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تركيا تالعب الغرب 
بورقة الالجئين.. 

03أخبار سوريا

على  املراسلل  قلدم  "كانلت 
باإلرهلايب،  وينعتله  رأسله 
إنله  أكلر  النظلر  أمعنلُت 
أخي، نعلم إنه أخلي".. بهذه 
نائل  الشلاب  الكللات يصف 
)اسلم مسلتعار( ملن مدينلة 
حللب، مشلهد التمثيلل بجثة 
يفلارق  مل  اللذي  أخيله، 
مخيلته طوال سلبع سلنوات، 
وللن يفارقها طامللا أن القاتل 
مل  والعداللة  يُحاسلب،  مل 

مجراهلا. تأخلذ 
يصلف نائلل )اللذي تحفلظ 
على نلر اسلمه الحقيقي(، 
بللدي  لعنلب  حديثله  يف 
تفاصيلل ملا حلدث، "عرفُت 
أن أخلي قلد قُتلل على يلد 
مصادفلة،  النظلام  قلوات 
تقريلرًا  أتابلع  كنلت  عندملا 
يعرضله التلفزيون السلوري، 
ويتفاخلر من خالله املراسلل 
شلادي حللوة بالقضلاء عى 

مجموعلة ملن )اإلرهابيلن(، 
وصفهلم هكلذا ألنهلم كانلوا 
يُشلاركون مبظاهلرة سللمية 
بدايلة  يف  بالحريلة  تهتلف 

الثلوري". الحلراك 

انتهلاكات بالجمللة ارتكبتهلا 
السلوري  اللراع  أطلراف 
سلنوات  تسلع  ملدى  على 
تفننلت خاللها  الحلرب،  ملن 
واالعتقلال القتلل  14بأسلاليب 

ال اعتراف بشهادات جامعة 
"الشام العالمية"

05تقارير مراسلين

02أخبار سوريا

"الشعوذة" تعود إلى درعا.. 
مواطنون ضحية النصب 

واالحتيال

04تقارير مراسلين
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مشروع يحاول احتضان العمل 
المدني في سوريا

فعاليات ومبادرات

"الطائرات المسّيرة" والفصائل 
لرسم خريطة عسكرية جديدة 

إلدلب

19رياضة

ريان تشيركي.. 
فتى ليون الذهبي
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طريق تطبيق العدالة 
االنتقالية في سوريا 

مليء بالعقبات..
هل من أمل؟

 "كورونا" في األجواء
هل ُيضاف إلى أزمات السوريين؟
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أخبار سورياأخبار سوريا

عنب بلدي - مراد عبد الجليل

يتغلر  بلدأ  إدللب  األحلداث يف  "سلر 
ملصلحلة تركيلا"، تأكيلد رسلمي أطلقله 
الرئيلس اللريك، يف كلملة لله، يف 27 
ملن شلباط امللايض، ملوًحا باسلتخدام 
القلوة العسلكرية ضلد النظلام إلرغامه 
فشللت  حلال  يف  االنسلحاب،  على 
املسلاعي الدبلوماسلية، داعًا تريحاته 
بسليطرة فصائل املعارضلة املدعومة من 
أنقلرة عى مدينلة رساقب االسلراتيجية 

يف ريلف إدللب الرقلي.

تركيا تبحث عن دعم أمريكي- 
أوروبي

ملع قرب انتهلاء املهللة بحثلت تركيا عن 
مسلاٍع دبلوماسلية ملع حليفتها روسليا 
يف امللف السلوري لرسلم خريطة نهائية 
إلدللب، وعقد وفلدا البلديلن أربع جوالت 
تفلاوض، كان آخرهلا األسلبوع املايض، 

لكلن مل يتوصلل الطرفلان ألي اتفاق.
الحلدث الفلارق كان مقتلل 33 عسلكريًا 
تركيًلا يف ريلف إدلب جلراء قصف قوات 
امللايض،  الخميلس  السلوري،  النظلام 
ملن  لهجتهلا  لتغيلر  تركيلا  دفلع  ملا 

االنتقلام  إىل  السياسلية  الدبلوماسلية 
لجنودهلا وجعلل النظلام هدفًلا لركيلا، 
ليلس يف حلدود إدلب فحسلب بلل حتى 

خارجهلا. يف 
وبلدأ الرئيلس اللريك بالتحلرك داخليًا 
كبلار  ملع  أمنلي  اجتلاع  عقلد  علر 
مسلؤويل الدوللة إىل جانلب املعارضلة 
الركيلة لحشلد رأي علام ملع أي خطوة 

إدللب. يف  يخطوهلا 
كلا بلدأ البحلث علن دعلم وحشلد رأي 
دويل علر اتصلاالت مكوكيلة أجراها مع 
علدد من رؤسلاء الدول الالعبلة يف امللف 
األمريلي،  الرئيلس  أبرزهلم  السلوري، 
األملانيلة،  واملستشلارة  تراملب،  دوناللد 
املفوضيلة  ورئيسلة  ملركل،  أنجيلال 
األوروبيلة، أورسلوال فون ديلر الين، إىل 
جانلب اجتلاع طلارئ لحللف شلايل 

األطللي )الناتلو( بدعلوة ملن تركيلا.
وأكلد األملن العلام للل” الناتلو”، ينس 
سلتولتنرغ، يف مؤمتلر صحفي، يف 28 
ملن شلباط امللايض، أن الحلف مسلتمر 
يف دعلم تركيلا من خلالل إجلراءات، من 
بينها تعزيلز دفاعاتهلا الجوية، يف حن 
أعللن وزيلر الخارجيلة األمريلي، مايك 
تلدرس  املتحلدة  الواليلات  أن  بومبيلو، 

تركيا. خيلارات ملسلاعدة 
وقال بومبيو، بحسلب وكاللة “رويرز”، 
املتحلدة  "الواليلات  امللايض،  الجمعلة 
منخرطلة ملع الحلفلاء األتلراك، وتدرس 
خيلارات ملسلاعدة تركيلا يف صلد هلذا 
وحشلية  لوقلف  سلعينا  ملع  العلدوان، 
نظلام األسلد وروسليا وتخفيلف املعاناة 

اإلنسلانية يف إدللب“.
إال أن حديلث أردوغلان يف أول خطاب له 
بعلد مقتلل الجنلود األتلراك، يف 29 من 
شلباط امللايض، علن علدم وفلاء أمريكا 
الفلرات  رشق  منطقلة  يف  بتعهداتهلا 
إىل جانلب االتحلاد األورويب يف تقديلم 
السلورين، يشلر إىل  الدعلم لالجئلن 
اكتفلاء هلذه اللدول بتقديلم الدعلم عر 
التريحلات دون أي خطلوات ملموسلة 

على األرض.

"طائرات دون طيار" تحصد قوات 
النظام

وتوجهلت األنظلار إىل تركيلا عقب مقتل 
جنودهلا، وإىل رد الفعل الذي سلتتخذه، 
وخاصلة مع قلرب انتهلاء مهلة شلباط، 
وسلط توقعلات بشلن عمليلة عسلكرية 
واسلعة ضلد قلوات النظام السلوري، ما 

قلد ينتلج تصادًما مع روسليا.
النيفلي  السليايس حسلن  املحللل  لكلن 
بلن  واسلعة  حلرب  حصلول  اسلتبعد 
تركيلا وروسليا يف سلوريا، ورأى أن كال 
الجانبلن يحلاول أن يدفع باتجلاه اللعبة 

الدبلوماسلية.
وقلال يف حديث إىل عنب بللدي، "أعتقد 
أن تركيا ستسلتمر لفلرة طويلة مبعارك 
محليلة تسلتهدف نقاطًلا محلددة يتلم 
خاللهلا طلرد قلوات النظلام، كلا جرى 
يف رساقلب"، متوقًعلا معلارك مشلابهة 
أن  إىل  مشلرًا  أخلرى،  مناطلق  يف 
تريحلات الرئيلس اللريك بلأن جميع 
للجيلش  هدفًلا  باتلت  النظلام  كلوادر 
اللريك لهلا دالللة بلأن النظلام مل يعلد 

تركيا. ملن  مبأملن 
الخريطلة  بتغيلر  الفصائلل  وبلدأت 
العسلكرية يف إدللب، علر شلن عمليات 
عسلكرية ضلد قلوات النظلام السلوري 
يف علدة محلاور، ومتكنت من اسلتعادة 
كانلت  االسلراتيجية،  املناطلق  بعلض 
ومحيطهلا،  رساقلب  مدينلة  أوالهلا 
الواقعلة على نقطلة تقاطلع الطريقن 
M5(( وحلب-  الدولين دمشلق- حللب 
أربلع  تضلم  والتلي   ،)M4( الالذقيلة 

تركيلة. مراقبلة  نقلاط 
كا شلنت الفصائلل عملية عسلكرية يف 
ريلف إدللب الجنلويب، وسليطرت على 
قريلة كفلر عويلد االسلراتيجية كونهلا 
تضلم سلبعة تلالل مرتفعلة يف منطقلة 
الزاويلة، تطلل على علدة قلرى  جبلل 
بجبلل شحشلبو جنلوب القرية، وسلهل 
الغلاب يف الطلرف الغريب منها، وسلط 
العسلكري  العملل  باسلتمرار  توقعلات 
على كامل جبلل الزاويلة وسلهل الغاب 
اللذي سليطرت قوات النظلام عى معظم 

قلراه خلالل األيلام املاضية.
وإىل جانلب هجلات الفصائلل، دخللت 
الطائلرات الركيلة املسلّرة يف املعركلة، 
بعلد صعوبلة يف دخلول سلالح الجلو 
الحلريب اللريك، نتيجلة علدم السلاح 
له ملن قبل روسليا التي تتحكلم باملجال 
أشلار  ملا  وهلو  إدللب،  فلوق  الجلوي 
إليله أردوغلان بتريحلات قلال فيهلا، 
"املشلكلة الوحيدة أملام تركيلا يف إدلب 

هلو املجلال الجوي وسلنجد حلاًل".
ونلرت وزارة الدفاع الركية تسلجيالت 
تظهلر اسلتهداف قلوات النظام بشلكل 
وتدملر  وخارجهلا،  إدللب  يف  واسلع 
دبابلات ومدرعلات عسلكرية وراجلات 

عنب بلدي- تيم الحاج

رملي  إىل  أيلام  قبلل  تركيلا  لجلأت 
اللدول  الالجئلن على طاوللة  ورقلة 
الغربيلة وأمريلكا، لدفلع هلذه اللدول 
إىل مسلاندتها يف أزملة إدللب، التلي 
روسليا،  تعنلت  بسلبب  تواجههلا 
"أسلتانة"  اتفاقيلات  يف  رشيكتهلا 
و"سلوتيش"، والتلي تلر على دعم 
عزمله  يف  السلوري  النظلام  قلوات 
اسلتعادة السليطرة على كل األرايض 
السلورية، ابتداء من الطريقلن الدولين 
"M5" و"M4" شلال غلريب سلوريا 
وملا يحيلط بهلا ملن ملدن وبللدات، 
وفلق  النفلط،  منابلع  إىل  وصلواًل 

الكرمللن. تريحلات 
ورًدا على مقتلل وجلرح العلرات من 
جنودهلا عى يلد النظلام السلوري يف 
إدللب، يف الوقت الذي يسلتمر فيه حلف 
شلال األطلي )الناتلو( بالردد بتقديم 
واشلنطن  اكتفلاء  إىل  إضافلة  الدعلم، 
بالتريحلات السياسلية التلي ال تغلر 
ملن الواقلع شليئًا، أشلعلت تركيلا فجر 
28 من شلباط املايض، الضلوء األخرض 
أملام عبلور الالجئلن ملن أراضيها إىل 

األورويب. االتحلاد 

وبعلد سلاعات ملن هلذا القلرار نرت 
قناة "TRT" الحكوميلة الركية خريطة 
اللدول  الالجئلن إىل عواصلم  إلرشلاد 
حاللة  تعكلس  رسلالة  يف  األوروبيلة، 
اليلأس التلي وصللت إليها أنقلرة لجهة 
طللب الدعم ملن حلفائهلا يف "الناتو".

ضغط أوروبي على روسيا
املحللل السليايس حسلن النيفلي يرى، 
مصلر  أن  بللدي،  لعنلب  حديلث  يف 
التلي  األوراق  إحلدى  هلو  الالجئلن 
متتلكهلا تركيلا للضغلط على االتحاد 
جانلب  إىل  ينحلاز  يك  األورويب، 
موقفهلا يف املعلارك الدائلرة يف إدلب، 
الضغلط يهلدف إىل  أن هلذا  مضيًفلا 
دفلع االتحلاد األورويب للضغلط على 
روسليا أكلر ملن أجلل وقلف إطلالق 
النلار ولجلم النظلام عن شلن هجات 

على إدللب.
طيلب  رجلب  اللريك،  الرئيلس  وكان 
شلباط  ملن   29 يف  قلال،  أردوغلان، 
مليلون  ونصلف  مليونًلا  إن  امللايض، 
سلوري ينترون عى الحلدود الركية 

بسلبب هجلات النظلام الدمويلة.
أكلر  تسلتقبل  تركيلا  أن  إىل  ولفلت 
ملن ثالثلة ماليلن الجئ سلوري عى 

أراضيهلا، مؤكلًدا أنه ال طاقلة لها عى 
اسلتيعاب موجلة هجلرة جديلدة.

وحلول فتح املنافلذ الركية أملام عبور 
الرئيلس  أكلد  أوروبلا،  إىل  الالجئلن 
اللريك أن بلالده للن تغللق األبلواب 
أملام الالجئلن خلالل الفلرة املقبللة.

ولفلت النيفلي إىل أن ورقلة الالجئلن 
ليسلت كافيلة يك تحصلل تركيلا عى 

الغرب. دعلم 
وأشلار إىل أن أنقلرة تريد القلول لدول 
أوروبلا إنله إذا كانلت مسلألة الالجئن 
تضايقهلا فعليهلا أن تسلهم يف حلل 

جلذر املشلكلة وليلس أعراضها.
وأوضلح أن جذر املشلكلة وفلق الرؤية 
الركيلة يكملن يف الناس الذيلن يأتون 
إدللب وسلوريا بسلبب هجلات  ملن 
النظلام عليهلم، ولذلك يجلب أن يكون 
هنلاك ضغلط على روسليا يك توقف 

م. لنظا ا

مصير معّلق
حدودهلا  أن  تركيلا  أعلنلت  أن  منلذ 
تدفلق  الالجئلن،  أملام  مفتوحلة 
املئلات منهلم إىل واليلة أدرنلة الركية 
الحدوديلة ملع اليونان، حيث اسلتقلوا 
حافلالت أرشفلت على تأمينهلا دائلرة 

الهجلرة الركيلة يف واليلة اسلطنبول، 
وفلق مصلادر لعنلب بللدي.

وملا إن خيم ظلالم يوم 28 من شلباط 
امللايض، على الواصللن إىل البوابلة 
الحدوديلة ملع اليونلان، حتلى بلدأت 
تسلجيالت الفيديلو تخلرج ملن قسلم 
كبلر منهلم تطللب النجلدة يف تأمن 
حافلالت إلعادتهلم إىل حيلث انطلقوا، 
فاللرد واملطر فتلك باألطفال والنسلاء 
والرجلال، حيلث انتلروا يف الغابات 
أفلواه  وتلقفتهلم  بالحلدود  املحيطلة 
املهربلن الطامعة بأموالهلم واملخاطرة 
بحياتهلم بن النهر والغابلات، دون أي 
ضانلات بالوصول سلاملن، وفق عدد 
ملن الصحفيلن رافقلوا أوىل الدفعات 

الواصللة إىل واليلة أدرنة.
وملع اسلتمرار حركة وصلول الالجئن 
اللريك،  الرئيلس  أعللن  أدرنلة،  إىل 
رجلب طيلب أردوغلان، أن علدد الذين 
علروا الحدود نحلو أوروبا بللغ قرابة 
18 ألًفلا، حتلى صبلاح السلبت 29 من 
شلباط امللايض، مشلرًا إىل أن العلدد 
قد يصلل إىل 25 ألًفلا أو 30 ألًفا خالل 
نهايلة اليوم نفسله، وشلدد على أنهم 
املتدفقلن  أملام  أبوابهلم  يغلقلوا  للن 
ملن الالجئن خلالل الفلرة املقبلة )مل 

مهلة شباط" انتهت.. 
"الطائرات المسّيرة" 

والفصائل لرسم خريطة 
عسكرية جديدة إلدلب

ق 
ّ

مصير اآلالف معل
على الحدود مع اليونان

تركيا تالعب الغرب 

بورقة الالجئين.. 

انتهت "مهلة شباط" التي منحها الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، لقوات 

النظام السوري لالنسحاب من المناطق التي سيطرت عليها خالل األسابيع الماضية، 

لتبدأ عملية رسم خريطة عسكرية جديدة للمنطقة، تمنح األتراك ورقة قوية في 

عملية التفاوض مع الروس في المسارات العسكرية والسياسية المقبلة.

https://www.enabbaladi.net/archives/366879
https://www.enabbaladi.net/archives/366879
https://www.enabbaladi.net/archives/366815
https://www.enabbaladi.net/archives/366879
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طائرات تركيا المسّيرة
تعييرية )عنب بلدي(

الجئون سوريون على الحدود اليونانية - التركية  29 شباط 2020 )كوزال(

صواريلخ للنظلام، إضافلة إىل منشلآت حيويلة أهمهلا مصنع 
أسللحة كياويلة يف ريلف حللب )بحسلب الروايلة الركيلة(، 
ومقتلل علدد ملن العسلكرين والضبلاط، كان أبرزهلم قائلد 
“الللواء 124” يف الحلرس الجمهلوري، الللواء الركلن برهلان 

. ن رحمو
الجيلش  أن  امللايض،  السلبت  خطابله،  يف  أردوغلان  ورصح 
اللريك "حيّلد" أكلر ملن 2100 عنلر ملن قلوات النظلام 
السلوري، ودملر حلوايل 300 موقلع وآليلة، بينهلا 94 دبابة، 
و37 مدفعيلة، و28 راجملة صواريلخ، و17 عربلة مدرعة، كا 
دملرت القلوات الركيلة علدًدا ملن املواقلع ملن بينهلا ملدارج 
للطائرات، ومسلتودعات لألسللحة، وأنظمة دفلاع جوي، وعنابر 

للطائلرات، فضلاًل علن مصنلع إلنتلاج األسللحة الكياوية.
النظلام السلوري  الرئيلس اللريك أن الضغلوط على  وأكلد 
سلتزداد يوًملا بعد يلوم، وسلتظهر تركيلا حزمها لله ولداعميه 
يف هلذا الشلأن، معتلرًا أن تركيلا مل تكلن ترغلب يف تصعيلد 
األملور إىل هلذا الحلد إال أن النظام السلوري أجرهلا عى ذلك، 

داعيًلا إيلاه لتحملل التبعات.
وأسلفرت هجلات الفصائلل والطائلرات املسلّرة الركيلة عن 
رسلم خريطلة عسلكرية جديلدة إلدللب، قلد تتوسلع خلالل 
السلاعات أو األيلام املقبللة يف ظل اسلتعداد الفصائلل لعمليات 

واسلعة يف املنطقلة، بحسلب معلوملات عنلب بللدي.

انتقللت تركيلا ملن االعتلاد عى اسلتراد الطائلرات ملن دون طيار، ملن الواليلات املتحلدة األمريكية 
وإرسائيلل، إىل تصنيعهلا عر جهود محلية شلبه تامة بدأتها بطائلرة "أنكا" )ANKA( ثلم "برقدار" 
)Bayraktar( وانتهاء بل"أكيني" )Akıncı ( و"سلونغار" )Songar(، لتحتل املرتبة السادسلة عامليًا 

يف هلذا النوع ملن الطائرات بعلد الواليلات املتحدة وإرسائيلل والصن وباكسلتان وإيران. 

"العنقاء".. أولى الطائرات المسّيرة بصناعة تركية
أعلنلت تركيلا يف العلام 2010 تصنيعهلا أول طائلرة دون طيار محليًلا، وإدخالها إىل القوات املسللحة 
عوًضلا علن "هلرون اإلرسائيليلة"، وأطلقلت عليهلا اسلم "أنلكا" )ANKA( "العنقلاء بالعربيلة"، 
وُصنعلت ملن قبلل رشكلة "توسلاش" )TUSAŞ ( الركيلة )رشكلة الصناعلات الجويلة والفضائيلة 

الركية(.  
واقتلرت "العنقلاء" يف منوذجهلا األول على مهلام الرصلد واالسلتطالع والتصويلر، لكلن يف أيار 
2019، ُزودت بنظلام رادار محلي الصنلع، وطُلورت لتصبلح محمللة بأسللحة وتحلت اسلم جديلد 

"العنقلاء 2" بلدأت بقلدرات جديلدة. 
وميكنهلا أداء مهامهلا فلوق البحلار، وجملع املعلومات االسلتخباراتية عن بُعلد، وتحديلد األهداف عى 

سلطح املاء ورصلد املواقع. 
ويوفلر اللرادار ميلزات مهملة، منهلا قلدرة مستشلعراته على التصويلر حتى يف األجلواء املاطلرة أو 
الغامئلة ويف الظلالم، ويوفر مشلاهد بأعى دقة تتيحهلا الظروف املحيطلة، ويبلغ طلول جناحها نحو 
17 ملرًا، ويُسلتخدم منهلا نحلو 20 طائلرة يف العمليات العسلكرية الركيلة داخل البلالد وخارجها. 

"Bayraktar TB2".. فخر الصناعة التركية
اسلتطاع املهنلدس الشلاب سللجوق برقلدار يف العلام 2005 إقنلاع مجموعة ملن املسلؤولن األتراك 
بحضلور علرض لطائلرة دون طيلار صنعهلا محليًلا، إذ مل يسلتطع الحصلول على إذن من مؤسسلة 

بلالده العسلكرية لتجريلب طائرته امللزودة بذخلرة حية.   
وبلدأت املرحللة األوىل من تطويلر منوذج الطائرة املسلّرة "برقلدار TB2" علام 2007، وأجرت أوىل 
رحالتهلا علام 2009، ثلم تبعتهلا مراحلل التطويلر األخلرى، ودخللت الطائلرة الخدمة رسلميًا ضمن 
القلوات الركيلة، يف حزيلران 2015، ووصلل علدد املسللّم منهلا إىل مديريلة األمن العلام الريك إىل 

نحلو 98 طائرة. 
ويتكلون نظامهلا من سلت مركبات جويلة )طائلرات( ومحطتن أرضيتلن للتحكم والسليطرة، وثالث 
محطلات للبيانلات األرضيلة، ومحطتن للفيديلو، إضافلة إىل معلدات للدعلم األريض، وتُصنف ضمن 
الطائلرات العسلكرية التكتيكيلة )مراقبلة وهجلوم(، وميكنهلا التحليلق إىل ارتفلاع يصلل إىل مثانية 

كيلوملرات، وحملل معلدات بلوزن 150 كيلوغراًملا، والطران حتلى 25 سلاعة متواصلة.  
كلا ميكنها إجلراء مهلام املراقبة واالستكشلاف والتدملر اآلين لألهداف خلالل الليل والنهلار، وتعمل 
على تزويلد مراكز العمليلات للقوات املسللحة الركية مبعلومات آنيلة ترصدها خالل مهمتهلا باألجواء، 

وهلي قلادرة عى اسلتهداف التهديدات املحلددة بذخائلر وصواريخ محمولة على متنها. 

"Akıncı" المتفوقة
يبللغ طلول جناحيها نحو 20 مرًا، وزمن تشلغيلها يتجاوز 24 سلاعة، وتسلتطيع التحليلق إىل ارتفاع 
15 كيلوملرًا، بحموللة تلراوح بلن 450 إىل900 كيلوغلرام، وقلادرة على حملل وإطلالق صواريخ 
كلروز طويللة امللدى، وقنابل موجهلة بدقلة، وتجهيزات أخلرى متطورة تشلمل راداًرا متطلوًرا ونظاًما 

خاًصلا للحلرب اإللكرونيلة وأنظمة اتصلال فضائية. 

"سونغار"
تعلد أوىل الطائلرات دون طيلار محليلة الصنع، ملزودة بنظلام إطالق نار، كلا أنها قادرة على تأدية 
جمللة ملن املهام الحساسلة، كتحديد األهلداف وتدمرهلا، ورصد كمية الخسلائر بعد انتهلاء العمليات، 

العمليات. مناطلق  وتصوير 
  x  45 5.56 إضافلة إىل إجلراء عمليات عى مسلافة علرة كيلومرات، وحملل 200 رصاصة من عيلار
ميليملر، وتسلتطيع إطلالق النلار ملن بندقيتهلا، التي متلك قلدرة دوران بلن 0 و60 درجلة، ودخلت 

الخدملة ضملن الجيش اللريك يف بداية شلباط املايض.

.) يحددها
أجلل  ملن  سلوريون  “منظملة  مديلر 
األحملد،  بسلام  والعداللة”،  الحقيقلة 
اسلتبعد يف حديلث لعنب بللدي، أن تفتح 
اليونلان أبوابها أملام الالجئلن القادمن 

ملن تركيلا.
يف  اليونلان  يف  الوضلع  أن  إىل  وأشلار 
األسلاس ال يتحملل، لجهلة اسلتقبال عدد 

الالجئن. ملن  جديلد 
وقلال إن املشلكلة األساسلية تتعلق بنظرة 
تركيلا ملللف الالجئن وتحديًدا السلورين 

. منهم
الالجئلن  تسلتخدم  تركيلا  أن  وأوضلح 
الغلرب  وغلر  الغلرب  ضلّد  السلورين 
ال  هلذا  أن  إىل  مشلرًا  ضغلط،  كورقلة 
يتوافلق ملع طبيعلة اتفاقهلا ملع االتحاد 

األورويب.
يف املقابلل، فإن مسلألة الالجئلن تحمل 
وجهلن، وفلق املحللل السليايس حسلن 
النيفلي، ويتمثلل األول يف مصلحلة تركيا 
التلي تسلتخدم الالجئن كوسليلة ضغط 
الوجله  يحملل  حلن  يف  أوروبلا،  على 
الثلاين جانبًا مأسلاويًا ويتمثلل يف رؤية 
السلورين وغرهلم ملن الالجئلن الذي 
يذهبلون إىل الحلدود اليونانيلة- الركية 

ملواجهلة املجهلول يف العراء واللرد أمام 
حدودهلا،  اليونانيلة  السللطات  إغلالق 
ملا يدفلع الالجئلن إىل ركلوب القلوارب 
املطاطيلة وخلوض مخاطلرة، قليلون هم 

الذيلن ينجلون منهلا، وفلق تعبره.
تلرز  "هنلا  قلال،  اإلطلار  هلذا  ويف 
مسلؤولية املجتملع اللدويل ودول اإلقليم 
واللدول العربيلة، إذ إن الجميلع متغافلل 

علن هلذه املأسلاة".

حدود مغلقة.. إجراءات أمنية
ملع  الريلة  الحلدود  تركيلا يف  تشلرك 
هلا  األورويب  االتحلاد  ملن  دولتلن 
اليونلان وبلغاريلا، وملع القلرار اللريك 
بإعطلاء ضلوء أخلرض لالجئلن بالعبور 
نحلو أوروبلا، اتخلذت الدولتلان إجراءات 

مشلددة على حدودهلا ملع تركيلا.
اليونانيلة إجراءاتهلا  وشلددت الحكوملة 
وكاللة  وفلق  الحلدود،  على  األمنيلة 
مصلادر  علن  نقللت  التلي  “رويلرز”  
أيًضلا  اتصلال  على  أثينلا  إن  قولهلا، 
شلال  وحللف  األورويب  باالتحلاد 
الصلدد. هلذا  يف  )الناتلو(  األطللي 
مصلورة  تسلجيالت  ناشلطون  وتلداول 
علر موقلع "فيس بلوك" تظهلر وصول 

علرات الالجئلن إىل الحلدود اليونانيلة 
من جهلة تركيلا، وتوضح التسلجيالت أن 
الحكوملة اليونانيلة منعلت الواصلن من 
الدخلول وأطلقلت عليهلم الغلاز املسليل 

. ع مو للد
املهاجريلن األوىل  اليونلان بوابلة  وتعلد 
تدفًقلا  شلهدت  حيلث  أوروبلا،  نحلو 
أن  إىل  و2016،   2015 عاملي  جاعيًلا 
أدى اتفلاق تلم التوصلل إليله بلن تركيا 
واالتحلاد األورويب إىل وقف هلذا التدفق، 
حيلث كانلت جلزر بحلر إيجله الخملس 
أكلر املناطق تأثلرًا بتدفلق املهاجرين من 

تركيلا املجلاورة.
وتعتلزم الحكوملة اليونانية وضلع جدار 
عائلم ميتلد 2.7 كيلومر، ويبللغ ارتفاعه 
1.10 ملر، ملنلع الالجئن ملن عبور بحر 
وأبلراج  مراكلز  تكثيلف  وكذللك  إيجله، 
مراقبلة الحلدود الريلة مع تركيلا، وزرع 
عليهلا،  الشلائكة  األسلالك  ملن  املزيلد 
بحسلب ما أعلنته وزارة الدفلاع اليونانية.
ويف بلغاريلا، قال رئيلس وزرائها، بويكو 
بوريسلوف، إن بلالده تشلدد اإلجلراءات 
األمنيلة على طلول حدودهلا الجنوبيلة 
توجهلت  أن  بعلد  تركيلا،  ملع  الرقيلة 
مجموعلات ملن املهاجريلن يف تركيا نحو 

لحدود. ا
اجتلاع  خلالل  بوريسلوف  وأضلاف 
أن  “رويلرز،”   وكاللة  وفلق  حكوملي، 
كبلر،  زحلام  علن  معلوملات  “لدينلا 
ونطبلق أقلى قلدر ملن السليطرة عى 

الحلدود”.

ما هي اتفاقية إعادة القبول؟
االتحلاد  ملع  وقّعلت  تركيلا  وكانلت 

األورويب، يف 18 ملن آذار 2016، ثلالث 
الالجئلن  تركيلا  فيهلا  تقبلل  اتفاقيلات 
ملن دول االتحلاد األورويب مقابلل حرية 
التنقلل للمواطنلن األتراك داخلل االتحاد 

األورويب.
وتنلص االتفاقيلة على إعلادة كل الجلئ 
آذار  ملن   20 قبلل  اليونلان  إىل  وصلل 
2015 إىل تركيلا، مقابل الجئ ستسلتقبله 
االتحلاد األورويب بشلكل قانلوين. دول 
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تقارير المراسلين

عنب بلدي- درعا

كان عليله أن ينقلع الورقلة التلي تحتوي 
بله  ليغسلل  ملاء،  قلارورة  يف  طالسلم 
وجهله مرتن يف اليوم، كحل "سلحرّي" 
املسلتعصية،  وآالمله  املرضيلة،  ألزماتله 

التلي مل يجلد لهلا حلاًل عنلد األطباء.
على  مسلتعار(  )اسلم  أحملد  علّول 
أحلد  صنعله  اللذي  "الحجلاب" 
املشلعوذين الذائعلي الصيلت يف درعا، 
بعلض  بله  نصحله  أن  بعلد  ليشلفى، 
األقلارب. متتلم "الشليخ" عى جسلده، 

مفهوملة،  غلر  كللات  عليله  وقلرأ 
ستتحسلن. حالتله  أن  ووعلده 

إىل  لجلأ  اللذي  الوحيلد  ليلس  أحملد 
مشلعوذين يوصفلون بل"املشلايخ" يف 
درعلا، إذ علادت الظاهلرة لالنتشلار من 
جديلد يف املحافظلة، وفلق ملا رصدتله 
عنلب بللدي، األملر اللذي تتجله أغللب 
تفسلراته إىل العاملل النفلي، يف ظل 
الصعبة  املعيشلية واالجتاعيلة  الظروف 

عموًملا. للسلورين 
تواصلت عنلب بلدي مع أربلع حاالت يف 
محافظلة درعلا، لجلؤوا إىل املشلعوذين 

أو  لتغيلر أحوالهلم، سلواء االجتاعيلة 
الصحيلة، وتتحفلظ على نر أسلائهم 

واجتاعية. أمنيلة  العتبلارات 

ضحايا السعي لتغيير الحال
مل  حالتله  أن  بللدي  لعنلب  أحملد  أكلد 
تتحسلن، األملر اللذي أحبطله، كونه لجأ 
إىل "حلل غلر منطقلي" يف األسلاس. 
صاللح )اسلم مسلتعار(، هلو أيًضلا مل 
يحّصلل نتيجلة ملن زيارته ملشلعوذ يف 
ريلف درعا، بعلد أن أقنعله ذووه أن ذلك 

أزملة تعلر زواجه. سليحل 

روى صاللح مشلاهدته ملن داخلل منزل 
املشلعوذ، حيث يتلم اسلتقبال املراجعن 
يف  االسلتقبال  غلرف  تشلبه  غرفلة  يف 
كل  تدخلل  أن  قبلل  الطبيلة،  العيلادات 

حدة. على  حاللة 
عاًملا،   70 يتجلاوز  املشلعوذ  "عملر 
وأمامله مجملرة يتصاعلد منهلا البخلور 
ويحيلط نفسله بهاللة روحانيلة لخلداع 
النلاس"، قلال صاللح، وأضاف أنله بعد 
يلده  املشلعوذ  وضلع  قصتله،  رشح  أن 
ثالثلة  منله خبلز  وطللب  رأسله،  على 
أرغفلة، وإطعامهلا لكللب جائلع، لتحلل 
مشلكلته، ملع دفلع مبللغ 20 أللف لرة 
سلورية مثلن "تحضلر الجلان"، وهلو 
ملا دعاه إىل مغلادرة امللكان دون العودة 
إليه، بعلد ازديلاد يقينله بل"خرافاتهم"، 

بحسلب وصفله.
ضحيلة أخلرى، قلال إن مشلعوًذا أعطاه 
كميلة ملن املللح وطللب منله االغتسلال 
بهلا، دون أن تُحلل املشلكلة التلي جلاء 
ملن أجلهلا، بينلا أكلدت فتلاة التقتهلا 
عنلب بللدي أن أحلد املشلعوذين طللب 
منهلا مبلغ 30 أللف لرة سلورية، مقابل 
وصفتله  ملا  وهلو  نصبيهلا"،  "طللق 

بل"الوهم".

ما دور الحالة النفسية؟
األبلرز  الدافلع  النفلي  السلبب  يعلد 
ملع  خاصلة  املشلعوذين،  إىل  للجلوء 
التلي  الصعبلة  االقتصاديلة  الظلروف 
أكلده  ملا  بحسلب  سلوريا،  تعيشلها 
الباحلث االجتاعلي من أبنلاء درعا أحمد 

بللدي. لعنلب  العلار، 
وأضلاف العلار أن الفشلل يكلون دافًعا 
يف بعلض األحيلان لزيلارة املشلعوذين، 
الذين يسلتغلون الحاالت النفسلية السيئة 

للمراجعلن، سلعيًا للكسلب املادي.
سليطرة  فلرة  أن  إىل  الباحلث  وأشلار 

املعارضلة شلهدت تراجًعلا يف  فصائلل 
نشلاط املشلعوذين، خوفًلا ملن عقوبلة 
الفصائلل اإلسلالمية، التلي كانلت تصل 
إىل حلد القتل يف بعض الحلاالت، لتعود 
الظاهلرة بعد سليطرة قلوات النظام عى 

درعلا علام 2018.

هل من رادع؟
ينص قانلون العقوبات السلوري عى أن 
ملن يرتكلب أحد أفعلال الشلعوذة بقصد 
الربلح، يُعاقلب بالحبلس التكديري، وهو 
حسلب الفقرة األوىل من نلص املادة 60، 

وتلراوح مدته بلن يوم وعلرة أيام.
كلا تشلدد العقوبلة يف حاللة التكلرار، 
وقد تصلل إىل الحبس مدة سلتة أشلهر، 
ملع غرامة، كلا أجلاز امللرع للقايض 
إبعلاد وتسلفر الفاعلل مرتكلب جرمية 
بللده  إىل  أجنبيًلا،  كان  إذا  الشلعوذة، 

. ألصي ا
وقد ترافق أفعال الشلعوذة املشلار إليها 
يف املادة 754 من قانلون العقوبات، عند 
القيلام بهلا، بأفعلال أخلرى تشلكل بحد 
ذاتهلا جرمية مسلتقلة أخرى أشلد منها، 
وأخطر على الفرد واملجتملع، منها جرمية 

االحتيلال، أو اإليذاء املقصلود أو القتل.
السلحر  اإلسلالمي  الديلن  يحلرّم  كلا 
والشلعوذة، ويف لقلاء سلابق ملع عنلب 
بللدي قال الشليخ محمد باشلوري، الذي 
يحملل ماجسلترًا يف اللرع ومجاز يف 
املذهلب الحنفلي، إن أي "رقيلة" تخلرج 
علن قلراءة القلرآن الكريلم هلي دخلول 

. جل لد با
رغلم ذللك، مل ترصد عنلب بللدي مؤخرًا 
حلاالت قبض على مشلعوذين يف درعا، 
أو انتقلادات على نطلاق واسلع، ليبقى 
الحل األسلايس، وفق الباحلث االجتاعي 
أحملد العلار، هلو التوعيلة املجتمعيلة 

العلم. وانتشلار 

"الشعوذة" تعود إلى درعا.. 
مواطنون ضحية النصب واالحتيال

)reddit ورقة مكتوب عليها طالسم سحرية )موقع

ريف حلب - عاصم الملحم

بعلد نزوحله ملع أبنائله ملن مدينلة 
يف  رساقلب  مدينلة  إىل  حملص 
الجنلوب الرقلي من محافظلة إدلب، 
توجله ماهر العويلد مصطحبًلا أبناءه 
يف نلزوح ثلاٍن إىل مدينلة البلاب يف 
سليطرة  قبيلل  الرقلي  حللب  ريلف 
قلوات النظام السلوري على رساقب، 
املنلزل كانلت الخطلوة  وبعلد تأملن 
الثانيلة ملاهلر البحلث عن مدرسلة يف 
املدينلة لتسلجيل أبنائله للي يتمكنوا 

تعليمهلم.  متابعلة  ملن 
باالزدحلام  تفاجلأ  ماهلر  لكلن 
النلزوح  إثلر  املدينلة  يف  السلكاين 
بحثله  بدايلة  يف  قصلد  إذ  األخلر، 
يجلد  مل  لكنله  "عاملة"،  مدرسلة 
فيهلا شلاغًرا بسلبب ضغلط الطلالب 
املدرسلة ملن  عليهلا، ومل تكلن هلذه 
علن  أيًضلا  لبُعدهلا  أولوياتله  ضملن 
اللذي  األملر  الجديلد،  سلكنه  ملكان 
جعلله يبحلث علن شلاغر يف مدارس 
التسلجيل  يسلتطع  مل  "خاصلة"، 
بهلا لوجلود رسلوم تسلجيل تلراوح 
قيمتهلا بلن 100 و150 للرة تركيلة 
تركيلة  يقابلل سلت للرات  )اللدوالر 
النقل  تقريبًلا(، باإلضافلة إىل رسلوم 

عبئًلا  لله  مثللت  التلي  املدرسلة،  إىل 
ماديًلا ال ميكنله تحملله، بحسلب ملا 

بللدي.  لعنلب  قالله 
ابنله  يتابلع  أن  ماهلر  يأملل  وبينلا 
اللذي تأخلر علن تعليمله سلنتن عند 
عودتله إىل مدينلة رساقلب، اسلتطاع 
مدينلة  أبنلاء  ملن  الحملي  محملد 
إدللب،  ريلف  إىل  النازحلن  حملص 
ملدارس  يف  الثالثلة  أبنائله  تسلجيل 
التهجلر  لكلن  العاملة،  املدينلة 
"تقصرهلم  يف  كبلرًا  دوًرا  لعلب 
لتسلجيلهم  اضطلره  ملا  اللدرايس"، 
مبعاهلد لللدورات الخاصلة ليتمكنلوا 
ملن اللحلاق بزمالئهلم و"ليسلتعيدوا 

. " تفوقهلم
ويعلد انقطلاع الطلالب علن التعليلم، 
قصلف  ملن  الحلرب  ظلروف  نتيجلة 
وتعليلق  للملدارس  واسلتهداف 
متكلرر  ونلزوح  التعليميلة  للعمليلة 
التلي  الصعوبلات  أبلرز  للطلالب، 
يواجههلا املعلملون يف أثنلاء قيامهلم 

 . بعملهلم
الصلف  ملدّرس  شلاويش،  نذيلر 
الثاللث االبتلدايئ يف مدرسلة "محمد 
زيلن شلحادة" مبدينة البلاب، يحاول 
الذيلن  النازحلن  الطلالب  يلويل  أن 
"اهتاًملا  مؤخلًرا  صفله  دخللوا 

خاًصلا"، وذللك بسلبب الفلارق الذي 
العلملي مقارنلة  ملسله يف تحصيلهلم 
غلر  املدينلة  سلكان  ملن  بزمالئهلم 

الدراسلة.  علن  املنقطعلن 
عنلب  إىل  حديلث  يف  نذيلر،  يقلول 
للدى  "ضعًفلا"  يجلد  إنله  بللدي، 
ملاديت  يف  النازحلن  ملن  طالبله 
القلراءة والرياضيلات، وهلا "األهم" 
يركلز  لذللك  االبتدائيلة،  املرحللة  يف 
يف أثنلاء تدريسله لهلم على هاتلن 

املادتلن. 
وتلزداد أعلداد الطلالب القادملن من 
الريف  إدللب وملن  أريلاف محافظلة 
الغلريب ملدينلة حللب بشلكل يوملي، 
الكلرز"  "علي  مدرسلة  اسلتقبلت  إذ 
140 طالبًلا نازًحلا قدموا  ملا يقلارب 
مؤخلًرا إىل املدينلة، ويتوقلع مديرها، 
هلذا  زيلادة  العيلى،  اللطيلف  عبلد 
آذار  بدايلة  أكلر"  "بشلكل  العلدد 
مديريلة  أصلدرت  أن  بعلد  املقبلل، 
باسلتقبال  يقلي  تعميلًا  الربيلة 
التقيلد  دون  الجلدد  الطلالب  جميلع 
تجلاوزت  للو  حتلى  محلدد،  بعلدد 
أعدادهلم يف الشلعبة الواحلدة 50 أو 

طالبًلا.   70 أو   60
املدينلة  يف  مدرسلة  كل  ُزودت  كلا 
الصنلع  مسلبقتي  صفيتلن  بغرفتلن 

بالكاملل  مجهلزة  )كرفانلات( 
الطلالب،  ملن  علدد  أكلر  السلتقبال 

العيلى. بحسلب 
يقلول العيلى إن امللدارس يف مدينة 
النازحلن  الطلالب  تسلتقبل  البلاب 
بإجلراءات تسلجيل بسليطة، إذ يُطلب 
شلخصية  هويلة  الطاللب  لتسلجيل 
املحلي  املجللس  ملن  يسلتخرجها 
الغايلة منها إدخلال الطالب  للمدينلة، 
على  املوجلود  الرقلم  خلالل  ملن 
اإللكلروين  التعليلم  لنظلام  الهويلة، 
تركيلا  طرحتله  اللذي   "YÖBŞS"
مبديريلة  امللدارس  جميلع  لربلط 
التعليلم ودائلرة النفلوس تحلت نظام 

واحلد. 
ويسلتعاض علن الهويلة يف حال عدم 
وجودهلا أي إثبلات للشلخصية صلادر 
علن املجلس املحلي كشلهادة أو بطاقة 

تعريلف شلخصية أو بيلان عائي. 
إىل  حديلث  يف  العيلى،  ويضيلف 
يف  تقبلل  مدرسلته  أن  بللدي،  عنلب 
الطلالب  تسلجيل  الحاليلة  الفلرة 
الضغلط  بسلبب  رشطلي  بشلكل 
املتزايلد على دائلرة األحلوال املدنيلة 
شلخصية،  بطاقلات  على  للحصلول 
املدرسلة  يف  يسلجل  الطاللب  إن  أي 
فلور  بالبطاقلة  الحًقلا  ويزودهلا 

أقصاهلا  فلرة  يف  عليهلا  حصولله 
ثالثلة أسلابيع، وتهلدف املدرسلة من 
دخلول  تسلهيل  إىل  املبلادرة  هلذه 
الطلالب ملتابعلة تعليمهلم بلأرسع ما 

 . ميكلن
ويف الوقلت اللذي تقدم فيه املدرسلة 
تعلاين  الطلالب،  لتسلجيل  تسلهيالت 
ملن صعوبلات يواجههلا املعلمون يف 
منقطعلن  لطلالب  تدريسلهم  أثنلاء 
سلت  أو  خملس  مللدة  التعليلم  علن 
إىل  العيلى  يشلر  إذ  سلنوات، 
الطالب  النقص للدى  إمكانيلة تلدارك 
وإلحاقهلم  فلات  ملا  وتعويضهلم 
بزمالئهلم بعلد تقدير ملدة انقطاعهم 
وتقييلم  التعليميلة  العمليلة  علن 

الدراسلية.  مسلتوياتهم 
علن  معلوملات  على  وللحصلول 
الطلالب  ملع  املتبعلة  التسلجيل  آليلة 
امللدارس  قلدرة  وعلن  النازحلن، 
الذيلن  الطلالب  االسلتيعابية، وأعلداد 
التحقلوا مبلدارس مدينة البلاب، وعن 
تعويضيلة،  تعليميلة  براملج  وجلود 
ملن  كل  ملع  بللدي  عنلب  تواصللت 
البلاب،  مدينلة  يف  الربيلة  مديلر 
التعليلم  ومسلؤول  كلزكاز،  جمعلة 
السلايح،  فلوزي  املحلي،  باملجللس 

إجابلة.  على  تحصلل  مل  لكنهلا 

الباب.. 
إجراءات استثنائية الستقبال الطالب النازحين
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أفران الخبز في مدينة حمص في 24 تشرين الثاني لعام 2019 - )موقع سورية اليوم(

عنب بلدي - ريف حمص

رغلم مرور ملا يقلارب عامن على اتفاق 
املعارضلة  فصائلل  بلن  "املصالحلة" 
املسللحة وقوات النظلام، ملا زالت منطقة 
ريلف حمص الشلايل تعلاين من ضعف 
وعلود  ظلل  يف  الحكوميلة،  الخدملات 

بتحسلينها. متكررة 
منلذ بلدء سليطرة النظلام السلوري عى 
املنطقلة، تلكاد أزملة الخبز تكلون حديث 
النلاس الدائم، فخلالل النزاع املسللح الذي 
شلهدته املنطقة، عمدت قلوات النظام إىل 
تدمر البنلى التحتية الخدميلة، خصوًصا 
األفلران يف مدينلة الرسلن، التلي تغذي 
منطقة ريلف حمص الشلايل بالخبز، إذ 

ُدّملرت بشلكل كامل.
وبعد تلويل حكومة النظلام إدارة املنطقة، 
كانلت صيانلة األفلران معضلة أساسلية، 
دون حللول جديلة يف األفلق إلصلالح ما 

ُدّمر ملن موللدات خاصلة باألفران. 

صعوبة اإلنتاج تزيد األسعار
يف علام 2016، أي قبل اتفاق "املصالحة" 
يف أيلار ملن 2018 بنحلو عاملن، قامت 

والتنميلة"،  لإلغاثلة  "إحسلان  منظملة 
بإعلادة تجميلع ملا تبقلى ملن خطلوط 
اإلنتلاج ونقلهلا إىل بنلاء جديلد، وتجهيز 
فرن الرسلن مبولدة كهربائيلة، باإلضافة 
إىل تقديلم أعال الصيانلة الدورية لجميع 

الفرن. أجلزاء 
بعلد سليطرة النظلام على املنطقلة، بدأ 
مديريلة  تسللمته  بالعملل حلن  الفلرن 
املخابلز بشلكل رسلمي، دون سلعيها إىل 
أي أعلال تطلور الفرن، ملا أدى إىل تردي 
فاعليلة قطعه، وتوقفها علن العمل لفرات 
طويللة كان أحدثهلا منلذ 15 يوًملا، األمر 
اللذي نتج عنه ارتفاع سلعر ربطلة الخبز 
الواحلدة من 50 إىل 125 لرة، بحسلب ما 

رصدتله عنلب بلدي.
يشلتي وليلد )تحفلظ على نر اسلمه 
الكامل ألسلباب أمنيلة(، وهو أحد سلكان 
مدينة الرسلن، من قلة إنتلاج الخبز، وقال 
لعنلب بلدي إن هذا املسلتوى البسليط من 
اإلنتلاج ميكلن أن يحلرم أكلر ملن 100 
أللف ملن أهلايل املنطقلة رغيلف الخبز، 
ملا يلؤدي إىل حاللة ملن سلوء التغذيلة، 

خصوًصلا للدى األطفال.
وقلال أحلد العامللن يف الفلرن )طللب 

عدم الكشلف عن اسلمه العتبلارات أمنية( 
ملراسلل عنلب بللدي، إن أعلال الصيانلة 
شلبه معدومة، منذ تسلم مؤسسلة األفران 
التابعلة لحكوملة النظام السلوري املخبز 

يف الرسلن.
وأضلاف العاملل أن أربلاح الفلرن عالية، 
الرتفلاع تكلفة ربطة الخبلز، واملولدة التي 
عمللت املنظمة على تركيبهلا خارجة عن 
الخدملة، إىل أن تدّخل قائد فلوج "التدخل 
الرسيلع"، التابلع للميليشليات اإليرانيلة، 
بتقديلم مولدة تتعطل من وقلت آلخر دون 

توجيله أي جهلة إلصالحها.

إجراءات إسعافيه فاشلة
الشلعبي،  االحتقلان  لتلاليف  كخطلوة 
مخصصلات  النظلام  حكوملة  حوللت 
"أفلران  رشكلة  إىل  املاليلة  املنطقلة 
الوليلد" يف محافظلة حملص، ووزعت 
املعتملدة مبعلدل  املراكلز  الخبلز على 

أشلخاص. أربعلة  للكل  ربطلة 
أم أنلور )تحفظلت على نلر اسلمها 
قريلة  سلكان  ملن  وهلي  الكاملل(، 
غرناطلة التابعلة ملدينلة الرسلن، قالت 
املقلدم ملن الركلة  الخبلز  إن نوعيلة 

"جيلدة"، لكلن الرغيف اللذي يصل من 
مراكلز التوزيلع دون املسلتوى املطلوب 
ملن أهلايل املدينلة، مبعنلى أنله غلر 

الصحلي.  لالسلتهالك  مناسلب 
باملقابلل، تلعلب حواجلز األملن التابعة 

للنظلام دوًرا يف تعزيلز أزملة الخبلز، 
ملن خلالل منعها ملرور كميلات الخبز 
حملص،  يف  الريلف  إىل  املدينلة  ملن 
لتأملن بيئة مناسلبة للتجار السلتغالل 

حاجلة النلاس.

إنتاج يقل وأسعار تزيد.. 

فرن الخبز الوحيد في الرستن مهمل

 عنب بلدي - إدلب

طرحلت رشيحلة ملن طلالب الجامعلة 
مجموعلة ملن املشلاكل التلي تواجههلم 
لرناملج  حديلث  يف  دراسلتهم،  يف 
جريلدة  تبثله  اللذي  مشلكلتك"  "شلو 
عنلب بللدي، علر منصاتها على مواقع 
االثنلن  يوملي  االجتاعلي  التواصلل 

أسلبوع. كل  ملن  والجمعلة 
أجلراه  اللذي  االسلتطالع  وبحسلب 
علدم  الطلالب  علزا  فقلد  الرناملج، 
االعراف بشلهاداتهم إىل عدم االسلتقرار 
علدة  توجلد  إذ  السلوري،  الشلال  يف 
ملا  املنطقلة،  تديلر  وفصائلل  جهلات 

مسلتقرة. غلر  يجعلهلا 
عنلب  التقتهلم  الذيلن  الطلالب  ويشلر 
"الشلام  جامعلة  إدارة  أن  إىل  بللدي 
بلن  طأمنتهلم  على  تعملل  العامليلة" 
بهلا،  االعلراف  بقلرب  واآلخلر  الحلن 
مؤكديلن أنله ال يشء ململوس ملن هلذا 

الراهلن. الوقلت  يف  القبيلل 
طلالب  تواجله  التلي  املشلاكل  وملن 
العملل  تهميشلهم يف سلوق  الجامعلة، 
للمعارضة، لحسلاب  الخاضعة  باملناطلق 
حمللة الشلهادات الجامعية الصلادرة عن 
النظلام السلوري، إذ ترفلض العديلد من 

املنظلات توظيلف الطلالب.
الشلال  يف  التوظيلف  أن  إىل  ولفتلوا 
السلوري ال يقلوم بالدرجلة األوىل على 
الحصلول عى شلهادة جامعيلة، بل عى 

الخرة. ملن ميتللك 

أسباب تمنع االعتراف
رئيلس جامعلة "الشلام العامليلة"، علز 
بللدي  لعنلب  أوضلح  القلدور،  الديلن 
على  الحصلول  تعلوق  التلي  األسلباب 

تصدرهلا  التلي  بالشلهادات  اعلراف 
. معتله جا

باألسلباب  يتعللق  ال  األملر  إن  وقلال 
القانونيلة املرتبطلة باملعايلر األكادميية، 
وال مبلا تحصل عليه "الحكومة السلورية 
املؤقتلة" ملن اعلراف دويل، ولكن عدم 
االعلراف يتعللق بأمور سياسلية، ومنها 

األوضلاع يف الشلال السلوري.
ولفلت إىل أن الطالب يعلملون منذ بداية 
تسلجيلهم يف جامعلة "الشلام العاملية" 
الشلال  يف  العامللة  الجامعلات  أو 
السلوري، أنهلا غر معلرف بهلا دوليًا.

"الشلام"  جامعلة  أن  القلدور  وأوضلح 
تهلدف إىل إعلداد الكلوادر يف الداخلل 
السوري يف إشلارة إىل املناطق الخاضعة 
لسليطرة املعارضة، مؤكلًدا أنهم يطبقون 
يف الجامعة املعاير األكادميية مبسلتوى 
علاٍل، على الرغلم ملن علدم الحصلول 

على االعلراف بها حتلى اآلن.
الجامعلة  بربلط  قاملوا  إنهلم  وقلال 
علر  االتفاقيلات  ملن  بعلدد  خارجيًلا 
يف  الجامعلة  كلون  العلملي،  البحلث 
بالبحلث  تقلوم  أن  وتسلتطيع  الداخلل 
العلملي يف املناطق الخارجة عن سليطرة 
النظلام، الفتًلا إىل أن هلذه الخطلوة قلد 
متهلد الطريلق للحصلول على اعلراف 

الحلق. وقلت  يف  بالجامعلة 

رفد الداخل
أكلد القلدور لعنلب بللدي، أن جامعلة 
وحدهلا  تتحملل  ال  العامليلة"  "الشلام 
مسلؤولية علدم االعلراف بهلا دوليًلا، 
مشلرًا إىل أن الجامعلة حاصللة على 
اعلراف يف الداخلل، وقلد التحلق عدد 
ملن خريجيهلا، وفلق قولله، بوظائلف 
والنقابلات  املحليلة  املجاللس  يف 

واملنظلات.
أقاملت   2019 األول  تريلن  ويف 
بريلف حللب حفلل  "الشلام"  جامعلة 
تخلّرج ألول دفعلة ملن طالبهلا، وذلك 

تأسيسلها. ملن  الرابلع  العلام  يف 
طالبًلا   57 األوىل  الدفعلة  وضملت 
ملن ثلالث كليلات هلي كليلة الريعلة 
السياسلية،  العللوم  وكليلة  والقانلون، 
وبخمسلة  واالقتصلاد،  اإلدارة  وكليلة 
اختصاصلات هلي القانلون والريعلة 
والتمويلل  واملحاسلبة  األعلال  وإدارة 
قلال  حسلبا  السياسلية،  والعللوم 
الجامعة،  حينها، مديلر االمتحانلات يف 

بللدي. لعنلب  السليد،  جاسلم 

“الشام العالمية” دعم تركي
أُسسلت جامعلة "الشلام العامليلة" علام 
2015 بدعلم ملن هيئلة اإلغاثة اإلنسلانية 
فصولهلا  أول  وبلدأت   ،)IHH( الركيلة 
الدراسلية علام 2016، بقلوام 300 طالب 
األوىل،  األربلع  كلياتهلا  إىل  انضملوا 
كليلة الريعلة والقانلون، وكليلة العلوم 
السياسلية، وكليلة اإلدارة واالقتصاد، وكلية 
الهندسلة التلي تضلم أقسلام املعلوماتيلة 

واملدنيلة والفيزيائيلة والكيميائيلة.
كليلة  كلياتهلا  على  الجامعلة  وزادت 
الربيلة ومعللم صف، حسلبا قلال مدير 
االمتحانلات، جاسلم السليد، اللذي قلدر 
إجلايل عدد طالبها هذا العلام بل600 يف 

الفلروع. كل 
قاوملت  الجامعلة  أن  السليد  وأضلاف 
التحديلات األمنيلة التلي كانت سلائدة يف 
املنطقلة قبلل أربعلة أعلوام، ملن قصلف 
قلوات النظلام وروسليا ملع تقلدم قوات 
تنظيم "الدولة اإلسلالمية" إىل أعتاب قرية 
شلارين، و"قلوات سلوريا الدميقراطية" 
)قسلد( إىل مدينلة اعلزاز، ومتكنلت ملن 
التطلور يف طاقمهلا التدريلي وأدائهلا 

. لتعليمي ا
وتصلل رسلوم التسلجيل فيهلا إىل 150 
شلهريًا  دعلًا  وتقلدم  أمريكيًلا،  دوالرًا 
لطالبهلا بقيمة 100 لرة تركيلة )نحو 17 

والطعلام.  السلكن  ملع  دوالًرا( 

طالب قلقون على مستقبلهم.. 

ال اعتراف بشهادات جامعة "الشام العالمية"
ُيجمع طالب جامعة "الشام العالمية" العاملة في ريف حلب الشمالي، على أن مستقبلهم بعد التخرج مجهول، بسبب عدم حصول جامعتهم على اعتراف 

بالشهادات التي تصدرها.

جامعة الشام العالمية - 16 آب 2020 )عنب بلدي(
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عنب بلدي- رشا نداف

تحلاول منظلات مجتملع ملدين تعملل 
يف لبنلان التشلبيك ومسلاعدة منظلات 
ملن  مسلتفيدة  السلوري،  الداخلل  يف 
ملن  وتحررهلا  لبنلان  يف  ترخيصهلا 

دمشلق. يف  األمنلي  التضييلق 
"بسلمة وزيتونلة" منظمة تهتلم بإغاثة 
وتنمية املجتمعات املهمشلة ملن لبنانين 

والجئلن سلورين، وأطلقت سلسللة من 
اإلنسلان  متكلن  إىل  تهلدف  املشلاريع 

ليسلهم يف عمليلة النهلوض باملجتمع.
وأطلقلت املنظملة ملروع "الحاضنة"، 
وهلو برناملج مجلاين يهلدف إىل تقديم 
للفلرق  والدعلم  واالستشلارة  التدريلب 
أو املؤسسلات أو املبلادرات الناشلئة يف 

. يا سور
املكتلب اإلعالملي يف املنظملة أفلاد عنب 

تعزيلز  إىل  يهلدف  امللروع  أن  بللدي 
إىل  للوصلول  املنظلات  هلذه  قلدرات 
وفعاليلة  احرافيلة  أكلر  "مسلتوى 
املدنيلة  املشلاريع  وتنفيلذ  تصميلم  يف 

التنمويلة".
ملن  سلسللة  امللروع  ويتضملن 
واملدنيلة،  والتقنيلة  اإلداريلة  التدريبلات 
وتبلادل وتشلارك املعلوملات والخلرات 
مدربلن  ملن  املقدملة  واالستشلارات 

املؤسسلايت  العملل  مجلال  وخلراء يف 
محاوللة  يف  واإلنسلاين،  وامللدين 
السلتمرار عملل املنظلات املدنيلة داخل 

سلوريا.
ويتكلون املروع ملن مرحلتلن، األوىل 
مرحللة التدريلب، وتقدم خاللهلا دورات 
الجمعيلات  إدارة  يف  مجانيلة  تدريبيلة 
واملشاريع والعمل اإلنسلاين واملدين، حسب 
احتياجات اللركاء املقبوللن يف املروع.

تقديلم  فهلي  الثانيلة  املرحللة  أملا 
االستشلارات والتوجيهلات والدعم الالزم 
اللركاء  يحتاجهلا  التلي  املجلاالت  يف 
خلالل وبعد فلرة التدريلب واالحتضان.

على  "الحاضنلة"  تنعكلس  كيلف 
ت ملنظلا ا

يف  مبتطوعلن  التقلت  بللدي  عنلب 
سليطرة  مناطلق  يف  تعملل  منظلات 
النظلام السلوري، ورشحلوا أهميلة هذه 

منهلا. االسلتفادة  وملدى  املشلاريع 
سلارة، وهلي ملن أفلراد فريلق صغلر 
ويعملل يف مجلال  أُسلس يف حملص، 
الدعم النفلي وحاية وتعليلم األطفال، 
قالت لعنلب بلدي، إن الفريق منذ تشلكله 
كان يعتملد على خلرات يبنيها بنفسله 
نتيجلة  والقلراءة،  البحلث  خلالل  ملن 

احتيلاج منطقتهلا إىل الدعلم النفلي.
إىل  الوصلول  الفريلق  أفلراد  ويحلاول 
منظلات تسلاعدهم يف بنلاء قدراتهلم، 
ولكلن تللك الفلرص تذهلب غالبًلا للفرق 
تضلم  التلي  الكبلرة  املؤسسلات  أو 
عالقلات  وأصحلاب  كبلرة  شلخصيات 

املتطوعلة. بحسلب  قويلة، 
وأوضحت سلارة أن هذه هلي املرة األوىل 
التلي يحصل فيهلا الفريق على تدريبات 
النلوع ملع "حاضنلة بسلمة  ملن هلذا 

على  قدرتهلم  ملن  وزادت  وزيتونلة"، 
والعملل  مجتمعهلم  احتياجلات  دراسلة 
حللول  لوضلع  رياديلة  أفلكار  على 
للمشلاكل وتقدميهلا للانحلن، وبالتايل 
على  قدرتهلم  ملن  يزيلد  دعلم  تلقلي 
الوصلول إىل عدد أكلر من املسلتفيدين 

ويرفلع ملن سلوية الخدملة املقدملة.
وسليطر النظلام السلوري على مدينلة 
حملص بالكاملل يف أيلار 2014، بعلد 
خلروج آخلر فصائلل املعارضة املسللحة 
بعلد  الشلايل،  حملص  ريلف  باتجلاه 
حصلار دام لعاملن، ملا سلبب مالحقلة 
وصعوبلات يف عملل منظلات املجتملع 
امللدين التلي كانلت تنشلط يف املنطقلة.

أملا عابلد، وهو عضلو يف منظملة تعمل 
مبناطلق سليطرة النظلام تتحفلظ عنب 
بللدي على ذكلر اسلمها ألسلباب أمنية، 
فقلال إن أكر خدمة قدمتهلا "الحاضنة" 
هلي "الفرصلة التلي أتاحلت لله العملل 
مع السلورين عى اختلالف مناطقهم"، 
فأغللب املنظلات يف دول الجلوار تتبنى 
وبالتلايل  املعلارض،  السليايس  الخلط 
تقلدم الدعلم فقلط ملناطلق املعارضة أو 

تعبره. العكلس، بحسلب 
على  وزيتونلة"  "بسلمة  تعملل  بينلا 
بلأن  وتذكّرهلم  السلورين،  احتضلان 
واحلدة  واملدنيلة  املجتمعيلة  مشلاكلهم 
على اختلالف نلوع اللراع السليايس 
والعنف املوجود يف السلاحات السلورية 

اليلوم، بحسلب رأيله.
وشلهدت سلوريا بعد علام 2011 طفرة 
امللدين،  املجتملع  منظلات  نشلاط  يف 
لكلن هلذه املنظلات عانلت ملن ضعف 
القلدرات وغياب التشلبيك بينهلا، إضافة 
إىل التشلديد األمني، بحسلب الجهة التي 

تسليطر على مناطق نشلاطها.

من لبنان.. 
مشروع يحاول احتضان العمل المدني في سوريا

الجئون سوريون خالل دورة خاصة بالكمبيوتر في لبنان - 2019 )الموقع الرسمي للمنظمة (

لوحة جدارية دعما لذوي االحتياجات الخاصة - 2020 )فريق خطوة(

عنب بلدي - ريف حلب 

مناطلق  يف  األطلراف  مبتلورو  يواجله 
سليطرة فصائلل املعارضلة العديلد من 
املشلاكل، منلذ لحظلة إصابتهلم حتلى 
إىل  ينتقللون  ثلم  جروحهلم،  تعلايف 
معنيلة  منظملة  علن  البحلث  مرحللة 
بركيلب األطلراف الصناعيلة، ويف حال 
الحصلول على ذللك وتجلاوز عقبلات 
البحلث والتنقلل، يصطدملون بالواقلع 
حتلى  الصعلب،  واملعيليش  املجتمعلي 

جسلديًا.  املعافلن  على 

األطلراف  مبتلوري  دعلم  منطللق  ملن 
نفسليًا، نظلم مجموعلة من الناشلطن 
حمللة "خطلوة" للفلت نظلر املجتملع 
إىل مشلكلتهم وتسلليط الضلوء عليهلا، 
عر علدد ملن اللوحلات الجداريلة التي 
الحلرب  اإلعاقلة ومصلايب  تدعلم ذوي 
ومبتلوري األطلراف، يف مدينلة اعلزاز 

ومحيطهلا شلايل حللب.

تحفيز وتشجيع
أحملد حلاج بكلري، وهلو أحلد منظمي 
الحمللة، قلال لعنلب بللدي، إن اللوحات 
الحمللة،  أدوات  إحلدى  هلي  الجداريلة 
رسلالة  إيصلال  إىل  تهلدف  التلي 
للمجتملع، وتحاول دعلم مصايب الحرب 
أطرافهلم،  يف  لبلر  تعرضلوا  الذيلن 
نتيجلة قصلف قلوات النظلام والحليف 

اللرويس أو بانفجلار األلغلام والعبوات 
الناسلفة، يف محاولة إلعلادة دمجهم يف 
املجتملع، وإعادتهلم لحياتهلم الطبيعية 

بعلد انتهلاء مرحللة العلالج. 
وأضلاف أن اللوحات معظمهلا تحفيزية 
وتشلجيعية، وهي أحلد الحللول إلخراج 
مبتوري األطلراف من حالتهلم املرضية، 
ودفعهلم للبحلث عن فرص عملل، وعدم 
املنلازل خوفًلا ملن "نظلرة  البقلاء يف 
املجتملع واللكالم املحبلط، اللذي ميكن 

إليهم".  يوجله  أن 
املجتملع  دفلع  الحمللة  تحلاول  كلا 
ليكلون إيجابيًلا معهلم ويدعمهلم، وأن 
تكون لهلم األولوية يف فلرص العمل إن 
وجلدت، حتلى ال تكلون اإلصابلة عائًقا 
أمامهلم، متنعهلم ملن أن يدخلوا سلوق 
العملل أو ينتخبلوا أو ميارسلوا حياتهم 

طبيعي.  بشلكل 
اللوحلات  على  الحمللة  تقتلر  وال 
إذ  بكلري،  حلاج  بحسلب  الجداريلة، 
أُجريلت لقاءات وجلسلات ملع املصابن 
يف مدينلة اعلزاز، بعد تنظيلم إحصائية 
وخراتهلم  وجودهلم  وألماكلن  لهلم 
العمليلة، وبالتلايل ميكلن ألي منطملة 
كوادرهلا،  يف  وطيفلي  شلاغر  لديهلا 
منحهلم أولويلة يف التوظيلف يف حلال 

أهليتهلم.
 300 نحلو  إعالميًلا  الحمللة  ودعملت 
فاقلد أطلراف مسلجل لديهلا حتلى اآلن 
يف اعلزاز، ليشلكلوا نقابلة أو تجمًعا أو 

منصلة تجمعهلم، بهلدف الضغلط عى 
الجهلات الفاعللة يف املدينلة.

وميكلن أن يكون التجمع وسليلة لتوفر 
خدملات لهلم وحلل مشلاكلهم، ومكانًا 
مناسلبًا لتبادل الخلرات والتجارب فيا 

. بينهم
علر  التنسليق  مراحلل  أوىل  وبلدأت 
إنشلاء مجموعة على برناملج التواصل 
االجتاعلي "واتسلاب"، تجملع مصايب 

اعزاز.  مدينلة 

معاناة مضاعفة
تعلود معانلاة مبتلوري األطلراف بفعل 
فصائلل  سليطرة  مناطلق  يف  الحلرب 
املعارضة ألسلباب علدة، منهلا العمليات 
الجراحيلة امليدانيلة التلي كانلت تُجرى 
بشلكل رسيلع لحظلة اإلصابلة، بسلبب 
وقللة  االختصاصيلن  األطبلاء  غيلاب 
ملواد التعقيلم يف أثنلاء عمليلات البر، 
إذ تحتلاج معظلم حلاالت البلر لعمليلة 
تصحيلح بلر وخاصلة حلاالت ملا بعد 

اإلصابلة اإلسلعافية. 
كلا تضاعف املعانلاة عمليلة البحث عن 
مراكلز طبيلة تدعمها منظلات لركيب 
األطلرف الصناعية، التي تسلتهلك جهًدا 
التكلفلة  إىل  إضافلة  طويلاًل،  ووقتًلا 
امللدن  بلن  تنقلهلم  حلال  يف  املاديلة 

والبللدات يف شلايل سلوريا. 
أن  العامليلة  الصحلة  منظملة  وقلدرت 
أكر ملن ثالثة ماليلن سلوري يعانون 

وإصابلات حلرب، وجلاء  إعاقلات  ملن 
يف  املنظملة،  نرتله  لهلا  تقريلر  يف 
كانلون األول 2018، أن مليونًلا ونصف 
املليون سلوري أصيبلوا باإلعاقلة نتيجة 
النزاعلات والحلرب يف سلوريا بعد عام 
كل  إصابلة  أللف   30 مبعلدل   ،2011
منهلم  ألًفلا   86 أن  إىل  مشلرة  شلهر، 

مبتلورو األطلراف، ثلثهلم ملن األطفال.
علدد  ارتفلاع  سلبب  التقريلر  وأرجلع 
"معاقلي الحرب" إىل اسلتخدام أسللحة 
بالذكلر  وخلص  ومتفجلرات،  جديلدة 
الحارقلة  املتفجلرة واألسللحة  الراميلل 
التي اسلتُخدمت خالل السلنوات السلبع 

املاضيلة يف سلوريا.

لوحات جدارية وتوعية مجتمعية 
لدعم مصابي الحرب في اعزاز

https://www.enabbaladi.net/archives/366817
https://www.enabbaladi.net/archives/366817
https://www.enabbaladi.net/archives/366830
https://www.enabbaladi.net/archives/366830
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العلوش إبراهيم 

تفاقم الوضع السلوري مجدًدا بعد 
مقتلل أكرث من 30 جنديًا تركًيا 

يف منطقة إدلب السورية، وبدأت 
الدبلوماسية  والرصاعات  التوقعات 

والعسكرية تنهال يف وكاالت 
األنبلاء والصحف العربية والغربية، 
يف مترين سيايس يتناىس مأساة 

مليون مهجر جديد يف إدلب، 
يرزحون يف الرباري منذ شهرين 

أو أكرث.
ال يلزال العامل يصم آذانه ويغلق 

السورية،  املأساة  عيونه عن 
ويحولها إىل مشلكلة الجئني مرة، 

وإىل توازنات اسرتاتيجية وغري 
اسرتاتيجة مرات أخرى، ويبقى 

العراء هم وأطفالهم  السوريون يف 
التي ينام  الدول  بانتظار قرارات 

قناصلهلا وعمالؤها بانتظار فناء 
السوريني إلعادة رسم سياسات 

جديلدة بأدواتهم البالية التي ورثوها 
عن عصور "سلايكس بيكو" والدولة 

العثانية واالتحاد السلوفيتي، وما 

إىل ذللك من العصور التي تتجاهل 
معاناتهم  عن  وتتعامى  البرش 

طارئة  مخلوقات  باعتبارهم 
بالنسلبة لخرائطهم ولخططهم التي 

يتفقون عليها ويتفننون برسلمها 
املظلمة! الكواليس  يف 

ملا يحصل عى األرض من تصعيد 
بني تركيا وروسليا ال يأبه من 

قريب أو بعيد بالشلعب السوري، 
فالعبو الشلطرنج ال يأبهون للقطع 
التي ينترصون بها، وهي بالنسلبة 

إليهم مجرد أدوات خشبية أو 
بالسلتيكية بديلة عن الجنود وعن 

القلالع لتحقيق الخطط التي تتنامى 
يف رؤوس املتبارين األذكياء 

واالسرتاتيجيني!
تركيا حّركت الرصاع باتجاه أوروبا 

السوريني  الشبان  منحت  حينا 
فرصة للوصول إىل الحدود 

األوروبية منذ عدة أيام، واندفع 
آالف الشبان بالباصات إىل الحدود 

املوت  ليتخلصوا من  األوروبية 
يف املدن التي ال تعرتف برشعية 

وجودهلم، ومن املصانع التي تقلل 
ملن آدميتهم وتحولهم إىل مجرد 
آالت رخيصة تستنزف جهودهم 

ظامل. بشكل 
الذين دفعوا بقطعان  الروس 

اإليرانية  وامليليشيات  الشبيحة 
لتهجري الناس من قرى إدلب، 

األتراك،  الجنود  شاركوا مبقتلة 
وخططوا لها انتقاًما من سليطرة 

السوري"  الوطني  األتراك و"الجيش 
املدعلوم من قبلهم عى مدينة 

رساقب، وإعادة سيطرة تركيا عى 
الطريقنيM 4 وM5، وهذا ما 

الروس  العسكريني  أثار حفيظة 
وجعلهم يوجهون السلجادة النارية 

فالقصف  األتراك،  الجنود  باتجاه 
الرويس مل يرتك حتى سيارات 

اإلسعاف من نريانه، واستهدف 
املرتاجعني، مساء  األتراك  الجنود 

يوم الل27 من شباط املايض، إىل 
أحلد املباين، ليدمر املبنى بكل من 
فيه، وهذا هو األسلوب الرويس 

الذي تسلتعمله ضد السوريني وضد 
وتتبجح  واملستشفيات،  املدارس 

دبلوماسليتها بأنها تحارب اإلرهاب!
حللف "الناتو" يطمنئ تركيا بأن 

لديه رادارات متطورة، وهو يراقب 
الطائرات  الوضع جيًدا، ويعدُّ 

ويعلدُّ غاراتها وما إىل ذلك من دور 
املتفلرج الذي يقوم به منذ بدء القتل 

ضد السلوريني دون أن يفعل شيًئا 
إال الطلب من األطراف الهدوء، 

وكأنه تحّول إىل منظمة خريية، 
متناسًيا  إحصائية،  مؤسسة  أو 

القيلم الكاذبة يف الدفاع عن حقوق 
اإلنسلان، والقيم التي ادعى "الناتو" 

أن الغلرب يقاتل من أجلها منذ أكرث 
من سبعني سنة، وكلأمنا كان 

عليهلم أن يكتبوا يف وثيقة الحلف 
-املجاورين  السوريني  استثناء 
ألوروبا- من كونهم برًشا وال 

القتل ضدهم! يستحقون وقف 
الرئيس األمرييك وقادة أوروبا 

يتشلفون باملصري الذي حل بالتحالف 
الرويس- الرتيك، والذي هدد 

وجودهم يف املنطقة، رغم أنهم 
املتعاطفة  الترصيحات  يطلقون 

واملتباكيلة عى وضع تركيا، ولكنهم 
يشلعرون بالتشفي من األتراك عقب 

املأسلاة التي حلّت بجيشهم، بعد 
غدر الروس بهم، فاألوروبيون 
تركيا  استخدموا  واألمريكيون 

كخندق متقدم ضد الروس طوال 
الحرب الباردة )1991-1945( 

وكانت يف كل أزمة مهددة بالرضب 
والصواريخ  النووية  بالقنابل 

يتخلون  اليوم  وهم  االسرتاتيجية، 
عنهلا بحجة رشاء تركيا لصواريخ 

الروسية.  "400S"
والعائالت  السوريون  الشبان 

السلورية التي تتجمع يف حدائق 
الحافالت  بانتظار  اسطنبول 

التلي تقلهم إىل الحدود اليونانية 
والبلغاريلة، ينتظرهم مصري مجهول 

ورحالت محفوفة باملوت، يف 
والغابات، وعند حواجز  البحار 

للدول تصاعدت األنظمة اليمينية 
فيهلا، و"الناتو" طأمن اليونان بأنه 

سلينرش عدًدا من قطعه البحرية 
السوريني،  الالجئني  من  لحايتها 

العنرصية يف  النقاشات  وبدأت 
األوساط األوروبية بداًل من 

إطلالق نظام لجوء عادل، أو حملة 
الروس واإليرانيني  سياسية تجرب 
عى وقف الحرب ضد السوريني، 

ومنلع تهجري الناس من بيوتهم 
فالسوريون  ومن قراهم ومدنهم، 

يف أغلبيتهلم يرغبون يف البقاء يف 
بلدهلم والعيش بحرية وبكرامة إذا 

تم التخلص من النظام األسلدي ومن 
أجهزتله القمعية التي تحولت اليوم 

إىل ميليشليات يديرها املحتلون.
السلوريون ال يقبلون العيش يف ظل 

نظام األسد، وهم يفضلون املوت 
على البقاء يف ظل هذا النظام 
الفايش، وهم أيًضا يريدون أن 

يبنلوا وطنهم ال أن يعملوا بأجور 
بخسة يف أوطان اآلخرين، وبداًل 
ملن كل هذه األكاذيب والتلفيقات 

يف محاربة اإلرهاب، وإطالق 
وبناء  والطائرات،  الصواريخ، 
القواعد، وبداًل من أن يتعذب 

"الناتلو" بعمليات اإلحصاء املعقدة 
لعمليات قتل السلوريني، أليس من 

األفضلل للدول املتضايقة من وجود 
السلوريني فيها، أو املتخوفة من 

وصول السوريني إليها، فرض حل 
سيايس وعسكري يطبق قرارات 
األمم املتحدة وآخرها القرار رقم 

2254 والتنفيلذ النزيه له، وبالتايل 
وقف الحرب وعودة جزء كبري من 
بيوتهم،  إىل  واملهجرين  النازحني 

وإذا رصفت الدول ُعرش أمثان 
والعتاد  والطائرات  الصواريخ 

العسلكري والقواعد التي تعج بها 
سلوريا عى عملية اإلعار، فإن ذلك 

كاٍف إلعلادة البنية التحتية وبدء 
مسرية إعار سوريا من جديد، 

سلوريا املبنية عى السلم والتوافق 
بني مكوناتها، بداًل من سوريا 

األسلد املبنية عى التعذيب والقتل 
والتهجلري، والتي يعتمدها املحتلون 

اإلرهاب! ملحاربة 

أسامة آغي

ال تزال كللات وزير الخارجية 
األمرييك، مايك بومبيو، سلاخنة، 

املتحدة لرتكيا  الواليات  تأييد  بشلأن 
يف تصديهلا لهجات النظام 

السلوري وحلفه الرويس- اإليراين 
يف إدللب، إذ قال بومبيو، يف 25 من 

شباط املايض، إن "الرئيس دونالد 
ترامب أكد أن الواليات املتحدة 

سلتتعاون مع تركيا بشأن إدلب، 
وإن النظام السلوري لن يحقق نرًصا 

فيها". هجاته  بتصعيد 
ولكن بومبيلو مل يوضح معنى 

"تعلاون األمريكيني مع تركيا"، 
وهل هذا التعاون عسلكري أم 
سليايس؟ أم هو مجرد تعاون 

سليايس؟ ورمبا كانت هذه مجرد 
تقتضيها  إعالميلة،  ترصيحات 

سياسلة الواليات املتحدة حيال ما 
يجلري من رصاع حول مصري إدلب.

ولكن رفض الواليات املتحدة تزويد 
تركيا مبنظومة دفاع جوي من نوع 

"باتريوت"، يكشف عن حجم التباين 
بني ترصيحات املسؤولني األمريكيني 

اإلعالمية املؤيدة شكاًل لرتكيا، وبني 
مواقف إدارة البيت األبيض املحجمة 

فعاًل عن دعم تركيا.
هلذا التباين يف املوقف األمرييك، 

يكشلف عن سياسة الواليات 
الحقيقية حيال ملف  املتحلدة 

اللرصاع يف إدلب، وميكن قراءته 
بغري الصورة التي يسلّوقها 

األمريكيون علرب ترصيحاتهم، 
فاألمريكيون وفلق هذا التباين، 

يقفون فعلًيا مع اشلتداد الرصاع 
بني تركيلا و"الجيش الوطني 

السلوري" التابع للمعارضة 
السلورية من جهة، وبني النظام 

السلوري وحلفه الرويس- اإليراين 
أخرى. جهة  من 

لكلّن الهدف األمرييك يذهب إىل 
الدفع بازديلاد حّدة املواجهة بني 
تركيا وروسليا، فاألمريكيون ال 

يزالون ممتعضلني من تقارب أنقرة 
مع موسلكو منذ عقد صفقة بيع 
منظومة الدفاع الجوي الروسلية 
زيادة  يريدون من  "S400"، وهم 

التوتر بني تركيا وروسليا فّك 
التحاللف املؤقت بينها.

موقلف حلف "الناتو" الذي 
يضم تركيا بلني صفوفه كعضو، 

مل يفعل أكرث ملن تأييد تركيا 
سياسلًيا، يف وقت تتجاهل القوى 

الفاعلة يف هلذا الحلف أهمية 
الرتيك يف سوريا، هذا  الدور 
الدور هو ما مينع روسليا من 

التمدد يف منطقة الرشق األوسلط 
وشلال إفريقيا، وبالتايل فتخاذل 

حلف "الناتلو" عن نرصة تركيا 
عسلكريًا بصورة فّعالة يكشف هو 
اآلخر عن مخلاوف هذا الحلف من 
الرتكية،  العسلكرية  القوة  تنامي 

ويبلدو وكأن هناك تناغًا ما 
بلني املوقف األمرييك وموقف 
دول أوروبلا الغربية األعضاء 

يف "الناتو" ملن منارصة تركيا 
. يًا عسكر

املوقف األورويب علرّبت عنه أملانيا 
املبدئية عى  وفرنسلا باملوافقة 

عقد اجتاع رباعي يف اسلطنبول، 

يضمها إىل جانب روسليا وتركيا، 
هذه املوافقلة املبدئية هي رفع 

عتب أورويب حلول موقفهم من 
خطلر الرصاع الجاري يف إدلب، 
والذي للن ينعكس عرب موجات 

العجوز  القارة  هجرة محتملة نحلو 
أيًضا سياسًيا  ينعكس  بل  فحسلب، 
وعسلكريًا، بزيادة النفوذ الرويس 

أوروبا. محيط  يف 
واملوقف  األمرييك،  املوقف 

الرصاع  الغريب، من  األورويب 
يف إدلب بلني تركيا و"الجيش 

الوطني" ملن جهة، وبني النظام 
من  اإليراين  الرويس-  وحلفه 
جهلة أخرى، هو موقف مرتدد 

بلني حالتني، الحالة األوىل 
هي مرحليلة، وتتمثل بإحجام 

عن  واألوربيني  األمريكيني 
مسلاندة تركيا مبواجهة روسيا 

يف سلوريا، هذا اإلحجام قاعدته 
املتحكمة به هي خشلية الواليات 

املتحدة وأوروبلا الغربية من تنامي 
دور عسلكري وسيايس واقتصادي 

تريك يقرتب من االسلتقاللية يف 
املدى االسلرتاتيجي القادم، والحالة 

برؤيتها برضورة  تتمثلل  الثانية، 
فرض فهمهم عى السياسلة 

الرتكيلة مبجملها، أي أن تتحول 
اقتصادية  سياسلية  كبنية  تركيا 

إىل حلقة ملن حلقات املحور 
الغريب، وليس حلقة مسلتقلة 

القرار السليايس واالقتصادي مبا 
يخدم منلو الدولة الرتكية.

األورويب  األمرييك-  املوقف  هذا 
يدفلع تركيا إىل البحث عن 

حسلابات ممكنة يف ظل ميزان 
واقتصادي  عسكري  قوى 

وسليايس بينها وبني الروس يف 
سلوريا، هذه الحسابات ترتكز 

األوىل عى رضورة عدم  بالدرجة 
انجراف األملور نحو مواجهة 

شلاملة بينها وبني روسيا، ألن 
مثل هلذه املواجهة ترّض الطرفني، 

األمريكيون  منها  ويسلتفيد 
الغريب. وحلفهم 

ولكن الحسلابات الرتكية لن 
تهملل مصلحة األمن القومي 

الرتيك، وبالتلايل فهناك إمكانية 
اثنني، عسلكري،  لتضافر عاملني 

ودبلومايس، يعملالن مًعا للوصول 
إىل درجة مقبوللة من التفاهات 

الرصاع يف  الروس، مبلف  مع 
سوريا.

الروس هم أيًضا، وخارج حسلابات 
النارية، معنيون  الترصيحلات 

وعسكرية  سياسلية  صيغة  بإيجاد 
مع األتلراك، تحافظ عى ما دفعوا 

مثنه كاسلتثار يف ملف الرصاع 
السلوري. عدم إيجاد صيغة 

تفاهم ملموسلة مع األتراك، 
يعني باللرضورة مواجهة احتال 

تفاقم الرصاع العسلكري املكلف 
لهم ولرتكيلا، هذا الرصاع املكلف ال 
نعتقد أن روسليا قادرة عى تحمل 

نتائجه التي ال ميكن حسلابها.
وفق ملا تقدم، ميكن القول إن 

هناك مرونلة مفقودة يف املوقف 
الرويس وحسلاباته حيال الرصاع 

يف سلوريا، هذه املرونة تتطلب 
مراجعة جديلة للموقف الرويس 

ملن مفردات الرصاع برمته، 
ونقصد بذللك املوقف من النظام 
والقانونية،  السياسلية  وأهليته 

واملوقف من املعارضة السلورية من 
زاوية أخرى، إضافة إىل حسلابات 
الروس مبلا ينتظر دورهم يف هذه 
البالد من مواجهات تأخذ أشلكااًل 

مختلفة ملع إيران وحلفها.

ويبقى السؤال األهم: هل يستطيع 
الروس الفكاك عن ذهنيتهم السابقة 

التي تحكمت بانخراطهم املرير يف 
الرصاع السوري؟ وهل يستطيع 

األتراك التغايض بصورة جزيئة أو 
بصورة كبرية عن مفهومهم ملسألة 

أمن دولتهم القومي؟
هذا السؤال ميكن الوصول إىل 

ضفاف مقنعة له، من خالل إقرار 
الروس برضورة تفعيل قرار مجلس 
األمن الدويل رقم 2254، هذا اإلقرار 

مينع عنهم نزيًفا مستمًرا يف 
سوريا، وهو هدف أمرييك يعمل 

عليه األمريكيون بنشاط.
أملا يف الجانب الرتيك، فرتكيا 
آمنة يف  معنية بإيجلاد منطقة 

إدلب، إليواء سلكانها، الذين 
ترشدوا نتيجلة هجات النظام 

وحلفه اللرويس- اإليراين عليهم، 
إضافلة إىل عودة الجئي هذه 
املناطق ملن تركيا، وإمكانية 

عودة أغلبية الالجئني السلوريني 
يف تركيا إليهلا. هذه املنطقة 

اآلمنة، التلي يحمل الروس خرائط 
لها، ال تتجلاوز حدود اتفاقية 

"أضنة" السلابقة بني تركيا 
والنظام السلوري، هي ما يجب 

أن يتفهلم الروس رضورة عقدهم 
اتفاًقلا حولها مع األتراك، ما 

يفّوت الفرصلة عى األمريكيني 
الذين يريلدون مواجهة بني تركيا 
وروسليا، وما يقّرب من إمكانية 

.2254 الحل السليايس وفق القرار 
األمور ال تزال قيد شلد وجذب بني 

تركيا وروسليا، فهل يدرك الطرفان 
أهمية تقديلم تفاهمها عى 

بينها؟  محتملة  مواجهة  حسلاب 
األيام القريبلة املقبلة، هي التي 

تكشلف الغطاء عا سيحدث. 

رأي وتحليل

السوريون في مالعب الدول األخرى

االصطياد األمريكي في مياه الخالفات التركية- الروسية
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خلالل  السلوري  الشلعب  علاش 
األوبئلة  ملع  حربًلا  الثلورة  سلنوات 
عليله  ُفلرض  واقلع  سلوء  ملن  زادت 
نلزاع عسلكري متوتلر، إذ انترش وباء 
الشلالية  املناطلق  يف  "الحصبلة" 
مسلجاًل   ،2013 علام  يف  السلورية 
سلبعة آالف إصابلة، بحسلب منظملة 
اعتلربت  التلي  حلدود"،  بلال  "أطبلاء 
تلؤدي  املسللحة  النزاعلات  أن  حينهلا 
الرعايلة  خدملات  يف  انخفلاض  إىل 
الطبيلة األساسلية، وذللك يف الوقلت 
الحاجلة إىل هلذه  اللذي تكلون فيله 

ذروتهلا. يف  الخدملات 
2019، تلم تحديد سلاللة  أيللول  ويف 
"كورونلا"  فلريوس  ملن  جديلدة 
)كوفيلد19-(، ملن خلالل اسلتقصاء 
إصابلة  طريلق  علن  امللرض  مصلدر 
عينلات مأخلوذة من البيئة يف سلوق 
الجمللة لألغذيلة البحريلة يف مدينلة 
لتصيلب  الصلني،  وسلط  ووهلان 
مقاطعلات  يف  ألًفلا   80 ملن  أكلرث 
صينيلة، باإلضافلة لعلدة ملدن حلول 
العلامل، ليتواصلل اإلبلالغ علن حاالت 
إصابلة مؤكلدة جديلدة، خصوًصا يف 

األوسلط. اللرشق  منطقلة 

أكلرث  بحيلاة  أودى  اللذي  الفلريوس 
2800 شلخص حول العلامل حتى  ملن 
آتًيلا  العربيلة  اللدول  اآلن، بلدأ بغلزو 
إذ  امللايض،  إيلران يف األسلبوع  ملن 
بلدأت وزارة الصحلة اإليرانيلة إعلالن 
بفلريوس  اإلصابلة  حلاالت  تسلجيل 
أراضيهلا،  على  املسلتجد"  "كورونلا 
245 مصابًلا، تويف  التلي وصللت إىل 
26 منهلم، بحسلب ملا نرشتله وكالة 
)إرنلا(،  الرسلمية  اإليرانيلة  األنبلاء 

27 ملن شلباط امللايض.  يف 

إلى سوريا
إىل  الفلريوس  وصلل  إيلران  ملن 
األرايض السلورية، وسلط حاللة تكتلم 
كبلرية ملن قبلل النظلام السلوري عى 
الحلاالت التلي تم إعلالن االشلتباه بها.
السلارية  األملراض  مديلر  معلاون 
هلاين  الصحلة،  وزارة  يف  واملزمنلة 
اللحلام، أكلد  إلذاعلة "ميللودي إف إم" 
امللايض،  شلباط  ملن   29 يف  املحليلة، 
االشلتباه بحالتلني قادمتني ملن إيران، 
املجتهلد  مشلفى  إىل  تحويلهلا  تلم 
وعزلها على الفور، ومتلت متابعتها 
يومًيلا، دون تحديلد تاريلخ وصولهلا.

متاثلتلا  الحالتلني  إن  قلال  اللحلام 
األعلراض،  عنهلا  وزاللت  للشلفاء، 
وتلم تخريجهلا ملن املشلفى، دون أن 
أصابهلا  اللذي  الفلريوس  أن  يجلزم 
هلو "كورونلا" بشلكل مؤكد، لكلن تتم 
متابعتهلا حتلى بعلد خروجهلا ملن 

املشلفى.
وقلال اللحلام إن أي حاللة مشلتبه بهلا 
قادملة ملن مناطلق موبلوءة يف إيران، 
تظهلر عليها أعلراض، يتلم تحويلها إىل 

الحاالت. لتللك  املجهلزة  املشلايف 
ملع  تواصللت  بللدي  عنلب  وكانلت 
طبيلب يف دمشلق، وأكلد وجلود أكرث 
يف  بل"كورونلا"  اشلتباه  حاللة  ملن 
تكتلم  إىل  الفًتلا  املجتهلد،  مشلفى 
كبري حتلى اآلن على الحاالت املشلتبه 

. بتهلا صا بإ

في دول الجوار
حلاالت  بسلوريا  محيطلة  دول  تضلم 
يزيلد  اللذي  األملر  "كورونلا"، 
إذ  امللرض،  تفلي  ملن  املخلاوف 
بفلريوس  إصابلة  أول  لبنلان  سلجلت 
ملن   21 يف  املسلتجد"،  "كورونلا 
لبنانيلة  ملواطنلة  امللايض،  شلباط 
وسلط  قلم  مدينلة  ملن  قادملة 
إيلران، وأعلنلت السللطات اللبنانيلة 
ثلاين  تسلجيل  بأسلبوع،  بعدهلا 
لسليدة  بامللرض  مؤكلدة  إصابلة 
لبنانيلة عائلدة إىل لبنلان على منت 
الطائلرة ذاتهلا التلي نقللت اإلصابة 
علن  صلدر  لبيلان  وفًقلا  األوىل، 

اللبنانيلة.  الصحلة  وزارة 
السليدتان للحجلر الصحي  وتخضلع 
الحريلري"  "رفيلق  مبستشلفى 
حلني  يف  بلريوت،  العاصملة  يف 
على  اللبنانيلة  الحكوملة  أعلنلت 
منلال  اإلعلالم،  وزيلرة  لسلان 
شلباط  ملن   25 يف  الصملد،  عبلد 
الطلريان  رحلالت  وقلف  امللايض، 
الجلوي بلني لبنلان وكل اللدول التي 
واقتصلار  الفلريوس،  فيهلا  تفلى 
السلفريات  على  الجويلة  الرحلالت 

. يلة لرضور ا
وبعلد ترصيلح الوزيلرة عبلد الصمد 
شلباط  ملن   27 يف  أي  بيوملني، 
الحاللة  لبنلان  سلجل  امللايض، 
وزارة  بإثبلات  املصابلة  الثالثلة 

اللبنانيلة. الصحلة 
الحلاالت  علدد  ارتفلع  العلراق  ويف 
املصابلة إىل سلت يف عملوم البالد، 
جميعهلا وصللت علن طريلق إيران، 
وزارة  علن  صلادر  بيلان  مبوجلب 
موقعهلا  علرب  بغلداد  يف  الصحلة 
بإصابلة  البيلان  أفلاد  إذ  الرسلمي، 
طاللب إيلراين يف محافظلة النجلف 

إىل  باإلضافلة  العاصملة،  جنلويب 
إصابلة شلاب عراقلي وأربعلة أفلراد 
قادملة  كانلت  واحلدة  عائللة  ملن 
محافظلة  إىل  طهلران  ملن  مؤخلًرا 

العلراق.  شلايل  كركلوك 
كلا ارتفع علدد املصابلني بالفريوس 
يف محافظلة كركلوك شلايل العراق 
27 من شلباط  إىل سلبع حلاالت، يف 
"األناضول".  وكاللة  بحسلب  املايض، 
علّقلت  اإلصابلات،  تللك  إثلر  على 
يف  الدراسلة  العراقيلة  السللطات 
ومنعلت  وامللدارس  الجامعلات 
إىل  باإلضافلة  العاملة،  التجمعلات 
إىل  السلفر  بعلدم  املواطنلني  إللزام 
سلبعة بللدان، هلي كوريلا الجنوبية، 
وسلنغافورة،  وتايلنلد،  والصلني، 

والبحريلن. والكويلت،  وإيلران، 
ملن  العراقيلة  السللطات  واسلتثنت 
هلذا املنلع كاًل ملن الوفلود األجنبيلة 

الدبلوماسلية.  والهيئلات 

العراقيلة  الحكوملة  اتخلذت  كلا 
اللرشكات  يف  وقائيلة  إجلراءات 
بتأجيلل  متثللت  الصينيلة،  النفطيلة 
مجليء العامللني الصينيلني املتمتعني 
ملا  بحسلب  العلراق،  إىل  بإجازاتهلم 
نقلتله وكاللة األنبلاء العراقية )واع(.

إجلراءات  نفلذت  التلي  إيلران 
للدراسلة  تعليلق  ملن  احرتازيلة، 
حظلر  إىل  وامللدارس  الجامعلات  يف 
وتنظيلم  إليهلا،  الصينيلني  دخلول 
النقلل  وسلائل  للرش  طبيلة  فلرق 
الوجله،  أقنعلة  وتوفلري  باملطهلرات 
مل متنلع هلذه اإلجلراءات كلهلا ملن 
مسلؤولني  إىل  الفلريوس  وصلول 
الدوللة مثلل نائلب وزيلر الصحة  يف 
اإليلراين، إيلرادج هريرتلي، ورئيس 
والسياسلة  القوملي  األملن  لجنلة 
اإليلراين،  الربمللان  يف  الخارجيلة 
الرئيلس  ونائبلة  النلور،  ذو  مجتبلي 

ابتلكار.  معصوملة  اإليلراين، 

والخلوف  السلخرية  ملن  مبزيلج 
علن  األخبلار  السلوريني  يسلتقبل 
ملرض "كورونلا"، اللذي بلات يلف 
العلامل، ويتفلى يف دول مجلاورة، 
مفتوحلة  األبلواب  تلزال  ال  وأخلرى 

لهلا يف سلوريا.
تعيلد املخلاوف ملن امللرض ذكلرى 
أخلرى  قاتللة  فريوسلات  تفلي 
العقديلن  خلالل  العلامل،  حلول 
املاضيلني، مثل "إنفلونلزا الخنازير" 
و"سلارس"،  الطيلور"  و"إنفلونلزا 

يف  اآلن  مختللف  الوضلع  لكلن 
سلوريا، فالقدرات الطبيلة تراجعت، 
تفاقملت،  اإلنسلانية  واألزملات 
السليطرة على حكومات  وتوزعلت 
غلري متكافئلة بالطاقلات الخدميلة 

سلتوفرها. التلي 
على املسلتوى النفلي، ملا زاللت 
التطمينات تُسلكب عى السلوريني، 
محاوللة تأخلري الشلعور باحتالية 
انتشلار الفريوس يف سلوريا، وعى 
مسلتوى اإلجلراءات العمليلة، يلدق 

أطبلاء وعامللون يف قطلاع الصحة 
الخطلر، ويلمحون  ناقوس  بسلوريا 
الخلوف  رفلع مسلتوى  إىل رضورة 

واالحتياطلات.
تناقلش عنلب بللدي يف هلذا املللف 
يف  "كورونلا"  انتشلار  احتاليلة 
أوىل  علن  اإلعلالن  ملع  سلوريا، 
كلا  بامللرض،  االشلتباه  حلاالت 
اإلجلراءات  على  الضلوء  تسللط 
املتخذة لصلده يف مناطق السليطرة 

الثلالث.

"كورونا" يدق باب سوريا.. 
ما احتمالية انتشاره

إجراءات احترازية على المعابر الحدودية في سوريا لمواجهة فيروس "كورونا المستجد" 23 شباط لعام 2020 - )سانا(

مواطنات إيرانيات يلتزمن بالوقاية من انتشار فيروس "كورونا" في إيران 22 شباط 2020  )وكالة األناضول(

فريوسلات "كورونلا" هلي فصيللة 
قلد  التلي  الفريوسلات  ملن  كبلرية 
تسلبب امللرض للحيلوان واإلنسلان.  
ويسلبب عدد ملن سلاللة الفريوس 
للدى البلرش حلاالت علدوى الجهاز 
التنفلي التلي تلرتاوح حدتهلا من 
نلزالت اللربد الشلائعة إىل األمراض 
"متالزملة  مثلل  خطلورة  األشلد 
التنفسلية"  األوسلط  اللرشق 
الحلادة  التنفسلية  و"املتالزملة 

)السلارس(. الوخيملة" 
"كورونلا"  فلريوس  ويسلبب 
فلريوس  ملرض  مؤخلًرا  املُكتشلف 

)كوفيلد19-(. "كورونلا" 
معلد  ملرض  هلو  و"كوفيلد19-" 
يسلببه فريوس "كورونا" املُكتشلف 
عللم  أي  هنلاك  يكلن  ومل  مؤخلًرا، 
بوجلود هلذا الفريوس املسلتجد قبل 
تفشليه يف مدينة ووهلان الصينية، 

يف أيللول علام 2019.

وكيف ينترش؟
ميكلن أن يصاب األشلخاص بعدوى 

طريلق  علن  "كوفيلد19-"  ملرض 
املصابلني  اآلخريلن  األشلخاص 
أن  للملرض  وميكلن  بالفلريوس، 
ينتقلل ملن شلخص إىل آخلر علن 
التلي  الصغلرية  القطلريات  طريلق 
تتناثلر ملن األنلف أو الفلم عندملا 
يسلعل الشلخص املصلاب باملرض أو 

 . يعطلس
على  القطلريات  هلذه  وتتسلاقط 
املحيطلة  واألسلطح  األشلياء 
أن  حينهلا  وميكلن  بالشلخص. 
اآلخلرون  األشلخاص  يصلاب 
لهلذه  مالمسلتهم  عنلد  بامللرض 
مللس  ثلم  األسلطح  أو  األشلياء 

فمهلم.  أو  أنفهلم  أو  عينيهلم 
كلا ميكلن أن يصلاب األشلخاص 
الُقطلريات  تنفسلوا  إذا  بامللرض 
التلي تخرج ملن الشلخص املصاب 

بامللرض ملع سلعاله أو زفلريه. 
مبلكان  األهميلة  فملن  وللذا 
املريلض  الشلخص  علن  االبتعلاد 
واحلد  ملرت  على  تزيلد  مبسلافة 

أقلدام(. )ثالثلة 

ما هو "كورونا"؟
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تطلري من سلوريا وإليها ثلالث رشكات طلريان جوية سلورية، 
وتصلل الرحلالت إىل ثالثة مطلارات مدنيلة حالًيا، وهلي مطار 
دمشلق الدويل يف العاصمة السلورية، ومطار “باسلل األسلد” 

يف محافظلة الالذقيلة، ومطار القامشلي الدويل.
ومؤخلرًا عاد مطار حلب اللدويل إىل الخدمة بعد سليطرة قوات 
النظلام السلوري عى كامل مدينة حلب شلايل سلوريا، بينا 

مل يُعللن عن تسليري رحلالت من إيلران إىل حلب بعد.
وتصلل رحلالت طلريان مدنية قادملة من طهلران إىل سلوريا، 
 ”Airportia“ مبعلدل ثلالث رحلالت أسلبوعًيا، بحسلب موقلع

املختلص برصلد رحلالت الطلريان املدنيلة والخطلوط الجوية.
كا يدخل إىل سلوريا من معلرب البوكال الحلدودي مع العراق، 
يف محافظلة ديلر اللزور، "زوار" إيرانيلون وعراقيون، بشلكل 

دوري، متوجهني إىل املزارات الشليعية يف سلوريا.
بينلا يدخلل ملن معرب غلري نظاملي مجلاور ملعلرب البوكال، 
إيرانيلون وعراقيلون، يف فلرتات متقطعلة، لدعلم  مقاتللون 
امليليشليات املسلاندة للنظلام السلوري، وهلو ما سللطت عنب 
بللدي الضوء عليله يف تحقيق سلابق بعنوان “البوكلال.. قدم 

إيرانيلة على طريق املتوسلط”.
ويعتلرب ضبلط حركة الدخلول والخروج ملن خالل هلذه املعابر، 
أولويلة للدى مديلر املجللس املحلي يف مدينلة البلاب بالريلف 
الرشقلي مبدينلة حللب، الدكتور كاظلم الحملود، يف حديث إىل 
عنلب بللدي، علن طريلق تنظيمهلا مبعرفلة األشلخاص الذين 
يسلتخدمونها خصوًصلا اآلتلني ملن مناطلق سليطرة قلوات 

النظام. 
وضملن مرشوعهلا للهيمنة عى القطلاع التعليمي يف سلوريا 
وخاصلة يف محافظلة ديلر اللزور، تسلتقبل إيران بلني الحني 
واآلخلر بعثات ملن الدكاترة واملدرسلني يف جامعة الفلرات، من 
أجلل “تبلادل الخلربات واملعرفلة”، بحسلب ما تنلرشه صفحات 

إعالميلة محلية.
ومع سليطرة قلوات النظام السلوري عى البوكلال، بدعم بري 
واسلع ملن قبل ميليشليات إيرانية نهايلة علام 2017، زادت تلك 

األخلرية من انتشلارها يف البوكال.
ومتركلزت امليليشليات اإليرانيلة يف املدينة، التي تصلل األرايض 
السلورية بالعراقية علرب معرب “البوكلال- القائلم” الحدودي.

وتنشلط حالًيا امليليشليات يف إقامة مراكز ملا يسلمى “كشلافة 
املهدي” مسلتهدفة األطفلال حيث تقوم بتدريبهلم يف الوحدات 
خلالل  ملن  الدينيلة  الرتبيلة  غلرس  علن  فضلاًل  العسلكرية، 

إخضاعهم للدروس يف الحسلينيات.
كلا تنشلط حركلة الخلروج والدخلول ملن وإىل سلوريا، عند 
معربيلن حدوديني ملع لبنان، الذي سلجل ثالث حلاالت مصابة 
إىل اآلن بفلريوس "كورونلا"، حيلث يشلهد معلربا "جديلدة 
يابلوس" الحلدودي و"الدبوسلية" حركلة حيويلة دامئلة ملن 

األشلخاص الداخللني والخارجلني إىل البلالد.
ويربلط معلرب "سليالكا" سلوريا ملع علدة ملدن يف إقليلم 
كردسلتان العلراق، ويعتلرب من أهلم املعابر الحدودية الشلالية 
نشلاطًا، وملن املحتملل وصلول حلاالت إصابة بالفلريوس إىل 
سلوريا ملن خاللله، خصوًصلا أن محافظلات شلايل العلراق 
تشلهد ارتفاًعلا مبعلدالت اإلصابلة بالفلريوس مثلل محافظلة 

كركوك. 
األردن الذي مل يسلجل إىل اآلن حاالت مؤكدة مصابة بالفريوس، 
تقلع احتالية وصول "كورونا املسلتجد" إىل سلوريا من خالله 
يف حلال انتلرش الفلريوس فيله، ملن خلالل معلرب "نصيلب" 

الحدودي جنويب سلوريا. 
وملن الشلال، يربط سلوريا مع تركيلا معربان يشلهدان كثافة 
نشلطة من الحركة من قبل األشلخاص الداخلني والخارجني من 

سلوريا وإليهلا، وها معربا "بلاب الهوى" و"باب السلالمة". 

شلباط  ملن   29 تاريلخ  حتلى 
امللايض، نفلت وزارة الصحلة يف 
حكومة النظام السلوري تسلجيل 
"كورونلا  بفلريوس  إصابلة  أي 
قبلل  أراضيهلا،  داخلل  املسلتجد" 
أن تعللن "شلفاء حلاالت مشلتبه 
ملن  كل  نفلت  كلا  بإصابتهلا"، 
و"اإلدارة  املؤقتلة"  "الحكوملة 
لكلن  إصابلات،  وجلود  الذاتيلة" 
مخلاوف سلوريني حلول تفلي 
يف  السلوري  الداخلل  إىل  امللرض 

ازديلاد.

المخبر في القاهرة
الصحلة  وزارة  ذكلرت  وبينلا 
النظام السلوري،  التابعة لحكومة 
يف بيلان لهلا يف 22 ملن شلباط 
الخاصلة  "الفلرق  أن  امللايض، 
ترصلد  يف  تعملل  لهلا  التابعلة 
تجهيزهلا  إىل  مشلرية  امللرض"، 
بلكل وسلائل  مرجعًيلا"  "مخلربًا 
أي  ملع  للتعاملل  التشلخيص 
حاللة مشلتبه بهلا، نفلى الطبيب 
املختلص يف أملراض الروماتيلزم 
واملناعلة يف مدينلة حلب حسلام 
املشلايف  جاهزيلة  األحملد، 
التحاليلل  إلجلراء  السلورية 
املطلوبلة ملن أجلل الكشلف علن 
"كورونلا  بفلريوس  اإلصابلة 
املسلتجد"، أو حتلى التمييلز بينه 
وبلني فلريوس "كورونا" املسلبب 
األوسلط  اللرشق  لل"متالزملة 
يف  سلابًقا  املنتلرش  التنفسلية"، 

.2012 علام  السلعودية 
وأضلاف األحملد يف حديثله لعنب 
االشلتباه  حلال  يف  أنله  بللدي، 
بإصابلة بلأي منطقة يف سلوريا، 
يُكشلف عنهلا بأخلذ مسلحة ملن 
البلعلوم  ملن  ومسلحة  األنلف 
وعينلة ملن اللدم، وترسلل هلذه 
وملن  العاصملة،  إىل  العينلات 
دمشلق ترسلل إىل مختلرب خاص 
يتبلع إىل منظمة الصحلة العاملية 

القاهلرة. يف 
العينلات  إرسلال  عمليلة  وتأخلذ 
والحصلول على نتائلج من عرشة 
إىل 12 يوًملا على األقلل، وعللل 
األحملد طلول هلذه الفلرتة، بعدم 
جويلة  طلريان  رحلالت  وجلود 
بشلكل  ملرص  إىل  سلوريا  ملن 
العديلد  أن  إىل  مشلريًا  يوملي، 
ملن التحاليلل، كتحاليلل أملراض 
"إنفلونلزا الخنازيلر" أو "إنفلونزا 
الطيلور"، كانلت تُرسلل إىل مرص 

أيًضلا.   2011 قبلل علام 
بينا قلال معاون مديلر األمراض 
وزارة  يف  واملزمنلة  السلارية 
الصحلة، الدكتلور هلاين اللحلام، 
إن  امللايض،  شلباط  ملن   29 يف 
باتت  الفلريوس  اختبار  "كيتلات" 
ويجلرى  سلوريا،  يف  متوفلرة 
التحليلل فيهلا، وخالل 24 سلاعة 
النتائلج، وذللك بلداًل ملن  تظهلر 

الخلارج. إىل  العينلات  إرسلال 

ال استعدادات كاملة
تواصللت عنلب بللدي ملع طبيبة 
مدينلة  مشلايف  أحلد  يف  تعملل 
حللب الخاضعلة لسليطرة النظام 
نلرش  على  )نتحفلظ  السلوري، 
اسلمها ألسلباب أمنية(، وتحدثت 
يف  االسلتعدادات  غيلاب  علن 
ملواجهلة  الحكوميلة  املشلايف 
وغيلاب  بالفلريوس،  اإلصابلة 
فلريوس  ملن  الوقايلة  ثقافلة 
"كورونلا املسلتجد" بلني الكوادر 
املراكلز  يف  العامللة  الطبيلة 
الصحيلة الواقعلة ضملن املدينلة، 
براملج  غيلاب  إىل  باإلضافلة 
التوعيلة ملن وزارة الصحلة حول 

 ."-19 "كوفيلد
أملا يف محافظلة إدللب الخاضعة 
لسليطرة فصائلل املعارضلة، ويف 
ظلل انعلدام "شلبه تلام" للمراكز 
التجهيلزات  ونقلص  الطبيلة 
االسلتهداف  نتيجلة  الطبيلة، 
املبلارش ملن قبلل قلوات النظلام 
روسليا،  حليفتله  مبسلاعدة 
هنلاك  الطبيلة  الكلوادر  فتسلتعد 
حلال  يف  الفلريوس  ملواجهلة 
وصولله إليهلا ملن خلالل توفلري 
للتشلخيص  أوليلة  فحوصلات 
بعدهلا  لتحلول  تقريبلي،  بشلكل 
تركيلا  إىل  املخربيلة  العينلات 
للتأكيلد النهايئ، بحسلب ملا قاله 
مسلؤول الرعاية الصحيلة األولية 
أنلس  إدللب،  صحلة  مديريلة  يف 

بللدي. لعنلب  الدغيلم، 
باإلضافلة إىل توزيلع منشلورات 
ومعلوملات واضحلة حلول املرض 
على املشلايف ملن قبلل املديرية.

ويلرى الدغيم أن سلكان املحافظة 
"بأملان نوًعا ما" بسلبب صعوبة 
الوصلول ملن اللدول املصابلة إىل 
املحافظلة حتلى اآلن، وأضلاف أن 
غلرف  جهلزت  الصحلة  مديريلة 
علزل صحلي يف بعض املشلايف، 
ملع بعض مضلادات الفريوسلات 
والعالجلات األولية "غلري املتوفرة 

بشلكل كاٍف". 
أجرتله  رأي  اسلتطالع  وبحسلب 
يف  صفحتهلا  علرب  بللدي  عنلب 
أغللب  أجملع  بلوك"،  "فيلس 
املؤسسلات  أن  على  املصوتلني 
ليسلت  سلوريا  يف  الحكوميلة 
جاهزة ملواجهة فلريوس "كورونا 

. " ملسلتجد ا
 2600 التصويلت  يف  وشلارك 
اعتلربوا  منهلم   94% مسلتخدم، 
أن البلالد تعلاين من نظلام صحي 
لالحتياجلات  يفتقلر  متدهلور 
اإلنسلانية، يف حني رأى %6 منهم 
الحكوميلة  الصحيلة  املرافلق  أن 

الفلريوس.  ملواجهلة  مسلتعدة 

بنية صحية هشة وكوادر طبية 
"تغيب" عنها ثقافة الوقاية 

كيف يتم الكشف عن "كورونا" 
في مناطق السيطرة السورية؟

رحالت طيران أسبوعية ومعابر برية بال تنظيم
ما طرق وصول "كورونا" إلى الداخل السوري؟

العيادة الطبية المتنقلة التي فرزتها مديرية الصحة السورية على معبر نصيب الحدودي 
مع األردن 28 كانون الثاني لعام 2020 - )مديرية الصحة في درعا عبر "فيس بوك"(
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سلارعت مصلادر طبيلة سلورية ملن 
أطلراف النلزاع إىل نفي حلدوث إصابات 
بفلريوس "كورونا املسلتجد"، رصدتها 
دوائرهلا الطبيلة يف املناطلق الخاضعة 

منها. لسليطرة كل 
فمديريلة الصحة يف محافظلة الالذقية 
نفلت، يف 28 من كانلون الثاين املايض، 
تسلجيل أي إصابلة بفلريوس “كورونا 
املسلتجد” يف مشلايف املحافظة، بينا 
يعملل املستشلفى الوطنلي على علزل 
حتلى  باإلنفلونلزا،  املصابلني  حلاالت 
التأكلد ملن علدم إصابتهلم بالفريوس.

دمشلق  مشلفى  علام  مديلر  وتكتلم 
خلرض،  سلامر  الدكتلور  )املجتهلد(، 
بالفلريوس يف  إصابلات  على وجلود 
املستشلفى، وذلك بعلد أنباء تلم تداولها 
على صفحلات التواصلل االجتاعلي، 
ليلأيت  هنلاك،  إصابلة  تسلجيل  حلول 
تأكيلد االشلتباه فيلا بعلد علن طريق 

الصحلة. وزارة 

مشفى خاص بـ"كورونا"
قبلل  ملن  املتخلذة  اإلجلراءات  وعلن 
وزارة الصحلة التابعلة للنظام السلوري 
صحلة  مديلرة  أكلدت  ومديرياتهلا، 
دمشلق، هلزار رائلف، أنله منلذ اليلوم 
إصابلة  حلاالت  علن  لإلعلالن  األول 
"كورونلا" يف الصني، شلكلت اللوزارة 
ملن  كشلف(  )فريلق  طلوارئ  لجنلة 
قبلل مديريلات الصحلة وفًقلا لتوزعها 
املعابلر  ملن  وقربهلا  الجغلرايف 

الحدوديلة. 
وتتمثل مهمة اللجنلة بفحص القادمني 
الحدوديلة  املعابلر  ملن  سلوريا  إىل 
واملطلارات، مثل معرب "جديلدة يابوس" 
)املصنلع( ملع لبنلان، و"مطار دمشلق 
اللدويل"، وُجهلزت بجميع املسلتلزمات 
للوقايلة الفرديلة ومقاييس حلرارة عن 
بعلد، إضافلة إىل تدريلب جميلع الفرق 
عملل  وورشلات  محلارضات  وتنظيلم 

تعريفيلة بكيفيلة التعامل ملع الحاالت 
القادمة. 

على  املوجلودة  الصحيلة  واإلجلراءات 
املعابلر تُطبلق على كل القادملني إىل 
سلوريا من مختللف البلدان، وال سليا 
آسليا،  رشق  دول  وملن  الصلني  ملن 
وفلق رائلف، إذ يتلم بعلد فحصهلم يف 
املطلار أو املعرب الربي تعبئة اسلتارات 
بأسلائهم وأرقامهلم وملكان إقامتهم 
ومتابعلة وضعهلم الصحلي والتواصلل 
معهم مللدة 14 يوًما، وهلي مدة حضانة 
طبلي  فريلق  علرب  وذللك  الفلريوس 

مختلص.
ومل يتم توضيح آلية فحص األشلخاص 
كيفيلة  أو  واملعابلر  املطلارات  يف 
التدقيلق، وملا إذا كان جميلع القادمني 

سليخضعون لفحلص طبلي محلدد.
بينلا تناقلش اللوزارة فكلرة لتحويلل 
مركلز "علزل الدويلر" يف دمشلق إىل 
مشلفى خاص بحلاالت "كورونا"، وتم، 
وفلق معلاون مديلر األمراض السلارية 
الدكتلور  الصحلة،  وزارة  يف  واملزمنلة 
هلاين اللحلام، تجهيلزه حالًيلا ببعلض 

املسلتلزمات الخاصلة.

استشارة تركية
ملن جانبهلا، نفلت مصلادر طبيلة يف 
أي إصابلة  السلوري تسلجيل  الشلال 
بفلريوس "كورونا املسلتجد"، بالتزامن 
السلورية  "الحكوملة  إيقلاف  ملع 
املؤقتة" اسلترياد البضائلع الصينية إىل 
املناطلق الخاضعلة لسليطرة املعارضة، 
حرًصلا منهلا على سلالمة األهايل يف 

املناطلق السلورية "املحلررة".
وقلال مديلر الصحة يف املجللس املحي 
البلاب، كاظلم الحملود، لعنلب  ملدينلة 
بللدي إنله يتلم التنسليق ملع الجانلب 
الرتيك حلول موضلوع الفلريوس، ألن 

انتشلار امللرض يف أحلد البلديلن يهلدد 
بانتشلاره يف البللد اآلخلر. 

علن  مستشلار  وجلود  إىل  باإلضافلة 
كل  يف  يشلارك  اللرتيك،  الجانلب 
املديريلة،  تتخذهلا  التلي  اإلجلراءات 
مشلريًا إىل وجود كوادر مجهلزة، وعدد 
"كبلري" ملن املراكلز الطبيلة، وملكان 
حلال  يف  اإلصابلات  لعلزل  ُخصلص 
حدوثهلا، ومجموعلة تضم علدًدا كبريًا 
ملن األطبلاء طُللب منهلم اإلبلالغ علن 
أي حاللة يشلتبه بهلا، حتى يتم سلحب 
عينلات وإجلراء تحاليلل لتأكيلد أو نفي 

الحاللة.  
نلدوة  تنظيلم  على  املديريلة  وتعملل 
فلريوس  حلول  صحيلة  توعيلة 
"كورونلا"، تكلون الدعلوة فيهلا عامة، 
بغرض إيصال املعلوملات ألكرب رشيحة 
ملن املواطنلني، وذلك بعلد بدئهلا "منذ 
انتشلار الخلرب غري الصحيلح عن وجود 

إصابلات يف مدينلة البلاب". 
إىل  أيًضلا  املحلي  املجللس  ويسلعى 
حملالت توعيلة علرب وسلائل التواصل 
إرسلال  إىل  باإلضافلة  االجتاعلي، 
ملن  الوقايلة  طلرق  علن  منشلورات 
امللرض علرب عدد كبلري ملن مجموعات 
"واتسلاب" لتصلل إىل علدد كبلري ملن 

الحملود.  بحسلب  النلاس، 
ووفًقلا لتقرير ملنظمة الصحلة العاملية، 
فلإن فريلق إدارة املنظمة يدعلم الوضع 
طلرق،  بثلاين  سلوريا،  يف  الصحلي 
واألملراض  األوبئلة  كشلف  أهمهلا 
املتفشلية والتصدي لهلا، إذ إن انخفاض 
التطعيلم يف بعلض مناطلق  معلدالت 
نظلم  يف  االنهيلار  جانلب  إىل  النلزاع، 
امليلاه واللرصف الصحلي وبلؤر سلوء 
تفلي  تواتلر  إىل  يلؤدي  التغذيلة، 
األملراض املميتلة يف سلوريا مبعدالت 

. كرب أ

نقاط طبية
قلررت "اإلدارة الذاتيلة" لشلال رشقي 
سلوريا إغلالق معلرب "سليالكا" ملع 

إقليلم كردسلتان يف العلراق.
ونلرش املجلس التنفيلذي التابلع لإلدارة 
علرب حسلابه يف "فيس بلوك"، يف 27 
ملن شلباط امللايض، بيانًلا جلاء فيله 
"سليالكا"  معلرب  إغلالق  سليتم  أنله 
الحلدودي مع إقليلم كردسلتان العراق، 

يف 3 ملن آذار املقبلل.
إىل  اإلغلالق  سلبب  البيلان  وعلزا 
اإلجلراءات االحرتازيلة التلي تقلوم بها 
"اإلدارة الذاتية" )الكردية(، ملنع انتشلار 
يف  )كوفيلد19-(  "كورونلا"  فلريوس 

العلراق. ويف  اإلقليلم 
سليبقى  املعلرب  إغلالق  أن  إىل  ولفلت 
قامئًلا حتلى تتلم السليطرة والقضلاء 
عى الفريوس، وسلتتم إعلادة افتتاحه 
بقرار من "الرئاسلة املشلرتكة للمجلس 
التنفيلذي لشلايل ورشقلي سلوريا".

وخلالل األيلام املاضيلة قاملت "اإلدارة 
علن  للكشلف  بإجلراءات  الذاتيلة" 
املشلرتك  الرئيلس  وقلال  "كورونلا"، 
جلوان  اإلدارة،  يف  الصحلة"  لل"هيئلة 
مصطفلى، يف 26 ملن شلباط املايض، 
تلم  إنله  الرسلمية،  "هلاوار"  لوكاللة 
اتخلاذ علدة إجلراءات من أجلل الحفاظ 
يف  املواطنلني  وسلالمة  أملن  على 

الذاتيلة". "اإلدارة  مناطلق 
وأضلاف مصطفلى، "قمنا بفتلح نقاط 
طبيلة على املعابلر الحدوديلة ملناطلق 
فحلص  بأجهلزة  وتزويدهلا  اإلدارة، 
الوافديلن إىل مناطلق شلال  لجميلع 
فحلص  خلالل  ملن  سلوريا،  رشقلي 

درجلات الحلرارة علن بعلد".
االشلتباه  تلم  حلال  يف  أنله  وأوضلح 
باإلصابلة، يتم علزل املصابني يف أماكن 

تلم تجهيزهلا ملثل هلذه الحلاالت.

املسلتجد"  "كورونلا  فلريوس  وصلول  حلال  يف 
إىل سلوريا عاملة، واملناطلق الخاضعلة لسليطرة 
فصائلل املعارضلة خاصلة، سليكون الوضع أسلوأ 
ملا هلو عليله يف مدينلة ووهلان الصينيلة التي 
تعتلرب حاضنلة الوبلاء، بسلبب ضعلف املنظوملة 
الصحيلة والكثافلة الكبلرية للسلكان، بحسلب ما 
قالله منسلق شلبكة اإلنلذار املبكلر واالسلتجابة 
لألوبئة يف الشلال السلوري، محملد الصالح، إىل 

بلدي.  عنلب 
ويف حلال وصوله إىل مخيات النزوح يف شلايل 
سلوريا، سلواء الرشقلي )يف محافظتي الحسلكة 
الشلايل  حللب  ريلف  )يف  الغلريب  أو  والرقلة( 
وإدللب(، فملن املتوقلع أن يكلون هنلاك انتشلار 
للحلاالت الوبائيلة بشلكل أكرب وأرسع ملن غريها، 
باعتبارهلا أماكلن مزدحمة، وبشلكل خلاص إذا مل 
تتوفلر إجلراءات وقائيلة كافيلة، بحسلب الصالح. 
ووصللت أعداد العائلالت النازحة يف شلال غريب 
سلوريا منلذ ترشيلن الثلاين علام 2019 حتى 23 
عائللة  و78  ألًفلا   177 إىل  امللايض،  شلباط  ملن 
)مليلون و93 ألف شلخص(، منهلم 844 ألًفا و763 

نازًحلا ومهجلرًا قلرًا، بحسلب التقرير.
بينلا يحوي شلال رشقلي سلوريا مليونًلا و27 
يتوزعلون على مخيلات،  النازحلني،  ألًفلا ملن 
أبرزهلا مخيلم "الهلول" اللذي يضلم أكلرث من 69 
ألًفا ملن الالجئني، بينهم أشلخاص لديهلم أمراض 
مزمنلة، وجلزء منهلم نسلاء حواملل أو مرضعات. 
الصاللح تحلدث لعنب بللدي عن الوضع املأسلاوي 

بجميلع  املخيلات  هلذه  يف  ملن  يعيشله  اللذي 
املجلاالت )اللرصف الصحلي، النظافلة، االهتلام، 
االزدحلام السلكاين، الخدملات املشلرتكة(، وهلو 
ملا يجعلله ملن ناحيلة صحيلة، أكرث خطلورة من 

األماكلن األخلرى يف سلوريا.
وأوضلح الصاللح أن اإلصابلة بالفلريوس ال تعنلي 
دامئًلا أن النتيجلة كارثيلة، إمنا الكثري ملن املرىض 
ذوي البنية السلليمة والعمر املتوسلط يشفون دون 
اختالطلات، وهلي النسلبة العظملى يف مصلايب 
"كورونلا املسلتجد"، كلا هلو الحلال يف مرىض 

اإلنفلونزا. 
ويلرى الصاللح أن العاملل النفلي والخلوف من 
امللرض هلو "القاتلل األول"، وحتلى اآلن مل تتعلدَّ 
نسلبة الوفيلات الناجملة علن فلريوس "كورونلا 
املسلتجد"، ما نجم منهلا عن فريوسلات اإلنفلونزا 
)الخنازيلر، الطيلور(، معتربًا أن هذه الحالة ليسلت 

ملن أجلل االطمئنلان وإمنا هلو واقلع طبي. 
وعلى الرغم من مسلاعدة منظمة الصحلة العاملية 
ملواجهلة فلريوس "كورونلا املسلتجد"، ودعمهلا 
للبللدان الناميلة بإعطائها أجهزة وقائيلة طبية، مل 
تقدم إىل شلبكة اإلنذار املبكلر أو املناطق الخاضعة 
لسليطرة املعارضلة حتلى اآلن أي دعلم ملن هلذا 
النلوع، بحسلب الصالح، لكن التخطيلط يف الفرتة 
التدريلب على التشلخيص  املقبللة فعلال بشلأن 
املخلربي، ومناقشلة املستشلفيات التي سلتحتوي 

نقلاط علزل وعناية مشلددة )حجلر صحي(. 

إجراءات احترازية مختلفة.. 
تهافت لنفي أي حاالت إصابة

ووهان ثانية.. بل "أسوأ"

ما خطر انتشار "كورونا" داخل سوريا

وزير الصحة لدى حكومة النظام السوري يتفقد عمل فرق التقصي الوبائي الخاصة بفيروس 
"كورونا المستجد" في مطار دمشق- 25 شباط لعام 2020 - )وزارة الصحة السورية- فيس بوك(

أعراض الفيروس
• األكلرث شليوًعا: الحملى واإلرهاق والسلعال 

الجاف. 
• إضافلة إىل: احتقان األنف، أو الرشلح، أو أمل 

اإلسهال.  أو  الحلق، 
علادة ما تكلون هذه األعلراض خفيفلة وتبدأ 
بالعلدوى  النلاس  تدريجًيلا، ويصلاب بعلض 
أن  ودون  أعلراض  أي  عليهلم  تظهلر  أن  دون 
يشلعروا باملرض، ويتعاىف معظم األشلخاص 
الحاجلة إىل  امللرض دون  %80( ملن  )نحلو 

خاص.  علالج 
واحلد  شلخص  للدى  امللرض  حلدة  وتشلتد 
يصابلون  أشلخاص  سلتة  كل  ملن  تقريًبلا 
بعلدوى "كوفيد19-"، إذ يعانلون من صعوبة 
التنفلس، وتلزداد احتلاالت إصابلة املسلنني 
طبيلة  مبشلكالت  املصابلني  واألشلخاص 
أساسلية، مثلل ارتفلاع ضغط اللدم أو أمراض 
بأملراض وخيملة.  السلكري،  داء  أو  القللب 

الذيلن  األشلخاص  ملن   2% نحلو  وتلويف 
أُصيبلوا بامللرض فقلط، وينبغلي لألشلخاص 
الذيلن يعانون ملن الحمى والسلعال وصعوبة 

التنفلس التلاس الرعايلة الطبيلة.

تدابير الوقاية من الفيروس
-1 تنظيلف اليديلن بانتظلام بفركها مبطهر 

كحويل أو بغسللها بامللاء والصابون.
-2 تجنب ملس العينني واألنف والفم.

النظافلة  مارسلات  اتبلاع  ملن  التأكلد   3-
التنفسلية، ويعنلي ذللك تغطية الفلم واألنف 
بالكلوع املثنلي أو مبنديلل ورقي عند السلعال 
أو العطس، ثلم التخلص من املنديل املسلتعمل 

الفور. على 

الحجر الصحي
الحجلر الصحلي هلو إبعلاد وعلزل املصابلني 
األصحلاء  األشلخاص  علن  معلٍد  مبلرض 

امللرض.  انتشلار  علدم  يف  للمسلاعدة 
يف  املعزوللني  األشلخاص  رعايلة  وميكلن 
منشلآت  يف  أو  املستشلفى  يف  أو  منازلهلم 

املخصصلة.  الصحيلة  الرعايلة 
لعلزل  الصحلي  الحجلر  إىل  اللجلوء  ويتلم 
وتقييلد األشلخاص الذيلن يُحتملل تعرضهلم 
مللرض ُمعلٍد ولكن ال تظهلر عليهلم األعراض، 
ملعرفلة بعلد فلرتة ملا إذا ظهلر تأثلري املرض 

على الشلخص أم ال. 

https://www.enabbaladi.net/archives/363717
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ال تتوقلف إيلران علن سلعيها إىل تثبيت 
وجودهلا يف سلوريا ملن خلالل نلر 
امليليشليات التابعلة لهلا لتكلون رديًفلا 
يف  السلوري  للنظلام  أساسليًا  وداعلًا 
خلالل  ملن  أو  العسلكرية،  عملياتله 
حيويلة  اسلتثارية  مبشلاريع  الدخلول 

سلوريا. يف  األجلل  طويللة 
وشلهدت العالقلات بن النظام السلوري 
اتفاقيلات  توقيلع  اإليلراين  وحليفله 
تجارية واسلتثارية واسلعة خالل تسع 

. ت سنوا
نائلب رئيلس غرفلة التجلارة السلورية- 
اإليرانيلة املشلركة، فهلد درويلش، أعلن 
بدايلة شلباط امللايض، علن االنتهلاء من 
املنطقلة  يف  اإليلراين  املركلز  تجهيلز 
البضائلع  السلتقبال  بدمشلق،  الحلرة 
ودول  سلوريا  يف  وتوزيعهلا  اإليرانيلة 
الجلوار، مرجًحلا أن يبلدأ عملله خلالل 

ثالثلة أشلهر.
حرتلن  منطقتلن  إنشلاء  علن  وأعللن 
يف  وإيلران  سلوريا  بلن  مشلركتن 
ملا  وفلق  والالذقيلة،  بحملص  حسلياء 

املحليلة. "الوطلن"  صحيفلة  نقلتله 
وبعلد زيلارة وفلد إيلراين إىل سلوريا، 
أعلن رئيلس اللجنة االقتصادية املشلركة 
بلن إيران وسلوريا، كيوان كاشلفي، يف 
كانلون الثلاين 2019، علن إنشلاء مرکز 
تجلاري لإليرانيلن يف املنطقلة الحلرة 
بدمشلق يف املسلتقبل القريلب، وفلق ما 

نقلتله وكالة "إسلنا".
وقال كاشلفي إنله "بعد إرسلاء األمن يف 
سلوريا توفرت أرضیة خصبة للناشلطن 
يف القطلاع العلام اإليلراين، للمشلارکة 
يف إعلادة إعلار وسلد حاجات سلوريا، 

ويجلب علينا اغتنلام هلذه الفرصة".
وأضلاف أن "هنلاك رغبلة کبلرة للدی 
الحکوملة والقطلاع الخاص يف سلوريا 
لتعزيلز مسلتوی العالقلات االقتصاديلة 

إيلران". مع 
السلوري  السلوري  النظلام  ويخضلع 
االقتصاديلة  العقوبلات  ملن  لسلسللة 
األمريكيلة واألوروبية بسلبب االنتهاكات 
املرتكبلة بحلق السلورين خال سلنوات 
لسللة  إيلران  تخضلع  كلا  الحلرب. 
برنامجهلا  بسلبب  أمريكيلة  عقوبلات 
تابعلة  ميليشليات  ودعلم  النلووري 
ودعلم  اإليلراين  الثلوري"  لل"الحلرس 

السلوري. النظلام 
فكيف تسلتفيد إيلران من االسلتثار يف 
املناطلق الحلرة السلورية، وهلل تعلود 
هلذه االسلتثارات بالنفلع على النظلام 

السلوري؟

امتيازات وسوق لتصريف المنتجات
وزيلر املاليلة واالقتصلاد يف "الحكوملة 
السلورية املؤقتة"، عبلد الحكيم املري، 
قلال لعنب بلدي إن االسلتثارات اإليرانية 
يف املناطلق الحلرة تجعلهلا قريبلة ملن 
سلوق تريف منتجاتها يف سلوريا، ما 

يخفلض تكاليلف النقلل واإلنتاج.
وتسلتفيد تلك االسلتثارات من انخفاض 
أجلور اليلد العامللة السلورية، كلا أنها 
تتمتلع بامتيلازات االسلتثار يف املناطق 
الحلرة مثل إلغلاء الرسلوم الجمركية عى 

. تها منتجا
على  االسلتثارات  معظلم  وسلتركز 
اإلعلار،  بإعلادة  املتعلقلة  الصناعلات 

بلدأت  حلال  ويف  البنلاء،  ملواد  مثلل 
إعلادة اإلعلار يف سلوريا، تكلون املواد 
التلي أنتجتها املصانلع اإليرانيلة، متاحة 
وذات  التريلف،  سلوق  ملن  وقريبلة 

منخفضلة. تكلفلة 
السلوري  السلوق  سليغرق  وبالتلايل، 
امللري،  اإليرانيلة، بحسلب  بالبضائلع 
لتنافلس تلك البضائع مثيالتها السلورية، 
وخاصلة أن البضائع املنتجلة يف املناطق 
وفلق  املسلتوردة  أو  السلورية،  الحلرة 
اتفاقيلة التجلارة الحلرة مع إيلران، تتمع 
بإعفلاء جمريك يصل يف بعلض األحيان 

.100% إىل 
اإليرانيلة  املنتجلات  سلتنافس  كلا   
مثيالتهلا ملن املنتجلات املسلتوردة مثل 
دخلول  فلرص  وسلتكون  الصينيلة، 
اللركات األجنبية األخلرى أو املحلية يف 
املناطلق الحلرة محلدودة بشلكل كبلر.

إيران تسعى لتثبيت بقائها وتعويض 
خسائرها 

تسلعى  إيلران  أن  إىل  امللري  أشلار 
بطلرق مختلفة وملتويلة لتثبيت وجودها 
بشلار  بعلد سلقوط  يف سلوريا حتلى 
األسلد، ملن خلالل اللركات واملصانلع 
املناطلق  يف  الخاصلة  واالسلتثارات 
يف  املشلاريع  ملن  غرهلا  أو  الحلرة 
سلوريا، لتعوض الخسلائر التلي تدفعها 

السلورية. الحلرب  يف 
تفيلد  إعالميلة  تقاريلر  امللري  وأيلد 
بلأن علدًدا كبرًا ملن اللركات التجارية 
وثيلق  ارتبلاط  على  هلي  اإليرانيلة 
بل"الحرس الثوري" اإليراين، وتُسلتخدم 
سياسلية  أهلداف  لتحقيلق  كواجهلة 

وعسلكرية.
وأعلنت وزارة الخزانلة األمريكية يف بيان 
لهلا، يف آذار 2019، فرض عقوبات عى 
مجموعلة ملن األفلراد واللركات، تقول 
إنهم شلكلوا شلبكة دولية للمسلاعدة يف 
جملع مالين اللدوالرات لتمويلل عمليات 

اإليراين. الثلوري"  مرتبطة بل"الحرس 
ملن  كاًل  الشلبكة  هلذه  وتسلتخدم 
لتسلهيل  كواجهتلن  وتركيلا  اإلملارات 
هلذه العمليلات، وفيلا يلي نسلتعرض 
هلذه اللركات بالتفاصيلل، وفًقلا لبيان 
."CNN" اللوزارة الذي وصلل إىل موقع

وملن هلذه اللركات "بنلك األنصلار"، 
و"أنصلار  إبراهيملي"،  اللله  و"آيلة 
العاملة،  للتجلارة  و"سلكن  للرافلة"، 
و"رضلا سلكن"، و"سلليان سلاكان"، 

للتجلارة". دوفيلز  و"أطللس 
يف  إيلران  ومكاسلب  خسلائر  وحلول 
"الحلرة"  ملوقلع  تقريلر  ذكلر  سلوريا، 
األمريلي أن إيران أنفقت خالل سلنوات 
مليلار   48 حلوايل  سلوريا  يف  الحلرب 

أمريلي. دوالر 
التجلاري  امليلزان  تأثلر  املقابلل،  يف 
بالعالقلات  إيجلايب  بشلكل  اإليلراين 
التجارية مع سلوريا خالل فلرة الحرب، 
وارتفعلت قيملة التجلارة اإليرانيلة ملن 
إىل   2011 مليلون دوالر يف علام   361
.2017 يف  دوالر  مليلون   869 حلوايل 

عقود إذعان.. النظام السوري هو 
الحلقة األضعف

وزيلر املاليلة واالقتصلاد يف "الحكوملة 
السلورية املؤقتة"، عبلد الحكيم املري، 
التجاريلة  العقلود  يخلص  فيلا  قلال 
املوقعلة ملع إيلران، إن النظام السلوري 

هلو الحلقلة األضعلف، وال ميللك خيلار 
إيلران  مينلح  وهلو  والرفلض،  القبلول 
لبقلاء  مسلاندتها  ليضملن  امتيلازات 
سللطته، ومتتلاز العقود التلي وقعها مع 
اللركات اإليرانيلة كلا الروسلية بأنها 

عقلود إذعلان.
ويعلرف عقلد اإلذعلان بأنه "عقلد ينفرد 
بصياغلة رشوطه وبنوده أحلد املتعاقدين 
وال ميللك الطرف اآلخلر إال قبوله جملة أو 
رفضله جمللة دون مناقشلة أو مفاوضة، 
وهلو يف الغاللب ال يسلتطيع علدم قبول 
امللحلة  لحاجتله  نظلرًا  اللروط،  هلذه 
والخدملات  السللع  لهلذه  والرضوريلة 

التلي ال ميكنله االسلتغناء عنها".
إيلران  ملن  كاًل  أن  امللري  وأضلاف 
وروسليا سلتهيمنان على االسلتثارات 
يف سلوريا على املدى البعيلد، من خالل 
الدخول يف مشلاريع بنلى تحتية وعقود 
 50 إىل  بعضهلا  يصلل  األجلل  طويللة 
عاًملا، مثل عقلود الفوسلفات والكهرباء 

واملوانلئ والطلرق والجسلور.

استثمارات أخرى إليران في سوريا
أبرملت سلوريا وإيلران اتفاقيلة تجلارة 
حلرة يف شلباط 2012، تضمن تخفيض 
الرسلوم الجمركيلة إىل نسلبة %4، عى 
البلديلن، وإلغلاء  املتداوللة بلن  السللع 
جميلع القيلود الكمية، وإجلراءات الحظر 

على اللواردات ذات األثلر املاثل.
النظلام  رئيلس  وقّلع   ،2015 أيلار  يف 
السلوري، بشلار األسلد، قانونًلا يقلي 
بالتصديلق على اتفاقيلة خلط تسلهيل 
ائتلاين قيمتله مليلار دوالر ملن إيران.
وقّلع   ،2019 الثلاين  كانلون  ويف 
رئيلس مجللس اللوزراء، علاد خميس، 
الجمهوريلة  لرئيلس  األول  النائلب  ملع 
 11 جهانغلري،  إسلحاق  اإليرانيلة، 
شلملت  مختلفلة،  مبجلاالت  اتفاقيلة 
واإلسلكان  الحديديلة  السلكك  مجلاالت 
والجيوماتيلك  العاملة  واألشلغال 
األملوال  غسليل  ومكافحلة  واالسلتثار 
والتعلاون الثقلايف والتعليملي، إضافلة 
إىل مذكلرة تفاهلم للتعلاون السلينايئ 
بن املؤسسلة العامة للسلينا يف سوريا 
واملنظمة السلينائية السلمعية والبرية 
يف إيران، بحسلب وكالة األنباء السلورية 

)سلانا(. الرسلمية 
وأُسسلت “الغرفلة التحاريلة السلورية- 
ترعلى  التلي  املشلركة”،  اإليرانيلة 
االتفاقيلات التجارية بن إيلران وحكومة 

.2019 الثلاين  كانلون  يف  النظلام، 
وأبرملت الغرفلة عقلًدا مع رشكلة إيرانية 

السلوري إىل  الزيتلون  لتصديلر زيلت 
خمسلة  إىل  تصلل  قلد  بكميلة  إيلران، 

آالف طلن سلنويًا.
“الغرفلة  رئيلس  نائلب  وكشلف 
فهلد  املشلركة”،  اإليرانيلة  السلورية- 
علن  “الوطلن”،  لصحيفلة  درويلش، 
رشكات  ملع  عقلود  لتوقيلع  مباحثلات 
الغلار  صابلون  لتصديلر  إيرانيلة 
توقيلع  دراسلة  إىل  إضافلة  السلوري، 
مؤسسلة  ملن  خيلوط  لتصديلر  عقلود 
إىل  الصناعلة  للوزارة  التابعلة  النسليج 
إيلران، بكميلات سلنوية قلد تصلل إىل 

طلن. آالف  علرة 
وزير الطاقلة اإليراين، رضلا أردكانيان، 
أعللن يف تريلن األول 2019، أن إيران 
الكهربلاء  لتوليلد  تبنلي حاليًلا محطلة 
 540 بطاقلة  الالذقيلة  محافظلة  يف 

ميغاواطًلا، بحسلب وكاللة "فلارس".
محافظ امللرف املركزي اإليلراين، عبد 
النلارص همتلي، أعللن يف الشلهر ذاته، 
علن توقيع اتفاقيلة بن إيران و سلوريا 
على إنشلاء بنلك مشلرك بلن البلدين 
يكلون مقلره بالعاصملة دمشلق، وفلق 

ملا نقلتله وكاللة “مهلر” اإليرانية.

ما هي المناطق الحرة وامتيازاتها

تأسليس  وتتيلح  املتميلزة،  االسلتثارية  األمنلاط  أحلد  هلي  الحلرة  املنطقلة 
وإقاملة وتشلغيل مشلاريع فيهلا، تحلت أحلكام قانلون االسلتثار يف البللد، 
وهلي جلزء ملن أرايض الدوللة، يدخلل ضملن حدودهلا السياسلية ويخضلع 
لسللطتها اإلداريلة، وتختللف أوجه التعاملل الخاصلة بحركلة البضائع دخواًل 
أوجله  إليهلا وخروًجلا منهلا جمركيًلا واسلتراديًا ونقديًلا إىل غرهلا ملن 

التعاملل علن اإلجلراءات املطبقلة داخلل البلالد على مثلل هلذه املعاملالت.
وتتضملن املنطقلة الحلرة مجموعة اإلعفلاءات واالمتيازات والضانلات، أهمها 
إعفلاء األصلول الرأسلالية للملروع ومسلتلزمات اإلنتلاج وإعفلاء واردات 

وصلادرات املروع ملن الرضائلب والرسلوم الجمركية.
إعفلاء كاملل املكونلات املحلية ملن الرسلوم الجمركيلة يف حالة البيع للسلوق 
املحلي، وإعفلاء السللع اللواردة ضمن تجلارة الرانزيلت محلددة الوجهة من 

رسلم املنطقلة الحرة فلور ورودها.
وضلان علدم تأميلم أو مصادرة امللروع، و علدم رفلع الدعلاوى العمومية 

على امللروع إال بعد موافقلة الهيئلة العاملة لالسلتثار واملناطلق الحرة.
ومينلح املسلتثمرون األجانلب تسلهيالت لإلقامللة داخلل البلالد، علن طريق 

منحهلم تصاريلح إقاملة بنلاء على طلبهم.

المناطق الحرة في سوريا
تلرف "املؤسسلة العاملة للمناطلق الحلرة" على تسلعة مناطلق حلرة يف 
سلوريا هلي: املنطقة الحلرة يف علدرا، املنطقة الحلرة يف طرطلوس، املنطقة 
الحلرة يف حسلياء،  املنطقلة  الحلرة يف حللب،  املنطقلة  الحلرة يف دمشلق، 
الحلرة  املنطقلة  املطلار،  يف  الحلرة  املنطقلة  اليعربيلة،  يف  الحلرة  املنطقلة 
وفلق  وذللك  الالذقيلة،  الداخليلة يف  الحلرة  املنطقلة  الالذقيلة،  املرفئيلة يف 

لالسلتثار". السلورية  "الهيئلة  تصنيلف 
وتتلوىل "املؤسسلة العاملة للمناطق الحلرة" إدارة واسلتثار املناطلق الحرة 
واملخلازن  املسلتودعات  وإحلداث  مشلكالتها،  ومعالجلة  فعالياتهلا  وتنسليق 

الالزملة وتطويرهلا، واقلراح مشلاريع إنشلاء املناطلق الحلرة أو إلغائهلا.

المناطق الحرة.. استثمارات جديدة 
تثبت الوجود اإليراني في سوريا وتجني المكاسب

مع تزايد الوجود اإليراني في سوريا، ُمنحت شركات إيرانية حق االستثمار في مناطق حرة سورية، في وقت عّبرت طهران عن رغبتها في مثل هذه االستثمارات، 

خاصة عند الدخول بمرحلة إعادة اإلعمار.

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

المنطقة الحرة في عدرا
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"كانت قلدم املراسلل عى رأسله وينعته 
باإلرهلايب، أمعنلُت النظر أكلر إنه أخي، 
نعلم إنه أخلي".. بهلذه الكللات يصف 
الشلاب نائل )اسلم مسلتعار( من مدينة 
حلب، مشلهد التمثيلل بجثة أخيله، الذي 
مل يفلارق مخيلتله طوال سلبع سلنوات، 
وللن يفارقها طاملا أن القاتل مل يُحاسلب، 

والعداللة مل تأخلذ مجراها.
يصلف نائلل )اللذي تحفلظ على نلر 
اسلمه الحقيقي(، يف حديثله لعنب بلدي 
تفاصيلل ملا حلدث، "عرفلُت أن أخي قد 
قُتلل على يلد قلوات النظلام مصادفلة، 
يعرضله  تقريلرًا  أتابلع  كنلت  عندملا 
التلفزيلون السلوري، ويتفاخر من خالله 
على  بالقضلاء  حللوة  املراسلل شلادي 
وصفهلم  )اإلرهابيلن(،  ملن  مجموعلة 
هكلذا ألنهلم كانلوا يُشلاركون مبظاهرة 
سللمية تهتف بالحرية يف بدايلة الحراك 

الثلوري".

أطلراف  ارتكبتهلا  بالجمللة  انتهلاكات 
تسلع  ملدى  على  السلوري  اللراع 
خاللهلا  تفننلت  الحلرب،  ملن  سلنوات 

والتهجلر  واالعتقلال  القتلل  بأسلاليب 
الجرائلم  ملن  وغرهلا  واالغتصلاب، 
ال  الحلرب"  "جرائلم  لكلن  املمنهجلة، 

الزملن. عليهلا  ملى  مهلا  تسلقط 
والشلهود  الدامغلة  األدللة  توفلر  ميهلد 
لتطبيلق  الطريلق  الحقائلق  وتوثيلق 
العداللة االنتقاليلة، التي تُتيلح املالحقات 
اللرضر  وجلر  واملُسلاءلة  القضائيلة 

الفاسلدة. املؤسسلات  وإصلالح 
وقد بلدأت مالحقلات املحاكلم األوروبية 
الواليلة  "مبلدأ  لديهلا  التلي  اللدول  يف 
القضائيلة العامليلة" لعلدد ملن مجرمي 
هلذه  تخولهلا  إذ  سلوريا،  يف  الحلرب 
الواليلة التحقيلق يف "جرائلم الحلرب" 
و"الجرائلم ضلد اإلنسلانية" و"جرميلة 
اإلبلادة الجاعيلة"، حتلى للو ارتُكبلت 

خلارج أراضيهلا.
أملانيلا، بعلد أن  اليلوم الجلئ يف  نائلل 
اختلار العيلش يف بلد يوفر لله مقومات 
ال  لكنله  واالسلتقرار،  باألملن  الشلعور 
يلزال يتطللع إىل اليوم اللذي تتحقق فيه 
العدالة بسلوريا، وتكلون كرامة الضحايا 
وعائالتهلم مصانة بالقانون، ويعيشلون 
السللطات،  تجلاوزات  ملن  مأملن  يف 
وتحلت حايلة فعاللة ملن أي انتهاكات.

بصيص أمل 
الغوطلة  ملن  صحفلي  الخلويل،  أنلس 
اختلار أيًضلا اللجلوء لكلن إىل فرنسلا، 
هاربًلا ملا تعلرض لله ملن انتهلاكات 
على يد فصيلل "جيش اإلسلالم" وقوات 

النظلام.
الغوطلة  ملظاهلرات  تغطيتله  بسلبب 
التلي خرجت يف وجله العسلكر مطالبة 
بإسلقاط "جيلش اإلسلالم" وسياسلاته 
القمعيلة، اعتُقلل أنس وُعلّذب وصودرت 

معداتله.
بللدي  لعنلب  حديثله  يف  أنلس  يقلول 
حول ملا تعلرض لله، "اقتحملوا منزيل 
أثنلاء  ويف  واللدي،  ملع  واعتقللوين 
التحقيلق تعرضلُت لللرضب والتعذيلب، 
وتهلًا  بذيئًلا،  كالًملا  يل  ووجهلوا 
متناقضلة، منهلا أنني أتعاملل مع داعش 
ومع جبهلة النلرة، وأنني كافلر، كانوا 
يحاوللون إلصلاق أي تهملة يب من أجل 

قتلي".
جميلع  منلزيل  ملن  "رسقلوا  ويتابلع، 
معلدايت الصحفيلة، وعندملا خرجت من 
السلجن رفضلوا أن يعيدوهلا يل وقاللوا 

إنهلا ذهبلت لبيت ملال املسللمن". 
العداللة  تطبيلق  بلأن  أنلس  يؤملن 

االنتقاليلة يف سلوريا ممكن عنلد تغير 
النظلام الحلايل، وتوفلر حكوملة مدنية 
وقضلاء علادل، ورغلم ما شلعر بله من 
فقلدان لألملل عندملا ُهّجلر قرسيًلا من 
الغوطلة على يلد النظلام السلوري عام 
ببصيلص  ليشلعر  علاد  أنله  إال   ،2018
الفرنسلية  السللطات  اعتقلال  ملع  منله 
الناطلق الرسلمي السلابق باسلم "جيش 
29 ملن  اإلسلالم"، إسلالم عللوش، يف 
كانلون الثاين امللايض، بتهملة "ارتكاب 

جرائلم حلرب وجرائلم تعذيلب".

سوريون منقسمون حول "العدالة"
رافقلت جميع حلاالت التوقيف السلابقة، 
ردود فعلل متناقضلة من السلورين بن 
مرحلب ومشلكك، فقلد وجلد كل متهلم 
فريًقلا ملن املدافعلن عنله واملشلككن 
بتفاقلم  أسلهم  ملا  القضلاء،  بنزاهلة 
بلن  أصلاًل  املتجلذرة  االنقسلامات 
السلورين، فكيلف ميكلن تطبيلق عدالة 
انتقاليلة شلاملة يف سلوريا يف ظل عدم 
وجلود إجاع حلول مفهلوم العدالة بن 

السلورين؟
يلرى مديلر "مركلز العدالة واملسلاءلة"، 
علن  الدفلاع  أن  اللله،  العبلد  محملد 
املنتهكلن أملر يحصلل دامئًلا، ويكلون 
مبنيًلا على آراء سياسلية ال تأخلذ بعن 
وموقلف  ومشلاعر  طبيعلة  االعتبلار 

اآلخلر. الطلرف  ملن  الضحايلا 
ويشلر يف حديثله لعنلب بللدي إىل أن 
هلذا األملر يعتلر تحديًا يضلاف لتعقيد 
الوضلع السلوري، إذ ال ميكلن الحديلث 
علن عداللة قبلل أن يكلون هنلاك توافق 
وجلود  أسلاس  على  يُبنلى  مجتمعلي 
خسلائر للدى جميلع األطلراف، وأن لكل 
منهلم روايتله ومواقفه حتى للو اختلفت 

البقية.  معهلا 
بينلا يعتلر مديلر منظملة "العدالة من 
أجلل الحيلاة"، جلالل الحملد، أن الدفاع 
علن املنتهكن أملر ال بد منله يف ظروف 
حاللة  ليلس  وهلو  أهليلة،  حلرب  أي 
سلورية اسلتثنائية، ويلفلت يف حديثله 
لعنلب بللدي إىل أن دفلاع البعلض علن 
املنتهلك ملن أي طلرف لن يعوق بشلكل 
كبر مللف العداللة، الذي يختلف شلكله 
وملدى  البللد  لظلروف  تبًعلا  وأدواتله 

تعقيدهلا.
أن  الوقلت نفسله، إىل  لكنله يشلر يف 
االنتقاليلة علادة  العداللة  إرسلاء نظلام 
ملا يكلون بعلد اتفاق شلامل ملن جميع 
أطلراف النزاع يعملل عى إنهلاء الحرب، 
ويقلرر تحقيلق العدالة وإعلادة الحقوق 
يتطللب  فإنله  وبالتلايل  للضحايلا، 

أطلراف  مختللف  موافقلة  باللرضورة 
النلوع ملن  إرسلاء هلذا  اللراع على 

العداللة وإال فإنله للن يتحقلق.
ويوضلح العبد اللله يف هذا السلياق، أن 

الوصلول إىل توافقلات بلن السلورين 
النلار،  إطلالق  وقلف  بدايلة  يتطللب 
واإلفلراج عن املعتقلن، وعلودة الالجئن، 
الفتًلا إىل أنله يف ظل عدم وجلود توافق 
أو قبلول لفهلم مشلرك وواقعلي ملفهوم 
العداللة فإننلا سلنكون أمام وضلع أكر 

تعبره. تعقيلًدا، بحسلب 

تحديات أخرى لتنفيذ عدالة انتقالية 
مديلر وحلدة الدعلم بالقانلون اللدويل، 
للتطويلر  السلوري  "الرناملج  يف 
أن  يعتلر  وهبلة،  يوسلف  القانلوين"، 
انتقاليلة  عداللة  تنفيلذ  تحديلات  أهلم 
ذات معنلى وحقيقيلة يف سلوريا، هلو 
)الضحايا  املبارشيلن  تغييب املترضريلن 
فيلا  القلرار  صناعلة  علن  وذويهلم(، 

البلالد.  مسلتقبل  يخلص 
ويؤكلد وهبلة يف حديثه لعنلب بلدي أن 
هلؤالء املترضريلن، وحدهم ملن ميثلون 
حجلر الزاوية األسلاس يف رسلم شلكل 
واملتوافلق  املناسلبة  االنتقاليلة  العداللة 
عليها، على اعتبلار أنهم أصحلاب الحق 
العداللة،  هلذه  مكونلات  يف  األسلايس 
وجلر  والعداللة،  بالحقيقلة،  واملتمثللة 

اللرضر، وضانلات علدم التكلرار. 
ويلرى وهبة أن اتسلاع رقعلة االنتهاكات 
ومسلتوى األعال الوحشلية يف سلوريا 
مل  وبشلكل  أدى،  اللذي  النلزاع،  خلالل 
يحصلل إال نلادًرا يف التاريلخ الحديلث، 
األفلراد والقطاعلات  إىل تلرضر جميلع 
املجتمعيلة، تسلبب بتملزق مجتمعلي ال 
ميكلن التعاملل معه مبجرد حل سليايس 

طريق تطبيق العدالة 
االنتقالية في سوريا 

مليء بالعقبات..
هل من أمل؟

رئيس النظام السوري بشار األسد يضع الزهور على قبر الجندي المجهول خالل يوم الشهداء في دمشق يوم 6 أيار 2017 )سانا (

معرض صور قيصر في األمم المتحدة )لوموند(

العدالة االنتقالية 
هي اتخاذ مجموعة كاملة 

من التدابري القضائية وغري 
القضائية لكفالة املساءلة، 

وتحقيق العدالة، وتوفري 
ُسبل اإلنصاف للضحايا، 

وتعزيز التعايف واملصالحة، 
ووضع رقابة مستقلة عى 

النظام األمني، واستعادة 
الثقة يف مؤسسات الدولة، 

وتعزيز سيادة القانون. 

"كانت قدم المراسل على رأسه وينعته باإلرهابي، أمعنُت النظر أكثر إنه 

أخي، نعم إنه أخي".. بهذه الكلمات يصف الشاب نائل )اسم مستعار( من 

مدينة حلب، مشهد التمثيل بجثة أخيه، الذي لم يفارق مخيلته طوال سبع 

سنوات، ولن يفارقها طالما أن القاتل لم ُيحاسب، والعدالة لم تأخذ مجراها.
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رئيس النظام السوري بشار األسد يضع الزهور على قبر الجندي المجهول خالل يوم الشهداء في دمشق يوم 6 أيار 2017 )سانا (

منصور العمري

ناشد 14 وزير خارجية أوروبًيا النظام السوري وداعميه وقف 
الحرب ومواصلة املفاوضات، يف عمود صحفي يف "اللوموند" 

الفرنسية، نرُش يف 26 من شباط/ فرباير الحايل. ال أعتقد أن 
هناك دلياًل أكرب من هذا يشري إىل العجز والتقاعس األورويب، 

واالستخفاف بدماء السوريني وآالمهم. استخدم العمود صورة 
الطفل املعمد بدمائه الستعطاف نظام األسد وبوتني، ألن املقال 

موجه إليها، وكأن كُّتاب الرأي هؤالء ال يعلمون أن األسد 
قتل أكرث من 30 ألف طفل وطفلة بالقصف والكياوي وتحت 

التعذيب، وأن طائرات بوتني تستهدف املدارس واملشايف بشكل 
منهجي.

أحبلايئ كّتاب الرأي الصاعدين األوروبيني، من رشوط كتابة 
مقال الرأي اإلملام بالسلياق وغالًبا ما يكتبه خبري يف شأن ما، 

ويكون ذا منظور فريد يف مسلألة معينة.
تحلول أصحاب القرار األورويب إىل كُّتاب رأي، بدالً من اتخاذ 

إجراءات حقيقية إلسلعاف مئات آالف املهجرين يف مناطق 
إدلب. ما مل يكن ذلك املقال مقدمة لتغيري يف السياسلة تتبعه 

خطوات ملموسلة، رغم أنها متأخرة، يعترب اعتذاًرا وتربيًرا 
للتقاعس عن العمل تجاه مئات آالف النسلاء واألطفال املهجرين 

يف مناطق إدلب، وتجاه آلة جرائم الحرب التي يرأسلها األسد 
وبوتني.

لو فرضنا أن األزمة اإلنسلانية الحالية ملليون مهجر، أغلبهم من 
األطفال والنسلاء يف إدلب، هي الفعل اإلجرامي الوحيد لألسد، 

فسلتكون كافية لوسم هذا الفصل من تاريخنا البرشي بعار 
مظلم عى كل أولئك الذين مل يحركوا سلاكًنا إليقافه، وتركوا 

مليون إنسلان يف معاناة شديدة ومواجهة آلة جرائم حرب 
األسلد وحدهم. ومع ذلك، ال أرى هذا التخاذل مفاجًئا، لو نظرنا 

إىل اإلبادة الجاعيلة للروهينغيا، التي وقعت تحت نظر املجتمع 
الدويل، الذي مل يفعل شليًئا لوقف ذلك. رغم أن هذا ال يفاجئنا 

لكنه يحرق قلوبنا كسلوريني )مؤمنني باملسؤولية عن الحاية 
والقيم اإلنسلانية املشرتكة( عندما نرى أن التقاعس أصبح هو 
القاعلدة يف عرصنا، وأن التخاذل تجاه ضحايا إدلب يعزز هذه 

القاعدة أكرث فأكرث.
تتحدث مقدمة املقال بشلكل مبوجز عن وضع إدلب، ويدعو 
فيها االتحاد األورويب األسلد إىل التوقف! ثم تذكر عقوبات 

االتحاد األورويب كوسليلة للضغط عى األسد! هذه العقوبات 
رضورية لكنها مل تردع األسلد لسنوات عن ذبح السوريني 

والتنكيل بهم، وآخرها يف إدلب.
ثم يذكر اإلسلهامات املالية لالتحاد األورويب للسوريني، ولكن 

معظمها يتدفق عرب األمم املتحدة التي تعمل بشلكل رئيس 
يف املناطق التي يسليطر عليها األسد. أتابع عن كثب أنشطة 

مكاتب األمم املتحدة يف سلوريا األسد. األمم املتحدة لديها اآلن 
إمرباطورية هناك، كل ذلك بإسلهامات من االتحاد األورويب 

والواليلات املتحدة األمريكية واليابان، بينا يتجمد النازحون 
يف مناطق إدلب حتى املوت.

يف خامتتله، يرشح املقال جهود االتحاد األورويب لتحقيق 
العدالة للسلوريني: "سنواصل عملنا إلحالة القضايا إىل 

املحكمة الجنائية الدولية". هل يعني أنهم سليضغطون عى 
روسليا لعدم استخدام "الفيتو" ضد إحالة سوريا إىل املحكمة 

الجنائيلة الدولية! إذا مل يكن كذلك، فا العمل الذي يتحدثون 
عنه! هل متت إحالة أي قضية متعلقة بسلوريا إىل املحكمة 

الدولية! الجنائية 
أنا آسلف ألين أقول هذا، لكنني حًقا مل أستطع أن أمنع نفي 

ملن رؤية هذا املقال عى أنه مهزلة تلخص تقاعس االتحاد 
األورويب تجاه الضحايا داخل سلوريا منذ سنني، وأنه يشكل 

غطاء لألولويات الحقيقية لسياسلة االتحاد األورويب، مبا 
فيها الجدران والحواجز القانونية والخرسلانية يف وجه أولئك 

الذيلن يريدون النجاة، ويف مواجهة أولئك الذين هم بالفعل يف 
االتحاد األورويب، مبا يجعل حياتهم أكرث بؤًسلا، ال سيا يف 

الدمنارك والسويد.
أردت أن أكتلب أكرث للرد عى هذا املقال، لكنني وبكل صدق ليس 

للدي دافع أو وقت، ولكن أرجو منكم عدم التطفل عى مهنتي 
ومهنة كُّتاب الرأي الحقيقيني، ومارسة مهنتكم الحقيقية. 

لكن رمبا بعد فتح تركيا حدودها لالجئني تجاه أوروبا، ستنهون 
تطفلكم عى كُّتاب الرأي وتتجهون إىل مارسة مهنتكم.

اع الخبر 
ّ

عندما يتطفل صن
اب الرأي

ّ
ت

ُ
في أوروبا على ك

أو تسلويات عسلكرية.
وملن جانلب آخر فإن بقاء مسلتقبل سلوريا 
رهينلة بأيلدي أطلراف النلزاع العسلكرين 
لعداللة  ميهلد  أن  ميكلن  ال  والسياسلين، 
انتقاليلة حقيقيلة، كلون أي مسلار لالنتقال 
من حالة النلزاع إىل ما بعدها سليكون مبنيًا 
والعسلكرية،  السياسلية  املسلاومات  على 
ألسلبابه  حقيقيلة  معالجلة  على  وليلس 

ومراعلاة أصحلاب املصلحلة الحقيقيلن. 
وإضافلة لتللك التحديلات، ال ميكلن الحديث 
ظلل  يف  االنتقاليلة  للعداللة  تطبيلق  علن 
تغييلب املكونلات املرتبطلة بقضايلا حقوق 
اإلنسلان علن مسلارات التفلاوض القامئلة 
يجعلل  االنتهلاكات،  اسلتمرار  وإن  حاليًلا، 
ملن الصعب تنفيلذ برامج مجتمعيلة تناقش 
موضلوع العداللة، كلا يخللق أجلواء ملن 
عداللة  علن  خاللهلا  الحديلث  املسلتحيل 
انتقاليلة بغيلاب إرادة محليلة ودوليلة، وفق 

 . هبة و

اآلليات التي يمكن اتباعها لتحقيق 
العدالة في سوريا 

أثبتلت التجارب السلابقة يف تطبيلق العدالة 
االنتقاليلة للدى عدد ملن اللدول يف البلقان 
أربلع  الالتينيلة وغرهلا، وجلود  وأمريلكا 
انتقاليلة  لعداللة  أسسلت  مركزيلة  قواعلد 
فعاللة يف مرحللة ملا بعلد النزاع، بحسلب 

الحقوقلي يوسلف وهبلة.
الضحايلا  القواعلد  تللك  رأس  على  يلأيت 
العداللة  عمليلة  جوهلر  وهلم  وعائالتهلم، 
االنتقاليلة، إذ يجلب تشلكيل قنوات رسلمية 
تسلهم يف انخراطهم بشلكل وثيلق بالتفكر 
العمليلة،  لهلذه  والتنسليق  والتخطيلط 
وبالرجلوع إىل التجربة الكولومبيلة الحالية 
فقلد ُمنحت عائلالت الضحايا منرًا أساسليًا 
وعمليًلا يف املناقشلات عى أكلر من صعيد.

ونصت على ذلك جميلع األدبيلات القانونية 
الدوليلة، وكان آخرهلا القرار رقلم "2474"، 
نتيجلة  املفقوديلن  قضيلة  بحلث  اللذي 
النزاعلات املسللحة، وطاللب بالكشلف علن 
مصرهم وحايلة املدنيلن يف جميع أماكن 

الراع.
القاعلدة الثانيلة هلي الركيلز على أهميلة 
دور امللرأة، وفلق وهبلة، إذ تشلر تجلارب 
العديلد ملن الشلعوب األكر نجاًحلا يف هذا 
السلياق، إىل وجلود قيلادة جوهريلة للمرأة 

أو مشلاركة فعاللة وحقيقيلة لهلا.
لكلن يف الوضلع السلوري يوجلد تغييلب 
وتهميلش متعملد للملرأة ودورهلا، ويعتلر 
النلزاع  بقلاء  ملن  املسلتفيدين  أن  وهبلة 
الحلايل، وملن علدم تطبيلق عداللة انتقالية 
أن  ميكلن  مبلا  تلام  وعلي  على  حقيقيلة، 

فهلم  ولذللك  تغيلر،  ملن  امللرأة  تحققله 
املشلهد. علن  إبعادهلا  يف  يجهلدون 

إليهلا وهبلة  التلي يشلر  الثالثلة  القاعلدة 
تقلول إن "الحقلوق ال تتجلزأ، والضحايلا ال 
ميكلن أن يكونلوا طبقلات"، ويتطللب قرار 
العداللة االنتقاليلة "شلجاعة القبلول بفكرة 
امتلالك الضحايلا من جميلع أطلراف النزاع 
هلذا  وجلود  دون  إنله  إذ  الحقلوق،  نفلس 
الوعي سلتتحول إىل عداللة انتقائية، بدل أن 

انتقالية". تكلون 
أملا معالجلة أسلباب النلزاع، فهلي القاعدة 
تُبقلي  مسلتقبلية  آليلة  أي  إن  إذ  الرابعلة، 
عى أسلباب النلزاع ال ميكن اعتبارهلا عدالة 
انتقاليلة إمنلا مجلرد مرحلة يف خلط بياين 
للصعلود  قابلاًل  يكلون  لكنله  ينخفلض، 
مجلدًدا، ورمبا يتسلبب بنزاع مجتمعي أشلد 
وأخطلر، وإن ضانلات علدم التكلرار هلي 
جوهلر عمليلة العداللة االنتقاليلة، ألن هلذه 
العملية ليسلت وسلاطة أو حاًل لنلزاع آين أو 

 . بر عا

سيناريوهات تنفيذ العدالة االنتقالية في 
سوريا 

يعتلر مديلر منظملة "العداللة ملن أجلل 
الحيلاة"، جلالل الحملد، أن رملوز النظلام 
واملعارضلة الحاليلن ليلس ملن مصلحتهم 
يف  العداللة  أنلواع  ملن  نلوع  أي  تطبيلق 
سلوريا، وللن يوافقلوا على إرسلاء العدالة 
على  تقلوم  الرملوز  هلذه  ألن  االنتقاليلة، 
للن  اسلتقرار  نحلو  اتفلاق  وأي  الخلراب، 

يكلون يف مصلحتهلا وللن تسلهم فيله. 

بينا يرى مديلر "مركز العدالة واملسلاءلة"، 
محملد العبلد اللله، أن بقلاء النظلام الحايل 
هو السليناريو األسلوأ واألصعب لسلوريا، إذ 
إنه يحلول دون تحقيق أي عدالة للسلورين، 
حتلى للضحايلا من طرفله كونه غلر مهتم 
حقيقلة ألمرهلم، وهو ما سليعمل عى تعقيد 
املشلهد، ألن النظلام يعتقلل علرات اآلالف 
ملن السلورين ويخفي قسلًا كبلرًا منهم. 
يوسلف وهبلة، يتفلق ملع العبلد اللله يف 
كلون النظلام الحايل غلر مهتم بلأي عدالة 
انتقاليلة، ويلرى أن "املصالحلات الوطنية" 
املناطلق  ملن  علدد  يف  حصللت  التلي 
السلورية، هلي أوضلح مثلال حلول منلط 
العداللة االنتقاليلة التي يسلعى لهلا النظام، 
فهلي ليسلت إال معالجلة موضعيلة ألوضاع 
على األرض، الهلدف منهلا فقط هلو تعزيز 
مكانلة النظلام وتقويتله، وبالتلايل فهلي ال 

متلت بصللة ملفهلوم العداللة االنتقاليلة. 
وإضافلة لذلك، فلإن حر قضيلة املعتقلن 
التبلادل  نطلاق  يف  قرسيًلا  واملختفلن 
العسلكري واملسلاومات السياسلية، ال ميكن 
أن يشلكل عاملاًل مسلاعًدا للتحضلر لعدالة 

انتقاليلة.
الدسلتور  تعديلل  نحلو  التوجله  كان  وقلد 
"اللجنلة  اجتاعلات  علر  الحلايل 
الدسلتورية" التلي ُعقلدت برعايلة أمميلة، 
فرصلة لطلرح العداللة االنتقاليلة، بحسلب 
وهبلة، إال أن تنلاول هلذا املوضلوع يف ظل 
تواصلل النلزاع واالنتهاكات، وغيلاب متعمد 
ألي إرادة سياسلية حقيقيلة للعداللة، حلال 

إيجابيلة. إضافلات  أي  تحقيلق  دون 

استراتيجيات تحقيق العدالة االنتقالية:
االنتقاليلة  العداللة  أهلداف  لتحقيلق  التاليلة،  االسلرتاتيجيات  اتبلاع  ميكلن 
بحسلب "املركز اللدويل للعداللة االنتقاليلة"، وهي تعملل وفق رؤيلة تكاملية 

فيلا بينهلا ال كبدائل:
- املالحقلات القضائيلة: التلي تطال املجرملني الذين يُعتربون أكلرث من يتحمل 

املسؤولية.
- جلرب اللرضر: ويشلمل ذلك التعويلض املادي واملعنلوي املبارش علن األرضار، 

ورد االعتبلار للضحايلا، كاالعتذار العلنلي أو إحياء يلوم للذكرى.
- لجلان الحقيقة: وهلي التي تجري تحقيقات بشلأن االنتهلاكات التي وقعت، 

وتصلدر توصيات ملعالجتهلا، ومقرتحات ملنع تكرارها مسلتقباًل.
- إصلالح املؤسسلات: وتشلمل تفكيك مؤسسلات الدوللة القمعيلة كالرشطة 
والقضلاء، وإجلراء التعديالت الدسلتورية، لتفادي تكرار االنتهلاكات أو اإلفالت 

ملن العقاب.
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د. كريم مأمون

يعملل جهلاز املناعلة يف الجسلم كلدرع 
طبيعلي يحميله من مسلببات األملراض، 
ولكلن ألن هلذا الجهاز ميكلن أن يضعف، 
وعندهلا ميكلن ملسلببات امللرض أن تؤثر 
على الجسلم بشلكل أشلد وأخطلر، لذلك 
فإنله ملن املهلم للغايلة معرفلة األسلباب 
املختلفلة لضعلف جهلاز املناعلة، وطرق 
انتشلار  فلرات  يف  وخاصلة  تقويتله، 
األوبئلة واألملراض، كلا هلو الحلال يف 
أيامنلا هلذه التلي انتلر فيهلا فلروس 
"كورونلا املسلتجد 2019" وبات يشلكل 

 . ء وبا

 ولجهاز المناعة مهمتان رئيستان:
مهملة خارجيلة: التعلرف إىل أي عواملل 
خارجيلة قد تلؤذي الجسلم، كامليكروبات 

أو الفروسلات، وتحييدهلا أو إبادتهلا.
مهملة داخلية: اإلرشاف عى خاليا الجسلم 
اليوميلة  قيامهلا مبهامهلا  ملن  والتأكلد 
بسالسلة، والحفلاظ عى علدم ارتفاع عدد 
األجسلام الضلارة الناتجلة علن عمليلات 
االسلتقالب علن حد معلن، والتعلرف إىل 

الخاليلا الشلاذة )الرسطانيلة( يف حاللة 
وجلود تغلرات يف الروتينلات املوجودة 

على سلطح الخاليا.

ما خطوط الدفاع التي يمتلكها 
الجسم؟

هنلاك ما يسلمى "املناعة الطبيعيلة" التي 
متنلع دخلول مسلببات امللرض إىل داخل 
جسلم الكائن الحي، توجد هلذه املناعة يف 
كل الكائنلات الحية من حيوانلات ونباتات، 
ميكانيكيلة  حواجلز  علن  عبلارة  وهلي 
وكيميائيلة وبيولوجيلة، كقشلور النباتات 
الحيوانلات  وجللد  الحلرات  وهيلاكل 
واإلنسلان، والعطلاس والسلعال، وطبقلة 
املخلاط  وبطانلة  العلن،  يف  القرنيلة 
واألمعلاء،  والرئتلن  الفلم  يف  املوجلودة 
ليس هذا فقلط، بل إن اإلفرازات والسلوائل 
التلي تخلرج من الجسلم تسلاعد يف دفع 
اإلنزميلات  أن  كلا  للخلارج،  الجراثيلم 
املوجلودة فيهلا تقتلل الجراثيلم، وتتمثل 
العلرق  يف  والسلوائل  اإلفلرازات  هلذه 
األنلف  يف  واملخلاط  العلن  ودملوع 

وإفلرازات املهبلل والبلول وغرهلا.
ولكلن إذا ما اخلرق أحد مسلببات املرض 
حاجلز املناعلة الطبيعيلة فلإن الحيوانات 
الفقاريلة، واإلنسلان، متللك خطًلا مناعيًا 
التلي  املكتسلبة"،  "املناعلة  هلو  ثانيًلا 
يكتسلبها كل فرد بنفسله خالل حياته ما 
يتعلرض لله من أمراض يكتسلب جسلمه 
منهلا حصانلة، فعندملا يدخلل مسلبب 
للملرض إىل الجسلم يبلدأ جهلاز املناعلة 
بإنتلاج األجسلام املضادة يك تحلارب ذلك 
العاملل اململرض، ومبجلرد أن يتلم إنتلاج 
يكلون  الجسلم  فلإن  املضلادة  األجسلام 
قلد تحصلن ملن ذللك امللرض تلقائيًا عن 
طريق تكويلن ذاكرة مناعيلة، أي إن جهاز 
"املناعلة املكتسلبة" عندملا يكلون قويًلا 
فإنله ميتللك القلدرة على تذكر األجسلام 
املضلادة وإعلادة إنتاجهلا بشلكل رسيلع 
عند دخول مسلبب املرض إىل الجسلم مرة 
أو ملرات أخلرى، وبذللك تتلم مقاومة هذا 
العاملل املمرض والتغلب عليله يف املراحل 
األوىل ملن املرض، ومن هنا ميكننلا إدراك 
أهميلة اللقاحات، فهي عبلارة عن ميكروب 

ولكنله  ملؤٍذ،  وغلر  مضعلف  أو  ميلت 
يعلرف الجهلاز املناعي إىل العلدوى، ويف 
حلال اإلصابلة بهلذا امليكلروب فيلا بعد 
سلوف يعرف الجهلاز كيلف يتعامل معه 

ويقلي عليله قبل انتشلاره.

ما أسباب ضعف جهاز المناعة؟
قلد يكون جهلاز املناعلة ضعيًفلا باألصل 
منلذ الوالدة، وهلو ما يسلمى "اضطرابات 
العوز املناعلي األويل"، حيلث يُولد العديد 
باضطرابلات  املصابلن  األشلخاص  ملن 
العلوز املناعلي األويل مفتقديلن لبعلض 
الدفاعلات املناعية عن الجسلم، أو قد يكون 
الجهاز املناعلي ال يعمل بطريقة صحيحة، 
وهلو ملا يلرك الجسلم عرضلة لإلصابة 
بالعواملل املمرضلة التي ميكن أن تسلبب 

العدوى.
العلوز  "اضطرابلات  أشلكال  بعلض 
بسليطة  تكلون  قلد  األويل"  املناعلي 
لدرجلة أنهلا قلد ال تكون ملحوظلة لعدة 
سلنوات، ولكلن هنلاك أنلواع أخلرى قد 
يتلم  للي  يكفلي  مبلا  شلديدة  تكلون 
املصلاب  الطفلل  والدة  بعلد  اكتشلافها 

مبلارشة.
ملن  نلوع   300 ملن  أكلر  هنلاك 
اضطرابلات نقص املناعلة األويل، وعادة 
االضطرابلات وراثيلة،  تكلون هلذه  ملا 
أو  الوالديلن  أحلد  ملن  تنتقلل  حيلث 

. كليهلا
وكذللك يضعف جهاز املناعلة عند التقدم 
بالعملر، إذ تتقللص بعض األجهلزة التي 
تنتلج خاليا اللدم البيضاء عنلد الوصول 
الجهلاز  فيضعلف  الشليخوخة،  ملرحللة 

املناعلي الخاص بالجسلم.
يف  املناعلة  جهلاز  يضعلف  قلد  أيًضلا 
أن  إىل  ذللك  ويعلود  الشلتاء،  فصلل 
يف  يتسلبب  لللرودة  الجسلم  تعلرض 
انقبلاض األوعية الدمويلة، وبالتايل يقل 
تدفق اللدم املحمل باألجسلام املناعية يف 
األوعيلة والرايلن إىل أعضاء الجسلم، 
خاصلة الجلد واألغشلية املحيطلة باألنف 
التنفلي، ملا يلؤدي  والرئلة والجهلاز 
التعلرض  املناعلة وسلهولة  إىل ضعلف 
للعلدوى. وتشلر بعلض الدراسلات إىل 

أن انخفلاض درجة حرارة الجسلم درجة 
مئويلة واحدة قلد يتسلبب يف انخفاض 
األطفلال  عنلد  خاصلة   ،40% املناعلة 
وملرىض  والحواملل  السلن  وكبلار 

الحساسلية.

 وهناك عوامل أخرى عديدة قد 
تؤدي إلى ضعف الجهاز المناعي، 

منها:
-1 اإلصابلة بالعلدوى: تلؤدي اإلصابلة 
بالعدوى بشلكل علام إىل نقلص املناعة، 
إذ إن جهلاز املناعة يحتلاج إىل وقت كاٍف 
للي يتعلاىف بشلكل كامل بعلد تعرضه 

ألي هجلوم مريض.
تلؤدي  األملراض:  ببعلض  اإلصابلة   2-
اإلصابلة ببعلض األملراض إىل إضعاف 
املناعلة، مثلل الحصبلة، وجلدري امللاء، 
والتهلاب الكبد املزملن، والداء السلكري، 
لبعلض  والتعلرض  اإليلدز،  وملرض 
فيهلا  تهاجلم  التلي  الرسطانلات  أنلواع 
خاليلا الجهلاز املناعلي كرسطلان الغدد 
النخاعلي، ورسطان  اللمفاويلة، واللورم 

اللدم )اللوكيميلا(.
مثلل  اإلصابلات:  لبعلص  التعلرض   3-
العمليلات الجراحيلة، أو الحلروق التلي 
ملن  األوىل  الطبقلة  إزاللة  يف  تتسلبب 
يسلتنفد  املناعلة  جهلاز  إن  إذ  الجللد، 
طاقتله لتضميلد الجلروح ومنلع حدوث 

االلتهابلات.
-4  عمليلات اسلتئصال الطحلال: بعلد 
إزاللة الطحلال، تُحتمل اإلصابلة بعدوى 
خطلرة أو مهلددة للحيلاة، لذلك يوىص 
بتلقلي لقلاح ملكافحلة االلتهلاب الرئوي، 
ب  النزليلة  واملسلتدمية  واإلنفلونلزا، 
كلا  السلحائية،  واملكلورات   ،)Hib(
بتنلاول مضلادات حيويلة  قلد يلوىص 
وقائيلة خاصلة إذا كانلت هنلاك حلاالت 
أخلرى تزيد ملن خطر التعلرض لعدوى 
خطرة، ويتم اسلتئصال الطحال بسلبب 
كعلالج  أو  الشلديد  تضخمله  أو  متزقله 

لبعلض اضطرابلات اللدم.
-5 سلوء التغذيلة: يلؤدي اتبلاع نظلام 
صحلي  وغلر  متلوازن  غلر  غلذايئ 
إذا  خاصلة  املناعلة،  إضعلاف  إىل 

والخلرضاوات  بالفواكله  فقلرًا  كان 
الطازجلة، والحبلوب الكامللة، والزيوت، 
بالسلكريات،  غنيًلا  أو  والبقوليلات، 
والدهلون املشلبعة، واألطعملة املكلررة. 
-6 التعلرض املسلتمر لإلجهلاد: يلؤدي 
بشلكل  التأثلر  إىل  لإلجهلاد  التعلرض 

ملحلوظ وقلوي يف جهلاز املناعلة.
والعصبيلة:  النفسلية  الضغلوط   7-
نتيجلة وجلود عالقة بلن جهلاز املناعة، 

املركلزي. العصبلي  والجهلاز 
-8 قللة النلوم: إن علدم أخذ قسلط كاٍف 
ملن النلوم خاصلة يف أثناء الليلل يؤدي 
اللذي  الكورتيلزون  إفلراز  نقلص  إىل 
ينشلط ليلاًل، وهلو مضلاد لاللتهابلات، 
املناعلة،  جهلاز  وظائلف  ويعلزز 
تضعلف  النلوم  قللة  فلإن  وبالتلايل 
مناعلة الجسلم، فيصبلح أكلر عرضلة 
لإلصابلة باألملراض، واضطرابلات النوم 
تكلون متعلددة األشلكال مثلل: توقّلف 
يف التنفلس خلالل النلوم، أو النلوم يف 

منتظملة.  غلر  سلاعات 
-9 إهلال النظافلة الشلخصية: كعلدم 
غسلل اليديلن بعد اسلتعال الحلام، أو 
بعلد الخلروج يف نزهلة، أو الوجلود يف 
ملكان غلر نظيلف، وغرهلا، عللًا أن 
النظافلة يحفلز جهلاز  االهتلام بهلذه 

املناعلة ويقويله.
واإلشلعاعي،  الكيميلايئ  العلالج   10-
اللذي يتعلرض لله ملرىض الرسطلان.

-11 بعلض األدويلة: كاألدويلة املثبطلة 
الكورتيلزون،  ملن  واملصنعلة  للمناعلة 
وأدويلة االلتهابلات، واألدوية املسلتعملة 
واملضلادات  األعضلاء،  زراعلة  بعلد 
الحيويلة، كلهلا تؤثلر تأثلرًا سللبيًا يف 
قلوة جهاز املناعلة، كونها تحلارب خاليا 
اللدم البيضلاء التلي تعتر املسلؤول عن 

تعزيلز مناعلة الجسلم.
وبعلد أن أخذنلا ملحلة موجزة علن جهاز 
املناعلة وآليلة عملله، وتعرفنلا إىل أهلم 
نعلرف  أن  لنلا  بلد  ال  ضعفله،  أسلباب 
بطلرق تقويلة وتعزيلز جهلاز املناعلة، 
للوقايلة ملن العلدوى، والتغللب عليهلا 
عنلد وقوعهلا، وهلذا ملا سلنتناوله يف 

عددنلا املقبلل. 

جهاز المناعة في الجسم 
وأسباب ضعفه

ما هو جهاز 
المناعة؟

هلو منظوملة ملن العمليلات الحيوية 
وخاليلا  أعضلاء  بهلا  تقلوم  التلي 
الكائلن  جسلم  داخلل  وجسليات 
الحلي بغلرض حايتله ملن األمراض 
الرطانيلة  والخاليلا  والسلموم 
والجسليات الغريبلة، ويوجلد العديد 
ملن أعضلاء الجسلم التي تشلرتك يف 
نظلام املناعة مثلل: اللوزتلني، الدموع، 
الجهلاز اللمفلاوي، الطحلال، املسلالك 
إضافلة  واألمعلاء،  املعلدة  البوليلة، 

البيضلاء. اللدم  لكريلات 
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تدخلل سلوريا سلاحة القضايلا االجتاعية التي 
امللرأة حجلر األسلاس فيهلا، ملن بلاب  تكلون 
رواية "دمشلق يا بسلمة الحلزن"، التلي كتبتها 
الروائيلة السلورية إلفلة اإلدلبلي، ونُلرشت عام 

 .1981
تناوللت الكاتبلة يف روايتهلا جانًبا من سلريتها 
فيله،  عاشلت  اللذي  املجتملع  وسلرية  الذاتيلة، 
ملكان  يف  دراسلتها  اإلدلبلي  تلقلت  حيلث 
سلكنها بدمشلق القدمية، وتزوجت يف سلن الل 

تقليلدي.  17بشلكل 
وسلط األحلداث التاريخيلة املشلحونة بالطقس 
الوطنلي السلوري اللذي عاشلته البلالد يف ظل 
االنتلداب الفرنلي، تحليك الروايلة حيلاة فتاة 
تدعلى "صربيلة"، وتعيلش ملع أرستهلا املكونة 
ملن األب واألم وثالثلة إخلوة، راغلب، ومحمود، 

 . مي سا و
معانلاة  على  صفحلة(،   344( الروايلة  وتركلز 
السلورية ومحاوللة تحررهلا ملن قيلود  امللرأة 
الروايلة،  بطللة  بعائللة  املتمثللة  املجتملع 
"صربيلة"، الفتلاة املثقفلة الناجحلة، التي تحب 
القلراءة، وأمتلت دراسلتها بنجلاح، األملر الذي 
كان يعتلرب نلادر الحلدوث يف حقبلة االنتلداب 

سلوريا.  على  الفرنلي 
نصيًبلا،  اسلمها  ملن  تأخلذ  التلي  "صربيلة" 
تحمللت الضغلوط العائليلة من قبل عقليلة أبيها 
العقليلة،  وهلذه  ومحملود،  راغلب  وأخويهلا، 
تعتلرب أن حياة امللرأة ال تتعدى الخضلوع ألوامر 

. لرجل ا
سلامي األخ األصغلر للبطللة، يعتلرب الشلخصية 
منهلا  مقربًلا  كان  اللذي  الروايلة  يف  الوحيلدة 
ويفهلم أفكارهلا، ملن خلالل تشلجيعه لها عى 
يف  تزهلد  لكنهلا  بحريتهلا،  واملطالبلة  الحلب 
الحيلاة بعلد أن يُقتلل حبيبهلا علادل، يف املعارك 

ضلد االنتلداب الفرنلي. 
الروايلة بشلكل مبلارش ودون رمزيلات،  تُقلدم 
وتلربز  سلوريا،  يف  النسلوي  النضلال  بدايلات 
الحيلاة  ماهيلة  الروايلة،  أحلداث  خلالل  ملن 
الزمنيلة.  الفلرتة  االجتاعيلة بدمشلق يف تللك 
متالزملني  موقفلني  متثيلل  الروايلة  تطلرح 
يكملن  األول  الحديلث،  السلوري  التاريلخ  يف 
بتخللص الشلعب من املحتلل، والثاين هو سلعي 
االضطهلاد  ملن  التخللص  إىل  السلورية  امللرأة 
االجتاعلي، ومسلاواتها بالرجل، باملشلاركة يف 

والحقوقلي. الفكلري  اإلنتلاج 
تنتهلي الرواية بصلورة تراجيديلة، وبذلك توصل 
إلفلة اإلدلبلي رسلالة إىل املجتملع، مفادهلا أن 
للملرأة،  االجتاعيلة  الضغلوط  نهايلات  أغللب 

ميكلن أن تنتهلي باالنتحلار.
الروايلة تحوللت إىل عملل دراملي، حمل االسلم 
السلورية رصيلًدا  الدراملا  نفسله، وأضلاف إىل 

ملن كالسليكيات األدب السلوري.  

"دمشق يا بسمة الحزن".. 
عن المناصرة النسوية 

السورية 

كتاب

سينما

القلرن  سلتينيات  يف  أمريلكا 
للتمييلز  مرسًحلا  كانلت  امللايض 
البلرة  الطائفلي ضلد أصحلاب 
العاملية  السلينا  امللونلة، وتناولت 
العديلد من األعلال التي ناقشلت 
معملق،  بشلكل  العنريلة  هلذه 
ملن ضمنهلا الفيللم الحائلز عى 
لعلام  فيللم  كأفضلل  "أوسلكار" 

.Green Book""  ،2019
فيجلو  األمريلي  املمثلل  يلعلب 
مورتنسلن شلخصية تلوين ليلب 
األبيلض  األمريلي  املواطلن 
عنريلة  أفلكاًرا  يحملل  اللذي 
امللونلة،  البلرة  أصحلاب  ضلد 
وميارسلها بسللوكياته اليومية، إذ 
يتعلرف املشلاهد إىل هلذا النملط 
مبلارشة  بصلورة  التفكلر  ملن 
الفيللم،  بدايلة  منلذ  ورسيعلة 
حلن يتخللص ليلب ملن أكوابله 
الزجاجيلة يف سللة املهملالت بعد 
أن اسلتخدمها اثنلان ملن أصحاب 

امللونلة.  البلرة 
يحلي الفيللم قصلة تلوين ليلب 
ملن  ينحلدر  اللذي  الحقيقيلة، 
الطبقلة العامللة يف أمريلكا ملن 

أصلول إيطاليلة، وُعلّن يف علام 
1962 كسلائق سليارة خاصة من 
قبلل علازف البيانلو الكالسليي 
إفريقيلة،  أصلول  ملن  األمريلي 
دوره  لعلب  اللذي  شلريل،  دون 
وذللك  علي،  ماهرشلاال  املمثلل 
يف جوللة موسليقية بل“الجنلوب 

األمريلي. العميلق" 
 "Green Book" فيللم  ينتملي 
إىل أفلالم رحلالت الطريلق، التي 
الريلة  الرحللة  خلالل  بلرزت 
الطويللة التي عاشلها تلوين ليب 
ودون شريل، بانسلجام تدريجي 
وتغير متبلادل يف نظرة كل منها 
لآلخلر، بعلد أن بلدأ باختالف كبر 
بلن الخلفيلة الثقافية للكل منها 

الرحلة. بدايلة  يف 
هلذا االنسلجام كان بالتزاملن مع 
ملن  متوقعلة  عنريلة  مواقلف 
قبلل اآلخريلن، واجهها املوسليقي 
إقامتله  خلالل  شلريل  دون 

املوسليقية.  حفالتله 
املزيلج بلن الثبلات على املبادئ 
والسلوقية  والشلجاعة  والخلوف 
يف التعاطلي ملع مواقلف الحياة 

أخلذ الفيللم إىل بعلد فنلي عميق، 
برؤيلة املخلرج بيلر فاريي.

فصول أحلداث الفيللم كانت رتيبة 
بشلكل أكلر ملن الالزم، بحسلب 
الناقد السلينايئ امللري محمود 
برنامجله  يف  قلال  إذ  مهلدي، 

"فيللم جاملد" علر "يوتيلوب"، 
يف  املتكلرر  الرتيلب  هلذا  إن 
املواقلف الحزينلة والتعيسلة كان 
أشلبه بقميلص نلادي يوفنتلوس 
اإليطايل، فصل أسلود يلأيت بعده 
فصلل أبيلض مبلارشة، وهكلذا. 

 .."Green Book" فيلم
رحلة لمحاولة تقبل اآلخر دون تهميش

عنب بلدي - عماد نفيسة

مؤخلًرا  "آبلل"  رشكلة  أصلدرت 
سلاعتها  ملن  جديلًدا  إصلداًرا 
باسلم "AirPods pro"، واحتلوى 
على ميلزات إضافيلة علن اإلصدار 
فلرق  ملع   "Airpods" السلابق 
 120 كبلر يف السلعر يصل حتلى 

دوالًرا.
حملل اإلصلدار الجديلد كثلرًا ملن 
استحسلان  القلت  التلي  امليلزات 
آخريلن،  وانتقلاد  مسلتخدمن 
وخاصة من املسلتخدمن السلابقن 

 ."AirPods"للل

"AirPods pro" أبرز نقاط تفوق
ميلزة  ملع  الجديلد  اإلصلدار  جلاء 
حجلب الضوضاء، وهي امليلزة األبرز 
يف هلذا اإلصلدار، وذللك باالعتلاد 
املايكروفونلات ملع  على زوج ملن 
برمجيلة متقدمة للتكيلف تلقائيًا مع 

البيئلة املحيطلة وأذن املسلتخدم.
الضجيلج  إزاللة  إىل  ذللك  يلؤدي 
ملا  على  والركيلز  كاملل  بشلكل 

املسلتخدم.  يسلمعه 
وهذه امليلزة أثارت بعلض االنتقادات 
بسلبب انزعلاج بعلض املسلتخدمن 
األذن"  بل"ضغلط  الشلعور  ملن 
و"الكتملة" التي تسلببها عند العزل.

 كلا جلاء مبيلزة االسلتاع يف أثنلاء 
السلر والبيئلات املزدحمة باسلتخدام 
 Transparency( الشلفافية  وضلع 
Mode(، اللذي يتيح للمسلتخدم خيار 
للموسليقا  االسلتاع  بلن  التبديلل 
واألصلوات املحيطلة عنلد الحاجلة، إذ 
باسلتطاعة السلاعات علزل الصوت 
تجربلة  لتقديلم  متاًملا  الخارجلي 
اسلتاع للموسليقا أفضل وسط الجو 

املحيلط املليء بالضوضلاء.
وبخلالف اإلصلدار السلابق، تحتلوي 
السلاعات الجديدة على قطعة جلدية 
مبقدملة السلاعة، لتأخذ شلكل األذن 
متاًملا باختالف أحجامها بلن الناس، 

املسلتخدمن  بعلض  كان  أن  بعلد 
يعانلون ملن مشلكلة كلر أو صغلر 

حجمهلا يف اإلصلدار السلابق.
 "AirPods pro" يف  "آبلل"  تقلدم 
ميزة التوفر يف عملر البطارية، حيث 
توفر ملا يصل إىل خمس سلاعات من 
االسلتاع للموسليقا وإجراء املكاملات، 
وحلوايل أربلع سلاعات ونصلف يف 
حلال تفعيلل ميلزة علزل الضوضاء، 

كلا تدعم الشلحن الالسللي.
الرسلمي   "AirPods pro" سلعر 
 170 مقابلل  دوالًرا   250 حلوايل 
ملن  القديلم  لإلصلدار  دوالًرا 

"آبلل". سلاعات 

"AirPods Pro" أم "AirPods"
ما أفضل سماعات لألذن من "آبل"

https://www.enabbaladi.net/archives/363651
https://www.enabbaladi.net/archives/366828
https://www.enabbaladi.net/archives/366828
https://www.enabbaladi.net/archives/360027
https://www.enabbaladi.net/archives/366858
https://www.enabbaladi.net/archives/363651
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عروة قنواتي 

إىل  دخلل  الكالسليكو  طقلوس  ملن  جديلد  طقلس 
األذهلان قبلل أيلام، وبقيت له سلاعات قليللة لينطلق 
بصافلرة الحكلم الدويل ماتيلو الهوز، يف السلنتياغو 
برنابيلو معقلل النلادي امللليك، ريلال مدريلد، حيلث 
السلتضافة  األبيلض  الفريلق  اسلتعدادات  اكتمللت 
الغريم املشلاكس "برشللونة" يف مبلاراة اإلياب، علًا 
أن لقلاء الذهلاب قبلل انتهلاء العلام 2019 أفىض إىل 
التعلادل السللبي بلني الفريقلني عى ملعلب "الكامب 

. " نو
حلرب،  بنصلف  أقالمله  تبلدو  حلذر  بلكل  كالسليكو 
هلذا  يشلبه  أال  مللاذا؟  األسلطر،  قليللة  وصفحاتله 
الكالسليكو أي مواجهلة سلابقة ملن حيلث الظروف 

والنجلوم؟ والطبيعلة 
ضملن الواقلع تبدو حاللة غرف املالبس بلني الفريقني 
متعبلة ومجهدة ملن الناحيلة الفنية والبدنيلة، ناهيك 
علن اإلصابلات التلي تثقلل كاهلل زيلن الديلن زيدان، 
سليتني،  وكيليك  األبيلض،  للفريلق  الفنلي  املديلر 
املديلر الفنلي للفريلق األزرق واألحملر، كلا أن وجبة 
ذهلاب دور اللل16 ملن "الشلامبيونز ليلغ" مل تكلن 
مرضيلة للجاهلري، وال للصحافة التي أطلقلت العنان 
لسلهامها منتقلدة هزميلة الريلال يف معقلله أملام 
املان سليتي بهدفلني لهدف، ونجلاة البارسلا بالتعادل 
أملام نابلويل اإليطايل خلارج قواعلده بهلدف لهدف.

مجموعلة امللليك وقامئة زيدان تدخل املبلاراة من دون 
ماركلو أسينسليو، الغائلب منلذ فلرتة طويللة، وإدين 
هلازارد وماريانلو ديلاز لإلصابلة، وغيلاب رودريجلو 
جويس بسلبب اإليقلاف، ومجموعلة البلوغرانا تفتقد 
لويلس سلواريز وعثان دميبلي، إضافلة إىل الظهري 
سلريجي روبريتلو، هذه األسلاء تصنع فلوارق الفوز 
والنقلاط، خاصلة يف الكالسليكو، وهلي اآلن بعيلدة 

علن املشلاركة. إًذا املبلاراة مبن حرض.
ومبلا أن لوجلود النجلم األرجنتينلي ليونيلل ميلي 
قائد البارسلا طعلًا آخر، فهلذا يبرش دامئًا مبنافسلة 
حقيقيلة خلالل 90 دقيقلة بلني ميلي ومحاوالتله، 
وسلريجيو راملوس قائد الريلال مع زمالئله املدافعني 
لحجلب منطقة الخطلر علن الربغلوث، وتحويلها إىل 
مراقبلة شلديدة تنفي خطورتله، لينطلق خط الوسلط 
ويعطلل ضغلط البارسلا ويقللب الطاوللة عليهم، يف 

لحظة. أي 
 البارسلا حالًيلا يف الصلدارة بلل55 نقطة ملع املدرب 
الجديلد كيليك سليتني، اللذي جاء على خلفيلة إقالة 
أرنسلتو فالفلريدي )مديلر البارسلا الفنلي يف لقلاء 
السليد  يحلل  وهنلا  الذهلاب(،  مبرحللة  الكالسليكو 
خلارج  الكالسليكو  على  ضيًفلا  ملرة  ألول  سليتني 
قواعلد فريقله، ملا يجعلل األملر بحاجلة إىل تركيلز 
الريلال  النقلاط ملع  للمحافظلة على فلارق  شلديد 
الثلاين بلل53 نقطلة، إملا بالتعلادل أو الفلوز ورفلع 
الفلارق إىل خمس نقلاط أو الهزمية وتقديلم الصدارة 

بفلارق نقطلة ملصلحلة زيلدان والعبيله.
صحيلح أن الفريقلني ملن طينلة الكبلار وأن نجلوم 
ليللة الكالسليكو يغلقلون املشلاهدة ألي متابع كروي 
عامللي على أي مباراة غلري الكالسليكو، إال أن الرضبة 
مرحللة  يف  باتلت  اآلخلر  على  ألحدهلا  القاضيلة 
التجهيلز األخلري، فلكل األملور مرتبطلة ببعضهلا مع 
الريلال والبارسلا هلذه السلاعات: الخلروج ملن كأس 
إسلبانيا، املنافسلة عى الدوري واألداء الباهت يف دور 
اللل16 من دوري األبطلال، فمن سريسلل بخصمه اىل 
إيلاب دوري األبطلال منهلكًا متعًبلا بحقائلب الخروج 

املبكلر بعلد ليلة الكالسليكو؟
ورضبتله  الكالسليكو  األحلد،  ليللة  جيلًدا  اسلتعدوا 

حللهلا.  أبهلى  يف  القلدم  وكلرة  القاضيلة 

كالسيكو 
الضربة القاضية.. 

بكل حذر

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
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بدائه   ..... يا  أعلم  )القلب  البيت  أكمل 

وأحق منك بجفنه ومبائه(للمتنبي
يزحف عى يديه ورجليه - صفح عن. 4
يالحقه محاواًل اإلمساك به - قصد األمر . 5

وعزم عليه )معكوس(
القرآن . 6 سور  من   - )معكوس(  جواب 

)معكوس(
قوة وشدة )معكوس( - من أشهر السنة . 7

امليالدية )معكوس(
عكس قبل - عهد والفه )معكوس( . 8
نصف . 9 من  ألكر  الرئيي  الغذاء  يعد 

سكان العامل
التنفي . 10 الجهاز  يصيب  مرض 

)معكوس( - عكس نجاح )معكوس(  
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مشجعون يرتدون الكمامات الطبية أثناء إحدى مباريات الدوري اإليطالي )بي ان سبورتس(
"كورونلا"  فلروس  تأثلر  وصلل 
فيهلا  مبلا  الرياضيلة،  املنافسلات  إىل 
الرياضلة األكر شلعبية يف العلامل، كرة 
القلدم، بعدملا هلدد قطاعلات السلياحة 

والنفلط. واالقتصلاد 
مبلاراة  إقاملة  مقلرًرا  كان  وبعدملا 
جوفنتلوس  بلن  اإليطلايل  الديلريب 
وإنر ميلالن دون جمهور، أعللن االتحاد 
اإليطلايل لكرة القدم بشلكل رسلمي عن 
تأجيلل املبلاراة، وذللك خوقًا ملن انتقال 

"كورونلا". علدوى 
وكان االتحلاد قلرر، يف 27 ملن شلباط 
املايض، إقاملة أربع مباريلات إىل جانب 
جمهلور،  دون  واليلويف  اإلنلر  مبلاراة 
وهلو ملا سليؤثر على العائلدات املالية 

لإلنلر مسلتضيف املبلاراة.
ونقللت صحيفة "ميلرو" الريطانية يف 
التاريلخ نفسله خلرًا علن إصابلة العب 
فريق بيانيسلا املنافلس يف الدرجة الثالثة 
دون ذكلر اسلم الالعلب، مشلرة إىل أنله 
وضع نفسله يف "حجر صحلي طوعي".
وسلبق أن علاد العبلون أوروبيلون كانوا 
يلعبلون ملصلحة أندية صينيلة إىل القارة 
العجوز، خلالل فرة االنتقاالت الشلتوية 
األخلرة يف كانلون الثاين امللايض، بعد 
إعلالن الصلن علن انتشلار الفلروس، 
يانيلك  البلجيلي  الالعلب  ومنهلم 
كراسلكو، اللذي قلرر العلودة إىل نادي 

أتلتيكلو مدريلد اإلسلباين.
يف  الرياضلة  مسلؤولو  يراقلب  بينلا 
أملانيلا الوضلع عن كثلب، وميتلد التأثر 

إىل االتحلاد األورويب لكلرة القلدم، الذي 
يلدرس ملدى تأثلر تفيش امللرض عى 
األوروبيلة  األملم  كأس  بطوللة  إقاملة 
ذكرتله  ملا  بحسلب   ،)2020 )يلورو 
الريطانية.  "The guardian" صحيفلة
 "Daily mail" صحيفلة  وأشلارت 
الريطانيلة، يف 28 ملن شلباط املايض، 
إىل أنله من املمكلن إلغاء بطوللة الدوري 
اإلنجليلزي املمتلاز لهلذا العلام، وهو ما 
يعنلي أن نلادي ليفربلول اإلنجليلزي لن 
يُتلوج باللقلب الغائلب علن خزائنله منذ 

30 عاًملا.
ويشلكل الفلروس رضبة قويلة لطموح 
الصلن يف عامل كلرة القدم، إذ سلبق أن 
علر الرئيلس الصينلي، يش جلي بينغ، 
علن رغبتله بلأن متتللك الصلن صناعة 
كلرة القلدم بحللول علام 2025 بقيملة 

840 مليلار دوالر أمريلي.
كا أعللن االتحاد اآلسليوي لكلرة القدم، 
يف 27 ملن شلباط امللايض، علن تأجيل 
مباريلات األنديلة اإليرانية املشلاركة يف 
دوري أبطلال آسليا لهلذا املوسلم بعلد 
تفليش الفلروس يف إيران، التلي أعلنت 
علن وفلاة أكلر ملن 26 شلخًصا ملن 
أعدادهلم ال  الذيلن تجلاوزت  املصابلن 

245 مصابًلا.
األنشلطة  الصينيلة  السللطات  وعلّقلت 
الثلاين  كانلون  منلذ  كافلة،  الرياضيلة 
فيهلا  الفلروس، مبلا  بسلبب  امللايض، 
اللذي  القلدم  لكلرة  الصينلي  اللدوري 
يبلدأ يف شلباط  أن  املفلرض  كان ملن 

امللايض، كلا نُقللت التصفيلات املؤهلة 
ألوملبيلاد طوكيلو 2020 ملن الصن إىل 
مدينلة سليدين األسلرالية بحسلب ملا 
نقله موقلع "GOAL" الريايض، يف 13 
من شلباط امللايض، كلا شلمل التأجيل 
فيهلا  مبلا  الرياضيلة  األنشلطة  جميلع 
مسلابقات "الفورملوال ون" املقلررة يف 

19 ملن نيسلان املقبلل.
ويعنلي تأجيلل "الفورموال ون" خسلائر 

دوالر  مليلون   84 ملن  بأكلر  تقلدر 
 "Forbes" مجللة  بحسلب  أمريلي 
األمريكيلة، التلي قاللت يف تقرير نرته 
ملن   26 يف  الرسلمي،  موقعهلا  علر 
اسلتضافة  رسلوم  إن  امللايض،  شلباط 
السلباق وحدهلا تبللغ 33 مليلون دوالر 
أمريلي، عدا علن قلرار محطلات تلفزة 
علدم إرسلال املراسللن الصحفين حتى 
خشلية  للصلن  املجلاورة  اللدول  إىل 

قنلاة  فيهلا  مبلا  لإلصابلة،  تعرضهلم 
األملانيلة.  "RTL"

وأوضحلت املجللة أن خسلائر فيتنام من 
إلغلاء السلباق على أراضيهلا سليكلفها 
ما يقلارب اللل50 مليون دوالر، مقسلمة 
بن سلباق الجائزة الكلرى )35 مليون( 
ماليلن(  )خمسلة  التذاكلر  ومبيعلات 
واألربلاح القادملة ملن الراعلي الرئيلس 

)سلتة ماليلن دوالر(.

فيروس "كورونا" يقتحم المنافسات الرياضية

مصطللح  علن  كثلرًا  نسلمع 
يف  األسلود"  "الحصلان 
املجاالت كافة، سلواء السياسلية 
الفنيلة، وهلو  أو  الرياضيلة  أو 
مصطللح يطللق رياضيًلا عى 
أحلد املنافسلن غلر املهيئلن 
لضعلف  للمنافسلة،  منطقيًلا 
وقوعله  أو  الفريلق  إمكانيلات 
علدم  أو  يف مجموعلة صعبلة 
يف  كبلرًا  تاريًخلا  امتالكله 
يخوضهلا،  التلي  املنافسلة 
تفلوق  نتائلج  تحقيقله  ملع 

لتوقعلات. ا
موقلع  تعريلف  وبحسلب 
 "Collins Dictionary"
املختلص بتعريلف مصطلحات 
فهلو  اإلنجليزيلة،  اللغلة 
"وصلف شلخص ملا، يعلرف 
وحقلق  عنله  القليلل  النلاس 
على  كان  أو  كبلرًا،  نجاًحلا 
وشلك النجاح"، وهو يُسلتخدم 
للغملوض أكلر من اسلتخدامه 

الللون. على  كدالللة 
ومن أشلهر الفلرق التلي أُطلق 
عليهلا لقب "الحصان األسلود" 
رياضيًلا فريق ليسلر سليتي، 
اللدوري  لقلب  حقلق  اللذي 
اإلنجليلزي املمتلاز للمرة األوىل 
يف تاريخه، يف موسلم -2015 
كلرى  على  متفوقًلا   ،2016
الفلرق اإلنجليزيلة كانشسلر 
يونايتلد وليفربلول وتشليلي 

وأرسلنال.
املركلز  حاليًلا  ليسلر  ويحتلل 
الثاللث يف ترتيب سللم الدوري 
 2019- الحلايل  للموسلم 

.2020
على  اللقلب  أُطللق  كذللك 
الفائلز  الدمنلاريك  املنتخلب 
علام  األوروبيلة  األملم  بلكأس 
1992، التلي أُقيملت يف مملكة 
السلويد، رغم أنله مل يتأهل إىل 
وشلارك  باألسلاس،  البطوللة 
بديلاًل علن منتخب يوغسلالفيا 
بعلد قيلام الحلرب األهليلة يف 

البلالد.
ووقلع املنتخلب الدمنلاريك يف 
مجموعة صعبلة ضمت منتخب 
واملنتخبلن  املضيلف  السلويد 
الفرنلي واإلنجليلزي، فتعادل 
ملع األخلر وفلاز عى فرنسلا 
وخرس ملع السلويد ليتأهل إىل 
األدوار التاليلة ويقي منتخب 
النهلايئ،  نصلف  يف  هولنلدا 
يف  األمللاين  املنتخلب  ويهلزم 

. يئ لنها ا
اسلتُخدم مصطللح "الحصلان 
يف  األوىل  للملرة  األسلود" 
علام  يف  الخيلول  سلباقات 
موقلع  بحسلب   ،1831
وأول   ،"Merriam Webster"
الكاتلب  هلو  اسلتخدمه  ملن 
الريطلاين بنجاملن دزرائيي 
"اللدوق  روايتله  خلالل 
الشلاب"، التلي يحلي خاللها 
مراهنلة اللدوق، بطلل الرواية، 
معلروف  غلر  حصلان  على 
"األسلود"،  لقلب  عليله  أُطللق 
الفلوز  الحصلان  واسلتطاع 
اللدوق  وكسلب  بالسلباق، 
الرهلان وحلده، إذ كان الوحيلد 

عليله. راهلن  اللذي 

مل يحتج الالعب الشلاب، ذو األصول الجزائرية، 
لنلادي أوليمبيلك ليلون ريلان تشلريك، إىل 
كثلر ملن الوقلت ليثبلت مهارتله يف مداعبة 
الكلرة، معلًنلا سلطوع نجلم جديد يف سلاء 

املستديرة.  السلاحرة 
ويف أقلل ملن شلهر واحد على ترفيعله من 
صفوف فريق الشلباب للنلادي الفرني ليون 
بدايلة العلام الحلايل، أكلد املهاجلم الصغلر 
ملدربله، رودي جارسليا، جاهزيتله لخلوض 
غلار املنافسلة ملع زمالئله ضملن خطلوط 
 "GOAL" موقلع  بحسلب  األول،  الفريلق 

الريلايض.
وانفجلرت مهلارات تشلريك عى املسلتطيل 
املهاجملن  أبلرز  ملن  ملا جعلله  األخلرض، 
املتخرجن ملن أكادميية ليون، أمثال سليدين 
جوفلو، وكريلم بنزميلا، وأنتلوين مارسليال، 

وألكسلندر الكازيلت، ونبيلل فقلر.
ويتميز أسللوب تشلريك عن ابن نلادي ليون 
السلابق والنجلم الحلايل لريال مدريلد كريم 
بنزميلا، بإمكانياتله على املراوغلة واللعلب 
خللف املهاجمن فضاًل عن تسلجيله األهداف.

 
بزوغ نجمه 

بلزغ نجلم تشلريك يف مبلاراة فريقله أمام 
ضملن  الثالثلة  الدرجلة  ملن  بلروغ  نلادي 
كانلون  4 ملن  منافسلات كأس فرنسلا، يف 
الثاين املايض، بتسلجيله هدفًلا وهو بعمر 16 
عاًملا و140 يوًملا، أصبلح فيه أصغلر هداف 

اإلطالق. على  للنلادي 
بعلد مرور أسلبوعن فقلط عى هلذه املباراة، 
تصّدر تشلريك العناوين الرئيسلة مرة أخرى 

يف اللكأس، بعلد أن لعب دورًا فعلااًل يف قيادة 
ليلون إىل التأهل لدور الل16 من كأس فرنسلا 
أمام نانلت، يف 18 من كانلون الثاين املايض، 
بهدفلن،  املبلاراة  يف  التسلجيل  بافتتاحله 
يف الدقيقلة األوىل والتاسلعة، والتلي انتهلت 

بنتيجلة 4-3 ملصلحلة ليون.
واعرف جارسليا عقلب اللقاء بأداء تشلريك 
قائلاًل إنله "كان ذكيًلا يف اختياراتله، وبلذل 
هكلذا،  اسلتمر  إذا  قويلة.  دفاعيلة  جهلودًا 
فسليواصل التقلدم"، مؤكلًدا أن ملا زال أمامه 

لتعلمه. الكثلر 
النجلم الفرنلي بطل العلامل والعلب باريس 
سلان جرملان، كيليلان إمبلايب، مل ينلَس أن 
يثني على أداء تشلريك، مغرًدا عى حسلابه 
الرسلمي يف "تويلر"، "ال تتحدثلوا كثرًا عن 

العمر". 

ريان تشيركي 
يلعلب تشلريك مبركلز متوسلط هجوملي، 
السلوقية  قيمتله  وتبللغ  أميلن،  وجنلاح 
موقلع  بحسلب  يلورو،  ماليلن  مثانيلة 
باإلحصائيات  املتخصص   "Transfermarkt"

الرياضيلة. 
على الرغلم ملن تسلجيله ثالثلة أهلداف يف 
ينجلح  مل  فرنسلا،  بلكأس  مباريلات  ثلالث 
بتسلجيل أي هلدف لله يف سلت مباريلات 
خاضها ضملن منافسلات اللدوري الفرني. 
فرنسلا  يف  املوللود  تشلريك،  يعلرف  ومل 
مسلرته  يف   ،2003 آب  ملن   17 بتاريلخ 
الكرويلة ناديًلا آخلر غلر أوملبيك ليلون حتى 

التقريلر.  إعلداد 

وبلدأ يف أكادمييلة ليلون علام 2010، ومنها 
إىل فريلق الشلباب علام 2018، وتنقلل بلن 
صفوفله إىل أن وصل إىل الفريلق األول، ووقع 
عقلًدا ملن 1 كانون الثلاين امللايض حتى 30 

ملن حزيلران 2022، حاملاًل معله الرقم 18.

ماذا تعرف عن 
"الحصان األسود"؟

جزائري بعمر 16 عاًما 

ريان تشيركي.. 
فتى ليون الذهبي
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شعرت بالضيق وأنا أقرأ الخرب الذي نرشته عنب 
بلدي، قبل أيام، عن انفجار عبوة ناسفة بسيارة 

قرب شعبة حزب البعث يف "قطنا" بريف 
دمشق، استهدفت ضابطًا يف جيش التحرير 

الفلسطيني.
مل أتضايق ألجل الضابط املستهدف، وال يعنيني 
إن كان قد جرح جروًحا بسيطة، أو خطرية، أو 

مات، ولست مهتًا لكونه فلسطينًيا، أو سوريًا، 
أو مغربًيا، فقد توصلت -وأنا أخوكم- إىل 

قناعة مفادها أن أمتنا، من بابها إىل محرابها 
قد وجدت لتنقرض، بالزائد ضابط فلسطيني، 

بالناقص ضابط سوري، ال فرق. 
سبب ضيقي، يف الحقيقة، يتعلق بالساحة التي 

شهدت التفجري، فربأيي املتواضع أن الساحات 
القريبة من الفروع والشعب والفرق الحزبية 

تصلح لألفراح والدبكات، أكرث ما تصلح 
للتفجري، واحرتاق السيارات، وانهيار األبنية 

والجدران، وانتشال الجثث.
يف هذا السياق مثة خرب آخر يبعث عى الحرية، 

وهو أن نظام ابن حافظ األسد قد أركب قائَد 
رشطة إدلب، ومحافظ إدلب، وأعضاء قيادة فرع 

الحزب بإدلب، يف باصات خرض، وشحنهم إىل 
معرة النعان، بعد أن قرر جعلها مركزًا مؤقًتا 

ملحافظة إدلب. 
مفاجآت غري سارة كثرية أتوقع أن يتعرض لها 

هؤالء القوم يف مدينة املعرة. أتخيل الباصات 
وهي تدور بهم، ساعة وصولهم، من مكان 

إىل آخر بحًثا عن شلارع يدخل فيه الباص 
ويسلتطيع أن يصل آخره دون أن يضطر للتدوير 
والعودة بسبب تراكم األنقاض، أو بسبب وجود 
أبنية أيلة للسلقوط ميكن أن تهوي، فجأة، فوق 

رؤوسهم.. وكلا طلب املحافظ، أو أمني الفرع، 
أو قائد الرشطة، من السلائق أن يتوقف، ال بد 

أن يعلرتض قائد فريق التصوير التلفزيوين عى 
النلزول يف هذا املكان، لخلوه من أي خلفية 

ميكن إدخالها يف الكادر دون إظهار الدمار 
الكبري التي حققته طائرات سالحنا الجوي 

الباسلة وطائرات سالح الجو الرويس الشقيقة 
بهذا الشارع بالذات.

أعتقد أن جاعة التصوير قادرون عى 
تجاوز هذه املحنة بنقل املسؤولني املشحونني 

بالباصات إىل مدينة أخرى غري املعرة مل 
تتعرض كلها للدمار، وتصويرهم بكامل 

استعداداتهم اللوجستية، من بدالت رسمية، 
وكرافات، وابتسامات، والزعم بأن هذه هي 

املعلرة، عى طريقة الرجل الذي يضع رجله يف 
ملكان ويقول: هنا مركز الكون، ومن ال يصدق 

فليقس! 
املشكلة األساسية التي سيتعرض لها 

املشحونون بالباصات ستكون بعد النزول يف 
املعرة، فقائد الرشطة سيكون قائد رشطة 

عى من؟ وأين سليبني الثكنات لعنارصه، وإىل 
أي البلدات والقرى سريسلهم ليك يحفظوا 

األمن واألمان ويكونوا )يف خدمة الشعب(؟ 
واملحافظ سيكون محافظًا عى َمن؟ وما 

سيعانيه هؤالء القوم املشحونون بالباصات 
كله كوم، عى قولة أشقائنا املرصيني، وما 
سيعانيه أمني الفرع وأعضاء الفرع وأمناء 

الشلعب الحزبية كوم. لنفرض أن هؤالء الرفاق 
كانوا جالسني يف مكاتبهم، بأمان الرحمن، 
وجاءهم خرب يقول إن الطائرات اإلرسائيلية 

قصفت مدينة دمشق، وقامت مضاداتنا 
بالتصلدي لها، وقاموا من توهم إىل الدبكة، أين 
سليدبكون؟ ومن يضمن لنا أال تعمى أعينهم من 
كثافة الغبار التي سلتنطلق يف الجو عندما تنزل 

أقدامهم، يف آن واحد عى األرض!

رفاق النضال 
يدبكون في المعرة

ق ومدرسته
ُ

تعا تفرجأمير الُبز
  خطيب بدلة

نبيل محمد

ال شلك بلأن بُلزُق سلعيد يوسلف 
كان أحد أسلباب متّسلك جيل كامل 
ملن عشلاق املوسليقى يف الجزيرة 
السلورية بآللة البُزُق، وهو املسلهم 
البُلزُق  موسليقى  بانتشلار  األول 
أهلم حواملل  لتكلون واحلدة ملن 
الكرديلة،  الشلعبية  املوسليقى 
فالبُلزُق يف القامشلي يعني سلعيد 
باآلللة  أىت  اللذي  وهلو  يوسلف، 
مّرقًلا  وطّورهلا  اليونلان،  ملن 
أداءهلا أكلر فأكلر، ليكلون فيلا 
بعلد أمرهلا، وترتبلط صورتله يف 
ذاكلرة جيلل كاملل بالبُلزُق  اللذي 
تركله قبلل أيلام مغلادًرا الحياة يف 

اسلطنبول.
صاحلب  يوسلف  سلعيد  كان 
البُلزُق،  مبوسليقى  خاصلة  هويلة 
نحوهلا  ينحلو  مدرسلة  جعلتله 

مئلات العازفلن خاصلة ملن أبناء 
القامشلي وأريافهلا. فرادته تلك مل 
توللد فقلط مبوجب تقنيلات العزف 
الحضلور  ذات  اآلللة  هلذه  على 
املميلز كائًنلا من كان يعلزف عليها، 
تطويعهلا  اسلتطاع  كونله  وإمنلا 
يف خدملة الفلن الشلعبي املحلي، 
وبنلاء ملروع موسليقي متكاملل 
ملن خاللها، فملن األحياء الشلعبية 
أعراس  البسليطة ملن  ومناسلباتها 
وحفلالت سلمر وملا إىل ذللك، إىل 
املسلارح والصلاالت، تنّقلل سلعيد 
هلذه  يف  يشء  يعينله  ال  يوسلف 
اللذي  البُلزُق  إال  الطويللة  الرحللة 
مؤسسلة  ابلن  يكلن  مل  يحملله. 
أكادمييلة كرى قلادرة على دعمه 
ومتهيلد الطريلق لله نحلو كلرى 
والخلارج،  الداخلل  يف  املسلارح 
ابلن تجربتله وعشلقه آلللة  لكنله 
لعلهلا مل تكلن يف صللب اعتبارات 
بلالده. يف  األكادمييلة  املوسليقى 

ملن علازف البُلزُق الراحلل محملد 
ورث  البُلزُق،  أملر  الكريلم،  عبلد 
سلعيد يوسلف اللقب، كلا كان من 
املفلرض أن يلرث بُزُق محملد عبد 
الكريلم ذاتله، اللذي أوىص بله له، 
موقًنلا قبلل وفاتله علام 1989 أن 
آللة البُلزُق سلتبقى بخلر طاملا أن 
سلعيد يوسلف موجلود، وهلو ملا 
ال يعلود إىل كلون سلعيد يوسلف 

عازفًلا بارًعا اسلتثنائيًا على البُزُق 
فحسلب، بلل كونله حملل مروع 
باسلتخدام  املوسليقي  اإلنتلاج 
اإلذاعلات  بله بلن  البُلزُق، وجلال 
بلروت  ملن  اإلنتلاج  ومؤسسلات 
إمارتله  أن  مبعنلى  دمشلق،  إىل 
لآلللة ليسلت محلض احرافية يف 
العزف، بلل إميانًا بلرضورة تطوير 
حضلور اآلللة، وتعليمهلا، وضان 
عليهلا  العلزف  بتلوارث  خلودهلا 
بلن جيلل وآخلر، وهلو ملا يتطلب 
إنتاًجلا موسليقيًا وغنائيًا يف خدمة 
اآلللة، ومحاوللة تعزيلز حضورهلا 
يف أي فرصلة متاحة، وهلو بالفعل 
ملا حمله ونجح فيه سلعيد يوسلف 
بامتيلاز، فخلارج عائلتله التلي علّم 
على  العلزف  أبنلاء  ثالثلة  منهلا 
البُلزُق، تعلّلم املئلات العلزف على 
هذه اآلللة اتباًعلا ملدرسلته، أو تأثرًا 

بأسللوبه ورسلالته.
خلالل  يوسلف،  سلعيد  حلاول 
توظيلف  طويلل،  فنلي  مشلوار 
البُلزُق يف خدمة موسليقى متنوعة 
املشلارب، ملن الكرديلة إىل العربية 
بعدة  مغنيًلا  والركيلة،  والفارسلية 
ألحانله  ومقّدًملا  ولهجلات،  لغلات 
لعلدة مغنلن علرب وكلرد وأتراك، 
باالنتشلار  ألحانله  ذاك  إذ  لتبلدأ 
الكبلر اللذي خلرج علن إرادته هو 
بلدأت  ألحانله  أن  مبعنلى  نفسله، 

تُسلتخدم يف أغاٍن وأعلال مبناطق 
معرفتله،  خلارج  حتلى  مختلفلة 
وبلات أسللوبه منهلاًل للمئلات، من 
أسلاء مشلهورة يف سلاحة الغناء 
اللرايث والتجديلدي، إىل أسلاء ال 
يعرفها سلعيد يوسلف نفسله. غنى 
ملن ألحانله شلفان بلرور، وعلي 
شلان، وأينلور دوغلان، وغنلت لله 
القهلوة  "صبلوا  توفيلق  سلمرة 
يبقلى  بينلا  الشلاي"،  وصبلوا 
حضوره يف أمسليات موسليقية إىل 
جانب علازف العود العراقلي الراحل 
امللدن  ملن  علدد  يف  بشلر  منلر 
األوروبيلة واحلًدا من أهم املشلاريع 
املوسليقية التي عمل بها يوسلف يف 

سلبعينيات القلرن امللايض.
الشلبكة  علر  صغلرة  جوللة  يف 
ينلدر وجود  املوسليقية،  ومكتباتها 
تسلجيالت أصليلة ملؤلفلات سلعيد 
ملا  ويقتلر  املوسليقية،  يوسلف 
يتوفلر على مقاطلع ملن حفلالت 
سلابقة لله، عازفًلا ومغنيًلا، إضافة 
إىل جلسلات خاصلة يعلزف فيهلا 
على البُلزُق، ويبدو أن التسلجيالت 
أهلم  تتضملن  التلي  القدميلة 
حبيلس  أغلبهلا  يوسلف،  مؤلفلات 
يعملل،  كان  حيلث  دمشلق  إذاعلة 
اإلذاعلة الشلهرة ببخلهلا يف إتاحة 
أرشليفها على الشلبكة، وبسلاكة 

الغبلار فلوق أرشليفها أيًضلا.
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