف املركلز الثقلايف الفرني 
متلوازن،  بشلكل  اسلطنبول،  يف 
يف  وحياتهلم  الشلبان  حركلة 
داريلا، متنقلًا بلن حفلل خطوبة 

وجنلازة، كاهلام يف املكتبة، وبن 
الجلدران  بلن  مختبئلة  بسلاتن 
ال  الكتلب  ألن  يزرعونهلا  املدملرة 
تقلي ملن الجلوع، وبلن طرقلات 
منهلا  يجلبلون  التلي  التهريلب 
والحبلوب.  والبنلدورة  البطاطلا 
وتتقفلى الكامريا آثلار األطفال يف 
األقبيلة املتهالكلة حيلث يصنعلون 
ويزينونله  الرملل،  ملن  الكاتلو 
الشلجر.  ألعابهلم وبأوراق  ببقايلا 
صور ملن أقلى صلور الحصار، 
وتجربلة ملن أنلدر ملا ميكلن أن 
يصنعله املحلارصون، تحت سلامء 
داريلا الشلهرية بأمطلار الراميلل 
املتفجلرة التلي مل تغاردهلا خلال 

الحصلار. فلرة 
الحلر  الجيلش  ملن  مقاتللون 
على  وكتلاب  املكتبلة،  يلزورون 
بندقيلة  جانبله  إىل  سلجادة 
ووقائلع  حقائلق  كاشلنكوف، 
يتجنبهلا،  ومل  الفيللم  يهملهلا  مل 
الجدل  تلاركًا  بحقيقتهلا،  عرضهلا 
مفتوًحلا، وملدركًا أن هلذه الصور 
هلي التلي سلتثري النقلاش حولها 
أنَّ علرض الفيللم، ورمبا سلتلعب 
وتصنيلف  نقلد  يف  مؤثلًرا  دوًرا 
الفيللم، ويف حضلوره اللدويل. مل 
تتجنلب املخرجة ذللك، ومل يتجنب 
األبطلال ذلك، هلذا ملا كان يحدث 
وفلق الفيللم، حيث املقاتللن كانوا 
يحملون املكتبلة، ويقلرؤون فيهلا 
يف ذللك الوقلت، بلحاهلم الطويلة 
ال  باملقابلل  الجهلادي،  ومظهرهلم 
تطبلع  أن  الصلورة  لهلذه  ميكلن 
التلي  بالنمطيلة  وأبطالله  الفيللم 

فزفلاف  عليهلا،  تبنلى  أن  ميكلن 
الفيللم  للّون  الفيللم  أبطلال  أحلد 
أملام  الجميللة  الدافئلة  بالقبلات 
الكاملريا، وبدموع الشلوق لداريا.

بعلد  تركيلا،  يف  الشلبان  يلتقلي 
فأحدهلم  داريلا،  ملن  خروجهلم 
املتنقللة  مكتبتله  قصلة  يحلي 
التلي أسسلها يف إدلب قبلل عبوره 
إىل تركيلا محلاواًل إكلامل ملا بدأه 
بلن  يعيلش  وآخلر  داريلا،  يف 
رفلوف املكتبلات مسلتغربًا كيلف 
علاش قسلطًا ملن حياتله مل يكلن 
يعشلق فيله الكتلب، بينلام علمتله 
الحصلار  تحلت  أسسلها  مكتبلة 
معنلى تقليلب الصفحلات، والثالث 
يجملع أصدقلاءه يف حفللة زفافه 
يف  القدميلة  هتافاتهلم  للريددوا 

الجديلد.  منفاهلم 
بعلد  مدملرة  املكتبلة  صلور  متلر 
إىل  السلوري  النظلام  دخلول 
عدسلة  رصدتهلا  حيلث  داريلا، 
إىل  الكتلب  تعلد  ومل   ،CNN
كان  الذيلن  أصحابهلا  أصحابهلا، 
اسلم كل واحلد منهلم مكتوبًا عى 
كان  كتلاب،  كل  ملن  صفحلة  أول 
شلادي وأحملد وجهلاد يتخيللون 
حينهلا مسلرية طبيعيلة للتاريلخ، 
مدنهلم،  إىل  السلكان  بهلا  يعلود 
فيقلوم كل منهلم باسلرداد كتبله 
من املكتبلة العاملة. مل يحدث هذا، 
أي تاريلخ طبيعي سليمر!! النظام 
لحلرق  داريلا  إىل  علاد  السلوري 
الكتلب.  ملكيلة  وحقلوق  املكتبلة 
النظام السلوري موجلود لفقء أي 

واقعلي. بلأي يشء  تحللم  علن 
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