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وحلفاؤها يردون ويتوعدون

على ثكنة مونكادا .وسيسلك
الطريق نفسه الذي سلكه زمالؤه
الثوريون يوم دخولهم إلى هافانا
(أ ف ب)
منتصرين.

درعا والسويداء».

األشخاص الموثوقون

غ ـ ّـي ــرت األزمـ ـ ــة ع ـبــر س ـنــوات ـهــا الـســت
املاضية كثيرًا من معتقدات املجتمع،
وال سيما مع فشل جهود العديد من
وجـ ـه ــاء امل ـن ــاط ــق واألح ـ ـيـ ــاء وزع ـم ــاء
العشائر والقبائل في حقن الدماء ،ال
بــل وسـقــوط بعضهم شعبيًا ،وتاليًا
ف ــإن مــن امل ـهــم ،بـعــد تـلــك الـتـجــربــة ،أن
يسأل كثيرون عن ماهية األشخاص
الـ ــذيـ ــن ي ـث ــق ب ـه ــم ال ـ ـشـ ــارع الـ ـس ــوري
حاليًا ،بغية استثمارهم في املرحلة
األص ـ ـعـ ــب امل ـق ـب ـل ــة ع ـل ـي ـهــا ال ـ ـبـ ــاد مــا
ب ـعــد األزم ـ ـ ــة ،وامل ـت ـع ـل ـقــة بــاملـصــالـحــة
والـتـســامــح وردم الـشــرخ االجتماعي
الذي أحدثته السنوات املاضية.
ف ــي ه ــذا امل ـس ــح ،ق ــال امل ـب ـحــوثــون إنــه
ف ـ ــي حـ ــالـ ــة غ ـ ـيـ ــاب وس ـ ــائ ـ ــل اإلع ـ ـ ــام
العامة ،فإنهم يثقون بعدة أشخاص
لتلقي املـعـلــومــات ،يــأتــي فــي مقدمهم
املتطوعون والعاملون فــي جمعيات
اإلغ ــاث ــة م ــن املـجـتـمــع املـحـلــي بنسبة
 ،%32,30املتخصصون فــي مـجــاالت
م ـع ـي ـن ــة (طـ ـبـ ـي ــب /م ـ ـ ـ ــدرس) بـنـسـبــة
 ،%30,60وجـ ـه ــاء امل ـج ـت ـمــع املـحـلــي
(املـ ـخـ ـت ــار ـ ـ رئ ـي ــس ب ـل ــدي ــة /مـنـطـقــة)

التركية اكتفت بالقول إن الزعيمني
بحثا التطورات األخيرة في سوريا،
واتفقا على تسريع الجهود لوقف
االش ـت ـب ــاك ــات وإيـ ـص ــال امل ـس ــاع ــدات
اإلنسانية للمدنيني فــي حـلــب ،فإن
أوسـ ــاطـ ــا إع ــام ـي ــة ت ــرك ـي ــة ّ
رج ـح ــت
أن ال ـ ـ ــداف ـ ـ ــع األس ـ ـ ــاس ـ ـ ــي ل ــاتـ ـص ــال
األخ ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ــر هـ ـ ـ ــو ت ـ ــوض ـ ـي ـ ــح امل ـ ــوق ـ ــف
الرسمي التركي لــدى موسكو ،إزاء
الـتـصــريـحــات األخ ـيــرة املـنـقــولــة عن
أردوغان.وأضافت مصادر الرئاسة
ال ـت ــرك ـي ــة أن االت ـ ـصـ ــال تـ ـط ــرق إل ــى
زي ـ ـ ــارة وزيـ ـ ــر ال ـخ ــارج ـي ــة ال ــروس ــي
س ـيــرغــي الفـ ـ ــروف ،ل ــوالي ــة أنـطــالـيــا
ج ـنــوبــي تــرك ـيــا ،ال ـت ــي وص ــل إلـيـهــا
أمــس ،للمشاركة الـيــوم فــي اجتماع
«مجموعة التخطيط االستراتيجي
املشترك» التركية ـ ـ الــروسـيــة ،وإلــى
الـ ـ ــزيـ ـ ــارة الـ ـت ــي س ـي ـج ــري ـه ــا رئ ـي ــس
الــوزراء التركي بن علي يلدريم ،في
 6كانون األول املقبل ملوسكو.
وف ــي الـسـيــاق ،نقلت وكــالــة «ت ــاس»
الروسية عن نائب وزيــر الخارجية
الروسي ميخائيل بوغدانوف ،قوله
إن التصريحات التركية ستحضر
عـلــى ط ــاول ــة الـبـحــث ب ــن الــوزيــريــن
الف ـ ـ ــروف ون ـظ ـي ــره ال ـت ــرك ــي م ــول ــود
جـ ــاويـ ــش أوغـ ـ ـل ـ ــو ،خـ ـ ــال ل ـقــائ ـه ـمــا
ف ــي أن ـطــال ـيــا .وأض ـ ــاف بــوغــدانــوف
أن االجـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـم ـ ـ ــاع سـ ـ ـيـ ـ ـك ـ ــون فـ ــرصـ ــة
ج ـيــدة لـتــوضـيــح الـنـيــات الحقيقية
لـلـجــانــب ال ـتــركــي .وكــانــت املتحدثة
بــاســم الـخــارجـيــة مــاريــا زاخ ــاروف ــا،
قــد أعـلـنــت أن مــوسـكــو تـتـعــامــل مع
الرسمية الصادرة عن
التصريحات ُ
أردوغــان ،فيما نقل التصريح الذي
يـتـضـمــن ع ــن الــرئ ـيــس ب ـشــار األس ــد
«على نحو غير رسمي».
وع ـ ـلـ ــى صـ ـعـ ـي ــد مـ ـتـ ـص ــل ،ه ــاج ـم ــت
طـ ـ ـه ـ ــران الـ ـتـ ـص ــريـ ـح ــات الـ ـت ــركـ ـي ــة،
ون ـق ـلــت وك ــال ــة «ت ـس ـن ـيــم» اإليــران ـيــة
ع ـ ــن امل ـ ـسـ ــاعـ ــد الـ ـسـ ـي ــاس ــي ل ـل ـق ــائ ــد
الـ ـ ـع ـ ــام لـ ـ ـق ـ ــوات الـ ـ ـح ـ ــرس الـ ـ ـث ـ ــوري،
ال ـع ـم ـي ــد رسـ ـ ــول س ـن ــائ ـي ،ق ــول ــه إن
أردوغ ـ ـ ــان ال ي ـم ـلــك الـ ـق ــدرة الـكــافـيــة
إلطـ ــاحـ ــة ال ــرئـ ـي ــس ال ـ ـسـ ــوري ب ـشــار

بـنـسـبــة  ،%21,80فـيـمــا اح ـت ــل رج ــال
الدين املرتبة األخيرة بنسبة .%15,30
مـ ـ ــع اإلشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــارة إلـ ـ ـ ــى ت ـ ـبـ ــايـ ــن ت ــرت ـي ــب
ه ــؤالء «األش ـخ ــاص املــوثــوقــن» تبعًا
ً
ل ـك ــل م ـح ــاف ـظ ــة ،ف ـم ـث ــا امل ـت ـط ــوع ــون
والـعــامـلــون فــي جمعيات اإلغــاثــة هم
فــي املرتبة األول ــى بمحافظات حماة
وال ــاذق ـي ــة وط ــرط ــوس ،وف ــي املــرتـبــة
ال ـث ــال ـث ــة ب ــال ـن ـس ـب ــة إلـ ـ ــى م ـحــاف ـظــات
دمشق وريــف دمشق والـســويــداء ،أما
رج ــال الــديــن فكانت مرتبتهم األولــى
ف ـ ــي م ـح ــاف ـظ ـت ــي درع ـ ـ ـ ــا والـ ـحـ ـسـ ـك ــة،
واملـ ــرت ـ ـبـ ــة الـ ـث ــانـ ـي ــة ف ـ ــي م ـح ــاف ـظ ــات
ح ـم ــاة وال ــاذقـ ـي ــة والـ ـس ــوي ــداء ،وفــي
امل ــرت ـب ــة ال ـث ــال ـث ــة ف ــي م ـحــاف ـظــة ري ــف
دم ـ ـ ـش ـ ـ ــق .أمـ ـ ـ ـ ــا امل ـ ـت ـ ـخ ـ ـص ـ ـصـ ــون ف ــي
مجاالت معينة كاألطباء واملدرسني،
فكانوا في املرتبة األولــى باملوثوقية
ف ـ ــي مـ ـح ــافـ ـظ ــات دم ـ ـشـ ــق وال ـح ـس ـك ــة
وال ـ ـسـ ــويـ ــداء ،وف ـ ــي امل ــرتـ ـب ــة ال ـثــان ـيــة
ف ــي م ـحــاف ـظــات ح ـلــب وري ـ ــف دمـشــق
وحـمــص والــاذقـيــة وطــرطــوس ،وفي
املــرتـبــة الثالثة بالنسبة إلــى مقدمي
الرعاية في محافظة حماة ،أما وجهاء
املجتمع املحلي فقد كانوا في املرتبة
األولـ ـ ــى ف ــي م ـحــاف ـظــات ح ـلــب وري ــف
دمشق وحمص ،وفــي املرتبة الثانية

وأش ـ ــار إل ــى أن س ــوري ــا ت ـمــر ال ـيــوم
«ب ـم ــرح ـل ــة م ـص ـي ــري ــة ي ـش ـه ــد فـيـهــا
اإلرهابيون ظروفًا صعبة» ،مضيفًا
أن ال ـت ـط ــورات ال ـت ــي حـصـلــت خــال
األشـ ـه ــر امل ــاض ـي ــة «ج ـع ـل ــت هــزي ـمــة
اإلرهاب أمرًا حتميًا».
وبالتوازي مع الزوبعة التي أثارتها
أنـقــرة ،نقلت وكــالــة «فــرانــس بــرس»
ع ــن مـ ـص ــدر مـ ـع ــارض أن وف ـ ـ ـدًا مــن
الجانب الروسي التقى خالل األيام
املاضية مع عدد من ممثلي الفصائل
املسلحة املعارضة في أنقرة ،لبحث
تهدئة في مدينة حلب .وقال املصدر
ال ــذي رف ــض الـكـشــف عــن هــويـتــه إن
االجتماع األخير حصل يوم االثنني
املاضي ،موضحًا أن الفصائل التي
شاركت في هذه املحادثات مرتبطة
بـ «االئتالف السوري» املعارض وال
تشمل «جبهة فتح الشام».
وأفادت مصادر مقربة من املعارضة
الـ ـس ــوري ــة ب ـ ــأن ال ـف ـص ــائ ــل املـسـلـحــة
تــدرس برعاية تركية ،الـتــزام الطرح

ال ـ ـ ــروس ـ ـ ــي ال ـ ـسـ ــابـ ــق ال ـ ـ ـ ــذي ي ـق ـت ــرح
هـ ــدنـ ــة ف ـ ــي م ــديـ ـن ــة حـ ـل ــب ت ـت ـض ـمــن
دخ ــول مـســاعــدات وإخ ـ ً
ـاء للجرحى
وامل ـ ـ ـصـ ـ ــابـ ـ ــن ،بـ ـ ـش ـ ــرط فـ ـ ــك ارتـ ـ ـب ـ ــاط
فـصــائــل األح ـي ــاء الـشــرقـيــة بـ«جبهة
فتح الـشــام» وإخ ــراج مسلحيها من
امل ــدي ـن ــة .وكـ ــان ج ــاوي ــش أوغـ ـل ــو ،قد
ال ـت ـقــى م ـس ــاء أم ــس بــامل ـن ـســق ال ـعــام
لـ ــ«الـ ـهـ ـيـ ـئ ــة ال ـع ـل ـي ــا ل ـل ـم ـف ــاوض ــات»
امل ـ ـ ـعـ ـ ــارضـ ـ ــة ري ـ ـ ـ ـ ــاض حـ ـ ـ ـج ـ ـ ــاب ،ف ــي
العاصمة أنقرة.
وفي امليدان ،تشير املعطيات إلى أن
عمليات الجيش السوري وحلفائه
عـ ـل ــى األرض مـ ـسـ ـتـ ـم ــرة ،إذ أع ـل ــن
مصدر في غرفة العمليات املشتركة
فــي حـلــب «ال ـت ــزام الـجـيــش الـســوري
وحـلـفــائــه تـحــريــر املــواط ـنــن فــي ما
بـقــي مــن األح ـيــاء الـشــرقـيــة لـحـلــب»،
م ـض ـي ـف ــا أن «أوضـ ـ ـ ـ ـ ــاع امل ـس ـل ـح ــن
امل ــزري ــة ت ـعـ ّـبــر ع ــن ح ـجــم ال ـضــربــات
امل ـ ـ ــؤمل ـ ـ ــة ال ـ ـ ـتـ ـ ــي وجـ ـ ـهـ ـ ـه ـ ــا الـ ـجـ ـي ــش
والـحـلـفــاء إلــى مجاميعهم» .وشــدد
على أن أية «محاولة من اإلرهابيني،
للقدوم لنصرة املهزومني في حلب
ستواجه بقوة».
وفــي املقابل ،نقلت وكالة «رويـتــرز»
س ـ ـيـ ــاسـ ــي
عـ ـ ـ ــن رئ ـ ـ ـيـ ـ ــس املـ ـ ـكـ ـ ـت ـ ــب ال ـ ـ ُ
ل ـج ـم ــاع ــة «ف ــاسـ ـتـ ـق ــم كـ ـم ــا أم ـ ـ ـ ــرت»،
زكــريــا مــاحـفـجــي ،قــولــه إن فصائل
املـعــارضــة املسلحة لــن تنسحب من
شرق حلب ،وتعتزم مواصلة القتال،
مضيفًا خــال حديث مــن تركيا إلى
أن «انسحاب فصائل املعارضة أمر
مرفوض ...وهذا قرار الفصائل».
إل ـ ـ ــى ذل ـ ـ ـ ــك ،دع ـ ـ ــا رئ ـ ـيـ ــس «املـ ـجـ ـل ــس
املحلي ألحياء حلب الشرقية» بريتا
ال ـحــاج ح ـســن ،إث ــر ل ـقــاء فــي بــاريــس
مــع وزي ــر الـخــارجـيــة الـفــرنـســي جــان
م ـ ـ ــارك اي ـ ــرول ـ ــت ،إل ـ ــى إن ـ ـشـ ــاء «م ـمــر
آمـ ــن» لـلـسـمــاح لـلـمــدنـيــن ب ـم ـغــادرة
األحياء الشرقية في املدينة .وبدوره
أكــد ايــرولــت أنــه سيتم بحث قضية
ح ـمــايــة املــدن ـيــن ف ــي مـجـلــس األم ــن
ال ــدول ــي ،خ ــال اجـتـمــاع مـقــرر مساء
أمس.
(األخبار)

ً
بــاملــدرســة أو متابعة التعليم .فمثال
تؤكد النتائج أن عــدم انتظام اإلنــاث
باملدرسة أو عــدم متابعتهن للتعليم
عــائــد بــالــدرجــة األول ــى ( )%24,6إلــى
هــاجــس األم ــن واألم ـ ــان وال ـخ ــوف من
تعرضهن لألذى والتحرش واالعتداء،
فالتكاليف املالية بنسبة  ،%14,2ثم
الزواج املبكر بنسبة  ،%13,1فاعتقاد
األه ــال ــي ب ـع ــدم ال ـح ــاج ــة إلـ ــى تـعـلـيــم
الفتاة بنسبة  ،%12,6وأخيرًا الوضع
الصحي .%10,4
وال تبدو أولويات ونسب اإلنفاق على
األط ـف ــال مـفــاجـئــة ،وال سـيـمــا فــي ظل
التقديرات غير الرسمية املتداولة حول
حجم ما تحتاج إليه األسرة السورية
شهريًا من دخل لتغطية احتياجاتها،
فــاملــواد الـغــذائـيــة تـتـصــدر األولــويــات
ك ـمــا ه ــو م ـت ــوق ــع ،إن ـم ــا نـسـبـتـهــا من
إج ـمــالــي اإلنـ ـف ــاق ت ـب ــدو قـلـيـلــة ،فهي
ال تتعدى فــي املـســح الـحــالــي ،%34,6
يليها اإلن ـف ــاق عـلــى املــابــس بنسبة
 ،%30,4فــال ـتــدف ـئــة  ،%17املـنـتـجــات
ال ـص ـح ـي ــة  ،%14,5ال ـت ــرف ـي ــه ،%2,1
التعليم والـ ــدورات التعليمية ،%1,4
وأخيرًا العالج  ،%0,1وهنا يكمن أحد
امل ـخ ــاطــر الــرئ ـي ـس ـيــة املـ ـه ــددة لصحة
األطفال السوريني وسالمتهم.

توضح البيانات أن الهدف الرئيسي من استخدام وسائل
التواصل يتمثل في التسلية (أ ف ب)

موسكو« :طريق الكاستيلو» آمن لدخول المساعدات
أشــار رئيس العمليات في هيئة األركــان الروسية سيرغي رودوسـكــي ،إلــى أن
«طريق الكاستيلو» الــذي أشير إليه مــرارًا في وسائل اإلعــام الغربية على أنه
«الطريق الوحيد» لعبور املساعدات نحو أحياء املدينة الشرقية ،أصبح «محررًا
بالكامل ،وجاهزًا لدخول قوافل املساعدات بأمان».
ونـقـلــت وكــالــة «نــوفــوسـتــي» عــن امل ـن ــدوب ال ــروس ــي ل ــدى األم ــم املـتـحــدة فيتالي
تشوركني ،قوله إن «الـتـطــورات جعلت مــن املمكن استخدام طريق الكاستيلو
إلدخال املساعدات إلى أحياء حلب الشرقية فورًا ،ودون الحاجة إلى عقد اتفاقات
وضمانات مسبقة ،ما دام عمال اإلغاثة جاهزين لعملية توصيل املساعدات».
وأضافت وزارة الدفاع أن الوضع املعيشي في أحياء املدينة الشرقية «رهيب»،
موضحة أن «الجماعات املسلحة تركت األحياء من دون أي اتصاالت أو مرافق
عامة ،ودون ماء أو كهرباء» .ولفتت إلى أن الجيش السوري بالتعاون مع عدد من
وحدات الجيش الروسي ،انتشر «الستعادة البنية التحتية الحيوية ألحياء املدينة،
ونزع األلغام وإعادة شبكات املياه والكهرباء».
(األخبار ،تاس)

أعلنت دمشق أنها «لن
تسمح بالتدخل في
شؤونها وستقطع اليد
التي تمتد إليها»

األس ـ ــد .وأوض ـ ــح س ـنــائــي أن تــركـيــا
«لــو كــانــت تملك ق ــدرة كـهــذه لكانت
قــد نجحت فــي املــاضــي فــي تشكيل
منطقة عازلة» ،موضحًا أن تصريح
أردوغـ ـ ـ ـ ـ ـ ــان إن ك ـ ـ ــان صـ ـحـ ـيـ ـح ــا «ال
ي ـعـ ّـد أمـ ـرًا ج ــدي ـدًاّ ،
ورب ـم ــا ُع ـ ّـد نــوعــا
مـ ــن املـ ـ ــواسـ ـ ــاة ل ــإره ــابـ ـي ــن ال ــذي ــن
ي ـمـ ّـرون فــي حـلــب بـظــروف الحصار
الصعبة واالحتجاجات الشعبية».

تؤكد نتائج المسح
أن متابعة األسر
السورية للصحف
المحلية نادرة جدًا

في محافظتي دمشق والسويداء.

مؤشرات الخطر
م ـ ــن ب ـ ــن امل ـ ــؤش ـ ــرات الـ ـكـ ـثـ ـي ــرة ال ـت ــي
يـ ـخـ ـل ــص إل ـ ـي ـ ـهـ ــا املـ ـ ـس ـ ــح ،وتـ ـكـ ـش ــف
بـ ــوضـ ــوح ح ـج ــم األث ـ ـ ــر ال ـ ـ ــذي تــرك ـتــه
األزمـ ـ ـ ــة ع ـل ــى األسـ ـ ـ ــرة ال ـ ـسـ ــوريـ ــة ،مــا
يتعلق بــانـتـظــام أف ــراده ــا بالتعليم،
إذ ال تشير البيانات إلــى فــروق تذكر
بني الذكور واإلنــاث ،من حيث مسألة
عدم االنتظام بالدراسة ،لكنها تشير
إل ــى ف ــروق نــوعـيــة بــن الـجـنـســن في
أس ـب ــاب ع ــدم االل ـت ـح ــاق أو االن ـت ـظــام

