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التقاريـر  تعلـن  لطاملـا 
الصحفيـة عن تكلفـة العيش 
والحيـاة يف "أقـدم عواصـم 
وأفقرها،  وأتعسـها  العـامل"، 

ورمبـا مـن أخطرهـا.
التـي  األرقـام  وتتحـدث 
السـورية  األرسة  تحتاجهـا 
الحيـاة  قيـد  عـى  للبقـاء 
عـن 325 ألـف لرية سـورية 
األقـل، بحسـب صحيفة  عى 
الرسـمية، دون أن  "ترشين" 

تتضمـن أجـور املنـزل آلالف 
املهّجـرة. العوائـل 

الصحيفـة  ونـرشت 
قبل عام  التقريـر  الحكوميـة 
مـن اآلن، وحينها كان سـعر 
رصف الـدوالر حـوايل 500 
اليـوم،  أمـا  سـورية،  لـرية 
فقـد تضاعف سـعر الرصف، 
األسـعار،  معـه  وتضاعفـت 
مـع ارتفـاع طفيـف أو يكاد 
ال يُذكـر، طـرأ عـى الرواتب 

القطاعـن  يف  الشـهرية 
 20 العـام والخاص )زيـادة 

سـورية(. لـرية  ألـف 
الرواتـب  متوسـط  يبلـغ 
للموظفـن  الشـهرية 
الحكوميـن حـوايل 80 ألف 
بأفضـل  يبلـغ  وقـد  لـرية، 
ألـف لـرية مع   120 حاالتـه 
واملكافـآت  الحوافـز  جميـع 
عليهـا  يحصـل  قـد  التـي 
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عنب بلدي - صالح ملص

تواصـل قـوات النظـام السـوري التقـدم 
يف مناطـق سـيطرة املعارضة يف شـايل 
املاضيـة سـيطر  األسـابيع  سـوريا، ويف 
النظـام عـى أكـر مـن 30 بلـدة ومدينة 
يف إدلـب، من ضمنهـا مدن اسـراتيجية، 
مثـل مدينة مـرة النعان، أكرب مـدن ريف 
إدلـب الجنـويب، ومدينـة رساقـب بالريف 
تقاطـع  نقطـة  عـى  الواقعـة  الرشقـي، 
 )M5( الطريقـن الدولين، دمشـق- حلب

 .)M4( والالذقيـة- حلـب
ويـأيت التقدم العسـكري املتسـارع لقوات 
النظـام بالرغم من تهديـد الرئيس الريك، 
مناسـبتن  يف  أردوغـان،  طيـب  رجـب 
منفصلتن خالل األيام املاضية، مبحاسـبة 
قـوات النظـام إذا مل تنسـحب مـن املناطق 
التي سـيطرت عليهـا إىل املناطـق املحددة 
باتفاقيـة "سـوتيش" املوقعة بن روسـيا 
وتركيـا يف أيلـول 2018، والتي تنص عى 
إقامـة منطقة منزوعـة السـالح بعمق 15 
إىل 20 كيلومـرًا داخـل منطقـة “خفض 

التصعيد".
وكان أردوغـان أمهـل قوات النظـام لتنفيذ 
هذا االنسـحاب حتى نهاية شـباط الحايل.

وأبلـغ الرئيـس الـريك، يف 5 من شـباط 
الحـايل، نظريه الـرويس، فالدميري بوتن، 
مهـدًدا بـأن القـوات الركية "سـتقوم مبا 
يلـزم" إذا مل يتحقـق االنسـحاب مـن قبل 
قوات النظام، معتربًا هـذا التصعيد "حقبة 
جديدة يف سوريا" ستعيشـها تركيا، بشن 

عملية عسـكرية يف محافظـة إدلب. 
ويـأيت هذا التصعيـد من أنقـرة بعد مقتل 
قـوات  قصـف  جـراء  تركيًـا  جنديًـا   13
النظـام نقـاط املراقبـة العسـكرية الركية 
يف املنطقـة، التي حـورصت نقاط منها يف 
مـورك بريف حـاة وريف إدلـب الجنويب 
بالقـرب مـن معـرة النعـان ويف محيـط 

رساقب.  مدينـة 

تاريخ من التوترات 
تاريـخ  هـذه  أردوغـان  تهديـدات  تعيـد 
التوتـر السـوري- الـريك إىل الواجهـة، 
املمتـد مـن آب عـام 1957، حن حشـدت 
تركيا آالف الجنود عـى حدودها الجنوبية، 
ملنـع الحكومة السـورية برئاسـة شـكري 
القوتـي من االنحياز ملعسـكر الشـيوعية، 
سـوريا  بتكثيـف  األزمـة  هـذه  وانتهـت 
عالقتهـا مع البلدان العربيـة، بتوقيع اتفاق 

الوحـدة مع مـرص عـام 1958. 

اتجـه التوتـر فيـا بعد بـن البلديـن إىل 
ميـاه نهر الفـرات، الـذي ينبع مـن هضبة 
سـوريا  يف  وميـر  تركيـا  يف  أرمينيـا 
والعراق، مـا يعني أن تركيا تتحكم بشـكل 

أسـايس يف كميـات الضـخ واملنسـوب.
ويف عـام 1990 حولـت تركيا ميـاه النهر 
أتاتـورك،  سـد  ملـلء  كامـل  شـهر  ملـدة 
فاحتجـت سـوريا عى انخفاض منسـوب 
الفـرات بـن الحـدود الشـالية وبحـرية 
األسـد مبقـدار ثالثـة أمتـار، وأرض ذلـك 

بزراعـة املحاصيـل الشـتوية.
ومتـت تسـوية الخـالف بتوقيـع اتفـاق 
لكـن   ،1992 عـام  البلديـن  بـن  أمنـي 
االتفـاق تعطل ملواصلـة تركيا مشـاريعها 
عى الفـرات، ما نتـج عنه اسـتخدام الكرد 
مـن قبـل حافـظ األسـد كورقـة ضغـط 
عى تركيـا، بدعمه نشـاط حـزب "العال 
الكردسـتاين" داخل سـوريا، مستفزًا بذلك 

أنقرة. 

تهديد 1998.. للصبر حدود
وجـه  العبـارة  بهـذه  حـدود"،  "للصـرب 
عصمـت  آنـذاك،  الـريك  الدفـاع  وزيـر 
سـيزجن، يف ترشيـن األول عـام 1998، 
تهديـده باجتياح الحدود السـورية للقضاء 
عى نشـاط حزب "العال الكردسـتاين"، 
بعـد أن قـرر مجلس األمـن القومي الريك 
حينهـا اتخاذ موقف حاسـم تجاه سـوريا، 
تركيـا  وأن  الدبلوماسـية،  بنهايـة  منـذرًا 
"سـتلعب اللعبة وفق قوانينهـا الخاصة"، 

بحسـب تعبري سـيزجن.
وخضـع األسـد األب لهـذا التهديـد، بحظر 
األرايض  عـى  "العـال"  حـزب  نشـاط 
السـورية، وقطـع العالقـات معـه بإغالق 
وإنهـاء  ولبنـان،  معسـكراته يف سـوريا 

له. املـايل  الدعـم 
وكان مـن مضامن قطـع العالقات، ترحيل 
زعيم حـزب "العـال"، عبد اللـه أوجالن، 
املقيم سـابًقا يف دمشـق، وبذلك تسـليمه 
لالعتقـال، بشـكل غـري مبارش، مـن خالل 
ترحيلـه إىل روسـيا لتخطفـه تركيـا بعـد 
 .1999 كينيـا عـام  ذلـك حيـث كان يف 
ويقـي أوجـالن اآلن عقوبتـه بالسـجن 
مـدى الحيـاة يف جزيـرة امـرايل الركية.

التحـركات  األمـر  بدايـة  أنقـرة  وسـعت 
الدبلوماسـية إلنهـاء إيواء حـزب "العال" 
مـن قبـل حافظ األسـد، الـذي أنكـر دعمه 
للحـزب، وبـدأت هـذه التحركات منـذ عام 
مقابـالت  أوجـالن  إجـراء  رغـم   ،1984
مـع وسـائل إعـالم دوليـة مـن موقعه يف 

العاصمـة دمشـق.
يف  تتصاعـد  أوجـالن  شـعبية  وكانـت 
سـوريا آنـذاك، يف سـبيل الضغـط عـى 
تركيـا، كـا سـمح األسـد لحـزب "العال 
الكردسـتاين" بإطالق عملياته العسـكرية 
ضـد الجيش الـريك من قواعد له شـايل 
سـوريا، لتصنفه تركيا واالتحـاد األورويب 

وأمريـكا كـ"منظمـة إرهابية".
جـاء موقـف أنقـرة الرافـض لدعم األسـد 
وفًقـا  الكردسـتاين"  “العـال  حـزب 
ملعطيـات قانونيـة دولية، فبحسـب مكتب 
منع اإلرهـاب التابـع لألمم املتحـدة، يجب 
عـى الـدول األعضـاء يف األمـم املتحـدة 
املنتسـبن  األشـخاص  بتسـليم  االلتـزام 

ملنظـات إرهابيـة أو مالحقتهـم، وبسـط 
الواليـة القضائية بهـدف محاكمة مرتكبي 
األعـال اإلرهابيـة، ومنـع متويلهـم ماديًا 
بشـكل مبارش أو غـري مبـارش، أو التعاون 
أنقـرة  بـه  طالبـت  الـذي  األمـر  معهـم، 

سـوريا.
وكان قـرار األسـد األب التفـاوض مع تركيا 

مرتبطًـا بقلقـه من قـوة الجيـش الريك، 
ولتجنـب املزيد مـن التوترات بـن البلدين 
يف ذلـك الوقـت، إذ كانـت متهـد إلشـعال 
الحرب بينها، واخراق الشـال السـوري، 
بحسـب مقـال نرشتـه الصحفيـة سـينم 
جنغيـز، يف 25 من كانون الثـاين 2019. 
مهـد ذلـك التفـاوض إىل توقيـع اتفاقيـة 
بـن  وقتهـا،  الرسيـة  األمنيـة  "أضنـة" 
دمشـق وأنقـرة، يف 20 من ترشيـن األول 
1998، بوسـاطات إقليمية ودولية وخاصة 

 . مرص

اتفاقية "أضنة" 
تحـول  نقطـة  كانـت  األمنيـة  االتفاقيـة 
رئيسـة يف مسـار العالقـات بـن البلدين، 
وبـدأت الزيـارات املتبادلـة بينهـا عـى 
مسـتوى مسـؤولن أمنيـن وعسـكرين 
وسياسـين، كانـت أوالها حضـور الرئيس 
الـريك آنـذاك، أحمد نجدت سـيزر، جنازة 
األسـد األب يف عـام 2000، وهـو مـا كان 
مـؤرشًا عـى عالقات جديـدة مع سـوريا، 
عـادت للتدهور منـذ بداية الثورة السـورية 

عـام 2011. 
وأعيـد طـرح هـذه االتفاقيـة عـى طاولة 
املفاوضـات بعـد أن أصبـح لركيـا وجود 
عسـكري واضح داخل األرايض السـورية، 
وعزمهـا إقامـة "منطقـة آمنـة" بالتوافق 
مـع واشـنطن يف منطقة رشق الفـرات، إذ 
دعـا الرئيس الريك، إىل مناقشـتها مجدًدا 
مـع سـوريا، يف 24 من كانـون الثاين عام 

.2019
 32 بعمـق  اآلمنـة"  "املنطقـة  وتـأيت 
كيلومـرًا، أي بزيـادة 27 كيلومـرًا عـى 
بنـود اتفاقيـة “أضنـة”، يف محاولـة من 
أنقـرة لطـرد “وحـدات حايـة الشـعب” 
)الكرديـة( التـي تعتربهـا امتـداًدا لحـزب 

الكردسـتاين". “العـال 
وتنـص االتفاقية عـى تعـاون البلدين يف 
مكافحـة اإلرهـاب، وإنهـاء دمشـق جميع 
أشـكال الدعـم لحـزب “ العـال" ومنـع 

تسـلل مقاتليـه إىل تركيا. 
وينـص البنـد الثـاين مـن االتفاقيـة عى 
الدفـاع عـن  احتفـاظ تركيـا بحقهـا يف 
نفسـها، واملطالبة بتعويض عن الخسـائر 
يف األرواح واملمتلـكات يف حـال مل توقف 

دمشـق دعمهـا فـورًا للحزب.
وأعطى البند الثالث أنقـرة الحق "مبالحقة 
كيلومـرات  خمسـة  لعمـق  اإلرهابيـن" 
داخل الشـال السـوري، واتخـاذ التدابري 
األمنيـة الالزمـة إذا تعـرض أمنهـا القومي 

مكافحـة  سـوريا  تسـتطع  ومل  للخطـر، 
الحزب. عمليـات 

اعتبـار  عـى  فنـص  الرابـع،  البنـد  أمـا 
الخالفـات الحدوديـة بن البلديـن منتهية 
من تاريـخ التوقيع عـى االتفاقيـة، وعدم 
مطالبـة الطرفن بـأرايض الطـرف اآلخر، 
وهو السـبب الـذي تخى النظام السـوري 

مبوجبـه عن لـواء اسـكندرون.

تبدل الحال مع األسد االبن؟
عـى خلفيـة الترصيحـات التـي توعد بها 
الرئيـس الـريك، رجـب طيـب أردوغـان، 
روسـيا  وداعميـه،  السـوري  النظـام 
وامليليشـيات اإليرانيـة، وصفـت حكومـة 
النظـام تلـك الترصيحـات بأنهـا "جوفاء 
وممجوجـة"، غـري مباليـة بـأي احتالية 

بتنفيـذ عمليـة عسـكرية يف إدلـب.
واعتـرب مصـدر يف الخارجيـة السـورية، 
بحسـب وكالـة األنباء السـورية الرسـمية 
)سـانا(، يف 12 مـن شـباط الحـايل، أن 
فارغـة  “جوفـاء  أردوغـان  ترصيحـات 
شـخص  عـن  إال  تصـدر  ال  وممجوجـة 
منفصـل عـن الواقع، غـري فاهـم ملجريات 
األوضـاع واألمـور، وال تنم إال عـن جهل".

ويسـاعد الطـريان الـرويس قـوات النظام 
يف التقـدم مبـدن وبلـدات إدلـب، وتـربر 
موسـكو عملياتهـا بوجود "هيئـة تحرير 
مسـاحات  عـى  تسـيطر  التـي  الشـام" 
واملصنفـة  وريفهـا،  إدلـب  مـن  واسـعة 
كـ"إرهابيـة" يف كل مـن روسـيا وتركيـا 

وأمريـكا.
وتلعـب عدة مجموعـات مسـلحة دورًا يف 
دعـم قـوات النظـام يف التقـدم باملعـارك 
الدائـرة يف ريـف حلـب الغـريب وريـف 
إدلـب الرشقـي، من بـن تلـك املجموعات، 
لـ“الحـرس  تابعـة  إيرانيـة  ميليشـيات 

اإليـراين. الثـوري” 
 Macro Media“ كـا نـرشت مجموعـة
صوتيـة  تسـجيالت  املسـتقلة   ”Center
مقاتلـن  إىل حديـث  تعـود  إنهـا  قالـت 
ضـد  معـارك  خوضهـم  خـالل  أفغـان، 
فصائـل املعارضـة السـورية يف محافظة 

إدلـب.
وبحسـب ما نرشتـه صحيفـة “التلغراف" 
الربيطانيـة عـن املجموعـة، يف 26 مـن 
كانون الثاين املايض، كشـفت التسـجيالت 
آليـة توجيـه مقاتلـن إيرانيـن وأفغـان 

خـالل العمليـات العسـكرية يف إدلب.
تعزيـزات  إرسـال  تركيـا  تواصـل  بينـا 
عسـكرية بشـكل يومي إىل داخل محافظة 
إدلـب، وتتمركـز يف مدن وبلـدات تخضع 
لسـيطرة املعارضـة أو يف نقـاط املراقبـة 
التـي أنشـئت مبوجب اتفاقية "سـوتيش" 

روسـيا. مع 
وتتخـذ تركيـا اتفاقيـة "أضنـة" ذريعـة 
لدخول سـوريا يف إطـار حقوقها املتوافقة 
مـع القانون الـدويل، لكن حكومـة النظام 
السـوري تعتربه انتهاكًا وخرقًـا لالتفاقية، 
التـي تصـب، وفًقـا للنظـام، يف ضـان 
أمـن الحـدود بـن البلديـن، وتهـدف إىل 
الجيـش  اإلرهـاب" مـن قبـل  "مكافحـة 
الـريك ومن ثم االنسـحاب خـارج الحدود 

السورية. 
و"اسـتهجن" النظـام، يف 5 مـن شـباط 
الحـايل، ترصيحات أردوغان حـول إدخال 
قوات تركية إىل املنطقـة مبوجب االتفاقية، 
بحسـب مـا نقلتـه وكالـة "سـانا" عـن 

مصـدر يف وزارة الخارجيـة.
وتحـاول تركيا فـرض رشوط جديـدة من 
أجـل الحصـول عـى أوراق ضغـط عـى 
طاولـة املفاوضات مـع روسـيا، من خالل 
اتفاقية جديدة تسـمح لها التدخل مبساحة 
أكـرب وفـق اتفاقيـة "أضنـة"، يف محاولة 
لرسـيخ وجودهـا يف مدينـة إدلـب، كون 
هـذه املدينة تعتـرب منطقـة حدودية تعزز 
مـن أمـن تركيا القومـي، وهو مـا توصلت 
إليه عنـب بلدي يف تحقيق بعنـوان "إدلب 

رهينـة الضامَنن.. ملـن الغلبة".

تهديدان تركيان لألسدين.. رسما تغير العالقة بين البلدين

األسد األب واألسد االبن )تعديل عنب بلدي(

قبل 22 عاًما وجهت تركيا تهديدات مباشرة للرئيس السوري السابق، حافظ األسد، وحركت آلياتها العسكرية على الحدود، لينتهي التوتر آنذاك بالتوصل 

التفاقية "أضنة" بين الجانبين، في ظروف تشابه ما يحصل اليوم في إدلب، حيث يحاول النظام السوري التقدم إلى الحدود التركية، بينما ترسل تركيا 

تعزيزاتها العسكرية إلى المنطقة، ملوحة بشن هجوم عسكري ضد النظام.

 أردوغان أمهل قوات النظام 
لتنفيذ هذا االنسحاب حتى 

نهاية شباط الحالي.
وأبلغ الرئيس التركي، في 
5 من شباط الحالي، نظيره 
الروسي، فالديمير بوتين، 

مهدًدا بأن القوات التركية 
"ستقوم بما يلزم" إذا لم 

يتحقق االنسحاب من قبل 
قوات النظام، معتبًرا هذا 

التصعيد "حقبة جديدة في 
سوريا" ستعيشها تركيا، 

بشن عملية عسكرية في 
محافظة إدلب
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عنب بلدي -  تيم الحاج

لعـل مـا قالـه وطالـب بـه أردوغـان، يف 
أثنـاء معـارك الجيـش الـريك و"الجيش 
رشق  منطقـة  يف  السـوري  الوطنـي" 
الفـرات، ضـد "وحـدات حاية الشـعب" 
لـ"قـوات  الفقـري  العمـود  )الكرديـة( 
سـوريا الدميقراطية" )قسـد( يف ترشين 
األول 2019، يشـبه تهديداتـه اآلن لقـوات 
النظـام السـوري املتعلقـة بإدلـب، فلغـة 
الخطـاب حـادة تُرجمت مبهلة ملدة شـهر 
للنظـام يك يوقـف قضمـه بدعـم رويس 

وإيـراين ملناطـق إدلـب وحلـب.

 "نبع السالم".. أهداف تقّلصت
تـأيت املعـارك الدائـرة يف محافظتي إدلب 
وحلـب اآلن، بعـد أقـل مـن شـهرين مـن 
التـي  الفـرات  رشق  يف  املعركـة  انتهـاء 
سـمتها أنقرة "نبع السـالم"، والتي متكن 
و"الوطنـي  الـريك  الجيشـان  خاللهـا 
السـوري" من السـيطرة عـى مدينتي تل 
أبيـض بريـف الرقـة ورأس العـن بريف 

. لحسكة ا
مل تحقـق "نبـع السـالم" الخطـط التـي 
السـابق،  يف  لهـا  أعدتهـا  أنقـرة  كانـت 
فقـد كانـت ترمي للسـيطرة عـى املنطقة 
ريـف  يف  املالكيـة  مدينـة  مـن  املمتـدة 
الحسـكة إىل مدينـة عن العـرب يف ريف 
حلب، والتوغـل بنحو 32 كيلومـرًا داخل 
األرايض السـورية، إلقامـة منطقـة آمنـة 
فيهـا، بعـد طـرد "الوحـدات" و"قسـد" 

. منها
 إال أن املعركـة شـهدت اتفاقًـا بـن أنقـرة 
األول  ترشيـن  مـن   17 يف  وواشـنطن، 
2019، قـى بوقفهـا، وتضمـن مهلـة 
أعطاهـا الرئيـس الـريك لـ"قسـد" يك 
تنسـحب مـن رشق الفـرات خـالل 120 

سـاعة.
وقـال حينهـا وزيـر الخارجيـة الـريك، 
مولـود جاويـش أوغلـو، إن بـالده علّقت 
عملية "نبع السـالم" ملدة 120 سـاعة من 
أجل انسـحاب "الوحدات"، مؤكـًدا أن هذا 

التعليـق ليـس وقًفا إلطـالق النار. 
جـاء ذلـك عقـب انتهـاء اجتـاع وفـدي 
تركيـا والواليـات املتحدة برئاسـة الرئيس 

الـريك، ونائـب الرئيس األمريـي، مايك 
بنـس، يف العاصمـة أنقرة.

وأشـار الوزير الـريك إىل أن بـالده تريد 
إقامـة منطقـة آمنـة بعمـق 32 كيلومرًا، 
حـدود  حتـى  كيلومـرًا،   444 وبطـول 

العـراق رشق نهـر الفـرات يف سـوريا.
"تعليـق  أن  أوغلـو  جاويـش  وأوضـح 
العمليـة ال يعني انسـحاب جنودنا وقواتنا 
مـن املنطقة فنحن سـنواصل البقـاء فيها، 
وسـنتابع بشـكل مبارش كل ما يتم تنفيذه 
ومصادرنـا  املنطقـة  يف  وجودنـا  عـرب 
أمـام  سـيتم  يشء  وكل  االسـتخباراتية، 

أعيننـا وسـراقبه". 
هـذا  بتنفيـذ  واشـنطن  ماطلـة  لكـن 
االتفـاق، عـى غـرار االتفاقـات السـابقة 
مـع تركيا، بحسـب رواية أنقـرة، اضطرت 
الرئيـس الـريك لتوجيـه البوصلـة نحو 
نظـريه الـرويس، فالدميـري بوتـن، الذي 
يصفـه مـرارًا بـ"الصديق"، لريمـي ورقة 
إبعاد "الوحـدات" عن رشق الفـرات بيده.

تدخلت روسـيا قبـل انتهاء مهلـة الـ120 
لنائـب  أردوغـان  أعطاهـا  التـي  سـاعة 
الرئيـس األمريـي، وجـرى حينهـا اتفاق 
بـن بوتن وأردوغـان، يف 22 من ترشين 
األول 2019، أنهـى "نبع السـالم" قبل أن 

تحقـق كل ما كانـت ترمـي إليه.
"سـوتيش"  اتفـاق  أردوغـان  وصـف 
املتعلق برشق الفـرات بـ"التاريخي"، عى 
الرغـم مـن أنـه كان ينص عى انسـحاب 
"قسـد" مـن املنطقة خـالل 150 سـاعة، 
وهـذا مـا مل يتـم تطبيقـه بشـكل فعي. 

عـرب  الروسـية  الدفـاع  وزارة  ونـرشت 
موقعها الرسـمي، يف 23 من ترشين األول 
2019، خريطـة لالتفـاق تظهـر مدينـة 
منبـج وتـل رفعـت يف ريف حلـب تحت 
سـيطرة قوات النظـام السـوري، لكن يف 
املقابـل أظهـرت الخريطـة التـي اعتمدها 
الرئيـس الـريك، مـن أجل رشحـه اتفاق 
رشق الفـرات، خـالل مقابلة مـع تلفزيون 
“TRT”، يف 24 مـن ترشين األول 2019، 
مدينـة منبـج وتل رفعـت ضمـن مناطق 
سـيطرة "الجيـش الوطنـي"، وال دخـول 
لقـوات النظام إليهـا، وهو ما أكـده عندما 
قـال إن الجيـش الريك سـيكون لـه دور 

مراقـب يف مدينـة منبج.

أمـا مدينـة عـن العـرب يف ريـف حلب، 
فأكـد أردوغان حينهـا، أن "روسـيا كانت 
تدعـو تركيـا لدخول عـن العـرب، وعى 
عكـس الـروس، كانـت الواليـات املتحـدة 
تعـارض دخولنـا إىل تلـك املدينـة، ونحن 

سـنتخذ قرارنـا وفق املسـتجدات".
واآلن وبعـد مـي نحو أربعة أشـهر عى 
توقيع االتفـاق الذي أنهى نبع "السـالم"، 
مل تدخـل تركيـا إىل عن العـرب، واكتفت 

مبـا حصلت عليـه قبل االتفـاق )تل أبيض 
العن(. ورأس 

يف حـن متكـن النظـام من دخـول رشق 
الفرات والتغلغل يف املناطق التي تسـيطر 
عليها "قسـد"، والوصـول إىل الحدود مع 
تركيا، بعـد إجراء اتفاق معهـا، يف 13 من 
ترشيـن األول 2019، برعاية روسـية، كان 
يهـدف إىل وقف زحف الجيـش الريك. 

إدلب مسرح التطورات
يكاد يكـون املشـهد يف أريـاف إدلـب 
متسـارًعا  تقدًمـا  تشـهد  التـي  وحلـب 
النظـام وروسـيا، مشـابًها ملـا  لقـوات 
كان يجـري يف "نبـع السـالم"، لجهـة 

الركيـة. والتحـركات  الترصيحـات 
فقـد أبدت أنقـرة رفضها توغـل النظام، 
اتفـاق  خـرق  بدعـم  موسـكو  متهمـة 
خفـض  مبنطقـة  املتعلـق  "سـوتيش" 

إدلـب. التصعيـد يف 
بوتـن  وقعـه  الـذي  االتفـاق  وينـص 
وأردوغان، يف 17 مـن أيلول 2018، عى 
إنشـاء منطقـة منزوعة السـالح يف إدلب 
وتسـيري دوريـات مشـركة يف املنطقة، 

وسـحب السـالح الثقيـل مـن الفصائل.
مـن  املدعومـة  النظـام،  قـوات  أن  إال 
قبـل سـالح الجـو الـرويس، مل تلتـزم 
اتفـاق  توقيـع  منـذ  باالتفـاق، وشـنت 
إدلـب خمـس عمليـات عسـكرية، بدأت 
الثـاين  كانـون  منتصـف  يف  أحدثهـا، 
حيـث  مسـتمرة،  زالـت  ومـا  املـايض، 
الطريقـن  فتـح  عـى  النظـام  يـرص 
وتأمـن   "M4"و  "M5" الدوليـن 
محيطها، مسـتنًدا إىل الدعم العسـكري 
الرويس عـى األرض، والسـيايس حيث 
متـارس موسـكو ضغوطًـا عـى أنقـرة 
وتتهمهـا باإلخـالل بتنفيذ بنـود االتفاق 
اإلرهابية"  وخاصة إخـراج "الجاعـات 

إدلب. مـن 
سـيطر  الـذي  النظـام  تقـدم  وأمـام 
ريـف  يف  اسـراتيجية  مـدن  عـى 
إدلـب كرساقـب ومعـرة النعـان وخان 
شـيخون، سـعيًا لفتـح الطـرق الدولية، 
إضافـة إىل مقتـل جنـود أتـراك عى يد 
قـوات النظـام يف إدلب، أطلـق الرئيس 
بالتدخـل  رصيًحـا  تهديـًدا  الـريك 

النظـام. تقـدم  لوقـف  عسـكريًا 
توعـد  الحـايل،  شـباط  مـن   12 ويف 
النظـام السـوري يف  الرئيـس الـريك 
وامليليشـيات  روسـيا  وداعميـه،  إدلـب 
اإليرانية، بشـن عملية عسـكرية واسـعة 
إىل  النظـام  انسـحاب  عـدم  حـال  يف 
نهايـة  قبـل  الركيـة  النقـاط  خلـف 

الحـايل. شـباط 
وتنفيـذ  االتفـاق  تطبيـق  حـال  ويف 

يجـب عـى  فإنـه  لتهديـده،  أردوغـان 
قـوات النظـام أن تنسـحب حتـى نقاط 
املراقبـة الركية يف مدينة مـورك بريف 

حـاة الشـايل.
جاهزيتـه  الـريك  الجيـش  ورفـع 
العسـكرية يف إدلـب، عرب الدفـع بأرتال 
وإنشـاء  هنـاك،  إىل  كبـرية  عسـكرية 
إدلـب  ريفـي  بـن  لـه  مراقبـة  نقـاط 
وحلـب، باإلضافـة إىل اسـتقدام قـوات 
"كومانـدوز" تركيـة، وقـد وصـل عـدد 
الدبابات يف إدلـب إىل 70 و200 مدرعة 
و80 مدفًعـا، بحسـب "روسـيا اليـوم".

وإىل جانـب الدعـم العسـكري، تحافظ 
مـع  التواصـل  خطـوط  عـى  أنقـرة 
موسـكو سـعيًا إليجـاد حـل يف إدلـب.

وأعلـن وزيـر الخارجية الـريك، مولود 
بـالده  وفـًدا مـن  أن  أوغلـو،  جاويـش 
ملـف  لبحـث  روسـيا،  إىل  سـيتوجه 

إدلـب. محافظـة 
الحـايل،  شـباط  مـن   15 يف  وقـال 
إنـه يجـب التوصـل إىل وقـف فـوري 
إلطـالق النـار يف إدلـب، وإنـه ال ميكن 
تحقيـق أي اسـتقرار سـيايس فيهـا عن 
طريق الحـل العسـكري، وإن املباحثات 
مـع الجانـب الـرويس يجـب أن تبقـى 

دبلوماسـية.
خطـوات  سـتتخذ  بـالده  أن  وأضـاف 
إىل  مـع روسـيا  إذا مل تصـل  حاسـمة 

إدلـب. بشـأن  توافـق 
االنسـحاب  النظـام  مـن  تركيـا  طلـب 
إىل مـا بعـد النقـاط الركيـة يف إدلـب 
يصعـب تحقيقه أمـام الدعم السـيايس 
الكبـري الـذي تقدمـه موسـكو لرشعنـة 
قـوات  أن  إىل  إضافـة  النظـام،  تقـدم 
مـن  انسـحبت  أن  يسـبق  مل  النظـام 
بيـان  يف  أعلنـت  قـد  كانـت  منطقـة 
مـا  عليهـا،  سـيطرت  أنهـا  رسـمي 
رضخـت  حـال  يف  موقفهـا  يضعـف 

الركيـة. للتهديـدات 
ويشـري تعقـد املوقـف عـى األرض إىل 
جانـب التهديـدات الركية للنظـام، إىل 
مشـابًها  سـيناريو  سـتواجه  أنقـرة  أن 
حيـث  السـالم"،  "نبـع  يف  جـرى  ملـا 
تقلصـت مطالبهـا وانتهـت بعقـد اتفاق 

وبوتن. أردوغـان  بـن 

تهديدات أردوغان في سوريا.. 
سقف عاٍل قبل التفاهم مع روسيا

الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان والروسي فالديمير بوتين )رويترز(

دائًما تلفت تصريحات الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، المتعلقة بالشأن العسكري في سوريا، األنظار، فُتفرد لها مساحات واسعة من التحليل في 

وسائل اإلعالم، إذ إنها تأتي بمطالب كثيرة ذات سقف عاٍل متضمنة مهاًل وتهديدات.

طلب تركيا من النظام 
االنسحاب إلى ما بعد 

النقاط التركية في إدلب 
يصعب تحقيقه أمام الدعم 

السياسي الكبير الذي 
تقدمه موسكو لشرعنة 

تقدم النظام، إضافة إلى أن 
قوات النظام لم يسبق أن 

انسحبت من منطقة كانت 
قد أعلنت في بيان رسمي 

أنها سيطرت عليها، ما 
يضعف موقفها في حال 
رضخت للتهديدات التركية
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عنب بلدي -  تيم الحاج

خـرج يـارس العبـد الله مـن أهـايل بلدة 
قباسـن شـال رشقـي مدينة حلـب مع 
والنازحـن  البلـدة  أهـايل  مـن  العديـد 
إليهـا، يف مظاهـرة يـوم 10 من شـباط، 
شـباط،  مـن   14 الجمعـة  تجـددت 

يف  املحـي  املجلـس  بتغيـري  مطالبـن 
البلـدة. 

رفـع املتظاهرون شـعارات تؤكـد عى أن 
الحـراك انطالقـة نحـو اسـتعادة القـرار 
بإسـقاط  وطالبـوا  املسـار،  وتصحيـح 
املجلـس املحـي وإسـقاط "االسـتبداد"، 
يف  املشـاركن  املهجـرون  طالـب  كـا 

املظاهـرة متثيلهـم يف املجلـس. 
لجـأ يارس مـع أهـايل البلـدة إىل الحلول 
السـلمية لتغيـري أعضاء املجلـس، لتداول 
الخـربات  أمـام  املجـال  وفتـح  السـلطة 
األخـرى، لكـن املجلـس رفـض التغيـري 
بالكـريس"،  "التمسـك  عـى  وأرص 

بحسـب مـا قالـه لعنـب بلـدي.

بتغيـري  أسـباب مطالبهـم  يـارس  وعـزا 
املجلـس املحـي للبلـدة إىل طـول الفرة 
املجلـس  مسـؤويل  السـتالم  الزمنيـة 
ملناصبهـم والتي امتـدت لثالث سـنوات، 
مـع تنفيـذ مشـاريع كانت "من أفشـل" 
باإلضافـة إىل  تنفيذهـا،  املشـاريع عنـد 
"الفسـاد واملحسـوبية" الذيـن اعتربها 
داًء اسـترشى باملجلـس، إذ إن كل عضـو 

أقاربه.  فيـه أصبـح يوظـف 
األمـر الـذي أكده ريـاض خليـل الجمعة 
يف  واملشـاركن  البلـدة  أهـايل  مـن 
املظاهـرة، وقـال يف حديـث لعنـب بلدي 
إن الفسـاد مـن أهم األسـباب التـي دعت 
النـاس للتظاهـر، مشـريًا إىل أن أعضـاء 
النازحـن،  معونـات  يأخـذون  املجلـس 

عليهـا.  اليحصلـون  والنازحـون 
كـا وجـه حسـن مـن أهـايل السـفرية 
النازحـن إىل ريـف القباسـن من خالل 
إىل  نـداًءا  بهـا،  شـارك  التـي  املظاهـرة 
املهتمـة  الرشـيدة"  العقـول  "أصحـاب 
باألهـايل املظلومـن الذيـن "عانـوا" من 
القائـم حاليًـا، والـذي  املحـي  املجلـس 
يرى أنـه مل يقـم بواجبه تجـاه النازحن 
"تقصـريه  أن  يـرى  كـا  األريـاف،  يف 
بالــ  عملـه  واصًفـا  واضًحـا"  كان 

"اسـتبدادي". 
ومـع بـدء االعتصـام يف البلـدة انطلقت 
مفاوضـات بن لجنـة من وجهـاء البلدة 
وممثلن عن العشـائر ومدرسـن وطالب 
جامعيـن واملسـؤولن يف املجلـس، لكن 

املجلـس مل يسـتجب بحسـب ما أفـاد به 
مراسـل عنب بلـدي يف ريـف حلب. 

لجنـة  بـن  املبـارش  التواصـل  ويغيـب 
املفاوضات ومسـؤويل املجلـس، وحاولت 
بعـض الشـخصيات التدخل بـن اللجنة 
"متمسـك  املجلـس  لكـن  واملسـؤولن، 
عنـه"،  يتنـازل  أن  والميكـن  بالكـريس 
بحسـب ماقـال محمـد العبيـد، العضـو 
بلجنـة املفاوضـات لعنـب بلدي، مشـريًا 
يف  "جالسـن  املجلـس  أعضـاء  أن  إىل 

الشـارع".  إىل  اليخرجـون  منازلهـم 
وتواصلت عنـب بلدي مـع رئيس املجلس 
العيـى،  جمعـة  قباسـن،  يف  املحـي 
ومـع املكتـب اإلعالمـي للمجلـس الـذي 
رفـض اإلدالء بأي ترصيـح، منوًها إىل أن 

"العمـل جـاٍر عى حـل املوضـوع". 
املجالـس املحليـة يف ريـف هـي إدارات 
يف  تأسسـت  تـريك،  بـإرشاف  مدنيـة 
فصائـل  سـيطرة  بعـد  حلـب  ريـف 
مـدن  أبـرز  عـى  السـورية  املعارضـة 
املنطقة وهـي جرابلـس والبـاب وإعزاز، 
بعد العملية العسـكرية تحت اسـم "درع 
الفـرات" والتـي شـنتها الفصائـل بدعم 

 .2016 آب  يف  تركيـا،  مـن 
ويبلـغ عـدد املجالـس املحليـة املركزيـة 
يف املنطقـة عـرشة يف اعـزاز، وصوران، 
وبزاعـة،  والبـاب،  وأخريـن،  ومـارع، 
وقباسـن، والراعـي، وجرابلـس، إضافة 
إىل املجلـس املحـي يف عفريـن، عقـب 

.2018 عليهـا يف  السـيطرة 

أهالي قباسين يعتصمون إلسقاط المجلس المحلي 
اعتصام أمام المجلس المحلي في بلدة قباسين - شباط 2020 )عنب بلدي(

مخيم المرج بريف حلب الشمالي في بلدة احتيمالت أثناء العاصفة الثلجية التى تضرب المنطقة 12 شباط 2020 )عنب بلدي(

عاصم ملحم- ريف حلب
 

إىل  الواصلـن  النازحـن  آالف  يعـاين 
مدينـة البـاب يف ريـف حلب الشـايل 
العسـكري  التصعيـد  جـراء  الرشقـي، 
األخري للنظـام السـوري يف ريف إدلب، 
من اسـتغالل أصحاب املنـازل املعروضة 
لإليجـار، الذيـن يشـرطون دفـع مبالغ 
كبـرية، وسـط ظـروف معيشـية وأمنية 
صعبـة للغاية تعيشـها مناطق الشـال 

السوري.
رفقة عوائلهـم ومتاعهم يبحـث نازحون 
محـاوالت  أمـام  أمنـاء،  مؤجريـن  عـن 
اسـتغالل حاجتهـم ألي مسـكن يقيهـم 
بـرد الشـتاء القـارس، منهم عامر سـعد 
الديـن، والـذي طلـب منه أحـد أصحاب 
البيـوت 400 دوالًرا أمريكيًـا مثن إيجار 
املنـزل، مـع رشط إقامـة عائلـة واحـدة 

. فيه
ويعتقـد عامـر، النـازح مـن مدينة بنش 
التـي  التجربـة  نتيجـة  إدلـب،  بريـف 
مير بهـا، أنـه "مل يعـد باسـتطاعة أهل 
الخـري فعـل يشء"، معربًا عن اسـتيائه 
مـا حصـل ويحصـل معـه ومـع مئات 
السـورين النازحن قرًسا مـن منازلهم.

جانب مرشق 
مقابـل القناعـة التـي وصل إليهـا عامر 
الذيـن واجهـوا  النازحـن  وغـريه مـن 
حـاالت االسـتغالل، تـربز حمـالت عدة 
ومبـادرات فرديـة مـن أهـايل املدينـة، 
قلـة  ظـل  يف  بجانبهـم،  للوقـوف 

باملنطقـة. الفاعلـة  املنظـات 
"أهـل  حملـة  الحمـالت  تلـك  ومـن 
والتـي  البـاب،  مدينـة  يف  الخـري" 
23 مـن كانـون  أطلقهـا ناشـطون يف 
األول 2019، بشـكل تطوعـي ودون أي 
تنسـيق أو تعـاون مـع املجلـس املحي، 
أو املنظـات املوجـودة يف املدينـة، إىل 
جانب حملـة أخرى ملديريـة األوقاف يف 

مدينـة البـاب.

وحققـت حملـة "أهـل الخـري"، خـالل 
 60 يقـارب  مـا  إيـواء  األول،  أسـبوعها 
تـربع  وبيـوت  مـزارع  ضمـن  عائلـة 

مجانًـا.  بهـا  مالكوهـا 
يف حـن تكفـل بعـض املقتدريـن بدفع 
إيجـارات ملـدة شـهرين أو ثالثة أشـهر، 
وقـد عمـل الفريـق عـى اسـتئجار 12 
منـزاًل وإسـكان نازحـن فيهم، بحسـب 
مـا قالـه عبـادة الجبـي، أحـد منظمي 

بلدي. لعنـب  الحملـة، 
وأشـار املنظـم إىل أن الحملة اسـتطاعت 
تأمن ألبسـة جديـدة بقيمة عـرشة آالف 
دوالر"، ووزعـت عرب قسـائم مخصصة 
للنازحـن، كـا تـم تأمـن احتياجـات 
30 عائلـة مـن مـواد تدفئـة وغذائيـة، 

املنزيل. للفـرش  باإلضافـة 
التربعـات  حصيلـة  أن  عبـادة  وذكـر 
لـرية  دوالًرا، و800  ألًفـا و375  بلغـت 
تركيـة، و328 ألـف لـرية سـورية، تـم 
مراكـز  تعيـن  طريـق  عـن  جمعهـا 
وأرقـام تواصـل، باإلضافـة للتواصل مع 
التجـار و"أصحـاب الخري"، معتـربًا أن 
هـذه الظـروف أظهـرت الصـوت اآلخر 
السـاعي ملسـاعدة النازحـن واملهجرين.

مديرية األوقاف أيًضا
وأطلقـت "مديريـة األوقـاف" يف مدينة 
"فريـق  مـع  بالتعـاون  حملـة  البـاب 
إيـواء" اإلغـايث، واسـتطاعت تأمن 40 
شـقة وتجهيزها باملسـتلزمات األساسية، 
بحسـب ترصيحات مدير األوقـاف، عبد 

الباسـط الزالـق، لعنـب بلدي.
ونـوه الزالق إىل أن أربعن شـقة ُجهزت 
بالكامـل، عـدا الشـقق التـي احتاجـت 
العمـل  التـي يتـم  لبعـض املسـتلزمات 

تأمينها. عـى  حاليًـا 
وأضـاف أنـه مـن املتوقع أن يصـل عدد 
الشـقق املجهـزة ضمن هـذا املـرشوع إىل 
100، سـيتم إيواء أكر من 100 عائلة فيها.

مـن  عـدد  مـع  املديريـة  وتواصلـت 
بحمـالت  قامـوا  الذيـن  الرصافـن 
قـدر  أكـرب  وسـد  النازحـن،  ملسـاعدة 
ممكـن من حاجاتهـم، كا يتم التنسـيق 
مع مديريـة الخدمـات االجتاعية، حيث 
عملـوا عـى تقديـم مـا اسـتطاعوا بعد 

الشـقق. تجهيـز 

عنـب بلـدي تحدثـت إىل مديـر دائـرة 
املجلـس  يف  االجتاعيـة  الخدمـات 
أكـد  الـذي  الراجـح،  إيهـاب  املحـي، 
وجـود التعـاون مـع املديريـة، الفتًا إىل 
أنهـم عـى اسـتعداد للتعـاون مـع أي 
مبـادرة يف تأمن مـواد التدفئة والفرش 
والسـلل الغـذايئ، الحتواء أزمـة النزوح 

الكبـرية.
وُهجـر مـا يقـارب 689 ألـف شـخص 
منـذ 1 من كانـون األول 2019، شـال 
غـريب سـوريا، بحسـب “مكتـب األمـم 
اإلنسـانية”،  الشـؤون  لتنسـيق  املتحـدة 
وذلـك يف ظـل تعـرض املنطقـة ملوجات 
من الربد الشـديد، ومع اسـتمرار العمليات 

العسـكرية لقـوات النظام وروسـيا.

 الباب..
حمالت لمساعدة النازحين تقطع طريق "تجار الحروب"
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عنب بلدي- نور التقي

حكومـة  يف  النفـط  وزارة  إعـالن  فمنـذ 
النظـام عـن اآللية الجديـدة لتوزيـع الغاز 
املنـزيل عـرب رسـائل "SMS"، يف 1 مـن 
شـباط الحـايل، سـارع املواطنـون التباع 
الخطـوات الالزمـة، ابتـداًء مـن التأكد من 
"البطاقـة  يف  املسـجلة  هواتفهـم  أرقـام 
الذكيـة"، والتأكـد مـن املـوزع املعتمد عرب 
تطبيـق "Way-in"، وانتهاًء برقب وصول 
الرسـالة عن طريـق رشكة "تكامـل"، التي 
تتـوىل مـرشوع أمتتـة توزيـع املشـتقات 

األخرى. النفطيـة والخدمـات 
ولكن كـا جـاء يف اإلعالن، عـى املواطن 
املسـارعة باسـتالم حصته من الغاز خالل 
72 سـاعة )ُخفضت الحًقا لـ 48 سـاعة ثم 
24 سـاعة( من وقت اسـتالم الرسالة، ويف 
حـال عـدم قدومـه لالسـتالم بعـد مي 
الفـرة املحـددة، سـتعود أسـطوانة الغاز 
ملـًكا للدولـة، لتُعيد توزيعهـا ملواطن آخر.

"بيويص عليه األب بياخدها الولد" 
مل ميـض أسـبوع واحـد عى إعـالن اآللية 
الجديـدة، حتـى بـدأت شـكاوي املواطنن 
تتواىل لعدم وصول أي رسـائل للمسجلن 
عـى الغاز منـذ مـدة، وتنوعـت القصص 
والتجارب بحسـب مـا رصدته عنـب بلدي 
عـى وسـائل التواصـل االجتاعـي وعى 
صفحـة رشكـة "تكامـل" عـى "فيـس 

بوك".
أحدهـم يعلـق مشـتكيًا قـدرة اسـتعياب 
املوزع املعتمـد الذي يسـتطيع تأمن 100 
جـرة غـاز تأتيـه كل 20 يوم مـن مصفاة 
حمـص، فكيف له تأمـن الغاز لــ 1800 
"بطاقـة ذكية" تتبـع لنفس املـوزع، فهل 
عليـه انتظـار سـنة ونصـف؟ والدولة قد 
وعـدت املواطنـن بأن كل عائلة سـتحصل 
عـى جرة غـاز كل 23 يوًمـا؟، بينا يتزايد 
الرقـم عنـد موزعـن آخرين ليصـل قرابة 
منطقـة  يف  الـدور  عـى  بطاقـة   3500

دمشـق. يف  امليدان 
الكثـري من الشـكاوي األخرى تـدور حول 
عـدم وصول أيـة رسـائل وال مواعيد تظهر 
يف األفق، ورشكة "تكامل" ترد يف منشـور 
لهـا، بأنهـا رشكة معلومـات رقميـة عليها 
فقـط أمتتـة العمليـة، وال متلك مسـؤولية 
تجـاه عـدم توافـر املـادة عنـد املوزعـن، 
وتؤكـد أن التوزيع سـيتم حسـب األقدمية 
يف التسـجيل عند املـوزع، وعدد الرسـائل 
مرتبط فقـط بعـدد االسـطوانات املتوفرة.

ويف حديـث لعنـب بلـدي تقـول مواطنة 
تقطـن يف منطقـة املليحة بريف دمشـق 
ألسـباب  اسـمها  نـرش  عـى  )تحفظـت 
أمنيـة(، "وصلت سـيارة غاز قبـل يومن 
ووقفـت يف منطقـة كفـر بطنـا بريـف 
دمشـق، ورفضـت إعطاء املواطنـن الغاز 
لعـدم حصولهم عى رسـائل عـى الرغم 
مـن كونه املـوزع املعتمد ألهـايل املنطقة، 
وتناقـل السـكان أخبـارًا عـن عـدم توافر 

مـادة الغـاز لشـهر حزيران القـادم".
وعـن الحلـول البديلـة تقـول أن "الكثري 
مـن املواطنـن يتجهـون للـرشاء بشـكل 
حـر من املوزعـن أو من من الغـاز املهرب 
مـن لبنان بــ 17 ألف لرية سـورية، بينا 
سـعر األسـطوانة النظامـي عنـد الدولـة 

لرية". آالف  سـتة 
وفيـا تعـرف وزارة النفـط عى مضض 
بأزمـة الغـاز، ترجعهـا إىل "أسـباب أكرب 
منهـا"، كالعقوبات وما يرتـب عليها من 
صعوبـة تأخري توريـد الكميـات املتعاقد 
عليها مـن الكمشـتقات النفطيـة، وفق ما 
نقلتـه صحيفة "الثـورة" التابعـة للنظام 

يف 11 من شـباط.
أمـا رشكـة “محروقـات” املسـؤولة عـن 
توزيـع املحروقـات يف مناطـق سـيطرة 
كانـون  منـذ  فتـربأت  السـوري  النظـام 
الثـاين املـايض من األزمـة، وقالـت، وفق 
الغـاز  إن  املحليـة"،  "الوطـن  صحيفـة 
واملـازوت متوفران يف السـوق السـوداء، 

بسـبب قيام أصحـاب صهاريـج التوزيع 
برسقـة كمية مـن مخصصـات العائالت، 
يف أثنـاء التوزيـع مـن خـالل التالعـب 

لعداد. با
الغـاز املنـزيل يف "رحلـة سـياحية" عرب 

املحافظات
إىل جانـب مشـاكل التأخـري يف وصـول 
وسـائل  تناقلـت  املحـدد،  الغـاز  دور 
لرسـائل  صـورًا  االجتاعـي  التواصـل 
وصلـت بعـد طـول انتظـار للمواطنـن 
عـن رضورة اسـتالم أسـطوانة الغـاز من 
املـوزع املعتمـد خالل 24 سـاعة، لتفاجئ 
يف  الغـاز  مـوزع  موقـع  أن  املسـتخدم 

أخـرى. محافظـة 
يعلـق عـى صفحـة  املسـتخدمن  أحـد 
بوصـول  جـًدا  ُسـعد  بأنـه  "تكامـل" 
محافظـة  مـن  الغـاز  السـتالم  الرسـالة 
حلـب ولكنه لألسـف يقطـن يف الالذقية، 
وآخـر يجـب عليـه االسـتالم من الكسـوة 
يف ريف دمشـق وهو يسـكن يف حمص، 
وآخـر يؤكد أنـه مل يغـري موزعـه املعتمد 
"جـاره" منـذ زمن، ولكنه اسـتلم رسـالة 
توجـب عليـه االسـتالم مـن بانيـاس أي 
عليـه دفع أجـرة سـيارة ما يقـارب عرشة 

آالف لـرية للحصـول عـى األسـطوانة.
البطاقـة  بربـط  ذلـك،  تـربر  والرشكـة 
بآخـر معتمـد تـم الـرشاء منـه، وتقـول 
املـوزع  تغيـري  بإمكانهـم  املواطنـن  إن 
الـدور  سـيخرسون  ولكـن  املعتمـد، 
ويدخلـون دوامـة االنتظـار مـن جديـد.

ورغـم ذلـك، ال يـدور املواطـن السـوري 
وحـده يف دوامـة الحصـول عـى جـرة 
الغـاز، بل يشـعر أعضاء مجلس الشـعب 
مبعاناتـه أيًضـا، وسـاءلوا ألجلـه وزيـر 
النفـط والـروة املعدنيـة، الـذي أقنعهـم 
بدوره أن كل مـا يجري يصب يف مصلحة 
السـورين، ووعدهم بزيـادة مخصصات 
ذوي قتـى ومصـايب قوات النظـام، عى 

حسـاب مـن تبقـى مـن املواطنن.

رسائل الغاز.. انتظار السوريين المؤتمت 

عنب بلدي - القنيطرة 

يتصاعـد التوتـر يف الجنـوب السـوري 
صالحيـة  انتهـاء  موعـد  اقـراب  مـع 
مـن  املنطقـة  أبنـاء  بـن  "التسـوية"، 
املناهضـن للنظام السـوري، وبن قواته 
التـي انتزعـت محافظة درعـا والقنيطرة 
من قبضـة املعارضـة قبل عـام ونصف، 
مل تهـدأ خاللها االحتجاجـات واالغتياالت 
الوضع  واالعتقاالت والوسـاطات إلبقـاء 

السـيطرة. تحت 

ال استقرار في الجنوب
يف 26 من آذار املقبـل، تنتهي صالحية 
ألبنـاء  تسـمح  التـي  التسـوية  أوراق 
املنطقـة بالتنقـل واملـرور عـرب حواجز 
التشـديد  لكـن  مسـاءلة،  دون  النظـام 
األمنـي وحـاالت االعتقال بـدأت تتزايد 

العام. بدايـة  منـذ 
تسـارعت وتـرية االغتيـاالت التي طالت 
قـادة وعنـارص سـابقن مـن فصائـل 
املعارضـة، وشـخصيات مدنيـة مقربـة 
رؤسـاء  مـن  السـوري،  النظـام  مـن 
بلديـات ووجهـاء، وأخـرى كانـت بحق 
شـخصيات مرتبطـة بإيـران و"حـزب 
اللـه" يف املنطقـة، زاد عددهـا عن 20 
حالـة اغتيـال، حسـبا وثق ناشـطون.

القنيطـرة  يف  مناطـق  عـدة  وشـهدت 
خـروج  العـام،  بدايـة  منـذ  ودرعـا، 
مظاهـرات منهـا يف ريـف العجمي وتل 

شـهاب واليـادودة واملزيريـب وزيـزون 
ومدينـة طفـس والشـجرة درعـا البلـد، 
هتفت ضـد وجـود امليليشـيات اإليرانية 
بإخـراج  وطالبـت  اللـه"  و"حـزب 
املتظاهـرون  رفـع  كـا  املعتقلـن، 
السـوري. للنظـام  مناهضـة  شـعارات 

متثـل تلـك املظاهرات "رسـالة ألطراف 
والنظـام  روسـيا  مـن  التفـاوض"، 
ألبنـاء  بتعهداتهـم  لاللتـزام  السـوري، 
املنطقـة، عـى حـد تعبـري أحد سـكان 
ريـف درعـا الغـريب، الذي طلـب عدم 
مشـريًا  أمنيـة،  ألسـباب  اسـمه  نـرش 
وعـود  إىل  بلـدي،  لعنـب  حديثـه  يف 
"التسـوية" مـن الكـف عـن املالحقـة 

املحافظـة. اسـتقرار  عـى  والحفـاظ 
بعمليـات  تهديـدات  صـدرت  كـا 
عـن  اإلفـراج  يتـم  مل  إذا  عسـكرية 
املعتقلـن، وكتـب القيادي السـابق يف 
"الجيـش الحـر"، أدهـم الكـراد، عـرب 
صفحتـه يف "فيـس بـوك"، يف 17 من 
كانـون الثـاين املـايض، إن فتـح غرفـة 
ليـس  املرصـوص"  "البنيـان  عمليـات 

  . مسـتحياًل
وانتـرشت شـعارات وعبـارات يف عـدة 
خاضعـة  مناطـق  يف  وبلـدات  مـدن 
التفـاق التسـوية تذكر بشـعارات الثورة 
للنظـام،  مناهضـة  وأخـرى  السـورية 
بيانًـا  درعـا  عشـائر  وجهـاء  وأصـدر 
ملحاربـة الخطـف والقتل بحـق أبناءهم.

وأمثـرت جهـود بعض املناطـق بإطالق 

رساح عـدد مـن املعتقلـن، بعد شـهور 
ذلـك  لكـن  والتأجيـل،  الوعـود  مـن 

اإلنجـاز مل يكـن كافيًـا.
قلق متزايد

تزايـدت حـاالت االعتقـال بحـق املدنين 
املعارضـة،  يف  السـابقن  والعنـارص 
درعـا  يف  حالـة   500 عـن  وزادت 
والقنيطـرة منذ بـدء اتفاق التسـوية يف 
التفـاق  واضـح  تجـاوز  "يف  املنطقـة، 
التسـوية والتهدئة يف املنطقـة الجنوبية 

السـوري"،  النظـام  قـوات  قبـل  مـن 
حسـبا قال عضو يف لجنـة املصالحات 
يف القنيطـرة لعنـب بلـدي، )طلـب عدم 

نـرش عـن اسـمه ألسـباب أمنيـة(.
لجـان  قبـل  مـن  الضغوطـات  ورغـم 
عـى  والقنيطـرة  درعـا  يف  التفـاوض 
األفـرع  ورؤسـاء  الـرويس  الجانـب 
األمنيـة، "مل يتـم اإلفـراج إال عـن أعـداد 
قليلـة مـن املعتقلـن حديثًـا"، وأضاف 
الجهـات  أن  املصالحـات  لجنـة  عضـو 

عـن  تتقاعـس  النظـام  لـدى  األمنيـة 
تطبيـق بنـود اتفـاق التسـوية باإلفـراج 
مصريهـم.  توضيـح  أو  املعتقلـن  عـن 
فيـا أثـارت إجـراءات الجهـات األمنيـة 
من عـودة التشـديد األمني عـى املنطقة 
الشـهر  التسـوية  مـدة  انتهـاء  قبيـل 
املقبـل، "القلـق بـن املواطنـن"، ومـع 
متابعـة النظام وروسـيا لطـرح الوعود، 
يبقـى أهـل املنطقة مرقبن ما سـتنجي 

املقبلة.  األيـام  عنـه 

درعا والقنيطرة.. ترقب قلق النتهاء صالحية التسويات

مظاهرة_في درعا البلد 13 كانون الثاني 2020 )ناشطون(

ثورة تكنولوجية وأتمتة لجميع نواحي الحياة، مصباح عالء الدين الذي سينهي أزمة الغاز المنزلي، فال وقوف على طوابير االنتظار بعد اليوم، وما على 

المواطن الحامل لـ "البطاقة الذكية" إال أن ينتظر الرسالة التي ستصله على هاتفه المحمول، بموعد التسليم ومكان الموزع المعتمد.

بانتظار دور الغاز في ساحة العباسيين بدمشق - 13 شباط 2020 )عدسة شاب دمشقي(
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عنب بلدي - ريف إدلب

العسـكري  التصعيـد  ازديـاد  مـع 
وامليـداين يف محافظـة إدلـب، وارتفاع 
مـن  واملترضريـن  النازحـن  أعـداد 
يشـنها  التـي  العسـكرية  العمليـات 
عـى  وروسـيا  السـوري  النظـام 
املنطقـة، تحـاول املنظـات الحقوقيـة 
ميكـن  مـا  تأمـن  اإلغاثيـة  والفـرق 
تأمينـه مـن سـقوف حايـة للمدنيـن 

والصقيـع. العـراء  مـن  الهاربـن 
إىل  النازحـن  أعـدد  وصـول  ونتيجـة 
نحـو900  ألـف، منـذ ترشيـن الثـاين 
14 مـن شـباط الحـايل،  2019 حتـى 
الفاريـن  بأعـداد  املخيـات  اكتظـت 
ومسـاجد  مـدارس  وتحولـت  إليهـا، 
وسـجون إىل مراكـز إيـواء بإمكانيات 
كثـريون  يجـد  مل  بينـا  بسـيطة، 
ملجـأ، فافرشـوا الطرقـات والشـوارع 

والسـاحات.

وتعمـل بعـض املنظـات عـى تأمـن 
مسـاكن حجريـة مؤقتـة للنازحـن يف 
مناطـق عـدة، من املفـرض أنهـا أكر 

إدلـب وريفها. أمانًـا نسـبيًا يف 
منـذ  التطوعـي  "ملهـم"  فريـق  وبـدأ 
مـرشوع  عـى  العمـل  أيـام،  عـرشة 
حجريـة  سـكنية  لوحـدات  إعـار 

عازلـة. و"شـوادر"  بأسـقف 
مديـر قطاع املـأوى يف فريـق "ملهم" 
بابـويل، قـال لعنـب  التطوعـي، بـراء 

بلـدي إن الفريـق يعمـل جاهـًدا عـى 
وحـدة  و120   114 بـن  مـا  إنجـاز 
سـكنية يف قريتـي باريشـا وطورالهـا 

يف ريـف إدلـب.
80 مـن الوحدات السـكنية التـي يعمل 
عليهـا فريـق "ملهـم" تبلـغ مسـاحتها 
للعوائـل  بغرفتـن  مربًعـا  مـرًا   32
واحـدة  بغرفـة  منهـا  و40  الكبـرية، 
للعوائـل  مربًعـا  مـرًا   24 ومسـاحة 

الصغـرية.
وتبلـغ تكلفـة الوحـدة السـكنية بغرفة 
 500 إىل  وتصـل  دوالًرا،   250 واحـدة 

الغرفتـن. ذات  للوحـدات  دوالر 
السـكنية  الوحـدات  أن  بـراء  وأضـاف 
وبـدأت  عائلـة،   120 لقرابـة  تتسـع 
املتـرضرة،  العوائـل  باسـتقبال  فعليًـا 
أخـرى  إعـار  عمليـات  مـع  بالتزامـن 
ملـدارس وجوامـع بالقرب مـن املرشوع.

 36 إلنشـاء  أيًضـا  يخطـط  الفريـق 
عـى  أخـرى  و160  سـكنية  وحـدة 
الفريـق  ويشـري  مجـاورة،  أراض 
األرايض مـن أصحابهـا )طابو أخرض( 

اإلعـار. بعمليـات  الحًقـا  ويبـدأ 
ويف خطـوة مشـابهة، عملـت منظمـة 
عـى  اإلنسـانية"  اإلغاثيـة  "أبـرار 
مـرشوع ميتد لسـتة هكتـارات ونصف 
تتسـع أللـف غرفـة سـكنية، تـم إنهاء 
بدايـة  منـذ  منهـا  املئـة  يقـارب  مـا 
كانـون الثاين املـايض، وتبلغ مسـاحة 
15 مـرًا مربًعا. الغرفـة الواحـدة نحو 

وتتابـع املنظمـة يف تجهيـز 200 غرفة 
أخـرى ضمـن املرحلـة الثانيـة، خـالل 
عضـو  قـال  حسـبا  املقبلـة،  األشـهر 
يف  الحلبـي،  وائـل  إدارتهـا  مجلـس 

لقـاء سـابق مـع عنـب بلـدي.
اإلغاثـة  "هيئـة  عملـت  جانبهـا،  مـن 
عـى   )IHH( الركيـة  اإلنسـانية" 
قريـة  يف  سـكنية  وحـدات  إنشـاء 
الحـدود  مـن  بالقـرب  حربنـوش 
مسـاحة  وتبلـغ  الركيـة،  السـورية- 
وتضـم  مـرًا،   24 الواحـدة  الوحـدة 
مسـقوفتن  األحجـار  مـن  غرفتـن 
 2200 وبتكلفـة  بالسـتيي،  بغطـاء 

تركيـة. لـرية 
املـرشوع، وفـق حديـث سـابق لعنـب 
 ،"IHH"بلدي مع املنسـق اإلعالمـي لـ
بنـاء  إىل  يهـدف  أوزبـك،  مصطفـى 
عـرشة آالف وحدة سـكنية، وقـد تصل 
حـال  يف  وحـدة  ألـف   30 أو   20 إىل 

توفـر الدعـم.
الخيـام  توفـر  أن  املفـرض  ومـن 
الحجريـة مـالًذا أكـر راحـة للعائالت 
أحـوال  ظـل  يف  خصوًصـا  النازحـة، 
موجـة  تسـببت  إذ  السـيئة،  الطقـس 
بوفاة تسـعة سـورين  األخـرية  الـربد 
مـن النازحـن، وفـق فريـق "منسـقو 
بينـا لـن تحظـى جميع  االسـتجابة"، 
املسـاكن،  بتلـك  النازحـة  العائـالت 
بسـبب قلـة أعدادهـا مقارنـة باألعـداد 

للنازحـن.  املتزايـدة 

حجر بدل "الشوادر".. 

محاوالت لتطوير خيام في الشمال السوري
وحدات حجرية للنازحين بإدلب في 7 شباط 2020 )فريق ملهم التطوعي(

تجمع مياه الصرف الصحي أمام منازل السكان في قرية سردين بريف إدلب - شباط 2020 )عنب بلدي( 

عنب بلدي - ريف إدلب 

اسـتطلعت عنب بلدي آراء بعض سـكان 
قريـة رسديـن حـول مشـكلة الـرصف 
الصحـي، عرب برنامج "شـو مشـكلتك" 
الـذي تبثـه عـرب منصاتهـا يف مواقـع 
االثنـن  يومـي  االجتاعـي،  التواصـل 

والجمعـة.
الذيـن  القريـة،  سـاكنو  واشـتىك 
جميـع  أن  مـن  آراؤهـم،  اسـتُطلعت 
منازلهـم تعتمـد عى حفر فنيـة لتجميع 
امليـاه املسـتعملة يف الطهـي والغسـيل 
وفضـالت دورات امليـاه، حيـث يخرج ما 
يتـم تجميعـه يف الحفـر إىل الطرقـات 

انتشـار  يف  يتسـبب  مـا  القريـة،  يف 
الحـرشات التي تنقـل أمراًضـا، وخاصة 

األطفـال. صفـوف  يف 
وكشـف االسـتطالع أيًضا أن أرضار عدم 
وجـود رصف صحـي يف قريـة رسدين 
املحصـوالت  وطالـت  السـكان،  تعـّدت 
الزراعيـة يف القرية، حيـث وصلت مياه 
املجاريـر الخارجة من الحفـر الفنية إىل 
األرايض الزراعيـة، ما تسـبب يف جفاف 
الزيتـون،  أشـجار  مـن  كثـري  ومـوت 

ومحاصيـل زراعيـة أخرى.

نقص االهتمام الطبي
قريـة  أهـايل  معانـاة  إىل  وإضافـة 

رسديـن مـن مشـاكل الـرصف الصحي، 
فالقريـة ينقصهـا االهتـام الطبـي مع 
شـح النقاط الطبية فيهـا ويف محيطها.

وقـال بـالل الحسـن، وهو أحد سـكان 
يف  ممرًضـا  ويعمـل  رسديـن  قريـة 
قريـة  يف  املوجـودة  الطبيـة  النقطـة 
قورقانيـا املجـاورة، إن مـا يزيـد معاناة 
أهـايل قريتـه هـو عـدم وجـود مركـز 
طبـي داخل القريـة يخّدمهـا، خاصة أن 
األمـراض الجلدية زائر دائـم يف القرية. 
مبـرض  املصابـن  عـدد  وحـول 
عـدم  بلـدي  لعنـب  أكـد  "اللشـانيا"، 
وجـود إحصائيـة دقيقة لألعداد، مشـريًا 
إىل أن النقطـة الطبيـة التـي يعمـل بها 

تشـهد مراجعـة 120 حالـة "لشـانيا" 
يف الشـهر الواحـد خالل العـام املايض، 
مـن جميـع القـرى يف املنطقـة، وليس 

فقـط مـن قريـة رسديـن.
نقطـة  يف  أنهـم  املمـرض،  وأوضـح 
العـالج  يقدمـون  الطبيـة  قورقانيـا 
للمصابـن بـ"اللشـانيا"، عـرب حقـن 
موضعـي ضمـن اآلفـة أو حقـن عضي، 
يف  خـاص  قسـم  وجـود  إىل  مشـريًا 
النقطـة الطبيـة ملتابعة مصـايب املرض، 
كا يوجـد معالجون خاصـون باملرىض.

مشكلة قديمة
مـن جانبـه، أكد عضـو املجلـس املحي 
يف قريـة رسديـن أحمـد عبـد الغنـي، 
الـرصف  مشـكلة  أن  بلـدي،  لعنـب 
وليسـت  قدميـة  القريـة  يف  الصحـي 

جديـدة.
عـى  اعتـادوا  السـكان  أن  إىل  وأشـار 
حـل هـذه املشـكلة بشـكل فـردي، عرب 
فتـح سـواٍق أمام املنـازل أو إنشـاء حفر 
فنيـة داخـل أو خـارج املنـزل، الفتًا إىل 
أن املجلـس أطلـق العديد من املناشـدات 
لحـل  تبـادر  يك  الداعمـة،  للمنظـات 
مشـكلة الرصف الصحي دون اسـتجابة.

لديـه  املجلـس  إن  الغنـي،  عبـد  وقـال 
للـرصف  ملـرشوع  جاهـزة  دراسـة 
الصحـي يف القريـة، يف حـال تقدمـت 
أي منظمـة للمسـاعدة يف حل املشـكلة.

لكـن املجلس وحـده غري قـادر اآلن عى 
إنشـاء شـبكات رصف صحـي نظاميـة، 
وغـري قـادر أيًضـا عـى إنشـاء مركـز 
طبـي، وفـق إمكانياتـه املتاحـة، نظـرًا 
لكون املـرشوع يفـوق قدرتـه املالية، ما 
يعنـي أن أزمـة األمـراض الناجمـة عـن 

التلـوث قـد ال تُحـل قريبًا.

ال صرف صحي وال نقاط طبية.. 
األمراض تالحق أهالي قرية سردين

ما مرض "اللشمانيا"
"اللشامنيا" مرض جلدي 

تتسبب به حرشة ذبابة الرمل، 
فهي الناقل الوحيد لهذا 

املرض، تعيش يف األماكن 
الرطبة واملظلمة مثل حظائر 

الحيوانات ومجمعات النفايات 
وجحور الكالب والجرذان، 

حيث متتص هذه الذبابة الدم 
من حيوان مصاب، ويكون 
هذا الدم محماًل بالطفييل 

املسبب للمرض، والذي يتكاثر 
يف معدة الذبابة ثم ينتقل إىل 
لعابها، وعند لدغها إنسانًا أو 
حيوانًا أو طريًا سلياًم، فإنها 
تحقن الطفيليات يف جسمه 

مسببة املرض. 
وقد تبني أن هذه الذبابة قد 
تنقل املرض من حيوان إىل 

إنسان أو من إنسان إىل آخر، 
وفق مقال طبي سابق للطبيب 
كريم مأمون، يف جريدة عنب 

بلدي.
وبحسب مأمون، فإن طرق 

الوقاية من "اللشامنيا" تتم 
عرب ارتداء املالبس التي تغطي 
كل الجسم، إضافة الستخدام 

الناموسيات، والكرميات 
الطاردة للحرشات، ورش 

املبيدات الحرشية للقضاء عىل 
ذبابة الرمل، إضافة إىل رضورة 

القضاء عىل القوارض التي 
تعد سبًبا النتشار الحرشة التي 
تختبئ يف النهار وتنشط عند 

الغروب ويف املساء.
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إبراهيم العلوش

مقتل الجنود األتراك الثالثة عرش، 
ومحارصة نقاط املراقبة الرتكية يف 

الشامل السوري، يعيدان إىل األذهان 
عملية اغتيال السفري الرويس 

يف أنقرة، أندريه كارلوف، عىل يد 
الرشطي السابق مولود ألطنطاش، 

فهل كانت تلك الجرمية عملية 
استعادة لتاريخ طويل من العداء بني 

الروس واألتراك ويدفع السوريون 
اليوم فاتورتها؟

كان السفري الرويس أندريه كارلوف 
يتقن اللغة الكورية وأحد مهنديس 

العالقة الغامضة بني كوريا الشاملية 
وروسيا، ونُقل إىل أنقرة لإلسهام 
يف خلق محيط مريح للمستعمرة 

الروسية الجديدة يف حميميم 
السورية.

ففي معرض للتصوير الضويئ 
لفنانني أتراك بعنوان "روسيا يف 
عيون األتراك"، ويف أثناء حديث 

السفري خالل افتتاح املعرض، بتاريخ 
26 من كانون األول 2016، انهالت 

عليه رصاصات القاتل وأردته رصيًعا 
يف جرمية سياسية استنكرها 

العامل، وكادت حينها أن تزعزع 
العالقات الرتكية- الروسية، خاصة 

أنها تعرضت لهزة عنيفة بعد إسقاط 
طائرة روسية "سوخوي 24" قرب 

الحدود الرتكية- السورية، يف 24 
من ترشين الثاين 2015.

عملية االغتيال السيايس التي حدثت 
للسفري الرويس عىل يد رشطي 

تريك، تعرّب عن تاريخ طويل من 
عدم الثقة بني الدولتني الروسية 

والرتكية منذ حروب القرم يف 
القرن التاسع عرش، ورمبا أقدم من 

ذلك بكثري، فالروس لطاملا تعاملوا 
باستهانة مع الدولة العثامنية، 

وحاولوا يف نهاية القرن التاسع 
عرش انتزاع أجزاء منها، ولكنهم 

فشلوا، ليس بسبب قوة الدولة 
العثامنية، وإمنا بسبب دعم الدول 
الغربية كربيطانيا وفرنسا للدولة 
العثامنية، رغبة من تلك الدول يف 

إبقاء روسيا أسرية الجغرافيا املغلقة 
التي تطوقها ومتنعها من التمدد إىل 

طريق الهند والبحار الدافئة. وتم 
تتويج ذلك العداء بانضامم تركيا يف 

الحرب الباردة إىل حلف "الناتو"، 
الذي كدس األسلحة فيها الستهداف 
التحركات الروسية طوال نصف قرن 

أو أكرث.
استهداف الجنود األتراك يف نقاط 

املراقبة، وقتل ثالثة عرش جنديًا 
منهم، يعيد النظر إىل املرحلة الوردية 

التي مرت بها العالقة الروسية- 

الرتكية إبان اتفاقات "سوتيش" 
و"أستانة"، واللقاءات الرئاسية التي 

حدثت بني الدولتني، ويستحرض 
عملية اغتيال السفري الرويس، 
والتاريخ الطويل من عدم الثقة 

بني الدولتني رغم تجارة الصواريخ 
والسياحة والخضار بينهام، ويضع 

عالقتهام يف إطار ملطخ بدماء 
السوريني الذين يتم تهجريهم 

ورميهم يف الرباري.
الالعبان الرويس والرتيك ينظران 

إىل التهجري يف إدلب كل من منظاره 
املختلف، فالروس ال يهمهم حقوق 
اإلنسان السوري وال حقه بالعيش 

طاملا ال يخضع لإلرادة الروسية 
وال يرضخ للنظام االستبدادي الذي 

اختاره الروس كقامشة إلعادة صنع 
كوريا شاملية جديدة يف املنطقة 

مبعونة إيرانية، واستغاللها كام 
تستغل إيران حزب الله ضد إرسائيل 

وضد الغرب.
بينام ينظر األتراك إىل عملية 

التهجري كخدعة أوقعهم الروس فيها 
عرب سلسلة طويلة من اللقاءات 
الدبلوماسية التي جعلتهم أخريًا 
مكتويف اليدين يف سوريا وغري 
قادرين عىل إنقاذ السوريني، بل 
حتى جنودهم يف نقاط املراقبة 

صاروا هدًفا للميليشيات اإليرانية 
واألسدية.

فالروس يزحفون باتجاه الشامل 
السوري ببساط ناري يُجرب 

الناس عىل الهجرة باتجاه تركيا، 
وهم يريدون األرايض املستعادة 

من دون سكان، لسهولة إعادة 
حكمها وهندستها دميوغرافًيا، 
بحيث تُستبعد الطائفة السنية 

من الوجود يف أراضيها كام يقول 
سونر جاغايتاي يف معهد واشنطن 

للدراسات.
التهجري  بهذا  روسيا  وتستهدف 
ابتزاز أوروبا من أجل االعرتاف 

بنظام األسـد ودعمه مالًيا، مقابل 
وقف التهجري وإصدار عفو من 

قبـل النظام يخفف من فرار الناس 
ومـن رفضهم العودة إىل حكم نظام 

األسد الطائفي، لكّن األوروبيني ال 
يثقون بوعود الروس، وال مبراسيم 

العفو التي يصدرها نظام األسـد، 
والتدمري  التعذيب  امتهن  الذي 

لفرض وجوده والستمراره يف حكم 
سوريا.

من ناحية أخرى، فإن استمرار 
روسـيا بقصف إدلب وتهجري مئات 

ألوف الناس ورميهم يف الرباري، 
يعرب عن إرصار التيار النازي يف 
ارتكاب  الروسية عىل  العسكرية 

استمراًرا  تعترب  التي  الفظائع، 
لجرائم الجيوش الروسـية عرب املئة 

عام األخرية.
القصف  الرويس ميارس  فالجيش 

والتهجري بشـغف، وكأنه يستعيد كل 
تجاربه يف أفغانستان ويف أوروبا 

الرشقية، باإلضافة إىل أدواره يف 
السوفيتي،  االتحاد  قهر شعوب 

وتهجري شـعوب بأكملها إىل أماكن 
ولجانه  اختارها ستالني  جديدة 

املركزية للحزب الشـيوعي والجيش 

العسكرية! وامليليشيات 
وكذلك تنظر القيادات الروسـية إىل 

املذابح والتهجري يف سـوريا كعملية 
اسـرتاتيجية تستهدف بناء سمعة 

روسيا يف تجارة األسلحة وتدريب 
جيوشها، ويف فرض إرادتها كدولة 

مهزومة تحاول اسـتعادة مكانتها 
التـي فقدتها منذ انهيار االتحاد 

1991 عىل حساب  السوفيتي عام 
الدم السوري، يف تحدٍّ صارخ 

اإلنسان. لحقوق 
منذ اغتيال السفري الرويس يف 

أنقرة وصواًل إىل استهداف الجنود 
األتراك يف نقاط املراقبة، يدفع 
السوريون أمثانًا ال عالقة لهم 

بهـا ويخضعون لالغتيال العلني، 
وللتهجري، وهدر حقوقهم يف 

ثارات  بينها  لجيوش  عمليات 
ونقض  وتحالفات،  واغتياالت، 
موضوًعا  وصاروا  للتحالفات، 

السـتعادة التواريخ اململوءة بالريبة 
بني الروس واألتراك، وبني األتراك 
اإليرانيني  واإليرانيني، وحتى بني 

والروس.
النظام وقادته يقفون  وحده 

بانتظار  الجدار  قرب  باستعداد 
األوامر التي تصدر إليهم من 

الروس أو من اإليرانيني لتنفيذ 
بتدمري  رغبتهام  واستكامل  إرادتهام 

سـوريا، من أجل أن تبقى عائلة 
التي  الهزيلة  األسد ورشعيتها 

يحتاجهـا املحتلون الجدد من أجل 
بناء نفوذهم عىل حساب إرادة 
املهدورة! وحقوقهم  السوريني 

أسامة آغي

الهجامت التـي تعرضت لها نقاط 
املراقبـة الرتكية يف إدلب، مل تكن 

فعاًل ذاتًيا قام به النظام السـوري 
خارج ضوء أخرض مـن حليفيه 

الرويس واإليـراين، فالنظام بعد 
تسع سـنوات من قيام الثورة 
السـورية، مل يعد ميلك القوة 

العسـكرية القادرة عىل مثل هذه 
الهجامت.

هذه الرؤية امللموسـة، تكشف عن 
تغـرّي حقيقي يف التزام الروس 

واإليرانيني باتفاقات "أسـتانة" 
و"سـوتيش"، وتبنّي أنهام اعتمدا 

هذه االتفاقـات كمرتكزات ملزيد من 
مّد نفوذهـام يف مناطق خفض 

التصعيـد والتوتر، وهذا األمر 
اتضح يف حلب والجنوب السـوري 

بصورة فاقعـة، ولهذا يندرج هجوم 
النظام السـوري عىل مناطق إدلب 

ضمن معادلة توسـيع نفوذ الروس 
واإليرانيني، اللذين أسـهام بقوة 

يف العمليات العسـكرية يف هذه 
. ملنطقة ا

الغاية الرئيسـة من الهجوم 
عىل إدلب، ميكـن فهمها إلخراج 

الضامـن الرتيك خارج املعادلة 
والعسكرية، وكذلك  السياسـية 

وميليشياته  النظام  نفوذ  لبسـط 
الرويس يف هذه  والوجود 

املحافظة، ما يعني تهجريًا واسـًعا 
وللمدنيني  األصليني  لسـكانها 

السـوريني الذين نزحوا إليها. هذه 
إدلب ملصلحة  الحالة تعني إخضـاع 

الحل الرويس الـذي يريد تعويم 
التعديالت  السـوري بطريقة  النظام 

عىل صورته الشـكلية املرفوضة 
دولًيا، وهـو يعني االلتفاف عىل 

.2254 الدويل  القرار 
الهجامت عـىل إدلب تتناقض 

جوهريًا مـع الدور الرتيك كضامن 
وكجار لسـوريا، وبالتايل تشكل 

تهديدات عىل أمـن الدولة الرتكية، 
وهـو ما يعني رضورة فرض 
االلتـزام بهذه االتفاقات عىل 

الروس واإليرانيـني، اللذين انتهكا 
بها. التزامهام 

 ومن جهة أخرى، تشـكّل هذه 
الهجامت خطًرا عىل اسـرتاتيجية 

الواليات املتحـدة يف عموم منطقة 
الرشق األوسـط، التي تتمثل 

بإخراج إيران مـن مناطق نفوذها 
يف هـذه املنطقة، وهذا األمر دفع 

أكرث من مسـؤول أمرييك للترصيح 
بأنهـم يقفون مع تركيا  علًنا، 

ضد الهجامت التـي تعرضت لها 
نقـاط املراقبة الرتكية يف إدلب، 
وكذلـك تندرج ترصيحات األمني 
العام لحلف شـامل األطليس يف 

هذا السـياق، إذ أعلن وقوف دول 
الحلف مجتمعـة مع تركيا ضد 

تعـّرض قواتها ألي هجامت من 
النظـام وحليفيه الرويس والرتيك.

وفق ما تقـدم، ميكن تحديد 
أبعـاد خطاب الرئيس الرتيك، 

رجـب طيب أردوغان، يف 12 من 
شـباط الحايل، الذي قال فيه 

"يف حـال اعتداء قوات النظام 
السـوري عىل قواتنا، سنرضبها 

حتى يف املناطق غري املشـمولة 
باتفاق سـوتيش". هذا يعني تحواًل 

الرتيك، من  املوقف  جوهريًا يف 
موقعه كضامن التفاقات "أسـتانة" 

الردع  و"سوتيش"، إىل موقع 
العسـكري املبارش ألي تهديدات 

تتعـرض لها القوات الرتكية 
الضامنة.

أردوغان "إن  الرئيس  ولعل قول 
الطائـرات التي تقصف املدنيني 
يف إدلب، لن تسـتطيع التحرك 

بحرية، كام كان يف السـابق"، 
يعني عسـكريًا أن الهجامت الجوية 

منذ اآلن سـتتعرض للتشويش 
ستتعرض  وكذلك  اإللكرتوين، 
الطائـرات املهاجمة للصواريخ 
املتطورة، وهـذا تّم بالفعل بعد 

إسـقاط طائرة هيلكوبرت وأخرى 
تلة. مقا

إن التبـدل يف مواقع التحالفات 
السـابقة، وضع املخطط الرويس 

برمته بشـأن ملف الرصاع السوري 
يف موضـع الخلخلة وبدء االنهيار، 

معادالت  من  تركيا  فخروج 
وفق  و"سوتيش"  "أستانة" 

الطريقة الروسـية، يجعل من هذه 
املعادالت أمـًرا غري قابل للحياة. 

هذه الخلخلـة لن تتوقف عند حدود 
منطقة خفـض التصعيد الرابعة، 
بل ستشـمل بقية مناطق خفض 

التصعيـد، بعد الخروج الرويس 
عىل هـذه االتفاقات، التي يتالقى 
جوهرهـا وفق الفهم الرتيك مع 

.2254 الدويل  القرار  جوهر 
إًذا، ميكـن القول إن معادالت جديدة 

ينتظرها ملف الرصاع السـوري، 
هذه املعـادالت تتمّثل بتغرّي عميق 

عىل صعيد األفـق الخاص بها، 
فاألفق الرويس السـابق صار 

مسـدوًدا أمام محاوالت روسيا 
الهيمنة عـىل كل ملف هذا 

الرصاع، وهو مـا يعني أن الروس 
لـن يتمكنوا مطلًقـا من اللعب 

كطرف أكـرب، أو كطرف وحيد يف 
امللف. هذا 

أما األفـق الجديد فيتمّثـل بتعاظم 
الدور الرتيك يف مسـألة اتجاهات 

الحل السـيايس يف سوريا، 
ولعـل ترصيحات رئيس حزب 

القومية الرتيك، دولت  الحركـة 
بهتشـيل، التي قـال فيها إن وجود 

نظام بشار األسـد يف الحكم لن 
للرصاع  بنهاية  إطالًقا  يسـمح 
يف هذا البلـد، ولذلك يجب أن 

تذهب القوات الرتكية إىل دمشـق 
الرأي ميّثل أقىص  وتسـقطه. هذا 

النظام  الضغوط عـىل حلفاء 
مراجعة  عليهم  وبالتايل  السـوري، 

وحسـاباتهم. مواقفهم 
لهذا صار مـن حق املراقبني 

لتطورات الرصاع السـوري، أن 
الهجوم  يروا أن مرحلة مـا بعد 

إدلب، لن تكـون مثل حالها  عىل 
الهجـوم، وهو يعني  قبل هذا 
سياسـًيا، إما العودة عن هذا 

الرئيس  الهجوم، وهو مـا حّدده 
أردوغان برضورة انسـحاب قوات 
النظـام إىل ما بعـد نقاط املراقبة 
الرتكيـة، أو الذهاب إىل مواجهة 
عسـكرية غري متكافئة بالنسـبة 

الجيش  السـوري مع  للنظام 
الـرتيك الذي تلقـى تأييًدا من حلف 

تركيا  باعتبار  األطليس،  شـامل 
دولة عضـًوا يف هذا الحلف.

إن دخول الواليـات املتحدة عىل 
خط الحرب يف إدلب عرب إرسـال 

السـوري،  بامللف  الخاص  مبعوثها 
جيمـس جيفري، إىل أنقرة، 

وترافق ذلك مـع ترصيحات مايك 
املؤيدة  خارجيتها،  وزيـر  بومبيو، 

العام لحلف  األمـني  لرتكيا، وزيارة 
شـامل األطليس لرتكيا، وكذلك 

العقوبات  املتحـدة  الواليات  رفع 
عن الـوزراء األتراك الثالثة 

والداخلية، واالقتصاد(،  )الدفـاع، 
استخدام سالح  إىل  إضافة 

الصواريـخ املضادة للطائرات، يدل 
عىل توجـه جدي للواليات املتحدة 

إيران من سوريا،  برضورة طرد 
ومنع الـروس من الهيمنة عىل 

السوري. امللف 
ولهـذا نعتقد أن الروس لن يجازفوا 
بحرب مع تركيا، ومع حلف شـامل 

الحرب  األطليس، ألن مثل هذه 
لن تكـون يف مصلحتهم، بل رمبا 

أّدت إىل نتائج شـبيهة بحربهم يف 
أفغانستان يف سـبعينيات القرن 

املايض.
لجرد  الروس مضطرون  إًذا، 
معادلة  يف  جديد  حسابات 

برضورة  يتمثل  السوري،  الرصاع 
حسـابات الحرب التي ينخرطون 

يف معمعتهـا، وبتغيري رؤيتهم يف 
اسـرتاتيجيتهم السابقة، وكذلك 

ينطبـق األمر عىل األمريكيني 
واألتراك، فهـام حليفان تاريخيان، 
وعضوان يف حلف عسكري دويل 

واحد.
الروس  أن  وهذا يجعلنـا ننظر إىل 

تقاطع  مربعات  إيجاد  سـيحاولون 
جديـدة وممكنة مع األتراك 

يعرفون متاًما  واألمريكيني، وهـم 
التقاطعات سـرتتكز  أن هذه 

الحكم  أخريًا عىل تغيـري نظام 
يف سـوريا وفق مخرجات القرار 

2254، الذي يبدو أنه  الـدويل 
القـدر األخري لهذا الرصاع.   

رأي وتحليل

اغتيال ُمعلن

األمريكيون في إدلب.. وحسابات الحرب البعيدة



عنب بلدي
ملف العدد 417 

األحد 9 شباط 2020

إعداد:
علي درويش
زينب مصري
ميس شتيان عرسال..

قرية باردة 
لسوريي الشمال اللبناني

ل(
ضو

ألنا
ة ا

كال
)و

 2
01

9 
ي

ثان
ن ال

نو
كا

 1
0 

- 
وج

لثل
ي ا

 ف
قة

غار
ل 

سا
عر

ت 
ما

خي
م



عنب بلدي - السنة التاسعة - ملف خاص10
العدد 416 - األحد 9 شباط/فبراير 2020

تحيـط امليـاه بخيمة أم طـارق من ثالثة 
جوانـب، وتتـرب يف إحـدى الليـايل 
إىل داخلهـا مبللـة الفـرش والسـجاد، 
لرفـع  األكـرب  طفلهـا  مـع  فتسـارع 
أغـراض الخيمـة، ويحـاول االبـن نقـل 
الجـريان،  خيمـة  إىل  الصغـري  أخيـه 
مـاًرا بـربك امليـاه البـاردة التي تتوسـط 
املمـرات بني الخيـم والتي تبلل مالبسـه 
حتـى ركبتيـه، األمر الذي سـبب للطفل 
"عقـدة" مـن ملـس امليـاه البـاردة، كام 

والدته. تقـول 
تصـف أم طـارق )43 عاًمـا( لعنب بلدي 
الوضع بـ"املأساوي"، مشرية إىل غياب 
الصيانـة عن الخيـام، وتقـول إن قنوات 
الـرصف الصحي يف الخيـام تطوف، ما 
يـؤدي إىل ترب مياه الـرصف الصحي 
إىل داخلهـا، مسـببة التلـوث واألمراض 

إىل جانـب الربد. 
ال يختلـف األمـر كثـريًا بالنسـبة لـ"أبو 
فـرج" )48 عاًمـا( الـذي يصـارع الربد 
وشـح املـواد الغذائيـة وغالءهـا مًعـا، 
زوجتـه  مـن  املؤلفـة  عائلتـه  ليعيـل 
ومثانيـة أبناء وبنـات، والتي يقيم معها 

يف خيمـة أبعادهـا 24 مـرتًا مربًعـا.
أبـو فرج من سـكان مخيامت عرسـال، 
الجـئ عاطـل عـن العمـل بسـبب قلـة 
العمـل  أربـاب  واسـتغالل  الفـرص 
لالجئني السـوريني، بحسـب تعبريه، ال 
يجد الحليب لطفلـه الرضيع ذي العرشة 
أشـهر وال لتوأمـه ذي األربعـة أعـوام، 

ويطالـب بتوفري كـروت املـواد الغذائية، 
وبإعادة تسـجيل السـوريني من سكان 
مخيامت عرسـال املفصولـني من قوائم 

"األمـم املتحـدة" اإلغاثية. 

ال وسائل للتدفئة
تتمثل أهـم احتياجات سـكان مخيامت 
عرسـال بالخيام واملدافئ ومواد التدفئة 
ومـواد التغذيـة واألدويـة، فالعديـد من 
الخيام تتمـزق بفعـل الهواء البـارد بعد 
تجمدها بسـبب الثلـوج، كـام أن العديد 
من العائـالت متتلك مدافـئ تعطلت بعد 
مـرور أكـرث مـن خمـس سـنوات عىل 
منحهـا لهـم، وإىل اآلن تحـاول بعـض 

العائـالت إصالحها واسـتعاملها. 
هـذه  تحتـاج  املدافـئ  جانـب  وإىل 
العائـالت إىل املحروقـات للتدفئة، األمر 
الـذي أكده أحد متطوعـي فريق "ملهم" 
التطوعي الناشـطني يف عرسال، إذ قال 
يف حديـث لعنب بلدي إن سـكان الخيام 
يحتاجون بالدرجـة األوىل للتدفئة لذلك 
يعمـل فريـق "ملهم" حالًيـا عىل تقديم 
مادة املـازوت للمخيـامت، وبعد التدفئة 
بشـكل  للمسـاعدات  السـكان  يحتـاج 
عـام، كاملـواد الغذائيـة ودفـع إيجارات 
يف  الالجئـني  أغلبيـة  ألن  األرايض، 

مخيـامت عرسـال بـال عمل. 
وأشـار إىل أن القوانـني اللبنانية مل تقيد 
املخيـم،  أهـل  إىل  املسـاعدات  وصـول 
"عـىل العكـس ففـي بعـض األحيـان 

كانـت آليات الجيش تسـاعد الناشـطني 
ضمن العاصفة وتفتـح بعض الطرقات 

التـي تراكمـت فيهـا الثلوج". 
اإلغاثيـة  املنظـامت  بعـض  وتـوزع 
عرشيـن لـرتًا مـن مـادة املـازوت لـكل 
خيمـة يف بعـض املخيـامت املسـؤولة 
ثالثـة  ملـدة  العائلـة  وتكفـي  عنهـا، 
أيـام كحـد أقـىص، ووصـل  أربعـة  أو 
التوزيـع يف بعـض املخيـامت إىل أربع 
مـرات منـذ بدايـة الشـتاء حتـى اآلن، 
مجموعهـا "غري كاٍف" لدرء برد الشـتاء 
وموجـة الصقيع التـي يحملها الطقس 
يف لبنان، بحسـب ما قالـه "أبو فارس" 
أحـد سـكان وناشـطي مخيـم "بنيـان 

القلمـون" يف عرسـال لعنـب بلـدي. 

مساعدات قليلة
قـّدر أبـو فـارس أن %30 مـن سـكان 
مخيـامت عرسـال مفصولـون بشـكل 
نهـايئ مـن قوائـم املسـاعدات اإلغاثية 
التابعة لـ"األمم املتحدة"، مشـريًا إىل أن 
"املصيبـة" توجـد عنـد هـذه الرشيحة، 
بسـبب احتياجهـم شـهريًا ملـا يقـارب 
وسـطي  بشـكل  أمريـيك  دوالر   400
لتغطيـة احتياجاتهـم األساسـية فقط. 
ويعـد غيـاب التنسـيق بـني املنظـامت 
العاملـة يف املجـال اإلغـايث مبخيـامت 
عرسـال أحد أهم األسـباب التي تؤدي إىل 
عـدم وصول املسـاعدات بشـكل متكافئ 
لعـدد كبري مـن سـكان املخيـم، إذ توجد 

العديـد مـن املنظـامت التـي تدعم بعض 
املخيـامت عدة مرات يف السـنة، يف وقت 
ال تدعـم أي منطمـة املخيـامت األخـرى، 
األمـر الـذي يـؤدي إىل عدم وجـود توازن 

املقدمة. املسـاعدات  يف 
املنظـامت  جهـود  تكافلـت  حـال  ويف 
العاملة يف عرسـال، ستغطى احتياجات 
املخيـامت بشـكل كامـل، بحسـب مـا 
قالته الناشـطة االجتامعية يف مخيامت 

عرسـال هـدى الربيـدي، لعنـب بلدي. 
وترافـق حاجـة الالجئـني يف مخيامت 
عرسـال للتدفئـة ولوازمهـا، حاجتهـم 
املتخصصـة  الطبيـة  للكـوادر  أيًضـا 
وللـوازم الطبية وخاصـة أدوية األطفال 
للحـرارة  بشـكل عـام مـن خافضـات 
ومضـادات حيويـة ومسـكنات وأدوية 

الرشـح واالحتقـان والسـعال. 

نقاط طبية ال تكفي
يقـول الطبيـب أحمد خلـوف العامل يف 
"مشـفى الهيئـة الطبيـة" يف عرسـال 
ومبركزيـن صحيـني آخريـن يف نفـس 
املنطقـة، إن أكـرث مـا ينقص املشـايف 
هنـاك أدوية الضغط والقلـب واألمراض 
السـارية،  املعديـة  واألمـراض  املزمنـة 
ومع توفر هـذه األدويـة يف الصيدليات 
يف  مرتفـع  بسـعر  تبـاع  اللبنانيـة، 
عرسـال، لتشـكل عبًئا ماديًا ال يستطيع 

الالجـئ السـوري تحمله. 
ويشـري خلـوف يف حديث لعنـب بلدي، 
إىل غيـاب الدعـم الصحي عن املشـايف 
السـورية يف عرسـال، إذ تغطي منظمة 
"الصليـب األحمـر الـدويل" %15 مـن 

حاجات مشـفى "الهيئة الطبيـة" الذي 
يعمل به، ويعتمد املشـفى عىل الرسـوم 
"الرمزيـة" التي يحصلها مـن املراجعني 
السـوريني، إذ يدفـع املريـض السـوري 
ثالثـة آالف لـرية لبنانيـة أي مـا يعـادل 
دوالريـن اثنني كرسـم رمـزي للمعاينة 
الطبيـة، لكنـه يعـاين عنـد رشاء الدواء 

املوصـوف له، بسـبب عـدم توفره. 
ويبلغ عـدد النقاط الطبيـة املتوفرة ملئة 
ألـف نسـمة يف عرسـال كاملـة مثاين 
نقـاط فقـط، يف حني تسـتقبل خمس 
منها الالجئني السـورين، وهي مشـفى 
الطبيـة" ومسـتوصف "نيـو  "الهيئـة 
عرسـال" ومشـفى "الرحمـة" ومركـز 
"الكرفانـات"  ومسـتوصف  "اآلمـال" 
تابعـة  مسـتوصفات  إىل  باإلضافـة 
ملنظمـة "أطبـاء بـال حـدود"، أقرب يف 

عملهـا إىل املشـايف امليدانيـة.
ويعـاين مشـفى "الهيئـة الطبيـة" من 
ضغـط "هائـل" بحسـب خلـوف، ألن 
مـن  إليـه  يأتـون  السـوريني  املـرىض 
ومناطـق  والبقـاع  طرابلـس  مناطـق 
لبنانية أخرى، بسـبب انخفاض تكاليف 
الطبابـة، باإلضافة إىل توفـريه عيادات 
حواضـن  سـت  وامتالكـه  متعـددة، 
أطفـال، ومركـزًا لغسـيل الـكىل بثالثة 
للجراحـة  عمليـات  وغـرف  أجهـزة، 

العظميـة والعامـة والتوليـد.
كـام يعـاين مسـتوصف "نيو عرسـال" 
مـن انعـدام "شـبه تـام" لألدويـة وملادة 
املازوت، األمر الذي جعل إدارة املسـتوصف 
تطلـب املحروقـات مـن السـكان لتدفئة 

املسـتوصف ومعالجـة املرىض.

يف خيمة أشـبه بـ"أكياس النايلون" 
ال تقـي برد الشـتاء وال حـر الصيف، 
تعيـش أم طـارق مـع أبنائهـا الثالثة 
اعتقـال  فبعـد  مسـتمرة،  معانـاة 
املعلومـات عنـه،  وانقطـاع  زوجهـا 
إىل  القصـري  مدينـة  مـن  لجـأت 
الجـارة اللبنانية عرسـال، يف أقىص 
محافظـة  مـن  الرشقـي  الشـامل 

البقـاع، لتختارهـا مـالًذا آمًنـا.
لكـن موجـة الصقيـع التـي رضبـت 
معانـاة  مـن  زادت  مؤخـًرا،  لبنـان 
أخـرى  وعائـالت  الالجئـة  العائلـة 
يف  خيمـة  آالف  سـبعة  يف  تقطـن 

املنطقة، تتشـابه فيهـا األزمات، بني 
تأمـني  املعيـيش وصعوبـة  الوضـع 
والضغـط  والتعليـم،  العمـل  فـرص 

السـاكنني. عـىل  األمنـي 
تعود عرسـال إىل الواجهة كل شتاء، 
نظـًرا للقصص الـواردة من مخيامت 
املنطقة، واملشـابهة لقصـة أم طارق، 
يطلقهـا  التـي  االسـتغاثة  ونـداءات 
الالجئـون، أو "النازحـون" باملسـمى 

اللبنـاين، فال تلقـى آذانًـا صاغية.
يعانيـه  مـا  كل  ليـس  الـربد  لكـن 
لحـدود  املالصقـة  عرسـال  سـوريو 
بالدهـم، بـل هـو جـزء مـن معانـاة 

أكـرب مسـتمرة منـذ سـبعة أعـوام، 
األمنيـة  للمالحقـة  فيهـا  تعرضـوا 
العمـل  مـن  وللمنـع  واالعتقـال، 
والبنـاء، ويصارع أبناؤهـم للحصول 

التعليـم. عـىل 
تواصلـت عنب بلدي يف هـذا امللف مع 
عـرشة مصادر مـن قاطنـي مخيامت 
عرسـال والقامئني عليها والناشـطني 
لتسـليط  والتعليميـني،  اإلغاثيـني 
الضـوء عـىل أوضـاع السـوريني يف 
نتيجـة  أغلبهـم،  وطلـب  املنطقـة، 
الخـوف مـن "اإلعـادة الطوعيـة" إىل 

سـوريا، أال تُنـرش أسـامؤهم.

الثلج يعيد المأساة 
إلى الواجهة..

سوريو عرسال بال تدفئة 
وخدمات طبية

مخيمات عرسال غارقة في الثلوج - 10 كانون الثاني 2019 )وكالة األناضول(
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مخيم لالجئين السوريين 
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في عرسال
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السـوريني  يبلـغ مجمـوع مخيـامت 
135 مخيـاًم، ويضم كل  يف عرسـال 
100 خيمـة، بينام  50 إىل  مخيـم من 
منـزل   2500 نحـو  املنطقـة  تضـم 
يقطنها سـوريون، بحسـب مسـؤول 
واملتابعـة  التنسـيق  لجنـة  يف 
الخاصـة مبخيـامت املنطقـة )تحفظ 

عـىل نـرش اسـمه(.
تشـري اللجنـة إىل أن األرسة الواحدة 
دوالر   400 إىل  وسـطًيا  تحتـاج 
تغطيـة  مـن  لتتمكـن  شـهريًا، 
نسـبة  وتبلـغ  األساسـية،  نفقاتهـا 
دعـم  مـن  املسـتفيدين  النازحـني 
سـكان  مـن   80% نحـو  املفوضيـة 

. ت ملخيـام ا

خيمة إيجار  تسد  ال  أعمال 
يف  سـوري  نـازح  أحمـد"،  "أبـو 
مخيـم عرسـال، يصـف لعنـب بلـدي 
فهـو  بـ"السـيئة"،  وعائلتـه  حالـه 
يعمـل منـذ عامـني يف متجـر أغذية، 
منـذ السادسـة صباًحـا حتـى الثالثة 
ظهـًرا، مقابـل ثالثـة دوالرات فقـط 
يف اليـوم الواحـد، أي أقـل مـن 100 

شـهريًا. دوالر 
عائلتـه  مـع  أحمـد"  "أبـو  يعيـش 
املكونـة مـن زوجـة وثالثـة أطفـال، 
يف خيمـة مأجـورة، يدفـع مقابلهـا 
يتكلـف  كـام  الشـهر،  يف  دوالًرا   15
مصاريـف كهربـاء وميـاه وخدمـات 
شـهريًا،  دوالًرا   23 حـوايل  نظافـة، 
كـام تحتـاج الخيمة إىل أمبـري واحد 
الشـهر  يف  الخاصـة  الكهربـاء  مـن 

دوالًرا.  12 بسـعر  الواحـد، 
يقـول "أبـو أحمـد"، إنه عـىل الرغم 
مفوضيـة  مـن  شـهريًا  حصولـه 
 27( دوالًرا،   125 عـىل  الالجئـني 
العائلـة(،  مـن  فـرد  كل  عـن  دوالًرا 
بحاجـة  يكفـي، وهـو  ال  أن هـذا  إال 
450 دوالًرا عـىل األقـل لتغطيـة  إىل 
دراسـة  وتكاليـف  أرستـه  نفقـات 
إىل  للجـوء  يضطـره  مـا  أوالده، 

متكـرر. بشـكر  االسـتدانة 
مـواد  متجـر  يف  يعمـل  وكونـه 
كبـري  ارتفـاع  إىل  أشـار  غذائيـة، 

الغذائيـة  املـواد  أسـعار  تشـهده 
بسـبب تراجـع قيمـة اللـرية اللبنانية 
2250 لرية  أمـام الـدوالر، إذ تسـجل 
يف  كانـت  أن  بعـد  الـدوالر،  أمـام 
1500 لـرية مقابـل الـدوالر  السـابق 
عـىل  ينعكـس  مـا  وهـو  الواحـد، 
يف  للسـوريني  الرشائيـة  القـدرة 

. ملنطقـة ا
التدفئـة،  وقـود  إىل  وبالنسـبة 
تحتـاج األرسة، بحسـب "أبـو أحمد" 
إىل 300 لـرت مـن مـادة املـازوت يف 

دوالًرا.  150 بسـعر  الشـتاء، 

محددة أعمال 
بشـكل  العاملـني  نسـبة  تتعـدى  ال 
عمـل  تصاريـح  مبوجـب  قانـوين 
مـن إجاميل السـوريني يف عرسـال 
الحكومـة  سـمحت  بينـام   ،5%
بالعمـل فقط يف  اللبنانيـة لالجئـني 
ومينـع  والبنـاء،  الزراعـة  مجـايل 
عمـل  أي  مزاولـة  السـوري  عـىل 
خـاص، بحسـب املسـؤول يف لجنـة 

واملتابعـة. التنسـيق 
املخيـم  سـكان  مـن  تبقـى  مـن 
قانـوين،  غـري  بشـكل  يزاولـون، 
منـارش  أعـامل  مثـل  حـرة،  أعـاماًل 
الحجـر والخشـب وأعامل اإلكسـاء، 
عـرشة  العامـل  أجـرة  تتجـاوز  وال 

يومًيـا. دوالرات 
مـن  الشـباب  مـن  جـزء  ويعـاين 
قلـة فـرص  بطالـة مرتفعـة بسـبب 
أن  كـام  اإلعاقـة،  بسـبب  أو  العمـل 
القـدرة  لديهـم  ليسـت  السـن  كبـار 
الشـاقة  األعـامل  مزاولـة  عـىل 

. ة ملجهـد وا
أمـا بالنسـبة للزراعـة، فهي أساًسـا 
عرسـال  يف  رائجـة  غـري  مهنـة 
بسـبب طبيعـة األرض غـري املؤهلـة 
املالئـم  غـري  والطقـس  للزراعـة، 
الشـتاء،  فصـل  يف  خصوًصـا 
بالزراعـة عـىل  يعمـل  ويعتمـد مـن 
عـىل  أو  البالسـتيكية،  البيـوت 
زراعـة أرض ذات مسـاحة صغـرية، 
أو مزاولـة عمـل يف أراٍض زراعيـة، 

الشـجر". "تقليـم  مثـل 

عـىل  األمنيـة  القبضـة  تراجعـت 
خـالل  عرسـال،  يف  السـوريني 
العامـني املاضيـني، مقارنـة بالفرتة 
التـي تلـت وصـول فصائـل "الجيش 
الحـر" وتنظيمـي "جبهـة النـرصة" 
و"الدولـة اإلسـالمية"، مـن مناطـق 
جـرود  مناطـق  يف  سـيطرتهام 
القلمـون املحاذيـة للحدود السـورية 

عرسـال. إىل  اللبنانيـة، 
العسـكرية  العمليـات  عقـب  وذلـك 
التـي أطلقتها قوات النظام السـوري 
اللبنـاين  اللـه"  "حـزب  وميليشـيا 
السـوري،  الوطنـي"  و"الدفـاع 
يف  بهـا  اللبنـاين  الجيـش  وشـارك 

 .2017 حزيـران 
األمنيـة  والقـوى  الجيـش  وأجـرى 
سـواء  املداهـامت  مـن  العديـد 
مطلوبـني  لبيـوت  أو  للمخيـامت 
الفـرتة،  تلـك  خـالل  لديهـا  أمنًيـا 
ليعـود الوضـع بشـكل تدريجي إىل 
"مريح"، حسـبام وصفه سـوريون 
البلـدة.    يف  بلـدي  عنـب  التقتهـم 

سـابًقا  األمنيـة  القـوات  وأعلنـت 
القبض عـىل العديد من األشـخاص 
تنظيـامت  إىل  االنتـامء  بتهمـة 
"إرهابيـة"، وهـي اتهامـات ُوجهت 
خاصـة  عرسـال  يف  لسـوريني 
الداخـل  يف  إليهـا  ينظـر  كونهـا 
اللبنـاين ومن قوى األمـن والجيش 
بسـبب  "لإلرهابيـني"،  كمركـز 
السـورية  الحـدود  عـىل  وجودهـا 
تنظيمـي  وسـيطرة  اللبنانيـة 
"النـرصة" و"الدولـة" عـىل مناطق 

سـابًقا.  لهـا  محاذيـة 

كيـف تتواصـل الجهـات األمنية مع 
الجئـي عرسـال حالًيا

تلعـب إدارة مخيـامت الالجئـني يف 
عمليـة  يف  رئيًسـا  دوًرا  عرسـال 
األمنيـة  الجهـات  بـني  التواصـل 
والالجئـني  اللبنانيـة  والحكوميـة 
كان  حـال  يف  حالًيـا،  السـوريني 
أو  معـني  مبخيـم  متعلًقـا  األمـر 
شـخص معـني يف أحـد املخيـامت، 

رؤسـاء  بـه  أفـاد  مـا  حسـب 
عنـب  معهـم  تواصلـت  مخيـامت 

بلـدي. 
أمـا إذا تعـدى األمـر مخيـاًم بعينه، 
بالسـوريني  تتعلـق  قضيـة  إىل 
فيـربز  عرسـال،  يف  عـام  بشـكل 
السـورية  الشـعبية  اللجـان  دور 
جانـب  إىل  السـوريني  والناشـطني 
عمليـات  يف  املخيـامت  إدارة 

 . صـل لتوا ا
إىل  اللبنانيـة  السـلطات  وتوعـز 
أو  باألوامـر  السـابقة  الجهـات 
عـن  والتنبيهـات،  باملسـتجدات 
تحديثـات األوضاع األمنيـة وغريها 
كإرشـادات  بالسـوريني،  املتعلقـة 
الجهـات األمنيـة للسـوريني بعـدم 
الوضـع  عـن  وتحييدهـم  حراكهـم 
انـدالع مظاهـرات  بعـد  لبنـان،  يف 
التـي   2019 األول  17 مـن ترشيـن 
طالـب فيهـا اللبنانيـون يف معظـم 
الطبقـة  برحيـل  لبنـان  مناطـق 
وتشـكيل  الحاكمـة  السياسـية 

"تكنوقـراط".  حكومـة 
الالجئـني  بـني  إشـكال  أي  أن  كـام 
يسـتدعي  اللبنانيـة  والجهـات 
الهيئات والناشـطني. التواصل بـني 

وصفهـا  التـي  البلديـة،  وتتوسـط 
بلـدي  عنـب  التقتهـم  مـن  بعـض 
عمليـة  البلـد"،  "بـأم  عرسـال  يف 
حصـول  حـال  ويف  التواصـل، 
مشـكلة تتوجـه الجهـات السـورية 
إليهـا )غالًبـا يتـم اللقاء مـع رئيس 

الـر(.  أمـني  أو  البلديـة 
صـدور  عنـد  املثـال،  سـبيل  فعـىل 
قـرار هـدم داخـل خيـام الالجئـني 
بنـاء  تجـاوز  ملـن   ،2019 أيـار  يف 
"البلـوك"  مـن  الداخـيل  الحائـط 
املـرت، وهو ما سـمحت بـه الجهات 
اللبنانية، إضافـة إىل هدم املخيامت 
اإلسـمنتية، رعـت البلديـة التواصل 
ورؤسـاء  السـورية  الهيئـات  بـني 
والضابـط  جهـة،  مـن  املخيـامت 
املسـؤول يف الجيـش اللبنـاين عـن 

العمليـة. لتسـهيل  املنطقـة 

غالء معيشي ومساعدات "بالقطارة"..

كيف يؤّمن الجئو عرسال قوتهم

حجة "اإلرهابيين".. 
كيف تخلص منها أهالي عرسال

)AFP( 2014 طفل سوري الجئ في عرسال - 20 آذار
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يف ظـل الظـروف االقتصاديـة الصعبة 
التي يعيشـها السـوريون يف عرسـال، 
هـدم الجيش اللبنـاين يف متوز 2019، 
منازل لهـم، بذريعـة مخالفـة القانون 

يف رشوط البنـاء، وذلـك مبوجـب قرار 
للدفـاع  األعـىل  املجلـس  عـن  صـادر 

اللبنـاين، يف أيـار مـن العـام ذاته.
ويقـدر عدد الخيام يف منطقة عرسـال 

بنحـو 15 ألف خيمة، منها سـبعة آالف 
خيمـة بجـدران حجرية، ونحـو 2500 
مكونـة مـن جـدران إسـمنتية، وفًقـا 
ملسـؤول برنامـج الرعايـة الصحية يف 

“اتحـاد الجمعيات اإلغاثيـة والتنموية” 
العامـل يف املنطقـة، زيـاد عزيز.

إىل  سـابق  حديـث  يف  عزيـز  وقـال 
املخيـامت  بنـاء  إن  بلـدي،  عنـب 
العشـوائية أو “املخالفـة”، يف إشـارة 
ألمـور  جـاء  اإلسـمنتية،  للخيـام 
عرسـال  مبنطقـة  تتعلـق  خاصـة 
تحديـًدا، وذلـك يف ظـل غيـاب الدولة 
إضافـة  طويـل،  لزمـن  املنطقـة  عـن 
أي  وانعـدام  اللجـوء  إىل طـول فـرتة 
يف  أزمتهـم  تنهـي  سياسـية  رؤيـة 

بالعـودة. ليبـدؤوا  سـوريا 
الـربد الشـديد هو أحـد األسـباب التي 
الجـدران  إلنشـاء  الالجئـني  دفعـت 
عرسـال،  يف  لخيامهـم  اإلسـمنتية 
كونهـا أكـرث دفًئـا ومقاومـة للريـاح 
مـن  واملطريـة  الثلجيـة  والعواصـف 
جانـب  إىل  القامشـية،  الخيـام 
تتناسـب  ونوافـذ  بأبـواب  إحكامهـا 
بحسـب  الالجئـني،  معيشـة  مـع 
املتطوعـني  أحـد  املـرصي،  سـامر 
الالجئـني”  شـؤون  “مفوضيـة  لـدى 
و"لجنـة اإلنقـاذ الدوليـة بعرسـال".

ووتـش"  رايتـس  "هيومـن  منظمـة 
هـدم  اللبنـاين  الجيـش  إن  قالـت 
مسـاكن لالجئني السـوريني يف 1 من 
متـوز 2019، بسـبب عـدم مالءمتهـا 
لقوانـني السـكن القامئـة منـذ فـرتة 
طويلـة، والتـي "نـادًرا مـا تُطّبـق".

حقـوق  برنامـج  مديـر  انتقـد  كـام 
رايتـس  "هيومـن  يف  الالجئـني 
ووتـش"، بيـل فريليـك، هـدم الخيام، 
الالجئـني  شـاهد  بعدمـا  وقـال 

وسـهل  عرسـال  يف  السـوريني 
"يجـب  مسـاكنهم،  يهدمـون  البقـاع 
الحملـة  هـذه  حقيقـة  إىل  االلتفـات 
عـىل انتهـاكات قانـون السـكن، وهي 
الضغـط غـري الرشعـي عـىل الالجئني 

لبنـان". ملغـادرة  السـوريني 
بالهـدم  األمـر  أن  فريليـك  وأضـاف 
هـو واحـد مـن عـدد مـن اإلجـراءات 
األخـرية لزيـادة الضغط عـىل الالجئني 
تشـمل  التـي  للعـودة،  السـوريني 
والرتحيـل،  الجامعيـة،  االعتقـاالت 
وإغـالق املتاجـر، ومصـادرة أو إتـالف 
املركبـات غـري املرخصـة، باإلضافة إىل 
زمـن،  منـذ  القامئـة  األخـرى  القيـود 
واإلخـالء،  التجـول  حظـر  فيهـا  مبـا 
الالجئـني  تعليـم  أمـام  والحواجـز 
القانونيـة  اإلقامـة  عـىل  وحصولهـم 

العمـل. وإجـازات 
الخيـام  إزالـة  قـرارات  تُـربَّر  فبينـام 
اسـتيطانية  بـ“مخـاوف  اإلسـمنتية 
لالجئـني”، تتصاعد أصوات املسـؤولني 
اللبنانيـني بـرضورة التريـع يف حـل 
إىل  إعادتهـم  عـرب  الالجئـني  ملـف 

بلدهـم.
عـام  بـدأت  اللبنانيـة  الدولـة  وكانـت 
إلعـادة  خطواتهـا  باتخـاذ   2018
األمـن  السـوريني، عـرب تنسـيق بـني 
السـوري  والنظـام  اللبنـاين  العـام 
يف  الـرويس  املصالحـة  و"مركـز 
كثـرية  دفعـات  وعـادت  حميميـم"، 
الحـايل،  شـباط  مطلـع  يف  أحدثهـا 
شـخص   900 مـن  أكـرث  عـاد  حـني 
"طوعًيـا" خالل يـوم واحد مـن لبنان.

بينـام تنعـدم فـرص التعليـم الجامعي 
بالنسبة للسـوريني يف عرسال، تتنوع 
لألطفـال  املـدريس  التعليـم  أشـكال 
نسـبة إىل الجهـات التـي توفـره، كـام 
تقـل قيمتـه وأثـره نتيجـة أزمـة عـدم 
يحصـل  التـي  بالشـهادات  االعـرتاف 

عليهـا أغلـب الطـالب.
تواصلـت عنـب بلـدي مع الناشـط يف 
املجـال التعليمي املهندس ماجد برشـا، 
يف  حيـاة"  "قريـة  مدرسـة  ومديـر 
عرسـال، نصـوح حمـود، للوقوف عىل 
وضـع التعليـم املـدريس يف املنطقـة، 

الـذي ينقسـم إىل ثالثة أقسـام.
الحكومـي  هـو  التعليـم  أشـكال  أول 
الرسـمي اللبنـاين، ويتوزع عـىل أربع 
ثالثـة  فيهـا  لبنانيـة يحـرض  مـدارس 

آالف و200 طالـب سـوري كدوام ثاٍن، 
بعـد انتهـاء دوام الطـالب اللبنانيـني، 
شـهادات  عـىل  الطـالب  ويحصـل 
صـادرة عـن وزارة الرتبيـة اللبنانيـة، 
الجامعـات  إىل  الدخـول  تؤهلهـم 

نيـة.  للبنا ا
قبـل  مـن  مدعـوم  الثـاين  والنـوع 
جمعيـات، ويتم يف املـدارس )املراكز( 
السـورية أو مـدارس خاصـة لبنانيـة 
كـدوام ثـاٍن أيًضا للسـوريني، ويتوزع 
عـىل 14 مدرسـة بعدد طالب خمسـة 
آالف و990 طالًبـا، بينـام كان عددهم 
العـام املايض سـتة آالف و688 طالًبا.

الثـاين  النـوع  شـهادات  وتصـدر 
"الحكومـة  يف  الرتبيـة  وزارة  عـن 
تقـدم  مل  التـي  املؤقتـة"،  السـورية 

سـوى  عرسـال،  يف  للتعليـم  دعـاًم 
الكتـب  وحتـى  الشـهادات،  بتوفـري 
التـي ُدّرسـت فيها ملدة سـت سـنوات، 

لبنـاين. منهـاج  بهـا  اسـُتبدل 

ما مشاكل شهادات "الحكومة 
المؤقتة"؟

ال تخـول شـهادة "الحكومة السـورية 
تعليمـه  إمتـام  حاملهـا  املؤقتـة" 
دفـع  مـا  وهـو  لبنـان،  يف  الجامعـي 
ببعـض الطـالب إىل تقديـم امتحانـات 
عـرب  سـوريا،  يف  الثانويـة  الشـهادة 
وسـيط، لضامن مستقبل شـهادة أكرث 
اعرتاًفـا، ومتابعـة الدراسـة الجامعيـة 

سـوريا. يف 
يضطـر الطالـب الحاصل عىل شـهادة 
حلـول  أحـد  إىل  املؤقتـة"  "الحكومـة 
االلتحـاق  وهـي  الجامعـي،  التسـجيل 
مبعهد "الحكومة املؤقتة" يف عرسـال 
الـذي أصبح شـبه مشـلول، أو السـفر 
إىل تركيـا عـن طريـق منح دراسـية ال 
يحصـل عليهـا طـالب مـن عرسـال إال 

 . نادًرا
االنتظـار  املطروحـة  الحلـول  ومـن 
حتـى يصبـح عمـر الطالـب 18 عاًمـا، 
ليتقـدم إىل امتحان الشـهادة اإلعدادية 
اللبنانيـة كطالب حـر، أو لعمر 21 عاًما 
كطالـب  الثانويـة  امتحانـات  لتقديـم 
الـذي  بالقـدر  يكتفـي  أو  أيًضـا،  حـر 
تعلمـه، وهـو مـا يفعله أغلـب الطالب، 
لذلـك ترتفـع نسـبة التـرب املدريس 

يف األعـامر بـني 12 و15 عاًمـا.
السـورية منهاجني،  املـدارس  وتـدّرس 
أو  املؤقتـة"  "الحكومـة  منهـاج  إمـا 
ألن  املعـرّب،  اللبنانيـة  الرتبيـة  وزارة 
الفرنسـية،  باللغـة  األساسـية  مـواده 
الشـهادات  جميـع  باملجمـل  لكـن 

هـي  النهايـة  يف  عنهـا  الصـادرة 
املؤقتـة".  "الحكومـة  شـهادات 

"ALP" التعليم الموازي ونظام
النـوع الثالـث من التعليـم يف مخيامت 
عرسـال هـو التعليـم املـوازي للتعليـم 
محليـة  جمعيـات  تدعمـه  الرسـمي، 
ودوليـة بالتنسـيق مـع وزارة الرتبيـة 

اللبنانيـة. 
وتجـري الجمعيـات دورات محـو أمية 
)األمـي هنـا كل طفـل خـارج التعليـم 
إىل  ثالثـة  مـن  مدتهـا  الرسـمي( 
سـتة أشـهر، وتـدّرس منهاًجـا خاًصا 
الرتبيـة  بـكل جمعيـة بـإرشاف وزارة 

اللبنانيـة. 
وهـذ النوع من التعليم ال مينح شـهادة 
لطـالب محو األميـة، ويحوَّل مـن يريد 
)التعليـم   "ALP" برنامـج  إىل  منهـم 
املكثـف(، ومينحـون إفـادة موقعة من 
وزارة الرتبيـة لطـالب التعليـم املبكـر، 
يف  األول  بالصـف  االلتحـاق  تخولهـم 

الرسـمية.  املدارس 
وبعـد اجتيـاز برنامـج "ALP"، ينتقـل 
الطـالب إىل املـدارس الرسـمية، وهـذا 
يجـد  أال  وميكـن  مسـتواهم،  بحسـب 
الطالـب مكانًـا، لذلـك ميكـن أن تجـد 
طفاًل يف مدرسـة سـورية ودورة محو 
أميـة مًعـا، ألن وزارة الرتبيـة اللبنانية 
متنـع أي جمعيـة من تعليم السـوريني 

نظامًيا.  تعليـاًم 
خـالل  قـراًرا  الـوزارة  طبقـت  كـام 
العامـني املاضيـني، مبنـع تسـجيل أي 
طالب سـوري يف املدارس الرسـمية إال 
يف حـاالت محـددة جـًدا، منهـا مرحلة 
تسلسـل  لديـه  كان  إذا  أو  الروضـة، 
وثيقـة  لديـه  أو  سـوريا،  مـن  درايس 

."ALP" برنامـج  باجتيـاز 

الرتبيـة  وزارة  تطلقـه 
ويعنـي  عـام،  كل  اللبنانيـة 
املكثـف"،  "التعليـم  برنامـج 
والغـرض منه تعليـم الطالب 
املسـجلني  غـري  السـوريني 
الحكوميـة  املـدارس  يف 
محـددة،  ملـدة  الخاصـة  أو 
المتحـان،  يخضعـون  ثـم 
يسـتطيعون  اجتـازوه  إذا 
املدرسـة  يف  التسـجيل 
إن  الخاصـة  أو  الرسـمية 
سـبع  فوق  أعامرهـم  كانـت 

 .14 مـن  وأقـل  سـنوات 
يرغبـون  ال  السـوريني  لكـن 
بااللتحـاق عـادة بالربنامـج 
أن  أهمهـا  أسـباب،  لعـدة 
السـوريني  الطـالب  معظـم 
اللغـة  يتقنـون  ال  وأهاليهـم 
يفضلونهـا،  وال  الفرنسـية 
الرسـمية  املـدارس  وكـون 
كلهـا  تـدّرس  عرسـال  يف 
لذلـك  الفرنسـية،  باللغـة 
املكثـف"  "التعليـم  برنامـج 

أيًضـا.   بالفرنسـية 

هدم المساكن اإلسمنتية..
وسيلة ضغط لـ"إعادة طوعية"

ما هو برنامج 
 "ALP"

ثالثة أنواع للتعليم..
مستقبل أطفال عرسال "ضائع" بين شهادات مختلفة

نازح يهدم بيته بيده في مخيم عرسال بعد إجباره من السلطات  - حزيران 2019 )الجزيرة(

طفاًل خارج التعليم 
في مخيمات عرسال

 2139 أمًيا فوق عمر 18 عاًما 
أيًضا في مخيمات عرسال

مدرسة سورية فيها 156 صًفا
و6688 طالًبا

 1557

 2139
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عنب بلدي - تيم الحاج

تخلّـف العمليـات العسـكرية يف ريفـي 
بحـق  جسـيمة  أرضاًرا  وحلـب  إدلـب 
املدنيـن، ليصـل عدد النازحـن إىل أكر 
مـن 800 ألـف شـخص بحسـب أرقـام 
األمـم املتحدة، وأمـام معاناتهـم مل تبادر 
أمريـكا واالتحـاد األورويب إىل التدخـل 
بشـكل جـدي للجـم النظام عن مسـعاه.

الـذي  الوحيـد  البلـد  هـي  تركيـا  أن  إال 
األرض  عـى  جيشـه  تحـركات  تعكـس 
اعراضهـا عى ترصفـات النظـام، حتى 
إن الرئيـس، رجب طيـب أردوغان، أعطى 
النظـام مهلـة حتى نهاية شـباط الحايل، 
يك يتوقـف عـن عملياتـه ويراجـع إىل 
املتعلقـة  "سـوتيش"  اتفاقيـة  حـدود 

مبنطقـة إدلـب.
املاضيـة،  األيـام  خـالل  تركيـا  وتلقـت 
وخاصـة بعـد مقتـل جنـود لها عـى يد 
النظـام يف إدلب، بعض املواقـف الدولية 
الداعمـة، وتحديـًدا مـن حلـف شـايل 
األطلـي )ناتـو( الـذي هي عضـو فيه، 
الـذي  األمريـي  املوقـف  إىل  إضافـة 
تحـدث عالنية عـن وقوف واشـنطن إىل 
جانـب أنقـرة. لكن هـذا املوقف اسـتبعد 
الخيـار العسـكري، وفـق مـا جـاء عى 
سـوريا،  إىل  أمريـكا  مبعـوث  لسـان 

جيمـس جيفـري.
سـؤال  يـربز  املعطيـات  هـذه  وأمـام 
ملـح حـول جديـة واشـنطن يف التدخل 
لوقف عمليات النظام العسـكرية، وسـط 
توقعـات بتدخـل أمريـكا ملعاقبـة النظام 
عـرب حرمانـه من االسـتفادة مـن الطرق 
قانـون  تفعيـل  عـرب  وذلـك  الدوليـة، 

"قيـرص".

 "قانون قيصر".. سيف مسّلط
يرى كبـري املفاوضن يف وفـد املعارضة 
السـورية إىل اجتـاع "جنيف 4"، محمد 
صـربا، يف حديـث لعنب بلـدي، أن أهمية 
قانـون "قيرص" تكمن يف أنـه وضع كل 
اقتصـاد النظـام تحت املجهـر األمريي، 
ألي  املمكـن  غـري  مـن  فإنـه  وبالتـايل 
رشكـة أن تدخل يف عالقـات تجارية اآلن 
مـع النظام خوفًـا من شـمولها بالقانون، 
مضيًفـا أن هـذا األمـر بدا واضًحـا قبل 
أشـهر عندمـا نصـح األمريكيـون غرفة 
التجـارة والصناعـة يف عـان أال تقدم 
مـع  مشـركة  تجاريـة  خطـوات  عـى 

. م لنظا ا
قانـون "قيـرص"  تطبيـق  أن  وأوضـح 

الطـرق  عـى  بالسـيطرة  لـه  عالقـة  ال 
"لكـن  قائـاًل  واسـتدرك  الدوليـة، 
التنفيـذ  حيـز  القانـون  دخـول  بعـد 
قيمتهـا  تفقـد  الدوليـة  الطـرق  فـإن 
بالنسـبة  قيمتهـا  وتبقـى  االقتصاديـة، 

فقـط". رمزيـة  للنظـام 

أرباح الترانزيت
روسـيا والنظـام كانـا يرغبـان بإعـادة 
تشـغيل الطـرق الدوليـة، وذلـك لعـودة 
تنشـيط الرانزيـت الـربي الرابـط بـن 
أوروبـا والخليج العريب عـرب تركيا ومن 
ثـم سـوريا باتجـاه األردن، وفـق صربا، 
الـذي أوضـح أن خـط التجـارة الربيـة 
هـذا كان يؤّمـن للنظـام مـورًدا مهًا من 

العملـة الصعبـة كرسـوم مرور.
الحيـوي  نصيـب  معـرب  أن  إىل  ولفـت 
الرابـط بـن سـوريا واألردن ال ميكن أن 
تتـم االسـتفادة منه إال بعد إعادة تنشـيط 
تجـارة الرانزيـت، التي كانت تسـتخدم 
النقـل األساسـين يف سـوريا  طريقـي 
وهـا الــ"M4" و"M5"، إضافة إىل أن 
النظـام كان يرغـب بتأمـن مجموعة من 
احتياجاتـه املختلفـة مـن املعـدات ومواد 
البنـاء وبعـض املـواد األوليـة عـرب هذه 
الطـرق الربية، "أي إعادة ربـط اقتصاده 
باقتصـادات دول الجوار، وذلك سيسـهم 
مـن وجهـة نظر النظـام بتطبيـع عالقته 
بوابـة  مـن  انطالقًـا  الـدول  تلـك  مـع 

االقتصـاد والتجـارة"، بحسـب صربا.
ويـرى صـربا أن روسـيا تريد مـن وراء 
وحلـب  إدلـب  يف  األخـرية  العمليـات 
هدفـان  منهـا  أهـداف،  ثالثـة  تحقيـق 
يتعلقـان بالحالة السـورية، وهـا إعادة 
ربـط النظـام باقتصـادات دول الجـوار، 
وأيًضا تبديـل أطراف الـرصاع من رصاع 
يصبـح  أن  مبعنـى  دويل،  إىل  محـي 
النظـام مبواجهـة دولتن هـا تركيا يف 
غـرب الفـرات وأمريـكا يف رشق الفرات.

بإعـادة  سيسـهم  ذلـك  أن  إىل  ولفـت 
تأهيل النظـام، ألن الدولتن سـتضطران 
تتعلـق  معـه،  ترتيبـات  يف  للدخـول 
بوجودهـا يف سـوريا، وهـو مـا تأمـل 

إليـه. الوصـول  روسـيا 
فًضـال عـن الهـدف الثالـث الـذي ترغب 
حلـف  وضـع  وهـو  بتحقيقـه،  روسـيا 
"ناتـو" أمـام اختبـار اإلرادة والجدوى، 
وهـذا يخرج عـن نطاق الحالة السـورية، 
لكنـه يهم روسـيا جًدا يف اسـراتيجيتها 

الحلف. العامـة مبواجهـة 

حجم األرباح
نقلهـا  التـي  لتقديـرات،  لبعـض  وفًقـا 
للدراسـات  عمـران  مركـز  يف  الباحـث 
يف  اللـه،  العبـد  محمـد  االسـراتيجية، 
تجـاوز  فقـد  بلـدي،  عنـب  إىل  حديـث 
حجـم تجـارة الرانزيـت عـرب طريقـي 
"M5" و"M4" قبـل عـام 2011 حاجز 
الثالثـة مليـارات دوالر أمريي سـنويًا.

روسـيا  متكنـت  حـال  يف  إنـه  وقـال 
مـن السـيطرة عـى هذيـن الطريقـن، 
فسـتفرض كمرحلـة أوىل الرسـوم عـى 
لهـا  سـيحقق  مـا  الرانزيـت،  تجـارة 
ذلـك  يـي  جـًدا،  كبـرية  ماليـة  عوائـد 
اسـتفادة روسـيا من هذه الطـرق لتثبيت 
وجودها كجهـة سـيادية ذات تأثري كبري 
عـى الحركـة التجارية يف هـذه املنطقة، 
وربطهـا بطرق دوليـة أخـرى يف الدول 

املجـاورة. 
ولفـت العبـد اللـه إىل أنـه بالنظـر إىل 
حجـم الصـادرات الركيـة إىل سـوريا، 
عى سـبيل املثـال، التي بلغـت يف نهاية 
عـام 2018 ما يقـارب 1.34 مليار دوالر 
أمريـي، عـى الرغـم مـن مـرور أعوام 
فقـد  سـوريا،  يف  النـزاع  انـدالع  عـى 
اقربـت تركيـا مـن أرقـام صادراتها إىل 

سـوريا قبـل عـام 2011.
وهـذا مـا يـؤرش إىل أهمية هـذه الطرق 
للصـادرات الركيـة التي خـرست العديد 
مـن أسـواقها العربية نتيجـة توقف هذه 
الخطوط، حيـث كانت أغلبيـة الصادرات 
الركيـة تجـد طريقهـا مـن سـوريا إىل 
النقـل  خـط  خـالل  مـن  املنطقـة  دول 

الرسيـع "M5"، وفـق العبـد الله.

هكذا ستستفيد روسيا 
أن  اللـه  العبـد  يـرى  اإلطـار،  هـذا  يف 
روسـيا ركـزت منـذ انخراطهـا يف امللف 
االقتصاديـة،  أجنداتهـا  عـى  السـوري 
القطاعـات  أبـرز  للسـيطرة عـى  سـعيًا 
الحيويـة التـي ميكـن أن تحقق لهـا عوائد 
اقتصاديـة مجزيـة يف أقرص فـرة زمنية. 
ولفـت إىل أنـه نظـرًا لتموضـع سـوريا 
جغرافيًـا يف عقـدة اسـراتيجية لحركـة 
الـربي، أولـت روسـيا  التجـاري  النقـل 
الطـرق الدوليـة أهميـة كبرية للسـيطرة 
عليهـا، وبـرز ذلـك جليًـا يف االتفاقـات 
الـروس  بهـا  شـارك  التـي  السياسـية 
هـذه  خارطـة  يف  إدراجهـا  حيـث  مـن 
التـي  العسـكرية  واملعـارك  االتفاقـات، 

خاضتهـا وتخوضهـا يف عمـوم املناطق 
السـورية التـي متـر بهـا هـذه الطـرق.

ومـن جانـب آخـر، تسـعى روسـيا مـن 
خالل السـيطرة عـى هذه الطـرق إلعادة 
تعويـم النظـام السـوري وتخفيف وطأة 
التـي  الكبـرية  االقتصاديـة  الضغـوط 
يـرزح تحتهـا يف الوقـت الحـارض، وفق 

الله. العبـد 
وتابـع، "لـذا فـإن السـيطرة عـى هـذه 
كبـرية  عوائـد  تحقيـق  سـتتيح  الطـرق 
مـن الرانزيـت لروسـيا، ومـن املرجـح 
أال تتمكـن روسـيا مـن تحقيق املكاسـب 
عـى  بالسـيطرة  املبـارشة  االقتصاديـة 
تأمينهـا  مـن  والتمكـن  الطـرق  هـذه 
يف الوقـت الحـارض، إىل جانـب إقـرار 
الواليـات املتحـدة قانـون قيـرص، لكنها 
تعـول عـى املسـتقبل يف حـال تـم رفع 
النتائـج  تحقيقـه  لعـدم  القانـون  هـذا 
املرجـوة منه، واسـتخدام روسـيا نفوذها 

الـدويل للحـد مـن تأثـريه". 
ومـن جهـة أخـرى، فـإن السـيطرة عى 
هـذه الطـرق سـيضمن لروسـيا موطـئ 
قدم كبـري لالسـتفادة مـن عمليـة إعادة 
اإلعـار يف سـوريا، يف حـال التوصـل 
إىل حل سـيايس، نظـرًا لالعتـاد الكبري 
قبـل  مـن  الطـرق  هـذه  عـى  املتوقـع 
عمليـة  يف  سـتنخرط  التـي  الـرشكات 

إعـادة اإلعـار، وفـق العبـد اللـه. 

عقوبات أمريكية
يف هـذا اإلطـار يتفـق العبـد اللـه مـع 
صـربا يف أن العديد من الـرشكات والتجار 
يف الـدول املجـاورة لسـوريا سـيعيدون 
حسـاباتهم يف عقـد صفقات مـع النظام 

يف حـال اسـتعاد الطـرق الدولية.
العقوبـات  أن  اللـه  العبـد  ويـرى 
األمريكيـة هـي عقوبـات موجهـة نحـو 
النظـام وبعض املؤسسـات واألشـخاص 
املرتبطـن بـه، معتـربًا أنـه يف حـال تم 
تشـغيل خطـوط النقل الدويل فسـتطال 
العقوبـات الـرشكات يف الـدول املجاورة 
وغـري املجـاورة، مـن حيث طبيعـة املواد 
التي يتـم تصديرهـا إىل سـوريا والجهة 
مـع  ارتباطهـا  ومـدى  معهـا  املتعامـل 

الحكومـة. 
فـرض  إن  صـربا،  قـال  حـن  يف 
عقوبـات أمريكيـة عـى النظـام يتوقف 
سـيعده  الـذي  التقريـر  طبيعـة  عـى 
وزيـر الخزانـة األمريكيـة فيـا يتعلـق 

بنشـاطات املـرصف املركزي يف دمشـق، 
وهـل سـيبقى املـرصف املركـزي جـزًءا 
مـن النظـام املـرصيف العاملـي أم سـيتم 
إخراجـه منـه، كـا حـدث مـع النظـام 
املرصيف اإليـراين بعد تطبيـق العقوبات 

عليـه. األمريكيـة 
الـرشكات  جميـع  أن  "أظـن  وتابـع، 
والتجـار األفـراد يف دول الجـوار وبقية 
اآلن  العـامل سـيعيدون حسـاباتهم  دول 
ميكـن  تجاريـة  عالقـة  أو  عقـد  أي  يف 
أن يكـون النظـام طرفًـا بها، سـواء كان 

طرفًـا أصيـاًل أو وكيًـال ".
انتظـار  حالـة  يف  الجميـع  أن  وتوقـع 
حتى الشـهر السـادس مـن العـام الحايل 
اإلجرائيـة  اللوائـح  لصـدور   ،)2020(
والهيئـات  األمريكيـة  الخزانـة  وتقاريـر 
الفيدراليـة املكلفة بتنفيـذ قانون "قيرص".

ما هو قانون "قيصر"
قانـون "قيـرص" هـو مـرشوع قانـون 
أقـره مجلـس النـواب األمريـي، يف 15 
مـن ترشيـن الثـاين 2016، ووقـع عليه 
الرئيـس األمريـي، دونالـد ترامـب، يف 

21 مـن كانـون األول 2019.
وينـص القانـون عـى معاقبـة كل مـن 
يقـدم الدعـم للنظـام السـوري، ويلـزم 
رئيس الواليـات املتحدة بفـرض عقوبات 

عـى الـدول الحليفة لألسـد.
وتعـود تسـميته باسـم قانـون "قيرص" 
عـن  املنشـق  السـوري  الضابـط  إىل 
النظـام، والـذي رسّب 55 ألـف صـورة 
لــ11 ألـف معتقـل عـام 2014، قتلـوا 
التحقيـق  أكـد مكتـب  التعذيـب،  تحـت 
وأثـارت  صحتهـا،    )FBI( الفيـدرايل 
الـرأي العـام العاملـي حينهـا، وُعرضـت 

األمريـي. الشـيوخ  مجلـس  يف 
ويشـمل القانـون كل مـن يقـدم الدعـم 
للنظـام  والتقنـي  واملـايل  العسـكري 
واألشـخاص  الـرشكات  مـن  السـوري، 
وإيـران،  روسـيا  حتـى  والـدول، 
املعونـات  يقـدم  مـن  كل  ويسـتهدف 
سـوريا. يف  اإلعـار  بإعـادة  الخاصـة 

ويـدرس القانـون شـمل البنـك املركـزي 
مـع  املفروضـة،  بالعقوبـات  السـوري 
ومسـؤويل  بقيـادات  الئحـة  وضعـه 
فـرض  املقـرح  السـوري  النظـام 
رئيـس  مـن  بـدًءا  عليهـم،  العقوبـات 
النظـام، بشـار األسـد، بتهمـة انتهاكات 

اإلنسـان. حقـوق 

قانون "قيصر" وطرق سوريا الدولية.. 
عقوبات جاهزة وشركات قد تعيد حساباتها

يستميت النظام السوري، بدعم روسي جوي وإيراني بري، للسيطرة على الطريقين الدوليين "M5"و"M4"، اللذين يقطعان مسافات واسعة من مناطق تسيطر 

عليها فصائل المعارضة في الشمال السوري، ومنذ منتصف كانون الثاني الماضي حتى شباط الحالي ساعدت العمليات العسكرية النظام على االقتراب من 

تحقيق هدفه.

الغاز  2500 )للجرة(المازوت  500الذهب 18  16.015 السكر )ك(  360البنزين  700
 يورو   مبيع 1141 شراء 1154 دوالر أمريكي  مبيع 517 شراء 515

الرز )ك(  350السكر )ك(  250الذهب 21  44666   
  ليرة تركية  مبيع 171 شراء 174 دوالر أمريكي  مبيع 1030 شراء 1040

توقيف أشخاص في حلب بتهمة التعامل بغير الليرة- 6 شباط 2020 )وزارة الداخلية السورية(

)CNN( عرض صور "قيصر" في مجلس النواب األمريكي

الذهب 18  38285    
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دمشق - نور الهدى خياطة

لطاملـا تعلـن التقاريـر الصحفيـة عـن 
"أقـدم  يف  والحيـاة  العيـش  تكلفـة 
وأفقرها،  وأتعسـها  العـامل"،  عواصـم 

أخطرها. مـن  ورمبـا 
تحتاجهـا  التـي  األرقـام  وتتحـدث 
قيـد  عـى  للبقـاء  السـورية  األرسة 
325 ألـف لـرية سـورية  الحيـاة عـن 
صحيفـة  بحسـب  األقـل،  عـى 
"ترشيـن" الرسـمية، دون أن تتضمـن 
املهّجرة. العوائـل  املنـزل آلالف  أجـور 

الحكوميـة  الصحيفـة  ونـرشت 
التقريـر قبـل عـام مـن اآلن، وحينهـا 
حـوايل  الـدوالر  رصف  سـعر  كان 
500 لـرية سـورية، أمـا اليـوم، فقـد 
وتضاعفـت  الـرصف،  تضاعـف سـعر 
طفيـف  ارتفـاع  مـع  األسـعار،  معـه 
أو يـكاد ال يُذكـر، طـرأ عـى الرواتب 
العـام  القطاعـن  يف  الشـهرية 
لـرية  ألـف   20 )زيـادة  والخـاص 

. ) ية سـور

الشـهرية  الرواتـب  متوسـط  يبلـغ 
 80 حـوايل  الحكوميـن  للموظفـن 
ألف لـرية، وقـد يبلـغ بأفضـل حاالته 
120 ألـف لـرية مـع جميـع الحوافـز 
عليهـا  يحصـل  قـد  التـي  واملكافـآت 

املوظـف.
فالوضـع  الخـاص،  القطـاع  يف  أمـا 
تـراوح  إذ  بكثـري،  أفضـل  ليـس 
و150   120 بـن  الشـهرية  الرواتـب 

األحـوال. أحسـن  يف  لـرية  ألـف 
فقـد  اإلداريـة،  للمناصـب  وبالنسـبة 
لـرية  ألـف   200 إىل  الرواتـب  تصـل 
يعيـش  فكيـف  الحـاالت،  أحسـن  يف 
عـى  ينفقـون  أيـن  ومـن  النـاس؟ 

أرسهـم؟
 

تكفي! ال  واحدة  وظيفة 
يعتمـد  أن  السـذاجة  مـن  يكـون  قـد 
وظيفـة  عـى  العامـل  أو  املوظـف 
واحـدة، بـل صـار العمـل يف مكانن 
دمشـق،  يف  شـائًعا  أمـًرا  ثالثـة  أو 
ويضطـر العامـل أن يخـرج مـن عمل، 

سـائق  أو  اآلخـر،  بعملـه  ليلتحـق 
بدوامـن  يعمـل  بـات  مثـاًل  األجـرة 
ورمبـا ثالثـة، فـرة صباحيـة، وفرة 

ليليـة. وفـرة  مسـائية، 
يف  العاملـن  عـى  األمـر  وانسـحب 
بعضهـم  فتجـد  خاصـة،  قطاعـات 
بعـد  أخـرى  وظائـف  يف  يعملـون 
أو  التدريـس  مثـل  دوامهـم،  انتهـاء 

. لرجمـة ا
العامـل  أو  املوظـف  يحـاول  وبذلـك 
دخلـه  غـري  آخـر  دخـل  توفـري 

. يس ألسـا ا
 

يكفي! ال  يعمل  واحد  شخص 
فيـه  يعمـُل  الـذي  الزمـان  انتهـى 
مسـتلزمات  كل  ويؤّمـن  األرسة،  رّب 
يعمـل  الـذي  الزمـان  وجـاء  عائلتـه، 
والزوجـة  الـزوج  الجميـع،  فيـه 
حسـب  كّل  والبنـات،  واألبنـاء 
الرواتـب  وتتجمـع  اسـتطاعته، 
الشـهرية يف سـلة واحـدة، يك تكفي 
العائلـة، أو عـى األقـل كل فـرد مـن 

وينفـق  نفسـه  يكفـي  األرسة  أفـراد 
العائلـة. صنـدوق  يف  يسـريًا  شـيئًا 

أمـًرا  أيًضـا  الطـالب  عمـل  وصـار 
للدراسـة  ليس  الطالب  شـائًعا، فوقـت 
فحسـب، بـل عليـه البحـث عـن عمـل 
مسـايئ أو ليي، ومسـاعدة أرسته يف 

بعـض اإلنفـاق.
 

العمل داخل  العمل 
واحـدة مـن طـرق الحصول عـى أجر 
العمـل،  داخـل  العمـل  هـي  إضـايف، 
الحكوميـة،  الوظائـف  يف  سـيا  ال 
يف  اسـمه  ويسـجل  املوظـف  فيـأيت 
سـجل الـدوام أو يضـع بصمتـه عـى 
لعمـل  ويخـرج  الـدوام،  تسـجيل  آلـة 
ليعـود  الظهـرية،  وقـت  حتـى  آخـر 
ويسـجل اسـمه أو يضـع بصمتـه مرة 

أخـرى ظهـًرا.
وظيفتـه  راتـب  يجنـي  وبالتـايل 
مـن  آخـر  راتبًـا  ويحّصـل  األسـايس، 
العمـل الـذي عملـه خالل هـذا الوقت.

 

بالحالل.. بالحرام.. 
كيف يعيش الموظفون 
في دمشق هذه األيام؟

تحركات أهلية 
لمواجهة 

ظاهرة الخطف 
في السويداء.. 

إلى أين 
ستقود؟
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واحدة من طرق الحصول 
عىل أجر إضايف، هي العمل 

داخل العمل، ال سيام يف 
الوظائف الحكومية، فيأيت 
املوظف ويسجل اسمه يف 

سجل الدوام أو يضع بصمته 
عىل آلة تسجيل الدوام، 

ويخرج لعمل آخر حتى وقت 
الظهرية، ليعود ويسجل 

اسمه أو يضع بصمته مرة 
أخرى ظهًرا.

السويداء- نور نادر

24" املحي،  رصـد موقـع "السـويداء 
مختلفـة  بظـروف  خطـف  حالـة   22
يف  املـايض،  الثـاين  كانـون  خـالل 
مناطـق مختلفـة مـن املحافظـة، بينها 
تابعـن  17 مدنيًـا، وخمسـة عنـارص 

األمنيـة.   واألجهـزة  النظـام  لقـوات 
كـا سـجل املوقـع إطالق رساح قسـم 
مـن املخطوفـن مقابـل فديـات مالية، 
أو نتيجـة تعـرض الخاطفـن لضغوط 
من فصائـل محلية يف بعـض الحاالت، 

بينـا ال يزال قسـم آخـر محتجزًا.

أهلية تحركات 
عقـدت  الحـايل،  شـباط  مـن   9 يف 
فصائـل  وقـادة  دينيـة  شـخصيات 
محليـة اجتاًعـا، يف مضافة سـلطان 
القريـا،  بلـدة  يف  األطـرش،  باشـا 
تحـت اسـم "اللجنـة الدينيـة الوطنية 
يرأسـها  التـي  العـرب"  جبـل  يف 
الشـيخ فضـل اللـه منـور، إضافة إىل 
يتـوىل  الـذي  عبيـد،  مهـران  الشـيخ 

محـي. فصيـل  قيـادة 
املواطنن  االجتـاع عـرشات  وحـرض 

محافظـة  يف  مختلفـة  مناطـق  مـن 
فصائـل  قـادة  وبعـض  السـويداء، 
محليـة، وغـاب عنه حضـور أي ممثل 

األمنيـة. لألجهـزة  رسـمي 
بـدأ االجتاع مببـادرة "حسـن نية"، 
املواطنـن  رساح  إطـالق  يف  متثلـت 
سـعيد الحريـري وعبـد اللـه الرفاعي 
مختطفـن  كانـا  بعدمـا  درعـا،  مـن 
نـرش  عائلتـي  مـن  مجموعـة  لـدى 
فعـل  رد  كانـت  حادثـة  يف  وغـربة، 
أفـراد  مـن  مجنَديـن  اختطـاف  عـى 
العائلتـن، عـى يـد مجموعـة محلية 
بإطـالق  تطالـب  درعـا،  يف  مسـلحة 
سـجون  يف  لهـا  معتقلـن  رساح 

السـوري. النظـام 
توجيه  باإلجـاع  قـرروا  الحـارضون 
الخطـف،  لعصابـات  ومهلـة  إنـذار 
مـن  السـابعة  السـاعة  عنـد  انتهـت 
شـباط  مـن   9 األحـد،  يـوم  مسـاء 
الحـايل، وطلبـوا مـن كل العصابـات 

لديهـا. املخطوفـن  رساح  إطـالق 
االجتـاع  حـرضت  التـي  الفصائـل 
قـررت مواجهـة أي عصابـة متـارس 
عـدم  حـال  يف  الخطـف،  أعـال 
املواجهـة  وأن  للمهلـة،  اسـتجابتها 

انتهـت  بينـا  بـ"النـار"،  سـتكون 
املهلـة املحـددة دون أي مبـادرة مـن 

الخطـف. عصابـات 

التحركات؟ تكفي  هل 
سـكان  آراء  اسـتطلعت  بلـدي  عنـب 
)تحفظـوا  السـويداء  محافظـة  يف 
عـى نـرش أسـائهم ألسـباب أمنية(، 
حـول اإلجـراءات األهليـة األخرية ضد 

الخطـف. ظاهـرة 
أهـايل  مـن  وهـو  أحدهـم،  وأيـد 
بلـدة القريـا، تلـك اإلجـراءات قائـاًل، 
معتـربًا  نتائـج"،  ملسـنا  أننـا  "املهـم 
أن "السـويداء منـذ عرش سـنوات بال 

دولـة". مؤسسـات 
يعالـج  "االجتـاع  إن  آخـر  وقـال 
ويعفـي  أكـرب،  مبشـكلة  املشـلكة 
األمنيـة  مسـؤوليتها  مـن  الدولـة 
خـارج  عمـل  أي  وإن  والقانونيـة، 
القانـون هـو إعـالن لتأسـيس قـوى 

منفلتـة". جديـدة 
عنـب  التقتهـم  الذيـن  أحـد  وعلـق 
بلـدي، أن "الزعـران هم مـن ميلكون 
السـويداء"،  يف  اليـوم  الكلمـة 
مـن  للوجهـاء  بـد  "ال  وأضـاف، 

معرفـة من هـم أفـراد العصابات وأي 
عصابـات يقصـدون، وهـل يقـدرون 

محاسـبتهم؟". عـى 

السويداء على  أمني"  "حجر 
يف   "24 "السـويداء  موقـع  نقـل 
شـباط  مـن   12 يف  لـه،  تقريـر 
الحـايل، أن عنـارص حاجـز املخابرات 
العسـكرية يف منطقـة املسـمية عـى 
اتخـذوا  السـويداء،  دمشـق-  طريـق 
إجراءات جديـدة منذ حوايل أسـبوع، 
متثلـت بالتدقيـق عـى هويـات جميع 
العابريـن باتجاه السـويداء، ومنع أي 
مواطـن من خـارج املحافظـة الدخول 
لهـا بحجـة الحالـة األمنيـة املرديـة.

سـياق  يف  التشـديدات  هـذه  وتـأيت 
الدولـة  لرفـع  الشـعبية  االنتقـادات 
يدهـا عن ضبـط األمن يف السـويداء، 

املحليـة. للعصابـات  وتركهـا 
األيـام  املواطنـن يف  وُمنـع عـرشات 
محافظـة  دخـول  مـن  املاضيـة 
بسـائقي  يُسـتبدل  كـا  السـويداء، 
سـائقون  البضائـع،  نقـل  شـاحنات 
دخولهـا،  قبـل  املحافظـة  أبنـاء  مـن 
أو يتجمعـون ويدخلـون ضمـن رتـل 
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منصور العمري

تجاوزت أعداد الفارين (املهجرين قًرا) من قصف األسد 
وروسيا يف مناطق إدلب وحلب املليون خالل شهرين. يزداد 

عدد املهجرين كل يوم مع استمرار القصف وتوغل قوات 
النظام السوري وحزب الله وإيران.

ملاذا يهرب السوريون
ينزح السوريني من بيوتهم ومناطقهم لعدة أسباب أهمها: 

- خشية املوت بقصف طائرات األسد والروس، التي تستخدم 
األسلحة املحرمة دولًيا والعشوائية كالرباميل وغريها، والتي 

غالًبا تستهدف املدنيني واألعيان املدنية كاألسواق واألفران 
واملشايف واملدارس وغريها.

- ينظر كثري من السوريني يف هذه املنطقة إىل أن استعادة 
السيطرة عليها يعني تعرضهم لحمالت "التطهري" التي 

أطلقها األسد يف املناطق التي استعاد السيطرة عليها، والتي 
تشمل االغتياالت واالعتقال الذي غالبا ما ينتهي بالقتل تحت 

التعذيب واالخفاء القري واالنتهاكات الجنسية.

- لعدم توافر الخدمات الرضورية الالزمة للبقاء عىل قيد 
الحياة، كاملشايف التي استهدفها األسد والروس بشكل 

متعمد ومنهجي. 

- لعدم توافر مؤسسات تعليمية مناسبة، وهي أيًضا 
استهدفها األسد بقصفه للمدارس واملنشآت التعليمية.

هذه املخاوف التي تؤرق الناس كفيلة برشعنة هجرتهم 
واعتبارها املالذ األخري للحفاظ عىل أرواح الناس واألطفال 

والنساء، وال يجب أن نطلب منهم التعرض لكل هذه الجرائم 
يك يبقوا يف سوريا. ال ميكن أن تطلب من أي إنسان أن 
يضحي بنفسه وعائلته وبناته وأبنائه يك يبقى فيام قد 

يطلق عليه البعض وطًنا. عندما يتحول الوطن إىل مقربة 
جامعية يصبح الرحيل عنه نجاة.

إغالق الحدود الرتكية ملنع الناس من الهرب من املوت 
والتنكيل، يحيل املنطقة التي يحرقها األسد إىل سجن كبري، 

ينتظر ساكنوه مصريهم املحتوم عىل يد دولة األسد.
هناك خياران إنسانيان ال ثالث لهام:

إما قطع يد األسد والروس عن هذه املنطقة، وحامية 
سكانها، ومنحها حكاًم ذاتًيا كام يرغب أهلها، واخضاعهم 

لحامية دولية أو تركية حقيقية، اعتامًدا عىل حق تقرير 
املصري وحامية للحق يف الحياة. 

أو فتح الحدود للناس يك ينجوا بأرواحهم وكرامتهم. أبطأ 
التدخل الرتيك وقوافل سالحه توغل األسد وتوحشه، لكنه مل 
يوقفه. ال نعرف إن كانت القوات الرتكية ستبقى يف املنطقة 

وإىل متى، لكن االحتامالت املرعبة قامئة، فاألسد وكام 
يرصح دوًما لن يتوقف حتى "يحرر" كل مرت من سوريا، 

ويبدو أنه يتقدم فوق طائرات الروس ومشاة حزب الله 
وإيران. 

ترتافق هذه االحتامالت بوجود الورقة الكردية بيد النظام 
السوري والتي تعترب من أهم مصادر الضغط عىل تركيا، 

والتي قد تفتح املجال أمام النظام وتركيا لعقد صفقات ما 
قد تكون عىل حساب السوريني. كام أن لجنة األمم املتحدة 

الدستورية تشكل أحد أكرب األخطار عىل السوريني، ألنها 
سترشعن إبادتهم عىل يد األسد، واإلبادة هنا ليست القتل 

وحسب، بل هي االستهداف والتنكيل مبجموعة ذات انتامء 
سيايس، وهو ما دأب األسد عىل فعله يف املناطق التي 

استعاد السيطرة عليها.
لتكتمل الجرمية يجب أن تتوافر فيها أركان وعنارص محددة. 

إن كانت الجرمية أخالقية فاملجتمع الدويل بأرسه رشيك 
فيها، أما من الناحية القانونية فمنع من تبقى من السوريني 

خارج سيطرة نظام األسد، من الهرب من املوت املؤكد 
بالقصف أو االعتقال والتعذيب فيام بعد، يعترب مشاركة يف 

الجرمية. لذلك، إغالق الحدود أمام من يريد النجاة بحياته 
يشكل عنرصًا جرمًيا، متاًما مثل حاجز الفصل العنرصي 

البحري الذي تقيمه اليونان.

على تركيا فتح حدودها 
لمن يريد النجاة بحياته

والسرقة الفساد 
حكوميـة،  ورقـة  بـأي  العبـور  تسـتطيع  ال 
وإمضـاء أي توقيـع عليهـا، دون أن "تبيّـض 
وإال  للموظفـن،  "املعلـوم"  وتدفـع  الفـال" 

"الـدرج". مصريهـا  فمعاملتـك 
ورمبا عادت مشـاهد مسلسـل "يوميـات مدير 
عـام" لراهـا يف الواقع مـرة أخرى، ومشـهد 

الرشـاوى صـار علنيًا، دون خجـل أو خوف.
لغـريه،  أو  لنفسـه  الرشـوة  البعـض  ويـرّبر 
ويقول ببسـاطة "كيـف بدو يكفينـا الراتب إذا 

إكرامية؟" اخدنـا  مـا 
لـرية   500 مـن  اإلكراميـة  هـذه  وتـراوح 
الواحـد،  للتوقيـع  لـرية  ألفـي  إىل  وصـواًل 
يّدخـر  أن  املوظـف  يسـتطيع  وبالتـايل 
مبلًغـا قـد يـوازي ويفـوق راتبه الشـهري، 

عائلتـه. مـع  فيـه  يعتـاش 
الوظائـف  عـى  الرشـاوى  تقتـرص  وال 
يف  حتـى  انتـرشت  بـل  الحكوميـة، 
ترشـو  أن  فيمكـن  الخاصـة،  الوظائـف 
سـكرترية طبيـب األسـنان من أجـل تقريب 
التأمـن،  ملوظـف  رشـوة  تقـدم  أو  دورك، 

مخصصاتـك. زيـادة  أجـل  مـن 

األخـري  قبـل  املركـز  سـوريا  واحتلـت 
ملـؤرشات  السـنوي  التقريـر  قامئـة  يف 
تصـدره  الـذي  الفسـاد”  “مـدركات 
والـذي  الدوليـة”،  الشـفافية  “منظمـة 
يف  والفسـاد،  الشـفافية  حالتـي  يرصـد 

العـامل. حـول  دولـة   180
وصنفـت “منظمـة الشـفافية الدوليـة” يف 
مـن   23 يف  الصـادر،  السـنوي  تقريرهـا 
كانـون الثـاين املـايض، سـوريا يف املرتبة 
جنـوب  تلتهـا  نقطـة،   13 برصيـد   178
السـودان والصومـال يف املرتبـة األخـرية، 

برصيـد تسـع نقـاط.

والخطف السرقة 
والنشـل  الرسقـة  مظاهـر  أيًضـا  انتـرشت 
الفقـر  انتشـار  مـع  وذلـك  والخطـف، 
مسـبوق،  غـري  مسـتوى  إىل  ووصولـه 
رسقـة  مـن  الرسقـة  مجـاالت  وتـراوح 
مثـل  العمـل  مـكان  مـن  حاجيـات 
القرطاسـية واألثـاث واألدوات الكهربائيـة، 
لقـاء  اللـريات  ماليـن  رسقـة  إىل  وصـواًل 

وهميـة. عقـود  أو  مشـبوهة  صفقـات 

أمـا بالنسـبة للنشـل، فصـار شـائًعا لدرجة 
أال ميـر يـوم دون تسـجيل حـوادث نشـل 
يف  نسـائية  حقائـب  أو  محمولـة  هواتـف 

الكراجـات وأماكـن االزدحـام.
وتبـدو حـاالت الخطـف األقـل حتـى اآلن، 
ل بـن وقـت وآخـر، وال يكون  لكنهـا تسـجَّ
بـل  طائفيًـا،  أو  سياسـيًا  الخطـف  قصـد 
اقتصاديًـا رصفًـا، فيطلـب الخاطـف فديـة 

املخطـوف. إطـالق رساح  كبـرية مقابـل 
 

خربت" خليت  "إن 
تبقـى هناك بعـض العوائـل املسـحوقة التي 
تعتـاش "بالحـالل"، لكنهـا تعـاين األمّرين 
مـن أجـل تأمـن كفـاف الحيـاة مـن طعام 
ورشاب، وتلجـأ عوائـل أخـرى إىل "بعـض 

الحـرام"، وتصـف حالتهـا باالضطراريـة.
وبجميـع الحـاالت، نسـبة من هـم تحت خط 
نقلـت  "اقتصاديـن  بحسـب   ،90% الفقـر 
عنهـم صحيفـة ترشيـن الحكوميـة"، وهـي 
أرقـام تقـارب مـا تعلنـه األمـم املتحـدة عن 
بحسـب  الفقـر،  خـط  تحـت   83% وجـود 

 .2019 لعـام  احتياجاتهـا  تقييـم 

واحـد، بـ"ترفيـق" مـن عنارص ميليشـيا 
يف  للنظـام  الرديفـة  الديـار"  "حـاة 
الذهـاب واإليـاب، دون مقابل مادي، ويف 
حـال عـدم توفـر "الرفيـق" أو السـائق 
البديـل تعـود السـيارة مـن حيـث جاءت.

وأضـاف املوقـع أن هـذا اإلجـراء األمنـي 
أرضار  مـن  يحملـه  ملـا  اسـتياء،  القـى 
املحافظـة،  أبنـاء  عـى  ومعنويـة  ماديـة 
واللجنـة  الداخليـة  ويثبـت تجاهـل وزارة 
األمنيـة لجميـع مـا يحصل مـن أحداث يف 

السـويداء. محافظـة 

مخطوفين تحرير  في  فعلية  خطوات 
السـويداء  يف  املحليـة  الفصائـل  متكنـت 
مـن تحريـر عـدد مـن املخطوفـن، وهـم 
معاويـة الصبحـات وعدنان املشـوط وعبد 
اللـه جاويـش ويوسـف الجـردي وطـالل 
جعفـر، كـا قبضـت الفصائل عى خمسـة 
أشـخاص بينهـم سـيدة، بتهمـة ضلوعهـم 
يف عمليـات خطـف ورسقة سـيارات، وفق 
عـن   "  24 "السـويداء  شـبكة  نقلتـه  مـا 
أحـد عنـارص الفصائل، يف 12 من شـباط 

. يل لحا ا
بقضايـا  املتعلقـة  التطـورات  أحـدث  ويف 
الخطـف واالعتقـال، حـذر فصيـل "قوات 

شـيخ الكرامـة" يف مدينـة صلخـد مفرزة 
ضدهـا،  التصعيـد  مـن  العسـكري  األمـن 
عـى خلفيـة اختفاء أحـد عنـارص الفصيل 
إىل  داعيـة  بـايل،  عـاد  رعـد  ويدعـى 
اإلفـراج الفـوري عنـه، وعن جميع شـباب 

املفـرزة. يف  املعتقلـن  السـويداء 
الرسـمية  الفصيـل، عـرب صفحتـه  وذكـر 
شـباط  مـن   13 يف   ، بـوك”  “فيـس  يف 
التحقيقـات  إجـراء  بعـد  أنـه  الحـايل، 
ضلـوع  تبـن  رعـد،  اختفـاء  قضيـة  يف 
ذلـك  وإثـر  بخطفـه،  أمنيـة  مجموعـة 
للفصيـل  تابعـة  مجموعـة  احتجـزت 

مخابـرات. وعنـارص  ضباطًـا 
“حسـن  كمبـادرة  عنهـم  الحًقـا  وأُفـرج 
نيـة”، بعـد حصـول الفصيـل عـى وعود 
األمـن  مفـرزة  يف  موجـود  رعـد  بـأن 

رساحـه. إطـالق  وسـيتم  العسـكري، 
ومل تـرد أنبـاء حـول اإلفـراج عـن املدعو 
إعـداد  لحظـة  حتـى  بـايل،  عـاد  رعـد 

لتقريـر. ا

للقانون! مخالف 
بقيـام  السـوري  القانـون  يعـرف  ال 
بـدور  املحليـة  الفصائـل  مـن  مجموعـة 
الدولـة، حتـى ولـو كان يف ضبـط األمـن 

املواطنـن. بحـق  الجرائـم  وتقليـل 
أصـول  قانـون  مـن   6 املـادة  فبحسـب 
الصـادر  السـوري  الجزائيـة  املحاكـات 
"موظفـو   ،1950 لعـام   112 باملرسـوم 
باسـتقصاء  مكلفـون  العدليـة  الضابطـة 
عـى  والقبـض  أدلتهـا  وجمـع  الجرائـم 
فاعليهـا، وإحالتهـم إىل املحاكـم املوكـول 

معاقبتهـم". أمـر  إليهـا 
أمـا املـادة 7 مـن القانـون نفسـه فتقول، 
العدليـة  الضابطـة  بوظائـف  "يقـوم 
ومعاونـوه  ووكالؤه  العـام  النائـب 
أيًضـا  بهـا  ويقـوم  التحقيـق،  وقضـاة 
قضـاة الصلـح يف املراكـز التـي ال يوجـد 
ضمـن  ذلـك  كل  عامـة.  نيابـة  فيهـا 
كـا  القانـون"،  يف  املحـددة  القواعـد 
يحـدد القانـون املناصـب الحكوميـة التي 
ميكـن أن تتنـاوب عـى التحقيـق بقضايا 

ئـم. لجرا ا
باملقابـل، ال يتـم تقديـم حلـول حكوميـة 
اإلجـراءات  عـى  تقتـرص  بـل  حقيقيـة، 
ميليشـيات،  أيًضـا  تتوالهـا  التـي  األمنيـة 
الداخليـة،  أو  الدفـاع  لـوزارة  تتبـع  وال 
األمـر الـذي يجعـل املحاكـات القانونيـة 
قضيـة  عـى  ينطبـق  ال  أمـًرا  للقضيـة 

ككل. السـويداء  يف  املخطوفـن 
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د. كريم مأمون

يـؤدي تعـرض الجسـم للربد الشـديد إىل 
اإلصابـة بالعديـد مـن املشـاكل الصحية، 
وأشـيَع تلـك املشـاكل مـا يصيـب الجلـد 
واألنسـجة األخرى يف األعضـاء االنتهائية 
مـن الجسـم )ذروة األنـف، شـحمة األذن، 
أطـراف أصابـع اليدين، أصابـع القدمن(، 
وكنـا قـد عرّفنـا بهـذه األذيـات يف عددنا 
السـابق )الرشث والقـدم الخندقية وعضة 
الصقيـع(، واليـوم سنسـلط الضـوء عى 
األذيـة األخطـر التـي قـد تحـدث بسـبب 
حـرارة  درجـة  انخفـاض  وهـي  الـربد، 
الجسـم الداخليـة، فعنـد انخفـاض درجة 
حـرارة الجسـم ال ميكـن للقلـب والجهاز 
تعمـل  أن  األخـرى  واألعضـاء  العصبـي 
بصـورة طبيعيـة، ويف حالة تـرك اإلصابة 
دون عـالج ميكـن أن تـؤدي هذه املشـكلة 
يف نهايـة املطـاف إىل الوفـاة، وقد حدثت 
خـالل األيـام القليلـة املاضية عـدة حاالت 
وفـاة بـن أهلنـا املهجريـن يف الشـال 
السـوري بنفـس اآلليـة نتيجـة تعرضهم 

الشـديد. للربد 

ما المقصود بانخفاض حرارة الجسم؟
الحـرارة  انخفـاض  يُعـرف   
درجـة  هبـوط  بأنـه   )Hypothermia(
الحـرارة داخـل الجسـم إىل مـا دون 35 

مئويـة. درجـة 
ويتـم الحفاظ عى درجة حرارة الجسـم ما 
بـن 37.5 و36.6 درجـة مئوية عن طريق 
عمـل القلب واألوعية الدمويـة، وينظم ذلك 
منطقة يف الدمـاغ )الهيبوثاالموس(، فعند 
انخفـاض درجـة حـرارة سـطح الجسـم 
إىل مـا دون 35 درجـة مئوية يبدأ الجسـم 
بالتكيـف للحفاظ عـى حرارتـه الداخلية، 
ويتـم ذلـك عـن طريـق اسـتثارة الجهاز 
العصبـي الـودي، فيحـدث ارتفـاع ضغط 
الـدم ورسعـة رضبـات القلـب و زيـادة 
معـدل التنفس وتقلـص األوعيـة الدموية 
املحيطيـة وانقبـاض وانبسـاط العضالت 
املتكرر )رعشـة الربد(، وهـذا يؤّمن ذهاب 
الـدم إىل األعضـاء الحيويـة يف الجسـم 
)القلـب، الرئتن، الكبـد، الكليـة، الدماغ(، 
ولكـن إذا انخفضت حرارة سـطح الجسـم 
إىل مـا دون 31 درجـة مئويـة فـإن هـذه 
اآلليات تبـدأ بالتوقـف، وإذا وصلت حرارة 
20 درجـة  مـا دون  إىل  الجسـم  سـطح 
مئوية فـإن أجهزة الجسـم تبـدأ بالتباطؤ 
)بـطء تنفـس، بـطء قلـب( للحفـاظ عى 
ما تبقـى من طاقـة، وعندها تبـدأ الحرارة 

الداخليـة للجسـم باالنخفاض.

ما أسباب انخفاض درجة حرارة الجسم؟
األكـر  السـبب  للـربد  التعـرض  يشـكل 
شـيوًعا النخفـاض الحـرارة، وقـد يكـون 
االنخفـاض حـادًا عنـد التعـرض مبارشة 
للـربد الشـديد أو للـاء البارد، وقـد يكون 
عـى  ببـطء  يحـدث  مزمًنـا  االنخفـاض 
مـدى زمني طويل، وهو شـائع عنـد كبار 
السـن الذيـن يعيشـون يف مناطـق ذات 
منـاخ بـارد، أو يف منازل غري معـدة جيًدا 
للتدفئة، وتشـمل الظروف التـي تؤدي إىل 

انخفـاض الحـرارة بسـبب الربد:
• ارتـداء مالبـس غـري مناسـبة متاًمـا وال 
تؤّمـن الدفء الـالزم للجو البـارد املوجود.

• النوم يف مكان بارد جًدا.
• البقـاء يف الخـارج لفـرة طويلـة مـن 

الزمـن.
• تبلـل املالبس وعـدم القدرة عـى إزالتها 
أكـر دفئًـا  الذهـاب ملـكان  أو  وتبديلهـا 

. فًا وجفا
• السقوط املفاجئ يف املاء البارد.

• البقـاء يف منزل شـديد الربودة، بسـبب 
تشـغيل  بسـبب  أو  تدفئـة  عـدم وجـود 
جهاز تكييف الهـواء عى الحـرارة الباردة 
خاصة بالنسـبة للرضع والكبار يف السـن.

لكـن قـد يحدث أيًضـا يف بعـض الحاالت 

املرضيـة، مثل:
• أمـراض الغـدد )قصور الدرقيـة، قصور 

الكظريـة، نقص سـكر الدم(.
• اضطرابـات الجهـاز العصبـي املركـزي 
)السـكتة الدماغيـة، إصابـة مركـز تنظيم 
درجـة حـرارة الجسـم يف الدمـاغ، مرض 
باركينسـون، إصابـات النخاع الشـويك(، 
• اإلصابـات املتعـددة األجهـزة )الصدمة، 

املنترشة(.  العـدوى  الحـروق، 
• الفشل الكبدي أو الفشل الكلوي.

ما العوامل التي تزيد من احتمال 
اإلصابة بانخفاض حرارة الجسم؟

1 - األطفـال: فالطفـل أكـر تأثـرًا بالربد 
من الكبـار، وتـزداد الخطـورة كلا صغر 
سـن الطفـل، وذلـك ألن مسـاحة سـطح 
جسـمه نسـبة إىل وزنـه أكـرب منهـا لدى 
أقـل حركـة يف  لكونـه  إضافـة  الكبـار، 
مرحلـة الرضاعـة، ما يقلـل إنتـاج الحرارة 
مبقـدور  يكـون  ال  ورمبـا  جسـمه،  يف 
املالبـس  بارتـداء  قـرار  اتخـاذ  األطفـال 
املناسـبة يف ظـروف الطقـس البـارد أو 
االبتعـاد عـن األماكن البـاردة عندما يتعن 

ذلك. عليهـم 
-2 كبـار السـن: رمبا تقـل قدرة الجسـم 
عـى تنظيم درجـة الحـرارة واإلحسـاس 
بالـربودة مـع التقـدم يف العمـر، ورمبـا 
ال يتمكـن بعـض كبار السـن من اإلشـارة 
إىل شـعورهم بالـربودة أو التحـرك لتدفئة 

املـكان عند الشـعور بالـربودة.
أو  الغـرق  أو  املطـر  بسـبب  البلـل:   -  3
التعـرق الغزيـر، فاملـاء يفقد الحـرارة من 
الجسـم أكر مـن الهواء بـ25 مـرة، ولذلك 
فـإن السـباحة يف مـاء درجـة حرارته 10 
مئويـة تـؤدي للمـوت خـالل 60 دقيقـة، 
وإذا كانـت حـرارة املـاء صفـر مئوية فإن 
املـوت يحدث خـالل أقـل مـن 15 دقيقة.

4 - الريـاح: تجعـل تأثري الربد أشـد، فإذا 
كانـت درجة الحـرارة صفـر مئويـة فإنه 
بوجـود الرياح تكـون درجة الحـرارة التي 
يتعرض لهـا الجسـم بحـدود 10 درجات 

تحـت الصفر.
5 - تنـاول الكحـول: حيث يسـبب توسـع 
األوعيـة الدموية يف الجلـد وبالتايل ضياع 

كبـري للحرارة.
6 - سـوء التغذيـة: حيـث يـؤدي ذلك إىل 

نقـص إنتـاج الحرارة يف الجسـم.
الذيـن  األفـراد  العقليـة:  األمـراض   -  7
يعانـون مرًضـا عقليًـا، أو الخـرف أو غري 
ذلـك مـن الحـاالت، ال يسـتطيعون اتخاذ 
القرارات املناسـبة بارتداء املالبس املناسـبة 
للطقـس، كـا قـد ال يدركـون املخاطـر 

املرتبطـة بالطقـس البـارد. 
8 - نقص األوكسـجن: بسـبب مـرض أو 

بسـبب الوجـود يف أماكـن مرتفعة.
9 - اإلرهـاق: تنخفـض قدرة الجسـم عى 

تحمل الـربودة عندما يكـون متعبًا.
10 - األدويـة: قـد تغـري بعـض العقاقري 
مـن قـدرة الجسـم عـى تنظيـم درجـة 
حرارتـه، مثـل بعـض مضـادات االكتئاب، 
األمل  ومسـكنات  الذهـان،  ومضـادات 

واملهدئـات. املخـدرة، 
11 - حـاالت طبيـة معينـة: تؤثـر بعض 
االضطرابـات الصحيـة يف قـدرة الجسـم 
عى تنظيـم درجة حرارته، وقـد ذُكرت يف 
الفقرة السـابقة )أسـباب انخفـاض حرارة 

الجسم(.

ما أعراض وعالمات انخفاض حرارة 
الجسم؟

يصنـف انخفاض حـرارة الجسـم اعتاًدا 
للجسـم  الداخليـة  الحـرارة  عـى درجـة 
إىل ثالثـة مسـتويات، وتختلـف األعراض 
والعالمات حسـب كل مسـتوى كـا يي:

درجـة  تـراوح   : البسـيط  االنخفـاض 
حـرارة الجسـم الداخليـة بـن 32.2 و35 
درجة مئوية، وسيشـعر املصـاب بأعراض 
بسـيطة، كاالرتعـاش والتعـب والتنفـس 

الرسيـع، ويحـدث ارتفـاع بضغـط الـدم 
وزيـادة برضبات القلـب، مع عـدم القدرة 
فـإن  للرضـع  وبالنسـبة  الحركـة،  عـى 
أعـراض انخفـاض درجـة حرارة الجسـم 
الداخليـة تتضمن تحـول لـون البرشة إىل 
األحمـر املـزرق، مـع انخفاض شـديد يف 

معـدل طاقـة الجسـم، وبـكاء ضعيف.
االنخفـاض املعتدل: تـراوح درجة الحرارة 
بـن 28 و32.2 درجـة مئويـة، وعندهـا 
يصبـح املريـض شـاحب اللـون وتصبـح 
واليـدان  واألصابـع  واألذنـان  الشـفتان 
انخفـاض  ويحـدث  زرقـاء،  والقدمـان 
انتظـام رضبـات  الـدم، وعـدم  بضغـط 
القلـب مع زيـادة معدلها، وبـطء التنفس، 
وانخفاض مسـتوى الوعي، وانخفاض يف 

ردود الفعـل. 
االنخفـاض الشـديد: عندمـا تقـل درجـة 
حـرارة الجسـم الداخليـة عـن 28 درجـة 
مئويـة، تحـدث لـدى املصـاب صعوبـة 
الذاكـرة،  وفقـدان  والتفكـري  التحـدث 
باإلضافـة إىل عـدم القدرة عى اسـتخدام 
االسـتقالب  عمليـات  وتتوقـف  اليديـن، 
الخلوية، ويصبـح الجلد مزرقًـا ومنتفًخا، 
والعضـالت غـري متناسـقة، وامليش شـبه 
مسـتحيل، ويصبـح تـرصف املريض غري 
عقـالين مبا يف ذلـك الذهـول، وقد يحدث 
يف املراحـل األخـرية مـن انخفـاض درجة 
حـرارة الجسـم سـلوك ظاهـري للحاية 
الذاتيـة وهـو معـروف باسـم "االخـراق 
النهـايئ" حيـث يدخل املصـاب إىل أماكن 
صغـرية محصـورة مثـل أسـفل الرسيـر 
للحايـة(،  )االختبـاء  الخزانـة  خلـف  أو 
ويحـدث انخفـاض ملحـوظ يف معـدالت 
النبـض والتنفـس، لينتهـي األمـر بفشـل 

القلـب ووذمـة الرئـة والسـكتة القلبية.
يرتبـط حـوايل %25 من الوفيات بسـبب 
بالتجريـد  الجسـم  حـرارة  انخفـاض 
التناقـي )نـزع املالبس(، حيـث يصبح 
املصابـون عـادة مضطربـن وعدوانيـن 
ومشوشـن خـالل املرحلة املتوسـطة إىل 
الشـديدة مـن انخفـاض حـرارة الجسـم 
ويقومـون بخلع مالبسـهم، والـذي بدوره 
يزيـد من معـدل فقـدان الحـرارة، وينجم 
هـذا السـلوك عـن حـدوث عجـز وظيفي 
يف جـزء الدماغ الـذي ينظم درجـة حرارة 

. لجسم ا

ص انخفاض حرارة الجسم؟ كيف ُيشخَّ
عادة ما يكون تشـخيص انخفـاض درجة 
حرارة الجسـم واضًحا بناء عـى العالمات 
املصـاب  للشـخص  الجسـدية والحيويـة 

والظروف املوجود فيهـا، والتحديد الدقيق 
لدرجة الحرارة األساسـية غالبًـا ما يتطلب 
مقيـاس حرارة خاًصا يقيـس بن 20 و40 
درجـة مئوية، إذ إن معظـم مقاييس درجة 
الحـرارة ال تقيـس بدقـة أقـل مـن 34.4 

درجـة مئويـة، وميكـن وضـع مقيـاس 
درجـة الحـرارة املنخفضـة يف املسـتقيم، 
إذ إن قيـاس درجـة الحـرارة عـن طريق 
الفـم أو األذن أو تحـت اإلبـط قـد يكون 

دقيق. غـري 

انخفاض درجة حرارة الجسم
الموت نتيجة البرد

كيف يتم التعامل 
مع انخفاض حرارة 

الجسم؟
مـا  أحـد  بإصابـة  االشـتباه  عنـد 
بانخفـاض حرارة الجسـم، يجب طلب 
املسـاعدة لنقله إىل املشـفى مـع البدء 

باملعالجـة األوليـة التـي تشـمل:
• نقـل املصاب بعيـًدا عن الـربد، ويف 
حالـة عدم إتاحـة دخوله املنـزل، يجب 
لّفـه بغطـاء، وخاصـة حـول الرقبـة 
والـرأس، وعزله عـن األرض البـاردة.

• التخلـص بلطف مـن املالبس املبلولة 
أو  وجافـة  دافئـة  أغطيـة  واسـتبدال 

بها. بطانيـة 
• البـدء بالتدفئـة التدريجيـة بالطرق 
املتاحـة، كوضع كـادات دافئة وجافة 
عى مركز الجسـم، والرقبـة، والصدر، 
البطانيـة  اسـتعال  أو  والفخـذ، 
الكهربيـة عنـد إتاحتهـا، أو اسـتخدام 
السـاخن  باملـاء  مملـوءة  زجاجـات 
بعـد لفها مبنشـفة قبـل اسـتخدامها، 
مـع االنتبـاه إىل عـدم محاولـة تدفئة 
الذراعـن والسـاقن، إذ تـؤدي تدفئة 
أو تدليـك أطراف الشـخص البـارد إىل 

إجهـاد القلـب والرئتـن.
دافئـة  املصـاب مرشوبـات  إعطـاء   •
ومحـالة إذا كان واعيًـا، مـع االنتبـاه 
إىل عـدم احتوائهـا عـى الكافيئن أو 

الكحـول.
عالمـات  ظهـور  عـدم  حـال  يف   •
الحيـاة عـى الشـخص، مثـل التنّفس 
البـدء  الحركـة، عليـك  أو  السـعال  أو 

الرئـوي. القلبـي  باإلنعـاش 
عنـد الوصـول إىل املركـز الطبـي يتم 
البـدء بتدفئـة املصـاب تدريجيًا بحيث 
نزيـد درجـة حـرارة جسـمه -0.5 2 
درجـة مئوية/سـاعة، ويتـم ذلك عرب 
ما يسـمى بالتدفئـة املركزيـة الفاعلة، 

التـي تتـم بالطـرق التالية:

العـالج  هـو  املدفـأ:  األوكسـجن   •
األويل املفضـل للمـرىض ذوي جهـاز 
قلبـي دوراين سـوي، ويعطـى عـرب 
القنـاع الوجهي أو عـرب أنبوب التنبيب 

الرغامـي.
• السـوائل الوريديـة املدفـأة: ميكـن 
تدفئتهـا بواسـطة الفـرن ثـم تـرسب 

عـرب وريـد محيطـي.
املثانـة بواسـطة  أو  • غسـيل املعـدة 
سـائل دافئ )40– 45 درجـة مئوية(: 
فائدة هـذا اإلجـراء قليلـة ونحتفظ به 
للمرىض غري املسـتقرين مـن الناحية 

الدورانية. القلبيـة 
• غسـيل الربيتوان بسـائل دافئ: يجب 
االحتفـاظ به للمرىض غري املسـتقرين 
مـن الناحيـة القلبيـة الدورانيـة وعند 
وجود شـخص خبري بطريقـة إجرائه.

• الغسـيل الكلـوي باسـتخدام سـائل 
متـت تدفئتـه: يتـم إجـراؤه بهبـوط 
الحرارة الشـديد وخاصـة عندما يكون 
سـببه زيادة يف الجرعـات التي ميكن 

عالجهـا بهـذه الطريقة.
قـد يقـوم املسـعف بإجـراء التنبيـب 
الطريـق  عـى  للمحافظـة  الرغامـي 
الهـوايئ مفتوًحـا، كـا ميكـن البـدء 
باإلنعـاش القلبـي الرئوي عنـد اللزوم 
بالتزامـن مـع البـدء بتدفئـة املريض، 
مـع االنتبـاه لعـدم البـدء باإلنعـاش 
القلبـي الرئـوي بوجـود نظـم قلبـي 
منتظم عى تخطيـط القلب الكهربايئ 
ألن النبض املحيطي قد ال ميكن جسـه 

الوعايئ. التقبـض  بسـبب 
ومـن املهـم التأكيـد عـى أن للهبـوط 
يف عمليات االسـتقالب ويف اسـتغالل 
األوكسـجن عنـد انخفـاض الحـرارة 
تأثريًا يحمـي الدماغ، لذلك باسـتطاعة 
املصابـن بانخفـاض الحـرارة البقـاء 
لفـرات طويلـة نسـبيًا تحـت تأثـري 
نقـص ضغـط الـدم، وحتى السـكتة 
القلبيـة، ولذلـك، ال يجوز إقـرار الوفاة 
قبـل رفع درجة حـرارة الجسـم إىل ما 
فوق الــ35 درجـة مئوية عـى األقل.
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روايتـه  يف  زافـون  كارلـوس  يحـيك 
"لعبـة املـالك"، التـي تعتـرب الجـزء الثاين 
املنسـية"،  الكتـب  "مقـربة  سلسـلة  مـن 
مدينـة  مـن  لكاتـب  أخـرى  حكايـة 

اإلسـبانية. برشـلونة 
دافيـد  هـو  املـرة  هـذه  الروايـة  بطـل 
يوصـف  كـام  ملعـون"  "كاتـب  مارتـني، 
خطهـا  يف  تتشـابه  حكايـة  الروايـة،  يف 
كاراكـس،  خوليـان  حكايـة  مـع  العـام 
الـذي  السلسـلة،  مـن  األول  الجـزء  بطـل 

الريـح". "ظـل  اسـم  يحمـل 
تفاصيـل  تحمـل  املـالك"  "لعبـة  لكـن 
شـخصية أكـرث، وعاطفـة أكـرب، ومـآيس 
جرعـة  أن  كـام  بطلهـا،  حيـاة  يف  أكـرث 
التشـويق واإلثـارة أعـىل، وأحداثهـا أكـرث 

للقـارئ. وجذبًـا  تعقيـًدا 
مارتـني  ديفيـد  بلسـان  الروايـة  تحـى 
األوىل  الروايـة  عكـس  عـىل  نفسـه، 
عـن  سـيمربي،  دانيـال  يحكيهـا  التـي 
خوليـان كاراكـس، ويجيـد مارتـني وصف 
أملًـا،  خيباتـه  أكـرث  يف  بدقـة،  مشـاعره 

سـعادة. لحظاتـه  وأكـرث 
منـذ  مارتـني  قصـة  الروايـة  تـرد 
الصناعـة"،  "صـوت  جريـدة  يف  عملـه 
حياتـه،  عـىل  تطـرأ  التـي  والتغيـريات 
نـارش  قبـل  مـن  مالحقتـه  إىل  وصـواًل 
فرنـيس مجهـول، يتفـق معـه عـىل تأليف 
جديـد  "ديـن  مبثابـة  يعتـرب  جديـد  كتـاب 

ككل". للبرشيـة 
كبـرية،  برعـة  الروايـة  أحـداث  متـيش 
الـرد  قـوة  عـىل  زافـون  فيهـا  يراهـن 
التـي  الشـخصيات  يف  تنـوع  مـع  لديـه، 
تـدور حـول مارتـني، مبـن فيهـم صديقـه 
التـي  يزابيـال،  إ أو  فيـدال،  بيـدرو  األول 
مـن  مزيـًدا  الروايـة  حضورهـا  مينـح 
الحًقـا  بإنجابهـا  تتعلـق  التفاصيـل 

. ل نيـا ا لد
والحـب  الصداقـة  قيـم  الروايـة  تحمـل 
إضافـة  الخيانـة،  عـن  وتحـيك  والوفـاء، 
مدينـة  وتاريـخ  الحيـاة  تناقضـات  إىل 

صفحـة.  680 يف  هـذا  كل  برشـلونة، 
جوابًـا  روايتـه  يف  زافـون  يعطـي  ال 
ملارتـني  حصـل  مـا  حـول  شـافًيا  نهائًيـا 
شـخصية  مارتـني  ليبقـى  الروايـة،  يف 
الكاتـب بتصديرهـا وإقنـاع  فريـدة، نجـح 

بهـا. القـراء 

"لعبة المالك"
قصة 

"كاتب ملعون"

كتاب

سينما

مـاذا لو ُولدنـا يف عمـر الثانن، 
منتلـك معارف األطفـال يف عامهم 
معكوسـة  حيـاة  وعشـنا  األول، 
نَصغـر يف العمـر عاًما بعـد عام، 
نتعلـم املـيش يف كهولتنا، ونعيش 
شـبابنا قبـل املراهقـة ثـم منـوت 

رُضًعا. أطفـااًل 
يعيشـها  الغريبـة  التجربـة  تلـك 
"براد بيـت" يف الفيلـم األمريي 
املحـرية  "الحالـة  الخيـايل 
لبينجامـن بـن"، الـذي يعـرض 
فيـه قصـة إنسـان متـوت والدته 
وهي تضعـه، يولد عجـوزًا بحجم 
أنـه  أبـوه  فيظـن  صغـري  طفـل 
مسـخ، فريمـي بـه يف دار عجـزة 
بعنايتـه  تقـوم  امـرأة  لتلتقطـه 
حتـى يصبح رجـاًل قـوي البنيان.

يذهـب للعمل يف البحـارة، ويعود 
يف عمـر الــ26 إىل دار العجـزة، 
ويعيـش قصة حـب مع فتـاة كان 
يلعـب معهـا يف طفولتهـا، حـن 

كان عجـوزًا وهـي طفلة!

بعـد  تكمـن  الفيلـم  يف  املفارقـة 
أن ينجـب طفلتـه مـن املـرأة التي 
أحبهـا، يركهـا ليخفـي رسه عـن 
قـد  أنـه  يـدرك  أن  وبعـد  ابنتـه، 
تبقى لـه بضع سـنوات يعيشـها، 
يسـافر يف أنحاء العامل ليكتشـف 

البرشيـة. النفـس  أرسار 
طفـاًل  ليعـود  السـنن  ومتـي 
بعمـر 12 عاًمـا، إىل دار العجـزة 
التـي خـرج منهـا طفـاًل ال يتذكر 
شـيئًا، فتأخـذه زوجتـه وتعتنـي 
به بعـد أن ينى تدريجيًـا القدرة 
عـى امليش والـكالم، حتـى ميوت 

رضيًعا. يديهـا  بـن 
الفريـدة  الحالـة  الفيلـم  يصـور 
للبطل مبشـاهد وتأثريات برصية، 
لألحـداث  متواتـر  درامـي  ورسد 
يسـتمر لسـاعتن مـن الزمن عى 
مـدار 87 عاًما، منـذ نهاية الحرب 
العامليـة األوىل حتـى انتهاء حادثة 
وينتهـي   ،2002 يف  الطوفـان 
املشـاهد  عقـل  يف  تـاركًا  الفيلـم 

العديـد مـن األسـئلة املحـرية عن 
املـوت والحياة ومصادفـات القدر.

"ديفيـد  إخـراج  مـن  الفيلـم 
فينـرش" وبطولة بـراد بيت وكيت 
بالنشـيت، وقصتـه مأخـوذة عـن 
قصـة قصرية تحمـل االسـم ذاته، 
أُنتـج عام 2008 وطُـرح يف العام 

. يل لتا ا

يف  جوائـز  لعـدة  الفيلـم  رُشـح 
جائـزة  بينهـا  مـن  "أوسـكار"، 
أفضـل مخـرج سـينايئ وجائزة 
أفضـل فيلـم وجائزة أفضـل ممثل 
بجوائـز  وفـاز  بيـت"،  لـ"بـراد 
فنـي،  مكيـاج  أفضـل  ثـالث، 
وأفضـل تأثريات برصيـة، وأفضل 

إخـراج فنـي.

"بينجامين بتن".. 
أحجية الحياة والموت

العامليـة  الهواتـف  رشكـة  أطلقـت 
الجنوبيـة،  الكوريـة  “سامسـونج” 
هواتفهـا،  مـن  جديـدة  إصـدارات 
أحدهـا قابـل للطي ومبيـزات جديدة 
وأخـرى  لأللعـاب  منهـا  وحرصيـة 

األفـالم.
وقـال رئيس قسـم تسـويق منتجات 
“سامسـونج” ريبيـكا هريسـت، يف 
إن  األمريكيـة،  فرانسيسـكو  سـان 
هاتـف “Galaxy Z Flip” أُطلق يف 
األسـواق ابتـداء مـن 14 من شـباط 
 1380 مـن  يبـدأ  بسـعر  الحـايل، 

دوالًرا.
الهواتـف يف  الرشكـة عـن  وأعلنـت 
حفـل لها، يف 12 من شـباط الحايل، 
وإمكانياتهـا،  ميزاتهـا  فيـه  أبـرزت 
وقال رئيـس إدارة منتجـات الهواتف 
املحمولـة األمريكيـة من سامسـونج، 
العـرض،  أثنـاء  يف  بـالكارد،  درو 
الخامـس  الجيـل  ميـزة  “سـتغري 
)5G(، والـذكاء الصناعـي، متاًما من 
كيفيـة اللعـب، وكيفيـة التواصل مع 

حولنا”. مـن  العـامل 
كـا قدمـت “سامسـونج” منوذًجـا 
 Galaxy S 20“ لجهـاز  جديـًدا 
الذكيـة  الهواتـف  Ultra” ملجموعـة 
االتصـاالت  شـبكات  مـع  املتزامنـة 

الجديـدة.  ”5G“
وتقدمـت رشكـة “سامسـونج” عى 
رشكـة “آبـل” التـي تصنـع هواتـف 
قالـه  مـا  بحسـب   ،”iPhone“

املحلـل باتريـك مورهيـد، مـن رشكة 
 ،”Moor Insights & Strategy“
مضيًفـا أن “آبـل” تتجنـب املخاطرة 
بعـض الـيشء عندمـا يتعلـق األمـر 

بالتصاميـم هـذه األيـام.

أبرز الميزات الفنية والتقنية لهذا 
الهاتف

 ”Galaxy Z Flip“ هاتـف  يتميـز 
وفًقـا لـ”سامسـونج”، بجمعـه بن 
األداء املمتـاز وميزات األمـان العالية، 
إضافـة إىل الخدمـات املتطـورة مثل 
 Samsung”و  ”Samsung Knox“

.”Samsung Health”و  ”Pay
تسـجل كامرياتـه فيديوهـات بدقـة 
الالسـلي  الشـحن  وميـزة   ،”4k“
 Wireless“ وميـزة  الرسيـع، 
عـى  وقـدرة   ،PowerShare8″
 Galaxy”و ”Galaxy Buds“ شحن

السـلكيًا.   ”Watch
هيكلـه قابـل للطـي يحميـه زجـاج 
مقـاوم للصدمات والخـدوش بأبعاد 

ملـم.  17.3/73.6/87.4
شاشـة أساسـية مرنـة قابلـة للطـي 
مبقـاس 6.7 بوصـة، ودقـة عـرض 
تدعـم  بيكسـل،   )1080/2636(
تقنيـة Eye Care Display لحايـة 

العـن مـن اإلشـعاعات الضـارة.
مبقـاس  صغـرية  ثانويـة  شاشـة 
1.1 بوصـة موضوعـة عـى الجهـة 
مخصصـة  للهيـكل،  الخارجيـة 

واإلشـعارات  الوقـت  لعـرض 
الـواردة. واملكاملـات 

العدسـة  كامـريا أساسـية مزدوجـة 
ميغابيكسـل.  )12+12( بدقـة 

كامريا أمامية بدقة 10 ميغابيكسل.
 2.9 بـردد  النـواة  مثـاين  معالـج 

يـت. با غيغا
ذاكرة وصول عشوايئ 8 غيغابايت.

 256 داخليـة  تخزيـن  ذاكـرة 
. يـت با غيغا

بطارية بسعة 3300 ميي أمبري.
حسـاس للبصمـة مثبت عـى الحافة 

الجانبيـة للهاتف.
خدمـات لتحديـد املواقع عـرب األقار 

الصناعية.
.eSIM ومنفذ nano SIM منفذ

ضمـن  تعاونـت  كبـرية  رشاكات 
الهاتـف خدمـات 

“سامسـونج”  رشكـة  وأعلنـت 
أيًضـا عـن تعـاون جديـد مـع رشكة 
العمالقـة،  التلفزيونيـة   ”Netflix“
املتخصصـة   ”Microsoft“ ورشكـة 
 ”Xbox“ ورشكـة  بالحواسـيب، 

الفيديـو. أللعـاب  الخاصـة 

هاتـف  يف   ،”Netflix“ وسـتوفر 
“Samsung S 20″، ملنشـئي بعـض 
املحتـوى  إنشـاء  األصليـة  برامجهـا 

ملنصـة البـث العامليـة.
واعترب كبري مسـؤويل التسـويق يف 
“Netflix”، جـايك يل جـو، الرشاكة 

مهمـة وسـتوفر ملالين مسـتخدمي 
أنحـاء  جميـع  يف  “سامسـونج” 

أفضـل تجربـة ترفيهية. العـامل 
 Forza“ السـيارات  لعبـة  وصممـت 
 ،”Xbox“ التابعـة لرشكـة  ”Street
وفًقـا   ،S 20 هواتـف  عـى  للعـب 

“سامسـونج”. لرشكـة 
وأكد رئيس تسـويق القنـوات املتنقلة 
األمريكيـة، ديفيد بـارك، أن هذه هي 
األلعـاب مـع  مجـرد بدايـة رشاكـة 

.”Xbox“
وروجت “سامسـونج” أيًضـا للعمل 
لدمـج  “جوجـل”،  مـع  قـرب  عـن 
تقنيـة عمـالق اإلنرنـت يف هواتفها 
تخصيـص  مثـل  الجديـدة،  الذكيـة 
للعرض عى   ”YouTube“ محتـوى

“Z Flip” القابـل للطـي.
ميالنيي،  كارولينـا  املحللـة  وقالت 
كانـت  الرشاكـة  لعبـة  أن  “أعتقـد 
وجـود  وإن  اليـوم،  للغايـة  قويـة 
جوجـل يعد أمـرًا كبريًا، يبـدو أنها 

يقربـان مـن بعضهـا”.
والسـبب يف ذلـك أن الحواجـز التي 
املتحدة  الواليـات  فرضتهـا حكومـة 
“جوجـل”  رشكـة  توفـري  عـى 
إىل  بهـا،  الخاصـة  التكنولوجيـا 
الذكيـة  الهواتـف  صناعـة  رشكـة 
لعبـت   ،”Huawei“ الصينيـة 
جديـة  األكـر  العالقـة  يف  دوًرا 
رأي  بحسـب  “سامسـونج”،  مـع 

. نيـي ميال

هل يتفوق سامسونج “Galaxy Z Flip” على “آيفون”
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عروة قنواتي 

العـامل،  يف  األنبـاء  ووكاالت  الرياضيـة  الشـبكات  تداولـت 
الجمعـة 14 من شـباط، القرار الصـادر عن االتحـاد األورويب 
لكـرة القـدم، وبالتحديـد عـن "اللجنـة الرقابيـة يف االتحـاد 
األورويب"، مبـا يخـص نـادي مانشسـر سـيتي اإلنكليـزي 

النظيف. اللعـب  وقواعـد 
 قـرر "يويفـا" حرمـان نادي مانشسـر سـيتي من املشـاركة 
يف املنافسـات األوروبية ملدة موسـمن بعـد "ارتكاب خروقات 
لالئحـة اللعـب النظيـف املالية"، كـا تتضمـن العقوبة فرض 

غرامـة بلغت 30 مليـون يورو عى "السـيتزن".
القضيـة التـي بـدأت مطلـع العـام 2019 ودخلـت يف نفـق 
الجلسـات الرسيـة والتحقيقـات بـن الطرفـن، كان لهـا أن 
تشـهد ترسيبـات برؤيـة االتحـاد األورويب للقـرار املقبـل أو 
املفاجـئ، عندمـا نـرشت الصحيفـة األملانيـة "ديـر شـبيغل" 
وثيقـة مرسبـًة، تفيـد بأن مانشسـر سـيتي ضخـم يف قيمة 
عقـود الرعايـة بهـدف خـداع الهيئـة التـي تديـر كـرة القدم 

األوروبيـة.
ومنـذ ذلـك الوقـت حتـى قـرار أول أمـس واألحاديـث تـدور 
حـول إمكانية املان سـيتي التحـرك باتجاه الطعـن يف القرار، 
إن صـدر فعـاًل بالصيغـة الحاسـمة. وطبًعـا يحـق للنـادي 
اإلنجليـزي أن يطعـن بالقـرار مـع تقديـم أدلتـه إىل محكمـة 
"الـكاس" الرياضيـة يف االتحـاد الـدويل لكـرة القـدم، وهي 
املحكمـة التـي تفصـل يف النزاعـات الرياضيـة الكرويـة قبل 
صـدور األحـكام األخرية يف حـال تم اللجـوء لها مـن قبل أي 

معتمد. طـرف 
طالـت  واملتابعـن  والنقـاد  للعشـاق  والتكهنـات  األحاديـث 
التطـور الرسيـع لفريـق مانشسـر سـيتي وضخامـة املبالغ 
املاليـة التـي اسـتطاعت القـدوم بنجـوم العـامل لكـرة القـدم 
الرتـداء قميـص النـادي والتزاحم مـع األنديـة اإلنجليزية عى 
األلقـاب املحليـة، وهذا ما حصـل فعاًل يف املوسـمن املاضين 
مـن خالل السـيد بيـب غوارديوال، والـذي فتح صفحـًة جديدة 
مـن البطـوالت املحليـة اإلنجليزيـة باسـم مانشسـر سـيتي، 
وسـط غيـاب وتراجـع الكثري مـن األنديـة العريقـة والرصاع 
الدائـر منذ عدة مواسـم مع نـادي ليفربول الذي يعتـي حاليًا 
صـدارة الـدوري اإلنجليـزي املمتـاز "الربميـري ليـغ" بفارق 

مريـح عن منافسـيه.
كـا ذهبـت األحاديـث أيًضـا إىل التكهـن مبصـري الالعبـن 
النجـوم يف حـال نفذ القـرار، أي أن عدًدا ال بـأس به من نجوم 
الفريـق سـريحلون إىل أندية جديـدة بغية املشـاركة األوروبية 
واملنافسـة املسـتمرة، وهـذا ما مـن شـأنه أن يـؤدي إىل نهاية 
رحلـة السـيتيزن مـع بلـوغ عمرها خمس سـنوات مـن العمل 
واملنافسـة وحصـاد األلقـاب ليعـود فريًقـا يتوسـط الرتيب، 
شـأنه شـأن ايفرتـون ونيوكاسـل وويلفرهامبتون، بعيـًدا عن 

املنافسـة املسـتمرة. هكذا هـي التكهنات.
نظـر البعض بارتيـاح إىل هـذا القـرار، وأطلق اآلمـال برسعة 
تنفيـذه حتى يختفي اسـم السـيتي من قامئة املتنافسـن عى 
دوري أبطـال أوروبـا والبطـوالت اإلنجليزية، فالبعض يشـعر 
أن النـادي ال يحمـل إرثًا تاريخيًا كـا األنديـة العريقة، وظهر 
يف وقـت التخبطـات وأغدق األمـوال هنا وهناك وهذا ال يسـهم 

يف بنـاء كـرة قدم صحيحـة وصحية.
الجيـد أن نتقبـل كل اآلراء واالحتـاالت واألحاديـث ولكـن من 
غـري الجيـد برأيي أن نسـعد ملحـاوالت إنهاء مسـرية السـيتي 
إن كان "متورطًـا أو غـري متـورط"، فهـذا الفريـق بالعبيـه 
ومدربـه وجاهـريه صبغـوا البطـوالت بلـون جديـد وبفكـر 
جديـد وكشـفوا العـورات التي وقعت بهـا أندية عريقة بسـوء 
التخطيـط وتخبطـات غـرف املالبـس، فابتعـدت عـن سـاحة 
الـرصاع، أو باألحـرى أطاح بها السـيتي يف كثري مـن النزاالت، 

ولـكل مجتهـد نصيب.
التحقيـق واجـب والعقوبـة مسـتحقة إن كانـت األدلـة تفـي 
بالعهـود والقوانـن، وتعطـي إشـارة التورط األخـرية، حصل 
هـذا األمـر يف السـابق مـع السـيدة العجـوز اليـويف كبـري 
إيطاليـا منـذ سـنوات طويلـة، ورسعـان مـا عـاد مـن أنديـة 
الدرجـة الثانيـة اىل األوىل رغـم ابتعـاد بعـض النجـوم عنـه 
قاصدين املسـتقبل الكـروي يف فرة مرض اليـويف، وبقاء ثلة 
ال بـأس بها مـن أبنـاء الفريق مراهنـن عى صحـوة اليويف.

وقد صحى، وعى عودة رسيعة للمجد، وعاد.

المان سيتي 
في ورطة.. 
هل تستمر؟

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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احتفال فريق أتاالنتا بتسجيل هدف - كانون الثاني 2020  )الصفحة الرسمية للنادي في فيس بوك(
أكـرب  اإليطـايل  أتاالنتـا  فريـق  سـجل 
عدد مـن األهداف خـالل املوسـم الحايل 
الدوريـات  فـرق  بـن   ،2020  2019-
إنجلـرا،  )إسـبانيا،  الكـربى  الخمسـة 
 61 محقًقـا  فرنسـا(،  إيطاليـا،  أملانيـا، 
هدفًـا، رغـم احتاللـه املركـز الرابـع عى 
سـلم ترتيـب الـدوري اإليطـايل، بفارق 
ثالث نقاط عـن صاحب املركـز الخامس، 
رومـا، و11 نقطـة عـن التسـيو صاحب 
املركـز الثالـث، و12 نقطـة عـن املتصدر 

إنـر ميـالن ووصيفـه يوفنتـوس.
وليـد  ليـس  اإليطـايل  الفريـق  صعـود 
أُسـس عـام  الـذي  فالنـادي  املصادفـة، 
1907، احتـل املركـز الثالـث يف املوسـم 
إىل  وتأهـل   ،2019  2018- املـايض 
ميـالن  إنـر  برفقـة  األبطـال  دوري 
يف  متسـاويًا  ونابـويل،  ويوفنتـوس 
النقـاط مـع إنـر ميـالن صاحـب املركز 
الرابـع، ومتفوقًـا عليـه بــ20 هدفًـا، إذ 
سـجل 77 هدفًـا، بفـارق سـبعة أهداف 
عـن يوفنتـوس املدجـج بالنجـوم، وعى 

رونالـدو. كريسـتيانو  رأسـهم 
حافـاًل  تاريًخـا  الفريـق  ميلـك  ال 
كأس  سـوى  يحـرز  ومل  باإلنجـازات، 
إيطاليا يف موسـم -1962 1963، إذا تم 
اسـتثناء إحـرازه بطولـة دوري الدرجـة 
الثانيـة يف إيطاليا خمس مـرات ودوري 

الثالثـة مـرة واحـدة. الدرجـة 
مفاجـآت أتاالنتـا مل تتوقـف عـى تأهله 
لـدوري أبطـال أوروبا للمـرة األوىل يف 
تاريخـه، فاحتل املركز الثـاين مبجموعته 
يف دوري أبطـال أوروبا خلف مانشسـر 

سـيتي الـذي يدربه بيـب غوارديوال.
جمـع أتاالنتـا سـبع نقـاط مـن فوزيـن 
وتعـادل وحيد وثـالث هزائـم، والتعادل 
إىل  ليتأهـل  السـيتي،  نصيـب  مـن  كان 
ويواجـه  البطولـة  مـن  الثـاين  الـدور 

املقبـل. آذار  يف  فالنسـيا 
أثبـت أتاالنتـا أن مـا حـدث يف املوسـم 
املـايض مل يكـن وليد مصادفـة أو طفرة، 
مـع احتالله املركـز الرابع حاليًـا، محقًقا 
وخمـس  تعـادالت  وسـتة  انتصـاًرا   12
هزائـم، وهي أرقـام جيدة للغايـة لفريق 
تبلـغ قيمته السـوقية 298 مليـون يورو 
الـذي  يوفنتـوس  مـع  باملقارنـة  فقـط، 
مليـون   760 السـوقية  قيمتـه  تتخطـى 
يـورو، وإنر ميـالن 683 مليـون يورو، 
 "Transfer Market" موقـع  بحسـب 
السـوقية لالعبـن  بالقيمـة  املتخصـص 
يتصـدران  الفريقـن  وكال  واألنديـة، 

الـدوري اإليطـايل بفـارق األهـداف.

لمسات المدرب
يقـود الفريـق حاليًـا، املـدرب اإليطـايل 
جيـان جاسـبرييني منذ موسـم 20160 
2017، وميتد عقـده حتى صيف 2022.

يف  أتاالنتـا  فريـق  جاسـبرييني  قـاد 
170 مبـاراة مبختلـف املسـابقات، حقق 
الفـوز يف 85 مبـاراة، وتعـادل يف 43 
مبـاراة وُهـزم يف 42، منهـا 30 مبـاراة 
يف املوسـم الحـايل، حقق خاللهـا الفوز 
يف 14 مبـاراة وتعـادل يف سـبع وخرس 

أخرى. تسـًعا 
مل يكن سجل جاسـربيني حافاًل كمدرب، 

ومل يسـتطع تحقيق أي لقب يف مسـريته 
التدريبيـة عـى صعيد الفـرق، التي بدأت 
يف عـام 1994 بتـويل مسـؤولية تدريب 
فريـق يوفنتـوس للشـباب، وصـواًل إىل 
تدريـب فريق إنر ميـالن يف عام 2011 
ملـدة مل تتجاوز ثالثة أشـهر قبـل إقالته.

حصـل جاسـربيني عـى جائـزة "املقعد 
موسـم  عـن  مـدرب  الذهبـي"، ألفضـل 
-2018 2019، بعـد تأهـل الفريـق إىل 

دوري أبطـال أوروبـا.
تحـت قيـادة مدربـه اإليطـايل، وصـل 
أتاالنتـا إىل نهـايئ كأس إيطاليـا ملوسـم 

وخـرس  التسـيو،  أمـام   2019  2018-
إنجـاز  يف  الوصافـة،  ليحصـد  املبـاراة 

جديـد للفريـق.
برفقـة  للفريـق  الكبـري  التحـول 
فقـط،  مواسـم  ثالثـة  يف  جاسـربيني، 
يعـود إىل تغيـري العقلية التـي يفكر بها 
الفريـق، وإميانـه بنفسـه، بحسـب مـا 
قالـه العـب الفريـق ألكسـاندرو غوميز، 

.2019 أيـار  مـن   14 يف 
الريـايض   "Elart Edf" ويـرى موقـع
أن أهـم مـا مييز جاسـربيني مـع الفريق 
واملخاطـرة،  االندفـاع  هـو  اإليطـايل 

والركيـز العـايل، باإلضافـة إىل التكتيك 
الجديـد الـذي أضافـه املـدرب لفريقـه.

وقـال املوقـع، يف 18 مـن ترشيـن األول 
مـع  بالكـرة  يهجـم  املدافـع  إن   ،2019
التغطيـة مـن زمالئـه، مـا مينـح أولوية 
لتناقـل الكـرة بـن الالعبـن، وهـو مـا 
مـن  كثـري  الرتـكاب  الخصـوم  يدفـع 

األخطـاء.
لالعـب  الخلـف  مـن  االنطـالق  أن  كـا 
ملعـب  يف  مسـاحات  تعطـي  االرتـكاز 
الخصـم، مـع الضغط الذي يقـوم به العبو 

خـط الوسـط لدعـم األظهـر والدفـاع.

رحلة ثالث سنوات من الصعود المتواصل

أتاالنتا اإليطالي.. 
متصدر ترتيب هدافي الدوريات الخمسة الكبرى

شـهدت كرة القدم منذ نشـأتها تطورات 
كثـرية عـى الصعيـد التكتيـي وأدوار 
الالعبن عـى أرض امللعـب، التي تتغري 
بحسـب الخطط التي يضعهـا املدربون 

والبطوالت. االنتصـارات  لتحقيق 
ومـن بن هـذه املراكز، مركـز "الليربو" 
باللغـة  يعـرف  كـا  "القشـاش"  أو 
العربيـة، والـذي يشـغله العـب يتمتـع 
مبواصفـات تجعلـه قـادرًا عـى قـراءة 
املباراة بشـكل جيد، وميلـك القدرة عى 

بـدء اللعـب مـن الخلف.
يتميـز العـب "الليـربو" بالثقـة العالية 
مـن  ميكنـه  الـذي  والهـدوء  بالنفـس 
اللعـب بحريـة أكـرب مـن العبـي خطي 

الوسـط والدفـاع.
مـن  الكـرات  "الليـربو"  ويقطـع 
الخصـم، ويشـارك بالدفـاع إىل جانـب 
الخـط الخلفـي، كـا ينطلق للمسـاعدة 
بالهجـوم وصناعـة وتسـجيل األهداف 
أيًضـا وبنـاء الهجـات، بحسـب موقع

Natter Football"" املتخصـص بكرة 
القدم.

حصـل مركـز "الليـربو" عـى مجـده 
القـدم يف  كـرة  وانتشـاره يف  األكـرب 
سـبعينيات القـرن العرشيـن، عـى يد 
الالعـب األملاين فرانـز بيكنبـاور، الذي 
القـدم  كـرة  أشـهر العبـي  أحـد  يعـد 
األملانيـة، وحقـق كأس العـامل يف عـام 
1974 العبًـا، ويف عـام 1990 مدربًـا 

األملـاين. للمنتخـب 
ويعترب العـب "الليربو"، "أكـر عمًقا" 

التقليديـة  الواجبـات  مـن  ويتحـرر 
امللعـب رأسـيًا  لالعبـن، ويتجـول يف 
وأفقيًـا بشـكل حـر، مـع معرفـة متـى 
يجـب عليـه التحـرك باتجـاه الهجـوم 
والضغـط، أو البقاء يف الخلف ملسـاعدة 
الخـط الخلفـي، وهـو مـا سـيؤدي إىل 
للهجـوم،  الدفـاع  مـن  أرسع  انتقـال 
وبالتـايل إحـداث الفـوىض يف دفاعات 
 Back Page" الخصوم، بحسـب موقـع

."Football
للمـرة  "الليـربو"  مركـز  واسـتُخدم 
األوىل يف فـرة السـتينيات مـن القرن 
واسـتطاعت  إيطاليـا،  يف  العرشيـن 
إنجلـرا تحقيـق كأس العـامل يف عـام 
1966 بفضـل الالعب بـويب مور، الذي 
شـغل املركـز نفسـه، بحسـب مـا ذكره 
موقـع Fox Sport Asia""، يف 11 من 

.2018 حزيـران 
القـدم  كـرة  أسـاليب  تطـور  مـع 
التكتيكيـة، انتهـى عهـد "الليـربو" يف 
خاصـة  العرشيـن،  القـرن  مثانينيـات 
مـع ظهـور بعـض األدوار السـلبية له، 
وهـو  التسـلل،  خـط  كـرسه  وخاصـة 
مـا يفسـح املجـال للخصـوم بتسـجيل 
األهـداف بحسـب املوقـع نفسـه، الذي 
كسـريجيو  حاليـن،  مدافعـن  شـبّه 
رامـوس مدافـع ريـال مدريـد، وبيكيه 
مدافع برشـلونة، بالعبـي "الليربو" مع 
تسـجيلهم لألهـداف مـع فرقهـم وبناء 

الهجـات مـن الخلـف.

فاجأ نادي سيلتيك جالسـكو االسكتلندي 
وسـائل اإلعالم العاملية عامـة والربيطانية 
خاصـة، بتوقيعـه مـع العـب صغـري مل 

يتجـاوز عمـره 15 عاًما.
الصاعد الجديد اسـمه كاراموكو دميبيي، 
بعثـان  تربطـه  قرابـة  لديـه  ليسـت 
وسـط  بنجـم  صلـة  عـى  أو  دميبيـي 
توتنهـام مـوىس دميبيي، لكنه الشـقيق 
األصغـر لالعب نـادي بيربـروه يونايتد 
اإلنجليـزي املغمـور، سـرييي دميبيي.

انضـم العـب الوسـط صاحـب املهـارات 
العالية إىل سـيلتيك وعمره عرش سـنوات 
فقـط، وتصـدر عناويـن األخبـار منذ أن 
شـارك ألول مرة مع فريق تحـت 20 عاًما 
يف  االسـكتلندي،  هارتـس  مواجهـة  يف 

ترشيـن األول عـام 2016.
وأعلـن النـادي االسـكتلندي توقيـع عقد 
احرايف مـع كاراموكو للبقـاء يف النادي 
مـن   24 يف  األقـل،  عـى   2021 حتـى 

كانـون األول عـام 2018.
الطفـل املعجـزة ملوقـع "سـيلتيك  قـال 
جالسـكو" اإللكروين، “هـذا األمر يعني 
يل الكثـري لبدء مشـواري االحـرايف يف 
سـيلتيك، جئـت إىل هـذا النادي يف سـن 

"رويرز".  بحسـب  مبكـرة"، 
“بعد هـذه السـنوات التي قضيناهـا مًعا 
مـع أرسيت والفريق، سـيكون مـن الرائع 
أن أمنحهـم إنجـازًا يفتخـرون بـه. هديف 
هـو أن ألعـب يف الفريـق األول”، أضاف 
اللعـب  هـو  هدفـه  أن  مؤكـًدا  الالعـب، 
ممكـن،  وقـت  أقـرب  األول يف  للفريـق 

األول  الفريـق  إىل  االنضـام  ومحاولـة 
.100% بنسـبة 

وهـذا مـا حـدث فعـاًل بعـد مشـاركته 
رسـميًا ضمن صفوف الفريـق األول، يف 

20 مـن أيـار 2019. 
لعـب الشـاب حتـى اآلن مع سـيلتيك يف 
ثـالث مباريـات دون أن يسـجل أي هدف 
خاللهـا، إال أنـه لفـت أنظار العـامل خالل 
مشـاركاته مبهارته وقدراته وثقته العالية 

 . بنفسه
املولـود يف 22 من شـباط عام 2003، يف 
العاصمـة الربيطانية لنـدن، يفضل اللعب 
بقدمـه اليمنـى، والتمركـز عـى الجنـاح 

األميـن داخل املسـتطيل األخرض. 
وبدأت قيمـة كارامكو دميبيـي باالرتفاع 
بعـد أن كانـت فقـط 50 ألـف يـورو، يف 
24 مـن كانـون األول عـام 2018، لتقفز 
اآلن بعـد هـذه املشـاركات الرسـمية إىل 
250 ألـف يـورو، بحسـب آخـر تحديـث 
الرياضيـة  اإلحصائيـات  موقـع  أجـراه 
العاملـي"TransferMarket"، يف 5 مـن 

الحايل. شـباط 
ويحمل الصغري الجنسـيتن االسـكتلندية 
والربيطانية، وشـارك يف سن 13 ومثانية 
أشـهر مع املنتخب االسـكتلندي تحت سن 

16 ألول مرة. 
ولعـب بعدهـا مـع املنتخـب اإلنجليـزي 
تحت سـن الـ15، يف 17 من كانون األول 
عـام 2016، أي عندمـا كان عمره 13 عاًما 

وتسـعة أشهر. 
وميتلـك الالعـب الصاعـد تسـجياًل اآلن 

ضمن صفـوف املنتخـب اإلنجليزي تحت 
عاًما.  17

ومـن املنتظر أن يصل سـعر هـذا الالعب 
إىل مالين الجنيهات يف السـنوات القليلة 
املقبلـة، إذا واصـل سـيلتيك، الـذي يعترب 
انطالقـة للعديـد مـن األسـاطري الكروية 
اعتنـاءه  رونالـدو،  كريسـتيانو  مثـل 
مبوهبتـه ومنحـه فرصـة جـادة للتعبري 
عن نفسـه يف املباريات املحليـة والقارية.

ماذا تعرف عن مركز 
"الليبرو" في كرة القدم

كارامكو ديمبيلي.. 
فتى سيلتيك الذهبي 
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20 صفحة

2020 شباط/شـــباط   16 األحـــــــد  
التاســـعة السنــــــــة   -  417 العـــــــــدد 

يقول خرب نرشته "عنب بلدي" إن بلدية الشـعب 
التابعة ملجلس الرقة املدين اسـتأنفت عملية 

ترحيـل األنقاض التي بدأت عقب خروج تنظيم 
"الدولة" )داعش( من املدينة عام 2017. 

هذا الخرب، يف الحقيقة، يفتح شـهية اإلنسان 
عىل التفكري والتأمل والحيك.  

كان الرجل من أهل حلب، يف القديم، يسـتأجر 
حوًشا )بيًتا( ليسكنه مع عائلته، وخالل 

األشهر األوىل للسكنى يراقب دخلَه، أي رزقه، 
يـا ترى زاد أم نقص؟ وينتبه لصحة عياله، 

هل أصبح ابنه مثل الجاموس الشبعان، 
وابنته سـكرى بخمر العافية -كام يغني وديع 
الصايف- أم أن صحتهم تضعضعت، و"الحت 

الصابونة" عىل وجوههم؟ 
إذا زاد الرزق والصحة، يحمد الرجل ربه 

ويشكره، وإن حصل العكس فرعان ما يأمر 
أم العيال والبنات بضب الكالكيش، متهيًدا 

لالنتقال إىل حوش آخر، وإذا سـئل عن سبب 
هذا القرار املفاجئ يقول: "هالحوش ما إجا 

ـه علينا إغر". يعني: وجهه مل يجلب لنا  وجُّ
السعد.

وجه تنظيم "الدولة اإلسالمية" )داعش( مل 
يأِت علينا نحن السوريني والعراقيني "إغر"، 
بل إنه أصبح مالزًما لوجود األنقاض الغارقة 

بالدماء واألشالء، حتى صار السوريون 
يحسدون الشعب اللبناين عىل طبقتهم 

السياسية الفاسدة، ويقولون: ما أحىل الزبالة 
باملقارنة مع األنقاض! 

الرجال "الدواعش" جاؤوا إلينا من مجاهل 
التاريخ، ومن كل حدب وصوب، يرتدون 

القنابيز الغريبة، واألحزمة الناسفة، ويقتلون 
مـن يقع يف متناولهم دومنا متييز. إذا صادفوا 

بنـاء أثريًا فجروه، وإن أعجبهم بيت اتهموا 
صاحبه بالتشبيح وصادروه، وإن عرثوا عىل 
قرب عليه نقوش وخطوط كروه، ونبشوه. 

سـكاكينهم ال تربح أيديهم، يعالجون بها رقبة 
كل َمـن ال ميتثل لقوانينهم. لهم يف الحياة 

هدفان أساسيان هام: محاربة اآلخرين 
جميعهم، بال اسـتثناء، وقتلهم، ومعاقبة املرأة 

بوصفها املسبب األكرب لكل الرشور واآلثام، 
وهـذا الهدف األخري، أعني معاقبة املرأة، يتحقق 

بأشكال مختلفة، كحرمانها من الحقوق 
اإلنسانية واملدنية، وطمرها باأللبسة السوداء 

السميكة، ووضعها وراء األسوار واألقفال، 
والزواج منها! اآلخرون استشعروا خطر 

"داعش"، فشكلوا ملحاربتها أساطيل جوية 
عمالقة، دمرت ما مل تدمره "داعش"، وقتلت 
من مل يتسـنَّ لها قتله، فتأمل يا رعاك الله.    

إذا قلت يل إن وجه حافظ األسد ووريثه 
من بعده ال يقل وبااًل وشـؤًما علينا من وجه 

"داعش"، فسوف أسارع إىل أقرب حنفية، 
وأتوضأ، وأحلف لك عىل أقرب مصحف أن 

كالمك صحيح، بل إن "داعش" مل تدمر سـوى 
نسـبة قليلة من األحواش، ومل تصل سكاكينها 

إال إىل عدد قليل من رقاب السـوريني، وأما 
ابن حافظ األسد فتوىل قتل مليون سوري، 

وهدم البنى التحتية للمجتمع السـوري، وجعل 
املدن والبلدات والقرى والكفور والدساكر 

قاًعا صفصًفا، وجعل الحلم الوحيد للسوري 
املنحـوس الذي يعيش تحت حكمه أن يحظى 

بعطـف دولة أخرى، تفتح له أبوابها، وتخصصه 
ببيت صغري، وال شـك أن وجه هذا البيت سيأيت 

عليـه "إغًرا" ألنه أواًل، ال يتعرض للقصف، وثانًيا 
يسـتحيل أن تتمكن دورية من األمن الجوي أن 
تداهمه عند الفجر، وتشـحطه من بني عياله، 

وتودعه يف معتقل يحسـد ساكنوه الحمريَ عىل 
اآلمنة. عيشتهم 

بالد الزبالة 
واألنقاض

تعا تفرجكهف لمالئكة الرحمة
  خطيب بدلة

نبيل محمد

ال يتسـع الكهف للجميـع، لكنه ملجأ 
البيئـة  هـو  واملصابـن،  الجرحـى 
رطوبتـه  لجراحهـم،  أمًنـا  األكـر 
وقلة األوكسـجن فيه، هـي بالتأكيد 
طقـس  مـن  عليهـم  وطـأة  أخـف 
أنـواع  بجميـع  املسـتمر  القصـف 
األسـلحة، وقـدر املوت الـذي ينتظر 
الجريـح إن مل يجـد كهًفـا يؤويـه، 
كهـف فيه نقطـة طبية، اسـتطاعت 
ابتـكار الحلول لـكل يشء، حواضن 
غرفـة  عمليـات،  غرفـة  أطفـال، 
طـوارئ، غـرف رعاية، طاقـم طبي 
يتنقـل بن تلـك الحجـرات، حجرات 
توحي بـأن أحـًدا ال ينام هنـا، كلهم 
متواصـل،  دؤوب  بشـكل  يعملـون 
ويحاولـون مـن ذلك اليـأس املتبدي 
عـى وجوههـم، اخـراع أمـل مـا، 
أمـل يبعثـه فيهـم شـفاء مصـاب، 
واسـتخراج شـظية من عنـق طفل، 
وإيقـاف بـكاء رضيع، وطبـخ كمية 

تسـد  أن  ميكـن  األرز،  مـن  كافيـة 
رمـق الطاقـم الطبـي واملـرىض.

للمخـرج  فيلـم سـوري  "الكهـف" 
فـراس فيـاض، حـاز مؤخـرًا عـى 
مهرجـان  يف  الجمهـور  جائـزة 
تورنتو السـينايئ يف كندا، ورُشـح 
لجوائـز "أوسـكار" إىل جانب فيلم 
املأسـاة  يرصـد  الـذي  "إىل سـا" 
بواقعهـا الشـايل )حلـب(، والـذي 
أيًضـا يتخـذ مـن العمـل الطبي يف 
الحـرب محـركًا ألحداثه، التـي تبث 
للجميـع،  املـوت  الطائـرات  فيهـا 
لتحـاول  األطبـاء  أيـادي  وتتلّقفهـا 

إعـادة الحيـاة إليهـا.
تديـر مشـفى  هـي طبيبـة  أمـاين 
الكهـف يف غوطة دمشـق الرشقية، 
تلـك املنطقة التي ذاقـت من الحصار 
والقصـف مـا ال ميكـن أن يتصـوره 
املنطقـة،  تلـك  يف  يعـْش  مل  عقـل 
تواجـه أمـاين واقًعـا قاسـيًا مـرًا، 
تبـدو لحظـات التمّعـن فيه نـادرة، 
والتفكـري،  لالكتئـاب  وقـت  فـال 
مـن  ينتظـرون  جرحـى  هنالـك 
يعالجهـم. رصاع أمـاين يتبـدى مع 
كل مـا فوق قـرشة األرض، رصاع قد 
يكـون الكهـف هـو املـكان األفضل 
األرض  فـوق  فاملـوت  لخوضـه، 
يقابلـه الهرب مـن املوت عـى األقل 
االجتاعـي  والواقـع  الكهـف،  يف 
بسـهولة  يقبـل  ال  الـذي  التقليـدي 
وواقـع  ملنشـأة طبيـة،  املـرأة  إدارة 
االبتعـاد عـن األهـل، أولئـك الذيـن 

يرسـلون لهـا التسـجيالت الصوتية 
لحظـات  أن  يبـدو  التـي  تباًعـا، 
أقـى  مـن  واحـدة  لهـا  سـاعها 
اللحظـات عليهـا، هـم يف منطقـة 
يخافـون  لهـا،  يشـتاقون  أخـرى، 
عليهـا، يدركـون أنهـا تحـت الخطر 
اليومـي، ويدركون أنهـا أواًل وأخريًا 
"امـرأة"، تلـك الكائـن الـذي ليـس 
من السـهولة مبـكان أن يقـايس ما 
يقاسـيه الرجال من وجهـة نظرهم. 
ال ميكـن لطبيبـة يف هـذا الكهـف 
أمـام هـذا الكـم الهائل مـن الرصاخ 
والدمـاء، أن تفكـر أصـاًل يف تحـدٍّ 
آخـر، أمامهـا فقـط تحـدي الطبيب 

الصواريـخ. وجـه  يف 
التـي  التسـجيلية  املـواد  كأغلبيـة 
خرجت من سـوريا خالل السـنوات 
الفيلـم،  بطولـة  يلعـب  األخـرية، 
أبطال الواقـع، من منقذيـن وأطباء، 
جهـة،  مـن  وجرحـى  وأطفـال 
جهـة  مـن  شـجعان  ومصوريـن 
أخـرى، لعل منهـم جرحـى كثريين 
الـذي  املشـفى  هـذا  إىل  دخلـوا 
يصورونـه بدمائهـم التـي صبغـت 
عدسـاتهم كـا صبغـت وجوههـم.

ليس مـن السـهل أن تبتسـم أماين، 
هـذا  يف  واألطبـاء  املمرضـات  أو 
املـكان، فالقصـف يومي، مـا يعني 
لحظـات  أن  إال  يومـي،  املـوت  أن 
ميكـن أن يعيشـوها يف ظل املأسـاة 
الجمعيّـة تدفع أرواحهـم نحو املزيد 
مـن العطـاء، عـى األقـل تقنعهـم 

بأنـه ال ميكن االستسـالم، موسـيقى 
للطبيـب  كالسـيكية وباليـه يـروق 
أن يسـمعها وهـو يجـري العمليات، 
يـداه مليئتـان بالدمـاء لكنه يشـري 
إىل أحـد املمرضـن بانتقـاء قطعـة 
موسـيقية معينة يريد سـاعها اآلن، 
ويريـد مـن الطاقـم اإلنصـات لها. 
طفلـة تبـي، تقـوم الطبيبـة بربط  
عـن  والحديـث  شـعرها  ضفـرية 
أحالمهـا، تأخذهـا إىل عـامل صـاٍف 
تهـرب به وبهـذه الطفلة خـارج هذا 

املـكان للحظـات. 
يف  طبيبـة  تشـعر  أن  جـًدا  قـاٍس 
ظـل هـذا الحصـار، بقدرتهـا عـى 
تأمـن وجبتها لليوم وغـًدا، يف ظل 
عدم قـدرة بعض السـكان بـل رمبا 
كلهـم عـى تأمـن مـا هـو متوفـر 
لهـا بشـكل بسـيط، ذنـب تشـعره 
بـه  تبـوح  األطفـال،  هـؤالء  تجـاه 
للمرضـات، بن حن وآخـر، وتطلق 
أسـئلتها الكربى عـلَّ مـن يفهمها.. 
مـاذا ميكننـا أن نقـدم؟ مـا أقـى 
مسـاعدة ميكـن صنعهـا اآلن؟ ملاذا 
تنجـب العائالت أطفـااًل يف ظل هذه 
الظـروف القاسـية؟ أسـئلة الحـرب 
الصعبـة، أسـئلة يف ذاكـرة من نجا 
عـى  مأسـاة  املأسـاة،  هـذه  مـن 
جبن العـامل الذي دفـن الغوطة يف 
النهايـة وأرسـل بالناجـن إىل أقدار 
جديـدة، من نـزوح ومـوت متجدد، 
أو إىل لجـوء طريـق طويل مجهول، 

الذاكرة.   تحـارصه 
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