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أو  طالـب  كل  القـرار  شـمل 
عامـل  شـخص  أو  مـدرس 
كلمـة  وتشـمل  الرتبيـة،  يف 
الحلقـة  يف  التالميـذ  طالـب 
األوىل مـن التعليم األسـايس 
الخامـس(  إىل  األول  )مـن 
)مـن  الثانيـة  والحلقـة 
التاسـع(،  إىل  السـادس 
دور  تالميـذ  إىل  إضافـة 
عمـر  مـن  أي  الحضانـة، 

عاًمـا.  14 إىل  أربعـة 

عـن  الصـادر  القـرار 
واملعمـم  املحـي،  املجلـس 
املـايض  آذار  مـن   19 يف 
واملعاهـد  املـدارس  كل  عـى 
بتأييـد  حظـي  والروضـات، 
باعـزاز،  الرتبيـة  مديـر 
محمـد حـوراين، بحسـب ما 

بلـدي. لعنـب  أكـده 
إنهـم  حـوارين  وقـال 
القضيـة  عـى  مطلعـون 
وسـعت  القـرار.  وأسـباب 

عنب بلـدي إىل تتبع أسـاس 
يف  مراسـلها  عـر  القـرار 
املنطقـة، ليتبـّن أن القضيـة 
ترتبـط بطالبتـن يف الصف 
13 عاًما. السـابع، أي بعمـر 

السبب في الصف السابع
يف  تـدرس  طالبـة  يـارا، 
السـابع مبدرسـة يف  الصف 
وذووهـا  تحفظـت  املدينـة، 
الكامـل،  14عـى نـر اسـمها 
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عنب بلدي - تيم الحاج

عـن  أخبـار  تنتـر  بـدأت  مؤخـرًا، 
الـرتيك  الجيشـن  دخـول  إمكانيـة 
تـل  مدينـة  إىل  السـوري"  و"الوطنـي 
رفعـت وانتزاعهـا مـن يد "قوات سـوريا 
الدميقراطيـة )قسـد( وفـق تفاهـم مـع 
روسـيا، قيـل إنـه متعلـق باتفـاق آذار.

ويف حـال جرى ذلك، سـتكون السـيطرة 
عـى املدينة قـد أزالت بعًضـا من غموض 
االتفـاق الـرتيك- الـرويس بشـأن إدلب، 
فرتكيـا حشـدت اآلالف مـن مقاتليها يف 
الشـال السـوري قبيـل االتفـاق، وكانت 
إىل  النظـام  قـوات  انسـحاب  تنتظـر 
حـدود اتفـاق "سـوتيش" خـالل نهاية 
شـباط املايض )مهلة أردوغـان(، لكن مل 
يحـدث يشء مـن هـذا، بل عـى العكس، 
حورصت نقـاط تركية جديـدة، وتقلصت 
مسـاحة املعارضـة، مـا يجعـل السـؤال 
عن املكسـب الـذي ميكن أن تكـون تركيا 
تريـد نيله مـن اتفـاق موسـكو ملًحا يف 

الفرتة. هـذه 

تل رفعت.. عودة على مطلب قديم
مع نهايـة آذار املـايض، تحدثت وسـائل 
إعالم سـورية، عـن قيام "قسـد" بإبالغ 
قياداتهـا وعائالتهـم بـرورة الخـروج 
العاجـل مـن مدينـة تـل رفعـت بريـف 
أخـرى  مناطـق  نحـو  الشـايل،  حلـب 
تقـع رشق نهـر الفـرات، وذلـك تحسـبًا 
ألي عمليـة عسـكرية تركيـة مقبلـة عى 

. ملنطقة ا
وأضافـت أن "قسـد" طلبـت يف بدايـة 
األسـبوع األخـر مـن آذار، مـن جميـع 
املدنيـن الذيـن يقطنـون يف مدينـة تـل 
إخـالء  بهـا،  املحيطـة  والقـرى  رفعـت 
املنطقـة عـى الفور والتوجـه إىل مناطق 
أخـرى يف محافظـات الحسـكة والرقـة 

وديـر الـزور الخاضعـة لسـيطرتها.
وحـاول مراسـل عنـب بلـدي يف ريـف 
املعلومـات،  هـذه  مـن  التحقـق  حلـب 

لكنـه مل يتمكـن، مـا يـدل عـى أن هـذه 
املعلومـات يف حـال صـدرت فسـتكون 
قيـادات  قبـل  مـن  ضيـق  نطـاق  عـى 

منهـا. التحقـق  ويصعـب  "قسـد"، 
املحلـل السـيايس الرتيك فـراس رضوان 
أوغلـو، اعتـر يف حديث لعنـب بلدي أن 
مدينـة تـل رفعـت مهمـة جـًدا بالنسـبة 
الـرتيك  اإلعـالم  أن  لرتكيـا، مشـرًا إىل 
الحاليـة عـى األنبـاء  الفـرتة  يركـز يف 
التـي تتحـدث عـن تـرب عنـارص مـن 
الكردسـتاين"  العـال  "حـزب  منظمـة 
)PKK( نحـو منطقـة "درع الفرات" وما 
شـابهها مـن مناطـق النفـوذ الرتيك يف 

. يا سور
وقـال إن هـذه الحالـة اإلعالميـة متثـل 
هـذه  خطـورة  حـول  إعالميًـا  متهيـًدا 
تعترهـا  التـي  رفعـت(  )تـل  املنطقـة 
تركيا بـؤرة لتـرب "اإلرهابيـن"، وفق 

وصفـه.
لذلـك لـن تسـمح تركيـا بهـذا التـرب، 
وفـق رضـوان أوغلـو، الفتًـا إىل أن هـذا 
كان مـن ضمـن اتفـاق روسـيا وتركيـا، 
يف 22 مـن تريـن األول 2019، املتعلق 
بعملية "نبع السـالم"، والـذي كان ينص 
كل  انسـحاب  روسـيا  تضمـن  أن  عـى 
املقاتلـن الذيـن تعترهـم تركيـا مصدر 
قلـق، مضيًفـا أن تركيـا تعتـر أن هـذا 

البنـد مل يتـم تنفيـذه حتـى اآلن. 
وحـول إمكانيـة أن يكون اتفاق موسـكو 
بشـأن إدلب قد تضمـن تنـازاًل تركيًا لقاء 
تـل رفعت، اعتـر رضوان أوغلـو، أنه يف 
حـال ُوجـد مثل هـذا االتفـاق، فإنه يجب 
أن ينـص عـى أن تكون تـل رفعت مقابل 
مدينة رساقـب االسـرتاتيجية التي أخذها 
النظـام والـروس، مسـتبعًدا يف الوقـت 

ذاتـه أن يكـون هنـاك مثل هـذا االتفاق.
وعـزز رأيـه بالقـول، إن مناطـق النفـوذ 
يف الشـال السـوري أصبحت مرسـومة 
ومـا  فإدلـب  والنظـام،  املعارضـة  بـن 
الجيـش  بدعـم مـن  للمعارضـة  خلفهـا 
هنـاك  يكـون  أن  مسـتبعًدا  الـرتيك، 

تراجـع آخـر بعـد اآلن يف هـذه املنطقة، 
ألن جميـع هـذه املناطـق ينتـر فيهـا 
جيش تـريك وليس نقـاط مراقبـة فقط، 
كـا كان يحـدث يف مناطق سـابقة، يف 
إشـارة إىل مـدن خـان شـيخون ومعـرة 

النعـان. 

ضخ إعالمي
الفـرات،  وغـرب  رشق  منطقتـا  شـهدت 
خالل األسـابيع األخرة، تركيـزًا ملحوظًا 
مـن قبـل وزارة الدفـاع الرتكيـة، متثـل 
ببيانـات شـبه يوميـة، تتحـدث عـن صد 
محـاوالت تسـلل مـن عنـارص تصفهـا 
"نبـع  منطقـة  باتجـاه  بـ"اإلرهابيـة" 
السـالم" املمتـدة مـن تـل أبيـض بريف 
الرقـة إىل رأس العـن بريـف الحسـكة، 

إضافـة إىل مناطـق عفريـن والبـاب.
وتعـزز هـذه األخبـار مـا تحـدث عنـه 
حـول  أوغلـو،  رضـوان  فـراس  املحلـل 
تهيئـة املشـاهد الـرتيك الحتـال حدوث 
معركـة لوقـف مثـل هـذه العمليـات، إذ 
إنهـا تعتـر خطـرًا عـى األمـن القومي 
الـرتيك، ولعل هـذه السياسـة يف الضخ 
اإلعالمـي باتـت معروفـة لجهـة تكرارها 
خاضتهـا  التـي  الثـالث  املعـارك  يف 
تركيـا يف سـوريا )درع الفـرات، غصـن 

السـالم(. الزيتـون، نبـع 
باسـم  الناطـق  أكـد  اإلطـار،  هـذا  ويف 
املدعـوم  السـوري"  الوطنـي  "الجيـش 
مـن تركيـا، الرائد يوسـف حمـود، لعنب 
بلـدي، أن عمليـات التسـلل التـي تقـوم 
حايـة  "وحـدات  مـن  عنـارص  بهـا 
مناطـق  نحـو  )الكرديـة(  الشـعب" 
"الجيـش الوطنـي"، تـكاد تكـون شـبه 
يوميـة. وقـال إن سـالح الجيـش الرتيك 
هـذه  يرصـد  الوطنـي"  و"الجيـش 
باسـتمرار. بصدهـا  ويقـوم  العمليـات 

العسـكري  القائـد  أكـد  جانبـه،  مـن 
لـ“الفيلـق الثالـث" يف مدينـة تل أبيض 
"أبـو  باسـم  املعـروف  الرقـة،  بريـف 
مجاهـد"، لعنـب بلـدي، أنـه تـم رصـد 
للنظـام و"الوحـدات"  تحـرك عسـكري 
منتصـف آذار املـايض، من محيـط مدينة 
عـن العرب، بريـف حلب، مشـرًا إىل أن 
النظام و"الوحدات" يسـعيان إىل التسلل 
بـن الحـن واآلخـر داخل منطقـة عملية 

"نبـع السـالم".
وأكـد أن "الجيـش الوطني" أخـذ جميع 
اسـتعداداته ألي احتـاالت مقبلـة، وفـق 

. تعبره
وعـن األنبـاء التـي تحدثـت عـن إفـراغ 
قبـل "قسـد"،  مـن  رفعـت  تـل  مدينـة 
أوضـح حمود أنـه مل تصـل إىل “الجيش 
الوطنـي" أي معلومات بهـذا الخصوص.

ووصـف الحديـث عـن وجود اتفـاق بن 
الجانبـن الـرويس والـرتيك ينـص عى 
تنـازل تركيـا يف إدلـب مقابل السـيطرة 

عى تـل رفعـت بـ"املسـتبعد"، وقال إن 
"األمـور ليسـت بهذه البسـاطة".

"كورونا" قد يعيق المساعي
يأيت الحديـث عن احتال نشـوب معركة 
يف مدينـة تـل رفعـت بريـف حلـب، يف 
الوقـت الـذي ينشـغل فيـه العـامل مبـا 
فيـه تركيـا و"اإلدارة الذاتيـة" )الكردية( 
"كورونـا  فـروس  مبواجهـة  وروسـيا 

املسـتجد" )كوفيـد- 19(.
أمميـة،  أصـوات  عـدة  خرجـت  وقـد 
أبرزهـا مـن األمن العـام لألمـم املتحدة، 
بوقـف  تطالـب  غوتريـش،  أنطونيـو 
وااللتفـات  العـامل  يف  الحـروب  جميـع 
ملواجهة "كورونـا"، ولعل هـذه الدعوات 
وغرهـا، قـد تقـف كحائـط صـد أمـام 
الرغبات الرتكية بشـن عمل عسـكري يف 

رفعت.  تـل 
ويف هـذا السـياق، قال املحلل السـيايس 
فـراس رضـوان أوغلـو، إنه مـن الصعب 
معرفـة مـا إذا كانـت الحشـود الرتكيـة 
الكبـرة يف الشـال السـوري سـتعتر 
اآلن أن هنـاك فرصة مناسـبة لشـن عمل 
مـع  خاصـة  رفعـت،  تـل  يف  عسـكري 

انتشـار فـروس "كورونـا".
وكانـت ورقـة تحليليـة أصدرهـا مركـز 
عليهـا  اطلعـت  للدراسـات،  "عمـران" 
عنـب بلـدي، تحدثـت عـن أثـر فروس 
العسـكري  الجانبـن  عـى  "كورونـا" 

سـوريا. يف  والسـيايس 
"كورونـا"  فـروس  أن  الورقـة  ورأت 
متكن مـن فرض هدنتـه الخاصـة والحّد 
العسـكرية  العمليـات  مـن  والتقويـض 
التقليديـة، مشـرة إىل أن هـذه الهدنة ال 
تعنـي أبًدا نهايـة العمليات العسـكرية أو 

تجميدهـا.
واعتـرت أن الجبهات اتخذت اآلن أشـكااًل 
مختلفـة، ترتاجـع فيهـا املعـارك امليدانية 
التقليديـة ملصلحـة تزايد النشـاط األمني، 
واتخـاذ تكتيـكات جديـدة تتناسـب مـع 

تحقيـق مصالـح كل طرف.

هل تكشف تل رفعت 
بعض خفايا اتفاق موسكو المتعلق بإدلب

على الرغم من أن الجانبين الموقعين على اتفاق موسكو، في 5 من آذار الماضي، الذي أوقف المعارك في محافظة إدلب وأرياف من حلب، وثبت نقاط 

سيطرة النظام بما فيها كامل الطريق الدولي "M5" االستراتيجي، يتحدثان عن سريان االتفاق، ما زال كثير من الغموض يكتنف تفاصيله، بل إن هذا 

الغموض مستمر منذ لحظة اإلعالن عن االتفاق.

"قسد" طلبت بداية 
األسبوع األخير من آذار، 

من جميع المدنيين الذين 
يقطنون في مدينة تل 

رفعت والقرى المحيطة 
بها بإخالء المنطقة على 

الفور والتوجه إلى مناطق 
أخرى في محافظات 

الحسكة والرقة ودير الزور 
الخاضعة لسيطرتها

ضابطان من الجيش التركي والقوات الروسية على طريق "M4" في ريف إدلب )وزارة الدفاع التركية(
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نجـح مبعوث األمـم املتحدة إىل سـوريا، 
غـر بيدرسـون، يف إعـادة إحيـاء عملية 
مجـدًدا،  السـورية  الدسـتورية  اللجنـة 
فشـل  مـن  أشـهر  خمسـة  قرابـة  بعـد 
الجولـة الثانيـة التـي ُعقـدت يف جنيف، 
ومـا رافقها من غيـاب الجديـة، وخاصة 
مـن قبـل وفـد النظـام السـوري، الـذي 
حـاول "فحـص وطنيـة" وفـد املعارضة 
"الثوابـت  عليهـا  أطلـق  مـا  مبناقشـة 

الوطنيـة".
اجتاعـات  وبعـد  بيدرسـون  لكـن 
إىل جانـب ضغـوط عـى  ومشـاورات، 
يف  املـايض  األسـبوع  نجـح  النظـام، 
الحصـول عى اتفـاق عى جـدول أعال 
مـن  لالسـتفادة  محاولـة  يف  واضـح، 
وقـف إطـالق النـار يف إدلب بعـد اتفاق 
روسـيا وتركيـا، يف 5 مـن آذار املـايض.

جدول أعمال مغاير
خالل جلسـة ملجلـس األمن حول سـوريا 
ُعقدت بواسـطة الفيديـو، يف 30 من آذار 
املـايض، أعلن بيدرسـون توصـل النظام 
عـى  اتفـاق  إىل  السـورية  واملعارضـة 
جـدول أعال اللجنـة الدسـتورية، وقال، 
“بعـد مشـاورات مطولة وبتيسـر مني، 
وافـق الرئيـس املشـارك املسـمى من قبل 
الكزبـري(  )أحمـد  السـورية  الحكومـة 
والرئيس املشـارك املسـمى مـن قبل هيئة 
البحـرة(  السـورية )هـادي  املفاوضـات 

عـى جـدول األعال”.
وحـدد بيدرسـون جـدول األعـال بأنـه 
اللجنـة  واليـة  عـى  “بنـاء  سـيكون 
واملعايـر املرجعيـة والعنارص األساسـية 
الدسـتورية،  للجنـة  الداخليـة  لالئحـة 
ومناقشـة األسـس واملبـادئ الوطنيـة"، 
واصًفـا االتفـاق بأنـه “خطـوة جيـدة”، 
حـول  األطـراف  مـع  التشـاور  مؤكـًدا 

إمكانية بـدء العمل من أجـل التحضرات 
أن يكـون  للجنـة، إىل  املقبلـة  للـدورات 

عقـد اجتـاع جديـد ممكًنـا.
أعلنـه  الـذي  األعـال  جـدول  وأثـار 
بيدرسـون لغطًـا يف أوسـاط املعارضـة، 
لجـدول  الرضـوخ  عـن  حديـث  وسـط 
األعال الـذي اقرتحه النظـام يف الجولة 

املعارضـة. ورفضتـه  السـابق 
لكـن الرئيس املشـرتك للجنة الدسـتورية 
عـن املعارضـة السـورية، هـادي البحرة، 
قـال، يف حديـث إىل عنـب بلـدي، إنـه 
"يوجد فـارق جوهـري بـن االقرتاحات 
التـي قدمها أعضـاء اللجنة من مرشـحي 
ومـا  الثانيـة  الجولـة  خـالل  الحكومـة 
بعدهـا، والتـي رُفضـت مـن قبـل ممثي 
ألسـباب  السـورية  التفـاوض  هيئـة 
الـذي  األخـر  االقـرتاح  وبـن  موجبـة، 
تـم التوافـق عليـه بتيسـر مـن املبعوث 

الخـاص لألمـم املتحـدة".
وقال البحـرة، إن الرئيس املشـرتك، أحمد 
الكزبري، اقرتح سـابًقا مناقشـة "الركائز 
الوطنيـة" خـارج حدود تفويـض اللجنة 
املضامـن  خـارج  أي  واختصاصاتهـا، 
الدسـتورية، أمـا جـدول األعـال الحايل 
فيقـوم عـى مناقشـة "األسـس واملبادئ 
الوطنيـة، وفـق واليـة اللجنـة واملعايـر 
املرجعيـة والعنـارص األساسـية لالئحـة 

الدسـتورية". للجنة  الداخليـة 
شـفافية،  أكـر  نكـون  "يك  وأضـاف، 
أحـد خمسـة  كان  االقـرتاح  هـذا  نفـس 
اقرتاحات تقدمنـا بها يف الجولـة الثانية 

املاضيـة، ورفضـه الطـرف اآلخـر".
وكان وفد النظام السـوري تقـدم الجولة 
أطلـق عليـه “ركائـز  املاضيـة مبقـرتح 
وطنية تهم الشـعب السـوري”، وتضّمن 
التدخـل  بإدانـة  متعلقـة  مواضيـع 
شـال  يف  الـرتيك  وخاصـة  األجنبـي 
اإلرهـاب،  ومكافحـة  سـوريا،  رشقـي 
ورفـع الحصـار االقتصادي عن سـوريا، 

واعتبـار كل مـن حمـل السـالح يف وجه 
إرهابيًـا. “الدولـة” 

املقـرتح،  رفـض  املعارضـة  وفـد  لكـن 
اللجنـة  عمـل  سـياق  خـارج  واعتـره 
عملهـا،  لعرقلـة  ومحاولـة  الدسـتورية 
وقدم خمسـة مقرتحـات جديـدة، بهدف 
مجـاراة النظـام يف مقرتحاته ودفعه إىل 

طاولـة الحـوار.
وحـول إمكانيـة عرقلة النظام السـوري 
الجولـة  أن  البحـرة  اعتـر  مجـدًدا، 
املقبلـة يوجد لهـا جدول أعـال واضح 
وكل طـرف  السـابقة،  الجولـة  بعكـس 
سـيعرض وجهـة نظـره ضمـن مهـام 

الدسـتورية. اللجنـة 
وتـأيت هـذه التطـورات يف ظـل اجتياح 
فـروس "كورونـا املسـتجد" )كوفيـد- 
وتوقـف  العـامل،  دول  معظـم   )19
وحركـة  الدبلوماسـية  االجتاعـات 
الطـران، األمـر الـذي يدفـع إىل إمكانية 
انعقـاد الجولـة املقبلـة مـن اللجنـة عن 
بعـد عر اإلنرتنـت، وهو ما أكـده البحرة 
بالحديـث عن دراسـة اقرتاح حـول ذلك.

يف  وداعمـوه  السـوري  النظـام  ووجـد 
جائحـة "كورونـا" فرصـة لدعـوة األمم 
العقوبـات  لرفـع  الضغـط  إىل  املتحـدة 
سـوريا  عـى  املفروضـة  االقتصاديـة 

الفـروس. انتشـار  بحجـة 
الدسـتورية  اللجنـة  عضـو  ودعـت 
السـورية املصغـرة عـن املجتمـع املـدين 
ميـس كريـدي، إىل رفع مذكـرة إىل األمم 
عـن  العقوبـات  برفـع  تطالـب  املتحـدة 
النظـام، بهدف ضان حيـاة املدنين يف 

ظـل انتشـار الفـروس.
ويف ظـل توقعات باسـتمرار املاطلة يف 
عمـل اللجنة، وهو مـا توقعتـه املعارضة 
املتكـررة،  اإلعالميـة  ترصيحاتهـا  يف 
مغايـرة  جولـة  السـوريون  ينتظـر 
لسـابقتها، قـد يدفـع فيهـا دور الـدول 

قدًمـا. العمليـة  وضغطهـا  الضامنـة 

بعد تهدئة إدلب.. 
اتفاق يحرك مياه اللجنة الدستورية الراكدة

عنب بلدي - ريف حمص 

تحت اسـم “ملحمة االسـتنزاف”، أصدر 
إصـداًرا  اإلسـالمية”  “الدولـة  تنظيـم 
جديـًدا حـول عملياتـه العسـكرية التـي 
يقـوم بها ضـد قـوات النظـام يف ريف 
منـه  محاولـة  يف  السـورية،  الباديـة 
إليصـال رسـالة بأنـه مـا زال موجـوًدا.

يف31  الصـادر  اإلصـدار،  يف  الالفـت 
من الشـهر املـايض واطلعـت عليه عنب 
بلـدي، هـو تركـز عمليـات التنظيـم يف 
قـرى  يف  وخاصـة  السـورية  الباديـة 
منطقة السـخنة بريف حمص الشـايل، 
“أم  اسـم  التنظيـم  عليهـا  أطلـق  التـي 
القرى” بعد سـيطرته عليهـا يف 2015.

شـاحنات  مهاجمـة  التسـجيل  ويظهـر 
وأرتال عسـكرية لقوات النظام السـوري، 
إىل جانـب عمليات إعـدام بإطالق النار أو 
الذبـح بالسـكاكن ملقاتلن قـال التنظيم 
“لـواء  أو  النظـام  عنـارص  مـن  إنهـم 

إيرانيًا. املدعـوم  القـدس” 
كـا يظهـر اإلصـدار الجديـد للتنظيـم 
الفرعيـة  الطـرق  يف  عنـارصه  تنّقـل 
هجـات  وشـن  السـورية،  للباديـة 
أسـلحة  وجـود  جانـب  إىل  مفاجئـة، 
متوسـطة بحـوزة العنـارص وصواريـخ 

للـدروع. املضـادة  “كونكـورس” 
وتحولـت مدينـة السـخنة، التـي تعتـر 
املدينـة الثانية يف البادية السـورية )بعد 
تدمـر(، وتتبـع إداريًا ملحافظـة حمص، 
خالل األشـهر املاضية، إىل مركز نشـاط 

لعمليـات التنظيـم يف البادية.
التابعـة  “أعـاق”  وكالـة  ونـرت 
لتنظيـم “الدولـة”، يف شـباط املـايض، 
تقريـرًا مصـوًرا، للهجـوم عـى قـوات 
النظـام قرب السـخنة، وتضمـن التقرير 
مجموعـة من الصـور لقتـى النظام يف 
املدينة، الذين سـقطوا يف اشـتباكات مع 

عنـارص التنظيـم.
كـا أعلـن، يف 17 مـن تريـن الثـاين 
2019، قتـل وإصابـة عـدد مـن قـوات 
مبنطقـة  كمـن  يف  السـوري  النظـام 
السـخنة، وذلـك بعد أسـابيع عـى مقتل 
زعيمـه السـابق “أبـو بكـر البغـدادي” 
شـايل  إدلـب  يف  أمريـي  بقصـف 

سـوريا.
امليدانيـة،  السـيطرة  خريطـة  وبحسـب 
جيـب  يف  “الدولـة”  تنظيـم  يتحصـن 
وديـر  حمـص  محافظتـي  بـن  ميتـد 
السـخنة  منطقـة  أطـراف  مـن  الـزور، 
حتى حـدود مدينتي البوكـال وامليادين 

يف ديـر الـزور.

وشـهدت مدينة السـخنة، خالل السنوات 
املاضيـة، معـارك كر وفـر بـن التنظيم 
وقوات النظـام، إذ سـيطر التنظيم عليها 
2015، بعـد معـارك ُوصفـت  يف أيـار 
بالعنيفـة، لتكـون بوابـة لسـيطرته عى 

مدينـة تدمر عقـب ذلك.
وألغـى التنظيم اسـم املدينة )السـخنة(، 
وأطلـق عليهـا اسـم “أم القـرى”، ونر 
حينهـا صـوًرا تظهـر وفوًدا من عشـائر 
املدينـة يف خيمـة كبـرة )بيـت شـعر( 
قدمـت البيعـة للبغـدادي، واعتـر إعالم 
التنظيـم ذلـك “بيعـة عشـائر مدينـة أم 

املؤمنن”. القـرى ألمـر 
قرابـة  التنظيـم  سـيطرة  واسـتمرت 
يبـدأ  أن  قبـل  املدينـة،  عـى  العامـن 
النظـام السـوري، بدعـم رويس، حملـة 
عسـكرية، واسـتعاد السـيطرة عليها يف 
آب 2017، لينتهـي آخر حصن عسـكري 

لتنظيـم “الدولـة” يف ريـف حمـص.
وخـالل األشـهر املاضية، تحصـن تنظيم 
“الدولـة” يف جيب ميتد بـن محافظتي 
حمص وديـر الزور، من أطـراف منطقة 
السـخنة حتى حـدود مدينتـي البوكال 

الزور. وامليادين يف ديـر 
يتخـذ من تلـك املناطـق جيوبًـا صغرة 
ومتفرقـة، وترتكـز عملياتـه عى شـكل 

هجـات رسيعـة وخاطفـة ضـد قـوات 
األسـد عى امتـداد البادية السـورية، يف 
خطـوة للسـيطرة عى السـالح والذخائر 

أسـايس. كهدف 
وكانـت أبـرز عمليـات التنظيـم، يف 22 
مقتـل  أعلـن  عندمـا   ،2019 آذار  مـن 
يف  كمينـن  إثـر  روس،  عنـارص  سـتة 
باديـة السـخنة بريـف حمـص الرقي، 
وتبـع ذلـك يف 8 من نيسـان مـن العام 
نفسـه، مقتل ضابطن روسـين عرضت 

جثتيهـا وكالـة “أعـاق.

ويـأيت ذلـك يف ظل تحذيـرات من عودة 
نشـاط تنظيم “الدولة”، وسـط انشـغال 
“كورونـا  فـروس  بجائحـة  العـامل 

.)19 املسـتجد” )كوفيـد- 
الدوليـة”  األزمـات  وذكـرت “مجموعـة 
يف تقريرهـا “التناقـض مـع داعش يف 
زمـن كورونا“، املنشـور الثالثاء املايض، 
وجوب اسـتعداد العامل لهجـات جديدة 
يسـتغل  أن  ميكـن  الـذي  للتنظيـم، 
الفـروس،  يسـببها  التـي  الفـوىض 

منتهـزًا الفرصـة ال متأثـرًا بهـا.

السخنة.. 
“أم القرى” التي يحاول تنظيم “الدولة” توسيع نفوذه منها

المبعوث الدولي إلى سوريا غير بيدرسون والرئيسان المشتركان من جانب النظام احمد الكزبري والمعارضة هادي البحرة )رويترز(

كمين لمقاتلي تنظيم "الدولة اإلسالمية" يستهدف رتل لقوات النظام السوري 
في منطقة السخنة بريف حمص الشرقي 17 تشرين الثاني 2019 )وكالة أعماق(
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غابـت الخدمـات الطبيـة الحكوميـة عن 
محافظـة حمـص بشـكل جـزيئ، بعـد 
األحداث العسـكرية التي شـهدتها املدينة 
واألريـاف منـذ عام 2011 حتى سـيطرة 
بتسـوية  كامـل،  بشـكل  عليهـا  النظـام 

الريـف الشـايل عـام 2018.
وعـى  الطبيـة،  املرافـق  تـررت  إذ 
ومـع  بالقصـف،  املشـايف،  رأسـها 
املدينـة  الوطنـي" يف  "املشـفى  تدمـر 
بشـكل كامـل، مل تسـتطع وزارة الصحة 
تعويـض الخدمـات الصحية عـن طريق 
بقية املشـايف الحكوميـة، التي انحرصت 
بثالثـة مشـاٍف ومركـز عيـادات شـاملة 

13 مشـفى  ومشـفى عسـكري، مقابـل 
خاًصـا.

املـرض يف حمـص  بـات  ذلـك،  وسـط 
عـن  البحـث  مـن  شـاقة  رحلـة  يعنـي 
اسـتطباب جيد ورعاية مناسـبة، وأصبح 
املشـايف  لجشـع  عرضـة  املواطنـون 
صحـة  مديريـة  وتغـايض  الخاصـة، 
حمـص عن األجـور املرتفعة يف املشـايف 
تقديـم  عـى  قدرتهـا  لعـدم  الخاصـة 

البديـل.

نقص في األدوية وغياب لألطباء 
المختصين 

افتتحـت مديريـة صحة حمص "مشـفى 
الوليـد" بحي الوعـر، يف 15 من ترين 

بــ150  وجهزتـه   ،2018 عـام  الثـاين 
العنايـة  لغـرف  منهـا  عـرة  رسيـرًا، 
املركـزة، لكـن حتـى اآلن يفتقـد املشـفى 
اختصاصيـن  وأطبـاء  طبيـة  لكـوادر 
للمـرىض ويتابعون  الخدمـات  يقدمـون 

حاالتهـم.
عبـد الـرزاق كسـاح مريـض مـن مدينة 
تلبيسـة اضطـر لدخول "مشـفى الوليد" 
بعـد إصابته مبـرض "ذات الرئـة"، لكنه 
مل يلـَق الرعايـة التـي كان مـن املفرتض 

لحالته. تُقـدم  أن 
تحـدث عبد الـرزاق لعنب بلـدي عن فرتة 
تداويـه يف املشـفى التـي بلغـت ثالثـة 
أيـام، مل يعايـن خاللها حالتـه أي طبيب 
مختـص، يف أثنـاء إقامتـه باملشـفى، ما 
اضطـره للخـروج والذهـاب إىل مشـفى 

خـاص للحصـول عـى العالج.
الطبيـب املـرف عـى حالتـه كتـب لـه 
خطـة العـالج التـي سـيطبقها األطبـاء 
واملمرضـون، وطلـب منه بعـض األدوية 
والحقـن، وفق عبـد الرزاق، الـذي أكد أن 
بعـض املمرضـن بـدؤوا برقـة الـدواء 
الـذي اشـرتاه مـن الصيدليـة الخارجية، 
لعـدم وجـود دواء يف املشـفى، مشـرًا 
لحقـن  حتـى  يفتقـد  املشـفى  أن  إىل 
"الديكلـون" )نوع من الحقن املسـكنة(.

املشـايف  يف  الطبـي  الـكادر  ويقتـرص 
األطبـاء  عـى  بحمـص  الحكوميـة 
مـن  التخـرج  حديثـي  أي  املقيمـن، 
الجامعـات الحكوميـة، الذين يفرزون إىل 

للتخصـص. الحكوميـة  املشـايف 
نـور طبيبـة حديثـة التخرج، فُـرزت إىل 

"مشـفى الوليـد" لالختصـاص، وصفت 
الوضـع هناك لعنـب بلـدي بـ"املر".

وأكـدت نـور )تحفظت عى نر اسـمها 
اسـتمراريتها  عـى  حفاظًـا  الكامـل 
املهنيـة(، أن أغلـب األطبـاء يف املشـايف 
أمـا  التخـرج،  حديثـي  مـن  الحكوميـة 
غـادروا  فقـد  منهـم  الخـرة  أصحـاب 
البـالد أو تعاقـدوا مع املشـايف الخاصة، 
إذ إن راتب الطبيب يف املشـفى الحكومي 
ال يتجـاوز أجـرة إجراء عمليـة واحدة يف 

أي مشـفى خـاص.

أجور باهظة في المشافي الخاصة
أفسـح انعـدام الخدمـات الصحيـة التي 
تقدمهـا املشـايف الحكومية املجـال أمام 
املشـايف الخاصـة لتحتـل الصـدارة يف 
املحافظـة،  يف  الطبيـة  املنشـآت  قامئـة 
وعـى الرغم مـن األجـور املرتفعـة التي 
تتقاضاهـا تلـك املشـايف لقـاء خدماتها، 
تفتقـر أيًضـا للكـوادر الطبيـة املحرتفـة 
التـي غـادرت البـالد للبحـث عـن فرص 

 . فضل أ
املشـفى  يف  الريـر  أجـرة  وتصـل 
الخـاص مـن مثانيـة إىل 15 ألـف لـرة 
سـورية عـن كل يـوم، وأجـرة الريـر 
يف غرفـة العنايـة املركـزة تـرتاوح بـن 
35 و60 ألـف لـرة، دون حسـاب مثـن 
الـدواء وأكيـاس الدم التـي تُطلب ويكلف 
مرافـق املريـض بإحضارهـا مـن خـارج 
الـرزاق،  عبـد  املريـض  وفـق  املشـفى، 
الـذي أمـى فـرتة عالجـه يف مشـفى 
"الرعايـة الطبيـة" الخاص بعـد مغادرة 

املشـفى الحكومـي، لكنـه دفـع 80 ألف 
لرة سـورية لقـاء يومن أمضاهـا فيه. 
وتعد التكلفـة مرتفعة مقارنـة مبا يدفعه 
أغلـب املـرىض يف املشـفى الـذي قيّمـه 
عـى أنـه "متوسـط الخدمـة"، إذ دفـع 
املبلـغ مقابـل بعـض التحاليـل والصور، 
إىل جانـب أجـرة اإلقامة، مشـرًا إىل أنه 

اشـرتى الـدواء مـن صيدليـة خارجية.

مشافي "الطبقة المخملية"
يف  األحمـر"  "الهـالل  مشـفى  يعـد 
حمـص مـن أكـر املشـايف ذات األجـور 
يف  املشـايف  ببقيـة  مقارنـة  املرتفعـة 
أن األربـاح  املحافظـة، ويّدعـي املشـفى 

األحمـر. الهـالل  لصنـدوق  تعـود 
تصـل األجـرة اليوميـة للريـر إىل 25 
ألـف لـرة سـورية، وأمـا أجـرة رسيـر 
ألًفـا   75 إىل  فتصـل  املركـزة  العنايـة 
لليـوم الواحـد، ويعتذر املشـفى عن عدم 
اسـتقبال أي حالـة قبـل دفـع مبلغ 100 
لدخـول  كـ"فتـح حسـاب"  لـرة  ألـف 
املشـفى، وفق ممـرض يعمـل يف املدينة 
التقتـه عنـب بلـدي )تحفـظ عـى نـر 

اسـمه الكامـل ألسـباب مهنيـة(.
"الهـالل  مشـفى  أن  املمـرض  وأكـد 
األحمـر" يُعتـر مـن مشـايف "الطبقات 
والطبابـة  واملسـؤولن،  املخمليـة" 
الواسـطات  أصحـاب  عـى  حكـر  فيـه 
والعائـالت املعروفـة، بينـا تُـرتك بقيـة 
املواطنـن ليخوضـوا جـوالت البحث عن 
املحافظـة،  خدمـات طبيـة حقيقيـة يف 
بأمثـان تتناسـب مـع أوضاعهـم املادية.

مشاٍف للعامة وأخرى لـ"الطبقة المخملية"..

االستطباب في حمص.. رحلة مكلفة غير مضمونة النتائج
)souriana( 2018 - مشفى الباسل في مدينة حمص

موسم زراعة البذور في سهل الغاب بريف حماة - 26 تشرين الثاني 2018 )عنب بلدي(

ريف إدلب - إياد أبو الجود 

يتشـبث مزارعو سـهل الغـاب يف ريف 
متحديـن  بأراضيهـم،  الغـريب  حـاة 
التـي  والصعوبـات  الظـروف  كل 
يواجهونهـا، خاصـة بعـد زيـادة أعداد 
وانخفـاض  املنطقـة،  عـن  النازحـن 

الشـتاء. هـذا  الحـرارة  درجـات 
شـهدت قـرى وبلـدات السـهل نزوًحـا 
متكـرًرا للسـكان العـام املـايض، مـع 
تقـدم النظـام إىل بلـدة قلعـة املضيـق 
والسـيطرة عليهـا، يف 9 مـن أيـار عام 
قـرى  إىل  التقـدم  ومحاوالتـه   ،2019

الشـالية. السـهل 
وأدى ذلـك إىل تراجـع املهنتـن األكر 
اعتـاًدا مـن السـكان، وهـا الزراعـة 
ورعـي املوايش، كـون املنطقة سـهلية، 
زالـوا  مـا  املزارعـن  بعـض  لكـن 

يقاومـون.

"األرض مصدر الكرامة.. والرزق"
أحمـد التايـه، مـزارع مـن أبناء سـهل 
عـن  بلـدي،  لعنـب  تحـدث  الغـاب، 
أسـباب تشـبثه بأرضـه وعـدم مفارقته 
املعنويـة واملادية. الناحيتـن  لهـا مـن 

للكرامـة،  مصـدر  هـي  "األرض 
ورثوهـا  وهـم  آبائنـا  عـن  وورثناهـا 
عـن أجدادنا"، بهـذه العبـارات وصف 
التـي تربطـه بأرضـه،  العالقـة  أحمـد 
النفـس  يف  بضيـق  يشـعر  "فعندمـا 
يذهـب إىل أرضه يك يرتـاح، وهو عى 

اسـتعداد للتفريـط بـكل يشء دونها". 
وبعيـًدا عـن العاطفة، فـإن انعدام فرص 
العمـل، واألرايض التي ميكـن أن يزرعها 
يف أماكـن النـزوح، يجعـل قـرار تـرك 

باملستحيل.  أشـبه  األرض 

ما الذي جعل الزراعة أصعب في 
السهل؟

يف  إعالمـي  ناشـط  األشـقر،  مصعـب 
سـهل الغـاب، تحـدث لعنـب بلـدي عن 
حـال الزراعـة واملزارعـن يف املنطقـة، 
وربـط بينهـا وبـن تراجع مهنـة تربية 

. يش ملوا ا
سـهل  يف  الزراعـة  أصبحـت  كـا 
لتوقـف  نظـرًا  جـًدا  مكلفـة  الغـاب 
عمـل السـدود ومحطـات ضـخ امليـاه، 
األمـر الـذي دفـع باملزارعـن لالعتـاد 
التكلفـة  ذات  االرتوازيـة  اآلبـار  عـى 
أسـعار  الرتفـاع  إضافـة  املرتفعـة، 
البـذور واألسـمدة واملبيـدات الحريـة 

مصعـب. بحسـب  والحراثـة، 
سـهل  يف  مزارعـن  مـن  تبقـى  ومـا 
الغـاب موجودون يف القسـم الشـايل 
منه، وفـق مصعب، وزراعتهـم مصرها 
نظـرًا  الحصـاد،  موسـم  يف  مجهـول 
النظـام،  قـوات  مـع  املسـافات  لقـرب 
األمـر الذي يُسـهل اسـتهداف املزارعن. 
املحاصيـل،  جنـي  عـدم  حـال  ويف 
سـيؤدي ذلـك الرتفـاع نسـب الفقر يف 
املحاصيـل،  أسـعار  وارتفـاع  املنطقـة، 
والخـراوات  والشـعر  كالقمـح 

حليـب  أسـعار  إىل  إضافـة  وغرهـا، 
ومشـتقاتها. واألغنـام  األبقـار 

تحـدث املزارع أحمـد التايـه لعنب بلدي 
عـن الصعوبـات التـي تعـرتض طريقه 
يف أرضـه، وعـى رأسـها عـدم توفـر 
يسـتطيع  ال  إذ  للزراعـة،  اآلمنـة  البيئـة 
الحصـادة  أو  الجـرارات  اسـتخدام 
مـن  رصدهـا  بسـبب  وذلـك  بسـهولة، 
يف  واسـتهدافها  النظـام،  قـوات  قبـل 

األحيـان.  بعـض 

مقارنات
سـابًقا كانـت البيئـة املحيطـة بالسـهل 
أكـر أمانًـا، مـع توفـر املـواد الزراعية 
واملحروقـات وانخفـاض تكلفتها، فوفق 
املـزارع أحمـد، كان سـعر ليـرت املازوت 
300 لـرة سـورية، أمـا اليـوم فيكلـف 
رصف  سـعر  كان  وكذلـك  لـرة،   800
الـدوالر األمريـي 500 لـرة، وأصبـح 
سـعره اآلن ألًفـا و250 لـرة، مـا ترتب 

األسـواق. عليه غـالء يف 
للنصـف  أحمـد  أربـاح  وانخفضـت 
الواحـد  القمـح  دونـم  كان  إذ  تقريبًـا، 
لـرة  ألـف   75 بنحـو  عليـه  يعـود 
سـورية، أما اليـوم "فال يسـد تكلفته". 
الخيـار كان يعـود عليـه  أيًضـا دونـم 
أمـا يف هـذه  ألـف لـرة،   450 بنحـو 
لـرة  ألـف   200 بنحـو  فيعـود  األيـام 

فقـط. 
دعم معدوم وإنتاج ال يكفي 

المستهلك.. أين المجلس المحلي؟ 

عبـد  املحـي  زيـزون  مجلـس  عضـو 
الحسـيب التايه، أكد لعنـب بلدي رضورة 
إصالح الطرقات والقنـوات املائية، وتأمن 
دعـم زراعي )أسـمدة، بـذور، محروقات، 
مبيـدات حريـة، أنابيـب بالسـتيكية(، 
املنتجـات،  لترصيـف  أسـواق  وتأمـن 

كسـبل لحـل أزمـات الفالحـن.
مـن  املزروعـة  املسـاحة  تتجـاوز  ال  إذ 
األرايض نصـف ما كان يـزرع يف األعوام 
السـابقة، بحسـب املـزارع أحمـد التايـه، 
لذا لـن يكون إنتـاج األرايض هذه السـنة 

كافيًـا للمسـتهلكن يف املنطقـة. 
كـا تأخـر املزارعون بوضـع بذارهم يف 
األرض نتيجـة للعوامـل الجوية السـيئة، 
املنطقـة  يف  كانـت  التـي  والرصاعـات 
مؤخـرًا، مـا يعنـي عـدم التعويـل عـى 

. ملوسم ا
ورغـم قلة إمكانياتـه، مّد ميـاه الري من 
سـد قسـطون لضخها يف األنابيب، وفق 
أحمـد، إذ "ال يوجـد أي دعـم ملجلسـهم 
من قبـل املنظات العامليـة أو املحلية يف 

الزراعة".  مجـال 

إمكانيات معدومة وبيئة خطرة..

مزارعو الغاب يتشبثون بأرضهم رغم العوائق
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دير الزور- خالد العبدالله

بقيـادة  الـدويل  التحالـف  قـوات  تركـز 
واشـنطن عـى اسـتهداف املعابـر املائيـة 
املنتـرة عـى طـريف نهـر الفـرات يف 
محافظة ديـر الزور، إذ تسـعى مع "قوات 
سوريا الدميقراطية" )قسـد( إليقاف عمل 
املهربـن عليها، خوفًا مـن ترب مصابن 
بفروس "كورونا املسـتجد" )كوفيد19-( 
مـن مناطـق النظـام السـوري، املكتظـة 

اإليرانية. بامليليشـيات 
ترتبـط مناطـق سـيطرة "اإلدارة الذاتيـة" 
)الكرديـة( يف ديـر الـزور بنحـو عـرة 
معابـر نهريـة مـع مناطـق قـوات النظام 
السـوري، وتعتـر هـذه املعابـر مبثابـة 
األوردة التـي ينعـش منها النظام أسـواقه 
املتعلقـة  تلـك  وخاصـة  املحافظـة،  يف 
باملحروقـات، وجميـع هـذه املعابـر بـدأ 
العمـل بهـا منـذ سـيطرة "قسـد" والنظام 
عى محافظـة دير الـزور، بعد معـارك ضد 
تنظيم "الدولة اإلسـالمية" نهاية عام 2017.

ما هذه المعابر؟
املعابـر،  هـذه  ونوعيـة  أهميـة  تختلـف 
فبعضهـا متخصـص بنقـل املدنيـن بن 

ضفتي النهـر، بزوارق صغـرة، يحمل كل 
واحـد منهـا بضعـة أشـخاص، وبعضهـا 
يضم عبّـارات كبـرة تحمل سـيارات عى 
ظهرها، وهذه تسـتخدم يف نقـل البضائع 

الضفتن. بـن  واملحروقـات 
وميكن حـرص أهـم املعابر يف ديـر الزور 
بالتـايل: معـر محيميـدة- عيـاش، وهذا 
يـكاد يكـون املعـر الوحيـد بـن مناطق 
"قسـد" والنظـام يف ريـف ديـر الـزور 

لغريب. ا
يف حـن يحتـوي الريـف الرقـي عـى 
عـرة معابـر، هـي: جديـد عكيـدات من 
جهـة "قسـد" يقابله موحسـن مـن جهة 
طـوب،  يقابلـه  بـكارة  جديـد  النظـام، 
صبحـة يقابلـه بوليـل، بصـرة يقابلـه 
سـعلو، شـحيل يقابلـه بقـرص، حوايـج 
يقابلـه املياديـن، ذيبـان يقابلـه محكان، 
يقابلـه  درنـج  القوريـة،  يقابلـه  طيانـة 

العشـارة، الجـرذي يقابلـه صبيخـان.
الشـحيل  معـرا  املعابـر  أهـم  ومـن 
والحوايـج، اللـذان شـهدا حمـالت أمنيـة 
والتحالـف،  "قسـد"  قبـل  مـن  مركـزة 
وتنشـط عى هذيـن املعريـن حركة نقل 
البضائـع وتهريب املحروقـات من مناطق 
إضافـة  النظـام،  مناطـق  إىل  "قسـد" 

إىل إدخـال مـواد البنـاء والغذائيـات مـن 
األخـرة.

آلية العمل
أبـو ذيـاب، أحد الذين يعملـون بن ضفتي 
معر حوايـج- امليادين، أطلـع عنب بلدي، 
يف اتصـال هاتفي، عـى آلية العمـل التي 
يقـوم بهـا عى املعـر، موضًحا أنـه يقوم 
بنقـل املـواد الغذائية مـن مناطـق النظام 
عنـد منطقـة امليادين عـر شـاحنته التي 
تحّمـل باملـواد، ثم يتم تحميلهـا عى ظهر 
عبّـارة مائية ويتجه بها إىل أسـواق مناطق 

"قسـد" يف ريـف دير الـزور الرقي.
وأشـار إىل أن املعر كان يشـهد نشاطًا يف 
حركة نقل مواد الحديـد والبناء إىل مناطق 
"قسـد"، مشـرًا إىل أن هذا النشاط تراجع 
نتيجـة فـرض "قسـد" حظـر التجول يف 
االحرتازيـة  الخطـوات  بسـبب  املنطقـة 

ملواجهـة فـروس "كورونا".
ولفـت إىل أنـه عـى الرغـم مـن الحظر 
مـا زال هنـاك بعـض املهربـن يقومون 
بعمليـات نقـل بن ضفتـي النهـر، وأكد 
أن ال فحوصـات طبية تجـري عند املعابر 

والخارجن. للداخلـن 
يشـهده  الـذي  الواسـع  االنتشـار  ومـع 

العـامل لفـروس "كورونـا"، وخوفًا من 
سـيطرة  مناطـق  مـن  العـدوى  دخـول 
الذاتيـة"،  "اإلدارة  مناطـق  إىل  النظـام 
فرضـت األخـرة قيـوًدا عـى الحركة يف 
مناطقهـا، وأغلقـت جميـع معابرهـا مع 

النظـام ومـع إقليـم شـال العـراق.
فـإن  بلـدي،  عنـب  مصـادر  وبحسـب 
املعـر األكـر نشـاطًا يف املنطقـة هـو 
عمليـات  يشـهد  الـذي  الشـحيل  معـر 
تهريـب للمحروقات إىل مناطـق النظام.

حصلـت عنـب بلدي عـى أرقـام هواتف 
بنقـل  يقومـون  الذيـن  مـن  شـخصن 
مـواد البنـاء )األسـمنت والحديـد واملواد 
الصناعيـة( مـن مناطـق النظـام مقابـل 
نقـل املحروقـات من مناطق "قسـد" من 

الشـحيل. معر 
وطرحـت عليهم أسـئلة حول آليـة عملهم 
والجهـات التـي تقـف وراءهـم إال أنها 
املالحقـة  مـن  خوفًـا  اإلجابـة،  رفضـا 
األمنيـة، واكتفيـا بالتأكيـد أنهـم مجـرد 
"قسـد"  مـن  أشـخاص  بـن  وسـطاء 
تـزود  )التـي  "القاطرجـي"  ورشكـة 

الخـام(. بالنفـط  النظـام 
خـالل  القاطرجـي  عائلـة  اسـم  وبـرز 
السـنوات املاضيـة كوسـيط بـن تنظيم 
"الدولـة" )يف أثناء سـيطرته عى اآلبار( 
و"قسـد" مـن جهـة، والنظام السـوري 
مـن جهـة أخـرى لنقـل املحروقـات من 

املنطقـة الرقيـة.
األمريكيـة  الخزانـة  وزارة  وفرضـت 
"القاطرجـي"  رشكـة  عـى  عقوبـات 
عـام  أيلـول  يف  سـوريا،  يف  النفطيـة 
2018، كونهـا لعبـت دور الوسـيط بن 

"الدولـة"،  وتنظيـم  السـوري  النظـام 
عـر تسـهيلها نقـل شـحنات نفطية بن 
الطرفـن، باإلضافـة إىل تزويـد النظـام 
بالفيول وشـحنات أسـلحة وتقديم الدعم 

املـايل.
أمـا مـن جهـة "قسـد"، فيُتهـم القيادي 
العسـكري"،  الـزور  ديـر  "مجلـس  يف 
خليـل الوحـش، بالتنسـيق مـع شـخص 
ملصلحـة  يعمـل  بقـرص  بلـدة  مـن 

الشـحيل. معـر  عنـد  "القاطرجـي"، 

حمالت أمنية
معـر  "قسـد"  مـن  دوريـة  حـارصت 
الشـحيل، يف 24 من آذار املـايض، بدعم 
التـي  الـدويل"،  مـن قـوات "التحالـف 
ملراقبـة  جويـة  دوريـات  تسـّر  كانـت 
الحركـة بـن ضفتـي النهـر، إال أن عدًدا 
بإجـراءات  يلتزمـوا  مل  املهربـن  مـن 

املعـر. لتفعيـل  "قسـد" وعـادوا 
لوضـع  األمريكيـة  القـوات  ذلـك  دفـع 
حاجـز مؤلف مـن عربات عسـكرية عند 
املعر للمـرة األوىل، معلنة إغالقه بشـكل 
كامـل، وبذلـك تكـون حرمـت النظام من 
وصـول النفط الخـام إىل مناطقـه، التي 
تعاين يف األسـاس شـًحا يف املحروقات.

وتأكيـًدا عـى الخطـوة األمريكيـة، هدد 
قائـد "مجلـس دير الـزور العسـكري" 
التابـع لـ"قسـد"، أحمـد الخبيـل )أبـو 
الذيـن  املهربـن  مبعاقبـة  خولـة(، 
يف  التجـول  حظـر  قـرار  يخرقـون 
مشـدًدا  الرقـي،  الـزور  ديـر  ريـف 
عـى مراقبـة املعابـر ونقـاط التفتيـش 

املنطقـة. يف  املنتـرة 

بماذا تنشط أهم المعابر المائية 
بين النظام و"قسد" في دير الزور

عنب بلدي - خاص 

فـروس  جائحـة  انتشـار  فـرض 
 )19 )كوفيـد-  املسـتجد"  "كورونـا 
خضـوع آالف األرس حـول العـامل للعزل 
املنـزيل الطوعـي أو اإلجبـاري، وهو ما 
ولـد معاناة جديـدة لألهـايل يف كيفية 

مـلء فـراغ أوالدهـم.
الطفولـة"  "حـراس  منظمـة  وأطلقـت 
املـايض،  آذار  مـن   26 يف  السـورية، 
حملـة إلكرتونيـة تحـت عنـوان "أنـت 
تشـجيع  إىل  تهـدف  وحـدك"،  لسـت 
قصـص  تسـجيل  عـى  السـورين 
مصورة أو مسـموعة لألطفـال، ونرها 
عر وسـائل التواصـل االجتاعي لكر 

األطفـال. عزلـة 

يف  التواصـل  قسـم  مديـرة  وقالـت 
بلـدي،  لعنـب  حسـو،  ليـى  املنظمـة، 
إن الهـدف مـن الفكـرة هـي مسـاعدة 
الصحـي  للعـزل  الخاضعـة  العائـالت 
االختيـاري أو اإلجبـاري، ودعم األطفال 

املجتمعيـة. املبـادرة  وتشـجيع 
بـدأت  الفكـرة  أن  إىل  حسـو  وأشـارت 
يف أثنـاء حصـار "الغوطـة الرقيـة"، 
وكانـت هـذه الطريقـة الوحيـدة التـي 
اسـتطاعت املنظمة من خاللها مسـاعدة 
أثنـاء جلوسـهم يف  الفريـق يف  أفـراد 

األقبيـة مـع األطفـال.
أنفسـهم  الفريـق  أفـراد  وزع  حينهـا، 
الوصـول  ليسـتطيعوا  األقبيـة  عـى 
األطفـال،  مـن  ممكـن  عـدد  أكـر  إىل 
برسـائل  واألغـاين  القصـص  وُسـجلت 

ليسـمعوها.  صوتيـة 
وبـدأ حصـار قـوات النظـام السـوري 
عـى مـدن وبلـدات الغوطـة الرقيـة 
يف عـام 2013، واسـتمر حتـى اتفـاق 
اإلسـالم  )جيـش  املقاتلـة  الفصائـل 
وفيلـق الرحمـن( مع قـوات النظام عى 
الخـروج إىل الشـال السـوري يف أيار 

.2018
وتنوعـت املشـاركات يف الحملـة اليـوم 
االجتاعـي  التواصـل  وسـائل  عـر 
وتصـل  العـامل،  حـول  سـورين  مـن 
يوميًـا  قصـص  خمـس  إىل  وسـطيًا 
وأغـاٍن سـتنر قريبًـا، منها مـن كتّاب 

الطفـل. أدب  يف  متخصصـن 
حملـة  إلطـالق  البـاب  فتـح  مـا  وهـو 
اإلنجليزيـة،  باللغـة  الحًقـا  أخـرى 

األطفـال  بـن  بالتواصـل  متخصصـة 
حـرًصا عـر ترجمـة القصـص العربية 
مـا  وهـو  وبالعكـس،  اإلنجليزيـة  إىل 
يزيـد التواصل بـن األطفال السـورين 

العـامل. حـول  ونظرائهـم 
يف  بالنـر  املختـص  الفريـق  ويتابـع 
املنظمـة جميـع القصـص قبـل نرها، 
لتفـادي وجود أي تفصيـل ميسء، ويف 
حـال وجـود أي مالحظـات ترفـع إىل 

مبـارشة. اإلدارة 
القصـص  بعـض  املنظمـة  وحّولـت 
أيًضـا  صوتيـة  مقاطـع  إىل  املصـورة 
األطفـال،  إىل  إيصالهـا  لسـهولة 
التـي أرسـلها  القصـص  باإلضافـة إىل 
ورق"  "طيـارة  مجلـة  متطوعـو 

. ل لألطفـا

منظمة حراس الطفولة 
متخصصـة  منظمـة  هـي  "حـراس" 
بحايـة الطفل، أُسسـت يف عـام 2012 
مبنطقة دومـا، ثم فتحت مكاتـب لها يف 
إدلـب ويف درعا والغوطـة الرقية، ومع 
سـيطرة قـوات النظام السـوري عى تلك 

املناطـق أغلقت املنظمـة مكاتبها.
وتوجـد املنظمـة حاليًا يف مناطـق اعزاز 
بريـف حلـب ومعـرة مرصيـن واألتارب 

يف إدلـب.
يتمحـور نشـاطها يف تخصـص واحـد 
هـو حايـة الطفـل ضمـن مجموعة من 
األنشـطة، بينها إدارة الحالـة، وهي تعنى 
بإدارة حاالت الضعف بشـكل مبارش بعد 

دراسـة أوضاع األطفال ملسـاعدتهم.

قصص إلكترونية 
لكسر عزلة األطفال في أثناء العزل المنزلي

الفتات رفعها متظاهرون ضد قسد في منطقة الشحيل بريف دير الزور - 2 أيار 2019 )الشرقية 24(

معابر التهريب بين مناطق قسد ومناطق النظام السوري
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إىل  الفـروس  وصـول  عـدم  رغـم 
الشـال السـوري، وفـق الترصيحـات 
املحليـة  السـلطات  تسـعى  الرسـمية، 
إجـراءات  اتخـاذ  إىل  واملنظـات، 
اكتشـاف  للوقايـة يف حـال  اسـتباقية 
تبـدو  ال  بينـا  إصابـة،  حـاالت 
نظـر  وجهـة  مـن  كافيـة  تحركاتهـا 

. ن لسـكا ا
مـن  عـدد  مـع  بلـدي  عنـب  تواصلـت 
عـى  للوقـوف  اإلغاثيـة  املنظـات 
عملهـا،  يف  الفـروس  تأثـر  حجـم 
وملعرفـة مـا إذا كان قـد أحـدث تغيرًا 
اضطراريًـا عـى عمـل برامجهـا، ومـا 
الجهـود املبذولـة مـن قبلهـا يف إطـار 

للفـروس.   والجهوزيـة  التصـدي 

ال تأثير على البرامج
"بنفسـج"  منظمـة  إدارة  عضـو  أكـد 
فـؤاد السـيد عيـى، يف حديثـه لعنب 
املنظمـة  مشـاريع  تأثـر  عـدم  بلـدي، 
املشـاريع  كـون  "كورونـا"،  بجائحـة 
الحاليـة مخططًـا لها منذ فـرتة طويلة.

العمـل  فـإن  لـ"بنفسـج"  وبالنسـبة 
مشـاريعها،  جميـع  يف  مسـتمر 
املنـح  وتوزيـع  اإلغاثـة  كمشـاريع 
وتخديـم  النازحـة،  للعوائـل  املاليـة 
ومشـاريع  الجاعيـة،  اإليـواء  مراكـز 
وسـبل  التشـغيل  ومشـاريع  التعليـم، 

العاملـة(.  اليـد  )تدريـب  املعيشـة 
مـن  األنشـطة  بعـض  تأثـرت  لكـن 
ناحيـة إجـراء تدريبـات مهنيـة داخـل 
قاعـة واحـدة ألعـداد كبـرة، وتغـرت 
عـر  التوزيـع،  مشـاريع  اسـرتاتيجية 
متفرقـة  مجموعـات  عـى  االعتـاد 

فـردي.  وبشـكل 
ومـع زيـادة الحاجـة إىل عمـل املنظات 
الصحـي،  القطـاع  يف  املتخصصـة 
تعـززت األنشـطة الطبيـة للمنظات يف 
الشـال، لتغطيـة االحتياجـات، بحسـب 
الطبيب عقبـة الدغيم العضـو يف منظمة 

.)SRD( "إحسـان" 

تقسيم في األعمال اإلدارية وتوزيعها 
عملـت املنظات عـى اتباع اسـرتاتيجية 
خدماتهـا  اسـتمرار  سـبيل  يف  جديـدة 
وعـدم تأثرهـا بالفـروس، حفاظًـا عى 
للحاجات  املوظفـن، واسـتجابة  سـالمة 

لجديدة. ا
مديـر إدارة اإلعالم واملنـارصة يف منظمة 
"وطـن"، زيـاد حاتـم، أكد لعنـب بلدي، 
املكتبـي إىل  العمـل  املنظمـة حولـت  أن 
اإلغاثـة،  لعـال  املنـازل  مـن  العمـل 
عـر  بينهـم  فيـا  األفـراد  ويتواصـل 
تطبيقـات إلكرتونيـة لعقـد االجتاعـات 
ومشـاركة  وتحديثهـا  املهـام  وتوزيـع 

واإلدارة. املوظفـن  بـن  امللفـات 
واقتـرص الـدوام يف مقـرات املنظمة عى 
الوجـود  تحتـاج  التـي  األقسـام  بعـض 
املبـارش يف املكاتـب ملـدة أربـع سـاعات 
فقـط إلنجـاز املعامـالت الورقيـة، مثـل 

اللوجسـتية.  واإلدارة  املاليـة  اإلدارة 
وأُخذت احتياطات السـالمة قـدر اإلمكان 
بالنسـبة للموظفن امليدانيـن، من خالل 
تزويدهـم باملطهـرات الكحوليـة واألقنعة 
الواقيـة والقفـازات الطبيـة، إذ ال ميكـن 
إيقـاف أعالهـم، بـل قـد تزيـد، لدعـم 

والنازحن. املترريـن 
وأضـاف حاتـم أن فريـق عمـل املنظمـة 
كـّون فرقًـا خاصـة إلدارة األزمـة، مؤلفة 
مـن كل الرامـج واألقسـام يف املنظمـة، 
وتعمـل عى أربـع نقاط أساسـية، أوالها 
الجهـات  مـع  املنـارصة  حمـالت  دعـم 
املانحـة ومنظـات األمم املتحـدة، لزيادة 
وتزويـد  الطبـي  للقطـاع  الدعـم  حجـم 
املسـتفيدين باملـواد الوقائيـة األساسـية، 
باملعـدات  الطبيـة  واملراكـز  واملشـايف 

الالزمـة ملعالجـة واحتـواء املصابـن.
كـا تركـز الفـرق عـى حمـالت التوعية 
امليدانيـة داخل املخيات يف سـوريا ويف 
بلـدان اللجـوء، وتقدم مقرتحـات لتفعيل 
التعليـم عـن بعـد لألطفـال املنقطعـن 
عـن الدراسـة، بسـبب أزمـة "كورونـا"، 
املنشـآت  تطهـر  عمليـات  يف  وتسـهم 
واملرافـق الصحيـة يف املخيـات ومراكز 

االسـتقبال بشـكل دائـم، وفـق حاتم.

تجهيزات طبية ميدانية 
جهزت "بنفسـج" بحسـب عضـو إدارتها 
مسـعفن   110 عيـى،  السـيد  فـؤاد 
جائحـة  مـع  للتعامـل  كامـل  بشـكل 
معـدات  بجميـع  وزودتهـم  "كورونـا"، 
السـالمة ليكونوا جاهزين لالسـتجابة يف 

حـال الكشـف عـن حـاالت.
وجهـزت 150 خيمة فرز وعـزل، مهمتها 
للمشـايف  املراجعـن  املـرىض  فحـص 
قبـل الدخـول إىل املشـفى، للتأكـد مـن 
سـالمتهم مـن أعـراض الفـروس، ويف 
حـال ظهـور أي أعـراض يحـوَّل املريض 
إىل خيمـة أخـرى، بهـدف التعـاون مـع 
مديريات الصحـة لتخفيف نقـل العدوى 
عـر املشـايف ونقـل العـدوى للكـوادر 

 . لطبية ا
وقـال السـيد عيـى إن املنظمـة قدمـت 
"سالل حاية شـخصية" لجميع املشايف 
واملراكـز الطبيـة يف محافظـة إدلـب وما 
حولهـا، ووزعت كمية من ألبسـة الحاية 
واملشـايف،  الكـوادر  لبعـض  الطبيـة 
إضافـة لعمليـات تعقيم للمنشـآت الطبية 

يومي. واملشـايف بشـكل 
عـى  العمـل  أيًضـا  "بنفسـج"  وبـدأت 
توزيـع خمسـة آالف سـلة نظافـة فردية 
تتضمن بعـض أنـواع املعقـات وكامة 
حمـالت  مـع  شـخصية  نظافـة  ومـواد 
عـى  العمـل  يتـم  وحاليًـا،  التوعيـة، 
مـروع مراكـز العـزل املجتمعـي، وهي 
األهـم يف املرحلـة املقبلة واألكـر تكلفة، 

بحسـب السـيد عيـى. 

تدريبات ميدانية
إىل  سـعت   )SRD( "إحسـان"  منظمـة 
مـن  شـخًصا،   560 حـوايل  تدريـب 
مختلـف املنشـآت الصحيـة يف مناطـق 
خراتهـم  لينقلـوا  املعارضـة،  سـيطرة 
املكتسـبة لزمالئهم يف املنشـآت الصحية.  
وشـمل التدريـب إجـراءات الوقايـة مـن 
الفـرز  ونظـام  املنشـآت،  يف  العـدوى 
كل  يف  باالسـتجابة  املتبـع  للمـرىض 
منشـآت الصحـة، ورفعـت عـدد الكوادر 
الطبيـة لالسـتجابة، وتعمل عـى تطوير 

نظـام اإلحالـة يف حـال ظهـور الحاالت 
لالسـتجابة لهـا، حسـب الطبيـب عقبـة 

الدغيـم. 
يف حـن وضعت منظمة "وطن" دراسـة 
مـزود  ميـداين  مشـفى  إلنشـاء  كاملـة 
بـأرسّة وغـرف عـزل، لكنهـا مل تسـتطع 
تنفيذه بسـبب عـدم وضوح ثبـات الهدنة 
وتزايـد  السـوري،  الشـال  الحاليـة يف 
اسـتهداف  احتـال  وألن  خروقاتهـا، 
منشـأة بهـذا الحجـم كبـر، مـا يهـدد 
واملـرىض،  العاملـن  مـن  كثـر  حيـاة 
يف  واملنـارصة  اإلعـالم  مديـر  بحسـب 

املنظمـة، زيـاد حاتـم. 

المواطنون غير راضين
أظهـر اسـتبيان أجـراه فريـق "منسـقو 
اسـتجابة سـوريا" أن %77 من املدنين 
يعتقـدون  ال  يف شـال غـريب سـوريا 
أن املنظـات تـؤدي عملهـا بشـكل كامل 
حـول مسـألة النظافـة العامـة، وتأمـن 

املسـتلزمات األساسـية لهـا.
يف  امليـاه  ودورات  الحامـات  وحـول 
 77% أن  االسـتبيان  أكـد  املخيـات، 
ال  كافيـة، و88%  أنهـا غـر  يعتقـدون 

يحصلـون عى مخصصـات ميـاه كافية 
ولعائالتهـم. لهـم 

وحـول املسـاعدات الخاصـة بالنظافة، مل 
يحصـل %59 عليهـا إطالقًـا، و%20 مل 
يحصلوا عليهـا منذ مـدة طويلة، و12% 
يحصلـون عليها أحيانًـا، و%9 يحصلون 

عليها بشـكل مسـتمر. 
وشـمل اسـتطالع الفريـق نحـو 13 ألًفا 
نازحـون،  منهـم   67% مـدين،  و800 
يف حـن ركز عـى املخيات العشـوائية 
املنتـرة يف املنطقـة، وعـى الريحـة 

العمريـة املتوسـطة. 

استجابة ضعيفة من الجهات الداعمة 
أشـار مدير اإلعالم واملنـارصة يف منظمة 
حجـم  أن  إىل  حاتـم،  زيـاد  "وطـن"، 
االسـتجابة مـن قبـل الجهـات الداعمـة، 
ومنظـات  الدوليـة  املنظـات  وحتـى 
األمـم املتحـدة مـا زال متواضًعـا جـًدا، 
قـدرة  مـن  أكـر  الكارثـة  و"سـتكون 
املنظـات العاملـة يف الشـال السـوري 
عى االحتـواء، إذا مـا تفىش الوبـاء، ومل 
تكـن املراكـز الطبيـة واملشـايف مجهـزة 
للعنايـة  أرسّة  وبعـدد  جيـد،  بشـكل 

باملـرىض". 
وقيّم فريق "منسـقو اسـتجابة سـوريا" 
آذار  مـن   27 يف  نـره  تقريـره  عـر 
يف  الصحـي  القطـاع  قـدرة  املـايض، 
مواجهـة  عـى  سـوريا،  غـريب  شـال 

"كورونـا". فـروس  انتشـار 
ووفـق التقريـر، بلغ عـدد األرسّة املجهزة 
و243  رسيـرًا،   1689 املشـايف  ضمـن 
أجهـزة  و107  مركـزة،  عنايـة  وحـدة 
تنفـس، و32 وحـدة عـزل طبـي، بينـا 
بلـغ عـدد سـكان املنطقـة نحـو أربعـة 

ماليـن و17 ألـف نسـمة.
يف  شـخًصا   2378 لـكل  فـإن  وبذلـك 
شـال غـريب سـوريا رسيـًرا مجهـًزا 
واحـًدا، ولـكل 15 ألًفا و534 شـخًصا 
37 ألًفا  وحـدة حايـة مركـزة، ولـكل 
549 شـخًصا جهـاز تنفـس صناعـي، 
شـخًصا  و554  ألًفـا   125 ولـكل 

وحـدة عـزل.  

هل تكفي تحركاتها؟

ضاف إلى مهام منظمات الشمال
ُ

مواجهة "كورونا" ت

قوات الشرطة الخاصة في مدينة الباب توجه تنبيهات للمدنيين وأصحاب المحالت التجارية إلغالقها ضمن إجراءات منع انتشار فيروس كورونا - 28 آذار 2020 )عنب بلدي(

سارعت المنظمات والجمعيات اإلغاثية العاملة في شمال غربي سوريا إلى إطالق حمالت توعية خاصة بجائحة فيروس "كورونا المستجد" 

)كوفيد- 19(، ولم يتوقف الدور التوعوي على المنظمات التي تملك قدرات جيدة ومتطوعين في مختلف مناطق سيطرة المعارضة، إنما عملت أيًضا 

الجمعيات والمنظمات المتواضعة بقدراتها في نفس اإلطار.

تأثرت بعض األنشطة 
من ناحية إجراء تدريبات 

مهنية داخل قاعة واحدة 
ألعداد كبيرة، وتغيرت 

استراتيجية مشاريع 
التوزيع، عبر االعتماد 

على مجموعات متفرقة 
وبشكل فردي. 



07 عنب بلدي - السنة التاسعة - العدد 424 - األحد 5 نيسان/أبريل 2020
فعاليات ومبادرات

 )OCHA( 2020 المصدر: مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية 12 شباط

عنب بلدي- الحسكة

تشـهد مدينـة الحسـكة ومناطـق عـدة 
للميـاه،  متكـرًرا  انقطاًعـا  ريفهـا  يف 
مـن محطـة "علـوك" املغذيـة للمنطقة، 
العـن  رأس  مدينـة  بريـف  والواقعـة 
املعارضـة  فصائـل  لسـيطرة  الخاضعـة 

تركيـا. مـن  املدعومـة 
تحـذر منظات إنسـانية من قطـع املياه 
املتكـرر عن نحـو 600 ألف شـخص يف 
شـال رشقـي سـوريا، يف ظل انتشـار 
فـروس "كورونـا املسـتجد" )كوفيـد- 

.)19
السـوري  النظـام  حكومـة  وتتهـم 
ومحليـة  عامليـة  إنسـانية  ومنظـات 
تركيـا بقطـع امليـاه املتكـرر عـن أهايل 
الحسـكة، بينـا يتهـم املجلـس املحـي 
يف مدينـة رأس العـن كاًل مـن حكومـة 
الدميقراطية"  النظـام و"قـوات سـوريا 
)قسـد( بقطع الكهرباء الالزمة لتشـغيل 

املحطـة.

الصهاريج بديل
لتعويـض انقطـاع امليـاه املتكـرر، قـال 
مدير مؤسسـة املياه يف مدينة الحسـكة، 
محمـود العكلـة، إنهـم يـزودون سـكان 
يف  السـكانية  والتجمعـات  الحسـكة 
ناحية تـل متر مبيـاه الرب عـن طريق 
نقلهـا بالصهاريـج مـن آبار “نفاشـة”، 
األنبـاء  بحسـب مـا نقلتـه عنـه وكالـة 
أواخـر  يف  )سـانا(  الرسـمية  السـورية 
شـباط املـايض، متهـًا الجيـش الرتيك 
آبـار  محطـة  إغـالق  وراء  بالوقـوف 

"علـوك".
وبحسـب "سـانا" تضـم محطـة ميـاه 
تـم  ارتوازيًـا،  بـرًا   30 “علـوك”  آبـار 
اسـتثارها عـام 2013، وتغـذي مدينـة 
الحسـكة والريـف الغـريب بكميـة مياه 

تقـارب 175 ألـف مـرت مكعب مـن مياه 
مدينـة  حاجـة  وهـي  يوميًـا،  الـرب 
متـر  تـل  وبلـدة  وضواحيهـا  الحسـكة 

وقراهـا.
تركيـا خـالل معركـة “نبـع  وسـيطرت 
السـالم” التي انطلقـت يف 9 من ترين 
األول 2019، وانتهـت يف 22 من الشـهر 
نفسـه، عـى مدينتـي تـل أبيـض بريف 

الرقـة ورأس العـن بريف الحسـكة.

منظمات إنسانية تتهم تركيا
رايتـش  "هيومـن  منظمـة  حـذرت 
ووتـش"، مـن اسـتخدام امليـاه كسـالح 
فـروس  انتشـار  ظـل  يف  حـرب، 
"كورونـا"، بحسـب تقرير لهـا، يف 31 
مـن آذار املـايض، حـول خطـورة قطـع 

وقراهـا. الحسـكة  مدينـة  عـن  امليـاه 
لقسـم  التنفيـذي  املديـر  نائـب  وقـال 
مايـكل  املنظمـة،  يف  األوسـط  الـرق 
عاملـي،  وبـاء  خضـم  "يف  إنـه  بيـج، 
إمـدادات  الرتكيـة  السـلطات  قطعـت 
األكـر ضعًفـا يف  املناطـق  عـن  امليـاه 
سـوريا"، ودعـا السـلطات الرتكيـة لبذل 
كل جهودهـا السـتئناف توريـد املياه من 

"علـوك". محطـة 
ووتـش"،  رايتـش  "هيومـن  وأشـارت 
اسـتناًدا إىل تقاريـر منظـات إنسـانية 
عاملـة يف املنطقـة، إىل أن بدائـل ضـخ 
امليـاه مـن محطـة "علـوك" غـر كافية، 
بالصهاريـج  امليـاه  نقـل  يوفـر  بينـا 
أقـل مـن %50 مـن احتياجات السـكان، 

فضـاًل عـن تكلفتـه الكبـرة.
منظمـة   49 عـن  صـادر  بيـان  وأدان 
املـايض،  آذار  مـن   27 يف  سـورية، 
اسـتهداف تركيـا املتكـرر ملحطـة ميـاه 
“علوك” وحرمان السـكان بشـكل متعمد 
مـن امليـاه الصالحة للرب واالسـتعال، 
واعتـرت ذلـك انتهـاكًا صارًخـا للقانون 

“جرميـة  ويشـكل  الـدويل  اإلنسـاين 
حـرب”.

عمليـات  تكـرار  أن  مـن  البيـان  وحـذر 
للـرب،  الصالحـة  امليـاه  ضـخ  وقـف 
مصـادر  اسـتخدام  إىل  األهـايل  يدفـع 
يشـكل  الـذي  األمـر  آمنـة،  غـر  ميـاه 
خطـرًا كبـرًا عـى حياتهـم، خاصة يف 
ظـل جهـود التصـدي النتشـار فروس 

“كورونـا”.
للطفولـة  املتحـدة  األمـم  منظمـة 
لهـا  بيـان  يف  اسـتنكرت  )يونيسـف( 
أصدرتـه، يف 23 مـن آذار املـايض، قطع 
رشقـي  شـال  ملناطـق  املغذيـة  امليـاه 
سـوريا، يف الوقـت الـذي يبـذل العـامل 
“كورونـا”. فـروس  ملكافحـة  جهـوًدا 

اسـتخدام  عـدم  عـى  املنظمـة  وحثـت 
مكاسـب  لتحقيـق  امليـاه  محطـات 

األطفـال  "ألن  سياسـية،  أو  عسـكرية 
املترريـن." أكـر  سـيكونون 

"محلي" رأس العين يرد
رأس  ملدينـة  املحـي  املجلـس  رئيـس 
العـن، مرعي اليوسـف، قـال يف حديث 
لعنـب بلـدي، إن قطـع املياه مـن محطة 
"علـوك" ناتـج عـن قطـع الكهربـاء، إن 
الواقـع  تريـن"  "سـد  مصدرهـا  كان 
تحـت سـيطرة النظـام السـوري، أو من 
لسـيطرة  الخاضعـة  السـويدية  منطقـة 

"قسـد".
املغـذي  الكهربـاء  خـط  أن  وأضـاف 
ملحطـة "علـوك" عليـه حمـوالت كثرة، 
ويغـذي جميـع القـرى الواقعـة رشقـي 
مدينـة رأس العـن، لذلك يتعـرض دامئًا 
تتسـبب  وأعطـال  الجهـد  يف  لهبـوط 

بتوقـف ضـخ املحطـة.
وحـول املفاوضـات التي بـدأت يف وقت 
سـابق بـن الجانبـن الـرتيك والرويس 
قـال  "علـوك"،  محطـة  مشـكلة  لحـل 
اليوسـف، مل يتـم التوصـل إىل أي اتفاق 
وقسـد  "النظـام  زال  ومـا  اآلن،  حتـى 
والروس مياطلـون ويكذبون يف مسـألة 

إيصـال الكهربـاء إىل املنطقـة".
وأوضـح أن النظـام مل يوافـق حتـى اآلن 
عـى مطلبهـم بتزويـد محطـة املروكـة 
"سـد  مـن  كهربـاء  واط  ميغـا  بــ30 
رأس  محطـة  تغذيـة  لتتـم  تريـن"، 
اسـتمرار  وضـان  الكهربائيـة،  العـن 
عمـل محطة "علـوك"، وتوفـر الكهرباء 
لجميـع مناطـق "نبع السـالم" )إشـارة 
إىل املناطـق التـي سـيطرت عليهـا تركيا 

.)2019 يف عمليـة نبـع السـالم 

في ظل انتشار "كورونا"

انقطاع متكرر للمياه يهدد أهالي الحسكة
أطفال في مخيم الهول في ريف الحسكة شرق الفرات - 25 حزيران 2019 )عنب بلدي(
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إبراهيم العلوش

املنزلية  الخالفات  ارتفعت نسـبة 
بعد الحجر بسـبب فريوس 

الثلث،  "كورونا" يف فرنسـا بنسبة 
ويف أملانيا ارتفعت بنسـبة كبرية 
أيًضا، رغم أنهـا مل تطبق الحجر 
الكامل للسـكان يف بيوتهم مثل 

فرنسـا، ويف سوريا وبني سوريي 
النسـبة، وتظل  املهجر ال أحد يقيس 

لتباين وضع  الحقائق غامضـة 
السـوريني يف مدنهم وحسب 

أماكـن وجودهم يف املهاجر 
والخارجية. الداخلية 

كل الدول تخصـص ميزانيات كبرية 
لتطويق خطر "كورونا" واملشـاكل 
واالجتامعية  واالقتصادية  الصحيـة 

الناتجة عنه وعـن الوقاية منه 
يف ظل انتظـار عالج يخفف عىل 

الناس هذه املحنة الشـديدة، أما 
النظام السـوري فقد خصص كل 

إمكانات الدولـة وكل موازناتها من 
أجل سحق السـكان وإخضاعهم أو 

لبشـار  الخلود  ليضمن  تهجريهم 

األسـد ولطاقمه املخابرايت.
أمام هذا التحـدي الكبري، يجد 

السـوريون أنفسهم يف امتحان 
عسـري، فباإلضافة إىل مأساة 

والتجويـع، يضطر كثري  التهجري 
منهم أن يجدوا أنفسـهم يف 

الحجر الصحي وبـال عمل يحفظ 
قوت عيالهم، مـا يدفع بعضهم 

إىل االستسـالم للغضب واالنفعال 
الذي يفاقم املأسـاة ويجعلها 

أكـر كارثية عىل زوجته أو عىل 
أوالده أو عىل األيتـام الذين يتكفل 
مبعيشـتهم، سواء كانوا من أوالد 

أخيه أو أختـه أو غريهم ممن تربع 
بعيشهم  يتكفل  أن  وبشـهامة 

وحفـظ كرامتهم بداًل من أن يُرتكوا 
يف الشـوارع نهًبا للعصابات التي 

الديني  التعصب  أو  الجرميـة  متتهن 
كوسـيلة لالبتزاز والتكسب.

الفرنسـية  الحكومة  خصصت 
بتاريخ األول من نيسـان الحايل 

الشـكاوى  لتلقي  رقاًم هاتفيا 
املتعلقـة بالعنـف املنزيل الناتج عن 
حجز النـاس يف بيوتهم، واعتربت 

أن الصيدليـات قادرة عىل تلقي 
الشكاوى بشـأن العنف املنزيل، 

نظـًرا ألن مخافر الرشطة صارت 
الحجر الصحي،  مشـغولة بفرض 

بالتجول  للمواطن  حيث ال يُسـمح 
الحر ألكر من سـاعة واحدة يف 

اليوم، وسـيتم التعامل مع شكاوى 
العنف املنزيل بشـكل رسيع، كام 

أكد وزير الداخلية كاسـتنري، 

الفرنسـية  وكانت الحكومة 
خصصت عدًدا مـن املالجئ لضحايا 

العنف املنزيل من النسـاء، فقد 
كانت متوت امرأة فرنسـية كل 

ثالثـة أيام يف عام 2018، وهذا ما 
اعتربه الرئيـس الفرنيس، مانويل 

ماكرون، عاًرا عىل فرنسـا، فام 
بالكـم بالعنف املنزيل يف هذه 

بالقلق  املحفوفة  العصيبـة  األيام 
لتوتر. وبا

ونحن السـوريني مثل كل البرش 
عرضة لهذا التوتـر، ولهذا الغضب، 

أبًدا  تقارن  ال  وسط ظروف 
باملجتمـع الفرنيس أو األملاين، 

كل  تستثمر  السـورية  فالحكومة 
السـوريني ولقتل  قواها لتهجري 

املعتقلـني والبتزاز املارين عىل 
الحواجز، وال يهمها شـأن الناس 

مـن قريب أو من بعيد!
كل الظـروف تقودنا إىل مزيد من 

التدهور، وتقـود عائالتنا إىل املزيد 
التمزق، فهل نستسـلم لهذا  من 

التحدي، ونـرتك غضبنا ميزق ما 
والتعاون  املحبة  بيننا مـن  تبقى 

واألمل، سـيكون هذا األمر مبثابة 
مسـاعدة لوباء "كورونا"، ولوباء 

نظام األسـد، فهل نحن نتعامل مع 
الرش ضد عائالتنا وضد مسـتقبلنا 

الـذي حاولنا أن نسـتعيد التحكم به 
بداًل مـن أن يتحكم به اآلخرون؟

شـعوب كثرية ورغم فقرها 
تعاملت مع "كورونـا" ومنتجاته 

من غضب ومـن خوف بحكمة، 

وتعاون الناس فيـام بينهم من 
أجل الحد مـن الضحايا، فالهند 

املليار  التي قارب عدد سـكانها  مثاًل 
وبإمكاناتها  مليـون،  وثالمثئة 
أن تلجم  البسيطة، اسـتطاعت 

خطـر "كورونا" حتى اآلن، واحرتم 
الناس الحجـر الصحي ودفع بعض 

منهم مثًنـا باهظًا وهم يعودون 
إىل قراهم مشـًيا عىل األقدام 

وملسـافة وصلت إىل مئة كيلومرت 
الحاالت. بعض  يف 

وكذلـك أهلنا يف املخيامت 
يحاولون تفادي انتشـار املرض 
البسـيطة  اإلمكانات  بينهم رغم 

والظروف القاهـرة، وقد طبق كثري 
منهم إجراءات السـالمة حسب 

البسـيطة، خاصة  إمكاناتهم 
بالنظافة  بالتمسـك  أن عاداتنا 
وغسـل اليدين بالصابون هي 

الطفولة  لدينـا منذ  عادة متأصلة 
باإلضافـة إىل كون )النظافة 

من اإلميان( كام تنص شـعائرنا 
الدينيـة وعاداتنا، وكذلك فإن 
الشـمس بدأت تساعد الناس 

بتعقيم األشـياء والخيم وتحّد من 
انتشـار الفريوس الذي يتكاثر يف 

األماكن غري املهواة بشـكل دائم، 
ويهاجم الفريوس األجسـام ذات 
تفتقد إىل  التي  الضعيفـة  املناعة 

الحركة وإىل التعرض للشـمس، 
وكذلك يسـاعد ضبط الغضب 

واالنفعال عـىل تهيئة الظروف 
املناعة  املناسبة لتامسـك جهاز 

الذي يشـكل الحصن األهم يف 
التصـدي للمرض يف هذه الظروف، 

حيث مل يسـتطع أي باحث أو 
مؤسسـة طبية اكتشاف الدواء 

الخطري. الوباء  لهذا 
هذا الفـريوس يثري غضب العامل، 
فهو مل يسـتنِث الغني أو الفقري، 

ومل يسـتنِث الدول القوية أو 
الـدول الضعيفة، وال يفّرق بني 
األبيض واألسـود، وهاجم أبناء 

الديانـات املختلفة، ومل يكن أحد 
معصوًما من خطـره، فالكنائس 

احتفاالتها  وأّجلـت  أبوابها  أقفلت 
العمرة  السـعودية  وأوقفت  الدينية، 

ورمبا سـتوقف الحج هذه السنة، 
فهذا الوبـاء مبثابة الطاعون يف 

القدمية! العصور 
ال أحد منـا منزه عن الغضب يف 

هذه الظـروف الصعبة، ولكن 
من العار أن نصـّب جام غضبنا 

عىل األطفال وعىل النسـاء وعىل 
الضعفاء منـا، مهام كانت املربرات 

التي تصّورهـا لنا نزوات الغضب، 
ويجب لجم تطـورات الغضب التي 

تجعـل األوالد يعتدون عىل أخواتهم 
أو عـىل إخوتهم الصغار. 

وإىل  السوريات  إىل  تحية 
السـوريني يف الداخل ويف الخارج، 
يف املعتقـالت ويف املخيامت، ويف 
كل مكان وهم يتحدون املسـتحيل 

من أجـل أن يكونوا، ومن أجل 
أن يحققـوا أهدافهم يف العيش 

وحرية! بكرامة 

أسامة آغي

ال ميكن تصنيف الحشد العسكري 
الرتيك الهائل يف سوريا، عىل أنه 

مجرد حامية لنقاط املراقبة الرتكية، 
ومنع تهجري السكان املحليني، فهذا 

الحشد املرتافق مع تقانة عسكرية 
متطورة، ومع منظومات دفاع 

جوي، ميكن القول عنه إن له وظيفة 
أكرب من مسألة حامية.

لقد اكتشف األتراك أن الضامنني 
اآلخرين، روسيا وإيران، لهام 

قراءات تختلف عام قرؤوه فيها من 
مضامني "أستانة" و"سوتيش"، 

وهذا انكشف من خالل محاولة 
النظام وحلفه اإليراين- الرويس 

قضم محافظة إدلب، ما يعني تهديًدا 
جديًا ملسألتني تخصان تركيا ودورها 

يف املنطقة، مسألة أمنها القومي، 
ومسألة دورها االسرتاتيجي يف 

منطقة الرشق األوسط برمته.
اعتقد األتراك أن مساري "أستانة" 

و"سوتيش"، سيفضيان بالرضورة 
إىل عتبة مفاوضات جنيف بني 

النظام واملعارضة، وتحت رعاية 
دولية، يتم من خاللها تطبيق قرار 

مجلس األمن الدويل رقم 2254، 
لكنهم اكتشفوا أن الروس يريدون 

استخدام "أستانة" و"سوتيش" 

كقاعدة حل سيايس يتفق مع نظرة 
الكرملني بعيًدا عن جوهر القرار 

الدويل املذكور.
يعرف األتراك جيًدا، أن النظام 

السوري الذي مل يرحم شعبه املطالب 
سلمًيا بالحريات، لن يكون مؤمتًنا 
عىل حدودهم مع سوريا بوجوده 

فيها، ولهذا فهم يريدون تثبيت وقف 
إطالق النار يف منطقة "خفض 

التصعيد" الرابعة التي يضمنونها، 
والذهاب إىل مؤمتر جنيف باعتباره 

مرجعية الحل السيايس املتوافق 
عليه دولًيا.

حسابات الروس تختلف عن 
حسابات األتراك يف سوريا، فهم 

استثمروا يف الرصاع السوري 
عسكريًا وسياسًيا ليقطفوا مثار ذلك 
نفوًذا واسًعا يف هذا البلد، ولكن هل 

يستطيعون تحقيق املدى املرسوم 
من قبلهم لهذا النفوذ؟

األمر هنا ال يتعلق بالروس فحسب، 
بل بإرادة الدول األخرى املنخرطة 
بالرصاع السوري، ويف مقدمتها 

الواليات املتحدة األمريكية، فاملوقف 
األمرييك يف مرحلة حكم أوباما، 
الذي منح الروس فرصة اإلمساك 

بامللف السوري، هو موقف تغرّي اآلن 
يف مرحلة حكم ترامب، الذي وّقع 

بحامسة عىل قانون "قيرص" الذي 
أقرّه الكونغرس مبجلسيه.

املوقف األمرييك غري الواضح 
سابًقا، يسعى اآلن إىل استاملة 

تركيا، التي انزاح موقفها التحالفي 
التاريخي مع األمريكيني منذ 

سنوات، بسبب مواقف أمريكية من 
اتجاهات السياسة الرتكية العامة.

األمريكيون ال يريدون أن ينفرد 
الروس واإليرانيون بامللف السوري، 

ويريدون دّق إسفني يف العالقة 
التحالفية عىل األرض بني روسيا 
وإيران يف سوريا، وهذا طبيعي، 
وتعمل عليه الواليات املتحدة منذ 

حني. ولذلك، لتنفيذ هذه السياسة 
والرؤية األمريكية، سيتقدم 

األمريكيون خطوات باتجاه حليفهم 
التاريخي تركيا، ويغمضون العني 
عن التشاركات الرتكية- الروسية 

إىل حني، ويعملون عىل تعزيز 
الدور الرتيك يف سوريا، من خالل 

دعمهم لدور تريك يضمن مبدئًيا 
عودة مناطق إدلب للحامية الرتكية، 
ما يسمح لهم بتعزيز مسار جنيف 

املتعر.
هذه الخطوات األمريكية، التي بدأت 
مالمحها بالظهور، عرب تزويد تركيا 

مبنظومات دفاع جوي متطورة، 
أدخلها األتراك يف مناطق إدلب، 

وترافق ذلك مع تزايد حجم الحشود 
العسكرية الرتكية يف هذه املنطقة، 

ما يدّل عىل أن الخطوة املقبلة هي 
سحق امليليشيات اإليرانية املتحالفة 

مع بقايا جيش النظام، والتي تحاول 
السيطرة عىل إدلب لخلق واقع جديد 
تقايض به إيران دولًيا للحفاظ عىل 

دور وحصة يف امللف السوري.
سحق امليليشيات اإليرانية الذي 
يقرتب أوانه زمنًيا، لن تستطيع 
روسيا الدفاع عنه أمام القوات 

الرتكية املدعومة مبوقف أمرييك 
حاسم، ال سيام أن حزيران عىل 

األبواب، وهو موعد رسيان العمل 
بقانون "قيرص" الشهري، الذي 

سيفرض عقوبات، تدرك موسكو 
أنها سرتتب مصاعب كربى 

القتصادها.
إًذا، ملاذا ال تشّن تركيا هجوًما 

عسكريًا الستعادة املناطق التابعة 
ملنطقة "خفض التصعيد" الرابعة يف 

شامل حامة ومحافظة إدلب؟
الجواب عن هذا السؤال يحتاج إىل 

وقت ومقدمات تسبقه، ولعل تركيا 
اكتشفت خلاًل يف بنية املنظومة 

العسكرية لـ"الجيش الوطني" 
الحليف لها، وهذا يتطلب منها إعادة 
ترتيب الصف األول يف هذا الجيش، 

مبا يضمن انضباطه، ومهنيته، 
ونظافة عمله، والذي تُتهم قيادات 
منه بالعمل لحسابها وكأنها جزر 

معزولة عن الناس الذين متثلهم.
تركيا معنية أيًضا بإيجاد صيغة 
تفكيك لـ"هيئة تحرير الشام"، 

تكون ذات طبيعة هادئة، دون 
أن تكون هناك حرب وقتل ودمار 

جديد، وهو عمل تستطيع تركيا عرب 
نفوذها داخل هذه املجموعات أن 

تصل إليه.
لكّن األتراك معنيون بدرجة كبرية، 

بتوفر ضامنات أمريكية، تحمي 
هجومهم، وتضعف الدور اإليراين 

يف إدلب، وهذا يعني سحب البساط 
من تحت الوجود اإليراين، الذي 

يتهّيأ األمريكيون لطرده من ساحتي 
سوريا والعراق، وظهر ذلك من خالل 
ترتيبات عسكرية أمريكية بتحصني 
قواعدهم يف األنبار ويف أربيل، ما 

يؤرش إىل احتامل حرب أمريكية ضد 
الوجود اإليراين.

الحرب األمريكية املفرتضة، 
واملتوقعة مع نهاية فصول 

"كورونا"، واقرتاب رسيان قانون 
"قيرص"، ستجعل الروس يعّدون 

عىل أصابعهم حجم الخسائر 
واألرباح يف العالقة مع اإليرانيني 
يف سوريا. وهذا سيعطي انطباًعا 

واقعًيا يقول، إن الروس لن 
يقاتلوا دفاًعا عن اإليرانيني أو 

عن نظام األسد إىل ما ال نهاية، 
فاألمر هو محصلة تنتج عن هذه 

ا  الحسابات، والروس يدركون أن فخًّ
أمريكًيا ينتظرهم يف إدلب، ولهذا 

وميليشياتهم،  أنفسهم  سيلملمون 
ويحتفظون بإنجازاتهم املؤقتة يف 
حميميم وطرطوس وبعض العقود 

االقتصادية. 
إًذا، وهو األرجح، مقدمات الروس 

هي غريها مقدمات إيران يف سوريا 
أمام الهجوم الرتيك وتبعاته، هذه 
املقدمات تقول: إن القتال الرويس 

مع إيران يف إدلب مثنه روسًيا أكرب 
بكثري من هذا املنجز، ويخدم إيران 

أكر مام يخدم الروس. وباعتبار 
أن تراجع إيران عن إدلب سيرتتب 

عليه فتح بوابة هزميتها وخروجها 
من سوريا بال مثار، فمن األرجح 
أن تحدث حرب محدودة يف إدلب 

تنسحق فيها طموحات إيران 
وميليشياتها، وال يتدخل الروس 
فيها، ما ميهّد إىل تراجع قدرات 

وطموحات نظام األسد باستعادة 
مناطق سوريا، التي هي خارج 

نفوذه، بعد أن ساعده الروس عىل 
استعادة بعضها.

االقرتاب األمرييك- الرتيك، الذي 
تتسع اللقاءات عىل مستويات رفيعة 

من أجله بني األمريكيني واألتراك، 
سيساعد عىل اختصار الزمن 

وإفشال مرشوع روسيا ومرشوع 
إيران يف سوريا، هذا التقارب يخدم 
بصورة غري مبارشة الشعب السوري 
وقضيته التي ضّحى من أجلها وهي 

دولة سورية ال استبداد فيها وال 
يحكمها آل األسد.

رأي وتحليل

غضب "كورونا"

الدور التركي في سوريا.. 
بين الضرورة االستراتيجية والضمانات
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"المخدم غير موجود" 
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تعيـش ليـىل وعائلتهـا عـىل راتـب 
تـويف  لكنـه  التقاعـدي،  والدهـا 
منـذ فـرتة قصـرية، مـا يعنـي أنهـا 
ال تسـتطيع الحصـول عـىل الراتـب 
الدوائـر  يف  العمـل  توقـف  بسـبب 
آذار  منـذ  سـوريا،  يف  الحكوميـة 

املـايض.
تقـول ليـىل )تحفظـت عـىل نـرش 
أمنيـة(،  ألسـباب  الكامـل  اسـمها 
لعنـب بلـدي، إنهـا بـدأت بإجـراءات 
إثبـات الوفاة من السـجل املـدين، ما 
تسـبب بإيقـاف راتـب والدهـا حتى 
اسـتخراج قيد عائيل، مل تسـتطع أن 
تحصـل عليـه بسـبب إيقـاف العمل 

بدائـرة السـجل املـدين يف دمشـق.
ليـىل هـي إحـدى املترضريـن مـن 
قرار وزارة الداخليـة التابعة لحكومة 
النظـام السـوري، القـايض بتمديـد 
إيقـاف تقديـم الخدمـات ملعامـالت 
العـديل  والسـجل  املـدين  السـجل 
والهجـرة والجـوازات واملـرور، حتى 
وسـط  الحـايل،  نيسـان  مـن   16
عـدم وجـود بديـل إلمتـام املعاملـة 
تتـم  أن  التـي يفـرتض  الحكوميـة، 

حـرصًا عـىل الـورق.
املـدين  السـجل  وتشـمل معامـالت 
إيقاف خدمات عدة، ومنها اسـتخراج 
والبطاقـة  الشـخصية  الوثائـق 
األرسيـة  والبطاقـة  الشـخصية 
)دفـرت العائلـة(، إضافـة إىل بيانات 
والعائليـة  الفرديـة  القيـد  إخـراج 
وجـواز السـفر الوطنـي، واملعامالت 
األرسيـة مثل تثبيت الـزواج والطالق 

والوفـاة. الـوالدة  وتسـجيل 
الهجـرة  معامـالت  تتضمـن  بينـام 
والجـوازات املتعطلـة منـح أو تجديد 
وثائـق السـفر وبيـان حركة السـفر 
للمواطنـني، ومنح أو تجديـد اإلقامة 

الخاصـة بالعـرب واألجانـب، ومنح 
إذن العمـل، ومنـح تأشـرية الخروج.

يـروي محمـد السـباعي وهـو أحـد 
سـكان مدينـة حمـص لعنـب بلدي، 
تعطيـل  مـع  مشـكلته  تفاصيـل 
إذ  والجـوازات،  الهجـرة  مديريـة 
كان قـد انتهـى مـن معاملـة تجديد 
جـوازات السـفر ألبنـاء أخيـه، الذين 
إقاماتهـم  لتمديـد  يحتاجونهـا 
مل  لكنـه  تركيـا،  يف  السـياحية 
حتـى  الجـوازات  تسـلّم  يسـتطيع 
اليـوم، بعد أن كان املوعـد يف 23 من 

املـايض. آذار 
الهجـرة  معامـالت  إىل  باإلضافـة 
والسـجل املـدين، توقفـت معامالت 
ويوميـة  أساسـية  عـدة  أخـرى 
املـرور  مثـل  املواطنـني،  حيـاة  يف 
واسـتخراج بـراءة ذمـة، واملصالحة 
عـىل املخالفـات الحضوريـة، ومنح 
توقفـت  بينـام  السـياقة،  إجـازة 
معامـالت السـجل العـديل وأهمهـا 
منـح وثيقة غـري محكـوم )ال حكم 

عليـه(.
السـورية،  الداخليـة  توضـح  ومل 
البدائـل أو اإلجـراءات أو مـا يرتتـب 
واكتفـت  املعامـالت،  تأخـري  عـىل 
املواطنـني  سـتعفي  إنهـا  بالقـول 
يف  التأخـر  عـىل  الغرامـات  مـن 
تسـجيل الواقعـات ومنـح البطاقات 
الشـخصية والعائلية بعد تلك الفرتة.

أي  السـورية  الحكومـة  توفـر  وال 
منافـذ إلكرتونيـة إلجـراء املعامالت 
إىل  أدى  مـا  وهـو  الحكوميـة، 
مـع  كامـل  بشـكل  تعطيلهـا 
تعطيـل عمـل الـوزارات، مـا وضع 
معامـالت،  أزمـة  يف  املواطنـني 
تعطـل السـري الطبيعـي لإلجراءات 

املختلفـة. القانونيـة 

وزارة  أفرجـت   2009 عـام  نهايـة  يف 
وكان  السـورية  واالتصـاالت  التقانـة 
عمرهـا سـتة أعـوام فقـط، عـن أوىل 
وثائق خطة الحكومـة اإللكرتونية، التي 
كان مخططًـا لها أن تنتهـي يف غضون 
11 عاًمـا، أي يف نهايـة العـام الحـايل.

وكان مـن املفرتض أن تكـون اآلن 100% 
من الخدمات الرئيسـة مقدمـة إلكرتونًيا 
باملستوى التفاعيل أو املعاماليت، و50% 
معـدل اسـتخدام الخدمـات اإللكرتونية 
املتاحة )نسـبة عدد مسـتخدمي األقنية 
القنـاة  مسـتخدمي  إىل  اإللكرتونيـة 
التقليديـة(، و%70 من إجاميل الخدمات 
غـري  أقنيـة  عـرب  متوفـرة  الحكوميـة 
القناة التقليديـة، و%60 مـن التوريدات 
الحكوميـة تتـم إلكرتونًيـا، لكـن التقدم 
التقنـي الوحيـد الـذي أُنجـز فعلًيـا هو 
"البطاقـة الذكيـة"، التـي تشـبه إىل حد 
كبـري بطاقـات التمويـن، مع فـارق أنها 

. متتة مؤ
"تقديـم  فكانـت  الرؤيـة،  عـن  أمـا 
للمسـتفيدين،  متميـزة  خدمـات 
وإنتاجيـة  فعاليـة  رفـع  طريـق  عـن 
وشـفافية العمـل الحكومـي، وتقديـم 
خدمـات إلكرتونيـة متكاملـة، متاحـة 
بواسـطة قنـوات متعـددة، مـع العمل 
الشـخصية". البيانـات  حاميـة  عـىل 

تقييـم  مـن  بـد  ال  كان  ولتحقيقهـا، 
الجهوزيـة  مسـتوى  عـىل  للواقـع 
التنظيميـة واإلداريـة، وتوفـر العامـل 
البـرشي، وهـو مـا أُفـردت لـه ورقـة 
مرفقـة مـع الخطـة، بينـام ُخصصـت 
الوطنـي"  "السـياق  لتوضيـح  أخـرى 
لإلنجـاز، وهـو مـا ظـل مرتبـكًا، حتى 

الحـايل. يومنـا 

خطة "خطابية"
الخطـة  عـىل  بلـدي  عنـب  اطلعـت 
املنشـورة يف موقـع وزارة االتصـاالت، 
وهـي الخطـة الثانية يف إطـار التحول 
مـرشوع  بعـد  سـوريا،  يف  الرقمـي 
 2002 عـام  الحكومـة  عليـه  عملـت 
مـع برنامـج األمـم املتحـدة اإلمنـايئ 
الـوزارة  عقبـه  وأُنشـئت   ،)UNDP(
)كانـت سـابًقا ضمـن وزارة املواصالت 

منهـا  مختلفـة  مهـام  تتـوىل  التـي 
اإلعالم(، لريأسـها بشـري املنجـد، الذي 
ُعـّول عليـه لقيـادة مرحلة مـن التقدم 

سـوريا. يف  التكنولوجـي 
عـىل  األول  املـرشوع  اقتصـار  ومـع 
توسـيع شـبكات االتصاالت وتطويرها 
كبنـى عرصيـة أساسـية، بـدا املرشوع 
الثـاين، بالتعـاون مـع "UNDP" حاملًا 
أكر، مـع مجموعة مـن العوائـق التي 
تغاضـت عنها خطـة الـوزارة، وذكرتها 
عـىل  الرتكيـز  مقابـل  مضـض،  عـىل 
بخطـة  وربطهـا  املسـاعدة،  العوامـل 
الحكومـي،  لإلصـالح  األسـد  بشـار 
كأسـاس يف خطـة الواليـة الرئاسـية 
الثانيـة، التـي كانت يف عامهـا الثاين، 

آنذاك.
اسـُتهلت الخطـة واألوراق املرفقـة بها 
بعبـارة قالها بشـار األسـد يف خطاب 
 2007 عـام  اسـتفتاء  بعـد  القسـم 
عـىل "تجديـد البيعـة" لـه، مفادها أن 
الوحيـد  الحـل  هـو  اإلداري  التطويـر 
ملكافحـة الفسـاد، ولتحقيقـه يفرتض 
التوسـع باسـتخدام التقنيات الحديثة، 
أي إن األسـاس يف التحـول الرقمي هو 

مكافحـة الفسـاد الحكومـي.
أهميـة  رشح  يف  الخطـة  توسـعت 
عنـه  تحـدث  الـذي  اإلداري  التطويـر 
الحكومـة  أن  إىل  وأشـارت  األسـد، 
تعامـالت  أمتتـة  ليسـت  اإللكرتونيـة 
يف  تغيـري  ذلـك  قبـل  لكـن  وحسـب، 

السـائدة. اإلدارة  أمنـاط 
ولنجـاح ذلك، تشـري الخطـة إىل عامل 
أسـايس، هو زيـادة الرقابـة عىل عمل 
ومجلـس  "النقابـات  مـن  الحكومـة، 
الشـعب والجبهـة الوطنيـة التقدمية"، 
كممثلـني عـن املجتمـع املـدين، األمـر 
الـذي يشـري إىل تناقـض يف مفهـوم 
الشـعبية،  والرقابـة  اإلداري  اإلصـالح 
مـن  العائـد  التفاعـل  تحديـد  مـع 
مجموعـات محـددة ال متثـل املواطنني 

السـورية. الحالـة  بالـرضورة يف 
باملنـاخ  الخطـة  أشـادت  وبينـام 
عمليـة  القيـادة"  و"تبنـي  السـيايس 
عـىل  تسـاعد  قـوة  كنقـاط  اإلصـالح 
التنفيـذ، انتقـدت "املامنعة مـن إدارات 

داخـل الحكومـة"، األمـر الذي اسـتمر 
أو  تنفيـذ  لعـدم  كمـربر  اليـوم  حتـى 

سـوريا. يف  خطـة  أي  تأخـر 

مؤشرات توقف عملية التحول الرقمي
تُعـّد لجنـة األمـم املتحـدة االقتصاديـة 
)أسـكوا(  آسـيا  لغـريب  واالجتامعيـة 
التنميـة  واقـع  عـن  دوريـة  تقاريـر 
الحكومية يف املنطقة العربية، وتشـمل 
تقـدم  عـن  مـؤرشات  التقاريـر  هـذه 
والحكومـة  اإللكرتونيـة  الحكومـات 
اإللكرتونيـة يف الـدول محـل الدراسـة، 
عمـل  وورشـات  مشـاريع  تنفـذ  كـام 
فيهـا ملعرفة مسـتوى التقـدم الحكومي 

ودعمـه.
عـىل  غالًبـا  الدراسـات  هـذه  وتعتمـد 
مـؤرشات ملنظمـة األمم املتحـدة للرتبية 
والعلـوم )يونسـكو( التـي تظهـر تأخر 
سـوريا يف مجال الحكومة اإللكرتونية.

"يونسـكو"  قالـت   ،2014 عـام  يف 
العسـكرية  والرصاعـات  الحـرب  إن 
والسياسـية أثـرت عىل تطـور الحكومة 
اإللكرتونيـة يف سـوريا، التـي أحـرزت 
 EGDI" )E-Government" عىل مـؤرش
مـؤرش  أي   ،)Readiness Index
الجاهزية للحكومـة اإللكرتونية، 0.272 
لتيل السـودان يف قامئة األسـوأ مقارنة 

ببقيـة الـدول العربيـة.
الـذي  املـؤرش  تراجـع   ،2016 يف عـام 
املتخـذة  اإلجـراءات  التقـدم يف  يصـف 

.0.02 إىل  إلكرتونيـة  حكومـة  نحـو 
املـؤرش  2018، فتحسـن  أمـا يف عـام 
 ،0.365 إىل  وصعـد  طفيـف،  بشـكل 
وُصنـف عـىل أنـه "متوسـط"، بينـام 
متأخـرة  مراكـز  يف  سـوريا  بقيـت 
عربًيـا يف التصنيـف، إىل جانـب اليمـن 
يف  والعـراق،  والصومـال  والسـودان 
اإلمـارات  فيـه  تتصـدر  الـذي  الوقـت 

عامليـة. قوائـم  والبحريـن 
أسـس  عـىل  املـؤرشات  تلـك  وتعتمـد 
الطويلـة  واالسـرتاتيجيات  السياسـات 
األمد واإلرادة السياسـية، والخطط ودور 
وسلطة املؤسسـات املختلفة، واألساس 
القانـوين والتنظيمـي وحالـة اإلنرتنـت 

والرقابـة والخصوصيـة.

أنظـار  تركّـز  كبـرية  شاشـة  عـىل 
الحارضيـن، لقـراءة تفاصيـل العرض 
التفاعـل،  "النـرش،  التقدميـي.. 
مراحـل  هـي  التحـول"،  التعامـالت، 
الخطـة التي سـتنقل حكومـة النظام 
تقليديـة،  الـال  الحالـة  إىل  السـوري 
وإىل مرحلـة جديـدة مـن الخدمـات، 
حكوميـة  موظفـة  عنهـا  تفصـح 

رقمـي". تحـول  "مديـرة  برتبـة 
التفاصيـل املعروضـة هـي تفاصيـل 
خطـة التحـول املنجـزة ورقًيـا قبـل 
أرض  عـىل  واملعطلـة  عاًمـا،   11
تقنيـات  باتـت  وقـت  يف  الواقـع، 
اإلنرتنـت البديـل العاملـي البدهي عن 
الورقيـة، يف  الحكوميـة  التعامـالت 

كثـري مـن دول العـامل.

شـهد ذلـك العرض، يف 27 من شـباط 
الحكومـة  "بوابـة  إطـالق  املـايض، 
وتطبيـق  السـورية"  اإللكرتونيـة 
دون  بهـا،  مرفـق  املحمـول  للهاتـف 
تفعيـل خدماتهـام، التـي تبـدو اليوم 
ملحـة أكـر مـن أي وقت مـى، مع 
سـوريا  يف  الحاصـل  اإلداري  الشـلل 
"كورونـا  فـريوس  النتشـار  منًعـا 

.)19 )كوفيـد-  املسـتجد" 
إذ ال يسـتفيد املواطنـون السـوريون 
الحكوميـة  الخدمـات  مـن 
تحديـد  يف  سـوى  اإللكرتونيـة، 
التـي  التموينيـة  املـواد  كميـات 
"البطاقـة  عـرب  عليهـا  يحصلـون 
الذكيـة"، ومـا زالـوا يعتمـدون عىل 
الطوابـري كوسـيلة تلقائيـة لتنظيـم 

خدمـات  عـىل  حصولهـم  مواعيـد 
سـوى  أخـرى  دول  يف  تحتـاج  ال 
إىل  ووصـول  محمـول  جهـاز  إىل 

اإلنرتنـت.
يناقش هـذا امللف التأخـر يف التحول 
سـوريا،  يف  الحكومـي  الرقمـي 
ودوره يف تعطيـل حيـاة املواطنـني، 
خاصـة مـع انتشـار "كورونـا" وما 
كشـفه من تراجـع يف األداء الخدمي 
تفاصيـل  ويوضـح  سـوريا،  يف 
الخطـط غـري املنجـزة، وحالـة البنى 
يسـلط  كـام  والتقنيـة،  الترشيعيـة 
الضـوء عىل انعـدام أي اعتـامد عىل 
املناطـق  حكومـات  يف  اإلنرتنـت 
النظـام  سـيطرة  عـن  الخارجـة 

السـوري.

ال بدائل تقنية..

"كورونا" 
يشّل معامالت السوريين 

حتى إشعار آخر

استجابة لرغبة األسد.. 
خطة "حكومة إلكترونية" على ورق 

ر التحول الرقمي في سوريا؟
ّ

لماذا تعث

أشخاص يقومون بسحب المال من صرافات المصرف العقاري في القامشلي - 2019 )سانا(

دائرة الشؤون المدنية في دمشق )سانا(
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تحتـاج عمليـة الوصـول إىل حكومـة 
إلكرتونيـة  وحوكمـة  إلكرتونيـة 
املاليـة  األسـس  مـن  مجموعـة 
البرشيـة  والكـوادر  والتنظيميـة 
أهـم  ومـن  لتدريبـات،  الخاضعـة 
إطـار  وجـود  املطلوبـة،  األسـس 
ترشيعـي واسـع يفصل العملية سـواء 
عىل مسـتوى التحول داخـل الحكومة 
أو بـني الحكومة واملواطـن، إىل جانب 

املؤهلـة. التحتيـة  البنيـة 

تشريعات أمنية ال حوكمية
تذكر خطـة وزارة االتصاالت املنشـورة 
الترشيعـي  لإلطـار  أن   2009 عـام 
لتنفيذهـا نقـاط قـوة ونقـاط ضعف، 
األوىل متمثلـة بوجـود معايري خاصة 
معايـري  ووجـود  املعلومـات،  بأمـن 
خاصـة بإجـراءات التوريـد، والتعاقـد 
قانـون  مـع  املعلوماتيـة،  للمشـاريع 
وخدمـات  اإللكـرتوين  "التوقيـع 
تتعلـق  ترشيعـات  وهـي  الشـبكة"، 
باإلنرتنت كخدمة وتنظيم اسـتخدامه.

أمـا عـن نقـاط الضعـف، فهـي عـدم 

خصوصيـة  لحاميـة  ترشيـع  وجـود 
لـدى  املوجـودة  الشـخصية  البيانـات 
وجـود  وعـدم  الحكوميـة،  اإلدارة 
الخاصـة  املعلومـات  لنـرش  ترشيـع 
بالجهـاز الحكومـي وطـرق التواصـل 
وضعـف  الشـفافية"،  يعـزز  "مبـا 
إجـراءات التوريـد والرتكيب والتشـغيل 

للمشـاريع.
الشـفافية،  ذكـر  إىل  التطـرق  ورغـم 
مل تعـّرج الخطـة خـالل تحديـد نقاط 
القوة عـىل نقص الترشيعـات املتعلقة 
وحـق  الشـبكة  اسـتخدام  بحريـة 
بشـكل  واسـتخدامها  إليهـا  الوصـول 
معاكـس مـن قبـل املواطنـني، ضمـن 
سـهولة  تضمـن  حوكميـة،  إجـراءات 
الحصـول عـىل الخدمـات عـن بعـد أو 

إلكرتونيـة. قنـوات  عـرب 
الترشيعي  الوحيـد، والتحـرك  االنقالب 
اليتيـم الـذي أُلحق بالخطـة، وُخصص 
لـوزارة االتصاالت والتقانـة، صدر عام 
2012، تحـت اسـم "قانـون التواصـل 
الجرميـة  ومكافحـة  الشـبكة  عـىل 

اإللكرتونيـة".

املوافـق وطبيعـة الترشيعات  السـياق 
القانـون  يف  عليهـا  املنصـوص 
وتوظيفـه الحًقا، أشـار إىل أن القانون 
التحـول  عمليـة  لخدمـة  يُسـن  مل 

أمنيـة. ألغـراض  ولكـن  الرقمـي، 
يختـص القانـون بأجـزاء واسـع منـه 
بتوضيـح العالقـة بني مـزود اإلنرتنت 
صالحيـات  ناحيـة  مـن  واملواطـن، 
وموانـع اخـرتاق الخصوصية، أكر من 
بحـث العالقة بـني الحكومـة واملواطن 
وبوسـاطة  إلكرتونيـة،  قنـوات  عـرب 

الشـبكة.
ويركـز القانون عىل حـاالت "الجرمية 
اإللكرتونية" خالل مشـاركة املواطنني 
عـىل الشـبكات، والعقوبـات الالحقـة 
بهـا، ويتيـح هوامـش للمحاسـبة عىل 
ذريعـة  تحـت  بحريـة،  الـرأي  إبـداء 
"الرتويـج لإلرهـاب واإلخـالل باألمـن 

العام".

عوائق في الوصول إلى اإلنترنت 
السـوري  لـ"املركـز  دراسـة  تشـري 
لإلعـالم وحريـة التعبـري" إىل أنه قبل 
عـام 2005 كان عىل املواطن السـوري 
الـذي يرغـب بالوصـول إىل اإلنرتنـت 
أحـد  إىل  رسـمي  بطلـب  يتقـدم  أن 
مزودي الخدمـة العاملني يف سـوريا، 
ينتظـر  ثـم  لهويتـه،  بصـورة  مرفـق 
الجـواب عـىل طلبـه، إذ إن "مؤسسـة 
خدمـة  وضـع  اعتـادت  االتصـاالت" 
التقنـني  تحـت  باإلنرتنـت  االشـرتاك 
ألوقـات طويلة خالل األعـوام املاضية، 
 "ADSL" ومـا زال االشـرتاك املسـتمر
يخضـع للتقنـني لـدى املؤسسـة حتى 

اآلن.
عقـب ذلـك، بـدأت مـزودات اإلنرتنـت 
عـىل  تقتـرص  تعـد  ومل  باالنتشـار، 
املـزود الحكومي، ويصـل عددها حالًيا 

إىل أكـر مـن 30.
يف  سـوريا  كانـت   ،2010 عـام  يف 
 138 مـن  قامئـة  يف  الــ124  املركـز 
دولـة تحـت اسـم مـؤرش تكنولوجيـا 
"املنتـدى  عـن  صـادرة   ، املعلومـات 
وخرجـت  العاملـي"،  االقتصـادي 
سـوريا عـام 2013، بسـبب األوضـاع 

السياسـية والعسـكرية مـن التصنيف 
سـنويًا. املنتـدى  يصـدره  الـذي 

وصلـت نسـبة االعتـامد عـىل بوابات 
إىل   2016 اإلنرتنـت يف سـوريا عـام 
٪33، بينـام اعتمـدت نسـبة كبرية من 
الهاتـف  شـبكتي  عـىل  املسـتخدمني 
 )MTN ،املحمـول الوحيدتني )سـرييتل
بيانـات  وفـق  اإلنرتنـت،  إىل  للنفـاذ 
لالتحـاد الـدويل لالتصـاالت مفصلـة 

يف دراسـة لـ"أسـكوا".
ذاتهـا،  الدراسـة  وفـق  يـزد،  ومل 
عـرض حزمـة اإلنرتنـت عـىل 93 ألف 
ميجابايـت يف الثانيـة، مقارنة مبليون 
العربيـة  اإلمـارات  يف  ألًفـا  و182 
املتحـدة، والحزمـة هـي وحـدة بيانات 
تحـدد  اإلنرتنـت  عـرب  إرسـالها  يتـم 
الرسعـة واالسـتجابة والضغـط عـىل 

الشـبكة.
يف العـام ذاتـه )2016( أعلنـت وزارة 
االتصـاالت أنهـا متلـك خطة سـتجعل 
سـوريا تسـبق الخليج العريب ببوابات 
الشـبكة  أعطـال  لكـن  اإلنرتنـت، 
وانقطاعـات "الكابـل البحـري" حالت 

دون ذلـك الحًقـا.
سـادت   ،2018 عـام  مطلـع  ففـي 
عمـوم  البطـيء  اإلنرتنـت  مشـكلة 
إىل  أدى  مـا  السـورية،  األرايض 
املواقـع  صفحـات  فتـح  يف  صعوبـة 

اإللكرتونيـة، إضافـة إىل مشـاكل يف 
تحديـث صفحـات مواقـع وتطبيقـات 
ذلـك  وأثـار  االجتامعـي،  التواصـل 
حفيظـة مجلـس الشـعب الـذي انتقد 

اإلنرتنـت. رداءة 
يف  االتصـاالت  وزارة  أكـدت  حينهـا، 
رضًرا  أن  السـوري  النظـام  حكومـة 
أصاب “الكابـل البحري” املسـؤول عن 
توصيـل اإلنرتنـت، هو السـبب الرئيس 
بإصالحهـا  ووعـدت  املشـكلة،  يف 
وإطـالق اإلنرتنـت مـن الجيـل الرابـع 
يف غضـون أشـهر، وهو مـا مل توفره 
الخاصـة  "سـرييتل"  رشكـة  سـوى 
وعـىل  املحمولـة،  الهواتـف  لخطـوط 

نطـاق ضيـق وبأسـعار مرتفعـة.
وزيـر  قـال  املـايض،  شـباط  ويف 
السـورية  األنبـاء  لوكالـة  االتصـاالت 
بوابـات  عـدد  إن  )سـانا(،  الرسـمية 
اإلنرتنـت يف سـوريا وصـل إىل أكـر 
مـن مليـون ونصف مليـون بوابـة، ما 

90% تفـوق  تغطيـة  نسـبة  يشـكل 
الـوزارة  املناسـبة ذاتهـا، أعلنـت  ويف 
تطبيـق آليـة جديـدة لحـزم اإلنرتنـت، 
بعـد  الرسعـة  تخفيـض  عـىل  تنـص 
اإلنرتنـت،  مـن  معـني  حـد  اسـتهالك 
وفق الباقة التي يسـتخدمها مشـرتكو 
“الهيئـة الناظمة لالتصـاالت والربيد”، 
ولزيادتهـا يجـب دفـع مزيد مـن املال.

التحول الرقمي
هـو ترسيـع طريقـة العمـل اليومية بحيـث يتم 
اسـتغالل تطـور التكنولوجيـا الكبـري الحاصـل 
يف  الكفـاءة  وزيـادة  وأفضـل،  أرسع  لخدمـة 
خـط سـري العمـل بحيـث تقـل األخطـاء وتزيد 

اإلنتاجيـة.

األتمتة
عـىل  املبنيـة  واألجهـزة  الكمبيوتـر  اسـتخدام 
يف  والربمجيـات  املتحكـامت  أو  املعالجـات 
سـري  تأمـني  أجـل  مـن  القطاعـات،  مختلـف 
اإلجـراءات واألعـامل بشـكل آيل دقيـق وسـليم 

ممكـن. خطـأ  وبأقـل 

"في خدمة الدولة"

التشريعات والشبكات أسس في التحول الرقمي

تعريفات:

Worldwide broadband speed league 2019 :المصدر

مديرة التحول الرقمي بالوزارة المهندسة بيان الحللي خالل إطالق بوابة الحكومة الرقمية 27 شباط 2020 )سانا(
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إن  السـورية  االتصـاالت  وزارة  تقـول 
عـدد الخدمات الحكومية الرئيسـة التي 
أدرجتهـا الوزارات املختلفـة عىل موقع 
"EGOV.SY" اإللكـرتوين لتقدميها يف 
إطار الحكومـة اإللكرتونيـة، يصل إىل 
1121 خدمـة رئيسـة، تـدون أن تفصل 

أي  ويف  الخدمـات  تلـك  مـا  تحـدد  أو 
مجـاالت أو ألي وزارات تتبـع.

"بوابـة  الـوزارة  أطلقـت  ومؤخـًرا، 
“إي  السـورية  اإللكرتونيـة  الحكومـة 
وتطبيـق   ،)E.SY(” واي  إس  دوت 
“بوابتـي” للهاتـف الـذيك، وذلك ضمن 

اإللكرتونيـة. الحكومـة  مـرشوع 
إيـاد  والتقانـة،  االتصـاالت  وزيـر 
الخطيـب، قـال لوكالة "سـانا"، يف 27 
من شـباط املايض، إن بوابـة الحكومة 
اإللكرتونيـة "إحـدى البنـى األساسـية 
اإللكرتونيـة"،  للحكومـة  واملهمـة 

والتفاعـل مـع هـذا التطبيـق والبوابـة 
سـيكون أكرب عند إطـالق البنك املركزي 
اإللكـرتوين  الدفـع  خدمـة  السـوري 

خـالل األشـهر املقبلـة.
وتوفـر البوابـة والتطبيـق، املعلومـات 
كافـة حـول الخدمـات الحكوميـة يف 
منـوذج موحد، كـام يتضمنـان الوثائق 
املطلوبـة،  املاليـة  والرسـوم  الالزمـة، 
ويتيحـان  ألدائهـا،  املتوقـع  والوقـت 
بآرائهـم مبـا  املشـاركة  للمسـتخدمني 
يتعلـق بصحـة املعلومـات والخدمـات 
مـع  وتطابقهـا  وجودتهـا  املنشـورة 

الواقـع الـذي تعمـل وفقـه.
بينـام ال توفر حتى اآلن أغلـب الوزارات 
خدمـات مؤمتتـة عـىل نطـاق واسـع، 
األمـر الـذي رصدتـه عنـب بلـدي مـن 
خالل املواقع الرسـمية، ومـن مقابالت 
أغلـب  تعطـل  أكـدوا  مواطنـني  مـع 
اإلجـراءات الحكوميـة يف ظـل تعطيل 
انتشـار  للحـد مـن  الـوزارات كإجـراء 

فـريوس "كورونـا".

التحول الرقمي إلى "بطاقات تموينية"
منذ العام 2014 نفـذت رشكة "تكامل" 
الذكيـة" ملصلحـة  "البطاقـة  مـرشوع 
النظـام  حكومـة  يف  النفـط  وزارة 
املشـتقات  توزيـع  ألمتتـة  السـوري، 
النفطية عـىل اآلليات بجميـع أنواعها، 
وكذلـك التوزيـع عـىل املواطنـني مبـا 
يخـص املـازوت والغـاز، ويطبـق عـرب 
والخاصـة  العامـة  الوقـود  محطـات 

ليحصـل املواطـن عـىل حصتـه.
مراحـل،  ثـالث  عـىل  املـرشوع  طُبـق 

األوىل يف متـوز 2014، وتركزت حينها 
يف  والثانيـة  الحكوميـة،  باآلليـات 
2016، لآلليـات الخاصة، بينام انطلقت 
املرحلـة الثالثة يف عـام 2017، لتوزيع 
مـازوت التدفئة للعائـالت، يف محاولة 
منهـا لحـل أزمـة املشـتقات النفطية. 

وبـدأت حكومـة النظام باعتـامد نظام 
 ،2018 آب  منـذ  الذكيـة"،  "البطاقـة 
لتوزيـع املخصصـات من مـادة البنزين 
كأوىل املـواد التـي أُلحقـت بالبطاقـة، 
تبعتهـا مادتـا املـازوت والغـاز وتحديد 
مخصصـات العائلـة السـورية منهـام 
شـهريًا، تحت عنوان ترشـيد اسـتهالك 

املخصصـات.
أُدخلـت  املـايض،  ابتـداء مـن شـباط 
البطاقـة، وهـي  مـواد أخـرى ضمـن 
ويحصـل  والشـاي،  واألرز  السـكر 
مـادة  عـىل  املواطنـون  مبوجبهـا 
واحـد  كيلوغـرام  مبعـدل  السـكر 
لـرية   350 للشـخص شـهريًا، بسـعر 
حصـة  تتجـاوز  أال  عـىل  سـورية، 
شـهريًا،  كيلوغرامـات  أربعـة  األرسة 
أخـرى،  غذائيـة  مـواد  بهـا  لُيلحـق 
جعلـت مـن "البطاقة الذكيـة" بطاقة 

مؤمتتـة. متوينيـة 
الذكيـة"،  "البطاقـة  مـرشوع  ويعـد 
واحـًدا من الخدمـات النـادرة املتوفرة 
تقنيـة  باسـتخدام  للمواطنـني 
تطبيـق  عـرب  وتسـتخدم  اإلنرتنـت، 
للهواتـف املحمولـة، ويقتـرص دورهـا 
النفطيـة  املـواد  تخصيـص  عـىل 
حصـول  وتحديـد  والتموينيـة، 

عليهـا. املواطنـني 

عـن  الخارجـة  املناطـق  تفتقـر 
سـيطرة النظـام السـوري إىل أدوات 
التعامـالت  أمـور  تسـيري  تجعـل 
وذلـك  تنظيـاًم،  أكـر  الحكوميـة 
يف  موضوعيـة  بظـروف  متعلـق 
املناطـق التـي تشـهد توتـرات أمنية 
وعوامـل  واقتصاديـة،  وعسـكرية 
ذاتيـة تتعلـق بالتخطيـط والكفـاءة 
والهيكليـات الحكوميـة والترشيعات 

املتوفـرة.
"اإلدارة  تسـتطع  مل  اآلن  وحتـى 
الفـرات(  رشق  )يف  الذاتيـة" 
إدلـب  )يف  اإلنقـاذ"  و"حكومـة 
ومـا حولهـا( و"الحكومـة املؤقتـة" 
آليـات  تطويـر  حلـب(  )شـاميل 
عملهـا وإدخـال األمتتـة يف تسـيري 
النظـم  سـواء  اإلداريـة،  األمـور 
التـي تدعـم التشـارك يف املعلومـات 
حكوميـة  إدارة  ضمـن  والتعـاون 
واحـدة أو ضمـن إدارات الحكومة، أو 
نظـم تقديـم الخدمات مـن الحكومة 
غيـاب  عـن  فضـاًل  املواطنـني،  إىل 
نظـم تسـيري التعامل بـني الحكومة 
كاملنظـامت  األخـرى  واملؤسسـات 
املنظمـة  واملبـادرات  اإلغاثيـة، 
لخدمـات العاملـني ضمـن قطاعـات 

وإداراتهـا.  الحكومـة 
طاغًيـا  الورقـي  التعامـل  زال  ومـا 
يف  اإلداري  العمـل  مفاصـل  عـىل 

توصلـت  حسـبام  الثـالث،  املناطـق 
إليـه عنـب بلدي مـن خـالل التواصل 
مـع اإلدارات املنظمـة لهـذه املناطق، 
تسـيري  أسـاليب  يف  والبحـث 
نفسـها  اإلدارات  بـني  التعامـالت 

واألهـايل. الحكومـة  وبـني 

ضريبة عدم االستقرار
مسـألة االنتقال مـن التعامل الحايل 
ليلـة  بـني  يتـم  ال  أمتتـة  نظـام  إىل 
وضحاهـا، فاألمر بحاجـة إىل كوادر 
التحتيـة  البنيـة  لبنـاء  متخصصـة 
وتجهيزهـا، وتدريـب الكـوادر عـىل 
كيفيـة التعامـل مـع نظـم األمتتـة، 
ودراسـة املـرشوع إداريًـا، وتطويـر 
ومـدروس،  جيـد  بشـكل  األدوات 
وهـو مـا يوقفـه اسـتمرار التوترات 
نتيجـة  تطـوره  ومينـع  العسـكرية، 
مديـر  بحسـب  االسـتقرار،  عـدم 
يف  العامـة  العالقـات  مكتـب 
سـامل  محمـد  اإلنقـاذ"،  "حكومـة 

قاسـم.  
الحوكمـة  نظـام  بنـاء  أن  كـام 
اإللكرتونيـة يحتاج إىل قـدرات مالية 
ومعـدات  برشيـة  كـوادر  وتجهيـز 
الحصـول  الصعـب  مـن  اتصـاالت 
عليهـا، وفـق ما قاله قاسـم يف لقاء 
مـع عنب بلـدي، ويف حـال الحصول 
إضافـة  مرتفعـة  فأمثانهـا  عليهـا 

املعابـر  عـرب  إدخالهـا  صعوبـة  إىل 
الحدوديـة.

وحتـى اآلن، مـا زالت تعتمـد مناطق 
سـوريا  غـريب  وشـامل  شـاميل 
الكهربـاء يف تأمـني  عـىل مولـدات 
اإلدارات  إىل  الكهربـاء  إمـدادات 
مـن  وهـو  واملنـازل،  واملؤسسـات 
يوجـد  فـال  األساسـية،  العوائـق 
السـتمرار  متخصصـة  مؤسسـات 

فيهـا. الكهربـاء  تأمـني 

بنية تحتية إلكترونية تفتقر إلى 
"السيرفرات"

شـامل  يف  الذاتيـة"  "اإلدارة  تعمـل 
بنيـة  تجهيـز  عـىل  سـوريا  رشقـي 
يف  أمتتـة  نظـام  إلنشـاء  تحتيـة 
مناطـق سـيطرتها، تعمـل بواسـطة 
لنقـل  )وسـيلة  الضـويئ"  "الكابـل 
برسعـة  طويلـة  ملسـافات  البيانـات 
شـبكات  يف  تُسـتخدم  عاليـة، 
البيانـات واالتصـاالت، وتدعم الكثري 
والهاتـف  التلفزيـون  أنظمـة  مـن 
حـول العـامل(، وفـق ما قالـه مصدر 
والطاقـة"  االتصـاالت  "هيئـة  مـن 

بلـدي. لعنـب  اإلدارة  يف  العاملـة 
وأضـاف املصـدر )تحفـظ عـىل نرش 
مبركزيـة  تتعلـق  ألسـباب  اسـمه 
البيانـات اإلعالميـة(، أن اإلدارة تعمل 
حالًيـا عـىل املـرشوع، وانتهـت مـن 

و"أصبحـت  العمـل،  مراحـل  إحـدى 
البنيـة التحتية يف محافظة الحسـكة 
شامل رشقي سـوريا شـبه جاهزة".

العمـل انتقـل حالًيا، بحسـب املصدر، 
رشقـي  الـزور  ديـر  محافظـة  إىل 
سـوريا ومدينة منبج رشق محافظة 
حلـب ومدينـة الطبقة غـريب الرقة، 
عـىل أن يكـون مركـز التقـاء مراحل 
العمـل بعـد االنتهـاء منـه يف مدينة 
الرقـة، وذلـك نهايـة العـام الحـايل 
للمرشوع.  الزمنـي  املخطـط  حسـب 
"وبعـد االنتهـاء مـن تجهيـز البنيـة 

التحتيـة سـيبدأ العمل عـىل مرشوع 
املؤسسـات  بعـض  بـني  األمتتـة 
كمؤسسـات  جميعهـا،  وليـس 
الرضيبـة والنقـل واملواصـالت، بينام 
سـيكون للمؤسسـات األمنيـة بنيـة 

املصـدر. بحسـب  بهـا"،  خاصـة 
عـدة  تعرتضـه  املـرشوع  لكـن 
عوائـق منهـا إدخـال "السـريفرات" 
)مخدمـات اإلنرتنـت( وبعـض أنواع 
التجهيـزات اإللكرتونيـة، التـي تعـد 
املطلوبـة  التحتيـة  البنـى  أسـاس 

الرقمـي. التحـول  لعمليـة 

"البطاقة التموينية المؤتمتة"..
أذكى الخدمات اإللكترونية المتوفرة للسوريين

التقانة غائبة عن حكومات الشمال

تعامل ورقي في مناطق المعارضة.. 
و"اإلدارة الذاتية" في مرحلة البنية التحتية

البطاقة الذكية في سوريا  -  )سانا(

أخذ بصمة رجل الستخراج بطاقة هوية له في المجلس المحلي لمدينة الباب - كانون األول 2019 )عنب بلدي(
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مع اندالع االحتجاجات 
عام 2011، توجهت األنظار 

إلى مصير االستثمارات 
الخليجية في سوريا، ليعلن 
طالل دشتي أن استثمارات 

الشركة في سوريا آمنة 
وبعيدة عن االضطرابات

عنب بلدي - مراد عبد الجليل

بـرز اسـم عبـد الحميـد دشـتي خـالل 
السـنوات املاضيـة، من خـالل دفاعه عن 
النظام السـوري ورئيسه بشـكل واضح، 
وخـالل  الكويتـي  الرملـان  قبـة  تحـت 
اجتاعاتـه الحقوقيـة يف األمـم املتحدة، 
األمـر الذي لفـت أنظار سـورين أرجعوا 
االقتصاديـة  املنفعـة  إىل  ذلـك  سـبب 
املتبادلـة، واسـتثاراته التـي تصـل إىل 
مالين الـدوالرات مع شـخصيات مقربة 

النظام.  مـن 
يحـاول هـذا التقريـر رصـد إمراطورية 
"دشـتي" االقتصاديـة يف سـوريا التـي 
األول  قسـمن،  إىل  أوالده  مـع  تنقسـم 
عبـد  ورشوق  ومحمـد  بطـالل  يتمثـل 
الحميـد دشـتي، الذيـن ميتلكـون رشكة 
"مراكـز التجارية العقاريـة" مع والدهم، 
بـ"عائلـة  فيتمثـل  الثـاين  القسـم  أمـا 
دشـتي السـورية"، بابنتيـه التـوأم آيـة 
وشهدـ وزوجته السـورية هاال قوطرش.

اإلمبراطورية األولى
عـام  يف  األوىل  اإلمراطوريـة  بـدأت 
1999، عندما أسـس دشـتي األب "رشكة 
مجموعـة أوالد دشـتي الدوليـة- طـالل 
قبـل  ورشكاه"،  دشـتي  الحميـد  عبـد 
رشكـة  إىل   2005 يف  االسـم  يعـدل  أن 
لتبـدأ  العقاريـة"،  التجـارة  "مراكـز 
اسـتثاراتها يف سـوريا، ويصـل حجـم 
اسـتثاراتها إىل نحـو 18 مليـون دينار 
كويتـي )60 مليـون دوالر(، بحسـب مـا 
قالـه رئيـس مجلـس إدارة الركة، طالل 

.2015 عبـد الحميـد دشـتي، يف 

البدايـة كانـت مـع تنفيـذ أكـر مروع 
عندمـا  طرطـوس،  مدينـة  يف  سـياحي 
حكومـة  يف  السـياحة  وزارة  وقّعـت 
 ،2003 عـام  يف  السـوري،  النظـام 
عقـًدا مـع ثـالث رشكات بريطانيـة، هي 
ليمتـد"،  إنرتناشـونال  رشكـة "غوانـادا 
ورشيكاتهـا، رشكة "كروود انفسـتمنت 
"وحـود  ورشكـة  ليمتـد"،  كومبـاين 
غـروب ليمتـد"، بقيمـة عـرة مليـارات 
دوالر(،  مليـون   200( سـورية  لـرة 
بحسـب مـا نرتـه صحيفـة "الحياة".

تأسـيس  عـى  األطـراف  واتفقـت 
رشكـة  باسـم  مغفلـة  مسـاهمة  رشكـة 
حينهـا  العقـد  ونـص  "إنـرتادوس"، 
عـى إقامـة فنـادق بدرجـات متفاوتـة، 
وشـاليهات سـياحية، ومراكـز تجاريـة، 
ومكاتب إداريـة، ومرفـأ زوارق ويخوت، 
ومالعـب وأماكـن تسـلية، ودار سـينا.

لكـن تأسـيس الركـة تأخـر حتـى آذار 
لـرة  ماليـن   103 برأسـال   ،2006
مبشـاركة  دوالر(،  )مليـون  سـورية 
"مراكـز التجارية العقاريـة" بحصة 12 
مليونًـا و236 ألف لرة سـورية، بنسـبة 

"إنـرتادوس". رأسـال  مـن   12%
ومـع انـدالع االحتجاجـات عـام 2011، 
توجهـت األنظار إىل مصر االسـتثارات 
طـالل  ليعلـن  سـوريا،  يف  الخليجيـة 
يف  الركـة  اسـتثارات  أن  دشـتي 
سـوريا آمنـة وبعيـدة عـن االضطرابات، 
مشـرًا إىل االنتهـاء مـن الجـزء األكـر 
مـن مـروع طرطـوس، قبـل أن تعلـن 
يف  املـروع،  مـن  انسـحابها  الركـة 

العـام الحـايل.
وأعلنـت رشكة "مراكـز"، يف 26 من آذار 
املـايض، بيـع حصتهـا يف أسـهم رشكة 
يف  السـياحي  للتطويـر  “إنـرتادوس” 
سـوريا مببلغ 21 مليـون دوالر، دون أن 

تفصـح عـن الطرف املشـرتي.
أمـا املـروع الثـاين للركـة الكويتيـة 
يف سـوريا فهـو مدينـة "مركـز التجارة 
العاملـي"، بحسـب مـا أعلنه عبـد الحميد 
أمـام  كلمـة  يف  قـال  الـذي  دشـتي، 
للركـة  العاديـة  العموميـة  الجمعيـة 
بإنشـاء  سـتبدأ  الركـة  إن   ،2013 يف 
مـروع مدينـة مركـز التجـارة العاملي، 
بعـد اسـتقرار األوضاع يف سـوريا وبعد 

الحصـول عـى التمويـل الـالزم لـه.
وبحسـب موقـع الركـة، فـإن املروع 
 620 مسـاحة  عـى  مدينـة  بنـاء  هـو 
ألـف مـرت مربـع، يف منطقـة سعسـع 
بريـف دمشـق، تشـمل املبـاين التجارية 
والفنـادق  والسـكنية  واالسـتثارية 
واملستشـفيات، وتتضمـن مـا ال يقـل عن 
153 بنايـة مكونـة مـن مثانيـة طوابـق، 
بنـاء  جانـب  إىل  شـقة،   4896 مبعـدل 
عـى  تسـوق  ومركـز  تجـاري  مجمـع 
مسـاحة 50 ألف مرت مربـع وبارتفاع 18 
طابًقـا، وإقامـة مكاتب لإليجـار وقاعات 
اجتاعـات لرجـال األعال واملسـتثمرين.

اإلمبراطورية الثانية
اإلمراطوريـة الثانيـة بـدأت مـع "عائلة 
دشـتي السـورية"، عر األم هاال قوطرش 
وابنتيها آية وشـهد، التي أسسـت رشكات 
يف عـدة مجـاالت، ومـن هـذه الـركات 
دشـتي  عبـاس  الحميـد  عبـد  "رشكـة 
أوالد  "مجموعـة  ورشكـة  ورشيكـه"، 
دشـتي االسـتثارية"، إال أنـه ال تتوفـر 
معلومـات كافيـة حول هاتـن الركتن، 
باسـتثناء دخولها يف تحالف لتأسـيس 

أخـرى. رشكات 
وتـرتأس األم هـاال قوطـرش، الحاصلـة 
عى دبلـوم يف علـوم الكمبيوتر، منصب 
"مركـز  إدارة  مجلـس  رئيـس  نائـب 

ونائـب  دمشـق"،  العاملـي-  التجـارة 
دشـتي  أوالد  "مجموعـة  إدارة  مجلـس 
ترؤسـها  جانـب  إىل  االسـتثارية"، 
ملجلـس إدارة رشكـة "يـويش للتجـارة" 
التـي أسسـتها مع ابنتها شـهد، بحسـب 
موقـع "االقتصـادي" املختـص بأخبـار 

السـورية. الـركات 
يف  قوطـرش  أسـهمت  رشكـة  وأبـرز 
تأسيسـها كانـت رشكة "العقليـة للتأمن 
التكافي"، يف كانـون األول 2007، التي 
مليـاري لـرة سـورية  يبلـغ رأسـالها 
)40 مليـون دوالر(، وبلغـت نسـبتها يف 
الركـة 40 مليـون لرة سـورية )2%(، 
عـى  النسـب  بقيـة  توزعـت  حـن  يف 
رشكـة  منهـم  املؤسسـن،  مـن  العديـد 
"عبـد الحميد عبـاس دشـتي ورشيكه"، 
دشـتي  أوالد  مجموعـة  و"رشكـة 
لـرة  مليـون   20 بنسـبة  االسـتثارية" 

سـورية )%1( لـكل منهـا.
النسـبة األكـر كانـت لركـة "العقيلـة 
لإليجـار والتمويل واالسـتثار"، بنسـبة 
640 مليـون لـرة سـورية )%32(، يف 
حـن ال تتوفـر أي معلومات حـول ملكية 
الركـة، التـي عملـت فيهـا آيـة دشـتي 
كموظفة اسـتقبال يف 2008، بحسـب ما 
نرتـه عـر حسـابها يف "بيـت. كوم".

عـى  الحاصلـة  دشـتي،  شـهد  أمـا 
ماجسـتر يف الحقوق مـن جامعة لندن، 
مـن  العاملـي  باالقتصـاد  وبكالوريـوس 
جامعـة "روبـال هالـواي" بلنـدن، فهي 

عضـو يف مجلـس إدارة رشكـة "العقيلة 
للتأمـن" يف 2017، كممثلـة عـن رشكة 

والدهـا.
عـدة  تأسـيس  أسـهمت شـهد يف  كـا 
دشـتي  أوالد  "مجموعـة  منهـا  رشكات، 
االسـتثارية"، ورشكـة "يـويش للتجارة 
جانـب  إىل  والدتهـا،  مـع  واالسـتثار" 
تأسـيس رشكة "الشـهد لالسـتثار" يف 
2012 يف دمشـق، مـع أختها آية بنسـبة 
%50 لـكل منهـا مـن رأسـال الركة 
وتقـوم  سـورية،  لـرة  مليـون  البالـغ 
وزراعيـة  وصناعيـة  تجاريـة  بأعـال 

وخدميـة. 

"لؤلؤة السورية" مع رامي مخلوف لم 
تكتمل

من أكر اسـتثارات دشـتي يف سـوريا، 
تأسـيس  يف  رشكاء  عـدة  مـع  الدخـول 
"لؤلـؤة  اسـم  تحـت  طـران  رشكـة 
السـورية" بعـد تصديق مجلس الشـعب 
وصدور مرسـوم مـن األسـد يف 2008، 

برأسـال مثانيـة ماليـن دوالر.
مـن  كل  الركـة  تأسـيس  يف  وأسـهم 
مؤسسـة "الطـران العربيـة السـورية" 
إىل   ،25% بنسـبة  للحكومـة  التابعـة 
جانب رشكـة "شـام القابضـة" اململوكة 
مـن قبـل رجـل األعـال السـوري رامي 
مخلـوف، ابن خـال رئيس النظام بشـار 
األسـد، بنسـبة %69، إضافـة إىل نسـبة 
%6 لكل مـن "العقيلـة الكويتية للتجارة 

والتمويـل واالسـتثار" و"عقيق افيشـن 
دشـتي  أوالد  و"مجموعـة  هولدنـغ" 
االسـتثارية- عبـد الحميد عباس دشـتي 

ورشكاه".
واحتفلت مؤسسـة الطران السـورية يف 
أيـار 2009 بإقـالع أول طائـرة للركـة 
رامـي  بحضـور  دمشـق  مطـار  مـن 
مخلـوف، ووفـق مخطـط املـروع كان 
يجـب أن يبلـغ عـدد أسـطول الركة يف 

2009 سـت طائـرات.
لكـن الركـة توقفـت بعـد شـهر فقـط 
وأغلقـت أبوابهـا، بعدما فسـخت الركة 
اإلسـبانية "أوريون" عقـود طائرتن مع 
رشكـة "لؤلـؤة"، بسـبب تحذيـر وزارة 
اإلسـبانية  للركـة  األمريكيـة  الخزانـة 
مـن مخالفتهـا العقوبـات املفروضة عى 
سـوريا ورجـل األعـال رامـي مخلوف.

ماليـن  اسـتثار  دشـتي  وينـوي 
الـدوالرات يف سـوريا باملرحلـة املقبلـة، 
بحسـب مـا قالـه يف تسـجيل ملقابلة مع 
موقـع "أخبار سـوريا والعـامل"، يف آب 
مل  إذا  تسـامحوين  "ال  قـال  إذ   ،2019

سـوريا". يف  دوالر  مليـاري  أسـتثمر 
ويف ظـل ذلـك، يواجـه دشـتي أحكاًمـا 
بالسـجن تجـاوزت 65 عاًمـا، بعـد رفع 
الحصانـة عنه يف الكويـت، إثر محاكات 
2016، كـا  متعاقبـة بـدأت منـذ عـام 
ُحكـم عليـه بالسـجن 14 عاًمـا، بتهمـة 
اإلسـاءة للسـعودية والبحريـن، ليغـادر 

الكويـت حتـى اآلن.

سورية وكويتية.. 

تحالف شركات إلمبراطوريتي 
"دشتي" االقتصادية في سوريا

"سلطتي ووساطاتي مميزة، بدًءا من السيد الرئيس بشار األسد إلى الموجود على منافذ الحدود"، تأكيد صريح أعلنه النائب السابق في مجلس األمة الكويتي، 

ورئيس المجلس الدولي لدعم المحاكمة العادلة وحقوق اإلنسان، عبد الحميد دشتي، في إحدى مقابالته في 2014، حول عالقاته في سوريا هو وأوالده، 

وخاصة مع الدائرة االقتصادية الضيقة المقربة من السلطة.

الغاز  2500 )للجرة(المازوت  500الذهب 18  16.015 السكر )ك(  360البنزين  700
 يورو   مبيع 1452 شراء 1439 دوالر أمريكي  مبيع 517 شراء 515

الرز )ك(  350السكر )ك(  250الذهب 21  58040     
  ليرة تركية  مبيع 201 شراء 199 دوالر أمريكي  مبيع 1300 شراء 1290

النائب السابق في مجلس األمة الكويتي عبدالحميد دشتي )الحقيقة(

الذهب 18  49749     
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أو  مـدرس  أو  طالـب  كل  القـرار  شـمل 
وتشـمل  الرتبيـة،  يف  عامـل  شـخص 
كلمـة طالب التالميـذ يف الحلقـة األوىل 
إىل  األول  )مـن  األسـايس  التعليـم  مـن 
الخامـس( والحلقة الثانية )من السـادس 
دور  تالميـذ  إىل  إضافـة  التاسـع(،  إىل 
الحضانـة، أي مـن عمـر أربعـة إىل 14 

. ًما عا
املحـي،  املجلـس  عـن  الصـادر  القـرار 
واملعمـم يف 19 مـن آذار املـايض عـى 
كل املـدارس واملعاهـد والروضات، حظي 
محمـد  باعـزاز،  الرتبيـة  مديـر  بتأييـد 
حـوراين، بحسـب ما أكـده لعنـب بلدي.

عـى  مطلعـون  إنهـم  حـوارين  وقـال 
القضيـة وأسـباب القـرار. وسـعت عنب 
عـر  القـرار  أسـاس  تتبـع  إىل  بلـدي 
مراسـلها يف املنطقة، ليتبـّن أن القضية 
ترتبـط بطالبتـن يف الصف السـابع، أي 

بعمـر 13 عاًمـا.

السبب في الصف السابع
يـارا، طالبـة تـدرس يف الصف السـابع 
مبدرسـة يف املدينـة، تحفظـت وذووهـا 
عـى نـر اسـمها الكامل، كـا تحفظوا 
"ألسـباب  مدرسـتها  اسـم  ذكـر  عـى 

أمنيـة"، روت لعنـب بلـدي كيـف بـدأت 
القضيـة.

أُصـدر التعميـم بعد رسـم طالبتـن علم 
مدرسـتها،  يف  أيديهـا  عـى  النظـام 
عـن  وتسـألها  املعلمـة  لتشـاهدها 
والئهـا لبشـار األسـد، وبعـد تحققهـا 
مـن ذلك، وفـق تعبر يـارا، تـم فصلها 

مـن املدرسـة.
عـادت الطالبتـان يف اليـوم الـذي تبـع 
الفصـل يف محاولـة لتسـوية األمـر مـع 
ذويهـا، ولكـن املديـرة رفضـت وأحالت 
القضيـة إىل مديريـة الرتبيـة يف مدينـة 
اعـزاز، وعلّقـت قـرار فصلهـا أمام عى 

املدرسـة. جدار 
لكـن حـوراين أكـد لعنـب بلـدي، عـدم 
إعـداد  تاريـخ  حتـى  طالـب  أي  فصـل 
هـذا التقريـر، إمنـا "تُقـدم يف حـاالت 
كهـذه نصائـح توعويـة"، وعـن قضيـة 
الطالبتـن أوضـح أنهـا "فُصلتـا ملـدة 
مدرسـة  إىل  نقلتـا  ثـم  واحـد،  أسـبوع 

أخـرى".
وزيـرة الرتبيـة يف "الحكومة السـورية 
املؤقتـة"، هـدى العبـيس، أكـدت لعنـب 
بلـدي، أن الـوزارة لديهـا نفـس اإلجـراء 
قبـل أن يتخـذ من تربيـة اعـزاز، معترة 
أنـه "قـرار صائـب"، فمـن "يريـد تأييد 
النظـام فليلحـق بـه.. ال مـكان ملؤيـدي 

بيننا". األسـد  عصابـات 
وعنـد سـؤال العبـيس عن وجـود خطة 
كل  عـى  القـرار  هـذا  لتعميـم  لديهـم 
املديريـات التابعـة لـ"الحكومة املؤقتة"، 
أجابـت أن ذلـك يشء "مؤكـد وحتمي". 
أن قـرار فصـل  بلـدي  لعنـب  وكشـفت 
الشـال،  يف  املـدارس  مـن  املؤيديـن 
سـواء من الـكادر اإلداري أو التعليمي أو 
الطـاليب، مـا زال مبرحلة الدراسـة حاليًا 
وقريبًـا سـيعلن عنـه، دون تحديـد املدة. 
إىل  وصولهـا  قبـل  للعبـيس،  ووفًقـا 
الـوزارة كان القـرار معمـًا يف جامعـة 
أن  تفاجـأت  "لألسـف  وتابعـت  إدلـب، 

قـراًرا كهـذا مل يصـدر بعـد". 

"جهاز" كشف الوالء
محمـد  اعـزاز،  تربيـة  مديـر  بحسـب 
القضيـة  يف  البحـث  فـإن  حـوراين، 
والتأكـد مـن الحالـة يكـون مـن خـالل 
وجـود مكتـب تعليمـي عائـد للمجلـس 
للرقابـة  و"جهـاز  املدينـة،  يف  املحـي 
للمديريـن  باإلضافـة  والتفتيـش"، 

مدرسـة. كل  يف  واإلداريـن 
يف  معلّمـة  وهـي  األمـن،  سـارة  لكـن 
مـن  األوىل  الحلقـة  لطـالب  مدرسـة 
تذكـر  اعـزاز، مل  األسـايس يف  التعليـم 
لعنب بلدي شـيئًا عـن "جهـاز الرقابة"، 

باعـزاز  الرتبيـة  مديريـة  دعـت  بـل 
للتأكـد مـن أي خـر عـن "تأييـد طفل 
هـذا  يف  عامـل  شـخص  أو  طالـب  أو 
وذلـك  السـوري"،  للنظـام  املجـال 
"مـن خـالل التواصـل مـع أصدقائهـم 

وأهاليهـم". ومعلميهـم 

بين الرفض والتأييد.. ما ذنب 
األطفال؟

وزيـرة الرتبية يف "الحكومة السـورية 
ورغـم  العبـيس،  هـدى  املؤقتـة"، 
تأييدهـا قـرار فصـل املؤيديـن، لكنهـا 
هـو  كـا  األطفـال  يشـمل  أن  ترفـض 
معمـم يف قـرار اعـزاز، وذلـك برأيهـا 
هـم  بيننـا  املوجوديـن  "األطفـال  ألن 

. " مسـؤوليتنا
تربيـة  بقـرار  املقصـود  أن  وأضافـت 
واملعلمـة  واملعلـم  األهـل  هـم  اعـزاز 
تعتقـد  ال  إذ  الروضـة،  طالـب  وليـس 
أطفـااًل  تحـوي  مناطقهـم  أن  العبـيس 

مؤيديـن.
مدرسـة  يف  املعلمـة  األمـن،  سـارة 
التعليـم  مـن  األوىل  الحلقـة  لطـالب 
لعنـب  أكـدت  اعـزاز،  يف  األسـايس 
بلـدي أنها مـع اتخـاذ إجـراءات معينة 
تجـاه الطـالب "املؤيديـن"، ولكن ليس 

املـدارس. مـن  الفصـل 

وأشـارت إىل أن قـرار الفصـل ليس هو 
األمثـل، واألفضـل هـو اسـتدعاء أولياء 
ألنهـم  وذلـك  معهـم،  والتفاهـم  األمـر 
أطفـال صغـار يتأثـرون بـآراء وأفعال 

أهلهـم يف املنـزل.
وبالنسـبة لكـون القرار يشـمل األطفال 
يف مرحلـة الروضـة والحضانـة، قالت 
لـوم  عليهـم  ليـس  "هـؤالء  سـارة، 
وذنـب، بـل املسـؤولية األوىل واألخرة 
تقـع عـى األهـل والرتبيـة يف املنزل".

املرحلـة  يف  معلمـة  إبراهيـم،  فاطمـة 
رفضـت  اعـزاز،  مبدينـة  اإلعداديـة 
خـالل  قاطـع  بشـكل  الفصـل  قـرار 
حديثهـا لعنـب بلـدي، وذلـك بقولهـا، 
"مـن الجـرم محاسـبة طـالب املرحلـة 
اإلعداديـة بقـرار ظامل كهـذا وحرمانهم 
حقهـم بالتعليـم"، أما أطفـال الحضانة 
)الروضـة( فـال ميكن حتًا محاسـبتهم 

كلمة. بـأي 
عـن  مسـؤولون  األهـايل  أن  وأضافـت 
فيهـم،  وحبهـا  الثـورة  مبـادئ  غـرس 
يكـون  أن  ميكـن  ال  فاطمـة  وبـرأي 
منهـم  السـاع  بـل  عقابًـا،  البديـل 
ومحاولـة  وتوعيتهـم  ومحاورتهـم 

الخاطئـة.   مفاهيمهـم  تصحيـح 
وأكـدت فاطمـة، أنـه إذا ما نُفيـت هذه 
الفئـات من املدرسـة فـال ميكـن نفيهم 

محاسبون على مواقفهم السياسية..  

قرار بفصل التالميذ "المؤيدين" 
في اعزاز يثير جداًل

أطباء سوريون 
في الخطوط األمامية 

لمواجهة "كورونا" 
حول العالم

طالب سوريون في مدارس ريف حلب الشمالي - 13 حزيران 2019 )عنب بلدي(

عنب بلدي - خولة حفظي

بهذه الكلـات، عّرت الطبيبة السـورية 
إيال زينـو )31 عاًما(، لعنـب بلدي، عن 
هواجس تراودهـا يف أثناء عملها كطبيبة 
يف الرازيـل، يف ظـل تفـيش فـروس 

"كورونـا املسـتجد" )كوفيد- 19(.
وحـول احتاليـة إصابتهـا بالفروس، 
مـع  متصالحـة  إنهـا  الطبيبـة  قالـت 
انتقـال  إمكانيـة  أن  وتعلـم  ذاتهـا، 
كحـال  جـًدا  مرتفعـة  إليهـا  العـدوى 
جميـع األطباء، ال سـيا أنهـا تعمل يف 

املركـزة. والعنايـة  الطـوارئ  قسـم 
إيـال زينـو واحـدة مـن مئـات األطباء 
الذيـن  العـامل،  حـول  السـورين 
األماميـة  الخطـوط  يف  يعملـون 
فهجـروا  "الجائحـة"،  ملواجهـة 
أهلهـم ألجـل ذلـك، وبعضهـم أصيبوا 
بالفـروس، ومنهـم مـن فقـد حياتـه 

ذلـك. أثنـاء  يف 
رسـمية  إحصائيـات  توجـد  ال 
يف  السـورين  األطبـاء  إلسـهامات 
مواجهـة فـروس "كورونـا" يف دول 
لجوئهـم، وإمنـا اقتـرص عملهـم عـى 

مبـادرات ذاتيـة أو جاعيـة أو جهود 
منشـآتهم. ضمـن 

ففـي تركيا، أعلـن مجموعة مـن األطباء 
تركيـا،  جنـويب  املقيمـن  السـورين 
إىل  كمتطوعـن  للعمـل  اسـتعدادهم 
جانـب الكـوادر الطبية الرتكيـة ملواجهة 
غـازي  واليـة  "كورونـا" يف  فـروس 

. ب عنتا
ويف حديـث لعنب بلـدي، قـال الطبيب 
يف  املشـاركن  أحـد  الحـاج،  محمـد 
املبـادرة، "قدمنـا للوايل قامئـة تتضمن 
أسـاء 100 طبيـب سـوري يف غـازي 
إىل  للعمـل  مسـتعدون  وهـم  عنتـاب، 
جانـب الكـوادر الطبيـة الرتكية بشـكل 

تطوعـي".
وشـارك األطبـاء السـوريون يف الوالية 
األربعـة،  املدينـة  مداخـل  بتغطيـة 
لفحـص القادمـن إىل املدينـة والتأكـد 
مـن خلوهـم مـن أعـراض الفـروس.

وأضـاف الحـاج، "شـكلنا أول فريـق، 
يف 30 مـن آذار املـايض، ويتكـون من 
أربعـة طواقـم طبيـة لتغطيـة مداخـل 
خمـس  مـدى  عـى  ويعمـل  املدينـة، 

سـاعات".

يف  سـوريون  أطبـاء  عـرض  كـا 
ملواجهـة  خدماتهـم  اسـطنبول 
أطبـاء  وأطلـق  الجديـدة،  "الجائحـة" 
من جمعيـة "البيـت السـوري" مبادرة 
إليهـا  انضـم  الجهـود،  يف  لإلسـهام 
أطبـاء عرب، واسـتطاعت أن تجمع 250 
"األناضـول". وكالـة  بحسـب  طبيبًـا، 

حس عاٍل بالمسؤولية
السـورية-  الطبيـة  الجمعيـة  قالـت 
األمريكيـة )سـامز(، يف منشـور عـر 
"فيسـبوك"، إن أعضاءهـا يف الواليـات 
الطبيـن  العاملـن  بـن  مـن  املتحـدة 
األماميـة  الخطـوط  عـى  الشـجعان 

"الجائحـة". ملكافحـة 
وقـال مديـر مكتـب جمعيـة "سـامز" 
الدكتـور  تركيـا وشـايل سـوريا،  يف 
مـازن كـوارة، لعنـب بلـدي، إن األطباء 
والخـارج  الداخـل  يف  السـورين 
باملسـؤولية،  عـاٍل  بحـس  يتمتعـون 
وكل منهـم يقـدم مـا يسـتطيع ملواجهة 

"الجائحـة".
تضـم  مؤسسـة  "نحـن  وأضـاف، 
ألًفـا و500 طبيـب سـوري- أمريـي 

متفاعلـن مـع الحـدث الحـايل، خاصة 
مثـل  التخديـم  القليلـة  املناطـق  يف 

إدلـب".
ويحظـى نحـو 800 عامـل يف املجـال 
الصحـي شـال غـريب سـوريا، بينهم 
"سـامز"،  بدعـم  طبيـب،   300 قرابـة 

بحسـب ما ذكـره كـوارة.
وهاجـر قرابـة %40 مـن األطبـاء مـن 
سـوريا خالل السـنوات املاضية، 80% 
منهـم مـن األطبـاء الجـدد، بحسـب ما 
نقلتـه صحيفـة "الوطـن" عـن مديـر 
لالختصاصـات  السـورية  الهيئـة  عـام 

قبالن. يونـس  الطبيـة، 
ويف أملانيـا وحدهـا ثالثـة آالف و908 
املرتبـة  يف  ويأتـون  سـورين،  أطبـاء 
الثانية بالنسـبة لعـدد األطبـاء األجانب 
يف أملانيـا، بحسـب إحصائيـة أصدرتها 
آذار  يف  األملانيـة،  الطبيـة  الجمعيـة 

.2019

تجربة طبيب سوري مصاب 
بالفيروس

أعربـت منظمـة الصحـة العامليـة عـن 
مـن  وردتهـا  تقاريـر  إثـر  انزعاجهـا 

قرر المجلس المحلي في مدينة اعزاز بريف حلب الشمالي، فصل كل شخص في 

داخل المجمعات التربوية يسيء إلى "الثورة" أو "الثوار" أو مبادئهم أو يثبت تأييده 

للنظام السوري، وبدأ بتنفيذ القرار خالل األيام الماضية.

"الرعب الحقيقي هو أن أنقل 

اإلصابة إلى شخص قريب، فأنا 

أعيش مع عائلتي، وأبي يعاني 

من أمراض القلب والضغط، ودائًما 

أكون خائفة عند العودة إلى 

المنزل، وأحاول أن أعزل نفسي 

كي ال أنقل العدوى لهم".
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أعداد الطالب والمعلمين 
في ريف حلب الشمالي

طالب سوريون في مدارس ريف حلب الشمالي - 13 حزيران 2019 )عنب بلدي(

منصور العمري

تحتفي األمم املتحدة يف 5 من نيسان/ أبريل من كل عام 
بـ"اليوم الدويل للضمري" يف إطار مساعيها لتهيئة ظروف 

االستقرار والرفاه، وإقامة عالقات سلمية وودية عىل أساس 
احرتام حقوق اإلنسان والحريات األساسية للناس جميًعا، 

دون متييز بسبب العرق أو الجنس أو اللغة أو الدين. 
تدعو األمم املتحدة يف هذا اليوم الدول األعضاء ومؤسسات 

منظومة األمم املتحدة وغريها من املنظامت الدولية 
واإلقليمية، والقطاع الخاص واملجتمع املدين، مبا فيه 

املنظامت غري الحكومية واألفراد، إىل بناء ثقافة السالم 
مبحبة وضمري وفًقا للثقافة السائدة وغريها من الظروف 

أو األعراف يف مجتمعاتها املحلية والوطنية واإلقليمية، بعدة 
طرق منها إتاحة التعليم الجيد وتنفيذ أنشطة التوعية العامة، 

مبا يعزز التنمية املستدامة.
كام تقول األمم املتحدة يف صفحة اليوم العاملي للضمري 

يف موقعها اإللكرتوين، إن اهتاممها ينصب عىل إنقاذ 
األجيال املقبلة من ويالت الحروب، ما يدعو إىل التحول نحو 
ثقافة للسالم تتشكل من قيم واتجاهات وترصفات تعرب عن 
التفاعل والتكافل االجتامعيني وتستوحيهام عىل أساس من 

مبادئ الحرية والعدالة والدميقراطية وجميع حقوق اإلنسان 
والتسامح والتضامن ونبذ العنف، كام تسعى إىل منع نشوب 
املنازعات عن طريق معالجة أسبابها الجذرية، وحل املشاكل 
بالحوار والتفاوض، وتضمن لهذه األجيال املامرسة الكاملة 

لجميع الحقوق، وسبل املشاركة التامة يف عملية التنمية 
ملجتمعاتها.

تجسد ثقافة السالم مجموعة من القيم واملواقف والتقاليد 
والعادات وأمناط السلوك وأساليب الحياة، وتشكل يف 

مجموعها تعبريًا وطموًحا إىل احرتام الحياة واحرتام البرش 
وحقوقهم، ورفض العنف بكل أشكاله، واالعرتاف بالحقوق 

املتساوية للرجل واملرأة، واالعرتاف بحق كل فرد يف حرية 
التعبري والرأي والحصول عىل املعلومات، والتمسك مببادئ 
الدميقراطية والحرية والعدالة والتنمية للجميع، والتسامح 

والتضامن والتعددية وقبول االختالفات، والتفاهم بني األمم 
وبني الفئات العرقية والدينية والثقافية وغريها من الفئات 

وبني األفراد.
باملقابل، ميثل نظام األسد نقيًضا لكل ما تجسده ثقافة 

الضمري والسالم التي تدعو إليها األمم املتحدة، فهذا النظام 
قمع حريات وحقوق السوريني، ومل يحرتم حياتهم، بل 

قتلهم مبختلف أنواع األسلحة واألساليب، من القتل تحت 
التعذيب، والقصف العشوايئ، والحصار، واستهداف املدنيني 

واألعيان املدنية. حّض نظام األسد يف مناهجه التدريسية 
ومؤسساته عىل ثقافة العنف وعداء اآلخر وتصوير األمم 

األخرى أعداء للسوريني. مل يتبع نظام األسد يف حكمه 
للسوريني أيًا من معايري الدميقراطية أو الحرية أو العدالة، 

ونرش العداء بني طوائف املجتمع السوري، وحرض بعضهم 
عىل بعض، ومّيز بني مواطنيه عىل أساس الدين والطائفة 

والعرق والجنس، كام قمع حرية التعبري إىل أقىص حد، 
وأحكم سيطرته عىل اإلعالم والعمل املدين، وحّول النقابات 

إىل مؤسسات تابعة ملخابراته، ونرش وعزز نظام األسد 
الفساد وعدم املساواة يف جميع مؤسسات الدولة.

ترشح األمم املتحدة أن بناء ثقافة السالم تتطلب عماًل تربويًا 
وتثقيفًيا واجتامعًيا ومدنًيا شاماًل، يتاح من خالله لكل 

شخص أن يتعلم ويعطي ويشارك. كام أن هذه العملية تهدف 
إىل جعل ثقافة السالم ال تنفصل عن الثقافة العامة بذاتها، 
مع ترسيخها يف أفئدة الناس وعقولهم، أي إنها تعتمد عىل 

احرتام الحريات وعمل املجتمع املدين وتعزيز املشاركة الشعبية 
يف الحوكمة. لكن نظام األسد، الذي يحكم سوريا بقبضة من 
حديد، يقمع العمل املدين املستقل، ويحارب أي مبادرات فردية 

أو جامعية خارجة عن سيطرته ورغباته، ويعادي أغلب دول 
وشعوب العامل ويحض السوريني عىل معاداتهم، يف سبيل 

تعزيز نظرية التهديد الخارجي ضد السوريني، وأنه حامي 
السوريني من هذه التهديدات، يف إطار جهوده للسيطرة 
عىل الشعب ونهب ثرواته. هذا النظام أكرب أعداء السالم 

وإحدى املشاكل الجذرية التي يجب التخلص منها يف سوريا، 
ليستطيع السوريون بناء بلد وشعب يستطيع العيش بسالم 

وكرامة، ويحرتم الحياة وحقوق الناس. 

"اليوم الدولي للضمير" 
في سوريا

عـى  والعمـل  املجتمـع،  مـن 
لكسـبهم،  رضوري  الفئـة  هـذه 
جـدًدا  أعـداء  يخلقـون  ال  يك 
املعلـم  للثـورة، وإذا مل يسـتطع 
فهـذا  األطفـال  بأفـكار  التأثـر 
هـو "الفشـل الرتبوي" بحسـب 

تعبـر فاطمـة.

هل تؤثر هذه القرارات على 
استقاللية التعليم؟

مجلـس  رئيـس  خانجـي،  عـزام 
بـال  "تعليـم  مؤسسـة  إدارة 
م القـرار بقولـه، إن  حـدود"، قَيَـّ
الثـورة قامـت باألصـل للحفـاظ 
وحقـه  اإلنسـان  كرامـة  عـى 
بحريـة،  رأيـه  عـن  التعبـر  يف 
ومحاسـبة الجنـاة عـا يرتكبون 
مـن "جرائـم"، وليـس عـى مـا 

ويعتقـدون.  يقولـون 
لكـن بنفـس الوقـت أوضـح أنـه 
مع اسـتقاللية التعليـم، وأن يعمل 
عى نقـل العلوم واملعـارف وبناء 
املهـارات وتعزيـز القيـم النبيلـة 

والهويـة األصيلـة للوطن. 
وذلـك حتـى ال يسـتغل البعـض 
هدامـة  أفـكار  إلدخـال  التعليـم 
واالنحـراف،  بالتطـرف  تتعلـق 

وأضـاف، "دامئًـا ندعـو للتثبـت 
نأخـذ  وال  ويقـال،  ينقـل  مـا 
بالشـبهات، ونعمـل عى  النـاس 

القانـون". تطبيـق 

ما الحل؟  
رئيـس  بحسـب  الحـل  يكـون 
"تعليـم  مؤسسـة  إدارة  مجلـس 
بالحـدود"، بوجـوب العمـل عى 
املعلمـن تربويًـا وعلميًـا  إعـداد 
األطفـال  مبكانـة  يليـق  بشـكل 
والجيـل القادم، ألن وجـود املعلم 
الالزمـة  الكفـاءة  تنقصـه  الـذي 
برأيـه،  السـامية  املهنـة  لهـذه 
أكـر مـن  سـوف يكـون رضره 

نفعـه. 
املجتمـع  أن  خانجـي  ويعتقـد 
لوضـع  تكاتـف  إىل  بحاجـة 
التعليـم عى رأس سـلم األولويات 
املجتمـع هـي  وأن تكـون نخبـة 

التعليـم. يف  تعمـل  مـن 
كـا اتفق مـع املدرسـات اللوايت 
التقتهـم عنب بلـدي عى رضورة 
توعيـة الطفـل والطالـب لكسـبه 
وتنفـره،  عقابـه  مـن  بـداًل 
إيجـايب،  بشـكل  بـه  والتأثـر 
وغـرس األفـكار داخلـه بالتعليم.

جميـع أنحاء العـامل، حول األعـداد الكبرة 
مـن اإلصابـات بفـروس "كورونـا" بـن 

العاملـن يف مجـال الصحـة.
الطبيـب  هـو  املصابـن،  أولئـك  وأحـد 
السـوري هشـام النشـوايت، الـذي أُصيـب 
بواليـة  عملـه  أثنـاء  يف  بالفـروس 
نيوجـريس األمريكيـة، وأعلـن عـن عودته 

اإلصابـة. مـن  الشـفاء  بعـد  لعملـه 
4 مـن آذار  ونـر الطبيـب السـوري، يف 
الحـايل، صـورة لـه مرتديًـا لباسـه الطبي 
وقناًعـا واقيًـا يغطـي وجهه، عـر صفحته 
قـد  النشـوايت  وكان  بـوك".  "فيـس  يف 
تحـدث عن األعـراض التي رافقـت إصابته، 
وعـن تجربتـه يف الحجـر املنـزيل، مقدًما 

بعـض النصائـح ملتابعيـه.
وقـال النشـوايت يف منشـور آخـر، "عال 
الرعايـة الصحيـة هـم أبطـال حقيقيـون، 
املـرىض  لرعايـة  بحياتهـم  ويخاطـرون 

اإلصابـة". يتعافـون مـن  وجعلهـم 
مـن  املزيـد  األرجـح  عـى  "سـنخر 
املعركـة،  هـذه  يف  الفـوز  قبـل  الزمـالء 
نظـام الرعايـة الصحيـة يعاين مـن نقص 
اآلن ويتـرر بشـدة"، بحسـب مـا ختـم 

منشـوره. النشـوايت 

أطباء سوريون من بين ضحايا "كورونا"
ثالثـة أطبـاء سـوريون يف إيطاليـا توفـوا 
إصابتهـم  بعـد  املاضيـة،  األيـام  خـالل 

عملهـم. أثنـاء  يف  "كورونـا"  بفـروس 
وكان الدكتـور عبـد السـتار عـروض )80 
إثـر  يتـوىف  سـوري  طبيـب  أول  عاًمـا(، 
لـه  انتقـل  أن  بعـد  بـ“كورونـا"،  إصابتـه 

مرضـاه. أحـد  مـن  الفـروس 

كـا تـويف الطبيب السـوري عبـد الغني مي، 
بعـد إصابته بعـدوى الفـروس، ليكـون بذلك 
الطبيب السـوري الثاين الذي يفـارق الحياة يف 

إيطاليا.
إصابتـه  إثـر  آخـر  سـوري  طبيـب  وتـويف 
بالفـروس يف أثناء عمله بأحد مشـايف إيطاليا، 
وهو الدكتـور غيفونت مراديـان، الذي بقي عى 

رأس عملـه حتـى األيـام األخـرة قبـل وفاته.

عشرة  آالف 
معلم ومعلمة

250  طالب 
وطالبة في 
مرحلة المدرسة

800  مدرسة

المصدر: مركز حرمون للدراسات

أطباء في إيطاليا يحاولون إنقاذ مريض )رويتز(
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د. كريم مأمون

مـع االنتشـار الواسـع لوبـاء فـروس 
19( يف  "كورونـا املسـتجد" )كوفيد- 
الحجـر  فُـرض  العـامل،  أنحـاء  جميـع 
املنـزيل يف معظـم الـدول لفـرتة غـر 
محـددة قـد تسـتمر ألسـابيع، وأصبح 
مل  الرتقـب  مـن  حالـة  يف  الجميـع 
آثـار  وانعكسـت  مثيـل،  لهـا  يسـبق 
هـذا الوبـاء سـلبًا عـى جميـع نواحي 
واالجتاعيـة  االقتصاديـة  الحيـاة 
العبـادة  دور  فأُغلقـت  والبيئيـة، 
واملطاعـم  والجامعـات،  واملـدارس 
وأُلغيـت  والصـاالت،  واملالعـب 
واألنشـطة  واملؤمتـرات  االحتفـاالت 
وتوقفـت حركـة  املختلفـة،  الفيزيائيـة 
الطـران والسـفر، واقرتبـت بورصات 
أدىن مسـتوياتها، ودخـل  العـامل مـن 
االقتصـاد العاملـي مرحلـة انكاش، وال 
يعـرف أحـد الدرك الـذي سـتصل إليه 
األوضـاع، إذ مـا زالت أعـداد املصابن 
تتزايـد يف كل دول العـامل، مـع اقرتان 
لحركـة  الدقيقـة  املعرفـة  بعـدم  ذلـك 
الفـروس وطبيعتـه، وعـدم اكتشـاف 
بـه،  اإلصابـة  مـن  يقـي  ناجـع  لقـاح 
عـن  يتحـدث  كلـه  العـامل  وأصبـح 
شاشـات  سـواء  "كورونـا"،  فـروس 
التواصـل  ووسـائل  التلفزيـون 
أو  اإلنرتنـت،  ومواقـع  االجتاعـي 
األهـل والجـران واألصدقـاء والزمالء.

قد تـؤدي حالـة الذعر هـذه، باإلضافة 
والترصفـات  السـلوكيات  لبعـض 
الخاطئـة مـن قبل كثريـن يف التعامل 
إىل  االسـتثنائية،  الظـروف  هـذه  مـع 
عـى  الصعوبـة،  بالغـة  نفسـية  آثـار 
فـإن  وبالتأكيـد  والصغـار،  الكبـار 
هنـاك مثـة عالقـة وطيـدة بـن الحالة 
فإذا سـيطر  الجسـم؛  النفسـية وصحة 
والخـوف  الجـزع  اإلنسـان  عـى 
والتوتـر الزائـد جـراء اإلصابة مبرض، 
مـا فـإن مناعـة الجسـم تضعـف وقد 

باملقابـل  املرضيـة،  الحالـة  تتفاقـم 
والحالـة  اإليجابيـة  الطاقـة  فـإن 
النفسـية للمريـض تلعـب دوًرا فاعـاًل 
تسـهم  وقـد  للمـرض،  التصـدي  يف 
يف التخلـص منـه أو تكـون أحـد أهـم 
عليـه،  التغلـب  الفعالـة يف  العالجـات 
مـن  بـد  ال  أنـه  وجدنـا  هنـا  ومـن 
النفسـية  الوقايـة  مببـادئ  التعريـف 
اإلسـعافات  مفهـوم  مـن  انطالقًـا 
النفسـية األوليـة وسـبل تعزيـز املناعة 

. لنفسـية ا

النفسية الوقاية  مبادئ  ما 
النفسـية  الوقايـة  إجـراءات  تتضمـن 
اإلسـعافات  مفهـوم  مـن  انطالقًـا 

التاليـة: املبـادئ  األوليـة  النفسـية 
ومسـبباتها  األمـراض  عـن  القـراءة   •
وطـرق الوقايـة منهـا، وبخاصـة فيا 
يتعلـق بفـروس "كورونـا" يف أيامنا 

. ه هذ
• التعـرف إىل الخدمات وأنـواع الدعم 

ملتوفرة. ا
مـن  الطبيـة  املعلومـات  متابعـة   •
مصـادر موثوقـة، واتبـاع اإلرشـادات 
املعنيـة  الجهـات  عـن  الصـادرة 

. لرسـمية ا
تصـدر  ممـن  للمحيطـن  االنتبـاه   •
عنهـم ردود فعل غـر اعتيادية بسـبب 
األطفـال،  خاصـة  والتوتـر،  الضيـق 
النفـيس  الدعـم  تقديـم  والعمـل عـى 

لهـم. االجتاعـي 
• إبعـاد األطفال عن األخبـار الصادمة 
املنترة  املغلوطـة  الكثرة  واملعلومـات 
التواصـل  وسـائل  أو  التلفـاز  يف 
أهاليهـم  بـأن  وطأمنتهـم  االجتاعـي، 
وأنهـم  الالزمـة  التدابـر  اتخـذوا  قـد 
يشـعروا  لـي  بحايتهـم،  يقومـون 

باألمـان.
النفـيس  الدعـم  مبقدمـي  االتصـال   •
االجتاعـي يف حـال الشـعور بالقلـق 

والتوتـر.
والنصائـح  التعليـات  إىل  اإلصغـاء   •
واإلرشـادات النفسـية التـي تعمل عى 
تحقيـق الشـعور بالهـدوء والطأمنينة.

واألخبـار  باملعلومـات  التـزود   •
اإليجابيـة الداعمـة للتخفيـف من ردود 

السـلبية. الفعـل 

أعراض  مع  التعامل  يجب  كيف 
أزمة  عن  الناتجة  النفسي  القلق 

المستجد" "كورونا 
النفـيس  القلـق  أعـراض  ظهـور  عنـد 
التاليـة  باإلرشـادات  األخـذ  يجـب 

النفسـية: املناعـة  لتعزيـز 
يف  طويـل  وقـت  قضـاء  تجنـب   •
بالفـروس،  املتعلقـة  األخبـار  متابعـة 
ملـا يرتكـه ذلـك مـن مشـاعر سـلبية.

وتناقـل  بالشـائعات  األخـذ  عـدم   •
بالفـروس. يتعلـق  فيـا  األخبـار 

ومـع  األرسة،  أفـراد  مـع   التحـدث   •
وسـائل  أو  الهاتـف  عـر  األصدقـاء 
مبواضيـع  االجتاعـي،  التواصـل 
إيجابيـة وخـارج نطـاق أزمـة فروس 

"كورونـا".
• وضـع جدول زمنـي محـدد، يتضمن 
كل مـا يجـب القيـام بـه خـالل اليوم، 
مـع تحديـد سـاعات دعـم لألطفال يف 

تلقـي دروسـهم وإنجـاز متارينهم.
• تنـاول الطعام ورشب املـاء بانتظام، 
التـي  األغذيـة  تنـاول  عـى  والرتكيـز 
تقـوي الجهـاز املناعـي، كالحمضيـات 
البحريـة،  واملأكـوالت  والفواكـه 
أو  )دخـان  النيكوتـن  عـن  واالبتعـاد 

والكحـول. نرجيلـة( 
• مارسـة بعـض التاريـن الرياضية 

املنزل. داخـل 
• قـراءة الكتب واملجالت والصحف.

أو  الكريـم،  للقـرآن  االسـتاع   •
ذلـك  يرتكـه  ملـا  الهادئـة،  للموسـيقى 
من أثـر إيجايب عـى الحالـة املزاجية.

والعضـي،  التنفـيس  االسـرتخاء   •
والنواحـي  القـوة  بنقـاط  والتفكـر 
يخـص  مبـا  وخاصـة  اإليجابيـة، 
أمـر  فهـو  املنـزيل،  الحجـر  موضـوع 
مؤقـت هدفـه املحافظـة عى السـالمة 
وهـو  اآلخريـن،  وسـالمة  الشـخصية 
فرصـة للراحـة والتخلص مـن ضغوط 
العائـي  الـدفء  وتعزيـز  العمـل، 
ترفيهيـة،  أنشـطة  األرسة  مبشـاركة 
ومارسـة الهوايـات القدميـة كالرسـم 
مـا  شـابه  ومـا  والشـعر  والكتابـة 

باإلنجـاز. يشـعرنا 
أوقـات  ضمـن  الـكايف  النـوم   •

. منتظمـة
القلـق  أعـراض  اسـتمرار  حـال  يف 
رغـم اتبـاع إرشـادات تعزيـز املناعـة 
يف  الـرتدد  عـدم  يجـب  النفسـية، 
ذوي  مـن  النفسـية  املسـاعدة  طلـب 
االتصـال  طريـق  عـن  االختصـاص 
االجتاعـي. النفـيس  الدعـم  مبقدمـي 

وباء فيروس  أزمة  تؤثر  هل 
نفسية  على  المستجد"  "كورونا 

أيًضا األطفال 
أن  االختصاصيـن  بعـض  يـرى 
عرضـة  الفئـات  أكـر  هـم  األطفـال 
فـروس  مـن  بالخـوف  للتأثـر 
يف  يتكـون  أن  ميكـن  إذ  "كورونـا"، 
ذهـن الطفـل قلـق مـن أنـه سـيصاب 
باملـرض هـو ومن حولـه، ولكـن تأثر 
مثـل هـذه األزمـات ليـس واحـًدا عى 
عوامـل  هنـاك  بـل  األطفـال؛   جميـع 
سـتتأثر  مـدى  أي  إىل  توضـح  عـدة 
الطفـل،  عمـر  منهـا:  الطفـل،  نفسـية 
وردود  واملزاجيـة،  العاطفيـة  وحالتـه 

بـه. واملحيطـن  والديـه  فعـل 

األطفال  العمـر، فـإن  لتأثـر  بالنسـبة 
يتمتعـون بخيال  السادسـة  قبـل عمـر 
واسـع جًدا، وميكـن أن يكّونـوا أفكاًرا 
خياليـة عـن الفروس، مثـل أنه وحش 
عمـالق قبيح الشـكل يقتل اإلنسـان أو 
يأكلـه، وبعـض ألطفال يف هذه السـن 
مـن  أنهـم هـم  يفكـروا يف  أن  ميكـن 
تسـبب يف هـذه الكارثـة بسـبب خطأ 

ارتكبوه. مـا 
أمـا األطفـال يف سـن املدرسـة فيمكن 
أن تكـون لديهـم أفـكار أكـر واقعية، 
وهـم يتعرضـون لكثـر مـن املعلومات 
ومـن  املدرسـة  يف  أصدقائهـم  مـن 

املحيطـن بهـم.
املزاجيـة،  الحالـة  لتأثـر  وبالنسـبة 
فـإن األطفـال أصحـاب املـزاج القلـق 
اإلصابـة  مـن  دامئًـا  يخافـون  الذيـن 
باألمـراض، وال يثقـون كثـرًا بالعـامل 
الخارجـي، ميكـن أن يتأثـروا أكر من 

الوبـاء. بأخبـار  غرهـم 
أمـا بالنسـبة لـردود فعـل األهـل، فإن 
األبوين  لـدى  الخـوف والذعر  مشـاعر 
أو املخالطـن للطفـل مشـاعر معديـة، 
الخـوف  لغـة  اسـتخدام  فـإن  لذلـك 
والقلـق مـن اإلصابـة بالفـروس أمام 
تنعكـس سـلبًا عـى مشـاعره  الطفـل 

النفسـية. وحالتـه 

أعراض  مع  التعامل  يجب  كيف 
"كورونا  فيروس  من  القلق 

األطفال عند  المستجد" 
• عـى الوالديـن أواًل أن يسـيطرا عـى 
مثـااًل  ليكونـا  لديهـا  والهلـع  القلـق 

يحتـذى بـه مـن قبـل أطفالهـا.
• عليهـا توفـر املعلومـات الصحيحة 
استفسـارات  حـول  واإليجابيـة 
"كورونـا"  فـروس  عـن  أطفالهـم 
خـالل  ومـن  بسـهولة،  تُفهـم  بلغـة 
وبطريقـة  والصـور،  الرسـومات 
أو  قلـق،  مشـاعر  ألي  تجنبًـا  مرحـة، 
اسـتجابات سـلبية لديهـم، كالكوابيس 

الـالإرادي. والتبـول 
• عـى الوالديـن أن يرحـا ألطفالها 

بـه  القيـام  عليهـم  يجـب  الـذي  مـا 
العـدوى،  مـن  أنفسـهم  لحايـة 
عـن  واملبالغـة  التهويـل  تجنـب  مـع 
أال  وعليهـا  املـرض،  هـذا  خطـورة 
يكـرا الحديـث عنـه، وأن يحـاوال قدر 
اليوميـة  حياتهـم  مواصلـة  اإلمـكان 
التدابـر  كل  اتخـاذ  مـع  الطبيعيـة 

الالزمـة. الوقائيـة 
• يجـب وضـع مهـام لألطفـال، عملية 
كل  يف  إلنجازهـا  وعلميـة،  وسـلوكية 

. م يو
املسـابقات  أسـلوب  اسـتخدام   •
والتعزيـز إلضفـاء جـو مـن املـرح يف 

األطفـال. عـى  ينعكـس  البيـت 
يجـب  الشـديد،  القلـق  حالـة  يف   •
بخـر  األمـور  أن  الطفـل  طأمنـة 
كبعض  االنتبـاه،  مشـتتات  واسـتخدام 
التاريـن التـي تـرصف تفكـر الطفل 
"كورونـا". فـروس  موضـوع  عـن 

• وإذا لوحـظ أن حالـة القلـق والذعـر 
حياتـه  وتعيـق  مسـتمرة  الطفـل  عنـد 
إىل  التوجـه  يجـب  عندئـذ  اليوميـة، 
الطـب  يف  متخصـص  نفـيس  طبيـب 

لألطفـال. النفـيس 
االضطرابـات  أن  إىل  ننـوه  أخـرًا، 
النفسـية التـي قـد تحدث بسـبب أزمة 
وبـاء "كورونا" قـد تكون غـر ناتجة 
عـن الخـوف مـن املـرض، أو االنغالق 
نتيجـة  املنـزل  جـدران  بـن  القـري 
للحجـر الصحـي املفـروض، إمنـا قـد 
تنتـج عن الصعوبـات املادية الشـديدة 
التـي يعـاين منهـا األشـخاص الذيـن 
هـذه  مثـل  يف  وظائفهـم  يفقـدون 
الظـروف، وهنـا يـأيت دور السـلطات 
متطلبـات  تأمـن  يف  الحكوميـة 
للتواصل  إضافـة  للمواطنـن،  املعيشـة 
املسـتمر معهـم وإبالغهم باملسـتجدات 
فيـا يخـص تطـور وبـاء "كورونـا" 
باالمتنـان  وإشـعارهم  بالدهـم،  يف 
الخالـص ألنهـم انسـجموا مـع دعوتها 
العامـة،  الصحـة  أجـل  مـن  للحجـر 
وهـذا يشـجع النـاس عـى البقـاء يف 

بيوتهـم بنـوع مـن االرتيـاح.

وباء فيروس 
"كورونا المستجد"
والصحة النفسية

ما أعراض القلق النفسي 
بسبب أزمة فيروس 
"كورونا المستجد"

اإلنسـان  ميـر  أن  الطبيعـي  مـن 
واألعـراض  املشـاعر  مـن  مبجموعـة 
أزمـة،  ألي  التعـرض  عنـد  النفسـية 
وتتفـاوت هـذه األعـراض من شـخص 
النفسـية  األعـراض  وتشـمل  آلخـر، 

يـيل: مـا  "كورونـا"  وبـاء  بسـبب 
• الغضب واالنفعال.

• القلق والذعر.
• الشعور بالضيق الشديد.

• األرق وصعوبة النوم.
إرهـاق،  صـداع،  جسـدية:  أعـراض   •

معممـة. آالم  ارتعـاش، 
• صعوبة يف الرتكيز.

• حساسية شديدة بشأن صحة البدن.
• الخوف من السعال أو املرض.

• اسـتحواذ مشـاعر اليـأس واإلحبـاط 
واألفـكار السـلبية حول املـرض واألزمة 

عام. بشـكل 
وعـدم  االجتامعـي،  االنسـحاب   •
التجـاوب مـع اآلخريـن، وقلـة التكلـم 

. معهـم
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كارل  الكنـدي  والكاتـب  الصحفـي  يقـول 
البـطء..  مديـح  "يف  كتابـه  يف  أونوريـه 
إن  الرسعـة"  عبـادة  يتحـدى  عاملـي  حـراك 
"الرسعـة ليسـت دامئًـا السياسـة األفضـل، 
فالتطـور يعمـل وفـق مبـدأ البقـاء لألصلح، 

األرسع". وليـس 
سـباق  يف  فـاز  مبـن  الكاتـب  ويذكّـر 
السـلحفاة واألرنـب، إذ يـرى أنـه حني نرسع 
سـاعة  كل  يف  املزيـد  ونحشـو  حياتنـا،  يف 
فيهـا، فإننـا نحّمل أنفسـنا فـوق طاقتها إىل 

االنهيـار.  حـد 
يـرشح أونوريـه يف كتابـه فلسـفة البـطء، 
وفوائـده مـن الناحيـة الصحيـة والجسـدية 
وعـىل الحيـاة االجتامعية، وفلسـفة اإلرساع 
والعوامـل املرتتبـة عليهـا كارتفـاع األمراض 
عـدة  خـالل  مـن  وذلـك  الوفيـات،  ونسـبة 

مقـاالت ودراسـات وتحليـالت. 
"عـرص  مقدمتـه  يف  الكاتـب  ويسـتعرض 
أو  الوقـت"  "مـرض  مصطلـح  الغضـب"، 
االعتقـاد الوسـوايس بـأن الوقـت ال يكفـي 
لإلنجـاز، وبالتـايل اإلرساع إلنجـاز األمـور، 
ويدعـو إىل ضبـط اإليقـاع املناسـب للحياة، 
واختيـار الرسعـة والبـطء بحسـب الحاجـة 

إليهـام. 
يشء  كل  "افعـل  فصـل  يف  يـروي  بينـام 
الزمنـي  التوقيـت  بـدء  كيفيـة  برسعـة" 
وانضبـاط األقدمـني بنظـام الليـل والنهـار، 
ويتحـدث يف فصيل "الطعـام: االنقالب عىل 
الرسعـة" و"املـدن: مـزج القديـم بالجديـد" 
عـن منـاذج عامليـة تدعـو إىل حـراك عاملـي 
للبـطء مثل "حركـة الطعام البطـيء" واملدن 

إيطاليـا. االسـرتخاء يف  مـدن  أو  البطيئـة 
ويطـرح يف فصـل "ثنائيـة الذهن والجسـد" 
كيفيـة تخفيـف حـدة الرصاعـات التـي تدور 
التأمـل  طريـق  عـن  البـرشي  العقـل  يف 

واالسـرتخاء. 
العـرشة  فصولـه  يف  الكتـاب  يدعـو  وال 
وإمنـا  الكسـل،  إىل  املواضيـع  املتنوعـة 
وإلبطـاء  وعمـق،  باسـرتخاء  لإلنجـاز 
التفاصيـل  لعيـش  والحركـة  الحيـاة  إيقـاع 

أكـر. واالسـتمتاع 
كثـري  يف  قياسـية  مبيعـات  الكتـاب  حّقـق 
العربيـة  اللغـة  إىل  وترجمـه  البلـدان،  مـن 
اإلعالمـي  واملستشـار  الصحفـي  الكاتـب 
ماهـر الجنيـدي، وحصـل عـىل تقييـم3.69  
الكتـب  ومناقشـة  تقييـم  موقـع  يف 

."Goodreads "
عـىل  العـرب  الكتـاب  قـراء  بعـض  وانتقـد 
كـرة  اعتـربوه  مـا   "Goodreads" موقـع 
الفصـول،  بعـض  يف  والحشـو  التكـرار 
ومنهـم مـن رأى أن الكاتـب منفصـل بشـكل 
كبـري عـن حقيقـة الواقـع، يف العـامل الذي 

متعّجـل. عـامل  إىل  بالـرضورة  يدفـع 

"في مديح البطء".. 
لتحدي 

"عبادة السرعة"

كتاب

سينما

يحـي فيلـم "إخـوان" للمخرجـة 
التونسـية األمريكيـة مريـم جوبار، 
قصـة الجهادين الذيـن انضموا إىل 
"تنظيم الدولة" يف سـوريا، ورحلة 
عودتهـم إىل تونـس وتفاعلهـم مع 

االجتاعي.  محيطهـم 
جوبـار،  املخرجـة  كامـرا  ترصـد 
عائلـة  قصـة  دقيقـة،   30 وملـدة 
تونسـية تعيش يف إحـدى الغابات 
أفرادهـا  ميتهـن  تونـس،  شـايل 

األغنـام.  رعـي 
"مالـك"،  ابنهـا  العائلـة  تسـتقبل 
البالـغ مـن العمـر 18 عاًمـا، العائد 
"تنظيـم  جانـب  إىل  القتـال  مـن 
الدولـة" بعـد فـرتة زمنيـة طويلـة 
برفقـة زوجتـه السـورية القـارص، 
يف  كبـرة  صعوبـة  تجـد  التـي 
الجديـد،  واقعهـا  مـع  االندمـاج 

الفيلـم. أحـداث  بحسـب 
يكشـف الفيلـم القصـر، وهـو من 
وقطـري  وكنـدي  تونـيس  إنتـاج 
مشـرتك، أجـواء اسـتقبال العائلـة 
البنهم املشـحون بالتوترات، بسـبب 
"مالـك"  مشـاركة  األب  معارضـة 

يف القتال مـع الجاعات املسـلحة، 
األمر الـذي برره "مالـك" بـ“خدمة 

املسـلمن يف سـوريا". 
حمل الفيلم اسـم "إخـوان" ليعكس 
كاًل مـن الـدالالت العائليـة لكلمـة 
أخـوة وفكـرة األبـوة التـي عاشـها 
األب مع أبنائـه الثالثة، باإلضافة إىل 
أن االسـم يحمـل ترميـزًا موضوعيًا 
يعطـي الفيلـم محـاور دينيـة وفق 

الفيلم.  مخرجـة 
ويف سـياقات شـخصية األب، يرى 
املشـاهد منطًا سـلوكيًا متديًنا، لكن 
يواجه هذا النمـط "الديني املعتدل" 
"املتطرفـة"  ابنـه  وعقيـدة  إميـان 
التـي كان من املهم إظهارها بحسـب 
جوبـار، لتمثـل النتيجـة التي مُيكن 
أن تخلقها عودة هـؤالء املقاتلن يف 

التونيس.  االجتاعي  النسـيج 
أحـداث  ضمـن  املشـاهد  ويجـد 
الفيلـم الوجـود األنثوي متمثـاًل بأم 
التـي  الثالثـة، "صالحـة"  اإلخـوة 
إلبقـاء  بنضالهـا  أهميتهـا  تكمـن 
األرسة متاسـكة، وتركـز املخرجـة 
عى فكـرة حـب األم غـر املروط 

ألوالدهـا حتـى وإن اختـاروا العمل 
ملصلحـة الفصائـل العسـكرية يف 

مناطـق النـزاع املسـلح. 
نـال الفيلم عـدة جوائز، مـن أهمها 
مهرجـان  يف  الذهبـي"  "التانيـت 
"أيـام قرطـاج" السـينايئ بدورته 
“أفضـل  وجائـزة   ،2018 عـام 
فيلم قصـر" يف الـدورة التاسـعة 
ملهرجـان "ماملو" للسـينا العربية، 
"أوسـكار"  جائـزة  عـى  ونافـس 

ضمـن أربعة أفـالم يف الـدورة 92 
يف شـباط املـايض. 

درسـت املخرجـة التونسـية مريـم 
جوبـار الفـن السـينايئ يف كليـة 
مونرتيـال  يف  وبينهايـم"  "ميـل 
الكندية، وأخرجت فيلمهـا الوثائقي 
األول "اآللهـة، املخـدرات والثـورة"، 
الثـاين،  فيلمهـا  "إخـوان"  ويعـد 
مهرجـان  األول يف  وقُـدم عرضـه 

  .2018 عـام  "تورونتـو" 

عنب بلدي - عماد نفيسة

مختصـة  رشكات  عـدة  أتاحـت 
الطبيـة  األجهـزة  بصناعـة 
التنفـس  ألجهـزة  تصاميمهـا 
الصناعـي بشـكل مجـاين ومفتوح 
 ،)Open Source( املصـدر 
تصميـم  املصانـع  بقيـة  لتسـتطيع 
الجهـاز يف ظـل الجهـود العامليـة 
"كورونـا  فـروس  ملكافحـة 
الـذي   )19 )كوفيـد-  املسـتجد" 
تحـول إىل جائحـة عاملية، بحسـب 
توصيـف منظمـة الصحـة العاملية.

إنتاج  مبادرة الـركات تهـدف إىل 
أجهـزة  مـن  ممكـن  عـدد  أكـر 
التنفـس الصناعـي وتوزيعهـا عى 
املشـايف إلنقـاذ حياة مئـات اآلالف 
مـن املصابن بفـروس "كورونا"، 
الذيـن فـاق عددهم املليـون مصاب 

العامل. حـول 
مـن املمكن لجهـاز تنفـس صناعي 
األرواح  مـن  العديـد  إنقـاذ  واحـد 

حـال  يف  سـيحتاجونه  ألشـخاص 
تطـور إصابتهم بالفـروس وظهور 
بالنهايـة  يـؤدي  رئـوي،  التهـاب 
إىل مـا يسـمى "ذات الرئـة"، التـي 
يهـدد  التنفـس  يف  ضيًقـا  تسـبب 

حيـاة املريـض.
وجمـع فريق مـن املتطوعن أسـاء 
هـذه الـركات والجهـات املطـورة، 
لتسـهل  قامئـة  ضمـن  ووضعهـا 
مهمـة البحـث عـن الجهاز األنسـب 
مـن قبـل من يرغـب بصناعـة جهاز 
التنفـس الصناعـي، ضمـن مسـتند 

. نيص
عـدد الـركات وصـل إىل 67 رشكة 

وأبرزها: اآلن،  إىل 

 "Medtronic" شركة
دبلـن،  مقرهـا  إيرلنديـة  رشكـة 
املعـدات  صناعـة  يف  متخصصـة 
الصناعي،  التنفـس  وأجهـزة  الطبية 
أجهزتهـا  أحـد  ملفـات  شـاركت 
عـى  مجـاين  بشـكل   "PB 560"

اإللكـرتوين. موقعهـا 
الجهـاز معقد نوًعا مـا يف تصميمه، 
وتسـتطيع الـركات الصناعيـة من 
تصنيعـه،  األخـرى  االختصاصـات 
بـدأ  التـي  السـيارات  كـركات 
التنفـس  أجهـزة  بإنتـاج  بعضهـا 

الصناعـي.

"Ventilaid" فريق
فريـق مـن مجموعة من املهندسـن، 
ظهـور  مـع  تزامًنـا  حديثًـا  أُسـس 
فـروس "كورونا"، وصّنـع الفريق 
جهـاز تنفـس صناعي آيل وبسـيط، 
وشـارك جميـع ملفاتـه التصميميـة 

اإللكرتوين. موقعـه  عـى 
ضاغـط  مـن  يتكـون  الجهـاز 
تتحكـم  إلكرتونيـة  ودارة  ومحـرك 
فيـه، وستسـهل مهمـة تصنيعه يف 
حـال توفـر طابعـة ثالثيـة األبعاد، 
وميكـن تصنيعـه مـن قبـل الفنين 
يف ورش عاديـة وال حاجـة ملصانـع 

وآالت. كبـرة 

 "Rice" جامعة
التطويـر واالبتـكار  صمـم "فريـق 
رايـس  جامعـة  يف  الهنـديس" 
للتنفـس  جهـازًا  األمريكيـة 
الصناعـي، وأيًضـا شـارك التصاميم 
عـى  مجـاين  بشـكل  وطرحهـا 

اإللكـرتوين. موقعـه 
الجهـاز بسـيط إىل حد مـا، وميكن 
صناعتـه مـن قبـل الـورش العادية 

أيًضا. واملهندسـن 

يف  املوجـودة  األجهـزة  أغلبيـة 
التصميـم،  يف  بسـيطة  القامئـة 
وتعتمـد عـى نفـخ الهـواء يف رئـة 
املريـض ملسـاعدته عـى التنفس مع 
بعـض الحساسـات لضبـط العملية.

صممتهـا  التـي  الجهـات  وأشـارت 
املـالذ  تبقـى  األجهـزة  أن هـذه  إىل 
حـال  يف  املـرىض،  إلنقـاذ  األخـر 
مل تتوفـر أجهـزة احرتافيـة، وهـي 
حـل إسـعايف للظـروف الراهنة، وال 

ميكـن اعتادهـا بشـكل دائـم.

تصاميم مجانية لصناعة أجهزة التنفس الصناعي

فيلم "إخوان".. 
حياة شاب بعد القتال مع "داعش"
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تسالي

عروة قنواتي 

مـع إمياين الكامل والحاسـم بأنه ال وجود لتصحيـح ريايض وجرد 
حسـاب يف املالعـب التي متثل نظـام األسـد يف سـوريا، وال وجود 
أيًضـا النتفاضـة عى األخطـاء وال عالج مؤقت للمـرض املنتر يف 
جسـد الرياضة السـورية منـذ العـام 1971 حتى اليوم، بل الجسـد 
يف وفـاة رسيريـة منذ سـنوات طويلة، إال أننـي أرغب بالتعليق عى 
مشـهد قدوم املـدرب التونيس نبيل معلـول، وتعاقده مـع اتحاد كرة 
القـدم الذي ضم مؤخـرًا بعد آخـر انتخابات )كا يتم تسـميتها يف 
سـوريا( مجموعة من الالعبـن القدامى بعهد دورة ألعاب املتوسـط 
1987 وأول التسـعينيات مـن القـرن العريـن، مـا يجعل للمخدر 

رائحة محببـة أكر.
انطالقًـا مـن العبث الـذي دار بأخبار وأقـالم اآللـة اإلعالمية الفقرة 
التـي تخص اتحاد الكرة يف نظام األسـد، من الرغبـة يف التعاقد مع 
الرتغـايل جوزيـه مورينيـو، إىل املفاضلة بن الدويل السـابق نزار 
محـروس والدويل التونيس نبيل معلول، لتحريك مشـاعر الجاهر 
بـأن القـادم هو الوصـول إىل كأس العامل، الذي كان منتخب سـوريا 
سـابًقا قاب قوسـن أو أدىن من وصولـه ألول مرة يف العـام 1985 
يف املبـاراة التي جمعته مع املنتخب العراقـي )املدجج بالنجوم( عى 
أرض الطائف يف اململكة العربية السـعودية، فظفر األشقاء بالبطاقة 
وذهبـوا إىل املكسـيك 1986، وفعلوا ما ميكن فعله لتقديم املسـتوى 
العـريب الالئق الـذي لن يهزم بأكر مـن هدفن يف كل مبـاراة... ما 

علينا.
جربـت ماكينـة اتحـاد كـرة القـدم ومنـذ سـنوات طويلـة ثلة من 
املدربن واملسـؤولن عن املنتخبـات الوطنية يف سـوريا وخارجها، 
مـن اإليـراين جـالل طالبي، الـذي وصل مبنتخـب إيـران إىل كأس 
العـامل 1998، مـرورًا برادوليسـكو وتيتـا فالريو واملـرصي أحمد 
رفعـت وغوربا، وصواًل إىل شـتانغه األملاين، الـذي أقيص من مهامه 

عقـب الخسـارة مـن األردن يف كأس أمم آسـيا 2019.
وبن هذه األسـاء، كانت األسـاء السـورية تتقلب من فجر إبراهيم 
أكـر مـن مـرة، إىل "أبو شـاكر" محمد قويض ملـرة واحـدة، ونزار 
محـروس أكر من مـرة، وأمين الحكيـم أكر من مـرة، باإلضافة إىل 
أسـاء جاءت لفرتة قصـرة بغرض تأدية الواجـب وإكال تصفيات 
سـنخرج منها عاجـاًل أم آجـاًل، كاملـدرب أنور عبـد القـادر واملدرب 

الشعار. أحمد 
أما لـوروا الفرنيس الذي دار كل دمشـق مع أعضاء اتحـاد كرة القدم 
قبـل سـنوات، ومل يعجبـه أي منـزل يف العاصمـة إال بعـد )طلوع 
الـروح(، فقـد خـرج من البـالد مع انـدالع الثـورة السـورية مطيًعا 

للقرارات الفرنسـية التـي طلبت مـن كل رعاياها مغادرة سـوريا.
وأمتنـى أال أكـون قـد نسـيت أي اسـم مـن هـذا السـجل التاريخي 
الحافل بالخروج من املسـابقات واسـتحالة الوصول إىل كأس العامل 

يف أي نسـخة منـذ 22 عاًما حتـى اليوم.
أخـرًا، جاء السـيد نبيـل معلـول، الذي وصـل باملنتخـب التونيس 
إىل مونديـال روسـيا 2018 مرقًـا بترصيحاته الخالبـة والوردية، 
ومجاماًل من الطراز الرفيع لشـخصيات القيـادة الرياضية يف نظام 

األسد.
سـيصل معلول باملنتخب إىل مونديال 2022 ومن ثم سيقتحم كأس 
أمم آسـيا 2023 ولرمبا يرفـع الكأس ألول مرة، بحسـب ترصيحاته 

األخـرة، وهـو صاحب أقوى رقم تعاقد يف سـوريا ملـدرب عاملي.
لكن السـيد معلـول مل يدرك بعـد أن ما تبقـى مـن األرسة الرياضية 
الكرويـة يف العاصمـة وغرهـا مـن املـدن انقسـمت بـن مرحب 
ومتشـائم مـن قدومـه وتعاقـده، وأن غزاًل مـا قد بـدأ يف صفحات 

املواقـع يف تحليـل قدومـه ورسعـة رحيله عنـد سـوء النتائج.
كيف يعرف هؤالء أن النتائج قد تسوء؟

يف الحقيقـة، إن مـن اسـتطاع تدمـر كل خطط املدربن وإفشـال 
أعالهـم سـابًقا، وخاصـة يف حقبـة أحمـد رفعت وجـالل طالبي 
ومحمـد قويـض، والـذي اعتـاد أن يبدأ التصفيـات بفجـر إبراهيم 
ويسـحب البسـاط من تحته، أو يبـدأ مبدرب معقول كمعلـول حاليًا 
وينهي بفجر إبراهيم، يسـتطيع أن يسـتبر بسـوء النتائـج بل وأن 

يعمـل عـى جعلها سـيئة بالفعـل ومريرة عـى الجاهر.
هـذا النهـج مل ولن يتغر أبـًدا ما دامت مؤسسـة االتحـاد الريايض 
العام بهيكليتها وتبعيتها وأسـائها موجودة، تتنفس كل يوم هزائم 
الرياضـة منـذ العـام 1971 حتى هذه السـاعة، متباهيـة بإنجازات 
"الريسـتيج" )ذهبية املتوسـط 1987، ذهبية غرب آسيا لكرة القدم 

2012، وبعض املشـاركات ملنتخب الشـباب يف املونديال العاملي(.
ما بعد السـيد نبيل معلـول كا قبله متاًما، عقارب السـاعة نفسـها 
والتوقيت نفسـه، األقالم واألسـنان والحراب نفسـها، جدول وموشح 
الهزميـة وإلقـاء اللوم هنا وهناك بـل وصبغها باملؤامـرة التي تحاك 
عـى الوطن موجـودة أيًضا، وهي نفسـها لـن تغيب عن السـاحة، 
وسـرحل السيد نبيل معلول بأهزوجة مل يسـمعها عند استقباله، أو 

كا كان يظـن يف فرتة حاسـته األوىل.

ما بعد معلول 
كما قبله

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

اآلراء الواردة في الجريدة ال تعبر بالضرورة عن رأي عنب بلدي
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رياضة

فريق الوحدة لكرة السلة 1 من آذار 2020 )كريزي أورانج في فيس بوك(

أحـد  الدمشـقي  الوحـدة  نـادي  يعـد 
أقـدم األنديـة السـورية، إذ أُسـس عام 
1928، قبـل دمجـه بعـدة أنديـة أخرى 

.1971 بعـد قانـون الدمـج يف عـام 
وميلـك النـادي قاعـدة جاهريـة تعد 
مـن األكر يف سـوريا، ويقـع مقره يف 
امليسـات"،  سـاحة  "املزرعـة-  منطقـة 
وهـي مـن أغـى األماكـن يف العاصمة 
دمشـق، ما يجعـل العائـدات املالية من 
التجـاري للمنشـآت مرتفًعـا  اسـتثاره 
)ميلـك النـادي حاليًا يف منشـأته صالة 
كـرة  وملعـب  ومسـبًحا  السـلة،  لكـرة 

ومطعًا(. قـدم 
امتلكهـا  التـي  امليـزات  كل  ورغـم 
النـادي، مل يسـتطع تحقيـق كثـر مـن 
القـدم،  كـرة  صعيـد  عـى  اإلنجـازات 

السـلة. كـرة  بعكـس 
وحقـق نـادي بطولـة كأس آسـيا لكرة 

السـلة يف عـام 2003، يف إنجـاز هـو 
واألنديـة  للرياضـة  نوعـه  مـن  األول 
السـورية، يف مبـاراة حاسـية جمعته 

مـع نـادي الريـان القطـري.
ضـم النـادي يف ذلـك الوقـت العبـن 
ممـن يطلـق عليهـم "الجيـل الذهبي"، 
ومنهـم طريـف قوطـرش وأنـور عبـد 
العـب  جانـب  إىل  كانـا  وهـا  الحـي، 
االتحـاد محمـد أبـو سـعدة، أحـد أبرز 
ممـن  السـورين  السـلة  كـرة  العبـي 
مثلـوا املنتخـب السـوري لكـرة السـلة.

زعامة كرة السلة
يعـد نـادي الوحـدة أحـد أفضـل أندية 
النـادي  وهـو  السـورية،  السـلة  كـرة 
آسـيوية  بطولـة  حقـق  الـذي  الوحيـد 
عـى  حـاز  كـا  السـورية،  للرياضـة 
منهـا  مـرات،  تسـع  الـدوري  لقـب 

سـبع مرات أوالهـا يف موسـم -1993 
1994، ثـم حققـه ثـالث مـرات متتالية 
عـن  غـاب  ثـم  و1999،   1996 بـن 
 1999- موسـم  واحـد  لعـام  اللقـب 
2000، ليعـود ويحقـق ثالثيـة متتالية 

و2003.  2000 عامـي  بـن 
عـام  الجمهوريـة  كأس  حقـق  كـا 
1996، ثـم أربـع مـرات متتاليـة بـن 

و2004.  2001 عامـي 

رحلة آسيوية
املحليـة عـى زعامـة  السـيطرة  قـادت 
البطـوالت  إىل  النـادي  السـلة  كـرة 
األنديـة  كأس  يف  وشـارك  اآلسـيوية، 
اآلسـيوية أربع مـرات متتاليـة، مل يغب 

الذهبـي. املربـع  فيهـا عـن 
مرتـن  آسـيا  غـرب  لقـب  وحقـق 
متتاليتـن 2000 و2001، وهـو العـام 

نفسـه الـذي حقـق فيـه املركـز الثالث 
ونفـس  للمحرتفـن،  آسـيا  أنديـة  يف 
يف  تبعـه   ،2002 العـام  يف  املركـز 
العـام التـايل الزعامـة اآلسـيوية أخرًا.

اسـتمرت  اآلسـيوية  الرحلـة  هـذه 
 ،2004 عـام  نهـايئ  إىل  بوصولـه 
الـذي خره أمـام أحـد أفضـل األندية 
نـادي  الوقـت،  ذلـك  يف  اآلسـيوية 

اللبنـاين. الحكمـة 
وجميـع هـذه األلقـاب حققهـا النـادي 
قبـل انـدالع الثـورة السـورية يف عـام 

.2011

التاريخ والدمج 
املرسـوم  صـدور   1971 عـام  شـهد 
38، الذي دمـج األندية  التريعي رقـم 
ببعضهـا وغـّر أسـاءها، لتندمج أندية 
قاسـيون والغوطـة والفتيـان ودمشـق 
الجديـدة يف نـاٍد واحـد سـمي "نـادي 
السـورية  العاصمـة  ميثـل  الوحـدة"، 
دمشـق إىل جانـب أنديـة أخـرى عـى 

رأسـها الجيـش والرطـة واملجـد.
مل ينجـح الوحـدة منذ تأسيسـه الجديد 
يف تحقيـق أي لقـب حتى عـام 1993، 
الـذي نجـح فيـه النـادي بتحقيق كأس 

الجمهوريـة لكـرة القدم.

تاريخ موجز في كرة القدم
السـلة، مل يحقـق فريـق  بعكـس كـرة 
فحقـق  الكبـرة،  النتائـج  القـدم  كـرة 
النـادي لقـب الـدوري مـرة واحدة يف 
عـام 2003، وكأس الجمهوريـة مرتـن 
برئاسـة  النـادي  وكان   1993 )عـام 
2003 مـع  سـليم دعـاس(، ويف عـام 
رئيـس  )كان  نينـاد  الـرصيب  املـدرب 
النـادي يف ذلـك الوقـت صفـوان نظام 

الديـن(.
ويعـد اإلنجـاز األبـرز للنـادي وصوله 
اآلسـيوي  االتحـاد  كأس  نهـايئ  إىل 

الـذي   ،2004 عـام  يف  القـدم  بكـرة 
خـره أمام جـاره نادي الجيـش، وهو 
العـام نفسـه الـذي خـر فيـه نهـايئ 
كأس آسـيا بكرة السـلة أيًضا )برئاسـة 

خالـد حبوبـايت(.

صراع اإلدارات
شـهد النـادي يف عـام 2019 توتـرات 
إداريـة وفنيـة عـدة، مـع إقالـة أحمـد 
قوطـرش وتـويل ماهـر السـيد الحًقا 
رئاسـة النـادي، إال أن قامئـة رؤسـاء 
حافلـة  السـبعينيات  منـذ  النـادي 
العاصمـة  يف  ثقلهـا  لهـا  بأسـامء 

دمشـق.
وتـوىل رئاسـة النـادي رجـل األعـامل 
 2001 عامـي  بـني  حبوبـايت  خالـد 
نـادي  صاحـب  ابـن  وهـو  و2003، 
الـرشق، أحـد أشـهر النـوادي العائليـة 
األعـامل  رجـل  وكذلـك  العاصمـة،  يف 

الديـن. نظـام  صفـوان 
وإضافـًة للوجود الريايض والسـيايس 
آلل قوطـرش )يعـد طريـف قوطـرش 
النائـب يف مجلـس الشـعب، أحـد أبرز 
وجـوه النـادي(، متتلـك العائلـة وكالة 
الصحيـة،  لـألدوات  العامليـة  "روهـي" 
بينـام ميتلك آل السـيد سلسـلة مطاعم 
لهـا  والتـي  الشـهرية  الزيـن  فـروج 
واملحافظـات  دمشـق  يف  أفـرع  عـدة 

السـورية.

نادي الوحدة الدمشقي.. متوازية النجاح والفشل

"ب"  برشـلونة  نـادي  جوهـرة  سـحر 
اإلسـباين أليكس كـوالدو الحضور خالل 
بـدوري  ليفانتـي  أمـام  فريقـه  مبـاراة 
الشـباب، بتسـجيله هدفًـا عـى طريقـة 
أسـطورة الفريـق األول ليونيـل ميـيس، 
بعـد مراوغتـه عـدًدا كبـرًا مـن العبـي 
الفريـق املنافـس، قبـل أن ينهـي الكـرة 
بكعـب القـدم داخـل الشـباك بطريقـة 

. ئعة را

من هو أليكس كوالدو؟ 
ولـد اإلسـباين كـوالدو مبدينـة سـبادل، 
يف 22 مـن نيسـان عـام 1999، ويلعب 
يف صفـوف نـادي برشـلونة منـذ عـام 
 11 حينهـا  عمـره  كان  عندمـا   ،2010

 . ًما عا
أكادمييـة  تنقـل كـوالدو بـن صفـوف 
"الماسـيا" التابعـة للنـادي الكتالـوين، 
الفريـق  مـع  للعـب  اآلن  وصـل  أن  إىل 

الثـاين. 
اإلسـباين  املنتخـب  كـوالدو  كـا ميثـل 

لفريـق الشـباب تحـت 19 عاًمـا. 
آخـر  حسـب  السـوقية  قيمتـه  وتبلـغ 
 "TranferMarket" التحديثات من موقع
الرياضيـة،  باإلحصائيـات  املتخصـص 

خمسـة ماليـن يـورو. 

مشاركته األولى خسارة سيتيين 
األولى.. هل ُيرّقى؟

جـدد النـادي الكتالـوين عقـد كـوالدو، 
يف 11 مـن متـوز عـام 2018، ألربـع 
 30 حتـى  وتحديـًدا  إضافيـة،  سـنوات 
مـن حزيـران عـام 2021، ملهارتـه التي 

بها.  يتمتـع 
برشـلونة  مبـاراة  يف  كـوالدو  ودخـل 
التـي لعبها ضـد فالنسـيا عـى ملعبهم 
"ميسـتايا"، يف 25 مـن كانـون الثاين 
فـايت  آنسـو  لزميلـه  بديـاًل  املـايض، 

85 مـن عمـر اللقـاء.  بالدقيقـة 
املبـاراة  هـذه  يف  برشـلونة  وخـر 
سـجله  وحيـد  لهـدف  هدفـن  بنتيجـة 
الظهـر جـوردي ألبـا، لتكون الخسـارة 
األوىل للمـدرب الجديـد كيي سـيتين، 

مـع النـادي.
ويف تقريـر لصحيفـة "Sport" عقـب 
مبـاراة الخسـارة، تحدثـت عـن إمكانية 
ترقيـة كـوالدو للعب مـع نجـوم الفريق 

األول يف برشـلونة. 
زميـل  رحيـل  أن  التقريـر،  يف  وجـاء 
كارليـس  "ب"  برشـلونة  يف  كـوالدو 
بريـز، بعـد ترقيتـه للفريـق األول، إىل 
االنتقـاالت  يف  اإليطـايل  رومـا  نـادي 
الشـتوية املاضيـة، فتـح بـاب الفرصـة 

برفقـة  باللعـب  حلمـه  لتحقيـق  أمامـه 
ميـيس.

كوالدو شبيه ميسي
يحبـذ كـوالدو التمركز عى ميـن امللعب 
كجنـاح هجومـي، ليخـرتق مـن مكانـه 
الدفاعـات صانًعـا أو مسـجاًل األهـداف 
ملصلحـة ناديـه، لكنـه يسـتطيع اللعـب 
األيـر كذلـك وكمتوسـط  الجانـب  يف 

 . ن ا ميد
ويحظـى الالعـب، البالغ مـن العمر 20 
عاًمـا، مبواهـب عديـدة خـالل لعبه مع 
الفريـق الثـاين للكتـالن، منهـا رؤيتـه 
البينيـة  ومتريراتـه  للملعـب،  الشـاملة 
التكتـالت  تخـرتق  التـي  والطويلـة 

الدفاعيـة. 
املراوغـات،  أيًضـا مبرونـة يف  وميتـاز 
وقـدم  القـرارات،  اتخـاذ  يف  ورسعـة 

املرمـى.  تجـاه  دقيقـة  يـرى 
سـجل اإلسـباين يف 24 مبـاراة خاضها 
وصنـع  أهـداف  خمسـة  املوسـم،  هـذا 
مثلهـا، رغم أنـه يلعب خلـف املهاجمن، 

ال كرقـم 9 رصيـح.
ويصفـه نـادي برشـلونة عـى موقعـه 
دمائـه  يف  ميتلـك  بأنـه  الرسـمي، 
.)DNA( للنـادي  النـووي  الحمـض 

يملك "DNA"  الكتالن
أليكس كوالدو.. 

فتى برشلونة الذهبي
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أين الغرابة يف أن يرتحم األسـتاذ زهري 
سـامل، الناطق الرسمي السابق باسم جامعة 

اإلخوان املسـلمني يف سوريا، عىل عبد الحليم 
خدام؟ أمل يشـكل هذان الطرفان، يف يوم 

من األيام، جبهة خالص لسـوريا من استبداد 
بشار األسـد؟ الغرابة هي أن يسارع مراقب 

الجامعة محمـد حكمت وليد إىل نفي أن 
به. يكون قد عزى 

ليش، أعنـي ملاذا تقعون يف كل هذا التناقض 
يا جامعـة الخري؟ الرحمة، وهذا األمر يعرفه 
األسـتاذ زهري سامل جيًدا، تجوز عىل كل أمة 

الله، عدا املفكـر صادق جالل العظم طبًعا. لذلك 
عاتـب زهري أحَد إخوته، عقب وفاة صادق، 

بقوله: أتسـخر منه أم من نفسك؟ عاش عمره 
يشـهر اإللحاد ويفلسفه ويناضل عنه وتقول: 

يرحمه! الله 
هنا تتضـح الفكرة عىل نحو ال يقبل االلتباس، 

وهي أن زهري سـامل يؤثر أن يدافع عن الله 
سـبحانه وتعاىل، ويختص مبحاربة اإللحاد، 

ويرتك األمـور الدنيوية الزائلة لغريه من البرش. 
ال يهتـم، مثاًل، ألرواح عرشات األلوف من 

اإلخوان املسـلمني الذين قتلهم حافظ األسد 
حينام كان عبد الحليم خدام مستشـاَره، 

و"هدهـده" )عىل حد تعبري مظفر النواب(، 
وال لعذابات عرشات األلوف من الشـبان الذين 
أهدرت زهرات شـبابهم يف سجن تدمر ملجرد 

االشـتباه بتعاطفهم مع جامعة اإلخوان. 
لقد صدر القانون رقم 49 يف سـنة 1980، 

عندمـا كان أبو جامل خدام عىل رسوج خيله، 
وهو مل يعـرتض عليه بالطبع، إذا مل نقل إنه 

صاحب فكرته. وينص عىل إعدام كل منتسـب 
إىل جامعة اإلخوان املسـلمني بأثر رجعي. 

رويدك أسـتاذ زهري، فـ"الرجعي" هنا ال تعني 
هنا نقيـض "التقدمي"، بل تعني، حرفًيا أنه 
إذا كان هنـاك ولد يف أول طلعته عىل الدنيا، 

ذهب إىل الجامع، فتصيده أحد ناشـطي 
اإلخوان، وعرض عليه فكرة االنتسـاب إىل 

الجامعة، فانسـاق الولد مع عواطفه الدينية 
الربيئة، وانتسـب، وعندما كرب، وترعرع، 

ذهب إىل الثانويـة العامة وهنالك أقنعه بعض 
أصدقائـه أن يكون نارصيًا، فكان، ثم جاء 

موجه املدرسـة ووزع عىل الطالب استامرات 
لالنتسـاب )اإلجباري( إىل اتحاد شبيبة الثورة 

وحزب البعث، فمأل االسـتامرتني وحصل بعد 
ذلك عىل رقم شـبيبي ورقم حزيب، ثم صار، 

بعد حصوله عىل الشـهادة الجامعية، شيوعًيا 
ملحـًدا، مثل الدكتور صادق العظم، يعدم 

اسـتناًدا إىل منطق "األثر الرجعي" املذكور يف 
49 إياه. القانون 

عندما يذكر األسـتاذ سامل يف تغريدة التعزية 
أن األسـتاذ عبد الحليم خدام انشق عن النظام 

يف سـنة 2006، فهذا يعني إعطاءه أهمية 
كربى لهذا االنشـقاق، ويعني، كذلك، أنه مل 

ينتبه إىل أن خدام انشـق عن نظام بشار، 
فقط، ومل يأِت مرة واحدة عىل ذكر مؤسـس 

جمهورية الخوف حافظ األسـد بسوء، بل كان 
يسبق اسـمه حينام يلفظه بكلمة "الرئيس"، 

وقـد نفذ خدام رغبة "الرئيس" املذكور يف 
نقل السـلطة بسالسة إىل بشار، ومتكينه من 

السـلطة، ووقوفه الشهري يف وجه ناشطي 
املجتمع املدين، وكراهيته املسـتمرة لإلخوان 

أنفسـهم، بدليل قوله عندما انشقوا عن جبهة 
الخالص سـنة 2009، اإلخوان كانوا يشكلون 

الجبهة! ثقاًل عىل 

إخوان 
عبد الحليم خدام 

المسلمون

تعا تفرج"توب العيرة".. وهم الوطن البديل
  خطيب بدلة

نبيل محمد

يف الوقـت الـذي تبحـث فيـه أرسة 
خـارج  الحـرب  رشّدتهـا  كاملـة 
آمنـة للحيـاة،  سـوريا عـن بلـدان 
وعـن "أوطـان بديلـة"، تعـود ربة 
هـذه األرسة وعميدتها إىل سـوريا، 
صـورة فيهـا مـن الرمـز واإليحـاء 
مـا يقـارب مفهـوم الوطـن مبعزل 
التـي  السياسـية  القضايـا  عـن 
تعتمـل فيـه، ومبعزل عـن الحروب 

والهجـرات.
مبفهـوم الوطن املجرد الـذي يظهر 
يف عينـي عجوز جـاوزت الثانن، 
إىل  إعادتهـا  عـى  أبناءهـا  تجـر 
الظـروف  أعتـى  ظـل  يف  دمشـق 
الحربيـة التي تعيشـها، لتعيش يف 
بيتهـا وحيـدة، فالجـدة "سوسـو" 
الوطـن  تفهـم  السـبعة  األبنـاء  أم 
هكـذا، بشـكله املجـرد، "سوسـو" 
"تـوب  فيلـم  أبطـال  مـن  واحـدة 
العـرة" للمخرجـة لـن الفصيـل، 

الـذي عـرض يف منتصـف شـباط 
املـايض مبهرجان "املـرأة العربية" 
حـرت  والـذي  الدمنـارك،  يف 
فيـه أربعـة أفـالم سـورية حديثـة 

سـيدات. صنعتهـا 
تكافـح  كبـرة،  سـورية  عائلـة 
أرسهـن،  لخـالص  فيهـا  النسـاء 
ُدّمـرت  التـي  الكبـرة  فالعائلـة 
مـن  مناطـق  يف  منازلهـا  أغلبيـة 
ريـف دمشـق، ولجـأ أفرادهـا إىل 
دول شـتى عر العـامل، بعد تعرض 
والتعذيـب،  للسـجن  بعضهـم 
ال  األمنيـة،  للمالحقـة  وبعضهـم 
تجتمـع مـع بعضهـا إال يف لحظات 
الـوداع، ففي بـروت حيث تسـكن 
دعـاء، يجتمع بعـض أفـراد العائلة 
عـى  حصولهـا  بعـد  لوداعهـا 
موافقـة للجوء يف الرنويـج، فتأيت 
أمها )الجدة( "سوسـو" مـع أختها 
من ديب، للـوداع، ويختـزل الجميع 
الكارثـة  مفـردات  أحاديثهـم  يف 
السـورية التـي دامئًـا مـا يجـدون 
فيهـا زاويـة للهروب نحـو األفضل، 
والقـول "وضعنا أفضـل من وضع 
غرنا"، تلـك املقارنة القاسـية التي 
مل تعـد تحمـل يف طياتهـا سـوى 
اآلخريـن  مأسـاة  اسـتذكار  تكـرار 

ومأسـاة الـذات.
وأملانيـا  واإلمـارات  لبنـان  بـن 
أفـراد  ينتـر  وكنـدا،  والرنويـج 
العائلـة، بينا يجتمعـون بحرصهم 
عـى األم "سوسـو" التـي تعيـش 

مـع ابنتهـا يف ديب، وتـرص عـى 
العـودة للحياة وحدها يف دمشـق، 
أن  إال  الجميـع،  يرفضـه  مـا  وهـو 
إرادتهـا وصالبتهـا ومنطـق فهمها 
للحيـاة، يعيدانها إىل رشفـة منزلها 
الدمشـقية لتـرب القهـوة صباًحا 
ومسـاء كا تشـاء، يف البيـت الذي 
لكنهـا  مرتـن،  القذائـف  أصابتـه 
قـادرة عى االسـتمرار فيـه، مؤمنة 
الوهم  البديلـة"،  األوطـان  بـ"وهم 
العائلـة  أغلبيـة  أن  يبـدو  الـذي 
تعيـه، إال أن هـذا الوهـم، ال يعنـي 
قابـل  الحقيقـي  الوطـن  أن  أبـًدا 
للحيـاة، وهـو مـا يتبّدى مـع عودة 
"لن" مخرجـة العمل إىل دمشـق، 
بشـكل  الوطـن  رؤيـة  ملحاولـة 
مختلف، لكـن الكامـرا املتنقلة بن 
املشـاهد املعتادة يف دمشـق الرتاث 
تتبـدد عنـد  والبسـاطة،  والتاريـخ 
أول حاجـز عسـكري يطلـب منهـا 
هويتهـا ويشـعرها بـأن حضورهـا 
غـر مرحـب بـه هنـا وهـي ابنـة 
درعا، منطلـق الحـراك الثوري ضد 

النظـام.
مثـٌل  بـديف"  مـا  العـرة  "تـوب 
شـعبي يجتمع عليه الحفيد الشـاب 
املقيـم يف أوروبـا والجـدة املسـنة 
يفصـل  مبـا  دمشـق،  يف  املقيمـة 
لـن  بينهـا مـن مسـافات، جملـة 
يف  العائلـة  أفـراد  سـعي  تبـدد 
املهجـر إليجـاد أوطان بديلـة، ولن 
تزيـد "سوسـو" إال انتـاء لوطنها 

بـكل  أخـرًا  إليـه  عـادت  الـذي 
تفاصيـل الحـرب واملـوت والحـزن 

بـه.  املحيطـة 
لعـل تفاصيـل حيـاة هـذه العائلة، 
التـي  التفاصيـل  بـآالف  أشـبه 
العائـالت  آالف  عـرات  عاشـتها 
ضحـك  فـردي،  بـكاء  السـورية، 
أكـر  حـارضة  ذاكـرة  جاعـي، 
مأكـوالت  الواقـع،  حضـور  مـن 
سـورية عـى أي قـادم من دمشـق 
يشء  أي  قبـل  معـه  يحملهـا  أن 
آخـر، جلسـات دامئًـا مـا ينقصهـا 
أفـراد موجـودون يف دول أخـرى، 
رون،  مطارات، بيـوت مؤقتـة، مؤجِّ
هـذه  كل  توثيـق  تحـاول  وكامـرا 

للحظـات. ا
بن بـروت ودمشـق وديب انتقلت 
الفيلـم  الفيصـل"،  "لـن  كامـرا 
الـذي أنتجته سـارة حسـن ورشكة 
سوليوشـن”،  ميديـا  “كرييتيـف 
"بدايـات"،  مؤسسـة  مـن  بدعـم 
لرتتّـب تلـك املشـاهد يف حكاية قد 
يكون ترتيـب مشـاهدها مربًكا: أي 
وداع سـيكون هـو بدايـة الفيلـم؟ 
ختامـه؟  هـو  سـيكون  وداع  وأي 
مـن سـرحل قبـل مـن؟ وإىل أين؟ 
جدتهـا  شـخصية  تنتقـي  وبثقـة 
املحـور  هـي  لتكـون  "سوسـو" 
الـذي  املحـور  للحكايـة،  الناظـم 
ميكـن لعينيـه أن تقـوال مـا يصعب 
عـى لسـانه قولـه، دامئًـا ويف كل 

الظـروف. 
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