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"جيـش  فصيـل  أثـار  لطاملـا 
أوسـاط  يف  الجـدل  اإلسـام" 
الرشقيـة  الغوطـة  أهـايل 
والناشـطني  لدمشـق 
كانـوا  سـواء  والصحفيـني، 
أو  سياسـية  خلفيـات  ذوي 
إيديولوجيـة، قريبـة مـن خطه 
بعيـدة  أو  والدينـي  السـيايس 
سـيطرته  منـذ  وذلـك  عنـه، 
الرشقيـة، وحتى  الغوطـة  عىل 
انسـحابه منها وتهجـر أهلها.

"جيـش  فصيـل  أثـار  لطاملـا 
أوسـاط  يف  الجـدل  اإلسـام" 
أهايل الغوطة الرشقية لدمشـق 
والناشـطني والصحفيني، سواء 
كانوا ذوي خلفيات سياسـية أو 
إيديولوجيـة، قريبـة مـن خطه 
بعيـدة  أو  والدينـي  السـيايس 
سـيطرته  منـذ  وذلـك  عنـه، 
الرشقيـة، وحتى  الغوطـة  عىل 
انسـحابه منها وتهجـر أهلها.

اإلسـام"  "جيـش  وطالـت 

مبحاربـة  عـدة  اتهامـات 
خطـه،  عـن  يحيـد  مـن  كل 
سـجني  يف  واعتقالهـم 
عـدا  و"الباطـون"،  "التوبـة" 
عن اتهامـات مل تثبـت صحتها 
حتـى اآلن باغتياالت اسـتهدفت 
الشـخصيات  مـن  عـدًدا 
السياسـية التـي متلـك حاضنًة 
يف  دومـا  مدينـة  يف  شـعبيًة 
ريـف دمشـق، ومنهـم الطبيب 

وهبـة. عدنـان 
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عنب بلدي - خاص

بحسـب تسـجيل مصـور نرشتـه وكالـة 
الحـايل،  أيـار  مـن   9 يف  "رويـرز"، 
مـن  عـىل   "F-16" طائـرات  تربـض 
بارجة أمريكية تشـق مياه قناة السـويس 
يف طريقهـا إىل ميـاه الخليـج، مـا ينذر 
بتصاعـد التوتـرات بني الواليـات املتحدة 

وإيـران، بطريقـة متسـارعة.
الهـدف مـن وراء  إن  وتقـول واشـنطن 
ذلك ردع إيـران والتصدي لــ ”مؤرشات 
واضحـة“ عـىل احتـال اسـتعداد إيران 
لشـن هجـوم عـىل املصالـح األمريكيـة 
يف املنطقـة، بينـا تصـف طهـران هذه 

مخابراتيـة  ”معلومـات  بأنهـا  املزاعـم 
كاذبـة".

وتتنـوع طبيعـة القـوات التـي تدفع بها 
واشـنطن بني قسـمني، هجومـي متمثل 
سـفينة  وإرسـال  الطائـرات  بحاملـة 
حربيـة برمائيـة وقاذفـات ووحـدة مـن 
جـوي  هجـوم  لشـن  البحريـة  مشـاة 
وبحـري، ودفاعـي يتمثـل بإعـادة نرش 

الدفاعيـة. الباتريـوت  منظومـة 
األمريكيـة  الدفـاع  وزارة  وأعلنـت 
)البنتاغـون(، يف بيـان نرشتـه السـبت 
 USS" البارجـة  إرسـال  أيـار،  مـن   11
إىل  باتريـوت  وبطاريـة   "Arlington
منطقـة الـرشق األوسـط، عـىل خلفيـة 

طهـران. مـع  املتصاعـد  التوتـر 
وذكـر بيـان للبنتاغـون أن وزيـر الدفاع 
بالوكالـة، باتريـك شـاناهان، وافـق عىل 
اسـتجابة  والسـفينة  البطاريـة  إرسـال 
املركزيـة،  القـوات  قيـادة  مـن  لطلـب 
مطلـع األسـبوع املـايض، لدعمهـا بقوة 
عسـكرية إضافيـة، مـن دون أن يحـدد 
أماكـن  أو  الصواريـخ  بطاريـات  عـدد 

نصبهـا.
ويـأيت إعـان موافقـة البنتاغـون عـىل 
إرسـال تعزيـزات إضافيـة بعد يـوم من 
 "B-52" قاذفـات  مـن  وحـدة  وصـول 
يف  "العديـد"  قاعـدة  إىل  األمريكيـة، 

. قطر

تخوف أمريكي من هجمات
بتعزيزاتـه  األمريـي  الجيـش  يدفـع 
اإليرانيـة،  السـواحل  قبالـة  إىل 
معلومـات  عـىل  بنـاء  جـزيئ،  بشـكل 
قـد  طهـران  بـأن  تفيـد  اسـتخباراتية 
لـرب  النامئـة"  "خاياهـا  تحـرض 

املنطقـة. يف  األمريكيـة  املصالـح 
ثاثـة  عـن   ”NBC“ شـبكة  ونقلـت 
لـدى  أن  أمريكيـني  أمنيـني  مسـؤولني 
واشـنطن معلومـات تفيـد بـأن طهران 
للمجموعـات  أخـر  ضـوًءا  أعطـت 
املسـلحة التـي تدعمهـا بشـن هجـات 
عـىل الجنـود واملصالـح األمريكيـة يف 

. ملنطقـة ا

وهـو مـا جعـل القـوات األمريكية، يف 
األسـابيع األخـرة، تكثف مـن جهودها 
يف املراقبـة عـن كثب الحتـال تعرضها 
أن  املمكـن  مـن  صاروخيـة  لهجـات 
الصغـرة  اإليرانيـة  السـفن  تنفذهـا 
يف  هجـات  أو  الهرمـز،  مضيـق  يف 
امليليشـيات  تشـنها  العراقيـة  األرايض 
املدعومـة مـن إيـران، أو هجـات ضـد 
السـفن األمريكيـة مـن قبـل الحوثيـني 

اليمـن. يف 
املزاعـم  طهـران  ترفـض  جهتهـا،  مـن 
"كاذبـة"،  بأنهـا  وتصفهـا  األمريكيـة 
وقال سـفر إيران لـدى األمـم املتحدة، 
مجيـد تخـت روانجـي، إن هـذه املزاعم 

حاملة الطائرات "لينكولن" 
تصل إلى الخليج

تصعيد عسكري 
أمريكي ضد إيران.. 

األسباب والخلفيات

في إطار حملة تعزيزات عسكرية أمريكية لمواجهة 
ما تصفه إدارة الرئيس األمريكي، دونالد ترامب، بـ 

"تنامي الخطر اإليراني على المصالح األمريكية" في 
المنطقة، تقترب البارجة األمريكية "أبراهام لينكولن" 

من سواحل إيران.

عنب بلدي - خاص

الدميقراطيـة"  سـوريا  "قـوات  تواجـه 
)قسـد( احتجاجـات شـعبية غاضبة يف 
الفـرات، عـىل  مناطـق سـيطرتها رشق 
خلفيـة تـردي األوضـاع االقتصادية وما 
يصفـه املتظاهرون بالفسـاد املسـترشي 

الحكوميـة. اإلدارات  يف 
مناطـق  الشـعبية  املظاهـرات  وشـملت 
وبلـدات البصـرة والحصـان ومحيميدة 
فوقـاين  وسـفرة  تحتـاين  وسـفرة 
ومويلـح والحصـني بريـف ديـر الـزور 

والغـريب. الشـايل 

أسباب وراء االحتقان
إىل  الشـعبي  االحتقـان  أسـباب  تعـزى 
ارتفاع أسـعار املـواد الغذائيـة والنفطية 
وتفـي البطالـة إضافة التهام "قسـد" 
النظـام  إىل  وبيعـه  النفـط  بتهريـب 
يرفعهـا  الفتـات  بحسـب  السـوري، 

مسـتمر. بشـكل  املتظاهـرون 
ورافـق ذلـك إرضاب للكثر مـن املحات 
التجاريـة يف البلدات، وعبـارات مناهضة 
كتبـت عـىل جـدارن وأبـواب املحـات، 
إضافـة لقطع طرقات بإطارات مشـتعلة، 

بحسـب ما وثقـت شـبكات محليـة منها 
بوسـت". "فرات 

يف  االحتجاجـات  حـدة  تصاعـد  ومـع 
ريـف ديـر الـزور، فـإن "قسـد" تلتـزم 
واملطالـب  املظاهـرات  حيـال  الصمـت 
الشـعبية، دون التعليـق بشـكل رسـمي 
عـىل األمر منـذ انطاقها الشـهر املايض.

للتجمعـات  التصـدي  القـوات  وحاولـت 
بـأدوات  قمعهـا  مبحاولـة  واملظاهـرات 
عسـكرية، لتتحول يف العديـد من املواقع 
إىل مواجهـات بينهـا وبني األهـايل أدت 

إلصابـات يف صفـوف املتظاهريـن.
 11 السـبت  بوسـت"،  "فـرات  وقالـت 
يف  مسـتمرة  املظاهـرات  إن  أيـار،  مـن 
بلـدات عديـدة منها بلـدة الطيانـة بريف 
ديـر الـزور، تنديًدا مبارسـات "قسـد" 
واملاطلـة والتسـويف يف تلبيـة مطالب 

املحتجـني.

عوامل تزيد الغضب الشعبي
للمظاهـرات  للتصـدي  محاوالتهـا  ويف 
املتزايدة، شـنت "قسـد" حمـات اعتقال 
عديدة طالـت الكثريـن يف مناطق ريف 
ديـر الـزور عـىل خلفيـة املشـاركة يف 

املظاهـرات أو ألسـباب أخـرى.

نفـذت  املـايض،  الخميـس  ويف صبـاح 
"قسـد" بالتعـاون مـع طـران مروحي 
تابـع للتحالـف الـدويل حملـة مداهات 
يف حـي الكتف مبدينة الشـحيل، لتسـفر 
العمليـة عن مقتل سـتة مدنيـني واعتقال 

آخرين. اثنـني 
عقـب ذلـك ارتفعـت وتـرة االحتجاجات 
مبهاجمـة  بـدؤوا  الذيـن  األهـايل  مـن 
وحرق مقـرات ونقاط تابعة لـ "قسـد"، 
يف  عديـدة  طرقـات  قطـع  إىل  إضافـة 
املنطقـة تنديـًدا بعمليـة املداهمـة التـي 

أدت إىل مقتـل مدنيـني مـن املدينـة.
بأنهـم  للضحايـا  اتهامـات  ووجهـت 
يتبعـون لتنظيـم "الدولـة"، خاصـة أن 
العمليـة نفذت بطـران مروحـي وخال 
سـاعات الليل، لكـن ناشـطني يف مدينة 
للضحايـا  عاقـة  أي  نفـوا  الشـحيل 

أخـرى. بفصائـل  أو  بالتنظيـم 

بين نارين
وكانـت "قسـد" أعلنـت النـر النهايئ 
عىل تنظيـم "الدولة اإلسـامية" يف آخر 
املـايض،  آذار  الفـرات يف  معاقلـه رشق 
مبسـاندة التحالـف الدويل الـذي تقوده 

املتحـدة األمريكية. الـوالت 

نـار  إىل  تضـاف  ثانيـة  نـاًرا  لكـن 
املظاهـرات مـا زالـت تحـارص "قسـد" 
العمليـات  وهـي  نشـاطها،  وتثبـط 
األمنيـة التـي ينفذهـا تنظيـم "الدولة" 
ضـد مواقعهـا وعنارصهـا، والتي زادت 
مؤخـًرا بشـكل كبر وسـط عجـز أمني 
عـن التصدي لخايـا التنظيم وأسـاليبه 

االنتقاميـة.
التابعـة  “النبـأ”  صحيفـة  وقالـت 
الجمعـة  األخـر،  عددهـا  يف  للتنظيـم 

 11 نفـذوا  مقاتليـه  إن  أيـار،  مـن   10
عمليـة هجوميـة عـىل مواقـع “قسـد” 
يف ريـف ديـر الـزور خـال األسـبوع 

املـايض.
وليسـت املـرة األوىل التـي تشـهد فيها 
املنطقـة مظاهرات، إذ شـهدت يف العام 
املـايض مظاهـرات عديـدة غاضبة ضد 
البطالـة  وانتشـار  القـوات  مارسـة 
وغـاء األسـعار، إىل جانـب االعتقاالت 

املنطقة. أبنـاء  ضـد  التعسـفية 

مظاهرات شعبية غاضبة تواجه "قسد" شرق الفرات

مظاهرات شعبية في قرية الضمان بريف دير الزور تنديًدا بسياسات قسد 
وتردي األوضاع االقتصادية 26 نيسان 2019 )فرات بوست(
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"مـن اختـاق نفـس األشـخاص الذين 
الغـزو  قبـل  الـيء  نفـس  فعلـوا 
منـه  إشـارة  يف  للعـراق"،  األمريـي 
جـون  القومـي،  األمـن  مستشـار  إىل 
بولتون، أحـد صقـور إدارة بوش خال 

العـراق واملناهـض إليـران. غـزو 

 مسار التصعيد
موجـة التصعيـد األخـرة بـني البلدين، 
بـدأت عندمـا أعلـن بولتـون أن بـاده 
سرسـل حاملـة مـن الطائـرات وقـوة 
األوسـط،  الـرشق  إىل  القاذفـات  مـن 
مغبـة  مـن  إيـران  تحذيـر  بهـدف 

أمريـكا. حلفـاء  مصالـح  مهاجمـة 
 5 بحسـب بيـان نـرشه بولتـون، األحد 
مـن أيـار، فاملقصـود من إرسـال حاملة 
واضحـة  رسـالة  "إيصـال  الطائـرات 
أي  أن  مفادهـا  اإليـراين  النظـام  إىل 
أو  األمريكيـة  املصالـح  عـىل  هجـوم 
حلفـاء الواليـات املتحدة سـيواجه بقوة 

صارمـة".
وبلغـت جولـة التصعيـد ذروتهـا بعـد 
حسـن  اإليـراين،  الرئيـس  هـدد  أن 
بـأن  آذار،  مـن   8 األربعـاء  روحـاين، 
ببعـض  االلتـزام  بـاده سـتتخىل عـن 

النـووي. االتفـاق  بنـود 
وقـدم روحـاين مهلـة مدتهـا 60 يوًما 
لألطـراف الخمسـة املتبقيـة يف االتفاق 
بعدهـا  إيـران  وستسـتأنف  النـووي، 
إنتـاج وبيـع اليوارنيوم املخصـب واملاء 
األطـراف  تنفـذ  مل  حـال  يف  الثقيـل، 

تعهداتهـا. الدوليـة 
سـارع  روحـاين  تريحـات  بعـد 
الرئيـس األمريـي، دونالـد ترامب، إىل 

فـرض عقوبـات اقتصاديـة جديدة عىل 
املعـادن، وقـال  إيـران، شـملت قطـاع 
قطـاع  إن  بيـان،  يف  األبيـض  البيـت 
أكـر  ثـاين  هـو  والصلـب  التعديـن 
إذ  إليـران  األجنبيـة  للعمـات  مصـدر 

صادراتهـا. مـن   10% ميثـل 
عمـدت  املتحـدة  الواليـات  وكانـت 
انسـحبت  إذ  إيـران،  عـىل  للضغـط 
قبـل عـام بشـكل أحـادي مـن االتفـاق 
أبرمتـه سـنة  الـذي  اإليـراين  النـووي 

الكـرى. الـدول  مـع   2015
مـن  العديـد  عليهـا  فرضـت  كـا 
القاسـية،  االقتصاديـة  العقوبـات 
أيـار،  مـن   3 الخميـس  يـوم  وأنهـت 
اإليـراين،  النفـط  رشاء  اسـتثناءات  كل 
لتقطـع كل أربـاح الصـادرات النفطيـة 

إيـران. عـن 
قـوات  الفائـت  الشـهر  وصنفـت 
“الحـرس الثـوري اإليـراين” عـىل أنه 
وقـع  وباملقابـل  إرهابيـة”،  “منظمـة 
الرئيـس اإليراين، حسـن روحـاين، يوم 
كل  يصنـف  قانونًـا  املـايض،  الثاثـاء 
القـوات األمريكيـة يف الرشق األوسـط 
عـىل أنهـا “إرهابية” وصنـف الحكومة 
راعيـة  "دولـة  أنهـا  عـىل  األمريكيـة 

لإلرهـاب".

الرد اإليراني
الواليـات  هـدف  أن  مراقبـون  يـرى 
هـذا  وراء  مـن  األمريكيـة  املتحـدة 
التصعيـد هـو دفـع اإليرانيـني إىل عقد 
النووي  اتفـاق جديد، يشـمل الرنامـج 
والرامـج الصاروخيـة، بعـد عـام عىل 
انسـحاب ترامب مـن "االتفـاق النووي 

اإليـراين".
مـن   9 الخميـس  يـوم  ترامـب،  وحـث 
أيـار، القيـادة اإليرانيـة عـىل التحـاور 
برنامـج  عـن  التخـي  بشـأن  معـه 
طهـران النـووي وقـال إنـه ال يسـتبعد 

العسـكرية. املواجهـة 
مـن  يـوم  بعـد  اإليـراين  الـرد  وجـاء 
التفـاوض، وقال  دعـوة ترامب برفـض 
10 من  الحـرس الثوري، يـوم الجمعـة 
مـع  تتفـاوض  لـن  طهـران  إن  أيـار، 
الواليـات املتحـدة واسـتبعد وقـوع أي 

أمريـي. هجـوم 
اإليـراين  التلفزيـون  نقـل  بينـا 
مظاهـرات يف شـوارع طهـران مؤيـدة 
لقـرار الحكومـة بالتخـي عـن االتفاق 
تخصيـب  إىل  والعـودة  النـووي 

. نيـوم ليورا ا

عنب بلدي- خاص

عاجـزون  األرض  عـىل  كثـوار  "نحـن 
متاًمـا عـن أي توقـع"، عبارة أجـاب بها 
قيـادي يف "الجبهـة الوطنيـة للتحرير" 
)طلـب عـدم ذكـر اسـمه( تحدثـت معه 
عنـب بلدي السـتيضاح تطـورات الوضع 
امليـداين يف محافظـة إدلـب، واملسـتقبل 

الـذي سـتكون الجبهـات عليه.
العـام  الواقـع  القيـادي  يعكـس جـواب 
للشـال السـوري والذي ال يـزال ضبابيًا 
إىل اليـوم، فقـوات األسـد بـدأت عمليـة 
يف  املعارضـة  فصائـل  ضـد  عسـكرية 
ريفـي حاة الشـايل والغـريب، بتغطية 
مـن الطـران الحـريب الـرويس، ورغـم 
يـزال  ال  مناطـق  عـدة  عـىل  السـيطرة 
الهـدف الـذي ترنـو إليـه غـر واضـح، 
خاصـة مع الحديـث عن عملية عسـكرية 
يف  تـريك  رويس-  بتوافـق  محـدودة 

السـوري. الشـال 
املناطـق التـي متـت السـيطرة عليها من 
قبل قوات األسـد حتى اآلن هـي كفرنبودة 
لحـاة،  الغـريب  الشـايل  الريـف  يف 
والتـي تعتـر بوابة محافظـة إدلب وخط 
الدفـاع األول عنهـا مـن الجنـوب، وإىل 
جانبهـا قلعـة املضيـق والقـرى املحيطة 
بهـا، والتـي دخلتها قوات األسـد دون أي 
قتـال، بعـد انسـحاب فصائـل املعارضة 

منها. السـورية 
وبحسـب ما توضحـه خريطة السـيطرة 
امليدانيـة، تركـز قـوات األسـد عملياتهـا 
الغربيـة  الخـارصة  عـىل  العسـكرية 
لحـاة، يف منطقـة سـهل الغـاب وجبل 
كانـت  التـي  املنطقـة  وهـي  شحشـبو، 
 ،2018 آذار  يف  هـددت،  قـد  روسـيا 
إىل  التوصـل  ليتـم  عليهـا،  بالسـيطرة 
اتفـاق فيـا بعـد قـى بوقـف أي عمل 

باتجاههـا. عسـكري 
ويرافـق ما سـبق مع قصـف مكثف من 
الطائـرات الحربيـة الروسـية واملروحيـة 
التابعة للنظام السـوري، وبشـكل خاص 
عىل الريـف الجنويب إلدلـب، وصواًل إىل 
الريـف الشـايل والغريب لحـاة، والذي 

العمليات. فيـه  تركز 

بين االنسحاب والعمل الجدي 
بـدء  مـن  املاضيـة  األيـام  مـدار  عـىل 
مل  األسـد،  لقـوات  العسـكرية  العمليـة 
البـارزة  العسـكرية  الفصائـل  تضـع 

والعاملـة يف الريـف الشـايل والغـريب 
الجبهـات،  عـىل  الكامـل  ثقلهـا  لحـاة 
واقتـر التصـدي لهجـوم قوات األسـد 

املنطقـة. أبنـاء  املقاتلـني مـن  عـىل 
ويقـول القيـادي يف "الجبهـة الوطنية" 
لعنـب بلـدي، إن النظـام السـوري عاجز 
املناطـق  يف  شـر  ألي  التقـدم  عـن 
"املحـررة" يف حـال مل يكن هنـاك اتفاق 
بني الـروس واألتـراك "تحـت الطاولة"، 
مضيًفـا أن تقدم قـوات األسـد أو توقفها 
عنـد مناطـق معينـة مرتبـط بالخريطـة 
والـروس  األتـراك  بـني  عليهـا  املتفـق 

العسـكرية. والفصائـل 
وأوضـح أن قياديـي الفصائل العسـكرية 
لديهـم  املوجوديـن عـىل األرض ال علـم 
مبـا سـيحصل يف املنطقـة، عـىل عكس 
قيـادة "الجبهة الوطنية" التـي يتصدرها 

فصيـل "فيلق الشـام".
ويف أثنـاء الهجات التي قـام بها النظام 
ومحيطهـا،  كفرنبـودة  عـىل  السـوري 
وعـىل  الفصائـل،  إعانـات  تتوقـف  مل 
رأسـها "هيئـة تحرير الشـام" و"الجبهة 
الوطنيـة للتحريـر"، عن التصـدي لقوات 
األسـد ومقتـل عنـارص منهـا، عـدا عـن 
والعربـات  والدبابـات  اآلليـات  تدمـر 

العسـكرية.
كان  املضيـق  قلعـة  يف  الوضـع  لكـن 
مختلًفـا، إذ شـهدت املنطقة دخـول قوات 
األسـد إليهـا دون قتـال، بعـد انسـحاب 
الفصائـل منها، وبحسـب ما نقل مراسـل 
"الجيـش  قيـادي يف  بلـدي عـن  عنـب 
الحـر" فـإن مقاتـي قلعـة املضيـق مل 
األسـاس  يف  التصـدي  ألن  ينسـحبوا، 
اقتـر عىل "جيـش النر" وقسـم من 

أبنـاء املنطقـة.
الفصائـل  متثيـل  أن  القيـادي  وأضـاف 
يف قلعـة املضيـق كان "قليـًا ومخزيًا"، 
موضًحـا، "بقـي يف القلعة قسـم صغر 
سـاح  وجـود  دون  املنطقـة،  أوالد  مـن 

ثقيـل أو متوسـط".
وتعتـر "هيئـة تحريـر الشـام" القـوة 
الشـايل  حـاة  ريفـي  يف  الضاربـة 
والغـريب، وسـبق أن سـيطرت عـىل كل 
يـد فصائـل  مناطـق ريـف حـاة مـن 
"الجيـش الحر"، ضمن العمل العسـكري 

الـذي بدأتـه مطلـع العـام الحـايل.

سيناريوهات متوقعة 
الـذي  املصـر  عـن  التحليـات  تكـر 

سـتكون عليـه محافظـة إدلـب يف األيام 
املقبلـة، دون األخـذ بهـا كحالـة مؤكدة، 
السـيناريوهات  اسـترشاف  ميكـن  لكـن 
التـي سـتكون عليهـا الجغرافيا، اسـتناًدا 

ملـا يفرضـه الواقـع امليـداين.
بوصول قوات األسـد إىل بلـدة كفرنبودة، 
غـدت عـىل أبـواب بلـدة الهبيـط التابعة 
مـن  وبالتـايل  شـيخون،  خـان  ملدينـة 
املحتمـل أن تتابـع عملياتهـا العسـكرية 
الريـف  عـىل  كامـل  طـوق  إلحـكام 
الشـايل لحـاة الـذي يضـم اللطامنـة 
وكفرزيتـا ومـورك، وينشـط فيـه فصيل 
تسـير  رفـض  الـذي  العـزة"  "جيـش 
الدوريـات الروسـية يف املنطقـة منزوعة 

مؤخـرًا. السـاح 
عـىل بعـد كيلومـرات قليلـة إىل الغـرب 
يف ريـف حـاة، يبـدو أن قـوات األسـد 
تريـد املتابعـة عـىل جبهاتـه بنيـة أكر، 
فقـد سـيطرت عـىل عـدة مناطـق بعـد 
إحكامهـا السـيطرة عـىل منطقـة قلعـة 
املضيـق، وبينها بـاب الطاقـة، الرشيعة، 
املسـريحة يف جبـل شحشـبو، لتمسـك 
الطريق الـذي كان الجيش الريك يسـّر 

دورياتـه فيـه، يف األيـام املاضيـة.
محدودية العمل العسـكري لقوات األسـد، 
الـذي يدور الحديـث عنه، مـن املتوقع أن 
تكـون ترجمة لسـيناريو عمليـات قضم، 
تبـدأ مـن سـهل الغـاب لتأمني معسـكر 
جورين ومنطقـة السـقيلبية، وصواًل إىل 
املوصولـة مـع  الشـغور  منطقـة جـر 
الريـف الشـايل لاذقيـة، والتـي تعتر 
روسـيا،  تزعـج  التـي  األبـرز  املنطقـة 
لتنظيـم  تتبـع  تشـكيات  بيـد  كونهـا 
منهـا  وتخـرج  جهـة،  مـن  "القاعـدة" 
الصواريـخ عـىل قاعـدة حميميـم مـن 

أخرى. جهـة 
وحتـى اليـوم ميكـن القـول إن العملية 
مسـحت  األسـد  لقـوات  العسـكرية 
الحدود الجيوسياسـية فقط يف الشـال 
سـتكون  مـا  وضـوح  دون  السـوري، 
مـع  املقبلـة، خاصـة  األيـام  عليهـا يف 
غمـوض املوقـف الـريك، والـذي علق 
ملـرة واحـدة عـىل التصعيـد يف إدلـب، 
خلـويص  الدفـاع،  وزيـر  خـال  مـن 
آكار، وقـال إن النظـام السـوري يحاول 
إدلـب،  جنـويب  يف  سـيطرته  توسـيع 
مضيًفـا، "عـىل النظـام وقـف هجومـه 
إىل  عنـارصه  وإعـادة  إدلـب،  جنـويب 

أسـتانة". يف  عليهـا  املتفـق  الحـدود 

)AFP( مجموعة قتالية بطريقها إلى إيران

عائالت تنزح من ريفي إدلب الجنوبي وحماة الشمالي جراء قصف الطائرات الروسية المكثف - 1 أيار 2019 )عنب بلدي(

معارك ترسم خريطة جديدة 
إلدلب من الغرب

يرى مراقبون أن 
املتحدة  الواليات  هدف 

األمريكية من وراء 
التصعيد هو دفع  هذا 

اإليرانيني إىل عقد اتفاق 
الربنامج  يشمل  جديد، 

والربامج  النووي 
بعد عام  الصاروخية، 
انسحاب ترامب  عىل 
النووي  من "االتفاق 

اإليراين".

ادلب

قلعة 
المضيق

كفرنبودة

جسر الشغور

100 ألف شخص نزحوا من
 26 نيسان إلى 10 أيار 

ليرتفع الرقم إلى 300 ألف 
شخص منذ 2 من شباط 2019

130 شخًصا قتلوا 
من 26 نيسان إلى 10 أيار 

)الدفاع المدني(

)فريق منسقي االاستجابة(
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ارتفـاع بأسـعار املنتجـات، وانخفـاض 
وانخفـاض  السـورية،  العملـة  قيمـة 
الدخـل، كلهـا أسـباب أدت إىل عـزوف 
يف  وبقائهـا  األسـواق  عـن  املشـرين 
يحتاجـه  ال  عـدا  الركـود  مـن  حالـة 

الشـهر. مسـتلزمات  مـن  املواطنـون 

المنتجات الغذائية ارتفاع لألسعار 
وضعف في الرقابة

السـورية،  اللـرة  قيمـة  انخفضـت 
ليصـل سـعر الـرف إىل حاجـز 570 
الواحـد، ويبـدو  الـدوالر  لـرة مقابـل 

540 و550،  أنـه ثبـت متأرجًحـا بـني 
وارتفعـت  املحروقـات  سـعر  فارتفـع 
معها أسـعار املنتجـات الغذائية بشـكل 
عـن  الرقابـة  غيـاب  ظـل  يف  ملمـوس 

لسـوريا. الجنوبيـة  املحافظـة 
الغذائيـة  املـواد  أسـعار  وأخـذت 
لــ  السـكر  كيلـو  إذ وصـل  باالرتفـاع 

ارتفعـت  وكذلـك  سـورية،  لـرة   300
والزيـوت  والشـاي  األرز  أسـعار 
واللحـوم والفـروج الـذي وصل سـعره 
إىل 900 لـرة سـورية مقارنة باملوسـم 

املـايض.
واملحـات  البقاليـات  أصحـاب  يربـط 
الـدوالر  بقيمـة  األسـعار  التجاريـة 
أبـو  قالـه  مـا  وهـذا  اللـرة،  مقابـل 
درعـا  محافظـة  سـكان  أحـد  كريـم، 
وهـو صاحـب لسـوبر ماركـت، لعنـب 
بلدي، مشـرًا إىل أن ارتفـاع املحروقات 
النقـل  وتعرفـة  اإلنتـاج  كلفـة  يف  زاد 
السـلع بـني املحافظات. البـرشي ونقل 

أن  إىل  عاًمـا(   50( كريـم  أبـو  ولفـت 
انخفـاض  إىل  أدى  األسـعار  ارتفـاع 
اإلقبـال عـىل الـرشاء، واكتفـى األهايل 
وبشـكل  فقـط  الروريـات  بتسـوق 

. مقتصـد
وعموًما، يشـتي األهـايل يف املحافظة 
تحكـم  حالـة  مـن  سـوريا،  جنـويب 
دون  املـواد  بأسـعار  السـوق  تجـار 
التقيـد باللوائـح التموينيـة الحكوميـة، 
يـؤدي  مـا  البضائـع  بعـض  واحتـكار 

السـوق. يف  أسـعارها  رفـع 

دخل محدود ووارد معدوم
التـي  املناطـق  يف  األهـايل  يعيـش 
يف  السـوري  النظـام  عليهـا  سـيطر 
2018، يف حاجـة دامئة بسـبب  متـوز 
غيـاب املنظـات اإلنسـانية التـي كانت 

تدعـم قسـًا وفـرًا مـن احتياجاتهـم، 
إىل جانـب غيـاب الكثـر مـن األعـال 
الرئيسـية،  الخدمـات  غيـاب  ظـل  يف 
وغيـاب  البطالـة،  نسـب  وارتفـاع 
أو  التهجـر  بسـبب  الفاعـل  الشـباب 

اإللزاميـة. بالخدمـة  االلتحـاق 
قـال  بلـدي،  عنـب  إىل  حديـث  ويف 
"آفـاق"  منظمـة  يف  سـابق  موظـف 
اإلنسـانية التـي كانت نشـطة يف درعا، 
بسـبب  إنـه  اسـمه،  ذكـر  عـدم  فضـل 
غيـاب املنظـات مل تعد مصـادر الدخل 
موجـودة للكثـر مـن الشـباب، مشـرًا 
إىل أنـه كان قـادًرا عـىل اإلنفـاق عـىل 
أرستـه ولكنـه اليـوم مقيـد ومـع عـدم 
وغيـاب  والتنقـل  للسـفر  إمكانيتـه 
الـوارد املـادي صـار عاطًا عـن العمل.

حالـة الركـود التـي تشـهدها املحافظة 
األهـايل  تركـت  الدخـل،  ومحدوديـة 
حائريـن يف تأمني حاجاتهم األساسـية.

وهـو  درعـا،  محافظـة  ابـن  مهنـد 
عـن  تحـدث  حلويـات،  محـل  صاحـب 
مـن  ألكـر  متجـره  مبيعـات  تراجـع 
املـايض،  بالعـام  مقارنـة  النصـف 
املـواد  أسـعار  ارتفـاع  بعـد  سـيا  ال 
األولويـة، مشـرًا إىل أنـه رفـع أسـعار 

بـه. الخاصـة  املنتجـات 
وأضـاف مهنـد )30 عاًمـا( أن املواطن 
حاجاتـه  لتأمـني  يسـعى  اليـوم 
الروريـة ويسـتغني عـن الكثـر من 

. ت ليـا لكا ا

األسعار "نار" في درعا.. رمضان ال يحرك السوق

سوق شعبي في محافظة درعا جنوبي سوريا- كانون الثاني 2019 )مال وأعمال(

حمص - عروة المنذر

بعـد سـيطرة النظـام عـىل املنطقـة أصبـح شـهر 
يف  األرس  كاهـل  عـىل  ثقيـل  حمـل  ذا  رمضـان 
مناطـق ريـف حمص، خاصـة بعد تدهـور الوضع 
عـىل  املفروضـة  العقوبـات  بسـبب  االقتصـادي 

النظـام.

غياب مشاريع إفطار صائم
يف  اإلغاثيـة  والهيئـات  املنظـات  تأسـيس  منـذ 
أثنـاء سـيطرة املعارضـة السـورية، كان ملـرشوع 
إفطـار صائـم حضـوره الدائـم يف شـهر رمضان 
وحصـة كبـرة مـن الترعات التـي تقدمهـا الدول 
واألفـراد إلعانـة الصامئـني يف الداخـل السـوري.

وتوقـف عمـل املنظـات والجمعيـات الخرية يف 
املنطقـة منـذ سـيطرة النظـام عـىل ريـف حمص 
الشـايل، يف أيـار 2018، بسـبب الـرشوط التـي 
منـح  عـىل  االجتاعيـة  الشـؤون  وزارة  تفرضهـا 

الراخيـص لهـذه األعـال.
حامـد أبـو خليـل، عامـل إغاثـة سـابق يف إحدى 
املنظـات مبدينـة كفرالهـا، قـال لعنـب بلـدي إنه 
وبعـد سـيطرة النظـام عـىل املنطقـة تـم إغـاق 
جميـع املنظـات والجمعيـات الخرية التـي كانت 
تعمـل يف املنطقـة، حتـى منظمـة الهـال األحمـر 
التـي كانت تشـارك يف مشـاريع اإلفطـار، توقفت 

العمل. عـن 
وأضـاف عامـل اإلغاثة أن مـرشوع "إفطار صائم" 

تـرك أثـره يف نفـوس أهـل املنطقة، فهـو املرشوع 
الوحيـد الـذي كان يعمـل دون متييـز مـن الناحية 
املاديـة، والوجبـات كانـت تـوزع عـىل الصامئـني 
ولكـرة  املـادي،  الوضـع  عـن  النظـر  بغـض 
تصـل  الوجبـات  كانـت  والجمعيـات،  املنظـات 
إىل بيـوت سـكان املنطقـة مرتـني أو أكـر خـال 
الشـهر، عدا عـن السـلل الغذائيـة واملبالـغ املالية، 
أمـا يف الوقـت الحـايل فالوضـع يرىث لـه والفقر 
يـزاد يوًمـا بعـد يـوم، وال وجـود ألي نـوع مـن 

أنـواع اإلعانـة ألي طبقـة مـن طبقـات املجتمـع.

غالء يؤثر على موائد اإلفطار
الشـايل  حمـص  ريـف  يف  األسـواق  تشـهد 
أسـعار  يف  ارتفاًعـا  سـوريا  يف  املناطـق  كباقـي 
املـواد الغذائيـة والخضـار بشـكل يومـي تقريبًـا، 
ونـدرة  الـرف  سـعر  انخفـاض  مـع  بالتزامـن 
تكاليـف  وزيـادة  أسـعارها  وارتفـاع  املحروقـات 

النقـل.
ويعـد غـاء األسـعار وندرة فـرص العمـل وغياب 
املسـاعدات اإلنسـانية عوامـل تؤثـر بشـكل مبارش 
وسـلبي عـىل موائـد اإلفطـار يف شـهر رمضـان 

الحـايل مقارنـة بالعـام املايض.
أم خالـد، من سـكان بلـدة “الغنطو”، قالـت لعنب 
بلـدي، "رمضـان السـنة مـا شـفنا فيـه يش، قبل 
الحيوانـات  كانـت  برمضـان  الجيـش  يدخـل  مـا 
تشـبع األكل، أمـا السـنة وال يف أي يش غـر الغا 
والجـوع، اللحمـة ما دخلـت بيوتنا من 3 شـهور"

ر المواطنين 
ّ

رمضان ريف حمص يذك
بـ "أيام المنظمات"

مع قدوم شهر رمضان من كل عام تزداد حركة السوق، ويتحرك الركود التجاري في األسواق المحلية من المحافظات السورية، ولكن الحال 
في محافظة درعا هذا العام الحالي مختلف، ال سيما أنه رمضان األول للمحافظة تحت سلطة النظام السوري.

يفتقد سكان ريف حمص الشمالي المنظمات والهيئات اإلغاثية في شهر رمضان، لما كانت تقدمه من وجبات وسلل إغاثية توزع على الفقراء 
والمحتاجين، إضافة إلى األجواء الرمضانية المرتبطة بمشاريع اإلفطار الجماعي والتي كانت تقام طيلة أيام الشهر الفضيل، خاصة أن المساعدات 

كانت تصل إلى جميع البيوت بغض النظر عن الوضع المادي.

تقارير المراسلين
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مشفى أورينت في كفرنبل بريف إدلب الجنوبي بعد تعرضه لقصف من الطيران الروسي 5 أيار 2019 )الدفاع المدني السوري(

دوار المشنقة األثري في السويداء- 7 من نيسان 2019 )السويداء 24 (

السويداء - نور نادر

تعـود قضيـة اللجنـة إىل مطلـع العـام 
املـايض، عندمـا قـام مالكو عقـارات يف 
السـويداء ببنـاء وإشـادة غـرف منزليـة 
حديثـة ضمـن حـرم املواقـع األثرية يف 
املدينـة غـر املسـموح بالبنـاء ضمنهـا، 

األثرية. الجـدران  وإزالـة بعـض 
لكـن الافـت يف القضية أن عمليـة البناء 
جـاءت بعـد الحصـول عـىل تراخيـص 
نظاميـة، رغـم وجـود قـرار مـن وزارة 
الثقافـة يف حكومـة النظـام السـوري، 
صـادر يف 2008، بعـدم السـاح بهدم 
مدينـة  يف  الواقعـة  الحجريـة  املبـاين 

السـويداء القدميـة.

إيقاف اللجنة.. وإال
مـن جهته، قـدم مجلس مدينة السـويداء 
شـكوى ملديريـة الرقابـة والتفتيش بحق 
كل مـن مديريـة اآلثـار والبلديـة، بتهمة 
منـح متعهـدي البنـاء تراخيـص ألبنيـة 

مبواقـع أثريـة داخـل املدينة.
وأرفـق الشـكوى بوثائـق تؤكّـد فسـاد 
مسـؤولني وتقاضيهـم رشـاوى طائلـة 
مقابل منـح املوافقات الازمـة لرخيص 
إىل  الرقابـة  جهـاز  دفـع  مـا  األبنيـة، 
تشـكيل لجنـة للكشـف عـن 15 محًرا 
قيـد اإلنجـاز يف مواقع أثريـة وبرخص 

قانونية. غـر 
للتهديـد،  اللجنـة تعرضـوا  أفـراد  لكـن 
بحسـب أحـد املقربـني من أعضـاء لجنة 

إن  الـذي قـال لعنـب بلـدي  التفتيـش، 
أفـراد اللجنـة تعرضـوا لتهديـدات عـر 
وأرقـام  االجتاعـي  التواصـل  وسـائل 
هواتفهـم الشـخصية بالقتـل أو الخطف 
يف  أرسهـم  ألفـراد  التعـرض  حتـى  أو 
قانونيـة  وراء  بالبحـث  اسـتمروا  حـال 

املمنوحـة. الراخيـص 
وأشـار املصـدر إىل أن أغلـب الراخيص 
األمـوال  رؤوس  ألصحـاب  ممنوحـة 
الكبـرة يف مواقـع تجاريـة مهمـة لبناء 
فاخـرة  سـكنية  تجمعـات  أو  مـوالت 
وضخمـة أو أبنيـة خدميـة خاصـة، الفتًا 
إىل أن املحـارض قيـد اإلنجاز حيـث إنها 
قـد تجـاوزت الفـرة املمكنـة إلنقـاذ ما 

األثري. املوقـع  تبقـى مـن 
مبوافقـة  االنسـحاب  اللجنـة  وقـررت 
لسـامة  والتفتيـش  الرقابـة  مديريـة 
عـىل  الضغـط  إىل  إضافـة  موظفيهـا، 
مجلس املدينة لسـحب الدعـوى أو تحمل 
مسـؤولية عواقبهـا املحتملـة، وتم إغاق 
امللـف بشـكل كامـل دون اإلجابـة عـن 

القضيـة. مابسـات 

إزالة رهن مقابل مبلغ مالي
يف املقابـل، تعـرض أحـد سـكان مدينة 
شـهبا يف محافظـة السـويداء لابتـزاز 
اآلثـار يف  مـن قبـل موظفـي مديريـة 
املحافظـة وطالبـوه بدفـع مبالـغ مالية 
يف حـال أراد رفـع الرهـن عـن عقـاره 
لبناء منـزل يف منطقة اعترتهـا املديرية 

. ية ثر أ

وبحسـب شـبكة "السـويداء 24" فـإن 
ضـد  دعـوى  رفعـت  اآلثـار  مديريـة 
مواطن بسـبب إقامـة منزلـه يف منطقة 
أثريـة، عـىل الرغـم مـن إبـراز صاحـب 
العقـار موافقـة سـابقة ملديريـة اآلثـار 
عـىل ترخيـص البنـاء إضافـة لراخيص 
وتسـعة  ملنزلـه  "شـهبا"  بلديـة  مـن 
محـّات يتضمنهـا البنـاء، ليتم تشـكيل 

محكمـة حـول العقـار والتي أكـدت بأن 
موقـع  يوجـد  وال  صحيحـة  الرخصـة 

أثـري داخـل العقـار.
قـرار  اسـتأنفت  اآلثـار  مديريـة  لكـن 
إىل  أدى  مـا  املواطـن،  بحـق  املحكمـة 
إبقـاء الرهـن عـىل العقار، بحسـب قول 
أحـد أعضـاء مجلـس مدينـة السـويداء 
لعنـب بلـدي، الـذي اعتـر أن مديريـة 

اآلثـار بـدأت مبحاولة تحسـني صورتها 
يف البحـث وراء رخـص البنـاء الصغرة 
املمنوحـة يف مناطـق قريبة مـن املناطق 
األثريـة للتغطيـة عـىل الرخـص الكبرة 

الـذي منحـت للمتعهديـن.
وأكـد عضـو املجلـس أن املوظفـني يف 
املديريـة طلبـوا مـن املواطن دفـع مبلغ 
مـادي مقابـل إزالـة الرهـن عـن عقاره.

فساد في "آثار السويداء" 
يالحق الضعفاء ويحمي األقوياء

بعد عام ونصف من إعالن مجلس محافظة السويداء تشكيل لجنة للكشف عن العقارات األثرية بجانب دوار المشنقة في المحافظة وكيفية منح 
رخص بناء فيها، أعفى جهاز الرقابة والتفتيش مطلع الشهر الحالي اللجنة من مهامها، بعد تهديد أعضائها بالقتل نتيجة اكتشافهم مخالفات، بحسب 

ما قال أحد المقربين من اللجنة، طلب عدم الكشف عن اسمه، لعنب بلدي.

تقارير المراسلين

عنب بلدي - إدلب 

بـدأ قطـاع الصحـة يف إدلـب وريـف 
حـاة العمـل بنظـام الطـوارئ، بعـد 
بشـكل  منشـآته  معظـم  اسـتهداف 
مركّـز مـن الطـران الـرويس، لتخرج 

الخدمـة. املنشـآت عـن  تلـك 
يعمـل املسـعفون يف املنظومـة الطبيـة 
يف املنطقـة عـىل نقـل املصابـني ضمن 
املـدن  عمـق  إىل  اإلسـعاف  سـيارات 
البعيـدة عـن القصف، بعـد أن أصبحت 
واملراكـز  الطبيـة  النقـاط  جميـع 

الـرويس. للطـران  هدفًـا  الخدميـة 
الصحيـة  الرعايـة  مسـؤول  يقـول 
مديريـة صحة  والثالثيـة يف  الثانويـة 
إن  هنـداوي،  محمـد  الطبيـب  حـاة، 
مديريـة صحـة حـاة  أغلـب منشـآت 
نتيجة  الخدمـة  أصبحـت خارج نطـاق 

والصاروخـي. الجـوي  القصـف 
إىل  حديـث  يف  هنـداوي،  ويضيـف 
تحولـت  املديريـة  أن  بلـدي،  عنـب 
العمـل  إىل  املـايض  األسـبوع  منـذ 
جميـع  يف  الطـوارئ  نظـام  ضمـن 
تصاعـد  مـع  وكوادرهـا،  نقاطهـا 
حملـة القصـف عـىل األحياء السـكنية 

الخدميـة. واملراكـز 
تعّمـد  الـرويس  الطـران  أن  كـا 
اسـتهداف املشـايف امليدانيـة املوجودة 
بصواريخ  الصخريـة  الكهـوف  ضمـن 
أدت إىل  االنفجـار  ارتجاجيـة شـديدة 
دمارهـا وخروجهـا عـن الخدمـة، مثل 

لهنـداوي. وفًقـا  كفرزيتـا،  مشـفى 
أصبحـت  القصـف  تصاعـد  ومـع 
سـيارة اإلسـعاف املتنقلـة هـي النقطة 
التصعيد  الحاليـة يف ظـروف  الطبيـة 
العسـكري عـىل ريفـي إدلـب وحاة، 
"الدفـاع  فـرق  مـن  معانـاة  وسـط 
التـي  الطبيـة  والكـوادر  املـدين" 

باسـتمرار. القصـف  ياحقهـا 
الروسـية  الطائـرات  وبـدأت 
مكثفـة  قصـف  حملـة  والسـورية 
عـىل الشـال السـوري، منـذ 26 مـن 
الطائـرات  وركـزت  املـايض،  نيسـان 
يف قصفهـا عـىل األحيـاء املدنيـة، إىل 
جانـب النقـاط الطبيـة، وهي سياسـة 
أخـرى  سـورية  مناطـق  يف  اتبعتهـا 
والغوطـة  درعـا  محافظـة  بينهـا 

. لرشقيـة ا
وأعلنـت “مديريـة صحـة إدلـب”، يف 
6 مـن أيار الحـايل، بدء العمـل بنظام 

الطـوارئ يف مشـايف املحافظة، وذلك 
نتيجـة للتصعيـد العسـكري مـن قبـل 
وحملـة  وحلفائـه،  السـوري  النظـام 
واملنشـآت  املدنيـني  عـىل  القصـف 

بيانهـا. بحسـب  الطبيـة، 
إدلـب،  صحـة  مديـر  نائـب  ويقـول 
إىل  حديـث  يف  العيـدو،  مصطفـى 
الجـوي  القصـف  إن  بلـدي،  عنـب 
عـدد  خـروج  إىل  أدى  والصاروخـي 
عـن  الطبيـة  والنقـاط  املشـايف  مـن 
وحـاة،  إدلـب  ريفـي  يف  الخدمـة 
كان آخرهـا غارات روسـية اسـتهدفت 
جنـويب  كفرنبـل  يف  شـام  مشـفى 

املاضيـة. الليلـة  إدلـب، 
اسـتهدفها  التـي  النقـاط  بـني  ومـن 
الصحـي  املركـز  الـرويس،  الطـران 
يف الهبيـط )جنـويب إدلـب(، واملركـز 
)جنـويب  سـجنة  ركايـا  يف  الصحـي 
يف  الحيـاة  نبـض  ومشـفى  إدلـب(، 
الجراحـي  كفرنبـل  ومشـفى  حـاس، 
يف  العظميـة  ومشـفى  كفرنبـل،  يف 

الزاويـة. بجبـل  كنصفـرة 
معـرة  مسـتوصف  إليهـا  يضـاف 
ومشـفى  إدلـب،  ريـف  يف  حرمـة 
حـاة،  ريـف  يف  بكفرزيتـا  املغـارة 

بقلعـة   111 التخصـي  واملشـفى 
الصحـي،  قسـطون  ومركـز  املضيـق، 
الحويجـة،  يف  الصحـي  واملركـز 
والوحـدات  الصحـي،  الزربـة  ومركـز 
واللطامنـة،  كفرنبـودة  يف  الجراحيـة 

العيـدو. بحسـب 
الرويس  الطران  اسـتهدف  أن  وسـبق 
وخدميـة  حيويـة  منشـآت  والسـوري 
عـىل  وركـز  السـوري،  الشـال  يف 

الطبيـة  والنقـاط  املشـايف  اسـتهداف 
وكذلـك املـدارس.

لحـوق  السـورية  "الشـبكة  ووثقـت 
ال  مـا  املـايض،  األربعـاء  اإلنسـان"، 
عـىل  اعتـداء  حادثـة   82 عـن  يقـل 
28 اعتـداء  مراكـز حيويـة مـن بينهـا 
أماكـن  عـىل  و11  مـدارس،  عـىل 
طبيـة،  منشـآت  عـىل  و18  عبـادة، 
وتسـعة عـىل مراكـز للدفـاع املـدين.

قصف إدلب يجبر القطاع الطبي 
على العمل بنظام الطوارئ 
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عنب بلدي - الرقة

بـدأ العمل يف مركـز "صّنـاع األمل" يف 
مدينـة الرقـة قبل تسـعة أشـهر، وافتتح 
رسـميًا يف 27 من كانون الثـاين، ليكون 
أول مركـز لركيـب األطـراف الصناعيـة 
وتقديـم خدمـات العـاج الفيزيـايئ يف 

الشـال الرشقي لسـوريا.
لكـن غيـاب الدعـم وغـاء املـواد األولية 
األطـراف  لتصنيـع  املطلوبـة  واألجهـزة 

وتقديـم العـاج، يهـدد بإغـاق املركـز 
مـن  مجموعـة  بجهـد  يـدار  الـذي 
لديهـم  مـا  بذلـوا  الذيـن  املتطوعـني، 

الجريحـة. مدينتهـم  ملـداواة 

أرقام مخيفة ودعم بالكلمات الطيبة
مسـح  بإجـراء  املركـز  جهـود  انطلقـت 
ميـداين وتوثيـق حـاالت البـر خاصـة 
بـني مصايب الحـرب، وقال مديـر املوارد 
األمـل،  صنـاع  منظمـة  يف  البرشيـة 

محمـود الهـادي، لعنـب بلـدي "لدينا ما 
يزيـد عـىل 1300 حالـة بـر يف الرقـة 

وحدهـا".
وأشـار إىل أن أعـداد مبتـوري األطـراف 
املحيطـة  املناطـق  املخيـات يف  ضمـن 
تزيـد عـىل خمسـة آالف حالـة، يف حني 
ال يقـدم أي دعم للمركـز الوحيد املختص 

بعاجهـا يف شـال رشقي سـوريا.
طرفًـا   41 افتتاحـه  منـذ  املركـز  قـدم 
جراحيـة  عمليـة   20 وأجـرى  صناعيًـا، 

فقـط، "كثـر مـن الحـاالت التـي قمنـا 
بتوثيقها وتسـجيلها مل نسـتطع أن نقدم 
أي يشء لهـا بسـبب ضعـف اإلمكانيات. 
حتـى اليوم مل نتلقَّ أي شـكل من أشـكال 

الدعـم مـن أي جهـة كانت".
وتابـع الهـادي أن برامـج الدعـم املقدمة 
مـن الجهـات املانحـة ال تتعـدى مقولـة 
وجـد  حـني  يف  العافيـة"،  "يعطيكـم 
القامئون عـىل املنظمة حاالت ألشـخاص 
حاولـوا االنتحـار مـرات متعـددة نتيجة 
إصاباتهـم التـي أحالتهـم عاجزيـن عـن 

متابعـة حياتهـم.
"املطلـب الوحيـد هو املـواد األوليـة، من 
وقـد  ومفاصـل"،  وكربـون  سـيلكون 
الفيزيـايئ  العـاج  توقـف عمـل مركـز 
حاليًـا لتعطـل جهـاز التنبيـه الكهربايئ 
منـذ أيـام، والـذي يصـل سـعره إىل 40 
دوالًرا، مـا أدى إىل عـودة املـرىض مـن 

املركـز دون عـاج.

مبادرة تطوعية مهددة بالتوقف
العاملـون يف املركـز هم من أبنـاء وبنات 
يطمعـون  ال  متطوعـون  الرقـة،  مدينـة 
بأجر يتجـاوز تقديـم املسـاعدة ملدينتهم 
اضطـرار  مـن  الرغـم  عـىل  الجريحـة، 
عـن  التغيـب  أو  لاسـتدانة  معظمهـم 

العمـل ألسـبوع أو أكـر طلبًـا للـرزق.
يسـتفيد مـن مركـز العـاج الفيزيـايئ، 
املتوقـف مؤقتًـا حتـى يتـم رشاء جهـاز 
مـن  أكـر  الكهربـايئ،  للتنبيـه  جديـد 
20 شـخًصا يوميًـا، أمـا مركـز األطراف 
عـاج  مـن  إال  يتمكـن  فلـم  الصناعيـة 
يوًمـا وسـطيًا.  20 كل  واحـد  مسـتفيد 

يتطلـع القامئـون عـىل املركـز، حسـبا 
قـال مديـر املـوارد البرشية فيـه محمود 
املسـتفيدين  مـع  املتابعـة  إىل  الهـادي، 

إذ  الصناعيـة،  األطـراف  تركيـب  مـن 
يقـدم بالفعـل الدعـم النفـي وحفات 

لألطفـال.
وأوضـح الهـادي، "نحـن بصـدد تجهيز 
برامـج تدريب مهني وسـبل عيش ملعيي 
العائـات، إذ إن املعيـل مل يعـد بإمكانـه 
مارسـة عمله السـابق فنحن حاليًا نعمل 
عـىل تدريبـه مهنيًـا مـن جديـد وتأهيلـه 
وتوفر سـبل العيش له ليحقق االسـتقرار 

االقتصـادي والحيـاة الكرمية".
وسـائل  املركـز  عـىل  القامئـون  ناشـد 
مـراًرا  اإلنسـانية  واملنظـات  اإلعـام 
لتقديـم الدعـم الـذي يتيـح لهـم متابعة 
تقديـم خدماتهـم واإلسـهام يف مـداواة 

املنطقـة. يف  أهلهـم 
لعـدم  باإلغـاق  مهـدد  املركـز  "حاليًـا 
توفر اإلمكانيات"، حسـبا قـال الهادي، 
بـدًءا من األسـبوع املقبل سـيتم تخفيض 
يف  ثاثـة  إىل  سـتة  مـن  العمـل  أيـام 
األسـبوع، وهناك احتـال لتخفيضها إىل 

فقط. يومـني 
عانـت مدينـة الرقـة مـن أشـد األهـوال 
مـع  السـوري،  الـراع  فـرة  خـال 
اإلسـامية"  "الدولـة  تنظيـم  سـيطرة 
عليهـا واتخاذهـا عاصمـة لخافتـه منذ 

.2017 عـام  حتـى   2014 عـام 
وارتكبـت فيهـا العديـد مـن االنتهـاكات 
قـوات  قبـل  ومـن  التنظيـم  قبـل  مـن 
التحالـف التي سـعت للقضـاء عليه، لكن 
بقصـف جـوي مكثف أسـفر عـن مقتل 
منظمـة  أرقـام  بحسـب  مـدين،   1600

الدوليـة". "العفـو 
ينتـرش يف الرقة الركام واأللغـام واملقابر 
الجاعيـة، وبعـد أكـر مـن عـام عـىل 
اسـتعادتها مل تُبـذل بعـد جهـود كاملـة 

النهوض. عـىل  ملسـاعدتها 

اع األمل".. 
ّ

مركز "صن
بصيص يكاد ينطفئ بسبب الغالء

مركز صناع األمل في مدينة الرقة - 9 أيار 2019 )عنب بلدي(

فعالية محصول بالدي - أيار 2019 )منظمة بنيان(

عنب بلدي - ريف حلب

مـن  سـوريا  يف  الفاحـون  يعـاين 
فجوة سـببها غيـاب مديريـات الزراعة 
التـي كانـت متدهـم بالبـذار واملبيدات، 
مـا دفـع منظـات محليـة للعمـل عىل 

الفجوة. هـذه  سـد 
اإلنسـانية  "بنيـان"  منظمـة  وأطلقـت 
باسـم  مرشوًعـا  العـام  هـذا  بدايـة 
الفاحـني  لدعـم  بـادي"  "محصـول 
مقدمـة  حلـب،  محافظـة  شـايل  يف 
لــ  واإلرشاف  والتدريـب  املسـاعدات 
1370 مزارًعـا يف قـرى ومـدن ريـف 

الشـايل. حلـب 
وشـمل املـرشوع، املسـتمر حتـى متوز 
وقباسـني  البـاب  منطقـة  املقبـل، 
وأخريـن،  واعـزاز  ومـارع  وبزاعـة 
إضافـة إىل القـرى التـي تتبـع إداريًـا 
لهـذه املناطـق وهـي حـوايل 65 قرية 

وبلـدة.
حكوميـة  غـر  منظمـة  "بنيـان" 
بالشـأن  تعنـى  مسـتقلة  ربحيـة  غـر 
2004، وبـدأت  السـوري نشـأت عـام 
شـايل  حلـب  مدينـة  يف  نشـاطها 
عـام  تركيـا  يف  وُرخصـت  سـوريا 

.2 0 1 4

طرق الدعم
تقـدم املنظمـة بـذار الخضـار الربيعية 
واملبيـدات،  واألسـمدة  والصيفيـة، 

واملعـدات الزراعية البسـيطة، إضافة إىل 
عـن  واالستشـارات  واإلرشاف  التدريـب 
طريـق الخـراء الزراعيني، حسـبا قال 
السـوري،  الداخـل  يف  املـرشوع  مديـر 

يحيـى فتـال، لعنـب بلـدي.
وتعتمـد آليـة اختيـار املسـتفيدين عـىل 
تحديـد األرس التـي متلـك أرايض قريبة 
مـن منازلها ال تقل مسـاحتها عـن دونم 
واحـد، مـع متكنهـا مـن الوصـول ملياه 
الـري، وعـدم حصولها عـىل أي دعم من 
أي منظمـة أخـرى خال هذا العـام، وأن 
يقـل دخلهـا الشـهري عن 50 ألـف لرة 

الشهر. سـورية يف 

احتياجات مستمرة
وقـال مديـر املرشوع إن تحسـني سـبل 
العيـش للمزارعـني، وإنتـاج املحاصيـل 
الغـذايئ  األمـن  وتحسـني  الزراعيـة، 
النازحة  املسـتضعفة  الفاحية  للعائـات 
حديثًـا، واملجتمـع الفاحـي املضيف يف 
شـال محافظـة حلب، هـو الدافـع وراء 

. طاقه إ
مذكـرات  توقيـع  مـن  املـرشوع  بـدأ 
املسـتهدفة مـع  املجالـس  التفاهـم مـع 
مطلـع عـام 2019، وينتهـي مـع بـدء 

الزراعيـة.  املحاصيـل  قطـاف 
والزراعـة  األغذيـة  منظمـة  وبحسـب 
التابعـة لألمـم املتحدة )الفـاو( فإن 6.5 
مليـون شـخص فاقدون لألمـن الغذايئ، 
فقـد  مليـون شـخص يف خطـر  و2.5 

األمـن الغـذايئ.
األمـن  فقـد  أسـباب  املنظمـة  وعـزت 
الغـذايئ إىل النـزوح بشـكل رئيـي، مع 
وجـود 6.2 مليون نازح داخليًا يف سـوريا 
بسـبب الـراع الدائر منـذ عـام 2011.

كـا عانـت سـوريا العـام الفائـت من 
أسـوأ جفـاف مر عليهـا منـذ 30 عاًما، 
ومـن أمطـار غزيـرة مل تكن مبوسـمها 
وزيـادة  الفيضانـات  تشـكل  إىل  أدت 
انخفـاض  وإىل  اإلنسـانية،  املعانـاة 

حـاد يف اإنتـاج الحبـوب.
وتشـكل الزراعـة املصـدر األول للغذاء 
بالنسـبة ملـا يزيـد عـىل نصف سـكان 
مـن   30% إىل   25 وتشـكل  سـوريا، 

الناتـج املحـي اإلجـايل. 

مشروع لدعم الفالحين شمالي حلب



07 عنب بلدي - السنة الثامنة - العدد 377 - األحد 12 أيار/مايو 2019
فعاليات ومبادرات

ماركت قباسين االجتماعي في ريف حلب الشرقي - 8 أيار 2019 )عنب بلدي( 

عنب بلدي - ريف حلب

منطقـة  يف  املحـي  املجلـس  يعمـل 
اسـتقبال  بشـقاتني بريـف حلـب عـىل 
النازحـني مـن مناطـق املعارك املشـتعلة 

وإدلـب. حـاة  ريفـي  يف 
يف  املحـي  املجلـس  عضـو  ونـرش 
بشـقاتني ومديـر املكتب املـايل فيه، عمر 
زمـزم، نـداًء دعـا فيـه النازحـني الجدد، 
جـراء تصعيـد العنف األخر يف الشـال 
الغـريب من سـوريا، للقـدوم إىل املنطقة 

واسـتخدام مسـاكنها للـأوى.
منطقـة  عـىل  املحـي  املجلـس  يـرشف 
تتبـع لجبـل سـمعان يف الريـف الغريب 
لحلـب، وتتألـف مـن ثـاث قـرى، هـي 
بشـقاتني ومزارع الكريـم ومجبينا، ومن 
جمعيـات ومخيـات منهـا املـوارد والتل 

واملحاربـني.

"جود من الموجود"
تحدث عضـو املجلس املحـي لعنب بلدي 
حـول املبـادرة قائـًا، "أطلقناهـا لوجود 
عـدد من املنـازل الخالية لدينـا، وعدد من 
املنـازل التي ما زالـت غر مكتملـة البناء 
)عـىل العضـم(، أي أنها نصـف مجهزة، 
فهـي أفضل مـن الخيم بالنسـبة لألمطار 
وبالنسـبة للريـاح ولحـر الشـمس وغر 

ذلك".
جديـدة  دفعـة  أتـت  "كلـا  وأضـاف، 
مـن النازحـني، نتواصـل مـع املنظـات 

اإلغاثيـة، وحسـبا تقدمه لنـا نقدم نحن 
والقدامـى". الجـدد  للنازحـني 

لبـت 20 عائلـة نازحـة النداء حتـى اآلن، 
وأقامـت يف مبـاٍن غر مجهـزة، وهم يف 
حـال "ضعيـف جًدا"، حسـبا قـال عمر 

زمزم، عضـو املجلـس املحي. 
لدينـا  توجـد  ال  "حاليًـا  وأوضـح، 
مسـاعدات لكننـا نتواصـل مـع املنظات 
يف املنطقـة لتسـليط الضوء عـىل معاناة 

والنازحـني". القاطنـني 
ألهـايل  بالنسـبة  ليـس جديـًدا  النـزوح 
املنطقـة، إذ تـكاد أعـداد النازحـني فيهـا 
متاثـل أعـداد املقيمـني، مع وجـود 450 
عائلـة مقيمة مقابـل 430 عائلـة نازحة، 
مـن مناطـق حمـص ودمشـق والجنوب 

السـوري.
أجـرى املجلـس املحـي إحصـاًء ألعـداد 
البيـوت الفارغـة، التـي قـد تنفـع كملجأ 
اللـه  "يفـرج  حتـى  للنازحـني  مؤقـت 

عنهـم"، عـىل حـد تعبـر عمـر.
والبالـغ  املنطقـة،  أهـايل  شـارك  كـا 
عددهـم حـوايل سـبعة آالف، يف املبادرة، 
إذ تواصـل كل مـن لديـه منزل فـارغ مع 
املجلـس ليعلـن اسـتعداده السـتقبال أي 

نازحة. عائلـة 

حاجات طارئة 
يتلقـى كل نـازح جديد مسـاعدات غذائية 
ويحصـل عىل مـاء الرشب مـن املنظات 
العاملـة يف املنطقة، إال أن اسـتمرار تدفق 

النازحـني وازديـاد حجـم املأسـاة التـي 
ترافقـت مع بـدء شـهر الصـوم أدت إىل 

الحاجات. مضاعفـة 
النازحـون بحاجـة إىل اسـتمرار أشـكال 
الدعـم السـابق إضافـة إىل دعـم يتمثـل 
بإصـاح املبـاين وتأهيلهـا بشـكل جيـد 
السـتقبالهم، "مـن قبيـل تجهيـز املرافق 

أقـل  عـىل  امليـاه  ودورات  األساسـية 
تقديـر"، حسـبا قـال عضـو املجلـس.

وتجـاوزت أعداد النازحني جـراء القصف 
والحملـة العسـكرية املسـتمرة مـن قبـل 
قـوات النظام السـوري وحليفته روسـيا، 
228 ألـف شـخص مـن مناطـق ريـف 
إدلـب الجنـويب وريفـي حاة الشـايل 

حتـى  نيسـان  مـن   29 منـذ  والغـريب، 
أيـار، وفًقـا إلحصائيـات فريـق  8 مـن 

االسـتجابة". "منسـقي 
كا بلغت أعـداد الضحايـا 134، وأصيب 
أكر مـن 369 وفًقا إلحصائيـات "الدفاع 
املـدين" منـذ 26 مـن نيسـان حتـى 10 

مـن أيار. 

عنب بلدي - خاص

يف  االسـتجابة  “منسـقي  فريـق  أحـى 
واملجمعـات  املـدارس  السـوري”  الشـال 
السـوري  النظـام  دمرهـا  التـي  الربويـة 
وحليفـه الرويس منـذ مطلع العـام الحايل 

يف محافظـة إدلـب.
إحصائيـة وصلـت إىل  الفريـق يف  وقـال 
إن  أيـار،  مـن   8 األربعـاء  بلـدي،  عنـب 
عـدد املـدارس املسـتهدفة مـن قوات األسـد 
إدلـب،  محافظـة  يف  الـرويس  والطـرف 
بلـغ 44 مدرسـة منذ 1 مـن كانـون الثاين 

املـايض.
وأضـاف الفريـق أن املـدارس املدمـرة هـي 
ضمـن املجمعات الربويـة التابعـة ملديرية 
الربيـة والتعليم يف محافظة إدلب، مشـرًا 
إىل أن نسـبة األرضار يف املدارس املستهدفة 
عـن  الخـروج  وحتـى   5% مـن  تفاوتـت 

الخدمـة بشـكل كامل.
وطالـب الفريـق الحقوقـي جميـع الجهات 
املعنيـة بالضغـط عـىل الطـرف الـرويس 
والنظـام السـوري للتوقـف عن اسـتهداف 

املنشـآت التعليميـة يف املنطقـة.
يـأيت ذلـك ضمـن حملـة تصعيـد واسـعة 
مـن قـوات األسـد وحلفائهـا الـروس تجاه 
ريفـي إدلـب وحـاة، بدعـم مـن الطران 
الحـريب وأسـفرت عـن مقتـل العـرشات.

لحقـوق  السـورية  “الشـبكة  وكانـت 
تقريـًرا  األربعـاء،  أصـدرت،  اإلنسـان” 
تحدثـت فيه عـن ارتـكاب روسـيا وقوات 
األسـد جرائـم حـرب يف منطقـة خفـض 

بالشـال  إدلـب  محافظـة  يف  التصعيـد 
السـوري.

وبحسـب تقريـر الشـبكة فإن قوات األسـد 
املنطقـة،  يف  عسـكريًا  صعدتـا  وروسـيا 
منـذ 26 من نيسـان املـايض، يف حني كان 
التصعيـد األخطـر بعـد اسـتخدام النظـام 
السـوري سـاح الراميل املتفجـرة، يف 30 
من نيسـان، ألول مـرة منذ اتفاق سـوتي 

بني تركيـا وروسـيا يف أيلـول 2018.
وأحـى التقريـر 1068 غـارة جوية عىل 
املنطقـة، 496 عـىل يد سـاح الجـو التابع 
للنظـام السـوري، و572 من قبـل الطران 
الـرويس، إضافـة إىل 132 هجوًمـا أرضيًا.

 82 الهجـات مبـا ال يقـل عـن  وتسـببت 
حادثـة اعتـداء عـىل مراكـز حيويـة، مـن 
بينهـا 28 اعتـداء عـىل مـدارس، و11 عىل 
أماكـن عبـادة، و18 عـىل منشـآت طبيـة، 
وتسـعة عىل مراكـز للدفاع املدين، بحسـب 
التقريـر، الـذي أكـد أن النظـام السـوري 
أن  حـني  يف  حادثـة،   42 عـن  مسـؤول 
القـوات الروسـية نفـذت 40 اعتـداء عـىل 

املراكـز الحيويـة.
وبدأت الطائرات الروسـية والسـورية حملة 
قصف مكثفـة عىل الشـال السـوري، منذ 
وتركـزت عـىل  املـايض،  نيسـان  مـن   26
ريـف إدلـب الجنـويب وصـواًل إىل ريفـي 

والغريب. الشـايل  حـاة 
وركـزت الطائـرات يف قصفها عـىل مناطق 
املدنيـني، إىل جانـب النقـاط الطبيـة، وهي 
سياسـة اتبعتهـا يف مناطق سـورية أخرى 

بينهـا محافظة درعـا والغوطـة الرشقية.

عنب بلدي - ريف حلب

املحـي  املجلـس  املجلـس  افتتـح 
حلـب  ريـف  يف  قباسـني  ملدينـة 
لتقديم  اجتاعيًـا،  الرشقـي مركـزًا 
لعوائـل  املجـاين  اإلغـايث  الدعـم 
األيتام وذوي اإلعاقة بشـكل دوري.

حمل املركز اسـم "ماركت قباسـني 
بحضـور  وافتتـح  االجتاعـي"، 
الركيـة  "آفـاد"  مؤسسـة  مديـر 
عنتـاب وكلـس، وعـدة  مبنطقتـي 
املنطقـة  يف  عاملـة  منظـات 
املحليـة  املجالـس  عـن  وممثلـني 

والهيئـات.
وقال مراسـل عنب بلـدي يف ريف 
إن  أيـار،  مـن   8 األربعـاء  حلـب، 
"املاركـت" سـيقدم الدعـم اإلغايث 
وذوي  األيتـام  لعائـات  املجـاين 
اإلعاقـة وبشـكل دوري، األمر الذي 
من املمكـن أن مينحهـم الحرية يف 

اختيـار املـواد التـي يحتاجونها.
مكتـب  مديـر  الحسـني،  خالـد 
املجلـس  يف  االجتاعيـة  الشـوون 
املحـي ملدينة قباسـني، قـال لعنب 
بلـدي إن املركز افتتـح بالتعاون مع 
املجلـس املحـي ومديريـة "آفـاد" 
الركيـة، وبدعـم من عـدة منظات 

إنسـانية عاملـة يف املنطقـة.
وأضاف الحسـني أن املركـز يهدف 
إىل تلبيـة حاجة الناس املسـتحقني 
مـن املـواد الغذائية، عـىل أن توزع 

املـواد بشـكل مجـاين مبوجب عدد 
األرسة. أفراد 

دوري  بشـكل  سـيلبي  "املـرشوع 
وبحسـب  املسـتحقني"،  حاجـات 
الحسـني، يسـتهدف 1200 عائلـة 
األكـر  الفئـة  مـن  اختيارهـم  تـم 
ضعًفا وهـم األيتـام وذوي اإلعاقة، 
أخـرى  عائـات  تتبعهـا  أن  عـىل 

وأعـداد أكـر.
وأوضح أنه سـيتم توزيـع كوبونات 
املسـتفديني  معلومـات  فيهـا 
بخصوص عدد أفـراد األرسة وجدول 
يوضح تاريـخ االسـتام وتاريخ كل 

. فعة د
املذكـور خطـوة  ويعتـر املـرشوع 
جديدة يف مناطق الشـال السوري، 

مـن خـال اآلليـة التـي يعتمدهـا 
بالسـاح للعائـات باختيـار املواد 
عـن  بعيـًدا  يحتاجونهـا،  التـي 
وفـق  متشـابهة  حصـص  توزيـع 
معظـم  تعتمـده  الـذي  النظـام 

اإلنسـانية. املنظـات 
ويقطـن يف ريفـي حلب الشـايل 
والرشقي آالف النازحني السـوريني 
مـن املناطـق التـي سـيطر عليهـا 
مـن  آخرهـا  السـوري،  النظـام 
والجنـوب  الرشقيـة  الغوطـة 
والقنيطـرة. درعـا  السـوري مـن 

إنسـانية  منظـات  عـدة  وتعمـل 
يرتبـط  غالبيتهـا  املنطقـة،  يف 
الركيـة  الحكومـة  مـع  عملهـا 

و"آفـاد".  "IHH"كــ

44 مدرسة 
دمرت في إدلب 
منذ مطلع 2019

"ماركت اجتماعي" 
لتلبية حاجات األيتام 
وذوي اإلعاقة مجاًنا

قلوب وبيوت مفتوحة للنازحين الجدد في بشقاتين
قرية  بشقاتين شمالي سوريا - 2017 )صفحة المجلس المحلي للمدينة على فيسبوك(  
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إبراهيم العلوش

منذ الثامنينيات وإدلب عىل قامئة 
االستهداف من قبل نظام األسد، 

فرباميل اليوم استمرار ملذابح جرس 
الشغور وإدلب عام 1980، وحسب 

قناة العامل اإليرانية فإن اللواء الركن 
ماهر األسد قائد الفرقة الرابعة 

)السورية- اإليرانية( يدير عملية 
قصف مدنيي إدلب وتهجريهم لفتح 

الطرقات املارة قربها.
وبالرغم من أن نظام حافظ األسد 
منع مرور أوتوسرتاد حلب دمشق 
)م5( من مدينة إدلب وكذلك طريق 

حلب الالذقية )م4( انتقاًما من أهلها 
الذين رموا )األب القائد( بالبندورة 

يف أول زيارة قام بها للمدينة، 
لكّن أهل إدلب ونازحيها يجدون 

أنفسهم اليوم تحت املوت بسبب 
هذين الطريقني اللذين ال ميران 

بها، وتتفاوض عىل فتحهام روسيا 
وتركيا وإيران والنظام األسدي.

ومنذ سبعني يوًما مل تنقطع القذائف 
املدفعية وال الصواريخ وال غارات 

الطريان عىل إدلب وريفها الجنويب، 
وقد تم ترحيل أكرث من ثالمثئة ألف 

من املدنيني باتجاه الشامل، واستعاد 
النظام استعامل سالح الرباميل 

املتفجرة برعاية روسيا الشغوفة 
بقصف املستشفيات واملدارس، وقد 

أوردت صحيفة عنب بلدي تقرير 
الشبكة السورية لحقوق اإلنسان 

الصادر يوم األربعاء 8 من أيار، 
والذي يرصد )أكرث من ألف غارة 

جوية من الروس والنظام عىل إدلب 

منذ 26 من نيسان املايض وسقوط 
188 برمياًل متفًجرا واستهداف 

أكرث من مثانني هدًفا حيويًا مثل 
املستشفيات واملدارس..(.

فالروس يسجلون حضورهم الدويل 
اليوم بقوتهم النووية، وبحق الفيتو، 
وكذلك بقصف املستشفيات واملدارس 
واألسواق، ويعتربون السالح األخري 

هو األجدى يف دعم نظام األسد ويف 
قتل وتهجري السوريني. ومل تنفع 

كل االحتجاجات الدولية والشعبية 
عىل هذا القصف، وال حتى تنديدات 
األمني العام لألمم املتحدة، أنطونيو 

غوتريش، بوحشية التدمري. 
القصف تفاقم بعد فشل مؤمتر 

أستانة الرويس يف إيجاد مخرج 
لحل سيايس بدًءا من تشكيل اللجنة 

الدستورية، وانتهاء بضامنات 
استمرار بشار األسد وما يشكله من 
أهمية الستمرار االحتاللني اإليراين 
والرويس، الضامنني ملؤمتر أستانة 

مع تركيا، فاألتراك دخلوا املفاوضات 
وهم يسيطرون عىل عفرين والباب 

ويريدون توسعة سيطرتهم حتى 
فتح طريق حلب غازي عنتاب املهدد 

من قبل ما يدعى بقوات سورية 
الدميقراطية، وبالتايل متتد الطرقات 

باتجاه دمشق والالذقية.
النظام يريد فتح "م5" لوصل دمشق 

بحلب، و"م4" لوصلها بالالذقية 
وبامليناء البحري هناك، والذي أصبح 

ميناء إيرانًيا سوريًا، والروس يريدون 
وصله مع قواعدهم العسكرية 

وأهمها حميميم وميناء طرطوس 
العسكري الذي تحتله القوات 

الروسية، وميناء طرطوس املدين 
الذي يستثمره أحد حيتان االقتصاد 

الرويس واملقرب من بوتني شخصًيا 
مثل قرب رامي مخلوف من بشار 

األسد.
أمـا إيران فرتيد فتح هذه الطرقات 

من أجل مرشوعها )اإلمرباطوري!( 
بني طهران ودمشق وبريوت 

ومينائها الذي اسـتولت عليه يف 
الالذقية بعد زيارة بشار األسد 

لطهران.  األخرية 
وقد رصد عدد من الناشطني يف 

ديـر الزور دخول أول قافلة إيرانية 
مـن معرب القائم يف البوكامل خالل 
األسبوع املايض مؤلفة من عرشين 
حافلـة تقل حجاًجا إيرانيني جاؤوا 

من طهران اىل دمشق، فطريق 
التنـف أغلقته القوات األمريكية، 

العراقي  الشعبي  الحشد  وفتح 
اإليراين هذا املنفذ ليدشـنوا الطريق 

باتجاه  اإليراين  )اإلمرباطوري( 
الطرقات املمتدة من حلب "م5" 

اإليرانيون  الحجاج  و"م4"، وليعرب 
عىل دماء السـوريني الذين قتلهم 

وميليشياته. سليامين  قاسم 
مسلسل القتل الذي يدور يف 

إدلب وريفها أعاد شهية الروس 
واالنتقام من  للقتل  واإليرانيني 

فشلهم يف فرض نظام األسد 
إىل األبد، كام ال يزالون يحلمون، 
رغم إرادة السوريني، ورغم إرادة 
املجتمع الدويل، وهم غري آبهني 

السوريني  القصف من  بضحايا 
بل يضغطون  بتهجريهم،  وال 

عـىل املدنيني البالغ تعدادهم نحو 
ملحاولة تهجريهم  ثالثة ماليني 

باتجاه تركيا اسـتكاماًل للهندسة 
والتي  لسوريا  الدميوغرافية 
يسـميها النظام ببناء سوريا 

املنسجمة.
أما يف حال فشـل هذا التهجري 
باتجـاه تركيا فإنهم يضغطون 

لتهجري السكان إىل مناطق رشق 
للضغط عىل  الفرات كمحاولة 

البي يك  األمريكيني، ووكالئهم من 
يك يف قوات سوريا الدميقراطية 

الذين يسـيطرون عىل املنطقة، رغم 
أن هـذا التهجري بحد ذاته يعد من 

اإلنسانية. ضد  الجرائم 
وبالنسـبة لقوات تحرير الشام التي 

تسـتويل عىل إدلب  فإنها أيًضا 

غـري آبهة بهذا التهجري وال مبعاناة 
الناس، فهي تسـعى لبناء دولة عىل 

قياسـها املحري بني املافيا والدولة 
الدينيـة، وال يهمها رغبات الناس 

وال تطلعاتهـم للحياة الحرة اآلمنة، 
فـ "أخوة املنهج" يعدون أنفسـهم 

الدولة/ لبناء  وكالء حرصيني 
املافيـا وهم لن يفرطوا بقواتهم 

عند اشتداد املعارك، ولن يدافعوا 
عن الناس ألنهم يحسـبون حساب 

وتجليهم  وحدهم،  استمرارهم 
الحًقا بأشكال أخرى أكرث خداًعا 

وإرهابًـا للناس، وهذا ما قامت به 
داعش خالل سـريتها املافيوية التي 

واعتربتهم مجرد  الناس  احتقرت 
والدمار. املوت  كفار يستحقون 

ترافق القصف املسـتمر عىل إدلب 
وريفها، من قبل الطائرات الروسـية 

ومـن قبل طائرات النظام مع خرب 
 5 احرتاق طائرة روسية، يوم األحد 

من أيار، يف أحد مطارات روسيا، 
وتسـبب بقتل 41 مدنًيا من أصل 87 

مسافًرا، وتداولت وكاالت األنباء 
البي يب يس الربيطانية،  ومنها 

فيه ضحكات  فيديو تسمع 
مسؤولني روس وهم يتفرجون 

مـن أحد أبراج املراقبة عىل الطائرة 
املحرتقة، غري آبهني باملأسـاة التي 

تحـدث أمامهم ومع أبناء بلدهم، 
فهل سـيكون شعور الضباط الروس 

يف حميميم أقل وحشية وهم 
املندلعة  الحرائق  عىل  يتفرجون 

واملدارس  املستشفيات  من قصف 
واألسواق يف إدلب؟ 

اليوم وبعد أكرث من سـبعني يوًما 
من القصف املتواصل، من يوقف 

هذه املقتلة املسـتمرة من قبل 
املحتلني ومن قبل نظام األسد 

رغم كل املناشدات الدولية؟ وهل 
فتـح طريق ميّر قرب إدلب يحتاج 
إىل كل هـذه الجرائم لو تم إيجاد 
حّل سيايس عادل ويحرتم إرادة 

السوريني؟

رأي وتحليل

محمد رشدي شربجي

كنت قد قلت سـابًقا إن معركة حلب 
هي آخر معارك الثورة السـورية ضد 

النظام السوري، وإن املعركة مع 
القاعـدة هي آخر معارك الثورة عىل 
اإلطالق. ويف كلتا املعركتني كانت 

النتيجـة معروفة والقادم هو املجهول 
فقـط، وإن كان بإمكان املرء دامئا أن 

األسوأ. يتوقع 

منذ بدايته كان اتفاق أسـتانة )الذي 
ترعاه روسـيا وتركيا وإيران( مطاطًا 

وهامئًا وجرى مبعزل عن األطراف 
السـورية املعنية به سواء كان النظام 

أو املعارضة، وقد فرض فرًضا عىل 
النظام السـوري، املتعطش هو وبقية 

مرتزقـة يف محور املامنعة ملزيد من 
الدماء، وعىل املعارضة السـورية التي 

كانـت وما زالت بطبيعة الحال يف 
وضـع العاجز، دون االلتفات ملطالبها 

مبعالجة ملف األرسى يف مسالخ 
السوري. النظام 

ويف وضع كوضع املعارضة السورية 
األعداء  بذاتها وبكرثة  املبتلية 

والعـداوات بها وحولها، فجر اتفاق 
اسـتانة خالفاتها ووسعها، يف حني 

اسـتغل النظام فرصة الهدنة التي أراد 
دامئًا أن تكـون منفصلة ومناطقية مع 

فصائل محلية وليس عىل املسـتوى 
الوطني العام ريثام يسـتطيع إسكات 
جبهـات أخرى، كام حصل مع جبهات 

درعا وريفي دمشق وحمص. 

خالل األشـهر املاضية سيطر تنظيم 
القاعدة )الذي يقاتل اليوم باسـم هيئة 

تحرير الشـام( عىل معاقل املعارضة 
السورية وسـحب منها سالحها الثقيل 
وهجـر أبرز فصائلها إىل مناطق درع 
الفـرات وغصن الزيتون، وبدل تدعيم 

الجبهات املرتهلة أساًسا، جرت يف 
محاوالت  السوداء  كالكوميديا  سلوك 
سـخيفة لتثبيت حكم حكومة اإلنقاذ 

الشام.  املحسوبة عىل تحرير 

والنتيجـة هي ما نراه اليوم حيث 
تشـن منذ بداية الشهر قوات النظام 

السوري بدعم رويس هجامت مركزة 
عىل مناطق املعارضة انتهت بسـيطرة 

النظام عىل مناطق خارجة من 
سـيطرته منذ أكرث من ستة سنوات.

وتبقى حسـابات الضامنني شيًئا 
آخر غري مصالح السـوريني، فرتكيا 

العامل  مسكونة بهاجس حزب 
الكردستاين رشق الفرات وهي 

مسـتعدة لتقديم تنازالت يف غري 
ملف للحصول عىل مكاسـب هنا، 

وهـو ما يفرس الصمت املريب عىل 
قصف النظام السـوري لنقاط املراقبة 

الرتكيـة، التي اكتفت إما بتلقي 
أو االنسحاب حتى. القذائف 

وال شك أن التوجه األمرييك الحايل 
والتوتـر الدائم بني أمريكا من جهة 

وتركيا وإيران وروسـيا من جهة أخرى 
سـيدفع األخريين لتنحية خالفاتهم 

جانًبا وإيجاد اتفاق من نوع ال شـك أنه 
سـيكون عىل حساب الحلقة األضعف، 

السورية. املعارضة  أي 

إدلب وطرقات الموت!

سيارة تحمل أثاث ونازحين من إدلب جراء القصف  - 30 نيسان 2019 )عنب بلدي(

اتفاق إدلب على حساب 
الحلقة األضعف
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مع مطلـع أحداث الثورة السـورية أطلق 
القامئون عىل التنسـيقيات اسم "جمعة 
العشـائر" عـىل يـوم 10 مـن حزيران 
2011، يف خطـوة تهـدف إىل تشـجيع 
عـىل  سـوريا  يف  املنتـرشة  العشـائر 
مشـاركة أبنائها يف املظاهرات املناهضة 
للنظام السـوري، يف الوقـت الذي كانت 
فيـه رقعة االحتجاجات تـزداد ومتتد إىل 

السـورية. املناطق  معظم 
التعويـل عـىل العشـائر وانتفاضهـا مل 
يكـن لـه أي تأثـر، حينها، رغـم خروج 
آالف املتظاهريـن، بسـبب وجـود عـدد 
كبـر مـن الزعـاء والشـيوخ يف صف 
النظـام السـوري، ويف املقابـل كانـت 
املعارضـة حديثـة العمـل يف السياسـة 
ومل تسـتقطب شخصيات عشـائرية من 
شـأنها إحـداث أي تأثـر يذكـر، وعـدا 
عـن ذلك كانـت الحياة السياسـية ضمن 
معدومـة،  شـبه  العشـائري  املجتمـع 
والـدور الـذي كان ميثله ميكـن اعتباره 

. نويًا ثا
مرت األعوام وانقسـمت األرض السورية 
بـني أطـراف النفـوذ، وكان لذلـك أثـره 
عـىل املجتمـع العشـائري الذي انقسـم 
أيًضا بـني األطـراف، لتتحول العشـرة 
املتاسـكة يف السـابق بشـيخ وزعيـم 
أكـر  لهـا  مفتتـة  عشـرة  إىل  واحـد 
مـن شـيخ وزعيـم مـن الصـف الثاين 
والثالـث، يتدرج والؤهم بحسـب املناطق 
للنظـام  سـواء  فيهـا  يقطنـون  التـي 
السـوري أو املعارضة والقـوات الكردية 
يف الشـال الرشقي من سـوريا، مبعنى 
أن البنيـة الهرمية للعشـائر كانت غائبة 

ومشـتتة بـني عدة أطـراف.
واملجالـس  العشـائر  عـىل  يُعتمـد  مل 
املكونـة لهـا بشـكل جـدي بعـد عـام 
2011 يف أي عملية أو مشـاركة سياسية 
سـواء يف جنيف أو "أسـتانة"، وتركزت 
الجـوالت التفاوضيـة واملحادثـات بـني 
وفـود من النظـام السـوري واملعارضة، 
عـدا مؤمتـر "سـوتي" الـذي حره 
عـدد مـن شـيوخ العشـائر يف مناطق 

السـوري. النظام 
لكـن األعـوام الثاثـة املاضيـة شـهدت 
تحـركات الفتة متثلـت بسـباق محموم 
سـوريا  يف  النفـوذ  أطـراف  بـني 
العشـائر،  ورقـة  عـىل  لاسـتحواذ 
بالتزامـن مع الحديث عن قـرب الوصول 
إىل حـل سـيايس بعـد مثانيـة أعـوام 
مـن العمليات العسـكرية عـىل األرض، 
مـا يطـرح تسـاؤالت عـن مـدى تأثـر 
ورقـة العشـائر يف الوضـع السـيايس 
الحـايل أو املقبل لسـوريا، وهل مبقدور 
العشـرة إحـداث أي تغير سـواء كانت 

لهـا تجـارب سـابقة يف ذلـك أم ال.

عنب بلدي
ملف العدد 377 

األحد 12 أيار 2019

إعداد:
ضياء  عودة

مراد عبد الجليل
نور داالتي

عبر الورقة العشائرية
ماراثون ثالثي 
إلى شرق سوريا
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مل يكـن مؤمتر ريـف حلب 
الوحيـد الذي عقـده النظام 
السـتقطاب  السـوري 
العشـائر إىل صفـه، فبعده 
عشـائريًا  اجتامًعـا  عقـد 
بريـف  أثريـة  منطقـة  يف 
النظـام  برعايـة  حـامة 
الثـاين  كانـون  السـوري، 
حـوايل  حـره   ،2019
معظمهـم  شـخص،   1500
جانـب  إىل  مناطقـه  مـن 
املناطـق  مـن  شـخصيات 
التي تسـيطر عليها "قوات 
الدميقراطيـة"  سـوريا 

)قسـد(.

النفـوذ  أطـراف  عـن  الحديـث  عنـد 
"النظـام  هـو  فالقصـد  سـوريا  يف 
الـروس  وحلفـاؤه  السـوري" 
الكرديـة  والقـوات  واإليرانيـون، 
جانـب  إىل  أمريـكا،  مـن  املدعومـة 
تدعمهـا  التـي  السـورية  املعارضـة 

السـوري. الشـامل  يف  تركيـا 
النظـام  رعـى   ،2018 حزيـران  يف 
السـوري مؤمتًرا ألكرث من 70 عشـرية 
حلـب  ريـف  يف  سـوريا  يف  وقبيلـة 
الرشقـي، خـرج البيـان الختامـي لـه 
بتشـكيل وحـدة مقاتلـة ضـد الوجود 
والـرتيك،  والفرنـي  األمريـيك 
وُسـمي املؤمتر بـ "العشـائر السورية 
ضـد التدخـل األجنبـي واألمرييك يف 
الداخـل السـوري"، ونُظـم يف منطقة 

ديـر حافـر بريـف حلـب الرشقـي.
قالت وكالة األنباء الرسـمية )سـانا(، 
حينهـا، إن املشـاركني أكـدوا "رفضهم 
القاطـع ألي وجـود عسـكري مـن أي 
دولـة دون موافقـة الدولـة السـورية 
أو التنسـيق معهـا وأنـه بخـالف ذلـك 
يكـون وجـوًدا غـري رشعـي، ومبثابة 

بجميـع  لـه  التصـدي  سـيتم  اعتـداء 
الوسـائل املتاحـة".

وتضمـن البيـان الختامـي الـذي خرج 
منـه املؤمتـر مجموعـة بنـود، بينهـا 
"التمسـك والحفـاظ عـىل الجمهورية 
أرًضـا  موحـدة  السـورية  العربيـة 
املعروفـة دولًيـا". وشـعًبا بحدودهـا 

تشـكيل  عـن  اإلعـالن  فيـه  وجـاء 
العشـائرية  املقاومـة  "وحـدات 
الشـعبية لطـرد الدخـالء املحتلـني من 

وفرنسـيني". وأتـراك  أمريكيـني 
مل يكـن مؤمتـر ريـف حلـب الوحيـد 
السـوري  النظـام  عقـده  الـذي 
صفـه،  إىل  العشـائر  السـتقطاب 
يف  عشـائريًا  اجتامًعـا  عقـد  فبعـده 
منطقـة أثريـة بريـف حـامة برعايـة 
الثـاين  كانـون  السـوري،  النظـام 
2019، حـره حوايل 1500 شـخص، 
جانـب  إىل  مناطقـه  مـن  معظمهـم 
شـخصيات مـن املناطق التي تسـيطر 
الدميقراطية"  عليهـا "قـوات سـوريا 

)قسـد(.
مـن  مطـواًل  بيانًـا  أصـدر  االجتـامع 

11 نقطـة عكسـت جميعهـا خطـاب 
يف  وسياسـته  ورؤيتـه  النظـام 
املحافظـات الرشقية السـورية، وبدت 
املنطقـة  ألبنـاء  جميعهـا  موجهـة 
الرشقيـة، التي تسـيطر عليهـا القوات 
الكرديـة، وعـرّف البياُن السـوريَّ بأنه 
مـن "عـاش عـىل أرض سـوريا" التي 
هـي "وطـن لجميـع أبنائهـا.. حدوده 
الرشعيـة  قوانـني  مبوجـب  مصانـة 

الدوليـة".  

مؤتمر لـ "قسد" يزعج النظام والروس
املؤمتـر  مـن  أشـهر  أربعـة  بعـد 
يف  النظـام  عقـده  الـذي  العشـائري 
ريـف حـامة، عقـد "مجلـس سـوريا 
مؤمتـًرا  )مسـد(  الدميقراطيـة" 
عـني  منطقـة  يف  العربيـة  للعشـائر 

الشـاميل. الرقـة  بريـف  عيـى 
ُعقـد املؤمتـر تحت عنـوان "العشـائر 
السـوري  املجتمـع  تحمـي  السـورية 
وتصون عقـده االجتامعـي"، وحره 
مشـايخ عشـائر من املنطقـة الرشقية 
"االتحـاد  لحـزب  السـابق  والرئيـس 

صالـح  )الكـردي(،  الدميقراطـي" 
يف  مسـؤولني  جانـب  إىل  مسـلم، 
"مجلـس سـوريا الدميقراطيـة" عىل 

رأسـهم إلهـام أحمـد.
وأكـدت العشـائر يف البيـان الختامي 
والتحديـات  العوائـق  أهـم  أحـد  أن 
يف إنهـاء الـرصاع واألزمـة السـورية 
سـببها اسـتبعاد وتغييـب قـوى الحل 
الحـل  مـرشوع  وممثـي  الفاعلـة 
النهضـوي، املتمثـل بجانـب كبري منه 

بــ "اإلدارة الذاتيـة".
الوقـت  يف  املؤمتـر  انعقـاد  جـاء 
الـذي تشـهد فيـه مناطـق بريـف دير 
رافضـة  ومظاهـرات  توتـًرا  الـزور 
للمامرسـات التـي تقـوم بهـا "قوات 
سـوريا الدميقراطيـة" )مسـد الـذراع 
السياسـية لها(، والحديـث عن املرحلة 
املقبلـة ملناطـق رشق الفـرات، خاصًة 
بعـد إعـالن أمريـكا نيتها االنسـحاب 
مـن سـوريا، ودخولهـا برتتيبـات مع 
تركيـا إلنشـاء منطقة آمنـة عىل طول 
الحـدود، كـام أنـه تبـع إعـالن إنهـاء 

اإلسـالمية". "الدولـة  تنظيـم 
غاضبـة  فعـل  ردود  القـى  املؤمتـر 
مـن النظـام السـوري وروسـيا، التي 
إىل  بوضـوح  "يهـدف  أنـه  اعتربتـه 
تقسـيم البـالد، وينتهك بشـكل صارخ 
مبـادئ األمم املتحـدة املعلنـة للحفاظ 
عـىل وحدة أرايض وسـيادة الدولة يف 
الجمهوريـة العربية السـورية، مبا يف 
ذلـك تلـك املنصـوص عليهـا يف قـرار 

مجلـس األمـن رقـم 2254".
وبحسـب بيـان للخارجيـة الروسـية، 
فـإن معظـم زعـامء القبائـل العربيـة 
رشق الفـرات يعارضـون فكـرة عقـد 
املؤمتـر، وخصصـت واشـنطن أمـوااًل 
كبـرية "لرشـوة املندوبـني"، مشـريًة 
مشـاركني  جّنـدوا  املنظمـني  أن  إىل 
يف مخيـامت الالجئـني، مبـا يف ذلـك 
مخيـم الهـول، معتـربة أن "واشـنطن 

والقـوة". االبتـزاز  اسـتخدمت 

تركيا تجمع الكتل العشائرية 
المعارضة

2017 عملـت تركيـا عـىل  منـذ عـام 
املعارضـة  العشـائرية  الكتـل  تجميـع 
واملحسـوبة عـىل الثورة السـورية يف 
كيـان موحـد، بالتزامن مـع املحاوالت 
السـوري  النظـام  عليهـا  عمـل  التـي 
الكرديـة يف رشق سـوريا. والقـوات 

عـدة أهـداف سـعت إليها تركيـا، ومن 
ناحيـة أساسـية تريد أنقـرة حليًفا لها 
يدعـم العمـل الـذي تقـوم فيـه عـىل 

طـول الحـدود مـع سـوريا، وخاصـة 
تحـاول  التـي  الرشقيـة  املنطقـة 
بطبيعتهـا  واملعروفـة  فيهـا،  التوغـل 
املؤمتـر  احتضنـت  لذلـك  العشـائرية، 
للقبائـل  األعـىل  للمجلـس  العـام 
اسـطنبول  يف  السـورية  والعشـائر 
الثـاين  كانـون  مـن  و12   10 يومـي 
2017، تـاله مؤمتـران ملمثي عشـائر 
حلـب  ريـف  يف  الداخليـة  املعارضـة 

وإدلـب بعـد بضعـة أيـام.

الختامـي  البيـان  يحقـق  ورمبـا 
والعشـائر  للقبائـل  األعـىل  للمجلـس 
السـورية من مدينة اعـزاز، يف كانون 
تريدهـا  التـي  املسـاعي   ،2018 األول 
عـن  املشـاركون  أعـرب  فقـد  تركيـا، 
دعمهـم للعمليـة العسـكرية للجيـش 
وأكـد  سـوريا،  رشق  شـامل  الـرتيك 
توحيـد  رضورة  عـىل  املشـاركون 
العشـائر تحـت مظلـة واحـدة، ودعم 
مسـاعي تركيـا يف عمليتهـا املرتقبـة 
"وحـدات  ضـد  سـوريا  رشق  شـامل 
العـامل  و"حـزب  الشـعب"  حاميـة 

الكردسـتاين".
البيـان  مـن  أشـهر  أربعـة  وبعـد   
العشـائر  مجلـس  افتتـح  الختامـي 
مكتًبـا لـه بوالية غازي عنتـاب جنوب 
رشقـي تركيـا، يف خطـوة لــ "تنظيم 
العالقـات مـع تركيـا والتواصـل مـع 
األصدقاء يف أوروبـا والعامل العريب".

النظام 
يسحب الورقة 
من ريف حلب 

وحماة

شيوخ عشائر في المؤتمر العشائري الذي رعاه النظام في ريف حلب - 3 حزيران 2018 )سانا( 

اجتماع مجلس العشائر السورية في ريف حلب الشمالي - 2018 )األناضول(
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مقابلة مع الباحث السوري 
سقراط العلو

"التقـاء العاملة والخيانـة واالرتهان"، 
بهذه الكلـامت وصفت وزارة الخارجية 
يف حكومـة النظـام السـوري املؤمتر 
األخري للعشـائر، الذي ُعقـد يف مدينة 

عـني عيى بريـف الرقة.
رّد الفعـل الحاّد الذي صـدر عن النظام 
رويس  برفـض  اقـرتن  السـوري، 
للمؤمتـر، إذ اتهمـت روسـيا الواليات 
املتحـدة األمريكيـة باسـتخدام الكـرد 
شـامل رشقي سـوريا لدعـم خططها 
يف البقـاء طويـل األجـل، مـا يقوض 

مسـار “أسـتانة” السـيايس.
عـن  الصـادرة  الترصيحـات  ولعـّل 
والسـورية،  الروسـية  الخارجيتـني 
تلخصان لّب السـباق إىل العشـائر يف 
سـوريا، إذ ال يبدو كسـب العشائر بحّد 
ذاتـه غايـة للمتسـابقني، بل وسـيلة 
لكسـب مناطـق جغرافيـة، والتأثـري 
يف توازنـات القـوى، وتغيـري خريطة 

النفـوذ يف سـوريا.
للحديـث عـن هـذا السـباق واألهداف 
من ورائـه والطرف الرابـح فيه، التقت 
عنب بلدي الباحث السـوري، سـقراط 
العلو، وناقشـت معه عـّدة نقاط تحدد 
وتوّضـح  سـوريا،  يف  العشـائر  دور 

الرغبـة من أطـراف عّدة يف كسـبها.

ثالث عيون على الشرق
أّن  العلـو  سـقراط  الباحـث  يـرى 
تعـول  األمريكيـة،  املتحـدة  الواليـات 

البنيـة  تشـكل  التـي  العشـائر  عـىل 
يف  الرشقيـة  للمنطقـة  االجتامعيـة 
عليهـا  "لالعتـامد  وتسـعى  سـوريا، 
وإعـادة تفعيل دورها ككيان سـيايس 
وعسـكري حليـف للواليـات املتحـدة 
بشـكل يسـهم يف اسـتقرار الوجـود 

املنطقـة". يف  األمريـيك 
ويشـري العلـو إىل أّن سـعي الواليـات 
املتحـدة لكسـب العشـائر مـا هـو إال 
نتيجـة "نظـرة أمريكيـة اسـترشاقية 
للعشـرية مل تتغـري منذ القرن التاسـع 
عـرش، وتهمـل التحـوالت االجتامعية 
التـي  واالقتصاديـة  والسياسـية 
مـرت بهـا املنطقـة وغـريت مـن دور 
العشـرية، وحولتهـا إىل كيـان رمـزي 

سـوريا". يف 
 ووفـق العلـو، فإن سـبب تلـك النظرة 
هـو "التجربـة األمريكيـة يف العـراق 
مـع عشـائر الصحـوات، وهـي بذلـك 
بـني  التمييـز  عـدم  خطـأ  يف  تقـع 
بنيـة  حيـث  مـن  وسـوريا  العـراق 

وتطـوره". املجتمـع 
يـدرك  للنظـام، "فهـو  بالنسـبة  أمـا 
جيـًدا أن دور العشـرية رمزي يف رشق 
سـوريا، ولكنه يحـاول التعامل معهم 
كحاضنـة شـعبية ميكـن أن يسـتغل 
احتجاجاتهـا عـىل مامرسـات قسـد 
لزعزعـة اسـتقرار الوجـود األمرييك 
يف املنطقـة، كمقدمة السـتعادتها"، 

العلو. بحسـب 
رغـم ذلك، فإن مؤمتر العشـائر األخري 
يف عني عيى اسـتفّز النظـام، األمر 
الذي بـرره العلو بكون املؤمتر يسـعى 
إىل "تهدئة االحتجاجات الشـعبية ضد 
وجود قسـد، بينام يعـول النظام عىل 
تحـرك شـعبي قـد يخلـق ثـورة ضـد 
قسـد تسـهم يف زعزعـة االسـتقرار 
العشـائر، وبالتـايل قـد  يف مناطـق 
تدفـع الواليات املتحدة لالنسـحاب من 
املنطقـة، األمـر الـذي يسـمح للنظام 

إليها". بالعـودة 
إىل  للدخـول  تركيـا  "تسـعى  بينـام 
الفـرات،  رشق  يف  العشـائر  مناطـق 
ولذلك فهـي تحاول التقـرب من أهايل 

املنطقـة عـرب شـيوخ العشـائر لخلق 
بالوجـود  ترحـب  شـعبية  حاضنـة 

الـرتيك"، مـن وجهـة نظـر العلـو.

كّفة العشائر "لن ترجح لقسد"
يعتقد الباحث سـقراط العلو أن وجود 
الفـرات  رشق  يف  العربيـة  العشـائر 
يصّعب اسـتمرار سـلطة اإلدارة الذاتية 
يف املنطقة، مربًرا ذلك بثالثة أسـباب، 
املنطقـة  إدارة  عـن  "عجزهـا  األول 
وخصوًصـا  لهـا،  الخدمـات  وتقديـم 
مـن حيـث التعليـم والصحة وتسـيري 
املعامـالت الرسـمية، أو إعـادة إعـامر 
البنيـة التحتيـة األساسـية مـن طرق 

ومـاء وكهربـاء".
حـزب  "هيمنـة  أن  اآلخـر  والسـبب 
وذراعـه  الدميقراطـي  االتحـاد 
العسـكرية )وحـدات حامية الشـعب( 
عـىل قـوات قسـد ومجلسـها املدين 
لـدى  هوياتيـة  حساسـية  يثـري 
مـع  وخصوًصـا  العـرب،  السـكان 
الترصفـات االسـتفزازية التـي يقوم 
قسـد،  يف  األكـراد  العنـارص  بهـا 
ومحاولـة تهميـش العـرب حتـى يف 
املجالـس املحلية ملناطقهم" بحسـب 

العلـو.
أمـا السـبب الثالـث، من وجهـة نظر 
العلـو، فيتمّثـل بـأن "مرشوع قسـد 
عليـه  يهيمـن  فيـدرايل  كيـان  هـو 
الكـرد، يف حـني أن العشـائر العربية 
بـأي  يطالبـون  ال  املنطقـة  وأبنـاء 
شـكل من أشـكال الحكم الـذايت يف 
سـوريا، وال يعنيهم املـرشوع الكردي 

يف سـوريا".
ويتابـع العلو أن "بنيـة اإلدارة الذاتية 
الكرديـة غـري قابلـة للحيـاة كونهـا 
حـوارض  أي  متتلـك  ال  ريفيـة  بنيـة 
مدنيـة. فـكل الحـوارض املدنيـة يف 
الـزور،  )ديـر  النظـام  بيـد  املنطقـة 
مدمـرة،  تعتـرب  والرقـة  الحسـكة(، 
تسـتبدل  أن  املمكـن  غـري  فمـن 
دمشـق  مركزيـة  العربيـة  العشـائر 
بتاريخهـا وحضارتهـا مبركزية رأس 

العـرب". العـني أو عـني 

 سقراط العلو
باحث سوري

أحد أهم العوائق 
والتحديات في إنهاء 

الصراع واألزمة السورية 
سببها استبعاد وتغييب 

قوى الحل الفاعلة 
وممثلي مشروع الحل 

النهضوي، المتمثل 
بجانب كبير منه بـ 

"اإلدارة الذاتية".

الصراع على شرق سوريا..
العشائر مدخل المتسابقين إلى المنطقة

 هـي مجموعـة مـن األفـراد يلزمـون بتقاليـد معينـة حتـى وإن مل يكونوا 
متعارفـني مـن جهـة النسـب، ويجتمعون حول شـخص يطلق عليه شـيخ 
العشـرية، وتتسـم بعـادات وتقاليـد، وهـام إطـاران للتنظيـم االجتامعـي 

األفراد. ملجمـوع 
و"املجتمـع السـوري مجتمع عشـائري إىل أبعد الحـدود إذ تنتـرش القبائل 
يف الباديـة واألريـاف والحوارض واملـدن الكربى"، بحسـب الباحث محمود 
الدغيـم، وال ينحـرص وجودهـا يف محافظـة أو منطقـة واحـدة، بـل توجد 

يف الكثـري مـن املحافظات.
ومـن أكـرب عشـائر وقبائـل سـوريا، عشـرية النعيمـي التـي تتـوزع يف 
مختلـف املحافظـات السـورية، وقبيلـة البـكارة التـي تعـد من أكـرب قبائل 
سـوريا وتنتـرش يف الحسـكة وديـر الـزور والرقـة وحلـب وإدلـب وحامه 

ودرعا.
وقبيلـة العقيـدات التـي تعـد منطقـة الفـرات أكرب تجمـع لهـا إضافة إىل 

املحافظات. بعـض 
إضافـة إىل قبائـل طـي والرشابـني وقبيلـة الجبـور وقبيلـة شـمر التـي 
تتمركـز يف الحسـكة، وقبيلـة "البوشـعبان الزبيديّـة"، التـي تنحـدر مـن 
الجزيـرة العربيـة، واملنتـرشة يف عـدد مـن املحافظـات السـورية وخاصة 

. لرقة ا

العشيرة )أو القبيلة(

مؤتمر عشائر سورية في عين عيسى بريف الرقة - 3 أيار 2019 )عنب بلدي( 
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قبـل  مـن  األخـرية  التحـركات  تهـدف 
وتركيـا  سـوريا  يف  والكـرد  النظـام 
دور  بوجـود  العشـائر،  قبـول  النتـزاع 
سـيايس ميكـن أن تلعبه يف مسـتقبل 

سـوريا. يف  السياسـية  العمليـة 
بلـدي  عنـب  التقتهـام  باحثـني  لكـن 
اسـتبعدا ذلـك، األمـر الـذي تشـري إليه 
معطيـات تاريخية وحالية حـول الدور 
السـيايس للعشـرية، واألثر الذي لعبته 
وتلعبـه يف الحيـاة السياسـية، إضافة 
إىل تركيبـة العشـائر السـورية التـي ال 
تشـكل وحدات متامسـكة تتحرك بأمر 
شـيوخها، إمنـا تجمعـات عائلية يربط 

والجغرافيا. النسـب  بينهـا 

حزب البعث يغّيب العشائر عن الحياة 
السياسية

مهنـد  السـوري،  الباحـث  يشـري 
الكاطـع، يف حديـث لعنـب بلـدي إىل 
العنـرص  عنـد  السياسـية  الحيـاة  أن 
ذات  الجزيـرة،  منطقـة  يف  العـريب 
هـي  العشـائرية،  االجتامعيـة  البنـى 
هنـاك  تكـن  ومل  معدومـة،  شـبه 
مامرسـة للحياة السياسـية أو أحزاب 

. سـية سيا

"حـزب  تهميـش  إىل  ذلـك  ويعـود 
لـدور  سـوريا  يف  الحاكـم  البعـث" 
واملـؤرخ،  الكاتـب  بحسـب  العشـائر، 
محمـود السـيد الدغيم، الـذي قال يف 
"الحـزب  إن  بلـدي  عنـب  إىل  حديـث 
1963 عمل  منـذ تسـلمه السـلطة يف 
العشـائر  كل  وتدمـري  تهميـش  عـىل 
التـي قاتلـت ضـد االحتـالل الفرني 
تبنـى  حـني  يف  اضطهادهـا،  وتـم 
كانـت  التـي  العشـائر  منـه  وقـّرب 

لفرنسـا". مواليـة 
فـإن  الكاطـع  نظـر  وجهـة  ومـن 
العشـرية  "هّمـش  السـوري  النظـام 
دولـة  يف  ممنوًعـا  وكان  ورموزهـا، 
رمـز  غـري  رمـز  يوجـد  أن  البعـث 
وال  االبـن،  أو  األب  سـواء  األسـد 
يكـون  أن  سـوري  فـرد  ألي  يجـوز 
لـه رمـز آخـر سـواء رمـز دينـي أو 
حـاول  كـام  عشـائري،  أو  طائفـي 
القضـاء عـىل أي نـوع مـن التكتالت 
الغالبيـة  وخاصـة  والتنظيـامت 

. " لسـنية ا
قالـه  النظـام، وفـق مـا  كـام عمـل 
شـيخ  "تهميـش  عـىل  الكاطـع، 
طموحـه  أقـى  وجعـل  العشـرية 

الوصـول إىل مجلس الشـعب ويكون 
عـرب  إفقـاره  إىل  إضافـة  مصفًقـا، 
أدى  مـا  الزراعـي  اإلصـالح  قوانـني 
التـي  األرايض  عـىل  االسـتيالء  إىل 
كان ميلكهـا، إضافـة إىل مامرسـات 
اإلذالل بحقـه مـن قبـل أجهـزة األمن 

ثانـوي". إىل  دوره  ليتحـول 
غيـاب  ظـل  يف  أنـه  الكاطـع  ويـرى 
التـي  الصعبـة  والظـروف  الدولـة 
تعصـف بأبنـاء العشـائر يف الجزيرة، 
مختلًفـا،  العشـائري  الـدور  يبـدو 
"إذ يحـاول األهـايل االجتـامع حـول 
عـدم  مـن  الرغـم  عـىل  العشـرية 
لكـن  مسـاعدة،  أدوات  امتالكهـا 
واملجـازر  ملناطقهـم  قسـد  احتـالل 
ارتكبتهـا بحقهم واسـتهجانهم  التـي 
ومخاوفهـم مـن جعـل أرضهـم جزًءا 
مـن دولـة قوميـة يطمـح لهـا الكـرد، 
ميكـن أن يقـرب أبناء العشـرية ويؤدي 

قصـري". وقـت  يف  اجتامعهـم  إىل 

المستقبل في  للعشائر  سياسي  تأطير 
ال يعتقـد الكاطـع أن الدور السـيايس 
سـوريا  مسـتقبل  يف  للعشـائر 
فاعليـة،   أكـرث  شـكل  إىل  سـيتحول 

حـزب  "هنـاك  يكـون  أال  متوقًعـا 
يكـون  أو  العشـرية،  باسـم  سـيايس 
يف  عشـرية  ألي  ممثـاًل  الشـيخ 
مجلـس الشـعب، وإمنا قـد تلعب دوًرا 
جديـدة،  سياسـية  أطـر  خـالل  مـن 
بالقـوى  ممثلـون  لهـا  سـيكون  أي 
واألحـزاب السياسـية الجديـدة، خاصة 
وأن العشـرية اآلن ليسـت مثل السابق".

الواحـدة  العشـرية  "أبنـاء  ويضيـف، 
أصبحـوا مـن النخـب يحملـون وعًيـا 
األكادمييـون  ومنهـم  سياسـًيا 
وبالتـايل  واملهندسـون،  واألطبـاء 
بانتامئهـم  االحتفـاظ  يسـتطيعون 
االنتـامء  إطـار  يف  لكـن  العشـائري 
الوطنـي  االنتـامء  وهـو  األكـرب 

لسـوري". ا
يف  دور  للعشـائر  يكـون  "لـن  كـام 
املسـتقبي  الحكـم  نظـام  اختيـار 
العشـائرية  العصبيـة  تسـتخدم  ولـن 
املسـتقبلية،  السياسـية  املعركـة  يف 
بسـبب االنقسـامات الحـادة والكبرية 
السـوري"،  العشـائري  املجتمـع  يف 
وفـق الكاطـع، "فـال يوجـد مـا يلزم 
اليـوم ابـن العشـرية بقـرار سـيايس 
مـع  العشـائر  أبنـاء  كل  رأينـا  وإال 

النظـام السـوري كـون أغلب شـيوخ 
معـه". العشـائر 

الـدول  خـالف  عـىل  ذلـك  ويـأيت 
واألردن،  كالعـراق  املجـاورة  العربيـة 
الـذي يلعـب فيهـا املجتمع العشـائري 
دوًرا يف مسـاندة النظـام السـيايس، 
ويعتـرب أحـد أهـم أعمـدة االسـتقرار 
األزمـات  مواجهـات  يف  السـيايس 

والخارجيـة. الداخليـة 
ذلـك،  يف  السـبب  الكاطـع  ويرجـع 
إىل أن "النظامـني يف األردن والعـراق 
كان  إذ  العشـرية  تقويـة  عـىل  عمـال 
مبكانـة  يحظـى  العشـرية  شـيخ 
عاليـة وميلـك مخصصات مـن الدولة 
عـن  ويدافـع  سياسـية  وسـلطة 
مصالـح العشـرية، ليتحـول إىل عضو 

منّصـب". أو  مسـمى  غـري  برملـاين 
أمـا يف سـوريا فإن "شـيخ العشـرية 
بحسـب  قيمـة"،  أي  لـه  ليسـت 
الكاطـع، الـذي يـرى أنه لـوال الرصاع 
مشـرتكة  ومخـاوف  حالًيـا  املوجـود 
يظهـر  مل  كـردي"،  "مـرشوع  مـن 
عـىل  مجـدًدا  العشـرية  شـيخ  اسـم 
يف  مؤقتـة  مرحلـة  وهـي  السـاحة، 

االضطرابـات. ظـل 

بين حكم البعث وما بعد الحرب..

هل من دور سياسي للعشائر؟

تتبـع "قـوات النخبة" لـ "تيـار الغد السـوري" الذي يرأسـه أحمد الجربـا، وهو ابن 
عم حميـدي دهام، مـن قبيلة "شـمر" العربية.

تأسسـت عـام 2016، ويصـل عدد مقاتليهـا إىل ثاثة آالف، حسـبا قـال الجربا يف 
لقـاء صحفي خال شـباط 2017، إاّل أن القوات تعرضت النشـقاقات أدت إىل انضام 

عـدد من فصائلها إىل "قسـد".
تعمـل قوات النخبـة تحت جناح "التحالـف الدويل ملكافحة تنظيم الدولة اإلسـامية"، 
كـا يعد أحمـد الجربـا حليًفا مقربًـا من اململكـة العربيـة السـعودية ويحظى بدعم 
وإشـادات مـن وزارة الدفـاع األمريكية لــ "قدرته عىل تعبئـة القوات املحليـة" دعًا 

ملعركـة السـيطرة عىل الرقة التي شـاركت فيهـا "النخبة" صيـف 2017.

تشـكل يف كانون األول 2017 كتشـكيل عسـكري مسـاند 
لقـوات األسـد يف املنطقـة الجنوبية.

وذكـرت صحيفـة "الوطـن" املقربة مـن النظام السـوري، 
حينهـا، أن التشـكيل الجديـد يقـوده الشـيخ عبـد العزيز 
الرفاعـي، الـذي أكـد أنه تـم اتخاذ القـرار بتوجيهـات من 

القيـادة العسـكرية للنظام السـوري.

تجمع أحرار العشائر

جيش العشائر

قوات الصناديد

قوات النخبة

قوات مقاتلي العشائر

تأسسـت "قـوات الصناديد" عـام 2013، من بعـض أبناء 
قبيلـة "شـمر" العربية، ويركـز مقاتلوهـا يف مناطق تل 

حميـس وتل كوجـر يف ريف الحسـكة.
انضمـت "الصناديـد" إىل "قـوات سـوريا الدميقراطيـة" 
مع بداية تأسـيس األخرة عـام 2015، وشـاركت معها يف 

معـارك عدة.
يعتر مؤسسـها حميـدي دهـام الهـادي الجربا مـن أبرز 
القـادة العشـائريني يف الحسـكة، وهـو القائـد املشـرك 
ملقاطعـة الجزيـرة، وهو ابن عـم أحمد الجربا قائـد "قوات 

النخبة".
شـاركت قـوات "الصناديـد" يف حملـة "غضـب الفرات" 
بقيـادة "قوات سـوريا الدميقراطية"، لكنها مل تشـارك يف 

معارك السـيطرة عـىل الرقة.
يقدر ناشـطون العدد الكي لــ "الصناديـد" بألف مقاتل، 
ويشـار إليهـم عىل أن دورهـم غالبًا يكـون يف حاية اآلبار 

النفطيـة يف املنطقة الحدودية مـع العراق.

إحـدى امليليشـيات املسـاندة لقوات األسـد، يقودها تـريك مخلف املرعـي املعروف بـ 
"تـريك البوحمد"، واملنحـدر من قريـة البوحمد رشقـي الرقة.

شـاركت يف معارك السـيطرة عـىل الريف الجنـويب ملدينـة الرقة، إىل جانـب معارك 
السـيطرة عـىل الغوطة الرشقيـة والريف الرشقي لحمـص، ومدينة تدمـر والقريتني.

تتكـون من مقاتلني مـن قرى وبلـدات املنطقة الرشقية يف سـوريا كريـف دير الزور 
والرقة والحسـكة وريفي حلب الرشقـي والجنويب.

سـمي "جيش أحـرار العشـائر" اختصـارًا يف درعـا "جيش 
العشـائر"، وهو تشـكيل عسـكري تأسـس يف ترشيـن األول 
2015، ومل يتبـع لــ "الجبهـة الجنوبيـة" التـي قاتلـت يف 
الجنـوب، وتربطـه عاقـات مبـارشة بالديوان امللـي األردين 

وحظـي بدعـم كبـر منه.
يف 23 مـن كانـون الثـاين 2017 أعلـن عـن مشـاركته يف 
محادثـات "أسـتانة"، بوفـد مؤلـف مـن الشـيخ راكان خالد 
الخضر )رئيًسـا(، والرائد حسام الكراحشـة )ُممثًا عسكريًا(، 

والرائـد طارق خلـف )نائبًـا للممثل العسـكري(".
تركـز نفـوذه يف الريـف الرشقـي لدرعـا وصـواًل إىل منطقة 
الباديـة وأجـزاء مـن السـويداء، وشـارك يف بدايـة العمليات 
العسـكرية عـىل املحافظـة، عـام 2018، لعـدة أيـام قبـل 
انسـحابه مـن املنطقـة بشـكل كامـل لصالـح قوات األسـد.

بالنظر إلى طبيعة التركيب التنظيمي للعشائر، يمكن القول إن الحشد العسكري المبني على أساس عشائري يمكن أن يكون ذا أثر قوي 
في أي صراع عسكري، ويسهم في ترجيح الكفة للقوى التي تقاتل القوات العشائرية ضمنها.

لكن األمر يبدو مختلًفا بالنسبة لطبيعة الصراع السوري، إذ لم تبرز أي مجموعة عسكرية بمسمى عشائري كقوة مستقّلة ذات هدف 
أيديولوجي معّين، بل اقتصرت القوى العسكرية العشائرية على فصائل صغيرة، تدعم بعض الجهات العسكرية، أو تتولى مهمة حفظ 

أمن مناطقها.

أبرز التشكيالت العسكرية 
المكونة من العشائر
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عنب بلدي - اقتصاد

جـني  يش  الصينـي،  الرئيـس  مبـادرة 
"الحـزام  اسـم  تحـت  جـاءت  بينـغ، 
والطريـق"، وتعتمـد عـىل إنشـاء بنـى 
تحتيـة بالتعـاون مـع 68 دولـة. حاس 

سـوري حكومـي 
منـذ سـنوات يتـم الرويـج عـر اإلعام 
الحكومـي السـوري من جهة، أو وسـائل 
اإلعـام املقربـة مـن الحكومة السـورية، 
يف  سـوريا  وألهميـة  الحريـر،  لطريـق 
الطريـق القديـم، والـذي كان ميـر عـر 
مدينـة تدمر السـورية، عدا عن مشـاركة 
"حـزام  مؤمتـر  يف  حكوميـة  سـورية 
العاصمـة  يف  واحـد"،  طريـق  واحـد.. 
شـهر  مـن   25 يف  بكـني،  الصينيـة 
فيهـا  أكـدت  والتـي  املـايض،  نيسـان 
بثينة شـعبان، مستشـارة رئيـس النظام 
السـوري بشـار األسـد اإلعاميـة، أن هذا 
املـرشوع يـأيت ملواجهة الهيمنـة الغربية.

 إضافـًة إىل عـرشات املقـاالت الصحفيـة 
املنشـورة يف الصحـف الرسـمية الثـاث 
الرؤيـة  ضمـن  للمـرشوع  واملتحمسـة 

الحكوميـة.
تـأيت  السـورية  الحكومـة  مواقـف 
مواقـف حلفائهـا،  مـع  أيًضـا  متناغمـة 
روسـيا وإيـران، اللتـني توليـان اهتاًما 
خاًصـا باملـرشوع الصينـي، كونـه ميـر 
بـأرايض البلديـن أيًضـا، وهـو مـا عـر 
عنـه الرئيس الـرويس، فادميـر بوتني، 
يف أثنـاء مشـاركته يف املؤمتـر ذاته، من 
خـال دعـوة بقية الـدول لانضـام إىل 

املـرشوع.
وال يختلـف املوقـف اإليراين عـن مواقف 
سـوريا وروسـيا، مـن الرويـج ألهميـة 
هـذا الطريـق بالنسـبة إليـران، خاصـًة 
مـع العقوبـات األمريكيـة عليهـا، وهـذا 
اإلعـام  وسـائل  مـن  العديـد  دفـع  مـا 
العربيـة املواليـة إليـران، أو التابعـة لهـا 
بشـكل مبارش لإلثنـاء عىل هـذا املرشوع 
وأهميتـه، خاصـًة مـع محـاوالت طهران 
إيـران  تربـط  حديديـة  سـكك  إلنشـاء 
بسـوريا عـر العـراق وصـواًل إىل مدينة 
الاذقيـة السـورية، بعـد زيـارة الرئيس 
اإليـراين، حسـن روحـاين، األخـرة إىل 

العـراق يف شـهر آذار املـايض.

ما عالقة سوريا بالطريق؟
تعتـر سـوريا حجر أسـاس يف مرشوع 
طريـق الحريـر الصينـي، ضمـن الخـط 

للطريق. الجنـويب 
جـال  االقتصـادي  املستشـار  ويقـول 
سـوريا  أهميـة  إن  بلـدي  لعنـب  بـكار 
تكمـن بكونها مركـزًا اسـراتيجيًا لعبور 
القوافل وتغذيـة البحر األبيض املتوسـط 
كل  توقـف  أن  موضًحـا  وإفريقيـا، 
الشـحنات بعـد الوضـع األمنـي املـردي 
أدى إىل خسـائر تقـدر باملليـارات لـكل 
العـراق،  وحتـى  واألردن  تركيـا  مـن 
وبالطبـع للصـني وأثـرت بشـكل مبارش 

اإلفريقيـة. الـواردات  عـىل 

ويضيـف بـكار أن الـراع يف سـوريا 
الشـحن  تكاليـف  بارتفـاع  تسـبب 
واالسـتراد مـن الصـني بسـبب توقـف 
سـوريا  أن  خاصـة  الجنـويب،  الخـط 
كانـت بوابـة الدخول إىل الرشق األوسـط 

كامـل. بشـكل 
وتضـم البـاد التـي اتفقت معهـا الصني 
عـىل إحياء طريـق الحرير مـا ال يقل عن 
أربعـة مليـارات نسـمة من الصـني رشقًا 

حتـى دول االتحـاد األورويب غربًـا، ومن 
املتوقـع أن تصـل تكاليـف تأهيـل الخط 
الجنـويب، والـذي يعـر من سـوريا، إىل 
أربعة مليـارات دوالر، وتقـدر عائداته بـ 

165 مليار دوالر سـنويًا.
ويقـول املستشـار بـكار إن ملـف طريق 
إىل  فعليًـا  ينقسـم  الحريـر يف سـوريا 
طريـق  تأثـر  هـا  أساسـيني  شـقني 
الحريـر عـىل سـوريا، وتأثـر األمن يف 
سـوريا عليـه أيًضـا، خاصـة مـع غيـاب 
وهـو  البـاد،  يف  االقتصـادي  األمـن 
مـا ال يدعـم متطلبـات خطـوط النقـل، 
وبالتـايل لـن يتـم إنجـاز خـط املنطقـة 
الجنوبيـة، وهـذا مـا سـيؤثر سـلبًا عىل 
اقتصـاد سـوريا، وتخر بنـاء عىل ذلك 

املليـارات.
وفيـا لـو تـم املـرشوع يف سـوريا فإن 
األربـاح املتوقعـة منـه سـنويًا تصل إىل 
1.8 مليـار دوالر، بحسـب بـكار، الـذي 
توفـر  عـىل  يتوقـف  ذلـك  أنـه  أردف 

الحايـة واألمـن للطريـق يف سـوريا.

خالفات أوروبية ومخاوف خليجية 
واعتراض أمريكي

اإلماراتيـة،  الصحـف  أبـدت  مـا  بقـدر 
وعىل رأسـها صحيفتـا االتحـاد والبيان، 
مـا  بقـدر  الحريـر،  لطريـق  حاسـها 
متلـك اإلمـارات مخـاوف جّمـة، بسـبب 
دعم الصـني مليناء غـوادر يف باكسـتان، 
والـذي يهـدد املوانـئ اإلماراتيـة بشـكل 
مبـارش، خاصـة أن املصانـع يف شـال 
املينـاء  إىل  بضائعهـا  سـتنقل  الصـني 
دعـا  مـا  مبـارش،  بشـكل  الباكسـتاين 
الصـني السـتئجار املينـاء مـن باكسـتان 
رشعـت  كـا  مقبلـة،  عاًمـا  ألربعـني 
سـلطنة عـان بإنشـاء مينـاء "الدقـم"، 
وهـو الـذي يشـكل أيًضـا خطـرًا إضافيًا 

عـىل موانـئ اإلمـارات.
النفـط  إيصـال  غـوادر  مينـاء  ويتيـح 
والغـاز الـذي تحتاجـه الصـني بطريقة 
أسـهل، كونـه أقـرب جغرافيًـا إليهـا من 
رشق  أقـى  يف  تقـع  التـي  موانئهـا 

الصـني.
بـني  التجـاري  التبـادل  حجـم  ويبلـغ 
البلديـن أكر من 50 مليار دوالر سـنويًا.

وال تختلـف مواقـف دول الخليج األخرى 
عن املوقـف اإلمـارايت، باسـتثناء موقف 
قطـر، التي دخلـت عىل الخط وسـاعدت 

يف متويـل مينـاء غودار.
وزاد مـرشوع طريـق الحريـر الخافات 
القامئـة أصًا بـني دول االتحاد األورويب 
حـول عـدة ملفـات، فاالتحاد يخـاف من 
ميـل ميـزان القـوى االقتصاديـة لصالح 
تعريـض  ملخـاوف  إضافـة  الصـني، 
اسـتقالية وسـيادة أوروبا للخطر، وهذا 
مـا عر عنـه مفوض امليزانيـة يف االتحاد 
األورويب، غنـر أويتنغـر، لكـن إيطاليـا 
التوقعـات األوروبية وتحمسـت  خالفـت 
االسـتثارات  مـع  خاصـًة  للمـرشوع، 

الصينيـة التـي سـتدخل إىل رومـا.
املتحـدة  الواليـات  فلـدى  أمريكيًـا،  أمـا 
مخـاوف كـرى مـن تقويـض همينتهـا 
السياسـية والتجارية، مـا جعلها تخوض 
توجـت  الصـني،  مـع  تجاريـة  حربًـا 
مبواجهـة علنيـة بـني مندوبهـا يف األمم 
املتحـدة واملنـدوب الصينـي يف مجلـس 
إىل  املـايض،  آذار  مـن   16 يف  األمـن، 
يعمـل  التـي  الرائـب  سلسـلة  جانـب 
عليها الرئيـس األمريي، دونالـد ترامب، 

ضـد أنشـطة الصـني التجاريـة.

اقتصاد

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

 يورو   مبيع 647 شراء 643 دوالر أمريكي  مبيع 517 شراء 515

الرز )ك(  400السكر )ك(  250البنزين  225المازوت  180الذهب 18  17315   الذهب 21  20200  

  ليرة تركية  مبيع 96 شراء 95 دوالر أمريكي  مبيع 576 شراء 574

أين سوريا من الخطط لتفعيله؟

طريق الحرير.. خالفات دولية وطموح صيني وقلق أمريكي

طريق دولي في البادية السورية - 2018 )رويترز( 

طريق الحرير )عنب بلدي(

شكل طريق الحرير قبل قرون طويلة شريان حياة للتجارة الصينية، من وإلى دول العالم، وتحاول الصين منذ عام 2013 إحياء هذا الطريق، إليصال 
بضائعها بأسهل وأسرع طريقة ممكنة لجميع قارات العالم، عبر طريقين، بري وبحري.

هـو مجموعـة من الطـرق البحرية والربيـة املرتابطة مـع بعضها كانت تسـلكها السـفن والقوافل بني الصـني وأوروبا 
لتجـارة الحرير والتوابـل والعطور.

ويبلـغ طولـه 12 ألـف كيلو مـرت تقريًبـا، ويبدأ مـن املراكـز التجارية يف شـامل الصني لينقسـم إىل فرعـني: األول هو 
الطريـق الشـاميل عـرب رشق أوروبا والبحر األسـود وصـواًل إىل مدينـة البندقيـة اإليطالية.

أما الجنويب فكان مير عرب سوريا والعراق وتركيا وصواًل إىل مرص والبحر األبيض املتوسط.
ويغذي الطريقان كل من قاريت أوروبا والقارة األفريقية.

طريقان بري وبحري
ينطلـق الطريـق الـربي مـن الصـني مـروًرا بكازاخسـتان وإيـران وتركيا، ثـم إىل روسـيا، وصـواًل إىل أملانيـا وإيطاليا 

. وهولندا
فيـام يبـدأ الطريـق البحـري من الصـني إىل فيتنـام وماليزيـا والهنـد ويكمل طريقـه باتجاه سـريالنكا وكينيـا، ليصل 

اليونـان وإيطاليا. إىل 
وهو ما سيعطي الصني هيمنة عسكرية وسياسية واقتصادية عىل مستوى العامل.

أقامت الصني قاعدة عسكرية لها يف جيبويت، كام أقامت يف بحر الصني العديد من القواعد العسكرية البحرية.
واسـتفادت، بعـد تقدميهـا قروًضـا لعـدد من الـدول، مـن تشـغيل رشكات صينية يف بنـاء البنـى التحتية، مـا أدى إىل 

تحريـك عجلـة االقتصاد.
بدأ العمل بالطريق تاريخًيا منذ العام 200 قبل امليالد، وتوقف منذ سيطرة العثامنيني عىل طرق التجارة.

ما هو طريق الحرير

الهند

المحيط الهندي

الصين

العراقإيران

السعودية

إيطاليا

تركيا

باكستان

أفغانستان

ماليزيا

سوريا
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عنب بلدي - يامن مغربي

اتهامـات  اإلسـام"  "جيـش  وطالـت 
عـن  يحيـد  مـن  كل  مبحاربـة  عـدة 
خطـه، واعتقالهـم يف سـجني "التوبة" 
و"الباطـون"، عـدا عن اتهامـات مل تثبت 
صحتهـا حتـى اآلن باغتياالت اسـتهدفت 
عـدًدا مـن الشـخصيات السياسـية التي 
متلـك حاضنـًة شـعبيًة يف مدينـة دوما 
بريـف دمشـق، ومنهـم الطبيـب عدنان 

. هبة و
عـىل  اإلسـام"  "جيـش  وسـيطر 
مسـاحات واسـعة مـن الغوطـة الرشقية 
يف  نفـوذه  وتركـز   ،2013 عـام  بعـد 
مدينـة دوما، بينا انسـحب مـن املنطقة 
إىل الشـال السـوري يف نيسـان 2018 
مبوجـب اتفـاق مـع روسـيا، جـاء بعـد 
حملـة مكثفـة اسـتهدفت مـدن الغوطة.

تيارات سياسية محاربة
مسـتعار  اسـم  وهـو  السـليم،  عامـر 
"تيـار  إىل  ينتمـي  سـيايس  لناشـط 
النارصيـني"، فضـل عـدم ذكـر اسـمه 
الريـح ألسـباب أمنيـة، بقـي موجوًدا 
يف الغوطـة الرشقيـة حتى عـام 2015، 
قـال لعنـب بلـدي إن "جيـش اإلسـام" 
مل مينـع يف بدايات الثورة الناشـطني أو 
السياسـيني مـن العمـل بشـكل مبـارش، 
ولكـن عندمـا متـت لـه السـيطرة بعـد 

تحريـر الغوطة حـاول الهيمنـة عىل كل 
القطاعـات، بحجـة وقوفه عـىل الجبهات 
املحـاوالت  للغوطـة، و"هـذه  وتحريـره 
كانـت مزعجـة للنـاس بطبيعـة الحال".

ورغـم أن كثريـن مـن الناشـطني عملوا 
يف املجـاالت الخدمية والطبيـة واإلغاثية، 
أيـدي  عـىل  تهمشـت  أدوارهـم  أن  إال 

"جيـش اإلسـام".
رافـع  مـع  السـليم  موقـف  ويتقاطـع 
مسـتعار  اسـم  أيًضـا  وهـو  حسـان، 
لناشـط مـدين عمـل يف املجـال اإلغايث 
واإلعامـي يف دومـا، إذ قـال لعنب بلدي 
إنه مل يكن باسـتطاعة جيش اإلسـام يف 
البدايـة قمـع أي تيارات غر إسـامية أو 
منعهـا مـن الوجـود عـىل األرض، وبقي 
لحظـات  وينتظـر  تحركاتهـا  يراقـب 
ضعفهـا، ويف نفـس الوقـت كان يعمـل 
يف  الشـعبية  حاضنتـه  لكسـب  جاهـًدا 

مدينـة دومـا وضواحيهـا.
وأشـار رافع إىل تأثر البيئـة االجتاعية 
املوجـودة يف املنطقة مبسـاعدة الفصيل 
عـىل فـرض نفسـه، فــ "الغالبيـة مـن 
مـن  وكان  محافظـني  كانـو  سـكانها 
اسـتعطافهم  اإلسـام  لــجيش  السـهل 
بلغـة الديـن وأن يجرهـم إىل صّفـه عـن 
السـلفية"،  الرنانـة  الخطابـات  طريـق 

تعبـره. بحسـب 
"جيـش  لــ  وجهـت  التـي  االتهامـات 
بعمـل  فقـط  تتعلـق  مل  اإلسـام" 

الناشـطني، بل حتـى بفصائل عسـكرية 
أو تيارات سياسـية كانت مشـابهة للخط 
الـذي انتهجه، إذ أضاف الناشـط، "عاىن 
الجميـع من الفصيـل ومارسـاته، فإىل 
جانـب االعتقـاالت املتكررة لناشـطني أو 
مخالـف  تيـار  أو  فصيـل  وكل  غرهـم، 
خلفيتـه  كانـت  مهـا  أليديولوجيتـه، 
السياسـية، سـواء كان قوميًا أو شـيوعيًا 
واعتـره  محاربتـه  متـت  نارصيًـا  أو 
جيـش اإلسـام ضـده ال معـه، وحـاول 

جمـع الـكل تحـت لوائـه".

لماذا لم تتحرك هذه التيارات؟
"مل يكـن هنـاك أي مجـال للمقاومـة"، 
"الفصيـل  فــ  السـليم،  عامـر  أجـاب 
كان ميتلـك العـدة والعتـاد، بينـا بقيـة 
الفصائـل كانـت أقـل قـوة. كنـا منلـك 
حاضنـة شـعبية ولدينـا قـوة عسـكرية 
أقـرب للرشطـة لحايـة  صغـرة، هـي 
املنشـآت فقـط، لـذا مل يكن لدينـا القدرة 

املقاومـة". الفعليـة عـىل 
"كان مـن السـهل عـىل جيـش اإلسـام 
اعتقـال النـاس، لذا فضل كثـرون العمل 
ضمـن الشـق الخدمـي، كدائـرة النفوس 
الشـوارع  وتنظيـف  البلديـات  وتفعيـل 
وحتـى فتح القبـور وتأمني آليـات للعمل 

الزراعي...". القطـاع  وتفعيـل 
السياسـية  التيـارات  انتـاءات  وعـن 
أوضـح  الفصيـل،  لتوجـه  املعارضـة 

السـليم، "كان هنـاك نارصيـون وإخوان 
مسـلمون وقلـة قليلـة مـن الشـيوعيني، 
وهـؤالء تحديًدا كانوا يخفـون انتاءاتهم 

الحـال". بطبيعـة 
"فـرة  وصـف  حسـان  رافـع  ويطلـق 
عـام  مـن  مرحلـة  عـىل  التصفيـات" 
فريـق  اختطـاف  خالهـا  تـم   ،2013
مكتـب توثيق االنتهـاكات "VDC"، ومن 
حملـة  اإلسـام"  "جيـش  شـن  بعدهـا 
الفسـاد"  رجـس  مـن  البـاد  "تطهـر 
اإلسـامية،  غـر  الفصائـل  بقيـة  عـىل 
وتـم اعتقـال وتصفيـة كل معارضيه يف 
مدينـة دومـا، حيـث كان "جيـش األمة" 
يسـاوي "جيـش اإلسـام" عـدًدا لكن ال 
يسـاويه بالتنظيـم، فتـم اعتقـال قائـده 
"أبـو صبحـي طـه" و"أبو عـي خبية" 

وُحـل الفصيـل بعدهـا.
منـذ تلـك اللحظة بـدأ "جيش اإلسـام" 
فرض سـيطرته عـىل جميـع القطاعات، 
وضيـق  والخدميـة،  املدنيـة  فيهـا  مبـا 
الفصيـل السـبل عـىل نـزار الصـادي، 
رئيـس بلديـة دومـا، فاقتـرت مهامـه 
محـدودة  سـلطة  ضمـن  البلديـة  عـىل 
وتحـت مراقبـة مـن الجهـاز األمنـي لـ 
"جيش اإلسـام"، بحسـب رافع حسـان.

هل كانت هذه التيارات تملك حاضنة 
شعبية فعاًل؟

توجـد ماحظـات عـىل عمـل التيـارات 

السياسـية يف الغوطة تقـول إنها مل تكن 
مؤثرة أساًسـا حتـى ما قبل عـام 2011، 
لكـن عامـر السـليم رد بـأن "النارصيني 
منتـرشون يف مدينـة دومـا وهـذا ليس 
جديـًدا. يف املقاهـي الشـعبية كان مـن 
السـهل متييـز البعثيني مـن النارصيني، 
تعلـق  ممـن  السـابق  الجيـل  وتحديـًدا 
وأورثوهـا  النـارصي،  التيـار  بأفـكار 
التشـويه  عـن  النظـر  بغـض  ألوالدهـم 
الـذي الحقهم عـىل مـدى سـنوات، وأنا 

منهـم، والكثـرون مثـي".
الغوطـة  يف  االغتيـاالت  طالـت  وقـد 
عـدًدا مـن الشـخصيات النارصيـة، ومن 
وهـو  وهبـة،  عدنـان  الطبيـب  أبرزهـا 
الشـعبية  الشـخصيات أصحـاب  إحـدى 
الكبـرة يف الغوطـة، ومل يُعـرف القتلـة 
حتـى اليوم، ويف هـذا الصدد قـال عامر 
إن  البدايـة  قالـت يف  "النـاس  السـليم، 
القاتـل هـو النظـام، ومـع مـرور األيام 
بـدأت النـاس تغـر رأيهـا، دون أن تتهم 

فصيـًا أو شـخًصا بعينـه".
كـا تعـرض العديـد مـن العاملـني يف 
ملضايقـات  واإلغـايث  الطبـي  القطـاع 

بالـرب. التعـدي  حـد  إىل  وصلـت 

"جيش اإلسالم" يرد على االتهامات
الناطـق  مـع  بلـدي  عنـب  تواصلـت 
الرسـمي باسـم "جيش اإلسـام"، حمزة 
برقـدار، لسـؤاله عـن االتهامـات التـي 

عرض عسكري لجيش االسالم في الغوطة الشرقية - 2016 )الموقع الرسمي لجيش االسالم(

ما عالقة ذلك 
بطموحات الروس 

في الساحل

أطفال سوريون 
في منتجعات 

روسيا

عنب بلدي - حباء شحادة

طـاب مـن مدرسـة أبنـاء الشـهداء يف 
طرطـوس وصلـوا إىل روسـيا لتمضيـة 
عطلـة عيـد النـر الـرويس يف مركـز 
االسـتجام الدويل لألطفـال “أرتيك” مع 
أبناء العسـكريني الـروس الذين قتلوا يف 
سـوريا، بحسـب مـا أعلن رئيـس منظمة 
“أخـوة  الروسـية  القدامـى  املحاربـني 
القتـال”، دميري سـابلني، يـوم األحد 5 

أيار. مـن 
وكانـت وكالة “ريانوفوسـتي” الروسـية 
ذكـرت أن األطفـال، الذيـن اختـروا عىل 
أسـاس تفوقهـم باللغـة الروسـية، قاموا 
بجولـة يف املتحـف بقاعـدة حميميم قبل 

. سفرهم
الـروس  قدمهـا  التـي  "املنحـة"  تلـك 
إذ  السـوريني مل تكـن األوىل،  لألطفـال 
وقعـت الحكومـة الروسـية مـع حكومة 
النظـام السـوري، يف 13 مـن متـوز من 
العـام املـايض، اتفاقًـا لتدريـس األطفال 
التعليميـة  املؤسسـات  يف  السـوريني 
التابعـة لـوزارة الدفـاع الروسـية وعـىل 

نفقتهـا بالكامـل.

اعتـاد السـوريون عـىل الـدور الـرويس 
دعمهـا  مـن  بدئـه،  منـذ  الـراع  يف 
السـيايس والدبلومـايس للنظـام حتـى 
الـذي   ،2015 عـام  العسـكري  تدخلهـا 
مـن  واسـعة  لرشيحـة  بالنسـبة  مثـل 
األطفـال السـوريني طعًا آخـر من املوت 

والفجيعـة.
بأشـكاله  الـرويس  التدخـل  شـارك 
املختلفـة يف إنهـاء حيـاة مـا يزيـد عىل 
الـراع،  بـدء  منـذ  طفـل  ألـف   28.5
السـورية  الشـبكة  إحصائيـات  بحسـب 
لحقـوق اإلنسـان، وترشيـد 2.6 مليـون 
طفل داخـل سـوريا، و2.5 مليـون طفل 
منظمـة  إحصائيـات  بحسـب  خارجهـا، 

)يونيسـف(. للطفولـة  املتحـدة  األمـم 
لكن تدخلهـا الجديد يف تدريـب األطفال 
وتشكيل مسـتقبلهم مل يعتده السوريون، 

ومل يألفوا أنبـاءه وال دالالته.

أهداف معلنة وأخرى مبطنة
الـرويس،  الدفـاع  وزيـر  نائـب  زار 
دميـري بولغاكـوف، بداية شـهر أيلول 
من العـام املايض “معهد قوات السـكك 
العسـكرية”  واالتصـاالت  الحديديـة 

التابـع لألكادمييـة العسـكرية لإلمـداد 
أوىل  فيهـا  تـدرس  والتـي  والنقـل، 
دفعـات األطفـال السـوريني املؤلفة من 
مثانيـة طـاب، والتـي مـن املزمـع أن 

تلحقهـا دفعـات متجـددة كل عـام. 
ورصح أن الهـدف من تدريـب األطفال، 
الحـرب  يتامـى  مـن  اختـروا  الذيـن 
يف  الشـهداء”  أبنـاء  “مدرسـة  ومـن 
ليصبحـوا  تأهيلهـم  هـو  طرطـوس، 
ضباطًـا حقيقيـني يف الجيش السـوري 

. ملسـتقبي ا
قـال  حسـبا  رمـزي”،  هـو  “الهـدف 
بالشـأن  الخبـر  السـوري  الصحفـي 
اليوسـف،  نـر  الدكتـور  الـرويس، 
لعنـب بلـدي، “مثلـا يفعـل الضبـاط 
والعسـاكر الروس الذيـن يوزعون األكل 
الخدمـات  بعـض  ويقدمـون  والـرشب 
ويصورونهـا  واإلغاثيـة  الطبيـة 
املـأل لـي يظهـروا  وينرشونهـا عـىل 
وكأنهـم يحبـون السـوريني ويحاولون 

مصابهـم”.  مـن  التخفيـف 
معينـة  منطقـة  مـن  األطفـال  اختيـار 
وبأعـداد محـدودة يبـني أنـه محاولـة 
للتقـرب من سـكان املنطقـة، التي ينوي 

49 عاًمـا،  الـروس اإلقامـة فيهـا ملـدة 
حسـبا قـال اليوسـف، إذ وقعت رشكة 
الحكومـة  مـع  عقـًدا  خاصـة  روسـية 
طرطـوس  مرفـأ  السـتئجار  السـورية 
لتلـك املـدة يف 25 من نيسـان املايض، 
وأضاف اليوسـف، “هذا نفـاق ورياء”.

اليوم  ومنعكسات  األمس  عالقات 
بـني  الدبلوماسـية  العاقـات  تعـود 
السـوفيتي إىل عـام  سـوريا واالتحـاد 
1944 وكان االتحـاد هـو أول املعرفني 

 .1946 عـام  سـوريا  باسـتقال 
ومنـت تلـك العاقـة بعد اسـتام حافظ 
األسـد ملنصـب الرئاسـة يف سـوريا، إذ 
يف  البحريـة  القاعـدة  االتحـاد  افتتـح 
الروسـية  القاعـدة  )وهـي  طرطـوس 
الوحيـدة عـىل البحر األبيض املتوسـط( 

إثـر اتفـاق عـام 1971.
السـوريني  الضبـاط  مـن  اآلالف  درس 
مختلـف  مـن  الجامعيـني  والطـاب 
االختصاصـات يف روسـيا خـال فـرة 
حتـى   1971 عـام  مـن  األسـد  حكـم 
عـام 2000. حاولـت خالها السـلطات 
الروسـية تلميـع صورة بادهـا وإظهار 

تيارات سياسية دفنها 

"جيش اإلسالم" 
في غوطة دمشق

لطالما أثار فصيل "جيش اإلسالم" الجدل في 
أوساط أهالي الغوطة الشرقية لدمشق والناشطين 
والصحفيين، سواء كانوا ذوي خلفيات سياسية أو 

أيديولوجية، قريبة من خطه السياسي والديني أو 
بعيدة عنه، وذلك منذ سيطرته على الغوطة الشرقية 

حتى انسحابه منها وتهجير أهلها.
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يوجههـا الناشـطون للفصيـل وقيامه 
بحـق  "ديكتاتوريـة"  مبارسـات 
ناشـطني وصحفيـني وسياسـيني، يف 

الرشقيـة. الغوطـة 
"الثـورة  إن  برقـدار،  حمـزة  وقـال 
السـورية ثـورة شـعبية انطلقـت يف 
مطلـع 2011، مطالبهـا كانت واضحة 
النهـار،  رابعـة  الشـمس يف  وضـوح 
الحريـة والعدالـة والكرامـة وإسـقاط 
مـن  وأركانـه،  رمـوزه  بـكل  النظـام 
هـذه املبـادئ واألهـداف انبثـق جيش 
اإلسـام كا بقيـة الفصائـل الثورية".

"مل يكـن هـّم جيـش اإلسـام مجابهة 
أو مكافحـة التيـارات واألحـزاب وغر 
ذلـك، ألننـا جـزء مـن ذلـك الشـعب 
الـذي خـرج بهذه الثـورة بـكل أطيافه 
وألوانـه وأشـكاله"، أضـاف برقـدار، 
راميًـا الكـرة إىل هدف الفصيـل املعلن 
بـ "الدفـاع عن أهلنا وشـعبنا ضد من 
اسـتباح دماءهم وأموالهـم وأعراضهم، 
نظام األسـد الظامل املسـتبد وحلفائه".

ونفى الناطق باسـم "جيش اإلسـام" 
هـذه االتهامـات بقوله،"ما يشـاع عن 
التيـارات  مـع  بديكتاتوريـة  تعاملنـا 

األخـرى ال أسـاس لـه مـن الصحة".
وأضاف برقـدار أن "جيش اإلسـام" 
التيـارات  لبعـض  الحريـة  أعطـى 
ينـايف  ال  "مبـا  نشـاطاتها  ملارسـة 
والثوريـة ومبادئهـا"، معترًا  األخاق 

لهـم  يكـن  مل  األحـزاب  "بعـض  أن 
وجـود أصـًا يف الغوطـة وبعضهـم 
كانـت نشـاطاتها محصـورة مبطبعـة 
للنـرش مثـل حـزب  وعـدة أشـخاص 

التحريـر".
والعمـل  الناشـطني  يخـص  وفيـا 
املـدين، أكـد برقـدار أن "بـاب العمل 
للناشـطني ومنظـات املجتمـع املدين 

وغـره كان مفتوًحـا عـىل مراعيه"، 
الضوابـط  ضمـن  "طبًعـا  مردفًـا 
الثورية التـي تحددها قيمنـا وتقاليدنا 
مررنـا  الـذي  الواقـع  يناسـب  ومـا 
القصـف  ظـل  يف  الغوطـة  يف  بـه 
والحصـار وسياسـة التجويـع والظلم 
التـي مارسـها األسـد وحلفـاؤه عـىل 

الغوطـة". أهـل 

يف  النـارصي  التيـار  نشـأ 
الحـايل،  بشـكله  سـوريا، 
مـرص  عـن  االنفصـال  عقـب 
1961، وانتهـاء عهـد  يف عـام 
املتحـدة. العربيـة  الجمهوريـة 

رغم أن أفـكار القوميـة العربية 
والدعـوة إلنشـاء دولـة عربيـة 
إىل  املحيـط  مـن  موحـدة 
الخليـج كان موجـوًدا ومنترشًا 
مـا  السـوريني  أوسـاط  بـني 
قبـل وصـول عبـد النـارص إىل 
إال أن  سـدة الحكـم يف مـرص، 
االسـم بـات أكـرث وضوًحـا بعد 

االنفصـال.

بأفـكار  النارصيـون  ويؤمـن 
الرئيـس املـرصي الراحـل جامل 
يخـص  فيـام  النـارص،  عبـد 
القوميـة العربيـة والسياسـات 

االقتصاديـة.
وأسسـوا عدة أحزاب، منها حزب 
االتحاد االشـرتايك )تأسـس عام 
1964( وتعرضـوا لالضطهاد بعد 

انقالب البعث عـام 1963.
مـن  الكثـري  يوجـد  كـام 
املنضمـني  غـري  النارصيـني 
ألحـزاب نارصيـة بشـكل علني 
نتيجة غيـاب الحياة السياسـية 

سـوريا. يف 

منصور العمري

عرضت القناة الفرنسية الثانية يف 9 من 
نيسان 2019، بربنامجها “تحقيق أعمق” 

تحقيًقا صحفًيا بجزأين تحت عنوان: 
“مجرمو الحرب: البحث الكبري“. يتحدث 

الجزء األول عن مجرمي الحرب السوريني 
املتوارين يف أوروبا، بعنوان “جاري: هذا 

الجالّد".
أما الجزء الثاين فيتحدث عن بحث 

األهايل املستمر منذ 80 عاًما عن 
جثث أحبائهم ضحايا نظام الديكتاتور 

اإلسباين، فرانكو، تحت عنوان: “منسّيو 
إسبانيا”. يبدو اختيار الجزء الثاين يف 

التحقيق ذاته إشارة إىل جهود العائالت 
السورية يف البحث عن جثث أحبائهم 

ضحايا رجال األسد.
ظهر يف التحقيق العميد خالد الحلبي 

الفار من العدالة الفرنسية واملتواري يف 
أوروبا، متهاًم ضحاياه بأنهم كاذبون، 

وعمالء، ويتقاضون املال التهامه زوًرا. 
وصف الحلبي ضحاياه بالتافهني، وطلب 

من الصحفي توما ليلو الذي أنجز هذا 
التحقيق عدم الحديث إليهم وأن ما 

سيعرضه مجرد تلفيق. يضيف الحلبي 
أن الفيديو الذي صورته هيومن رايتس 

ووتش ملكتبه وأدوات التعذيب فربكة 
إعالمية.

كان خالد الحلبي رئيس فرع أمن الدولة 
يف الرقة حتى عام 2013. يُعتقد أن 
النمسا تحميه، حيث أظهر التحقيق 

رسالة دعم طلب لجوء الحلبي يف 
النمسا من املخابرات النمساوية إىل 

إدارة الهجرة النمساوية. حصل الحلبي 
عىل اللجوء بعد ستة أشهر يف النمسا. 

رفضت وزارة الداخلية الحديث عن الحلبي 
مع الصحفي توما، كام رفضت مسؤولة 

منساوية إجابته إن كانت املخابرات 
دعمت طلب لجوء الحلبي. ذكر التحقيق 

أيًضا أن فرنسا رفضت طلب لجوء الحلبي 
يف كانون األول 2017، أي بعد ثالث 

سنوات ونصف من تقدميه الطلب. لكنه 
غادر إىل النمسا يف حزيران 2015.

يظهر التحقيق بريًدا مرساًل من الحلبي 
يف 13 من آذار 2019، إىل الصحفي 

الفرني توما الذي عمل عىل التحقيق، 
يقول فيه:

شكًرا سيد توماس عىل الرسالة، وشكًرا 
لألستاذ املحرتم نجايت طيارة وأترشف 

بكم جميًعا. ال مانع لدي أبًدا من اإلجابة 
عن كل ما طرحتموه من األسئلة. إن شاء 

الله يف الشهر القادم نيسان تسمح يل 
الظروف وأترشف بلقائكم إذا مل يحدث 

أي طارئ، وإذا سمح وقتكم بذلك. اكرر 
شكري لكم مع فائق االحرتام والتقدير.

وصل التحقيق إىل شبكة من األشخاص 
يف فرنسا قدموا الدعم والحامية للحلبي 
لدى وصوله إىل باريس. خطار أبو دياب 
كان أحدهم، حيث قال إنه مل يكن يعرف 

إن كان الحلبي مجرًما بل اعتقد أنه 
الجئ عادي. قدم خطار السكن وشهادة 

حساب مرصيف للحلبي. ختم أبو دياب 

حديثه بأنه ليس نادًما عىل ما فعله.
كام كشف التحقيق عن املتهم الثالث 

الذي اعتقل مع أنور رسالن وإياد العمر 
يف شباط من هذا العام، بتهم ارتكاب 

جرائم حرب وجرائم ضد اإلنسانية، وهو 
عبد الحميد شعبان، عمره 30 سنة. 

ُقبض عليه يف بلدة أنيري شامل باريس، 
التهامه بارتكاب جرائم حرب وجرائم 

ضد اإلنسانية بني عامي 2011 و2013، 
ومن بينها التعذيب تحت يد العقيد أنور 

رسالن، رئيس أحد أفرع املوت املخابراتية 
السورية.

قال املحامي بيل وايي، مدير لجنة 
العدالة واملساءلة الدولية، للصحفي توما، 

إنه قّدم أسامء 581 مشتبًها بهم أغلبهم 
يف أوروبا، للمحاكم األوروبية.

يرشف وايي عىل مخزن لنحو 800 ألف 
وثيقة للنظام السوري مهربة من سوريا، 

وتعترب ثروة من األدلة عىل جرائم هذا 
النظام. أضاف بيل أن هناك نحو ألف 

مشتبه به يف أوروبا متورطني بجرائم 
حرب وجرائم ضد اإلنسانية، حسب 

منظامت مدنية سورية.
نديم حوري، مدير برنامج اإلرهاب 

ومكافحة اإلرهاب يف هيومن رايتس 
ووتش، تحدث عن عمله يف تقرير: “لو 

تكلم املوىت: الوفيات الجامعية والتعذيب 
يف املعتقالت السورية”، وزيارته البحثية 
ألحد مقرات املخابرات السورية يف الرقة 

عام 2013. يرى نديم حوري أنه يجب 
محاسبة بشار األسد وإدارته يف محكمة 

دولية.
كام ظهر يف التحقيق مهندس الكمبيوتر 

معاذ، إحدى ضحايا خالد الحلبي. قال 
معاذ إنه عاش جحياًم يف السجن التابع 

للحلبي، بعد أن اعتقله بسبب خروجه يف 
مظاهرة.

وصف معاذ حديث املجرم خالد الحلبي 
معه يف أثناء وجوده يف مكتبه بعد 

اعتقاله:
الحلبي: “يا والد الكلب يا والد 

الرشموطة.. إذا مل تعرتف سنجلب 
زوجتك وأختك وبنتك”

ثم قال الحلبي ألحد الجالدين: “انزل 
الطميشة عن عينه لريى ما الذي خلفه”، 

لريى معاذ بساط الريح.
بعد ذلك أرسل الحلبي معاذ إىل التعذيب.

معاذ: “أنزلوين إىل األسفل وبدؤوا 
بريب".

تعرّف معاذ إىل مكتب الحلبي يف فيديو 
صورته “هيومن رايتس ووتش” يف أثناء 

زيارتها امليدانية البحثية للرقة.
سيستمع مكتب جرائم ضد اإلنسانية إىل 
سبع من ضحايا الحلبي األسبوع املقبل، 
بينام يستمر بيل وايي بتحضري األدلة: 

أدلة جرائم الحلبي ال تسقط بالتقادم.
يف الجزء الثاين املعنَون: “منسيو 

إسبانيا”، يتحدث الربنامج عن األهايل 
الذين ال يزالون يبحثون عن جثث أحبائهم 

بعد 80 سنة من مقتلهم عىل يد نظام 
فرانكو املجرم يف إسبانيا.

يظهر التحقيق إحدى املقابر الجامعية 
لضحايا نظام فرانكو، والتي يتم البحث 

فيها حالًيا. مل يتبقَّ من الجثث سوى 
عظام متداخلة لنحو 150 ضحية، 

مرتاكمة عىل عمق سبعة أمتار تحت 
األرض.

يتحدث التحقيق أيًضا عن سعي عائالت 
ضحايا نظام فرانكو إليجاد جثث 

أحبائهم، وانتظارهم الحصول عىل 
الحمض النووي املستخرج من تلك 

العظام للتعرف إليهم.

وثائقي فرنسي يكشف 
خفايا العميد المتواري 

خالد الحلبي وآخرين

من هم الناصريون؟

إيجابيـات  مـن  تسـتطيع  مـا  كل 
خالهـا.

بعثتـه  أيـام  اليوسـف،  واسـرجع 
عـام 1975 قائـًا، “بهـرت باملعاملـة 
الحسـنة ومبـا قـدم يل. إذ تـم تأمني 
مـكان مجاين يل فيا يسـمى بـ)بيت 
االسـتجام( الشـتوي، خـال العطلة 
الدراسـية االنتصافيـة، ثـم قدمـوا يل 
منتجعـات  أحـد  يف  مجانيًـا  مكانًـا 
األكل  مـع  يوًمـا   21 ملـدة  سـوتي 
أين  لدرجـة  والسـباحة...  والـرشب 

إمراطـور”. وكأين  شـعرت 
مـع  التعامـل  طريقـة  أن  وأضـاف 
فهـي  متشـابهة  هنـا  األطفـال 
تهـدف لكسـب ودهـم، واسـتغالهم 
كذلـك يف تكريـس اعـراف النظـام 
كجـزء  القـرم  بجمهوريـة  السـوري 
ال يتجـزأ مـن االتحـاد الـرويس، من 
خـال عملهـا عـىل جلـب مجموعـة 
مـن األطفال السـوريني املصابني إىل 

لعاجهـم. الجزيـرة  شـبه 

ماذا عن األطفال؟
طرطـوس  قتـىل  أبنـاء  اسـتغال 

سـتكون  عسـكريًا  وتدريبهـم 
شـخصياتهم  عـىل  عواقـب  لـه 
وانتائهـم املسـتقبي، حسـبا قالت 
االختصاصيـة النفسـية كوثر سـعيد 

بلـدي. لعنـب 
العسـكرية  الربيـة  أن  وأوضحـت 
تقمـع  فهـي  الطاعـة،  عـىل  تقـوم 
ولذلـك  العقـل،  وتلغـي  الحريـة 
األطفـال مـن فهـم معنـى  سـتحرم 
الطبيعي  الحرية وسـتعيق تطورهـم 
القسـوة  عـامل  يف  إياهـم  مقحمـة 

والشـدة.
ويولّـد فقـد أحـد األبويـن أو كليها، 
الحقـد  خاصـة،  الحـرب  حالـة  يف 
لـدى الطفـل، الحقـد الذي سـتنميه 
عـىل  القامئـة  العسـكرية  الربيـة 
القـوة، حسـبا قالـت االختصاصيـة 

لنفسـية. ا
ويتعلـق انتـاء الطفل، الـذي يتعلم 
مبادئ القـوة وكره اآلخريـن، بالقوة 
اآلخريـن  لقمـع  وسـيعمد  الكـرى، 
هـو،  بهـا  قُمـع  التـي  بالطريقـة 
بحسـب االختصاصيـة التـي أضافت 

سـنخرهم”. فإننـا  “لذلـك 

والمستقبلي الحاضر  الحصاد 
اسـتثارها  نتـاج  روسـيا  حصـدت 
الجامعيـني  الطـاب  يف  القديـم 
السـوريني، حسـبا أشـار اليوسـف، 
“إننـا نراهم يقفـون إىل جانب النظام 
التامـة  معرفتهـم  مـع  ويدعمونـه، 
أنـه ال ميـت بصلـة ال لاشـراكية وال 
للشـيوعية، بـل هـو األكـر همجيـة 

التاريـخ”. يف  ووحشـية 
وتابـع موضًحـا، “يقفـون إىل جانبه 
باملعارضـة،  التظاهـر  ويحاولـون 
ويشـكلون منصـات خلبيـة، كمنصـة 
موسـكو، ومـا إىل ذلـك مـن املنصات 
إطـار هيئـة  املنضويـة يف  الداخليـة 
يحققـوا  لـي  ذلـك  وكل  التنسـيق، 

فقـط”. روسـيا  مصلحـة 
دورهـم  فـإن  لألطفـال  وبالنسـبة 
الجيـش  يف  املرتقـب  املسـتقبي 
السـوري، ليس من املكرمـات الريئة، 
وإمنـا  اليوسـف،  تعبـر  حـد  عـىل 
سـيصب يف خدمـة مصالـح وخطط 
السـاعية  األمـد،  طويلـة  روسـيا 
لتكريـس وجودهـا يف سـوريا لفرة 

. يلـة طو
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د. كريم مأمون

أكـر  مـن  التبـغ  تدخـني  عـادة  تعـد 
العـادات السـيئة املنترشة بـني الناس يف 
جميـع أنحـاء العـامل، إذ يوجـد حـوايل 
1.1 مليـار شـخص مدخـن )أكـر مـن 
رغـم  العـامل،  يف  باألسـبوع(  سـيجارة 
الصحيـة  وأرضاره  التدخـني  أخطـار 
التـي أصبـح معظمهـا معروفًـا للقايص 

والـداين.
ومـع اسـتمرار انخفاض نسـب التدخني 
مسـتمر  أنـه  إال  املتقدمـة،  الـدول  يف 
باالرتفـاع يف الدول الناميـة، ففي العامل 
 28% املدخنـني  نسـبة  تبلـغ  العـريب 
تقريبًا مـن مجموع السـكان البالغ 380 
مليـون نسـمة حاليًـا، ما يعنـي أن هناك 

نحـو 100 مليـون مدخـن عريب.
وأكـدت أحـدث أرقـام منظمـة الصحـة 
بـني  املدخنـني  عـدد  ارتفـاع  العامليـة 
العمريـة  الفئـة  يف  العـرب  األطفـال 
بـني 13 و15 سـنة، حيـث بلغت نسـبة 
املدخنـني بـني األطفـال يف هـذه املرحلة 
العـامل  أن  والغريـب   ،22% العمريـة 
العـريب ينفـق عـىل التدخـني وتبعاتـه 
أكـر مـا ينفـق عـىل األبحـاث العلمية 

الصحـة. وعـىل 
ويـأيت األردن يف مقدمة الـدول العربية 
مـن حيـث اسـتهاك السـجائر )املرتبـة 
الثامنـة عامليًـا(، وتليه سـوريا )العارشة 

. ) مليًا عا
وكانـت دراسـة أجراهـا املركز السـوري 
تفـي  كشـفت  قـد  التدخـني  ألبحـاث 
عادة التدخني بنسـبة %60 بـني الرجال 
تدخـني  وزيـادة  النسـاء  بـني  و23% 
الرنجيلـة لتبلغ نسـبة %20 بـني الرجال 
الرغـم مـن  النسـاء، وعـىل  و%6 بـني 
هـو  الرنجيلـة  تدخـني  بـأن  االفـراض 
جـزء ال يتجـزأ مـن الثقافة السـورية، إال 
أن هـذه الظاهـرة مل تنتـرش إال مؤخـرًا. 
وقد أكـد تقريـر ملنظمة الصحـة العاملية 
أنـه تحـدث حالـة وفـاة كل سـت ثـواٍن 
حـول العـامل نتيجـة أمـراض ناجمة عن 
التدخـني، إذ إنـه يتسـبب بأمـراض عدة، 
والدماغيـة،  القلبيـة  الجلطـة  سـيا  ال 
فضـا  املزمـن،  الرئـوي  االنسـداد  وداء 
عن رسطانـات متعـددة أبرزهـا رسطان 

. لرئة ا

ما المقصود بالتدخين؟
 Smoking عندمـا تقـال كلمـة التدخـني
فاملقصـود هـو تدخـني التبـغ، ويصنـع 
التبـغ مـن أوراق نبـات التبـغ )الطباق( 

وهو نبات سـنوي يعيش موسـًا واحًدا، 
واسـمه العلمي "نيكوتينيـا تباكم"، ومن 
هنـا أتـت تسـمية "نيكوتني"، وقـد أخذ 
هـذا االسـم مـن اسـم "جـون نيكـوت" 
سـفر فرنسـا يف الرتغال عـام 1559، 
والـذي دافع عـن التبـغ وكان يؤكد أن له 
فوائـد طبيـة مثـل إعـادة الوعـي وعاج 

الكثـر مـن األمراض.
التبـغ بعـد تجفيفهـا  أوراق  وتسـتخدم 
كمسـحوق  أو  األسـنان،  بـني  للمضـغ 
كلفائـف  للتدخـني  أو  لاستنشـاق، 
أو  العاديـة،  السـجائر  أو  "السـيجار"، 
الرنجيلـة  أو  "البايـب"،  الغليـون  يف 

"الشيشـة".
ويعـود تاريـخ زراعـة التبـغ إىل القارة 
السـكان  اسـتخدمها  حيـث  األمريكيـة، 
األصليـون للتطيب برائحـة دخانها، وكان 
يف  التبـغ  يسـتخدمون  الحمـر  الهنـود 
طقوسـهم الدينية وحفاتهـم ويعترون 
دخانـه مسـكًنا لألوجاع، وبعد اكتشـاف 
القـارة األمريكيـة أحـر البحـارة التبغ 
معهم عنـد العـودة إىل أوروبـا، وانترش 
اسـتخدام التبغ بسـبب املعتقد األورويب 
بعـض  مـن  الشـفاء  عـىل  قـادر  بأنـه 

األمراض.
إىل  التبـغ  نبـات  أدخـل  مـن  أول  وكان 
أوروبـا هم اإلسـبان يف القـرن الخامس 
أوروبـا  أنحـاء  يف  انتـرش  ثـم  عـرش، 
ووصـل  عـرش،  السـادس  القـرن  يف 
إىل الـرشق األوسـط يف أواخـر القـرن 
السـادس عـرش وبدايـات القرن السـابع 
عـرش عـر السـلطنة العثانيـة )تركيا(، 
ثـم وصـل إىل املغـرب العريب بواسـطة 
بقيـة  إىل  انتـرش  ثـم  التجـار،  بعـض 

العربيـة. الـدول 
صّمـم  عـرش  التاسـع  القـرن  ويف 
صانعـني  للتبـغ  ورق  أول  الفرنسـيون 
أول سـيجارة بالشـكل املعـروف، ومـع 
اخـراع السـجائر بدأ انتشـار التبغ حيث 
بـدأت الرشكات تـرّوج للسـجائر وتبيعها 

للعامـة.

أهم المواد التي تحتويها أوراق التبغ 
اليابسة:

1ـ النيكوتـني: وهـي مـادة سـامة جـًدا 
تنتج عـن احـراق التبغ، ويكفـي تنقيط 
ثـاث نقاط مـن النيكوتـني الرف عىل 

لسـان شـخص لقتله.
2ـ األناباسـني وامليوزيـن والنيكوترين: 
تقـل  ال  ثانويـة  قلويـات  أشـباه  وهـي 

سـمية عـن النيكوتـني.
10 ـ25%  املعدنيـة: تشـكل  املـواد  3ـ 

األوراق وهـي تتحـول إىل  مـن تركيـب 
باالحـراق. رمـاد 

4ـ املـواد البكتنيـة: تشـكل 4ـ%6 مـن 
تركيـب األوراق، ويتولـد منهـا الكحـول 
يف أثنـاء االحراق، وإليها تعزى النشـوة 

التـي تنسـب للتدخني.
5ـ أول أوكسـيد الفحـم: وهـو غاز سـام 
جـًدا يـؤدي إىل املـوت املحتـم إذا زادت 
نسـبته، وذلـك ألنـه يطـرد األوكسـجني 

للتنفس. الـازم 
عـىل  يؤثـر  غـاز  وهـو  األمونيـاك:  6ـ 
عينـي  احمـرار  يعـزى  وإليـه  العينـني 

املدخـن.
7ـ سـيان هيدريـك: وهـو غـاز شـديد 
السـمية، ويـؤدي هـذا الغـاز إىل العقـم 
عند الرجـال، لتعطيلـه إنتـاج الحيوانات 
املنويـة، وعنـد النسـاء لتعطيلـه عمليـة 

التبويـض.
8ـ مـواد مرطنـة تنتـج عـن احـراق 
أوراق التبـغ، ويف مقدمـة هـذه املـواد: 
القطـران ـ الفورم الدهيـد ـ االكرولني ـ 

األمونياك. أمـاح 

ما تأثيرات التدخين على الصحة؟
قـد ال تكـون تأثرات التدخـني فورية، إال 
أن املضاعفات واألرضار ميكن أن تسـتمر 

لسـنوات، وأهم هـذه التأثرات:
املركـزي:  العصبـي  بالجهـاز  رضر   1-
الدمـاغ  إىل  النيكوتـني  يصـل  حيـث 
خـال ثـوان معـدودة ويعطـي شـعوًرا 
بالنشـاط، كـا أن الكحـول الناجـم عن 
احـراق املـواد البكتنيـة يعطي شـعوًرا 
يسـتمر  الشـعور  هـذا  لكـن  بالنشـوة، 
لبعض الوقـت ثم يتـاىش، فيزيد التعب 
ويحدث شـعور بالقلق والنـزق والغضب 
والعصبيـة واضطراب النـوم، وهذا يزيد 
الرغبـة بتناول املزيـد مـن النيكوتني، ما 

يجعـل اإلقـاع عـن التدخـني صعبًا.
مـع  التنفـي:  بالجهـاز  أذيـة   2-
مـرور الوقـت يـؤدي استنشـاق دخـان 
بطانـة  التهـاب  إىل  التبـغ  احـراق 
القصبـات والقصيبات التنفسـية وتدمر 
عنـه  ينتـج  مـا  الرئويـة،  الحويصـات 
عـدة أمـراض رئويـة مثـل انتفـاخ الرئة 
ومـرض  املزمـن  القصبـات  والتهـاب 
 COPD املزمـن  الرئـوي  االنسـداد 

الرئـة. ورسطـان 
-3 أذيـة القلـب واألوعية الدمويـة: يزيد 
نبضـات القلـب مبقـدار -10 25 نبضـة 
يف الدقيقـة، ويؤدي إىل تصلـب األوعية 
وتضيقها )تشـكل العصيـدة الرشيانية(، 
القلبيـة  السـكتات  مـن  يزيـد  وهـذا 

التوتـر  الرتفـاع  ويـؤدي  والدماغيـة، 
الرشيـاين، ويزيـد مـن خطـر اإلصابـة 
املحيطيـة،  الدمويـة  األوعيـة  مبـرض 
ويزيـد مـن نقـص الروية يف األغشـية 
املخاطيـة للمعـدة، مـا ينتج عنـه حدوث 
قرحـات هضميـة وصعوبة شـفائها، كا 
أن تدفـق الـدم إىل القضيـب يضعف، ما 

يـؤدي إىل ضعـف االنتصـاب.
-4 يُسـبب تكـرُّ أليـاف الكوالجني يف 
جلـد الوجـه، مـا يـؤدي إىل فقـد الجلد 
الوجـه،  تجاعيـد  وزيـادة  لصابتـه، 
التدخـني  وشـيخوخته املبكـرة، كـا أن 
يعيـق تدفق الـدم إىل خايـا الجلد فيبدو 

مبظهـٍر شـاحب.
-5 يزيـد مـن ترقـق الشـعر وتعرضـه 

املبكـر. والشـيب  للتقصـف، 
-6 يجعـل النسـاء أكر عرضـة النقطاع 
وكاهـا  والنحافـة،  املبكـر،  الطمـث 
مـن عوامـل الخطـر لإلصابـة بهشاشـة 

العظـام.
-7 يزيـد مـن خطـر اإلصابـة مبـرض 
إعتـام عدسـة العـني، و مـرض الضمور 
البقعـي، وكاها من األسـباب الرئيسـية 

لفقـدان البـر عنـد كبار السـن.
الشـم  حـواس  اضطـراب  يسـبب   8-

والـذوق.

-9 يسـبب رائحة الفـم الكريهـة، وتلون 
األسنان.

جينيـة  طفـرات  حـدوث  يسـبب   10-
أعضـاء مختلفـة  )تغـرات جينيـة( يف 
يف الجسـم، األمـر الـذي يُفـر ارتفـاع 
خطـر إصابـة املدخنـني بــالعديد مـن 
الرطانـات، مـن بينهـا رسطـان الرئة، 
والكليـة،  والحنجـرة،  واملـريء،  والفـم، 

واملثانـة.
يزيـد  الحمـل  أثنـاء  يف  التدخـني   11-
من خطـر حـدوث اإلجهـاض، والوالدة 
املواليـد،  حجـم  وصغـر  املبكـرة، 
يزيـد  كـا  الخلقيـة،  والتشـّوهات 
أثنـاء  املواليـد يف  وفـاة  احتـال  مـن 
خطـر  زيـادة  إىل  باإلضافـة  الـوالدة، 
إصابـة الوليـد بارتفـاع ضغـط الـدم، 

لسـكري. وا
أرضار  فـإن  سـبق  مـا  لـكل  إضافـة 
املدخـن  عـىل  تقتـر  ال  التدخـني 
فقـط وإمنـا تؤثـر عـىل املُحيطـني بـه 
أيًضـا )التدخـني السـلبي(، كذلـك فإن 
كـا  البيئـة،  تلـوث  يسـبب  التدخـني 
يـر مبيزانيـة الفـرد، ويرفـع تكاليف 
التنميـة  ويعيـق  الصحيـة،  الرعايـة 
اإلقـاع  يجعـل  ذلـك  كل  االقتصاديـة، 
عـن التدخـني واجبًـا عـىل كل مدخـن.

التدخين.. 
أحد مسببات الوفاة األشَيع بين الناس

يوجـد يف السـيجارة أو الرنجيلة 
حـوايل 600 مـادة كياموية ينتج 
حـوايل  احرتاقهـا  عنـد  عنهـا 
4000 مـادة، معظـم هـذه املـواد 
يسـبب  منهـا   43% سـامة، 
الرسطـان، ويعـد استنشـاق هذه 
مبخـر  غـاز  صـورة  يف  املـواد 
رسيعـة  طريقـة  الرئتـني  إىل 
وفعالـة لرسيانهـا يف الـدم مـا 
يجعـل تأثريهـا خـالل ثـوان من 
هـذه  وتـؤدي  استنشـاق،  أول 
املـواد السـامة إىل زيادة نسـبة 
الوفيـات عنـد املدخنـني، إذ تبلغ 
املدخنـني  عنـد  الوفيـات  نسـبة 
املدخنـني. غـري  أضعـاف  ثالثـة 

فـإن  للرنجيلـة  وبالنسـبة 
مـن  أكـرب  يكـون  قـد  رضرهـا 
السـجائر العاديـة، إذ إن معظـم 

الرنجيلـة  تدخـني  جلسـات 
مـن  أطـول  وقًتـا  تسـتغرق 
وبالتـايل  السـيجارة،  تدخـني 
فـإن مدخنـي الرنجيلـة ميكن أن 
يستنشـقوا كمية أكرب مـن املواد 
يستنشـق  أن  فيمكـن  السـامة، 
جلسـة  خـالل  الرنجيلـة  مدخـن 
 60  –  45 مدتهـا  واحـدة  عاديـة 
دقيقـة نسـبة دخـان تعـادل مـا 
يستنشـقه مدخـن السـجائر من 
فـإن  كذلـك  سـيجارة،   60  20-
الجمـر أو الفحم املسـتخدم لحرق 
املتعفنة  الرنجيلـة والفواكـه  تبغ 
التـي تسـتخدم تزيد مـن املخاطر 
الصحيـة وتضيـف مـواد ضـارة 
إىل دخـان الرنجيلـة، مبـا فيهـا 
ومعـادن  الكربـون  أكسـيد  أول 
وكيميائيـات مسـببة للرسطـان.

لماذا يشكل تدخين التبغ 
خطًرا على الصحة؟
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يف عـر التطـورات املتسـارعة الـذي 
واخراعـات  تقنيـات  تظهـر  نعيشـه، 
شـتى  ويف  مسـتمر  بشـكل  جديـدة 
املجـاالت، وخصوًصا املجـال اإللكروين 
والصناعـات اإللكرونيـة وهـو املجـال 
األكر حضـوًرا يف األخبـار التقنية عىل 
وسـائل اإلعام، باإلضافة إىل االبتكارات 
يف املجاالت األخـرى كالكيمياء والفيزياء 

والصناعـات الدوائيـة والغذائيـة.
وسـائل  مـن  تصلنـا  التـي  األخبـار 
تركـز  االخراعـات  هـذه  عـن  اإلعـام 
خلـف  ولكـن  فقـط،  النتيجـة  عـىل 
ومهندسـون  علـاء  يوجـد  الكواليـس 
يعملـون عـىل إيجـاد تقنيـات جديـدة 
لتكـون أسـاس هذه االخراعـات، وعند 

يكـون  جديـدة  طفـرة  أو  تقـدم  كل 
املهندسـون قـد وجـدوا تقنيـة جديدة 
بالفعـل وهـو ما حصـل عند اكتشـاف 

النانـو. تكنولوجيـا 

ما هو النانو؟
هـو وحـدة قياس ويسـاوي جـزًءا من 
هـو  مـر  والنانـو  يشء،  مـن  املليـار 
مليمـر   1 كل  أن  أي  املـر،  مـن   10-9

يحتـوي مليـون نانـو.
لقيـاس  الوحـدة  هـذه  وتسـتخدم 
مـا  وغالبًـا  جـًدا  الصغـرة  األطـوال 

الـذرة. أبعـاد  مـن  تكـون 

تطبيقات تكنولوجيا النانو
تكمن الفكرة يف أن يسـتطيع اإلنسـان 
التحكـم باملـواد يف مسـاحات متناهية 

الصغـر، والقيـام بتعديلهـا وتشـكيلها 
ضمـن هذه املسـاحات.

التكنولوجيـا  هـذه  دفعـت  وقـد 
مراحـل  إىل  اإللكرونيـة  بالصناعـات 
متقدمـة جـًدا، فسـمحت بوضـع عـدد 
يف  الرانزسـتورات  مـن  جـًدا  كبـر 
مسـاحات صغـرة، مـا أدى إىل ظهور 
وبحجـم  كبـرة  بقـدرات  معالجـات 

أصغـر.
كـا أسـهمت يف تقليل حجـم األجهزة 
املحمولـة  كالهواتـف  اإللكرونيـة 

وغرهـا. والحواسـيب 
تسـتخدم  التكنولوجيـا  هـذه  وباتـت 
الطبيـة  الحيـاة،  مجـاالت  شـتى  يف 
مثـل دراسـة املكونـات األوليـة للخايا 
الرطانيـة ومعرفة  الخايـة  ودراسـة 
خصائصهـا عن طريق املايكروسـكوب 

النانـو  تكنولوجيـا  تقنيـات  )مـن 
أيًضـا(.

الثنـايئ الباعـث للضـوء )led( أيًضـا 
التكنولوجيـا  هـذه  نتائـج  مـن  هـو 
الرائعة، وسـمح هـذا االخـراع بتوفر 
اإلضـاءة مقارنـة باملصابيـح التقليدية، 
كـا أنه لـه اسـتخدامات كثـرة ونراه 

يف أغلـب األجهـزة اإللكرونيـة.
الزراعـة  مجـال  يف  أيًضـا  تسـتخدم 
فتعمـل عـىل تحسـني اإلنتـاج الزراعي 

والغـذايئ.
اسـتخدامات هـذه التكنولوجيـا كبـرة 
مقـال  يف  حرهـا  ميكـن  وال  جـًدا 
واحـد، ولكن ميكـن القول إنهـا فتحت 
الخراعـات  اكتشـافها  منـذ  البـاب 
اخراعات  وطـورت  كثرة،  وابتـكارات 
قدميـة لجعلهـا أكـر فائـدة وتطـوًرا.

منوعات

تحـرك فكـرة "الجسـد الضائع بـني ماليني 
التـي وصلـت  األجسـاد" رعـب شـانطال، 
إىل منتصـف العمـر، وبـدأت تفقـد الكثـري 
مـن معـامل الصبـا، لدرجـة تعتقـد معها أن 

"الرجـال مل يعـودوا يلتفتـون إليهـا".

مـن مشـهد عـىل شـاطئ البحـر تصـارح 
يفتتـح  بأزمتهـا،  نفسـها  شـانطال  فيـه 
ميـالن كونديـرا أحـداث روايتـه "الهويـة" 
التـي تضـاف إىل مجموعة روايـات الكاتب 
تتحـّدث عـن  التـي  الفرنـي،  التشـييك- 

الـذات. الهويـة وتعريـف  رصاع 

تواجـه بطلـة الروايـة أزمة التقـدم بالعمر، 
الـذي  مـارك،  جـان  حبيبهـا،  ويحـاول 
يصغرهـا بأربعة أعـوام أن يحميهـا من أثر 
أفكارهـا عليهـا، فيخطـر لـه أن يرسـل لها 
رسـائل غراميـة ويذيّلهـا بتوقيـع مجهول، 

ليسـاعدها عـىل رفـع تقديرهـا لذاتهـا.

تبـدأ بعـد ذلك رحلـة مـن التخبط تعيشـها 
الغريـب  رسـائل  تسـتقبل  التـي  شـانطال 
جـان  عـن  وتخفيهـا  كبـري،  باحتفـال 
املرسـل  عـن  بالبحـث  تـرشع  ثـم  مـارك، 
األحاسـيس  واختبـار  التوقعـات  وبنـاء 
تجـاه الغربـاء يف املحيـط، عـىل اعتبارهم 

متوقعـني. مرسـلني 

تتداخـل مشـاعر الفـرح الخفي الـذي يغمر 
شـانطال، مبشاعر غرية تسـيطر عىل جان 
مـارك، وتتدافـع أحـداث الروايـة يف إطـار 
وأفكارهـام  نقاشـاتهام  تحيكـه  فلسـفي 

التـي يرسدهـا الكاتـب عنهام.

ينقلب سـري الروايـة حني يقرر جـان مارك 
السـفر، وتبدأ شـانطال الشـك بأنه مرسـل 
الرسـائل، فيتحـول مـرسح األحـداث مـن 
العاصمـة الفرنسـية، باريـس، إىل عاصمة 

لندن. املتحـدة،  اململكـة 

تأخـذ عقـب ذلـك األحـداث منطًـا فانتازيًا 
والحلـم،  الواقـع  بـني  التفريـق  ويصعـب 
إذ تجـد شـانطال نفسـها عالقـة يف منزل 
مجـون، يحـاول جـان مـارك إنقاذهـا منه، 
لتسـتيقظ مـن حلمهـا املفـزع وهـي بـني 

. يه يد

يف  بـدأ  الحلـم  أن  القـّراء  الـراوي  يخـرب 
مكان مـا من الروايـة، لكنه ال يحـدد الزمن 
الفعـي لذلـك، ليرتك للقـارئ التقديـر ما إذا 
كان قبل إرسـال الرسـائل أو بعـد قرار جان 

السـفر. مارك 
تقـع الروايـة يف 144 صفحـة، يقـدم فيها 
عالقـة  عـن  فلسـفية  تصـورات  كونديـرا 
الرجـل باملـرأة، وعالقـة كل منهـام بذاتـه.

ترجمها مـن الفرنسـية إىل العربيـة محمد 
نسـخة  أول  ونـرشت  العـامري،  التهامـي 
مرتجمـة عنهـا عن املركـز الثقـايف العريب 

عـام 2010. 
تعـّد "الهويـة" إضافة جيـدة إىل مجموعة 
الطابـع  ميّيزهـا  التـي  كونديـرا،  روايـات 
السـهلة  واللغـة  العميـق،  الفلسـفي 
البسـيطة، وقلـة الشـخوص مقابـل زخـم 

األفـكار.

"الهوّية".. 
البحث عن الذات 

في رسائل اآلخرين

كتاب

سينما

مـن   ”money ball“ فيلـم  ينطلـق 
فريـق "أوكانـد أثليتيك" الـذي تذيّل 
ترتيـب دوري البيسـبول يف الواليات 
إىل  إضافـًة  األمريكيـة،  املتحـدة 
الذيـن  خسـارة نجومـه األساسـيني، 

رحلـوا باتجـاه فـرق أخـرى.
وهـو مـا دفـع مديـر الفريـق "بيي 
جديـدة  بطريقـة  للتفكـر  بيـان" 
ملواجهـة هـذه التحديـات، مـن خال 
الحسـابات الرياضيـة وتحليل بيانات 
الاعبـني،  وإحصائيـات  وأرقـام 
هـذه  نتائـج  عـىل  بنـاًء  ورشائهـم 
التحليـات، مـع الركيز عـىل العبني 
ال ميلكـون عقـوًدا، حتـى لـو كانـوا 

السـن. كبـاًرا يف 
ربـط الرياضـة بالعلـم هـي رسـالة 
املـال  أن  الفيلـم األساسـية، صحيـح 
يف  الرياضـة  يف  األكـر  الـدور  لـه 
هـذه األيـام، بعدمـا تحولـت األنديـة 
اقتصاديـة  كيانـات  إىل  الرياضيـة 
كبـرًا  ناديًـا  أن  نجـد  لـذا  كاملـة، 
اشـرى العبًـا معيًنـا بسـبب عائداته 
االقتصاديـة مـن اإلعانـات والعقـود 
األخـرى حتـى لـو طغـى ذلـك عـىل 
يـأِت  ومل  امللعـب  داخـل  جودتـه 

املرجـوة. بالنتائـج 
متاًمـا،  العكـس  حصـل  الفيلـم  يف 
خاصـة مـع وجـود عائق كبـر لدى 
املنخفضـة  امليزانيـة  وهـو  النـادي 
للغايـة، وفقـدان ثاثـة مـن العبيـه 
نـواد  باتجـاه  األساسـيني ورحيلهـم 
أكـر، وهو مـا جعـل مديـر الفريق، 
والـذي لعـب دوره املمثـل األمريـي 
بـراد بيـت، يلجأ لشـاب تخـرج لتوه 
مـن الجامعة، ليعمل محلـًا للبيانات: 
قـوة الاعـب ورسعته وعمـره وكل ما 
يخـص الاعـب فعليًا، وهو مـا يؤدي 
إىل وضـع تشـكيل مناسـب ملجموعة 

مـن الاعبـني بشـكل أفضـل، ورغـم 
خسـارة 11 مبـاراة يف البدايـة، وبدا 
أن النظريـة يف طريقها للفشـل، وهو 
ما أسـعد املعارضـني لطريقـة العمل 
الجديـدة يف داخـل النـادي بالتأكيد، 
إال أن الفريـق انتـر يف 20 مبـاراة 
يف  قياسـيًا  رقـًا  محقًقـا  متتاليـة، 
الـدوري األمريـي، مـا جعلـه يصل 
إىل املبـاراة النهائيـة أمـام أحـد أكر 
الفـرق األمريكيـة "اليانكيـز"، ورغم 
املبتكـرة  والخطـة  الكبـر  الجهـد 
االنتصـارات  وتحقيـق  واملمتـازة 
املتتاليـة، إال أن الرياضة ليسـت عادلة 
دامئًـا، وكثـرًا مـا تعطـي ألصحابها 

ومشـجعيها الخيبـات الكبـرة.
ميلـك بطـل الفيلـم رغبـة شـخصية 
جعلتـه يقاتـل حتـى النهايـة، بعدما 
تخىل عـن دراسـته الجامعيـة نتيجة 
وصلتـه  التـي  الرياضيـة  العـروض 

للعـب يف األنديـة األمريكيـة، وهـذا 
فشـله األول، إضافـة لفشـله كاعـب، 
لـذا فـإن الرغبة هنـا مضاعفـة، وهذا 
مـا يضعـه يف موقـف املقاتـل حتى 

. ية لنها ا
اإلدارة،  يف  درًسـا  الفيلـم  يعطـي 
مـن خـال أفـكار "بيـي" وطريقة 
تعاملـه مع العبيـه وطاقمـه اإلداري، 
حتـى لـو وصلـت إىل الديكتاتوريـة 
جعلتـه  التـي  األحيـان،  بعـض  يف 

الفريـق. يتدخـل يف عمـل مـدرب 
انعكسـت أطروحـة الفيلـم عىل أرض 
الواقع مـن خال نـادي "وينتفورد"، 
والـذي  بينهـام،  ماثيـو  وصاحبـه 
اتبـع الطريقـة نفسـها يف الدمنـارك 
نـادي  عـر  مبهـرة،  نتائـج  وحقـق 
الـذي حقـق نتائـج  "ميدتجيانـد"، 

.2015 مبهـرة يف موسـم 
ينتمـي فيلـم "money ball"، ألفام 

الدرامـا الرياضيـة، وهـو مسـتوحى 
من قصـة حقيقية جـرت يف الواليات 
املتحـدة األمريكيـة مطلع هـذا القرن.

رشـح الفيلـم لسـت جوائز أوسـكار، 
منهـا أفضـل صـورة وأفضـل ممثـل 
وأفضـل ممثـل مسـاعد، وحـاز عىل 
 ،”imdb“ موقـع  عـىل   7.6 تقييـم 
السـينائية، كـا  باألفـام  املختـص 
حـاز عـىل 29 جائزة عامليـة من أصل 

ترشـيًحا.  81
الفيلـم مـن بطولة بـراد بيـت وروبن 
رايـت وجون هيـل، وكتب السـيناريو 
سـوركني،  وآرون  زايليـان  سـتيفن 
بينـا كتـب قصتـه سـتان شـرفني 
واقتبسـها من ميشـيل لويس، وأخرج 

الفيلـم بينيـت ميلر.
"كولومبيـا  رشكـة  إنتـاج  وهـو 
بيكتـرشز"، وأطلـق يف 23 من أيلول 

.2011 عـام  مـن 

 ..”money ball“ فيلم
عندما يتحكم العلم بالرياضة

المنتجات المزيفة إلكترونًيا.. احذر منها
 تكنولوجيا النانو

التي دفعت الصناعة اإللكترونية قدًما
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تسالي

عروة قنواتي

مع حـدة االنتقـاد الذي طـال الكـرة اإلنجليزية 
)منتخبـات وأنديـة( يف املواسـم األخـرية حول 
الضغـوط النفسـية والبدنية التـي تخلفها كرثة 
املسـابقات املحليـة التـي تجهـد وتتعـب نجوم 
عكـس  عـىل  األنديـة،  أعـرق  يف  القـدم  كـرة 
الكثـري مـن البطـوالت املحليـة لـدول أوروبية، 
حمل األسـبوع الفائت عنوانًـا عريًضا وواضًحا 
لـكل األندية يف أوروبـا وعىل خط املسـابقتني 
ودوري  األورويب  )الـدوري  األوروبيتـني 
األبطـال( بـأن املشـهد اإلنجليـزي هـو األبـرز 
يف العـامل وأن األنديـة اإلنجليزيـة بالرميونتادا 
وبهويـة عريقـة ومنافسـة قـد سـيطرت عىل 

أوروبـا لهـذا املوسـم ولرمبـا ملواسـم مقبلة.
قفـز توتنهـام هوتسـبري وليفربـول إىل نهايئ 
دوري األبطـال، وأيًضـا تشـيلي وأرسـنال إىل 
نهايئ الـدوري األورويب، بعـد أن كانت قطارات 
إىل  للوصـول  تسـتعد  متعـددة  أوروبيـة  فـرق 
النهـايئ وخاصـة يف األبطـال، لتكـون ملحمة 
ليفربـول مـع برشـلونة ومعركـة توتنهـام مع 

أمسـرتدام. أياكس 
هنـا االسـتعداد النفـي كان أكـرب مـن البدين 
وهـو ما رجح كفـة الكرة اإلنجليزية بالسـيطرة 
فـرق  أمـام  البطولتـني،  نهـايئ  نصـف  عـىل 
أخذت قسـطًا مـن الراحـة أو أنهـت االحتامالت 
أن  املفـرتض  فـكان مـن  بلدانهـا،  املحليـة يف 
تكـون هـذه األنديـة أكـرث هـدوًءا وثباتًـا أمـام 
فوىض املناسـبات الكروية املسـتمرة واملنافسة 
الـدوري  اللقـب واملقاعـد األوروبيـة يف  عـىل 
األورويب.. لكـن ليفربـول وتوتنهـام عىل األقل 
ركبـا األمـواج العاليـة، فكانـت العاصفـة التي 
نظيفـة،  برباعيـة  البارسـا  بأحـالم  أطاحـت 
وأقصـت عنفـوان أياكـس الهولنـدي يف الثانية 

األخـرية مـن الوقـت بـدل الضائع.
وأفضـل  العـامل،  حـراس  أغـىل  وجـود  ومـع 
مدافـع يف العـامل، وكذلـك أفضل ثالثـة مدربني 
مـن فئـة الشـباب، بعدمـا أطلقـوا روزنامة من 
الخطـط واألسـاليب التكتيكيـة يف كـرة القدم، 
ليـس غريًبـا أن يتمسـك اإلنجليـز مبـا ينسـاه 
بعـض النجـوم وبعـض األنديـة يف املسـابقات 
الكـربى، بأنه ال مسـتحيل يف كرة القـدم. لكرة 
القـدم متعتهـا وقسـوتها أيًضـا عىل مـن يجر 
أذيـال الخيبة بعد الهزميـة، وغالًبـا عندما تأيت 

مـن دون حسـابات منطقية. 
أرجـاء  بـكل  املحيطـة  الصغـرية  التفاصيـل 
البطـوالت األوروبيـة، وأبرزهـا األبطـال، ُفكت 
كان  فأيًـا  اإلنجليـز،  لصالـح  فيهـا  الشـيفرة 
الفائـز يف الـدوري األورويب أو دوري األبطـال 
فاألحضـان اإلنجليزيـة هـي التي أكـدت كلمتها 

وسـطوتها.
بعـد صـدور هـذا العـدد بسـاعات قليلـة تكون 
صـورة الـدوري اإلنجليـزي قـد اتضحـت متاًما 
ولقبهـا قد عـرف خزانته يف أي ناٍد، مانشسـرت 
سـيتي أم ليفربـول، وفـارق النقطـة الوحيـدة 
بينهـام يشـعل أوروبـا بأكملهـا أيًضـا، فلرمبا 
يكـون السـيناريو مخالًفـا ملحـاوالت غوارديوال 
الحقيقيـة، ولرمبـا يكـون مخالًفـا لطموحات 
يورغـن كلـوب الذي عادت أنفاسـه مـن جديد 
هزميـة  فتبقـى  األبطـال  نهـايئ  نصـف  يف 

اللقـب املحـي تحصيـل حاصـل.
املتعـة  مـن  بحـر  اإلنجليزيـة  القـدم  كـرة 
والقسـوة والجهـد، ولذلـك فهـي تحتضن أكرب 
املرتبـة  ويف  واملسـابقات  الدوريـات  وأهـم 

األوىل.
املتعـة  مـن  بحـر  اإلنجليزيـة  القـدم  كـرة 
تحتضـن  فهـي  ولذلـك  والجهـد..  والقسـوة 
ويف  واملسـابقات  الدوريـات  وأهـم  أكـرب 

األوىل. املرتبـة 

اإلنجليز يعتقلون 
أوروبا كروًيا

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

اآلراء الواردة في الجريدة ال تعبر بالضرورة عن رأي عنب بلدي

حلول العدد السابق
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رياضة

يعتـر دوري األبطـال يف هـذا املوسـم 
حالـة اسـتثنائية يف العقـد األخـر من 
كـرة القـدم، حيث كُـرت فيـه الهيمنة 
اإلسـبانية، وظهـرت األنديـة اإلنجليزية 

بقـوة ضاربـة عىل السـاحة.
وعـزز نـادي ليفربـول نيتـه يف القتال 
باللعبـة وحمـل اللقـب ألول مـرة منـذ 
نهـايئ مدينة اسـطنبول الركية موسـم 
2004-2005، والـذي أقيـم بني نادي 

وليفربول. ميـان 
ولعـل أكـر ما ميـز هـذه النسـخة هو 
للبطولـة  كان  فـإذا  "الرميونتـادا"، 
شـامل  عنـوان  الحـايل  موسـمها  يف 
"رميونتـادا  مسـمى  تحـت  فسـيندرج 
األبطـال القاتلـة"، والتـي امتـدت عىل 
اإلقصائيـة  األدوار  عـدة مواجهـات يف 
ابتـداء مببـاراة بورتـو ورومـا وليـس 
انتهـاء بعـودة ليفربول أمام برشـلونة.

اإلسبانية الهيمنة  كسر  بطولة 
ألول مـرة منـذ عام 2014 غابـت الفرق 
اإلسـبانية عن نهـايئ دوري األبطال، إذ 
كان لهـا مقعـد دائـم منذ ذلـك التاريخ 
يف النهـايئ، إذا مل يكـن لهـا مقعـدان 
2014 و2016  كـا حـدث يف عامـي 
عندمـا لعـب الجـاران أتلتيكـو مدريـد 

مدريد. وريـال 
عـىل صعيـد الـدوري األورويب، حمـل 
املواسـم  يف  اللقـب  إشـبيلية  نـادي 
2014 و2015 و2016، يف حـني كر 
مانشسـر يونايتـد السلسـلة بلقب عام 
إىل  إشـبيلية  يعيدهـا  أن  قبـل   2017
الخزائـن اإلسـبانية يف املوسـم املايض.

ويف دوري األبطـال فـاز ريـال مدريد 
آخـر  يف  مـرات  أربـع  البطولـة  يف 
 ،2014 مواسـم  يف  سـنوات  خمـس 
حقـق  بينـا   2018  ،2017  ،2016

.2015 موسـم  اللقـب  برشـلونة 
وسـيطرت األنديـة اإلسـبانية عىل كأس 
ريـال  بهـا  تـوج  إذ  األورويب  السـوبر 
 ،2017  ،2016  ،2014 يف  مدريـد 
بينـا توج بها برشـلونة موسـم 2015 

.2018 وأتلتيكـو مدريـد موسـم 
العـامل  كأس  مدريـد  ريـال  وحقـق 
 ،2016  ،2014 مواسـم  يف  لألنديـة 
برشـلونة  حقـق  بينـا   2018  ،2017

.2015 موسـم  اللقـب 
األنديـة  حققـت   2014 عـام  ومنـذ 
اإلسـبانية 19 لقبًـا قاريًا مـن أصل 20 
لقبًـا، توزعـت عـىل ريـال مدريـد 11 
ألقـاب، وأتلتيكو  لقبًا، وبرشـلونة ثاثة 

لقبـني، وإشـبيلية ثاثـة ألقـاب.

دوري "الكومباك" وليس 
"الريمونتادا" 

مـن  الحاليـة  النسـخة  مييـز  مـا  أكـر 
دوري أبطـال أوروبا، النهايـات الدرامية 
واأللعاب غر املتوقعـة، والعودة املتكررة 
يف األدوار اإلقصائيـة، فـكل فريق يحمل 
فـرص عودته عـىل يديه يف حـال خر 

. بًا ذها
ومتيـزت ألعـاب األدوار اإلقصائيـة لهـذا 
ال  الكبـرة،  واملفاجـآت  بالقـوة  العـام، 
سـيا بعـد إقصاء بطـل املسـابقة لثاث 
سـنوات متتاليـة، ريال مدريد، واملرشـح 
نـادي  املوسـم  هـذا  يف  للفـوز  األكـر 

يوفنتـوس.
األدوار  يف  األوىل  العـودة  وكانـت 
اإلقصائيـة حينـا خـر نـادي بورتـو 
أمـام فريـق العاصمـة اإليطاليـة رومـا، 
يف ذهاب دوري السـتة عـرش عىل ملعب 
األولومبيكـو يف رومـا بهدفـني لهـدف، 
ويسـجل  اإليـاب  مواجهـة  يف  ليعـود 
ثاثـة يف ملعـب الدراغـاو ويتأهـل إىل 

الـدور مثـن النهـايئ.
وعـىل أرضيـة أولـد ترافولـد يف ذهـاب 
الـدور السـتة عرش سـجل العبـا باريس 
سـان جرمان، كيليان مبايب وبريسـنيل 
كيمبيمبـي، هـديف الفـوز لفريقهـا عىل 
مانشسـر يونايتد الذي عـاد ورد الصاع 
صاعـني حينـا هـزم النـادي الباريي 
وماركـوس  لوكاكـو  روميلـو  بأهـداف 
راشـفورد يف بـارك دي برينـس معقـل 

الفرنسـية. العاصمة  نـادي 
وهذه كانـت العـودة اإلنجليزيـة األوىل 
اإلسـبان  يسـميها  والتـي  بالنتيجـة 
عليهـا  يطلـق  بينـا  بالـ"رميونتـادا" 

"كومبـاك". اإلنجليـز 
ويف لقـاء يوفنتـوس وأتلتيكـو مدريـد 
أنهـى نـادي العاصمـة اإلسـبانية لقـاء 
الذهـاب بثنائيـة، ليعـود فريـق مدينـة 
تورينـو اإليطاليـة عـىل أرضـه بثاثية 
قاسـية أخرجـت أتلتيكـو من املسـابقة.

ومـا زاد املسـابقة الحالية حاًسـا، هو 
التـي شـهدت  النهـايئ  ألعـاب نصـف 
إنجليزيتـني، وخاصـة عـودة  عودتـني 
أن كان  أمـام برشـلونة بعـد  ليفربـول 

متأخـًرا بالذهـاب بثاثـة أهـداف.
وال تقـل عـودة توتنهـام أمـام أياكـس 
أمسـردام أهميـة عن األوىل وال سـيا 
ويف  بهـدف  الذهـاب  خـر  أن  بعـد 
اإليـاب تلقـى هدفـني ليصبـح مجموع 

األهـداف التـي تلقاهـا ثاثـة أهـداف، 
ويف الشـوط الثـاين مـن عمـر اللقـاء 
أهلتـه  أهـداف  ثاثـة  توتنهـام  سـجل 
إىل نهـايئ دوري األبطـال ألول مرة يف 

تاريخـه.

المدهش  أياكس 
متثـل مسـرة نـادي أياكس أمسـردام 
يف دوري أبطـال أوروبـا حالـة فريدة 
بحـد ذاتهـا، بعـد التفوق الـذي فرضته 
ثلـة مـن الاعبـني الشـباب عـىل كبار 
أوروبـا، ومتكنـوا مـن فرض أسـلوبهم 
ولعبهـم عـىل كل مبـاراة لعبوهـا، لوال 
أن الحـظ عاندهـم يف اللحظات األخرة 

مـن نصـف النهايئ.
يف  الكـروي  مشـواره  أياكـس  بـدأ 
دوري األبطـال مـن الـدوري التمهيدي 
والـدوري  للثالـث،  وصـواًل  الثـاين، 
املؤهـل لـدوري املجموعـات وصواًل إىل 

املجموعـات. دوري 
نـادي  لعـب  املجموعـات  دوري  ويف 
بايـرن  أمـام  الهولنديـة  العاصمـة 
يف  أثينـا  وأيـك  وبنفيـكا  ميونـخ 
ريـال  وقابـل  الخامسـة،  املجموعـة 
مدريـد يف دوري الــ 16 الـذي متكن 
مقابـل  أهـداف  بأربعـة  إقصائـه  مـن 
هـدف يف السـانتياغو برنابيـو معقـل 

أياكـس  ثـم واجـه  املدريـدي،  النـادي 
النهـايئ  ربـع  يف  يوفنتـوس  نـادي 
وأقصـاه عىل أرضـه، مسـجًا 34 هدفًا 
خـال مشـواره األورويب كارًسا رقمـه 
القيـايس يف موسـم 79-80 )31 هدفًا 
مبـاراة  إال  يخـر  ومل  البطولـة(  يف 

واحـدة،
 وأصبـح أياكـس بذلـك أول فريق يصل 
الذهبـي بعـد لعبـه األدوار  إىل املربـع 
يخـر  أن  قبـل  للبطولـة،  التمهيديـة 
نصـف النهـايئ أمـام توتنهـام ويخرج 

البطولة. مـن 

البطولة  أرقام من 
)موسـم  الحاليـة  البطولـة  يف  لعبـت 
124 مبـاراة مـن أصل   )2019-2018
125، وسـجل يف املوسـم الحايل 364 
هدفًـا مبعـدل 2.94 باملبـاراة الواحـدة 

)هـدف كل 32 دقيقـة(.
ويعتـر نادي مانشسـر سـيتي األكر 
بواقـع  املجموعـات  تسـجيًا منـذ دور 
30 هدفًـا، متفوقًـا عىل برشـلونة )26 
هدفًـا( وليفربـول وأياكـس )22 هدفًـا 
نـادي  يتصـدر  بينـا  فريـق(،  لـكل 
بواقـع  التهديـف  محـاوالت  برشـلونة 
 185 199 محاولـة وخلفـه أياكـس بـ 
183 محاولـة  محاولـة، وتوتنهـام بــ 

ومانشسـر سـيتي بــ 181، وليفربول 
محاولة.  172 بــ 

إحصائيـة محاوالت  برشـلونة  وتصـدر 
التهديـف عـىل املرمـى مبـارشة بـ 77 
محاولـة وخلفـة أياكس بــ 70 محاولة 
محاولـة   70 بــ  سـيتي  ومانشسـر 
وباريـس  محاولـة   65 بــ  وتوتنهـام 
سـان جرمـان بــ 57 محاولـة، بينـا 
تصـدر أياكس أمسـردام قامئـة األندية 
 164 بواقـع  ارتكابًـا لألخطـاء  األكـر 
توتنهـام  مـن  كل  متفوقًـا عـىل  خطـأ 
وبورتو  وليفربـول  يونايتد  ومانشسـر 

الرتغـايل.
ليونيـل  األرجنتينـي  النجـم  ويتصـدر 
ميـي صـدارة هـدايف دوري األبطال 
للموسـم الحايل بواقـع 12 هدفًا ويأيت 
خلفـه كل مـن روبرتو ليفاندوفيسـي 
مهاجـم بايـرن ميونخ بثانيـة أهداف، 
رونالـدو  كريسـتيانو  والرتغـايل 
الـذي تسـاوى باألهـداف مـع دوسـان 
تاديتـش وسـرجو أغويرو بواقع سـتة 

. اف أهد
وتصـدر األوروغوياين لويس سـواريز 
األكـر  قامئـة  برشـلونة  نـادي  العـب 
بواقـع  الحاسـمة  للتمريـرات  متريـًرا 
خمـس متريرات متسـاويًا مـع تاديتش 

أياكس. العـب 

كأس دوري أبطال أوروبا الذي سيقام في العاصمة اإلسبانية مدريد )موقع دوري األبطال(

أسباب تجعل دوري األبطال 
األقوى في أوروبا منذ عقد
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2019 أيار/مايـــو   12 األحـــــــد 
الثامنـــة السنــــــــة   -  377 العـــــــــدد 

أعجبني، وأبهرين، وخرَق دماغي التهديُد الرصيح 
الذي وجهه األخ "أبو خالد الشامي" املتحدُث 

باسِم الجناح العسكري لهيئة تحرير الشام إىل 
القوات الروسية بأنها إذا دخلت إىل املناطق 

الخاضعة لسيطرة الفصائل يف الشامل السوري 
فسوف تواَجُه بالحديد والنار. )املصدر: عنب 

بلدي(.
سبُب إعجايب وانبهاري هو هذا الوضوح يف 

الرؤية، وسالمة العبارة، وتوخي الرصاحة 
يف تحديد املادتني األساسيتني لألسلحة التي 

ستستخدمها الهيئة يف مواجهة الروس، وهام 
الحديد والنار، فهذا كله أبعَد عن ساحة تفكريي 

أيَّ احتامل ملواجهات من نوع آخر ميكن للهيئة أن 
متارسها يف هذه الحرب. 

أتذكُر مواجهة من نوع فريد حصلت يف بدايات 
الثورة، إذ كان الشبان الثائرون يشلحون القمصان 

الخارجية والداخلية ويحملون الورود وقناين 
مياه الدريكيش الباردة ويركبون املوتوسيكالت 

ويعرتضون طريق دبابات الجيش السوري، 
ليواجهوا عنارصه باملحبة، والرجاء أن ال تقتلونا 

يا شباب فنحن إخوتُكم الباحثون عن الحرية 
والكرامة..

يف العصور السابقة لوجود "هيئة تحرير الشام" 
كان الناس يتبارزون بالسيف، وباملسدس، 

وميارسون املصارعة الرومانية والحرة، وكانت 
بعض املصارعات تنتهي بتثبيت األكتاف، وبعضها 

اآلخر يستمر حتى املوت وينتهي بعبارة: أنِْه 
خصَمك.. ويف مسلسالت البيئة الشامية، مثل 

باب الحارة وحباشاته، يتبادل الشبان القبضايات 
التحدي بـ "قلبة اليد"، أعني "املكارسة" التي 
تكون الغلبة فيها لصاحب العضالت األقوى.. 

وبالَنْسجِ عىل هذا املنوال أخربين أحُد أصدقايئ 
أنه حينام يضطر للسهر يف املنزل فإنه يلعب مع 

زوجته بـ "َقلْبة الوجه"!   
وهناك املواجهة بالحكمة، والصرب، واالحتساب، 

وعندما ال يستطيع اإلنسان الضعيف مواجهَة 
خصِمه املستبد يرفع يديه إىل السامء ويقول: 

شكيته إىل الله، وحينام تدعو املرأة ربها أن يحقق 
لها أمرًا ما فإنها متسك بثدييها وتقول: يا رب 

بات ال تردهن خايبات..  بجاه الَحالَّ
ويف عرص ما قبل اإلسالم كانت القبائل تتواجه 

بالشعر، وهذا ما أدى إىل وجود سوق عكاظ، 
يف وقت الحق سوق املربد، وأما شعراء القبائل 

فكانوا يتبارزون بالكذب واالدعاء والفشخرة، وكل 
واحد ينسج األساطري عن قوة قبيلته، وأصلها، 

وفصلها، وجربوتها، ومقدرتها عىل البطش 
بالقبائل األخرى، ويؤكد أن فرسان القبائل 

األخـرى لن يكونوا، يف لحظة املواجهة الرهيبة، 
أكرث من دبان وبرغش وهوام تكفي لدعسها 

وطردها ذيوُل أحصنة قبيلة الشـاعر املتفشخر، 
وقد اسـتطاع الشاعر عمرو بُن كلثوم أن يرب 

الرقم القيايس يف الفشخرة حينام زعم أن 
قبيلتـه التي تعيش يف الصحراء قادرٌة أن متأل 
وجه البحر بالسـفن، وأن الولد الرضيع عندهم 

مبجرد ما يبلغ سـن الفطام يتنادى الجبابرُة 
املوجودون يف مختلف القبائل إىل اجتامع 

عاجـل يذهبون بعده إىل حيث يجلس الفطيم 
ليخروا أمامه ساجدين! وهناك الدعوة الشهرية 

التي وجهها رئيس حزب الله حسن نرص 
الله إىل أعوانه ليواجهوا غطرسة العدوين 
اإلرسائيي واألمرييك بالاليكات والشريات 

والتغريد عىل تويرت.. 
بقي لدي سـؤال صغري أحب أن أطرحه عىل 

قبضايات هيئة تحرير الشـام، وهو التايل: إذا 
اختار الروس الحقراء نوًعا واحًدا من الحرب، 

وهو القصف الجوي املتواصل، بطائرات من 
حديد، وقذائف من نار، كيف تواجهونهم يف 

هذه الحالة؟

النصرة تستعد 
للمبارزة مع الروس

"طب القاطع".. 
أن يكون هناك مسرح في إدلب

تعا تفرج
  خطيب بدلة

محمد نبيل 

غـر  بكلـات  بعضهـم  سـيرخ 
عربيـة  وبلغـة  متاًمـا،  مفهومـة 
ركيكـة، وسـيلقي بعضهـم شـعًرا 
ضعيـف البنـاء مبـارًشا، وسـيغني 
أحدهـم أغنيـة مـن تأليفـه رمبـا، 
ديكـور  عـىل  ممثـل  وسـيجلس 
مـن  قطـع  فتتسـاقط  مهـرئ 
الرند  طاولة  وسـيلعبون  الكـريس، 
بـا حجار نـرد، سـيجتمع عرشون 
واحـدة  خشـبة  عـىل  ممثـًا 
األوىل،  تجربتـه  يخـوض  أغلبهـم 
ال  مرحيًـا  عرًضـا  وسـيقدمون 
يخفـى عـىل أحـد مكامـن ضعفـه 
الجمهـور  لكـن  الكثـرة،  الفنيـة 
بقـوة،  سـيصفق  سـيصفق، 
كل  سـيحب  ويـرخ،  سـيصّفر 
املركـز  خشـبة  عـىل  هنـا.  يشء 

إدلـب. يف  الثقـايف 
"طَـْب القاطـع" عـرض مرحـي 
إدلب  جمـع مجموعـة شـباب مـن 
املحكومـة  املدينـة  جمهـور  أمـام 

بفصيـل عسـكري جهـادي )هيئـة 
يخلـو  يكـد  مل  الشـام(،  تحريـر 
يـوم مـن تسـجل انتهـاك لـه بحق 
أدت  أصدرهـا  وأحـكام  املدنيـني، 
أو  فـردي  سـلوك  أي  قمـع  إىل 
جمعـي محـرم يف عقيـدة الفصيل 
أي  قمـع  وبالطبـع  القاعـدي، 
فنـي  مـرشوع  أي  لبنـاء  محاولـة 
أو ثقـايف. لكـن مسـاحًة مـا قـدر 
يف  أخذهـا  عـىل  الشـباب  هـؤالء 
وسـط  الثقـايف  املركـز  خشـبة 
املدينـة. ليحكـوا قصصهـم اليومية 
واضـح،  إلعـداد  الخاضعـة  غـر 
الشـارع  لغـة  مـن  يسـتخلصوا  مل 
مـا ميكـن تقدميـه بشـكل عـرض 
مرحـي أبًدا. بـل نقلوا اللغـة ذاتها 
أو  بقالـب  مضبوطـة  غـر  حرفيًـا 
معيـار، انطاقًـا مـن الكلمـة األكر 
تكـراًرا يف حياتهـم اليوميـة "طـب 
القاطـع" التـي تشـر إىل انقطـاع 

الكهربـايئ. التيـار 
وقصصهـم،  أحادثيهـم  مشـتتة 
وغـر مكتملة مشـاهدهم، وضعيف 
تركيزهـم جميًعـا. لكنهـم صادقون 
بـكل ذلك، ظهـروا متاًما كـا تفعل 
اليومية،  الكهرباء بهـم، وبحياتهـم 
حيـث تقطـع مشـاهدتهم للتلفـاز، 
ومتنعهـم من اسـتكال أي نشـاط 
إنسـاين مـن دون إزعـاج، وتعيـد 
بانقطاعهـا املكـرر رسديـة يوميـة 
ملشـكاتهم كلها، بدًءا مـن االزحام 
أسـطوانات  توزيع  مؤسسـة  أمـام 

الغـاز، وصواًل إىل حـرب ال تنتهي. 
الجمهـور  بـني  جمعـي  رصاخ 
وغـر  منتظـم  غـر  واملمثلـني، 
مـن  فـرد  أي  بإمـكان  مؤطـر، 
الخشـبة  ارتقـاء  الجمهـور 
واملشـاركة بـأي حديث يـدور فيها 
ببسـاطة دون أن يـؤدي ذلـك إىل 
فالعـرض  العـرض.  يف  خلـل  أي 
ومـا  املعـاش،  اليومـي  ابـن  هـو 
يهـدف  فنيًـا  عمـًا  ليـس  يقدمـه 
لإلمتـاع أو اإلفادة، إمنـا هو إطاق 
واحـد  مـكان  يف  واحـدة  رصخـة 
يكـرر فيـه الجميـع همـه اليومـي 
الشـخي والعام بشـكل مشـرك 
قـدم  مـا  أن  مبعنـى  اآلخـر،  مـع 
عـىل الخشـبة هـو دعـوة للجميـع 
القاطع"  ملشـاركة لحظـات "طـب 
الغـذاء، وضعف  والقصـف، وقلـة 
املختصـني  وقلـة  الخدمـات، 
املجهول  والفنانـني رمبا، واملصـر 
للمدينـة والوطـن. هـذه التفاصيل 
درامـا  تكـون  أن  ميكـن  ال  التـي 
مـرح  خشـبة  عـىل  افراضيـة 
املعانـاة  فيـه  مـن  كل  يعيـش 
الجمهـور  مـن  كان  سـواء  ذاتهـا 
ينقلـون  فقـط  هـم  املمثلـني.  أو 
إىل  وشـوارعهم  بيوتهـم  يف  مـا 
هنـا ليغنـوا سـويًة "بكتب اسـمك 
يـا بـادي" ويعـودوا إىل بيوتهـم 
التـي يقـرب منهـا القصـف يوًما 
بعـد يـوم، بعـد أن غادرهـا مدًة مل 

كثـرًا. تطـل 

الثقـايف  املركـز  أبـواب  تفتـح  أن 
إدلـب، ويكـون هنـاك خشـبة  يف 
وجمهـور،  وممثلـون  وديكـور 
مرحيًـا  عرًضـا  يشـّكل  هـذا 
أمـام  وقيمـه  ببنائـه  متكامـًا 
املدينـة ككل، بـكل مـن فيهـا، من 
العـرض  أمـا  حـكام ومحكومـني، 
عـىل الخشـبة أمـام جمهـور قاعة 
تفصيـل صغـر مل  فهـو  العـرض 
يعـره حتـى القامئـون عـىل العمل 
اهتاًمـا كبـرًا. مل ميأل أحـد أوعية 
الطعـام بطعام حقيقي يف مشـهد 
بكـريس  أحـد  يـأت  ومل  الطعـام، 
حـاق حقيقيـة يف مشـهد صالون 
عـي أحـد خرتـه  الحاقـة. ومل يدَّ
إخراًجـا  أو  كتابـًة  املـرح  يف 
يعرفـون  جميعهـم  متثيـًا.  أو 
الخشـبة  عـىل  يتحركـون  أنهـم 
مبـلء إرادتهـم ومـن دون تنظيـم 
مسـبق جـّدي. جميعهـم يعرفـون 
أنهـم جـزء مـن العـرض املرحي 
األكـر. العـرض الحقيقـي لبوابـة 
مدينـة  يف  تفتـح  وفنيـة  ثقافيـة 
الجمهـور  ويـأيت  اليـوم،  كإدلـب 
مختلفـة،  عمريـة  بفئـات  إليهـا 
ذكـوًرا وإناثًـا، يحيـط بـكل ذلـك 
وتغلفـه  امللثمـني،  مـن  جيـش 
أكـر  الحربيـة  طائراتهـا  سـاء 
مـن طيورهـا. وأبنية تضم سـكانًا 
مـن كل سـوريا قادتهـم الباصـات 
عـىل  وهـم  هنـا،  إىل  الخـراء 
يقـني تـام أن الرحلة مل تنتـه بعد.
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