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03أخبار سوريا

عمـي  سـقط  أيـام  "منـذ 
فجـأة مغمـى عليـه بينـا كان 
به  واتجهنـا  يسـتحم، حملنـاه 
رسيًعـا نحو مشـفى املواسـاة، 
أنـه  حينهـا  نعلـم  نكـن  مل 
مصـاب برسطان الـدم"، بهذه 
لعنـب  متيـم  رسد  الكلـات 
مريـض  عمـه  تجربـة  بلـدي 
الرسطـان، وعالجه يف مشـفى 
معنـي  بدمشـق  حكومـي 
الرسطانيـة. األورام  مبعالجـة 

عمـي  أُدخـل  وصولنـا  "فـور 
وبعـد  اإلسـعاف،  قسـم  إىل 
أحـد  أرض  افرتشـنا  خروجـه 
الطابـق  يف  املشـفى  ممـرات 
رسيـًرا  منتظريـن  األريض، 
املتعب"، يضيـف متيم،  لعمـي 
أحـد  مـن  طالبًـا  "أرسعـت 
مبسـكن  املعونـة  املمرضـن 
بـأن  أجابنـي  لكنـه  دواء،  أو 
ليـس  الرسطـان  دواء مـرىض 

اآلن". متوفـًرا 

تغيـب أدوية مـرىض الرسطان 
الحكوميـة  املشـايف  عـن 
يف  وتتوفـر  السـورية، 
كـا  الخاصـة،  الصيدليـات 
اإلحصائيـات  أيًضـا  تغيـب 
املصابـن  لعـدد  الرسـمية 
مـا  سـوريا،  يف  بالرسطـان 
حـول  التسـاؤل  بـاب  يفتـح 
بواقـع  الصحـة  وزارة  إملـام 
ملـرىض  الـدوايئ  األمـن 
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مظاهرات لم تصل 
إلى مبتغاها في إدلب

فعاليات ومبادرات

األسد ينسف العملية السياسية 
بـ"الءات ثالث"
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الفتى الذهبي
رودريغو غويس.. 
"برق" ريال مدريد 
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عنب بلدي - مراد عبد الجليل

"لـن يكـون سـوى يف أحالمكـم"، هذه 
العبـارة قالهـا رئيـس النظام السـوري، 
مقابالتـه  إحـدى  خـالل  األسـد،  بشـار 
تلخـص  وهـي  األخـرة،  اإلعالميـة 
الرسـائل التـي أراد إيصالهـا إىل حلفائه 
ومعارضيـه فيـا يتعلق برفضـه ألي حل 
رؤيتـه،  مـع  يتعـارض  مقبـل  سـيايس 
خاصـة يف ظـل توجـه دويل، سـيايس 
وإعالمـي، لدعم التسـوية السياسـية يف 

سـوريا وخاصـة مـن قبـل روسـيا.
وجـاءت رسـائل األسـد ضمـن إطـالالت 
محليـة  وسـائل  مـع  متكـررة  إعالميـة 
األسـبوعن  خـالل  روسـية،  وأخـرى 
انطـالق  مـع  بالتزامـن  املاضيـن، 
اجتاعـات اللجنة الدسـتورية يف جنيف 
إىل  يفـي  جديـد  دسـتور  لوضـع 
إرشاف  تحـت  ونزيهـة  انتخابـات حـرة 

املتحـدة. األمـم 

ال للقرار “2254”
وكان العنـوان العريـض ملقابالت األسـد 
ألي  ورفضـه  يشء"،  ألي  "ال  الثـالث 
خطـوة أو حـل سـيايس مسـتقبيل يف 
سـوريا ال يكـون طرفًـا فيـه أو ال يتوافق 
مـع وجهـة نظـره ويحافظ عـى نظامه، 
وتجسـد ذلك عندمـا تطـرق إىل الحديث 
عن القـرار األممـي "2254" الذي يعترب 
التفـاوض  لعمليـة  أساسـية  مرجعيـة 
السياسـية التـي ترعاهـا األمـم املتحـدة.

ونـص القـرار، الذي اتخـذه مجلس األمن 
يف جلسـته 7588، التـي ُعقـدت يف 18 
من كانـون األول 2015، يف بنـده الرابع 
بقيـادة  سياسـية  عمليـة  "دعـم  عـى 
سـورية تيرسهـا األمـم املتحـدة، وتقيم، 
يف غضـون فرتة مسـتهدفة مدتها سـتة 
أشـهر، حكًا ذا مصداقية يشـمل الجميع 
وال يقـوم عـى الطائفية، وتحـدد جدواًل 
زمنيًـا وعمليـة لصياغة دسـتور جديد".
كـا دعـم القـرار إجـراء انتخابـات حرة 
ونزيهة تجـرى، عماًل بالدسـتور الجديد، 
يف غضون 18 شـهرًا تحـت إرشاف األمم 

السـورين  جميـع  تشـمل   )..( املتحـدة 
الذيـن تحـق لهـم املشـاركة، مبـن فيهم 

أولئـك الذيـن يعيشـون يف املهجر.
مـع  مقابلتـه  يف  رفـض،  األسـد  لكـن 
قنـاة "اإلخباريـة السـورية"، يف 31 من 
قاطًعـا  رفًضـا  املـايض،  األول  ترشيـن 
األمـم  إرشاف  تحـت  انتخابـات  إجـراء 
التـي  "االنتخابـات  أن  وأكـد  املتحـدة، 
مـن  كامـل  بشـكل  سـتكون  سـتحصل 
الدولـة  إرشاف  تحـت  اليـاء  إىل  األلـف 
بدعـوة  نقـوم  أن  أردنـا  وإذا  السـورية، 
أي جهـة أخـرى، دوليـة، دول، جمعيات، 
منظات، أشـخاص، شـخصيات، ال يهم.. 
سـيكون تحـت إرشاف الدولـة السـورية 

السـورية". الدولـة  وبسـيادة 
القـرار  ملضمـون  األسـد  رفـض  وجـاء 
األممـي بعد سـاعات من اجتاع مشـرتك 
حـره وزراء خارجيـة الـدول الضامنة 
وروسـيا  )تركيـا  أسـتانة  ملحادثـات 
وإيـران( يف جنيـف قبـل انطـالق أعال 

الدسـتورية. اللجنـة 
وأصـدر األطـراف الثالثـة بيانًا مشـرتكًا 
أعلنـوا فيـه متسـكهم بعمليـة سياسـية 
بـن أطـراف الـراع بدعـم مـن األمـم 

املتحـدة ضمـن إطـار القـرار األممـي.

ال للجنة الدستورية
 ،"2254" القـرار  رفـض  جانـب  وإىل 
نسـف األسـد عمـل اللجنـة الدسـتورية 
عـى الرغـم مـن عـدم انطالقها بشـكل 
جـدي واقتصارهـا عـى جولـة واحـدة 
فقـط، انتهـت يف 8 مـن ترشيـن الثاين 

الحـايل.
وتنصـل األسـد مـن اللجنـة، عـرب نفيـه 
الدسـتورية  اللجنـة  أعـال  تكـون  أن 
سـوريا،  يف  باالنتخابـات  عالقـة  لهـا 
وقـال إن "اللجنـة الدسـتورية ال عالقـة 
لهـا مبوضـوع االنتخابـات، لهـا عالقـة 
فقـط مبوضـوع الدسـتور، أمـا إذا كانوا 
عـر  إىل  سـيعودون  أنهـم  يعتقـدون 
االنتـداب، فسـأقول لهـم، هذا لـن يكون 

أحالمكـم". يف  سـوى 
كـا تنصل مـن مشـاركة النظام رسـميًا 

الوفـد  أن  واعتـرب  اللجنـة،  لقـاءات  يف 
مدعـوم مـن قبـل حكومتـه وال ميثلهـا، 
"فالطـرف األول هـو الـذي ميثـل وجهة 
نظـر الحكومـة السـورية، أمـا الحكومة 
السـورية فهـي ليسـت جـزًءا مـن هـذه 
النقـاش"،  هـذا  مـن  وال  املفاوضـات 
معتـربًا أن "هؤالء أشـخاص )وفد النظام 
تسـميه  كـا  الدسـتورية  اللجنـة  يف 
األمـم املتحـدة( من نفـس جـو الحكومة 
السـورية السـيايس، ولكـن هـذا ال يعني 
مـن  نفـاوض،  كحكومـة  نحـن  أننـا 
الناحيـة القانونيـة نحـن غـر موجودين 
يف اللجنـة الدسـتورية، وال يعني اعرتاف 

الحكومـة بـأي طـرف".
الثـاين،  الطـرف  األسـد  وصـف  كـا 
الـذي ميثـل "هيئـة التفـاوض العليـا" 
السـورية املعارضـة، خـالل مقابلـة مـع 
"روسـيا  ووكالـة   "24 "روسـيا  قنـاة 
سـيفودنيا"، يف 15 مـن ترشيـن الثاين، 
بأنـه وفـد معـن مـن تركيـا والواليـات 
املتحـدة األمريكيـة، معتـربًا أن "هذا عمل 
منـاٍف للمنطـق وللواقع، وال بـد أن يكون 
انتـاء كل مـن يف اللجنـة هـو للشـارع 
السـوري، وللشعب السـوري، ال ميكن أن 

ينتمـي لدولـة أجنبيـة".
كـا اعتـرب أن مـن ضمـن وفـد الطـرف 
الثـاين عنـارص مـن "جبهـة النـرة" 
التي وصفهـا بـ"اإلرهابية"، مشـرًا إىل 
أن بعـض املشـاركن "إرهابيـون"، لكن 
مـن  عـدد  عـى  وافقنـا  املحصلـة  "يف 
هـؤالء وهـذا كان رمبـا يشـكل مفاجـأة 
الخلفيـة  واحـدة،  النتيجـة  قلنـا   )...(
واحـدة، االنتـاء واحـد، السـيد واحـد"، 

بحسـب تعبـره.

ال لهيئة انتقالية ورفض لمسار جنيف
كـا رفـض األسـد مسـار جنيـف الـذي 
يجـب أن يفـي إىل تشـكيل هيئة حكم 
انتقاليـة ضمن القـرار "2254"، واعتربه 
إسـقاط  إىل  تهـدف  أمريكيـة  خديعـة 
نظامـه عـرب “هيئـة مؤقتـة"، وقـال يف 
مقابلة مع قناة “روسـيا اليـوم”، يف 11 
مـن ترشيـن الثـاين الحـايل، إن “جنيف 

خديعـة أمريكيـة تقوم عى أن يكسـبوا 
بالسياسـة مـا مل يسـتطيعوا كسـبه من 
خـالل  ومـن  أواًل،  املظاهـرات  خـالل 
تحقيـق  وبالتـايل  الحًقـا،  اإلرهابيـن 

ذلـك عـرب العمليـة السياسـية".

أن مسـار جنيـف قـد  األسـد  وأضـاف 
فشـل، ألنـه كان “يهـدف إىل إسـقاط 
ليـس  مؤقتـة،  هيئـة  عـرب  الحكومـة 
مـن املهـم تسـميتها، ثـم يـأيت تغيـر 
عـى  ويسـيطرون  سـلميًا  الحكومـة 
مـن  العديـد  يف  فعلـوا  كـا  سـوريا، 

األخـرى". البلـدان 
جنيـف  يف  الجاريـة  املفاوضـات  أمـا 
مـن اجتاعـات للجنـة الدسـتورية بن 
وفـود املعارضـة والنظـام تحت إرشاف 

األمـم املتحـدة، فاعتربهـا األسـد ضمن 
يف  عقـد  )الـذي  “سـوتيش”  مسـار 
تجـري  لكنهـا   )2018 مطلـع  روسـيا 
وأوضـح،  جنيـف،  يف  فقـط  فيزيائيًـا 
أن  اليـوم"  "روسـيا  مـع  مقابلـة  يف 
االجتاعـات والعمليـة السياسـية التـي 
إطـار  يف  تـزال  ال  جنيـف،  يف  جـرت 
“سـوتيش”، لكـن “ال يهم أيـن تعقد أو 
أيـن تبـدأ املفاوضـات”، إذ إن “جنيـف 
فقـط املـكان والجغرافيـا، بينا املسـار 

هـو سـوتيش".
كـا أكـد، خـالل لقائـه مـع التلفزيون 
السـوري، أن "جنيـف ليسـت موجودة 
املوضـوع"،  هـذا  مـن  جـزًءا  وليسـت 
مشـرًا إىل أن النظـام عـاد إىل جنيـف 
جغرافيًـا فقـط أمـا "سياسـيًا فهو جزء 
مـن سـوتيش وكل مـا يحصل هـو جزء 
لسـوتيش  واسـتمرار  سـوتيش  مـن 

ومرجعيتـه هـي سـوتيش".
وتعتـرب تريحـات األسـد رفًضـا ألي 
تبـدأ  قـد  مسـتقبلية  سياسـية  عمليـة 
مراحلهـا مـن عمـل اللجنة الدسـتورية، 
لتوجـه  مخالًفـا  يكـون  قـد  مـا  وهـو 
للموافقـة  ضغطـت  التـي  روسـيا 
الدسـتورية،  اللجنـة  تشـكيل  عـى 
روس  مسـؤولن  تريحـات  بحسـب 

متكـررة. سـورين  ومعارضـن 
كـا تحـاول روسـيا الضغط عـى وفد 
أعـال  يف  املشـارك  السـوري  النظـام 
بضغـط  واضًحـا  ذلـك  وبـدا  اللجنـة، 
املستشـار السـيايس للمبعـوث األممـي 
إىل سـوريا الرويس، فيتـايل نعومكن، 
األعـال وعـدم عرقلـة  بقبـول جـدول 
االجتاعـات، بحسـب قول أحـد أعضاء 
اللجنـة، طلـب عـدم ذكر اسـمه،  ضمن 

وفـد املجتمـع املـدين، لعنـب بلدي.
التـي  األسـد،  تريحـات  ظـل  ويف 
قابلهـا صمـت مـن قبـل املعارضـة أواًل 
واألمـم املتحـدة ثانيًـا، تتحـر اللجنة 
الثانيـة  الجولـة  لعقـد  الدسـتورية 
الحـايل،  الثـاين  ترشيـن  مـن   25 يف 
)النظـام،  الثالثـة  األطـراف  مبشـاركة 

املـدين(.  املجتمـع  املعارضـة، 

األسد ينسف العملية السياسية بـ"الءات ثالث"

رئيس النظام السوري بشار االسد في مقابلة مع اإلخبارية السورية 31 تشرين األول 2019 )رئاسة الجمهورية السورية (

"لن يكون سوى في أحالمكم"، هذه العبارة قالها رئيس النظام السوري، بشار األسد، خالل إحدى مقابالته اإلعالمية األخيرة، وهي تلخص الرسائل التي 

أراد إيصالها إلى حلفائه ومعارضيه فيما يتعلق برفضه ألي حل سياسي مقبل يتعارض مع رؤيته، خاصة في ظل توجه دولي، سياسي وإعالمي، لدعم 

التسوية السياسية في سوريا وخاصة من قبل روسيا.

هؤالء أشخاص )وفد 
النظام في اللجنة 

الدستورية كما تسميه 
األمم المتحدة( من 

نفس جو الحكومة 
السورية السياسي، ولكن 

هذا ال يعني أننا نحن 
كحكومة نفاوض، من 

الناحية القانونية نحن غير 
موجودين في اللجنة 
الدستورية، وال يعني 

اعتراف الحكومة بأي طرف
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عنب بلدي - خاص

عـاد الطابـع الثـوري إىل محافظـة درعا 
مبظاهـرات ووقفـات احتجاجية مناهضة 
األمنيـة،  وسياسـته  السـوري  للنظـام 
بينـا أعـادت هجـات أمنية املشـهد يف 
املدينـة إىل ما قبـل اتفاق التسـوية الذي 

مـّر عليه نحـو عـام ونصف.
يف  ومشـاركون  متظاهـرون  طالـب 
وقفـات احتجاجيـة صامتـة منـذ بدايـة 
ترشيـن الثـاين الحـايل، برفـع القبضـة 
واإلفـراج  درعـا،  مدينـة  عـن  األمنيـة 
النظـام،  سـجون  مـن  املعتقلـن  عـن 
حواجـز،  عـى  بهجـات  وترافقـت 
واسـتهدافات لشـخصيات أمنيـة تُتهـم 
بالفشـل األمنـي واإلداري يف املحافظة.
وتشـهد املدينـة حالـة مـن االنتهـاكات 
متكـررة،  باعتقـاالت  املتمثلـة  األمنيـة 
االقتصـادي،  الـرتدي  إىل  إضافـة 
وهـو مـا يناقـض الوعـود الحكوميـة، 
رافقـت  التـي  الروسـية،  والتعهـدات 

التسـوية. اتفـاق 

المظاهرات متجددة في درعا
أبـرز االحتجاجـات يف املحافظـة كانـت 
البلـد،  درعـا  يف  االحتجاجيـة  الوقفـة 
الجمعـة 15 مـن ترشيـن الثـاين الحايل، 
املركزيـة  اللجنـة  عضـو  حرهـا  التـي 
)املكونـة مـن وجهـاء وشـخصيات بارزة 
يف املحافظة، واملسـؤولة عن تنفيذ اتفاقية 
التسـوية(، الشـيخ فيصـل أبازيـد، وحمل 
املحتجـون الفتـات تطالـب برفـع القبضة 
األمنيـة وإخـراج املعتقلن، وتدعـو إلخراج 

"امليليشـيات اإليرانيـة" مـن املنطقـة.
عبـارات  املظاهـرات  الفتـات  حملـت 
“مطبخنـا بلـدي وال أحد ميثلنـا خارجيًا”، 
“إيران وحـزب الله ال مكان لكـم”، “الخر 
السـجون”،  أبناءهـا يف  تنـى  أمـة  يف 
“ارفعـوا قبضتكـم األمنية”، وشـارك فيها 
األهـايل مبن فيهـم األطفـال، وفـق صور 
وفيديوهات نرشها ناشـطون عـى مواقع 

التواصـل االجتاعـي.
وشـهدت بلدتا سـحم وجلن بريـف درعا 
الغـريب مظاهـرات ليليـة يف اليـوم ذاته، 
طالبت بإسـقاط النظـام السـوري ونادت 

تسـجيالت  بحسـب  املعتقلـن،  بخـروج 
مصـورة حصلـت عليهـا عنـب بلدي.

كا سـجلت املحافظة مظاهـرات مناهضة 
لـه،  التابعـن  األمـن  وعنـارص  للنظـام 
يف 14 مـن ترشيـن الثـاين الحـايل، يف 
بلـدات العجمـي وتـل شـهاب واليـادودة 
انتشـار  سـبقها  وطفـس،  واملزيريـب 
لصاقات عـى جـدران املدارس واملسـاجد 
وواجهـات املحـالت التجاريـة يف طفـس 
وداعـل واملزيريب والشـجرة وبيت آراء وتل 
شـهاب، تطالـب بإطـالق رساح املعتقلن 
وخروج إيـران و"حزب اللـه" من املنطقة.

هجمات أمنية.. تنظيم "الدولة" يتبنى
تزايدت حـدة الهجات األمنيـة عى حواجز 
ومقـار أمنيـة تابعـة للنظـام يف مناطـق 
متفرقـة مـن درعا خـالل األسـبوع املايض، 
إضافـة السـتمرار عمليـات االغتيـال التـي 
استهدفت شخصيات محسـوبة عى النظام 

من قبـل جهـات مجهولـة يف معظمها.
أحـدث تلـك الهجـات متثلت باسـتهداف 
مفـرزة أمنيـة لقـوات النظام جنـوب بلدة 

تل الحـارة، مـن قبل مسـلحن مجهولن، 
الجمعـة 15 مـن ترشيـن الثـاين الحايل، 
وفـق تسـجيل مصور نـرش عى وسـائل 
التواصـل االجتاعـي، دون معلومات حول 
الخسـائر أو الجهة املنفذة للهجوم، بحسب 

مراسـل عنب بلـدي يف املنطقة.
ويف اليـوم ذاتـه، تعرض منـزال عنرين 
يعمـالن ضمن فـرع األمن العسـكري يف 
مدينـة الصنمـن بريف درعـا، لهجوم من 
قبـل مجهولـن بقذائـف “آر يب جـي”، 
واقتـرت الخسـائر عـى املاديـات وفق 
صور نرشتهـا صفحة “الصنمـن نيوز“، 
ومراسـل قنـاة “سـا” الفضائيـة املوالية 
للنظـام، فـراس األحمـد عـى صفحته يف 

بـوك“. “فيس 
ملسـلحن  هجـوم  مـع  ذلـك  وتزامـن 
الرشقـي  الحاجـز  اسـتهدفوا  مجهولـن 
لقـوات النظام السـوري يف بلدة السـهوة 
رشقـي درعـا بقذيفـة "آر يب جـي" يف 
نفـس اليـوم، ما أسـفر عـن إصابة عنر 
عى األقل، بحسـب مـا أكدته قناة "سـا" 

الفضائيـة.

مل يعلـق النظام بشـكل رسـمي عـى تلك 
الهجـات، بينـا أعلـن تنظيـم "الدولـة 
اإلسـالمية" عـرب وكالـة “أعـاق” التابعة 
لـه، مسـؤوليته عـن االسـتهداف يف بلدة 
السـهوة، وبقيـت هجـات الصنمـن وتل 

الحـارة مسـجلة ضـد مجهولن.
وسـيطرت قـوات النظـام السـوري بدعم 
رويس عـى محافظتـي درعـا والقنيطرة، 
يف متـوز 2018، مبوجب اتفاق التسـوية، 
والتحـركات  القصـف  مـن  أيـام  بعـد 

العسـكرية.
ومنـذ ذلك الحـن تتكرر عمليـات االغتيال 
توثيـق  "مكتـب  بحسـب  املحافظـة،  يف 
الشـهداء" يف درعا، الـذي وثق 35 محاولة 
اغتيال، أدت إىل مقتل 25 شـخًصا وإصابة 

آخرين.  10
وقـال املكتـب الحقوقـي إن من بـن القتى 
الذين وثقهـم 14 مقاتاًل يف صفوف فصائل 
املعارضـة السـابقة التحقوا بقـوات النظام، 
وخمسـة مقاتلن يف صفوف املعارضة غر 
ملتحقن بقوات النظـام، ومدنيًـا وقيادين 

سـابقن يف فصائل املعارضة.

مظاهرات وهجمات 
تعيد المشهد في درعا إلى ما قبل التسوية

عنب بلدي - تيم الحاج 

الدفـاع  مـن  منظومـات  روسـيا  نقلـت 
هليكوبـرت،  طائـرات  وثـالث  الجـوي 
واحـدة مـن طـراز “Mi8” واثنتـان من 
طـراز " “Mi-35 مـن قاعـدة حميميـم 
العسـكرية يف ريـف الالذقيـة إىل مطار 
القامشـيل بالحسـكة، يف 14 من ترشين 
الثـاين الحـايل، بحسـب ما نقلتـه وكالة 
وصفـت  التـي  الروسـية،   ”tvzvezda“

"التاريخي". بــ  الحـدث 
الطـران  قائـد  مكتـب  رئيـس  وأكـد 
نقـل  خوداييـف،  تيمـور  الجـوي، 
منظومـة مـن الدفـاع الجوي مـن طراز 
“بانتسـر” إىل مطار القامشـيل، بهدف 
حايـة الطائرات مـن األرض، إضافة إىل 
وجـود بـرج مراقبـة وأماكـن للفحـص 

للطياريـن. الطبـي 
وعـى الرغم مـن سـيطرة “قسـد" عى 
معظـم املناطـق يف محافظـة الحسـكة 
ومدينـة القامشـيل، إال أن مطـار األخرة 
طـوال  النظـام  سـيطرة  تحـت  بقـي 

املاضيـة. السـنوات 
وتحـاول روسـيا إقامـة قاعدة عسـكرية 
لهـا يف املنطقـة، يف تسـابق واضـح مع 
التـي رصحـت سـابًقا بإمكانيـة  تركيـا 
إقامـة قواعـد عسـكرية دامئـة لهـا يف 

شـال رشقـي سـوريا.
وتأيت التحركات العسـكرية الروسـية يف 
القامشـيل مـع إعـادة متوضـع القـوات 
األمريكيـة يف سـوريا وانتشـارها قـرب 
محافظتـي  مـن  كل  يف  النفـط  حقـول 
عـدة  وإخالئهـا  وديرالـزور،  الحسـكة 
الحسـكة  أريـاف  يف  عسـكرية  قواعـد 
لروسـيا  الفرصـة  أتـاح  مـا  وحلـب، 
تلـك  يف  األمريـي  الفـراغ  تشـغل  يك 
القواعـد، كـا حـدث مؤخـرًا يف قاعـدة 
رصيـن بريـف مدينة عـن العـرب عى 

السـورية.  الرتكيـة  الحـدود 

قاعدة ثالثة
دفع تحرك موسـكو يف مطار القامشـيل 
بعـض املحللن الروس إىل طرح تسـاؤل 
حـول ما إذا كانـت إدارة الرئيس الرويس، 
فالدميـر بوتـن، تسـعى لجعـل مطـار 
القامشـيل قاعـدة روسـية ثالثـة لها يف 
حميميـم  قاعـديت  جانـب  إىل  سـوريا، 

وطرطـوس عى السـاحل السـوري.
دميـرتي روديونـوف، وهـو أسـتاذ يف 
يف  كتـب  لالقتصـاد،  العليـا  املدرسـة 
صحيفة "سـفوبودنايا بريسا" الروسية، 
مقـااًل يف 14 من ترشين الثـاين الحايل، 
حمـل عنوان "روسـيا تغلق األوكسـجن 
عـن األمريكيـن بإقامة قاعـدة أخرى يف 

سوريا".
قاعـدة  إقامـة  أن  روديونـوف،  ورأى 
عسـكرية روسـية ثالثـة يف سـوريا أمر 
سـتبقى  موسـكو  كانـت  إذا  رضوري 
يف املنطقـة جديًـا لوقـت طويـل، وذلك 
لضـان مراعـاة مصالحهـا عنـد إعـادة 

إعـار هـذا البلـد، وفـق قولـه.
الوجـود يف صيغـة  "ليـس  واسـتدرك، 
مطـار  )يقصـد  عسـكرية  قاعـدة 
مهمـة  شـكل  يف  إمنـا  القامشـيل(، 
مراقبـة مشـرتكة، ينبغـي أن تـؤدي يف 
نهايـة املطـاف إىل تنظيـم نقـل النفـط 
األتـراك  مـن هنـاك، مبشـاركة كل مـن 

واألمريكيـن".
واعتـرب أن كل مـا ينـرش حـول إمكانيـة 
يف  روسـية  عسـكرية  قاعـدة  إنشـاء 
القامشـيل أشـبه بــ "ترسيـب" يهدف 

وتركيـا. بـن روسـيا  إسـفن  إىل دق 
وبحسـب صحيفـة "الرشقـة األوسـط"، 
نرشت موسـكو أيًضا يف املطـار عرشات 
اآلليـات واملركبـات املدرعة، التي تشـارك 
القـوات  مـع  املشـرتكة  الدوريـات  يف 

الرتكيـة يف الشـال السـوري. 
ونقلـت الصحيفة عن "مصادر روسـية" 
تسـليح  تعزيـز  إىل  تعمـد  موسـكو  أن 

مطـار القامشـيل وتأمينـه، مـن خـالل 
نـرش أنظمـة صاروخيـة متعـددة املدى، 
مـا يتيـح لهـا مراقبـة تحـركات الطران 
األمريـي يف مسـاحات واسـعة تغطـي 

أرايض العـراق وتركيـا.
حـواًرا  تجـري  موسـكو  أن  وأضافـت 
مـع النظـام السـوري، لتوقيـع اتفاقيـة 
تضمـن وجـوًدا دامئًـا يف املطـار، عـى 
غـرار االتفاقيتن اللتن تنظـان الوجود 
الـرويس يف قاعـدة "حميميـم" ومركـز 
طرطـوس البحـري، الذي تقوم موسـكو 
حاليًـا بتطويـره وتوسـيعه ليتحـول إىل 
قاعـدة بحرية مجهزة السـتقبال السـفن 

. لضخمة ا
الروسـية،  "نوفوسـتي"  وكالـة  وكانـت 
قالـت إن املروحيـات الروسـية التي باتت 

متمركـزة يف مطار القامشـيل ستُوسـع 
تدريجيًـا مجـال املراقبـة، مشـرة إىل أن 
محافظـة  تشـمل  اآلن  املراقبـة  منطقـة 
تركيـا  مـع  الحـدود  عـى  الحسـكة 

والعـراق.
ويبـدو أن التحـرك الـرويس يف مطـار 
نشـاط  تأمـن  إىل  يهـدف  القامشـيل 
الرشطـة العسـكرية الروسـية، وتنظيـم 
عمـل الدوريـات الجويـة التـي تشـارك 
تلـك  قامـت  حيـث  مروحيـات،  فيهـا 
املروحيـات بعـد وصولها إىل القامشـيل 
بدوريات مشـرتكة مـع تركيـا عى طول 
تنفيـًذا  الرتكيـة،  السـورية-  الحـدود 
الرئيسـن،  بـن  سـوتيش  التفاقيـة 
أردوغـان،  طيـب  رجـب  الـرتيك 

بوتـن. فالدميـر  والـرويس 

واتفـق الرئيسـان، يف 22 مـن ترشيـن 
األول املـايض، عـى سـحب كل القوات 
الحـدودي  الرشيـط  مـن  الكرديـة 
 30 بعمـق  كامـل،  بشـكل  لسـوريا 
كيلومـرتًا، خالل 150 سـاعة، إضافة إىل 
سـحب أسـلحتها مـن منبج وتـل رفعت.

بتسـير  أيًضـا  االتفاقيـة  وقضـت 
عـرشة  بعمـق  مشـرتكة  دوريـات 
الحـدود،  طـول  عـى  كيلومـرتات 
باسـتثناء القامشـيل، مـع اإلبقـاء عى 
أبيـض  الوضـع مـا بـن مدينتـي تـل 

العـن. ورأس 
وعقـب ذلـك بـدأت الرشطـة العسـكرية 
الروسـية بتسـير دورياتها عى الحدود 
تنفيـًذا لالتفاقيـة، كـا أرسـلت معـدات 
عسـكرية ومئـات العنـارص إىل املنطقة.

طائرات روسية ومنظومة دفاع جوي إلى مطار القامشلي

قاعدة عسكرية ثالثة لروسيا في سوريا
شهدت مدينة القامشلي، وتحديًدا مطارها، تطوًرا الفًتا أحدثته القوات الروسية بعد نشرها منظومة للدفاع الجوي في المطار، لتزيد موسكو من لفت 

األنظار إلى القامشلي التي باتت تشهد منذ توقف العملية العسكرية التركية بمنطقة شرق الفرات، في 22 تشرين األول الماضي، انتشاًرا لدوريات عسكرية 

من قبل روسيا وأمريكا، إلى جانب اقتسام قوات النظام السوري و"قوات سوريا الديمقراطية" )قسد( السيطرة عليها.
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عنب بلدي - درعا

قـارب سـعر كيلو لحـم الغنم سـتة آالف 
كان يف حـدود  أن  بعـد  لـرة سـورية، 
املاضيـة،  األشـهر  خـالل  لـرة   4500
وبلـغ سـعر كليـو لحـم العجل خمسـة 
يتجـاوز  ال  كان  أن  بعـد  لـرة،  آالف 

سـابًقا. لـرة   3500

أصبحـت اللحوم مـن "املنسـيات"، قالت 
ربـة املنـزل أم سـامر )طلبت عـدم نرش 
أشـارت  التـي  أمنيـة(،  اسـمها ألسـباب 
ال  عائلتهـا  دخـل  أن  إىل  بلـدي  لعنـب 
يتجـاوز 35 ألـف لرة سـورية شـهريًا، 
مـا يجعـل رشاء اللحـم "مـن الكاليـات 

وليـس مـن الـرورات".
وجهـة نظرهـا ليسـت غريبة عـن الحال 

يف درعـا وعمـوم سـوريا، التـي بلغـت 
نسـبة الفقـر فيها %83، وفًقـا لتقديرات 
األمـم املتحـدة، نتيجـة مثاين أعـوام من 

الراع.

ركود في السوق
ووصـف القصـاب أبـو ريـاض )طلـب 
عدم نرش اسـمه الريح ألسـباب أمنية( 

حـال السـوق يف ريـف درعـا الغـريب، 
نتيجـة ارتفـاع األسـعار، بــ "الراكد".

وأضـاف لعنـب بلـدي، "نحـن نشـرتي 
ونبيعهـا  املرتفـع  بسـعرها  املـوايش 
للربـح  هامـش  تـرك  مـع  للمواطـن 
ولكـن بعـد ارتفـاع سـعرها انخفضـت 
نسـبة املبيعـات لحـد كبـر"، مـع اتجاه 
املواطنـن نحـو اسـتهالك لحـم الدجاج 
كبديـل أقـل تكلفـة، إذ يبلغ سـعر الكيلو 

سـورية. لـرة   850
ارتفـاع  أرجـع  ريـاض  أبـو  القصـاب 
أسـعار اللحـوم يف محافظـة درعـا إىل 
معـرب  عـرب  كبـرة  بكميـات  تصديرهـا 
األغنـام  وتهريـب  الحـدودي،  نصيـب 

املجـاورة. للـدول 
ويف حـن أثـار افتتـاح املعـرب الحدودي 
بـن سـوريا واألردن، منتصـف ترشيـن 
األول مـن عـام 2018، اآلمـال بتنشـيط 
أن  إال  البلديـن  بـن  التجاريـة  الحركـة 
تريحـات عضـو مجلـس إدارة “غرفـة 
صناعة دمشـق وريفهـا” ماهـر الزيات، 

األخـرة نفـت حـدوث ذلك.
إلذاعـة  حديثـه  خـالل  الزيـات  وقـال 
“ميلـودي إف أم” املحليـة، يف 13 مـن 
ترشيـن األول املـايض، إن معـرب نصيب 
للصـادرات  إيجـايب  أثـر  أي  يحقـق  مل 
ورشوط  قوانـن  إىل  مشـرًا  السـورية، 
أردنيـة وقفـت يف طريق حركـة التجارة 

بـن البلديـن حسـب تعبـره.

ظروف موضوعية
أشـارت منظمـة األغذية والزراعـة التابعة 
تقريرهـا  يف  )فـاو(،  املتحـدة  لألمـم 
الصـادر يف 5 مـن أيلـول املـايض، إىل 
أن القاعـدة العامـة ملريب املـوايش خالل 
األعـوام املطـرة، كالعام الحـايل، تقي 

للتكاثـر  الحيوانـات  عـى  بالحفـاظ 
لوجـود  مسـتقباًل  عائداتهـم  وزيـادة 
الغذاء الوفـر، وبالتايل تنخفض أسـعار 
املنتجـات الحيوانيـة مـن حليـب وأجبان 
لقلـة  اللحـوم  أسـعار  ارتفـاع  مقابـل 

املباعـة. الحيوانـات 
زارت  التـي  املنظمـة  بعثـة  وقـدرت 
العـام   14 الــ  السـورية  املحافظـات 
عـن  مفصـاًل  تقريـًرا  لتقـدم  الحـايل، 
يف  املـوايش  وتربيـة  الزراعـة  حـال 
سـوريا، ارتفـاع أسـعار لحـوم األغنام 
وسـطيًا يف عمـوم سـوريا مـن ثالثـة 
آالف لرة سـورية عامي 2017 و2018 
إىل 4500 لـرة بدايـة العـام الحـايل.

واألغنـام  املـوايش  أعـداد  وتأثـرت 
معظـم  كحـال  درعـا  محافظـة  يف 
بلغـت نسـبة  إذ  السـورية،  املحافظـات 
 45% سـوريا  عمـوم  يف  انخفاضهـا 
أن  قبـل  األوىل،  النـزاع  أعـوام  خـالل 
وتعـاود  محـدودة،  لفـرتة  تسـتقر 

املاضيـن. العامـن  تذبذبهـا 
ويف درعـا بلغـت أعـداد األغنـام وفـق 
آخـر إحصاٍء أجرتـه الحكومة السـورية 
عـام 2010، 635 ألـف رأس، لينخفض 
قبـل   2017 عـام  بحلـول   7% بنسـبة 
أن يعـاود االرتفـاع لتصـل أعدادها إىل 

653 ألًفـا عـام 2018.
كانـت  فقـد  املاعـز  ألعـداد  وبالنسـبة 
رأس  آالف   109 بنحـو  تقـدر  أعدادهـا 
2010، وانخفضـت  يف املحافظـة عـام 
 94 لتبلـغ   ،2018 عـام   14% بنسـبة 
األكـرب  الخسـارة  نسـبة  وكانـت  ألًفـا، 
انخفضـت  التـي  األبقـار  نصيـب  مـن 
 39% بنسـبة  املحافظـة  يف  أعدادهـا 
مـا بـن عامـي 2010 و2018، من 56 

34 ألـف. ألًفـا إىل 

في قائمة "المنسيات"..

موائد درعا خالية من اللحوم الحمراء
رعي األغنام في درعا - 4 تموز 2018 )شنيخوا(

تربية الجاموس في سهل الغاب بريف حماة الغربي - 9 نيسان 2018 )عنب بلدي(

ريف حماة - إياد عبد الجواد
 

بـات حيـوان الجامـوس مهـددًا باالختفاء 
مـن مناطـق ريـف حـاة بسـبب تزايـد 
املقومات السـلبية، يف ظـل ظروف الحرب 
الطويلـة التي أدت لخسـارة مئات الرؤوس 

. منها
تشـتهر أريـاف حـاة برتبيـة الجاموس 
وخاصـة يف سـهل الغـاب، لوجـود الربك 
املائيـة واألنهـار والبحـرات التـي تعترب 
مرعـى للجواميس، وخاصـة نهر العايص 

الـذي ميـر يف املنطقـة الخصبة.
يقول رئيـس "الهيئة اإلرشـادية" يف بلدة 
الرشيعـة غـريب حـاة، محمـد عنيـزان، 
إن الجامـوس مـن الحيوانـات املستأنسـة 
يف سـهل الغـاب، وترجع تربيتـه لحوايل 
800 عـام، وازدهـرت عندمـا كان سـهل 
الغـاب عبارة عن مسـتنقع، ألن الجواميس 
بحاجـة لكميات ميـاه ورطوبـة ودرجات 

مناسـبة. حرارة 

ثروة للمنطقة
يعتـرب الجامـوس مـن الحيوانـات األليفة 
واملفيـدة رغـم أنـه يوحـي بأنـه حيـوان 
مفـرتس، ويشـبه البقـر يف شـكله، لكنه 
بختلـف عنهـا يف طباعـه وترفاته، إىل 
جانـب فوائـد حليبـه ولحمـه املفضل عن 

البقر. منتجـات 
املعـارك املسـتمرة منـذ أعـوام يف  وأدت 
الرعـي  مسـاحات  النخفـاض  املنطقـة 
تكاليـف  زاد  مـا  بالجامـوس،  الخاصـة 
تربيتـه مـن جهـة، ونفـوق املئـات مـن 

رؤوسـه جـراء القصف واملعـارك من جهة 
أخـرى، إىل جانـب نـزوح معظـم أهـايل 
املنطقـة يف ريفـي حـاة وإدلـب رفقـة 

الجواميـس. قطعـان 
يشـر عنيزان إىل أن تربيـة الجاموس يف 
منطقـة سـهل الغـاب تعـد مصـدر رزق 
للمربـن، والكثر مـن األرس التـي تعتمد 

عـى حليبـه ولحمه.
ولحـم  حليـب  املنطقـة  أهـايل  ويعتـرب 
الجامـوس ألـذ مـن حليـب البقـر رغـم 
ارتفـاع سـعره مقارنـة بالبقـر، كـا أنـه 
يعتمـد عـى تحويـل املحاصيـل الزراعية 
كغـذاء لـه خالفًـا لبقيـة املـوايش، مثـل 
األبقـار واألغنـام واملاعـز، ويعتمـد عـى 
الرعـي يف جميـع الفصول ليؤمـن غذاءه، 
بينا يحتاج يف أشـهر الشـتاء إىل أعالف 
مركزة مثـل "الثيالج والدريـس" لتغذيته.
ومقاومتـه  القويـة  بنتيتـه  أن  كـا 
جعلـت  الغذائيـة  ومنتجاتـه  لألمـراض 
منـه ثـروة حيوانيـة مهمـة يف سـوريا 
أن  إىل  إضافـة  حـاة،  ريـف  وخاصـة 

األجيـال. عـرب  تتـوارث  تربيتـه 

الحرب هددت وجوده
يقـول سـليم اإلبراهيـم، وهو أحـد مريب 
الجواميـس يف ريف حـاة، يف حديث 
لعنـب بلـدي، "مل نكن نتوقـع أن ننزح 
ناحيـة  خـارج  الجامـوس  بقطعـان 
قـرى  مـن  سـيا  ال  املضيـق،  قلعـة 
وبلـدات الرشيعـة والتوينـة والكريـم، 
حيـث كانت تلـك البلـدات هـي املوطن 

الجامـوس".  لحيـوان  املثـايل 

ويضيـف اإلبراهيم، "نتيجـة توفر املراعي 
ومسـتنقعات امليـاه، مل نكن نهتـم من أين 
سـنأيت بالطعام لقطعـان الجاموس التي 
كانـت تتكاثـر هنـاك، ومتـي حياتهـا 

الظروف". بأمثـل 
ويتحـدث املـريب عـن أثـر قصـف قوات 
النظـام لبلـدات قلعـة املضيق منذ شـباط 
املـايض بشـكل مكثـف، األمر الـذي أدى 
لنفـوق الكثر مـن رؤس الجامـوس، رغم 
نقـل الكثـر مـن الـرؤوس األخـرى إىل 
أماكن النـزوح بالقرب من الحـدود الرتكية 
لتزداد نسـبة نفوقها وبيع بعضها بسـبب 
غياب الظـروف املالمئة لرتبيتها، بحسـب 

اإلبراهيم.
كـا أن عوامل الفقـر لدى أهـايل املنطقة 
ونقـص الخدمـات يدفعهـم إىل بيـع عدد 
الجواميـس، سـعيًا لـرشاء األدويـة  مـن 
واألعـالف الخاصـة بهـا، مـع غيـاب أي 
جهـة ترعـى تربيتهـا وتحفـظ وجودها، 

يقـول املـريب اإلبراهيـم.
ويقـول، "أنا اليـوم ال أملك سـوى حوايل 
40 رأًسـا ويوجد قطيع، آخـر ال يفوق 50 
رأًسـا هي كل ما يتواجـد يف ناحية الزيارة 
مـن حيـوان الجامـوس، ورمبـا اضطـر 
لبيـع عدد مـن الـرؤوس للجزارين ألمتكن 
مـن رشاء األدويـة واألعـالف، خاصـة أن 
املنظـات العاملـة يف الشـال السـوري 
مل تهتـم لحـال الجامـوس ومل تعـره أي 

اهتام".

حلول غير موجودة
قـرى  يف  الجامـوس  رؤوس  عـدد  بلـغ 

ريـف  يف  والرشيعـة  والتوينـة  الكريـم 
حـاة قبل عام 2011، حـوايل 600 رأس، 
لتنخفـض الحصيلـة يف عـام 2018 إىل 
75 رأس يف تلـك القـرى بعـد خضوعهـا 
لسـيطرة املعارضـة، إضافة لوجـود 300 
رأس آخـر يف منطقـة جوريـن الخاضعة 

حاليًـا لسـيطرة النظام السـوري.
ناشـد املربـون يف ريـف حـاة يف وقت 
و"مجلـس  املؤقتـة"  "الحكومـة  سـابق 
والجمعيـات  واملنظـات  الحـرة"  حـاة 
الـروة  تلـك  عـى  للحفـاظ  املحليـة 
الحيوانيـة، دون أن تلقـى نتائـج إيجابية، 
بحسـب رئيس الهيئـة اإلرشـادية يف بلدة 

الرشيعـة غـريب حـاة، محمـد عنيزان.
كمهندسـن  "نحـن  عنيـزان،  يقـول 
الرسيـع  التدخـل  نقـرتح  زراعيـن 
واملبـارش يف مسـاعدة املربـن وتأمـن 
العالئـق املركـزة، ألن الجامـوس يحتـاج 
لعـدم  تغذيـة  إىل  النـزوح  فـرتات  يف 
املراعـي يف محافظـة  توفـر مسـاحات 

إدلـب".
باألمـراض،  إصابتـه  احتاليـة  وحـول 
أوضـح عنيـزان أن للجامـوس مقاومـة 
كبـرة لظـروف البيئـة ومناعتـه عالية، 
مربيـه  ملـد  حاليًـا  األولويـة  وبالتـايل 

لبيعـه. باألعـالف، منًعـا 

الجواميس.. ثروة حيوانية مهددة في الشمال السوري

شهدت محافظة درعا ارتفاًعا تدريجًيا ملحوًظا في أسعار اللحوم منذ شهر حزيران الماضي، 

ما سبب ركود السوق وحرمان األهالي من الشراء.
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أشجار زينون بعد تعرضها لقصف من الطيران الحربي - 20 تشرين األول 2019 )عنب بلدي(

الشيخ راكان األطرش

السويداء - نور نادر

شـارك مئـات املشـيعن مـن السـويداء 
وجرمانـا والجـوالن ولبنـان، مـع عـدد 
النظـام  حكومـة  يف  املسـؤولن  مـن 
راكان  الشـيخ  دفـن  يف  السـوري، 
ترشيـن  مـن   15 الجمعـة  األطـرش، 
الثالثـاء  وفاتـه  بعـد  الحـايل،  الثـاين 
املايض يف املشـفى الوطني بالسـويداء.
ُعـرف القائـد الروحـي بـدوره يف إبقاء 
أهـايل السـويداء "عـى الحيـاد" خالل 
سـنوات النـزاع الثـاين، واقًفـا بوجـه 
ورافًضـا  السـوري  الجيـش  محاربـة 
تجنيـد شـباب املنطقـة فيـه، مـع توليه 
"رجـال  لحركـة  الدينـي  التوجيـه 
الكرامـة" التـي عملت عى حفـظ األمن 

املحافظـة. يف 
ولـد راكان األطـرش يف قريـة عرمـان 
جنـويب محافظة السـويداء عام 1936، 
منتميًـا لعائلـة سـلطان باشـا األطرش، 
ضـد  الكـربى  السـورية  الثـورة  قائـد 

االحتـالل الفرنـي عـام 1925.
خـالل  الكثـر  النقـود  مـن  ميلـك  مل 
نشـأته، وقـال أحد أفـراد عائلتـه لعنب 
بلـدي، طالبًـا عدم الكشـف عن اسـمه، 
إن راكان عمـل يف الثانينيـات لدى أحد 
أن  قبـل  متواضـع،  أجـر  لقـاء  أقاربـه 
يتجه لخلـوة الجبل، منعزاًل عـن الناس، 
ومتبًعـا أسـلوب الزهـد والتصـوف يف 
الديـن، إىل أن أصبـح مرجًعـا روحيًـا 

لعامـة الطائفـة.

حماية بمعونة "رجال الكرامة"
أسـهم الشـيخ راكان األطـرش يف حـل 
العديـد مـن قضايـا الخطف بـن درعا 
القضايـا  لحـل  إضافـة  والسـويداء، 
الخالفيـة التـي تنشـأ عنـد اعتقـال أو 
َسـوق أحـد شـباب املحافظـة للخدمـة 
العسـكرية مـن قبـل النظام السـوري.
املواطنـة  لجـان  أعضـاء  أحـد  وقـال 
عـدم  طلـب  الـذي  األهـيل،  والسـلم 
يف  املقاتلـن  إن  اسـمه،  عـن  الكشـف 

حركـة "رجـال الكرامة" كانـوا يعمدون 
للهجـوم عـى األفرع األمنيـة أو لخطف 
ضبـاط تابعـن للنظـام، مـع التهديـد 
بالتصعيـد ما مل تلـبَّ مطالبهـم بالكف 

عـن مالحقـة شـباب السـويداء.
يف  يتمثـل  راكان  الشـيخ  دور  وكان 
ورجـال  النظـام  بـن  مـا  التوسـط 
الحركـة لتهدئـة التصعيد وحـل الخالف 

املعتقلـن. عـن  اإلفـراج  مـع 
كـا حـرّم الشـيخ عـى أبنـاء الطائفة 
املشـاركة يف "تعفيـش" أو رشاء املـواد 
املرسوقـة مـن املناطـق التـي سـيطرت 
يف  السـوري  النظـام  قـوات  عليهـا 
محافظـة درعـا، يف متوز عـام 2018، 
وأكـد أن النازحـن مـن محافظـة درعا 

هـم “ضيـوف".
ويف املقابـل، كانـت للشـيخ تريحات 
الجيـش  مـع  بالوقـوف  تقـي 
داعيًـا  بـه،  املسـاس  السـوري وعـدم 
ومحرًمـا  الوطـن"،  بـ"جيـش  إيـاه 

الدولـة. مبؤسسـات  املسـاس 

"إبقـاء  بــ  للرغبـة  مواقفـه  نسـبت 
السـويداء عـى الحيـاد"، حسـبا قال 
راكان  مـن  املقـرب  سـليان،  الشـيخ 
تلـك  أن  إىل  أشـار  الـذي  األطـرش، 
مـن  كل  مـن  مقربًـا  جعلتـه  املواقـف 
املوالـن واملعارضـن، مـع إسـهامه يف 
حـل املشـاكل الداخلية ضمـن املحافظة.

وقـال الشـيخ سـليان، "كان صاحـب 
الفصائـل  منـع  يف  األسـايس  الـدور 
بعضهـا  بـن  االقتتـال  مـن  املحليـة 
بصفته مرجًعـا روحيًا يحظـى باحرتام 

الجميـع".
ورغـم مـا شـهدته محافظـة السـويداء 
مـن حـاالت خطـف واعتـداءات متفرقة 
خالل سـنوات النـزاع السـوري، إال أنها 
متكنـت مـن تجنـب أسـوأ آثـار الحرب 
التي عانتهـا بقية املحافظات السـورية، 
مـن قصـف ودمـار ونـزوح لألهـايل، 
وحافظـت عـى أمنها بفصائلهـا املحلية 
التـي قاومـت االنخراط يف قتـال يصب 

يف مصالـح األطـراف األخرى.

راكان األطرش.. 
مرجعية روحية حمت السويداء من ضريبة الحرب 

عنب بلدي - علي درويش 

يندفـع حـازم للمغامـرة بحياتـه بحثًـا 
الحـال  ضيـق  نتيجـة  العمـل،  عـن 
وقلـة فـرص العمـل وضعـف األجـور، 
قطـف  ورشـات  يف  للعمـل  يخـرج  إذ 
الزيتـون بـن قريتي تحتايـا والتانعة، 
الجنـويب،  النعـان  معـرة  ريـف  يف 
قـوات  اشـتباك  مناطـق  مـن  القريـب 
يصـل  وأحيانًـا  والنظـام،  املعارضـة 
نشـاط الورشـات إىل مسـافة قريبة من 

النظـام، يف ريـف إدلـب.  قـوات 
يسـتطيع  ال  األحيـان  بعـض  يف 
العاملون يف ورشـات قطـاف الزيتون، 
القصـف  بسـبب  عملهـم  إكـال 
ويعـودون إىل منازلهـم، ويقول حازم، 
الثـاين(  ترشيـن  مـن   14( "الخميـس 
مل نكمـل عملنـا بعـد السـاعة العـارشة 
قبـل  مـن  اسـتهدافنا  بسـبب  صباًحـا، 
قـوات النظام بثـالث قذائـف، والبارحة 
رصدتنـا طائـرات االسـتطالع، لتنهـال 
علينـا 20 قذيفـة هـاون، عدنا بسـببها 
إىل بيوتنـا، كـا أدت إىل إتـالف جميع 

مـا قطفنـاه مـن الزيتـون". 
يف  الزيتـون  ورشـات  عمـل  وخـالل 
األيـام األخـرة، قتل عـدد مـن املدنين 
حرمـة،  معـرة  ويف  آخـرون،  وجـرح 
كـا  أمهـا،  وجرحـت  طفـالن  قتـل 
قتـل رجـل وامـرأة وعنر مـن الدفاع 
املـدين، إضافـة لجـرح أربعـة آخريـن.

1200 ليرة ترسم طريق الموت
بـن  القطـاع  يف  العاملـون  يتقـاىض 
عـى  سـورية  لـرة  و1300   1200
كل ُشـوال يتـم قطفـه، أي مـا يعـادل 
دوالريـن أمريكيـن، وهو مبلغ بسـيط 
مقارنـة مـع الغـالء يف مناطق سـيطرة 
املعارضـة وارتفـاع قيمـة الـدوالر أمام 
اللـرة، حيـث ال يقـل إيجـار البيت يف 
مدينـة إدلـب مثـاًل عـن 25 ألـف لرة.

املعرضـة  الخطـرة  املناطـق  يف  أمـا 
املدفعيـة، فيصـل  أو  الطـران  لقصـف 
لـرة   2500 إىل  الشـوال  قطـف  أجـر 

)الضعـف(.  تقريبًـا 

الخروج إلى الموت أم للعمل
ال  ونخـرج  قلبنـا  عـى  يدنـا  "نضـع 
نعـرف إن كنا سـنعود أم ال، وإن أصيب 
أحـد مـن العاملـن ال توجد فـرق دفاع 
سـيارات  وال  مستشـفيات  وال  مـدين 
إسـعاف ميكنهـا الوصـول إىل املنطقـة 
مضيًفـا،  حـازم،  يقـول  إلسـعافنا"، 
الورشـة غـر مسـؤول  "حتـى رئيـس 

عـن أي تعويض، وذلـك رشط مفروض 
قبـل التوجـه للعمـل".

إدلـب  أريـاف  عـى  القصـف  تجـدد 
األول  ترشيـن  منتصـف  الجنـويب 
املـايض، وبحسـب التطـورات امليدانيـة 
تسـتطيع   ال  أراٍض  هنـاك  املنطقـة،  يف 
كأطـراف  إليهـا،  الوصـول  الورشـات 
وكفـر سـجنة،  وركايـا،  النقـر،  بلـدة 
ومعـرة حرمـة، ألنها شـديدة الخطورة. 
التنسـيق  الورشـات  عاملـو  ويحـاول 
يف  املرابطـة  املعارضـة  فصائـل  مـع 
النـار  إطـالق  يتـم  ال  لـي  املنطقـة 

بالخطـأ.  عليهـم 

المحصول مناصفة بين المتعهدين 
وأصحاب األرض

الورشـات وأصحـاب  متعهـدو  يتقاسـم 
العمـل  عـن  الناتجـة  الكميـة  األرايض 
اليومـي لقاطفـي الزيتـون مناصفة، يف 
عـدد مـن املناطـق التـي يعتـرب الدخول 
إليهـا خطـرًا، كمعرة حرمـة، ومعرة زيتا، 
ومعـرة ماتر، وجبـاال، وسـجنة، وترمال. 
ملـزارع  دقيقـة  إحصائيـة  توجـد  وال 
الزيتـون التـي تـررت بفعـل املعـارك 
حرمـة  معـرة  بلـدة  لكـن  األخـرة، 
مـن  دونـم   2500 قرابـة  متلـك  مثـاًل 
كان  التـي  املثمـرة،  الزيتـون  أشـجار 

275 طًنا  مـن املتوقـع أن تنتـج قرابـة 
مـن الزيـت هـذا العـام، إال أن القصف 
كبـر  “لعـدد  الـرر  سـبب  املسـتمر 
مـن األشـجار”، ووقف يف وجـه عودة 
األهـايل للقطـاف، بحسـب قـول رئيس 
حـاج  ضيـاء  للبلـدة،  املحـيل  املجلـس 

أحمـد.
يعـود طعمـة متعبًـا مـن العمل الشـاق 
النظـام  املسـتمر مـن قصـف  والحـذر 
لكنـه  تنفجـر،  مل  التـي  وصواريخـه 
ورشكائـه  بأصدقائـه  نفسـه  يـوايس 
يف العمـل، الذيـن يتقاسـمون الخطـر 

والهمـوم. والتعـب 

رزق قاتل.. 
شباب يقطفون الزيتون على خطوط النار 

"ما جبرنا على المر غير األمر"، كلمات بدأ فيها الشاب حازم طعمة، المهجر من غوطة دمشق الشرقية، وهو واحد من مجموعة شبان رصدتهم عنب بلدي 

يتوجهون إلى خطوط الجبهات، لكن ليس للقتال، بل بحًثا عن لقمة العيش.
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عنب بلدي - إدلب

خرجت مظاهرات مسـائية أليـام معدودة 
يف  الحـايل  الثـاين  ترشيـن  بدايـة 
مدينـة إدلـب، ورفـع املتظاهـرون الفتات 
األسـعار،  بتخفيـض  مطالبـن  وهتفـوا 
ووقـف فـرض الرائـب عـى الخدمات 

األساسـية.
وجـاء املظاهـرات نتيجـة لقـرار "وزارة 
"حكومـة  لــ  التابعـة  املحليـة"  اإلدارة 
لـرة   500 زيـادة  فـرض  اإلنقـاذ" 
سـورية عـى أسـعار توصيـل الكهرباء 
"األمبـرات" إىل املنـازل، لتصبـح ثالثة 

آالف لرة سـورية لتشـغيل التيار للمنازل 
يف الفـرتة املسـائية مـدة ثالث سـاعات، 
ورفـع سـعر ربطـة الخبـز املدعـوم من 
150 إىل 200 لـرة، مـع تخفيض وزنها 

مـن 900 إىل 750 غراًمـا.

توافق على التنديد واختالف 
بالوجهات

عـزت "حكومة اإلنقاذ" قرار رفع أسـعار 
الخدمات الرتفـاع أسـعار املحروقات يف 
املنطقة، وأشـار وزير االقتصـاد واملوارد، 
املهنـدس محمد طـه األحمـد، إىل أن ذاك 
االرتفـاع "خارج عـن إرادتهـا"، ونتيجة 

عـى  الرتكيـة  السـالم"  "نبـع  لعمليـة 
الحدود الشـالية الرشقية لسـوريا، التي 

قطعـت سـبل إمـداد الوقود.
ووصـف األحمد، يف حديثـه لعنب بلدي، 
مطالـب املتظاهرين بــ "املحقة"، معتربًا 
الشـعب، بـرشط  التظاهـر مـن حقـوق 
"أن يبتعـد عن التسـييس والتجييش وأن 
يوصـل مطالبـه للجهـات التـي حرمتـه 

مـن الخدمـات والتـي رفعت األسـعار".
لكن خطـاب "الحكومـة" ال يبـدو مقنًعا 
للمتظاهريـن، وهـو ما عرب عنـه متظاهر 
لعنـب بلـدي، بعـد أن طلـب عـدم نـرش 

اسـمه خوفًا مـن التعـرض لالعتقال.

املتظاهـر الـذي يعمل مدرًّسـا ليـس لديه 
شـك مبسـؤولية "حكومـة اإلنقـاذ" عن 

سـوء األحـوال املعيشـية يف مدينته.
"االحتجاجـات  إن  بلـدي  لعنـب  يقـول 
قامـت ألن الحكومـة التي نّصبت نفسـها 
عى الشـعب هـي حكومـة قهرية فرضت 
نفسـها بقوة السـالح، وهـي حكومة غر 
إمنـا  الشـعب،  مدنيـة، وال متثـل كامـل 

متثـل فصياًل عسـكريًا وحيـًدا".
واعتـرب املتظاهر، أن االحتجاجات فشـلت 
بتحقيـق املطالـب بسـبب "ضعفها وعدم 
النـاس  "خـوف  ونتيجـة  شـموليتها"، 
من بطـش الجبهـة وزجهم بالسـجون"، 
مشـرًا إىل أن نهـج كٍل مـن "اإلنقـاذ" 
متاًمـا"،  "متشـابه  السـوري  والنظـام 

تقديره. حسـب 
ومـن جانبه نفـى األحمد قيـام "حكومة 
اإلنقـاذ" باعتقـال أيٍّ مـن املتظاهريـن، 
تنظيـم  مـن  إليـه  وصلنـا  "مـا  وقـال، 
وإدارة ال يعجـب كثريـن، فيبذلـون كل 

إلفشـالها". جهودهـم 

ال خدمات وال حلول
يف  واملـوارد  االقتصـاد  وزيـر  اتفـق 
"حكومـة اإلنقـاذ"، محمـد طـه األحمد، 
مع املتظاهريـن، مؤكًدا نقـص الخدمات، 
لكنـه أرجع ذلك إىل "الظـروف الصعبة" 
التسـلط  املنطقـة، ال إىل  التـي تعيشـها 

واالحتـكار.
وقـال األحمـد إن املظاهرات يربرها سـوء 
"حكومـة  فــ  اإلدارة،  سـوء  ال  الواقـع 
اإلنقـاذ تصل الليـل بالنهـار رغم ضعف 
الخدمـات"،  سـوية  لرفـع  اإلمكانيـات 
النجـاح  أمـام  العوائـق  أن  وأضـاف 
الـدول واملنظـات"  هـي "محاربـة كل 
النظـام  "ظلـم  تنـايس  مـع  للمنطقـة، 

وجرامئهـم". والـروس 
املظاهـرات  يف  املشـارك  املـدرّس  لكـن 
الـذي التقتـه عنـب بلـدي، أكـد أن إدلب 
انشـغال  مـع  للخدمـات،  فعليًـا  تفتقـد 

الرائـب  بجبايـة  العسـكر  "حكومـة 
واملـوارد  املـواد  واحتـكار  واملكـوس، 

للربـح". والسـعي 
بينـا عـّدد مشـارك آخـر، وهـو ناشـط 
مـا  اسـمه،  نـرش  عـدم  طلـب  إعالمـي 
تعانيـه إدلـب من نقـص الطـرق املعبدة، 
ورفـع  الكهربـاء،  مخصصـات  وتقليـل 
مـع  الوقـود  واحتـكار  املـاء،  أسـعار 

الشـتاء. فصـل  اقـرتاب 
قـال  باالحتجاجـات،  مشـاركته  ومـع 
"تعبـرًا  فيهـا  وجـد  إنـه  الناشـط 
يأمـل  ال  لكنـه  الشـعب"  غضـب  عـن 
آذاٍن صاغيـة لهـا، وأضـاف أن  بوجـود 
هـو  يشء"  "كل  بــ  الحكومـة  تدخـل 
أن  متوقًعـا  للتظاهـر،  الرئيـي  الدافـع 
وقمـع  اعتـداءات  أي  "اإلنقـاذ"  تنسـب 
للمتظاهريـن لــ "الترفـات الفردية".

مساحة للتعبير ونقص في الخدمات.. 

مظاهرات لم تصل إلى مبتغاها في إدلب

مظاهرات ليلية في إدلب رفًضا لرفع أسعار الكهرباء والخبز - 2 تشرين الثاني 2019 )عنب بلدي(

غرق مخيمات للنازحين جراء فيضان نهر قويق في ريف حلب الشمالي - 11 نيسان 2018 )عنب بلدي(

ريف حلب - عبد السالم المجعان

بدأ موسـم األمطار يف شـايل محافظة 
والخـوف  القلـق  معـه  حامـاًل  حلـب، 
ألهـايل بلدة أرشـاف وعـدد مـن القرى 

الواقعـة عـى أطـراف نهـر قويق.
يسـرتجع خليـل قـدور، وهو من سـكان 
البلدة، نزوحـه املفاجئ مـع عائلته العام 
وأحـاط  النهـر  فـاض  حـن  املـايض، 
باملباين، مسـببًا "الذعـر" لألهايل الذين 

هجـروا بيوتهـم يف ليلـة واحدة.
سـبّب الفيضـان تشـققات يف املنـازل، 
وخرابًـا ببعض املباين، مـع وقوع بعض 
الجدران بسـبب املياه، كـا غمر األرايض 
مبحاصيلهـا،  أرضاًرا  وألحـق  الزراعيـة 
حسـبا قـال خليل لعنـب بلدي، مشـرًا 
والسـيول  الفيضانـات  فعلتـه  مـا  إىل 

املجـاورة. واملدن  بالقـرى 

مخاوف من تكرار المشهد
شـاهد خليل قـدور الفيضـان وهو يغمر 
مخيـات النازحـن الواقعة رشقـي بلدة 
سـكانها  فـر  أن  بعـد  املجـاورة،  دابـق 
مجلسـها  دعـا  مـا  وهـذا  جميعهـم، 

املحـيل هذا العـام لرفع مسـتوى أطراف 
 "Acted" النهـر، بالتعـاون مع منظمـة
لـدرء  اسـتباقية  كخطـوة  الفرنسـية، 
مخاطـر الفيضـان والحـؤول دون تكرار 
املعانـاة السـابقة، حسـبا قـال رئيـس 
محمـد  دابـق،  لبلـدة  املحـيل  املجلـس 

حميـدي، لعنـب بلـدي.
إال أن بلـدة أرشـاف مل تتمكـن بعـد مـن 
تأمـن الدعم الـالزم لتنفيـذ االحتياطات 
الالزمـة، ما تـرك أهلها يف خـوف متزايد 

مع كل يـوم ممطـر جديد.
ملنـع الفيضـان يحتـاج املجلـس املحـيل 
لبلـدة أرشـاف إىل رفـع سـاتر تـرايب، 
بالبلـدة  ميـر  الـذي  النهـر  وتجريـف 
بطـول 700 مـرت، حسـبا قـال رئيـس 
أحمـد  املجلـس،  يف  الخدمـي  املكتـب 

خليـل، لعنـب بلـدي. 
مـا يقـف يف طريـق تنفيذ املـرشوع هو 
غيـاب الدعـم ونقـص التمويل، حسـبا 
قـال قائد مركـز الدفاع املـدين يف قطاع 

اعـزاز وريفهـا، محمد الشـيخ قدور.
وخططًـا  مشـاريع  نضـع  سـنة  "كل 
ونقـدم اقرتاحاتنـا ودراسـاتنا للمجالس 
أن  إال  املنطقـة،  يف  املوجـودة  املحليـة 

قسـًا ضئيـاًل جـًدا منهـا حصـل عـى 
املوافقـة هـذا العام لنقـص الدعم"، وفق 

الشـيخ قـدور.

استجابة ينقصها الدعم
نفـذت فـرق الدفـاع املـدين يف شـايل 
حلب عـدًدا من املشـاريع للتجهيز لقدوم 
الشـتاء، منهـا "تبحيـص" مخيات باب 
السـالمة ويازي باغ وإكليل الشـام، ومد 
الـرف الصحي بهـا، ولكن نهـر قويق 
مـا زال ميثـل عبئًـا كبـرًا أمامهـم، عى 
حـد تعبـر قائـد مركـز الدفـاع املـدين 
يف قطـاع اعـزاز وريفها، محمد الشـيخ 

قدور.
اآلليـات  املـدين  الدفـاع  مراكـز  متتلـك 
املشـاريع  لتنفيـذ  الالزمـة  الثقيلـة 
الروريـة للحـد من مخاطـر الفيضان، 
إال أنها تفتقـد مادة الديزل لتشـغيلها، إذ 
ال تغطيهـا التكاليف التشـغيلية املوجودة 

. يها لد
"أقمنـا غرفـة للطـوارئ لالسـتجابة يف 
حـال حصلـت حـاالت غـرق وفيضانات، 
إال أن االسـتجابة محـدودة باإلمكانيـات 
املوجـودة لدينـا"، حسـبا قـال الشـيخ 

قـدور لعنـب بلـدي، مشـرًا إىل تعاون 
مركـز الدفـاع املـدين يف اعـزاز ومـارع 
مـع املجلـس املحـيل يف بلـدة أرشـاف 

لرفـع حالـة الجهوزيـة.
وأضـاف الشـيخ قـدور أن فـرق الدفـاع 
انتظـار  يف  البلـدة  وأهـايل  املـدين 
املنظـات  مـن  املرجـو  التمويـل 
املشـاريع  لتنفيـذ  الداعمـة،  والجهـات 
"ذات التكلفـة العاليـة جـًدا" لتخفيـف 
أرضار األمطـار والفيضانات يف املنطقة.

الشـؤون  تنسـيق  مكتـب  وكان 

التابـع لألمـم املتحـدة، قدر  اإلنسـانية 
لتأمـن  دوالر  مليـار   32 لــ  الحاجـة 
الشـتاء  ملواجهـة  الالزمـة  املسـاعدات 
يف شـال غـريب سـوريا هـذا العـام، 
مشـرًا يف تقريـره الصـادر يف 5 مـن 
ترشيـن الثـاين الحـايل، إىل حصولـه 
عـى %60 مـن املبلغ مـع بدء الشـهر 
الحـايل، وسـط ضعـف الدعـم، الـذي 
أبقـى عـى خطة االسـتجابة اإلنسـانية 
لعمـوم سـوريا بــ %52 مـن التمويل 

لهـا. املطلـوب 

الحيطة ليست ممكنة..

فيضان محتمل لنهر قويق يؤّرق أهالي بلدة أرشاف

استتر أهالي إدلب بظلمة الليل للتعبير عن رفضهم ارتفاع أسعار الخدمات األساسية ونقصها في المدينة، منددين بـ "حكومة اإلنقاذ" وممارساتها، مع 

خشيتهم من رد الفعل، لتهدأ أصواتهم بعد أيام دون انطفاء لهيب المطالب.

اتُّهمت "اإلنقاذ"، منذ 
تشكيلها قبل عامني، بالتبعية 

لفصيل "هيئة تحرير 
الشام"، وكانت قد وسعت 

من إدارتها لتشمل محافظة 
إدلب ومناطق من ريف حلب 

الغريب، عقب عملية عسكرية 
بدأتها الهيئة ضد فصائل 

"الجيش الحر"، مطلع العام 
الحايل.

https://www.enabbaladi.net/archives/342804
https://www.enabbaladi.net/archives/342804
https://www.enabbaladi.net/archives/342808
https://www.enabbaladi.net/archives/341521
https://www.enabbaladi.net/archives/342808
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استاذ يعلم األطفال في خيمة بريف إدلب 2019 )عنب بلدي(

عنب بلدي – ريف حلب

املـدين”  “الدفـاع  فـرق  عـرت 
يف  جاعيـة  مقـربة  عـى  السـوري 
ثـالث  بعـد  الشـايل،  حلـب  ريـف 
فصائـل  سـيطرة  عـى  سـنوات 
قبضـة  مـن  املنطقـة  عـى  املعارضـة 

اإلسـالمية”. “الدولـة  تنظيـم 
وأفـاد مراسـل عنـب بلـدي يف ريف 
ترشيـن  مـن   16 السـبت  حلـب، 
عـر  الجاعيـة  املقـربة  أن  الثـاين، 
أمـس،  مسـاء  سـاعات  خـالل  عليهـا 
أشـخاص  سـتة  رفـات  وتحتـوي 
املعارضـة  فصائـل  مـن  عسـكرين 
يف جـرف صخـري يف قريـة تركـان 
بـارح مبنطقـة أخرتيـن بريـف حلـب 

الشـايل.
املـدين”  “الدفـاع  فريـق  قائـد  وقـال 
محمـد  عدنـان  أخرتيـن،  مركـز  يف 
الجثامـن  إن  بلـدي،  لعنـب  العمـر، 
العظـام وهـي  السـتة اقتـرت عـى 
بالتعـرف  تفيـد  مالمـح  أي  تحمـل  ال 
إىل أصحابهـا، مشـرًا إىل أنهـم دفنوا 
منـذ ثـالث سـنوات خالل املعـارك ضد 

املنطقـة. يف  “الدولـة”  تنظيـم 

الحـرة  الرشطـة  أن  العمـر  وأضـاف 
تسـلمت الجثامـن السـتة يف محاولة 
للتعـرف إىل شـخصياتهم مـن خـالل 
بشـكل  املالمـح  غيـاب  بعـد  اللبـاس 
إىل  األهـايل  تعـرف  بينـا  كامـل، 
إنهـا  وقالـوا  أحدهـم  شـخصية 
“ألويـة صقـور  للرشعـي يف فصيـل 
“أبـو  للمعارضـة،  التابـع  الشـام” 
شـهادات  بحسـب  السـميع”،  عبـد 

األهـايل.
عـى  املعارضـة  فصائـل  وسـيطرت 
منطقـة  يف  بـارح  تركـان  بلـدة 
الفرات”  عمليـة “درع  أخرتين ضمـن 
بدعـم تـريك يف ترشيـن األول عـام 
ضـد  واسـعة  معـارك  بعـد   ،2016
تنظيـم “الدولـة” الـذي كان يسـيطر 
التنظيـم  ومتكـن  ذلـك،  قبـل  عليهـا 
قتـل وأرس  املعـارك مـن  تلـك  خـالل 

الفصائـل. صفـوف  مـن  عـدد 
الكثـر  السـورية  األرايض  وضمـت 
مناطـق  يف  الجاعيـة  املقابـر  مـن 
مناطـق  يف  معظمهـا  كان  متفرقـة، 
سـابًقا  خضعـت  التـي  الفـرات  رشق 
إىل  “الدولـة”،  تنظيـم  لسـيطرة 
مناطـق  يف  أخـرى  مقابـر  جانـب 

بـن  السـوري  النظـام  سـيطرة 
حمـص وحـاة ودرعـا وريـف حلب.
وسـبق أن عـر الدفـاع املـدين عـى 
أخرتيـن  مقـربة جاعيـة يف منطقـة 
 ،2017 بريـف حلـب يف متـوز عـام 
اسـنبل  قـرى  يف  أخـرى  ومقـربة 
وجبـل عقيـل مبنطقـة البـاب بريـف 
املناطـق  تلـك  شـهدت  إذ  حلـب، 
مختلفـة  قـوى  بـن  عديـدة  معـارك 

املاضيـة. األعـوام  يف 
رايتـس  “هيومـن  منظمـة  وكانـت 
لهـا  تقريـر  يف  شـددت  ووتـش” 
مناطق  بعنـوان “مقابـر جاعيـة يف 
متـوز  يف  نرشتـه  السـابقة”  داعـش 
2018، عـى حاجـة الناشـطن الذين 
املقابـر  عـن  الكشـف  عـى  يعملـون 
يف  ومتكـن  دعـم  إىل  الجاعيـة 
األدلـة وتحديد  الحفـاظ عـى  مجـال 

البرشيـة. الرفـات 
مزيـد  إلقـاء  إىل  املنظمـة  ودعـت 
مـن الضـوء عـى الفظائـع التـي “ال 
توصـف” التـي ارتكبهـا التنظيـم يف 
أثنـاء وجـوده هنـاك، ووجهـت نـداء 
إىل املجتمـع الـدويل للتدخـل وتقديم 

املحليـة. للسـلطات  الدعـم 

مقبرة جماعية جديدة بريف حلب الشمالي

عنب بلدي - ريف إدلب 

أخـذ أهـايل مدينـة معـرة النعـان، يف 
عاتقهـم  عـى  الجنـويب،  إدلـب  ريـف 
مواجهـة قطـع الدعـم عـن التعليـم يف 
املنطقـة منشـئن صندوقًا لتقديـم مبالغ 
جهودهـم  يف  املعلمـن  تدعـم  شـهرية 
العـام  بدايـة  املسـتمرة منـذ  التطوعيـة 

الحـايل. الـدرايس 
يقـدم "صنـدوق الدعـم" مبالغ بسـيطة 
"معنويـة"،  بدفعـة  أشـبه  للمعلمـن، 
للتعبـر عـن تقديـر األهـايل وحرصهـم 
عى اسـتمرار العمليـة التعليمية، ولدعوة 
باملنطقـة  لالهتـام  الداعمـة  األطـراف 

األطفـال. ومسـتقبل 

تكاتف محلي
الصنـدوق أنشـأته مجموعة من الشـباب 
الناشـطن، نتيجـة للظـروف التـي مير 
بهـا التعليـم يف منطقـة شـال غـريب 
سـوريا عموًمـا، وريـف إدلـب الجنويب 
خصوًصـا، بعـد تخـيل معظـم املنظات 
عن دورهـا يف املـدن والبلـدات والقرى، 
التي واجهـت مخاطر الحملة العسـكرية 
للنظـام منـذ بداية العام الحايل، حسـبا 
قـال أحد مؤسـي الصنـدوق، مصطفى 

ذكـرة، لعنـب بلدي.
بـدأ الصنـدوق بتشـكيل لجنـة داخليـة 
مـن أبناء معـرة النعـان املقيمـن فيها، 
ولجنـة خارجيـة مـن أبنائهـا املغرتبـن 
لجمـع التربعات، التـي فاقـت التوقعات، 

عـى حـد تعبـر ذكرة.
وكانـت مـدارس شـال غـريب سـوريا 
بـدأت عامهـا الـدرايس مـع نقـص حاد 
يف التمويـل، إثر توقـف برامج املنظات 
دفـع  مـا  التعليميـة،  للعمليـة  الداعمـة 
لالسـتمرار  واملـدارس  املعلمـن  أغلبيـة 
بجهـود تطوعيـة، رغم صعوبـة األحوال 
مـن   83% وضعـت  التـي  االقتصاديـة 

وفًقـا  الفقـر،  خـط  تحـت  السـورين 
لتقديـرات األمـم املتحـدة.

وقـدم الصنـدوق منًحـا لــ 225 معلـًا 
ومعلمـة بدًءا مـن ترشيـن األول املايض، 
بقيمـة 30 ألف لرة سـورية لـكل منهم، 
قرابـة  بإنقـاذ  تفيـد  أنهـا  ذكـرة  يـرى 
عـرشة آالف طالـب وطالبـة مـن إغـالق 

مدارسـهم وإيقـاف عمليـة تعليمهـم.
"رغـم بسـاطتها"، متثـل املنـح مبـادرة 
للوقـوف مـع املعلمن "وإشـعارهم أنهم 
ليسـوا وحدهم يف هذه املعاناة"، حسبا 
قـال ذكرة، مضيًفا أن التربعات مسـتمرة، 
ويأمـل املسـؤولون عـن الصنـدوق مـن 
خاللهـا زيـادة قيمة املنـح واسـتمرارها 

طـوال العام الـدرايس.

مبادرة طيبة.. "ال تغني من جوع"
النعـان  معـرة  مدينـة  معلمـو  أقـام 
الثـاين  ترشيـن  مـن   11 يف  اجتاًعـا، 
الحـايل، صاغـوا خاللـه بيانًـا ملناشـدة 
ملعـاودة  الداعمـة  والجهـات  املنظـات 
الدعـم، الـذي فـاق احتياجـات الرواتـب 
ملتابعـة  الالزمـة  اللوجسـتية  املـواد  إىل 

التعليميـة. العمليـة 
وأشـار البيـان، الـذي اطلعـت عليه عنب 
بلـدي، إىل أن املنظات املحليـة والدولية 
قـد تخلـت عـن دعـم املـدارس يف املعرة 
وريفهـا منـذ بداية أيـار املـايض، نتيجة 
أن  إال  األهـايل،  ونـزوح  األمنيـة  الحالـة 
وكل  بالسـكان،  مليئـة  اآلن  "املنطقـة 
مدارسـها تعمل بشـكل جيد دون انقطاع 

التالميـذ أو املعلمـن".
العمليـة  اسـتمرار  املعلمـون  وعـزا 
عـى  الكـوادر  "حـرص  إىل  التعليميـة 
أملهـم  مـع  التعليـم"،  انهيـار  عـدم 
املنظـات  مناشـدين  الدعـم،  مبتابعـة 
اإلنسـانية والـوكاالت األمميـة املختصـة 

والطفولـة. التعليـم  بدعـم 
ووصـف املـدرّس مهـدي قسـوم مبادرة 

أهايل املعـرة وصنـدوق دعـم التعليم بـ 
"املعنويـة"، مشـرًا إىل أن املبلغ املمنوح 
ال يكفـي لتأمـن معيشـة أرس املعلمـن، 
الذين يحتـاج كل منهم ملبلـغ 300 دوالر 
شـهريًا عـى األقـل )حـوايل 200 ألـف 

سـورية(. لرة 
لعنـب  حديثـه  يف  قسـوم،  وأضـاف 
بلـدي، أن دعـم التعليـم يف املعـرة بـات 
املعلمـن  إرصار  مـع  ملحـة،  رضورة 
عـى "الصمـود حتـى النهايـة"، موجًها 
اللـوم لــ "حكومـة اإلنقـاذ" املسـيطرة 
"لتحمـل  إياهـا  وداعيًـا  املنطقـة  عـى 

مسـؤولياتها".
مـن  الهـاروش  قتيبـة  املـدرّس  وبـرأي 
قريـة معرشـورين املجـاورة، فـإن فكرة 

الصنـدوق عـى الرغم من نقـص قيمتها 
املاديـة مقارنـة مـع مـا يتطلبـه الواقـع 
املعيـيش إال أنهـا "تشـكل حافـزًا مهـًا 

للمـدرّس". 
وقـال الهـاروش لعنـب بلـدي، إن تقدير 
األهـايل "رغـم مآسـيهم" ملـا ميـر بـه 
إىل  وأشـار  باالهتـام،  يشـعره  املعلـم، 
أن املعلمـن يف القريـة عمـدوا التخـاذ 
اجتاًعـا  وعقـدوا  مشـابهة،  خطـوة 

ملناقشـتها.
ووفًقـا لتقريـر مكتب تنسـيق الشـؤون 
اإلنسـانية التابـع لألمم املتحـدة، الصادر 
الحـايل،  الثـاين  ترشيـن  مـن   14 يف 
منطقـة  يف  التعليـم  قطـاع  يحتـاج 
شـال غريب سـوريا ملبلـغ 30.3 مليون 

التعليميـة  للحاجـات  لالسـتجابة  دوالر 
والنفسـية، لنحـو 150 ألًفا مـن األطفال 
النازحـن األشـد ضعًفا، ولسـتة آالف من 

التدريسـية. الطواقـم 
إذ ُدمـرت 60 مدرسـة يف شـال غـريب 
نتيجـة  املـايض  نيسـان  منـذ  سـوريا 
 94 النازحـون  شـغل  كـا  القصـف، 

أخـرى. مدرسـة 
ونقـل التقريـر تقديـرات منظمـة عاملة 
عـى األرض أن نصـف املـدارس البالـغ 
عددهـا 1200 يف املنطقـة، فاعلـة فقط، 
مـع توفرهـا التعليـم ألقـل مـن نصـف 
عـدد األطفـال يف عمـر املدرسـة، البالغ 
يف  النقـص  وضـوح  مـع  ألًفـا،   650

املراحـل اإلعداديـة والثانويـة.

بمبادرة خاصة..

أهالي المعرة يواجهون قطع الدعم عن التعليم 
بـ "صندوق الدعم"

عنصر الدفاع المدني العثور على مقبرة جماعية في بلدة تركمان بارح بريف حلب الشمالي
 15 تشرين الثاني 2019 )الدفاع المدني السوري(
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إبراهيم العلوش

يف الوقـت الذي تبحث فيه عرشات 
العائالت السورية عن جثث  ألوف 
أبنائهـا الذين كانوا معتقلني لدى 

وأُبلغت عرب  النظام  مخابرات 
بوفاتهم،  املدنية  األحوال  مديريات 

أو الذيـن ُخطفوا عىل حواجز النظام 
وحزب الله وامليليشـيات اإليرانية ومل 

يعـد أحد يعرف أخبارهم، باإلضافة 
إىل العائالت التي ذهب أبناؤها 

إىل جيـش النظام واختفوا ومل يعد 
أحد يسـأل عنهم، يرص رأس النظام 

يف مقابلته مع القناة الروسـية 
10 من ترشين الثاين  "RT" يف 

األمريكيني  الحايل، عىل مطالبة 
بعرض جثتي ابن الدن و"البغدادي" 

ليصّدقهـم بأنهام قد ماتا فعاًل.
مل يكلف النظام نفسـه يوًما باعتبار 

جثـث املعتقلني لديه أمًرا يخص 
اللوايت  األمهات  أهاليهم، وخاصة 
ال ميكـن أن يصّدقن موت أبنائهن 

مـا مل يرين جثثهم، ومل يكن النظام 
يعبـأ حتى بجثث مواليه الذين 

تسـاقطوا يف الجبهات التي ُفتحت 
ضد السوريني يف كل املناطق، 

وتُركوا يف العراء أو يف املجهول 
دون أن يكلف أجهزته بإخالء 

جثثهـم رحمة بأهاليهم، ولعل 
والشبيحة  الجنود  أهايل  غضب 

وتظاهراتهم  الغوطة  يف  املختفني 
بعد اسـتيالء النظام عىل املنطقة 
بعدمـا تبني كذب ادعاءاته بأنهم 

كانوا أرسى فيها، يشـكل أحد األدلة 
عىل هذا االستهتار، وكان عدد 

أولئك املختفني أكرث من خمسـة 
آالف، لهـم أمهاتهم، ولهم زوجاتهم 

وأبناؤهـم، ولهم كثري ممن ال يزالون 
ينتظرونهـم حتى اليوم، بينام 

هـو ينتظر رؤية جثتي ابن الدن 
و"البغدادي".

السوريني مجرد  األسد يعترب 
كومبارس يف نظامه سواء كانوا 

مؤيديـن أو صامتني أو معتقلني أو 
حتى مؤيدين من مرتبة شـبيحة. 
ومـا يغيظه حتى اليوم هو تجرؤ 
2011 عىل  معظم السوريني عام 

وإنهاء دور  بالحرية  املطالبة 
أو املواطن  املنافق  ثقافة املواطن 

الخائـف التي ورثها عن حكم أبيه، 
فاملتظاهرون هم مجرد خونة 

يأخـذون مبالغ من املال، كام يقول 
بـكل جدية يف مقابلته مع القناة 

الروسية.
ال يعرتف األسـد بكل األسباب التي 

يسـوقها املحللون، وال بآراء الشعب 
السـوري، فينفي يف املقابلة أثر 

كيانها  وتدمري  الدولة،  خصخصة 
ملصلحة مجموعة من حاشـيته 
سياستهم  يجربون  كانوا  الذين 
الطبقة  دمرت  التي  االقتصادية 

الفقرية، باإلضافة اىل أجهزة 
القمع التـي جعلت حتى الخصخصة 

الذين  محصورة بآل األسد ومخلوف 
نهبـوا اقتصاد البالد ومل يرحموا أحًدا 

رغم الجفاف الشـديد الذي استمر 
الثورة، وتسبب  أربع سنوات قبل 

بهجرة أبناء الجزيرة السـورية إىل 
املدن الكربى ليعملوا يف األشغال 

الثانويـة كالتنظيف والتحميل 
التي  تاركني حقولهم ومزارعهم 
الجفاف والرضائب وفوائد  أكلها 

الفاحشة. املصارف 
وكان األسـد أجرى مقابلة قبلها 

مع وسائل اإلعالم السورية، يف 
31 من ترشين األول املايض، وكان 

اللذان يجريان  واملذيعة  املذيع 
املقابلـة يف حالة هلع ومجاملة إىل 

حد النفـاق العلني لكل ما يقوله 
ولـكل ضحكاته، التي يطلقها 

خالل املقابلة بغري احرتام لذوي 
ولعل  واملهجرين،  والجرحى  القتىل 
هذه املقابلـة مجرد عملية تدريبية 
للمقابلة مع القناة الروسـية التي 
ابتدأت الحديث معه بقسـوة وبأن 

أبناءهم  بوتني يورط الروس ويقتل 
من أجل حامية ديكتاتور رشق 

أوسطي.
بالنسبة لألسد يف  السوريون 

املقابلتـني مجرد موضوع للتنظري 
والتحليـل الفراغي، وهم دريئة له 

الروس  الذي استدعى  ولنظامه 
الحكم،  ليستمر يف  واإليرانيني 
فتدمـري مدينة حلب وغريها من 
املدن يربره ببساطة بأن نظامه 

اإلرهاب، وينفي تهمة  يحارب 
التي  التعذيب يف فروع املخابرات 

ألوف السوريني،  غيبت عرشات 
وينكـر أثر الرباميل املتفجرة التي 

تقتـل األبرياء، وهو يربر أيًضا رضب 
املستشـفيات بال أي خجل بحجة 

أنها مواقع لإلرهابيني، فكل سـوري 
ال يؤيده وال يقاتل يف جيشـه هو 
إرهايب حتاًم، وال حاجة لنظامه 

بـه، فاملهجرون يف تركيا معظمهم 
أوروبا جرمية  ارهابيون، وترتكب 

بحق نفسـها عندما تؤويهم وعليها 
إرجاعهم اىل أجهزة املخابرات 

تقوميهم. إلعادة 
ومل يسلم غري السوريني من 

فدول كربى  والتهميش،  التصغري 
مثل فرنسـا وبريطانيا وكل االتحاد 
األورويب بنظره هي مجرد أحجار 
شطرنج بيد األمريكيني وال إرادة 

لها، ناهيك عـن تحليالته التي تتهم 
األتـراك وتكيل فاحش الكالم للرئيس 

الرتيك، رجب طيب أردوغان، وال 
يهمـه يف املقابلتني إال تعظيم 

إيران وروسيا والصني، الدول التي 
ساندته يف الحفاظ عىل الحكم، 
التي دمرت ثالثة  وأمدته بالقوة 

أرباع سـوريا، عرب تكتيكات يظن 
بشار األسـد أنه يفهمها ويوجهها 
أيًضا، ناسـًيا ما لحقه من الشعب 

السوري من فقدان للرشعية، وما 
لحقـه من معاملـة مهينة من قبل 
الروس يف السـاحة العامة، ومن 

قبل اإليرانيـني الذين يرفضون 
أن يرفعوا علم سـوريا يف أثناء 

زيارتـه إىل طهران، باعتباره 
مختـاًرا لوالية من واليات الويل 

. لفقيه ا
أما عن اللجنة الدسـتورية، فهو 

يف املقابلة ال يعـرتف بوفد النظام، 
وال يلتزم بكل ما سـيتوصل إليه 

املفاوضات  مسـتقباًل، وبنظره فإن 
عىل الدسـتور هي مجرد سجال مع 

األطراف األخرى، وهو عازم عىل 
2021، وقال  الرتشح حتاًم يف عام 
كنا ثالثة مرشـحني يف االنتخابات 

وسيكون  السابقة  الرئاسية 
عددنـا أكرث يف االنتخابات املقبلة، 

وبدا واضًحا أنه هو من يحدد 
املرشـحني، كام يحدد نسبة النجاح 

يف االنتخابات، كام كان يفعل 
دامئًا، وكام كان يفعل أبوه طوال 

املاضية. سنة  الخمسني 
اليوم وبعد مثاين سـنوات من حرب 

النظام عىل الشعب السوري، ماذا 
جنى املؤيدون من هذا النظام، 

وماذا سيكسـبون بعد انتهاء الحرب 
ضد السوريني، فالبالد يف حالة 
دمار واحتالل من قبل عدة دول، 

ومئات اآلالف من العائالت السورية 
مشـغولة بفقدان أوالدها املعتقلني 

واملخطوفني ومن كل األطراف، 
ناهيـك عن التهجري الذي أضاع خرية 

خربات سـوريا وزينة شبابها الذين 
يرفضون التورط بحرب األسد ومن 

كل الفئات السورية، وفوق ذلك 
فإن األسـد يسد كل منافذ التغيري 
واإلصالح باستمراره قابًضا عىل 

منصب رئيس الدولة، ورغم كل 
وشجاعة  السوريني  تضحيات 

ثورتهم، فهو يرفض أن يعطي شـيًئا 
مـن وقته حتى للبحث عن جثث 

السوريني، وهو مشغول  املفقودين 
عن السوريني ومأساتهم، كام قال 

يف املقابلـة، بالبحث عن جثتي 
نظرييه يف اإلرهاب أسامة بن الدن 

البغدادي"! و"أبو بكر 

أسامة آغي

حني تضيق الدوائر عىل املرء، ويحس 
أنه عاجز عن فعل ما يريد، تجده 

يغضب ويرصخ، وكأنه يريد أن 
يعوض عجزه بهذا الغضب والرصاخ.

هذا ما حدث مع رئيس النظام 
السوري، بشار األسد، حني أدىل 

بترصيحات أحرجت حليفه الرويس، 
هذه الترصيحات عبارة عن شتائم، 

تدل عىل عجز حقيقي يحس به 
النظام. وميكن القول إن هذه 

الترصيحات تيسء لحليفه الرويس، 
الذي يرتبط باتفاقات وتفاهامت 
مع الدولة الرتكية يف "سوتيش" 

و"مسار أستانة".
غضب النظام السوري مصدره 

التفاهامت األمريكية – الرتكية، 
والتفاهامت الروسية – الرتكية، 

الخاصة بـ "رشق الفرات" أو شامل 
رشقي سوريا. هذا الغضب يعرب 

يف طياته عن خوف عميق، تعيشه 
الحلقة األوىل يف النظام )الرئيس 
وقادة الجيش واألجهزة األمنية(، 

خوف مام يرتتب عىل هذه التفاهامت 
بخصوص مسار التسوية السياسية، 

التي يتم العمل عليها وفق القرار 

2254، حيث ستؤدي هذه التفاهامت 
إىل رجحان ثقل الدور الرتيك مع 

حلفائه السوريني من "الجيش 
الوطني" السوري يف إقامة املنطقة 

اآلمنة، ومنع النظام من السيطرة 
عليها.

غضب النظام كشف لحلفائه الروس 
أن مثانية أعوام عىل الرصاع السوري، 

مل تفد النظام، ومل تعمل عىل دفعه 
إلنتاج رؤية جديدة بشأن هذا الرصاع، 

فالنظام ال يزال يعيش وهم قوته، 
وذهنية جربوت أجهزته األمنية، التي 
استمرت معه من زمن ما قبل الثورة، 

التي أغرقته بتفاصيل ونتائج، مل يكن 
يتوقعها، نتيجة الصلف واالنغالق 

عىل بنيته األمنية.
النظام ال يزال أسري هذه الذهنية 

األمنية القهرية، رغم أن قوته 
العسكرية وقبضته األمنية قد 

تراجعت بنسب كبرية، وما نراه عىل 
األرض من قوات مقاتلة ترفع رايته، 

ليست سوى ميليشيات أجنبية، 
هرعت لنجدته ومنع سقوطه.

ضعف النظام تظهره أمور كثرية منها 
سيطرة حليفيه الرويس واإليراين 

عىل مفاصل الدولة العسكرية 
واألمنية واالقتصادية، ويظهره 

الرتاجع املستمر بسعر عملته املحلية 
"اللرية السورية"، التي بلغ سعر 

رصفها أمام الدوالر األمرييك الواحد 
700 لرية سورية.

إن ترصيحات األسد، بإنكار عمل 
اللجنة الدستورية، عرب قوله: "إن 

الوفد الذي ذهب إىل جنيف، ال ميثل 
الحكومة السورية"، يأيت وفق 

إحدى حالتني: إما أن الوفد الخاص 

بالنظام ُشكل خارج نطاق رأيه، أي أن 
الروس واإليرانيني الفاعلني بالقرار 

السيايس للنظام، هام من شكال 
هذا الوفد، وأمرا بإرساله إىل جنيف، 

أو أن النظام وتحت ضغط شديد 
من الروس، شكل الوفد رغاًم عنه، 

وترصيحات رئيس النظام ليست أكرث 
من رسائل وهمية لحاضنته.

يف الحالتني، فإن وضع النظام هو 
وضع يقرتب من نهاية وجوده، وفق 
الصيغة التي أوصلت رأسه إىل سدة 

الرئاسة، هذه الصيغة التي أنشأها 
األسد األب، والتي تعتمد عىل هيمنة 

األجهزة العسكرية واألمنية، باتت 
صيغة غري قابلة للحياة، نتيجة 

تطورات األوضاع يف البالد، ونتيجة 
تغريات واسعة إقليمًيا ودولًيا، لذلك 

ميكن القول إن صيغة الحكم األبدية، 
هي صيغة تحترض اآلن، وهي غري 

قابلة للتجدد والحياة.
ويك ال يبقى األمر مجرد تخمينات 
ال قيمة لها، كشفت مقابلة رئيس 
 "RT" النظام بشار األسد مع قناة

الروسية اضطرابًا عميًقا يف إجاباته، 
فالروس، وبعد الترصيحات النارية 

لألسد، قالوا: "إن روسيا أكدت 
االلتزام مبذكرة سوتيش املوقعة مع 
تركيا، وكذلك أكدت عىل دفع مسار 
عمل اللجنة الدستورية يف جنيف، 
بصفتها نقطة التحول األساسية، 

لدفع مسار التسوية السياسية بشكل 
عام يف سوريا".

وقد ذهبت وسائل اإلعالم الروسية 
إىل أبعد من ذلك، حيث اتهمت هذه 

الوسائل خطاب النظام السوري 
بأنه "خطاب خشبي"، وطالبت بأن 

ينخرط النظام بشكل أوسع مع 
الجهود الروسية الهادفة إىل تعزيز 
مسار التسوية السياسية، بداًل من 

االكتفاء باملفاخرة "باالنتصار" يف 
الحرب السورية.

موقف الروس واضح وجيل، وهو 
يكشف تصميم اإلدارة الروسية عىل 

الوفاء بالتزاماتها حيال الضامن 
الرتيك، ويكشف أيًضا للنظام رضورة 

االنصياع لإلرادة الروسية، التي 
تجاوب معها النظام عرب لقاء رئيسه 
مع موفد قناة "RT" الروسية، حيث 

أنكر رئيس النظام وجود تعذيب 
وقتل وبراميل، وهو يقول إن الشعب 

السوري الذي هجره ودمر بيوته ُهّجر 
تحت وطأة عمليات إرهابية.

النظام السوري يدرك أن تشكيل 
اللجنة الدستورية، وبدء عمل هذه 

اللجنة تحت إرشاف دويل، هو ليس 
مبصلحة وجوده وبقائه، ولهذا 
ال يريد أن يقر بدور هذه اللجنة 

ونتائجها الالحقة، وهو يتوهم أنه 
قادر عىل رفض النتائج التي ستصدر 

عنها، فهذه اللجنة الدسـتورية 
وتفاهامت  تقاطعات  محصلة  هي 

دولية، ليس مبقدور األسد أو 
املعارضـة بصورتها وبنيتها الحالية 

رفـض عملها ونتائجها، وبالتايل 
قد تكون هناك خالفات شـكلية، 
ورصاعات محدودة حول فقرة 

أو فقرتـني أو أكرث بقليل، ولكن 
واتجاهات  الوليد  الدستور  جوهر 

الحكـم القادم هي مدار اتفاق بني 
القوى الكربى املنخرطة يف الرصاع 

السوري.
إًذا، نستطيع القول، إن "صخب 

األمريكية  التفاهامت  ضد  النظام" 
– الرتكية، والروسية – الرتكية، هو 

صخب من يعرف دنو أجله، وهو يف 
اآلن ذاته، ال ميلك أوراًقا يقدر من 

خاللها تغيري هذه التفاهامت، ولذلك 
أراد النظام ملء الفراغ بالشتائم 

واالتهامات والرفض.
"صخب النظام" ال يستطيع تغيري 

واقع الحال السوري يف هذه املرحلة، 
فالنظام خاضع للعقوبات، وحليفه 
اإليراين يعيش ذات الحالة وبصورة 

أقىس، ولهذا يكون األسد مجربًا عىل 
انتظار وتنفيذ قرار ُحامته الروس، 

الذين وصلوا إىل قناعة عميقة، بأن 
األسد لو دخل االنتخابات عام 2021، 

لن يحصل فيها عىل أكرث من 20% 
من أصوات الناخبني، وهم حاضنته، 

أو من يعيش تحت حكمه خائًفا.
هذه القناعة الروسية أظهرتها وسائل 

إعالم مقربة من الكرملني عرب مقال 
رصيح وواضح، حيث جاء يف املقال 

"أن مثل هذه الترصيحات تساعد 
األطراف الساعية لتقويض املسار 

السيايس، الذي تسعى موسكو مع 
رشيكيها الرتيك واإليراين لدفعه يف 

سوريا".
هذه الحقيقة بات يعرفها النظام 
السوري، وهو يبحث عن صيغة 

تجنبه رفع الحامية الروسية عنه، 
وتجنبه الوقوف أمام املحاكم الدولية، 

التي ستحاكمه عىل جرائم ارتكبها 
نظامه، واإلنكار والتجاهل ال قيمة 
لهام أمام أدلة دامغة تدينه، ولهذا 

فهو يعرف أنه ماٍض إىل نهاية 
حكمه، وأن غضبه تعويض نفيس لن 

يبقيه يف الحكم مدة أطول.

رأي وتحليل

األسد يبحث عن جثة ابن الدن

" تصريحات األسد الصاخبة" والسقوط الوشيك
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السـوريون   ..2030 العـام 
السـكاين  التعـداد  لكـن  يتكاثـرون 
مـن  تجـد  ال  عقـارات  يزيـد،  ال 
يثبـت ملكيتهـا، مواريـث ال تذهـب 
ألحـد، عـدد الناخبـن أقـل مـن ذي 
قبـل، وسـوريا بلـد األصـل، ال أكرث.

ملـا سـيكون عليـه  صـورة متخيلـة 

بعـد  السـوري  السـكاين  املشـهد 
امتـدت  حـال  يف  أعـوام،  عـرة 
تسـجيل  عـن  العـزوف  حالـة 
ملواليدهـم  السـورين  الالجئـن 
السـورية  الرسـمية  السـجالت  يف 
املاديـة،  بـن  تتنـوع  ألسـباب 
والسياسـية، والتحول إىل جنسـيات 
أخرى لدول سـتصبح أوطانًا لقسـم 

مـن السـورين بعـد جيل مـن اآلن.
وعبـد  محمـد  الدامنـارك،  يف  أكـرم 
املجيـد وإميـان يف تركيـا، وراغـب 
يف لبنـان.. آبـاء سـوريون يف دول 
بلدهـم،  قضيـة  تجمعهـم  اللجـوء، 
جنسـيته. أبناءهـم  تجمـع  وال 
فبحسـب  نـادرة،  حـاالت  ليسـوا 
اسـتطالع للـرأي أجرتـه عنـب بلدي 

عـر صفحتهـا عـى "فيـس بوك"، 
يف  السـورين  تسـجيل  حـول 
السـجالت  يف  ألبنائهـم  الخـارج 
 82٪ فـإن  السـورية،  الرسـمية 
وصـل  الذيـن  املشـاركن  مـن 
مل   ،300 مـن  أكـرث  إىل  عددهـم 
ثبوتيـات  عـى  أبناؤهـم  يحصـل 
اآلبـاء  التقـت  بلـدي  سـورية.عنب 

ظاهـرة  عـى  للوقـوف  الخمسـة 
السـورين  املواليـد  تسـجيل  عـدم 
األسـباب  ومعرفـة  الخـارج،  يف 
التقـت  كـا  لذلـك،  دفعتهـم  التـي 
مجـال  يف  وعاملـن  حقوقيـن 
سـوريا  يف  املعامـالت  تعقيـب 
الظاهرة  لتشـخيص  اللجـوء،  ودول 
لهـا. حلـول  إليجـاد  محاولـة  يف 

عنب بلدي
ملف العدد 404 

األحد 17 تشرين الثاني 2019

إعداد:
زينب مصري

تيم الحاج
مراد عبد الجليل

سوريون باالسم 
أطفال الجئون 

دون جنسية بلدهم
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النظـام  جيـش  عـن  انشـقاقه  بعـد 
واملصـور  املصمـم  أكـرم،  اختـرب 
مـن  ينحـدر  الـذي  الفوتوغـرايف، 
مدينـة إدلـب، رحلة لجـوء طويلة عرب 
البحـر مـن تركيـا إىل اليونـان، ومنها 
جديـدة  حيـاة  ليؤّمـن  الدمنـارك  إىل 
الـذي  املسـتقبيل،  البنـه  ومسـتقرة 
سـيولد فيـام بعـد يف البلـد الجديـد. 
مل تكن الجنسـية السـورية من ضمن 
الوحيـد  ابنـه  لحيـاة  أكـرم  خيـارات 
الجديـدة يف أوروبا، إذ مل يسـجله بعد 
والدتـه يف دوائـر النفوس السـورية، 
األطفـال  تسـجيل  بـأن  ذلـك  مـربًرا 
النظـام  مؤسسـات  يف  السـوريني 
يُعـد اعرتاًفـا برشعيته، لذلـك "مل ولن 

 . " يفعل
أكـرم، الـذي طلـب عـدم نرش اسـمه 
أن  يـرى  أمنيـة،  ألسـباب  الكامـل 
يُسـتحق  ال  أمـر  األطفـال  تسـجيل 
املشـاكل  مـن  "ولديـه  بـه،  التفكـري 

والهمـوم مـا يغنيـه عنـه"، ال يفكـر 
بالعـودة إىل سـوريا مطلًقـا، بعـد أن 
يف  "إال  منشـًقا  عسـكريًا  أصبـح 
وبالتـايل  النظـام"،  سـقوط  حالـة 
الدمنـارك  يف  املولـود  ابنـه  فـإن 
لـن  لجـوء،  حـق  عـىل  والحاصـل 

أيًضـا.  يعـود 
ال يتخـوف أكـرم مـن حرمـان ابنـه 
مـن حقوق املواطنة السـورية، فـ "إن 
الجنسـية  النظـام مـن سـيمنح  كان 
السـورية البنـي.. فـال نريدهـا"، أمـا 
وحلـول  النظـام  سـقوط  حـال  يف 
حكومـة معرتف بهـا دولًيا، "سـيأيت 
مـن يحـل املشـكلة"، بحسـب تعبريه.  
ويكتفـي أكـرم مبربراتـه حـول عـدم 
تسـجيل ابنـه، يف ظل سـهولة عملية 
تسـجيل الـزواج واملواليـد يف أوروبا، 
عليـه  الحـال  هـو  مـا  مـع  مقارنـة 
تجمعـني  كأكـرب  ولبنـان،  تركيـا  يف 

لالجئـني السـوريني حـول العـامل.

محمد الحسـن ابن مدينة ديـر الزور، 
مقيـم يف تركيـا منذ سـت سـنوات، 
ومدّرًسـا  مسـجد  إمـام  ويعمـل 
للعلـوم اإلسـالمية، يرفـض تسـجيل 
الحكوميـة  املؤسسـات  لـدى  طفلـه 

سـوريا.  يف 
حصل محمـد وعائلته عىل الجنسـية 
قـرار  بعـد  االسـتثنائية،  الرتكيـة 
حكومـي تـريك بتجنيـس املدّرسـني 
حملـة  مـن  تركيـا  يف  السـوريني 
يسـجل  ومل  الجامعيـة،  الشـهادات 
تركيـا،  يف  املولـود  الثالـث،  طفلـه 
ابنـه  "ألن  السـورية،  النفـوس  يف 
يعيـش اآلن كمواطـن تريك لـه كامل 

تركيـا".  يف  الحقـوق 
تسـاءل  بلـدي،  لعنـب  حديـث  يف 
مـن  اآلن  الفائـدة  "مـا  محمـد، 
تسـجيله يف سـوريا وحصولـه عىل 
الجنسـية السورية؟"، مشـريًا إىل أنه 
يف حال عودته إىل سـوريا مسـتقباًل 

"مـن املمكـن أن يسـجل ابنـه". 
وأضـاف أنـه ال ميكـن أن يُحـرم ابنه 
من الجنسـية السـورية ومن األوراق 
الثبوتيـة، معتـربًا أنـه "مـن البديهي 
أن أي طفـل والداه سـوريان سـيكون 
سـوريًا ويحصـل عىل الجنسـية متى 

أراد". 

التكلفة عبء على الالجئين
تتنـوع األسـباب وراء عـدم تسـجيل 
املولوديـن  أطفالهـم  السـوريني 
النفـوس  بدوائـر  اللجـوء،  بـالد  يف 
املاديـة  التكلفـة  وتعـد  السـورية، 
املرتفعـة التـي يطلبهـا "سـامرسة" 
التسـجيل وتثبيت األوراق يف سوريا، 

لذلـك.  األبـرز  السـبب 
 100 مـن  التسـجيل  تكلفـة  وتبـدأ 
أتعـاب  تنقسـم بـني  أمريـيك  دوالر 
الذي  املحامـي  "السمسـار" وأتعـاب 
ينـوب عـن األبويـن، ومـن املمكن أن 
ترتفـع بحسـب مـا يطلبـه املحامي.  
لتسـجيل  التكلفـة  تـرتاوح  وقـد 
الطفـل الواحد بـني 100 و500 دوالر 
أمريـيك، يف حـال كان زواج األبوين 
الدولـة،  دوائـر  مسـجاًل رسـمًيا يف 
ويف حـال مل يكـن الـزواج مسـجاًل 

فيحتـاج األبويـن لدفع تكلفـة تثبيت 
الـزواج مضاًفا إليها تكلفة التسـجيل 
حسـب عـدد األطفـال، وذلك بحسـب 
معقـب معامـالت يف مدينـة حـامة، 
تواصلـت معـه عنـب بلـدي وطلـب 

عـدم نـرش اسـمه ألسـباب أمنيـة. 
لثالثـة  األب  عطيـة،  املجيـد  عبـد 
أطفال، أكـد ذلك أيًضـا، فبعد خروجه 
مـن مدينة الرقـة وانتقالـه إىل إحدى 
حيـث  املعارضـة  سـيطرة  مناطـق 
يف  للعيـش  االنتقـال  قـرر  تـزوج، 

أطفالـه. وأنجـب  تركيـا، 
عـىل  وعائلتـه  املجيـد  عبـد  حصـل 
ومل  املؤقتـة"  الحاميـة  "بطاقـة 
يسـتطع تسـجيل أطفالـه الثالثة يف 
سـوريا، أواًل لعـدم معرفته مبتطلبات 
التسـجيل كاألوراق الثبوتيـة، وثانًيـا 
التـي  املرتفعـة  املاليـة  التكلفـة  ألن 
يطلبهـا املحامـون يف سـوريا والتي 
تشـكل لـه عبًئـا ماديًـا ال يسـمح له 
عملـه يف صيانـة األدوات الكهربائية 

بتحملهـا. 

تخوف من تزوير األوراق 
لألمـم  السـامية  املفوضيـة  بحسـب 
يوجـد  الالجئـني،  لشـؤون  املتحـدة 
مـا يقـارب عـرشة ماليـني شـخص 
العـامل،  حـول  الجنسـية  عدميـي 
األشـخاص  أكـرث  هـم  واألطفـال 
املعرضـني النعـدام الجنسـية وعـدم 
الحصول عـىل هويـة وأوراق ثبوتية، 
حـني يولـدون يف بلـدان أجنبيـة بعد 
انتقال آبائهم بسـبب ظـروف قهرية، 
مثـل الحـروب الناشـئة يف بلدانهـم 
وتكـرث  القوانـني  فتتعقـد  األصليـة، 
األطفـال  ويُسـتبعد  فيهـا  الثغـرات 
املولـودون داخل البلـد أو خارجها من 
الحصـول عـىل الهويـة أو الجنسـية.

تعـي الناشـطة اإلعالميـة يف الحراك 
إميـان  سـابًقا  السـوري  الثـوري 
)اسـم مسـتعار اسـتخدمته( خطـر 
تعرض طفلتهـا )6 سـنوات( النعدام 
الجنسـية، لكـن "مـا باليـد حيلـة"، 
فلـم يجرؤ أحـد عىل إمتـام معامالت 
تسـجيل زواجهـا الذي تـم يف تركيا، 
وتسـجيل طفلتهـا، لكونهـا مطلوبة 

للنظـام السـوري هـي وزوجهـا. 
النسـب  إثبـات  أمـور  زاد  ومـام 
وفـاة  تعقيـًدا  الطفلـة  وتسـجيل 
الـزوج الحًقـا يف تركيا، تقـول إميان 
)30 عاًمـا( يف حديـث لعنـب بلـدي، 
إنهـا تفضل عـدم تسـجيل ابنتها اآلن 
خوًفـا من عمليات النصـب واالحتيال 
واألوراق املـزورة، التـي رمبـا تدخلها 

يف "متاهـات" يف بلـد اللجـوء.

"بطاقـة  عـىل  الطفلـة  حصلـت 
التـي  الرتكيـة،  املؤقتـة"  الحاميـة 
يوجـد يف معلوماتها بعـض األخطاء 
اإلمالئيـة ال تُصحـح إال بوجـود دفرت 
عائلـة ال متلكـه الوالـدة، ألن زواجها 
باألسـاس غـري مسـجل يف سـوريا.

ُمجبر أم بطل؟
يف  املحامـي  عسـاف،  رامـي  يـرى 

في أوروبا ودول الجوار..

سوريون ال يورثون 
الجنسية ألبنائهم

جواز سفر سوري ملقى في األوساخ في مخيم الالجئين 
)AP( 2016 على الحدود بين اليونان ومقدونيا- 4 آذار

موطن بديل 
و"كيملك" في تركيا

بدأت الحكومة الرتكية 
بتسجيل السوريني املوجودين 

عىل أراضيها يف مديريات 
إدارة الهجرة بالواليات 

الرتكية، يف 22 من ترشين 
األول 2014، ومنحهم 

"بطاقة الحامية املؤقتة".
وبحسب املفوضية السامية 

لألمم املتحدة لشؤون 
الالجئني، تشمل الحامية 

املؤقتة حتى السوريني الذين 
ليسوا قادرين عىل تقديم 
أي وثائق رسمية، وتشمل 

األطفال حديثي الوالدة. 
ويُقدر عدد األطفال السوريني 

املولودين يف تركيا منذ عام 
2011 حتى عام 2018 بـ276 

ألًفا و185 طفاًل، بحسب 
تقرير خاص نرشته مؤسسة 
الرقابة العامة التابعة للربملان 
الرتيك عىل موقعها الرسمي.
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األطفـال  تحـول  عـىل  ترتتـب 
جنسـية  عدميـي  إىل  السـوريني 
آثـار سـلبية مسـتقباًل، إن مل تتـم 
وبحسـب  الرسيعـة،  املعالجـة 
الالجئـني،  شـؤون  مفوضيـة 
املسـجلني  غـري  "األطفـال  فـإن 
معرضـون بشـكل خـاص النعدام 
شـهادات  غـري  فمـن  الجنسـية، 
األدوات  إىل  يفتقـرون  امليـالد، 
األساسـية التي تثبت جنسـيتهم، 
ويحرمون من إمكانية االسـتفادة 
مـن الرعايـة الصحيـة والتعليـم، 
مـن  متزايـًدا  خطـرًا  ويواجهـون 
يف  كاسـتغاللهم  االسـتغالل، 
غـري  التبنـي  أو  الجنـس  تجـارة 
األطفـال". عاملـة  أو  القانـوين 

عسـاف،  رامـي  املحامـي  ووفـق 
فـإن األطفال غـري الحاصلني عىل 
الجنسـية السـورية، وخاصـة يف 
تركيا والشـامل السـوري الخاضع 
لسـيطرة فصائل املعارضة، بسبب 
مدنيـة،  سـجالت  وجـود  عـدم 
لـن يكـون لهـم حـق مـن الدولـة 

السـورية "باملطلـق".
اآلثـار  إىل  املحامـي  ويشـري 

ذلـك،  املرتتبـة عـىل  االقتصاديـة 
وحرمـان الشـخص غـري الحاصل 
يف  حصتـه  مـن  جنسـية  عـىل 
املـرياث، التي تـؤول إليه مـن األب 
أو األم بعـد وفاتهـام، كونـه غـري 
املدنيـة  السـجالت  يف  موجـود 
يف سـوريا، وغـري حاصـل عـىل 

الجنسـية.
عـارف  السـوري  املحامـي  يؤكـد 
الشـعال، وهو محاٍم مستقل، عىل 
ذلـك، الفًتا يف حديـث لعنب بلدي، 
املسـجلني  غـري  األطفـال  أن  إىل 
هـم بنظـر القانون السـوري ليس 
لهـم وجـود كمواطنني سـوريني، 
حرمانهـم  ذلـك  يعنـي  وبالتـايل 
مـن كثـري مـن الحقـوق، كحـق 
امللكيـة واإلرث، إضافـة للحقـوق 
املدنية والسياسـية، كاإلسهام يف 
للجمعيـات  واالنتسـاب  تأسـيس 
يف  واملشـاركة  واألحـزاب، 

االنتخابـات.
ويصف الشـعال ذلك بـ "املشـكلة 
الكبـرية"، كون األسـاس القانوين 
املعتمـد للتملـك واإلرث واإلسـهام 
يف الحيـاة املدنية والسياسـية هو 

التـي  املدنيـة،  األحـوال  سـجالت 
ال تحـوي أسـامء هـؤالء األطفال 

ألنهـم غـري مسـجلني لديها.
إمكانيـة  يـرى  ال  الشـعال  لكـن 
تشـبيه األطفـال الالجئـني الذيـن 
مل يحصلـوا عىل ثبوتيات سـورية 
وليسـت لديهم جنسـية أخرى بالـ 
"بدون" )أشـخاص ليسـت لديهم 
أي أوراق ثبوتيـة وال تعـرتف بهـم 
أي دولـة(، "فطاملا أثبتـوا أن والدهم 
حتـاًم  فهـم  الجنسـية  سـوري 
سـوريون حسـب قانون الجنسية 

السـوري".
وينص قانون الجنسـية السـورية 
منـح  عـىل   1969 يف  الصـادر 
الجنسـية السـورية ملـن ولـد يف 
والـد  مـن  خارجهـا  أو  سـوريا 
سـوري، أو مـن أم عربية سـورية 
ومل تثبت نسـبته إىل أبيـه قانونًا، 
سـوريًا  األب  كان  إذا  وبالتـايل 
فتسـجيل األطفـال شـبه روتيني 
بالنسـبة للمحامـني عـن طريـق 
دعـوى "تثبيـت نسـب"، بحسـب 

الشـعال.
ويدعو الشـعال األهايل إىل القيام 
لتسـجيل  القانونيـة  باإلجـراءات 
السـفارة  يف  سـواء  األطفـال، 
أو  االغـرتاب،  بلـد  يف  السـورية 
يف سـجلهم املـدين يف سـوريا، 
عـرب وكالء عنهـم أو بحضورهـم 
األب  كان  حـال  ويف  الشـخيص، 
متـوىف، ميكـن للوالـدة أو الجـد 
العصبـي أن يسـجالنه وفق قانون 

الجنسـية.
غـري  األب  كان  حـال  يف  أمـا 
معـروف نسـبه، فال ميكـن تثبيت 
نسـبه لألم، وفق قانون الجنسية، 
وهـو مـا يحتـاج، وفـق الشـعال، 

ترشيًعـا خاًصـا.
وبالنسـبة للسـوريني يف الخارج، 
فـريى أن هنـاك حاجـة لتعليامت 
أو قـرارات إداريـة تسـهل عمليـة 
تسـجيل الواقعـات بالسـفارات أو 
القنصليـات، وتذلل العقبـات التي 

ذلك. دون  تحـول 

يف  املولوديـن  السـوريني  األطفـال  عـدد  بلـغ 
2011 و2019  188 ألـف طفل بـني عامـي  لبنـان 
السـامية  املفوضيـة  إحصائيـات  آخـر  بحسـب 
وبحسـب  الالجئـني،  لشـؤون  املتحـدة  لألمـم 
أبـو  ليـزا  لبنـان،  يف  املفوضيـة  باسـم  املتحدثـة 
يف  السـوريني  املواليـد  مـن  فقـط   30% خالـد، 
األجانـب.  واقعـات  سـجل  يف  مسـجلون  لبنـان 
يف  املسـجلني  غـري  املواليـد  مـن   70% الــ  أمـا 
سـجل واقعـات األجانب فهـم موثقون بشـهادات 
ميـالد مصدقـة من قبـل مديـري املستشـفيات أو 
القابـالت القانونيـة، ومـن قبـل مخاتـري املناطق 

التـي يقيـم فيهـا السـوريون.
لالجـئ راغـب سـالت ثالثـة أطفـال، اثنـان منهم 
%70 املوثقـني بشـهادات ميـالد فقـط،  مـن الــ 
السـورية  النفـوس  إذ مل يسـتطع تسـجليهام يف 
وبسـبب  النظـام،  قبـل  مـن  مطلوبًـا  لكونـه 
التكلفـة املاليـة املرتفعـة، وهـذا ما جعلـه يواجه 

لبنـان. املشـاكل يف  العديـد مـن 
فلـم يجـد راغـب، عامـل امليكانيك السـوري املقيم 
يف لبنـان منـذ سـبع سـنوات، بدياًل عـن "إخراج 
القيـد" أو "الهويـة السـورية" لتسـجيل ابنته يف 
تسـجيل  املدرسـة  ورفضـت  اللبنانيـة،  املـدارس 
ابنتـه الثانيـة لعـدم وجـود إخـراج قيـد سـوري 
مدرسـة  يف  تسـجيلهام  إىل  اضطـر  لـذا  لهـا، 
سـورية تقبـل الطـالب السـوريني غري املسـجلني 
يف دفـرت عائلـة، والحاصلـني عـىل شـهادة ميالد 

فقـط.  اللبنانيـة  املستشـفيات  مـن 
طفلة راغـب البكر مسـجلة يف سـوريا، وحاصلة 
عـىل إخـراج قيـد، والطفـالن اآلخـران ولـدا عىل 
عنـد  تسـجليهام  يسـتطع  ومل  اللبنانيـة  األرايض 
فقـد  لبنـان،  يف  السـورية  للسـفارة  مراجعتـه 
مل  تعجيزيـة"  "طلبـات  السـفارة  منـه  طلبـت 

تأمينهـا.  يسـتطع 
امليـالد  شـهادات  إن  بلـدي،  لعنـب  راغـب  يقـول 
التـي حصـل عليهـا طفـاله واملصدقـة مـن مديـر 
املشـفى ومختـار املنطقـة التـي يقيـم بهـا، تحل 
يواجههـا  التـي  املشـاكل  مـن  بعًضـا  أحيانًـا  لـه 
طفـاله  حصـل  حيـث  بلبنـان،  إقامتـه  أثنـاء  يف 
الشـهادات،  هـذه  بحسـب  لقاحـات  دفاتـر  عـىل 
الـدرك  بــ "حواجـز  كـام يظهرهـا عنـد مـروره 
لألطفـال  األب  أنـه  عـىل  للتأكيـد  )الرشطـة(" 

يرافقونـه. الذيـن 

)AP( 2013 الجئة سورية تحمل جواز سفر وطفاًل وهي تمر عبر بوابة سيلفيغوزو التركية الحدودية مع سوريا- 30 آب

الجئ سوري مع أطفاله في مخيم حران في والية أورفا التركية 2016 )رويترز(

)DW( 2019 أطفال في مخيم عرسال لالجئين السوريين- حزيران

ال وثائق بديلة 
في لبنان

آثار قانونية ودعوات لتدارك المشكلة..
مستقبل "قلق" ينتظر أطفااًل 

لم يحصلوا على الجنسية

رابطـة املحامـني األحـرار برتكيا، 
الالجئـني  تسـجيل  عـدم  أن 
ألطفالهـم  تركيـا  السـوريني يف 
وإمنـا  اإلهـامل،  بسـبب  ليـس 
يعـود إىل أسـباب عـدة، أحدهـا 
التكلفـة املاديـة التـي يحتاجهـا 
املواطـن السـوري لتثيبت زواجه 
القنصليـة  يف  طفلـه  وتسـجيل 

باسـطنبول. السـورية 
لالجئـني  البرشيـة  الكتلـة  وألّن 
اآلن  موجـودة  السـوريني 
فـإن  الـرتيك،  الجنـوب  يف 
فيهـا  املقيمـني  السـوريني 
مدينـة  إىل  للسـفر  يضطـرون 
ذلـك  عـىل  ويرتتـب  اسـطنبول، 
صعوبـات منهـا الحصـول عـىل 
إذن سـفر مـن الجانـب الـرتيك، 
إىل جانـب تكلفة السـفر وحجز 
ودفـع  القنصليـة،  يف  املواعيـد 
رسـوم التسـجيل، لتصـل تكلفة 
العمليـة مبجملهـا إىل نحـو ألف 

دوالر.
قسـاًم  أن  إىل  عسـاف  ويشـري 
يف  السـوريني  مـن  كبـريًا 
طاقـة  وال  عـامل  هـم  الجنـوب 
لهـم عـىل دفـع هـذه التكاليف، 
معرفتهـم  مـن  الرغـم  فعـىل 
بخطـورة عدم تسـجيل األطفال، 
لكـن "كّل همهـم لقمة عيشـهم 
وتثبيـت  املنـزل  إيجـار  ودفـع 
أوضاعهـم القانونيـة الحاليـة".
إىل  يعـود  اآلخـر  السـبب 
كثـري  لـدى  الثـوري"  "النفـس 
املوجوديـن  السـوريني  مـن 
اعرتافهـم  وعـدم  تركيـا  يف 
التابعـة  والقنصليـة  بالنظـام 
يعتقـدون  إذ  اسـطنبول،  لـه يف 
بعـد  املنطقـي  مـن  ليـس  أنـه 
منازلهـم  مـن  تهجريهـم 
وترشيدهـم االعرتاف بـه مبجرد 

القنصليـة. إىل  الدخـول 
بعـدم   يرتبـط  األسـباب  أبـرز 
السـورية،  القنصليـة  تعـاون 
بحسـب املحامـي رامي عسـاف، 
ثالثـة  مـن  أكـرث  وجـود  فرغـم 
ال  تركيـا،  يف  الجـئ  ماليـني 
يتجاوز عـدد موظفـي القنصلية 
12 موظًفـا، إىل جانـب االبتـزاز 
املـايل عـرب دفـع مبالـغ لحجـز 
دور إىل جانب رسـوم التسـجيل.
مـن  مبـادرة  أي  توجـد  ال  بينـام 
أو  الحقوقيـة  املنظـامت  قبـل 
اإلنسـانية يف تركيـا تأخـذ عـىل 
عاتقهـا توثيق مواليد السـوريني 

التكاليـف.  دفـع  وتحمـل 
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منـذ وصولهـم إىل بلـدان اللجـوء، قبل 
الالجئـني  مـن  كثـري  طـوى  سـنوات، 
مـع  التعامـل  صفحـة  السـوريني 
مؤسسـات الدولـة السـورية معتربين 
الـذي يحّملونـه  للنظـام،  تابعـة  أنهـا 
بلدانهـم  لرتكهـم  املبـارش  السـبب 

أهاليهـم. عـن  واالبتعـاد  ومنازلهـم 
يزيـد  مـا  منـذ  هـؤالء  وتعايـش 
واقعهـم  مـع  سـنوات  مثـاين  عـىل 
عملهـم  ميارسـون  فراحـوا  الجديـد، 
وينجبـون،  ويتزوجـون  ودراسـتهم 
التـي  واإلثباتـات  بـاألوراق  مكتفـني 
حصلـوا عليهـا مـن قبـل الـدول التـي 
اكتفـت  بدورهـا  والتـي  تسـتضيفهم، 
مبـا خرجـوا بـه مـن أوراق ثبوتية من 
سـوريا، ومل تطالبهـم وتفـرض عليهم 
التعامـل مـع النظـام السـوري إلصدار 
مـا ينقصهـم مـن إثباتـات شـخصية، 
مـع وجـود بعـض الفروقـات بطريقة 

التعامـل هـذه بـني تلـك الـدول.
وعـىل الرغـم مـن ذلـك، بقيت مسـألة 

تسـجيل حـاالت الـزواج واألوالد لـدى 
السـجالت املركزيـة يف سـوريا تشـغل 
ألنهـم  الالجئـني،  مـن  كثـري  بـال 
مبصريهـم  تتعلـق  أنهـا  يعتـربون 
وأوالدهـم يف حـال قـرروا العـودة إىل 

سـوريا. 

دعوى "تثبيت زواج ونسب"
رسحـان،  حسـام  السـوري  املحامـي 
رشح لعنـب بلـدي، الطـرق التـي مـن 
السـوري  الالجـئ  يسـتطيع  خاللهـا 
تسـجيل  أو  زواجـه،  واقعـة  تسـجيل 
مولـوده لـدى السـجالت املخصصة يف 

سـوريا.
إذ يسـتطيع الالجئـون الذيـن تزوجـوا 
تثبيـت  ويريـدون  اللجـوء  بلـدان  يف 
زواجهـم يف سـوريا، أن يقيموا دعوى 
وتسـمى  الخصـوص،  بهـذا  قضائيـة 

دعـوى "تثبيـت زواج ونسـب".
الـزوج  الدعـوى يجـب عـىل  وإلقامـة 
والزوجـة توكيـل محـاٍم لـكل منهـام 

يف سـوريا، وذلـك عـرب القنصليـة أو 
اللجـوء،  بلـد  يف  السـورية،  السـفارة 
وبعد ذلـك يتم رفع دعـوى يف املحكمة 
موضوعهـا  سـوريا  يف  الرشعيـة 

ونسـب". زواج  "تثبيـت 
يرفـع وكيـل الـزوج دعوى عـىل وكيل 
الزوجة، ليقـر األخري بالدعـوى ويقول 
مـوكل  مـن  متزوجـة  "موكلتـه  إن 
عـىل  أوالًدا  وأنجبـا  األول،  املحامـي 
فـراش الزوجيـة"، ويف النهايـة يصدر 
الـزواج  بتثبيـت  القـايض  مـن  قـرار 
وتثبيـت النسـب ويوضـع يف التنفيـذ 
املدنيـة، وفـق  السـجالت  ويرسـل إىل 

املحامـي.
لكـن هـذه الدعـوى ال ميكـن إقامتهـا 
يف بلـدان اللجـوء، ألن معظـم الـدول 
يتـم فيهـا عقـد الـزواج وفـق القانون 
مثـااًل  املحامـي  ورضب  بـه،  املعمـول 
القوانـني الرتكيـة، التي تلـزم الزوجني 
وتسـجيل  البلديـة  يف  موعـد  حجـز 
الـزواج بحضور طـريف العالقة حرصًا.

األصل يف التسجيل
إجـراءات  تكـن  مل   ،2011 عـام  قبـل 
دول  يف  واألوالد  الـزواج  تسـجيل 
االغـرتاب بالنسـبة للسـوريني معقدة، 

اآلن. الحـال  هـو  كـام 
املحامـي  يوضـح  السـياق،  هـذا  ويف 
حسـام رسحـان، أن األصـل القانـوين 
يف هـذا اإلجـراء هـو أن يتـم تسـجيل 
الزواج لـدى الدائـرة القانونية املختصة 
يف البلـد الـذي يكـون فيـه السـوري، 
عقـد  بإرسـال  بدورهـا  تقـوم  التـي 
القنصليـة  أو  السـفارة  إىل  الـزواج 
دائـرة  إىل  ترسـلها  التـي  السـورية، 

سـوريا. يف  املـدين  السـجل 
وينطبـق هـذا الـكالم، وفـق رسحـان، 
حيـث  أيًضـا،  األوالد  تسـجيل  عـىل 
كانت دول اللجوء تُرسـل شـهادة والدة 
الطفـل الصـادرة عـن املستشـفى إىل 
للقنصليـة  لرُتسـلها  الداخليـة  وزارة 
بإرسـالها  تتكفـل  التـي  السـورية، 
لدائـرة السـجالت املدينـة يف دمشـق، 
ومـن هنـاك تسـجل وتُرسـل إىل دائرة 

النفـوس يف املحافظـة التـي يتبـع لها 
الالجـئ.

لكن هـذه اإلجـراءات غري متاحـة اآلن، 
وجـود  عـدم  بسـبب  املحامـي،  وفـق 
عالقـات بني النظـام السـوري ومعظم 
الجئـني  تسـتضيف  التـي  العـامل  دول 

سـوريني.

 تثبيت الزواج أواًل
يف  السـوريني  الالجئـني  مـن  كثـري 
بلـدان اللجـوء، الذين يريدون تسـجيل 
سـوريا،  يف  وأوالدهـم،  زواجهـم 
اإلجـراءات  بتعقيـدات  يصطدمـون 
املفروضـة عليهم بسـبب واقـع الحال، 
مـع  السـوري  النظـام  عالقـة  لجهـة 

العـامل. دول  معظـم 
بحثت عنب بلدي، يف املواقع الرسـمية 
عـىل اإلنرتنـت، لسـفارات وقنصليـات 
النظام السـوري يف معظم الـدول التي 
تسـتضيف الجئـني سـوريني، ومتكنت 
مـن الحصول عـىل إجابات عـن معظم 
تسـاؤالت الالجئني حول طرق تسـجيل 
وقائـع الـزواج ووقائـع والدات األبناء 
لـدى الدوائـر الرسـمية السـورية عرب 

تلـك القنصليات والسـفارات.
السـورية  القنصليـات  توفـر  وبينـام 
إمكانيـة  األوروبيـة  الـدول  أغلـب  يف 
إحـدى  يف  الواقـع  الـزواج  تسـجيل 
السـجالت  لـدى  اللجـوء  دول  محاكـم 
املدنيـة السـورية، ال ميكـن أن يتم ذلك 
يف تركيـا التـي تضـم أكـرث مـن ثالثة 
ماليـني الجئ سـوري، بحسـب األرقام 

الرتكيـة. الرسـمية 
يف  املنشـورة  التعليـامت  وتقتـرص 
موقـع القنصلية الرتكية يف اسـطنبول 
عىل خطـوات تسـجيل األوالد، واملبالغ 
التـي يجـب دفعهـا لذلـك، وال يحتـوي 
املوقـع عـىل أي تبويب يتعلق بتسـجيل 
تركيـا،  السـوريني يف  الالجئـني  زواج 
صعوبـة  بالـرضورة  يعنـي  مـا  وهـو 

عمليـة تسـجيل األوالد فيـام بعـد.
وحـول عمـل القنصليـة السـورية يف 
تقدمهـا  التـي  والخدمـات  اسـطنبول، 
عـالء  يقـول  السـوريني،  لالجئـني 

الحسـني، وهـو مديـر مكتـب خدمات 
ملعامـالت  وجـود  ال  إنـه  قانونيـة، 
ألن  السـورية  القنصليـة  يف  الـزواج 
هـذه املعاملـة تتـم حـرصًا يف املحاكم 
توكيـل  عـرب  سـوريا،  الرشعيـة 
طائفـة  كل  أن  إىل  مشـريًا  محامـني، 

فيهـا. خاصـة  محكمـة  لديهـا 
قـرار  عـىل  الحصـول  بعـد  وأضـاف، 
الـزواج مـن املحكمـة يتـم توقيعه من 
املحامي العام يف سـوريا ثـم من دائرة 
يف  تسـجيله  يتـم  وبعدهـا  العادليـة 
دائـرة النفـوس، ومـن ثم يتم تسـجيله 
يف البوابـة اإللكرتونيـة، لرتسـل هـذه 
صاحـب  ويقـوم  تركيـا  إىل  األوراق 
القنصليـة  يف  بتصديقهـا  العالقـة 

السـورية.
وبعـد ذلـك تتـم ترجمتهـا وتسـجيلها 
لـدى كاتـب العـدل الـرتيك، ثم ترسـل 
إىل مكتـب القائـم مقام وهكـذا يصبح 
الزواج مسـجاًل لـدى الدوائر الرسـمية 
الدوائـر  يف  بـه  ومعرتًفـا  السـورية، 

الحكوميـة الرتكيـة.
وحـول تسـجيل األوالد يف سـوريا عرب 
إنـه  الحسـني،  قـال عـالء  القنصليـة، 
العائلـة  لـدى  يكـون  أن  يجـب  بدايـة 
دفـرت عائلـة سـوري أو بيـان زواج أو 
بيـان عائـيل أو قرار زواج مـن املحكمة 

الرشعيـة.
يف  الطفـل  والدة  عنـد  أنـه  وأوضـح 
املشـايف الرتكيـة يجـب الحصـول عىل 
للعائلـة  تتيـح  التـي  الـوالدة  شـهادة 
تسـجيله يف دائـرة النفـوس الرتكيـة، 
وبعـد ذلـك تتـم ترجمـة هذه الشـهادة 
كاتـب  لـدى  وتسـجيلها  العربيـة  إىل 
العـدل الرتيك ومـن ثم يوقعهـا الوايل 
"أحـوال  موعـد  حجـز  قبـل  الـرتيك، 
مدنيـة" يف القنصليـة السـورية، ليك 
يتـم تصديـق الشـهادة، التي سرتسـل 
بعدها إىل سـوريا لتسـجيلها يف دائرة 
النفـوس عـرب أحـد أقربـاء الوالديـن، 
ويجـب أن يكـون من الدرجـة األوىل أو 

عـن طريـق توكيـل محـاٍم.

الجئ سوري..
كيف تثّبت زواجك ونسب أطفالك في سوريا

الجئ سوري ُيظهر جواز سفره بعد أن تم إنقاذه بواسطة قارب دورية خفر السواحل اليوناني- 29 أيار 2015 )رويترز(

المصدر: مواقع البعثات السورية في الخارج+ شهادات الجئين

خطوات تسجيل أبناء الالجئين في الخارج

ألمانيا والدول االسكندنافيةتركيالبنان

تسجيل  يمكن  ال 
في  المواليد 

السورية  السفارة 
لبنان. في 

المختار  يصدق 
على ورقة 

الصادرة  الوالدة 
المشافي  من 

ويحصل  اللبنانية، 
على  الالجئ 

بيان والدة من 
المختار.

المولود  يسجل 

مفوضية  لدى 
لكن  الالجئين، 

ال تغني تلك 
عن  الوثيقة 

المواليد  تسجيل 
في األراضي 

السورية.
الزوجان  يحتاج 
محاٍم  لتوكيل 

لرفع  في سوريا، 
تثبيت  دعوى 

نسب.

في  العملية  تتم 
السورية  القنصلية 

اسطنبول.  في 
الالجئ  يصطحب 

جواز سفر األب 
العائلة  واألم ودفتر 

أو عقد الزواج 
للوالدين.

شهادة  يقدم 
مصدقة  الوالدة 
التي  الوالية  من 

الوالدة،  حدثت فيها 

إلى صورتين  إضافة 
لألب. شخصيتين 

يدفع الرسم القنصلي 
)50 دوالًرا أمريكًيا( 
وغرامة )50 دوالًرا( 

لتأخير تسجيل 
المولود بعد المدة 

القانونية )90 يوًما(، 
ويدفع غرامة )100 

دوالر( لتأخير تسجيل 
المولود بعد مرور 
سنة على الوالدة.

تتم عملية التسجيل في 
البعثات الدبلوماسية 

السورية.

 يقدم الالجئ دفتر العائلة 
أو بيان الزواج السوري أو 

أي وثيقة أصلية تثبت أن 
الزواج مسجل في السجل 

المدني، مع تصديقها 
أصواًل من وزارة الخارجية 

السورية )إخراج القيد 
العائلي(.

يمأل نسختين من استمارة 
الوالدة الموجودة على 

الموقع اإللكتروني 
للسفارة.

يقدم شهادة الميالد 
الصادرة عن السلطات 

األلمانية أو إحدى الدول 
االسكندنافية مصدقة 
من مكتب التصديقات 

في الدولة التي يكون 
فيها الالجئ.

كما يقدم صور جوازي 
سفر الوالدين أو البطاقات 
الشخصية، ثم يدفع رسوم 

تسجيل الوالدات )25 
يورو(، وإذا مر 90 يوًما 

على الوالدة دون تسجيل 
يدفع غرامة )45 يورو(.
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الغاز  2500 )للجرة(المازوت  180الذهب 18  16.015 السكر )ك(  360البنزين  225

 يورو   مبيع 791 شراء 786 دوالر أمريكي  مبيع 517 شراء 515

الرز )ك(  400السكر )ك(  250البنزين  225المازوت  180الذهب 18  24822      الذهب 21  28959     

  ليرة تركية  مبيع 125 شراء 123 دوالر أمريكي  مبيع 716 شراء 713

النظام السوري يدعم "قسد" من نفط تسيطر عليه أمريكا

تصدير النفط ليس 
عثرة، طالما أن 

األمريكيين موجودون 
فهم قادرون على 

تسيير عمل الشركات 
وعلى رفع سوية اإلنتاج

)AFP( 2019 أشخاص يحاولون إخماد حريق بالقرب من بئر نفطية في حقل زراعي في بلدة القحطانية في محافظة الحسكة- 10 حزيران

توزع آبار النفط في سوريا

عنب بلدي - محمد حمص

رغـم متسـك أمريكا مبـوارد النفـط علًنا، 
يصعـب تحديد أيـن سـترف اإلنتاج، ال 
سـيا مع حاجـة مناطق سـيطرة النظام 
وقـت  يف  للبـرتول،  الشـديدة  السـوري 
أغلقـت فيـه واشـنطن كل األبـواب أمـام 
بالعقوبـات، ولـذا قـد يكـون  حكومتـه 
السـوري،  النفـط  زبائـن  أبـرز  النظـام 
وواحـًدا مـن الداعمـن غـر املبارشيـن 
لـ"قسـد"، التـي يعتربها "عدًوا" بشـكل 
أو بآخر، بسـبب "مرشوعها االنفصايل"، 

بحسـب الروايـة السـورية الرسـمية.
السـيطرة عـى حقـول النفـط تعتربهـا 
الواليـات املتحـدة األمريكيـة أحـد أكـرب  
املكاسـب التـي حققتهـا يف الحـرب ضد 
تنظيـم "الدولة"، وهـو ما أكـده الرئيس 
األمريـي، دونالـد ترامـب، يف 27 مـن 
ترشيـن األول املـايض، عازيًـا ذلـك إىل 
كان  التنظيـم  ألن  "أوال  أسـباب:  ثالثـة 
يسـتخدمه، ثانيًـا ألنـه مفيد للكـرد، ثالثًا 
ألننـا سـنأخذ منـه أيًضـا، قد نـوكل رشكة 
)إكسـون موبيـل( أو أي رشكـة أمريكيـة 
للذهاب إىل حقول النفـط والتنقيب فيها".

التأثير األمريكي.. سهولة التصريف 
وزيادة في اإلنتاج

بشـكل  املتحـدة  الواليـات  دخلـت 
السـوري،  النفـط  خـط  عـى  رسـمي 
بعـد تريحـات ترامـب ببقـاء القـوات 
األمريكيـة لحراسـة آبار النفط السـورية، 

املـايض. األول  ترشيـن  مـن   27 يف 
ولكـن حـال أطـراف الراع يف سـوريا 
مل يتغر، فبعد سـيطرة تنظيـم "الدولة" 
عـى حقـول النفـط، انتقلـت إىل "قوات 

ثـم  )قسـد(،  الدميقراطيـة"  سـوريا 
ُوضعـت تحـت يـد القـوات األمريكيـة.

وفقـد النظـام السـوري سـيطرته عـى 
نحـو %80 مـن آبـار النفـط السـوري، 
وتخضـع حاليًا لسـيطرة واشـنطن، ويف 
األمريكيـون  فيـه  يـر  الـذي  الوقـت 
عـى البقـاء ميكنهـم تطوير  إنتـاج تلك 

إنتاجهـا. الحقـول، وتسـهيل تصديـر 
ويـرى الخبـر يف قطاع النفط السـوري 
يف  السـابق  النفـط  وزيـر  ومعـاون 
الحكومـة السـورية املؤقتـة، عبـد القادر 
العـالف، يف حديـث إىل عنـب بلـدي، أن 
األمريكيـن قـادرون عـى تطويـر إنتاج 
يف  املنتجـة  للكميـات  وإيصالـه  النفـط 
 ،2011 عـام  السـورية  الثـورة  مطلـع 
وعـى األخص حقـول النفـط يف املنطقة 
التـي  الحسـكة والرميـالن  الرشقيـة يف 
باإلضافـة إىل حقـول  بـأذى،  مل تصـب 
الـزور والحقـول بـن محافظتـي  ديـر 
الرقـة وديـر الزور التـي ميكـن أن تعود 

إلنتاجهـا بعـد الصيانـة.
اإلنتـاج مـن  أن يصـل  العـالف  ورجـح 

الحقـول الخارجـة عـن سـيطرة النظـام 
السـوري إىل 400 ألف برميـل، وهذه كمية 
متول "قسـد" ويبقى فائـض لتمويل جزء 

مـن العمليـات األمريكية يف سـوريا.
وحـول تريـف النفـط السـوري، قـال 
العـالف إن جـزًءا مـن النفـط كان يذهب 
يف األسـواق املحلية باملناطـق "املحررة" 
)الخاضعـة لسـيطرة املعارضـة(، وجزًءا 
كان يشـرتيه النظام السـوري عن طريق 

وكالئه.
قـادرة  املتحـدة  الواليـات  أن  وأضـاف 
عـى تسـويق النفط بشـكل أكرب بسـبب 
أغلقـت  لـو  وحتـى  رشكاتهـا،  عالقـات 
القـوات  الحـدود يف وجههـا مـن قبـل 
الرتكية والسـورية عى الحدود السـورية 
مـع تركيـا، فهنـاك حـدود سـوريا مـع 

العـراق. كردسـتان 

النظام السوري يدعم "قسد" 
هنـاك صعوبـة يف تحديد الكميـات التي 
يشـرتيها النظام مـن اآلبار التي تسـيطر 
عليهـا "قسـد" شـال رشقي سـوريا، إال 
أن "الشـبكة السـورية لحقوق اإلنسـان" 
ذكـرت يف تقريـر لها، يف 19 مـن أيلول 
املـايض، أن الحقـول النفطيـة الخاضعة 
لسـيطرة "قسـد" تنتـج مـا يقـارب 14 

ألـف برميـل يوميًا.
عليهـا  إىل شـهادات حصلـت  واسـتناًدا 
الشـبكة الحقوقيـة، فـإن "قسـد" تبيـع 
برميـل النفـط الخـام للنظـام السـوري 
بقرابـة 30 دوالًرا، أي بعائـد يومـي يقدر 
بــ 420 ألف دوالر، وبعائد شـهري يقدر 
بــ 12 مليون و600 ألـف دوالر، وبعائد 
دوالر،  مليـون   378 بــ  يقـدر  سـنوي 

الغاز. عائـدات  باسـتثناء 
مـؤرشات  هنـاك  أن  التقريـر  وذكـر 
"توحـي" بتنسـيق بـن "قسـد"والنظام 
السـوري، منذ منتصف عـام 2012، عندما 
انسـحب النظـام السـوري مـن محافظـة 
العمليـات منـذ  تلـك  بـدأت  إذ  الحسـكة، 
نهايـة عـام 2017، عندما أحكمت "قسـد" 
سـيطرتها عى آبار وحقول النفـط والغاز 

يف محافظـة ديـر الـزور.
حقـيل  مـن  التزويـد  عمليـات  وتكـون 
محافظـة  يف  والسـويدية  الرميـالن 
إنتاجهـا  يتوقـف  مل  اللذيـن  الحسـكة، 

.2012 منتصـف  منـذ 
ومع اختالف املشـهد امليـداين وبعد قرار 
الرئيـس األمريي، دونالـد ترامب، األخر 

باإلبقـاء عـى قـوات أمريكيـة مخصصة 
لحايـة آبـار النفـط، ورصـد جـزء مـا 
تجنيـه تلـك اآلبـار لدعـم "قسـد"، بدأت 
السـوري وحليفتـه  النظـام  تريحـات 

روسـيا تهاجـم الواليـات املتحدة.
املتحـدة  الواليـات  موسـكو  اتهمـت  إذ 
 30 عـى  قيمتـه  تزيـد  نفـط  بتهريـب 
مليون دوالر شـهريًا من سـوريا، "بشكل 
غـر قانـوين"، وقالـت املتحدثـة باسـم 
زاخاروفـا،  ماريـا  الروسـية،  الخارجيـة 
إن واشـنطن ال تعتـزم ترك حقـول النفط 
يف املـدى القريـب، وفـق وكالـة األنبـاء 

الروسـية )تـاس(.
شـؤون  يف  الخبـر  يـرى  جانبـه  مـن 
النفـط السـوري عبـد القادر العـالف أن 
الرقـم الـذي ذكره الـروس منطقـي وقد 
أن  إىل  ذلـك، مشـرًا  مـن  أكـرب  يكـون 
النظام السـوري ميول "قسـد" بشكل أو 
بآخـر عـى الرغم مـن ادعاءاتـه األخرة، 
التـي اعتربهـا العالف أنهـا "بروباغندا"، 

فهو يشـرتي من "قسـد" اليوم ويسـهم 
يف متويلهـا عن طريق تجار وسـارسة، 
منهـم رشكات عائلـة قاطرجـي، كا كان 
يتعامـل مـع تنظيـم "الدولـة" يف وقت 

سـابق عـن طريق جـورج حسـواين.

كيف تؤثر سيطرة األمريكيين على 
النفط

مـع انطالقـة عملية "نبـع السـالم" التي 
بدأتهـا تركيـا، يف 9 مـن ترشيـن األول 
األمريكيـن  متوضـع  وإعـادة  املـايض، 
عند حقـول النفـط يف املنطقـة الرشقية، 
إىل  الـواردة  املحروقـات  أسـعار  بـدأت 
سـوريا  غـريب  شـال  إدلـب  محافظـة 

باالرتفـاع بشـكل محـدود.
ووصـل سـعر لـرت املـازوت الـوارد مـن 
 365 إىل  لسـوريا  الرشقيـة  املناطـق 
ارتفاًعـا بقيمـة  لـرة سـورية، مسـجاًل 
80 لـرة سـورية، بحسـب نـرشة رشكة 
الثـاين  ترشيـن  مـن   14 يف  "وتـد" 

الحـايل، وهـو تأثر تتسـبب فيـه عوامل 
طـرق املحروقـات واسـترادها وتوافرها 
بقيـة  سـجلت  بينـا  املحطـات،  يف 
أنـواع املحـروق ارتفاًعـا ال يتجـاوز 25 
والبنزيـن  املـازوت  عـى  سـورية  لـرة 

تركيـا. مـن  املسـتوردين 
سـيطرة  تأثـر  أن  العـالف  ويـرى 
األمريكيـن عـى النفـط شـال رشقـي 
سـوريا ال يزال غر واضح، مشـرًا إىل أن 
الرتكية  األمريكية-  العالقات والتفاهـات 
هـي التي تحكـم تجـارة النفط بـن تلك 
فتـح  عـى  تؤثـر  قـد  والتـي  املناطـق، 

الطـرق أو إغالقـه.
وأضـاف العالف أن سـوق املحروقات يف 
الشـال الغـريب لـن يتأثـر بشـكل كبر 
ألن تلـك املناطق خـارسة باألسـاس، وإن 
تبـدل النفوذ والسـيطرة عى تلـك اآلبار، 
والفـرق الـذي قـد يسـجل هـو عمليـات 
االسـتراد عـن طريق السـارسة والتجار 

وفتـح املنافـذ وإغالقها.

أربكت الواليات المتحدة األمريكية حليفتها "قوات سوريا الديمقراطية" )قسد( بعد قرارها االنسحاب من سوريا، إثر انتهاء مهمتها في قتال تنظيم "الدولة 

اإلسالمية" والقضاء عليه، ثم اإلعالن عن العودة واالهتمام بالنفط السوري والبقاء لحراسته، األمر الذي لم يغير المعادلة النفطية السورية بشكل كبير، 

وإنما نقلها بشكل رسمي إلى  يد واشنطن التي قالت إنها ستخصص اإليرادات النفطية لدعم "قسد".

https://www.enabbaladi.net/archives/342814
https://www.enabbaladi.net/archives/342814
https://www.enabbaladi.net/archives/342814
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"منـذ أيـام سـقط عمـي فجـأة مغمـى 
حملنـاه  يسـتحم،  كان  بينـا  عليـه 
مشـفى  نحـو  رسيًعـا  بـه  واتجهنـا 
أنـه  حينهـا  نعلـم  نكـن  مل  املواسـاة، 
مصاب برسطـان الدم"، بهـذه الكلات 
بلـدي تجربـة عمـه  لعنـب  رسد متيـم 
مريـض الرسطـان، وعالجه يف مشـفى 
مبعالجـة  معنـي  بدمشـق  حكومـي 

الرسطانيـة. األورام 
"فـور وصولنـا أُدخـل عمـي إىل قسـم 
افرتشـنا  خروجـه  وبعـد  اإلسـعاف، 
أرض أحـد ممـرات املشـفى يف الطابق 
لعمـي  رسيـًرا  منتظريـن  األريض، 
"أرسعـت  متيـم،  يضيـف  املتعـب"، 
املعونـة  املمرضـن  أحـد  مـن  طالبًـا 
بـأن  أجابنـي  لكنـه  دواء،  أو  مبسـكن 
متوفـًرا  ليـس  الرسطـان  دواء مـرىض 

اآلن".
عـن  الرسطـان  مـرىض  أدويـة  تغيـب 
املشـايف الحكوميـة السـورية، وتتوفـر 
تغيـب  كـا  الخاصـة،  الصيدليـات  يف 
لعـدد  الرسـمية  اإلحصائيـات  أيًضـا 
مـا  سـوريا،  يف  بالرسطـان  املصابـن 

يفتـح بـاب التسـاؤل حول إملـام وزارة 
الصحـة بواقـع األمـن الـدوايئ ملرىض 

الرسطـان.
الذي  وكان السـجل الوطني للرسطـان، 
أُسـس عـام 2001، معنيًـا بتوثيق عدد 
الرسطانيـة،  األورام  مـرىض  حـاالت 
األمـراض  علـم  "قسـم  رئيـس  لكـن 
الباثولوجيـة" يف كليـة الطـب بجامعة 
الشـهايب،  الدكتـور زهـر  "ترشيـن"، 
الحكومية،  تحدث لصحيفـة "ترشيـن" 
يف 11 مـن ترشيـن الثـاين الحايل، أن 
هـذا السـجل "غـر مفعـل" منـذ بـدء 

"الحـرب" يف سـوريا.
باتـت  وأهاليهـم  املـرىض  شـكاوى 
الحكوميـة  الصحـف  يف  مسـموعة 
عـن  الحديـث  بـدأت  التـي  واملحليـة، 
نقـص حـاد يف األدوية بعمـوم أنواعها 
املشـايف  مـن  عـدد  صيدليـات  لـدى 
الحكوميـة، بالتزامن مـع إغالق "وزارة 
الحـايل،  العـام  منتصـف  الصحـة"، 
عـدًدا مـن الصيدليات املحيطة مبشـاٍف 

دمشـق. يف  حكوميـة 
مـن جانبهـا، قالـت وزارة الصحـة يف 
موقعهـا الرسـمي، يف شـباط املـايض، 
مـن  الرسطـان  مـرىض  "تخديـم  إن 

مـا  واملتابعـة  التدبـر  إىل  التشـخيص 
زال متوفـًرا، وبشـكل مجـاين، يف كل 
دمشـق،  ملشـفى  العامـة  الهيئـة  مـن 
ابـن  ومجمـع  النفيـس،  ابـن  ومشـفى 
رشـد الطبـي يف حلـب، ومشـفى حاة 
الرشيطـي  زيـد  ومشـفى  الوطنـي، 
يف  الباسـل  ومشـفى  السـويداء،  يف 

طرطـوس.
يف الوقـت ذاتـه قدمت حكومـة النظام 
الصناعـات  يف  للمسـتثمرين  حوافـز 
الدوائيـة، كتوفـر مقاسـم مجانيـة يف 
املـدن الصناعيـة، واإلعفاء من الرسـوم 
أدويـة  توفـر  بغـرض  والرائـب 

الرسطـان.

المشافي.. كيف؟ ب من  الدواء يهرَّ
دمشـق،  مـن  ح(  )ن.  الصيدالنيـة 
ألسـباب  اسـمها  ذكـر  عـى  تحفظـت 
بعـض  عـيل  "يـرتدد  تقـول  أمنيـة، 
أعمـل،  حيـث  الصيدليـة  إىل  النـاس 
يعرضـون علبًـا دوائيـة أو إبًرا مسـكنة 
املزمنـة  لألمـراض  إعطاؤهـا  يصلـح 
أرفـض رشاءهـا،  ومـرىض الرسطـان، 
فهـي يجب أن تكـون مجانيـة ومتوفرة 

الحكوميـة". املشـايف  يف 

تقـول الصيدالنيـة إنهـا ما زالـت تجهل 
الـدواء  فيهـا  وصـل  التـي  الطريقـة 
بيعـه  يريـدون  وكيـف  أليـدي هـؤالء، 
بأسـعار باهظـة، لكنها تحـر مصدر 
الحكوميـة. باملشـايف  عليـه  الحصـول 

عنـب بلـدي تواصلـت أيًضـا مـع )س. 
ح(، وهـي صيدالنية عملـت يف صيدلية 
دمشـق  يف  حكومـي  ملشـفى  تابعـة 
وتعمـل حاليًـا بشـكل مسـتقل، وتقول 
إن العاملـن يف هذه الصيدليـات كانوا 
يطلبـون مـن املريـض إظهـار معاملته 
املشـفى،  دخـول  عنـد  أجراهـا  التـي 
لـرف  الكامـل،  الطبيـب  وتقريـر 

أدويـة الرسطـان.
وتقول الصيدالنيـة، إن عمليات التهريب 
مـن صيدليـات املشـايف الحكومية غر 
مسـتبعدة، وتتـم بطريقـة نظامية، عرب 
اتفـاق بن مراجـع وممـرض، للحصول 
عى ختـم للوصفـة، ميّكـن املراجع من 

الدواء. عـى  الحصول 
تهريـب  يكـون  أن  اسـتبعدت  لكنهـا 
األدويـة كبـرًا يف صيدليـات املشـايف، 
مـن  عـدد  يف  الـدواء  فقـدان  وعـزت 
مـن  مـرىض  قـدوم  إىل  صيدلياتهـا 
للعـالج يف دمشـق  أخـرى  محافظـات 

أو الالذقيـة، وقـد يسـمح األطبـاء لهـم 
بالحصـول عـى أكـر مـن جرعـة، قد 
يحملونهـا إىل محافظاتهـم، بـداًل مـن 

السـفر عنـد موعـد كل جرعـة.

مـع  التواصـل  بلـدي  عنـب  وحاولـت 
أحـد املمرضـن العاملـن يف صيدليـة 

متوفر في الصيدليات 
وحديث عن تهريبه

ال أدوية 
لمرضى السرطان 

في مشافي سوريا 
الحكومية

 عمليات التهريب من 
صيدليات المشافي 

الحكومية غير 
مستبعدة، وتتم بطريقة 

نظامية، عبر اتفاق 
بين مراجع وممرض، 

للحصول على ختم 
للوصفة، يمّكن المراجع 
من الحصول على الدواء

أين يقف المجتمع 
المدني السوري 

على خارطة اللجنة 
الدستورية؟

عنب بلدي - نينار خليفة

شـهدت جلسـات “اللجنة الدسـتورية” 
التـي  األوىل،  جولتهـا  يف  السـورية 
الثـاين  ترشيـن  مـن   8 يف  انتهـت  
الحـايل، مبدينـة جنيـف السـويرسية، 
نقاشـات بن وفـود املعارضـة والنظام 
واملجتمـع املـدين تحـت إرشاف األمـم 
ودعـم  ترحيـب  ظـل  يف  املتحـدة، 
الـدول  قبـل  مـن  خاصـة  دوليـن، 

السـوري. بالشـأن  الفاعلـة 

اللجنـة  اليـوم األخـر ألعـال  وشـهد 
اللجنـة  عـن  املنبثقـة  املصغـرة 
املجموعـات  تقديـم  الدسـتورية، 
الثـالث، املعارضـة والنظـام واملجتمـع 
بـ"الورقـة"  سـميت  أوراقًـا  املـدين، 
الجولـة  بـدء  قبـل  دراسـتها  سـتتم 
ترشيـن  مـن   25 يف  املقـررة  الثانيـة 

الحـايل. الثـاين 

املجتمـع  ورقـة  انقسـام  الفتًـا  وكان 
املـدين إىل قسـمن، إذ ركـز املقربـون 
اعتـداءات  “إدانـة  عـى  النظـام  مـن 
حلـب،  يف  اإلرهابيـة  التنظيـات 

االقتصاديـة  العقوبـات  واسـتنكار 
املفروضـة عـى سـوريا"، بينـا أكـد 
أعضـاء مجموعـة املجتمـع املـدين من 
املعارضـة عـى رضورة “العمـل عـى 
اإلفـراج الفـوري عـن جميـع معتقـيل 
الـرأي مـن قبـل جميـع األطـراف يف 
سـوريا، والكشـف عن مصـر املختفن 
قرسيًـا، وتشـكيل لجنة وطنيـة ملراقبة 
إطـالق رساح املعتقلـن من قبـل جميع 
جـدول  وفـق  دوري  بشـكل  الجهـات 

محـدد”. زمنـي 
ويفتـح هـذا االنقسـام الباب أمـام عدة 
تسـاؤالت حـول فاعلية ومدى متاسـك 
مجموعـة املجتمـع املـدين التـي متثـل 
جسـًا أساسـيًا من اللجنة الدسـتورية، 
كـا أنـه كان واضًحا وجـود اختالفات 
يف وجهـات النظـر داخـل هذا الجسـم 
سـوريا،  إىل  األممـي  املبعـوث  دفعـت 
مـن  العديـد  لعقـد  بيدرسـون،  غـر 

أعضائه. املنفـردة مـع  االجتاعـات 
عضـو  قـال  السـياق،  هـذا  ويف 
مجموعـة املجتمـع املدين مـازن غريبة، 
املجتمـع  "مجموعـة  إن  بلـدي،  لعنـب 
ناحيـة  مـن  متجانسـة  ليسـت  املـدين 
وحتـى  السياسـية  واملواقـف  اآلراء 

. " نونيـة لقا ا
وأشـار إىل أن بعـض أفرادهـا يتبنـون 
توجًهـا داعـًا لوفـد النظـام السـوري 
بشـكل واضح وعلنـي، وبعضهم اآلخر 
يؤكـدون عى اسـتقالليتهم ومتسـكهم 
املتعلقـة  املـدين  املجتمـع  بقيـم 
واملسـاءلة  واملحاسـبة  بالشـفافية 

الضحايـا.  حقـوق  عـن  والدفـاع 
وأضاف أن عـدم وجود رئيس مشـرتك 
ملجموعـة املجتمع املـدين، وإرصار عدد 
دمشـق  مـن  القادمـن  ممثليهـا  مـن 
عى عـدم الجلـوس مـع بقيـة املمثلن 
غـر  الخـاص،  املبعـوث  وجـود  دون 
بيدرسـون، أو أحـد من أعضـاء فريقه، 
دفع بيدرسـون أو أحد معاونيـه للقيام 
بجهـود التنسـيق وإدارة الحوارات بن 

املجموعة. هـذه  أعضـاء 

أداء مجموعـة “املجتمـع  م  يقيَـّ  كيـف 
املـدين”؟

واسـتبعد مـازن غريبة أن يكـون هناك 
تجانـس بـن أعضـاء املجتمـع املدين، 
يف املـدى املنظـور، وأردف "يف حـال 
وصلنـا إىل توافقـات عامـة، فسـتكون 
جـزًءا من توافق أوسـع، داخـل وخارج 

الدسـتورية". اللجنة  أروقـة 
املقبلة،  وحـول اهتاماتهم يف املرحلـة 
يف  أعضـاء  إن  غريبـة  مـازن  قـال 
املدين سيسـتمرون  املجتمـع  مجموعـة 
بالعمـل عـى تطويـر رؤى ومضامـن 
حقـوق  وتصـون  تحفـظ  دسـتورية 
وتحاسـب  وعائالتهـم،  الضحايـا 
حقـوق  ومنتهـي  الحـرب  مجرمـي 
اإلنسـان، انطالقًـا مـن مبدأ "ال سـالم 
دون عدالـة، وال عدالة دون محاسـبة"، 

تعبـره. وفـق 
وعـن النظرة السـلبية لرشيحة واسـعة 
اللجنـة  عمـل  تجـاه  السـورين  مـن 
مـازن  رأى  ونهجهـا،  الدسـتورية 
أال يتفـاءل  الطبيعـي  أنـه مـن  غربيـة 
أو  سياسـية  عمليـة  بـأي  السـوريون 
دسـتورية مـا مل تحمـل خطـوات ذات 
السـورين  حيـاة  عـى  تؤثـر  قيمـة 

وملمـوس. مبـارش  بشـكل 
وتابع، "نشـارك، كأعضـاء يف مجموعة 
السـورين  بقيـة  املـدين،  املجتمـع 
وهواجسـهم  ومخاوفهـم  شـكوكهم 
تجـاه عمل هـذه اللجنة، لكـن، يف ظل 
االسـتعصاء السـيايس الحاصـل اليوم، 
السياسـية  للعمليـة  التـام  والركـود 
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طفل يمسك بالون داخل جناح السرطان في مستشفى األطفال بدمشق - 20 شباط2017 )رويترز(     

اجتماعات "اللجنة الدستورية" السورية في جنيف - 2019 )عنب بلدي(

منصور العمري

يتم تداول تطبيق يف “جوجل” باسـم 
النافـذة الذكية. ينرش هذا التطبيق 

إعالنات للتوظيف يف مؤسسـات نظام 
األسـد ومن بينها املخابرات الجوية، 
مسـهاًم يف دعم هذه املؤسسة التي 

السوريني. وتقتل  تعذب 
يف صفحتـه عىل "فيس بوك" نرش 

ما ييل: التطبيق 
"تعلـن القيادة العامة للجيش والقوات 

املسـلحة عن قبول دفعة جديدة من 
الشـابات الراغبات بالتطوع لصالح إدارة 

الجوية". املخابرات 
 بهذا الرتويج، يسـهم التطبيق يف دعم 

املخابـرات الجوية التي ترتكب جرائم 
حرب وجرائم ضد اإلنسـانية، كالتعذيب 
والقتـل يف املعتقالت واإلخفاء القرسي 

منهجي. بشكل 
ال تدقـق “جوجل” التطبيقات قبل 

السـامح بتحميلها يف "بالي ستور"، 
لكـن من غري الواضح إىل أي مدى تتأكد 

الرشكـة بدقة أن التطبيقات متتثل 
املعلنة. لسياساتها 

بحسـب "مبادئ األمم املتحدة التوجيهية 
التجارية وحقوق  بشأن األعامل 

اإلنسان" غري املُلزمة، عىل الرشكات 
أن تتوخـى العناية الواجبة بحقوق 

اإلنسـان، مبا يف ذلك تقييم اآلثار الفعلية 
واملحتملـة لعملياتها الضارة بحقوق 

اإلنسـان، وإدماج ما يتم التوصل إليه 
من اسـتنتاجات والترصف بناء عليها، 

ومتابعـة إجراءات معالجة هذه التأثريات، 
واإلبالغ عـن كيفية ُمعالجتها. تنّص 

مبادئ األمـم املتحدة التوجيهية عىل أن 
الرشكات يجب أن تسـعى إىل "منع اآلثار 

الضارة بحقوق اإلنسـان التي ترتبط 
بعملياتها". مبارًشا  ارتباطًا 

الرتويج  مسؤولية  “جوجل”  تتحمل 
ملؤسسـات ترتكب جرائم ضد اإلنسانية، 

القرسي. واإلخفاء  كالتعذيب 
يرّوج هذا التطبيق أيًضا لعدة مؤسسـات 
سـورية ترتكب الجرائم والرسقات وهي 
مملوكة للّص رامي مخلوف وشـبكاته، 

واألمانة  الشويفات،  منها مدرسة 
السـورية للتنمية التابعة للمجرمة أسامء 

التي ترتكب  الداخلية  األسد، ووزارة 
جرائم حرب وجرائم ضد اإلنسانية، 
الدويل، والسورية  ومعرض دمشق 

والقضاء  وسرييتل،  لالتصاالت، 
العسـكري القيادة العامة- إدارة القوى 

الضباط. البرشية- فرع 
كام أن التطبيق يتعاون بشـكل مبارش مع 
بعض هذه املؤسسـات الحكومية، إذ نرش 
بطاقة شـكر ألحد موظفي مؤسسة املياه 
الحكوميـة، لتعاونه املبارش مع التطبيق. 

تعتمد “جوجل” بشـكل كبري عىل 
املستخدمني األفراد لإلبالغ عن أي 

محتوى ينتهك قواعدها، ومن سياسـات 
الرشكة عدم السـامح للتطبيقات بدعم 

العنف أو أي أنشـطة خطرية أخرى، لذلك 
يجب التبليـغ عن هذا التطبيق، والطلب 

من “جوجل” وقفه لدوره يف دعم 
مؤسسـات ترتكب جرائم حرب وتخضع 

األمريكية. للعقوبات 

تطبيق في 
"جوجل" يدعم 

المخابرات الجوية

دمشـق،  يف  املجتهـد"  "مشـفى 
الـذي يعـاين أيًضـا مـن نقـص يف 
األدوية بينـا تتوفـر يف الصيدليات 
آب  يف  بعضهـا  )أغلـق  املجـاورة 
املـايض(، لكنـه رفـض التعليق عى 

لقضيـة. ا

الدواء بتأمين  ملزمة  الحكومة 
واألمريكيـة  األوروبيـة  العقوبـات 
الحكومـة  عـى  فُرِضـت  التـي 
معهـا  تتعامـل  ورشكات  السـورية 
إقصـاء  ورغـم   ،2012 عـام  منـذ 
اإلمـدادات الطبيـة إىل حـد مـا عـن 
دائـرة العقوبـات، أخضعـت القطـاع 
الطبـي إىل الحـد الـذي دفـع ببعض 
النظـر عـن توريـد  الـرشكات لغـض 
أدويـة الرسطان إىل سـوريا أو إيقافها.
ويف حديـث لعنـب بلـدي مـع رجل 
أعـال يـورد أدويـة الرسطـان مـن 
لبنـان، تحفظ عـى ذكر اسـمه، قال 
إنـه "عقـد يف منتصـف شـهر أيلول 
املـايض صفقتـن لتوريد إبـر لعالج 
سـوريا،  إىل  الرسطانيـة  األورام 
بلغـت تكلفـة الصفقـة األخـرة نحو 

54 مليـون لـرة".

ذو  الـدوايئ  القطـاع  يف  "العمـل 
عـى  العمـل  لكـن  مجزيـة،  أربـاح 
إمـداد دولـة كسـوريا تـرزح تحـت 
تحمـل  بالـرورة  يعنـي  عقوبـات 
دوامـة  يف  كالدخـول  عقباتهـا، 
مـع  والتعامـل  األجنبيـة،  البنـوك 
باسـتراد  الخاصـة  املدفوعـات 
األعـال،  رجـل  بحسـب  األدويـة"، 
الذي يشـر إىل عدم اسـتقرار سـعر 
اللـرة الذي يؤثـر عى وتـرة عملية 
باإلضافـة  سـوريا،  إىل  التصديـر 
لـوزارة  املنخفضـة  املخصصـات  إىل 

. لصحـة ا
السـوري  النظـام  حكومـة  وكانـت 
عـرب  الخـاص،  للقطـاع  سـمحت 
أدويـة  باسـتراد  رشكاتـه،  بعـض 
مـن  املـرىض  فبعـض  الرسطـان، 
العـالج  يفضلـون  الحـال  ميسـوري 
بـداًل  الشـخيص  حسـابهم  عـى 
املـرىض  دور  يف  االنتظـار  مـن 
عناء  وتحمـل  الحكوميـة،  باملشـايف 
والحصـول عـى جرعة  التشـخيص 

. ئيـة دوا
الرسطـان،  مريـض  عـالج  تكلفـة 
قسـم  رئيـس  بـه  رصح  مـا  وفـق 

والكيميائيـة  الشـعاعية  املعالجـة 
"ترشيـن  مشـفى  يف  لـألورام 
كليـة  يف  واألسـتاذ  الجامعـي"، 
ميخائيل  "ترشيـن"،  بجامعـة  الطب 
جرجـس، تتغـر تبًعا لنـوع املرض، 
تكلـف  العالجيـة  األدويـة  فبعـض 
أربعـة  إىل  ثالثـة  نحـو  الحكومـة 
شـهريًا  سـورية  لـرة  ماليـن 
يحتـاج  بينـا  الثـدي،  كرسطـان 
بشـكل  أدويـة  إىل  املـرىض  بعـض 

الـورم. لعـالج  مسـتمر 
عـى  العـالج  يتلقـون  مـن  لكـن 
حسـابهم الشـخيص يعانـون أيًضـا 
الـذي  الـدواء،  أسـعار  تفـاوت  مـن 
سـوريا،  صيادلـة  نقيبـة  بررتـه 
وفـاء كيـيش، لصحيفـة "ترشيـن" 
أدويـة  "معظـم  بـأن  الحكوميـة، 
الرسطـان يتـم اسـترادها مـن عدة 
يف  تفـاوت  يحـدث  وعليـه  دول، 

دوايئ". صنـف  كل  تسـعرة 
منظمـة  قالـت   ،2013 عـام  يف 
الرسطـان  إن  العامليـة،  الصحـة 
الثالثـة  املرتبـة  يحتـل  سـوريا  يف 
رئيسـية  أمـراض  عـرشة  بـن  مـن 
مسـببة للوفـاة يف سـوريا، وتوقعت 

اإلصابـة  حـاالت  ارتفـاع  املنظمـة 
وسـط خـروج مشـاٍف عـن الخدمة، 
جـزيئ. لـرر  بعضهـا  وتعـرض 

يف حـن وفـرت املنظمة عـام 2017 
مريـض   16500 لنحـو  عالًجـا 
رسطـان يف سـوريا، من خـالل دعم 
دويل، حسـب تقريـر صـادر عنهـا 

.2017 17 مـن نيسـان عـام  يف 
 25 حـوايل  فـإن  للتقريـر  ووفًقـا 
ألـف مريـض بالرسطـان يحتاجـون 
العـالج كل عـام، مبـا يف ذلـك  إىل 
عاًمـا،   15 سـن  دون  طفـل   2500
يعانـون من رسطـان الـدم واألورام 

اللمفاويـة.
يف  جـرى  اآلخـر،  الجانـب  عـى 
املـايض  العـام  مـن  األول  ترشيـن 
إلنتـاج  معمـل  افتتـاح  عـن  حديـث 
املدينـة  يف  الرسطـان  أدويـة 
الصناعيـة بعـدرا يف ريـف دمشـق، 
صيادلـة  نقيـب  ذكـره  مـا  بحسـب 
لصحيفة  الحسـن،  محمـود  سـوريا، 
"الوطـن" املحليـة، لكن منـذ تاريخ 
كتابـة  تاريـخ  حتـى  الخـرب  إعـالن 
املقـال مل يـرد أي مسـتجد عـن البدء 

املذكـور. املعمـل  تشـييد  أو  ببنـاء 

األوسـع، نأمـل بـأن تنجـح اللجنة الدسـتورية 
بخلـق حالـة اخـرتاق مـا قـادرة عـى تحريك 

السـيايس األوسـع". املسـار 
وأوضـح أن واجبهـم أن يعملـوا بـكل األدوات 
املتاحـة واملتوفـرة اليـوم، ويف حال فشـلوا يف 
ذلـك، ووصلـوا إىل طريـق مسـدود ومصـر 
مشـابه ملـا وصلـت إليـه محادثـات “جنيـف” 
مـن  سـيمنعهم   اليشء  عندهـا  السـابقة، 
االنسـحاب مـن كل هـذه العمليـة، وفـق قوله.
دوليـة  ضغـوط  وجـود  إىل  غريبـة  ولفـت   
قبـل  مـن  وخاصـة  العمليـة،  هـذه  إلنجـاح 
اإلطـار  هـذا  يف  وقـال  وتركيـا،  روسـيا 
عـدد  قبـل  مـن  حازًمـا  موقًفـا  ملسـنا  "لقـد 
الشـأن  التأثـر يف  ذات  الـدول  مـن مبعـويث 
السـوري تجـاه رضورة املـي قدًما وبشـكل 
إيجـايب يف هـذه العمليـة، وأعتقـد أنـه يجـب 
البنـاء عى هـذا التوافـق الدويل، واسـتخدامه 
مبـا يخدم مصلحـة أوسـع رشيحـة ممكنة من 

السـورين".
ومـن املقـرر أن تنطلـق أعـال الجولـة الثانية 
مـن جلسـات اللجنـة الدسـتورية املصغـرة يف 
25 مـن ترشين الثـاين الحـايل، وأن متتد عى 
مـدار خمسـة أيـام، تليها اسـرتاحة أسـبوعن 
األول  كانـون  يف  الثالثـة  الجولـة  بـدء  قبـل 

. ملقبل ا
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د. كريم مأمون

النـاس مصـاب  مـن  فالنًـا  أن  نسـمع  مـا  كثـرًا 
بتشـمع يف الكبـد، ومـع أن هـذه املشـكلة هي أحد 
أهـم املضاعفـات الخطـرة الناتجـة عـن أمـراض 
الكبـد املختلفـة إال أن أعراضهـا قد ال تظهر بشـكل 
واضـح، وهـذا مـا يؤخـر تشـخيصها، وعموًمـا ال 
ميكـن الشـفاء من تشـمع الكبد، ولذلك فـإن العالج 
يركـز عى منـع تفاقم املـرض وزيـادة مضاعفاته.

ما هو تشمع الكبد؟
 Liver الكبـد  تليـف  أو   Cirrhosis الكبـد  ع  تشـمُّ
Fibrosis هـو اضطـراب يتحـول فيه نسـيج الكبد 
الطبيعـي إىل نسـيج متليـف )ندبـة( غـر قـادر 
مـا  الطبيعـي،  بالشـكل  بوظائفـه  القيـام  عـى 
يقلـل من نسـبة وصـول الـدم إىل الكبـد وبالتايل 
خلـل يف وظائـف الكبـد التـي يحتاجهـا الجسـم؛ 
فقـد يعجـز الكبد عـن إنتاج مـواد مخرة بالشـكل 
الـكايف مـا يصعـب وقـف النزيـف عنـد حدوثه، 
كذلـك قـد يفشـل الكبـد يف تصفيـة السـموم التي 
قـد ترتاكـم يف الـدورة الدموية، وقد يـؤدي التنّدب 
إىل ارتفـاع ضغط الـدم يف األوردة التـي تنقل الدم 
مـن األمعـاء عـن طريـق الكبد )فـرط ضغـط الدم 
البـايب( وتـؤدي هـذه الحالـة إىل حـدوث نزيـف 
حـاد وخطـر يف الجهـاز الهضمـي وإىل مشـاكل 

أخرى. خطـرة 
ويتطـور مرض تشـمع الكبد بشـكل تدريجي؛ ففي 
بدايـة األمر يسـتطيع الكبـد مواصلـة أداء وظائفه، 
وبتقـدم املـرض يبدأ التليـف باالزدياد ليشـمل جزء 
أكـرب مـن الكبـد، ويسـتمر املـرض بالتقـدم ببطٍء 
حتـى يشـمل التليـف كامل الكبـد، وعـادة ال يصل 
التشـمع إىل مراحلـه النهائيـة إال مبرور شـهور، أو 

سـنوات، أو حتـى عقود.

ما أسباب تشمع الكبد؟
هنـاك العديـد مـن األسـباب التـي مـن املمكـن أن 
الكبـد، وأحيانًـا قـد  تـؤدي إىل اإلصابـة بتشـمع 
يجتمـع أكـر من سـبب واحـد يف املريض نفسـه، 

وأهـم األسـباب:
رشب الكحـول: يـؤدي رشب الكحـول إىل اإلصابـة 
بالتهـاب الكبد الكحـويل، ثم ما يقـارب 10-15% 
مـن هـذه الحـاالت يصـل فيهـا األمـر إىل مرحلـة 
تشـمع الكبد، وتجـدر االشـارة إىل أن هناك اختالف 
كبـر يف كمية الكحول الالزمة للتسـبب يف تشـمع 

. لكبد ا
الكبـد  التهـاب  يسـبب  أن  ميكـن  الكبـد:  التهـاب 
الوبـايئ املزمـن مـن النـوع B أو النـوع C معانـاة 
املصـاب من تشـمع الكبـد، ويعتمـد التهـاب الكبد 
 ،B عـى وجـود التهـاب الكبـد الوبايئ D الوبـايئ
ولكنـه عنـد اإلصابـة باالثنـن معـا يحدث تشـمع 

برسعة. الكبـد 
التهـاب الكبـد غـر الكحـويل: تبـدأ هـذه الحالـة 
برتاكـم كميـات كبرة مـن الدهـون عى الكبـد، ثم 
يتطـور األمر إىل مرحلـة تكون النسـيج النديب، ثم 

الكبد. تشـمع 
التهـاب الكبـد املناعـي الـذايت: تتمثل هـذه الحالة 
مبهاجمـة الجهـاز املناعـّي لخاليا الكبـد عن طريق 
الخطـأ، مـا يزيـد فرصة اإلصابـة بتشـمع الكبد. 

داء ترسـب األصبغـة الدمويـة: وتعرف هـذه الحالة 
عـى أنها تراكـم الحديـد يف الكبـد وأجـزاء أخرى 

الجسـم.  من 
يتسـبب  أن  ميكـن  الصفراويـة:  القنـاة  انسـداد 
انسـداد القنـاة الصفراويـة مبعانـاة املصـاب مـن 
تشـمع الكبـد، ومـن األسـباب الكامنة وراء انسـداد 
القنـاة الصفراويـة: رسطـان البنكريـاس ورسطان 

القنـاة الصفـراء ذاتهـا. 
أسـباب أخـرى: إضافـة إىل مـا سـبق، ميكـن أن 
تتسـبب بعض املشـاكل األخرى بتشـمع الكبد، مثل: 
التليـف الكيـي، وداء البلهارسـيات  الـذي يظهـر 
يف العـادة يف الدول الناميـة، والغالكتوزمييا  التي 
تتمثـل بعـدم قدرة الجسـم عى هضم بعـض أنواع 

السـكريات كاملوجـودة يف الحليب.

ما أعراض تشمع الكبد؟
قـد ال تظهـر عـى املصابـن بتشـمع الكبـد أيـة 
أعـراض أو عالمـات يف املراحل املبكـرة من املرض، 
ومـع تدهـور وظائـف الكبـد قـد تظهـر عالمـات 
وأعـراض اإلصابـة بهذا املـرض عى النحـو التايل:
الشـديد  بالتعـب  الشـعور  املبكـرة:  املراحـل  يف 
واإلعيـاء العـام، فقـدان شـهية غـر طبيعـي، فقد 
وزن، ضمـور عضـالت، توسـع أوردة الجسـم عى 
شـكل عنكبـوت عى الصـدر أو الوجـه أو الذراعن 
، فقدان الشـهية، الشـعور بالغثيـان وأحيانا اإلقياء، 
الشـعور بـأمل أو انزعـاج يف الجهـة اليمنـى مـن 

الجـزء العلـوي مـن البطن.
يف املراحـل املتقدمـة: سـهولة النـزف والتعـرض 
للكدمـات والرعـاف، االرتبـاك، ومواجهـة صعوبة 
يف التفكـر، وفقدان الذاكـرة، واضطرابـات النوم، 
انتفـاخ الكاحلـن والقدمـن والجـزء السـفيل من 
السـاقن )وذمـات(، انتفـاخ البطـن نتيجـة تراكم 
شـديدة،  حكـة   ،)Ascites )حـن  فيـه  السـوائل 
اغمقـاق لـون البـول، تغـر لـون الـرباز ليصبـح 
أفتـح لونـا، اصفرار لـون العينن والجلـد )يرقان(، 
تسـاقط الشـعر، ظهور الدم يف الرباز، إقياء دموي 
اليـد، ظهـور  القهـوة، احمـرار راحـة  أو كطحـل 
خطـوط أفقيـة عـى األظافـر )خطـوط موهـرك(، 
لفافـة  اليـد نتيجـة زيـادة سـمك  انثنـاء أصابـع 
راحـة اليـد وقرهـا )تقلصـات دوبويـرتن(، كرب 
حجـم الثدي عنـد الرجـال )تثـدي(، ضعف جني 
)عنانـة(، رائحـة نفس عفنـة، حـركات الإرادية غر 
متزامنـة يف اليديـن وذلـك عنـد بسـطها وانثناءها 

الخافق(. )االرتعـاش  للخلـف 

كيف يمكن تشخيص اإلصابة بتشمع الكبد؟
األشـخاص  عـى  األعـراض  تظهـر  ال  مـا  غالبًـا 
املصابـن بتشـمع الكبـد يف مراحله املبكـرة، لذلك 
فإنه عـادة ما يكتشـف أول مـرة من خـالل اختبار 
الـدم أو الفحـص الـدوري، و لتأكيـد التشـخيص 
واختبـارات  الفحوصـات  مـن  مجموعـة  تُجـرى 

التصويـر الطبيـة والتـي تشـمل:
التحاليـل املخربية: ارتفاع مسـتوى أنزميـات الكبد 
AST,ALT والفوسـفاتاز القلويـة وناقـالت الغامـا 
غلوتاميـل، نقـص الصفيحـات الدمويـة وكريـات 
الـدم البيضـاء واملعتـدالت واأللبومـن وصوديـوم 
)زمـن  الـدم  بالزمـا  تخـر  زمـن  تطـاول  الـدم، 
الربوثرومبـن(، وقـد يبقـى مسـتوى البيلروبـن 
طبيعيًـا وميكـن أن ترتفـع نسـبته كلا زاد تشـمع 

. لكبد ا
األشـعة: تسـتخدم أشـعة املوجـات فـوق الصوتية 
)اإليكـو( بشـكل روتينـي يف تقييـم مـدى تشـمع 
الكبـد، حيـث إنهـا قـد تظهـر الكبـد املتشـمع يف 
مراحلـه املتقدمـة يف شـكل كبـد صغـر وعقيدي 
الشـكل، باإلضافـة إىل زيـادة ارتجـاع الصدى يف 
األشـعة وظهـور أجـزاء غـر منتظمة الشـكل، كا 
 CT( ميكـن إجـراء التصويـر املقطعـي املحوسـب

.)scan
الخزعـة: إن املعيار الذهبي لتشـخيص تشـمع الكبد 
هـو أخذ عينـة مـن الكبد وذلـك عن طريـق تنظر 
البطـن عرب الجلـد أو باسـتخدام إبرة رفيعـة، ومع 
تصبـح غـر رضوريـة  الكبـد  عينـة  فـإن  ذلـك، 
والفحـص  األشـعة  نتائـج  كانـت  إذا  للتشـخيص 
تشـمع  وجـود  إىل  تشـر  واملخـربي  الرسيـري 
بالكبـد، لكـن قـد يسـتخدمها الطبيـب يف تحديـد 

تـه وسـببه. درجـة تشـمع الكبـد وِحدَّ

كيف يعالج تشمع الكبد؟
بشـكل عـام، ال ميكـن عـالج الـرر الـذي يلحـق 
بالكبـد مـن جراء تشـمعه، ولكـن ميكـن للعالج أن 
يوقـف أو يؤخـر املزيـد مـن تطـور املـرض ويقلل 
مـن املضاعفـات الناجمـة عنـه، وفيـا يـأيت بيان 

: لك ذ
عـالج ُمسـبّب تشـمع الكبـد: اإلقـالع عـن تنـاول 
الكحـول مبـارشة، إنقاص الوزن للمصابن بتشـّمع 
الكبـد الناجـم عن التهـاب الكبد الالكحـويل، تناول 

األدويـة الخاصـة بالتهـاب الكبـد B وC من شـأنه 
أن يحـد مـن الـرر الالحـق بالكبـد عنـد وجـود 
التهـاب كبـد وبـايئ، ومـن هـذه األدويـة أدويـة 
، تنـاول  الفروسـات ودواء إنرتفـرون  مضـادات 
بعـض األدويـة التي تحـد من تقـدم تشـمع الكبد؛ 
املـرارة  تشـمع  لعـالج حـاالت  املعطـاة  كاألدويـة 
األويل مثـل دواء أورسـوديول Ursodiol، واألدوية 
املعطـاة لعـالج تشـمع الكبـد الناتـج عـن أمراض 

الجسـم املناعيـة الذاتيـة كأدويـة السـترويدات. 
عـالج مضاعفات تشـّمع الكبـد: قد يصـف الطبيب 
السـوائل  للتخلـص مـن  البـول  املختـص مـدرات 
الزائـدة، وقد يـرف املضـادات الحيويـة ملنع منو 
يف السـائل املتجمـع يف البطـن، وتجـدر اإلشـارة 
الغنيـة  األطعمـة  تنـاول  مـن  الحـد  رضورة  إىل 
بالصوديـوم، وتقليـل تنـاول األمـالح عامـة، ويف 
الحـاالت الشـديدة قد يلجأ الطبيب لسـحب السـائل 

مـن البطـن )بـزل الحن(.
وقـد يلجـأ الطبيب لبعـض األدويـة لعـالج ارتفاع 
توتـر الوريـد البـايب مثل حـارصات املسـتقبل بيتا 

 .β-Blockers الـودي
املضـادات  باسـتخدام  العـدوى  عـالج  وميكـن 

لحيويـة. ا
الطبيـب بأخـذ مطعـوم اإلنفلونـزا،  وقـد ينصـح 
ومطعـوم االلتهـاب الرئوي، ومطعـوم التهاب الكبد 

لوبايّئ.  ا
االعتـالل الدماغي الكبـدي: إعطاء األدوية املناسـبة 
عنـد  يعالجهـا  أو  املشـكلة  هـذه  مـن  يحـّد  قـد 

ظهورهـا. 
رسطـان الكبـد: ترتفـع احتالية اإلصابـة برسطان 
الكبـد،  بتشـمع  املصابـن  األشـخاص  يف  الكبـد 
إجـراء  الكبـد  بتشـمع  باملصابـن  يجـدر  ولذلـك 
فحـص دوري كل 6-12 شـهرا باسـتخدام املوجات 
فـوق الصوتيـة أو فحـص الـدم، ويف حـال ظهور 
أو  الكيـاوي  بالعـالج  يعالـج  فإنـه  الرسطـان 

أو اإلشـعاع.  الجراحـة 
األدويـة  بعـض  هنـاك  أن  بالذكـر  الجديـر  ومـن 
التـي تعطـى لعـالج أعـراض تشـمع الكبـد أيًضا، 
كمضـادات الحساسـية لعـالج الحكـة، وامللينـات، 
اإلصابـة  احتـاالت  لتقليـل  الالكتولـوز،  مثـل 
مـن  الوقايـة  يف  دوره  أن  حـن  يف  باإلمسـاك، 
االعتـالل الدماغي محـدود، وميكن إعطـاء املكمالت 
الغذائيـة يف حـاالت سـوء التغذيـة التي قـد ترافق 
الخاصـة بالعظـام ملنـع  الكبـد، واألدويـة  تشـمع 

إصابـة املريـض بهشاشـة العظـام.
يف  الكبـد  زراعـة  لخيـار  يُلجـأ  الكبـد:  زراعـة   
الحـاالت األخـرة مـن تشـمع الكبـد عنـد حـدوث 
الفشـل الكبـدي Liver Failure، وعـادة مـا تتـم 
زراعـة جـزٍء مـن كبد شـخص سـليم ال يـزال عى 

الالزمـة،  الفحوصـات  إجـراء  بعـد  الحيـاة  قيـد 
وميكـن زراعـة كبـد كامـل مـن جسـد متـوىف. 

ما هي مضاعفات 
اإلصابة بتشمع الكبد؟

*ارتفـاع ضغـط الـدم يف الوريـد البـايب: 
عـادة مـا يتدفـق الـدم املنقول مـن األمعاء 
الكبـدي  البـايب  الوريـد  عـرب  والطحـال 
ويزيـد  ببـطء  للكبـد(  الرئيـيس  )الوريـد 
معـدل ضغط الـدم فيـه وهذا يـؤدي بدوره 

التاليـة: املضاعفـات  إىل 
  الحـن: ترسب السـوائل من خـالل الجهاز 

الوعـايئ إىل التجويف البطني.
دوايل املـريء: تدفـق الـدم البـايب الجانبي 
عـرب األوعيـة الدمويـة يف املعـدة واملريء، 
الدمويـة  األوعيـة  هـذه  تتضخـم  وقـد 

تنفجـر. أن  ويحتمـل 
*خلـل يف جهـاز املناعـة: مـام يـؤدي إىل 

زيـادة احتـامالت حـدوث عـدوى.
العفـوي:  الربيتـواين  الغشـاء  *التهـاب 
البطـن  يف  الحـن  سـائل  تلـوث  نتيجـة 
املوجـودة  البكترييـا  مـن  بنـوع  ملوثـة 

األمعـاء. يف  طبيعـي  بشـكل 
يقـوم  ال  الكبـدي:  الدماغـي  *االعتـالل 
الكبـد بتنقيـة الـدم مـن األمونيـا واملـواد 
النيرتوجينيـة العالقـة به والتي يتـم نقلها 
الدمـاغ  وظائـف  عـىل  وتؤثـر  املـخ  إىل 
للمريـض مؤدية إلهامل املظهر الشـخيص 
أو عـدم االسـتجابة للمؤثـرات أو النسـيان 
أو صعوبـة الرتكيـز أو تغـريات يف عـادات 
بالسـبات  املريـض  دخـل  ورمبـا  النـوم 

.Coma
حيـث  الكلويـة:  الكبديـة  *املتالزمـة 
وترتفـع  حـاد،  كلـوي  فشـل  يحـدث 
معـدالت الوفيـات بشـكل كبري مـن جراء 
اإلصابـة بهذا املـرض )أكرث مـن %50 من 

املـرىض(.
رسطـان  هـو  الكبـد:  خاليـا  *رسطـان 
املضاعفـات  مـن  ويعتـرب  األويل،  الكبـد 
الشـائعة لتشـمع الكبـد، ويتسـم بارتفاع 

الوفيـات. معـدالت 

أعراضه غير واضحة 

ماذا تعرف عن

ع الكبـد تشمُّ

https://www.enabbaladi.net/archives/342850
https://www.enabbaladi.net/archives/341537
https://www.enabbaladi.net/archives/342850
https://www.enabbaladi.net/archives/341537
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يبـدأ الكاتب العراقي صموئيل شـمعون 
روايتـه "عراقـي يف باريـس"، انطالًقا 
 .1979 عـام  مـن  الثـاين  كانـون  مـن 
سـطور أوىل تصـف شـغف شـاب قرر 
الرحيـل باتجـاه دمشـق مـن العاصمة 
بعدهـا رحلتـه  ليبـدأ  بغـداد،  العراقيـة 

باتجـاه السـينام، شـغفه األول.
الحيـاة ال متنحنـا كل ما نريـد، حتى لو 
قاتلنـا ألجلـه يف بعـض األحيـان، هذه 
البـرش  ماليـني  يرددهـا  التـي  العبـارة 
روايـة  تختـرص  يومًيـا  العـامل  حـول 
شـخصية  حيـاة  طياتهـا  بـني  تحمـل 
كان قـدر رحلتهـا عذابًـا يف دول عربية 

بالديكتاتوريـة. محكومـة 
صموئيـل  حكايـة  الروايـة  تحـيك 
شـمعون نفسـه، الشـاب العراقي الذي 
تعرف إىل السـينام ووقع يف سـحرها، 
ويريـد الوصـول إىل هوليـوود، ويـرى 

نفسـه مخرًجـا هنـاك.
مـر  مـا  بـأن  تكمـن  الكتـاب  جامليـة 
فيـه صموئيـل شـمعون، هـو مـا ميـر 
العـريب،  العـامل  يف  شـاب  أي  فيـه 
وعطـف  وقسـوتها  الحيـاة  تفاصيـل 
النـاس، ومقتـل األحـالم، والخـوف من 
بـال  يف  يخطـر  مـا  وكل  االعتقـال، 

القـارئ.
السـوريني  قلـوب  الروايـة  تالمـس 
اليـوم، مع مـا يرويه عـن اعتقاله عىل 
دمشـق،  يف  السـورية  املخابـرات  يـد 
اسـمه،  بسـبب  يهـودي  أنـه  لظنهـم 
وكيـف خـرج مـن املعتقـل وبعدها من 
سـوريا كلهـا إىل بـريوت، ورغـم قلـة 
اعتقالـه،  بنقطـة  املتعلقـة  السـطور 
إال أنهـا كافيـة لفهـم مـا يريـد الكاتب 

إيصالـه.
انتهـى  الـذي  صموئيـل،  رحلـة  تدفـع 
مـن  بـداًل  باريـس  يف  بـه  الحـال 
هوليـوود، كاتًبـا ال مخرًجـا سـينامئًيا، 
القـارئ ليمـي بشـغف حتـى نهايـة 
بسـيطة  روائيـة  لغـة  مـع  القصـة، 
وأسـلوب رسد متامسـك، ومع اعتامده 
رسًدا متوازيًـا بـني حـارضه وماضيـه، 
عـىل  املحافظـة  صموئيـل  اسـتطاع 

الـروايئ. عملـه  وحـدة 
تفاصيـل الحيـاة يف باريـس املذكـورة 
خيـال  لجعـل  كافيـة  الروايـة  يف 
القـارئ يعمـل ويتخيل تفاصيـل املدينة 
والبيـوت واملقاهـي والشـوارع، وهـي 
كافيـة أيًضـا لرؤيـة وجـه جديـد مـن 

الكثـرية. باريـس  وجـوه 
وبقـدر مـا يتميـز الكتـاب بأنـه سـرية 
يسـتطيع  لصاحبـه،  حميميـة  ذاتيـة 
مـن يقـرأه أن يتخيـل نفسـه يف نفس 

.2019 املـكان، يف عـام 
عـام  يف  األوىل  للمـرة  الكتـاب  صـدر 
2005، ثـم أعادت دار الـرشوق املرصية 
طباعته يف عـام 2009 مرتني، ونرشت 

طبعـة جديدة يف عـام 2010.

عراقي في باريس.. 
عندما يغير القدر الطريق

كتاب

سينما

 "Concussion" فيلـم  جّسـد 
قصـة   ،2015 عـام  )االرتجـاج( 
األصـول  ذي  األمريـي  الطبيـب 
الـذي  بينيـت،  اومالـو  النيجريـة، 
اكتشـف أن مـرض التهـاب الدمـاغ 
)CTE(، الناتـج عـن ارتجـاج املـخ، 
مـن  عـدد  وفـاة  وراء  السـبب  كان 
العبي كـرة القـدم األمريكيـة، الذين 
بشـكل  رأس  لصدمـات  يتعرضـون 

املباريـات. يف  ومسـتمر  متكـرر 
يف  بينيـت،  الطبيـب  دور  ولعـب 
ويـل  األمريـي  املمثـل  الفيلـم، 
سـميث، الذي هـو أصاًل من عشـاق 
كـرة القـدم األمريكية ومشـجع لها، 
ملـدة  فعليًـا  مارسـها  ابنـه  أن  كـا 

أعـوام. أربعـة 

CTE(( مرض التهاب الدماغ المزمن
يكشـف الفيلـم يف تصاعـد أحداثـه 
الدرامية، عـن حاالت العبـن ترددوا 
عـى الطبيـب بينيـت ملعاناتهـم من 
ومـن  ونفـي  اكتئـايب  اضطـراب 
فقـدان الذاكـرة، ولكـن الفحوصات 
يف  رضر  أي  تظهـر  مل  الطبيـة 

أدمغتهـم.
أبحـاث بينيـت، التـي أجراهـا عـى 
كشـفت  الالعبـن،  جثـث  أدمغـة 
عاليـة  بنسـبة  تتسـم  كانـت  أنهـا 
مـن الربوتينـات، التـي تتـرسب من 
رشاين الدم بسـبب صدمـات الرأس 
املتكـررة، مـا يـؤدي إىل شـلل املخ.
وهـذه هـي أعـراض املـرض، الـذي 
رياضيـون  بـه  يصـاب  مـا  عـادة 
واملصارعـة  املالكمـة  ميارسـون 
ميكـن  ال  والـذي  الجليـد،  وهـويك 
املريـض  وفـاة  بعـد  إال  تشـخيصه 
مخـه  مـن  عينـة  واسـتئصال 

 . لدراسـتها

االكتشاف العلمي أم الدوري 
 )NFL( الوطني

الـراع  مـن  حالـة  الفيلـم  شـهد 
املسـتمر بن منظمي الدوري الوطني 
لكـرة القـدم األمريكيـة، التـي تعترب 
اللعبـة األكـر جاهريـة يف أمريكا، 
والطبيـب بينيـت، الـذي حـارب مـن 
أجـل إيصـال نتائـج بحثه للسـلطات 
املعنية، وحثهـم عى القيام بالخطوات 
الالزمـة إليقـاف اللعبـة، مـربرًا ذلـك 

بقولـه "النـاس تسـتمر باملوت".

مـّول الطبيـب البحـث عـى نفقتـه 
القـرار  اصحـاب  أن  إال  الخاصـة، 
اتهامـه  فتـم  مغايـر،  رأي  لهـم  كان 
بتزويـر الحقائق والتشـكيك مبهنيته، 

بالقتـل. تهديـده  إىل  والوصـول 
مل يقـف األمـر عنـد ذلـك الحـد مـن 
العدائية، وتعـداه إىل أصدقاء الطبيب 
بينيـت املقربـن، مـن محبـي اللعبة، 
ويف مشـهد يصف حالـة اإلدمان عى 
كـرة القـدم األمريكيـة، يعـرب مديـر 
املستشـفى لبينيـت عن أهميـة اللعبة 
األحـد  "يـوم  إن  بقولـه  أمريـكا  يف 
كانـت متلكـه الكنيسـة، أمـا اآلن فهو 
ملك الـدوري الوطنـي لكـرة القدم".

تناقضات نفسية وعنصرية لونية
مـن املفارقـات أن ويـل سـميث هـو 
متابع ومغـرم بكرة القـدم األمريكية، 
ابنـه " تـراي"  باإلضافـة إىل لعـب 
لهـذه اللعبة ألربـع سـنوات، وهذا ما 
شـكل حالة مـن التناقـض والراع 
النفـي لـدى املمثـل، لكـن جـودة 
النـص وتأثره بقصة الطبيـب، أجربته 

عـى احـرتام العمـل والقبـول به. 
ابنـي  كان  "عندمـا  سـميث،  وقـال 
ميـارس اللعبـة كنـت قلًقـا عليه من 
إصابـة يف عمـوده الفقـري أو كرس 
عظامـه، ومل تكـن لـدي أي فكرة أن 
صدمـات الـرأس التكراريـة يف كرة 
القـدم األمريكية قد تـؤدي إىل رضر 

دماغ".
واعترب سميث شـخصية الطبيب ذي 
البـرشة السـمراء نـادرة مـن نوعها، 

ألنـه كان قـد هاجـر مـن الرنويـج 
إىل أمريـكا التـي يراها بعـد "الجنة 
مبـارشة"، وعـاىن، برغـم إنجازاتـه 
يف  أبحاثـه  واكتشـافات  العميقـة 
الطـب، مـن كل أنـواع العنرية يف 
أمريـكا، فقـط بسـبب لـون برشته، 
والتطـاول  بالتبجـح  إيـاه  متهمـن 

عـى لعبة أمريـكا الشـعبية.

ضوء على الحقيقة
املنتجـة  "سـوين"  رشكـة  وزعـت 
باملجـان  السـينا  تذاكـر  للفيلـم 
لالعبي كـرة القدم األمريكيـة وأفراد 
التشـجيع  مـن  كنـوع  عائالتهـم، 
لحضور الفيلـم، وبرر منتـج الفيلم، 
حضـور  تسـهيل  سـكوت،  ريـديل 
يسـتهدفهم،  عمـل  بأنـه  الالعبـن 

ومـن أجـل ذلـك ال بـد أن يـروه.
وقـال املنتـج يف بيـان صحفـي، إن 
ويـل سـميث قـدم يف الفيلـم واحًدا 
مـن أجمل أدواره مجسـًدا شـخصية 
الطبيـب بينيـت، الذي ألقـى الضوء 
عى الحقيقـة، وكان كل يشء ضده، 
لكنـه وقـف إىل جانب الحـق، واآلن 

يتحـدث الجميـع عـن إنجازاته.
حصـل فيلـم "االرتجـاج" ملخرجـه، 
ويـل  ونجمـه  النديسـان،  بيـرت 
بحسـب   7.1 تقييـم  عـى  سـميث، 
سـميث  يرشـح  ومل   ،"IMDb"
ممثـل،  ألفضـل  األوسـكار  لجائـزة 
بسـنة عـرض الفيلـم، بالرغـم مـن 
تقديـم  يف  مبهـر  بشـكل  نجاحـه 

. لشـخصية ا

فيلم "االرتجاج".. 
العلم في مواجهة منظومة العنصرية والرياضة

عنب بلدي - عماد نفيسة

أطلـق تطبيـق "إنسـتغرام" األمريـي 
أسـاها  جديـدة  ميـزة  الشـهر 
مـن  مسـتوحاة  وهـي   ،"RELLS"
تطبيـق "تيـك تـوك" الصينـي والـذي 
زاد اسـتخدامه مؤخـرًا خصوًصـا بـن 
فئـة املراهقـن، تتيـح امليـزة الجديـدة 
وتطبيـق  قصـر  فيديـو  تصويـر 
يف  والتحكـم  الخلفيـة  يف  موسـيقى 
رسعـة املقطـع متاًمـا مثـل مـا يفعـل 
"إنسـتغرام"  وأعلنهـا  تـوك"،  "تيـك 
ضمـن  عرضهـا  عـرب  رسـمي  بشـكل 

"الحالـة". خانـة  يف  التطبيـق 
بعـد  جـاء  الجديـدة  اإلضافـة  إطـالق 
اجتـاع بن مديـر رشكة "فيـس بوك" 
)املالكـة إلنسـتغرام( التنفيـذي، مـارك 
زوركربيـج، مـع موظفن مـن الرشكة، 

إذ أقـر زوركربيـج "بالتهديـد" الـذي 
تـوك". "تيك  يشـكله 

ورغـم االنتقـادات التـي تواجـه "تيـك 
تـوك"، مـن حيث غلبـة املحتـوى "غر 
املشـاركة،  الفيديوهـات  يف  املفيـد" 
برسعـة  الصعـود  التطبيـق  يواصـل 
إذا قـورن مبراحـل منـو "إنسـتغرام" 
و"فيس بـوك"، إذ يركـز التطبيق عى 
املصحوب  والرتفيـه  املسـيل  املحتـوى 
مبوسـيقى غالبًـا، ويشـارك الناس فيه 
وتنتـرش  العاديـة،  اليوميـة  حياتهـم 
بـن  التحـدي  أسـاليب  خاللـه  مـن 
رقصـات  ألداء  واملنافسـة  املراهقـن 

معينـة عـى سـبيل املثـال.
"تيـك توك" هـو تطبيق صينـي أطلق 
يف أيلـول 2016 ويشـهد أرسع منـو 
العامل،  لتطبيـق هواتـف محمولـة يف 
التطبيـق إىل 150  ووصل مسـتخدمو 

مليون مسـتخدم نشـط يوميًـا، وحصل 
800 مليـون تحميـل  عـى أكـر مـن 
عـى مسـتوى العـامل، 80 مليـون منها 

يف الواليـات املتحـدة األمريكية.
القلـق األمريـي مـن صعـود "تيـك 
الـرشكات  قبـل  مـن  ليـس  تـوك" 
جهـات  مـن  بـل  فقـط  األمريكيـة 
والتـي  أيًضـا  أمريكيـة  حكوميـة 
يزعجهـا صعـود كل مـا هـو صينـي، 
التكنولوجيـا فقـط بـل يف  ليـس يف 

املجـاالت. كل 
األمريـي،  الشـيوخ  مجلـس  عضـو 
تشـاك شـومر، اعترب أن تطبيـق "تيك 
توك" وغره مـن التطبيقـات الصينية 
القومـي  لألمـن  تهديـًدا  تشـكل 
األمريي، كا انتقد شـومر اسـتخدام 
األمريـي  الجيـش  أفـراد  بعـض 
مـرة  "للتفكـر  ودعاهـم  للتطبيـق، 

باسـتخدامه"،  البـدء  قبـل  أخـرى 
."”theverge موقـع  بحسـب 

تـوك  تيـك  صعـود  رس  أن  ويبـدو 
املتسـارع بكونـه طـرح أفـكاًرا جديدة 
غـر موجـودة يف تطبيقـات منافسـيه 
يف أمريـكا، والذيـن بـدأوا اآلن بالتقليد 
كبـح  ومحاولـة  املضاربـة  بغيـة 
تصاعـده، وخاصـة بعـد بـدء التطبيق 
"التجـارة  يسـمى  مـا  إىل  بالدخـول 
االجتاعيـة"، وهي اسـتخدام شـبكات 
تسـويق  يف  االجتاعـي  التواصـل 
املنتجـات وعـرض اإلعالنـات، وبالطبع 
سـرغب املعلنون يف عـرض منتجاتهم 
عى التطبيـق األكر صعـوًدا ووصواًل، 
والتـي صـار "تـك تـوك" مـن أبرزها، 
املسـيطرين  املنافسـن  سـيزعج  وهـذا 
بـوك"  "فيـس  مثـل  طويلـة  لفـرتة 

و"إنسـتغرام".

"تك توك" الصيني ُيزعج أمريكا وشركاتها

https://www.enabbaladi.net/archives/342797
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تسالي

عروة قنواتي 

أمـى منتخـب النظـام السـوري قبـل أيـام ليلته 
مبتهًجـا بالفـوز عـىل الصـني يف تصفيـات كأس 
العـامل، الـذي ترتـب عليـه أيًضـا اسـتقالة املـدرب 
اإليطـايل مارتشـيلو ليبـي مـن إدارة الدفـة الفنية 

للمنتخـب الصينـي بعـد الهزمية. 
يبتهـج منتخـب النظـام مع مـن يحبه ويشـجعه، 
ويـداوي  "الوطـن"  ميثـل  قولهـم  بحسـب  ألنـه 
جراح سـوريا، ويغـرف من حكمـة القائـد ليرتجم 

االنتصـارات يف أرض امللعـب.
رئيـس  الـيشء:  نفـس  يقولـون  تقريًبـا  كلهـم 
واملـدرب  املنتخـب  مديـر  وأعضـاؤه،  االتحـاد 
ومسـاعدوه، الالعبـون واإلعـالم، ويرتكـون الحزن 
والفـرح بنسـب متفاوتـة للجامهـري التـي ينادى 
باسـمها للتشـجيع والوقـوف خلـف هـذه الكتيبة 

والرتحـال.  الحـال  يف 
االنقسـام  قضيـة  وعـن  املنتخـب  عـن  يسـألونك 
"بدنـا  مقولـة  عـىل  كلـه  املعجـم  ويرشحـون 
الفرحـة". يسـألونك عـن املنتخـب وعـن عـزوف 
نسـبة من الشـعب السـوري والعاملـني يف الحقل 
الريـايض عن تشـجيع هـذه املجموعة العسـكرية 
التـي تعـرف رياضًيـا باملنتخـب األول يف بالدنـا. 
الجـواب يكـون بالنسـبة لنـا أو ألغلب مـن يقاطع 
هـذه املجموعة هـو عنـد "الكاممة" التـي وضعها 
العبـو منتخب العـراق، يف مواجهتهـم األخرية ضد 
منتخـب إيران بعـد الهدف األول، تحيـة للمظاهرات 
العراقيـة التـي تطالـب بالحقـوق وتدفـع الدمـاء 
باألثـر  يكـون  أيًضـا  الجـواب  أيًضـا،  واألرواح 
اإليجـايب الـذي بصمـت عليـه ثلـة مـن جامهـري 
املنتخـب املـرصي يف أمـم إفريقيـا األخـرية، وهي 
توجـه التحيـة إىل العـب مهـم يف تاريـخ الكـرة 
املرصيـة، وهـو النجـم محمد أبـو تريكـة، الجواب 
يكـون باألغاين واألناشـيد التي ضجـت األرض بها 
مـن املغـرب العـريب، ووقـوف الالعبني لالسـتامع 

إليهـا بـكل احرتام.
الجواب يبدو واضًحا بانشـغال الجامهـري اللبنانية 
بالشـارع ونبـض الشـارع وثـورة الشـارع، بينـام 
كوريـا  مـع  مهـاًم  لقـاء  يخـوض  األرز  منتخـب 
الجنوبيـة، فـال تـكاد تسـمع انتقـاًدا مـن العب أو 

مـدرب للملعـب الفـارغ تقريًبـا من عشـاقه.
املصيبـة أن هـذه األمـور التـي طرحناهـا تعـد من 
البديهيـات والواجبـات يف أغلـب دول العـامل، وال 
تحتاج للنقـاش والرشح حـول أهمية وحـق التعبري 
يف كل فرصـة ممكنـة، أمـا يف سـوريا فهي سـبب 

للقتل واالعتقـال والتشـويه والترشيد واإلسـاءة.
املصيبـة أنـك إذا حاججـت بعضهـم بـأن مـا حدث 
يف مبـاراة العـراق وإيـران ويف مدرجـات مـرص 
وغريهـا طبيعـي جـًدا، بـل ويعطـي الشـعب دوًرا 
الـرد  تلقـى  االجـرام،  أو  الظلـم  الداللـة عـىل  يف 
العـريب  بالعـامل  بلـد  "هـات  بعنـوان  التاريخـي 
بيعرتضـوا  مسـموح؟   بالخليـج  هيـك.  بيعمـل 
بهالطريقـة؟"، وينـىس مـن يـرد بأنـه يتامهـى 
مـع الظامل واملسـتبد يف ظلمـه واسـتبداده حينام 
يتجـرد مـن دوره كمواطن ويتسـلح مدافًعـا بهذه 

الالمنطقيـة؟ الـردود 
متاًمـا  يعتـربه  املنتخـب  هـذا  يحـب  مـن  وألن 
كالجيـش يف الحـرب واألجهزة األمنيـة يف القبض 
أي  املنتخـب  يشـبه  أن  ميكـن  ال  الشـعوب،  عـىل 
يفكـرون  ال  العبـوه  صديـق،  أو  شـقيق  منتخـب 
بالتضامـن مـع زميـل معتقـل أو ملعـب تحول إىل 
ثكنة أو صالـة صارت مركزًا لالعتقـال والتحقيق... 
واللـه إن العبـي املنتخب السـوري حتى لـو مل يكن 
مـن  اللقـاء  سـيلعبون  جامهـري،  املدرجـات  يف 
دون سـؤال، ألن الدمـى تأخـذ يف أغلـب األوقـات 
أشـكااًل جميلة، ولكنها تفتقد إىل اإلحسـاس وإىل 

الطبيعـة البرشيـة.
ويسألونك عن املنتخب!

ويسألونك 
عن المنتخب.. 

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

اآلراء الواردة في الجريدة ال تعبر بالضرورة عن رأي عنب بلدي

حلول العدد السابق
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رياضة

)AFP( رودريغو دي غويس العب ريال مدريد

"الوحش" النرويجي 
إيرلينغ هاالند.. 

موهبة مطلوبة 
في أوروبا 

كـرة  عـامل  يف  التغـر  رسعـة  مـع 
مـن  العديـد  وانطـالق  القـدم 
املسـابقات، ووضـع االتحـاد الـدويل 
عـى  عينـه  )فيفـا(  القـدم  لكـرة 
املـادي  الـوارد  وتوسـيع  االسـتثار 
عـدة  بتطويـر  العامليـة،  اللعبـة  مـن 
العـامل وكأس  منهـا كأس  مسـابقات، 
بـدأت مجموعـة من  لألنديـة،  العـامل 
األنديـة عـى الصعيـد العاملـي خطوة 
كـرة  ألنديـة  عاملـي  اتحـاد  بإطـالق 

لقـدم. ا

تأسيس االتحاد العالمي لألندية
15 مـن ترشيـن  شـهد يـوم الجمعـة 
تأسـيس  اإلعالن عن  الحـايل،  الثـاين 
برعايـة  لألنديـة  العاملـي  االتحـاد 
بريـز  فلورنتينـو  وبرئاسـة  "فيفـا" 
بعـد  مدريـد،  ريـال  نـادي  رئيـس   ،
مـن  األنديـة  مـن  مجموعـة  اجتـاع 
"فيفـا"  مقـر  يف  القـارات،  مختلـف 
بطولـة  ملناقشـة  زيوريـخ،  مبدينـة 
سـتقام  التـي  لألنديـة  العـامل  كأس 
الجديـد  بالنظـام  الصـن  يف 
املناسـبة  هـذه  واسـتُثمرت  املوسـع، 

يف  الجديـد  االتحـاد  عـن  لإلعـالن 
القـدم. كـرة 

فيـه  يؤكـد  بيانًـا،  االتحـاد  وأصـدر 
التأسـيس،  مـن  الرئيـي  الهـدف 
األنديـة  بـن  الحـوار  تسـهيل  وهـو 
وجعـل  للعبـة،  الـدويل  واالتحـاد 
بطولـة  لألنديـة  العـامل  كأس  بطولـة 
عامليـة تشـاهد الجاهـر مـن خاللها 
صعيـد  عـى  األفضـل  البطولـة 

األنديـة.
الـدويل،  االتحـاد  رئيـس  وعـرب 
سـعادته  عـن  إنفانتينـو،  جيـاين 
تحقـق  التـي  املنظمـة،  بتأسـيس 
بطولـة  عـى  الحصـول  يف  طموحـه 
كأس  جاهريـة  تضاهـي  جديـدة 
أبطـال  ودوري  للمنتخبـات،  العـامل 

األنديـة. صعيـد  عـى  أوروبـا 
الـدويل  االتحـاد  يف  تعيينـه  ومنـذ 
إلدخـال  إنفانتينـو  يسـعى  للعبـة، 
البطـوالت  بعـض  عـى  تحسـينات 
عليهـا، ومنهـا بطوالت  التـي يـرشف 
 48 إىل  بتوسـيعها  العـامل  كأس 
لألنديـة  العـامل  وكأس  فريًقـا، 
وإقامتهـا  ناديًـا،   24 لــ  بتوسـيعها 

سـنوات. أربـع  كل 
التأسـيس  بيـان  يف  املنظمـة  وتقـول 
محوريًـا  دوًرا  تلعـب  أن  تريـد  إنهـا 
بـن  والعالقـة  اللعبـة  تطويـر  يف 

الـدويل. واالتحـاد  أنديتهـا 
ومـن بن األسـاء املؤسسـة لالتحاد، 
باإلضافـة إىل ريـال مدريـد، كل مـن 
ونـادي  اإليطـايل،  ميـالن  نـادي 
وناديـا  النيوزلينـدي،  أوكالنـد 
بليـت  وريفـر  جونيـورز  بـوكا 
أمريـكا  ونـادي  األرجنتينيـن، 
الكونغـويل  ومازميبـي  املكسـيي، 

الصينـي. وجوانجـزو 
للتعامـل  وسـيلة  االتحـاد  وسـيكون 
مـع امللفـات التـي يتعن عـى األندية 
بصـورة  اآلراء  وتبـادل  مواجهتهـا 
شـؤون  حـول  "فيفـا"  مـع  بنـاءة 
لهذه  بالنسـبة  "أهميـة خاصـة"  ذات 

األنديـة.
الدعـوات  توجيـه  االتحـاد  وبـدأ 
منـح  أجـل  مـن  األخـرى  لألنديـة 
املرشـحة  أو  املشـاركة  الفـرق  جميـع 
للمشـاركة متثيـاًل دامئًـا يف مونديال 
بهـا  منوطًـا  سـيكون  كـا  األنديـة، 

إجـراء  ضـان  األعضـاء(  )األنديـة 
حـوار مسـتمر مـع أنديـة قارتها غر 
األعضاء يف االتحـاد، يك ميكن إدراج 
االتحاديـن  عمـل  ضمـن  إسـهامها 
لكـرة  والـدويل  لألنديـة،  )العاملـي 

القـدم(.

تعاون بين االتحاد الجديد و"فيفا"
 يف كلمتـه االفتتاحيـة خالل االجتاع 
التأسـيي لالتحـاد العاملـي لألنديـة، 
قـال رئيـس االتحـاد ورئيـس نـادي 
ريـال مدريـد، فلورنتينيـو بريـز، إن 
القـدم  كـرة  لتطويـر  املنافسـة  هـذه 
لألنديـة حـول العـامل هـو مـا ترغب 
بتحقيقـه،  الحـارضة  األنديـة  جميـع 

بالتعـاون مـع "فيفـا".
وأضـاف، "نتطلـع إىل الحفـاظ عـى 
والنهـوض  فيفـا  تعـاون ممتـاز مـع 
املسـتوى  إىل  القـدم  كـرة  بأنديـة 

التـايل".
جيـاين  "فيفـا"،  رئيـس  واعتـرب 
األنديـة  مـن  املزيـد  أن  إنفانتينـو، 
املنصـة  هـذه  إىل  سـتنضم  الرائـدة 
مسـاحة  تكـون  أن  نأمـل  "التـي 

التـي كنا  للحـوار، بالطريقـة نفسـها 
القـدم  كـرة  اتحـادات  مـع  نفعلهـا 
وكذلـك  فيفـا،  والعبـي  والدوريـات 
يف  املهتمـة  الرئيسـية  األطـراف  مـع 

القـدم". كـرة  عـامل 
كـرة  عـامل  أن  إىل  إنفانتينـو  وأشـار 
كانـت  وإذا  برسعـة،  يتطـور  القـدم 
يف  االسـتمرار  تريـد  القـدم  كـرة 
الرئيسـية،  الرياضة  باعتبارهـا  النمـو 
بـروح  ونعمـل  "نتحـد  أن  فيجـب 
براحـة  للتحـدث  وشـاملة  مبتكـرة 
ولكـن  واملشـكالت،  التحديـات  عـن 
التـي  الرائعـة  الفـرص  عـن  أيًضـا 

أمامنـا". تُفتـح 
املسـتقبل  يف  أنـه  إنفانتينـو  ويـرى 
ناديًـا مـن   50 أو   40 لـدى  سـيكون 
الطمـوح  العـامل  أنحـاء  مختلـف 
العـامل  بـكأس  للفـوز  املـرشوع 
يعنـي  وهـذا  لـ"فيفـا"،  لألنديـة 
أن  الـدويل  االتحـاد  رئيـس  وفـق 
اإلقليميـة  أو  الوطنيـة  "مسـابقتهم 
وأن  املسـتوى  هـذا  إىل  تطـورت  قـد 
أكـر  سـيلتزمون  املشـجعن  ماليـن 

املفضلـة". فرقهـم  بدعـم 

اتحاد عالمي لألندية.. برئاسة بيريز ودعم "فيفا"

دوري  يف  األول  ظهـوره  مـع 
أبطـال أوروبـا، ويف عمـر 19 
عاًمـا، صـار املهاجـم الرنويجي 
أكـر  أحـد  هاالنـد  إيرلينـغ 
املهاجمـن املطلوبـن يف كـرة 

األوروبيـة. القـدم 
يونايتـد  مانشسـرت  ناديـا 
وبرشـلونة هـا أبـرز املهتمن، 
مـع احتاليـة ازديـاد املنافسـة 
وصفتـه  الـذي  املهاجـم  عـى 
بــ  الرياضيـة  الصحافـة 
"الوحـش الرنويجـي"، خاصـة 
بعـد الوصـول الرسيـع لالعـب 
أوروبـا،  أبطـال  دوري  إىل 
وتسـجيله سـتة أهداف يف أول 
ظهـور لـه يف دوري األبطـال.
ومـع التطـور الالفـت لالعـب، 
بـدأت صيغ املقارنـات بالظهور، 
تـارة مـع مبـايب وأخـرى مـع 
رونالـدو  كريسـتيانو  انطالقـة 

ووايـن روين وكريـم بنزميـا.

الظهور األول في دوري 
األبطال

عقـده  يتـم  مل  الـذي  الالعـب، 
الثـاين بعد، خـرج المئًا نفسـه 
مـن مواجهة نابـويل يف دوري 
أبطـال أوروبـا، وقـال إنـه كان 
بعدمـا  أكـر  يسـجل  أن  عليـه 
سـجل هدفن، لتنتهـي النتيجة 
بفـوز نابـويل بثالثيـة مقابـل 

هدفـن.
الرابعـة  الجولـة  نهايـة  ومـع 
سـجل  األبطـال،  دوري  مـن 
هاالنـد سـبعة أهـداف يف أربع 
مواجهـات )271 دقيقـة(، وهو 
الرصيـد الـذي حطـم بـه رقـم 
نجـم تشـيلي السـابق ديديـه 
عـام  منـذ  الصامـد  دروغبـا 
النجـم  سـجل  حينـا   ،2003
اإليفـواري خمسـة أهـداف يف 
لعبهـا يف  مباريـات  أول سـت 

أوروبـا. أبطـال  دوري 
اسـمن  عـى  هاالنـد   وتفـوق 
كريسـتيانو  هـا  آخريـن، 
رونالـدو وليونيـل ميـي، رغم 
الهدافـن  قامئـة  تصدرهـا 

التاريخيـة لدوري أبطـال أوروبا.
نجـم  رونالـدو  فكريسـتيانو 
إىل  احتـاج  يوفنتـوس  نـادي 
مانشسـرت  مـع  سـنوات  أربـع 
يونايتـد لتسـجيل سـتة أهداف 
يف دوري األبطال، إذ سـجل أول 
أهدافـه عـام 2007، أمـا نجـم 
ثالثـة  إىل  فاحتـاج  برشـلونة 
الرصيـد،  ذات  لبلـوغ  سـنوات 
بينـا احتاج هاالند لــ 37 يوًما 

لبلـوغ سـتة أهـداف.
ويف الـدوري النمسـاوي املحيل 
ودوري األبطـال أوروبـا متكـن 
هاالنـد مـن تسـجيل 20 هدفًـا 

يف 13 مبـاراة فقـط.
وبعـد ثالثيتـه يف شـباك جينك 
أصغـر  ثالـث  هاالنـد  أصبـح 
بعـد  لثالثيـة،  تسـجياًل  العـب 
موهبـة ريـال مدريـد رودريغو 
امبـايب،  وكيليـان  غويـس  دي 
كـا سـبق رودريغو بتسـجيل 
بعـد  العـب  كأصغـر  الثالثيـة 

.2004 منـذ  روين  وايـن 

االنطالقة
خـالل  ليـدز  يف  هاالنـد  ولـد 
نـادي  والـده مـع  فـرتة عمـل 
املهنية  يوركشـاير، وبدأ حياتـه 
الرنويجـي،  بريـن  نـادي  يف 
قبـل أن ينتقل إىل نـادي مولدي 
الـذي كان يديـره مـدرب نـادي 
مانشسـرت يونايتـد الحايل أويل 

سولشـاير.
انتقـل هاالنـد إىل نـادي ريـد 
بول سـالزبورغ النمسـاوي، يف 
كانـون الثـاين من عـام 2019، 
وبدأ موسـمه بثالثيـة يف مباراة 
الفوز بكأس النمسـا أمـام نادي 
بارنـدروف، ويف مباراته الرابعة 
حينـا فاز ناديه بخاسـية ضد 

وولفسبرجر.
ومـع منتخـب الرنويج، سـجل 
يف أيـار املـايض تسـعة أهداف 
للمنتخـب  واحـدة  مبـاراة  يف 
عاًمـا،   20 تحـت  الرنويجـي 
بــ  هنـدوراس  هـزم  حينـا 
إحـدى  يف  رد  دون  هدفًـا   12

مباريـات كأس العامل للمنتخبات 
20 عاًمـا. تحـت 

املـايض،  الثـاين  كانـون  يف 
أجـاب هاالنـد، يف مقابلـه لـه 
مـع صحيفـة "فرانـدز جانج" 
تطـوره،  حـول  الرنويجيـة، 
"رمبا سـارت األمـور برسعة إذا 
قارنتنـي بشـاب نرويجـي يبلغ 
مـن العمـر 18 عاًمـا، لكن ليس 
إذا قارنتنـي مببـايب، فسـيكون 

األمـر بطيئًـا للغايـة".

برشلونة ومانشستر يونايتد 
أبرز المهتمين

صحفيـة  تقاريـر  تحدثـت 
أوروبيـة عـن اهتـام عـدد من 
أوروبـا  يف  الكـربى  األنديـة 
بهاالنـد، من ضمنها مانشسـرت 
يونايتـد وبرشـلونة ويوفنتوس 

وغرهـا. األملـاين  واليبزيـغ 
 "ESPN" وأكـد تقريـر شـبكة
الرياضية األمريكية أن برشـلونة 
يضع عينه عى املهاجم الشـاب، 
لتعيينـه خليفـة لسـواريز الذي 
بـاألداء  متأثـرًا  بالسـن،  تقـدم 

الكبـر الـذي يقدمـه الالعب.
ونقلـت الشـبكة األمريكيـة عن 
مصادر يف برشـلونة أن السـعر 
الـذي يطلبـه سـالزبروغ "غر 
مـع  يتـاىش  و"ال  مناسـب" 

قيمـة الالعـب السـوقية".
وبحسـب الشـبكة، فإن السـعر 
 100 هـو  بالالعـب  املطلـوب 
ال  مـا  وهـذا  يـورو،  مليـون 
النـادي،  سياسـات  يناسـب 
التـي نقلت  وأضافـت املصـادر 
مل  مـا  أنـه  الصحيفـة  عنهـا 
النمسـاوي  الجانـب  يخفـض 
يكـون  فلـن  املطلوبـة،  القيمـة 
تلـك  لدفـع  مسـتعًدا  النـادي 

األمـوال.
اليبزيـغ  نـادي  ميتلـك  بينـا 
مـع  قويـة  عالقـات  األملـاين 
سـالزبورغ، وهو وجهة محتملة 
لالعب كـا هو الحـال لعدد من 
العبي النـادي السـابقن كنايب 

وليار. كيتـا 
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أثلجت قلبي وأنعشت فؤادي الصورُة التي 
نرشتها صحيفة محلية عن مبايعة الرفاق، 

عفًوا، أقصد اإلخوة يف تنظيم "الدولة 
اإلسالمية" للرفيق، عفًوا عفًوا )ليش معلّقة 

معي كلمة رفيق؟!( أقصد األخ األمري املفدى أبا 
إبراهيم الهاشمي القريش، حفظه الله، عوًضا 
عن األخ الشهيد أيب بكر البغدادي الذي ُقتل يف 

جبال باريشا الشامخة، شامل غريب إدلب. 
املُثلج للفؤاد، املنعش للقلب، ال يكمن يف 

املبايعة بحد ذاتها، فالرفاق، قصدي اإلخوة 
يف تنظيم "الدولة" ال ميكن أن يبقوا بال 

أمري، بعدما تكبدت أمريكا )الشيطان األكرب( 
ما فتح اللُه ورزق من الجهد والتعب املال 

والخطط والتحالفات حتى متكنت من قتل 
أمريهم البغدادي، ولكنها، أي أمريكا، ال تعرف 
دة، وعوًضا عن األمري لدينا عرشة،  أن أمتنا َوالَّ
بل إننا قادرون أن نرسل إليهم "تريال" يجرها 

تركتور فوردسون مألى باألمراء، األمراُء عندنا، 
والحمد لله، عىل قفا مني يشيل. 

واملثلُج للفؤاد، الالفُت لألنظار، أن مبايعة 
األمري الهاشمي القريش ال تجري يف خيمة 

ْت عىل  مصنوعة من "الَزّل الحوراين" ُمدَّ
أرضها حصريٌة بائسة، وإمنا تجري وقوًفا 

عىل أرض صلبة، بجوار بيكآب يعمل بالدفع 
الرباعي، نُِصَب عليه رشاش أغلب الظن أنه 

مضاد للطريان، وال يظهر يف وقفة العز هذه 
سيٌف أو ترس أو درع أو كنانة مألى بالنبال، 
وإمنا يرفع الرفاق، عفًوا، اإلخوُة املجاهدون، 

البواريَد الروسية الكالشينكوف "أخمص 
طي"، والرشاشات واألربيجيهات، وعىل 

الرغم من أن مؤخراتهم تظهر يف الصورة 
دون وجوههم، إال أنهم يَبدون متالحمني، 

متكاتفني، صادقني، مخلصني، وعىل قولة 
املثل: جامعة عىل َفرْْد َقلْْب.  

يجب علينا، نحن أهايل الشام والعراق، أن 
ننظر إىل هذه البيعة مبا يليق بها من احرتام 
وتقدير، وفرح وغبطة، فبعدما تسابقت دول 

الغرب االستعامري الكافر بقيادة أمريكا 
لإلعالن بأن تنظيم داعش قد انتهى، وأكل 

هواًء بامللعقة، وأصبح الناس ينهرون الكلب 
مرًة وينهرونه ألًفا، وتَوََّجْت أمريكا حربَها 
-عىل حد زعمها- بقتل مؤسسها، ها هي 

دولتنا الداعشية العظيمة تبايع أمريًا جديًدا، 
وتتابع جهادها ضد العدو.. وإن كان املدعو 

حسن نرص الله قد عمل كلَّ ما يف وسعه 
لتحرير مدينة القدس عرب قتل األبرياء يف 

املدن السورية، فإن دولتنا الداعشية مستمرة 
مبحاربة العدو الصائل القاعد يف الشام، عرب 

قتل األبرياء الذين ساقهم الحظ العاثر للوجود 
بالقرب من وجودها، وَمْن كان له ُعْمر ال تقتله 

الشدة.
غصة واحدة ال يوجد سواها تتسلق اآلن عىل 

حناجرنا وحناجر رفاقنا، أقصد إخوتنا يف 
"داعش"، وهي أن جبهة النرصة سبقت جميع 

املجاهدين إىل املجد والسؤدد، وال سيام يف 
غزوة كفرتخاريم املباركة، حيث متكنت من 

إرغام املرتدين، املحجمني عن دفع الزكاة عىل 
دفعها وهم صاغرون، متأثرة بقول الشاعر 

الصنديد:
ال تحسنَّ املجد زًقا وقينة

ما املجُد إال السيُف والفتكُة البكُر 
الفتكة البكر تعني أن الكف ملن سطره، أساًسا 
ال ميكن أن يكون الجهاد عىل أصوله ويحقق 

أهدافه النبيلة ما مل يدفع أهل كفرتخاريم 
الزكاة لبيت مال جبهة النرصة والله أعلم.

احتفااًل 
بمبايعة األمير

تعا تفرجنقابة الفنانين.. أنا أصرخ إًذا أنا موجود
  خطيب بدلة

نبيل محمد

قانونيـة،  وتعديـالت  قوانـن، 
والئحـة  قوانـن،  ومشـاريع 
تحـى،  ال  وأخبـار  اسـتثناءات، 
تخـرج مـن ذلـك املبنـى الصغـر 
عـادة  الـذي  الفنانـن(  )نقابـة 
الفنانـن  مـن  نوعـن  يضـم  مـا 
السـورين، إمـا الفنـان الذي دخل 
غـار الفن أصـاًل من بـاب البعث، 
بالنسـبة  مجهـول  فنـان  أنـه  أي 
مشـاركاته  لـه  كانـت  للجمهـور، 
الفنيـة البسـيطة عرب أعـال رعتها 
الشـبيبة أو اتحـاد الطلبـة أو فرع 
من فروع حـزب البعث، واسـتطاع 
بواسـطة شـبكة عالقاتـه الوصول 
والعمـل  الفنانـن  نقابـة  إىل 
االسـتفادة  األول  سـياقن،  يف 
تبخـل  ال  وبوابـة  كوظيفـة  منهـا 
والتكليفـات  والنفقـات  باملهـات 

مـا  وغرهـا  االفتتـاح  وحفـالت 
فسـاًدا،  يسـمى  وال  أمـواًل  يـدر 
والسـياق اآلخـر هو تصيـد النجوم 
الذيـن قـد تصـادف لـدى بعضهم 
إجـراءات عليهـم القيـادم بهـا يف 
النقابـة، فيتعـرف عى هـذا وينال 
دوًرا مـن ذاك إن أتقـن اسـتعراض 
قليلـة  دقائـق  خـالل  موهبتـه 
تجمعـه مع مديـر إنتـاج أو مخرج 

ممثـل...  أو 
الفنانـون  هـم  الثـاين  النـوع 
صالحيتهـم  مـدة  انتهـت  الذيـن 
اإلنتـاج  بالنسـبة لـرشكات  الفنيـة 
واملخرجـن، فلـم يعـد أحـد يلحظ 
فيحاولـون  أصـاًل،  وجودهـم 
الكآبـة  سـلطة  مـن  التخلـص 
عـى  الحصـول  عـرب  والبطالـة، 
الفنانـن،  نقابـة  يف  مـا  مكتـب 
مـن  مفقـوًدا  مجـًدا  فيسـتعيدون 
خـالل متاسـهم مـع الفئـة األوىل 
متتلـك  ال  والتـي  الذكـر،  سـابقة 
كنجوميتهـم  سـابقة  نجوميـة 
سـلطتهم  وميارسـون  جهـة،  مـن 
عـى مـن انتزعـوا أماكنهـم أمـام 
الكامـرات إن أتاحـت لهـم النقابة 
بالضبـط  وهـذا  املارسـة...  هـذه 
مـا يقـوم بـه حاليًا زهـر رمضان 
يديرون  الـذي  الفنانن  ومجموعـة 
الكئيبـة. الرطبـة  املؤسسـة  هـذه 
اليـوم،  الفنانـن  نقابـة  وجـدت 

املؤسسـات  مـن  العديـد  كحـال 
التي عاشـت سـباتًا طوياًل سـابًقا، 
مجـااًل للنفـاذ والشـهرة، حـن أتاح 
درجـات  أعـى  السـيايس  الظـرف 
الشاشـات  وأباحـت  "املـزاودة"، 
بسـاعات بثهـا الطويلة، التـي باتت 
السـابقة مخصصة  السـنوات  خالل 
للدعايـة للنظام ومجمل مارسـاته، 
ملن شـاء الظهـور والتغني بأسـلوبه 
الخـاص بأمجـاد الوطـن والقائـد.. 
زهـر  ميارسـه  مـا  متاًمـا  وهـو 
رمضـان ونقابته، فيضمـن حضوره 
وقدرتـه  األوىل  بالدرجـة  الدائـم 
كل  الطاعـة  مراسـم  تقديـم  عـى 
يـوم إن شـاء، وكذلـك أخـذ الضـوء 
األخـر بتسـير أمـور مؤسسـته، 
واالنتقـام مـن هـذا وذاك بترشيـع 
قوانـن، متنع هـذا من العمـل وذاك 
وتشـّهر  بـالده،  إىل  العـودة  مـن 
الوطنيـة  بآخـر، وتـوزع شـهادات 
عـى مـن شـاءت. ولعـل آخـر هذه 
القوانـن هـو أن من فقـد عضويته 
يف النقابـة بسـبب "املسـاس بهيبة 
الدولـة" ال ميكنـه العـودة والعمـل 
أن  املعـروف  ومـن  سـوريا،  يف 
العمـل يف سـياق الفـن يف سـوريا 
حاليًـا يتطلـب أصـاًل ترخيًصـا من 
النقابـة، بعـد أن تـم منحهـا مزيًدا 
مـن الصالحيـات يف السـلطة عـى 
رقبـة اإلنتـاج الفني السـوري خالل 

السـابقة. السـنوات 
هـذا  كل  وأمـام  أنـه  الجميـل  مـن 
النقابـة،  تثـره  الـذي  الصخـب 
بقوانينهـا، وسـخطها، وحضورهـا 
الحـايل األشـبه بحضـور مؤسسـة 
أمنيـة متتلـك أقبيـة تعذيـب، إال أن 
أحـًدا مل يلتفـت لـكل هـذا الصخب، 
ورمبـا ال تخلـق تلـك القوانـن أي 
أثـر حقيقـي سـوى الصخـب الذي 
تثره، والـذي تريض فيـه صّناعها، 
للحضـور  الشاشـات  لهـم  وتفتـح 
يف ظـل انتهـاء صالحيتهـم الفنيـة 
السـابق ذكرهـا. فلعل كل مـن غادر 
النقابـة وبالدها متَهًا بـ "املسـاس 
إال  الدولـة" ال يفكـر حاليًـا  بهيبـة 
ليـاًل  املسـاس  بهـذا  باالسـتمرار 
نهـاًرا. ولعـل رفـض النقابـة إعادة 
املفصولـن بنـاء عـى هـذا التهمة، 
طلبـات  ورود  عـدم  بسـبب  هـو 
القانـون  أن  أصـاًل، مبعنـى  عـودة 
مل يحمـل أي أثـر فيزيـايئ واقعي، 
بأنهـا  للتذكـر  النقابـة  فعـادت 
موجـودة وتصـدر القوانن بشـكل 
قانـون  تدعيـم  خـالل  مـن  دائـم، 
مل يحمـل أي أثـر، بقانـون جديـد، 
يحيي يف سـابقه روح الفـراغ، وَدَم 
جـدواه،  ال  ويكـرر  األثـر،  انعـدام 
ويتيـح لتلـك املؤسسـة مزيـًدا من 
الذِّكـر يف امليديـا، فينفـض غبارها 

أجيـال. منـذ  املرتاكـم 
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