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عشر  منشذ  سشوريا  أزر  "مل 
أننشي  أظشن  وال  سشنوات، 
معهشا  التأقلشم  سأسشتطيع 
حاليًشا، لكشن إذا عشاد الوضشع 
أمشر  إليهشا  فرجوعشي  آمًنشا، 

. مؤكشد".
تشرد فريشدة املشري لعنب 
مدينشة  إىل  ششوقها  بلشدي 
إدلشب ششايل سشوريا، التشي 
غابشت عنهشا منشذ أكشر مشن 
طشوال  لتعيشش  عاًمشا،   30

تلشك الفشرة يف تركيشا، حيث 
تشريك،  رجشل  مشن  تزوجشت 
وربّشت أبناءهشا وفق أسشلوب 
حيشاة ينتمشي إىل النمط الذي 
سشوريا.  يف  تعيششه  كانشت 
تسشتمر فريشدة، التشي تعمشل 
اإلنجليزيشة،  للغشة  مدرّسشة 
بالحفشاظ عشى عالقتهشا مشع 
خشالل  مشن  بلدهشا  هويشة 
مشا تغرسشه يف أبنائهشا مشن 
اللهجشة املحكيشة ألهشل إدلب، 

املحافشظ  املجتمشع  ومبشادئ 
هنشاك.

فريشدة  زيشارة  انقطشاع 
ألسشباب  يكشن  مل  لسشوريا 
مشع  فعالقتهشا  سياسشية، 
مسشتمرة  تشزال  ال  أقربائهشا 
رغشم اختشالف اآلراء واألفكار 
بينهشم،  فيشا  السياسشية 
عشدم  إىل  ترجعشه  ولكنهشا 
وجشود بيئشة آمنشة تششبه مشا 
14كانشت تعيششه يف السشابق... 

أصحاب األمراض المزمنة 
يخشون انقطاع أدويتهم 

05تقارير مراسلين

02أخبار سوريا

بعد عامين من "التسوية".. 
مداهمات مستمرة 
ال يعيقها "كورونا"

04تقارير مراسلين

06

كيف تتجهز إدلب 
لجائحة "كورونا"

فعاليات ومبادرات

أنقرة على شفا صدام 
عسكري مع فصائل متشددة 

في إدلب

19رياضة

فران توريس.. 
"خفاش" فالنسيا 
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غربتهم أطول 
من عمر الحرب في سوريا.. 

هل ما زال 
انتماؤهم حًيا

خيوط اللعبة 
بيد موسكو وأنقرة..

سوريون 
على طرفي الصراع في ليبيا
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أخبار سورياأخبار سوريا

عنب بلدي - علي درويش

الهجشوم عشى القشوات الركيشة سشبقته 
اعتصامشات عشى الطريق الشدويل حلب- 
الالذقيشة )M4(، رفًضشا ملشرور الدوريات 
الروسشية إىل جانشب الدوريشات الركية، 
وتركيشا  روسشيا  بشن  االتفشاق  مبوجشب 
الشذي بدأ تطبيقه، يف 6 مشن آذار الحايل، 
وقشى بتسشيري دوريات مششركة عى 
الطريشق بشن قريتشي ترنبة رشقشي إدلب 

وعن حشور جنشوب غشريب إدلب. 
الهجشوم عشى الدوريشات الركيشة ومنع 
تسشيري الدوريات الروسشية هدد االتفاق، 
كشا وضع مقتشل الجنشود األتشراك أنقرة 
يف مواجهشة قشد تحشدث مسشتقباًل مشع 
املنطقشة  يف  تنششط  التشي  الجاعشات 

والتشي تتبنشى فكشرًا "راديكاليًشا".

الهجوم يقوي موقف الروس والنظام 
الستئناف العمليات

املحلشل السشيايس الشريك عشي باكشري 
قشال لعنشب بلشدي، إن هجشوم الفصائشل 
املتششددة عشى القشوات الركيشة يقشوي 
موقشف روسشيا ونظشام األسشد وإيشران 

عمشًدا ضشد أنقشرة مشن جهشة، ويوفر من 
جهشة أخشرى الذرائشع الالزمة السشتئناف 
العمل العسكري واسشتهداف املدنين يف 
إدلشب، مجشدًدا تقويض املوقشف الريك.
واعتشر أن ذلشك ال يششكل خطشرًا عشى 
تركيشا فقط وإمنا عى الششعب السشوري 

واملهّجريشن والنازحشن. 
وأضشاف باكشري "الجاعشات املتطرفشة ال 
تخشدم مبوقفهشا إال نظام األسشد وحلفاءه 
يف نهايشة املطشاف، ولطاملشا تشذّرع بهشا 
للقضاء عى الثورة السشورية"، وتسشاءل 
مشا  تعطيشه  بشأن  الجميشل  تشرد  "هشل 

يريد؟".
ضشد  األخشرية  املعركشة  أن  إىل  وأششار 
النظشام أظهشرت للفصائشل وللسشورين 
الشدويل  وللمجتمشع  وإيشران  ولروسشيا 
الالعشب الشذي باسشتطاعته "إيذاء األسشد 
حشن  يف  تعبشريه،  بحسشب  وردعشه"، 
تفعشل  مل  الراديكاليشة  "الفصائشل  أن 
وأثبتشت  املدنيشن،  عشن  للدفشاع  ششيئًا 
يوًمشا بعشد يشوم أنهشا عشن علشم أو عشن 
جهشل تتحشول إىل مخلشب للنظشام، ما مل 
تسشحب الذريعشة منه وتتخى عشن النهج 
املتطشرف وتسشعى إىل مراعشاة مصلحشة 

الششعب السشوري الذي يعشاين اآلن أكر 
مشن أي وقشت مشى".

هل تحصل المواجهة؟ وأين "تحرير 
الشام"؟

الباحشث يف الجاعشات اإلسشالمية عباس 
عنشب  إىل  حديشث  يف  رّجشح،  رشيفشة، 
مشع  املواجهشة  تركيشا  تأجيشل  بلشدي، 
الفصائشل "الراديكاليشة"، ألنهشا ال تشزال 
تشرى أن خطشوط التشاس مشع النظشام 
غشري مسشتقرة، واملعركشة قشد تتجشدد مع 
امليليششيات اإليرانيشة، خاصشة أن أنقشرة 
ال تثشق بالضامشن الرويس بعشدم العودة 

إدلشب.  للتصعيشد يف 
لكن بشرأي باكري، إذا اسشتمرت "الفصائل 
املتششددة" بنفشس السشلوك، فسشتضطر 
تركيشا إىل اسشتهدافها، سشواء كان ذلشك 
بششكل مبارش أو غري مبشارش، منفردة أو 
بالتعشاون مع سشورين أو بالتعشاون مع 
فاعلشن دولين، مششريًا إىل أنشه ال توجد 
حلشول وسشط عشى مشا يبشدو مشع هشذه 
الجاعشات، فهشي تغامر بشأرواح مالين 

السشورين.  املدنين 
بينشا أوضشح رشيفشة أن منطقشة إدلشب 

كانشت خاضعشة بششكل كامشل لش"هيئشة 
التدخشل  بعشد  ولكشن  الششام"،  تحريشر 
الوطنشي  "الجيشش  ودخشول  الشريك 
السشوري" بشدأت "الهيئشة" تتوجشس من 
انزيشاح مركز السشيطرة مشن يدها ملصلحة 
اعتشاد تركيشا عشى "الجيشش الوطني"، 
ووجشدت "تحريشر الششام" فرصتها بعد 
وقشف إطشالق النشار والحديث عن تسشيري 
دوريات روسشية- تركية مششركة، وبدأت 

الخفية.  أذرعهشا  بتحريشك 
"حكومشة  مشع  "الهيئشة"  أجشرت  إذ   
القشرى  وجهشاء  عشى  جولشة  اإلنقشاذ"، 
واملشدن إلخشراج مظاهشرات مدنيشة ضشد 
املواطنشن إىل  روسشيا، تطالشب بعشودة 
الدوريشات  مشرور  وترفشض  ديارهشم 
وهشذا   ،"M4" طريشق  مشن  الروسشية 
بحسشب  فيشه،  مششكلة  ال  حشق  مطلشب 
رشيفشة، الشذي أردف أن املششكلة كانشت 
بصشور وتسشجيالت امللثمن واملسشلحن 
الذين كانشوا يهددون ويتوعشدون الروس 
ويششككون بالشدور الشريك )نرت عى 
ومنهشا  االجتاعشي  التواصشل  مواقشع 
لقيادي اسشمه أبشو بكر حاس(، بحسشب 

رشيفشة.  عبشاس 

أنقرة على شفا صدام 
عسكري مع فصائل 

متشددة في إدلب

عام على األفول.. 

بين اإلعالن 
عن هزيمة 

"التنظيم"
والتحذير 

من عودته

تعرضت القوات التركية شمال غربي سوريا لهجوم صاروخي 

أدى إلى مقتل جنديين تركيين وإصابة ثالث، واتهمت أنقرة 

جماعات "راديكالية" )متشددة( بوقوفها خلف الهجوم، حسب 

بيان لوزارة الدفاع التركية، في 19 من آذار الحالي. 

عنب بلدي - تيم الحاج

يف مثشل هذه األيشام قبل عشام من اآلن، 
وقشف القائشد العشام لش"قوات سشوريا 
الدميقراطية" )قسشد(، مظلشوم عبدي، 
إىل جانشب السشفري األمرييك السشابق، 
"العمشر"  حقشل  يف  روبشاك،  وليشام 
النفطشي بريشف ديشر الشزور الرقشي، 
"الدولشة  تنظيشم  هزميشة  ليعلشن 
اإلسشالمية" يف آخر موقع له بسشوريا. 

سشتة  نحشو  بعشد  اإلعشالن  ذلشك  جشاء 
أششهر مشن القتال بشن الطرفشن، منها 
صغشرية  بقعشة  يف  ششهر  مشن  أكشر 
مخيشم  تسشمى  سشوريا  رشقشي  يف 
"الباغشوز"، حيشث أظهر التنظيشم فيها 
رشاسشة يف الدفشاع، اسشتدعت تدخشاًل 
مكثًفشا جويًشا وبريًا )عى غشري العادة( 

مشن التحالشف الشدويل.

ورقة رابحة
مل تخشِف "قسشد" يف بيشان انتصارهشا 
عشى  "التنظيشم"  مشن  عنشارص  بقشاء 
إنهشا  وقالشت  نامئشة،  خاليشا  ششكل 
تتحصشن يف مناطشق نائيشة بالصحراء 

السشورية، ويف مشدن عراقيشة، مششرية 
إىل إمكانيشة ششن هشذه الخاليا هجات 

كلشا سشنحت الفرصشة.
وقشد يعنشي انتهشاء محاربشة التنظيشم، 
انتفشاء السشبب الذي ُششكلت مشن أجله 
"قسشد"، ما سشيعني بالشرورة انتهاء 
"قسشد"  أعلنشت  عليشه  وبنشاء  عملهشا، 
قشوة  مشن  سشتتحول  أنهشا  بيانهشا  يف 
عسشكرية إىل قشوة أمنيشة ملواجهة هذه 

الهجشات.
ورقشة  امتالكهشا  أن  إىل  باإلضافشة 
سشيقوي  التنظيشم  خاليشا  محاربشة 
تقدميهشا  احتشاالت  بوجشه  موقفهشا 
كش"قربشان" للتفاهات السياسشية بن 
القشوى املتصارعشة يف سشوريا )تركيا، 
أمريكا، روسشيا(، كا حشدث يف معركة 
"رشق الفشرات" الركيشة، حشن هددت 
"قسشد" بإطالق رساح معتقي التنظيم 
لديهشا، والكشف عشن محاربشة خاليشاه، 
األخشر  الضشوء  ششهدت  أن  بعشد 
األمرييك يعطشى لركيشا مطلع ترين 
األول 2019، وهشو مشا سشمح ألنقشرة، 
بحسشب وجهة نظشر "قسشد"، بالتوغل 

الفشرات". "رشق  منطقشة  يف 
إال أن "قسشد" تراجعت عشن تهديداتها، 

نائشب  إىل  رسشالة  عبشدي  وأرسشل 
الرئيشس األمريشيك، مايشك بنشس، أكشد 
الواليشات  فيهشا مواصلشة تعاونشه مشع 

"الدولشة". تنظيشم  ضشد  املتحشدة 

عودة متوقعة
كانشت  التشي  التحليشالت  معظشم  لعشل 
وعشن  األبحشاث  مراكشز  مشن  تخشرج 
"الباغشوز"،  معركشة  بعشد  املحللشن 
كانشت تؤكشد عشى أن التنظيم سشيعود 
تعمشل  صغشرية  مجموعشات  ضمشن 
بششكل منفشرد يف الجغرافيا السشورية 
والعراقيشة، وهشي اسشراتيجية قدميشة 
يف  لسشنوات  اعتمدهشا  للتنظيشم، 

بداياتشه.
رضبشات  تلقيشه  مشن  الرغشم  وعشى 
حشدت  والعشراق  سشوريا  يف  واسشعة 
عشى  الوقائشع  أظهشرت  قدراتشه،  مشن 
األرض بعشد أششهر قليلشة عشى إنهشاء 
وجشوده، قيشام عنشارص التنظيم بششن 
مشن  عنشارص  بحشق  اغتيشال  عمليشات 
"قسشد" وقشوات النظام السشوري، يف 
ديشر الزور والرقشة والحسشكة، ومؤخرًا 
إىل  إضافشة  السشوري،  الجنشوب  يف 
العمليشات التشي يقشوم بهشا يف العراق.

وتأخشذ هشذه الهجشات طابشع املباغتة، 
إذ يظهشر عنشارص التنظيشم فجشأة أمام 
الهشدف الشذي يريشدون التعامشل معه، 
ثشم ينسشحبون مشن املشكان بعشد تنفيذ 

يظهروا. وكأنهشم مل  املهمشة، 

مقتل البغدادي.. اتساع وتكثيف
أخشذت عمليشات تنظيم "الدولة" ششكاًل 
بكشر  "أبشو  زعيمشه  مقتشل  بعشد  آخشر 
الغدادي"، نهايشة ترين األول 2019، 
ششال  اسشتهدفته  أمريكيشة  بغشارة 

غشريب سشوريا.
عشر  أكشر  بزخشم  التنظيشم  وعشاد 
سشوريا  يف  الهجشات  مشن  مجموعشة 
أطلشق  واليمشن،  وإفريقيشا  والعشراق 
ملقتشل  الثشأر  "غشزوة  اسشم  عليهشا 
الششيخن"، يف إششارة لزعيمه السابق 
واملتحشدث  البغشدادي"  بكشر  "أبشو 
السشابق باسشم التنظيشم "أبشو الحسشن 

املهاجشر".
إعشالن  مشع  الهجشات  هشذه  وتزامنشت 
التنظيشم تنصيب "أبو إبراهيم الهاششمي 
القشريش"، زعيًا جديشًدا خلًفا للبغدادي، 
بحسشب بيشان رسشمي للتنظيشم، يف 31 

مشن تريشن األول 2019.

 إذا استمرت "الفصائل 
المتشددة" بنفس 

السلوك، فستضطر 
تركيا إلى استهدافها، 

سواء كان ذلك بشكل 
مباشر أو غير مباشر، 

منفردة أو بالتعاون مع 
سوريين أو بالتعاون مع 

فاعلين دوليين

جندي تركي في منطقة رأس العين )األناضول(
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رفضت أربعة تشكيالت جهادية عاملة يف شامل 
غريب سوريا منضوية ضمن غرفة عمليات 

موحدة تحت اسم "وحرض املؤمنني"، االتفاق 
الرويس- الرتيك يف سوتيش يف أيلول 2018، 

وعاودت رفض االتفاق األخري، يف 5 من آذار 
الحايل. 

وتضم غرفة "وحرض املؤمنني" كاًل من: 
"جبهة أنصار الدين"، و"جبهة أنصار التوحيد"، 

و"جبهة أنصار اإلسالم"، و"حراس الدين"، 
وجميعها تعترب من الفصائل "الجهادية" يف 

سوريا، حيث يرتكز عملها يف ريف الالذقية 
الشاميل وريف حامة.  

وجاء يف بيان صادر عن الغرفة، األحد املايض، 
أن "التفاهامت الدولية وإفرازات مؤامراتها، 
وآخرها اتفاق موسكو، ال تعدو كونها لدًغا 

من الجحر الواحد مرات عديدة، وتقدميًا للثورة 
وجهاد أهلها عىل مذبح املصالح الدولية".

كام حذر أمري تنظيم "حراس الدين"، أبو هامم 
الشامي، يف كلمة مسجلة، اطلعت عليها عنب 

بلدي، يف 7 من آذار الحايل، من االنخداع بوعود 
الدول الضامنة. 

وفيام ييل تعريف بفصائل الغرفة: 
أُعلن عن تشكيل "حراس الدين"، يف شباط 

2018، من اندماج سبع مجموعات عسكرية 
عاملة يف إدلب هي: "جيش املالحم"، "جيش 
الساحل"، "جيش البادية"، "رسايا الساحل"، 

"رسية كابل"، "جند الرشيعة"، فلول "جند 
األقىص".

ويقود التشكيل القيادي يف "هيئة تحرير 
الشام" سابًقا، "أبو هامم الشامي". 

باإلضافة إىل قيادات "القاعدة" يف مجلس 
الشورى الذي يضم "أبو جليبيب طوباس" و"أبو 

خديجة األردين" و"سامي العريدي" و"أبو 
القسام" و"أبو عبد الرحمن امليك"، وعدًدا من 

القيادات السابقة يف "جبهة النرصة" التي 
رفضت فك االرتباط بـ"القاعدة".

وُشكل فصيل "أنصار التوحيد"، يف آذار 
2018، من مجموعات منشقة عن فصيل "جند 
األقىص" يف مدينة رسمني بإدلب، التي ينشط 

فيها إىل جانب منطقة النريب بريف حلب.
وينتهج الفصيل السلفية الجهادية، ويعترب من 

أبرز الفصائل قربًا لـ"جبهة النرصة" سابًقا، 
وقد امتنع عن قتال تنظيم "الدولة" بشكل كيل، 

ما أجج الخالف بينه وبني فصائل "جيش الفتح" 
أواخر عام 2015، وال سيام حركة "أحرار الشام 

اإلسالمية". 
يُتهم بتنفيذ عمليات تصفية ضد مقاتلني وقادة 

يف فصائل املعارضة، كام تُوجه إليه أصابع 
االتهام بتبعيته أو ميوله لتنظيم "الدولة"، 

وخرجت آخر دفعات مقاتليه إىل مدينة الرقة، 
يف شباط 2017، ضمن اتفاق فرضته “تحرير 

الشام” و”أحرار الشام".
أما "جبهة أنصار الدين" فانشقت عن "تحرير 

الشام"، يف شباط 2018، وكانت أحد أعمدة 
تأسيسها يف كانون الثاين 2017، ويف بيان 
االنشقاق قالت إنها "جامعة مستقلة إداريًا 

وتنظيمًيا، وال تتبع ألي جهة سواء كانت داخلية 
أو خارجية". 

وأضافت أن “عالقتها مع اآلخرين يف الداخل 
والخارج، املدين منها والعسكري، تضبطها 

أحكام الرشيعة اإلسالمية، مع األخذ بالسياسة 
الرشعية التي تحافظ عىل ثوابت الدين”، معتربة 

نفسها “جزًءا من املرشوع اإلسالمي الساعي 
إلسقاط طاغية الشام، وجزًءا ال يتجزأ من األمة 

اإلسالمية".

أُسست "جبهة أنصار اإلسالم" يف عام 2014 
بدمشق وريفها والقنيطرة، عرب اندماج لواء 

"أسامة بن زيد" و"العز بن عبد السالم" 
و"كتيبة العاديات"، ويف شباط عام 2015 

أعلنت تأسيس القطاع الشاميل لها، والواقع يف 
محافظة إدلب.

ويف ترصيحات لقائد القطاع الشاميل، 
مصطفى السعيد، حينها، قال إن “الهدف الرئيس 

من تأسيس القطاع الشاميل هو توحيد الصف 
بالتكتالت الكبرية، خاصة يف مناطق دمشق 

ودرعا والقنيطرة". 

فصائل ترفض الواقع 

الروسي- التركي

تبشع هشذه التسشجيالت اسشتهداف الرتشل الشريك 
إثشره  االتهشام  أصابشع  وُوجهشت  ناسشفة،  بعبشوة 
إىل تنظيشم "حشراس الديشن"، لكشن األخشري نفشى 
رسشالة  كان  الفعشل  أن  يرجشح  مشا  مسشؤوليته، 
واضحشة من "تحرير الششام" عر بعشض أجنحتها 
األمنيشة، بأنه ال يسشتطيع أحد حايشة الدوريات إال 
"الهيئشة"، مشا يعني أنهشا ال تهدف ملنشع الدوريات 
الروسشية- الركية املششركة مبقدار مشا تبحث عن 

دور جديشد مشا، بحسشب رشيفة.
تركيشا  مشع  ضمنيًشا  اتفاقًشا  "الهيئشة"  وعقشدت 
مرافشق  كطشرف  خاللشه  مشن  )الهيئشة(  اعتُمشدت 
وحشارس للنقشاط الركيشة، واليوم تبحشث عن دور 
يف مرافقشة وحايشة الدوريات الروسشية- الركية، 
مشا يعنشي االعشراف بهشا كطشرف موجشود عشى 

األرض ويقلشل مشن احتاليشة اسشتهدافها.
وتسشتفيد "تحريشر الششام" مشن سشياقات عشدم 
اسشتقرار خطشوط التشاس مشع النظشام وتوجس 
األتشراك من تجدد املعارك، وهشي فرصة لش"الهيئة" 
لتعزيشز سشيطرتها عشى "املحشرر" يف ظشل غياب 

التوافشق عشى إنهشاء ملفها.

الوضع الراهن لموازين القوى
هشدد وزيشر الدفشاع الشريك، خلشويص أكار، يف 
13 مشن ششباط املشايض، كل مشن ال ميتثشل لوقف 

إطشالق النشار وفق اتفشاق "سشوتيش" 2018 بن 
روسشيا وتركيشا، مبن فيهشم "املتطرفشون"، مضيًفا 
أن بشالده ترسشل قشوات إضافية يف إدلشب لضان 
وقشف إطشالق نشار مسشتدام، وأن املنطقة سشتكون 

مراقبتهم.  تحشت 
مشن   12 يف  وقّعتشا،  وروسشيا  تركيشا  وكانشت 
كانشون الثشاين املشايض، اتفشاق "تهدئشة" يضمن 
النشار يف ششال غشريب سشوريا،  وقشف إطشالق 
لكشن النظشام قصشف مناطشق سشيطرة املعارضشة 
واسشتأنف عملياته العسشكرية بدعشم رويس كامل، 
يف 15 مشن الششهر نفسشه، بحجة سشقوط قذائف 
عشى مناطشق سشيطرته، اتهشم فصائشل املعارضشة 
بالوقشوف خلفهشا، وسشيطر خالل الحملشة األخرية 
عشى مشدن وبلشدات اسشراتيجية، كمعشرة النعان 
ورساقشب وحيشان وحريتشان وجبل شحششبو، يف 

وإدلب.  حلشب 
وحششد  تهديداتهشم  يف  اسشتمروا  األتشراك  لكشن 
املزيد مشن التعزيزات يف نقاط مراقبتهم وأنششؤوا 
املعارضشة،  سشيطرة  مناطشق  يف  جديشدة  نقاطًشا 

وقُتشل بقصشف النظشام 16 جنديًشا تركيًشا.
وتوجيشه  املبشارشة  باملواجهشة  تركيشا  تدخشل  ومل 
رضبشات ضشد قشوات النظشام، إال بعشد اسشتهداف 
رتشل عسشكري تشريك يف إدلشب أسشفر عشن مقتل 
لشوايل  وفًقشا  آخريشن،   32 وإصابشة  جنديًشا   33

هاتشاي الركيشة، رحمي دوغان، يف 27 من ششباط 
املشايض. 

عمليشة "درع  ذلشك  إثشر  الشريك  الجيشش  أطلشق 
الربيشع" ضشد قشوات النظشام السشوري، إلجبشاره 
عشى العشودة إىل خلف خطشوط منطقشة "خفض 
التصعيشد" املحشددة يف اتفاق "سشوتيش" 2018، 
لكشن باجتشاع يف العاصمشة الروسشية موسشكو، 
يف 5 مشن آذار الحشايل، توصلشت الوفود الروسشية 
والركيشة بحضور رئييس البلديشن إىل اتفاق قى 
 "M4" بتسشيري دوريشات مششركة عشى طريشق
يف املناطشق الخاضعشة لسشيطرة املعارضشة وفشق 
اتفشاق ششابه الغمشوض، خاصشة بعشد تريحات 
وزيشر الخارجيشة الشريك، مولود جاويشش أوغلو، 
التشي أششارت إىل خضشوع املناطشق الواقعة ضمن 
"خفشض التصعيشد" جنشويب املمشر اآلمشن بسشتة 
كيلومشرات إلرشاف الشروس، يف حشن سشيخضع 

ششاله إىل إرشاف األتشراك. 
تسشيري  طريشق  عشى  اعتصشام  االتفشاق  قابشل 
القشوات  مشن  األوىل  الدوريشة  منشع  الدوريشات، 
وزارة  واتهمشت  مهمتهشا،  إكشال  مشن  الروسشية 
مسشلحون  بأنهشم  املعتصمشن  الروسشية  الدفشاع 
املقاتلشن  مشن  عشدد  ظهشر  كشا  وإرهابيشون، 
هشددوا الشروس باالسشتهداف والقتشل يف حشال 

الطريشق. عشى  مرورهشم 

التشي ششنها  العمليشات  عشدد  ال ميكشن حشر 
التنظيشم يف سشوريا منشذ إعالن هزميتشه، إال أنه 
بشات يصشدر بهشا بيانشات يف األششهر األخشرية 
تصشدر  إذ  لشه،  التابعشة  "النبشأ"  مجلشة  عشر 
عشدًدا أسشبوعيًا يحشي الهجات التشي ينفذها 
التنظيشم يف مناطشق انتششاره، إضافشة إىل عدد 

يتمكشن مشن قتلهم. مشن 
وتلفشت صفحشات األخبشار املحليشة يف سشوريا، 
اآلونشة  يف  ازدادت  التنظيشم  عمليشات  أن  إىل 
مشن "قسشد"  مواقشع وعنشارص  األخشرية ضشد 
والنظشام السشوري، وحتى ضد قواعشد التحالف 

الشدويل يف ريشف ديشر الشزور. 

عودة أمريكية.. حمالت أمنية
ريشف  يف  التنظيشم  هجشات  عشودة  اسشتدعت 
ديشر الشزور، تكثيشف قشوات التحالشف الدويل، 
بقيشادة الواليشات املتحشدة األمريكيشة، عملياتها 
األمنيشة مع "قسشد" للكششف عن عنشارص خاليا 

واعتقالهشم. التنظيشم 
وتكثيشف  تفعيشل  إعشادة  واششنطن  وأعلنشت 
عملياتهشا العسشكرية ضشد اإلرهاب يف سشوريا، 
بعشد توقشف مؤقشت، وفشق صحيفة “واششنطن 

بوسشت".
وأضافشت الصحيفشة، يف 26 من كانشون الثاين 
القيشادة املركزيشة، الجشرال  املشايض، أن قائشد 

مكافحشة  عمليشات  إن  قشال  ماكنشزي،  كينيشث 
اإلرهاب يف سشوريا عادت وتريتهشا إىل وضعها 
السشابق، مششريًا إىل أن قواتشه تجشري عمليشات 

مششركة مع "قسشد" باسشتمرار.
وأضشاف ماكنشزي أن القشوات األمريكيشة تجري 
يف الفشرة الراهنشة، من ثالث إىل أربشع عمليات 
مششركة مع "قسشد" كل أسشبوع ضشد عنارص 

"الدولة". تنظيشم 
ضشد  األمريكيشة  األمنيشة  العمليشات  وتتزامشن 
تنظيشم "الدولشة" مع إرسشال معدات عسشكرية 
نوعيشة إىل ششال رشقشي سشوريا، بحسشب ما 
قالشه املوقشع الرسشمي لش“قسشد"، يف 11 مشن 
آذار الحشايل، موضًحشا أن الغشرض مشن هشذه 
مدفعيشة  أسشلحة  مشن  املكونشة  التعزيشزات، 
العسشكرية،  القواعشد  حايشة  هشو  ثقيلشة، 
ودعشم العمليشات املششركة يف محاربشة تنظيم 

"الدولشة".
لديهشا  األسشلحة  هشذه  أن  إىل  املوقشع  وأششار 
القشدرة عشى تدمري أهشداف بعيدة املشدى بدقة 

. لية عا
يف  امليدانيشة  السشيطرة  خريطشة  وبحسشب 
جيشب  يف  حاليًشا  التنظيشم  يتحصشن  سشوريا، 
ميتشد بشن محافظتي حمشص ودير الشزور، من 
أطشراف منطقشة السشخنة حتى حشدود مدينتي 

البوكشال واملياديشن يف ديشر الشزور.
مقاتلون يبايعون زعيم تنظيم الدولة االسالمية ابو ابراهيم الهاشمي 

في منطقة حوران جنوبي سوريا 5 تشرين الثاني 2019 )وكالة أعماق(
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يف  الخاصشة  املشدارس  بعشض  لجشأت 
مدينشة البشاب بريشف حلشب، إىل اتبشاع 
متاششيًا  التعليشم،  يف  جديشدة  أسشاليب 
مشع الواقشع الحشايل يف املدينشة ومناطق 
يششهد  الشذي  السشوري،  الششال  مشن 
إجشراءات ملواجهشة فشريوس "كورونشا" 

)كوفيشد19-(.
باتشت تنتشر يف  التشي  مشن األسشاليب 
طريشق  عشن  التعليشم  البشاب،  مدينشة 
غشرف  إنششاء  عشر  اإلنرنشت،  ششبكة 
قشرار  بعشد  وذلشك  "واتسشاب"،  يف 
املجلشس املحي القشايض بإغشالق جميع 
املؤسسشات التعليميشة، تطبيًقا لإلجراءات 

املشدارس. تعقيشم  ومنهشا  الوقائيشة، 
ويتشم إعطاء الشدرس عن طريق تسشجيل 
املعلمشة،  أو  للمعلشم  مصشور  مقطشع 
أو  املناسشبة،  بالوسشائل  فيشه  يرحشون 
عشى السشبورة، املشادة املقشررة، ويشوزع 
أهشايل  فيهشا  مجموعشة  يف  املقطشع 
املعلمشة  قالتشه  مشا  بحسشب  الطشالب، 
التحضشريي يف مؤسسشة "رساج  لفئشة 
التعليميشة" بتول الششامي، لعنشب بلدي.
مشن جانبهشا، أششارت مديشرة املؤسسشة، 
أيًضشا،  معلمشة  وهشي  الخلشف،  لينشا 
اآلن  تطبشق  الوسشيلة  هشذه  أن  إىل 
واالبتشدايئ  التحضشريي  مراحشل  عشى 
واإلعشدادي حتشى الصشف الثامشن، مشع 

املشدارس. يف  املسشتويات  اختشالف 

"غير كاٍف"
"التعليشم عن بعد غشري كاٍف، ولكنه أفضل 
مشن ال يشء"، هكذا وصف معلشم الفيزياء 
والكيميشاء عار الخلف، األسشلوب الطارئ 

يف تعليم الطشالب مبدينة الباب.
وأضشاف لعنشب بلشدي، أن بعشض املشواد 
كالفيزيشاء والكيمياء وعلشم األحياء تحتاج 
لتجشارب ملموسشة ورشح موضشح، وذلك 

مشا ال يتحقشق بالتعليشم اإللكروين.
التجربشة  وصفشت  بتشول،  املعلمشة  لكشن 
بالجيشدة، بعد أول أسشبوع مشن تطبيقها، 
مششرية إىل أنها ملسشت تفاعاًل من الطالب. 
واسشتدركت بالقشول، "إن طريقشة التعليم 
اإللكشروين قشد تكشون أفضشل يف حشال 
توفشرت الوسشائل والتطبيقشات املناسشبة 
لها، إذ نواجه مششكلة يف شبكة االنرنت، 
وعشدم امتشالك األطفشال أجهشزة خاصشة 
بهشم، متكنهشم من الرجشوع للشدرس بأي 

وقت".
مشن جهتها، قالشت املعلمة لينشا الخلف، إن 
األهشايل لديهم تخشوف من هذا األسشلوب 
كتجربشة جديدة طُبقت بششكل مفاجئ، ال 
سشيا مع عدم توفر األسشاليب األكادميية 
التباعشه، الفتشة إىل أن فعاليته تثبت عندما 

تتهيشأ األدوات الالزمة له.
يف حشن تشرى مديشرة مدرسشة "القلشم" 
الخاصشة، نور الجنشديل، أنه ال ميكن تقييم 
األسشلوب اإللكروين يف مرحلشة التجربة، 
"لكشن حتى اآلن كان تفاعشل الطالب رائًعا، 

ولألهشايل دور كبشري يف ذلك".

هل يمكن اعتماد التعليم 
اإللكتروني؟

فشريوس  عشى  السشيطرة  عشدم  مشع 
ظهشرت  حشال  ويف  عامليًشا،  "كورونشا" 
إصابات يف الششال السشوري، فإن توقف 
عمشل املؤسسشات التعليمية سشيمتد، وفق 
املعلمشة بتول، التي أششارت إىل أن أسشلوب 
التعليم اإللكشروين جاء كحشل مؤقت، وال 
ميكشن اعتشاده لفشرة طويلة لعشدم توفر 

وسشائله الروريشة.
وأضافشت أنه مشن الصعب تطويره بسشبب 
وضع املنطقشة، موضحة أنشه بحاجة لعدة 
رشوط، منهشا تهيئشة األهشايل، وتدريشب 
اإلنرنشت  خدمشات  وتوفشر  الكشوادر، 
واألجهشزة والتطبيقات الفعالشة، وهذا ما ال 

يوجشد يف املنطقشة.
واتفشق املعلشم عشار مشع املعلمشة بتشول، 
عى وجشوب تطوير التقنيات ألنشه الخيار 
األنسشب يف الحاالت االضطرارية، كالعطلة 

التي ميشر بها الطشالب اآلن.
أما املعلمشة نور، مديشرة مدرسشة "القلم"، 
هشذا  تطويشر  املمكشن  مشن  أنشه  فبينشت 
عشى  الطشالب  تدريشب  مشع  األسشلوب 
الطشرق الحديثشة يف التعليشم واسشتخدام 
التكنولوجيشا، باإلضافشة إىل عوامشل مهمة 
الجهشاز  ونشوع  اإلنرنشت  توفشر  منهشا 

املسشتخدم.

كيف تعامل األهالي مع التجربة؟
مجموعشة  مشع  بلشدي  عنشب  تواصلشت 

حصشول  وأكشدوا  الطشالب،  أهشايل  مشن 
أبنائهم عشى فائشدة "كبرية" مشن التعليم 
اإللكروين، مششريين إىل أن هذا األسشلوب 
مّكشن الطالب من مواصلشة تحصيل الفائدة 
العلميشة، مشع املتابعشة املبارشة مشن املعلم.

وقشت  ششغلوا  الطشالب  أن  إىل  إضافشة 
باسشتكال  العطلشة  وقشت  يف  فراغهشم 
الدراسشة، بحسشب ما قاله محمشود زيدية، 

لطالبتشن. أب  وهشو 
لكشن زيديشة يعتقشد أنشه عشى الرغشم من 
يؤثشر  املعشريف،  التحصيشل  اسشتكال 
عشدم وجشود الطشالب بالقاعشة الصفيشة 
مشع املعلمشن، عشى الجانشب الربوي يف 

العمليشة التعليميشة.
تقنيشات  تنظيشم  رضورة  عشى  وأكشد 
االمتحشان اإللكروين، والعمشل عى إيجاد 
الرامشج التقنيشة التشي توفشر الجهد عى 
الطشالب، والتشي مشن ششأنها أن تصلشح 
اسشتمرت  حشال  يف  املنهشاج  السشتكال 

الوقائيشة. اإلجشراءات 
أم منشاف )تحفظشت عشى نشر اسشمها 
املرحلشة  والشدة طالبشة يف  كامشاًل( هشي 
التعليشم  تجربشة  وصفشت  االبتدائيشة، 
االلكروين بش"املمتازة" بالنسشبة لألطفال 
الذيشن يعانشون مشن الخجشل يف الصشف، 
مششرية إىل أنهشا أتاحشت لهشم املششاركة، 
وعشززت ثقتهشم بأنفسشهم، وكشرت هذا 
الحاجشز، وفتحت املجال للمعلم أن يسشمع 
لذلشك  عليهشم،  ويشرد  الطشالب  كل  مشن 
خصصت هاتفها البنتها ملتابعشة الدروس.

أما بالنسشبة ملحمشد رجب، وهشو أب لثالثة 
طالب، فيعتشر أن فائدة هذا األسشلوب أقل 
من التعليم الصفي، ووفشق تعبريه "ال بأس 
بشه يف الوقشت الحشايل"، رغشم حاجته إىل 

متابعة مسشتمرة من األهشايل واملعلمن.

للتربية خططها أيًضا
يف هشذا اإلطشار، قشال مديشر الربيشة يف 
مدينشة البشاب، جمعشة كشزكاز، يف حديث 
لعنشب بلشدي، إنهشم حتشى اآلن مل يطبقوا 

هشذا األسشلوب يف املشدارس العامشة.
التفاعشل مشع هشذا  أن نسشبة  ولفشت إىل 
األسشلوب ليسشت مرضيشة، مؤكشًدا عشى 
أفضشل مشن ال يشء". أن "ششيئًا  فكشرة 
إنششاء  يدرسشون  أنهشم  كشزكاز  وذكشر 
منصشة تعليميشة افراضيشة تششمل كامل 
املنهشاج، تكشون مبثابشة ملجشأ يف الحاالت 
االضطراريشة، بحيث ينتقشون أكفأ املعلمن 
بشكل املواد ويتشم تسشجيل دروس ورفعها 

املنصة. عشى 
لكشن ذلشك األمشر يحتشاج إىل "إمكانيشات 
كبشرية وجهد عظيشم"، من توعيشة ثقافية 
الدافشع  ووجشود  لألهشل،  واجتاعيشة 
عنشد الطشالب، ودفشع "امللهيشات" عنهشم، 
باإلضافشة للعوائشق املاديشة والتكنولوجية 
التشي يصعب عشى أغلب النشاس تجاوزها.

ويف حشال اسشتمرت العطلة، توقشع كزكاز 
البدء بتطبيق املشروع باإلمكانات املتاحة، 
لكشن إجشراء االمتحانشات عشر االنرنشت 
"سشيبقى أمرًا صعبًا يف الوقشت الحايل".

التعليم عن بعد.. 
تجربة أولى في مدينة الباب يقّيمها المعلمون وأهالي الطالب

 عنب بلدي - الغوطة الشرقية

رصشد مراسشل عنشب بلشدي يف الغوطشة 
الحشايل،  العشام  مطلشع  منشذ  الرقيشة، 
األمنيشة  حملتهشا  النظشام  قشوات  تششديد 
لتطال عشرات الششبان، أغلبهشم يف مدن 
دومشا وعربشن وعشن ترمشا، كشا يفتش 
واملحشالت  املنشازل  الدولشة  أمشن  عنشارص 

التجاريشة واملسشتودعات، وتُنشر حواجز 
مؤقتشة داخشل الحشي لتتمكن مشن تفتيش 

كل املشارة مشن سشكان الحشي. 

حمالت مداهمة 
 13 طالشت أحشدث حملشة مداهشات، يف 
الشرؤوف  عبشد  حيشي  الحشايل،  آذار  مشن 
وكانشت  دومشا،  مدينشة  يف  والحجاريشة 

أسشبوعن  مشدار  الحملشة مسشتمرة عشى 
سشابقن بعشد وصشول أنبشاء عشن وجشود 
الحشي  داخشل  ومدفونشة  مخبشأة  أسشلحة 
لعنشارص من فصائشل املعارضشة، يف أثناء 
إثرهشا  املنطقشة، واقتيشد  سشيطرتها عشى 
خمسشة ششبان إىل فشرع أمشن الدولشة يف 

مصريهشم. يُعشرف  أن  دون  دومشا، 
سشبقت الحملة األخشرية، حملشة اعتقاالت، 

10 مشن آذار الحشايل، طالشت عشرة  يف 
ششبان مشن أبنشاء بلشدة عشن ترمشا بعشد 
مداهمشة عشرات املنشازل يف حشي الزينية 

املنطقشة. يف 
لش"ألحشرس  تابعشة  دوريشات  وبشدأت 
الجمهشوري" مداهمشة املنشازل يف السشاعة 
السشابعة صباًحا واسشتمرت ملدة سشاعتن، 
فتششت خاللها منازل املدنين بششكل دقيق. 
وعلشم مراسشل عنشب بلشدي مشن مصشادر 
بشدأت  االعتقشاالت  حملشة  أن  محليشة، 
عقشب وصشول قامئشة بأسشاء مطلوبشن 
للخدمشة العسشكرية االحتياطيشة ولقضايا 
حواجشز  انتششار  مشع  بالتزامشن  أمنيشة، 
مؤقتشة داخشل البلشدة وإجشراء ما يسشمى 

للشارة.  األمنشي  بش"الفيشش" 

حمالت تشّل المنطقة
يؤثشر الوضشع األمنشي املردي عشى عمل 
البلشدة،  اليومشي يف  السشكان ونششاطهم 
املداهشات  أو  االعتقشاالت  أوقشات  ففشي 
يف  الششلل  مشن  بنشوع  املنطقشة  تصشاب 
ويضطشر  واملواطنشن،  األسشواق  حركشة 
مشن  خوفًشا  منازلهشم  اللتشزام  السشكان 
تطبيشق قشوات األمشن "الفيشش" األمنشي، 

بعشده.  واالعتقشال 
وللسشبب ذاتشه أجشر مشازن )21 عاًمشا( 
مشن أبناء بلشدة زملشكا، عى االختبشاء عند 
أحشد أصدقائه، خوفًشا من أن يكون اسشمه 
ضمشن قوائشم املطلوبن التي تصل بششكل 

متواصشل إىل مخاتشري البلدات. 

وصشف مشازن )نتحفشظ عى نر اسشمه 
الكامشل ألسشباب أمنية( لعنب بلشدي، حاله 
بقولشه، إنه كا مئات الششبان يف الغوطة، 
دخشول  منشذ  دمششق  العاصمشة  يشزر  مل 
قشوات النظام إىل الغوطشة حتى اآلن، إذ إن 
الخشروج مشن الغوطشة إىل دمششق يحتاج 
إىل موافقشة أمنيشة ملن يريشد الذهاب، حتى 
ولشو كان حامشاًل لوثيقشة تأجيشل الخدمشة 

اإللزاميشة أو وثيقة "التسشوية".

حمالت رغًما عن "كورونا"
بالرغشم من الهشدوء الذي تششهده الغوطة 
الرقيشة خشالل الفشرة الحاليشة، بسشبب 
املخشاوف مشن انتششار فشريوس "كورونا 
املسشتجد" )كوفيد19-(، يسشتمر التضييق 
ششبه  واالعتقشاالت  باملداهشات  املتمثشل 

األسشبوعية عشى بلشدة عشن ترما.
وبذلشك، اجتمعشت مخشاوف االعتقشال مع 
مخاوف من انتششار "كورونشا" عى إلزام 
سشكان مشدن وبلشدات الغوطشة الرقيشة 
الششوارع  فبشدت  منازلهشم،  يف  البقشاء 
خاليشة، وحركة النشاس مششلولة، وخاصة 
بعشد قرارات إغشالق املشدارس وإلغاء صالة 
الجمعشة والجاعة، وأدى ذلشك إىل ترٍد يف 

واملعيششية.  االقتصادية  الحركشة 
ويعنشي ذلشك أن املنطقشة قشد تعشاين ما 
يششبه الحصشار، يف ظشل وضشع خدمشي 
مشا زال مرديًشا، بسشبب عمشل املؤسسشات 
ششديد  ببشطء  النظشام  لحكومشة  التابعشة 

عشى تطويشره.

بعد عامين من "التسوية".. 
مداهمات مستمرة ال يعيقها "كورونا"

بعد مضي نحو عامين على اتفاق "التسوية" في الغوطة الشرقية بين فصائل المعارضة السورية والنظام السوري برعاية حليفه الروسي، تستمر 

حمالت مداهمات للمنازل في مدن وبلدات ريف الغوطة، مع اعتقاالت بحق المدنيين والعاملين سابًقا ضمن فصائل المعارضة وفي المجال الطبي 

والخدمي، وتجنيد الشبان بشكل إجباري إللحاقهم بالخدمة العسكرية. 

قوات روسية بمرافقة قوات النظام السوري بمدخل معبر مخيم الوافدين في دوما )سبوتنيك(

https://www.enabbaladi.net/archives/319006#ixzz6HMR80RP6 للمزيد

https://www.enabbaladi.net/archives/371701
https://www.enabbaladi.net/archives/371634
https://www.enabbaladi.net/archives/371634
https://www.enabbaladi.net/archives/371634
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عنب بلدي - درعا

يف ظشل تشردي قيمشة اللشرية السشورية، 
درعشا،  مدينشة  يف  املزارعشون  يتخشوف 
جنشويب سشوريا، من خشروج مسشاحات 
العمليشة  عشن  أراضيهشم  مشن  واسشعة 
بالكشم  اإلنتشاج  وضعشف  الزراعيشة، 
قشرار  مخاوفهشم  عشى  وزاد  والنشوع. 
رفع أسشعار األسشمدة األساسشية بنسشب 
وتتجشاوز   41% مشن  تبشدأ  متفاوتشة، 

الشش100%. 
أصشدرت حكومة النظشام السشوري قراًرا 
برفشع سشعر األسشمدة األساسشية، يف 3 
مشن آذار الحشايل، وارتفع طن "السشوبر 
فوسشفات" إىل 304 آالف لشرية سشورية، 
بعشد أن كان سشعره 151 ألشف لشرية، أي 

بنسشبة تزيد عشى 100%. 
ووصشل سشعر طشن "اليوريشا" )سشاد 
عضشوي(، إىل 248 ألشف لشرية، بعشد أن 
ألًفشا، وكذلشك سشعر طشن  كان بشش175 
آالف لشرية،   206 إىل  األمونيشوم  نشرات 

بعشد أن كان بشش108 آالف لشرية. 
يشرى فالحشون يف درعشا أن هشذا القرار 
اآلراء  مبثابشة "رضبشة قاصمشة"، وفشق 
التشي رصدتها عنشب بلدي، سشتؤثر عى 

يعتشر مشن  الشذي  الزراعشي،  االقتصشاد 
بسشبب  السشوري،  االقتصشاد  أساسشيات 
التكاليشف املاديشة الكبشرية لشراء أنشواع 
الزراعشي،  األسشمدة الجيشدة للمحصشول 

التشي تعتشر أحشد عوامشل اإلنتاج. 
ولشن يتمكن بعشض املزارعن مشن زراعة 
أراضيهشم، األمشر الذي يؤدي بشدوره إىل 
تقليشص املسشاحات املزروعشة، بالتزامشن 
مشع توقعات مشن مزارعي درعشا، بضعف 
يف كميشات اإلنتشاج وانخفشاض ملموس 

يف جشودة املحاصيل.
يششكو رامشي محمشد، وهو أحشد مزارعي 
ريشف درعشا، لعنشب بلشدي من "قسشاوة 
معتشرًا  املاديشة،  ونتائجشه  القشرار" 
أنشه سشريهق ميزانيشة الفشالح يف دفشع 

إضافيشة.  تكاليشف 
فالحشي  اتحشاد  رئيشس  اعتشر  بشدوره، 
أن  خلشوف،  محمشد  وريفهشا،  دمششق 
القشرار سشيكون "ششديد السشوء" عشى 
اإلنتشاج  تكاليشف  رفشع  بعشد  الفالحشن 
مجشاراة  عشى  الفالحشن  قشدرة  وعشدم 
نقلتشه  مشا  وفشق  الباهظشة،  التكاليشف 
صحيفشة "الوطشن" املحليشة، يف 3 مشن 

الحشايل. آذار 
وبالتايل سشيكون هنشاك تراجع مبعدالت 

اإلنتشاج الزراعشي، حسشب خلشوف، وهذا 
القرار مخالشف ملا تتحدث عنشه الحكومة 
يف دعشم القطشاع الزراعشي ورفع سشوية 

اإلنتاج.

رفع مخالف للتوقعات
ترفشع  التشي  األوىل  املشرة  هشذه  تعشد  ال 
األسشمدة  سشعر  النظشام  حكومشة  فيهشا 
الروريشة، حسشبا أكشد وزيشر املاليشة 
السشورية  “الحكومشة  يف  واالقتصشاد 
املؤقتشة”، عبشد الحكيشم املشري، لعنب 
بلشدي، إذ رفشع النظام قيمة األسشمدة يف 

 .300% حشوايل   2018 عشام  سشوريا 
أمشا القرار الجديد، فرفع سشعر "السشوبر 
"اليوريشا"  %102، وسشعر  فوسشفات" 

%46، وسشعر نرات األمونيشوم 91%.
وجشاء قشرار الحكومة بعكشس التوقعات، 
يتأملشون خفشض  كان فالحشو درعشا  إذ 
قيمشة األسشمدة بعشد أن أصبشح إنتاجهشا 

عشن طريشق الغشاز بشداًل مشن الكهرباء.
بشدأ  األسشمدة يف سشوريا  معمشل  وكان 
وفًقشا  روسشيا،  قبشل  مشن  اسشتثاره 
للمشري، لذلشك قدمشت حكومشة النظام 
الغشاز ملعمل األسشمدة بداًل مشن الكهرباء، 
بسشبب التكلفشة األقشل، ما ينتشج عن ذلك 

خفشض تكاليشف إنتشاج األسشمدة وبيعها 
مدعوم.  بسشعر  للفشالح 

وقشدر املشري خسشارة الفالح مشن هذا 
القشرار باملاليشن، إذ إن جميشع املحاصيل 
الزراعيشة بحاجشة لألسشمدة مشن حبشوب 
وخضار وأششجار مثمرة، وارتفاع تكاليف 
اإلنتشاج سشيجر الفشالح عى بيشع إنتاجه 

بسشعر يتاىش مشع عدم خسشارته.
مثًنشا  املسشتهلك  سشيدفع  ذلشك،  نتيجشة 
مرتفًعشا لراء مسشتلزماته مشن الخضار 
انتششار  ظشل  يف  خاصشة  والفواكشه، 
البطالشة وتدين دخشل املواطن السشوري 
40 دوالًرا أمريكيًشا ششهريًا.  ألقشل مشن 
اإلنتاجيشة  العمليشة  يف  الخسشارة  هشذه 
الزراعيشة، سشتجعل املششاركة يف زراعة 
املحاصيشل مبحافظشة درعشا "مجازفشة" 
هشذا العشام، األمشر الشذي رمبا سشيحدث 
بحسشب  سشورية"،  اقتصاديشة  "كارثشة 

املشري.

ال غنى عن األسمدة
عشن  االسشتغناء  املشزارع  يسشتطيع  ال 
اإلنتشاج  زيشادة  يف  ألهميتهشا  األسشمدة، 

الزراعشي. املحصشول  ونوعيشة 
يف  رئيشس  بششكل  األسشمدة  تدخشل 

قالشه  مشا  بحسشب  الزراعشة،  عمليشات 
مهنشدس زراعشي مشن مدينة درعشا لعنب 
بلشدي، )تحفظ عى نر اسشمه ألسشباب 
املحصشول  دعشم  بشد مشن  ال  إذ  أمنيشة(، 
مبشادة "السشوبر فوسشفات" يف بدايشة 
املوسشم، ويحتشاج كل دونشم بحشد أدىن 

كيلوغراًمشا.   25 إىل 
كشا أن لسشاد "اليوريا" الشذي يحتوي 
عشى %46 مشن اآلزوت، تأثشريًا إيجابيًشا 
عشى املجمشوع الخري ويعطشي جودة 

للثار. عاليشة 
وقشال املهنشدس، إن تغذيشة األرض عشن 
طريشق األسشمدة، يختلف باختشالف نوع 
دونشم  فمثشاًل،  الثشار،  أو  الخشراوات 
البطاطشا يحتشاج إىل 50 كيلوغراًمشا من 
كيلوغراًمشا  و75  فوسشفات"،  "السشوبر 
مشن "اليوريا"، وهشذا أصبشح مكلًفا جًدا 

بعشد رفع سشعر األسشمدة. 
وال تتوقشف معانشاة املزارعشن يف درعشا 
عشى ارتفاع سشعر األسشمدة املصنعة، بل 
أيًضشا رصشدت عنشب بلشدي ارتفاًعشا يف 
سشعر املشر املكعشب الواحد من األسشمدة 
إىل  الحيوانشات(  )مخلفشات  العضويشة 
18 ألشف لشرية، وهشو مشا يعنشي أزمشة 

إضافيشة للمزارعشن.

بعد رفع أسعار األسمدة.. 
مزارعو درعا أمام "موسم كارثي"

مبنى مديرية صحة إدلب- 20 آذار )عنب بلدي(
عنب بلدي - إدلب

يأخشذ غشازي )58 عاًمشا(، يوميًشا عشر 
حبشات دواء، خمشس لكل مشرض، ويدفع 
ششهريًا مشا قيمتشه أكشر من عشرة آالف 

سشورية. لرية 

مواجهة خطر "كورونا" 
إدلشب  يف  الصحشة  مديريشة  نشرت 
قراراتهشا املتعلقة باإلجشراءات االحرازية 
املسشتجد"  "كورونشا  فشريوس  ضشد 
كشوادر  جميشع  عشى  )كوفيشد19-(، 
آذار  مشن   18 يف  الطبيشة،  املنششآت 

لحشايل. ا
ذوو  أولوياتهشا،  رأس  عشى  وجشاء 
األمراض املزمنشة، ناصحشة إياهم بتأمن 
ولشزوم  املقبلشن،  للششهرين  أدويتهشم 
منازلهشم وعشدم مغادرتهشا إال للشرورة 

القصشوى.
كشا حظشرت مراجعشة املنششآت الصحية 
وتدبشري  القصشوى  الشرورة  عنشد  إال 
يف  الشرد  كنشزالت  البسشيطة  املششاكل 
العشزل  رضورة  عشى  وششددت  املنشزل، 

الششخصية.  والوقايشة  املجتمعشي 
ومل يكشن غشازي قشد سشمع بعشد بتعميم 
مديريشة صحشة إدلشب، إىل أن أعلمشه به 
مراسشل عنشب بلشدي، األمشر الشذي دفعه 
للقلشق، مقشرًرا التوجشه لشراء مشا يلزمه 

أدوية. مشن 
يؤكشد غشازي، الشذي كان قشد نشزح مشن 
قريشة الهبيشط بريف إدلشب الجنويب، أنه 
يسشتطيع أن يؤّمشن سشعر الشدواء حاليًا، 
رزقشه،  مصشدر  انقطشاع  طشال  إذا  أمشا 
فسشيصبح ذلشك صعبًا، فهو أب لخمسشة 

أبنشاء، ويقشرب عمشره مشن 60 عاًمشا.

أسعار الدواء فوق قدرة المرضى 
يعتر الشدواء يف مناطق سشيطرة فصائل 
املعارضة يف ششال غريب سشوريا، أغى 
باملقارنشة  مشع مناطشق سشيطرة النظشام 
بسشبب أجشور النقشل، وبعشض التأمينات 
مشن  أرخشص  زال  مشا  لكنشه  الالزمشة، 
دول الجشوار، وفًقشا للصيدالنيشة صفيشة 

الخطيشب، العاملشة يف إدلشب.
بعشن  أخذنشا  "إذا  الخطيشب،  تضيشف 
االعتبار مسشتوى دخل األفشراد يف املحرر 
)مناطشق سشيطرة املعارضة(، فإن سشعر 
الشدواء يكشون مرتفًعشا وغاليًشا بالنسشبة 
لهشم، خاصشة بحالة حاجشة املريض ألكر 
مشن أربعشة أو خمسشة أصنشاف وبششكل 
دائشم"، وهشذا ما أكشده غشازي الدرويش.

"الدواء متوفر.. واإلجراء احترازي"
رئيشس دائشرة الرعايشة الصحيشة األوليشة 
الدغيشم،  أنشس  إدلشب،  صحشة  مبديريشة 
يقشول إن هشذا التعميشم جشاء مشن أجشل 
ضان صحشة املرىض املزمنشن، وتطبيق 
اإلجشراءات الوقائية مثل العشزل واالبتعاد 
عشن االزدحشام ومخالطشة النشاس، وليس 

مشن أجشل عشدم توفر الشدواء. 
ويؤكشد الدغيشم يف حديشث لعنب بلشدي أن 
"كيتشات" أدويشة األمشراض املزمنشة تصشل 
كل ششهر، ومتوفشرة حاليًا وللفشرات املقبلة، 
وتوزع ملراكز الرعاية الصحية واملستششفيات 

يف إدلشب عشن طريشق املنظات. 
الصيدالنيشة صفيشة الخطيشب، وهي تدير 
صيدليشة يف أحشد مششايف إدلشب، أكدت 
أن أدويشة األمشراض املزمنشة، متوفشرة يف 
بعشض األماكشن العامشة، مثشل صيدليات 
مجانًشا،  بعضهشا  توفشر  التشي  املششايف 

وهنشاك مشا يضطشر املريشض لرائه. 

وعن أنشواع الدواء املتوفرة يف املستششفى 
الخطيشب،  ذكشرت  فيشه،  تعمشل  الشذي 
وأدويشة  السشكر،  ومنظشات  األنسشولن 
وأدويشة  البوليشة،  واملشدرات  الضغشط، 
ملشرىض  العصبيشة  واألدويشة  القلشب، 
الشرع، يف حشن تتوفر بخاخشات الربو 

بششكل ممتشاز. 

أصحاب األمراض المزمنة األكثر 
تعرًضا للخطر 

"كورونشا"  بفشريوس  املتأثريشن  أكشر 
واملتعرضشن لخطشره يف حشال وصولشه، 
هشم أصحاب األمشراض املزمنشة، ولذا جاء 

تعميشم الصحشة، بشرأي الخطيشب. 
املريشض  يخشرج  أال  املديريشة  ونصحشت 
بنفسشه ليحر الشدواء، بل أحشد أبنائه أو 

أقربائشه ممن هم يف سشن الششباب، وذلك 
عشن  تختلشف  بالفشريوس  إصابتهشم  ألن 
إصابة املشرىض املزمنن، بحسشب الدغيم. 
ويتابشع الدغيم، "وفرنشا للمريض املصاب 
االستششارة  طلبشه  عنشد  مزمشن  مبشرض 
أو إصابتشه بشأي مشرض آخشر، أن يشأيت 
الطبيشب أو أحشد املمرضشن إىل منزلشه، 
إذا كان يريد استششفاء أو تعليق سشريوم 
ينتقشل  ال  يك  متريضيشة"،  صبابشات  أو 
الفشريوس لشه عشن طريشق االزدحشام أو 
املخالطشة، بسشبب بنيته التشي تكون أكر 
ضعًفشا وخطشورة لإلصابشة بالفشريوس. 
وأّمنشت املديريشة حيشزًا خاًصشا )خيمشة( 
خشارج املنششآت، تفشرُز فيهشا املراجعشن 
قبشل دخولهم للمركشز، وتحيُل املششتكن 
إىل حيشز خشاص  تنفسشية  مشن حشاالت 

آخشر، وهشو )خيمشة( للمراقبشة الريرية 
يُقيَّمشون خاللهشا، وذلشك بعشد تزويدهشم 
بكامشات، والحشاالت املششتبه بإصابتهشا 
بش"كورونشا" تحشول إىل وحشدات العزل 
يف املستششفيات املعتمدة، بحسشب تعميم 

الصحة. مديريشة 
أمشا بالنسشبة للحشاالت البسشيطة، فتُحول 
والجديشدة  املجتمعيشة،  الصحشة  لفريشق 
التي تحتشاج دخشول املريشض إىل املركز، 
تحشول إىل قاعة االنتظار مشع االنتباه إىل 
رضورة تباعشد املسشافات بشن املشرىض. 

مشن  إدلشب  يف  الصحشة  وخصصشت 
كل  يف  اتصشال  رقشم  تعميمهشا  خاللهشا 
منششأة طبيشة، لنصشح املشرىض بالقدوم 
وتزويدهشم  عدمشه،  مشن  املستششفى  إىل 

الالزمشة.  باإلرششادات 

صحة إدلب تعد بتأمين حاالتهم.. 

أصحاب األمراض المزمنة يخشون انقطاع أدويتهم 
"إذا انقطع الدواء أربعة أيام، لن أعيش بعدها".. يقول غازي الدرويش، المزارع السابق، وأحد نازحي مدينة الدانا بريف إدلب، فهو صاحب مرضين مزمنين 

في آن واحد، السكر والقلب، وكان قد بدأ بشراء العالج لهما منذ ثالث سنوات.

https://www.enabbaladi.net/archives/371631
https://www.enabbaladi.net/archives/371656
https://www.enabbaladi.net/archives/370082
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أطفال يرتدون الكمامات أثناء نشاط للتوعية بمخاطر فيروس "كورونا" في مخيمات أطمة - 16 آذار 2020 )عنب بلدي(

  عنب بلدي 

 حباء شحادة - يوسف غريبي

آالف  مئشات  مشن  واحشد  هشو  عدنشان 
الحملشة  اضطرتهشم  الذيشن  النازحشن 
السشوري  النظشام  لقشوات  العسشكرية 
ديارهشم  تشرك  عشى  روسشيا  وحليفتشه 
الحدوديشة  املشدن  إىل  ششااًل  واالتجشاه 

املزدحمشة.
يف  ششخص  ماليشن  ثالثشة  مشن  أكشر 
محافظشة إدلشب، مل تكشد تصلهشم أخبشار 
اتفشاق  بعشد  والنشريان  القصشف  توقشف 
وقشف إطشالق النار بشن روسشيا وتركيا، 
الشذي بشدأ يف 5 مشن آذار الحشايل، حتى 
بشدأت التحذيشرات والحمشالت مشن خطر 
فشريوس "كورونشا املسشتجد" )كوفيشد– 

19( متشأل األجشواء.
األوىل  اإلصابشة  حشاالت  اكتُششفت 
بالفشريوس نهايشة كانشون األول مشن عام 
2019 يف الصشن، ورسعشان مشا انتشر 
مسشببًا الذعشر والهلشع العاملشي، حتى يف 
أكشر الشدول تقدًمشا باملجشاالت الصحيشة 

والتكنولوجيشة.
التشي  كذلشك يف سشوريا،  ليشس  الحشال 
بلغشت عامهشا التاسشع مشن الحشرب اآلن، 
إصابشة  أي  عشن  اإلعشالن  عشدم  ورغشم 
بالفريوس )املنتشر يف كل دول الجوار( 
بعشد، فشإن مسشؤويل الصحشة العامليشن 
واألطبشاء املحليشن حشذروا مشن احتشال 
تفششيه فعشاًل، دون أن يتم الكششف عنه، 

وال التحضشري الشكايف ملواجهتشه.

ال مجال للتباعد
سشببت الحملشة العسشكرية األخشرية عشى 
ششال غشريب سشوريا، منشذ كانشون األول 
2019 ، أكشر موجة للنزوح خالل سشنوات 
النزاع، وهشددت بأكشر كوارثه اإلنسشانية.
مشا يزيشد عشى مليشون ششخص غشادروا 
ريشف إدلشب الجنشويب وازدحموا ششااًل 
يف  الركيشة،  السشورية-  الحشدود  عشى 
ويف  والعششوائية،  الرسشمية  املخيشات 
املشدن والقشرى والبلشدات املكتظشة أصاًل 

والنازحشن. باملهجريشن 

كان إيجشاد املشأوى هشو أكشر التحديشات 
التشي واجههشا النازحشون يف مناطقهشم 
الجديشدة، إذ اضطشروا ملششاركة الخيشام 
واللجشوء ملبشاٍن غري مكسشية وال سشكنية، 
حشن  يف  والجوامشع،  املشدارس  مثشل 

اضطشر آخشرون للمبيشت بالعشراء.
غيشاب السشكن الصحشي، عى حشد تعبري 
املنسشق الطبي يف جمعية "عطاء لإلغاثة 
اإلنسشانية"، الطيشب عشارف أبشو كشرش، 
الفشريوس  تفشيش  مخاطشر  مشن  يزيشد 
"بششكل رسيشع وغشري مسشيطر عليشه"، 
حسشبا قشال لششعنب بلشدي، مششريًا إىل 
معاناة املخيشات من نقص سشبل الرف 

الصحشي، وكشرة االختشالط بشن الناس.
إىل  النازحشن  %0.51 فقشط مشن  عشاد 
النشار،  إطشالق  وقشف  بعشد  مناطقهشم 
وفشق بيانشات  فريق "منسشقو اسشتجابة 
سشوريا"، وتوجشد 49 حالة خشرق له من 
قبشل قشوات النظشام وروسشيا، حتشى 21 
مشن آذار الحشايل، مشا يعني أنشه ال يوجد 

الكثشري مشن الضانشات لعشودة البقيشة.
يف  الطشوارئ  فريشق  مديشر  ووصشف 
منظمة "بنفسشج"، مأمشون خربوط، يف 
حديشث إىل عنب بلشدي، املخيات ومراكز 
كونهشا  األضعشف"،  بش"الحلقشة  اإليشواء 
النازحشن  مشن  كبشرية  تجمعشات  تضشم 
املضطريشن لالششراك باملرافشق الخدمية، 
مشن الحامشات واملطابشخ، مشع ضعشف 

مسشتوى الرعايشة الصحيشة والنظافشة.
القواعشد  اتبشاع  عشن  االزدحشام  يعيشق 
املنظشات  بهشا  تنصشح  التشي  الصحيشة 
الطبيشة لتفشادي خطر انتششار الفريوس، 
مشن االبتعشاد مسشافة مشر واحشد عشى 
عشى  والحشرص  املصابشن،  مشن  األقشل 
غسشل اليدين باملشاء والصابشون، وتعقيم 

املسشتخدمة. والحاجيشات  املسشاكن 
اإلغاثيشة عملشت عشى  املنظشات  ولكشن 
نشر التوعيشة مبخاطر الفريوس وسشبل 
الوقايشة عشى أي حشال، معتشرة أن خط 
الدفشاع األول أمشام انتششار الفريوس هو 
يعانيشه  ملشا  نظشرًا  الششخصية،  الوقايشة 
النظشام الصحي من نواقص واسشتهداف.

مراكز للصحة تفتقد لألمان

فقدت محافظشة إدلب 76 منششأة صحية 
نتيجشة القصشف واالسشتهداف مشن قبشل 
النظشام وروسشيا، إضافشة لفقشد  قشوات 
العديشد من أفشراد الكوادر الطبيشة نتيجة 
رئيشس  قشال  حسشبا  والنشزوح،  القتشل 
دائشرة الرقابة الدوائيشة يف مديرية صحة 
إدلشب، الطبيشب مصطفى السشيد الدغيم، 

بلدي. لعنشب 
ششكلت مديريشة الصحشة فريشق عمل مع 
منظمشة "الصحشة العامليشة"، ومنظشات 
رشيكة أخشرى، لتخصيص ثالثة مششاٍف 
"كورونشا"  فشريوس  حشاالت  السشتقبال 
خشالل 15 يوًمشا، مشع إنششاء 28 مركشز 
الحشاالت  السشتقبال  مجتمعشي  عشزل 
املششكوك فيهشا، إال أن تلشك املخصصشات 
"لشن تسشتوعب األعداد املتوقعشة يف حال 

حصشل التفشيش".
 200 سشوى  الصحيشة  املراكشز  متلشك  ال 
رسيشر للعنايشة املركشزة، حسشب تقديشر 
السشيد الدغيشم، يف حشن قشدر الدكتشور 
محمد ششهم مشيك احتيشاج املنطقة ألكر 
مشن 50 ألشف رسيشر للعنايشة يف حشال 

انتششار الفشريوس.
حصشل الدكتشور ششهم مشيك، املختشص 
بالطشب املخشري، عشى تدريشب خشاص 
تركيشا،  يف  الفشريوس  مشع  للتعامشل 
وجهزت مديريشة الصحة مخشرًا مختًصا 
بالوبائيات للكششف عن الفشريوس، إال أن 
عشدة الفحشص مل تتوفر بعشد يف املنطقة، 
مشن وجشود  التأكشد  ال ميكشن  وبالتشايل 

اإلصابشة مشن عدمها. حشاالت 
وفّشرت منظمشة "الصحشة العامليشة" تلشك 
الفحوصات ملناطق النظام السشوري خالل 
ششباط املشايض، إال أن مناطشق املعارضشة 
التشي ال تعتشر دولشة معرفًا بهشا، تحتاج 

إىل وقشت أطشول للحصشول عليها.
مناطشق  فشإن  الدغيشم  السشيد  باعتقشاد 
اإلصابشة  مشن  حشاالت  تضشم  النظشام 
املفتوحشة  بالفشريوس، بسشبب حدودهشا 
أمشام الشدول املجشاورة التي تفشى فيها 
عنشد  "الششفافية"  غيشاب  مشع  املشرض، 
سشلطات النظشام لإلعشالن عشن الحشاالت 

لديشه. املوجشودة 
واعتشر رئيشس دائشرة الرقابشة الدوائيشة 

يف مديريشة صحشة إدلشب إغشالق املعابر 
التشي  الوقايشة  أسشاليب  مشن  الحدوديشة 
يجشب اتباعهشا، وقشال إنشه قشد تأكشد من 
إغشالق حركة املشرور أمام املسشافرين من 
معر "أبشو الزندين" املتصل مشع النظام، 
ومشن معشري "بشاب السشالمة" و"بشاب 
دخشول  باسشتثناء  تركيشا،  مشع  الهشوى" 
الششاحنات، التشي يتشم فحشص حمولتها 

وفحشص سشائقيها عنشد مرورهم.

درهم وقاية خير من قنطار عالج
بحمشالت  الصحشة  مديريشة  بشدأت 
عشدد  مشع  باالششراك  تجشري  توعيشة 
طباعشة  خاللهشا  يتشم  املنظشات،  مشن 
والتثقيشف  التوعويشة،  "الروششورات" 
املجتمعيشة  الصحشة  عشن طريشق عشال 
املخيشات  يف  والعشزل  الوقايشة  بطشرق 

واألسشواق. التجمعشات  وأماكشن 
لإلغاثشة  "عطشاء  منظمشة  ووجهشت 
اإلنسشانية" عياداتهشا املتنقلشة وكوادرهشا 
لتوزيشع  املخيشات  ملناطشق  الطبيشة 
حشن  يف  التعقيشم،  ومشواد  الكامشات 
 40 تدريشب  عشى  "بنفسشج"  عملشت 
الحشاالت  مشع  التعامشل  عشى  مسشعًفا 
العمليشة  والسشيناريوهات  بهشا،  املششتبه 

الحشاالت. لتلشك  لالسشتجابة 
وعقمشت الفشرق الصحيشة مراكشز لإليواء 
ومشدارس وجوامشع وأماكشن التجمعشات، 
حسشبا قشال مدير فريشق الطشوارئ يف 
خربشوط  مأمشون  "بنفسشج"  منظمشة 

بلدي. لعنشب 
إبراهيشم  بينهشم  مشن  مواطنشن،  أن  إال 
ال  حسشان،  ديشر  مخيشم  يف  درويشش 
ألن  الحمشالت،  هشذه  بجشدوى  يؤمنشون 
أغلشب النشاس يف املخيشات "بسشطاء"، 
بحسشب وصفشه، وال قدرة لهشم عى اتباع 
االحتياطشات املطلوبشة مشن غسشل اليدين 
حديثشه  يف  واصًفشا  الكامشات،  ورشاء 
لششعنب بلدي اسشتعدادات أهشايل املنطقة 

بش"االتشكال عشى التيسشري".
بشدوره أكد رئيشس دائرة الرقابشة الدوائية 
مصطفشى  إدلشب،  صحشة  مديريشة  يف 
االجتاعشي  العشزل  أن  الدغيشم،  السشيد 
مكافحشة  أسشاس  هشو  التعقيشم  ودوام 
الفشريوس، والحائشل الوحيشد أمشام تزايد 

الوفيشات. أعشداد 
أهشايل  عشى  إن  الدغيشم،  السشيد  وقشال 
املنطقشة االمتنشاع عشن الخروج لألسشواق 
دون  واملسشاجد  والجامعشات  واملشدارس 
يخشرج  مشن  وعشى  قصشوى،  رضورة 
اتخشاذ طشرق الوقايشة املناسشبة، وغسشل 
اليديشن باملشاء والصابشون واملعقات ذات 
نسشبة كحشول 70 أو %80، واالبتعاد عن 
مخالطشة األششخاص املتوقعشة إصابتهم.

التزام البيشوت وعدم النزول إىل الششارع 
هو السشبيل السشتيعاب الفريوس، حسشب 
رأي السشيد الدغيم، مششريًا إىل مشا عانته 
الشدول املتقدمشة يف أوروبا مشن مصاعب 
وداعيًشا  املصابشة،  الحشاالت  اسشتيعاب 
سشكان املنطقشة للتعشاون مًعشا ملواجهشة 

بفعالية. "كورونشا" 

ال مساحة للتباعد وال نظاًما صحًيا كافًيا.. 

كيف تتجهز إدلب لجائحة "كورونا"
سمع عدنان اإلمام، النازح المقيم في مدينة الدانا شمالي إدلب، بفيروس "كورونا" من أحد أصدقائه، ومع عدم اقتناعه بخطره على المنطقة امتنع 

عن التوجه للمسجد لصالة الجمعة، وقال لـعنب بلدي، "ال داعي للخوف من الفيروس فقد مررنا بحاالت أبشع منه، من قصف ونزوح وتهجير... لكن 

في حال انتشاره ستحدث كارثة إنسانية".

على أهالي المنطقة 
االمتناع عن الخروج 

لألسواق والمدارس 
والجامعات والمساجد 

دون ضرورة قصوى، 
وعلى من يخرج اتخاذ 

طرق الوقاية المناسبة 
وغسل اليدين بالماء 

والصابون والمعقمات 
ذات نسبة كحول 70% 

أو %80، واالبتعاد عن 
مخالطة األشخاص 
المتوقعة إصابتهم
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فعاليات ومبادرات

مصاعب النازحين في شمال غربي سوريا

مخيم قيد اإلنشاء على أطراف قرية كفتين في محافظة إدلب 10 شباط 2020 )عنب بلدي(

المصدر: فريق منسقو استجابة سوريا - 17 آذار 2020

ريف إدلب - إياد عبد الجواد 

تناثشرت عرات مشن مخيشات النازحن 
يف أريشاف حلشب وإدلشب وحشاه نتيجة 
النظشام  لقشوات  العسشكرية  الحمشالت 
والحليشف الشرويس، واسشتهداف املناطق 
السشكنية والبنشى التحتية للمشدن والقرى 

سشوريا.   غريب  ششال 
املخيشات  عشدد  يف  الكبشرية  الزيشادة 
خلفشت ضعشف تنسشيق بشن املنظشات 
والجمعيشات اإلغاثية من جهشة، وإداراتها 
مسشألة  صّعشب  مشا  أخشرى،  جهشة  مشن 
توزيشع الحصشص اإلغاثية بششكل عادل، 
وأدى إىل نقشص املسشاعدات يف بعشض 
املخيشات، وحشرم أخشرى بششكل كامشل. 

مخيمات ونازحون دون إغاثة
إدلشب  بريشف  حربنشوش  قريشة  يف 
الششايل، يقبشع مخيشم مؤلشف مشن 20 
خيمشة، يشؤوي نازحشن مشن بلشدة التشح 
التابعشة ملعشرة النعشان جنشويب إدلشب.
مل تصشل أي مسشاعدات للمخيشم الصغري، 
الغارقشة  أرضيتشه  لفشرش  يحتشاج  فهشو 
بالوحشل، إضافشة إىل تجهيشزات داخليشة 
للخيشام ودورات امليشاه، بحسشب مديشره، 
محمشد سشلطان، رغشم أن املخيشات يف 
الجشوار وصلتها مسشاعدات من منظات، 
وقُدمشت لقاطنيها مواد غذائيشة وخدمات 

صحيشة وألشواح طاقة. 
وال يقتشر الحرمان من املسشاعدات عى 
بعشض  يعشاين  إذ  الصغشرية،  املخيشات 
النازحن يف الششال السشوري أيًضا من 
عشدم وصشول أي نوع مشن أنشواع اإلغاثة 

. ليهم إ
بلشدة  مشن  نشزح  الغشايب،  املعشن  عبشد 
معشرة حرمشة جنشويب إدلشب إىل مدينشة 
معشرة النعشان وبعدهشا إىل مدينشة دارة 
عشزة بريشف حلب الغشريب، حيث اسشتقر 
مؤقتًشا، ومشع التصعيد األخشري عى ريف 
حلشب، نشزح إىل قرية كفرعروق ششايل 

. لب د إ
عبشد  إىل  تصشل  مل  الششهر  قرابشة  منشذ 
املعشن أي حصشص إغاثية، رغشم تواصله 
مشع املجلشس املحشي يف القرية، بحسشب 
مشا أكشده لعنشب بلشدي، عازيًشا ذلشك إىل 

والوسشاطات".  "املحسشوبيات 

دور إدارة المخيم
يشرى الناششط اإلغشايث يف ريشف إدلشب 
املخيشات  إدارة  أن  األدهشم،  أبشو  محمشد 
تلعشب دوًرا يف تفشاوت دعمهشا، فبعضها 
يتلقشى دعشًا كبشريًا، وبعضهشا مهمش ال 

تصشل إليشه أي منظشات.
فاملخيشات التشي تتلقشى دعًا مسشتمرًا، 
عشى  ومندوبوهشا  مديروهشا  يعمشل 
والجمعيشات  املنظشات  مشع  التواصشل 

التعامشل  يف  خشرة  ويبشدون  اإلغاثيشة، 
مشع موظفيها، وبنشاء العالقات الواسشعة 

معهشم.
تفتقشد  حديثًشا  املنششأة  املخيشات  لكشن 
الخشرة  لديهشم  ومندوبشن  ملديريشن 
حيازتهشم  تتضمشن  التشي  والعالقشات 
عشى أرقشام أو قنشوات تواصل مشع إدارة 
املنظشات، إضافشة إىل املحسشوبيات يف 
بعشض املنظشات، بحسشب أبشو األدهشم.

الضغط يعرقل الوصول
يؤكشد مديشر "جمعية عطشاء" يف منطقة 
رسمشدا ششايل إدلب، معشاذ بقبشش، أن 
السشوري  الششال  يف  املخيشات  أغلشب 
)برنامشج   "WFB" مبشروع  مششمولة 
األغذيشة العاملشي(، الشذي يُحدث كل سشتة 

. شهر أ
لكشن يف الفشرة األخشرية، وبسشبب حركة 
النشزوح، زاد عشدد املخيات بششكل كبري، 
مريشن  ومعشرة  كلشي  بلشديت  ففشي 
املخيشات  عشدد  وصشل  إدلشب  ششايل 
املسشتحدثة إىل نحو 300 مخيشم، إضافة 
إىل القطاعشات األخرى والتوسشعات التي 
اسشتُحدثت يف املخيشات، وذلشك يصعب 

املخيات.  جميشع  تغطيشة 
وتتششارك عشدة منظشات وجمعيشات مع 
"برنامشج الغشذاء" يف تغطيشة املخيشات 
بسشلة ششهرية للعائلشة، لكشن مشع زيادة 

األعشداد تحتشاج إىل وقت طويشل لتغطية 
بقبش. االحتياجشات، وفشق 

تحذيرات من تفاقم األزمة
تنسشيق  مكتشب  باسشم  املتحشدث  أكشد 
الششؤون اإلنسشانية، جينس الرك، يف 13 
مشن آذار الحشايل، خالل مؤمتشر صحفي 
بجنيشف،  األمميشة  املنظمشة  مكتشب  يف 
يف  "حشادة"  اإلنسشانية  االحتياجشات  أن 

مناطشق ششال غشريب سشوريا.
وقشال إن نحشو 327 ألشف مشدين من بن 
960 ألًفشا نزحشوا مشن إدلشب، يعيششون 

حاليًشا يف املخيات، بينشا يقطن حوايل 
165 ألًفشا منشازل أو مباين غشري مكتملة، 
و366 ألشف نشازح يعيششون يف منشازل 
مسشتأجرة أو مشع عائالت مضيفشة، بينا 
يعيش مشا يقرب مشن 93 ألًفشا يف املباين 

العامشة مثشل املدارس واملسشاجد.
ولفشت الرك إىل أن العاملشن يف املجشال 
اإلنسشاين عشى األرض يدقشون ناقشوس 
خمسشة  كل  مشن  أربعشة  إن  إذ  الخطشر، 
أششخاص نزحوا منذ مطلشع كانون األول 
2019، هشم من النسشاء واألطفشال الذين 

تتعشرض صحتهشم وأمنهشم للخطشر. 

سوء إدارة أم ضغط احتياجات 

تفاوت في توزيع المساعدات شمالي سوريا
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إبراهيم العلوش

عىل اعتبار أن الحديث عن 
الفريوسات يحتل اإلعالم العاملي، فال 

بد من اإلسهام بالنقاش، بالحديث 
عن أخطر فريوسني تسببا بتخريب 
الرقة مع القوى الدولية التي انهالت 

عليها بالدمار الشامل، بحجة مقاتلة 
اإلرهاب!

الفريوس األول هو مساعد سابق 
يف املخابرات الجوية، ُمنح شهادة 

دكتوراه باملراسلة من روسيا، وُعنّي 
محافظًا للرقة بني عامي 1980 

و1987، إنه محمد سلامن، الذي فتح 
الباب للدخول اإليراين يف الرقة، 

وأقر القاعدة األوىل واألكرب إليران 
يف الجزيرة السورية، وهي مزار 

أويس، الذي افتتحه الحًقا الرئيس 
محمد خامتي، واعتربته إيران قاعدة 
متقدمة لالنتقام من أهايل املنطقة، 
ألن أجدادهم قبل ألف وأربعمئة سنة 
مل يقفوا مع اإلمام عيل يف رصاعه 

عىل السلطة مع معاوية بن أيب 
سفيان، ناسني أن أهايل الرقة تغريوا 
عدة مرات بسبب الحروب والكوارث، 
وأن املدينة الجديدة ال يرجع تاريخها 
إال إىل عام 1860، عندما بدأ الفقراء 

واملهاجرون يقطنون قرب مخفر 
للرشطة بنته الدولة العثامنية يف 

املوقع، لحامية طريق حلب- بغداد 
من قطاع الطرق واللصوص، لكن 

النهج الطائفي والعداء القومي الذي 
تكنه جمهورية املاليل للمنطقة، ال 

ميكن أن ينسجم مع أي نقاش أو 
منطق!

اصطحب محمد سلامن معه إىل الرقة 
ضابطًا يف املخابرات العسكرية اسمه 

عزيز، وكان رجاًل شبه أبله، مولًعا 
بدور الجالد، وتابًعا ملحمد سلامن 

الذي بنى صيته يف املحافظة بتهديد 
الناس والنخب وإرهابهم بوحشية 

عزيز. 
وعزيز هذا مل يكن يتورع عن جلد 

ضيوفه يف مكتبه، وعىل مسمع من 
املنتظرين دورهم يف استدعاءاته التي 

ال تنتهي أبًدا، ومن نجا من الرضب 
أو االعتقال فإنه يخضع ملحارضة 

مطولة تشبه محارضات بشار األسد 
التي تبدأ وال تنتهي، وبال أي معنى، 

اللهم إال التهديد املبطن أو العلني يف 
النهاية.

محمد سلامن الذي كان من تالميذ 
"عيل دوبا"، حصد املوالني للسلطة 
قبل املعارضني، فقد اعتقل قيادات 

حزب البعث يف الرقة، ولفق لهم تهاًم 
بتشكيل عصابات إرهابية، وتفجري 
خطوط البرتول، ووزع عىل الناس 

تهمة شبه موحدة، وهي االنتامء 
إىل "بعث" العراق، تلك التهمة التي 

حصدت آالف الناس من سكان 
الجزيرة السورية، إذ كان محمد 
سلامن مسؤواًل أمنًيا ملحافظات 

الرقة ودير الزور والحسكة باإلضافة 
إىل وظيفته كمحافظ للرقة، حتى 

إن سلامن اعترب األغاين الشعبية 
أغاين عراقية، وكان يتهم من يبيع 

"كاسيتاتها" أو يروج لها بأنه عميل 
للبعث العراقي، وكانت املعتقالت 
السورية حينها تعج باملعتقلني 

الذين يُصنفون باليمني )املنحرف(، 
كناية عن تهمة االنتامء إىل "بعث" 

العراق، باإلضافة إىل معتقيل اليمني 
)املشبوه( وهم الذين لُفقت لهم تهمة 

االنتامء إىل "اإلخوان املسلمون"، 
باإلضافة إىل معتقيل األحزاب 

الشيوعية التي رفضت الدخول إىل 
زنزانة الجبهة الوطنية التقدمية!

نهب محمد سلامن املال العام 
باستدراج مشاريع غري أساسية، 

وال تساعد عىل تنمية املنطقة، 
بل مشاريع لالستعراض ولكتابة 

أسامئها يف مواضيع اإلنشاء 
املدرسية، كإنجازات للحركة 

"التصحيحية"، وارتقى من مجرد 
مساعد يف املخابرات إىل رجل ثري 

بنى معامل املعكرونة وشارك يف 
الصحف اإلعالنية، واللوحات الطرقية، 

وتفاقم ثراؤه بعد أن أصبح وزيًرا 
لإلعالم، وكان أول انجازاته بناء سور 

لإلذاعة والتلفزيون، وتحدثت الصحف 
والناس عن فلكية األرقام التي رُصفت 

عليه، وكان سلامن قد اصطحب 
املقاول من الرقة، وهو أحد رشكائه، 
وقد نهبه سلامن الحًقا فامت قهًرا.

الفريوس األول جاء باسم التقدم 
واالشرتاكية ودعم إيران واالتحاد 

السوفيتي "الصديق"، وما إىل ذلك 
من شعارات حافظ األسد، التي تعني 
عكس ما توحي به يف أغلب األحيان.

أما الفريوس الثاين فجاء باسم 
الدين اإلسالمي واعترب نفسه خليفة 

املسلمني، ووعد األمة بفتح روما عن 
طريق مفرق )مرج دابق- اسطنبول(، 

واعترب الناس كفاًرا ومرتدين حتى 
يدخلوا يف بيعته، حينها سيغفر لهم 

ذنوبهم مهام كانت مبجرد مبايعة 
الخليفة املختبئ يف فرع من فروع 

التحقيق التي تعج بالتعذيب وبالقتل 
املجاين.

ذاك هو أبو بكر البغدادي، الذي 
شارك مجموعة من منظري السلفية 

الجهادية، ومجموعة من ضباط 
املخابرات العراقيني املرسّحني بعد 

االحتالل األمرييك لبغداد، ونقل 
البغدادي قادتهم معه إىل الرقة 

باعتبارها عاصمة خالفته!
أهم شعار رفعته دولة البغدادي التي 

تدعى "داعش" هو التكفري، األداة 
القاتلة التي تبطش بها بالناس 

وتحاسبهم عىل كل حياتهم منذ 
ولدتهم أمهاتهم، وجندت لذلك 

مخربيها واستخدمت االبن ضد 
أبيه، والجار ضد جاره، متاًما مثل 

دولة "البعث" القومية االشرتاكية، 
ومثلام فعلت دولة البعث يف 

الستينيات حني أممت املعامل 
واملصانع واألرايض واغتصبتها من 

أصحابها، فقد اغتصب البغدادي 
بيوت الناس وأمالكهم بحجة أنهم 

كفار ومرتدون، واعترب أن املهاجرين 
الذين يتوافدون إىل دولته أحق بها 

من أهلها.
واستفادت "داعش" مام بناه محمد 

سلامن يف حقبته املخابراتية، حينام 
كان يفتخر مع تابعه عزيز بأن 

لديهام أكرث من ثالثني ألف مخرب يف 
الرقة وحدها، فقد استثمر البغدادي 

ما زرعه محمد سلامن بكرس 

الروح املعنوية للناس، والنخب، 
والشخصيات العامة يف املدينة، 

ومبا زرعه من مجموعات املخربين 
الذين رسعان ما انقلب معظمهم 
لتأييد "داعش"، وصاروا يعملون 

ملصلحتها، وكانوا جيًشا جراًرا يف 
إذالل الناس ومعرفة تفاصيل حياتهم، 

ما أجرب مئات ألوف السكان عىل 
النزوح والهجرة من الرقة، فأرشيف 

خصوصيات الناس نُقل من املخابرات 
العسكرية واملخابرات الجوية والفرق 

الحزبية، إىل النقطة 11 كام كان 
يسمى مجمع املخابرات "الداعيش" 

يف الرقة!
ما إن متددت الدولة "الداعشية" 

وبدأت بتنفيذ عمليات إرهاب خارجية 
حتى هبت دول التحالف الغربية 

مجتمعة ودمرت ثالثة أرباع مدينة 
الرقة، وقتلت أكرث من ستة آالف 

من أهلها املدنيني، وعقدت صفقة 
لرتحيل مقاتيل "داعش" لالستثامر 
يف أماكن أخرى، وقد خرجت قافلة 

مقاتيل "داعش" وأهاليهم بطول 
سبعة كيلومرتات كام صورتها 

األقنية العاملية ومنها "يب يب يس" 
الربيطانية.

رحلت قافلة "داعش" تاركة مدينة 
الرقة مدمرة، ومهجورة، كام مل 
تفعل أي فريوسات يف التاريخ، 

فهذا التكامل بني عمل محمد سلامن 
والبغدادي تطور من إخضاع املدينة 
إىل تدمريها وبتكامل يف األهداف 

وبالنهج العدواين.
فهل يقل خطر الفريوسات البرشية 

من أمثال سلامن والبغدادي، عن خطر 
فريوس "كورونا" أو عن غريه من 

الفريوسات؟

أسامة آغي

أصدرت وزارة الخارجية الربيطانية 
باالشرتاك مع حكومات فرنسا وأملانيا 

والواليات املتحدة بيانًا، مبناسبة الذكرى 
التاسعة للثورة السورية، جاء فيه: 
"الحل السيايس الذي يأمل النظام 

السوري تحقيقه، لن يؤدي إىل إحالل 
السالم، بل إن الوصول إىل حل سيايس 

تفاويض هو السبيل الوحيد إلنهاء 
العنف والصعوبات االقتصادية، إىل 

جانب ضامن تسوية دامئة للرصاع".
وأوضح البيان املذكور، الصادر يف 16 
من آذار الحايل، "أن حكومات فرنسا 

وأملانيا واململكة املتحدة والواليات 
املتحدة ستواصل دعمها لعملية جنيف 

بقيادة األمم املتحدة وقرار مجلس األمن 
إلحالل السالم واالستقرار يف سوريا، 
وترسيخ األرايض املحررة بعد هزمية 

داعش عىل األرض".
هذا البيان وبعد قراءة متمعنة فيه، 

يُظهر أن ال جديد عىل املوقف الغريب 
حيال الرصاع السوري، فقرار مجلس 
األمن الذي تعتربه املجموعة الغربية 

أساًسا لحل سيايس عرب التفاوض، مل 
يشهد نشاطًا فاعاًل من هذه املجموعة 

لجعله ممكًنا، بل ميكن القول، إن هذا 
القرار الدويل، لعب دور جدار تتلطى 

خلفه هذه املجموعة الدولية، للتنصل 
من مسؤوليتها األممية، ال سيام أن 

ثالث دول منها، هم أعضاء دامئون يف 
مجلس األمن الدويل.

قراءة البيان تحيل إىل رؤية أخرى، 
تريدها املجموعة الغربية دون بذل 
جهود حقيقية إلنهاء الرصاع، هذه 
الرؤية تتمثل بغرق أطراف الرصاع 
الرئيسني فيه، وهم "بقايا النظام 

السوري، وميليشيات شيعية أتت بها 
إيران، وميليشيات تابعة لروسيا، إضافة 

لفصائل املعارضة السورية املسلحة، 
ومن خلفها تركيا".

الرؤية الغربية، تعتمد عىل استنزاف 
جميع األطراف املذكورة، وال تستند 

إىل مسؤوليتها الدولية كدول ضامنة 
للسالم يف العامل. وهي بذلك، تدفع 

الروس شيًئا فشيًئا إىل الغرق يف 
املستنقع السوري، وذات األمر ينطبق 
عىل إيران، أما بالنسبة لرتكيا، فاألمر 
يتعلق بحدين مهمني لها، الحد األول 

يتعلق باألمن القومي الرتيك، إذ مل يعد 
نظام األسد، أو امليليشيات الحليفة له، 

ضامًنا لحدوده مع سوريا، والحد الثاين 
يتعلق باسرتاتيجية الدولة الرتكية حيال 

الرصاع بني الغرب والرشق، الذي تتخذ 
فيه الدولة الرتكية موقًفا وسطًا بني 

حديه املتنافرين واملتناقضني.
الرؤية الغربية تنطلق من قاعدة 

نظرية سياسية، تتمثل بوجود القطب 
السيايس العاملي الواحد )الواليات 
املتحدة األمريكية(، كقائدة للنظام 

السيايس العاملي، ولهذا يرفض الغرب 

املوقف الرتيك الوسطي، الذي يبتعد 
مبسافة مدروسة عن حدود الرصاع 
بني الرشق والغرب، ويريد الغرب أن 
تكون تركيا يف املعطف الغريب دون 

تهديد معلن أو غري معلن لبنيته الحالية، 
والذي تسببه الطموحات الرتكية بتطور 

اقتصادي متقدم ومنافس، إضافة إىل 
ما يستتبع ذلك من حضور تريك إقليمي 

ودويل يزعج الغرب.
هذه القراءة، تفرس لنا امتناع الواليات 

املتحدة وأوروبا الغربية األعضاء بحلف 
"الناتو" عن مساعدة ملموسة لرتكيا، 

حني تواجهت القوات الرتكية مع قوات 
روسيا الداعمة لهجوم النظام عىل 
إدلب، وتهديد الدولة الرتكية، وهي 

قراءة تريد أن تقول، إن طموحات تركيا 
بقيادة حزب "العدالة والتنمية"، يجب 

مراجعتها يف العمق، وهو يعني تخيل 
األتراك عن سياق تنميتهم الشاملة 

املقلقة ألوروبا عموًما، وللمركز 
الرأساميل الدويل األكرب )الواليات 

املتحدة األمريكية(.
هذه الذهنية األمريكية والغربية، هي 

ما يوجه سياسة هذه املجموعة الدولية 
حيال الرصاع يف سوريا ومآالته، 

وهي ذهنية تقول برضورة تآكل قوة 
األطراف املتنافسة واملتصارعة عىل 

الحلبة السورية. وكذلك ميكن تصنيف 
هذه الذهنية، بأنها ذهنية انتهازية 

ضّيقة األفق، ألنها تحسب الرصاعات 
وفق قيمها املؤقتة وليس وفق قيمها 

االسرتاتيجية.
تقاعس املجموعة الغربية صاحبة 

البيان )الواليات املتحدة وفرنسا 
وبريطانيا وأملانيا( عن القيام بدورها 

ومسؤوليتها بحفظ السالم العاملي، 
يكشف عن عدم جديتها حيال ما 

جرى ويجري للسوريني املدنيني، فهي 
متتلك أكرب قوة اقتصادية وسياسية 

دولية، ومع ذلك مل تستخدم هذه 
القوة لوقف رصاع دموي، سيرتك آثاًرا 

مدمرة يف منطقة الرشق األوسط 
ويف العامل. رصاع حّول السوريني إىل 
موجات نازحني ومهاجرين ومعوقني 

ومعتقلني وشهداء.
هذه الرؤية الغربية من سيصدقها؟ 

ومن سيقتنع بجدوى تهديدات 
األمريكيني باستخدام قانونهم الشهري 

املسمى قانون "سيزر"، ال بل من 
سيصدقهم وهم يريدون من الناس 

أن متوت تحت القصف املدمر لقوات 
النظام السوري وحلفه الرويس- 

اإليراين، دون مساعدتهم بوقف هذه 
الهجامت، أو مساعدتهم بقبولهم 

كالجئني يف أوروبا.
وفق هذه القراءة ميكننا القول، إن 

املجموعة الغربية، كانت تريد من الثورة 
السورية أن تصري بؤرة جاذبة لرصاعات 

إقليمية ودولية، رصاعات مهمتها 
الرئيسة، استنزاف األطراف املنخرطة 

فيها، ما يُفرغ الثورة من طاقتها 
الحيوية بالتغيري، ويسمح بتحويل هذه 
الطاقة إىل طاقة تدمري، وهو ما جرى 

فعاًل.
لقد تحولت سوريا بفعل هذه السياسة 

الغربية إىل دولة فاشلة، مهددة 
بالتقسيم، وكذلك سمحت هذه السياسة 

برتسيخ فهم لدى شعوب املنطقة، 
أن الغرب ال يهتم بحقوق اإلنسان إال 
يف نطاق جغرافيته السياسية، ويف 

نطاق ما يستفيده من اتهامات يوجهها 
ألنظمة حاكمة سيئة.

هذا الفهم يدعونا للقول، إن الغرب ال 
يزال ميتلك هامًشا زمنًيا ملنع فرض 

حل سيايس يف سوريا، وهو يتلطى 
كام أسلفنا خلف رضورة تنفيذ قرارات 

مجلس األمن الخاصة بالرصاع يف 
سوريا. الهامش الزمني املذكور يساوي 

بقيمته اإلجرائية مزيًدا من استنزاف 
قدرات املنخرطني بالرصاع دون حساب 
ما يلحق بالشعب السوري من أذى فاق 

كل تصور.
لهذا ال ميكن أن يكون بيان الرباعية 
الغربية أكرث من جدار جديد تتلطى 
خلفه هذه املجموعة يك ال تقوم 

بواجبها األممي حيال املأساة 
السورية، وهو جدار يخفي خلفه 

قياًم غري أخالقية برتك املدنيني 
اآلمنني عرضة للقتل والتهجري بال 

رحمة عىل أيدي نظام يعرتف الغرب 
أنه نظام ارتكب جرائم ضد اإلنسانية 

وجرائم حرب.
كان بإمكان هذه املجموعة الدولية 

ومنذ سنوات الدعوة لعقد مؤمتر 
دويل خاص بسوريا يخرج بقرارات 
ملزمة ويوقف الحرب فيها، قرارات 
ميكنها رسم مسار انتقال سيايس 

هادئ دون أن يكون قد ُهدر هذا 
الحجم الهائل من دماء املدنيني 

األبرياء. 
فهل يستيقظ ضمري املجموعة 

الغربية وتدعو ملؤمتر دويل لحل الرصاع 
يف سوريا بعيًدا عن "فيتوهات" روسيا 

والصني، أم أن األرض السورية ال تزال 
بحاجة لدماء أخرى؟

رأي وتحليل

الرقة من محمد سلمان إلى البغدادي

بيان الرباعية الغربية.. 
مراوحة في الكالم وغياب الستراتيجية فاعلة
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ميس شتيان
علي درويش

خيوط اللعبة بيد موسكو وأنقرة..
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م(
ة أر

ك
شب

( 2
01

9 
ط

شبا
 1

7 
- 

ي
ليب

م ال
عل

بال
ًفا 

لح
مت

ة، 
قي

ند
ل ب

حم
ي ي

ليب
ل 

قات
م

https://www.enabbaladi.net/archives/371666
https://www.enabbaladi.net/archives/370056


عنب بلدي - السنة التاسعة - ملف خاص10
العدد 422 - األحد 22 آذار/مارس 2020

2019 انتـرشت أخبار  مع نهايـة عام 
عـن وجـود مقاتلـني سـوريني بدعم 
تـريك يف ليبيـا، يقاتلـون إىل جانب 
حكومـة "الوفاق" صاحبـة االعرتاف 
الـدويل، والتـي تواجـه هجوًمـا مـن 
املتقاعـد خليفـة  اللـواء  قبـل قـوات 
الـذي يسـيطر عـىل الـرشق  حفـرت، 
الليبـي، مبـا فيه مـن منابـع للنفط.
كبـريًا  حيـًزا  األخبـار  تلـك  أخـذت 
اإلخباريـة  التغطيـة  مـن  حينهـا 
السـورية، إىل أن تلقفتهـا الصحافـة 
العامليـة، وبـدأت بالبحث عـن حقيقة 
صدمـة  شـكل  الـذي  املوضـوع، 
للسـوريني، خاصـة أنـه تزامـن مـع 
هجـوم لقـوات النظام وروسـيا عىل 

إدلـب. محافظـة 
حـول  تحقيقـات  عـدة  نُـرشت 
ببعـض  وأُرفقـت  املوضـوع،  هـذا 
ملقاتلـني  املصـورة  التسـجيالت 
السـورية،  اللهجـة  يتحدثـون 
مدينـة  ضواحـي  يف  ويظهـرون 
لسـيطرة  الخاضعـة  طرابلـس 

"الوفـاق". حكومـة 
عنـب  تواصلـت  الوقـت،  ذلـك  يف 
بلـدي مـع شـخصيات مـن حكومـة 
الرسـمي  الناطـق  بينهـا  "الوفـاق"، 
محمـد  الخارجيـة،  وزارة  باسـم 

املجلـس  ورئيـس  القبـالوي، 
التابـع  مرصاتـه  يف  العسـكري 
لـوزارة الداخليـة، إبراهيـم بالرجـب، 
ونفيا بشـكل قاطـع وجـود مقاتلني 
سـوريني بـني صفوفهـم قادمني من 

تركيـا.
وأكـدا أن املعلومـة الصحيحـة حـول 
املقاتلـني  أن  هـي  املوضـوع  هـذا 
السـوريني الذيـن يقاتلـون يف ليبيـا 
هـم يف صـف قـوات اللـواء خليفـة 
بدعـم رويس. يتمتـع  الـذي  حفـرت، 

اسـتخبارات  أجهـزة  أن  إىل  ولفتـا 
يف  رصـدت  "الوفـاق"  حكومـة 
 ،2019 عـام  مـن  األخـرية  األشـهر 
دمشـق  مـن  رحـالت  عـدة  وصـول 
إىل ليبيـا عـىل مـن رشكـة "أجنحة 
الشـام" اململوكـة ملجموعة "شـموط 
النظـام  مـن  املقربـة  التجاريـة"، 

السـوري.
لكنهـام أكـدا أن ال معلومـات لديهام 
عـن جنسـية املقاتلني الذيـن تحملهم 
وحـرصا  الشـام"،  "أجنحـة  رشكـة 
االحتـامالت يف املقاتلـني مـن جيش 
النظـام أو مـن القـوات الروسـية أو 

مـن امليليشـيات اإليرانيـة.
هـذا  بنفـي  قـام  مـن  جملـة  ومـن 
"الجيـش  باسـم  الناطـق  الخـرب، 

يوسـف  الرائـد  السـوري"،  الوطنـي 
يف  بلـدي،  لعنـب  قـال  إذ  حمـود، 
إن   ،2019 األول  كانـون  مـن   25
املعلومـات الـواردة عن عـرض تريك 
إىل  قواتـه  مـن  مقاتلـني  إلرسـال 
ليبيـا غـري صحيحـة، و"مل يُقـدم أي 
عرض )عـىل الجيـش الوطنـي( بهذا 

الشـأن".

تركيا.. نقطة البداية
"الوفـاق"  حكومـة  تركيـا  تدعـم 
كام  والعسـكري،  السيايس  بشـقيها 
تدعـم "الجيـش الوطنـي السـوري" 
معارضـة  فصائـل  يضـم  الـذي 
سياسـًيا وعسـكريًا، والـذي قيـل إن 
وصلـوا  الذيـن  السـوريني  املقاتلـني 

إليـه. ينتمـون  ليبيـا  إىل 
ظلت مسـألة مشـاركة السوريني يف 
القتـال الليبـي تـرتاوح بـني أخذ ورد 
لبضعـة أشـهر، إىل أن خـرج الرئيس 
أردوغـان،  طيـب  رجـب  الـرتيك، 
املـايض،  الثـاين  كانـون  مـن   5 يف 
وتحـدث عـن مشـاركة جنود ليسـوا 
أتـراكًا إىل جانب حكومـة "الوفاق" 

ليبيـا. يف 
عـن  أردوغـان  حينهـا  يفصـح  مل 
عـاد  لكنـه  هـؤالء،  وعـدد  جنسـية 

يف 21 مـن شـباط املـايض، ليوضح 
أن أشـخاًصا مـن "الجيـش الوطنـي 
للمعارضـة  التابـع  السـوري" 
إىل  ليبيـا  موجـودون يف  السـورية، 

أتـراك. مدربـني  جانـب 
ورد أردوغـان عـىل منتقـدي تدخلـه 
وجـود  إىل  باإلشـارة  ليبيـا،  يف 
15 ألـف مقاتـل وصفهـم  أكـرث مـن 
قـوات  جانـب  إىل  بـ"اإلرهابيـني" 
مجموعـة  مـن  حفـرت،  خليفـة 
الروسـية، ومقاتلـني مـن  "فاغـر" 

قولـه. وفـق  السـودان، 
الـرتيك  الرئيـس  تأكيـد  وسـبق 
سـوريني  مقتـل  عـن  أخبـار  عـدة 
غـادروا تركيـا إىل ليبيـا، كـام نرشت 
حسـابات سـورية عرب "فيـس بوك" 

للقتـىل. وأسـامء  صـوًرا 
مـرات  عـدة  بلـدي  عنـب  حاولـت 
إال  القتـىل  أحـد  ذوي  مـع  التواصـل 
عائلتـه  وتحفظـت  تتمكـن،  مل  أنهـا 
التـي تنحـدر مـن  ريف دمشـق عىل 
ابنهـا،  مقتـل  كيفيـة  عـن  التحـدث 
وتـواردت حينهـا أنبـاء عـن وصـول 
تعليـامت لـ"الجيـش الوطنـي" مبنع 
عائـالت القتـىل مـن التحـدث تحـت 

االعتقـال. طائلـة 

روسيا تفتح األبواب
بالنسـبة  كثـريًا  املشـهد  يختلـف  ال 
وصـول  حـول  املتضاربـة  لألنبـاء 
السـوري  للنظـام  تابعـني  مقاتلـني 
إىل ليبيـا للقتـال يف صفـوف قـوات 
فالنظـام  حفـرت،  خليفـة  اللـواء 
السـوري مل يعلـق عـىل هـذه األنباء 
رشع  أنـه  مـن  الرغـم  عـىل  بعـد، 
مـع  السياسـية  العالقـات  بإعـادة 
ليبيـا مـن بوابـة حفـرت، وبالتنسـيق 

روسـيا. مـع 
سـورية  صحفيـة  تقاريـر  وكشـفت 
وفرنسـية، عـن مشـاركة سـورييني 
تنسـيق  عـرب  للنظـام  تابعـني 
قـوات  جانـب  إىل  بالقتـال  رويس 
حفـرت، أحدثهـا صـدر عـن صحيفـة 
"لومونـد" الفرنسـية، يف 5 مـن آذار 

الحـايل.
األسـد  بشـار  إن  الصحيفـة  وقالـت 
حكومـة  ضـد  اتحـدا  وحفـرت 
"مرتزقـة  وإن  الليبيـة،  "الوفـاق" 
وصلـوا  السـوري  للنظـام  تابعـني 
مؤخـرا إىل ليبيـا لاللتحـاق بصفوف 
ميليشـيات حفـرت"، مل تحـدد عددهم 

وصولهـم. تاريـخ  وال 
وكان موقـع "السـويداء 24" املحـيل 
عـن  املـايض،  شـباط  يف  كشـف 
السـوري  الشـباب  "حـزب  ضلـوع 
حكومـة  لـدى  املرخـص  الوطنـي" 

تجنيـد  يف  السـوري،  النظـام 
مرتزقـة مـن املواطنني يف السـويداء 
ومحافظـات مختلفـة، بدعـم رشكـة 
"فاغـر" الروسـية، بغيـة إرسـالهم 

ليبيـا. يف  للقتـال 
ووثائـق  معلومـات  املوقـع  ونـرش 
تؤكـد  صوتيـة(  تسـجيالت  )بينهـا 
جمـع  عـىل  بالعمـل  بـدأ  الحـزب  أن 
املرتزقـة منـذ مطلـع العـام الحـايل، 
مشـريًا إىل أن أمـني فـرع الحزب يف 
محافظة السـويداء، شـبيل الشـاعر، 
تجنيـد  ملـف  عـن  املسـؤول  هـو 
املرتزقة يف السـويداء إلرسـالهم إىل 
ليبيـا، ملسـاندة قـوات اللـواء خليفـة 

حفـرت.
ومل يذكـر "السـويداء 24" أي أرقـام 
الذيـن ذهبـوا مـن  املقاتلـني  ألعـداد 
مناطـق النظـام السـوري للقتال يف 
صفوف قـوات اللـواء خليفـة حفرت.

ويف كانـون الثـاين املـايض، تحـدث 
الرئيـس الـرويس، فالدميـري بوتـني، 
حـول وجـود "مرتزقـة" يقاتلون يف 
ليبيـا نُقلـوا من سـوريا، نافًيـا تبعية 
للدولـة  ليبيـا  يف  الـروس  املرتزقـة 

الروسـية.
وجـود  عـىل  رد  يف  بوتـني،  وقـال 
إذا  "حتـى  ليبيـا،  يف  روس  مرتزقـة 
كان هنـاك مواطنـون روس، فإنهـم 
ال ميثلـون مصالـح الدولـة الروسـية 
وال يحصلـون عـىل أي أمـوال منها"، 

تعبـريه. بحسـب 

حكومة "الوفاق" في ليبيا
بهـا  املعـرتف  الحكومـة  هـي 
الـرساج  فائـز  يرأسـها  دولًيـا، 
املنتمـي إىل "التحالـف القومي 
يف  ومقرهـا  الوطنـي" 
وُشـكلت  طرابلـس،  العاصمـة 
مبوجـب   2016 شـباط  يف 
وهـو  "الصخـريات"،  اتفـاق 
اتفـاق سـالم وقعـه برملانيـون 
األول  كانـون   17 يف  ليبيـون، 
املتحـدة  األمـم  برعايـة   ،2015
املغربيـة. الصخـريات  مبدينـة 

و"الحكومة المؤقتة" 
اسـم  أيضـا  عليهـا  يطلـق 
انبثقـت  طـربق"،  "حكومـة 
عـن برملـان طـربق املنحـل يف 
أيلـول 2014، يرتأسـها عبد الله 
الثني، الـذي يدعم قـوات اللواء 

حفـرت. خليفـة 

أخـرى  تدعـم  "مؤقتـة"  حكومـة 
تدعـم  و"رشعيـة"  "رشعيـة"، 
األربـع  بـني  والوسـيط  "مؤقتـة"، 
مصالحهـام  عـن  تبحثـان  دولتـان 
تتشـابك  مضطربـة،  منطقـة  يف 
اآلليات  فيهـا الرصاعـات، وتتشـابه 

األمميـة. واألصـوات 
بـني  املتبـادل  الدعـم  يـرتاوح 
فحكومـة  واالقتصـادي،  العسـكري 
الحكومـة  متـد  السـوري  النظـام 

باملقاتلـني،  الليبيـة"  "املؤقتـة 
وتسـتفيد مـن نفطهـا، وتـورد إليها 
منتجـات مـن تبقـى مـن صناعييها، 
أمـا الحكومـة "املؤقتـة" السـورية، 
فتحظـى بدعم من حكومـة "الوفاق" 
تحظـى  التـي  الرشعيـة،  الليبيـة 
بدورها بخدمـات مقاتلني سـوريني.
تلـك الخريطة من املصالـح املتبادلة، 
السياسـية،  التحالفـات  فرضتهـا 
التي رعتهـا بصورة مبـارشة كل من 

روسـيا وتركيـا، وخلفهـام محوران 
يتجاذبـان يف الرشق األوسـط.

تحـاول عنـب بلـدي يف هـذا امللـف 
بـني  التقـارب  طبيعـة  توضيـح 
عـىل  والليبـي،  السـوري  امللفـني 
والسياسـية  العسـكرية  املسـتويات 
الدوريـن  وأثـر  واالقتصاديـة، 
وأهدافهـام،  والـرتيك،  الـرويس 
باالسـتناد إىل الوقائـع والتحليـالت 

التاريخيـة. والخلفيـات 

مقاتلون سوريون في ضفتي ليبيا..

خزان تزويد 
بإدارة روسيا وتركيا

توزع السيطرة والدعم الدولي في سوريا وليبيا  )عنب بلدي(
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ال يقتـرص ارتبـاط امللفـني الليبي والسـوري 
الشـأن  إىل  تعـداه  بـل  العسـكرة،  عـىل 
السـيايس، بأيـاٍد روسـية وتركيـة، وتُرجـم 
ذلـك عرب ربـط اتفـاق لوقف إطـالق النار يف 
كال البلديـن يف يـوم واحد، ومنـذ ذلك الحني 
أصبـح امللفـان يسـريان سياسـًيا وعسـكريًا 
وفـق مـا تقتضيه مصلحـة موسـكو وأنقرة.
اختـار الرئيسـان الـرويس والـرتيك يوم 10 
مـن كانـون الثـاين املـايض، ليكـون موعًدا 
األطـراف  بـني  القتاليـة  األعـامل  لوقـف 
املتصارعـة يف كل مـن ليبيـا ومحافظة إدلب 
شـاميل سـوريا، بحسـب بيان صـدر حينها 

عـن وزارة الدفـاع الرتكيـة.
يف  طويـاًل  يصمـد  مل  االتفـاق  هـذا  لكـن 
كال البلديـن، وكان أثـر ذلـك أخـف يف ليبيـا، 
مقارنـة بسـوريا التـي واصلـت فيهـا قوات 
النظام وامليليشـيات اإليرانيـة، بدعم رويس، 
املعارضـة،  فصائـل  مواقـع  ضـد  هجامتهـا 
مـن  الحـايل  آذار  حلـول  مـع  ومتكنـت 
السـيطرة عىل مسـاحات واسـعة مـن ريفي 

إدلـب وحلـب.
يف حـني اقترص خـرق االتفـاق يف ليبيا عىل 
هجـامت متقطعـة لقوات حفـرت، دون انتزاع 
مواقـع مـن قبضـة حكومـة "الوفـاق" التي 
مـا زالـت تسـيطر عـىل العاصمـة طرابلس، 

هـدف حفـرت األكرب.

اختالف وتشابه
عـىل الرغـم مـن وجـود أوجـه تشـابه يف 
طريقـة تعامـل روسـيا وتركيـا مـع امللفني 
السـوري والليبي، يـرى الباحث الفلسـطيني 
السـوري، ومنسـق "تجمـع مصـري"، أميـن 
امللـف  تعقيـدات  أن  هاشـم،  أبـو  فهمـي 
السـوري فرضـت عـىل البلديـن التعامل معه 
بآليات سياسـية وعسـكرية وأمنيـة مختلفة 

الليبي. امللـف  عـن 
لكل من روسـيا وتركيا فهم جيواسـرتاتيجي 
للمتغـريات التي حدثـت يف املنطقـة العربية 
العربيـة،  واالنتفاضـات  الثـورات  زمـن  يف 
وفـق أبـو هاشـم، فليبيـا سـاحة مهمـة يف 
مجـال الطاقـة العامليـة، وهـي إحـدى الدول 
كونهـا  عـن  عـدا  والغـاز،  بالنفـط  الغنيـة 
سـوق اسـتهالك للبضائع واملنتجات وسـوًقا 
مفتوًحـا لـرشاء االسـلحة، ولذلـك تـدرك كل 
مـن روسـيا وتركيـا أهميـة التسـابق عـىل 
والعسـكري  السـيايس  نفوذهـام  تعزيـز 

واالقتصـادي يف هـذا البلـد.
وهـذا يتم مـن خالل اسـتثامرهام يف الرصاع 

املتصارعـة  الليبيـة  األطـراف  بـني  الداخـيل 
عىل السـلطة، فكل منهـام )روسـيا وتركيا( 
الـذي يضمـن لـه مصالحـه  الطـرف  يدعـم 

ونفـوذه، حسـب أبو هاشـم.
وقـف  عـىل  بينهـام  األخـري  التفاهـم  أمـا 
إطـالق النـار، "فهـو جـزء مـن إدارة اللعبـة 
وضبطهـا بطريقـة متنـع تفـرد أحدهام من 
فـرض أجندتـه عـىل حسـاب اآلخـر، وهـذه 
الحالـة تشـبه بوجه مـا تجربتهـام يف امللف 
السـوري، مع األخـذ بعني االعتبـار أن طبيعة 

الـرصاع يف ليبيـا تختلـف عـن سـوريا".

تنافس على أشده
العالقـات  املختـص يف  السـوري  السـيايس 
الدوليـة سـعد وفايئ، عـدد يف حديـث لعنب 
بلـدي، أسـبابًا اقتصاديـة وتاريخيـة ودينية، 
تدفـع روسـيا وتركيا للمسـارعة بالتدخل يف 

امللفـني الليبي والسـوري.
إن  وفـايئ،  قـال  التاريخـي،  الجانـب  عـن 
هـي  السـوفيتي  لالتحـاد  كوريـث  روسـيا 
صاحبـة النفـوذ يف كل مـن سـوريا وليبيـا 
طـوال ما يزيـد عىل نصـف قـرن، يف الوقت 
الـذي كانـت فيـه سـوريا وليبيا جـزًءا أصياًل 
يف الدولـة العثامنية، وامتـداًدا للدميوغرافيا 
الرتكيـة، وبالتـايل هنـاك تنافس عـىل النفوذ 
يف كل مـن سـوريا وليبيـا بني روسـيا وتركيا 
اللتـني تطالـب كل منهام مبا تراه أنـه حق لها.
ومـن الناحيـة الدينيـة، فـإن النفـوذ الرتيك 
السـني عـىل سـوريا وتركيـا يشـكل خطـًرا 
املسـيحي  الغـريب  النفـوذ  عـىل  حقيقًيـا 

باملنطقـة، بحسـب وفـايئ، الـذي اعتـرب أن 
كل األسـباب السـابقة تجعـل التنافـس عىل 

أشـده بـني روسـيا وتركيـا.

تقارب دبلوماسي على إحدى الضفتين
مطلـع آذار الحـايل، أعلنـت حكومـة النظام 
التابعـة  الليبيـة،  السـفارة  فتـح  السـوري 
للحكومـة التـي تديرها قوات حفـرت )الجيش 
الوطنـي الليبـي( غـري املعـرتف بهـا أممًيـا، 
يف دمشـق، لتكـون أول سـفارة متثل حفرت، 

ليبيا. خـارج 
جـاء ذلـك، بعـد التوقيع عـىل مذكـرة تفاهم 
بـني وزارة الخارجية واملغرتبـني يف حكومة 
النظام السـوري ووزارة الخارجيـة والتعاون 
نقلتـه  مـا  وفـق  لحفـرت،  التابعـة  الـدويل 
الرسـمية  السـورية  األنبـاء  وكالـة  حينهـا 

.) نا )سا
أمـا يف الضفة األخـرى التي تجمـع حكومة 
"الوفـاق" واملعارضـة السياسـية السـورية، 
فـال عالقات واضحـة بينهام، عـىل الرغم من 
أنهـام يتلقيان دعاًم سياسـًيا وعسـكريًا من 

. تركيا
عـدة  مـع  التواصـل  حاولـت  بلـدي  عنـب 
شـخصيات يف املعارضـة السـورية بشـقيها 
"االئتالف السـوري لقوى الثـورة واملعارضة" 
ملعرفـة  املؤقتـة"  السـورية  و"الحكومـة 
طبيعـة وشـكل العالقـة السياسـية التـي قد 
تكـون تجمعهـم بحكومـة "الوفـاق" الليبية 
لكنهـا مل تحصـل عـىل رد واضـح يف هـذا 

الخصـوص.

وانحسـار  ضعـف  بعـد  وليبيـا  سـوريا  خضعـت 
كحـال  الغـريب،  لالسـتعامر  العثامنيـة  السـلطنة 
للسـلطنة،  سـابًقا  الخاضعـة  املناطـق  بقيـة 
وحصلـت سـوريا عـىل اسـتقاللها مـن االحتـالل 
1946، وعاشـت فـرتة مـن  الفرنـي يف نيسـان 
عدم االسـتقرار السـيايس بسـبب تعدد االنقالبات 
إىل  االشـرتايك"  "البعـث  حـزب  وصـول  حتـى 
مـن  السـتينيات  أواخـر  بهـا  واسـتئثاره  السـلطة 

املـايض.  القـرن 
بينـام نالـت ليبيـا اسـتقاللها بعـد خـروج قـوات 
التحالـف )فرنسـا وبريطانيا( مـن األرايض الليبية 
فيـدرايل  نظـام  ذات  دولـة  لتصبـح   ،1951 عـام 
ملـيك دسـتوري ورايث وتحـت حكم امللـك إدريس 
السـنويس، حتـى انقـالب الضباط بقيـادة الرئيس 
السـابق، معمـر القـذايف، عـام 1969، الـذي بدأت 
يف عهـده عالمـات التقـارب بـني سـوريا وليبيا. 

العـرويب  بالفكـر  تأثـروا  ممـن  القـذايف  كان 
"محـور  يسـمى  مـا  مـع  ووقـف  النـارصي 
املقاومة" الـذي تبنتـه القيادة السـورية، وتزامنت 
 16 أول زيـارة  للقـذايف إىل سـوريا مـع انقـالب 
مـن ترشين الثـاين عـام 1970، الذي سـامه نظام 
زيارتـه  وبـرر  التصحيحيـة"،  "الحركـة  البعـث 
املفاجئـة بالغموض الذي سـاد الوضع يف سـوريا 

األنبـاء.  يف  والتضـارب 
السـادات،  أنـور  األسـبق،  املـرصي  الرئيـس  وّقـع 
والقـذايف، والرئيـس السـابق، حافظ األسـد، عىل 
اتفاقيـة ودسـتور، لتشـكيل اتحـاد الـدول الثـالث 
فيـام سـمي "اتحـاد الجمهوريـات العربيـة"، يف 
للـدول  شـعبي  اسـتفتاء  وأجـري   ،1971 نيسـان 
الثـالث يف أيلـول مـن العـام نفسـه، نتجـت عنـه 
موافقـة األغلبيـة العظمـى من شـعوب الدول عىل 
الوحـدة، عـىل أن تطبـق يف العـام 1972، لكـن مل 
يُكتـب لهـا النجـاح بسـبب اختـالف قـادة الـدول 

  . لثالث ا
الحـرب  خـالل  والقـذايف  األب  األسـد  اتفـق 
ووقفـا  و1988(،   1980( اإليرانيـة  العراقيـة- 
مـن  الخليـج  ودول  العـراق  ضـد  إيـران  بجانـب 
خلفـه، ودعم القـذايف إيـران بصواريخ باليسـتية 

املـدى(.  )بعيـدة 
كـام قـدم القـذايف أمـوااًل للرئيـس حافظ األسـد 
أخيـه رفعـت  الثامنينيـات اسـتجابة لـرشوط  يف 
إثـر  روسـيا،  إىل  سـوريا  مـن  لخروجـه  األسـد 
املواجهـة العسـكرية بـني األخوين، التـي كادت أن 
تـؤدي إىل انقـالب عسـكري يطيح بحافـظ، وقدم 
جيـب  يف  ُوضعـت  دوالر  مليـون   200 القـذايف 
رفعـت، وحـل األمـر بـني األخويـن، حفاظًـا عـىل 

اسـتمرارية حكـم حافـظ يف سـوريا.  
اسـتمرت العالقـات السـورية- الليبيـة يف تناغـم 
مـوت  أن  كـام  التسـعينيات،  خـالل  مسـتمر 
حافـظ األسـد مل يغـري مـن مسـرية العالقـات بني 
البلديـن، وكانـت الفـرتة التاليـة بعنـوان التعـاون 
يف  ليبيـا  وديعـة  تسـديد  بهـدف  االقتصـادي، 

األب. األسـد  عهـد  يف  السـوري  املركـزي 

محطات 
من تاريخ العالقات 

السورية- الليبية 

ما الذي يجمع روسيا وتركيا 
على الملفين السوري والليبي؟

أحد أفراد الجيش الوطني الليبي في بنغازي - 7 نيسان 2019 )رويترز(

بشار األسد يستقبل وفدا ليبيا 2 آذار 2020 )سانا(

هل يرتبط الملفان 
السوري والليبي 

مًعا؟

%69نعم

31% ال

أجـرت جريـدة عنب بلدي عـرب موقعها 
"فيـس  عـىل  الرسـمية  وصفحتهـا 
بـوك" اسـتطالًعا للـرأي، طرحـت فيه 
هـل  التـايل،  السـؤال  متابعيهـا  عـىل 
والسـوري  الليبـي  امللفـني  أن  تعتقـد 
يرتبطـان ببعضهـام.. مـا سـبب ذلك؟
تقاربـت اآلراء عـىل املنصتـني، وأجاب 
٪69 مـن املشـاركني عرب "فيـس بوك" 
بينـام  بنعـم،   ،677 عددهـم  البالـغ 

أجـاب ٪31 منهـم بـال.
وعـرب املوقـع شـارك 162 مسـتخدًما، 

أجـاب ٪68 منهـم بنعـم، و٪32 بـال.

https://www.enabbaladi.net/archives/371666
https://www.enabbaladi.net/archives/371666
https://www.enabbaladi.net/archives/371666
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https://www.enabbaladi.net/archives/370056
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الليبية،  العالقات السـورية-  شـهدت 
اتفاقيـات تجاريـة واسـتثامرية يف 
عهـد حافـظ األسـد، أهمهـا التبادل 
واتفاقيـات  البلديـن  بـني  التجـاري 
النقـل البحـري، واسـتمرت العالقات 
بعـد تسـلم بشـار األسـد الحكم يف 

سـوريا عـام 2000.
"الرشكـة  أُسسـت   ،1978 عـام  يف 
لالسـتثامرت  الليبيـة  السـورية- 
)سـيليكو(،  والزراعيـة"  الصناعيـة 
ومقرهـا دمشـق، وأهـم نشـاطاتها 
حفـر آبـار امليـاه، وانضمـت الرشكة 
عـام 2013 كعضو يف مجلـس إدارة 
املـرصف الـدويل للتجـارة والتمويـل 

سـوريا. يف 
اتفاقيـة  توقيـع  تـم   ،2008 يف 
لـدى  الليبيـة  الوديعـة  لتسـوية 
والبالغـة  املركـزي  سـوريا  مـرصف 

أمريـيك. دوالر  مليـون   200
محمـد  السـوري،  املاليـة  وزيـر 
الحسـني، رصح حينهـا أن االتفاقية 
تنـص عىل شـطب الفوائـد املرتاكمة 
 ،1982 العـام  منـذ  الوديعـة  عـىل 
350 مليـون دوالر، وأضـاف  بقيمـة 

اسـتثامره  الوديعـة سـيتم  أصـل  أن 
خـالل  مـن  سـوريا  يف  بالكامـل 
يسـتثمره  إسـمنت  مصنـع  إنشـاء 
محـددة  لفـرتة  الليبـي  الجانـب 
إىل  بالكامـل  ملكيتـه  تنتقـل  ثـم 

السـورية. الحكومـة 
تسـهيل  عـىل  االتفـاق  إىل  وأشـار 
وتطويـر عمـل الـرشكات اإلنشـائية 
وتسـهيل  ليبيـا،  يف  السـورية 
مـن  مشـرتكة  رشكات  إقامـة 
"الرشكـة العامـة للطرق والجسـور" 
ورشكاء  للشـبكات"  و"السـورية 
ليبيـني، واالتفـاق عىل تبـادل وثائق 
والبحـري  الـربي  النقـل  اتفاقيتـي 

لتوقيعهـا. متهيـًدا  البلديـن  بـني 
تعـاون  اتفاقيـة  توقيـع  إىل جانـب 
التجـاري  املـرصف  بـني  مشـرتك 
الجامهـريي  واملـرصف  السـوري 
"رجـال  مجلـس  وتأسـيس  الليبـي، 
أعـامل سـوري- ليبـي" قبـل نهايـة 
صحيفـة  نقلتـه  مـا  وفـق   ،2008

الحكوميـة. "الثـورة" 
العالقـات  شـهدت   2010 العـام  يف 
اجتـامع  بعـد  التطـور،  مـن  مزيـًدا 

السـورية-  العليـا  "اللجنـة  عقدتـه 
مجلـس  رئيـس  برئاسـة  الليبيـة"، 
ناجـي  محمـد  السـوري،  الـوزراء 
الشـعبية  اللجنـة  وأمـني  عطـري، 
عـيل  البغـدادي  ليبيـا،  يف  العامـة 
املحمـودي، وتـم االتفـاق حينها عىل 
17 بنـًدا، مـن بينهـا تعزيـز التبـادل 

التجـاري.
وشـملت االتفاقيات، تسهيل انسياب 
املنشـأ  الوطنيـة  والسـلع  البضائـع 
عـرب طريق النقـل الربي إىل أسـواق 
كال البلديـن والعبـور إىل دول ثالثـة، 
والجـوي،  الـربي  النقـل  وتطويـر 
يف  املشـرتك  التعـاون  جانـب  إىل 
قطاعـات الزراعـة والنفـط والـرثوة 

املعدنيـة.
إضافـة إىل إقامـة أعـامل مشـرتكة 
العـام  القطاعـني  مؤسسـات  بـني 
مـن  البلديـن،  كال  يف  والخـاص 
العامـة  "الرشكـة  إنشـاء  ضمنهـا 
السـورية" وحدات  للبنـاء والتعمـري 
"تندمـريا"  منطقـة  يف  سـكنية 
الليبيـة، ومشـاريع بنيـة تحتيـة يف 

أخـرى. ليبيـة  مناطـق 

األعـامل  رجـال  إعفـاء  جانـب  إىل 
السـوريني الذيـن يحملـون جـوازات 
سـفر تبـني مهنتهـم كرجـال أعامل 
اتحـادات  بطاقـات معتمـدة مـن  أو 
صناعـة،  )تجـارة،  املعنيـة  الغـرف 

أي  مـن  مالحـة(،  سـياحة،  زراعـة، 
قيود لـدى دخولهـم األرايض الليبية، 
وتفعيـل دور القطـاع الخاص يف كال 
البلديـن مـن خـالل تأسـيس مجلس 

"رجـال أعـامل سـوري– ليبـي".

2012، عـادت  توقفهـا يف عـام  بعـد 
حكومـة  بـني  تدريجًيـا  العالقـات 
النظام السـوري والحكومـة التي تدعم 
بقيـادة  الليبـي"  الوطنـي  "الجيـش 
حفـرت، عـرب زيـارات وفـود اقتصادية 

معـارض. وتنظيـم  متبادلـة 
اتحـاد  رئيـس  توجـه   ،2017 آب  يف 
املصّدريـن السـوري، محمـد السـواح، 
برفقـة  ليعـود  بنغـازي،  مطـار  إىل 
وفـد ليبـي مكون مـن 70 رجـل أعامل 
للمشـاركة يف معرض دمشـق الدويل.
وزيـر  توقيـع  املشـاركة،  هـذه  وتلـت 
االقتصاد يف حكومة النظام السـوري، 
نظـريه  مـع  الخليـل،  سـامر  محمـد 
الليبـي يف حكومة حفـرت، منري عرص، 
يف شـباط 2018، اتفاق تبادل تجاري، 

خـالل زيـارة لألخري إىل سـوريا.
وأعلـن اتحـاد املصّدريـن السـوري يف 
آذار مـن العـام ذاته، توجه أول سـفينة 
مبوجـب  ليبيـا  إىل  بضائـع  شـحن 
االتفـاق، تحمـل 300 طن مـن منتجات 
وأحذيـة  ألبسـة  تضمنـت  سـورية، 

ومـواد غذائيـة.
يف أيـار 2018، افُتتـح معـرض “صنع 
مـرة  ألول  االقتصـادي  سـوريا”  يف 
 100 مبشـاركة  الليبيـة،  بنغـازي  يف 
رشكـة سـورية وليبية مختصـة باملواد 
"مجلـس  شـارك  بينـام  الغذائيـة، 
أصحاب األعـامل الليبيني" يف بنغازي، 
مبعرض دمشـق الدويل بدورتـه الـ60 

.2018 حزيـران  يف 
يف أوائـل العـام الحـايل، أعلنـت وزارة 
الخطـوط  عـودة  السـورية  النقـل 
الجويـة الليبيـة للعبـور فـوق األجـواء 
لسـنوات  دام  توقـف  بعـد  السـورية 
افتتـاح  ذلـك  وتبـع  الحـرب،  بسـبب 

دمشـق. يف  ليبيـا  سـفارة 
وزيـر  قـال  السـفارة،  افتتـاح  عقـب 
االقتصاد يف حكومة النظام السـوري، 
محمد سـامر الخليـل، إن ليبيـا اعتادت 
عـىل السـلع السـورية و"نحن نشـكل 
وفـوًدا مـن قطـاع األعـامل للتواصـل 

لتطويـر  ليبيـا  يف  نظرائهـم  مـع 
والحًقـا  املشـرتك  التجـاري  التعـاون 

االسـتثامري".
الـدويل  والتعـاون  الخارجيـة  وزيـر 
عبـد  حفـرت،  حكومـة  يف  الليبـي 
الهـادي الحويج، أكـد أن ليبيـا بقرارها 
البوصلـة  الجديـد، غـريت  االقتصـادي 
180 درجـة، باتجاه املنتجات السـورية 
العاملـة  واليـد  السـورية  والـرشكات 
الوطـن. صحيفـة  بحسـب  السـورية، 
نائـب رئيـس  الصحيفـة عـن  ونقلـت 
مجلـس الـوزراء الليبـي، عبـد الرحمن 
األحـريش، خـالل زيارتـه إىل سـوريا 
عنـد افتتـاح سـفارة حكومـة حفـرت، 
املرافـق لـه، مـع  أنـه تحـدث والوفـد 
رئيس النظام السـوري، بشـار األسـد، 
وخصوًصـا  التجـاري  التبـادل  حـول 

النفطيـة. املشـتقات 
وأضـاف أن السـوق الليبـي "متعطش" 
بالكامـل،  السـورية  للمنتجـات 
هـي  سـوريا  كانـت  و"تاريخًيـا 
الليبـي". السـوق  عـىل  املسـيطرة 

النفط الليبي ُمتنفٌس للنظام السوري
يف  واالقتصـاد  املاليـة  وزيـر  ربـط 
عبـد  املؤقتـة"،  السـورية  "الحكومـة 
العالقـات  عـودة  املـرصي،  الحكيـم 
التجاريـة بني حكومة النظام السـوري 
لتشـكيل  بالسـعي  حفـرت،  وحكومـة 
تحالـف ضـد وجـود تركيـا يف ليبيـا، 
ووجـود مصالـح متبادلـة بخصـوص 

الليبـي. النفـط 
وقـال املـرصي يف حديـث لعنـب بلـدي 
إن وجـود تركيـا يف ليبيـا سـوف يعرقل 
الكثـري من الصفقات للحكومـة الداعمة 
لحفـرت واملتعاونني معها، يف إشـارة إىل 

اإلمـارات ومـرص وروسـيا وإيران.
إضافـة إىل ذلـك، وجد النظام السـوري 
السـترياد  متنفًسـا  التقـارب  هـذا  يف 
النفـط من ليبيـا، كام وجـدت حكومة 
حفرت سـوًقا لترصيف النفـط "املعاقب 

املحارص". أو 

مـن   85% أن  إىل  املـرصي  وأشـار 
حقـول النفط، و%55 مـن حقول الغاز 
النظـام،  سـيطرة  خـارج  سـوريا،  يف 
)حبـوب،  الزراعـي  اإلنتـاج  ومناطـق 
الحيوانيـة،  والـرثوة  زيتـون(  قطـن، 
توجـد يف الشـامل السـوري ومناطـق 
الجزيـرة، ومعظم هـذه املناطق خارجه 
عن سـيطرته، ما يـربر حاجتـه للنفط 

الليبـي.

محكوم بقوات حفتر
تعتمـد ليبيـا يف معظـم إيراداتها عىل 
منظمـة  أعضـاء  أحـد  وهـي  النفـط، 
الحكومـة  تسـيطر  بينـام  "أوبـك"، 
الداعمـة لحفـرت عـىل معظـم موانـئ 

ليبيـا. يف  النقـط  وحقـول 
وتتأثـر هـذه املوانـئ بـرصاع مسـتمر 
الليبـي"  الوطنـي  "الجيـش  بـني 
بقيـادة حفرت، وقـوى تابعـة لحكومة 
حفـرت  قـوات  تفـرض  إذ  "الوفـاق"، 
بـني الحـني واآلخر حصـاًرا عـىل هذه 

الحقـول.
موالـون  فرضـه  حصـار  وتسـبب 
لحكومـة حفـرت عـىل موانـئ النفـط 
املـايض،   الثـاين  كانـون  يف  الليبيـة، 
يف تراجـع اإلنتـاج إىل 91 ألفـا و221 
برميـاًل يف اليوم الواحـد بحلول 17 من 
آذار الحايل، بحسـب بيان لـ"املؤسسـة 

الوطنيـة للنفـط " يف ليبيـا.
ماليـة  خسـائر  يف  ذلـك  وتسـبب 
 17 مليـار دوالر، منـذ   3.36 تجـاوزت 
بعدمـا  املـايض،  الثـاين  كانـون  مـن 
لخليفـة  مواليـة  جامعـات  أغلقـت 
ليبيـا  رشقـي  يف  املتمركـزة  حفـرت 
موانـئ وحقـول نفـط، بحسـب وكالة 

“رويـرتز".

صادرات إلى ليبيا؟
رغـم الحديـث عـن التصديـر املسـتمر 
مـن سـوريا إىل ليبيـا، شـكك املـرصي 
بارتفـاع قيمتهـا، مشـريًا إىل أن الناتج 
املحيل انخفـض بشـكل كبريعىل مدى 

سـنوات الحـرب، مـا جعل النظـام غري 
قـادر عـىل إجـراء تبـادل تجـاري مـع 
املقربـة مـن حفـرت، نظـًرا  الحكومـة 

لعـدم امتالكـه املـوارد الكافية.
ذلـك األمر يتعلق بالعقوبـات األمريكية 
السـوري،  النظـام  عـىل  واألوروبيـة 
وأحدثهـا قانـون "سـريز" الـذي أقرته 
واشـنطن مؤخـًرا، والقـايض بفـرض 
عـىل  اقتصاديـة  إضافيـة  عقوبـات 
يف  معـه  يتعامـل  مـن  وكل  النظـام 
والنقـل،  والتمويـل  الطاقـة  مجـال 
ويف حـال طُبـق هـذا القانون، سـيزيد 
صعوبـة التبـادل التجاري بـني النظام 
و"حكومـة طـربق" يف ليبيـا، وبقيـة 
الـدول املرتطبـة بعالقـات تجاريـة مع 

النظـام السـوري، وفـق املـرصي.

"المؤقتة السورية" تنشد عالقات مع 
"الوفاق"

نفى املـرصي وجود عالقـات اقتصادية 
أو اتفاقيـات تجاريـة بـني "الحكومـة 
السـورية املؤقتـة" وحكومة "الوفاق" 
السـورية،  للثـورة  الداعمـة  الليبيـة 

الظـروف والقيـود  مرجًعـا األمـر إىل 
الدوليـة، ولعـدم توفـر املنتجـات التي 
سـيطرة  مناطـق  يف  ليبيـا  تحتاجهـا 

فصائـل املعارضـة السـورية.
لكنـه أكـد رغبـة الحكومـة "املؤقتة"، 
إبـرام  يف  فيهـا،  املاليـة  وزيـر  وهـو 
مسـتقبلية  تجاريـة  تبـادل  اتفاقيـات 
حـال  "يف  "الوفـاق"،  حكومـة  مـع 
بعـد  خصوًصـا  الظـروف،  سـمحت 
نبـع  مناطـق عمليـة  السـيطرة عـىل 
العـني"،  ورأس  أبيـض  تـل  السـالم، 
إىل  إشـارة  يف  املـرصي،  بحسـب 
إمكانيـة إنشـاء مشـاريع إنتاجية يف 
هـذه املناطـق قـادرة عىل توفري سـلع 

للتوريـد.
ويف حـال إنجـاز تلك العالقـات، يكمل 
التقـارب  صـورة  االقتصـادي  العامـل 
يعيقـه  ال  الـذي  الليبـي،   السـوري- 
قـد  بـل  الـدويل،  االعـرتاف  نصـف 
ميهـد إىل تقـارب دبلومـايس يواصـل 
تلـك  تبقـى  بينـام  رعايتـه،  الحلفـاء 
العالقـات مؤقتـة إىل حـني الوصـول 

وليبيـا. إىل حـل يف سـوريا 

العالقات االقتصادية مع ليبيا في عهد األسدين
اتفاقيات استثمارية واسعة لتسوية الوديعة الليبية

عين النظام السوري على النفط الليبي..

حفتر يصرف نفطه "الُمعاقب" في سوريا

من معرض "صنع في سوريا" في مدينة بنغازي الليبية 25 آيار 2018 )االقتصادي اليوم(

إطالق أول شحنة من سوريا إلى ليبيا 21 آذار 2018 )وكالة سانا(

https://www.enabbaladi.net/archives/371666
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إىل  لجشأت  النظشام  حكومشة  لكشن 
لتخفيشف  الحًقشا  إجشراءات  مجموعشة 
بالنسشبة  وخاصشة  املراسشيم،  وطشأة 
معرقلشة  اعتروهشا  الذيشن  للتجشار 
ومهشددة يف بعشض األحيان لنششاطهم 
التجشاري والصناعشي، إذ رصشدت عنب 
بلشدي يف تقريشر تبع إصدار املراسشيم، 
مطالشب من كبشار الصناعيشن والتجار، 
القطشع  عشى  حصولهشم  لتسشهيل 

مسشتورداتهم. لتمويشل  األجنبشي 

من دون وثائق.. المركزي يشتري 
الدوالر بسعر تفضيلي

بعشد يومشن عشى صشدور املرسشومن، 
عقوبشة  مشن  املواطنشن  وتخشوف 
حيشث  السشوداء،  السشوق  يف  التعامشل 
ألشف  يفشوق  مببلشغ  الشدوالر  يبشاع 
أعلشن مشرف سشوريا  لشرية سشورية، 
املركشزي اسشتعداده لشراء الشدوالر من 
املواطنشن بسشعر تفضيشي قشدره 700 
لشرية سشورية مقابشل الشدوالر الواحشد، 
بينشا يبلغ السشعر الرسشمي للدوالر يف 

سشورية. لشرية   437 املركشزي 
وقشال بيشان صشادر عشن املشرف عر 
كانشون  مشن   20 يف  بشوك"،  "فيشس 
مفتوحشة  أبوابشه  إن  املشايض،  الثشاين 
لشراء القطشع األجنبشي مشن املواطنشن 
وذلشك  وثائشق،  دون  تفضيشي  بسشعر 
املواطنشن  أمشوال  عشى  “حرًصشا 
تعرضهشم  عشدم  وضشان  وطأمنتهشم 
واملالحقشة  القانونيشة  للمسشاءلة 
مشن  ابتزازهشم  ملحشاوالت  أو  القضائيشة 
قبشل املتالعبشن يف السشوق السشوداء".

تخفيض مؤونة االستيراد 
والتجشارة  االقتصشاد  وزارة  أصشدرت 
الخارجيشة بدايشة ششباط الحشايل، قراًرا 
تحشت بنشد “تسشهيل عمليشة االسشترياد 
ودعشم التجشار"، يقشي بإعفشاء عر 
مواد مسشتوردة، مشن مؤونة االسشترياد 
البالغشة %25 مشن قيمة مشروع إجازة 

. د االستريا
والششاي  واألرز  السشكر  املشواد:  تضشم 
والرديشن  التونشة  ومعلبشات  واملتشة 
األطفشال  والسشمون وحليشب  والزيشوت 

األوليشة. وموادهشا  واألدويشة  الرضشع 
ويف السشابق، كان املسشتورد ملزًمشا بأن 
املصشارف  يف  إيداعشات  لديشه  تكشون 
قيمشة  مشن   40% بنسشبة  املعتمشدة، 
مقسشمة  االسشترياد،  إجشازة  مشروع 
عشى %25 كوديعشة من قيمشة اإلجازة، 
السشورية ومن  باللشرية  و%15 مؤونشة 
"رقشم  القشرار  مبوجشب  فوائشد،  دون 
تريشن  مشن   21 يف  الصشادر   "944

.2019 الثشاين 

توسيع قائمة المواد الممولة من قبل 
المصرف المركزي

يف  املركشزي  سشوريا  مشرف  أعلشن 
السشلع  املشايض، توسشيع قامئة  ششباط 
عشى  قبلشه  مشن  املمولشة  املسشتوردة 
أسشاس سشعر الشرف الرسشمي )437 
لشرية سشورية للشدوالر الواحشد(، وأعلن 
عشن قامئشة مشواد ليصشار متويلهشا عى 
لشرية   700 التفضيشي  السشعر  أسشاس 

الواحشد. للشدوالر 
ششملت املشواد املمولشة بسشعر الشرف 
ملصلحشة  املسشتوردة  املشواد  الرسشمي، 

“املؤسسشة السشورية للتجشارة"، بينشا 
عشى  املمولشة  املشواد  قامئشة  ضمشت 
مسشتوردات  تفضيشي  سشعر  أسشاس 
السشلع األساسشية ومسشتلزمات اإلنتشاج 

والزراعشي. الصناعشي 
متويشل  املحشدد  املشواد  وتضمنشت 
الشرف  سشعر  وفشق  اسشتريادها 
وموافقشات  إجشازات  التفضيشي 
االسشترياد للمسشتوردين عشى عقودهشم 
العشام  القطشاع  جهشات  مشع  املوقعشة 
الجهشات  لتوريشد مشواد ملصلحشة هشذه 
الشرف  بسشعر  املمولشة  )باسشتثناء 

.)437 الرسشمي 

المركزي يحاول عالج مشاكل سحب 
الدوالر 

املركشزي مبلشغ  حشدد مشرف سشوريا 
يحشق  أمريشيك،  دوالر  آالف  خمسشة 
للمواطشن السشوري الحصشول عليها من 
حسشابه املشريف يوميًا، يف حشال كان 
مصشدر القطشع األجنبشي إيداًعشا نقديًا، 
العالقشات  ملسشؤولة  تريشح  وفشق 
يحيشى،  لينشا  املشرف،  يف  الخارجيشة 
املراسشيم  حشول  خاصشة  نشدوة  خشالل 

املشايض. ششباط  آواخشر  و"4"،   "3"
مشن  ششكاوى  إىل  يحيشى  وأششارت 
خاصشة  مصشارف  بوجشود  مواطنشن 
مشن  أكشر  املشودع  بسشحب  تسشمح  ال 
ألفشي دوالر أسشبوعيًا، وقالشت يف هشذا 
ششكوى  تقديشم  "ميكشن  إنشه  الصشدد، 
املشرف  لشدى  املصشارف  تلشك  بحشق 
"الوطن"  املركشزي"، بحسشب صحيفشة 

. ملحليشة ا
أمشا إذا كان املبلغ املوجود يف الحسشاب 
املشريف واصشاًل عشن طريشق حوالشة، 
القطشع  بتأمشن  ملشزم  غشري  فاملشرف 
األجنبشي إذا مل يكشن متوفًرا لديشه، لكنه 
ملشزم بتحويشل الطلشب إىل أي مشرف 

القطع. فيشه  يتوفشر  آخشر 
وذكّشرت يحيشى بالتعميشم الصشادر يف 
متشوز 2018، القشايض بإمكانية إدخال 
الشدوالر نقشًدا عشر املنافشذ الحدوديشة، 
بشرط التريشح عشن مصشدر األموال، 
100 ألشف دوالر،  وأال تتجشاوز قيمتهشا 
أو مشا يعادلهشا مشن العمشالت األجنبية.
مبلشغ  إخشراج  للسشوري  يحشق  بينشا 
أعشى،  كحشد  نقشًدا  دوالر  آالف  عشرة 
عشر املنافشذ الحدوديشة، بحسشب قولها.
ملبالشغ  حشدود  ال  أنشه  يحيشى  وأكشدت 
إىل  إدخالهشا  املشراد  األجنبشي  القطشع 
طريشق  عشن  جشاءت  حشال  يف  سشوريا 

مرفيشة. حوالشة 

هل يفيد دعم التجار في تخفيف 
تبعات منع التعامل

للدراسشات  عمشران  مركشز  يف  الباحشث 
االسشراتيجية محمشد العبشد اللشه، قشال 
يف حديشث إىل عنشب بلشدي، إن النظشام 
يحشاول جاهشًدا التخفيف مشن التداعيات 
التعامشل بغشري  السشلبية ملراسشيم منشع 
اللرية السشورية عشى التجشار من خالل 
مجموعشة مشن اإلجشراءات، مثشل زيشادة 
قامئشة املسشتوردات املمولشة من املرف 
املركشزي، وتخفيشض مؤونة االسشترياد، 
املشواد  اسشترياد  يف  تسشهم  علهشا 
األسشواق  داخشل  وتوفرهشا  األساسشية 
الواضشح  النقشص  ظشل  يف  السشورية، 

لهشذه املشواد وارتفشاع أسشعارها.
التجشار  دعشم  عمليشة  أن  إىل  وأششار 
جشاءت بعد ظهشور بوادر لشدى حكومة 

التدريجشي عشن دعشم  للتخشي  النظشام 
محاولشة  وبالتشايل  األساسشية،  املشواد 
التبعشات  عشبء  تحمشل  مشن  التملشص 
السشلبية لعشدم توفشر املشواد األساسشية 
وارتفشاع أسشعارها ومشا سشيتبعها مشن 
سشخط ششعبي عشارم نتيجشة لذلشك، إذ 
املرحلشة  صعوبشة  النظشام  يستششعر 
املقبلشة، وزيشادة حشدة تأثشري العقوبات 
االقتصاديشة عليشه، مع ظهشور مؤرشات 
لغيشاب بعض املشواد األساسشية وارتفاع 

أسشعارها.

تجربة الثمانينيات في عالج المعضلة 
الحالية؟

االقتصاديشة  الضغشوط  حشدة  تزايشد 
واالنهيشار املتسشارع لقيمة اللشرية، دفعا 
النظشام لتطبيشق مشا ميكن أن يسشاعده 
عشى تجشاوز هشذه املرحلشة مشع تخبط 

املراسشيم والقشرارات. واضشح يف 
مشن  لالسشتفادة  النظشام  ويسشعى 
الحصشار  إبشان  السشابقة  تجربتشه 
حشن  الثانينيشات،  يف  االقتصشادي 
منشع الرئيشس السشابق، حافشظ األسشد، 
التعامشل بالشدوالر، "لكن هذه املراسشيم 
ال تنفشع يف هشذا الوقت نظشًرا الختالف 
الظشروف"، حسشب اعتقشاد العبشد الله.
األسشواق  أن  إىل  الباحشث  وأششار 
السشورية يف فشرة الثانينيشات كانشت 
تتمتشع باكتفشاء ذايت إىل حد مشا، بينا 
الحشايل  الوقشت  يف  األسشواق  تششهد 
مشع  واملشواد  السشلع  يف  كبشريًا  نقًصشا 
جشزء  تغطيشة  عشى  إال  القشدرة  عشدم 
بسشيط منها من خشالل اإلنتشاج املحي، 
وبالتشايل فإن األسشواق يف سشوريا آيلة 
نقشص  جشراء  االضطرابشات  مزيشد  إىل 
املشواد األساسشية وارتفاع أسشعارها مبا 
يفشوق القشدرة االسشتهالكية للمواطنن.

إعادة اإلعمار ستلغي المرسومين "3" 
و"4" تدريجًيا

النظشام  سشيلغي  اللشه،  العبشد  بحسشب 
اللشرية  بغشري  التعامشل  منشع  مراسشيم 
السشورية تدريجيًا عند الشروع مبرحلة 
إعشادة اإلعشار، كونهشا ال تتناسشب مشع 
عمليشة إعادة اإلعشار بالنسشبة للركات 
املحليشة واألجنبيشة خاصشة يف قطاعشات 
تتطلشب  التشي  واإلنششاءات،  التصنيشع 
املرونشة يف عمليشات االسشترياد وبالتايل 

الحاجشة إىل التعامشل بالقطشع األجنبشي 
أوسشع.  نطاق  عشى 

وأضشاف أن هشذه املراسشيم ترتبشط إىل 
االقتصاديشة  بالعقوبشات  كبشري  حشد 
املفروضشة عشى النظشام ومنشع أي كيان 
اقتصشادي مشن التعامشل معشه يف إطار 
عمليشة إعشادة اإلعشار، وبالتشايل فعنشد 
يف  والشروع  العقوبشات  هشذه  رفشع 
عمليشة إعشادة اإلعشار تنتفشي الحاجشة 

املراسشيم.  ملثشل هشذه 

ينـص املرسـوم رقـم “3” عـىل فـرض عقوبـة السـجن ودفـع غرامـة ماليـة 
للمتعاملـني بغـري اللـرية السـورية، وجـاء املرسـوم تعديـاًل للـامدة الثانية من 
املرسـوم الترشيعـي رقـم "54" لعـام 2013، الـذي كان يعاقـب املتعامـل بغري 

اللـرية بالحبـس مـن ثالثـة أشـهر إىل ثالث سـنوات.
وبحسـب املرسـوم الجديـد، فـإن كل شـخص يتعامـل بغـري اللـرية السـورية 
كوسـيلة للمدفوعـات “يعاقـب باألشـغال الشـاقة املؤقتة ملدة ال تقل عن سـبع 

سنوات”.
كـام يعاقـب بـ”الغرامـة املاليـة مبـا يعـادل مثـيل قيمـة املدفوعـات أو املبلـغ 
املتعامـل بـه أو املسـدد أو الخدمـات أو السـلع املعروضة”، إضافـة إىل مصادرة 
املدفوعـات أو املبالـغ املتعامـل بهـا أو املعـادن الثمينـة ملصلحة مرصف سـوريا 

املركزي.
االعتقـال  “عقوبـة  يفـرض   ”4“ رقـم  املرسـوم 
املؤقـت، وغرامـة من مليـون إىل خمسـة ماليني 
لرية سـورية، لـكل مـن أذاع أو نـرش أو أعاد نرش 
وقائـع ملفقـة أو مزاعم كاذبـة أو وهمية بإحدى 
الوسـائل، إلحـداث التـدين أو عدم االسـتقرار يف 
أوراق النقـد الوطنيـة أو أسـعار رصفهـا املحـددة 
بالنـرشات الرسـمية، ولزعزعـة الثقـة يف متانة 

نقـد الدولة وسـنداتها".

ما جدواها؟

إجراءات لتخفيف وطأة مراسيم منع التعامل بغير الليرة السورية
موجة سخط وخوف تسبب بها المرسومان "3" و"4" الصادران عن رئيس النظام السوري، بشار األسد، في 18 من كانون الثاني الماضي، لتشديد العقوبات 

على المتعاملين بغير الليرة السورية، بينما نشطت دوريات األمن الجنائي واعتقلت عدًدا كبيًرا من األشخاص بتهمة التعامل بالعمالت األجنبية.

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

أجواء رمضان في أحد أسواق دمشق - 5 أيار-2019 )عنب بلدي(

الذهب 18  38285    

ما المرسومان "3" و"4"

3 - 4
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عنب بلدي - صالح ملص

مدّرسشة  تعمشل  التشي  فريشدة،  تسشتمر 
عشى  بالحفشاظ  اإلنجليزيشة،  للغشة 
عالقتهشا مشع هويشة بلدهشا مشن خشالل 
اللهجشة  مشن  أبنائهشا  يف  تغرسشه  مشا 
املحكيشة ألهل إدلشب، ومبشادئ املجتمع 

هنشاك. املحافشظ 

مل  لسشوريا  فريشدة  زيشارة  انقطشاع 
فعالقتهشا  سياسشية،  ألسشباب  يكشن 
رغشم  تشزال مسشتمرة  ال  أقربائهشا  مشع 
السياسشية  واألفشكار  اآلراء  اختشالف 
فيشا بينهشم، ولكنهشا ترجعشه إىل عدم 
كانشت  مشا  تششبه  آمنشة  بيئشة  وجشود 

السشابق.  يف  تعيششه 

قوة الحفاظ على الصلة
يبشذل الفشرد جهشًدا كبشريًا يف محاوالته 
للتكيشف والتأقلشم مشع الحيشاة الجديدة 
اجتاعيشة  صبغشة  يحمشل  مجتمشع  يف 
تلشك  عشن  تختلشف  وذهنيشة  مختلفشة 
األصشي،  مجتمعشه  يف  يحملهشا  التشي 
نشدى  االجتاعيشة  االختصاصيشة  وفشق 
االنتشاء  يفقشد  أن  ميكشن  إذ  الفشوال، 
لبلشده تدريجيًشا مشا يشؤدي إىل ضيشاع 

هشذا االنتشاء. 
توازنًشا  خلقشت  التشي  فريشدة،  لكشن 
نفسشيًا بشن مجتمعها الجديشد والقديم، 
وغابشت لفشرة طويلشة عشن سشوريا، مل 
يؤثشر غيابهشا عشى رغبتهشا بشأن تعيش 
روحيًشا بعقلهشا الباطشن يف كل األحداث 
التشي متشر بها مدينشة إدلب مشن أزمات.

الخطيشب، املغرب  الديشن  ويرى ضيشاء 
عاًمشا،   35 مشن  ألكشر  سشوريا  عشن 
ششعور  هشو  األم  للوطشن  االنتشاء  أن 
فطشري عاطفشي، واالغراب عشن الوطن 
كاغشراب اإلنسشان عشن حضن أمشه، إذ 

والحنشن.  بالضيشق  املشرء  يصشاب 

انتماء اجتماعي وثقافي 
عشاش ضيشاء الديشن )45 عاًمشا( تجربة 
يف  كانشت  األوىل  مرتشن،  االغشراب 
لديشه  كان  حينهشا،  الخليشج،  منطقشة 
االجتاعيشة  الروابشط  بإحيشاء  اهتشام 
أصدقائشه  وبشن  بينشه  السشورية 
التشي  الدوريشة، وزياراتهشم  برحالتهشم 
كانشت األحاديشث فيهشا تتمحشور حشول 

سشوريا.  يف  منهشم  كل  ذكريشات 

إىل  الديشن  ضيشاء  سشافر  حشن  كذلشك 
بصبغشة  املغشرب  ليعيشش  أملانيشا، 
مختلفشة، حيشث زاد مسشتوى االغشراب 
مشن الناحيشة االجتاعيشة، ليضشم معشه 
قالشه  مشا  بحسشب  الثقشايف،  الجانشب 

بلشدي. لعنشب 
إقامتشه  خشالل  األملانيشة  اللغشة  تعلشم 
ومشن  سشنوات،  ثشالث  منشذ  أملانيشا  يف 
القيمشة  خشالل تعلمشه لهشا تعشرف إىل 
الجاليشة للغتشه العربيشة، فمشن خشالل 
ترجمة بعشض املصطلحشات األملانية إىل 
العربيشة، اكتششف كشم املفشردات التشي 
مل يكشن يسشتخدمها يف حياتشه اليومية 
قبل وصولشه إىل أملانيشا. "عندما تعلمت 
باللغشة  أكشر  افتخشاري  زاد  األملانيشة، 

العربيشة" يقشول ضيشاء الديشن.

ويف مشدن أملانيشة عشدة يتحشدث ضيشاء 
املطاعشم  انتششار  مشدى  عشن  الديشن 
السشورية التشي تنمي الطقوس الششعبية 
التشي غابت عشن ذاكرتشه طوال سشنوات 
الغربشة، "هنشاك تعزيشز من قبشل بعض 
مشن  أملانيشا  يف  لهويتهشم  السشورين 

املختلفشة". أعالهشم  خشالل 

اندماج أم انصهار؟
يشرى املغشرب ضيشاء الديشن أن بعشض 
الششباب السشورين يف أملانيشا وأوروبشا 
بششكل عام، "يتعمشدون إخفشاء هويتهم 
الثقافيشة واالجتاعيشة السشورية" حشن 
يُسشألون عن أصلهشم، وهذه السشلوكيات 
"سشلًخا  تعتشر  تكرارهشا  يتشم  حشن 
أصولهشم  تُكششف  فحشن  لالنتشاء"، 

غربتهم أطول 
من عمر الحرب في سوريا.. 

هل ما زال 
انتماؤهم حًيا

سوق مالطا في منطقة الفاتح في مدينة اسطنبول في تركيا - تشرين الثاني 2019 )عنب بلدي(

"لم أزر سوريا منذ عشر سنوات، وال أظن أنني سأستطيع التأقلم معها حالًيا، 

لكن إذا عاد الوضع آمًنا، فرجوعي إليها أمر مؤكد"..

تسرد فريدة المصري لعنب بلدي شوقها إلى مدينة إدلب شمالي سوريا، 

التي غابت عنها منذ أكثر من 30 عاًما، لتعيش طوال تلك الفترة في تركيا، 

حيث تزوجت من رجل تركي، ورّبت أبناءها وفق أسلوب حياة ينتمي إلى 

النمط الذي كانت تعيشه في سوريا. 

عنب بلدي - حمص

رغشم قبشول وزارة الربيشة يف حكومشة 
الخريجشن  جميشع  السشوري،  النظشام 
الشوكالء كمدرّسشن  املتقدمشن ملسشابقة 
عليهشم  ضغطشت  الثانيشة،  الفئشة  مشن 

"تعجيزيشة". اعتروهشا  بشروط 
أصشدرت وزارة الربيشة نتائشج مسشابقة 
ثبيت الشوكالء، يف 18 مشن آذار الحايل، 
الهادفشة النتقشاء 15 ألف معلشم ومعلمة 
مشن الفئشة الثانيشة، ممشن مارسشوا مهنة 
عشن  تقشل  ال  ملشدة  بالوكالشة  التعليشم 
500  يشوم يف مشدارس الحلقشة األوىل 
مشن التعليشم األسشايس لشدى مديريشات 
مناصفشة  تشوزع  التشي  كافشة،  الربيشة 
واملصابشن  القتشى  ذوي  بشن   50%
بحالشة العجشز التشام، وبقيشة املتقدمن.

كامشل  بتعيشن  النتائشج  وخرجشت 
"عميقشة"،  دراسشة  بعشد  املتقدمشن 
بحسشب الشوزارة، لكّن كثشريًا منهم كانوا 
ضحيشة عشدم طشرح مسشابقات تنصفهم 
يف العمشل الوظيفي، وذلشك ألن الفرص 
إىل  التقشدم  عشى  أجرتهشم  القليلشة 
الثانيشة  الفئشة  مشن  كمعلمشن  التعيشن 
بششكل دائشم، رغشم امتالكهشم مؤهشالت 

األوىل. الفئشة 
 15 للتعيشن  املقبولشن  عشدد  وبلشغ 
 322 منهشم  متقدمشن،   308 و ألًفشا 
املصابشن  وذوي  القتشى  ذوي  مشن 

التشام.  العجشز  بحالشة 

خريجشي  تقشدم  رصشدت  بلشدي  عنشب 
إىل  وريفهشا،  حمشص  يف  جامعشات 
الشوكاالت التعليمية التشي حققوا رشوطها، 
وذلشك لعشدم قدرتهشم عشى إيجشاد عمشل 
يف مجاالتهشم، إذ ششهدت املسشابقة طرح 
عشدد كبري من الششواغر يف الفئشة الثانية، 
مقابشل مسشابقة الفئشة األوىل التشي كانت 

ششواغرها محشدودة جشًدا.
وبلشغ عشدد املعينشن يف تربيشة حمشص 
ألفشن و80 معلشًا، حصشة 390 منهم يف 
ريشف حمشص الششايل ملجمشع الرسشن 
الربشوي، بينهشم 16 مشن الذكشور والبقية 
مشن اإلناث، وحصشة مجمع تلشدو الربوي 

يف سشهل الحولشة 65 مدرًسشا. 

شرط عدم تعديل الوضع
رشط  أول  كان  املسشابقة،  طشرح  بعشد 
وضعتشه "الربية" عدم تحسشن وضعهم 
تحشت أي ظشرف مشن الظشروف، كونهشم 
معلمشن مشن الفئشة الثانيشة بغشض النظر 

عشن مؤهالتهشم. 
نريشن، خريجة أدب عريب، ومدرّسشة فئة 
ثانيشة يف ريف حمص الششايل اضطرت 
للتقدم ملسشابقة الشوكالء، كشا وقّعت عى 
ورقشة حكمت عليهشا أنها معلمشة فئة ثانية 

للتعديل. بششكل غري قابل 
تقول نريشن )تحفظت عى نر اسشمها 
الكامشل( إنها تشدرّس بشوكاالت منذ مثاين 
فرصشة  لهشا  أتيحشت  وعندمشا  سشنوات، 
التثبيت، مل تسشتطع التفريشط بها من أجل 

أن تصبشح مشن الفئشة األوىل يوًمشا ما. 
وصشدرت مسشابقة معلمشي الفئشة األوىل 
بسشتة ششواغر فقشط، باملجمشع الربشوي 
 48 املتقدمشن  عشدد  وكان  الرسشن،  يف 
معلشًا، بحسشب نريشن، معتشرة أن من 
مل  الذيشن  هشم  املسشابقة  لهشذه  تقدمشوا 
وهشو  الشوكالء،  مسشابقة  رشط  يحققشوا 
تحقيشق 500 يشوم تدريشيس، بينشا عدد 
كبشري مشن الناجحشن مبسشابقة الشوكالء 

حققشوا ضعشف هشذا الرقشم.

معظم المقبولين دون راتب تقاعدي
رغشم اعتبشار مسشابقة الشوكالء مشن أكر 
حكومشة  طرحتهشا  التشي  املسشابقات 
النظشام منذ عشام 2011، فإنهشا من أكر 
املسشابقات التشي ُحشرم الناجحشون فيهشا 

مشن حقوقهشم. 
فرغشم التعامشل مشع الجامعيشن كمعلمي 
رشط  أيًضشا  يحققشوا  لشن  ثانيشة،  فئشة 
الحصشول عشى الراتشب التقاعشدي وفًقشا 
تششرط  التشي  بهشا،  املعمشول  لألنظمشة 
تجشاوز عشدد سشنوات الخدمشة 25 عاًما، 
ومينشع املوظشف مشن البقشاء يف وظيفته 

بعشد عمشر 60 عاًمشا.
سشهل  يف  كفرالهشا  سشكان  مشن  سشمية 
الحولشة، تقشول لعنشب بلدي، إنهشا أمضت 
عمرهشا يف تدريشس الشوكاالت براتشب 17 
ألشف لشرية سشورية، وهشذه السشنة ارتفع 
واضطشرت  ألًفشا،   37 ليصبشح  راتبهشا 
للتقدم ملسشابقة الشوكالء ألنهشا األوفر من 

"رضينا بالبين والبين ما رضي فينا"

مدّرسون 
من الفئة الثانية في سوريا.. 

متقدمون جامعيون 
بشروط "تعجيزية"
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مبنى وزارة التربية في دمشق )سانا(

منصور العمري

تحتفي األمم املتحدة يف 21 آذار/مارس 
من كل عام بـ “اليوم الدويل للنوروز”، 

ملشاركة هذا العيد مع بلدان العامل 
وشعوبه. بعد أن أقرت الجمعية العامة 

لألمم املتحدة هذه املناسبة يوًما دولًيا عام 
2010، مببادرة من عدة دول منها أذربيجان 

وأفغانستان وألبانيا وإيران وتركيا 
ومقدونيا وطاجيكستان وقريغيزستان 

وكازاخستان والهند.
نوروز تعني يوًما جديًدا، ويختلف لفظها 

حسب البلد فهي: نوفروز أو نافروز أو 
نووروز أو نيفروز أو ناوريز. يحتفل أكرث 

من 300 مليون شخص يف جميع أنحاء 
العامل بنوروز، وهو يوم االعتدال الربيعي 
باعتباره بداية العام الجديد. هذا االحتفال 

قائم منذ أكرث من 3000 سنة يف آسيا 
الوسطى والبلقان وحوض البحر األسود 

والرشق األوسط والقوقاز يف مناطق 
أخرى.

أدرجت "يونيسكو" يف 30 أيلول/سبتمرب 
2009 عيد نوروز يف القامئة النموذجية 

للرتاث الثقايف غري املادي للبرشي. 
أما نظام األسد فكان يقمع هذه املناسبة 
ويطارد املحتفلني بها. مع بداية كل ربيع 

يف دمشق، كانت احتفالية نوروز مناسبة 
يشهد فيها السوريون مدى قمع نظام 

األسد وكراهيته ملن يحكمهم. حرم نظام 
األسد الكرد يف سوريا حتى من الفرح، 

وطارد رجاالُت أمنه املحتفلني ونكّلوا بهم 
يف عيدهم لعقود. فحّول نظام األسد 

ساحات السعادة والرقص بداية الربيع يف 
دمشق إىل حلبات قتال وتنكيل، يف ركن 

الدين وابن النفيس وزورآفا وغريها.
عيد نوروز احتفالية قومية ومجتمعية 

لدى الكرد من بني قوميات أخرى، ويجسد 
جوانب من عاداتهم الثقافية والتاريخية 
التي أثرت يف الحضارات من خالل تبادل 

القيم اإلنسانية. يبدأ الناس احتفالهم بهذا 
العيد يومي 20 و21 آذار. أناٌس عاديون، 
يروي فيه األجداد لألطفال حكايا الظلم 

والنرص والحرية، وتتبادل العائالت األكالت 
الطيبة، ويرقص الشباب والفتيات عىل 

أنغام موسيقاهم بلباسهم الرتايث. تكتي 
الفتيات ألوان الربيع، والرجال لون األرض، 

ويشعلون النار يف املرتفعات.
 يعترب نوروز من أكرث األيام رمزية بالنسبة 
لهم، فهو يوم قاد كاوا الحداد ثورة شعبية 

ضد الحاكم الطاغية امللقب بالضحاك، 
ويوم تحررهم من القمع، وانتصارهم عىل 
الظلم، ليكون رأس السنة الكردية. كام أنه 

يحيي االنسجام والتعايش مع الطبيعة، 
والعالقة القوية بني البرش ومحيطهم.
ال يقل هذا العيد أهمية لدى الكرد عن 

أعياد أخرى ملكونات املجتمع السوري. 
تشكل هذه املناسبات جسوًرا للتواصل 

املجتمعي واملشاركة الوجدانية بني األفراد 
واملجموعات، يف ظل ظروف بائسة 

يعيشها السوريون اليوم عىل مختلف 
انتامءاتهم.

احتفالية نوروز فرصة تجمع الناس، يف 
زمن مل يبق فيه للسوريني ما يوحدهم 

سوى الفرح، وبقايا من أمل.

اليوم الدولي 
للنوروز

السشورية من خالل طريقشة تحدثهم، 
تظهشر عليهشم عالمشات االنزعشاج.

االجتاعيشة  االختصاصيشة  تفشر 
نشدى الفشوال ذلشك، يف حديشث لعنب 
بلشدي، بقولهشا إن االندمشاج الطوعي 
يف املجتمعشات الجديشدة ال يغلب عى 
بطبيعشة  األصشي  للوطشن  االنتشاء 
األوقشات  بعشض  يف  إمنشا  الحشال، 

يقشوي االغشراب هشذا الششعور. 
لكن املشرء ينتمشي إىل الواقشع الجديد 
مشن  يعيشش  التشي  أهدافشه  ليحقشق 
أجلهشا، وعندما يفقد االنتشاء للوطن، 
النظشم  يقبشل  ال  أنشه  ذلشك  يعنشي 
يعيشش  التشي  والثقافيشة  االجتاعيشة 
تعريشف  ألن  األول،  مجتمعشه  فيهشا 
االنتشاء هشو قبشول الواقشع املحيشط 

باإلنسشان. 

حيث الششواغر، وبعشد نجاحها ُحرمت مشن الراتب 
التقاعشدي ألنهشا سشتتم الشش60 سشنة مشن عمرها 
قبشل أن تخشدم 25 سشنة، وسشتخرج مشن الخدمة 

الوظيفيشة بتعويشض صغشري فقشط.
أن  تعتشر  سشمية،  الرياضيشات،  كليشة  خريجشة 
املسشابقة التشي رضيشت مبوجبهشا أن تكشون فئشة 
ثانيشة، ظلمتهشا بسشبب تأخرهشا لدرجشة كبشرية. 

"رضينا بالبين والبين ما رضي فينا"
تُخضشع وزارة الربية الناجحن يف املسشابقة إىل 
دورة تأهيشل، من أجشل تثبيتهم يف املشدارس العام 
الشدرايس املقبل، ويف حشال عدم االلتشزام بالدورة 
وبرامجهشا يفقشد الناجشح حقشه يف التعين حتى 

وإن كان مشن خريجشي الجامعة.
نشورس من سشكان مدينة الرسشن، أحشد املقبولن 
مبوجشب املسشابقة، اعتشر األمشر مطابًقشا للمثشل 
الششعبي، "رضينا بالبشن والبن مشا ريض فينا"، 
إذ مشن املفشرض أن يكشون فئة أوىل، كعشدد كبري 
مشن أمثاله ممشن لديهم "دبلشوم" تأهيشل تربوي، 

تعبريه.  بحسشب 
وعنشد اعشراض نورس ومشن معه مشن الجامعين 
بتقديشم ورقشة إىل الربيشة تُثبشت عشدم الحاجشة 
رُفشض طلبهشم  الشدورة مجشدًدا،  لحضشور هشذه 
بششكل قطعشي ألنهشم "بحكشم الشوكالء بشرف 

النظشر عشن املؤهشل العلمشي". 
املضحشك، بحسشب نشورس، أنشه يف حشال وافقت 
الربيشة عشى اسشتثنائهم مشن الشدورة لشن تكون 
أغلشب  الخريجشن هشم  أساًسشا، ألن  هنشاك دورة 

املسشابقة. الناجحشن يف 

هل مازلتم 
تشعرون باالنتماء 

إلى بدلكم؟
%57نعم

43% ال

يف اسـتطالع للـرأي أجرتـه عنـب بلـدي 
عرب صفحتها يف "فيس بـوك"، ووجهته 
للمغرتبني السـوريني منـذ أكرث من عرش 
سـنوات، أكد %57 من املشـاركني أنهم ما 
زالـوا يشـعرون باالنتـامء لبلدهـم، رغـم 
مـرور عقـود عـىل غيابهـم عنهـا، يف 
حني يؤكـد %43 مـن املشـاركني فقدهم 

الشـعور باالنتامء لسـوريا. 
وشـارك باالسـتطالع نحو 1400 شخص، 
وقـال عـدد مـن املعلقـني عـىل منشـور 
االسـتطالع، إنهـم يشـعرون بالحنني إىل 
سـوريا دون حكـم النظام السـوري، وإن 
انتامءهـم مـا زال قامئًـا لهـا بـكل وقت، 

بينام نفـى آخـرون تعلقهـم بالبلد.

https://www.enabbaladi.net/archives/371688
https://www.enabbaladi.net/archives/371654
https://www.enabbaladi.net/archives/371652
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د. كريم مأمون

مشع اسشتمرار انتششار اإلصابشة بفشريوس 
"كورونا املسشتجد" )Covid-19( وارتفاع 
أعشداد الحشاالت يف جميشع أنحشاء العامل، ال 
بد من التششديد عشى التزام النشاس بقواعد 
الوقايشة مشن العشدوى للحشد مشن انتششار 

ملرض. ا
التشي  اإلداريشة  التدابشري  إىل  فباإلضافشة 
الخصشوص،  بهشذا  الحكومشات  تفرضهشا 
والتوصيشات بإجشراءات الوقايشة الفرديشة، 
اليديشن بششكل متكشرر، وتجنشب  كغسشل 
العينشن، ميكشن  أو  األنشف  أو  الفشم  ملشس 
اتخشاذ تدابشري أكشر جدية بالنسشبة لبعض 
انتششار  مشن  للحشد  الخاصشة  الحشاالت 
فشريوس "كورونشا املسشتجد" مثشل الحجر 

املنشزيل. الشذايت  الصحشي 

ما المقصود بالحجر الصحي المنزلي؟
"الحجشر الصحشي" هشو مصطلشح يششري 
إىل اسشراتيجية وقائية متعشارف عليها يف 
حشال تفشيّش األمشراض السشارية واملعدية، 
ششخص  حركشة  وتقييشد  فصشل  ويعنشي 
مشا، سشليم ومعشاىف، يحتمشل أن يكشون قد 
تعشرض ملشرض معشٍد، ملعرفشة مشا إذا كانت 
إليشه أم ال، ويكشون  العشدوى قشد انتقلشت 
الحجشر الذايت عشادة يف املنشزل، وميكن أن 
يجرى الحجشر الصحي يف منششأة صحية.
ويعشود أصشل الكلمشة يف اللغشة اإلنجليزية 
اإليطاليشة  اللغشة  إىل   )Quarantine(
بالقشرن  البندقيشة  مدينشة  يف  املسشتخدمة 
السشابع عر، التشي تعني حرفيشا "أربعون 
يوًمشا"، وهشي الفشرة التشي كانشت تُفرض 
عشى السشفن حينها قبشل السشاح للبحارة 

بالنشزول إىل املوانشئ والششواطئ.
املُطبّشق  األششخاص  يراقشب  أن  وينبغشي 
عليهشم الحجر الصحي أي أعشراض مرضية 
للمشرض قد تظهشر عليهم، ليبلغشوا الجهات 

بها. الصحيشة 
كانشت  إذا  مشا  مراقبشة  إىل  وباإلضافشة 
األعشراض تتطور، فشإن الوجشود يف الحجر 
الصحشي يعنشي أن الششخص الشذي رمبشا 
يكشون قد تعشرض للمرض املعشدي لن ينقل 
املشرض إىل اآلخريشن خالل هشذه الفرة فيا 

لشو تبشن أنشه مصشاب باملرض.
"الحجشر  بشن  الخلشط  يتشم  مشا  وكثشريًا 
الصحشي" و"العشزل الطبي"، الشذي يعرّف 
بأنه عزل ششخص ما، ثبتشت إصابته مبرض 
معشٍد، عشن بقيشة أفشراد املجتمشع األصحاء، 
ملنشع انتقشال املشرض إىل آخريشن، ويجشري 

العشزل غالبًشا ضمشن املنششآت الصحية.

من الذي يحتاج إلى الحجر الصحي 
المنزلي؟

ميكشن  العامليشة،  الصحشة  ملنظمشة  وفًقشا 
التوصيشة بالحجشر الصحشي لألفشراد الذين 
يُعتقشد أنهم تعرضشوا ألمشراض معدية مثل 
"كورونشا املسشتجد"، لكن مل تظهشر عليهم 

األعراض.
وبالنسشبة لوباء "كورونا املسشتجد" يُطبق 
الفئشات  عشى  املنشزيل  الصحشي  الحجشر 

: لية لتا ا
-1 األششخاص الذيشن ال تظهشر عليهشم أي 
أعراض لفشريوس "كورونا املسشتجد" لكن 
سشبق لهشم أن خالطشوا أششخاًصا مصابن 
بششكل مؤكد، ويعشرف "املخالط" بحسشب 
ششخص  بأنشه  العامليشة  الصحشة  منظمشة 

يقشوم مبشا يي:
"كورنشا  داء  ملشرىض  مبشارشة  رعايشة   •
الوقايشة  وسشائل  ارتشداء  دون  املسشتجد" 

الفرديشة.
البيئشة املالصقشة  الوجشود يف نفشس  أو   •
ملريشض داء "كورونشا املسشتجد" )تتضمن 

مشكان العمشل، الفصشول املدرسشية، األرسة 
وأماكشن التجمشع(.

بشداء  املسشافر مشع مريشض مصشاب  أو   •
"كورونشا املسشتجد" وعشى مسشافة مشر 
واحشد يف أي نوع من وسشائل النقشل، وذلك 
خشالل فشرة الشش14 يوًمشا السشابقة لبشدء 
ظهشور األعشراض لشدى الحالشة قيشد النظر.
-2 األششخاص القادمشون مشن بلشد موبوء 
أو ظهشر فيشه الوباء خشالل آخشر 14 يوًما.

كان  لششخص  املخالطشون  األششخاص   3-
يف دولشة موبشوءة خشالل آخشر 14 يوًمشا 
وظهشرت عليه أعشراض اإلصابة التنفسشية.
وخشالل فشرة الحجشر الصحشي ال يحتشاج 
أفشراد األرسة اآلخشرون عشادة إىل الحجشر 

الصحشي الشذايت.

ما تعليمات الحجر الصحي المنزلي؟
يف  التاليشة  بالتعليشات  االلتشزام  ينبغشي 

املنشزيل: الصحشي  الحجشر  فشرة  أثنشاء 
• عدم الذهاب إىل العمل أو املدرسة.

• مخالطشة أفراد األرسة الذين يعيششون يف 
املنشزل فقط. نفس 

• عدم استقبال الزوار يف املنزل.
الفرديشة،  الوقايشة  بتعليشات  االلتشزام   •
كغسشل اليديشن املتكشرر باملشاء والصابون، 
وعدم ملشس العيشون واألنف والفشم، واتباع 
)اسشتخدم  والسشعال  العطشاس  تعليشات 
واألنشف  الفشم  وتغطيشة  الورقشي  املنديشل 
بشه، التخلشص مشن املنديشل فشوًرا يف سشلة 
يفضشل  املنديشل  يتوفشر  مل  إذا  النفايشات، 
السشعال أو العطشاس عشى الكشوع املثني، 
أو  العطشاس  بعشد  جيشًدا  اليديشن  غسشل 

السشعال(.
• يجشب عشى جميشع أفشراد املنشزل غسشل 
أيديهشم بانتظشام وتجنشب ملشس الوجشه أو 

الفشم أو األنشف.
مثشل  املنزليشة  األدوات  مششاركة  تجنشب   •
األطبشاق أو أكواب الشرب أو أواين األكل أو 
فشرايش األسشنان أو املالبس أو الوسشائد أو 
مفشارش الريشر أو املناششف مشع املقيمن 
هشذه  غسشل  ويجشب  املنشزل،  نفشس  يف 
األدوات جيشدا باملاء الدافشئ والصابون بعد 

االسشتخدام.
واألغشراض  األسشطح  تنظيشف وتطهشري   •
األقشل يف  املسشتخدمة مشرة واحشدة عشى 

األبشواب  مقابشض  ذلشك  يف  مبشا  اليشوم، 
واملراحيشض والطشاوالت وأجهشزة التحكشم 
وجميشع  املحمولشة  والهواتشف  بعشد  عشن 
الكثشرية  األخشرى  واألغشراض  األسشطح 
االستخدام، ويجب اسشتعال القفازات ذات 
االسشتخدام الواحد عند التنظيشف، ومبجرد 
االنتهشاء مشن التنظيشف يجشب التخلص من 

القفشازات وغسشل اليديشن جيشًدا.
• تجنشب الطهي أو إعشداد الطعام لآلخرين، 
ويجشب أن يقشوم ششخص آخشر يف املنشزل 

بطهشي الطعشام لتجنب دخشول املطبخ.
• عشدم الذهشاب يف جولة خشارج املنزل إىل 

األماكشن العامة.
• عشدم اسشتخدام وسشائل النقشل العامشة، 
وميكشن الذهاب مششيًا عى األقشدام، برط 
ترك مسشافة مشر إىل مرين مشع اآلخرين.

• عشدم الذهشاب ألماكشن التجمعشات، التشي 
يصعشب فيها ترك مسشافة بن األششخاص.

• عشدم الذهشاب إىل املتاجشر أو التعاونيات 
الشرورة  حشال  يف  إال  املطاعشم،  أو 
القصشوى، وينبغشي االلتشزام برك مسشافة 
األششخاص،  بقيشة  عشن  مريشن  إىل  مشر 

الواقيشة. الكامشة  اسشتخدام  وميكشن 
• مراقبشة أي أعشراض مرضيشة قشد تظهشر 
التزامشه  فشرة  أثنشاء  يف  الششخص  عشى 
بالحجشر الصحشي، مثشل أعشراض اإلنتشان 

الحمشى. أو  التنفشيس، 
إذا ظهشرت أي أعراض عى الششخص، مثل 
ارتفشاع الحشرارة أو السشعال أو أي عشرض 
إلنتشان تنفشيس، ينبغشي أال يذهشب مبارشة 
إىل املستششفى، وإمنشا يفضشل أن يتصشل 
هاتفيًشا باألرقشام السشاخنة التشي تحددهشا 
وزارة الصحشة يف كل بلشد ألخشذ النصيحة 
فعلشه،  عليشه  يجشب  مشا  حشول  واملششورة 
"العشزل  نفسشه  عشى  يطبشق  أن  ويجشب 
الصحشي الشذايت املنشزيل"، وذلشك باتبشاع 

التعليشات التاليشة:
آخريشن  مشع  يعيشش  الششخص  كان  إذا   •
يف نفشس املنشزل، يجشب أن يختشار غرفشة 
أو  األرسة  أفشراد  بقيشة  عشن  منفصلشة 
املششاركن يف املنشزل، ويفضشل أن تكشون 
وتجشب  منفصشل،  داخشي  حشام  مشع 
تهويتهشا بانتظشام وبالطشرق املناسشبة، مع 

مغلًقشا. بابهشا  إبقشاء 
• إذا مل يتوفشر حام منفصشل وكان الحام 

مششركًا مع اآلخريشن، فيجشب تنظيفه بعد 
اآلخريشن  مششاركة  وعشدم  اسشتخدام،  كل 
يف الفشوط وبقيشة مسشتلزمات الحشام من 

صابشون وششامبوهات وما ششابه.
• التأكشد من وجود سشلة مهمشالت محكمة 
كيشس  ووضشع  العشزل،  غرفشة  يف  الغلشق 
بالسشتييك فيهشا، والتأكد من غلشق الكيس 
بإحشكام ووضعشه داخشل كيشس آخشر قبل 

. رميه
• التأكشد مشن الحصشول عشى قسشط كاٍف 

والراحة. النشوم  مشن 
الخاصشة،  الغرفشة  يف  الطعشام  تنشاول   •
وتجنشب األكل أو الشرب مشع بقيشة أفشراد 

املنشزل.
• عشدم االختشالط مع بقية أفشراد األرسة يف 

املنزل.
• االمتنشاع عن اسشتقبال الشزوار يف الغرفة 

املنزل. أو 
أي  مشع  للتواصشل  الهاتشف  اسشتخدام   •

املنشزل. يف  آخشر  ششخص 
• يجشب السشاح لفرد واحد فقشط من أفراد 
عشى  ويجشب  وخدمتشك،  برعايتشك  األرسة 
الششخص الشذي يقشوم باالعتناء بشك ارتداء 
للوجشه وقفشازات بالسشتيكية كلشا  قنشاع 
دخشل إىل غرفتشك، ومشن ثم التخلشص منها 
بعشد االسشتخدام، وغسشل يديه عشى الفور 
املحافظشة  غرفتشك، وتجشب  مغشادرة  بعشد 
عشى مسشافة مشر واحد عشى األقشل بينك 
وبشن مقشدم الرعايشة يف جميشع األوقات.

• الطلشب مشن اآلخريشن املششاركن للمنزل 
املسشتلزمات  أو  الشدواء  أو  الطعشام  رشاء 
املنزليشة األخرى، وإذا كان الششخص يعيش 
مبفشرده، ميكنه طلشب احتياجاتشه املختلفة 
مشن مواقشع التوصيشل، أو طلشب مسشاعدة 
صديشق إلحضشار أغراضشه التشي يحتاجها 
إىل منزلشه، عشى أن يركهشا خشارج بشاب 

املنشزل، ليلتقطهشا الحًقشا بعشد مغادرته.
السشيطرة عشى  ملركشز  وفًقشا  أنشه  وننشوه 
األمشراض )CDC(، يجشب عى األششخاص 
عاًمشا   60 عشى  أعارهشم  تزيشد  الذيشن 
الذيشن يعانشون مشن حشاالت  واألششخاص 
العشزل  يف  يفكشروا  أن  كامنشة،  طبيشة 
الشذايت إذا حشدث تفيش فشريوس "كورونا 
أكشر  ألنهشم  مجتمعهشم،  يف  املسشتجد" 

بشه. لإلصابشة  عرضشة 

تعليمات ال بد منها 
للحجر الصحي المنزلي

يسـتمر الحجر الصحـي املنزيل فـرتة 14 يوًما، وهي فـرتة حضانة املرض، 
أي منـذ التقـاط العدوى حتـى ظهور األعـراض، فإذا مل تظهر عـىل األفراد 
أعـراض املـرض خالل هـذه املـدة، فيفرتض أن يكونـوا عىل ما يـرام إلنهاء 

فـرتة الحجـر الصحي والعـودة إىل روتني حياتهم اليومـي كاملعتاد.
أخـريًا، يُنصـح الشـخص يف أثنـاء فـرتة الحجر الصحـي بالقيـام ببعض 
النشـاطات تجنًبـا للقلـق النفـي، مثـل مامرسـة التامريـن الرياضيـة 
يومًيـا، وإنجـاز مهـام العمل والدراسـة مـن املنـزل، عرب وسـائل االتصال 
الهاتفيـة أو عـرب اإلمييـل أو ما شـابه، والتواصـل مع األقـارب واألصدقاء 
هاتفًيـا أو عـرب وسـائل التواصـل االجتامعـي، مـع االنتباه لتجنـب قضاء 
أوقـات طويلـة عىل األجهـزة اإللكرتونية، واالسـتفادة من وقـت الجلوس 

يف املنـزل مبامرسـة هوايـات قدمية كقـراءة الكتـب أو الرسـم مثاًل.

كم من الوقت 
يجب أن تقوم بالحجر الصحي؟
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مـن  الرتكيـة  "التجربـة  كتـاب  يعالـج 
محمـد  للكاتـب  أردوغـان"  إىل  أتاتـورك 
صادق إسـامعيل، تجربـة تركيـا االقتصادية 
70 عاًمـا،  واالجتامعيـة خـالل مـا يقـارب 

فصـول. عـرشة  عـرب 
وتركيبـة  طبيعـة  رشح  الكتـاب  ويحـاول 
الدولـة الرتكيـة، مـا يسـاعد القـارئ عـىل 
والداخليـة،  الدوليـة  تركيـا  مواقـف  فهـم 
مـع  متلكهـا  التـي  املتشـابكة  والعالقـات 
دول العـامل انطالًقـا مـن تاريخهـا املتصـل 

والعثامنيـة. السـلجوقية  بالدولتـني 
بعنـوان  األول  الكتـاب يف فصلـه  ويـرشح 
تركيـا"،  لدولـة  االسـرتاتيجية  "األهميـة 
املميـزات التـي متلكهـا، عـرب أربعـة محاور 
واالقتصاديـة  الجغرافيـة،  األهميـة  هـي، 

والعسـكرية. والسياسـية 
للبلـد  الجغـرايف  املوقـع  أن  إىل  ويشـري 
مهمـة  جيوسياسـية  أدوار  للعـب  يؤهلهـا 
عـىل الصعيـد العاملـي، مـع توسـطها لثالث 
وهـو  وإفريقيـا(،  وآسـيا  )أوروبـا  قـارات 
مـا يعطيهـا، بحسـب الكاتـب، "قـدرة عىل 
اإلقليمـي". املحيـط  يف  الحيـوي  التفاعـل 

ودعـم الكتـاب معلوماتـه بجـداول تتضمن 
 2002 عامـي  بـني  وإحصائيـات  أرقاًمـا 
و2008، تتصـل بالتبـادل التجـاري مـع دول 
العـامل، وأهـم الـدول املصـدرة واملسـتوردة، 
كـام يـرشح يف املحـور الرابع )العسـكري( 
ومصـدر  "الناتـو"،  بحلـف  تركيـا  عالقـة 

الجيـش. وعقيـدة  األسـلحة 
وينتقـل الكاتـب يف الفصـل الثـاين للحديث 
عـن أهم سـالطني الدولـة العثامنيـة وصواًل 
مؤسـس  أتاتـورك،  كـامل  مصطفـى  إىل 
الجمهوريـة الرتكيـة، وهـو فصـل تاريخـي 
يعـرف بدولتني سـبقتا الدولـة الحالية وأثرتا 
فيهـا بشـكل مبـارش، كـام يتصـل بالفصل 

أتاتورك. الثالـث املخصـص لكـامل 
فصـول  أربعـة  الثالثـة،  الفصـول  تـيل 
خصصهـا للكاتـب للحديـث بشـكل مفصـل 
عـن تركيـا الحاليـة، مبـا فيهـا األمـن املايئ 
والعالقـة مـع الكـرد، وكيفية وصـول حزب 

السـلطة. إىل  والتنميـة"  "العدالـة 
يف حـني يرشح الكتـاب يف فصولـه الثالثة 
وتركيـا،  مـرص  بـني  العالقـات  األخـرية 
والعالقـات الرتكيـة- اإلرسائيليـة وتاريخها، 
والعالقـات مـع الخليـج العريب، وهـي كلها 

عالقـات شـائكة للغايـة.
حـاول الكتـاب، الـذي صـدر عـام 2013 عن 
يكـون  أن  والتوزيـع،  للنـرش  العـريب  دار 
متوازنًـا وبعيـًدا عـن املبالغـة يف مديـح أو 

وتجربتهـا. تركيـا  مهاجمـة 
والباحثـني عـىل رصـد  املهتمـني  ويسـاعد 
وتاريخيـة  وسياسـية  اقتصاديـة  تفاصيـل 
مهمـة للدولـة الجـارة لبلديـن عربيـني هام 

سـوريا والعـراق.

موجز فهم تركيا 
لمحمد صادق إسماعيل

كتاب

سينما

للمخشرج  "ليشى"،  فيلشم  يحشيك 
السشوري هوزان عبشدو، قصشة امرأة 
تنتظشر زوجهشا ليعشود مشن الحشرب 

الطويلشة التشي ال تنتهشي.
يصشور هشوزان يف فيلمشه القصشري، 
الشذي أنتجه املعهشد العايل للسشينا 
بالقاهشرة يف عشام 2015، تفاصيشل 
رسيعشة لحياة امشرأة تعيشش وحيدة 
برفقة بدلة عسشكرية لزوجهشا، الذي 
يرسشل إليها بشدوره رسشائل مكتوبة 
يطلشب منهشا الصشر، مبشرًا إياهشا 
بقشرب النهاية والعودة املنششودة إىل 

املنزل.
كامشريا  تصشور  األول  املششهد  يف 
هشوزان عبشدو أربعة رجشال يحملون 
مششهد  يف  الصحشراء،  يف  نعًششا 
يصور رسشالة الفيلم بششكل مبارش، 
االنتظشار يف هشذه الحالشة هشو حالة 

سشبات ال متنشاٍه كشا املشوت.
ال تفاصيشل يف منشزل السشيدة، وهو 
حياتهشا  لحالشة  هنشا  آخشر  تششبيه 
الخاليشة مشن كل يشء تقريبًا سشوى 
من ماكينشة خياطشة، لريبشط هوزان 
عبشدو كل التفاصيشل باملشوت الشذي 
تسشببه الحشرب واالنتظشار، وهشو ما 
يتصشل بطريقشة رسد الحكايشة التي 
اعتمشدت عشى إيقشاع متشوازن عرف 

صانعشو الفيلم كيفيشة توظيف بطئه 
لخدمشة الحكايشة نفسشها، وبالتشايل 
نجحشوا بالنجشاة من الوقشوع يف فخ 
تقشع فيه أفشالم أخرى لشدى اعتادها 
عشى املدرسشة الواقعية يف السشينا.

اعتشاد هوزان عى املدرسشة الواقعية 
يشأيت متوافًقشا مشع منشط الحكايشة 
نفسشها، فتم االسشتغناء عشن املونتاج 
أثنشاء  يف  ممكنشة  درجشة  ألكشر 
العمليشات الفنية، ليقابلشه اعتاد عى 
املمثشل،  وحركشة  الداخشي  املونتشاج 
وغياب للموسشيقى يف مقابل لقطات 
عامشة طويلشة، وهشو األسشلوب الذي 
تتطلبه املدرسشة الواقعية يف السينا.

السشيدة  تفقشد  األيشام،  مشرور  مشع 
قدرتهشا عشى اتخشاذ قشرار الرحيشل 
املششاهد  ويششعر  قدًمشا،  واملشي 
بشأن املمثلشة امتزجشت مشع االنتظشار 
نفسشه وتحولشت إىل جشزء منشه، مع 
تعليشق رسشائل زوجها املتكشررة عى 
الحائط وكأنهشا مجرد إكسسشوارات، 
بعشد تصويرهشا عشر لحظشات متثل 
قسشوة هذا االنتظار، يف تشبيه لحال 
الكشرد أنفسشهم منشذ سشنوات )تعود 
أصشول املخرج إىل مدينشة عفرين يف 

سوريا(.
عشودة الشزوج مشن عدمهشا مشا عادت 

املششكلة يف الفيلم، فاالنتظار الطويل 
أفقشد الحيشاة أي معنشى، مشع خلوها 
مشن املششاعر واأللفشة واملحبشة، عى 
عكشس عنشارص الفيلشم التشي أرخت 
وسشاعدت  الحكايشة  عشى  بظاللهشا 
عشى رشحهشا وإيصالها للمششاهد.

أنشور  جيهشان  بطولشة  مشن  الفيلشم 

وعمشرو عثشان، وسشيناريو وإخراج 
أبانشوب  وتصويشر  عبشدو،  هشوزان 
طلعشت، ومونتشاج عمشر عبشد اللشه.

حاز الفيلشم عى أكر مشن 30 جائزة 
دوليشة، ومخرجه يحمشل بكالوريوس 
يف اإلخشراج السشينايئ مشن املعهشد 
العايل للسشينا يف مر عشام 2015.

فيلم ليلى.. 
عندما ينهش االنتظار األحياء

عنب بلدي - عماد نفيسة

بشوك"  "فيشس  رشكشة  أطلقشت 
الششكل  غشرّي  جديشًدا  تحديثًشا 
أُعيشد  إذ  كليًشا،  للموقشع  العشام 
والنوافشذ  القوائشم  ترتيشب 
وراحشة  تناسشًقا  أكشر  بششكل 
مشن  كثشري  آراء  بحسشب  للعشن، 
قدمشوا  الذيشن  املسشتخدمن 
التصميشم  عشن  جيشًدا  انطباًعشا 

. يشد لجد ا
ميشزة  التحديشث  احتشوى  كشا 
يحشول  الشذي  الداكشن،  الوضشع 
واأليقونشات  الصفحشة  ألشوان 
تفعيلشه،  حشال  يف  داكنشة  إىل 
بشوك"  "فيشس  موقشع  ليضشاف 

تدعشم  التشي  املنصشات  إىل  بذلشك 
الداكشن بعد "واتسشاب"  الوضشع 

و"إنسشتغرام". و"مسشنجر" 
الجديشد  الوضشع  تفعيشل  ميكشن 
الدخشول  خشالل  مشن  بسشهولة 
وتفعيشل  اإلعشدادات  قامئشة  إىل 
وميكشن  القامئشة،  أسشفل  الخيشار 
الكالسشييك  الوضشع  العشودة إىل 
وحينهشا  الطريقشة،  بشذات 
عشن  بشوك"  "فيشس  سيسشألك 
التصميشم  عشن  رضشاك  مشدى 
نافشذة  طريشق  عشن  الجديشد 
للتقييشم. خيشارات  فيهشا  منبثقشة 
اسشتطلعت  الركشة  وكانشت 
سشابًقا  املوقشع  مسشتخدمي  آراء 
أماكشن  يف  امليشزة  بإطشالق 

ونالشت  العشامل،  مشن  محشددة 
إطالقهشا  قبشل  إيجابيًشا  تقييشًا 

. م للعمشو
التحديشث  عشن  الركشة  وأعلنشت 
مؤمتشر  خشالل   2019 عشام 
وسشيصبح   ،"F8" املطوريشن 
لجميشع  افراضيًشا  التصميشم 
املسشتخدمن يف وقشت الحشق مشن 

الحشايل. العشام 
مشن  العديشد  املوقشع  وششهد 
التحديثشات منشذ تأسيسشه، لكنهشا 
فيهشا  يجشري  التشي  األوىل  املشرة 
تحديشث يغرّي ششكله بششكل كامل.

ويشأيت بعد نحشو عامن مشن وعود 
أطلقتهشا الركشة بتبسشيط تصميم 

أكشر مرونة. املوقشع وجعله 

لون داكن وشكل أكثر تناسًقا
“فيس بوك” تطلق التحديث الجديد كلًيا
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تسالي

عروة قنواتي 

لعـل إطـالق تسـمية "مبـاراة" عىل مـا جـرى ويجري 
"كورونـا"  فـريوس  بـني  العـامل  يف  وسـيجري 
)كوفيـد19-( ومرافـق الحيـاة فيـه يشء مـن الظلـم، 
ولرمبـا كانت كلمـة "رصاع" أو "اعتـداء" ترشح املوقف 
وتدخـل يف منطـق األمور أكـرث، فال أحد منـا بأي مجال 
طـرق باب هـذا الفـريوس رغبة منـه يف تجميد وشـل 
حركـة الحيـاة كام يحـدث اآلن، وال يبحث عاقـل عن هذا 

الـرصاع بأمثانـه الباهظة.
إال أن املصـاب قـد وقـع، ودخلـت البرشية كلهـا تقريًبا 
يف حسـابات الخطـر واالحتيـاط واالحـرتاز والحجـر 
الصحـي الوقـايئ يف أسـوأ حالة طارئة ميكـن أن يفكر 
بهـا اإلنسـان يف عاملنا الحديـث. إصابات لكـوادر الدول 
العليا واملتوسـطة مع الشـعوب، التجار ورجـال األعامل 
ونجـوم السـينام والقيـادات العسـكرية والسياسـية، 
مبـاراة ال تسـتثني أحـًدا إن صادفتـه عىل ما يبـدو، وما 

مسـتمرة. زالت 
أغلـق "كورونـا" أكـرب تجمعات الـدول مـن دور العبادة 
ومالعـب الرياضـة، وعـىل رأسـها مالعـب كـرة القدم، 
وأنهـى مؤقًتـا عصب املسـارح ودور السـينام والشـعر 
واملنتزهـات واملطـارات، وأرغـم الـدول، عـىل اختـالف 
تصنيفاتهـا، عـىل إغـالق معابرهـا الربيـة والبحريـة 
والجويـة، مع فـرض حظر للتجوال يف أغلـب البالد التي 
انتـرش فيها الوباء، وبـات من الـرضوري مكافحته بكل 
السـبل التـي تسـتدعي إعـادة النـاس إىل بيوتهـا أليام، 

ولرمبـا أسـابيع، فمـن يدري؟
يف هـذا الزمـن توقفـت الرياضة وكـرة القـدم، ورحلت 
املسـابقات الدوليـة املهمة التـي نعد السـاعات لالقرتاب 
مـن بدايتهـا واالسـتمتاع بحضور نجـوم العـامل فيها، 
كبطولتي كأس األمـم األوروبية وكوبا أمريكا، وكلتاهام 
كانتـا خالل العـام الحـايل، ولرمبا يف السـاعات املقبلة 
يؤجـل أوملبياد طوكيـو 2020، عدا عن تأجيل مسـابقات 
الـدوري يف أكرب بطـوالت العـامل ودوري أبطـال أوروبا 
آسـيا  أبطـال  ودوري  وليربتادوريـس  ليـغ  واليوربـا 
ألسـابيع، بل رمبا ألشـهر كام هو متوقـع، كام يتصدر 
عنـوان "حتى إشـعار آخـر" بعـض املسـابقات العاملية 

الرياضيـة غري كـرة القدم.
نراقـب كلنا عىل مـدار اليوم أخباًرا وإشـاعات عن صحة 
الالعبني يف إيطاليا وفرنسـا وإسـبانيا وأملانيا وإنجلرتا، 
التـي أحبتهـم وشـجعتهم  الجامهـري  ورسـائلهم إىل 
يف كل املياديـن بـأن "اتخـذوا احتياطاتكم وعـودوا إىل 
منازلكـم كـام نفعـل نحـن". نقرأ عـن خسـائر مبئات 
املاليـني لتوقف البـث التلفزيـوين وحجـوزات املباريات 
البطـوالت  واسـتضافة  ومتديدهـا  الالعبـني  وعقـود 
الرسـمية، والئحـة طويلـة ومخيفـة من الخسـائر يف 
هـذا الـرصاع املسـتمر تؤكـد االنهيـار االقتصـادي يف 
قطـاع كـرة القـدم حـول العـامل، ومـا زال أمامنا شـهر 
آخر بحسـب التوقعـات لتوفر إمكانية حـرص الفريوس 

عليه. والقضـاء 
فعـاًل "كورونـا" ال يبحث عـن الرئة يف أجسـادنا ليهدد 
األنفـاس ويثقلهـا متهيـًدا للقضـاء عليهـا وحسـب، 
بـل اسـتطاع تخديـر الّنَفـس املعنـوي لنا، وشـل حركة 
البطـوالت الرياضيـة الكرويـة، هـذه البطـوالت التـي 
كانـت ومـا زالـت متنفًسـا لشـعوب العامل املسـحوقة 
والدميقراطيـة، وعـىل مـدار السـاعة، وكيفـام كانـت 
النكبـة أو الفرحـة. نعـم "كورونـا" اسـتطاع تخديـر 
جهازنـا التنفـي ونبضـات القلـوب ونشـوة األرواح، 
وحتـى األصـوات العاليـة التـي تفـرح لهـدف وتشـتم 

لفرصـة ضائعـة توقفـت عـن العمـل.
يف رصاع الفـريوس مع آمالنـا املتدفقة كل لحظة لعودة 
الحيـاة إىل طبيعتهـا، ال أجـد كـام غـريي إال أن نرفـع 
القبعـات لنحيي طواقم اإلسـعاف والطواقـم الطبية يف 
دول العـامل، التـي تقـوم بـكل مـا ميكـن وبـكل قواها، 
وتدفـع أحيانًـا فاتـورة الرحيـل واملـوت ألجـل إسـعاف 
املصابـني والتعامـل مـع حجرهـم وإمكانيـة الشـفاء 

والعالج.
 مع األمنيات بالسالمة والصحة والعافية للجميع.
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رياضة

متشيش سشيارة فاخشرة من نشوع "همر" 
عى مضشار الجشري يف امللعشب البلدي 
مبدينشة الالذقيشة السشاحلية يف سشوريا، 
ويف داخلهشا فواز األسشد، ابشن عم رئيس 
النظام السشوري، بششار األسشد، يف أثناء 
إحشدى مباريات نادي ترين. مششهد ال 
يعشد غريبًشا وال حدثًشا فريشًدا مشن نوعه، 
وأحشد  للنشادي  الفخشري  الرئيشس  فهشو 
أبرز داعميشه، وميلك صالحيشات التعاقد 
ومدربشن  العبشن  مشع  وكالئشه  عشر 

النادي. ملصلحشة 
تنقسشم مدينشة الالذقيشة عشى الصعيشد 
يششجع  األول  قسشمن،  إىل  الكشروي 
نشادي حطشن واآلخر تريشن، وديريب 
املدينشة يعشد مشن أششهر الديربيات عى 
صعيشد العشامل العشريب مشع ما يسشوده 
وحضشور  وجشداالت  توتشرات  مشن 
جاهشريي ميشأل امللعشب بششكل كامشل.

فشواز  قدمشه  الشذي  الدعشم  ظشل  ويف 
األسشد للنشادي، نجشح يف الحصول عى 

موسشمي  يف  مرتشن،  الشدوري  لقشب 
و1997.  1982

يف بحشث رسيشع عشر موقشع "جوجل" 
عشن فشواز األسشد والعالقشة مشع نشادي 
تريشن، تظهر عشرات الحكايشات، التي 
ال يُعشرف مشدى دقتهشا، مع غيشاب دالئل 
وإثباتشات تخفشي وراءها أوجه فسشاد يف 
الرياضة السشورية، إال أن هشذه الحكايات 
يف  الريشايض  الششارع  يتداولهشا  التشي 
وعالقتشه  األسشد  فشواز  حشول  سشوريا 

وبيشع  رشاء  عشى  تتوقشف  ال  بالنشادي 
العبشن، وعقوبشات ومكافشآت، بشل تصل 
إىل إطشالق الرصاص عشى جمهور نادي 
حطشن يف إحدى مباريشات الديريب مرة، 
ويف الهشواء مشرة أخشرى اعراًضشا عشى 
إحشراز حطشن هدفًشا أجشر الحكشم عى 
احتسشاب هشدف آخشر لتريشن لتعديشل 
 Middle East" النتيجة، بحسشب موقشع

."onlaine
تشويف فشواز األسشد يف عشام 2015 يف 
الالذقيشة، ومل ميشر الوقشت طويشاًل عشى 
نشادي تريشن ليظهشر داعشم آخشر، هشو 

رجشل األعشال سشامر فشوز.
صشدارة  حاليًشا  تريشن  نشادي  يحتشل 
عشن  اإلعشالن  قبشل  السشوري،  الشدوري 
إيقافشه "ملواجهشة فريوس كورونشا ومنع 
انتششاره يف سشوريا"، محقًقشا 39 نقطة 
واحشدة  مشرة  وخشر  مبشاراة،   16 مشن 

. فقط
يشأيت  ال  لتريشن  فشوز  سشامر  دعشم 
منفشرًدا، فرجشل األعال الشذي ينحدر من 
الالذقيشة يدعم كال الطرفشن املتخاصمن، 

وبشدأ أواًل بدعشم نشادي حطشن.
مشن   1 يف  "املشدن"  صحيفشة  ونقلشت 
أيلشول 2019، أن فوز يقشدم الدعم لنادي 
تريشن عقب هجشوم "الشراس البحارة" 
)لقشب نشادي تريشن( عشى سشامر فوز 
قبشل توجيه ششكر لشه بعد الدعم بحسشب 
الصحيفشة، وهو مشا أكده موقشع "الحل" 
السشوري يف متشوز 2019، وقشال حينها 
إن فشوز دعشم الناديشن لخطشب ود أهشل 

املدينشة عشر جمعيتشه الخريية.
دعشم  عشن  ألسشد  فشواز  دعشم  يختلشف 
سشامر فشوز بشأن األخشري يقدمشه بششكل 
علنشي ومثبشت، مشع وجشود اسشم فشوز 
بششكل  األصفشر  النشادي  قميشص  عشى 
رصيشح، بينشا كان األول ميي من وراء 
الكواليشس وبطريقة "تششبيحية" عرفتها 

عنشه الرياضشة السشورية.

تشرين.. بين فواز األسد وسامر فوز

مقارنـة  إنجازاتـه  قلـة  رغـم 
بأنديـة أخـرى، كالجيـش واالتحـاد 
ولعبـت  النـادي  قـدم  والكرامـة، 
القـدم  كـرة  أسـامء المعـة يف  لـه 
القـادر  عبـد  أبرزهـا  السـورية، 
كردغـيل امللقـب بـ"امللـك"، والالعب 
جـورج خـوري والالعـب وليـد أبـو 
السـل يف مثانينيـات القـرن امليض، 
للمنتخـب  لعبـت  أسـامء  وهـي 
السـوري وكانت قريبة مـن الوصول 
إىل كأس العامل يف املكسـيك 1986.

كام لعـب للنـادي عدد مـن الالعبني 
أصحـاب املسـتوى الجيـد يف الفرتة 
2004 و2009، كمعتـز كيلوين  بـني 
القـادر دكـة وعبـد الرحمـن  وعبـد 

عـكاري وزيـاد عجوز.
املـدرب  حالًيـا  النـادي  ويـدرب 

بحـري. ماهـر  السـوري 

الريشايض  اإلعشالم  يتشداول 
حشول العشامل مصطلشح "غرفشة 
املالبشس"، يف إششارة إىل أروقة 
فريق كشرة القشدم أو الرياضات 
نسشمع  مشا  وكثشريًا  األخشرى، 
راضيشة  غشري  املالبشس  "غرفشة 

عشن...".
"غرفشة  مصطلشح  يعشد  ومل 
املالبشس" يعر فقط عشن املعنى 
باملشكان  املتمثشل  لشه،  الحشريف 
الالعبشون  فيشه  يرتشدي  الشذي 
للفريشق  الرسشمية  املالبشس 
التدريبشات،  أو  املباريشات  قبشل 
أمشور  إىل  ليششري  انتقشل  بشل 
الالعبشن والعالقات فيشا بينهم 

واملدربشن. اإلدارة  ومشع 
موقشع  ويششري 
أن  إىل   "Shieldlockers"
املشكان  هشي  املالبشس"  "غرفشة 
يشء  كل  فيشه  يحشدث  الشذي 
قبشل وبعشد املبشاراة، وتتضمشن 
صعوبشة  حشول  محادثشات 
الفريق كا  املنافسشة ومسشتوى 
والنشكات  للمشزاح  مشكان  أنهشا 
البدايشة إلنششاء فريشق  ونقطشة 

بعضشه. يحشب 

وتلعب غرفشة املالبشس دوًرا يف 
إن  إذ  أيًضشا،  الفريشق  مسشتوى 
اتحادهشا والعالقشات الجيدة بن 
مشن خشالل  ينعكشس  أعضائهشا 

أدائهشم عشى أرض امللعشب.
املالبشس  غرفشة  تلعشب  كشا 
بشن  الكيميشاء  تنميشة  يف  دوًرا 
الالعبشن، وفهشم طريقشة تفكري 
يجعشل  مشا  منهشم،  واحشد  كل 
وقشوة  سالسشة  أكشر  لعبهشم 
املباريشات. أثنشاء  يف  وتكامشاًل 

 Team Edge" موقشع  ويشرى 
الغرفشة  هشذه  أن   "Athletics
هشي املكان األنسشب لالسشتعداد 
بينشا  املباريشات،  قبشل  ذهنيًشا 
نشادي  مالبشس  غرفشة  تعشرف 
بأنهشا  اإلسشباين  مدريشد  ريشال 
فيشه  تحشاك  الشذي  "املشكان 

الفريشق". نجاحشات 
عشى  يسشيطر  الشذي  املشدرب 
عشى  قشادر  املالبشس  غرفشة 
جعشل العبيشه ينفشذون قراراتشه 
ودون  مبشارش،  اعشراض  دون 
إثشارة املششاكل فيشا بينهشم، ما 
ينعكشس بالتشايل عشى النتائشج 

للفريشق. النهائيشة 

صانع األلعشاب الصغري لفت عيون الكششافة 
ملا يقدمه بوسشط امليشدان مع فالنسشيا، خالل 
منافسشاته عشى كل األصعدة، بحسشب تقرير 
صحيفة "AS" اإلسشبانية، يف 15 من ترين 

 .2019 الثاين 
عشام  يف  اإلسشباين  النجشم  عقشد  وينتهشي 
2021، ويبلشغ بند فسشخ العقشد 100 مليون 
 ”Football Espana“ يشورو، حسشب موقشع

املتخصص بكشرة القشدم اإلسشبانية. 
وظهشر فشران ألول مرة مشع "الخفافيش" يف 
تريشن الثاين 2017، بعد أن أمى سشنوات 

حياتشه متنقاًل بن صفشوف األكادميية. 
لعشب الجناح اإلسشباين دور البطولة يف كأس 
أمشم أوروبا تحشت 19 عاًمشا يف أرمينيا العام 
املشايض، وسشجل هشديف الفشوز يف مبشاراة 
إسشبانيا ضشد الرتغشال، مدونًشا  بذلك اسشمه 
بفريشق املاتشادور اإلسشباين تحت 21 سشنة. 

أسلوبه يناسب برشلونة 
دخل برششلونة عشى خط الشراع مع غرميه 
اإلنجليشزي  والنشادي  مدريشد،  ريشال  األزيل 
ليفربشول، للحصول عشى فشران توريس، مع 
حرص وتفضيل فالنسشيا انتقالشه إىل النادي 

الكتالوين. 

 El Mundo" جشاء ذلشك يف تقرير لصحيفشة
Deportivo" نرتشه يف 3 مشن آذار الحايل، 
وتضمشن أن برششلونة يحشرص عشى التعاقد 
مشع صانشع األلعشاب الصغشري، متحدثشة عن 
رغبشة األخشري باالنضشام لهم رغشم عروض 

والليفر. الريشال 
وقشدم فران مسشتوى كبريًا ضد برششلونة يف 
املبشاراة التي فشاز فيها فريقشه بنتيجة هدفن 
دون رد، والتشي سشجلت أول خسشارة ملشدرب 
الكتشالن الجديشد كييك سشيتين، يف 25 من 

كانشون الثشاين املايض.

فران توريس باألرقام
وششارك فشران هذا املوسشم خشالل 35 مباراة، 
سشجل فيها سشتة أهداف، حتى لحظشة إعداد 

التقرير.
ومن مميشزات فشران اللعشب عشى التمريرات 
القصشرية ومحاولشة خلشق املسشاحات لصنع 
اللعشب، ورؤيتشه الواسشعة للملعشب، مهديًشا 
رفاقه هذا املوسشم سشبعة أهشداف، اثنان منها 

يف دوري أبطشال أوروبشا.  
فشران الشذي يفضشل اللعشب بقدمشه اليمنى، 
األميشن  الجناحشن  عشى  التمركشز  ويجيشد 
واأليشر الهجوميشن، تبلشغ قيمته السشوقية 

اليشوم 50  مليون يورو، بعشد ارتفاعها عرة 
ماليشن يشورو عشن آخشر تحديشث لهشا يف 
20 مشن تريشن الثشاين عشام 2019، وفًقشا 
املتخصشص   ”Tranfer Market" ملوقشع 

الرياضيشة.  باإلحصائيشات 
املولشود يف 29 من ششباط عشام 2000، ميلك 
ثالثشة ألقاب يف خزينته، كأس امللك اإلسشباين 
يف موسشم 2018-2019، وكأيس أمم أوروبا 

تحت 19، وتحشت 17 عاًما. 

العبون 
في نادي تشرين

مصطلح رياضي 

ماذا تعرف عن 
"غرفة المالبس"؟

فران توريس.. 
"خفاش" فالنسيا الذهبي

"إنه الجناح الشاب المأمول"، بهذه الكلمات وصف مدرب نادي فالنسا ألبرت ثيالديس، العبه 

الشاب )20 عاًما( فران توريس، متحدًثا عن أهمية تجديد عقده مع النادي وسط اهتمام 

كبار أوروبا به، كريال مدريد وليفربول وبرشلونة.
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املوت أملنا. الشـعوب التي تحب الحياة تستحق 
منا العطف والشفقة.. الحكومات واملؤسسات 

الوطنية يف الدول التي تحكم تلك الشـعوب 
تعمـل يف آناء الليل وأطراف النهار ليحيا 

مواطنهم بأمان، وكرامة، ورفاهية، ويحلب 
عمره حتى آخر شـطر، فإذا شعروا أن أجله 

قد جاء اسـتنفروا، وبذلوا ما بوسعهم لجعله 
يعيش حتى ولو سـاعتني زيادة، وكأنه، سيخرق 

الجبال، خالل الساعتني، ويبلط البحر، ويأيت 
بالذئـب من ذيله، ثم يلوحه يف الهواء، ويخبطه 

بـاألرض، لينزل جثة هامدة.. وأما نحن، فلنا 
خصلة متيزنا عن كل شـعوب األرض، وهي أننا 

نحب املوت، نحلم به، ونتخذه نرباًسـا، ومنارسه 
يومًيا. 

نحب املوت، ونحب َمن ميوت، وبداًل من أن 
يدعو واحُدنا لنفسه بطول العمر، وكرثة 

العطاء، والحب، تراه يقول بانكسار: اللهم 
توفنـي عىل اإلميان، ويا رب ِمن وقعتي إىل 

حفريت.. عدا عن شـعاراتنا الكربى من قبيل: 
املوت ألمريكا، املوت وال املذلة، واطلب املوت 
توهـب لك الحياة، ولنا الصدر دون العاملني أو 

القرب، وإذا مت ظآمنًا فال نزل القطُر... 
إذا فتحَت سـرية الحياة واملوت مع رجل يف 

السبعني يقول لك: سيدي، بالزائد سنة، 
بالناقص سـنتني، مو مشكلة، يعني أنا بدي آكل 

عمـري وعمر غريي؟ وعندما بلغ زهري بن أيب 
سـلمى الثامنني سئم تكاليف الحياة، مع أنه 

شـاعر مبدع، فام بالك بالناس العاديني؟ وأما 
عـوف الخزاعي فمع أنه يدعو لنا بطول العمر، 

يضحك عىل نفسـه، ويسخر من سمعه الذي 
أمىس، مع بلوغ الثامنني، يحتاج إىل ترجامن.

شجع الحكام العرُب، عرب العصور، شعوبهم 
عىل املوت، وكان شعارهم غري املعلن هو: 

موتوا ألجيل! ولذلك مدوا أيديهم إىل الكتب 
الساموية وأخذوا منها مفهوم "الشهادة" 
وراحوا يعيدون إنتاجه، وتقييفه، وتزيينه، 

ليكون صالًحا لزمانهم ومكانهم. حافظ 
األسد، مثاًل، مجرم تاريخي، ديُنه املخابرات 

والتعذيب والقتل والسحل والنهب، ورغم هذا 
اختبأ يف عباءة الدين اإلسالمي، وأخذ منه 

مفهوم الشهادة، ووضعه يف صدر أولويات 
حكمـه، وجعله دفًعا للقضاء ورًدا للبالء، ويف 

يوم، وليلة، صار هو الراعي األول للشهادة 
والشهداء، وفتح ألبناء الشهداء مدارس تُبهج 

النفس وترس الخاطر، يعيشون يف أجمل 
األبنية، يعلمهم أقوى املعلمني واملعلامت، 

ويتعاملون مع أحسن املرشفني واملرشفات، 
يف حني كانت املدارس العادية تغرق بالوسخ 

واالكتظاظ والرضب والزجر وقلة التدفئة، 
فكأنه يقول بلسان حاله لضباطه وجنوده: 

يـا الله يا حبايبي، يا الله، هبوا إىل الجهاد 
واالستشهاد، سأرسلكم إىل لبنان، ليك أرضب 

القوى الوطنية، وأجعل لبنان امتداًدا لدولتي، 
وإىل العراق ألحارب تحت لواء أمريكا، وإىل 

حامة، لتقتلوا َمن ال ينصاع ملشـيئتي، وال تأكلوا 
هـّم أبنائكم، كل يشء مؤّمن لهم، حتى األب، 

فأنا األب القائد.
حب شـعوب هذه املنطقة املوت جلب لها، عرب 
التاريخ، مزيًدا من املوت والدمار.. هل قرأتم 

رواية أمني معلوف "سمرقند" وحكاية حسن 
الصبَّـاح الذي اعتصم مع أتباعه يف قلعة 

أَلَُموت؟ كان إذا أراد أن يعطي درًسـا قويًا ألحد 
خصومه، يقول ألحد أتباعه بحضور الخصم: 

اقتل نفسك. فينفذ!
هل سـيأيت يوم نتبنى فيه ثقافة الحياة؟ رمبا.

نموت 
ليحيا المجرمون

تعا تفرجقتل معلن
  خطيب بدلة

نبيل محمد

عنف ضشد األطفشال، وضد النسشاء، 
وضشد النازخشن والالجئشن. عنشف 
يريشد  مقولشة  اإلنسشان، هشي  ضشد 
فيلم "قتشل معلن" من إخشراج واحة 
الراهشب قولهشا، وقشد ُعشرض مؤخرًا 
مبدينة اسشطنبول يف صالشة "كتاب 
رساي". مقولشة يرددهشا الفيلشم يف 
كل تفاصيلشه مبشارشة دون ترميشز، 
ويكررهشا خالل الدقائشق الش17 التي 
تتجشول فيهشا كامشريا الفيلشم داخل 
خيمشة أرسة سشورية الجئشة، وبشن 
الخيشم، حيث تتبشدى املشآيس تباًعا، 
إىل مكونشات  األطفشال  عيشون  مشن 

 . ة لحيا ا
خليشل(  )مكسشيم  سشوري  الجشئ 
الخمري(  )نجشالء  الحامل  وزوجتشه 
صغشرية  خيمشة  يف  يسشكنان 
يفرششان أرضهشا للنشوم مشع أربعة 
صباًحشا  األرسة  تسشتيقظ  أطفشال، 
وتتجشه  رسيًعشا  طعامهشا  لتتنشاول 
إىل الحقشول حيشث يعمشل مجموعة 
مشن الالجئشن يف ظشروف قاسشية، 

ويعشودون مسشاء ليربشوا الششاي 
فيتبادلشون  خيمهشم،  أبشواب  أمشام 
أطشراف الحديشث مشع الجشريان، ثم 
ابنتهشم  لقشدر تزويشج  يستسشلمون 
الكشرى، وهشي طفلة صغشرية، البن 
الشذي  الراهشب(  )واحشة  جارتهشم 
يكشر الطفلشة بشش25 عاًمشا، لتنتهي 
تشدرك  ال  أبيشض  بثشوب  طفولتهشا 
وتُنتهشك يف خيمشة  معنشاه،  متاًمشا 
الذيشن  أهلهشا  عشن  بعيشًدا  أخشرى 

لقشدر ال يرحشم. سشلموها 
الفيلشم  يبشث  الحكايشة،  بشدء  قبشل 
مشن  العنشف،  عشن  رسيعشة  رسشال 
املدنية،  للمناطشق  الجشوي  القصشف 
إىل منشع الطفلة مشن اللعب بالدراجة 
الهوائيشة التي يسشمح للطفشل الذكر 
باللعشب فيهشا، إىل صشورة "أبو بكر 
امشرأة تتعرض  البغدادي"، فمششهد 
تظهشر  الصشور  تلشك  كل  للشرب. 
يف بركشة مشاء تُرَمى إليهشا الصخور 
الصشور  فتتغشرّي  فأخشرى،  واحشدة 
املتبديشة فيهشا. الركشة التشي تخرج 
إىل  الزفشاف  بثشوب  الطفلشة  منهشا 
السشاء عشى أنغشام أغنيشة حزينة.
الفيلشم  يتضشح يف كل مشا ورد يف 
اعتمشد  التشي  الواضحشة  املبشارشة 
وهشو  رسشالته،  توجيشه  يف  عليهشا 
مشا ال يُعيشب الفيلشم رمبشا، خاصشة 
يف قصشص كهشذه، ولكونشه يندرج 
التشي تدعشو إىل  األفشالم  يف إطشار 
حاية األطفشال، وإىل لفشت األنظار 
إىل قضايشا الالجئشن يف املخيات، 
إضافشة إىل سشبب آخشر هشو الفقشر 
اإلششارة  متشت  الشذي  اإلنتاجشي 

إليشه يف لقشاء صحفشي سشابق مشع 
الفيلشم.  مخرجشة 

ال ميكشن ملششاهد حر هشذا الفيلم، 
أفشالم  عشدة  مششاهدته  رصيشد  يف 
عشن سشوريا، أو عشدة أفشالم قصرية 
عشن أي موضشوع كانشت، إال أن يقّر 
مبشدى ضعشف الفيلم، وهشو ضعف 
ال ميكشن إحالتشه مبجملشه إىل الفقر 
مشن  فيلشم  يخشرج  فشأن  اإلنتاجشي، 
خلشف كامشريا مخرجشة غشري حديثة 
العهشد يف اإلخشراج السشينايئ عى 
األقشل، وبحضشور نجشوم هشم مشن 
الدرامشا  يف  األول  الصشف  نجشوم 
السشورية، بهذا املسشتوى، فشإن ذلك 

ما.  ينبشئ مبششكلة 
ولشو اسشتُبدل اسشم غشري معشروف 
لناششط  ليكشن  املخرجشة،  باسشم 
أو  األوىل  تجربتشه  هشي  إعالمشي 
وبحضشور  العمشل،  يف  الثانيشة 
ممثلن هشو الظهشور األول أو الثاين 
لهشم، لشكان باإلمكان تقبّشل النتيجة، 
وتششجيع الشكادر عشى االسشتمرار، 
مشع املواظبشة عشى التدريشب وتلقي 
املالحظشات ممشن هشم أكشر خشرة 
الشكادر  يكشون  أن  لكشن  منهشم. 
بأغلبيتشه محرفًشا فهشي مششكلة لن 
توصشف بأقشل مشن "الشرداءة" التي 
أنتجتهشا مكونشات ضعيفشة تكاملت 
إلنتشاج فيلشم ضعيشف، حيشث النص 
املبشارش للغايشة، الشذي مل يتضمشن 
أي لفتشة مميشزة أو رمشز، بشل وبشدا 
متكلًفشا كالسشيكيًا، خاصة يف حوار 

الجشارة مشع جريانهشا. 
أي  مشن  الخاليشة  املششاهد  ولعشل 

حديث هشي األفضشل يف الفيلم، ألن 
دور التعبري اللغشوي يف الفيلم كان 

منه.  ينتقشص 
كل ذلك إضافشة إىل ضعف الصورة 
الركشة  حيشث  الفيلشم،  مدخشل  يف 
التي تسشقط فيهشا األحجشار، والتي 
ال بشد أنهشا كانشت بحاجشة ملراجعشة 
إنتاجيشة، وتنظيشف و"فلرة"، وهو 
مشا ال تخلو خامتشة الفيلشم منه، تلك 
الصشورة املكشررة لخشروج العروس 

مشن املياه إىل السشاء.
بوضشع كل مششكالت الفيلشم الفنية 
محاولشة  أي  لعشل  الهامشش،  عشى 
الالجئشن  قضايشا  لدعشم  فنيشة 
يف  يصشب  عمشل  هشي  السشورين، 
املصلحشة العامشة ويف دعشم قضايا 
اإلنسشان، ويف إيصال صشورة أبناء 
األرض  يف  الكشرى  هشي  مأسشاة 
اليشوم. لكشن العمشل املتكامشل فنيًشا 
عشى  األقشدر  سشيكون  بالتأكيشد 
أقشل  عشى  الرسشالة  تلشك  إيصشال 

تقديشر.
التوجيشه،  سشهلة  رسشالة  ولعلهشا 
فبمجشرد محشاكاة حيشاة الالجئشن 
يف الخيشم سشيكون يف كل تفصيشل 
مشا  املحشاكاة  تلشك  تفاصيشل  مشن 
متكاملشة  مأسشاة  قصشة  يحشيك 
البنشاء، ولعشل التقاريشر التلفزيونية 
عشر  املتناثشرة  الفيديوهشات  أو 
الششبكة، أو حتشى األفشالم الوثائقية 
املكونشات  هشذه  وترصشد  رصشدت 
راصشدة  كونهشا  أدق  بطريقشة 
للواقشع، ومن هنشا يتبشّدى الضعف 

الفيلشم. بنيشة  يف 
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