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لبنانيـة  إعـام  وسـائل  ركـزت 
يف رسد تفاصيـل الحادثـة، يف 
5 مـن كانـون الثـاين الحـايل، 
عـى جنسـية الاجئ السـوري 
واسـمه، واصفة إيـاه بأنه "لص 
قتـل يف أثنـاء محاولـة اقتحـام 
انتهـت  حادثـة  يف  املزرعـة"، 
النفـس"،  عـن  "دفاًعـا  بقتلـه 
وسـط كثري من التفاصيـل التي 
تعتمـد عنـر اإلثارة، ما أسـهم 
برتسـيخ صـور منطيـة متداولة 

عـن السـوريني يف لبنـان.
يف  تُحسـم  مل  القضيـة  لكـن 
أروقـة القضـاء، وبعد أخـذ ورد 
وتفاصيـل غري واضحـة، وجهت 
السـلطات اللبنانيـة تهمـة القتل 
عجـرم،  نانـي  لـزوج  العمـد 
مـن   15 يف  الهاشـم،  فـادي 

كانـون الثـاين الحـايل.
اإلعـان  11 مـن  املـادة  تنـص 
العاملـي لحقـوق اإلنسـان أن كل 
شـخص متهـم بجرميـة يعتـر 

ارتكابـه  يثبـت  أن  إىل  بريئًـا 
لهـا قانونًـا يف محاكمـة علنيـة 
تكـون قد وفـرت له فيهـا جميع 
الضامنـات الازمـة للدفـاع عن 

. نفسه
أين أخاقيات الصحافة؟

الضحيـة  جنسـية  ذكـر  ويعـد 
والرتكيـز عليهـا يف العناويـن، 
أوىل النقـاط التي أثـارت االنتباه 
حـول طريقـة تعامـل وسـائل 
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عنب بلدي - علي درويش

التابعـة  "أعـامق"  وكالـة  نـرت 
الثـاين  كانـون  مـن   23 يف  للتنظيـم، 
الحـايل، إحصـاء لعملياتـه التـي بلغت 
 16 )بـني  أسـبوع  خـال  عمليـة   16
الحـايل(  الثـاين  كانـون  مـن  و22 
واسـتهدفت  السـورية،  األرايض  عـى 
مواقـع وعنـارص وضباطًـا مـن قـوات 
سـوريا  و"قـوات  السـوري  النظـام 

)قسـد(. الدميقراطيـة" 
وتركـزت الهجامت يف محافظـات الرقة 

وديـر الـزور والحسـكة، وأسـفرت عن 
مقتـل 58 عنـًرا من النظام و"قسـد" 
بينهـم ضبـاط وقياديـون. وكان نصيب 
 11 محافظـة دير الـزور مـن الهجامت 
عملية، يف حـني شـهدت محافظة الرقة 
الحسـكة  ومحافظـة  عمليـات،  ثـاث 
يف  عمليـة   15 إىل  إضافـة  عمليتـني، 

العـراق، حسـب بيـان "التنظيم". 

استمرارية إعالمية
املعلومـات  وحـدة  مديـر  أوضـح 
نـوار  للدراسـات،  عمـران  مركـز  يف 

شـعبان، يف حديـث إىل عنـب بلدي، أن 
التنظيـم عمـل جاهـًدا عى اسـتمراريته 
االغتيـال  عمليـات  عـر  العسـكرية، 
نشـط  كـام  املتعـددة،  واالسـتهدافات 
البيانـات،  إصـدار  يف  كبـري  بشـكل 
وكان سـباقًا يف تبنـي أي عمليـة لعـدة 
أهـداف، وذلك منـذ اللحظـة التي خرس 
فيهـا جميـع املناطـق الجغرافيـة التـي 

سـوريا.  يف  عليهـا  يسـيطر  كان 
باإلعـان  التنظيـم  أهـداف  وتركـزت 
املتكـرر عـن العمليـات، وتبنـي عمليات 
رمبـا ال يكـون مسـؤواًل عنهـا، خاصـة 
يف مناطـق سـيطرة "قسـد"، بتوجيـه 
بشـكل  الشـعبية  لحاضنتـه  خطـاب 
مسـتمر، باإلضافـة إىل رسـائل تهديـد 
ونـوع  البيانـات،  عـر  لخصومـه 
نفـوس  يف  الرتهيـب  زرع  أنـواع  مـن 

الغنائـم. مـن  واالسـتفادة  اآلخريـن، 
التـي اعـرتف  العمليـات  ووصـل عـدد 
"قسـد"  ضـد  التنظيـم  بهـا  اتُهـم  أو 
الـزور  ديـر  محافظـات  يف  والنظـام 
والرقـة وحمـص والحسـكة خـال أول 
أسـبوعني مـن كانـون الثـاين الحـايل، 

إىل أكـر مـن عـر عمليـات.
سـوريا  يف  األمنـي  الوضـع  وسـاعد 
"لهـزة  تتعرضـان  اللتـني  والعـراق 
أمنيـة" حسـب شـعبان، بتهيئـة الجـو 

ينشـط. يك  للتنظيـم  املناسـب 
 

هل يمكن للتنظيم السيطرة على 
مناطق جديدة؟

سـقوط  وبعـد  حاليًـا  التنظيـم  تبنـى 
آخـر معاقلـه يف ناحيـة هجـني التابعة 
 ،2019 آذار  يف  البوكـامل،  ملدينـة 
ورضب  الرسيـع  االسـتهداف  أسـلوب 

العـدو،  دفـاع  خطـوط  خلـف  املواقـع 
عـى  للسـيطرة  لديـه  قـدرة  ال  ألنـه 

كالسـابق. جديـدة  مناطـق 
وهـذا األسـلوب أفضـل لـه مـن الناحية 
ألن  املرحلـة،  هـذه  يف  االسـرتاتيجية 
اسـتهدافه يصعـب مـن قبـل األطـراف 
شـعبان  ذكـره  مـا  بحسـب  األخـرى، 

بلـدي. لعنـب 
رسـالة  يوصـل  عمليـة  كل  وبعـد 
أنحـاء  جميـع  يف  لحاضنتـه  إيجابيـة 
العـامل )ألنـه يعـر عـن نفسـه كتنظيم 
ال تفصلـه الجغرافيـا(، وناحظ انتشـار 
بياناتـه بعـدة لغـات، لتحقيـق الهـدف 
العمليـة  كانـت  سـواء  االسـرتاتيجي 
صغـرية أو كبـرية، ورمبا يسـيطر عى 
موقـع لسـاعات أو ليـوم ثـم ينسـحب.

السـيطرة  قـدرة  للتنظيـم  ليـس  لكـن 
عـن  يبحـث  وال  حاليًـا،  األرايض  عـى 
ذلـك، ألنـه يبتعـد عـن العمـل بشـكل 
عشـوايئ، إمنا يعتمـد آليـة واضحة يف 
جميـع الـدول، وليس يف سـوريا فقط، 

مـع اختـاف األهـداف وقيمتهـا. 
والعـراق  سـوريا  يف  األمنـي  الوضـع 
هش جـًدا ألنه يتعـرض "لهـزة أمنية"، 
وبالتـايل سـيزيد التنظيـم من نشـاطه 
كـام  شـعبان،  حسـب  العسـكري، 
والسياسـية  االجتامعيـة  األجـواء  أن 
لعـودة  تهيـئ  واألمنيـة  والعسـكرية 

السـيطرة.  وليـس  التنظيـم  خايـا 
يف  التنظيـم  أن  املـؤرشات  وتُظهـر 
رقعـة  لـه  وليسـت  حاالتـه،  أضعـف 
جغرافيـة مسـيطر عليهـا، لكنـه قـادر 
اسـتهداف  بعمليـات  القيـام  عـى 
آليـات،  وعطـب  وأرتـال،  تجمعـات، 
والسـيطرة عى غنائم، حسـب شـعبان، 

محاربـة  كيفيـة  عـن  تسـاءل  الـذي 
تشـكيل  عـى  عسـكري  عمـل  شـن  أو 
ال تعـرف أيـن هـو، فهـذا األمـر صعـب 

. لوجسـتيًا
يف  العاملـة  الذاتيـة"  "اإلدارة  وحـذرت 
مـن  سـوريا  رشقـي  شـامل  مناطـق 
عـودة تنظيـم "الدولـة"، بحسـب بيـان 
كانـون  مـن   7 يف  اإلدارة،  عـن  صـادر 
إنشـاء  الحـايل، دعـت فيـه إىل  الثـاين 
محكمـة دوليـة ملحاكمة مقاتـي التنظيم 

سـجونها. يف  املعتقلـني 
ويبلـغ عـدد مقاتـي التنظيـم أكـر من 
البيـان،  بحسـب  مقاتـل،  آالف  عـرة 
إضافـة إىل عـرات اآلالف مـن عوائلهم 

مـن أكـر مـن 50 دولـة.
واعتـر البيـان أن "إجراء محكمـة دولية 
يف مناطـق اإلدارة يف ظـل توفـر الدالئل 
والشـهود والضحايا يجـب أن يتم، وال بد 
مـن أن يكون هناك تعـاون دويل يف هذا 

امللـف كونه مـن مسـؤولية كل العامل".
األمريـي  املبعـوث  قـال  املقابـل،  ويف 
الخـاص إىل سـوريا، جيمـس جيفري، 
بأنشـطة  تلحـظ تصاعـًدا  بـاده مل  إن 
تنظيـم "الدولـة" يف سـوريا والعراق، 
خـال مؤمتـر صحفـي عقـده، يف 23 

مـن كانـون الثـاين الحـايل.
يف  الثـاين  القيـادي  حـذر  بينـام 
تنظيـم  ملحاربـة  الـدويل  التحالـف 
األمريـي  الجـرال  "الدولـة"، 
أليكسـوس غرينكويتـش، مـن إمكانيـة 
انسـحاب  حـال  يف  التنظيـم  عـودة 
القـوات األمريكيـة مـن العراق، مشـريًا 
عـى  القـدرة  التنظيـم  لـدى  أن  إىل 
زال  حـال  يف  جديـد  مـن  الظهـور 

طويـل. لوقـت  عنـه  الضغـط 

هل يملك القدرة على العودة؟

تنظيم "الدولة" 
يحقق مكاسب في سوريا دون سيطرة جغرافية

مقاتلون من تنظيم "الدولة اإلسالمية" خالل المعارك بالقرب من الحدود السورية العراقية - 2014 )رويترز(

عنب بلدي - خاص
 

إىل  املتحـدة  األمـم  مبعـوث  يحـاول 
سـوريا، غـري بيدرسـون، إحيـاء عمليـة 
اللجنـة الدسـتورية مجـدًدا، وعقد جولة 
جديـدة يف جنيـف مبشـاركة األطـراف 
واملعارضـة  السـوري  النظـام  كافـة، 
الجولـة  بعـد فشـل  املـدين،  واملجتمـع 

.2019 الثـاين  تريـن  يف  املاضيـة، 

رفـض وفـد النظـام يف الجولـة الثانية 
قبـل  مـن  أعـامل  لجـدول  مقـرتح  أي 
املعارضـة يقـوم عـى مناقشـة املبادئ 
الدسـتورية، يف حـني قدم وفـد النظام 
جـدول أعـامل يتضمن مناقشـة ما أطلق 
الشـعب  تهـم  وطنيـة  “ركائـز  عليهـا 
السـوري”، تقـوم عـى إدانـة التدخـل 

األجنبـي.
حاولـت  املاضيـة،  األسـابيع  وخـال 
السـوري  امللـف  يف  الفاعلـة  األطـراف 
العـودة إىل طاولـة جنيف، لكـن انتهاج 
سياسـة التصعيـد العسـكري يف إدلـب 
وريفهـا من قبـل قوات النظـام املدعومة 
مـن الطـريان الـرويس، إىل جانـب فتح 

محـور عسـكري جديـد يف ريـف حلب 
السياسـية  الجهـود  نسـف  الغـريب، 
وجعـل اللجنـة يف طـي النسـيان ولـو 
روسـيا  محاولـة  حـني  إىل  مؤقتًـا، 
والنظـام فـرض واقـع عسـكري جديـد 

األرض. عـى 

تحريك المياه من روسيا
أول محطـة كانـت للمبعـوث الدويل هي 
موسـكو، التـي وصـل إليهـا بيدرسـون 
بعـد  الراكـدة،  اللجنـة  ميـاه  لتحريـك 
مـن شـهر،  أكـر  منـذ  الزيـارة  طلـب 
الرسـمي  املتحـدث  قالـه  مـا  بحسـب 
باسـم "هيئة التفـاوض العليـا"، يحيى 

العريـي، لعنـب بلـدي.
بيدرسـون خـال زيارتـه عـدة  وعقـد 
لقـاءات مـع املسـؤولني الـروس، بدأها 
الـرويس، سـريغي  الدفـاع  مـع وزيـر 
شـويغو، لبحـث الواقع العسـكري عى 
األرض وخاصـة يف إدلـب وريفها، عى 
اعتبـار أنـه ال معنـى لعقد اللجنـة دون 
توقف العمليـات العسـكرية يف املناطق 

كافـة، بحسـب مـا تـراه املعارضة.
ملـف  متييـع  حـاول  شـويغو  لكـن 

قـوات  وجـود  عـن  بالحديـث  إدلـب 
أجنبيـة يف سـوريا “غـري مدعـوة مـن 
الحكومـة”، بحسـب مـا ذكرتـه وكالـة 
قلقـه  جانـب  إىل  نوفوسـتي"،  "ريـا 
حـول إدلـب ونشـاط مـا أطلـق عليهـا 
عليـه  لـريد  اإلرهابيـة"،  "املنظـامت 
بيدرسـون بـأن "الحـل النهـايئ لهـذه 
االسـتقرار يف سـوريا". هـو  املسـائل 

وعقـب ذلـك، التقـى بيدرسـون بوزير 
الخارجيـة الـرويس، سـريغي الفروف، 
خـال  ووصـف  املـايض،  الجمعـة 
االجتـامع الوضع يف إدلب بالـ"كاريث" 
باهظًـا  "مثًنـا  يدفعـون  املدنيـني  وأن 

للحـرب عـى اإلرهـاب".
كام تحـدث الطرفـان عن أهميـة اللجنة 
الدسـتورية، وتوفـري ظـروف مسـتقرة 
وفعالـة لعملهـا، بحسـب بيان لـوزارة 

الروسـية. الخارجية 

النظام يرفض استقبال بيدرسون
وبعـد موسـكو يتوجـه بيدرسـون إىل 
دمشـق لعقد لقاء مـع وزيـر الخارجية 
السـوري، وليـد املعلـم، بعدمـا رفـض 
النظـام اسـتقباله أكـر من مـرة خال 

الشـهر املايض، بحسـب مـا علمته عنب 
"االئتـاف  داخـل  مصـدر  مـن  بلـدي 

السـورية". الثـورة  لقوى  الوطنـي 
يف حـني أكـد العريـي أنه بعد شـهر 
مـن طلـب بيدرسـون زيـارة موسـكو، 
جائـزة  منهـا  وأخـذ  الزيـارة  متـت 
ترضيـة، فرتبت لـه الذهاب إىل دمشـق 
ولقاء مسـؤويل النظـام، وهو مـا أكده 
بيدرسـون خـال إعانـه بأنه سـيزور 
الثـاين  كانـون  مـن   29 يف  سـوريا، 

الحـايل.
وقـال بيدرسـون، لوكالـة "األناضول"، 
منتـدى  يف  مشـاركته  هامـش  عـى 
دافـوس االقتصـادي يف سـويرسا، إنه 
السـتئناف  جهـده  قصـارى  سـيبذل 
العمليـة  نجـاح  وضـامن  املحادثـات 
السياسـية يف سـوريا، معربًا عـن أمله 
باسـتئناف املحادثات يف شـباط املقبل.

الـرويس،  الخارجيـة  وزيـر  وكان 
17 مـن  أعلـن، يف  سـريغي الفـروف، 
الحـايل، أن بيدرسـون  الثـاين  كانـون 
سـيتوجه إىل دمشـق بعـد زيارتـه إىل 
روسـيا  أن  عـى  يـدل  مـا  موسـكو، 
وجـه  يف  دمشـق  أبـواب  فتحـت 

الرويجـي. الدبلومـايس 
أن  العريـي  اعتـر  جهتـه،  مـن 
"الـروس ال يزالـون يجانبـون الحقيقة 
عـام يحـدث ميدانيًـا )يف إدلـب(، مـن 
بـأن  يسـوقونها  التـي  الحجـة  خـال 
اإلرهـاب هـو مـن يفتعـل املشـاكل يف 
الشـامل السـوري، وينسـون طائراتهم 

التـي ال تغيـب عـن األجـواء".
والنظـام  الـروس  العريـي  وحّمـل 
الجولـة  فشـل  مسـؤولية  السـوري 
اللجنـة  اجتامعـات  مـن  املاضيـة 
الدسـتورية، عـر فحص الطـرف اآلخر 
مـن الناحيـة الوطنية مبناقشـة الثوابت 
الوطنيـة التـي ال يختلـف عليهـا اثنان، 

نظـره. وجهـة  بحسـب 
روسـيا  أن  إىل  العريـي  وأشـار 
وتفصيـل  السـيايس  الكسـب  تحـاول 
األمـور بالطريقـة التـي تشـاء، ولكنها 
تعجـز عـن القيـام بذلـك ألن املعارضة 
مقـاس  كتابـة دسـتور عـى  تريـد  ال 
االسـتبداد، وإمنـا  موسـكو ومنظومـة 
ليحفـظ  سـورية  بأيـاٍد  كتابتـه  تريـد 
دون  وسـيادتهم  السـوريني  حقـوق 

واحتـال. اسـتبداد 

لتحريك مياه اللجنة الراكدة.. 

روسيا تفتح أبواب دمشق بوجه بيدرسون
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عنب بلدي - تيم الحاج

لجهـة  واضحـة  النظـام  خطـط  باتـت 
إىل  كبـرية  عسـكرية  بتعزيـزات  الدفـع 
مدينـة حلـب، إذ يـدور حديـث عـن نية 
الـدويل  الطريـق  إىل  الوصـول  النظـام 
"M5" مـن جهـة ريـف حلـب الغـريب، 
وذلك بعد أن فشـلت، حتـى اآلن، محاوالته 
يف الوصـول إىل نفـس الطريـق من جهة 
ريـف إدلـب الجنـويب، عنـد مدينـة معرة 
النعـامن، التي هجرها سـكانها منذ شـهر 

عى وقـع الغـارات الروسـية.
يف  األركان  هيئـة  رئيـس  نائـب  وكان 
اللـواء سـليم  السـوري،  النظـام  قـوات 
حربـا، قـال يف كانـون األول 2019، إن 
"أهايل حلب سـوف يشـهدون انتصارات 
كبـرية يحققهـا الجيـش السـوري بعـد 

أعيـاد امليـاد ورأس السـنة املرتقبـة".
وخـال كانـون الثاين الحايل بـدأ حديث 
حربـا يرتجم عى األرض، وقالت وسـائل 
إعـام روسـية وأخـرى سـورية تابعـة 
للنظـام أكـر مـن مـرة، إن ريفـي حلب 
الجنـويب والغـريب هـام الهـدف املقبـل 
لهـا  يحـّر  التـي  املرتقبـة  للعمليـة 
النظـام، وهـو مـا يتوقعـه عـى الجانب 
السـوري  الوطنـي"  "الجيـش  اآلخـر 
و"هيئـة تحريـر الشـام"، املوجودان يف 

هذيـن الريفـني.

طبيعة الحشود
علـم مراسـل عنـب بلـدي مـن مصـادر 
داخـل  النظـام  قـوات  مـن  عسـكرية 
مدينـة حلـب، أن النظـام اسـتقدم أعداًدا 
عنـارص  بينهـم  املقاتلـني،  مـن  كبـرية 
مـن ميليشـيات تابعـة إليـران كــ "لواء 
"الحـرس  إىل  باإلضافـة  الباقـر"، 

الجمهـوري".
وتحدثـت املصـادر عـن وجـود أكر من 
"املدرسـة  يف  "فوزليـكا"  مدفـع   20
إىل  إضافـة  لوحدهـا،  الجويـة"  الفنيـة 
املدفعيـة"  "الكليـة  يف  أخـرى  مدافـع 
إىل  حلـب،  مبدينـة  التسـليح"  و"كليـة 

جانـب وجود أعـداد كبرية مـن الدبابات، 
وصلـت إىل املدينة خال األيـام املاضية. 
العسـكرية يف  الحشـود  وتعـود قيـادة 
حلـب لـ"الفرقـة الرابعـة"، التـي توجد 
بأعداد كبـرية يف املدينة، بعد أن سـحبت 
معظـم عنارصهـا مـن بقيـة املحافظات، 

ذاتها. املصـادر  وفـق 
خطـوط  ثاثـة  هنـاك  أن  إىل  ولفتـت 
دفاعية تفصـل مناطق سـيطرة الفصائل 
يف ريفـي حلـب الجنـويب والغـريب عن 
مناطـق سـيطرة النظـام يف مدينة حلب، 
مشـرية إىل أن مروعـي 3000 و1070 
السـكنيني، ميثـان أحـد تلـك الخطـوط 
الدفاعيـة، وقـد تصـل مـدة املناوبـة يف 
املروعـني من قبـل عنـارص النظام إىل 

كامل. شـهر 
وكانـت املصـادر توقعـت أن يكـون يوم 
الـ23 من كانـون الثاين الحـايل، موعًدا 
للعـد التنازيل لبـدء هجوم قـوات النظام 
باتجـاه ريفي حلـب الغـريب والجنويب. 
أكـدت  الروسـية،  "سـبوتنيك"  وكالـة 
أن  الحـايل،  الثـاين  كانـون  مطلـع 
دخلـت  الرابعـة"  "الفرقـة  تشـكيات 
مدينـة حلـب، عـر أرتـال مـن اآلليـات 
بهـدف  الجنـود،  وحامـات  واملدرعـات 
تعزيز وجـود وحدات قـوات النظام عى 
جبهـة ريـف حلـب الغربيـة والجنوبيـة 

الغربيـة.
عـزز  التطـوارت،  هـذه  ضـوء  ويف 
كامـل  السـوري  الوطنـي"  "الجيـش 
حلـب،  ريـف  يف  العسـكرية  جبهاتـه 
بحسـب املتحدث باسمه، يوسـف حمود.

وقـت  يف  بلـدي،  لعنـب  حمـود  وقـال 
رصـد  الوطنـي”  “الجيـش  إن  سـابق، 
وصـول تعزيزات مـن قبل قـوات النظام 
مدعومـة  الجنـويب  حلـب  ريـف  إىل 
بآليـات ثقيلة، مؤكـًدا عدم وجـود نقص 

املقاتلـني. يف عـدد 
سـحبت  النظـام  قـوات  أن  وأضـاف، 
عنارصها مـن عدة محاور إلرسـالهم إىل 
ريـف حلـب، وخاصة من جبهة السـاحل 

الرقية. واملنطقـة 

تمهيد إعالمي
تلجـأ اآللـة اإلعاميـة الروسـية والتابعة 
للنظـام إىل الرتويـج لوجـود انتهـاكات 
بحـق  املعارضـة  فصائـل  بهـا  تقـوم 
املدنيـني يف مناطق سـيطرته، حني يريد 
البـدء بعمـل عسـكري باتجـاه  النظـام 

املعارضـة. مناطـق 

ومنـذ نحـو شـهر، تنـر وكالـة األنباء 
السـورية الرسـمية )سـانا( بشـكل شبه 
سـقوط  عـن  تتحـدث  أخبـاًرا  يومـي 
ضحايـا يف بعـض أحيـاء مدينـة حلب، 
بسـبب قصف تقـول إن مصـدره فصائل 
املعارضـة املتمركـزة يف الريـف الغـريب 

. لحلب
وتتحـدث الوكالـة عـن اسـتهداف أحياء 
ومـروع  الجديـدة  وحلـب  السـكري 
املدفعيـة،  بالقذائـف  شـقة"،   3000"
مـا يوقـع قتـى وجرحـى مـن املدنيـني 

املمتلـكات. يف  أرضار  إىل  إضافـة 

ونفى املتحدث باسـم "الجيـش الوطني" 
السـوري، يوسـف حمـود، لعنـب بلـدي 
يف وقـت سـابق، أي عاقة لهـم بقصف 
أحيـاء حلب الخاضعـة لسـيطرة النظام.

وامليليشـيات  النظـام  أن  إىل  ولفـت 
املدينـة،  أحيـاء  تسـتهدف  لـه  الرديفـة 

بذلـك. الفصائـل  التهـام 
وكان بيـان لغرفة عمليـات "الفتح املبني" 
العاملـة بريـف حلب وجبهـات أخرى يف 
سـوريا، طلب مـن املدنيـني مبدينة حلب 
التـي  العسـكرية  املواقـع  عـن  االبتعـاد 
النظـام يف قصـف أريـاف  يسـتخدمها 

. حلب
وأخـر شـهود عيـان يف مدينـة حلـب 
عنـب بلـدي، أن النظـام نـر عـدًدا من 
املدفعيـات التـي يسـتخدمها يف قصـف 
أريـاف حلـب، بالقـرب مـن التجمعـات 
السـكنية، كالتـي بـني حيـي املهندسـني 

والزهـراء.

تركيا تهيئ الفصائل
يف الوقـت الـذي تقّدم فيه روسـيا الدعم 
الـذي  للنظـام  والعسـكري  اإلعامـي 
يسـعى إىل تحقيـق نر معنـوي جديد 
يف حلـب، التـي ُهّجر اآلالف من سـكانها 
نهايـة عـام 2016، تدخل تركيـا، الداعم 
األكـر لـ"الجيـش الوطنـي" السـوري، 
عى خـط التحضـريات للمعركـة املقبلة.

والتقـى وفـد مـن االسـتخبارات الرتكية 
قـادة مـن "الجيـش الوطني" السـوري 
وطلـب  أنقـرة،  الرتكيـة  العاصمـة  يف 
التصـدي لهجـامت  الصمـود يف  منهـم 
الطـريان  مـن  املدعومـة  النظـام  قـوات 
أكـده مصـدران  مـا  بحسـب  الـرويس، 

بلـدي. لعنـب  عسـكريان 
الوطنيـة  "الجبهـة  يف  مصـدر  وقـال 
"الجيـش  يف  املنضويـة  للتحريـر" 
الوطنـي"، تحفـظ عـى ذكر اسـمه، إن 
اللقـاء حصـل مسـاء الخميـس، 23 مـن 
كانـون الثـاين الحـايل، وحـره جميع 

الوطنـي". "الجيـش  قـادة 
يف حـني أكـد مصـدر عسـكري ثـاٍن أن 

الوفـد الـرتيك كان برئاسـة رئيـس جهاز 
االسـتخبارات الرتكية، هاكان فيدان، مشريًا 
إىل أن املجتمعني تلقـوا اتصااًل من الرئيس 

الـرتيك، رجـب طيـب أردوغان.
وتنـاول اللقـاء الحديـث عـن تأكيـد الوفد 
الـرتيك عـدم التـزام روسـيا باتفاقيـات 
وقـف إطاق النـار املتفق عليها مـع تركيا.

وقدم الوفـد وعوًدا بتقديم األسـلحة، إىل 
جانـب الحديـث عـن “مفاجـآت” خـال 

املقبلة. املرحلـة 
ومل تعلـن أنقـرة رسـميًا عـن هـذا اللقاء 

اللحظة. حتـى 
وقـادة  األتـراك  بـني  اللقـاء  ويعتـر 
لقـاء جمعهـام  بعـد  الثـاين،  الفصائـل 
األسـبوع املـايض، إىل جانب لقـاء جمع 
الفصائـل مـع وفـد أمريـي يف محاولة 

لتقديـم دعـم عسـكري.
السـوري  الوطنـي"  "الجيـش  وُشـكل 
 ،2017 األول  كانـون  يف  تـريك  بدعـم 
“الحكومـة  يف  الدفـاع  لـوزارة  ويتبـع 
السـورية املؤقتـة”، وتنبثـق عنـه ثاثـة 

ألويـة. إىل  تتفـرع  فيالـق 
يف حـني اندمـج “الجيـش الوطني” مع 
للتحريـر”  الوطنيـة  ”الجبهـة  فصائـل 
ضمن جسـم عسـكري واحد تابـع لوزارة 

الدفـاع يف تريـن األول 2019.
عـى  اتفقتـا  وتركيـا  روسـيا  وكانـت 
"تهدئـة" لوقـف إطاق النـار والهجامت 
"خفـض  منطقـة  يف  والجويـة  الريـة 
التصعيـد" مبحافظـة إدلب، وتـم تحديد 
12 مـن كانـون الثـاين الحـايل، موعـًدا 
بيـان  بحسـب  باالتفـاق،  العمـل  لبـدء 
لـوزارة الدفـاع الرتكيـة، إال أن القصـف 
اسـتمر عى قـرى ومـدن وبلـدات ريف 
إدلـب الجنـويب الواقعـة عـى الطريـق 

."M5" الـدويل 
كـام وّسـع الطـريان الرويس والسـوري 
حلـب  ريـف  لتشـمل  القصـف  دائـرة 
صفـوف  يف  مجـازر  وسـط  الغـريب، 
املدنيـني، وفـق مـا توثقـه فـرق "الدفاع 
املـدين"، و فريق "منسـقو االسـتجابة" 

السـوري. الشـامل  يف 

النظام ُيراجع خططه.. 
"M5" حشود في مدينة حلب هدفها الوصول إلى الطريق

)AFP( 2017 جنود سوريون يمرون أمام لوحة لرئيس النظام السوري بشار األسد في ذكرى عام على سيطرة قواته على مدينة حلب - 21 كانون األول 

تعود األنظار مجدًدا للتركيز على مدينة حلب، بعد أن مضى نحو ثالث سنوات على االبتعاد عنها، حيث أسهمت الحشود العسكرية، التي يعمل النظام 

السوري منذ مطلع عام 2020 الحالي على إرسالها إلى هناك، في توجيه المتابع للشأن السوري مجدًدا إلى المدينة، التي شهدت في كانون األول 

عام 2016، أكبر عملية تهجير جماعي لسكانها، وتحديًدا الذين كانوا يقطنون في أحيائها الشرقية.

ريفا حلب الجنوبي 
والغربي هما الهدف 

المقبل للعملية المرتقبة 
التي يحّضر لها النظام، 
وهو ما يتوقعه على 

الجانب اآلخر "الجيش 
الوطني" السوري 

و"هيئة تحرير الشام"، 
الموجودان في هذين 

الريفين
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عنب بلدي - ميس حمد

اإلسـعاف  وسـيارات  القصـف  أصـوات 
صـارت جـزًءا من مسلسـل يومـي اعتاد 
الجامعـي  السـكن  يف  ورفاقـه  عـاء 
يف حلـب سـامعه، خـال تحضرياتهـم 

الجامعـة. يف  الفصليـة  لامتحانـات 
تتهـم  متقطًعـا  قصًفـا  حلـب  وتشـهد 
الروايـة الرسـمية بـه فصائـل املعارضة 
املعارضـة  تنفـي  بينـام  حلـب،  بريـف 
النظـام  ذلـك وتقـول إنـه مفتعـل مـن 
لتريـر هجومـه يف ريـف حلـب، كـام 
تعد األحيـاء الغربيـة من املدينـة منطلًقا 
للحشـود عـى الجبهـة وقواعـد لقصف 

املعارضـة. مناطـق 
وسـيطرت قـوات النظـام السـوري عى 
مدينـة حلـب بالكامـل يف كانـون األول 
2016، بعـد قصـف رويس مركّز، أسـفر 
عـن توقيـع املعارضـة اتفاقًـا لخروجها 
من األحيـاء الرقيـة، وتهجـري نحو 75 
ألـف مدين، بحسـب أرقام األمـم املتحدة.

كيف ينعكس التوقيت؟
سـيئًا  سـيناريو  هنـاك  أن  أتخيـل  "ال 
الحديـث  ميكننـا  حلـب  مدينـة  ينتظـر 
 38( عـزة  الصيدالنيـة  تطمـن  عنـه"، 
"بقـدر  بلـدي،  لعنـب  مضيفـة  عاًمـا(، 
مـا كان الحشـد العسـكري عـى الريف 
الغـريب لحلب، لكـن املدينـة تبقى مبنأى 
عـام يـدور يف ريفهـا بحاميـة اتفاقيات 
سياسـية بني موسـكو وأنقـرة، وبقدر ما 
تعاظمـت مقـدرة فصائـل املعارضة عى 
املواجهـة العسـكرية، تبقـى مرهونة هي 

األخـرى لطـرف خارجـي".
لكـن مخـاوف "أبـو إيـاد" )58 عاًمـا(، 
مبـا  تنحـر  ال  تكـي،  سـائق  وهـو 
ينتظـر املدينـة أمنيًـا وعسـكريًا، بقـدر 
خاطئًـا  توقيتًـا  املعركـة  يف  يـرى  مـا 
ألنهـا سـتمثل حجة أخـرى أمـام التجار 
والباعـة لرفـع أسـعار السـلع الغذائيـة 

التـي صـارت تسـعر وفق تحوالت سـعر 
السـورية. اللـرية  رصف 

ومل يسـتطع الرجـل الخمسـيني إخفـاء 
تكمـان  اللتـني  ابنتيـه  عـى  مخاوفـه 
القصـف،  مـن  الجامعيـة  دراسـتهام 
إسـعاف  مشـريًا بإصبعـه إىل سـيارات 
مديريـة الصحـة والهـال األحمـر التـي 
أعلنـت االسـتنفار خـال الشـهر األخري، 
والتـي تتـوزع عـى طرقات أحيـاء حلب 

الغربيـة.

"اللي راح راح".. ال بديل؟
وأطلقـت صفحات عـى موقـع التواصل 
تحذيـرات  بـوك"  "فيـس  االجتامعـي 
تطالـب بعـدم تـرك األهـايل منازلهم يف 
أحيـاء حلـب الجديـدة والزهـراء غـريب 
جامعـات  وجـود  مـن  محـذرة  املدينـة، 
مـن  الخاليـة  املنـازل  تتعقـب  مسـلحة 
أهلهـا السـتهدافها برسقـة، بحسـب مـا 
جـاء عـى صفحـة "شـبكة أخبـار حي 
الزهـراء بحلـب"، واسـعة االنتشـار يف 

املدينـة.
تخوفهـم  عـن  األهـايل  عـرات  وعـر 
مـن األيـام املقبلـة، وخاصـة مـن رسقة 
التـي  التعليقـات  بحسـب  منازلهـم، 
التحذيـر. عـى  بلـدي  عنـب  رصدتهـا 

وبـني مخـاوف النزوح واحتـامالت البقاء 
القصـف  أصـوات  صـارت  املنـازل،  يف 
تسـمع بوضـوح بالقـرب مـن بيـت أمل 
مدرّسـة  وهـي  عاًمـا(،   79( مسـعود 
متقاعـدة تقطـن مـع زوجهـا يف منـزل 

بحلـب الجديـدة.
وتتحـدث أمـل سـاخرة "مل تعـد أصوات 
أسـتطيع  بالـكاد  مزعجـة،  القصـف 
وزوجي سـامع صـوت التلفـاز أو جرس 
البـاب"، وتضيف، "ال مـكان آخر ميكنني 
املكـوث فيه سـوى منزيل، جميـع أبنايئ 
صاروا يف الشـتات، ال مـكان للخوف من 

الرسقـات.. الـي راح راح".
يف حني تبحـث رؤى ع. )21 عاًما(، التي 

تحفظـت عى ذكـر اسـمها الكامـل، عن 
سـكن بديل أقل سـعرًا يف مركـز املدينة، 
تشـعر  لـه،  وقـت  ال  "القصـف  تقـول 

للحظـة أن جـدران املنـزل سـتهبط".
وزوجهـا  صورتهـا  إىل  مشـرية  تتابـع 
يف حفـل زفافهـام الـذي مل ميـِض عليه 
شـهران، "مل أهنـأ يف منـزيل.. كل أثايث 
عـن  وهنـاك  هنـا  مـن  أسـمع  جديـد، 
رسقـات منـازل يف املناطـق القريبـة من 
غـريب حلـب، ال أريـد أن أعيـش تجربـة 

كهـذه".
 

حشود من الجانبين
"الفرقـة  مـن  وضبـاط  عسـكريون 
الجمهـوري" عمل  الرابعـة" و"الحـرس 
حلـب،  إىل  اسـتقدامهم  عـى  النظـام 
ليتوزعـوا عى ثاثة خطـوط قتال، األول 
يليهـا  الرابعـة"،  "الفرقـة  نصيـب  مـن 
"لـواء  وأخـريًا  الجمهـوري"،  "الحـرس 
 1070" مـروع  يف  املتمركـز  الباقـر" 
شـقة" غـريب املدينـة، بحسـب مـا أفاد 
بـه مصدر عسـكري يف املدرسـة الجوية 

بلـدي. لعنـب  بالراموسـة 
وتتـداول وسـائل إعـام أنباء عـن توافد 
حشـود وتعزيزات عسـكرية من "الحرس 
القـدس"  و"لـواء  اإليـراين  الثـوري" 
إىل  أخـرى  وميليشـيات  الفلسـطيني 
جبهـات ريـف حلـب الغريب، بحسـب ما 
ذكرتـه وكالـة "األناضـول" الرتكيـة، يف 
17 مـن كانون الثـاين الحـايل، نقًا عن 

مصـادر محليـة.
وتحـدث مقـال نـره موقع "األرشـيف 
اإلخبـاري" اإليـراين، يف 21 مـن كانون 
الثـاين الحـايل، عـن دور قـوات جّندهـا 
"فيلـق القدس" اإليـراين كـ"فاطميون" 
و"زينبيـون"، بالقتـال يف عـدة دول من 
بينهـا سـوريا والعـراق واليمـن، مرفًقـا 
صـوًرا لقاسـم سـليامين يتجـول برفقة 
مقاتلـني أفغـان قيل إنهـا يف بريف حلب 

سوريا. يف 

“الجيـش  عـزز  املقابلـة،  الضفـة  ويف 
جبهاتـه  كامـل  السـوري  الوطنـي" 
العسـكرية يف ريـف حلـب، بعد حشـود 
املنطقـة،  يف  النظـام  لقـوات  عسـكرية 
“الجيـش”،  باسـم  املتحـدث  بحسـب 

حمـود. يوسـف 

وقال حمـود لعنب بلدي، يف وقت سـابق، 
وصـول  رصـد  الوطنـي”  “الجيـش  إن 
تعزيـزات من قبـل قوات النظـام إىل ريف 

حلب الجنـويب ترافقهـا آليـات ثقيلة.
وأضـاف حمـود أن قوات النظام سـحبت 
عنارصها مـن عدة محاور إلرسـالهم إىل 

ريـف حلب، وخاصـة من جبهة السـاحل 
واملنطقـة الرقية.

يظهـر  اآلن  حتـى  مصـور  تأكيـد  وال 
الحشـود العسـكرية التي يجري الحديث 
عنهـا، سـوى مـا نرتـه وكالـة "إبـاء" 
الشـام"، يف  تحريـر  لـ"هيئـة  التابعـة 
بفيديـو   ،2019 األول  كانـون  مـن   16
يظهـر فيـه مقاتلـون يحفـرون خندقًـا، 
"رسيـة  اسـم  أنفسـهم  عـى  يطلقـون 
حلـب املدينـة"، ويتحـدث قيـادي منهـم 
عن اسـتعداد فصيله للقتـال عى جبهات 

ريـف حلـب الغـريب.
رسـميًا  املعركـة  انطـاق  عـدم  ورغـم 
التـي  الهجـامت  فـإن  اللحظـة  حتـى 
يشـنها النظـام السـوري عـى أطـراف 
حلـب الغربيـة، بـدأت تنعكـس يف أرقام 
املنظـامت اإلغاثية والحقوقيـة التي توثق 

املنطقـة. يف  االنتهـاكات 
تعـال  وكفـر  وكفرالهـا  السـبل  خـان 
وأورم  وعنجـارة  عـزة  ودارة  واألتـارب 
الكـرى واألبزميـو وغريهـا مـن بلـدان 
ريـف حلـب الغـريب صـارت يف مرمـى 
النـار، بعـد أن كانت يف املـايض القريب 
لهـم  يعـد  مل  الذيـن  النازحـني،  ِقبلـة 
حليـف أو ضامن سـوى الطقـس الغائم، 
بـا  "أطبـاء  منسـق  قالـه  مـا  بحسـب 
حـدود"، كريسـتيان رنـدرز، لصحيفـة 
21 مـن كانـون  "NEWSWEEK"، يف 

الحـايل. الثـاين 
اسـتجابة  "منسـقو  فريـق  وأحـى 
سـوريا"، حتـى 23 مـن كانـون الثـاين 
الحـايل، 68 ألف نازح قادمـني من ريف 
حلـب الغـريب فـروا إىل معـر الغزاوية، 
أحـد املعابـر الفاصلة بني إدلب وشـاميل 
حلـب، باحثـني عـن نجـاة مـن تصعيـد 
عسـكري رويس- سـوري مل تسـلم منـه 
خيـم النازحـني مـن األهايل، بحسـب ما 
وثقـه "الدفـاع املـدين السـوري" عـر 
تسـجيات مصـورة نرهـا، يف 23 مـن 

الحايل. الثـاين  كانـون 

مدينة حلب تعيش كابوس معركة مقبلة

عربة روسية في شوارع مدينة حلب - 17 شباط 2017 )سبوتنيك(

https://www.enabbaladi.net/archives/357603#ixzz6C5KS3sGN للمزيد

قذيفة تلو األخرى تقطع الصمت الذي يخيم على غرفة عالء كل 15 دقيقة، لم تنفع محاوالته في تجاهل سماع أصوات القذائف، فـ"ال أجواء امتحانية هنا"، 

يقول عالء، من مدينة حلب لعنب بلدي، "جميعنا يترقب ويتساءل: ماذا ينتظر حلب؟".

من املتوقع أن يبدأ النظام 
معركة ضد الفصائل املقاتلة 

يف ريف حلب الغريب 
بقصد الوصول إىل الطريق 

الدويل "M5"، بعد أن فشلت 
محاوالته من جهة ريف 

إدلب.
وكانت كالة “سبوتنيك” 

الروسية قالت، مطلع كانون 
الثاين الحايل، إن تعزيزات 

عسكرية من مرتبات “الفرقة 
الرابعة” دخلت مدينة حلب 
بهدف تعزيز جبهة الريفني 

الجنويب والغريب.
وقال نائب رئيس هيئة 

األركان يف قوات النظام 
السوري، اللواء سليم حربا، 
يف كانون األول 2019، إن 

“أهايل حلب سوف يشهدون 
انتصارات كبرية يحققها 

الجيش السوري بعد أعياد 
امليالد ورأس السنة املرتقبة".
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عنب بلدي - درعا

حـر النظـام السـوري، خال سـنوات 
سـيطرة فصائل املعارضة عـى محافظة 
يف  الدولـة  ودوائـر  ¬املحاكـم  درعـا، 
نطـاق سـيطرته الجغرافيـة، األمـر الذي 
حـرم املواطنـني مـن تسـجيل زواجهـم 
لـدى املحاكـم الرعيـة، وأوالدهـم لدى 
مـن  كثـريًا  وخلـف  املدنيـة،  السـجات 

حـاالت "مكتومـي القيـد".

تعدد األزواج ورفض إسقاط المتوفين
بسـيطرة  انتهـت  التـي  التسـوية  بعـد 
عـام  متـوز  يف  درعـا،  عـى  النظـام 
2018، ظهـرت مشـاكل كثـرية تتعلـق 
باألحـوال الشـخصية وتسـجيل الـزواج 
املدنيـة  السـجات  دوائـر  يف  واألوالد 

ملحافظـة. با
يف  املدنيـة  األحـوال  دوائـر  وشـهدت 
محافظـة درعا إقبـااًل من األهـايل الذين 
تسـوية  دون  عديـدة،  سـنوات  مضـت 

الشـخصية. أحوالهـم 
ومـن بني اإلشـكاليات الحاصلة، مسـألة 
يف  رسـمية  قيـود  دون  األزواج  تعـدد 

املحكمـة الرعيـة. 
قالـت  درعـا،  مـن  سـيدة  أحمـد"  "أم 
لعنـب بلـدي، إنهـا تزوجـت مـن رجـل 
وقُتـل  أطفـال،  ثاثـة  منـه  وأنجبـت 
عـى  النظـام  قصـف  جـراء  زوجهـا 
تسـيطر  كانـت  التـي  املناطـق  إحـدى 
ريـف  يف  املعارضـة  فصائـل  عليهـا 
درعـا، وبعـد عـام مـن وفاتـه، تزوجت 

طفلـني. منـه  وأنجبـت  آخـر  برجـل 
تواجـه السـيدة اآلن مشـكلة يف إثبـات 
املـدارس  أن  خاصـة  أوالدهـا،  نسـب 

الطفـل  يكـون  أن  تتطلـب  الحكوميـة 
املدنيـة،  النفـوس  دائـرة  يف  مسـجًا 
مشـرية إىل وجـود كثـري مـن الحـاالت 

لحالتهـا. املشـابهة 
وأضافـت أن املعضلـة تكون يف إسـقاط 
مقيـًدا  زال  مـا  الـذي  املتـوىف،  الـزوج 
حـّي،  أنـه  عـى  الدولـة  سـجات  يف 
وأن إسـقاطه يتطلـب إجـراءات طويلـة 
مشـفى  مـن  تقريـر  مختـار،  )شـهادة 
مـن  ضبـط  الوفـاة،  يثبـت  حكومـي 
األمـن الجنـايئ( بينـام ترفـض األجهزة 
األمنيـة إسـقاط الـزوج املتـوىف يف حال 
كان مسـجًا ضمـن مـا تسـميه حكومة 
النظام السـوري "التنظيامت املسـلحة".

جميـع  أن  إىل  أحمـد"  "أم  وأشـارت 
اإلجـراءات الواجـب اتباعهـا تتطلب رفع 
مـا  محـاٍم،  وتوكيـل  قضائيـة  دعـوى 
يرتتـب عى ذلـك تكلفة ماديـة "باهظة" 

تأمينهـا. تسـتطيع  ال 
"أبـو وليـد" من ريـف درعا، قـال لعنب 
ومل  أوالدي  مـن  اثنـني  "فقـدت  بلـدي، 
السـجات  مـن  إسـقاطهم  مـن  أمتكـن 
املدنيـة، لعـدم موافقـة األجهـزة األمنية، 
حكومـة  تسـميه  ملـا  انتامئهـم  بحجـة 

املسـلحة". التنظيـامت  النظـام 
وأضـاف أنـه بحاجـة ملتابعـة إجـراءات 
زالـوا  مـا  الذيـن  أحفـاده  تسـجيل 
املسـألة  وتفاقمـت  القيـد"،  "مكتومـي 
الدراسـة،  سـن  يف  أصبحـوا  أن  بعـد 
أوراق  وجـود  يتطلـب  الـذي  األمـر 
ثبوتيـه كـرط لتسـجيلهم يف املـدارس 
الحكوميـة، مشـريا إىل وجـود كثـري من 
الحـاالت املشـابهة يف حـوض الريمـوك 
الـذي كان يسـيطر عليه تنظيـم "الدولة 

اإلسـامية".

ماذا يقول القانون؟
حول موضوع تثبيت النسـب قـال محاٍم، 
تحفـظ عى ذكر اسـمه، لعنـب بلدي، إن 
هـذه الظاهـرة متعـددة ومرتاكمـة خال 

السـنوات املاضية.
القانونيـة،  الناحيـة  مـن  أنـه  وأوضـح 
"إثبـات  دعـوى  رفـع  الزوجـة  عـى 
نسـب وبنـوة" عـى زوجهـا األول، ومن 
ثـم إسـقاط الـزوج مـن السـجات، ليتم 
لـأب  نسـبهم  وإثبـات  األوالد  تسـجيل 
املتـوىف، ثـم تسـجيل زواجها مـن الزوج 
الثـاين، مـع دفـع الغرامـات املرتتبة عى 
تأخري التسـجيل بالنسـبة لجميع األطفال.

وجـرت األعـراف قبـل اسـتعادة حكومة 
النظـام السـوري السـيطرة عـى كامـل 
املحافظـة، اتبـاع تثبيت الـزواج بالكتاب 
سـجات  يف  التسـجيل  دون  الرعـي 
الدولـة، خوفًـا مـن االعتقـال يف أثنـاء 

مراجعـة تلـك الدوائـر.
موظـف يف دائـرة نفـوس درعـا، تحفظ 
عـى ذكر اسـمه، قـال لعنـب بلـدي، إن 
املدنيـة شـهدت بعـد  السـجات  دوائـر 
التسـوية "طوابـري طويلـة" مـن الناس 
لتسـوية أحوالهـم الشـخصية، بينـام مل 
سـجات  عـى  الدولـة  دوائـر  تعـرتف 
األحـوال املدنيـة التي كانت تـرف عليها 
نفسـه  الوقـت  يف  ولكنهـا  املعارضـة، 
اسـتفادت مـن دفـع الرسـوم واملخالفات 

الدولة. التـي رفـدت خزينـة 
وأضـاف أن املُراجـع يحتـاج أليـام حتى 
مـا  الازمـة،  الثبوتيـات  عـى  يحصـل 
يتسـبب بإرهـاق املراجعـني واملوظفـني 
جميـع  تلبيـة  يسـتطيعون  ال  الذيـن 
املراجعـني لكـرة األعـداد، عـى عكـس 
تشـهد  كانـت  التـي  املاضيـة  السـنوات 

حركـة بطيئة وقلـة يف أعـداد املراجعني.
يقـول أنـس محمـد مـن سـكان ريـف 
املحكمـة  يف  زواجـه  ثبّـت  إنـه  درعـا، 
بعـد التسـوية، واسـتصدر دفـرت عائلـة 
وسـّجل أبناءه بعـد دفع الرسـوم املرتتبة 
والطوابـع، وذلـك بسـبب حاجـة أوالده 
للثبوتيـات الازمـة، ومن أجـل أن يتمكن 
مـن الحصـول عـى "البطاقـة الذكيـة" 
التـي حـرت الحكومـة تسـليم الغـاز 

واملحروقـات فقـط بحامليهـا .
ويف كانـون الثاين الحـايل أطلق مجلس 

ملركـز  التجريبـي  العمـل  درعـا  مدينـة 
"خدمـة املواطـن" بهدف تقديـم خدمات 
السـجل املـدين، ولتخفيـف الضغط عى 

دائـرة النفـوس العاملـة يف املحافظة.
وقالـت رئيسـة املركـز، إينـاس القاسـم، 
الرسـمية  السـورية  األنبـاء  لوكالـة 
)سـانا(، إن العمـل يف املركز بدأ بشـكل 
تجريبـي لتقديم خدمات السـجل املدين، 
سـيتم  الخدمـات  بقيـة  أن  إىل  مشـرية 
تقدميها فـور تجهيز الربـط اإللكرتوين 

الـوزارات. بقيـة  مع 

مكتومو قيد في درعا.. ظاهرة بحاجة إلى حلول
دائرة الشؤون المدنية في دمشق )سانا(

عنب بلدي - خاص 

شـهد الجـوالن السـوري املحتـل خروج 
مظاهـرة مـن أهـايل املنطقة وناشـطي 
مـن   24 يف  فيهـا،  املحـي  املجتمـع 
كانـون الثـاين الحـايل، احتجاًجـا عى 
“مـروح املـراوح” الـذي تعمـل عليـه 

اإلرسائيليـة. االنتقاليـة  الحكومـة 
وبحسـب مـا ذكرته الناشـطة السـورية 
آرام أبـو صالـح، املنحدرة مـن الجوالن، 
املتظاهريـن  عـدد  فـإن  بلـدي،  لعنـب 
وصـل إىل ألفـي شـخص، تجمعـوا يف 
سـاحة قريـة مجـدل شـمس التـي تعد 
أكر قـرى جنـوب الجـوالن السـوري. 
االحتجـاج  خـال  املتظاهـرون  ورفـع 
الـذي اسـتمر لسـاعة ونصـف، الفتـات 
تعـر عـن رفضهـم للمـروع، كان من 
مهـب  يف  أطفـايل  أتـرك  “لـن  بينهـا 

الريـح".
ضـد  انتهـاكات  أي  توثيـق  يتـم  ومل 
املتظاهريـن مـن عنـف أو اعتقـال مـن 

حكوميـة.  جهـة  أي  قبـل 
وقالت الناشـطة آرام أبو صالـح، إن هذا 
الحـراك لـن يتوقف عنـد هـذه املظاهرة 
فحسـب، بـل يعمـل املجتمـع املدين يف 
املنطقـة عى توعيـة الناس مـن مخاطر 

املروع. 
االنتقاليـة  الحكومـة  وصّدقـت 
اإلرسائيليـة، يف 20 مـن كانـون الثـاين 
 25 إقامـة  مـروع  عـى  الحـايل، 
مروحـة، إلنتـاج الطاقـة الكهربائية، يف 

املحتـل. السـوري  الجـوالن 

ووفًقـا للمخطط، سـيقام املـروع عى 
مسـاحة كليـة تعـادل 3674 دومنًـا من 

الجوالن. أهـايل  أرايض 
األرايض  عـى  املـروع  ويتمركـز 
الخاصة بالسـكان السـوريني يف بلدات 
مجدل شـمس، مسـعدة، بقعاثـا، ويبعد 

1.5 كيلومـرت عـن بلـدة عـني قنيـة.
وقالـت الصحفيـة والناشـطة السـورية 
ليـى الصفـدي، لعنـب بلـدي، إن طول 
وهـو  مـرت،   200 العماقـة  املـراوح 
يضاهـي ارتفاع بنـاء شـاهق مكون من 

66 طابًقـا.
وتحتـاج إقامـة مروحة واحـدة إىل بناء 
قاعـدة من اإلسـمنت املسـلح تـزن أكر 
مـن ألـف طـن عـى مسـاحة 600 مرت 

. بع مر
يف  املقيمـة  الصفـدي،  وتضيـف 
اإلرسائيليـة  الحكومـة  أن  الجـوالن، 
ويخـول  “قوميًـا”،  املـروع  اعتـرت 
هـذا التوصيـف وزارة املاليـة مصـادرة 
األرايض والطرقـات ومرافقهـا مـن أجل 
إقامة املروع، الذي سـيلتهم مسـاحات 

الزراعيـة.  األرايض  مـن  واسـعة 
املـروع  أن  مـن  الصحفيـة  وحـذرت 
السـورية ويحـد مـن  القـرى  سـيخنق 
املحـارصة  وهـي  العمـراين،  توسـعها 
محـواًل  أصـًا،  الشـائكة  باألسـاك 
األرايض الزراعيـة إىل منطقـة صناعيـة 

للزراعـة. تصلـح  ال 
املنطقـة  سـتعيش  ذلـك،  إىل  وإضافـة 
ضجيًجـا جـراء عمـل املـراوح، وتـوايل 
الظل والضـوء واملوجات تحت السـمعية 

التـي تسـبب الـدوران، بحسـب تعبـري 
الصفـدي.

وانتـر هاشـتاغ  “#يك_ال_تحاسـبنا_
منصـات  عـى  األجيال_القادمـة”  
معـه  وتفاعـل  االجتامعـي،  التواصـل 
ناشـطون معرتضـون عـى قـرار تنفيذ 

املـروع.
وعـر بعـض املتضامنـني مـع الحملـة 
عن اسـتيائهم مـن هذا القـرار، واصفني 

إيـاه بأنـه “مـروع تهجري". 
واعرتضـت مجموعة من أهـايل الجوالن 
هـذا  قانـوين عـى  بشـكل  السـوريني 
القـرار، مـن بينهـم عـدد مـن املحامني 
وناشـطي اللجـان املحليـة واملتطوعـني 
املؤسسـات  مـن  القانـوين  للعمـل 

الحقوقيـة.
خمسـة  مـن  أكـر  تواقيـع  وُجمعـت 
لرفـض  عريضـة  عـى  سـوري  آالف 

املـروع، يف كانون الثـاين 2019، كام 
نُـرت حمات إعاميـة عديـدة للتوعية 
مبخاطر هـذا املـروع وتهديده لأرض 

واملسـكن.
وكانـت الحكومـة اإلرسائيليـة أصـدرت 
عـام 2009 قـراًرا )رقـم 4450( يهدف 
إىل العمـل عـى أن تحصـل إرسائيل عى 
%10 مـن حاجتها للكهربـاء من مصادر 

الطاقة املتجـددة بحلول عـام 2020. 

احتجاج مدني في الجوالن السوري 
ضد "مشروع المراوح" اإلسرائيلي

احتجاج مدني في ساحة مجدل شمس بالجوالن يوم الجمعة - 24 كانون الثاني 2020  )فيس بوك(
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السـوريني  الطـاب  أعـداد  ارتفـاع  مـع 
يف مرحلـة التعليـم الجامعـي يف تركيا، 
بـدؤوا ينخرطـون يف اتحـادات وهيئات 
متثلهـم وتنظم نشـاطاتهم يف الجامعات 
التـي يدرسـون فيهـا، وتقـدم الخدمـات 

منهم. الجـدد  للطـاب 
والطالبـات  الطـاب  مجمـوع  ووصـل 
السـوريني ممـن يدرسـون يف مختلـف 
و34  ألًفـا   27 إىل  الرتكيـة  الجامعـات 
إحصائيـات  بحسـب  وطالبـة،  طالبًـا 
مؤسسـة التعليـم العـايل الرتكيـة لعـام 

 .2019  2018-
الطـاب  مسـاعدة  مبـدأ  مـن  وانطاقًـا 
السـوريني يف العاصمـة الرتكيـة أنقرة، 

يف  طالبًـا  الــ14  يقـارب  مـا  أسـس 
آذار عـام 2017، تجمًعـا طابيًـا "غـري 
"اتحـاد  اسـم  عليـه  أطلقـوا  ربحـي" 

أنقـرة". يف  السـوريني  الطلبـة 
يهـدف التجمـع الطايب "املسـتقل" إىل 
توحيـد جهود الطـاب من أجـل مواجهة 
املشـاكل وإيجـاد الحلـول لهـا، وتوفـري 
منـاخ اجتامعي مائـم لتوثيـق العاقات 
بـني الطاب، وتحسـني الوعـي من خال 
اسـتضافة أنشـطة ثقافيـة، بحسـب مـا 
ورد يف مدونـة النظـام الداخي لاتحاد.

آلية اختيار أعضاء االتحاد 
إداريـة  هيئتـني،  مـن  االتحـاد  يتألـف 
وتتألـف  منتسـبني،  وأعضـاء  ورقابيـة، 
الهيئـة اإلداريـة مـن تسـعة أشـخاص، 

وتجتمـع كل أسـبوعني ملناقشـة األفـكار 
للهيئـة  مكتوبـة  ونقلهـا  والنشـاطات 
الرقابيـة، يف حني تتألف الهيئـة الرقابية 
مـن سـبعة أشـخاص، ومهمتهـا مراقبة 
مـن  والتحقـق  اإلداريـة  الهيئـة  عمـل 
التـزام أعضائهـا بتحقيـق أهدافهـم التي 
ترشـيحهم  فـرتة  أثنـاء  يف  طرحوهـا 
النتخابـات االتحـاد، حسـبام قـال أحـد 
املؤسسـني لاتحـاد والطالـب يف جامعة 
"غـازي" مـروان خـوالين، لعنـب بلدي.

وميثـل أعضـاء الهيئـة اإلداريـة الطاب 
أنقـرة،  واليـة  جامعـات  يف  السـوريني 
وبحسـب أعـداد السـوريني يف الجامعة 
تُقـرَّر أعـداد ممثليهم، فعى سـبيل املثال 
طالـب   100 "غـازي"  جامعـة  تضـم 
سـوري يحتاج ممثلوهـم إىل مقعدين يف 

اإلدارية. الهيئـة 
ويشـمل نشـاط االتحـاد جميـع الطاب 
الواليـة،  جامعـات  يف  السـوريني 
ويسـتطيع الطالـب السـوري االنتسـاب 
إىل االتحـاد مبلء اسـتامرة تطلـع عليها 
الهيئـة اإلدارية لتوثيـق مهاراته وجمعها 
ضمـن قاعـدة بيانـات "لتسـهيل عمليـة 
تبـادل الخـرات وتحقيـق أكر قـدر من 

االسـتفادة". 
 16 أنقـرة  الرتكيـة  العاصمـة  وتضـم 
وعـر  حكوميـة  منهـا  سـت  جامعـة، 

وقفيـة.  جامعـات 
أنشطة وفعاليات.. حملة "سجي" 

األنشـطة  مـن  العديـد  االتحـاد  ينظـم 
الطـاب  مـع  بالتعـاون  والفعاليـات 
املنتسـبني واألعضـاء، كامللتقى السـنوي 
خـال كل عـام درايس يف وقـت يختاره 
األعضـاء، ويجمـع العديـد مـن الطـاب 
األنشـطة  خالـه  تُناقَـش  السـوريني، 
مـن  وتوقعاتهـم  الطـاب  واحتياجـات 

مـن  العديـد  إىل  باإلضافـة  االتحـاد، 
كنـادي  األخـرى  والفعاليـات  األنشـطة 
القـراء ونـدوات عـن االقتصـاد والصحة 
ودورات  ترفيهيـة  ومسـابقات ورحـات 
والسـينام  والكمبيوتـر  الفوتوشـوب  يف 

والتصويـر.  واإلخـراج 
يطلقهـا  التـي  الفعاليـات  وكإحـدى 
يف  تفعيلهـا  وأعـاد  عـام،  كل  االتحـاد 
كانـون الثـاين الحايل، حملة "سـجي"، 
التـي يتعـاون مـن خالهـا فريـق مـن 
الطـاب  لتسـجيل  املتطوعـني  الطلبـة 
"دون اسـتثناء من داخل وخارج سـوريا 
اتحـاًدا   15 مـع  وبالتعـاون  وتركيـا" 
طابيًا حـوال تركيـا ومركز تسـجيل يف 

إدلـب.  محافظـة 
ويسـتطيع الطاب املوجـودون يف أنقرة 
التنسـيق مـع االتحـاد لتطبيـق أفكارهم 
عـى  االتحـاد  يعمـل  إذ  ومقرتحاتهـم، 
الازمـة  واالحتياجـات  املـكان  تأمـني 

للمقـرتح، وفًقـا ملـروان خـوالين. 

عوائق وانتقادات
يـرى الطالـب يف كلية االقتصـاد بجامعة 
"Hacetepe" وأحـد مؤسـي االتحـاد 
عنـد  الخـرة  نقـص  أن  بحبحـا،  رساج 
بعض أعضـاء الهيئة اإلداريـة يف االتحاد 
املعتاديـن  غـري  الطـاب  بعـض  وعنـد 
أحـد  تنظيميـة،  اتحـادات  وجـود  عـى 
األمور التـي تنقص االتحـاد ليكون أداؤه 

 . فضل أ
العضـو الحايل يف االتحـاد رساج بحبحا 
قـال، لعنـب بلـدي، إن جميـع االتحادات 
الطابيـة يف البلدان األخـرى تكون تحت 
إرشاف السـفارات أو تحت إرشاف جهات 
موثوقـة توفـر جميع أنـواع الدعـم، لكن 
ال يتوفـر هـذا األمـر بالنسـبة لاتحادات 

السـورية.  الطابية 
وأضـاف رساج أن االتحـاد واجه عدًدا من 
التحديـات منـذ تأسيسـه، أهمهـا يتمثـل 
اإلنـاث  الطلبـة  العديـد مـن  يف رفـض 
االنتسـاب لاتحـاد لغيـاب ثقتهـم فيـه، 
كام أن العديد من املنتسـبني ال يشـرتكون 
يف  أهاليهـم  عـى  خوفًـا  بالنشـاطات 
الداخـل السـوري، مشـريًا إىل أن االتحاد 
"كان دامئًـا عـى الحيـاد" أو عـى األقل 
يحـاول أن يكـون حياديًـا، لكـن كثريين 

"ال يـرون هـذا األمـر". 
ويغيـب الدعـم املـادي عـن االتحـاد، إذ 
يجمـع أعضـاؤه املال فيام بينهـم لتغطية 
تكاليـف بعـض املصاريف والنشـاطات، 
فمثـًا جمـع االتحـاد تكاليـف "سـتاند 
الضيافـة  إلحضـار  وذلـك  سـوريا" 
والطعـام الذي ميثـل الثقافة السـورية، 
خـال ملتقـى "الطاب األجانـب" الذي 
تقيمـه الجامعة كل عام، بحسـب رساج. 
مـن جهتـه انتقـد الطالـب يف جامعـة 
عمـل  مـري  اللـه  عبـد  "أنقـرة" 
االتحـاد، إذ يـرى أنـه ميثـل عـدًدا مـن 
النشـاطات  تقتر  املقربـني  األصدقـاء 
الخارجيـة  املشـاركة  بينـام  عليهـم، 
"ضعيفـة"، كـام أن غياب مركز رسـمي 
"خـاص" باالتحـاد أحـد األسـباب التي 
تضعـف ثقـة الطـاب بعملـه، بحسـب 

تعبـريه. 
جامعـة  يف  الطالبـة  وتشـارك 
"Hacetepe" وإحـدى أعضـاء االتحـاد 
قمر شـيخ حسـن، عبـد الله يف رأيـه، إذ 
تـرى أن االتحاد يتكون مـن مجموعة من 
الطلبة ذوي األفكار املوحـدة و"املنغلقني 
عـى أنفسـهم"، لكـن باملقابـل يقدمون 
خدمـات وينظمون العديد مـن الفعاليات 

التـي شـاركت يف إحداهـا. 

أدوار يلعبها اتحاد الطلبة السوريين في أنقرة 
الملتقى الرابع التحاد الطلبة السوريين في أنقرة )صفحة االتحاد على فيسبوك(

إدلب - يوسف غريبي 

مبلًغـا مـن  واسـتدنُت  املخيـم  إىل  "وصلـُت 
بيتًـا  عليهـا  وبنيـُت  أرًضـا  اشـرتيُت  املـال، 
ومحـًا صغـريًا بـدأُت مروعي فيـه"، بهذه 
الكلـامت يصـف محمـد خالد، وهو حـداد من 
مدينـة خـان شـيخون، اسـتئناف عملـه يف 

منطقـة النـزوح.
وعندمـا قرر محمـد النزوح مـن مدينته حاول 
نقل ما يسـتطيع مـن أدوات محله، ليسـتأنف 
عملـه بعـد شـهر تقريبًـا، كحـال عـدد مـن 
النازحـني الذيـن متكنوا مـن افتتاح مشـاريع 
صغـرية يف مخيـم ديـر حسـان بريـف إدلب 

. يل لشام ا
جبـل  مـن  الدرويـش  إبراهيـم  محمـد  أمـا 
شحشـبو، فافتتـح أيًضـا محـًا لبيـع املـواد 

ذاتـه. املخيـم  يف  الغذائيـة 
يف  منطقتـه  مـن  الدرويـش  محمـد  نـزح 
نيسـان 2019 بسـبب القصف، ونقـل تجارته 
معـه إىل املخيـم لتأمني املـواد الغذائيـة لبقية 

النازحـني ولكسـب لقمـة العيـش.
بعـد الوصـول إىل املخيـم، اسـتأجر محمـد 
الدرويـش محـًا وبـدأ بتسـّوق البضائـع من 
أسـواق منطقة الدانـا أو رسمـدا أو عن طريق 

موزعـني جملـة يرتـادون املخيم.
وعـن ظروف التأسـيس قـال محمـد، "عانيُت 
قليـًا يف البدايـة، بيئـة املـكان غري مناسـبة 
نتمنـى  مرتفعـة،  الخدمـات  وأجـرة  للعمـل، 

العـودة إىل مناطقنـا قريبًـا".

الباحـث االقتصـادي ملهـم الجزمـايت اعتـر 
املشـاريع حالـة مبتكـرة نشـأت لسـد  هـذه 
احتياجـات املجتمـع املقيـم يف تلـك املناطق، 
وهي حالـة طبيعية ألن املجتمـع دامئًا بحاجة 

إىل مسـتلزمات.
بلـدي،  لعنـب  الجزمـايت  ملهـم  وقـال 
منطقـة  إىل  ينتقلـون  الذيـن  "النازحـون 
يضـم  سـوق  إىل  مكانهـم  يتحـول  معينـة، 
هـذا  مسـتلزمات  تؤّمـن  صغـرية  مشـاريع 
املجتمـع، ومصري هذه املشـاريع هـو النمو".

واعتـر الباحـث أن "السـوري إنسـان مبتكر 
أثبتـه  مـا  وهـو  فيـه،  يوجـد  مـكان  أي  يف 

وأوروبـا". تركيـا  يف  الاجئـون 
أمـوال صغـرية  ودعـا مـن ميلكـون رؤوس 
إليجـاد أفـكار مبتكـرة نابعـة مـن احتياجات 
بحسـاب مصاريفهـم  يقومـوا  وأن  املنطقـة، 

وهامـش الربـح بشـكل جيـد وأن يبـدؤوا.
املـدين  املجتمـع  منظـامت  الباحـث  وطالـب 
األعـامل  لـرواد  حاضنـة  بيئـة  بتأمـني 
لجمـع  ليـس  املخيـامت،  داخـل  السـوريني 
الرائـب، بل ملسـاعدة أصحـاب األعامل عى 

أعاملهـم. تنظيـم 
 1153 ويوجد يف الشـامل الغريب لسـوريا 
242 مخيـاًم عشـوائيًا،  مخيـاًم، مـن بينهـا 
اسـتجابة  “منسـقو  فريـق  أرقـام  بحسـب 
العـام  بدايـة  مـع  الصـادرة  سـوريا” 
الحـايل، ويقطـن يف هـذه املخيـامت قرابة 

نسـمة. مليـون 
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فعاليـة  املدنيـني  الناشـطني  مـن  مجموعـة  نظمـت 
"رسـوم غرافيتـي" يف محافظتـي دير الـزور والرقة، 
ضمـن حملـة "نحـن أهلهـا"، التـي انطلقـت يف 10 
2019، بالتعـاون مـع عـدد مـن  مـن تريـن األول 

الجمعيـات ومنظـامت املجتمـع املـدين.
املكتـب اإلعامـي للحملة قـال لعنب بلـدي إن الفعالية 
متثلـت بإنجـاز رسـومات عـى الجـدران يف شـوارع 
مدينتـي ديـر الـزور والرقة والقـرى التابعـة لهام، يف 
"محاولـة السـتعادة الفضـاء العـام للمدينـة، وإظهار 
واألمـل  للمـكان  الـروح  إلعطـاء  األلـوان  مـن  قليـل 

. " نه لسكا
الثقافيـة  العنـارص  إبـراز  إىل  الفعاليـة  وتهـدف 
جغرافيـا  مـن  املسـاحة  لهـذه  املميـزة  واالجتامعيـة 
الجزيـرة السـورية، وثقافة أهلهـا وأزيائهـم وتراثهم، 
وإمكانيـة  حياتهـم  ظـروف  عـى  الضـوء  وإلقـاء 
تحسـينها خاصـة بعـد الدمـار الـذي خلفتـه املعارك 
تنفيذهـا  ويتـم  املنطقـة،  شـهدتها  التـي  املتواليـة 
باختيـار أبـرز األماكـن يف املدينـة وأكرهـا وضوًحا، 
والتعـاون مـع فنان تشـكيي من كل مدينـة لتطبيقها.

وأظهـر تقريـر  مصور تحت عنـوان "جداريـات نحن 
أهلهـا" نرتـه صفحـة "الرقـة بـني الجرسيـن" يف 
"فيس بـوك"، رسـومات جداريـة عماقة زينـت أبنية 
يف مدينـة الرقـة، ومن بينهـا جدارية عى أحـد األبنية 
يف شـارع النـور ، تظهر رجـًا وامرأة بالزي الشـعبي 

املدينة. ألهـايل 
ورصـدت عنـب بلـدي تعليقـات إيجابيـة عـى هـذا 

التقريـر، إذ شـكر متابعـون للصفحـة القامئـني عى 
الحملـة.

إعاميـة،  اجتامعيـة  ثقافيـة  حملـة  أهلهـا"  "نحـن 
مجموعـة  تديرهـا  والفعاليـات،  النشـاطات  متعـددة 
ومنظمـة  جمعيـة   20 مـن  وأكـر  الناشـطني  مـن 
مجتمـع مدين، منهـا: "أمل أفضـل للطبقـة"، "صناع 
املسـتقبل"، "آفـاق جديـدة"، "إمنـاء الفـرات"، "مًعا 

ألجـل ديـر الـزور".
أفـام  عـروض  انطاقتهـا  منـذ  الحملـة  وشـملت 
وورشـات تدريـب صحفيـة، وورشـات عمـل ملنظامت 
املجتمـع املـدين، ونشـاطات متعلقـة بحقوق اإلنسـان 
واملـرأة، كـام نظمـت نشـاطات خدميـة متثلـت بإزالة 
املنـازل واملستشـفيات واملـدارس،  األنقـاض وترميـم 
وتأمـني الكهربـاء وامليـاه ودعـم املشـاريع الصغرية، 
إضافـة إىل تقديـم خدمـات إنسـانية ألكـر من سـتة 

آالف عائلـة نازحـة يف ديـر الـزور والرقـة.
وناشـد بيـان صـادر عـن تحالـف املنظامت املُشـاركة 
يف الحملـة، يف 6 مـن تريـن الثـاين 2019، بحامية 
الناشـطني والعاملـني فيهـا مـن اسـتهداف أي طرف 

مـن أطـراف النـزاع يف املنطقة.
وكان تنظيـم "الدولـة اإلسـامية" خـرج مـن مدينتي 
الرقـة وديـر الـزور أواخـر عـام 2017، بعـد عمليات 
)قسـد(  الدميقراطيـة"  سـوريا  لـ"قـوات  مكثفـة 
املدعومـة مـن التحالف، ما خلـف دماًرا واسـًعا وغيابًا 

لكثـري مـن الخدمـات األساسـية.
وتسـيطر "قسـد" حاليًـا عـى مدينـة الرقـة وجـزء 
مـن مدينـة دير الـزور، بينـام تسـيطر قـوات النظام 

السـوري عـى الجـزء اآلخـر مـن املدينة.

نازحون يطلقون 
مشاريعهم في مخيم 

دير حسان بإدلب

األمل من بين األنقاض.. 
رسوم على جدران الرقة 

ودير الزور
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ريف حلب - عاصم ملحم 

لكرامـة  السـورية  "الرابطـة  أطلقـت 
التدريبـات  مـن  مجموعـة  املواطـن" 
اعـزاز  مناطـق  يف  العمـل  وورشـات 
إدلـب  وأطمـة شـاميل  شـاميل حلـب، 
الرتكيـة،  السـورية-  الحـدود  عـى 
وأورفـة واسـطنبول يف تركيـا، بهـدف 
ورفـده  الشـبايب  املجتمـع  تنشـيط 
بكـوادر أكـر تأهيـًا وفهـاًم ألدوارهم، 

لديهـم. السـيايس  الوعـي  وتعزيـز 
"متكـني  عنـوان  يحمـل  املـروع 
مـن  بدعـم  وهـو  السـوري"  الشـباب 
الحكومـة الكنديـة، "بعـد تفـي حالة 
بحسـب  الشـباب"،  فئـة  يف  اليـأس 
مـا قالـه منسـق املـروع يف الداخـل 
السـوري، عامـر زيـدان، لعنـب بلدي.

زيـدان قـال إن الهـدف مـن املـروع 
مبهـارات  وتأهيلهـم  الشـباب  دعـم 
عـى  قادريـن  ليكونـوا  وخـرات 
العمـل يف الشـأن العـام، وفتـح مجال 
التأسـيس  عـر  السياسـية  للمامرسـة 
النظـري والخـرة العمليـة مـن خـال 
"الرابطـة  يف  شـبابية  هيئـة  تأسـيس 
لتكـون  املواطـن"  لكرامـة  السـورية 

تعلمـوه. ملـا  تطبيقيـة  منصـة 
18 مـن  بـدأت الرابطـة تدريباتهـا يف 
كانـون الثـاين الحـايل، وتسـتهدف ما 
96 شـابًا وشـابة تـرتاوح  يزيـد عـى 
أعامرهـم بـني 18 و30 عاًمـا يف جميع 
املراكز، وأشـار زيدان إىل أن املشـاركني 
مـن  ُوضعـت  ملعايـري  وفًقـا  اختـريوا 

الرابطة. قبـل مرفـني مـن 
عـرة  التدريبيـة  األيـام  عـدد  وتبلـغ 
أيـام مبعـدل سـبع سـاعات يف اليـوم، 
مواضيـع  حـول  التدريبـات  وتتمحـور 
عـدة، منهـا الوعـي السـيايس واإلدارة 
االسـرتاتيجية وأثـر اإلعـام يف صياغة 

العام. الـرأي 
مـن جهتـه، قـال وسـيم الحـاج، وهـو 

مـن  وخريـج  بريـة  تنميـة  مـدرب 
املدربـني  وأحـد  األعـامل  إدارة  قسـم 
الجامعـي  "العمـل  إن  املـروع،  يف 
مبفهومـه الحقيقـي يـكاد يكـون هدفًا 
صعـب املنـال، لكنه غـري مسـتحيل إذا 
فـرق  نجـاح  عوامـل  إتقـان  اسـتطعنا 

العمـل".
وبحسـب املدرب، فـإن العمـل الجامعي 
مرتابطـة  سـلوكيات  عـدة  عـن  عبـارة 
تبـدأ  الفريـق،  أعضـاء  بـني  ببعضهـا 
الـذي  الثقـة،  بأهـم عامـل وهـو بنـاء 

سـيكرس حاجـز الخـوف مـن الدخـول 
والـذي  بّنـاء،  فكـري  اختـاف  يف 
جميـع  إشـباع  إىل  بـدوره  سـيؤدي 
وسـتنتج  والتحديـات،  القضايـا 
تحتـاج  ال  واضحـة  قـرارات  عنـه 
سـيلتزم  والتأويـل،  للتفسـري  كثـريًا 
قابليـة  لديـه  وسـتكون  الفريـق  بهـا 
األهـداف  عـى  وسـريكز  للمسـاءلة، 
الشـخصية. وليس  املشـرتكة  الجامعيـة 

قـال  املتدربـني،  أحـد  السـقا،  أسـامة 
األيـدي  تنقصنـا  "ال  بلـدي،  لعنـب 

العاملـة وال العقـول املدبـرة وال ينقصنا 
مشـاريع  تنقصنـا  بـل  اإلبـداع،  حتـى 
توظيـف  عـى  قـادرة  ومبـادرات 
بشـكل  وتنظيمهـا  الشـابة  الطاقـات 
فاعـل ومثمـر حتـى تصـب يف مصلحة 

ملجتمـع".  ا
ولفـت أسـامة إىل أنها املـرة األوىل التي 

يشـارك فيها بـدورات من هـذا النوع.
أمـا املتـدرب عبـد اللـه الحسـن فـريى 
كان  الثـورة  سـنوات  مـدار  عـى  أنـه 
تابعـني  املجـاالت  شـتى  يف  الشـباب 

أمـا  غالبًـا،  الخلفيـة  الصفـوف  ويف 
هـذه  خـال  مـن  فتسـعى  الرابطـة 
الشـباب  هـؤالء  لتفعيـل  الـدورات 
ورفدهـم ليكونـوا فاعلني عـى األرض.

"الرابطـة السـورية لحقـوق املواطـن" 
هـي حركـة شـعبية مسـتقلة للحقـوق 
املدنيـة أسسـها مواطنـون من سـوريا، 
وتعمـل   ،2018 األول  كانـون  يف 
عـى تعزيـز وحاميـة وتأمـني حقـوق 
والنازحـني  السـوريني  الاجئـني 
داخليًـا، بحسـب مـا تعرّف عن نفسـها.

ورشات عمل في الشمال السوري لتأهيل الشباب 
من فعاليات الورشة -  20 كانون الثاني 2020 )صفحة الرابطة على فيسبوك(
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إبراهيم العلوش

انضم الرئيس الرويس بوتني إىل 
احتفاالت الذكرى الخامسة والسبعني  

لتحرير معسكر املوت يف أوشفيتز 
1945، يف الوقت نفسه الذي يقوم 

فيه برعاية أكرب أوشفيتز سوري 
يتم تنفيذه بالهواء الطلق يف شامل 

سوريا عرب تهجري نصف مليون 
سوري ورميهم يف الرباري، هم 

وأطفالهم ونساؤهم يف برد كانون 
األول والثاين، ناهيك عن املاليني 

الستة الذين تم تهجريهم واملليون 
شهيد وجريح الذين تسببت بهم 

روسيا مع نظام األسد وإيران، 
ويفتخر بوتني بذلك ويعتربه عماًل 
بطولًيا رغم أنه يستهدف املدنيني، 

وهو يحافظ عىل استمرار املجازر يف 
سوريا يف ظل طائراته وصواريخه 

التي تدعي محاربة اإلرهاب عرب 
تعذيب العائالت وقتل أبنائها يف الربد 

القارس.
تعج وكاالت األنباء واملواقع 

االجتامعية عىل اإلنرتنت بصور 
األطفال الذين يخوضون بالوحول 

تحت املطر والربد، وبصور العائالت 
التي تنقل بعض ممتلكاتها الفقرية 

وهي تفر من القصف الرويس، 
مهّجرون من قراهم ومهّجرون للمرة 

الثانية أو الثالثة من بيوتهم إىل 
مخيامت مؤقتة، ويتم قصفها أيًضا 
ليهاجروا إىل مخيامت أخرى. ولعل 

صور املهجرين واملطاردين السوريني 
اليوم هي أكرب تجسيد حديث لضحايا 
أوشفيتز الذين تم سوقهم من بيوتهم 

ومن معسكر تعذيب إىل آخر، حتى 
وصلوا إىل املوت!!

بنت أملانيا النازية معسكر أوشفيتز 
ونفذت فيه مذابح مشينة ضد اليهود، 

ونكّلت بهم وبعائالتهم وتفننت 
باستخدام تقنيات املذابح الجامعية 
كأفران الغاز والتجويع حتى املوت، 

باعتبارهم ال يتمتعون بالحقوق 
اإلنسانية، متاًما كام يفعل الروس 

بالسوريني اليوم، فهم مل يوفروا 
األسلحة الحديثة وال حتى الغازات 

الكياموية التي يتم بث جرامئها 
بالديجيتال، كل ذلك من أجل إخامد 

الثورة السورية وإعادة السوريني 
إىل القبول بفاشية نظام األسد 

واالستمرار بقبول التنكيل بهم وقتل 
أوالدهم تحت التعذيب، بحجة محاربة 

الغرب الذي ال يحرتم روسيا.
االحتفال بتحرير أوشفيتز يتم اليوم، 

وبعد خمس وسبعني سنة، عىل 
مقربة من أوشفيتز السوري الذي 

تنظمه روسيا وتستعمل فيه كل 
قدراتها الحربية من أجل تنفيذه عىل 

أكمل وجه من الوحشية. فالعامل 
املتمدن الذي أصدر لوائح حقوق 
اإلنسان يشعر بالخزي من قيام 

معسكر أوشفيتز بجرامئه، بينام 
يتجاهل الضحايا السوريني الذين 

يتم التنكيل بهم عىل بعد مئات قليلة 
من الكيلومرتات عن احتفالية تحرير 

املعسكر.
أوشفيتز السوري فاقت مدته اليوم 
مدة أوشفيتز اليهودي، إذ مير اليوم 

حوايل تسع سنوات عىل بدء املجازر 
السورية التي بدأها النظام أواًل، ومن 

ثم شارك بها اإليرانيون وساندها 
الفيتو الرويس، ولكن روسيا رسعان 

ما صارت رشيكًا يف القتل العلني 
للسوريني منذ أيلول عام 2015، 

وصار بوتني ينفذ أساليبه النازية 
بولع وإرصار عىل سحق السوريني، 

متاًما مثلام فعل النازيون األملان ضد 
اليهود إبان الحرب العاملية الثانية.

ورغم مشاركة الحكومة اإلرسائيلية 
برئاسة نتنياهو بتأييد بقاء بشار 

األسد والتنسيق مع الروس للحفاظ 
عىل نظامه الفايش، فإننا نتعاطف 
مع ضحايا أوشفيتز األبرياء الذين 

متت معاملتهم كأشياء، مثل معاملة 
السوريني، وتم تجاهل الحقوق 

اإلنسانية لهم، فالنظام الرويس 
استوعب طرائق النازيني األملان وهو 

يعيد تنفيذها واستعامل طرائقها 
مثلام يستعمل بقايا أسلحته املرتاكمة 

يف مستودعاته القدمية لتدمري 
سوريا وتهجري شعبها ولتنفيذ 
األوشفيتز السوري بالديجيتال.

لقد تم تدمري معظم املدن السورية 
وتم تشتيت نصف سكانها وتهجريهم 

داخل سوريا وخارجها من أجل أن 
تقوم روسيا بالتفاوض عىل الحصول 

عىل قواعد عسكرية يف سوريا، 
أو للتفاوض عىل قضاياها وتثبيت 
نظامها الذي يفتقر إىل أبسط فهم 

لحقوق اإلنسان السوري، بل إن 
الوسائل اإلعالمية والدبلوماسية 

الطائفية كان لها أثر مدّمر أيًضا عىل 
السوريني، وخاصة يف ترصيحات 

وزير الخارجية الرويس الفروف، 
الذي أعلن استبعاد األغلبية السنية 

من حكم سوريا مهام كان الثمن!
مل يتكرم رؤساء العامل األربعون 

الذين حرضوا يوم الخميس الثالث 
والعرشون من كانون الثاين، 

لالحتفال بتحرير أوشفيتز حتى 
باإليعاز إىل الروس بوقف القصف 

ضد املدنيني السوريني أثناء االحتفال 
ولو لعدة ساعات! وإمنا انشغل العامل 

مبشادة كالمية بعد االحتفالية بني 
الرئيس الفرنيس ورشطي إرسائييل 

أكرث من انشغاله بالخمسة آالف 
سوري الذين تم رميمهم يف الرباري 

القارسة ذلك اليوم!
هل أصبح العامل أقل انسانية وهو 

ينظر إىل املسلسل الرويس يف 
سوريا، والذي ال يكاد أن ينتهي 

منذ سنوات من القصف والتهجري 

واإلشاعات اإلعالمية ضد السوريني، 
حيث يتم تصنيف الناس الرافضني 

للفاشية األسدية كإرهابيني، وبالتايل 
يجوز سلبهم إنسانيتهم وإباحة دمهم 

وتعذيبهم والتنكيل بأطفالهم يف 
الرباري القارصة.

أوشفيتز السوري لن يجعل السوريني 
مؤمنني بالفاشية األسدية أو 

اإليرانية، وال بالنازية الروسية، متاًما 
مثلام فشل أوشفيتز اليهودي بحمل 

اليهود عىل حب النازية األملانية، أو 
القبول بها أو بالكف عن التفكري 

بإنسانيتهم وبعائالتهم، ومل يوقف 
تضحياتهم العظيمة من أجل إعادة 

انبعاثهم ونرش فكر محاربة النازية، 
ولعل "حنة أرنت" هي واحدة من 
آالف كثرية من الكّتاب واملفكرين 

اليهود الذين تابعوا جهودهم من أجل 
إسقاط النازية والكشف عن جرامئها 

وتحليل عواقبها. 
والسوريون أيًضا لن يصمتوا ولن 
يسامحوا من يقوم بالتنكيل بهم 

مهام كانت قوته، ومهام كانت 
وسائل إعالمه مدججة باألكاذيب 

قادمون  فالسوريون  واالدعاءات، 
اعتبار  العامل عىل  وسيجربون 

السورية كجرائم ضد  املذابح 
اإلنسـانية، وأن يقيموا لها املتاحف، 

تالحق  التي  القانونية  واملؤسسات 
املتورطني بها عرب العامل، ولن 

يرتكوا كل من شـارك بهذا األوشفيتز 
السـوري أن يأمن عىل مصالحه.. وال 

حتى عىل حياته!

أسامة آغي

شهد تاريخ الحادي والعرشين من 
كانون الثاين الجاري حدثًا جديًدا 

يف منطقة شامل رشق سوريا، التي 
يطلق عليها تسمية "رشق الفرات"، 

حيث اعرتضت دورية عسكرية 
أمريكية طريق قافلة عسكرية 

روسية يف منطقة املالكية التابعة 
ملحافظة الحسكة، والقريبة من معرب 
سياملكا الحدودي النهري مع العراق.

هذا اإلجراء األمرييك تكّرر أكرث من 
مرة يف محافظة الحسكة، إذ تّم 

اعرتاض مرور قافلة روسية عىل 
الطريق الدويل، الذي يربط بني 

حلب ومنطقة اليعربية عىل الحدود 
العراقية السورية. هذا االعرتاض 

العسكري األمرييك أطلق عليه 
مراقبون مصطلح "تحّرش"، وهذا 
املصطلح يدّل لغويًا عىل )استفزاز 

مقصود(.
وفق هذا السياق ميكن اكتشاف 

طبيعة العالقات األمريكية الروسية 
بشأن ملف الرصاع يف سوريا، وأبعاد 

هذا امللف عىل املستويات املختلفة. 
فمن الواضح أن السلوك األمرييك 

الجديد حيال الروس، يفصح عن تغرّي 
عميق يف االسرتاتيجية األمريكية يف 

هذا البلد.

 وليس من باب املصادفة أو اللغو 
الديبلومايس ترصيحات جيمس 

جيفري األخرية، وهو املبعوث 
األمرييك الخاص املكلف بامللف 

السوري، والتي قال فيها رصاحة: "إن 
طريق أستانا وسوتيش قد فشل". 

ولعل هذا الترصيح األمرييك، يجّسد 
غضًبا أمريكًيا من الجهود الروسية 
الحريصة عىل اإلمساك بكل خيوط 

الرصاع السوري. وتحديًدا بعد إفشال 
الروس عرب ممثيل النظام ملفاوضات 

جنيف الخاصة باللجنة الدستورية.
التحرش األمرييك يخفي خلفه بوادر 

سياسة أمريكية مختلفة حيال ملف 
الرصاع يف سوريا، هذه البوادر ال 

تقف عند حدود منع الروس عسكريًا 
 ،M4 من املرور عىل الطريق الدولية

بل تتعداها إىل ترصيحات رسمية 
أمريكية، برضورة وقف العمليات 

العسكرية الوحشية للنظام السوري 
وحلفائه الروس واإليرانيني يف 
محافظة إدلب، ويف غرب حلب. 

ولبيان أهمية هذه الترصيحات قام 
األمريكيون بزيادة حشدهم العسكري 

البحري يف البحر األبيض املتوسط، 
ويف مياه الخليج العريب.

إن اجتامع وفد أمرييك بقيادات 
فصائل الجيش الوطني السوري 
املدعوم تركًيا يف أنقرة هو دليل 

حي عىل والدة اسرتاتيجية أمريكية 
جديدة، هذه االسرتاتيجية مل ترق 

للروس، بل اعتربتها موسكو تحديًا 
لدورها يف الرصاع السوري واملنحاز 
للنظام، ورّدت عليها عرب حملة ذات 

بعدين اثنني )ديبلومايس وعسكري( 
متّثال بدعوة ملحقني عسكريني 

وديبلوماسيني أجانب لعرض سيايس 

رويس.
هذه الفجوة الكبرية يف رؤية البلدين 

)روسيا والواليات املتحدة( مللف 
الرصاع السوري، يكشف عن تعطيل 

رويس لجهود الواليات املتحدة 
بإخراج إيران من هذا البلد، وهذا 

يقود إىل تعطيل أمرييك جدي لكل 
محاوالت روسيا بالتغلغل يف "رشق 

الفرات" عرب تناقضات قسد مع 
الدورين األمرييك والرتيك.

الروس يدركون بعمق، أن إخراج إيران 
من سوريا دون ضامنات حقيقية 

ملصالحهم هم فيها، يعني فشل 
تورطهم العسكري يف هذا البلد 

والخروج منه بأقل كمية من "حّمص 
املولد"، وهذا هو سبب محاوالتهم يف 

منطقة رشق الفرات، والتي يريدون 
من خاللها إخراج األمريكيني من هذه 

املنطقة، وفرض أجندتهم ونفوذهم 
فيها، للوصول إىل اإلمساك بكل 

خيوط الرصاع السوري.
لذلك ميكن فهم التعرّض األمرييك 

لحركة الدوريات الروسية يف رشق 
الفرات عىل أنها رسالة أمريكية 
رصيحة، هذه الرسالة مفرداتها 
 M4 تقول: مينع تشغيل الطريق

واالقرتاب من مكامن الرثوة النفطية 
قبل تغيري املوقف الرويس من تواجد 
إيران يف سوريا، ومن رضورة تنفيذ 

القرار الدويل 2254 الذي تعطّل 
روسيا تنفيذه. إضافة إىل رضورة 

وقف الهجامت الوحشية عىل إدلب 
وغريب حلب، والتي يهدف الروس 

منها إىل تصفية املعارضة ووجودها 
عىل األرض، وهو تناقض خطري مع 
الرؤية الرتكية واألمريكية والغربية 

عموًما لحل الرصاع السوري.

ولكن إىل أي مدى يستطيع الروس 
اللعب عند حدود التحرش األمرييك؟ 

وهل ميكنهم تجاوز حدود هذا 
التحرش وااللتفاف عليه؟ وهل هم 
يف وارد تقديم تنازالت جدية عىل 

مستويني تريدهام الواليات املتحدة 
وتحشد ألجلهام. هذان املستويان 

هام: طرد إيران من سوريا ومن ثم 
من اإلقليم برمته؟

الجواب واضح وجيل للروس، ويتمّثل 
هذا األمر بالنقاط التالية: ال ميكن 

للروس أو حلف النظام اللعب مبسألة 
استثامر نتائج التدخل الرويس 

اإليراين يف سوريا ملصلحتهام دون 
رضا أمرييك. ولهذا يبدو أن قانون 
سيزر "حامية املدنيني يف سوريا" 

هو سيف مسلّط عىل رقاب هذا 
الحلف، مينعهم من هذا االستثامر 

قبل تلبية االحتياجات السياسية 
األمريكية يف هذا امللف. وأن حدود 
تحّمل الروس لهذا املسار الخطري، 

الذي يلعبون عند حافته هي محدودة 
الزمن، ألن كلف عدم الحل بالنسبة 

لهم ستزيد كلام تأخر الحل وبقوا يف 
مربعهم املساند جزئًيا إليران.

إن محاوالت الروس االستفادة من 
نفط منطقة رشق الفرات، إلعادة 
انتاج النظام السيايس السوري، 

وفق قاعدة أستانا وسوتيش، هي 
محاوالت ستصطدم بجدار الوجود 

األمرييك يف هذه املنطقة، وأن قسد 
لن تنجرف إىل حدود مساندة الروس 
وكشف ظهرها لألمريكيني واألتراك، 

رغم مناورات مجلسها السيايس، 
الذي يلّوح تارة بالحوار مع خصومه 
كرد املجلس الوطني السوري، وتارة 

يلّوح بالحوار مع النظام الذي يعتربه 

خائًنا للقضية الوطنية بسبب تحالفه 
مع األمريكيني.

إًذا ميكننا القول ان قدرة الروس عىل 
تحدي األمريكيني يف رشق الفرات 

هي قدرة محدودة األثر عىل األرض، 
وأن مامطلة الروس لتنفيذ قرار 

مجلس األمن رقم 2254 لن تكون 
مبصلحتهم، التي تتمثل برضورة 
التوافق مع الواليات املتحدة ومع 

 M4 الغرب، وتحديًدا بفتح الطريقني
وM5، أمام التجارة الدولية، ضمن 

رؤية شاملة للحل السيايس يف 
سوريا ودون سيطرة النظام عليهام. 

وكذلك إدراج جدول أعامل إعادة 
اإلعامر بالتزامن مع تنفيذ االنتقال 

السيايس يف هذا البلد.
هذا يسمح لنا بالقول إن إدلب خط 

أحمر أمرييك، وأن التوافق عىل 
تنفيذ القرارات الدولية هو املمكن 

والرضوري أمريكًيا. وأن األيام 
القادمة تعمل ملصلحة تغيري الوضع 

العام للرصاع يف سوريا، ملصلحة 
انتصار يريده ترامب، ليدخل من 

خالله بوابة انتخابات الرئاسة 
األمريكية يف الربع األخري من هذا 

العام بقوة.
بقي أن نسأل هل سيتحول هذا 

التحّرش األمرييك إىل عتبة أخرى 
مع الروس، وتحديًدا مبا يسمح 

باحتامل حدوث تصادم عسكري 
يتجنبـه الروس، وقد جربوه من قبل 
يف دير الزور حني حاولوا السـيطرة 

عىل آبار  الغاز ومعامله املسـامة 
)كونيكو( رشقي دير الزور؟ 

الجواب مفتوح عىل احتامالت 
الرويس  التصادم  أضعفها هو 

األمرييك يف سوريا.  

رأي وتحليل

أوشفيتز السوري

التحّرش األمريكي بالروس في سوريا.. 
دالالت وأبعاد
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قرر حسـان االنضـامم إىل املظاهرات 
عـىل  احتجاًجـا  السـويداء،  يف 
فهـو  الصعبـة،  املعيشـية  األوضـاع 
موظـف حكومـي، ال يسـد مـا يحصل 
عليـه أول كل شـهر، احتياجات عائلته 

التاليـة. العـرشة  لأليـام 
حسـان )38 عاًمـا(، مـن أبنـاء قرية 
يف  يعمـل  السـويداء،  بريـف  ملـح 
رشكـة الكهربـاء، يقـول لعنـب بلدي 
لتأمـني  إضافًيـا  عمـاًل  ميـارس  إنـه 
دخـل إضـايف، إذ ال يتبقـى مـن راتبه 
وراتـب زوجتـه التـي تعمل  مدّرسـة، 
بعـد دفـع قسـط البنـك املرتتـب عليه 

شـهريًا، سـوى 70 ألـف لـرية.
"نأكل اللحـم يف املناسـبات، والبيض 
ووجبـات  فقـط،  لـألوالد  والحليـب 
اليـوم الثـالث تقتـرص عـىل العطل"، 
"يف  رغبتـه  مـربًرا  حسـان،  يقـول 
أن  دون  صوتـه"،  بأعـىل  يـرصخ  أن 

الـرصاخ. ذلـك  نتيجـة  يضمـن 
يؤكـد حسـان أنـه يحتـاج عـىل األقل 
300 ألـف لـرية سـورية، ليؤّمـن  إىل 
حاجاتـه وحاجـات زوجتـه وولديـه، 
عـن  فيـه  تخـىل  الـذي  الوقـت  يف 

الخضـار  أصنـاف  مـن  العديـد  رشاء 
محصـول  عـىل  واعتمـد  والفواكـه، 
رشاء  عـن  وتخـىل  الزراعيـة،  أرضـه 
الحطـب  عـىل  واعتمـد  املـازوت 
وأكيـاس النايلـون  للتدفئـة، مـا يؤثر 

طفليـه. صحـة  عـىل  سـلًبا 
يضيـف  الطبيـة  املصاريـف  وعـن 
حسـان أن معظم األطبـاء يف املنطقة 
ألغـوا عقودهـم مـع رشكات التأمني، 
إضافيـة  ماليـة  بأعبـاء  تسـبب  مـا 
ترتتـب عنـد مـرض أحد أفـراد األرسة، 
كـام أن األدويـة املُسـجلة عـىل دفـرت 
الصحـة نـادرة الوجود، مشـريًا إىل أن 
زوجتـه تحتـاج إىل دواء أجنبي للغدة، 

يُكلـف تسـعة آالف لـرية شـهريًا.
ذلـك الواقـع دفـع حسـان للمشـاركة 
التـي  املظاهـرات  يف  عـدة  مـرات 
تشـهدها محافظـة السـويداء، وانتقد 
املعيـيش  الوضـع  وتـردي  الفسـاد 
واالقتصـادي، إىل جانـب متظاهريـن 
يف  احتجاجاتهـم  بـدؤوا  آخريـن 
الحـايل، يف  الثـاين  كانـون  15 مـن 

وشـهبا. السـويداء  مدينتـي 
خـالل املظاهرات وصـل املحتجون إىل 

سـاحة السـري أمـام مبنـى محافظـة 
السـويداء، مسـتنكرين انهيـار اللـرية 
بالفسـاد  وصفـوه  ومـا  السـورية، 
األهـايل  هتـف  كـام  الحكومـي، 
ملحافظـات طرطـوس وحامة وحمص 

والالذقيـة ودمشـق. ودرعـا 
السـوري  “الشـعب  شـعار  وكان 
التـي  الشـعارات  أكـرث  مـن  واحـد” 
باتـت  أن  بعـد  املتظاهـرون،  رددهـا 
يف  متدهـورة  االقتصاديـة  األوضـاع 

السـورية. األرايض  معظـم 
الرسـمية  السـورية  األنبـاء  وكالـة 
مظاهـرات  خـرب  نقلـت  )سـانا( 
السـويداء، وقالت إن بضعة أشـخاص 
مـا  أو  الرئيـس  سـاحة  يف  تجمعـوا 
تعـرف بسـاحة السـري وسـط مدينـة 
نعيـش"  "بدنـا  وهتفـوا  السـويداء، 

املعيـيش. الواقـع  عـىل  اعرتاًضـا 
يف  السـورية  األسـواق  تشـهد  إذ 
النظـام  قـوات  سـيطرة  مناطـق 
أسـعار  يف  حـاًدا  ارتفاًعـا  السـوري 
املـواد الغذائية، وصلـت إىل %50 منذ 
الحـايل، كـام اختلفـت  العـام  بدايـة 
تلـك  يف  الغذائيـة  املـواد  تسـعرية 

الرسـمية،  التسـعرية  عـن  األسـواق 
مـن  بلـدي  عنـب  رصدتـه  مـا  وفـق 
مصـادر محليـة، بالتوازي مـع تراجع 
قيمـة الـرية السـورية إىل أكـرث مـن 

الـدوالر. أمـام  ألـف 
رغـم ذلك، يعيش %80 من السـوريني 
تحـت خط الفقـر، وفق تقريـر صادر 
 ،2019 آذار  يف  املتحـدة  األمـم  عـن 
إىل  سـوري  مليـون   11.7 ويحتـاج 
مبـا  املسـاعدة،  أشـكال  مـن  شـكل 
الصحيـة  والرعايـة  الغـذاء  ذلـك  يف 

واملـأوى.
كـام شـهد مـؤرش "القـوة الرشائية" 
يف العاصمـة دمشـق تراجًعـا كبـريًا، 
وصنفـه  نقطـة   10.84 إىل  وصـل 
بأنـه  العاملـي،   "NUMBEO" موقـع 
منخفـض جـًدا، بينـام سـجل مـؤرش 
"تكلفة املعيشـة" انخفاًضـا كبريًا إىل 
27.47 نقطـة، وبلـغ مـورش "جـودة 

34.35 نقطـة.  الحيـاة" 
الشـهري  الدخـل  متوسـط  ويبلـغ 
ألـف   150 السـوري  للمواطـن  حالًيـا 
لـرية سـورية، بينام يبلـغ الحد األدين 
و300  ألًفـا   20 سـوريا  يف  للرواتـب 

لـرية سـورية، والحد األعـىل 663 ألف 
لـرية، وفـق إحصائيات نرشهـا موقع 

."SalaryExplorer"
باإلجـراءات  كثـريًا  حسـان  يثـق  ال 
الحكوميـة، كـام غـريه مـن املحتجني 
يف السـويداء عـىل انتشـار الفسـاد، 
وضيـاع األمـوال العامـة بأيـدي فئـة 
صغـرية مـن املسـؤولني، كـام أنـه ال 
يـرى أمـاًل يف أي إجـراءات حقيقيـة 
وتوقـف  املعيـيش،  الوضـع  تنقـذ 

السـورية. اللـرية  تدهـور 
وال تـزال القبضـة األمنيـة واحـدة من 
أكرب هواجسـه، فهو رغـم ظهوره يف 
الشـارع،  يف  وهتافـه  االحتجاجـات 
تحفـظ عـىل نـرش اسـمه الكامل يف 
لقائـه مـع عنـب بلـدي، خوًفـا مـن 

املالحقـة واالعتقـال.
التـي  املحـاوالت  أيًضـا  وتؤرقـه 
مـع  للتامهـي  البعـض  بهـا  يقـوم 
بعـدم  املتمثلـة  الحكوميـة،  اإلرادة 
االحتجـاج  أو  املـايل  الوضـع  نقـد 
معنويًـا  بدعمـه  واالكتفـاء  عليـه، 
ُصممـت  أنهـا  يـرى  حمـالت،  عـرب 

املواطنـني". عـىل  لـ"الضحـك 

يومـي  بشـكل  السـوريون  يتابـع 
مـؤرشات تراجـع اللـرية السـورية، 
غـري  مسـتويات  إىل  وصلـت  التـي 
مـن  بجملـة  متأثـرة  مسـبوقة، 
العوامـل السياسـية، ومؤثـرة عـىل 
يف  السـوريني  معيشـة  صلـب 
مناطـق سـيطرة النظـام السـوري.

ترتافـق تلـك املتابعـات الحثيثـة مع 
جملـة مـن التوقعات، التـي رسعان 
مـا ترتجمهـا الفتـات أسـعار املـواد 
االسـتهالكية،  املـواد  ثـم  الغذائيـة، 

بالـرضورة  يتطلـب  مـا  وهـو 
وردود  القـرارات  مـن  مجموعـة 

الفعـل.
مدينـة  ويف  سـوريا،  جنـويب  يف 
ردود  أخـذت  تحديـًدا،  السـويداء 
والرفـض،  االحتجـاج  الفعـل شـكل 
مجموعـة  قادهـا  مظاهـرات  عـرب 
بـدت  مـا  وبقـدر  الناشـطني،  مـن 
محافظـات  يف  لناشـطني  ملهمـة 
أخـرى، لكـن صداهـا مل يصـل، يف 
ظـل تلويـح حكومـي بالقضـاء ضد 

مالًيـا". الدولـة  "يهـني  مـن 
تناقـش عنـب بلـدي يف هـذا امللـف 
االقتصـادي  الوضـع  تراجـع  أثـر 
يف سـوريا عـىل معيشـة السـكان، 
املتعلقـة  الحكوميـة  والقـرارات 
السـورية،  للـرية  األخـري  بالرتاجـع 
يف  االحتجاجـات  مـن  وتنطلـق 
إمكانيـة  مـدى  ملعرفـة  السـويداء 
املحافظـات  بقيـة  عـىل  تعميمهـا 
الواقـع  ظـل  يف  السـورية، 

واملعيـيش. االقتصـادي 

"بدنا نعيش"..

واقع معيشي متردٍّ 
يرفضه أهالي السويداء بالتظاهر

تجمع مواطنين أمام مطعم أعلن عن بيع الطعام بليرة واحدة في حمص شارع الحمرا - 20 كانون الثاني 2020 )عدسة شاب دمشقي(

الحد األدنى والحد األعلى للرواتب الشهرية في سوريا )عنب بلدي(
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دفعـت االنخفاضـات املتتاليـة لقيمـة 
اللـرية السـورية مقابـل الـدوالر منـذ 
بدايـة العـام الحـايل، حكومـة النظام 
السـوري إىل اتخـاذ إجـراءات مشـددة 

ضـد املتعاملـني بالـدوالر.
يف  الـدوالر  مقابـل  اللـرية  وسـجلت 
بعـض األحيـان انخفاًضا بنسـبة أكرث 
مـن %30 مـن قيمتهـا، مقارنـة مـع 
موقـع  بحسـب   ،2019 العـام  نهايـة 
"اللرية اليـوم" املختص بأسـعار رصف 

العمـالت.

عقوبات جنائية
أهم اإلجـراءات التي اتخذتهـا الحكومة 
رئيـس  أصـدره  الـذي  املرسـوم  هـو 
النظام السـوري، بشـار األسـد، يف 18 
من كانـون الثـاين الحايل، الـذي ينص 
ودفـع  السـجن  عقوبـة  فـرض  عـىل 
غرامـة ماليـة للمتعاملـني بغـري اللرية 
السـورية، وجاء املرسـوم تعدياًل للامدة 
الثانية من املرسـوم الترشيعـي رقم 54 
لعـام 2013، الذي كان يعاقـب املتعامل 
بغـري اللـرية بالحبـس من ثالثة أشـهر 

سـنوات. ثالث  إىل 
كل  فـإن  الجديـد،  املرسـوم  وبحسـب 
شـخص يتعامل بغـري اللرية السـورية 
كوسـيلة للمدفوعات "يعاقب باألشغال 
الشـاقة املؤقتـة ملـدة ال تقل عن سـبع 
سـنوات"، كام يعاقب بـ"الغرامة املالية 
مبا يعـادل مثـيل قيمـة املدفوعـات أو 
املبلـغ املتعامل به أو املسـدد أو الخدمات 
إىل  إضافـة  املعروضـة"،  السـلع  أو 
مصـادرة املدفوعـات أو املبالـغ املتعامل 
بها أو املعادن الثمينـة، ملصلحة مرصف 

املركزي. سـوريا 
وأصـدر األسـد مرسـوًما ثانًيـا أكد فيه 
املؤقـت"،  "االعتقـال  عقوبـة  فـرض 
وغرامـة من مليون إىل خمسـة ماليني 
لـرية سـورية، لـكل مـن أذاع أو نرش أو 
أعـاد نـرش وقائـع ملفقـة أو مزاعـم 
الوسـائل،  بإحـدى  وهميـة  أو  كاذبـة 
إلحـداث التـدين أو عدم االسـتقرار يف 
أوراق النقـد الوطنيـة أو أسـعار رصفها 
املحددة بالنـرشات الرسـمية، ولزعزعة 
الثقة يف متانـة نقد الدولة وسـنداتها.

تحذيـر  مـع  املراسـيم  وتزامنـت 

أطلقتـه وزارة الداخليـة مـن التعامـل 
التـداول  يف  السـورية  اللـرية  بغـري 
عـرب  الـوزارة،  وأكـدت  التجـاري، 
 17 يف  بـوك"،  "فيـس  يف  حسـابها 
مـن كانـون الثـاين الحـايل، تكثيـف 
دورياتهـا ملراقبـة الـرشكات واملحالت 
لقمـع  محاولـة  يف  واألشـخاص، 

املخالفـني. وضبـط  الظاهـرة 
بـدوره  املركـزي  سـوريا  مـرصف 
كانـون  مـن   20 يف  تعميـاًم،  أصـدر 
الثـاين الحـايل، أعلـن فيه اسـتعداده 
لـرشاء الـدوالر مـن املواطنني بالسـعر 
للمنظـامت  حـدده  الـذي  التفضيـيل 
سـورية  لـرية   700 وهـو  اإلنسـانية 
مقابـل الدوالر الواحد ومـن دون وثائق.

مسمار آخر في نعش االقتصاد
عنـب بلـدي التقـت رئيـس مجموعـة 
أسـامة  سـوريا"،  اقتصـاد  "عمـل 
القـايض، ملحاولـة توضيـح األسـباب 
حكومـة  دفعـت  التـي  االقتصاديـة 
النظـام إلصدار هـذه املراسـيم واتخاذ 
هـذا  يف  املُشـددة  اإلجـراءات  هـذه 

الوقـت بالتحديد، ضـد املتعاملني بغري 
السـورية. اللـرية 

النظـام  إجـراءات  القـايض  وصـف 
وتـدل  "هسـتريية"،  بأنهـا  األخـرية 
االقتصـادي  القـرار  صانـع  أن  عـىل 
السـوري "فقـد توزانـه متاًمـا"، الفًتا 
الثامنينيـات  أعـادت حقبـة  أنهـا  إىل 
عندمـا ُمنـع التعامل بالعملـة الصعبة 
وأُغلقـت محـالت الرصافـة، وتوقفـت 
هـذه اإلجـراءات يف عـام 1991 مـع 
حافـظ  عهـد  يف   ،10 رقـم  القانـون 
قانـون  بعهـد  سـمي  الـذي  األسـد 

االقتصـادي". "االنفتـاح 
األسـد  بشـار  أن  القـايض  وأضـاف 
انقلـب عـىل أكرث مـن 1200 مرسـوم 
 ،2000 ترشيعـي أصدرهـا منـذ عـام 
االنفتـاح  مـن  املزيـد  أجـل  مـن 

االقتصـادي.
يـدق  النظـام  أن  القـايض  ويـرى 
جديـًدا  "مسـامًرا  اإلجـراءات  بهـذه 
يف نعـش االقتصـاد السـوري"، الذي 
تعـرض ألزمـات بعـد املشـكلة املاليـة 
الكبـرية يف املصـارف اللبنانيـة التـي 

جّمـدت أمـوال كثـري مـن السـوريني 
يف تلـك املصـارف، وقانـون العقوبات 
األمريـيك عـىل سـوريا  االقتصاديـة 
"قيـرص"، الـذي بدأت مـؤرشات قوته 

تظهـر عـىل االقتصـاد السـوري.
بحسـب  سـوريا،  ستشـهد  بينـام 
القـايض، يف ضوء القـرارات الجديدة، 
الصناعيـني  عـزوف عـدد كبـري مـن 
والتجار عن اسـتثامراتهم بسـبب عدم 
متكنهـم مـن تأمـني القطـع األجنبي 
الـالزم لتمويل صناعاتهـم وتجاراتهم، 
األمـر الـذي سـريفع نسـبة البطالـة 
إىل أكـرث مـن %80، والفقـر إىل نحو 

.90%
العملـة  أن  إىل  القـايض  وأشـار 
طفيًفـا  تحسـًنا  ستشـهد  السـورية 
توقـف  بسـبب  املنظـور  املـدى  عـىل 
العـرض والطلـب، ولكن ستشـهد عىل 
املـدى البعيـد تراجًعا كارثًيـا، إذا بقيت 
تلـك املراسـيم والقـرارات، مؤكـًدا انه 
ال حـّل لكارثـة االقتصـاد السـوري إال 
بوجـود حـّل سـيايس يعيـد للنظـام 
الزراعيـة. واألرايض  والنفـط  املعابـر 

3 و4 اللذيـن أصدرهـا  يحمـل املرسـومان 
مـن  "تدخـاًل  تعتـرب  إجـراءات  األسـد 
السـلطة  أعـامل  يف  الترشيعيـة  السـلطة 
فصـل  مبـدأ  بذلـك  وتخالـف  القضائيـة"، 
الدسـتور  عليـه  نـص  الـذي  السـلطات 
اسـتقاللية  ومبـدأ   ،2012 لعـام  السـوري 
القضـاء، وهـو مـا أكـده املحامـي ومديـر 
تركيـا،  يف  السـوريني  املحامـني  تجمـع 

قرنفـل. غـزوان 
ومـن وجهـة نظـر قرنفـل، ال يوجـد يف 
ترتكـز  وإمنـا  للسـلطات  فصـل  سـوريا 
جميعهـا بيد رئيـس الجمهورية، وبحسـب 
مـن  فـإن  الترشيعيـة  العمليـة  مبـادئ 
املفـرتض صدور املراسـيم من تحـت جناح 
حـرصي،  بشـكل  السـوري  الربملـان  قبـة 
ويعتقـد قرنفـل أنه تم سـلب حـق مجلس 
القوانـني  صنـع  يف  بدمشـق،  الشـعب 
أو تعديلهـا لتتوافـق مـع مـا هـو أفضـل 

للواقـع القانوين واالجتامعي يف سـوريا. 
ووفـق الدسـتور، تنص "املـادة 132" عىل 
أن السـلطة القضائيـة مسـتقلة، ويضمـن 
االسـتقالل،  هـذا  الجمهوريـة  رئيـس 
ويعاونـه يف ذلـك مجلس القضـاء األعىل. 
القضـاء  اسـتقاللية  قرنفـل عـدم  ويعلـل 
رئيـس  باعتبـار  املرسـومني،  وفـق 
الجمهوريـة هـو رئيـس مجلـس القضـاء، 
ووزيـر العـدل بحكومتـه هو نائـب رئيس 
مجلـس القضـاء، وهـو أيًضـا مـن يعـني 
ويقيـل أعضـاء املحكمة الدسـتورية العليا. 
وانتـزع املرسـوم رقم 4 صالحيـة القايض 
بإخـالء سـبيل املتهم حتـى صـدور الحكم 
يخالـف  كـام  القضيـة،  يف  النهـايئ 
املفرتضـة  الـرباءة  قرينـة  مبـدأ  املرسـوم 
بـكل شـخص، التـي حامهـا الدسـتور يف 
"املـادة 33"، التـي نصت عـىل أن "الحرية 
للمواطنـني  الدولـة  حـق مقـدس وتكفـل 

عـىل  وتحافـظ  الشـخصية  حريتهـم 
وأمنهـم". كرامتهـم 

منـح  يف  القـايض  صالحيـة  وكذلـك 
يجعـل  مـا  التقديريـة  املخففـة  األسـباب 
منـه مجـرد قلـم يكتب مـا تقرره السـلطة 

قضائيـة. أحـكام  بصيغـة  التنفيذيـة 

تجمع مواطنين أمام مطعم أعلن عن بيع الطعام بليرة واحدة في حمص شارع الحمرا - 20 كانون الثاني 2020 )عدسة شاب دمشقي(

إجراءات حكومية للحد من تدهور الليرة
هل تثمر؟

مراسيم تشريعية "معيبة"..
كيف خالف األسد دستوره؟
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جنـويب  السـويداء  محافظـة  شـهدت 
سـوريا، يف األيام القليلـة املاضية، عدة 
النظـام  لسياسـة  معارضـة  تحـركات 

السـوري االقتصاديـة والسياسـية.
وتعامـل النظـام مـع هـذه التظاهرات 
بشـكل الفـت، إذ نقلـت وكالـة األنبـاء 
هـذه  )سـانا(  الرسـمية  السـورية 
االحتجاجـات، ومل تتدخـل قـوات أمـن 
النظـام للتعامـل معهـا برشاسـة كـام 
فعلـت ببقية املـدن التـي عارضته، فهل 
يعنـي ذلـك أن النظام السـوري غرّي من 
طريقـة تعامله مـع االحتجاحات؟ وما 
الذي مييـز السـويداء يف هـذا اإلطار؟

القبضة األمنية راسخة
ألقـت إدارة األمـن الجنايئ يف سـوريا 
القبض عـىل أشـخاص بتهمة ترصيف 
األمـوال  وتحويـل  األجنبيـة  العمـالت 
دون ترخيـص، يف إطـار تشـديد وزارة 
املسـتهلك  الداخليـة وحاميـة  التجـارة 
حمالتهـا ضـد املتعاملـني بغـري اللرية 
للمرسـومني  واسـتجابة  السـورية، 

األخرييـن. الترشيعيـني 
وهـو مـا عـزز االعتقـاد السـائد بـأن 
يسـتخدم  زال  مـا  السـوري  النظـام 
ضبـط  إطـار  يف  األمنيـة،  القبضـة 
السـيايس،  كـام  االقتصـادي،  الواقـع 

إمكانيـة  عـدم  إىل  يشـري  مـا  وهـو 
التسـاهل مـع أي موجـات احتجاجية.

“املركـز  ومديـر  السـوري،  املحامـي 
واألبحـاث  للدراسـات  السـوري 
يـرى يف  البنـي، ال  أنـور  القانونيـة”، 
املرسـومني الترشيعيـني، تعبـريًا عـن 
هيمنتـه  إعـادة  يف  النظـام  رغبـة 
التـي يسـيطر  املناطـق  األمنيـة عـىل 
إىل  يحتـاج  ال  فهـو  عليهـا عسـكريًا، 
حجـة قانونيـة العتقـال مـن يريد من 
األشـخاص، أو إنشـاء أجواء مـن الذعر 

لسـيطرته.    الخاضعـة  املـدن  يف 
وكانـت تقاريـر حقوقيـة عـدة أثبتـت 
للنظـام  األمنيـة  القبضـة  اسـتمرار 
السـوري عـىل املناطـق التـي يسـيطر 
عليها، أو التي اسـتعاد السـيطرة عليها 

خـالل العامـني املاضيـني.
إذ اعتقلـت قـوات النظـام عـام 2019، 
عليهـا،  سـيطرت  التـي  املناطـق  يف 
ودرعـا  الرشقيـة  الغوطـة  فيهـا  مبـا 
الناشـطني  مئـات  دمشـق،  وجنـوب 
وأفـراد  السـابقني  املعارضـة  وقـادة 
عائالتهـم، رغـم أنهـم وّقعـوا جميًعـا 
عـىل اتفاقيـات مصالحة مـع حكومة 
النظـام تضمـن عـدم اعتقالهـم، وفق 
عـن  الصـادر  العـام  أحـداث  تقريـر 
ووتـش". رايتـس  "هيومـن  منظمـة 

ومـات اآلالف رهـن االعتقـال مـن قبل 
التعذيـب  بسـبب  السـوري  النظـام 
يف  "الرهيبـة"  االحتجـاز  وظـروف 
2019، وفـق املنظمـة، وحـّدث النظـام 
السـوري سـجالت مئات "يُعتقـد أنهم 
ُفقـدوا أو توفـوا، لكـن مل تتلـقَّ أي من 
معلومـات  أو  أبنائهـا  رفـات  أرسهـم 

إضافيـة مـن حكومـة النظـام".
ويف أيـار 2019، كانت "هيومن رايتس 
منظـامت  مثـاين  بـني  مـن  ووتـش" 
ومنظـامت  سـورية  مـدين  مجتمـع 
حقوقيـة دوليـة دعـت الـدول األعضاء 
يف مجلس األمـن الـدويل إىل املعالجة 
التعسـفية  لالعتقـاالت  العاجلـة 
واالختطـاف،  النطـاق،  الواسـعة 
والتعذيـب وغـريه مـن صنـوف سـوء 
املعاملـة، واإلخفـاء القـري لعرشات 
اآلالف السـوريني عـىل أيـدي القـوات 

للنظـام.  التابعـة  األمنيـة 

هل السويداء استثناء؟
تواصلـت عنـب بلـدي مع مصـدر أمني 
يف السـويداء، ملعرفـة الطريقـة التـي 
تعامـل بهـا النظـام مـع االحتجاجات، 
ووصفهـا بأنهـا كانـت "لينـة" توحي 
بأنـه "مـا زال يحمـي األقليـات"، عىل 
اعتبـار أن أغلـب سـكان املحافظـة من 

الدرزية. الطائفـة  أبنـاء 
وأضـاف املصـدر )الـذي تحفـظ عـىل 
نـرش هويته ألسـباب أمنيـة(، أن هناك 
لهـا  تخضـع  مرجعيـات  مجموعـة 
السـويداء هـي مـن تتـوىل املحافظـة 
عـىل الوضع األمنـي فيهـا، دون تدخل 
النظـام بشـكل مبـارش بهـذا الشـأن. 
وكانـت السـويداء من املحافظـات التي 
شـهدت مظاهـرات مناهضـة للنظـام 
لكـن  السـورية،  الثـورة  بدايـة  يف 
النظـام، الـذي مل يتدخـل مبـارشة يف 
قمعها، تعـاون مع ميليشـيات محلية، 
مـن أبنـاء املحافظـة، للقيـام باملهمة، 
وهـو مـا توصلت إليـه عنـب بلدي يف 
"السـويداء..  بعنـوان  سـابق  تحقيـق 

جزيـرة معزولـة تنتظـر مصريهـا".
امليليشـيات  رغـم ذلـك، مارسـت تلـك 
الخطـف واالغتيـال وانتهاكات  جرائـم 
أخرى، بحسـب املصـدر األمني، يف ظل 
"تقاعـس" مـن النظـام يف السـيطرة 

الوضع. عـىل 
بينـام يتوقـع مواطنون يف السـويداء 
أن تسـهم هـذه امليليشـيات، إىل جانب 
القـرارات األخـرية للنظـام، بتقليـل أثر 
االحتجاجـات ورقعتهـا يف املحافظـة، 
وهو مـا يؤكـده تراجع املظاهـرات بعد 

أقل مـن أسـبوع عـىل اندالعها.

رافـق انطالق مظاهـرات السـويداء، يف 
15 من كانـون الثاين الحـايل، احتجاًجا 
عـىل غـالء األسـعار وتـردي األوضـاع 
االقتصادية واملعيشية، دعوات لناشطني 
االجتامعـي  التواصـل  مواقـع  عـىل 
لوقفات سـلمية احتجاجية تحت شـعار 
"بدنـا نعيـش"، وهو الشـعار الذي رفعه 

املحتجـون يف السـويداء.
وأسس ناشـطون صفحات ومجموعات 
اسـم  تحـت  "فيسـبوك"  موقـع  عـىل 
"بدنـا نعيـش" أكدوا من خاللها سـلمية 
االحتجاجـات، ودعـوا إىل ضبـط النفس 
اسـتخدام  عـدم  وإىل  الحـراك  خـالل 

السـالح األبيـض أو أي أسـلحة أخـرى.
أضحـت الصفحـات التـي تحمل شـعار 
لناشـطني  احتجـاج  سـاحة  الحملـة 
مـن مختلـف املـدن السـورية كجرمانـا 

وسـلمية وجبلة، وآخرين خارج سـوريا، 
عـربوا عـن تضامنهـم مـع احتجاجات 

أهـايل السـويداء.
أحـد  مـع  بلـدي  لعنـب  حديـث  ويف 
نعيـش"،  "بدنـا  حملـة  مؤسـيس 
)نتحفـظ عىل نـرش اسـمه حرًصا عىل 
سـالمته(، أكـد حـرص املؤسسـني عىل 
عـدم اسـتغالل حراكهـم مـن قبـل أي 
جهـة خارجية وتشـويه مسـار "الحراك 
املطالـب  عـن  وتحييـده  السـلمي"، 
األساسـية التـي تتمحور حـول األوضاع 
يف  املسـترشي"  و"الفسـاد  املعيشـية 
عـىل  واالحتجـاج  الدولـة،  مؤسسـات 
واملحتكريـن  األزمـة  "تجـار  ترصفـات 
واملتالعبـني باقتصـاد البـالد"، موجًهـا 
وللجميـع"  الجهـات  "لـكل  رصخـة 

مكملـني". نعيـش..  "بدنـا  مفادهـا 

وأضـاف املصـدر أن املطالـب واضحـة، 
وليـس مـن املقبـول املتاجـرة بأوجـاع 
مبـا  احتجاجاتهـم  وتصويـر  النـاس 
اليقصدونـه ويطالبـون به، مؤكـًدا عىل 
أن الحملـة ال تتبـع أي جهة سياسـية أو 
دينية مع نفيـه عنها صفـة املعارضة أو 

املـواالة.
وكـام انتقـل الحـراك عـىل أرض الواقع 
مـن مدينـة السـويداء إىل مدينة شـهبا 
حـراك  انتقـل  نفسـها،  املحافظـة  يف 
الناشـطني يف العـامل االفـرتايض عـىل 
مواقـع التواصـل االجتامعـي، وأسسـوا 
صفحـة "بدنا نعيـش- مدينة سـلمية"، 
لنقـل االحتجاجـات إىل مدينـة سـلمية 

رشقـي حـامة.
الصفحـة التـي يتابعها ما يقـارب األلف 
شـخص، أظهرت تضامن مدينة سـلمية 

مـع االحتجاجـات من خالل بيـان نرشه 
املسـؤولون عنهـا "لتوحيد الشـعارات" 
مـع أهـايل السـويداء، وضحـوا فيـه أن 
حملة "بدنـا نعيش" حملة شـبابية غري 
منظمـة وعفويـة االنطـالق وال تنضوي 
أو  دينـي  أو  أي غطـاء سـيايس  تحـت 
مطالبهـم  عـىل  أكـدوا  كـام  طائفـي، 
وأمـن"،  وكرامـة  "بسـالمة  بالعيـش 
كل  يجمـع  "الجـوع  أن  إىل  مشـريين 

موجـوع معـارض أو مـواٍل".
التـي  املتابعـني  طلبـات  نـرشوا  كـام 
اعتربوهـا "مفيـدة للحملـة"، وعزمـوا 
مجموعـة  كإنشـاء  تطبيقهـا،  عـىل 
املواعيـد  لتـداول  بـوك"  "فيـس  عـىل 
باإلضافـة  التظاهـر،  أماكـن  وتحديـد 
إىل اقرتاحاتهـم حـول الشـعارات التـي 
يريـدون الهتـاف بهـا يف االحتجاجات. 

القامئـون عـىل الصفحـة عـرب  وبـنّي 
منشـور بتاريـخ 21 مـن كانـون الثاين 
الحـايل، فشـل محاولتهـم التظاهر يف 
السـاحة العامة مبدينة سـلمية الساعة 
لألمـن  كثيـف  انتشـار  بسـبب  الثالثـة 
والرشطـة، مشـريين إىل أن أعـداد األمن 
الذين كانـوا موجوديـن ملنـع التظاهرة، 

كانـت أكـرث مـن أعـداد املتظاهرين.
صفحـات  عـرب  بلـدي  عنـب  ورصـدت 
تضامـن  بـوك"  "فيـس  عـىل  محليـة 
طرطـوس  محافظـة  مـن  سـوريني 
مـع مظاهـرات السـويداء، مـن خـالل 
تعليقات عىل صـور للمظاهرات نرشتها 
الصفحـة، عىل عكـس سـوريني آخرين 
اعتـربوا من خالل تعليقاتهـم عىل صور 
االحتجاجـات أنهـا "مسيسـة" أو "لعبة 

ضـد الشـعب".

إىل  والدعـوات  السـويداء،  مظاهـرات  فتحـت 
تكرارهـا يف محافظـات أخـرى، باب التسـاؤالت 
حـول مـدى إمكانية أن تشـهد سـاحات سـورية 
أخـرى احتجاجات عـىل تراجع الوضـع املعييش، 
عـىل اعتبـار أنه بات سـمة عامة ملناطق سـيطرة 

قـوات النظـام يف سـوريا.
بـد  ال  التسـاؤل،  هـذا  عـن  اإلجابـة  قبـل  لكـن 
مـن الحديـث أواًل عـن أشـكال انعـكاس الواقـع 
االقتصـادي عـىل الحالـة النفسـية للمواطنـني، 
وبالتـايل عـىل دوافعهـم وردود فعلهـم، التـي قد 

االحتجـاج. إىل  تقـود 

خصوصية الحالة السورية
يـرى الطبيـب النفـيس جـالل نوفـل أن العالقة 
النفسـية  والحالـة  االقتصاديـة  الحالـة  بـني 
واالجتامعيـة يف املجتمـع، ليسـت عالقة خطية 
بشـكل نهـايئ، بـل تتوسـطها مجموعـة كبرية 

مـن العوامـل واملؤثـرات.
ويف الحالـة املحليـة، املجتمع السـوري "مهزوم" 
إىل درجـة كبـرية، وفـق نوفـل، الـذي رشح ذلـك 
بالقـول، "حصلـت ثـورة وُدمـرت سـوريا نتيجة 
ردود فعـل السـلطة القامئـة، لـذا ثقـة املجتمـع 
بنفسـه منخفضة، ورمبا الناس ال ميلكون القدرة 
عىل مواجهة البطـش الهائل من النظام السـوري 

أو الجامعـات األخـرى املوجودة يف سـوريا".
ووفـق نوفـل، فإنه ليس مـن الرضوري أن تشـهد 
سـوريا حالـة مـن التذمـر واالحتجاج واسـتعادة 
الرغبـة بالتغيـري، نتيجة الخـربة املكتسـبة خالل 

السـنوات التسـع املاضية.

مزيد من االحتجاجات؟
يرى الصحفي السـوري الذي ينحـدر من محافظة 
السـويداء عهد مـراد، أنه يف حال كُتـب ملظاهرات 
السـويداء االسـتمرار أليـام أطول، سـتجد تجاوبًا 

يف مناطـق أخرى.
وبـرر مـراد ذلـك يف حديث سـابق لعنـب بلدي 
بقوله، إن املظاهرات “مطلبية بحتة”، والشـارع 
يف املحافظـة “غري مصطف سياسـًيا وال ينتمي 
لقـوى املعارضـة يف معناها السـيايس النمطي 
املوجـود يف الذاكرة السـورية القريبة، لكنه يف 
املقابـل يعـرب عن احتجـاج رصيح عىل الفسـاد 

السلطة”. ومآالته وسـلوك 
ومل يجـزم الطبيب النفيس جـالل نوفل، مبصري 
هـذه االحتجاجـات، لكنـه ال يـرى أن "الجـوع 

ينتـج بالرضورة ثـورة".
وقـد تقلـل الحالة السـورية مـن هـذه الفرصة، 
خاصـة "مع عـدم نضج الـرشوط السياسـية 
النفسـية  الحالـة  تنعكـس  أن  تتيـح  التـي 
عـن  التعبـري  عـىل  للنـاس،  واالجتامعيـة 
مـن  قـدًرا  تحمـل  التـي  واألفـكار،  املشـاعر 

والتذمـر". االحتجـاج 

سوريا "بيئة غير مناسبة لالحتجاجات"
هل السويداء استثناء؟

كيف تعاطى السوريون مع احتجاجات السويداء؟

بفعل العوامل النفسية الناجمة عن تراجع االقتصاد
هل تشهد سوريا احتجاجات جديدة؟

مظاهرات مدينة السويداء - كانون األول 2019 )السويداء 24(
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عنب بلدي - عبد الله الخطيب

أعلـن املجلـس املحـي يف مدينـة الراعي 
شـاميل حلب تصديـر أول شـحنة أحذية 
إىل تركيـا، عـر معر الراعـي الحدودي، 
قادمـة من مناطـق ريف حلب الشـاميل، 

يف 20 مـن كانون الثـاين الحايل. 
وقـال رئيـس غرفـة التجـارة والصناعة، 
عنـب  إىل  حديـث  يف  عيـى،  حسـني 
بلـدي، إن الشـحن الجـزيئ عر إرسـال 
أقـل  شـحن  بأجـور  صغـرية  شـحنات 
يف  الراغبـني  للتجـار  األمـر  سيسـهل 

الحًقـا. منتجاتهـم  تصديـر 
وحـول الكميـات التـي ستُشـحن الحًقا، 
أوضح رئيـس غرفـة التجـارة والصناعة 
إذا  الصنـف،  باختـاف  تختلـف  أنهـا 
كانـت البضاعـة مخصصـة لفئة النسـاء 
أن  إىل  منوًهـا  األطفـال،  أو  الرجـال  أو 
حمولـة السـيارة الواحـدة 15 ألـف زوج 

مـن األحذيـة. 
يف  الشـحن  إذن  أن  العيـى  وأوضـح 
الوقـت الحـايل مقتـر عـى تصديـر 
الرتانزيـت فقط، وذلـك للبضائع املصنعة 
يف املناطـق الخاضعة لسـيطرة املعارضة 
يف ريف حلب الشـاميل، مؤكـًدا رضورة 
غـرف  يف  عضـًوا  الصناعـي  يكـون  أن 
الصناعـة والتجارة التابعـة لتلك املناطق. 
ويشـرتط أن تكون للمـواد املصنعة املراد 
مـن  وذلـك  منشـأ،  شـهادة  تصديرهـا 
املجالـس املحليـة التابعـة لـ"الحكومـة 
املؤقتـة" يف املنطقة، بحسـب ما أوضحه 

 . لعيى ا
وبالنسـبة للبضائع املسـموح بتصديرها، 
املنتجـات  جميـع  إن  العيـى،  قـال 
الزراعيـة املغلفة، واأللبسـة واألحذية من 
املنزليـة  واألدوات  عامليـة،  مـاركات  دون 
ذلـك(،  شـابه  ومـا  أطبـاق،  )طناجـر، 
واملنتجـات الغذائية )حـاوة، طحينة...(، 

ومشـتقاتها.  واملنظفـات 
واعتـر أن نتائج هذه السياسـة سـتعود 
عـى اقتصـاد الشـامل بشـكل إيجـايب، 

وذلـك باسـتقالية اقتصـاد املنطقة.
وأضـاف أن تقييم األسـعار يجـري وفًقا 
لجـودة املنتج والصنـف، وأسـعار املبيع 
يف السـوق املسـتهدف، كـام أن رسـوم 
الشـحن سـتكون تشـجيعية جًدا، إضافة 
تشـجيع  بغـرض  الشـحن  أجـور  إىل 
الصناعيـني عـى اإلنتـاج، وتقديم أفضل 

املنتجـات يف املنطقـة.

منتجات سبقت تصدير األحذية
سـبقته  تركيـا  إىل  األحذيـة  تصديـر 
الراعـي  مدينتـي  مـن  تجـار  مشـاركة 

معـرض  يف  سـوريا،  شـاميل  واعـزاز، 
األحذيـة والنعـال، الـذي أقيـم يف والية 
غـازي عينتـاب، جنـويب تركيـا، يف 15 
مـا  بحسـب   ،2019 األول  كانـون  مـن 

"األناضـول". وكالـة  ذكرتـه 
كـام سـبقه اتفـاق بـني وزارة االقتصـاد 
مـع  املؤقتـة”  السـورية  “الحكومـة  يف 
تركيـا، يف 9 مـن كانون الثـاين الحايل، 
نـص عـى تصديـر حبـوب الشـعري يف 
الشـاميل  بالريـف  أبيـض  تـل  مدينـة 
 20 بواقـع  تركيـا،  إىل  الرقـة  ملحافظـة 
ألف طـن من الحبوب بحسـب مـا ذكرته 

الرتكيـة.  ”BirGün“ صحيفـة 
لكـن مديـر مكتـب املحاصيـل الرتكيـة، 
لصحيفـة  نفـى  جولـدال،  أحمـد 
"DÜNYA" الرتكيـة، يف 10 مـن كانون 
الثـاين الحـايل، اسـترياد هـذه الكميـة، 
مؤكـًدا أن بـاده لـن تسـتورد 20 ألـف 
طـن مـن الشـعري، بـل مـن املمكـن أن 
عـرة  أو  آالف  خمسـة  الكميـة  تكـون 
آالف طـن كحد أقـى، وإىل اآلن أدخلت 
تركيـا بالفعـل 60 طًنا فقط، بحسـب ما 

ترجمتـه عنـب بلـدي.
"الحكومـة  يف  االقتصـاد  وزيـر  وقـال 
السـورية املؤقتة"، عبـد الحكيم املري، 
لعنـب بلـدي، حينهـا، إن االتفـاق ينص 
تـل  مدينـة  مـن  تركيـا  اسـترياد  عـى 
أبيـض السـورية، كميـة غـري محـدودة 
من اإلنتاج “الفائض” للشـعري، مسـتثنيًا 

الصفقة. مـن  القمـح 
وبحسـب مـا رصح بـه املري، سـتدفع 
تركيـا 1100 لـرية تركيـة للطـن الواحد 
عـى الصنـف األول مـن الشـعري، مؤكًدا 
أن السـعر يقل باختاف جـودة الحبوب.

ولـن تدفـع تركيـا رسـوًما جمركيـة عى 
عبـور الشـعري مـن الحـدود السـورية- 
الرتكيـة، كـام أنهـا ال تدفـع عـى معظم 
املنتجـات التـي تسـتوردها مـن املنطقة، 

بحسـب مـا أوضحـه املري. 
املـري،  قالـه  مـا  جولـدال  وأكـد 
باسـترياد الفائـض عـن املنتجـات فقط، 
بعـد أن تغطـى احتياجـات املناطـق هذه 
كلهـا، مؤكـًدا أنـه ال أحـد يسـتطع رشاء 
هـذا الفائـض سـوى مكتـب املحاصيـل 
الرتكيـة مـن دون رضائـب، وإذا توجـه 
التجـار لجلـب هـذه البضائـع واملنتجات 
فإنهـم سـيدخلون يف معاملـة اسـترياد 

ويجـرون عـى دفـع الرائـب.
وكانـت الحكومـة الرتكية اسـتوردت عام 
2018 دفعـات مـن محصـول البطاطـا 
اعـزاز،  ملدينـة  التابعـة  أخرتيـن  مـن 
وكانـت الدفعـة األوىل أربعـة آالف طن، 
وبحسـب وزارة املاليـة الرتكيـة، تغطـي 
هـذه الكميـة نسـبة %1 مـن احتياجات 

السـوق، مشـرية إىل أن العملية انعكست 
عـى السـوق، إذ انخفـض سـعر الكيلو 
مـن مثـاين لـريات إىل لريتـني، حينهـا.

فتـح  بعـد  املنتجـات  تصديـر  ويـأيت 
املعابـر الحدوديـة يف كل مـن جرابلـس 
تركيـا،  مـع  والراعـي  السـامة  وبـاب 
ويعـد معـر الراعي الـذي افتُتح رسـميًا 
يف كانـون األول 2017 أول معـر مدين 

تجـاري يف شـاميل حلـب مـع تركيـا.

فوائد وأضرار
ذات  يف   ،"DÜNYA" صحيفـة  كتبـت 
بلـدي،  عنـب  ترجمتـه  الـذي  التقريـر 
أن اسـترياد زيـت الزيتـون مـن عفريـن 
سـير  أبيـض،  تـل  مـن  والشـعري 
إىل  سـيؤدي  كـام  الـرتيك،  بالسـوق 

الـرتيك.  املُنِتـج  معنويـات  خفـض 
ونقلـت الصحيفة عـن أحـد املنتجني يف 
تركيـا قولـه، إنه عـى الرغم مـن الحرب 
فإنهـا  لسـنوات،  سـوريا  يف  املوجـودة 
الخاصـة  احتياجاتهـا  إنتـاج  تسـتطيع 
مـن الشـعري والقمـح وزيـت الزيتـون، 
بـل تصدرهـا أيًضـا، وتركيـا التـي لديها 
للزراعـة،  ومتطـورة  عاليـة  إمكانيـات 
املـواد  هـذه  مـن  احتياجاتهـا  تنتـج  ال 

وتسـتوردها. 
كـام أجـرت قنـاة "İlave Tv" الرتكيـة، 
اسـتطاًعا للشـارع الرتيك حول استرياد 
بعـض  وأيـد  سـوريا،  مـن  الشـعري 
املشـاركني فيـه الخطـوة طاملـا أن تركيا 
بحاجـة إىل هـذا املنتـج بالفعـل، بينـام 
عـارض آخـرون ذلـك بحجـة أن سـوريا 
غـري قادرة يف ظـل ظـروف الحرب عى 
إنتـاج مـا يكفـي حاجتها حتـى تصدره. 
وتحدثـت عنـب بلـدي مـع الباحـث يف 
الكريـم،  يونـس  االقتصـادي  الشـأن 
الـذي اعتـر األمر يعـود لكـون البضائع 
البضائـع  مـن  سـعرًا  أقـل  السـورية 
الرتكيـة، وذلك لعـدم خضوعهـا لقانون 
االسـترياد  أن  إىل  إضافـة  الرائـب، 
عـر املعابـر الرسـمية أكـر تكلفـة من 
طريـق  عـن  يحصـل  الـذي  االسـترياد 
معابـر الشـامل السـوري، التي تسـيطر 

وتركيـا. املؤقتـة"  "الحكومـة  عليهـا 
وأكد الكريـم أن هذه البضائع املسـتوردة 
ال تسـاعد االقتصاد الرتيك بل تسـتنزفه، 
فهـي ال تدفـع الرائـب، وبالتـايل تعد 
أقـل سـعرًا مـن الرتكيـة، مبا يـؤدي إىل 
ضعـف اإلنتـاج الـرتيك، وعـدم دخـول 

عملـة صعبـة إىل البلد. 

"الحكومـة  يف  االقتصـاد  لوزيـر  أن  إال 
املؤقتـة"، عبدالحكيـم املـري، رأيًا آخر 
يف القضيـة، إذ اعتـر أن تركيا تسـتورد 
البضائـع واملـواد الغذائية السـورية ألنها 
يسـاعد  بـدوره  وهـذا  بحاجتهـا،  فعـًا 
املـواد املنتجـة بكميـات كبـرية إلعفائهـا 
مـن الجامرك، كالشـعري وزيـت الزيتون، 
مشـيًدا بجـودة البضاعـة، فلـوال ذلك مل 

أساًسـا.  تركيا  تسـتوردها 
ومـن الفوائـد األخـرى لهـذه العمليـات 
تشـجيع  املـري،  بحسـب  التجاريـة، 
الفاحني وتحسـني السـعر باسـتمرارية 
اإلنتـاج، نافيًـا وجـود أرضار ألنـه ال يتم 
تصدير مـواد تحتاجها هـذه املناطق، بل 
يصـدر الفائـض منهـا فقط، مستشـهًدا 
مبثال تصديـر البطاطـا، إذ وصل اإلنتاج 
مـن محصـول البطاطا إىل حـوايل 150 
ألـف طـن، وُصدر منـه حـوايل 25 ألف 
املحـي  االسـتهاك  يقـدر  بينـام  طـن، 

طن. ألـف  بـ50 
بالدرجـة  الفائـدة  أن  وأضـاف املـري 
األوىل تعـود عـى املنِتـج وليـس عـى 
"الحكومـة املؤقتـة"، كـام يسـهم ذلـك 
يف تخفيـض نسـبة البطالـة، وتحسـني 
مسـتوى املعيشـة يف ريف حلب، مشـريًا 
الجمركيـة  الرسـوم  مـن  نسـبة  أن  إىل 
ميكـن أن تعـود لـ"الحكومـة املؤقتـة"، 
وتـوزع عـى شـكل رواتـب للموظفـني 

مؤسسـاتها. يف  والعاملـني 

اتفاقيات وخطط اقتصادية أم 
تصرفات وقرارات فردية

الباحـث يونـس الكريـم قـال إن مناطق 
ريـف حلـب الشـاميل ال يوجـد فيها من 
يديـر وينسـق امللف االقتصـادي، مرجًحا 
أن التجار يترفون بحسـب مبـدأ الربح 
النفسـية، ويعملون  والخسـارة والحالـة 
مبـا يرغبـون به دون تخطيط مسـبق من 
قبـل مؤسسـات "املعارضـة" التـي تهتم 
بالجانـب السـيايس والعسـكري، مهملة 

االقتصادي. الجانـب 
لكن املـري يوضـح أنه رغم عـدم عقد 
اتفاقيـة تجارية رسـمية بـني الحكومتني 
مذكـرات  توجـد  والرتكيـة،  "املؤقتـة" 
تفاهم وتنسـيق وتعـاون، لتحديـد املواد 

التـي ميكـن تصديرها واسـتريادها.
ونـوه املـري إىل أن "الحكومة املؤقتة" 
تعمـل عى عقـد اتفاقيـات تجارية مقبلة 
مـع الحكومـة الرتكيـة، وذلـك لتحسـني 
وتشـجيعه،  التجـاري  التبـادل  ظـروف 

مشـدًدا عـى رضورة بقاء التعـاون فيام 
. بينهام

كـام توجد لجان مشـرتكة تنسـق الحركة 
تـرف  بينـام  الجمركيـة،  والرسـوم 
العامـة  واملديريـة  املؤقتـة"  "الحكومـة 
للجـامرك عى كامـل العمليات بالتنسـيق 
مـع الجانـب الـرتيك، بحسـب املري، 
رؤيـة  العمليـات  هـذه  يعتـر  الـذي 
"الحكومـة املؤقتـة" وخطـة اقتصاديـة 
منهـا وليسـت قـرارات فرديـة أو قرارات 

املجالـس املحليـة. 
وهـذا مـا يخالفـه الكريـم، الـذي اعتر 
أن املجالـس املحلية التابعـة لـ"الحكومة 
املؤقتـة" تأخذ قـرارات اقتصاديـة بالغة 
الخطـورة، وذلك لعـدم الرغبـة باالعتامد 
الخـرة  أصحـاب  االقتصاديـني  عـى 
يف أثنـاء اتخـاذ تلـك القـرارات، واصًفا 
قراراتهـا بـ"االرتجاليـة"، وال تعتمد عى 

الواقـع وإمنـا عـى الرغبـة والتمني.

ما املواد املسموح واملمنوع تصديرها؟
شـارك وزيـر االقتصـاد يف "الحكومـة 
املـواد  قامئـة  بلـدي  عنـب  املؤقتـة" 
مـن  واملمنوعـة  تصديرهـا  املسـموح 
إىل  السـورية  الحـدود  عـر  التصديـر 

تركيـا. 
وضمـت قامئـة املـواد الغذائية املسـموح 
اليانسـون،  والتصديـر:  بالعبـور  لهـا 
اللـوز،  الشـمس،  دوار  زيـت  الشـعري، 
ورق  الركـة،  حبـة  الحنطـة،  الفـول، 
الغار، الكمـون، الكرز، الكزبـرة، املحلب، 
العـدس، الحمـص، القطـن، األرز، الثوم، 

السمسـم. 
حاليًـا  تدخـل  التـي  األخـرى  واملـواد 
األحذيـة،  هـي:  الرتكيـة  األرايض  إىل 
البرييـن. مـادة  الصابـون،  األلبسـة، 

التـي  املـواد  قامئـة  كانـت  حـني  يف 
مينـع دخولهـا "ترانزيت" من سـوريا 
 20 إىل تركيـا، والتـي أدرجـت بتاريخ 
مـن أيلول عـام 2019: زهرة الشـمس، 
الخـردوات  الشـمس،  دوار  بـزر 
زيـت  الزيتـون،  العـدس،  املعدنيـة، 

الزيتـون. 
توسـيع  ميكـن  املـري،  وبحسـب 
أن  موضًحـا  املصـدرة،  املـواد  قامئـة 
العمليـات  لهـذه  املعتمـدة  العملـة 
إىل  الـدوالر  مـن  تختلـف  التجاريـة 
الذي  التاجـر  الرتكيـة، بحسـب  اللـرية 
يسـتورد مـن سـوريا، وال يوجـد مـن 

محـددة. عملـة  يفـرض 

ما المواد المسموح والممنوع تصديرها؟ 

التصدير من الشمال.. فائدة لسوريا أم لتركيا

تزايد استيراد تركيا مواد غذائية وبضائع سورية تشتهر بها مدن ومناطق ريف حلب الشمالي، 

وأحدثها شحنات من األحذية، في سابقة تعتبر األولى من نوعها.

الغاز  2500 )للجرة(المازوت  500الذهب 18  16.015 السكر )ك(  360البنزين  700
 يورو   مبيع 1275 شراء 1251 دوالر أمريكي  مبيع 517 شراء 515

الرز )ك(  350السكر )ك(  250الذهب 21  49336  
  ليرة تركية  مبيع 195 شراء 191 دوالر أمريكي  مبيع 1150 شراء 1130

معبر باب السالمة الحدودي مع تركيا - 15 تشرين الثاني 2017 )عنب بلدي(

جانب من حركة مرور الشاحنات في المعبر- 15 تشرين األول 2017 )معبر باب الهوى فيس بوك(

الذهب 18  42288   
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عنب بلدي - يامن المغربي

ركـزت وسـائل إعـام لبنانيـة يف رسد 
كانـون  مـن   5 الحادثـة، يف  تفاصيـل 
الثـاين الحـايل، عـى جنسـية الاجـئ 
بأنـه  إيـاه  السـوري واسـمه، واصفـة 
"لـص قتـل يف أثنـاء محاولـة اقتحـام 
بقتلـه  انتهـت  حادثـة  يف  املزرعـة"، 
"دفاًعـا عـن النفـس"، وسـط كثري من 
التفاصيـل التـي تعتمـد عنـر اإلثارة، 
منطيـة  صـور  برتسـيخ  أسـهم  مـا 

لبنـان. السـوريني يف  متداولـة عـن 
أروقـة  يف  تُحسـم  مل  القضيـة  لكـن 
وتفاصيـل  ورد  أخـذ  وبعـد  القضـاء، 
السـلطات  وجهـت  واضحـة،  غـري 
لـزوج  العمـد  القتـل  تهمـة  اللبنانيـة 
نانـي عجرم، فـادي الهاشـم، يف 15 

الحـايل. الثـاين  كانـون  مـن 
تنـص املـادة 11 مـن اإلعـان العاملـي 
لحقـوق اإلنسـان أن كل شـخص متهـم 
يثبـت  أن  إىل  بريئًـا  يعتـر  بجرميـة 
ارتكابـه لهـا قانونًـا يف محاكمـة علنية 
جميـع  فيهـا  لـه  وفـرت  قـد  تكـون 
الضامنـات الازمـة للدفـاع عن نفسـه.

أين أخالقيات الصحافة؟
ويعـد ذكـر جنسـية الضحيـة والرتكيز 
عليهـا يف العناويـن، أوىل النقاط التي 
أثـارت االنتبـاه حـول طريقـة تعامـل 
القضيـة،  مـع  لبنانيـة  إعـام  وسـائل 
مخالفتهـا  حـول  نقاشـات  وفتحـت 
وأخاقيـات  التحريريـة  للسياسـات 

الصحفـي. العمـل 
الصحفـي اللبنـاين مهنـد الحـاج عـي 
هـذه  هنـاك مشـكلتني يف  أن  يوضـح 
األخبـار: أوالهـام، الحديث عن سـوري 
مسـلح دخل إىل املنزل ملثـاًم، والرتكيز 
)سـوري(،  الشـاب  جنسـية  عـى 
للمسـاعدة عـى جـذب التعاطـف مـع 
الثانيـة،  واملشـكلة  وزوجهـا،  الفنانـة 
عـدم كشـف وسـائل اإلعـام تلـك عن 

روايـة أخـرى تتعلـق بالقضيـة.
وأشـار مهنـد الحـاج عـي، يف حديث 
التـي  األخبـار  إىل  بلـدي،  عنـب  إىل 
تكشـف  والتـي  الحًقـا،  تداولهـا  تـم 
وغريبًـا،  دخيـًا  يكـن  مل  الضحيـة  أن 
املنـزل،  يف  عامـًا  كان  أنـه  مبعنـى 
مبسـدس  سـوى  مسـلًحا  يكـن  ومل 
ماليًـا  خافًـا  هنـاك  وأن  باسـتيي، 

سـابًقا، رمبـا يفـرس عـدد الرصاصات 
جسـده. يف  الطبيعـي  غـري 

ونـرت وسـائل إعـام لبنانيـة تقرير 
الطبيـب الرعـي، مالك هـال، الخاص 
الثـاين  كانـون  مـن   10 يف  بالجثـة، 
الحـايل، وأكـد وجـود 17 رصاصة يف 

أماكـن متفرقـة مـن جسـد القتيل. 
وتـرى اإلعاميـة اللبنانيـة ديانـا مقلد، 
عـدد  أن  بلـدي،  عنـب  إىل  حديـث  يف 
إلثـارة  كاٍف  ذاتـه  بحـد  الرصاصـات 
تدقيـق  إىل  تحتـاج  التـي  األسـئلة 
طريقـة  واصفـة  عـادل،  وتحقيـق 
الحادثـة  مـع  اإلعـام  وسـائل  تعامـل 
"باملقيـت"، خاصـة مع انحياز وسـائل 
اإلعـام وشـخصيات عامـة إىل جانـب 
نانـي عجـرم قبـل ظهـور أي حقائق.

تذكـر  أن  اإلعـام  لوسـائل  ميكـن  وال 
عـرق  أو  طائفـة  أو  لـون  أو  جنسـية 
ضمـن  إال  الجـاين،  أو  الضحيـة 
ولهـا  دقيقـة  وضوابـط  معينـة  أطـر 
أسـبابها، وذلـك لحساسـية هـذا النوع 
اسـتخدامها  ولسـهولة  القضايـا  مـن 

. يـض للتحر
وأشـارت ديانا مقلد إىل أنـه يف املقابل 
القضيـة تحـركًا حقوقيًـا مـن  شـهدت 
وجهـات  وإعاميـني  محامـني  قبـل 
مسـتقلة متكنـت مـن الضغـط ملحاولة 

إحقـاق العدالـة يف هـذه القضيـة.

خطاب مسموم يختصر الواقع 
السوري في لبنان

الجـدل حـول طريقـة تعاطـي وسـائل 
مل  القضيـة  مـع  اللبنانيـة  اإلعـام 
القتيـل،  جنسـية  ذكـر  عنـد  يتوقـف 
نانـي  عـن  الدفـاع  إىل  وصـل  بـل 
وسـائل  قبـل  مـن  وزوجهـا  عجـرم 
إعـام، حـرت مؤمتـًرا صحفيًـا دعت 
إليـه نانـي يف منزلهـا إليـراد وجهـة 

القضيـة. يف  نظرهـا 
املـواد الصحفية عر  وأُنتجـت عـرات 
أشـهر املحطـات التلفزيونيـة اللبنانيـة 
تتهـم  اإللكرتونيـة،  مواقعهـا  ويف 
الضحيـة بالرسقة دون صـدور أي حكم 
قضـايئ يؤكـد التهمـة، لتعيـد الفنانـة 

نرهـا عـر حسـابها يف "تويـرت".
الجرميـة  إن  مقلـد  ديانـا  وتقـول 
لنفـس  جديـدة  مسـاحة  لتعطـي  أتـت 
"مسـموم  خطـاب  بـث  يف  األسـلوب 
وتعميمـي"، مـع العلـم أن ال أحد يعرف 
متاًمـا مـاذا حصـل، بينـام يـرى مهند 
الحـاج عـي أن الحادثـة فرديـة لكنهـا 
لبنـان  يف  السـوري  الواقـع  تختـر 
املمنهجـة  السياسـية  الحملـة  ونتائـج 

الاجئـني. ضـد 

ويقـول مهند الحـاج عـي إن الاجئني 
سياسـية  لحملـة  عرضـة  السـوريني 
كل  مسـؤولية  تحميلهـم  عـى  تقـوم 
واجتامعيًـا  اقتصاديًـا  البلـد،  أزمـات 
وأمنيًـا. ونانـي رمـز فني لبنـاين، ما 

األمـور تعقيـًدا. يزيـد 
قطريـب  سـامر  السـوري  الصحفـي 
يـرى أن الاجـئ يف هـذه الحالـة كان 
ومـرة  لضعفـه  مـرة  مرتـني،  ضحيـة 
لكونـه الجئًـا، كـام أن بعـض وسـائل 
اإلعـام اللبنانيـة اسـتغلت الجرمية يف 
بيـت نانـي لتغطـي عـى املظاهـرات 

الشـعبية يف لبنـان، ووجـدت موضوًعا 
عـن  عوًضـا  البـث  سـاعات  بـه  متـأ 
تغطيتهـا املظاهـرات، خاصـة القنـوات 
اإللكرتونيـة  واملواقـع  التلفزيونيـة 

السـلطة. ألحـزاب  التابعـة 
إال أن الصحفـي السـوري نبيـل محمـد 
تتعلـق  مختلفـة  نقطـة  إىل  يشـري 
بوسـائل اإلعام السـورية التـي تناولت 
منحـى  إىل  حولتـه  والتـي  الحـدث، 
القضيـة  بينـام  وعنـري،  سـيايس 
يف أساسـها هـي قضيـة جنائيـة بحتة 
تحتـاج إىل محامـني ولجـان قضائيـة.

ويضيـف نبيـل محمـد لعنب بلـدي أنه 
إعاميًـا  القضيـة  الجيـد تضخيـم  مـن 
ولفـت أنظار لجـان قضائيـة ومحامني 
تحـرم  ال  حتـى  القضيـة  إىل  ليدخلـوا 
ال  لكـن  عنهـا،  الدفـاع  مـن  الضحيـة 
لصناعـة  التحشـيد  هـذا  يجـب وجـود 
الاجئـني  ألن  سـورية"  "مظلوميـة 

باألسـاس. مظلومـون  السـوريني 

لماذا يركز اإلعالم اللبناني على 
السوريين؟

تركيـزًا  املاضيـة  السـنوات  شـهدت 
مـن قبـل وسـائل إعـام لبنانيـة عـى 
أخطـاء  وتصيـد  السـوريني  الاجئـني 
الاجئـون،  فيهـا  يقـع  ومشـاكل 
لبنـان  مشـاكل  مسـؤولية  وتحميلهـم 
سـوء  وحتـى  والسياسـية  االقتصاديـة 
منهـم  السـخرية  عـن  عـدا  الخدمـات، 
ومسلسـات  تلفزيونيـة  برامـج  يف 

. يـة ميد كو
مـن  جـاءت  السـخرية  هـذه  بعـض 
يف  سـابًقا  عملـوا  لبنانيـني  فنانـني 
يدفـع  مـا  وهـو  سـورية،  مسلسـات 
الاجئـني  بأحـوال  مهتمـني  متابعـني 
السـوريني للسـؤال: مل كل هـذا الرتكيز 

؟ عليهـم
مقلـد  ديانـا  تقـول  الصـدد  هـذا  يف 
"إعاميًـا ليـس خافيًـا القول إنـه ومنذ 
سـنوات هناك جهات سياسـية أساسـية 
خطـاب  تجييـش  تحـاول  لبنـان  يف 
عـدايئ تجـاه الاجـئ السـوري، وهذا 
ينعكـس يف كثـري مـن األداء اإلعامـي 

الصحفيـة. التريحـات  ويف 
أطـراف  "تركيـز  أن  مقلـد  وتـرى 
الحـر  الوطنـي  التيـار  مثـل  سياسـية 
ومحاولـة  الاجئـني،  مسـألة  عـى 
إيهـام الرأي العـام اللبناين أن مشـاكل 
لبنـان أو معظمهـا هـو بسـبب اللجـوء 
السـوري، هـو خطـاب انتهـازي بـات 

وممجوًجـا". معروفًـا 
اللبنانيـة  االنتفاضـة  أن  املفارقـة  لكـن 
تريـن  مـن   17 يف  انطلقـت  )التـي 
هـذا  هـزال  أثبتـت   )2019 األول 
الخطـاب، بحسـب مقلـد، "خاصة حني 
نجـد أن شـخصية مثـل الوزيـر جران 
باسـيل، الـذي تصدر خطـاب الكراهية، 
قبـل  مـن  كراهيـة  الشـخصيات  أكـر 
الـرأي العـام اللبنـاين، وهذا ليـس أمًرا 

ثانويًـا".
وتؤكـد مقلـد أنـه "بـات معروفًـا مـن 
وأعنـي  الخطـاب،  هـذا  وراء  يقـف 
بشـكل مبـارش التيـار العوين وبشـكل 
خبيـث مسـترت حـزب اللـه وحلفـاءه".

"حركـة  إىل  املقابـل  يف  تشـري  لكنهـا 
أكـر  باتـت  شـبايب  حقوقـي  وعـي 

وجديـة". ونشـاطًا  حضـوًرا 
ويؤكـد مهنـد الحاج عي أن السـوريني 
نظـًرا  سياسـيًا،  األسـهل  الهـدف  هـم 
لغيـاب أي منافـح عنهـم عى السـاحة 
إىل  مشـريًا  أيًضـا،  واإلقليميـة  املحليـة 
أنـه عندمـا تُحـال األزمات واملشـكات 
الاجئـني  مثـل  طـرف  إىل  البنيويـة 
الساسـة مـن  يُعفـي ذلـك  السـوريني، 

خطاب مسموم 
يختصر الواقع السوري

أين خرق اإلعالم اللبناني 
أخالقيات الصحافة 

في قضية نانسي عجرم

نانسي عجرم وزوجها فادي الهاشم )ويكبيديا(

إعالمًيا ليس خافًيا 
القول إنه ومنذ 

سنوات هناك جهات 
سياسية أساسية في 

لبنان تحاول تجييش 
خطاب عدائي تجاه 

الالجئ السوري، وهذا 
ينعكس في كثير من 

األداء اإلعالمي وفي 
التصريحات الصحفية

في الساعات األولى بعد حادثة حصلت في مزرعة للفنانة اللبنانية نانسي عجرم، 

ال تزال ظروفها ضبابية إلى اليوم، سّمت "الوكالة الوطنية لإلعالم"، وهي الوكالة 

اإلخبارية الرسمية للدولة، الالجئ وذكرت جنسيته وتاريخ مولده متهمة إياه بأنه 

سارق دخل المزرعة بهدف السرقة.

يف العـام 1948 تبنـت األمـم املتحدة “اإلعـالن العاملي لحقوق اإلنسـان”، وجاء 
يف املـادة 19 منـه “لكل شـخص الحـق يف حّرية الـرأي والتعبري، ويشـمل هذا 
الحـق حـق اعتنـاق األفـكار دون مضايقـة، وتلقي املعلومـات واألفـكار بغض 

الحدود”. عـن  النظر 
وتعـد “االتفاقيـة الدوليـة للقضـاء عـىل جميـع أشـكال التمييـز العنـرصي” 
)1965(، التـي رعتهـا األمـم املتحـدة، أول معاهـدة دوليـة تتنـاول موضـوع 
“خطـاب الكراهيـة” بشـكل مبـارش، إذ اعتربت أن “كــل نرش لألفـكار القامئة 
عـىل التفـوق العنـرصي أو الكراهيـة العنرصيـة، وكل تحريـض عـىل التمييـز 
العنـرصي، وكل عمـل مـن أعامل العنـف أو تحريض عـىل هذه األعـامل يرتكب 
ضـد أي عــرق أو أي جامعـة مـن لـون أو أصـل إثني آخـر )…( جرميـة يعاقب 

القانون”. عليهـا 
أمـا “العهـد الـدويل الخـاص بالحقـوق املدنيـة والسياسـية”، الـذي اعتمدتـه 
الجمعيـة العامـة لألمـم املتحـدة يف عـام 1966، فيدعـو إىل رضورة تجريـد 
الرسـائل اإلعالميـة مـن أدوات الكراهيـة، إذ تنـص املـادة 19 منـه عـىل “احـرتام 
حقـوق اآلخريـن واحرتام سـمعتهم”، بينام تنص املـادة 20 عىل “حظـر أي دعاية 
للحـرب مبوجب القانون، وحظـر أي دعـوة إىل الكراهية القوميـة أو العنرصية أو 

أو  العـداوة  أو  التمييـز  عـىل  تحريًضـا  تشـكل  العنف”.الدينيـة 
وإىل جانب هـذه القرارات، اعتمـدت عدة دول 

واتحـادات حـول العـامل مواثيـق خاصـة 
بحريـة التعبـري، إال أنها بـدت يف املجمل 
خطـاب  يخـّص  فيـام  مفصلـة  غـري 
الكراهيـة، بحسـب تقريـر للمفوضيـة 
بعنـوان  اإلنسـان  لحقـوق  السـامية 
العنرصية  الكراهيـة  “التحريـض عـىل 
.)2006( التسـامح”  وتعزيـز  والدينيـة 
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إليـه  آلـت  مـا  حيـال  املسـؤولية 
األوضـاع يف لبنـان بحسـب رأيه.

السياسـية  لبنـان  ظـروف 
واالقتصاديـة واالجتامعيـة تجعـل 
بحسـب  مضاعفـة،  الحالـة  هـذه 
نتحـدث  "نحـن  محمـد،  نبيـل 
وفقـري  سياسـيًا  مدمـر  بلـد  عـن 
طبقـات  وتحكمـه  ومديـون 
مخـدم،  وغـري  فاسـدة  سياسـية 
أن يـرى  الطبيعـي  وبالتـايل مـن 
إىل  جديـد  مسـتهلك  أي  املواطـن 
جانبـه كوحش وغري مرحـب به".

أن  قطريـب  سـامر  يـرى  بينـام 
الرتكيـز عـى الاجئني السـوريني 
التـي  الحملـة  مـن  "جـزء  هـو 
السياسـية  األحـزاب  تقودهـا 
لبنـان"،  يف  املتطرفـة  اليمينيـة 
الاجئـني  مـن  التخلـص  وهدفهـا 
ال  حتـى  وترحيلهـم،  السـوريني 
الاجئـني  مـع  تجربتهـم  تتكـرر 

السـابق. يف  الفلسـطينيني 
ويبلـغ عـدد الاجئـني السـوريني 
945 ألًفـا، وفـق  يف لبنـان نحـو 

يف  الاجئـني  مفوضيـة  تقديـرات 
األمـم املتحـدة، ويعتـر لبنان أكر 
بلـد مسـتضيف لاجئـني بالنسـبة 

لعـدد سـكانه.
لبنـان  يف  الاجئـون  ويعـاين 
صعبـة،  معيشـية  ظـروف  مـن 
الدولية”  “العفـو  منظمة  واتهمـت 
بتعمدهـا  اللبنانيـة  السـلطات 
الضغـط عـى السـوريني للعـودة 
إىل بلدهـم، عقب انتشـار الحمات 
سياسـات  واتخـاذ  العنريـة 
التجـول  حظـر  وفـرض  تقييديـة 
للمخيـامت. املتواصلـة  واملداهمـة 

اللبنـاين  العـام  األمـن  وأعلـن 
عـودة   2019 عـام  مـن  آذار  يف 
172 ألـف الجـئ إىل سـوريا منذ 
 .2017 عـام  مـن  األول  كانـون 
السـامية  املفوضيـة  ووثقـت 
املتحـدة  لأمـم  التابعـة  لاجئـني 
14500 الجـئ مـن لبنـان  عـودة 
إىل سـوريا خال عـام 2018، مع 
تحذيرهـا من عـدم توفـر مقومات 

بعـد. اآلمنـة  عودتهـم 

15 مجتمع

نانسي عجرم وزوجها فادي الهاشم )ويكبيديا(

)LBCI Lebanon( 2020 مؤتمر صحفي لنانسي عجرم 08  كانون الثاني

منصور العمري

تحتفي األمم املتحدة يف 24 من كانون الثاين/
يناير من كل عام بـ"اليوم الدويل للتعليم"، 

وتضطلع وكالة “يونسكو" بدور مهم يف 
تطوير التعليم يف العامل، ألنها الوكالة الوحيدة 

يف األمم املتحدة التي تعمل عىل تطوير كل 
أشكال التعليم ما قبل املدريس وحتى التعليم 

العايل، مبا فيه التعليم والتدريب التقني 
واملهني، والتعليم غري النظامي ومحو األمية. 

تعتمد "يونسكو" مبدأ "التعليم يغرّي مسار 
حياة" لبناء السالم واستئصال الفقر واملبادرة 

إىل تأمني التنمية املستدامة.
أشارت تقديرات منظمة األمم املتحدة للطفولة 

"يونيسف" عام 2019 إىل أن نصف األطفال 
السوريني بني سن خمسة و17 عاًما بال تعليم، 

أي إن هناك 2.1 مليون طفل داخل سوريا، 
و700 ألف طفل سوري الجئ يف دول الجوار 

محرومني من التعليم، كام أن 1.3 مليون طفل 
عرضة للترب من املدارس أو عدم تلقيهم 

التعليم.
يجب أن تدق هذه األرقام ناقوس الخطر لدى 

السوريني قبل غريهم، ويجب إيالء اهتامم 
أكرب من قبل املجتمع املدين وداعميه بهذه 
الكارثة الطويلة األمد. حرمان األطفال من 

التعليم، يودي بهم إىل حياة من الجهل والبؤس 
والتعرض لالستغالل واالنحراف، مبا ينعكس 
عليهم وعىل العائالت التي سيشكلونها فيام 

بعد. ال يقترص مدى الكارثة عىل األطفال 
أنفسهم وحسب، بل يدمر عملية التنمية 

البرشية ويحرم سوريا من أهم مواردها وهي 
الطاقة البرشية املتعلمة.

من أسباب حرمان األطفال السوريني من 
التعليم، قصف نظام األسد للمدارس واملنشآت 

التعليمية، واستخدامه بعضها كمعتقالت 
مؤقتة، وقتله العامالت والعاملني يف التدريس، 

باإلضافة إىل االستخدام العسكري للمدارس 
من مختلف أطراف الحرب يف سوريا، واضطرار 

النازحني للسكن يف بعض املدارس لعدم توفر 
سكن لهم. أشارت "هيومن رايتس ووتش" 

يف تقريرها عن قصف النظام السوري ملدرسة 
عبدو سالمة بذخائر عنقودية روسية، إىل 

أن %40 من املدارس يف سوريا مغلقة بسبب 
أرضار الحرب، أو استخدامها كأموى للنازحني 

أو ألغراض عسكرية. 
يف ظل الظروف الحالية يف سوريا ويف دول 

الجوار، يضطر األطفال أيًضا للعمل إلعالة 
أرسهم، وترك املدارس. كام أن التمييز وعدم 

بذل الجهود الالزمة لتعليم األطفال السوريني 
الالجئني يف دول الجوار كلبنان، يسهم يف هذه 

الكارثة التي تحمل أبعاًدا مستقبلية خطرية، 
كام يلعب زواج األطفال وتجنيدهم للقتال دوًرا 

يف حرمانهم من التعليم.
كثريًا ما يتحدث النظام السوري ومن ينرش 

دعايته عن مجانية التعليم، وكأن سوريا الدولة 
الوحيدة يف العامل التي تقدم التعليم املجاين، 

لكن إحصائيات مركز تحليل السياسيات العاملية 
تشري إىل غري ذلك.

 رغم أن التعليم مجاين يف سوريا مثل كثري من 
دول العامل، إال أن املناهج التعليمية املتخلفة، 
وأساليب التدريس البالية، وغريها من عوائق 

التعليم تضع سوريا يف املركز 154 يف مؤرش 
التعليم من بني 189 دولة يف العامل، حسب 

برنامج األمم املتحدة اإلمنايئ.

اليوم الدولي للتعليم.. 
كارثة موقوتة 

في سوريا والجوار

حـدد مجلس حقوق اإلنسـان التابـع لألمم املتحـدة العقوبـة القانونية 
يف حـال ثبـت اسـتخدام “خطـاب الكراهية" بثالثة مسـتويات حسـب 
نـوع التعبـري، األول هو مـا يتطلب متابعـة جنائية، والثاين مـا يتطلّب 
املتابعـة عـرب قضايـا مدنيـة، واألخـري هـو التعبـري الـذي ال يتطلـب 

متابعـة قانونيـة إال أنـه يوضـع يف خانة الـ“مثـري للقلق”.
إال أن مثـل هـذا املعيار الـدويل الفضفاض، تطلب وجـود قوانني محلية 
تضبـط خطـاب الكراهيـة، وهـو األمـر الـذي غالًبـا مـا يتـم توظيفه 

وفًقا لسياسـة الدولـة والنظـام الحاكم.
ويف حـني تنـص “االتفاقيـة األمريكيـة لحقـوق اإلنسـان” عـىل أن 
“الدعـوة إىل الكراهيـة ألسـباب وطنيـة أو عرقية أو دينيـة هي جرمية 
جنائيـة” وتلـزم القانون بذلـك، ال تطلـب “االتفاقيـة األوروبية لحقوق 
اإلنسـان” و”امليثـاق اإلفريقـي لحقوق اإلنسـان وحقوق الشـعوب” أن 

يحظـر القانـون خطـاب الكراهية.
كـام ترتبـط العقوبـات القانونيـة بنـوع الخطـاب املوجه عرب وسـائل 
اإلعـالم )تشـهري، تحريـض، متييز عنـرصي(، وذلك ما يزيد مـن تعقيد 
القوانـني املتعلقـة مبكافحـة خطـاب الكراهية، وزيـادة الثغـرات التي 

تقلـل مـن فاعليتها.
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د. كريم مأمون

ارتفـاع التوتـر الريـاين أو مـا يعرف 
بـني النـاس بارتفـاع الضغط، هـو أحد 
األمـراض املزمنـة الشـائعة بـني الناس 
سـواء يف الباد املتقدمة أو غري املتقدمة، 
إذ إنـه يصيـب أكر مـن مليـار ونصف 
العـامل  املليـار شـخص عـى مسـتوى 
الصحـة  منظمـة  حـددت  وقـد  حاليًـا، 
العاملية ضغـط الدم املرتفع بأنه السـبب 
بالقلـب  املتعلقـة  للوفيـات  الرئيـس 
واألوعيـة الدمويـة، كـام أقـرت الرابطة 
 ،)WHL( العامليـة الرتفـاع ضغط الـدم
وهـي منظمـة تضـم تحـت لوائهـا 85 
جمعيـة ورابطـة وطنيـة لفـرط ضغط 
الـدم، أن أكـر من %50 من األشـخاص 
الذيـن يعانـون مـن ارتفاع ضغـط الدم 
حول العـامل ال يدركـون أنهـم مصابون 
بـه، وهذا يـؤدي إىل حـدوث مضاعفات 
خطـرية للمـرض، ولذلـك فإنـه يسـمى 

بالقاتـل الصامـت.

ما المقصود بارتفاع التوتر الشرياني؟
هـو وجـود ضغـط دمـوي مرتفـع يف 
لخطـورة  املريـض  يعـرض  الرايـني 
االنتهائيـة  األعضـاء  ألذيـة  متزايـدة 
والكليـة  والقلـب  والدمـاغ  )الشـبكية 
ضغـط  ويعتـر  الكبـرية(،  والرايـني 
الـدم مرتفًعـا عندمـا يكـون أكـر مـن 

.90 /140
يتطـور ضغط الـدم املرتفـع يف الغالب 
وميكـن  طويلـة،  سـنوات  مـدى  عـى 
وترتفـع  األعـامر،  كل  عنـد  يحـدث  أن 
معـدالت اإلصابـة مع العمـر، ويف نهاية 

األمـر يظهـر عنـد كل النـاس تقريبًـا.
وهـو أكر شـيوًعا عند الرجـال باملقارنة 
مـع النسـاء )علـاًم بـأن سـن الضهـي 
يخفـض من هـذا الفرق(، وأكر شـيوًعا 
عنـد الذين ينتمـون إىل حالـة اجتامعية 

منخفضة. واقتصاديـة 

 ما أسباب ارتفاع التوتر الشرياني؟
يصنـف ارتفـاع الضغـط إىل صنفـني: 

وثانـوي. )أسـايس(  أويل 
ارتفاع الضغط األسـايس: يعنـي ارتفاع 
ضغـط الـدم دون وجـود حالـة طبيـة 
واضحـة مسـببة لـه، وهو النـوع األكر 
شـيوًعا، وميثـل -90 ٪95 مـن جميـع 
حـاالت ارتفـاع ضغـط الـدم، ويعتقـد 
أنـه يحـدث نتيجـة لتداخـات معقـدة 
بني الجينـات والعوامل البيئيـة املرتبطة 
بنمـط الحيـاة، مثـل اإلكثـار مـن تناول 
امللـح مـع الطعـام والتدخـني والكحول 
والبدانـة  البدنيـة  النشـاطات  وقلـة 

 D واسـتهاك الكافيـني وعـوز فيتامني
والتوتـر النفـي.

يشـمل  الثانـوي:  الضغـط  ارتفـاع 
الحـاالت املتبقيـة مـن ارتفـاع الضغط، 
مـن   10%  –5 نسـبة  تشـكل  التـي 
الحـاالت، وهـو يحـدث نتيجـة لسـبب 
ميكـن تحديـده، وتعـد أمـراض الـكى 
)مـرض الرانشـيم الكلـوي أو الوعايئ 
الكلوي( السـبب األكر شـيوًعا إلحداثه، 
وميكـن أيًضـا أن يحدث نتيجـة لحاالت 
تؤثـر عى الغـدد الصامء، مثـل متازمة 
كوشـينغ وفرط نشـاط أو قصـور الغدة 
الدرقيـة وضخامـة النهايـات ومتازمـة 
وفـرط  األلدوسـتريون  فـرط  أو  كـون 
وتشـمل  القواتـم،  وورم  الدريقـات 
البدانـة  مـن  كًا  األخـرى  األسـباب 
النومـي  االنسـدادي  النفـس  وانقطـاع 
األبهـر  الريـان  وتضيـق  والحمـل 
واإلفـراط يف رشب العرقسـوس وبعض 
العقاقـري الدوائيـة )حبوب منـع الحمل 
االحتقـان  وعاجـات  الـرد  ونـزالت 
العشـبية  واألدويـة  األمل(  ومسـكنات 
والعقاقـري غـري املروعـة )الكوكايـني 

واألمفيتامينـات(.

متى يجب اعتبار ارتفاع التوتر 
الشرياني ثانوًيا؟

يجـب اعتبـار ارتفـاع الضغط عـى أنه 
ثانـوي يف الحـاالت التالية:

-1 العمـر عنـد بدء اإلصابـة أقل من 30 
سـنة أو أكر من 60 سـنة.

املضبـوط  غـري  الضغـط  ارتفـاع   2-
العـاج.  رغـم  باألدويـة 

سـابًقا  املسـتقر  الضغـط  ارتفـاع   3-
ضبطـه.  الصعـب  مـن  وأصبـح 

-4 وجـود أعـراض وعامـات تـدل عى 
ثانوي. مسـبب 

هل يمكن أن يحدث ارتفاع التوتر 
الشرياني عند األطفال؟

أساًسـا  منتـر  الـدم  ضغـط  ارتفـاع 
بـني البالغـني، لكـن األطفـال أيًضـا قد 
يكونـون عرضـة لإلصابة بـه يف بعض 
األحيـان، فهـو يؤثـر عـى -1 ٪5 مـن 
مـع  ويرتافـق  واملراهقـني،  األطفـال 
مخاطـر طويلة املـدى العتـال الصحة.

األطفـال  بعـض  لـدى  يتطـور  وهـو 
كنتيجة ملشـاكل يف الـكى أو يف القلب، 
لكـن عـدًدا متزايـًدا من األطفـال يصبح 
معرًضـا لإلصابـة بارتفـاع ضغـط الدم 
مثـل  سـيئة،  حياتيـة  عـادات  نتيجـة 
التغذيـة غـري السـليمة وغـري الصحيـة 

الجسـامين. النشـاط  وانعـدام 

ما عوامل الخطر التي تزيد من فرص 
اإلصابة بفرط التوتر الشرياني؟

تقسم العوامل إىل قسمني:
أواًل، عوامـل ال ميكـن السـيطرة عليهـا، 

: تشمل و
• السـن: يـزداد خطـر اإلصابـة باملرض 
مـع التقـدم بالسـن، ويف النهايـة ميكن 

أن يحـدث عنـد كل النـاس تقريبًا.
• الذكـور: يف منتصـف العمـر يكـون 
املـرض أكـر شـيوًعا بـني الرجـال، أما 
النسـاء فيملـن إىل اإلصابـة باملرض يف 

فـرتة مـا بعـد سـن الضهي.
• التاريـخ العائـي: مييـل فـرط ضغط 

االنتقـال وراثيًا. الـدم إىل 

ثانًيا، عوامل خطر يمكن السيطرة 
عليها، وتتمثل في:

• فرط الوزن أو السمنة.

• انعدام النشاط البدين.
يـؤدي  التبـغ  تدخـني  التدخـني:   •
فـوري  بشـكل  الـدم  رفـع ضغـط  إىل 
ومؤقـت، وباإلضافة إىل ذلك فـإن املواد 
الكيميائيـة املوجـودة يف التبـغ قد تر 
بجـدران الرايـني، ونتيجـة لذلـك قـد 
تصبـح الرايـني أضيـق، ما يـؤدي إىل 

ارتفـاع ضغـط الـدم.
)صوديـوم(:  امللـح  كثـرية  تغذيـة   •
إن وجـود كميـة كبـرية جـًدا مـن ملـح 
النظـام  يف  )الصوديـوم(  الطعـام 
احتبـاس  إىل  يـؤدي  قـد  الغـذايئ 
السـوائل يف الجسـم، األمر الذي يسـبب 

الـدم. ارتفـاع ضغـط 
يسـاعد  البوتاسـيوم:  قليلـة  تغذيـة   •
مسـتوى  موازنـة  عـى  البوتاسـيوم 
الصوديـوم يف الخايـا، لذلـك عندمـا ال 
يتـم اسـتهاك أو تخزين كميـة كافية من 
البوتاسـيوم، قـد يـؤدي ذلـك إىل تراكـم 
كمية كبرية جـًدا من الصوديـوم يف الدم.

يعتقـد   :D الفيتامـني  قليلـة  تغذيـة   •
الباحثـون بـأن فيتامـني D يسـتطيع أن 
يؤثر عـى إنزيم تنتجـه الكليتـان ويؤثر 

عـى ضغـط الـدم.
• تنـاول الكحـول: تنـاول الكحـول قـد 
يسـبب إفـراز هرمونات تـؤدي إىل ارتفاع 

ضغـط الـدم وازديـاد رسعـة القلب.
• التوتـر: املسـتويات العاليـة مـن التوتر 
تـؤدي إىل ارتفاع مؤقـت يف ضغط الدم. 
األمـراض  بعـض  املزمنـة:  األمـراض   •
املزمنـة )مبا فيهـا الكولسـرتول املرتفع، 
قـد  الـكى(  وأمـراض  األرق  السـكري، 
يـؤدي إىل زيـادة خطـر اإلصابـة بفرط 

الدم. ضغـط 

ما أعراض ارتفاع التوتر الشرياني؟

قـد ال يرافـق ارتفـاع ضغـط الـدم عند 
طويلـة،  لفـرتة  أعـراض  أي  البالغـني 
يتكـون  ألنـه  ذلـك  سـبب  ويرجـع 
تدريجيًـا، فيقـوم الجسـم عـن طريـق 
يف  ولكـن  بالتأقلـم،  معـني  هرمـون 
بعـض  ترافقـه  قـد  األحيـان  بعـض 
األعـراض منهـا: الصـداع )وخصوًصـا 
مـن الناحيـة الخلفيـة للـرأس(، احمرار 
الوجـه، ضيق النفـس، الرعـاف، الدوار، 
الدوخـة، طنـني األذن، تشـوش الرؤية، 
وذمـة األطراف السـفلية، نـوب اإلغامء.

أمـا ارتفـاع ضغـط الـدم لـدى حديثي 
الـوالدة وصغـار الرضـع فمـن املمكـن 
أن يحـدث فشـل النمو ونوبـات الرع 
يف  وصعوبـة  والخمـول  والتهيـج 

التنفـس.
الرضـع واألطفـال األكـر سـًنا  ولـدى 
ميكـن أن يـؤدي ارتفـاع ضغـط الـدم 
إلحـداث الصـداع ونوبـات التهيـج غري 
املـررة واإلعياء وفشـل النمو وتشـوش 
الرؤيـة والرعاف وشـلل الوجه النصفي.

كيف ُيشّخص ارتفاع التوتر 
الشرياني؟

عـادة مـا يتـم اكتشـاف اإلصابـة مـن 
خـال الكشـف الطبـي بسـبب وجـود 
بعض األعراض أو عندما يشـكو املريض 
مـن مشـاكل غـري ذات صلـة، ويجـب 
عدم تشـخيص ارتفـاع الضغـط اعتامًدا 
عـى قيـاس وحيـد له، مـا مل يكـن ذلك 
القياس أكـر مـن 120/210 ملم زئبق 
أو مرتافًقـا مـع أذيـة لأعضـاء النهائية 
)الشـبكية والدمـاغ والقلـب والكليتـني 
والرايـني الكبـرية(، إمنا يجـب اعتامد 
عـى  القياسـات  مـن  أكـر  أو  ثاثـة 
األقـل جميعهـا غـري طبيعيـة، وخـال 
فرتة تتجـاوز األسـبوع، وبعد اسـتبعاد 
ارتفـاع الضغـط الـكاذب، مـع االنتبـاه 

لصحـة عمليـة قيـاس الضغط.

كيف يتم قياس ضغط الدم؟
يتم قيـاس ضغط الـدم بواسـطة جهاز 
خـاص يتألـف مـن كـم قابـل لانتفاخ 
يُلَـف حـول الـذراع، ومقيـاس ضغـط 
وصـامم  ومنفـاخ،  ميكانيـي،  زئبقـي 
تحّكــم، وتكون نتائـج القياس بوحدات 
توجـد  كـام  ز(،  )ملـم  زئبـق  ميليمـرت 
أجهزة قيـاس إلكرتونية تكـون عادة أقل 
دقـة وتحتـاج إىل ضبـط بصفـة دورية.

قيمتـني  القيـاس  نتائـج  وتتضمـن 
: يـن( عدد (

يف  الضغـط  يقيـس  األعـى:  العـدد 
القلـب  عضلـة  ص  تقلُـّ عنـد  الرايـني 

بينام هـو ينبض )الضغـط االنقبايض(.
يف  الضغـط  يقيـس  األدىن:  العـدد 
)الضغـط  النبضـات  بـني  الرايـني 

. ) طي النبسـا ا
مـن املهـم جـًدا أن يتم قياس ضغـط الدم 
بأوقـات وظـروف مامئـة وبعيـدة عـن 
الشـدة، أي أن يقـاس يف وقـت الراحـة 
وبعد إفـراغ املثانة وبحـرارة جو طبيعية.

ويتـم القيـاس واملريض جالـس، وتكون 
الـذراع عى مسـتوى القلـب، ويجب أخذ 
قراءتـني منفصلتـني عى مـدى دقيقتني، 
الذراعـني،  يف  الضغـط  قيـاس  ويجـب 

والرقـم األعـى هـو املعتمد.
واالنبسـاطي(  )االنقبـايض  والعـددان 
يف قيـاس ضغـط الـدم مهـامن، لكـن 
بعـد سـن الــ50 عاًمـا يصبـح ضغط 
الـدم االنقبـايض هـو األكر أهميـة، إذ 
إن هنـاك حالـة تعرف بارتفـاع الضغط 

االنقبـايض املعـزول.
االنقبـايض  الـدم  ضغـط  ارتفـاع 
املعـزول: هـي الحالـة التي يكـون فيها 
بينـام  سـويًا،  االنبسـاطي  الضغـط 
مرتفًعـا  االنقبـايض  الضغـط  يكـون 
ألكـر مـن 140 ملـم ز، وهـذه الحالـة 
هـي النـوع األكـر شـيوًعا مـن فـرط 
ضغـط الـدم بني األشـخاص فوق سـن 

عاًما. الــ50 

كيف يتم تقييم قياسات ضغط 
الدم؟

الدمـوي  الضغـط  قـراءات  تصنـف 
الريـاين إىل أربـع مجموعـات عامـة:

)السـوي(:  الطبيعـي  املسـتوى   1-
يُعتـر ضغـط الدم سـويًّا حينـام يكون 
أقـل مـن 120/80 ملـم زئبـق، غري أن 
بعـض األطبـاء يقولـون إن ضغـط الدم 
هـو  زئبـق  ملـم   115/75 مبسـتوى  

األفضـل.
-2 مسـتوى مـا قبل فـرط ضغـط الدم 
تكـون  حـني   :)Prehypertension(
قيمـة الضغـط االنقبـايض بـني -120 
الضغـط  قيمـة  أو  زئبـق،  ملـم   139
االنبسـاطي بـني -80 89 ملـم زئبـق.

-3 املرحلـة األوىل من فـرط ضغط الدم 
)Stage 1(: حـني تكـون قيمـة الضغط 
االنقبايض بـني -140 159 ملـم زئبق، 
أو قيمـة الضغـط االنبسـاطي بني -90 

99 ملـم زئبق.
-4 املرحلـة الثانية من فـرط ضغط الدم 
) Stage2(: حـني تكـون قيمـة الضغط 
االنقبـايض 160 ملـم زئبـق وأكـر، أو 
حـني تكـون قيمـة الضغط االنبسـاطي 

100 ملـم زئبـق وأكر.

ما المقصود بارتفاع الضغط الكاذب؟
الـدم  قيـاس ضغـط  يشـاهد عـادة عنـد  الـذي  الضغـط  ارتفـاع   1-
لألشـخاص املسـنني ذوي األوعية املتصلبـة وغري املرنة، حيث يسـتمر 
سـامع صـوت النبض بعـد نفخ كـم جهـاز القيـاس )عالمة أوسـلر(، 
لـذا يجـب عىل الطبيـب أن يكـون يقظًا لهـذا، وعندها ميكن اسـتخدام 
الوسـطي  الضغـط  لتقييـم  املحمـول  أو  املنـزل  يف  الضغـط  مراقبـة 

الحقيقـي يف هـذه الحـاالت.
-2 ارتفـاع الضغـط بسـبب الـرداء األبيـض، وهـو عبـارة عـن ارتفـاع 

ضغـط مرتافـق مـع شـدة تحـدث ملجـرد زيـارة عيـادة الطبيب.
وبعـد أن عرّفنـا مبـرض ارتفـاع ضغط الـدم وأسـبابه وطـرق تقييمه، 
سـنرتك الحديـث عـن االعتبـارات العالجية ملـرىض ارتفـاع الضغط إىل 

العـدد املقبـل إن شـاء الله.

مرض مزمن وشائع
ماذا تعرف عن

ارتفاع التوتر الشرياني 
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مل يكتـب عـيل الوردي فصـول كتابه "مهزلـة العقل 
البـرشي" مبوضـوع واحـد، بـل تتكـون الفصـول 
من مقـاالت بقضايـا متفرقـة كتبها بفـرتات زمنية 
مختلفـة، تحـت تأثـري الضجـة الجامهرييـة التـي 
عـام  السـالطني"  "وعـاظ  األول  كتابـه  عارضـت 

 .1954
يبدأ الـوردي "مهزلة العقل البـرشي" بهذه الكلامت، 
"لسـت أريـد أن يـرىض عنـي جميـع النـاس، فرضا 
النـاس غايـة ال تنال... حسـبي أن أفتح البـاب للقراء 
ليك يبحثـوا ويتناقشـوا، والحقيقة هـي يف الواقع 

واملناقشـة". البحث  بنت 
انطلـق الكتـاب املكـون مـن 12 فصـاًل مـن مبـدأ 
مضمونـه، بحسـب الكاتـب، أن املفاهيـم الجديـدة 
مفاهيـم  هـي  الحديـث  املنطـق  بهـا  يؤمـن  التـي 
الحركـة والتطور، فـكل يشء يف هذا الكـون يتطور 

مـن حـال إىل حـال، وال رادع لتطـوره.
لفهـم  اجتامعيـة  مواضيـع  يف  الكاتـب  يبحـث 
الطبيعـة البرشيـة، من خـالل منطق علـم االجتامع، 
وأخـذ مجتمع قريـش منوذًجـا، وعالقتـه باملفاهيم 

الدينيـة بعد انتشـار اإلسـالم. 
يقـول الوردي يف كتابه، "ينبغـي أن نفهم أن التجديد 
يف الفكـر ال يعنـي التشـدق باملصطلحـات الحديثة، 
إنـه باألحـرى تغـري عـام يف املقاييس الذهنيـة التي 

يجـري عليها املـرء يف تفكريه". 
يحـاول الكاتـب العراقـي انتقـاد األشـخاص الـذي 
أسـامهم "الطَّوبَائيـني" من أصحاب الـربج العاجي، 
الرافضـني ألي تغيـري فكـري يُطـرح عـىل املجتمع، 
أولئـك الذين يعتقـدون أنه ميكن للسـيف والعضالت 
واملدفـع،  الرشـاش  وجـه  يف  الوقـوف  املفتولـة 

الـوردي.  تعبري  بحسـب 
ال  الذيـن  املتعصبـني"  "منطـق  الكتـاب،  يناقـش 
يواكبون عرصهـم، وما زالوا مقتنعني بأن ميارسـوا 
حياتهم ويناقشـوا اآلخرين مبدح أنفسـهم وينسبوا 
إليهـا كل فضيلـة مـن الفضائـل التـي كان النـاس 
يتفاخرون بها يف املـايض، رافضني انتقاد منطقهم 

أو إصالحـه ليسـاير التطـور العلمـي والفكري. 
تحـدث الكاتـب يف فصولـه عـن املدنيـة التـي تعرب 
عـن الحركـة االجتامعيـة، التـي تدفع اإلنسـان نحو 
املجهـول، وتفقـده الطأمنينـة والراحـة، اللتـني كان 
اإلنسـان يتنعم بهـام يف املـايض، فاإلنسـان أمامه 
طريقـان متعاكسـان، وال بـد أن يسـري يف أحدهام: 
طريـق الطأمنينة والركود، أو طريـق القلق والتطور. 
"التعـاون  فكـرة  أيًضـا  ليناقـش  الكاتـب  وينتقـل 
يسـتطيع  ال  التـي  وأسـبابه"،  البـرشي  والتنـازع 
اإلنسـان التخلـص منهـا، إمنـا يتحـول مـن صـورة 
إىل أخـرى، لـرصاع متواصل بـني املصالـح الخاصة، 
وأن عيـب املدينة الفاضلة، بحسـب الكاتـب، هو أنها 
مثالية وغـري واقعية وسـط هذا الـرصاع والتنافس.

عـيل الـوردي هـو عـامل اجتـامع ومـؤرخ عراقـي، 
مـن مواليد بغـداد، عـام 1913، اشـتهر بتبنيه الفكر 
االجتامعـي  الواقـع  لتحليـل  وقتـه،  يف  الحديـث 
يف  العلامنيـة  رواد  مـن  وهـو  والعـريب،  العراقـي 

العـراق. 
أصـدر كتابـه "مهزلـة العقـل البـرشي" يف طبعته 
األوىل عـام 1959، ويف طبعتـه الثانية عـام 1994، 
ولقبـت عائلتـه "بالـوردي"، نسـبة إىل جـده األكرب 

الـذي كان يعمـل يف صناعـة تقطـري مـاء الورد.

مهزلة العقل البشري.. 
علي الوردي 
ينتقد منطق

 العضالت المفتولة

كتاب

سينما

يحي فيلـم "الفيـل األزرق" عر 
جزأيـن، حكايـة الطبيـب النفي 
حالتـني  يعالـج  الـذي  يحيـى، 
غـرب"   8" بقسـم  مسـتعصيتني 
يف  العباسـية"،  "مستشـفى  يف 

القاهـرة. املريـة،  العاصمـة 
يضطـر يحيـى للعـودة إىل العمل 
انقطـاع،  بعـد  املستشـفى  يف 
ويُعـنيَّ ضمـن قسـم "8 غـرب" 
املسـتعصية،  بالحـاالت  املختـص 
حيـث يجـد صديقـه القديم رشيف 
الكـردي )أدى دوره خالد الصاوي( 

املتهـم بجرميـة قتـل زوجته.
حالـة  مـن  رشيـف  يعـاين 
مـع  تتشـابه  جـًدا  مسـتعصية 
ويحـاول  الشـخصية  انفصـام 
حلها، ليكتشـف أنـه يواجـه جنيًا 
يدعـى نائـل، سـيطر عـى عقـل 
صديقـه، فتتحـول مهمـة البطـل 
مـن معالجـة صديقـه إىل إنقـاذه 

اإلعـدام. حكـم  مـن 
يحيـى  يخوضـه  خطـري  رصاع 
ضـد نائـل، تزيـد مـن صعوبتـه 
تواجـه  عـدة  دراميـة  عقبـات 
مهمتـه املعقدة، إىل جانـب اكتئابه 

. لشـخيص ا
"الفيـل  مـن  األول  الجـزء  يبـدأ 
العـر  الدقائـق  خـال  األزرق" 
حيـاة  طبيعـة  بـرح  األوىل، 
مشـاهد  مـع  يحيـى،  الدكتـور 

متتاليـة ذات داللـة عـى الفوىض 
التـي تسـودها بعـد وفـاة زوجته 
وابنته يف حادث سـري، تسـبب به 
قبـل سـنوات، وهـو مـا أدخله يف 
اكتئـاب لخمـس سـنوات. حالـة 

ومـع قـرار يحيـى العـودة مرغاًم 
التقديـم  ينتهـي  العمـل،  إىل 
يف  الدخـول  ويبـدأ  للشـخصية 
تعـد  التـي  األساسـية،  القصـة 
مـن أفضـل مـا قُـّدم يف السـينام 
أفـام  صعيـد  عـى  العربيـة 
اإلثـارة، خاصـة أن كاتـب الرواية 
للفيلـم  والسـيناريو  األساسـية 
أحمـد مـراد، هـو خريـج املعهـد 
العـايل للسـينام، ولديـه خرة يف 
وتعقيداتـه. السـيناميئ  العمـل 

ورغـم أن املخـرج اسـتطاع تحفيز 
املمثلـني لتقديـم أفضل مـا لديهم، 
تـرك يف املقابـل ثغـرات لبعـض 
املسـاحة  منهـا  الفنيـة،  األخطـاء 
الكبـرية للحـوارات بـني األبطـال 
يف بعـض املشـاهد، كـام حصـل 
ويحيـى،  لبنـى  لقـاء  مشـهد  يف 
وهـو املشـهد األول الـذي تظهـر 

نيلـي كريم. املمثلـة  فيـه 
املشـهد  تقديـم  ميكـن  كان  إذ 
بريًا بشـكل أفضل، مبـا يعطيه 
األهميـة الكافيـة، عى اعتبـار أنه 
ميهـد لدخـول لبنى، وهي شـقيقة 

رشيـف، إىل القصـة.

النقطـة الثانيـة التي مثلـت ضعًفا 
لـدى املخـرج، وكذلـك لـدى كريم 
عبـد العزيـز، بطـل الفيلـم، هـي 
تكـرار لحظـات منطيـة يعتمدهـا 
كريـم يف أفامـه، بإلقـاء دعابـة 
يختـم بهـا أي مشـهد، وهـو مـا 
قدمـه بنفـس األداء ونفـس طبقة 
الصـوت يف أكـر من فيلـم، بينام 
يفـرتض لشـخصية يحيـى، كـام 
قدمهـا الفيلـم، أن تتعامل بطريقة 

أعمـق مـع بعـض اللحظات.
يحمـل الفيلم نقاطًـا إيجابية عدة، 
أهمهـا رفع املسـتوى التقني ألفام 
اإلثـارة يف السـينام العربيـة، كام 

يفتـح البـاب لتنـاول موضوعـات 
مختلفة غـري منطية، إلثبـات قدرة 
املنافسـة  العربيـة عـى  السـينام 
"غرافيكـس"  تقنيـات  وتنفيـذ 
العـريب  املسـتوى  عـى  جيـدة، 

ملي. لعا وا
املخـرج  ألفـام  املتابـع  ياحـظ 
أدائـه  تطـور  حامـد،  وحيـد 
إخراجيًـا منذ فيلمـه األول "عامرة 
يعكسـه  مـا  وهـو  يعقوبيـان"، 
اللقطـات وفلسـفتها  التطـور يف 
يف  حامـد  متكـن  إذ  ورشحهـا، 
األدوات  مـن  األزرق"  "الفيـل 

الفنيـة. والتفاصيـل 

"الفيل األزرق" في جزئه األول..
تطور تقنيات اإلثارة العربية

عنب بلدي - عماد نفيسة

ويعـرف  "ريخـرت"،  مقيـاس 
 Local( املحـي"  "األثـر  باسـم 
Magnitude(، هـو مقيـاس لشـدة 
عـى  يعتمـد  األرضيـة،  الـزالزل 
وأجـزاء  صحيحـة  بأرقـام  متثيلهـا 

. يـة عر
تشـارلز  الـزالزل  عـامل  صممـه 
ريخـرت، مـع بينـو غوتنبـريغ، عام 
االهتـزازات  قـوة  لقيـاس   ،1935
واليـة  جنـويب  يف  الباطنيـة 
املتحـدة. الواليـات  يف  كاليفورنيـا 

حسـاب  مـن  الهـزة  شـدة  يحـدد 
لوغاريتـم سـعة أكر موجـة زلزالية 
حركـة  استشـعار  بجهـاز  ملتقطـة 

بأرقـام  نظريًـا  وميثلهـا  األرض، 
ولكنـه  و10،   0 بـني  مـا  تـرتاوح 
وال  البدايـة  محـدود  غـري  فعليًـا 

لنهايـة. ا
أن  قبـل  مـراًرا،  نسـخه  طـورت 
أكـر دقـة،  بـه مقاييـس  تسـتبدل 
حسـاب  عـن  قصـوره  تتـاىف 
تـرددات معينـة، إال أن اسـمه بقـي 

الـزالزل. شـدة  لتقييـم  مرادفًـا 
يعتمـد مقيـاس ريخـرت عـى نظام 
أن  يعنـي  مـا  لوغاريتمـي،  رقمـي 
زيـادة مبقـدار درجـة واحـدة عى 
عـرة  زيـادة  تعنـي  سـابقتها 
أضعـاف يف السـعة، فعـى سـبيل 
 5.3 بشـدة  الزلـزال  يعتـر  املثـال 
 6.3 متوسـطًا بينـام يعتـر بشـدة 

كبـرية. أرضاًرا  ويسـبب  قويًـا 
تسـبب الصـدوع مع حركـة صفائح 
االهتـزازات  آالف  األرضيـة  القـرة 
معظمهـا  لكـن  يوميًـا،  األرضيـة 
يكـون دقيًقـا، ال ميكن استشـعاره، 
إذ يبـدأ املقيـاس برصـد االهتـزازات 
الثانيـة،  الدرجـة  تتخطـى  حـني 
الجيولوجـي  املسـح  وكالـة  وتقـدر 
األمريكيـة حـدوث 500 ألـف هـزة 

سـنويًا.  لاستشـعار  قابلـة 
ال يعتمـد املقيـاس عـى أثـر الهـزة 
استشـعار  عـى  ولكـن  األرضيـة، 
وال  األرض،  باطـن  مـن  حركتهـا 
إىل  بالهـزة  عـادة  اإلنسـان  يشـعر 
وال  الثالثـة،  الدرجـة  تتخطـى  أن 
يبـدأ األثـر املدمـر لاهتـزازات حتى 

مـن  املتوسـطة  الدرجـات  تتجـاوز 
خمـس درجـات ومـا فـوق.

األرضيـة  الهـزات  أقـوى  كانـت 
 ،1960 عـام  تشـيي  يف  املسـجلة 
9.5 درجة، وامتـدت أمواجها  بقـوة 
االهتزازيـة حـول العـامل واسـتمرت 
املسـح  لوكالـة  وفًقـا  أليـام، 
الجيولوجـي األمريكيـة، ومل يسـجل 
هـزات  أي  الحديـث  التاريـخ  يف 

أعـى. بدرجـات 
ال ميكـن قياس الهزات قبـل حدوثها 
علـامء  أن  إال  مبكانهـا،  التنبـؤ  وال 
الـزالزل يسـتطيعون تحديـد مناطق 
الضعـف يف القرة األرضيـة، التي 
ومناطـق  الصـدوع  مـع  ترتافـق 
التقـاء الصفائح التكتونيـة للقارات.

ماذا تعرف عن مقياس ريختر؟
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تسالي

عروة قنواتي 

فـوىض عارمـة تشـهدها أروقة البيـت الداخي لنـادي نابويل 
اإليطـايل منذ عـدة أشـهر، متثلت بتمـرد العبي الفريـق األول 
ضـد قـرارات مجلـس اإلدارة، وعى رأسـها حامـل الصولجان 
والعصـا الغليظـة دي لورنتيـس، امللقب بالديكتاتـور، رسعان 
مـا تحولـت هذه الفـوىض إىل عصيـان وحرمان مـن املكافآت 
والتعويضـات املاليـة حتى تسـتقيم األمور يف نظر السـيد دي 

لورينتيس.
تراجـع أداء الفريـق ومركزه وغـادر األندية األربعـة األكر عى 
سـلم الرتتيب يف الدوري اإليطايل، ورحل عنه كارلو أنشيلويت 
بعـد اتهامـه مبحاباة متـرد الاعبـني الكبـار يف الفريق بوجه 
إدارة النـادي، وتـم تعويضه بالاعـب الدويل السـابق جينارو 
جاتـوزو، ليحـاول ضبط عقارب السـاعة وتقديـم فريق ملتزم 
ومطيـع، إال أن مـا حصل عليـه غاتوزو من نتائـج كان باملعنى 

البديـع: "نابويل بيضيع يـا وديع!".
يتأرجـح الفريـق حاليًا بني املرتبـة العارشة والـ 11 عى سـلم 
ترتيـب الـدوري اإليطايل لهذا املوسـم، وينافسـه عـى مركزه 
ثـاث أندية متلـك نفس الرصيـد )24 نقطـة(، ولقـاؤه املقبل 
يف الدوري سـيكون مـع يوفنتوس املتصدر الـذي يصارع كًا 
مـن أنديـة إنرت ميان والتسـيو ورومـا عى زعامة الكالتشـيو 

هـذه العام.
ماذا سـيفعل غاتوزو الذي فشـل يف العام املـايض مع أي يس 
ميـان، وزاد مـن آالمـه وأوجاعـه ومـرارة نتائجه؟ مـاذا ميلك 
مـن قـدرة فنيـة ليسـتطيع ترجمتهـا عـى أرض امللعـب أمام 
ماوريسـيو سـاري وأنتونيـو كونتـي، وغريهـم مـن املدربني 
الذيـن ميلكـون رصيـًدا فنيًـا وقـدرًة عاليـًة عى قـراءة وضع 
نابـويل ومدربـه الجديـد يف كل مبـاراة، واالسـتعداد املبارش 

لإلطاحـة بـه ورميـه عـى سـلم الرتتيب أكـر فأكر؟
ولأمانـة فـإن نابـويل، صاحـب لقبني عـى مسـتوى بطولة 
الدوري وخمسـة ألقاب عى مسـتوى الكأس، مهـدد بأن ينهي 
موسـمه يف املرتبـة 15، وهـذا يعنـي تدمـري كل ما تـم بناؤه 

قبـل أربع سـنوات لعـودة النادي إىل املنافسـة.
النـادي  إدارة  عليهـا  أقدمـت  التـي  املراهقـة  فـإن  وبرأيـي، 
وعـى رأسـها السـيد دي لورينتيس سـتدفع مثنهـا مبواجهة 
جامهرييـة، كـام حدث مـع نـادي أي يس ميان الـذي يحاول 
جاهـًدا تحسـني مسـتواه يف سـلم ترتيـب الـدوري ودخـول 
املنافسـة عى كـريس دوري أبطـال أوروبا، بعد أن كان سـيًدا 
ألوروبا يف سـبع نسـخ سـابقة، وهو الثاين بعد ريـال مدريد 

األفضـل عـى الئحـة رشف دوري أبطـال أوروبا.
نعـم ومـع التحيـة، اسـتطاع نابـويل أن يقـيص حامـل لقب 
الكأس يف النسـخة السـابقة "التسـيو" من الدور ربع النهايئ 
والوصـول اىل مربـع الكبـار، ولكـن للصـدام مـع مـن؟ مـع 

اليـويف أم فيورنتينـا أم اإلنرت؟
وهل بـات جل اهتـامم نادي نابـويل ببطاقة مربـع الكبار يف 
كأس إيطاليـا، أم الرتكيز عى مواجهة برشـلونة مطلع الشـهر 

املقبـل يف الـدور 16 من دوري أبطـال أوروبا؟
هـل غاتـوزو جاهز بالفعل ملواجهة البارسـا؟ رمبا ال نسـتطيع 
تجـاوز معلومة تفيـد بأن الفريـق يرغب بضـم )أو ضم فعًا( 
بعـض الاعبني الجـدد ضمن املريكاتـو الشـتوي إىل صفوف 
الفريـق لتدعيـم دفاعـه، وكذلـك يف البوابـة الهجوميـة، لكن 
كل هـذه اإلشـارات ال تعطـي أمانًـا معقواًل مبوسـم يحفظ ماء 

الوجـه لـإلدارة والجامهـري والاعبني واملـدرب الجديد.
سـيبقى لقـب "نابـويل الجريـح" عالًقـا يف األذهـان ومكررًا 
عى شـفاه العشـاق واملتابعني، ألسـابيع طويلة ولرمبا ألشهر 
ومواسـم، ألن املراهقـة وتصـادم الـرؤوس بعيـًدا عن مصلحة 
الفريـق العليا يف املنافسـة تفي يف أغلب األحيـان إىل مرتبة 
متوسـطة يف جدول الرتتيب ومنافسة متوسطة عى البطوالت 
اإلقصائيـة، إال بطفرة تعيد إىل األذهان مجدًدا إمكانية املنافسـة 
والوصـول، وهـو األمـر الـذي عمل عليه مـن هم قبـل غاتوزو 
لسـنوات حتى يسـتعيد نابويل بريق األيام املاضيـة التي كانت 
فيـه صحف إيطاليا والعـامل تصفه باملنافـس أو خالط األوراق 
أو الفريـق الصعـب، وليـس املمـر اآلمـن لنقـاط الخصـوم 

وتحسـني مسـتواهم عى سـلم الرتتيب.
نابـويل يحتر يا سـادة ويسـتعد أمـام أعـني القامئني عليه 
لتقمـص دور أي يس ميـان العظيـم يف السـنوات األخـرية، 
مـا مل تتوقـف مراهقـات وطعنات املسـؤولني العشـوائية يف 

والخارصة. الصـدر 
والحرسة دامئًا لعيون وقلوب الجامهري. 
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رياضة

وريـال  املواهـب  يصنـع  "برشـلونة 
مدريـد يشـرتيها"، كانت هـذه تغريدة 
الحسـاب  نرهـا  "تويـرت"  عـر 
اإلسـباين،  برشـلونة  لنـادي  الرسـمي 
كان  إذ   ،2009 حزيـران  مـن   17 يف 
النـادي الكتالـوين حينهـا يعتمـد عى 
الفريـق  لرفـد  ماسـيا"  "ال  أكادمييتـه 

بالاعبـني. األول 
عـر  مـن  أكـر  بعـد  الحـال  تغـري 
مدريـد،  ريـال  صـار  إذ  سـنوات، 
املشـهور سـابًقا بتعاقداتـه مـع أشـهر 
وأفضـل الاعبـني حـول العـامل للعـب 
مبالـغ  ودفـع  األول  فريقـه  ضمـن 
خياليـة لهـم، يعتمـد عى اسـرتاتيجية 
أوروبـا  مـن  الصغـرية  املواهـب  رشاء 
الكبري  الاتينيـة مع االرتفـاع  وأمريـكا 

الاعبـني. أسـعار  يف 
مدريـد  ريـال  عنـد  األمـر  يتوقـف  وال 
وبرشـلونة، إذ تتبـع عـدة أنديـة كرى 
سـوق  وشـهد  نفسـها،  االسـرتاتيجية 
االنتقـاالت يف األعـوام القليلـة املاضية 
األنديـة  هـذه  بـني  كبـريًا  تنافًسـا 
الصطيـاد املواهـب أكـر مـن أي وقـت 
مـى، وهـو مـا يفتـح بـاب األسـئلة 
حـول أسـباب تحـركات هـذه األنديـة.

أسعار مجنونة لالعبين
يعـد االرتفـاع الكبـري يف أسـعار العبي 
كـرة القـدم املحرتفـني أحـد أهم أسـباب 
املواهـب  مـع  للتعاقـد  األنديـة  سـعي 

الشـابة.
يف  اإلسـباين  مدريـد  ريـال  ودفـع 
يـورو  مليـون   93 مبلـغ   2009 عـام 
لقـاء  اإلنجليـزي،  يونايتـد  ملانشسـرت 
انتقـال الرتغـايل كريسـتيانو رونالـدو 
إىل فريـق العاصمـة اإلسـبانية، ليصبـح 
الاعـب األغـى يف تاريخ كـرة القدم يف 

ذلـك الوقـت.
وبقـي الرقـم صامـًدا حتى عـام 2013، 
بيـل  غاريـث  الويلـزي  انتقـل  عندمـا 
مـن توتنهـام اإلنجليـزي ليصبـح زميًا 
لرونالـدو بصفقـة وصلـت قيمتهـا إىل 
100 مليـون يـورو، ثـم الفرنـي بـول 
إىل  اإليطـايل  يوفنتـوس  مـن  بوغبـا 
مقابـل  اإلنجليـزي  يونايتـد  مانشسـرت 
 ،2016 عـام  يف  يـورو  مايـني   105
وصـواًل إىل دفـع باريـس سـان جريمان 
الفرنـي مبلـغ 222 مليـون يـورو إىل 
برشـلونة مقابـل انتقـال الرازيي نيامر 

سـيلفا. دي 
صفقتـا نيـامر وكيليـان إمبـايب رفعتـا 

القيمـة السـوقية للنـادي الفرنـي إىل 
أكـر مـن مليـار يـورو، بحسـب موقـع 
املختـص   "TRANSFERMARKET"
بالقيمـة السـوقية ألنديـة والعبـي كـرة 

. م لقد ا
كيليـان  الشـاب  الفرنـي  يعـد  كـام 
سـوقية  قيمـة  أعـى  صاحـب  إمبـايب 
يف العـامل حاليًـا مببلـغ يصـل إىل 200 
يف  أنـه  املؤكـد  ومـن  يـورو،  مليـون 
حـال انتقالـه إىل نـاٍد آخـر سـتتمحور 
املفاوضـات حـول مبلـغ أكـر مـن ذلك.

تكوين فريق للمستقبل
تحـاول األندية مـن خال رصـد املواهب 
الشـابة والتعاقـد معهـا ضـامن تطورها 
ثانيًـا،  األسـايس  الفريـق  ورفـد  أواًل، 
بينـام وصـل الحـال لـدى بعـض الفرق 
الرياضيـة ملا يشـبه تكوين فريـق كامل.

فريقـه  ريـال مدريـد حاليًـا يف  ميلـك 
أعامرهـم  تبلـغ  العبـني  خمسـة  األول 
املهاجـم لـوكا  أقـل، وهـم  أو  22 عاًمـا 
يوفيتـش )22 عاًمـا(، والجنـاح األميـن 
رودريغـو غـوس )19 عاًمـا(، والجنـاح 
األيرس فينيسـيوس جونيـور )20 عاًما(، 
والعـب خـط الوسـط املهاجـم إبراهيـم 

ديـاز )20 عاًمـا(، والعـب خط الوسـط 
فيديريكـو فالفـريدي )21 عاًما( واملدافع 

إيديـر ميليتـاو )22 عاًمـا(.
إضافـة إىل الاعبـني املوجوديـن حاليًـا، 
تعاقـد ريـال مدريد مـع الرازيي رانيري 
الذي سـيلعب يف ريـال مدريد كاسـتيا، 
أو يف فريـق شـباب ريال مدريـد، ويبلغ 

مـن العمـر 18 عاًما.
مارتـن  الرويجـي  هنـاك  جانبـه  وإىل 
أوديغـارد )21 عاًمـا( الـذي يلعـب يف 
حاليًـا  واملعـار  املهاجـم  الوسـط  خـط 
إىل ريـال سوسـيداد، واملغـريب املعـار 
إىل بروسـيا دورمتونـد أرشف حكيمـي، 
عـى  مراكـز  عـدة  يف  يلعـب  والـذي 
والوسـط،  الدفـاع  األطـراف يف خطـي 
يلعـب كجنـاح  الـذي  كوبـو  واليابـاين 

18 عاًمـا. أميـن وعمـره 
يعنـي ذلك أن ريـال مدريد اسـتطاع من 
خـال سياسـته الجديـدة تكويـن فريق 
مـن أعـامر صغـرية للمسـتقبل القريب، 
وبقيمـة إجامليـة للصفقـات املذكورة يف 
األعـى بلغـت فقـط 256 مليـون يورو، 
وهـو مبلـغ يـوازي السـعر الـذي طلبه 
مانشسـرت يونايتـد النتقـال بـول بوغبا 

امللي. الفريـق  إىل 

مـع  التعاقـد  مدريـد  ريـال  وحـاول 
2019 قبـل  الفرنـي يف صيـف عـام 
أن تتعـر الصفقـة بعد طلب مانشسـرت 
جنيـه  مليـون   200 مبلـغ  يونايتـد 
إسـرتليني، أي مـا يـوازي 238 مليـون 
إليـه موقـع  أشـار  مـا  يـورو، بحسـب 

الريـايض.  "Bleacherreport"
وتذهـب التوقعـات باتجـاه انفجـار هذه 
املواهـب وتضاعـف قيمتها السـوقية مع 

نجاحهـا يف حصـد البطوالت. 
ميلـك  مدريـد،  ريـال  غـرار  وعـى 
صفوفـه  يف  العبـني  خمسـة  برشـلونة 
تبلـغ أعامرهم 22 عاًمـا أو أقل، أصغرهم 
17 عاًمـا.  أنسـو فـايت وعمـره فقـط 

لماذا تغيرت سياسة ريال مدريد في سوق االنتقاالت

الالعب كاي هافرتز

األيـام  يف  العامليـة  الصحـف  تداولـت 
القليلـة املاضيـة خر إنهاء نـادي ليفربول 
اإلنجليـزي صفقـة الاعـب األملـاين كاي 
هافرتـز، العب بايـرن ليفركـوزن األملاين، 
وسـط رصاع مـن أنديـة أوروبيـة كـرى 
توقيـع  عـى  الحصـول  سـباق  دخلـت 
الاعـب الشـاب، أبرزها مانشسـرت يونايتد 
مدريـد  وريـال  وبرشـلونة  اإلنجليـزي 

اإلسـبانيان.
عـام  منـذ  ليفركـوزن  إىل  كاي  وانضـم 
2010، وتـدرج يف الفئـات العمريـة حتى 
بشـكل  اللعـب  بـدأ  عندمـا   2016 عـام 

رسـمي مـع فريـق الرجـال.

ستة مراكز دفعة واحدة
كاي، املولـود يف عـام 1999، يعـد أحـد 
أبـرز املواهـب األملانيـة الصاعـدة يف كرة 
القـدم، مع شـغله ثاثة مراكـز عى أرض 
امللعب، وميكن االسـتعانة به لشـغل ثاثة 
مراكز أخرى، وبالتايل يسـتطيع أي مدرب 
توظيـف كاي يف سـتة مراكـز بني خطي 
الوسـط والهجوم، وهي الوسـط الهجومي 
والجناح األميـن ومحور الوسـط واملهاجم 
األمين والوسـط األميـن واملهاجم الريح، 

 "WHO SCORED" موقـع  بحسـب 
املختص بتقييـم وإحصائيـات الاعبني.

شـغل كاي مركـز الوسـط الهجومـي يف 
أغلـب مبارياتـه لهذا املوسـم، بينام شـغل 
ومحـور  مـرات،  أربـع  األميـن  الجنـاح 

الوسـط ثـاث مـرات.
شـارك كاي مـع ليفركـوزن بــ22 مباراة 
هذا املوسـم، بينهـا 15 مبـاراة يف الدوري 
األملـاين وخمـس يف دوري أبطـال أوروبا 
واثنتان يف مسـابقة الكأس، محـرزًا أربعة 
أهـداف وصانًعا هدفني، بنسـبة مشـاركة 
بلغـت %78 من إجـاميل الدقائـق املتاحة 
للعـب، وهـو مـا يـدل عـى مـدى اعتامد 

النـادي األملاين عـى كاي.

بنية جسمانية تمنحه األفضلية
باإلضافـة إىل املراكز السـتة التي يشـغلها 
التمريـرات  بدقـة  الاعـب  يتميـز  كاي، 
القصـرية ورؤيـة جيـدة للملعـب تجعلـه 
قـادرًا عى إرسـال متريرات بينيـة طويلة، 
مختلـف  يف  متريراتـه  دقـة  وبلغـت 
مباريات هذا املوسـم 86.1 بحسـب موقع 

."."WHO SCORED
 كـام تسـاعده بنيتـه الجسـامنية القويـة 

 82 ووزنـه  مـرت   1.89 طولـه  )يبلـغ 
بالكـرة  االحتفـاظ  عـى  كيلوغراًمـا( 
واالسـتحواذ عليهـا، ومتنحـه أفضلية يف 

أيًضـا. الهوائيـة  االلتحامـات 
 The Football" موقـع  ذكـر  حـني  يف 
بيانـات  بتحليـل  املختـص   ،"Faithful
الثـاين  كانـون  مـن   20 يف  الاعبـني، 
الحـايل، أن حركـة الاعـب ومتركـزه عى 
املسـتطيل األخر، يسـمح لـه بالوصول 
إىل تسـجيل األهـداف بسـبب "تفوقه يف 

العثـور عـى املسـاحات الازمـة".

صراع أوروبي
كاي،  ميلكهـا  التـي  املميـزات  دفعـت 
كبـار األنديـة األوروبيـة للـراع عـى 
الاعـب، منهـا ثاثـة فـرق إنجليزية هي 
ليفربول ومانشسـرت يونايتد ومانشسـرت 
ريـال  مـن  كل  يحـاول  كـام  سـيتي، 
التعاقـد  اإلسـبانيني  وبرشـلونة  مدريـد 
مـع الاعـب الـذي حـل ثالثًـا يف ترتيب 
جائـزة الفتى الذهبي لعـام 2019، خلف 
املركـز  يف  فيليكـس  جـواو  الرتغـايل 
سانشـو  جـادون  واإلنجليـزي  األول، 

صاحـب املركـز الثـاين.

 Bleacherreport"" موقـع  وذكـر 
الريـايض، يف 27 مـن تريـن الثـاين 
مـن عـام 2019، أن وكاء الاعب دخلوا 
يف محادثـات مـع األنديـة املذكـورة، مع 
رغبـة الاعـب بخـوض تجربـة جديـدة 
خارج أسـوار نـادي ليفركوزن، بحسـب 
تريحـات صحفيـة أدىل بهـا الاعـب 
تريـن   5 يف   "MARCA" لصحيفـة 

الثـاين مـن عـام 2011.
وذكرت صحيفة ""MARCA اإلسـبانية، 
الثـاين مـن عـام  11 مـن تريـن  يف 
2019، أن ريـال مدريـد يخـوض رصاًعا 
مع بايـرن ميونيخ األملاين لضـم الاعب.

يف حـني تداولت عـدة صحـف إنجليزية 
أخباًرا تؤكـد أن ليفربول يضع اللمسـات 
النهائيـة عـى الصفقـة، دون أن يصدر 
النـادي  إدارة  مـن  رسـمي  بيـان  أي 

لتأكيـد أو نفـي األخبـار املتداولـة.
يف  نـر،  للنـادي  الرسـمي  املوقـع 
يف  الحـايل،  الثـاين  كانـون  مـن   16
املتداولـة  باألخبـار  الخـاص  التبويـب 
العامليـة،  الصحـف  يف  ليفربـول  عـن 
خـرًا يشـري إىل أن الاعـب عـى رأس 

ليفربـول. اهتاممـات 

سعر يفوق 100 مليون يورو
 TRANSFER" موقـع  بحسـب 
MARKET" املختص بأسـعار الاعبني، 
تبلـغ القيمة السـوقية الحاليـة لكاي 90 
مليـون يـورو، وهـو سـعر وصـل إليـه 
بفضل أدائـه العايل يف املوسـم املايض، 
 42 يف  هدفًـا   20 خالـه  أحـرز  الـذي 

املسـابقات. مختلـف  مبـاراة يف 
الـدوري  يف  مبـاراة   34 كاي  ولعـب 
األملـاين أحـرز فيهـا 17 هدفًـا، وثاثـة 
أهـداف يف الدوري األورويب خال سـت 

مباريـات.
ومـن املتوقع مـع الـراع األورويب عى 
الاعـب أن يرتفـع السـعر إىل أكـر من 
110 مايـني يورو لاعب شـاب يشـغل 
مركـزًا أساسـيًا مع املنتخـب األملاين لكرة 
القـدم، رغـم تراجـع مسـتوى التهديـف 

لـدى كاي هذا املوسـم.
املنتخـب  مـع  األوىل  للمـرة  كاي  لعـب 
األملـاين، يف 9 مـن أيلول من عـام 2018، 
وكان يبلـغ من العمـر 19 عاًما وشـهرين 
ذلـك  منـذ  وخـاض  فقـط،  يوًمـا  و29 
التاريخ سـبع مباريات، منها ثاث رسـمية 

ضمـن تصفيـات أمـم أوروبـا 2020.

كاي هافرتز.. 
فتى ألمانيا الذهبي
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صديقي الفنان األديب "ماهر حميد" مولع 
بالظواهر الخارقة واألشياء التي تقرتب يف 

غرابتهـا من اإلعجاز، فهو الذي كتب، قبل 
سنوات، قصة قصرية تحمل عنوان "معجزة 

الكطش"، ثم بدأ يهتم مبسـائل اإلعجاز العلمي 
والرقمي املوجودة لدى جامعة نظام ابن حافظ 

األسد، وكتب فيها أشياء باهرة. 
كتب ماهر، نقاًل عن العالمة السـوري "شوقي" 

املتخصص بصناعة املكدوس وتتبع خط سري 
الدب السوري الذي خطفه أشقاؤنا العراقيون، 

أن أسئلة االمتحانات، يف العام الدرايس املقبل، 
لن تكون من خارج املنهاج، ولكنها سـتكون من 

خارج الكتاب حتاًم.
متكن ماهر، خالل السنوات التي أمضاها يف 

بحثـه اإلعجازي، أن يجمع حوله بعض املريدين، 
واملساعدين، ومتطوعني أبدوا استعدادهم 
لخدمة مرشوعه اإلعجازي. وحقيقة أنني 

ترددت يف االنضامم إىل فريقه، ألنني أكرب 
منه سـًنا، وأقدم تجربة من جميع مريديه 

ومساعديه، لذلك راسلُته عىل الخاص، وذكرت 
له أن هذا البحث يغريني.. واتفقنا، يف 

املحصلة، أن أبحث يف هذا الشأن مبفردي، 
وعىل طريقتي، ثم أرسـل إليه ما أتوصل إليه 
من فتوحات يف عامل اإلعجاز، لينرشها يف 

كتابه وينسبها إيل، وباالسم الرصيح.
توصلت يف بحثي إىل أشـياء ال تقل إثارة عن 

موضوع أسئلة االمتحانات. كنت أقرأ، يف 
صحيفة عنب بلدي، أن عدد الالجئني السـوريني 

منذ كانون األول/ ديسمرب 2019 حتى اآلن 
بلـغ 350 ألًفا. وببديهتي الريعة الحظت أن 

رقـم 350 له عالقة بالدكتور هزوان الوز الذي 
اختلس 350 مليار لرية سـورية من ميزانية 

وزارة الرتبيـة قبل هذا النزوح الكبري ببضعة 
أشـهر. هذا إعجاز رقمي بالطبع، وأما اإلعجاز 
العلمـي فيتلخص يف أن وزارة الرتبية ال يتوفر 

فيها 350 ملياًرا! ومؤكد أن الرفيق هزوان 
قام بجولة عىل بعض الوزارات غري السيادية، 

وأكمل املبلغ الذي كان ينشـد اختالسه. أقول 
"غري سيادية"، ألن الوزارات السيادية، ويف 
مقدمتها وزارة اإلعالم، توضع يف أيٍد أمينة، 

ويسـتحيل أن يختلس منها أخو أخته قرًشا 
واحًدا.      

ومن إعجازات نظام األسـد الشائعة أنه ال يقبل 
أن يعني مسؤواًل يف دوائره ومؤسساته ما 

مل ميتلـك مهارات يف مجال آخر. فالرفيق عبد 
الحليـم خدام كان عضًوا يف نقابة املحامني 

املركزية إضافة إىل رشاكته مع حافظ األسد 
يف هندسة خراب سوريا، والدكتور رفعت 

األسد كان عضَو جمعية البحوث والدراسات 
يف اتحـاد الكتاب العرب الذي يقوده عيل عقلة 

عرسـان منذ األزل، وكذلك الحال بالنسبة ألحمد 
أبو موىس، وللعلم فإن الرفيقة بثينة شـعبان 
)التـي يعتربها ماهر حميد معجزة بيولوجية( 

كانت نائبة لرئيس اتحاد الكتاب األزيل يف 
سنة 2000، وأما هزوان الوز، صاحب معجزة 

املليارات الـ350، فكان عضًوا يف جمعية 
القصة والرواية باتحاد الكتاب العرب.

ومن معجزايت الشخصية أنني كنت أحرض 
االجتامع الشهري لهذه الجمعية، وُقرئ اسم 

هزوان الوز من دفرت التفقد، فهمسـت لجاري 
األديب )سـني صاد(: يا أخي كيف يكون كاتًبا 

وهـو يحمل كنية "الوز"؟ فهمس يل قائاًل: كل 
يش يف هـذه الحياة ممكن، تصور، يف جمعيتنا 

نفسها كاتب يحمل كنية "بدلة"!

اإلعجاز العلمي 
عند هزوان الوز

رحلة الشام 2701 .. 
إيران كما ترى سوريا

تعا تفرج
  خطيب بدلة

نبيل محمد

مـن الغريـب أن رشيطًا مثـل رحلة 
صيتـه،  يـذع  مل   2701 الشـام 
الناشـطني  ألسـنة  تتناولـه  ومل 
الكوميديا  والكتـاب، وعشـاق فئـة 
السـينام  يف  املقصـودة،  غـري 
وغريهـا مـن الفنـون، فهـذا الفيلم 
الـذي يحـي قصـة يف  اإليـراين 
سـوريا، والـذي أنتج عـام 2018، 
وسـّوق يف دور عـرض سـينامئية 
العـام  خـال  ولبنـان  إيـران  يف 
مـن  مجموعـة  ونـال  املـايض، 
محليـة  مهرجانـات  يف  الجوائـز 
بالرسـائل  إيرانيـة، تعـّج تفاصيله 
الواضحـة املبـارشة التـي ال تبـدو 
مـن  إيـران  نظـر  وجـة  فيهـا 
أهميـة،  ذات  السـورية  القضيـة 
وكاسـيكية  بقـوة  بروزهـا  رغـم 
وسـذاجة يف كثـري مـن األحيـان، 
بقـدر ما تبـدو فيـه قضيـة وجود 
إيـران ذاتهـا يف سـوريا غري ذات 
املحـاوالت  رغـم  واضـح،  معنـى 
دور  ولجعـل  إلبرازهـا،  الجـادة 
إيران يف تلـك الحرب أساسـيًا وذا 
وبعيـًدا  واضـح.  ومعنـى  أهـداف 
عـن كل الرسـائل واألهـداف التـي 
تكوينـه  يبقـى  الفيلـم،  يقصدهـا 
وأخطـاؤه،  الهـش،  السـيناميئ 

األهـم  النقطـة  هـي  ومبالغاتـه، 
مشـاهدة  عـى  األقـوى  ـز  واملحفِّ
مـن  أحيانًـا  الفيلـم، مبـا يصنعـه 
كوميديـا غـري مقصـودة، تسـيطر 

ككل. للفيلـم  العـام  الجـو  عـى 
ترسيحـه  يرفـض  إيـراين  طيـار 
الـذي يصـدر خـال أدائـه مهامت 
إىل  ليظـل  سـوريا،  يف  قتاليـة 
جانـب والـده املقاتـل يف سـوريا 
واألب  االبـن  ويتعهـد  أيًضـا، 
تتضمـن  خطـرية  عمليـة  بتنفيـذ 
وأرسى  وجرحـى  مدنيـني  نقـل 
مـن تدمـر التـي يحارصهـا تنظيم 
باسـتخدام  اإلسـامية"،  "الدولـة 
يف  موجـودة  زالـت  مـا  طائـرة 
ليـس  لكـن  تدمـر،  مطـار  مـدرج 
ووقـع  ليقودهـا.  طيـار  هنـاك 
اإليـراين  الطيـار  عـى  االختيـار 
لسـببني وفـق مـا يرحـه الفيلم، 
السـوريني  الطياريـن  أن  أولهـا 
كلهـم مشـغولون وال وقـت لديهـم 
أن  والثـاين  املهمـة،  هـذه  ألداء 
قرعـة أجريت بـني روسـيا وإيران 
لتنفيـذ هـذه املهمـة، فكانـت مـن 

إيـران.  نصيـب 

وكام تـوزَّع أدوار الحـرب بالقرعة 
اإليـراين  الطيـار  وجـود  لتريـر 
عـادة  كهـذه،  خطـرة  عمليـة  يف 
مـا يتـم التضحيـة فيهـا باملقاتـل 
يحـل  السـوري(،  )أي  األرخـص 
ومشـكاته  عقـده  مجمـل  الفيلـم 
رمبـا  مختلفـة،  عشـوائية  بطـرق 
القرعـة واحدة مـن أكرهـا إقناًعا. 
ال مشـكلة مثـًا بـأن يكـون قائـد 
العمليـات العسـكرية املوجـود يف 
تدمـر لبنـاين اللهجة بشـكل فاقع 
وهـو املمثل )بيري داغـر(، دون أي 

إيحـاء إىل أنـه يتبع مليليشـيا حزب 
اللـه مثـًا، بل هـو ضابط سـوري 
يأمـر التابعني لـه بـأداء مهامتهم، 
ويضحـي بنفسـه لتتمكـن الطائرة 

اإلقاع.  مـن 

يف الطائـرة ينتقـل الفيلم إىل حيز 
االضطـراب،  مـن  متاًمـا  مختلـف 
وتصبـح  السـيطرة  تنقلـب  حيـث 
لـ"داعـش"، إذ يتمكـن األرسى من 
عـى  وإجبارهـا  الطائـرة  خطـف 
خضـم  ويف  تدمـر،  إىل  العـودة 
الحـوارات  تـدور  املعـارك  تلـك 
الفيلـم  رسـالة  أنهـا  يبـدو  التـي 
التريـر  تعطـي  التـي  األساسـية، 
)األجنبـي(  اإليـراين  للضابـط 
ال  بينـام  سـوريا،  يف  لوجـوده 
يف  للمقاتـل  ذاتـه  املـرر  تعطـي 
وبالتأكيـد  "داعـش"،  تنظيـم 
يظهـر مقاتلـو "داعـش" بصـورة 
عليهـم  تسـيطر  مرتهلـة،  غبيـة 
الجهـل  ويقودهـم  الخافـات، 
يبـدو  ال  مـا  وهـو  والوحشـية، 
غريبًـا، لكـن مقاتلـني إيرانيني يف 
سـوريا هـم مـن يواجهـون هـذه 
فالطيـار  ويكشـفونها،  الحقائـق 
لديـه  ليسـت  منطقيًـا  اإليـراين 
أسـباب أقـوى مـن أسـباب "أبـو 
يف  للحضـور  الشيشـاين"  عمـر 

املـكان. هـذه 
يف خضـم فـوىض الفيلـم، تحر 
مجموعـة مـن املشـاهد قـد يوحي 
بشـكل  الفيلـم  مسـتوى  ضعـف 
هـدف  دون  مـرت  أنهـا  عـام 
مقصـود، لكـن ميكـن قـراءة كثري 
مـن املعـاين يف تفاصيلهـا، حيـث 
شـجاع  إيـراين  ضابـط  يـرخ 
خائـف  سـوري  طيـار  بوجـه 

مبوجـب  بأمـره  يأمتـر  ويجعلـه 
الرتـب العسـكرية. ويتبـع الطيـار 
اإليـراين  الضابـط  أمـر  السـوري 
دون نقـاش، بينام يحـر الروس 
تحلقـان  طائرتـني  طريـق  عـن 
اإليرانيـني  الطياريـن  إلنقـاذ 
واألرسى الذيـن عى مـن الطائرة، 
املعركـة  سـامء  يـرتكان  لكنهـام 
بشـكل رسيع بعـد أن اسـتهدفهام 
بالرصاص  أحد مقاتـي "داعـش" 
مـن بـاب الطائـرة املفتوح بشـكل 
دائـم، والـذي مل يؤثـر أبـًدا عـى 
تـوازن الطائـرة خال سـاعات من 
طريانهـا مبحـرّك ناقـص كانت قد 
أصابتـه قذيفـة من "داعـش" قبل 

الطائـرة. إقـاع 
ولبنانيـون  سـوريون  ممثلـون 
سـيناميئ  عمـل  يف  وإيرانيـون 
يف  العـرض  صـاالت  بـه  احتفـت 
الضخامـة  صفـة  مطلقـة  لبنـان، 
والتشـويق عليـه. أمـا يف سـوريا 
فيبـدو أن الفيلـم مل يعـرض حتـى 
اآلن، وإن عـرض ففـي إطار ضيق، 
مشـهد  إىل  يعـود  ذلـك  ولعـل 
الثاثـة  تدمـر  سـجن  سـجناء 
)سياسـيان مـن اإلخوان املسـلمني 
وسـيايس كـردي وفـق مـا يبدو( 
الذيـن ميـّرون يف الفيلـم كضحايا 
النظـام  عـى  ناقمـني  زالـوا  مـا 
السـوري.. رسـالة أيًضـا ال ميكـن 
ففـوىض  متاًمـا،  مبغزاهـا  البـت 
الفيلـم بشـكل عـام أفقـدت كثـريًا 
وبـات  معناهـا،  املشـاهد  مـن 
املحتـوى مضحـًكا أحيانًا ملـن يقرأ 
خريطـة الـراع السـوري ويفهم 
تفاصيلهـا. صفـة الكوميديـا تلـك 
حضور  احتـامل  بوجودهـا  ميكـن 

كامـًا.  الفيلـم 
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