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ماليين  مين  واحيد  شياهر 
ُهجيروا  الذيين  السيورين 
"تحويشية"  تاركين  قيًرا 
العمير، وجزًءا مين أرواحهم، 
التفاصييل  مين  وكثير 
التيي تعنيهيم هيم وحدهيم، 
مين  املحببية  الزاويية  ففيي 
قهوتهيم،  يرشبيون  املنيزل 
ليون  بعنايية  اختياروا  وقيد 
سيتائرهم، ويف أرض الدييار 
سيهرتهم،  لقضاء  يجتمعيون 

وهنياك أيًضيا صيروا عيى 
ومآسييها،  الحيرب  سينوات 
كانت  األكير  املأسياة  ولكين 
إخيالء  عيى  إجبارهيم 
نحيو  والنيزوح  منازلهيم 

ملجهيول. ا
وأضياف شياهر، "كثير من 
بيوتهيم  تركيوا  األشيخاص 
ومعاملهيم  وأراضيهيم 
يشء  كل  تركيوا  وأمالكهيم. 
هيو  بيه  فكيروا  ميا  وأول 

األرواح". عيى  الحفياظ 
منزليه  مين  الشياب  حميل 
الحاجييات،  مين  القلييل 
كاأللبسية لتعينيه عيى فصل 
الشيتاء، ووسيائد، وأغطيية، 
املونية، ثم ركب  والقلييل من 
السييارة دون أن يعيرف إىل 

سييتوجه. أيين 
هجرة  شيهدنا  الطرييق  "يف 
آالف  كانيت  فقيد  عظيمية، 
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عنب بلدي -  تيم الحاج

الخياص لألمين  املبعيوث  نائبية  أعلنيت 
العيام لألميم املتحيدة إىل سيوريا، خولية 
مطير، خيالل جلسية ملجليس األمين، يف 
28 مين كانون الثياين امليايض، أن الفريق 
املعنيي  اإلييراين  اليريك-  اليرويس- 
باإلفيراج عين املحتجزيين واملختطفين، 
هويية  وتحدييد  الجثيث،  وتسيليم 
يف  سيتجتمع  املفقوديين،  األشيخاص 

جنييف.  يف  الحيايل  شيباط 
واعترت املسيؤولة األممية أن إحيراز تقدم 
بخصيوص مليف املعتقلين واملخطوفن 
"لييس باألمر السيهل"، مشيرة يف الوقت 
مين  لكثير  بالنسيبة  أهميتيه  إىل  ذاتيه 

السيورين.
وقاليت مطير إن املبعيوث األمميي الخاص 
إىل سيوريا، غر بيدرسيون، أكد أهمية هذا 
امللف يف مشياوراته األخرة مع مسيؤولن 

يف حكومة النظام السيوري بدمشيق.

إبعاد األنظار عن إدلب 
وحيول االجتامع اليذي أعلنتيه خولة مطر، 
قيال املتحيدث باسيم وفيد املعارضية إىل 
العاسيمي،  أميين  "أسيتانة"،  محادثيات 
لعنيب بليدي، إن األميم املتحيدة هيي جزء 
مين مناقشية مصر املعتقلين، مؤكيًدا أن 
وفيد املعارضية مل يتليقَّ دعيوة لحضوره، 
وال توجيد لدييه تفاصيل حيول طبيعة هذا 

االجتيامع. 
وييرى العاسيمي يف توقييت إعيالن عقد 
اجتيامع يناقش ملف املعتقلين يف جنيف 
عين  السيورين  أنظيار  إلبعياد  خطيوة 
إدلب، التي تشيهد مجيازر ينفذهيا النظام 

السيوري وروسييا بحيق املدنين.
النياس  لدفيع  محاولية  "هيذه  وتابيع، 
لنسييان ميا يرتكبيه النظيام مين مجازر 
بحيق املدنيين"، متهياًم املجتميع الدويل 
باملشياركة يف تليك املجيازر عير صمته.

ذليك  يف  رشيكية  أمرييكا  أن  وأضياف 
الصمت، واصًفيا إياها بي“رشكية إحصاء" 
لعيدد الغيارات والقتيى الذين يسيقطون 

عيى ييد النظيام وروسييا يف إدليب.

ال تقدم بملف المعتقلين
يف هيذا اإلطيار، أكيد العاسيمي أن مليف 
املعتقلين مل يشيهد أي تقدم منيذ أكرث من 
عيام عيى طرحيه، مشيرًا إىل أن النظيام 
يلعيب عيى اسيتهالك الوقيت، متجاهياًل 

املتحدة. األميم  توصييات 
اللقياء  يف  طيرح  املعتقلين  مليف  وكان 
الخامس مين محادثيات "أسيتانة"، يف 4 
مين متيوز 2017، ومين ثم نوقيش امللف 
بشيكل موسيع يف االجتيامع الثامين مين 

"أسيتانة"، يف 21 من كانون األول 2017، 
بعيد أن تيم تأجيليه يف اجتامع "أسيتانة" 
السيابع يف 30 مين ترشيين األول2017.

ووصف العاسيمي عملية إخيراج معتقلن 
يف  الرمياد  بيي“ذر  النظيام  قبيل  مين 
العييون"، موضًحا أن النظيام يطلق رساح 

20 شيخًصا فقيط بين الحين واآلخير.
النظيام يحياول تحوييل مليف  أن  وأكيد 
املعتقلين إىل عمليية "تبيادل ليألرسى"، 
مشيرًا إىل أن املعارضية ترفيض تسيمية 
املليف بي"عملية تبيادل"، وتعتمد تسيمية 

متزامن".  بي“إطيالق  العمليية 
وأردف قائياًل، "النظيام يعتقيل مدنيين 
بينيام تحتجز فصائل املعارضة عسيكرين 

أرسوا خيالل العمليات العسيكرية".
وكان مسيؤول أمنيي اجتمع بأهيايل درعا 
بعيد السييطرة عليهيا وأخرهيم أن النظام 
ميكين أن يناقش خيروج معتقلين أوقفوا 
بعيد عيام 2016، أميا الذيين اعتقليوا قبل 

ذليك فيجب نسييانهم، وفق العاسيمي.

أحدث عملية تبادل
السيورية  املعارضية  فصائيل  وأجيرت 
تبيادل  عمليية  النظيام  وقيوات 
الرشقيي،  حليب  رييف  يف  معتقلين 
مين  اليي13  الجولية  انطيالق  قبييل 

"أسيتانة". محادثيات 
وقيال مراسيل عنيب بليدي يف رييف 
إن   ،2019 متيوز  مين   31 يف  حليب، 
أبيو  معير  يف  جيرت  تبيادل  عمليية 

البياب. مدينية  غيرب  الزنديين 
متيت  العمليية  أن  املراسيل  وأوضيح 
مين  معتقياًل   15 رساح  بإطيالق 

السيوري، مقابل 14  النظيام  معتقيالت 
معتقياًل من سيجون "الجييش الوطني" 

السيوري.
وتعتر هيذه العمليية الرابعة مين نوعها 
اتفياق  املعارضية والنظيام ضمين  بين 

"أسيتانة" منيذ عيام 2018.

إحصائيات
يف تقريير صيادر عنهيا بدايية كانيون 
الثياين املايض، قالت "الشيبكة السيورية 
لحقيوق اإلنسيان" إنهيا وثقيت اختفياء 
مؤكيدة  سيوريا،  يف  شيخص  أليف   95
رضورة تشيكيل األمم املتحيدة واألطراف 
لجنية  "أسيتانة"  ملحادثيات  الضامنية 
خاصية حياديية ملراقبية حياالت اإلخفاء 

القيري.
وبحسيب التقريير، فيإن ميا ال يقيل عن 
أربعية آالف و671 حالة اعتقال تعسيفي 
ُوثقت يف عيام 2019، بينهيا 224 طفاًل 

سيدات. و205 
حالية  و797  ألفين  أن  التقريير  وذكير 
النظيام  ييد قيوات  اعتقيال متيت عيى 
السيوري، و64 حالية مين قبيل تنظييم 
أشيخاص  و303  اإلسيالمية"،  "الدولية 

عيى ييد "هيئية تحريير الشيام".
كام سيجل 405 حياالت اعتقال تعسيفي 
عيى ييد فصائيل يف املعارضية، وألًفيا 
و102 حالية عيى ييد "قيوات سيوريا 

)قسيد(. الدميقراطيية" 
لحقيوق  السيورية  "الشيبكة  وطالبيت 
اإلنسيان" مجليس األمن اليدويل مبتابعة 
تنفيذ القيرارات الصادرة عنيه، والقاضية 

بوضيع حيد لالختفياء القري.
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فتح وصيف الرئيس اليريك، رجب طيب 
أردوغيان، اتفاقيات "أسيتانة" بي"امليتة"، 
البياب أم السيؤال حيول مسيتقبل هيذه 
توقيف  سيينعكس  وكييف  االتفاقييات، 

العمل بهيا عيى األرض.
وقيال أردوغيان ملجموعة مين الصحفين 
يف أثنياء عودته من السينغال، يف 29 من 
كانيون الثاين املايض، إنيه "مل يتبقَّ يشء 
اسيمه مسيار أسيتانة"، مطالبًيا بالتحرك 
مين أجيل إحيائيه مجيددًا والنظير فييام 

ميكين فعله.
ييأيت حدييث الرئييس اليريك، يف ظيل 
اسيتمرار تقيدم قيوات النظيام السيوري 
بدعيم الطيران اليرويس يف رييف إدلب 
مناطيق  عيى  وسييطرتها  الجنيويب، 

واسيعة.
وأضياف أردوغيان للصحفيين أن هنياك 
االتفاقيات بين تركييا وروسييا  بعيض 
يف مسيار "أسيتانة" و"سيوتيش"، لكن 

"لألسيف اليروس مل يلتزميوا بهيا". 

تعنت روسي
ينيص االتفياق املوقّع يف مدينة سيوتيش 
الروسية بن الرئيسين الريك والرويس، 
رجيب طييب أردوغان، وفالدميير بوتن، 

يف أيلول 2018، عيى اإلبقاء عى منطقة 
"خفض التصعييد" يف إدليب، وتحصن 

نقياط املراقبة الركية واسيتمرار عملها.
ووفيق االتفياق، يتخيذ االتحياد اليرويس 
جمييع اإلجيراءات الالزمة لضيامن تجنب 
تنفييذ عملييات عسيكرية وهجيامت عى 
إدليب، واإلبقاء عى الوضيع القائم، إضافة 
إىل إقامية منطقية منزوعة السيالح بعمق 
-15 20 كيلوميرًا داخيل منطقة “خفض 

التصعيد”.
املحلل السييايس اليريك، باكير أتاجان، 
قيال لعنب بليدي، إن الرئييس الريك كان 
متمسيًكا منذ البداية باتفاقات "أسيتانة"، 
لكين عيى أسياس أن تكيون املعارضية 
السيورية رشيكة مبستقبل سيوريا، سواء 
يف تعدييل الدسيتور أو يف املرحلة املقبلة 

سيوريا. عمر  من 
وأردف، "لكين الفيرة األخيرة، شيهدت 
رفًضا مين روسييا والنظام السيوري ألي 
يف  أو  األرض،  عيى  للمعارضية  وجيود 
العمليية السياسيية"، مشيرًا إىل أن ذليك 
تُرجيم بشيكل واضيح عير قصيف إدلب 

وتوقيف عميل "اللجنية الدسيتورية".
واعتير أتاجيان أن ميا تقيوم به روسييا 
والنظيام وحتيى إييران يف إدليب، ييأيت 
"بضيوء أخير أمرييي"، عى أسياس 
مين  اإلرهياب  بطيرد  يقوميون  "أنهيم 

سيوريا، لكين يف الحقيقية هيم يقتليون 
الشيعب السيوري ولييس هيئية تحريير 

الشيام".

أردوغان يهدد
وحيول الخطيوات التي ميكين أن تتخذها 
إدليب،  النظيام يف  تقيدم  تركييا حييال 
بإنهياء  أردوغيان  تهدييد  بالتزامين ميع 
العميل باتفاقات "أسيتانة"، لفيت املحلل 
اليريك إىل أن أنقيرة ستتمسيك بالحوار 
ميع روسييا، بينام تهيدد بالقييام بأعامل 
الطيرف  لدفيع  األرض  عيى  عسيكرية 
اآلخير للجليوس إىل طاولة الحيوار، لعقد 

اتفاقييات جدييدة حيول املنطقية.
وكان الرئييس اليريك، هيدد باسيتخدام 
القيوة العسيكرية يف سيوريا مين أجيل 
"إرساء االسيتقرار"، وخاصة يف محافظة 

إدلب.
وقيال أردوغيان خيالل اجتيامع موسيع 
لرؤسياء فروع حزب "العدالية والتنمية"، 
يف العاصمية أنقيرة، يف 31 مين كانيون 
الثياين امليايض، إن تركييا ترييد إرسياء 
االسيتقرار يف سيوريا، ولين تيردد يف 
القييام بيكل ما يليزم إزاء ذلك، مبا يشيمل 

العسيكرية. القوة  اسيتخدام 
وأوضيح أتاجيان، أن تركييا لديها مصالح 
العميق  املنطقية، ولين تتخيى عين  يف 

اإلطيار،  هيذا  يف  وقيال  االسيراتيجي، 
"العميق االسيراتيجي لركيا يف سيوريا 
هيو الشيعب بجمييع مكوناتيه، اليذي إذا 
خرتيه أنقيرة سيتخر مصالحهيا يف 
الرشق األوسيط وكل املنطقة، ألن سيوريا 

هيي بوابية تركييا عيى املنطقة".

مصلحة الضامنين
السييايس  املحليل  ييرى  جانبيه،  مين 
"أسيتانة"  أن  النيفيي،  السيوري حسين 
أُسيس لخدمة مصالح اليدول الضامنة له، 

ولييس خدمية للمصاليح السيورية.
وأضياف يف حدييث لعنب بليدي، "ميكن 
القيول إن روسييا أرادت من وراء تأسييس 
مسيار أسيتانة أن تحقق هدفن متوازين، 

األول ميداين، واآلخر سييايس".
الهدف املييداين، وفق النيفي، هيو احتواء 
املعارضة املسيلحة مين خالل جليب قادة 
الفصائيل، وإجبارهم عى توقييع تنازالت 
كبيرة تفيي إىل إنهياء مقاومية النظام 
السيوري، وااللتيزام بوقيف إطيالق النار، 
يف الوقت اليذي مل تلتزم روسييا والنظام 
بذليك، وأنتج هذا الوضيع مناطق "خفض 

التصعييد" التي اسيتعادها النظام.
فقيد  السييايس،  املسيتوى  عيى  أميا 
اسيتطاعت روسييا إفيراغ قيرارات األميم 
جنييف"  "مسيار  وتحيييد  املتحيدة، 

واسيتبدال "مسيار سيوتيش" بيه، الذي 
بي"اللجنية  السيورية  القضيية  يختيزل 

الدسيتورية".
"أسيتانة"  اتفاقيات  أن  النيفيي  وييرى 
 ،2017 عيام  بدايية  منيذ  بيدأت  التيي 
اسيتخدمها الطرفيان اليرويس واليريك 
إلدارة مصالحهيام، عى حسياب املصلحة 

السيورية. الوطنيية 
وأردف، "عندميا وصلت هيذه املصالح إىل 
مرحلة التصيادم والتناحر تفجير الرصاع 
يف إدليب، ورأينيا أن رئييس تركييا يقول 
رصاحة إن مسيار أسيتانة انتهى، ما يعني 
من الناحية العملية أن املصالح الروسيية- 
الركيية وصلت إىل مرحلية التناقض، ومل 
تعيد تسيتطيع الوصيول إىل تفاهامت، ما 

أدى إىل تصعييد الوضع عيى األرض".
هيو  األرض  عيى  التصعييد  أن  واعتير 
نتيجة عدم صميود التفاهامت الروسيية- 
الركية، وذليك يرجم حاليًا بشيكل فعيل 
يف رييف حليب الغيريب، حييث تدعيم 
املعارضية، يف مواجهية  تركييا فصائيل 
تقدم قيوات النظام يف املنطقية، إذ إن "ما 
يحيدث يف ريف حلب يعكيس إرادة تركيا 
يف مقاومية النفوذ اليرويس، وما خرته 
الجنيويب  إدليب  رييف  يف  املعارضية 
كاملعيرة، ويف املسيتقبل رساقيب، تحاول 

أنقيرة تعويضيه يف حلب".

"أستانة ميت".. 

ماذا يعني تعطيل المسار السياسي األطول بشأن سوريا

تستعد اللجنة المعنية بمناقشة ملف المعتقلين والمختطفين في سوريا لاللتئام، في خطوة رأى فيها المتحدث باسم وفد المعارضة إلى محادثات 

"أستانة"، أيمن العاسمي، أنها تأتي للتغطية على المجازر المرتكبة بحق المدنيين في إدلب.
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عنب بلدي - مراد عبد الجليل

تعييش ميدن وبليدات إدليب وريفها يف 
مين  جدييًدا  فصياًل  السيوري  الشيامل 
فصيول هجيوم قيوات النظيام السيوري 
منيذ  اليرويس،  الطيران  مين  بدعيم 
املهاجمية  القيوات  لتيرب  أسيبوعن، 
بعيرض الحائيط االتفاقييات املوقعية مع 
تركييا، التي تصفهيا املعارضة السيورية 
بي"الضامنية"، يف محادثيات "أسيتانة" 

و"سيوتيش".
وشيهدت جبهيات القتال يف رييف إدلب 
الجنويب تقدًما متسيارًعا لقيوات النظام، 
وسييطرت خيالل األسيابيع املاضية عى 
30 بليدة ومدينية أهمهيا مدينية معيرة 
النعيامن االسيراتيجية، واضعية نصيب 
عينيهيا مدينية رساقيب التيي تقيع عى 

األوتوسيرادين. تقاطيع  نقطة 
لكين الواقيع املييداين يف جبهيات ريف 
عيرشة  فبعيد  مختليف،  الغيريب  حليب 
أييام مين إطيالق قيوات النظيام هجوًما 
عسكريًا، مل تسيتطيع التقدم يف املنطقة، 
يف  وبدئهيا،  الفصائيل  تصيدي  بسيبب 
1 مين شيباط الحيايل، عمليية عسيكرية 
داخيل مناطيق سييطرة النظيام يف حي 
الزهيراء بحلب، ميا طرح تسياؤالت حول 
أسيباب الفيرق الكبير بن جبهتيي إدلب 
ورييف حليب، ومن املسيؤول عين تقدم 

النظيام املتسيارع يف رييف إدلب؟

ال جدية في المعارك 
ميع كل تقيدم لقيوات النظيام يف إدلب، 
"هيئية  فعيل  رد  نحيو  األنظيار  تتجيه 
تحرير الشيام" كونهيا الثقل العسيكري 
اتهاميات  وسيط  املنطقية،  يف  األكير 
يف  جديية  وجيود  بعيدم  لي"الهيئية" 
الدفياع عنهيا، يف حين تضيع ثقلها يف 

الغيريب. جبهية رييف حليب 
واملتابيع إلعيالم "الهيئية"، خيالل األيام 
املاضيية، يظهير تركيزهيا عيى جبهيات 
رييف حلب عير تنفييذ عملييات تفجر، 
يف  الركسيتان  مين  مقاتلين  ودخيول 
إدليب  جبهيات  عكيس  عيى  املعركية، 
وريفهيا، باسيتثناء ميا تذكيره من بعض 

العملييات ضيد قيوات النظيام.

وقيال قييادي يف "الجيش الحير" بريف 
ذكير  عيدم  بليدي، طليب  لعنيب  إدليب 
اسيمه، إن "هيئة تحرير الشيام" سحبت 
إدليب  جبهيات  مين  الثقييل  سيالحها 
إىل رييف حليب الغيريب، خيالل األييام 
املاضيية، يف حن أكد املتحيدث اإلعالمي 
أميين  “أسيتانة”،  إىل  املعارضية  لوفيد 
بيكل  تيزج  مل  "الهيئية"  أن  العاسيمي، 
قوتهيا باملعركية يف إدليب ألنهيا تعتير 

بيأن معركتهيا الحاسيمة مل تبيدأ بعيد.
إن  بليدي،  لعنيب  العاسيمي،  وقيال 
"الهيئية" مل تشيارك بفاعليية كبيرة يف 
معيارك إدليب، كيام حاولت منيع فصائل 
"الجييش الحر" مين امليرور إىل جبهات 
القتيال، مضيًفيا أن "الهيئة" لين تتحرك 
ميا مل تشيعر بخطير عيى مدينية إدلب.

تتحميل  الهيئية  أن  العاسيمي  واعتير 
عيدم  بسيبب  إدليب  يف  األكير  الجيزء 
وعيدم  باملعركية،  الدخيول  يف  جديتهيا 
زج نخبهيا العسيكرية، إضافية إىل عيدم 
وهيو  كبير،  بشيكل  املواقيع  تحصين 
ميا بيدا واضًحيا عير التقيدم الرييع 
لقيوات النظيام، مرجًعا ذلك إىل سيببن، 
إميا اتخياذ قيرار بعيدم "التدشييم" أو 

الثياين. الطيرف  بقيوة  اسيتهتار 
مراسيلة  عير  تواصليت  بليدي  عنيب 
التواصيل  مسيؤول  ميع  إلكرونيية 
تقيي  الشيام”،  “تحريير  يف  اإلعالميي 
"جمييع  أن  اعتير  اليذي  عمير،  الديين 
الفصائيل الثوريية تعلم حقيقة مشياركة 
الهيئية والثقيل اليذي تضعيه يف محاور 
رييف إدليب"، معتيرًا أن قيوات النظيام 
هيذا  يف  ثقليهيام  وضعتيا  وروسييا 

املحيور.
وأوضيح أن "قييادة املعركة روسيية، كام 
كيرأس حربية،  روسيية  قيوات  تشيارك 
خاصية يف املحياور الصعبية، ميع ضخ 
النظيام  أعيداد كبيرة جيًدا مين قيوات 

اإليرانيية". وامليليشييات 
ليسيت  حليب  "معركية  إن  عمير  وقيال 
بقيوة معركة إدليب، وهي غالبًا مشياغلة 
عين املعركية األساسيية للعيدو )معركية 
إدليب("، مرجًعيا اختيالف زخيم املعارك 
طبيعية  اختيالف  إىل  املنطقتين  بين 
كل منطقية، "فرييف إدليب يغليب علييه 

الريفيية، حييث قلية  املسياحات  اتسياع 
األبنيية السيكنية وتباعدهيا عين بعضها 
الغربيية  حليب  مدينية  أحيياء  بخيالف 
)الواقعية عيى متياس مع نقاط سييطرة 
األبنيية  بكثافية  املعروفية  املعارضية(، 
السيكنية املتالصقية، ميا يجعيل طبيعية 
القتيال هنياك أقيرب إىل قتيال امليدن".

وحيول سيحب السيالح الثقيل، أكيد عمر 
أنيه موجيود عيى محياور إدليب أكيرث 
أشييع  وميا  األخيرى،  املحياور  كل  مين 
عين سيحبه غير صحييح، مشيرًا إىل 
طائيرات  ووجيود  املعركية  طبيعية  أن 
االسيتطالع وامتيالك الطرف الثياين آلية 
توجييه رضبيات دقيقية جيًدا لألهداف، 
أدى إىل "تغيير لوجسيتي يف تحرييك 
يف  ونزوليه  الثقييل  السيالح  وتأمين 
أرض  يف  املناسيب  وامليكان  الوقيت 

املعركية".
عبيد  الحير"،  "الجييش  يف  القييادي 
اختيالف  يؤكيد  اليرزاق،  عبيد  السيالم 
مين  إدليب،  عين  حليب  رييف  جبهية 
الضواحيي  وتداخيل  التحصين  حييث 
بين مناطيق سييطرة النظيام ومناطيق 
الفصائل، ووضيع روسييا كل إمكانياتها 
يف محيور رييف إدليب الرشقيي، عير 
االعتيامد عى قيوات خاصية ومجموعات 

ليليية. عربيات  واسيتخدام  اقتحيام 
إال أنيه مل يخيِف وجيود خليل واضح يف 
انسيحاب املقاتلين، وعيدم وضيع كامل 
القيوة العسيكرية يف محور رييف إدلب 
متاشييًا مع اتفاقية "سيوتيش"، بحسب 

. تعبره

أين الضامن التركي؟
مل توجيه االتهاميات إىل "هيئية تحريير 
الشيام" فقيط، وإمنيا بيدأت التسياؤالت 
حيول دور "الجبهية الوطنيية للتحرير" 
املدعومية من أنقيرة، وغيياب دور واضح 
ظيل  يف  خاصية  اليريك،  للضامين 
وجيود نقياط مراقبة تركية عسيكرية يف 
املنطقية، حيورصت ثالث منهيا يف مورك 
برييف حيامة وريف إدليب الجنويب، ومل 
تبيِد أنقيرة أي رد فعيل عيى محيارصة 
قبيل  مين  التهدييد  باسيتثناء  نقاطهيا، 
مسيؤولن باليرد املبيارش والفيوري عى 

أي اسيتهداف لهيا من قبل قيوات النظام.
وبحسيب القييادي يف "الجييش الحير" 
عيدم  طليب  اليذي  إدليب،  رييف  يف 
ذكير اسيمه، فيإن أكير خطيأ ارتكبتيه 
الفصائيل هيو تسيليم سيالحها الثقييل 
بعيد  الوطنيية"،  "الجبهية  إىل مركزيية 
بإقامية  اليرويس  اليريك-  االتفياق 
إدليب،  يف  السيالح  منزوعية  منطقية 
مين  املدعومية  الجبهية  أن  إىل  مشيرًا 
تركييا بيدأت بالتحكم يف توفر السيالح 
عيى الجبهيات، بأمر مين الداعم وخاصة 

"تياو". صوارييخ  اسيتخدام 

أميا املوقيف الريك فقيد شيابه غموض 
خيالل تعاطيه ميع تقيدم قيوات النظام 
يف الرييف اإلدلبي، لكين التهديدات التي 
أطلقهيا الرئييس اليريك، رجيب طييب 
أردوغيان، إىل روسييا، تعكيس الخيالف 
بين الطرفين ورفيض أنقيرة لتحيركات 

إدلب. يف  اليروس 
وقيال أردوغيان يف كلمية خيالل اجتامع 
موسيع لرؤسياء فيروع حيزب “العدالية 
والتنميية”، يف العاصمية أنقيرة، يف 31 
الثياين امليايض، إن تركييا  مين كانيون 
تريد إرسياء االسيتقرار يف سيوريا، ولن 
تيردد يف القييام بيكل ما يليزم إزاء ذلك 
مبيا يشيمل اسيتخدام القوة العسيكرية.

وأضياف أردوغان أن النظام السيوري ما 

زال يرييق الدمياء يف سيوريا، وتركيا مل 
ولين تبقيى متفرجية حييال الوضيع يف 

إدليب أو املناطيق األخرى يف سيوريا.
كيام اتهيم أردوغيان، الخمييس املايض، 
روسييا بعدم تنفييذ اتفاقية "سيوتيش" 
املوقّعية يف أيلول 2018، وقيال إن هناك 
بعيض االتفاقييات بين تركييا وروسييا 
يف مسيار “أسيتانة” و”سيوتيش”، لكن 
“لألسيف الروس مل يلتزموا بهيا”، وهدد 
إجيراءات  “باتخياذ  موسيكو  أردوغيان 
يف إدليب مين اآلن فصاعيًدا”، إال أنيه مل 
يحيدد الخطيوات املقبلية لركييا، مؤكًدا 
أنيه “أبلغ روسييا بيأن صر أنقيرة ينفد 

حييال اسيتمرار القصيف عيى إدلب”.
التهدييدات الركيية رافقتها زييادة أنقرة 
مدينية  يف  العسيكرية  املراقبية  لنقياط 
رساقيب برييف إدليب، بهدف منيع تقدم 
نقياط  ثيالث  ثبتيت  إذ  النظيام،  قيوات 

حاوطيت بهيا جبهيات املدينية الثيالث.
لوفيد  اإلعالميي  املتحيدث  وبحسيب 
املعارضة إىل “أسيتانة”، أمين العاسيمي، 
كانيت  التيي  التوصييات  إحيدى  فيإن 
املعارضية تيويص بهيا الجانيب الريك 
هيي زييادة عيدد نقياط املراقبية ألنهيا 
قيوات  متكين  التيي  املسيافات  تقليص 

الدخيول منهيا. النظيام مين 
واعتر العاسيمي أن النقياط الجديدة يف 
رساقيب هيي من أجيل إحاطية املدينة، ما 
يصعيب عملية دخول النظام، مشيرًا إىل 
أن هيذه الخطيوة ليو طبقيت يف مدينتي 
خيان شييخون ومعيرة النعيامن ملنعيت 

النظام. دخيول 
وأكيد العاسيمي وجيود خيالف واضيح 
بين روسييا وتركييا يف إدليب، بسيبب 
إذ  باالتفاقييات،  موسيكو  التيزام  عيدم 
إن روسييا تزييد هجومهيا وتركييا تزيد 
نقياط املراقبية، مشيرًا إىل أن الخيالف 

أكير ميام يتصيوره البعيض.
وتجسيد الخالف بن تركيا وروسييا، يف 
إعيالن “هيئية تحرير الشيام” والفصائل 
لهيا يف  بيدء عمليية عسيكرية  املقاتلية 
األحيياء الغربيية ملدينة حليب عى محور 
جميعية الزهيراء، ال تُعليم نتائجهيا بعد، 
كرسيالة إىل روسييا من أجل إعادتها إىل 

الحوار. طاولية 

الروس يهاجمون واألتراك يزيدون نقاطهم.. 
من المسؤول في إدلب؟

شاخصة على الطريق الدولي بين دمشق وحلب في مدينة سراقب بريف إدلب- 1 شباط 2020 )عنب بلدي(

"احذر.. أنت على الطريق األكثر عرضة للموت"، عبارة ُكتبت على شاخصة ُوضعت على الطريق الدولي )دمشق- حلب(، المعروف باسم "M5"، قرب مدينة 

سراقب بريف إدلب الشرقي، تلخص أثر صراع األطراف على فتح الطرق الدولية.

 أكبر خطأ ارتكبته 
الفصائل هو تسليم 
سالحها الثقيل إلى 

مركزية "الجبهة الوطنية"، 
بعد االتفاق التركي- 

الروسي بإقامة منطقة 
منزوعة السالح في إدلب
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تقارير المراسلين

عنب بلدي - درعا

خلفيت عملييات الخطيف املتبيادل بين 
محافظتي درعيا والسيويداء واقًعا صعبًا 
االجتامعيية  الروابيط  عميق  عيى  أثير 
واالقتصاديية، وأدى إىل شيبه قطيعة بن 

املحافظتين.
إذ يتخيوف األهايل مين الوقيوع ضحايا 
عملييات الخطيف وطليب الفديية، التيي 
وصلت يف بعض الحياالت إىل 20 مليون 
ليرة سيورية، األمير اليذي دفيع البعض 
ضغيط  كوسييلة  املضياد،  الخطيف  إىل 

السيرجاع مخطوفين. 

عالقات اجتماعية مهددة "بالخطف"
يف تارييخ 22 من ترشيين الثاين 2019، 
خطفيت جهة مجهولية الطبيب إسيكندر 
السيويداء،  محافظية  مين  زييدان  أبيو 

وبعيد أييام وجيدت جثتيه مرميية عيى 
األوتوسيراد اليدويل، قيرب قريية خربة 

غزالية، برييف درعيا الرشقيي. 
وبعد يومين، خطف مجهوليون الطبيب 
أنيس الحرييري من سيكان درعيا، الذي 
يعمل ضمن املشيفى الوطني بالسيويداء، 
ورغيم مناشيدة ذوييه شييوخ ووجهياء 
السيويداء، مل يتيم اإلفيراج عنيه إال بعيد 
دفيع فديية وصليت إىل 15 ملييون لرة 

. ية سور
حادثية الخطيف املتبادلية تليك رصدهيا 
مراسيال عنب بلدي يف درعا والسيويداء، 
وهيي واحدة مين عرشات الحياالت خالل 
العامين املاضيين، التيي أدت إىل رشخ 

اجتامعيي بين أهيايل املحافظتن.
أبيو عبيد الرحييم )35 عاًميا( هيو أحيد 
أهيايل محافظية درعا )تحفيظ عى نرش 
اسيمه ألسيباب اجتامعيية(، كان يسيكن 

يف مدينية السيويداء، ويحظيى بحفياوة 
اسيتقبال أهلها خيالل نزوحه مين بلدته، 
لكين بعيد زييادة عملييات الخطيف قرر 
لوقوعيه  تحسيبًا  املحافظية،  مغيادرة 
مين  جدييدة،  خطيف  عمليية  ضحيية 
يقوميون بهيا مجهوليون غالبًا، بحسيب 

بلدي.  لعنيب  قاليه  ميا 
محافظية  يف  مجتمعيي  ناشيط  وييرى 
هويتيه  نيرش  عيى  )تحفيظ  السيويداء 
التعمييم يف  أن حالية  أمنيية(،  ألسيباب 
املجتميع تلعب دوًرا سيلبيًا، فعى سيبيل 
املثيال، يف حيال قامت عصابة مين درعا 
بخطيف شيخص مين السيويداء، سييتم 
والعكيس  درعيا،  أهيايل  جمييع  وصيم 

بالعكيس.
"قطيعة تجارية"

شيهدت  الجغيرايف،  التداخيل  بحكيم 
تبياداًل  طويلية  لفيرات  املحافظتيان 

تجاريًا وزراعيًا، شيمل معظيم املحاصيل 
لكين  املحليية،  واملنتجيات  وامليوايش 
الخيوف مين التعيرض للخطيف حد من 
ذليك التبيادل، لتحيايش السيفر وميا قد 

يلحيق بيه مين مخاطير.
وشيكلت السيويداء مصدًرا رئيًسيا للسلع 
ومواد البنياء، يف أثناء سييطرة املعارضة 
عيى درعيا، وكان تشيهد عملييات خطف 
محيدودة، آنيذاك، تزايدت بشيكل كبر بعد 
سييطرة النظيام عيى املنطقية الجنوبية، 
حسيبام أكده ياسين قيداح، وهيو موظف 

سيابق يف منظمة إنسيانية بدرعا. 
ورغيم العالقيات الجغرافيية واالجتامعية 
بين املحافظتين، أُغلقيت أغليب الطيرق 
بينهيام، بحسيب ما أكيده ولييد الرفاعي، 
أحيد سيكان قريية أم وليد برييف درعيا 
الرشقيي، الفتًيا إىل ذليك أدى إىل توقيف 

التجاري. التبيادل  عملييات 
وكان لتجيار السيويداء دور يف تحرييك 
النشياط التجياري وخاصية يف أسيواق 
أغليب  سيابًقا  اسيتقطبت  التيي  الهيال، 
درعيا.  مين  الزراعيية  املحاصييل 
درعيا  أسيواق  اسيتقبلت  وباملقابيل، 
تفياح السيويداء والعنب الجبييل، فضاًل 
عين تجيارة امليوايش بين املحافظتن.

تجيار  يسيتعن  الحيايل،  الوقيت  يف 
دمشيق،  يف  الهيال  بسيوق  السيويداء 
بيداًل عين السيويداء، بحسيب ميا علمته 
رييف  سيكان  أحيد  مين  بليدي  عنيب 
درعيا، الذي يعميل يف تجيارة املنتجات 
اسيمه  نيرش  عيى  )تحفيظ  الزراعيية 

أمنيية(.    ألسيباب 

مساعي الوجهاء لم تحد من الظاهرة
"عصابيات  الخطيف  عملييات  تنفيذ 
بحسيب  امليايل"  الكسيب  عين  تبحيث 

ولييد الرفاعيي من محافظية درعا، دون 
أن يسيتطيع شييوخ العشيائر وشييوخ 
تدخيل  ودون  عليهيا،  التأثير  العقيل 
تسيتفيد  التيي  النظيام،  أجهيزة  مين 
مين التوتير حسيب رأي ياسين قيداح، 
إنسيانية. منظمية  يف  السيابق  العاميل 

يسيتفيد  النظيام  أن  ياسين  وييرى 
املحافظتين،  اليرشخ بين  مين زييادة 
ويتخوف مين انخراط السيويداء ودرعا 
يف حيراك سيلمي منظيم، وخاصية بعد 
خيروج مظاهيرات يف كلتيا املحافظتن. 
"الجييش  يف  السيابق  القييادي  وكان 
عيى  كتيب  الكيراد،  أدهيم  الحير" 
عملييات  أن  "فيسيبوك"،  يف  صفحتيه 
الخطيف بين درعيا والسيويداء "فيها 
األسيلوب  واإللهياء.  الدسيائس  رائحية 
الخفيية  باألييادي  يوحيي  والتوقييت 
إىل  إشيارة  التيي تخيدم سييدها"، يف 

السيوري. النظيام  دور 
الناشيط املجتمعي يف السيويداء، أشيار 
أيًضيا إىل مسيؤولية النظيام، مؤكًدا أنه 
عيى  السييطرة  يف  دور  أي  يلعيب  مل 
تليك الحياالت، بينيام يذهيب كثيرون، 
عيى  التأكييد  إىل  تعبيره،  حيد  عيى 
تليك  بعيض  وراء  يقيف  النظيام  أن 
يحصيل  مصلحية  نتيجية  العملييات، 

املحافظتين. بين  التوتير  مين  عليهيا 
مشيايخ  أن  كثيرون،  ييرى  وبينيام 
السيويداء ووجهياء درعا بيدهيم الحل، 
يشير الناشيط إىل أن ضبط العصابات 
معتيرًا  إرادتهيم،  عين  خيارج  أمير 
التبيادل  تفعييل  يف  يكمين  الحيل  أن 
الروابيط  لتقويية  مجيدًدا  التجياري 
قنيوات  فتيح  إىل  إضافية  االجتامعيية، 
تواصيل وإقامية نيدوات لجميع أهيايل 

االحتقيان. وتخفييف  املحافظتين 

خطف متبادل.. 

الروابط االجتماعية واالقتصادية بين درعا والسويداء مهددة
مشايخ الرئاسة الروحية للموحدين المسلمين في السويداء جنوبي سوريا نيسان - 2019 )الرئاسة الروحية على فيس بوك(
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تصيف "أم قاسيم" بحيرة تغريبتهيا 
إدليب  برييف  شيمون  قريية  مين 
باتجياه  نزوحهيا  ليطيوي  الجنيويب، 
املجهيول حقها هيي وعائلتهيا بالعيش 
حيياًة دون قصيف صاروخيي يأيت من 
وحلفائيه،  السيوري  النظيام  طائيرات 

كيام عيرت لعنيب بليدي.
التيي  الوحييدة  قاسيم"  "أم  تكين  مل 
تركيت منزلهيا، فهجيوم قيوات النظام 
السيوري عيى بليدات جنيويب إدليب، 
نتيج عنيه موجيات متقطعة مين نزوح 
لتالحيق  املنطقية،  ألهيايل  جامعيي 
النيزوح  لعنية  جدييد  مين  السيورين 
يف  عامئية  جغرافييا  وسيط  الداخييل 

الرصاعيات. 
أنظيار  اتجهيت  إدليب،  شياميل  إىل 
قيوات  سييطرة  عقيب  السيورين، 
جنيويب  يف  مناطيق  عيى  النظيام 
املحافظية، كان أبرزهيا معيرة النعامن، 
 ،2020 الثياين  كانيون  مين   28 يف 
للنظيام  الجدييدة  الخطيوة  بانتظيار 

. يًا عسيكر

شيهد  الحيايل  العيام  مطليع  ومنيذ 
شيامل غيريب سيوريا نيزوح 28 ألًفيا 
ألًفيا   167 مبجميوع  عائلية،  و852 
و131 نسيمة، بحسيب بييان صدر عن 
سيوريا"  اسيتجابة  "منسيقو  فرييق 
الرسيمية عيى "فييس  عير صفحتيه 
الثياين.  كانيون  مين   28 يف  بيوك"، 

الليرة  قيمية  تيردي  إىل  وباإلضافية 
يف  األسيعار  ارتفعيت  السيورية، 
األعبياء  زييادة  إىل  أدى  ميا  املنطقية، 
عيى النازحين، وعيدم قدرتهيم عيى 
والخدميات  السيلع  تكالييف  تحميل 
إىل  بالتيايل  ييؤدي  ميام  األساسيية، 
واالعتيامد  املعيييش  الوضيع  تفاقيم 
قبيل  اإلنسيانية مين  املسياعدات  عيى 

اإلغاثيية.  املنظيامت 
يقيول مديير فريق "منسيقو اسيتجابة 
سيوريا"، محميد حيالج، لعنيب بلدي، 
إىل  تحيول  اآلن  املتواتير  النيزوح  إن 
فقيط،  محليية  وليسيت  دوليية  كارثية 
النطياق  واسيع  تدخياًل  يتطليب  ميام 
اإلنسيانية  االحتياجات  لضيامن توفير 

الجيدد. للنازحين 
مين  الشيتاء  فصيل  ظيروف  تزييد 

الكثير  ويحتياج  النازحين،  ضعيف 
ممين فروا جيراء القصيف الجوي، إىل 
املناسيبة  والتغذيية  والتدفئية  امليأوى 

الشيتوي. الجيو  ليرودة 
وييرى مديير الفرييق أن االسيتجابات 
بدعيم  املعنيية  املنظيامت  قبيل  مين 
غيريب  شيامل  يف  اإلغيايث،  الوضيع 
يحتاجيه  ميا  ميع  تتناسيب  ال  إدليب، 

لنازحين. ا
العميل  حيرص  أن  إىل  حيالج  وينيوه 
بعيض  بتقدييم  الييوم،  اإلغيايث، 
أهميتيه،  يفقيده  للنازحين،  املعونيات 
كيرى  مسيؤولية  هنياك  أن  معتقيًدا 
عيى املنظيامت املعنيية لتحسين البنى 
التحتيية ملناطيق النيزوح، وإعيادة بناء 

املهدمية. اإلييواء  مراكيز 
كيام يرتيب عيى املنظيامت اإلغاثيية، 
بحسيب حالج، إيجياد حلول للمشياكل 
مين  كثير  يضطير  التيي  الصحيية 
الحياالت املصابة، بسيبب تلك املشياكل 
إىل الذهياب لركييا، األمير اليذي يثقل 
العاليية  باملصارييف  البعيض  كاهيل 

الضعيفية. املاليية  مقدرتهيم  بسيبب 
 ،"ReliefWeb" موقيع  ونيرش 

املتخصيص برصد املعلومات اإلنسيانية 
تقرييره  العيامل،  أنحياء  جمييع  يف 
الوضيع اإلنسياين يف  الخياص حيول 
الثياين. كانيون  مين   29 يف  إدليب، 

مين   80% فيإن  التقريير،  وبحسيب 
النازحن يف شيامل غريب سيوريا، هم 
مين النسياء واألطفيال، ومين املرجيح 
النازحين يف  زييادة كبيرة يف عيدد 

األييام القليلية املقبلية. 
معظيم  أن  إىل  التقريير  ويشير 
بشيكل  تقييم  النازحية  العائيالت 
واملسياجد  العامية  املبياين  يف  مؤقيت 
تيؤوي  أخيرى  وعائيالت  وامليدارس، 
املسيتوى  ودون  مكتملية  غير  منيازل 

 . ين إلنسيا ا
منظمية  يف  االسيتجابة  قسيم  مديير 
العيوض،  اليرزاق  عبيد  "بنفسيج"، 
أبرز املسيؤوليات  يوضيح لعنب بليدي 
ظيل  يف  املنظمية  عيى  زادت  التيي 
موجية النيزوح الجدييدة عيى شيامل 
إييواء  مراكيز  توفير  وهيي  إدليب، 
النازحية،  العائيالت  عيدد  تناسيب 
وتأمين بطانييات للوقايية مين الرد. 
فيإن  اإلمكانييات،  ضعيف  وبسيبب 

املنظمية  بهيا  سيتتعامل  التيي  اآلليية 
قسيم  مديير  بحسيب  النازحين،  ميع 
االسيتجابة، هيي إخيالء النازحين من 
بليدة  مثيل  النشيط  النيزاع  مناطيق 

ورساقيب. الزاويية  جبيل  أريحيا، 
مراكيز  سيبعة  توفير  إىل  باإلضافية 
إييواء مؤقتية للمنظمية، متوزعية مين 
إدليب إىل دارة عيزة شياماًل، ويحياول 
فرييق املنظمية تطوير الخدميات فيها، 
"مين ضمنهيا توزييع معونيات ماليية 
للعائيالت"، بحسيب ميا قاليه العوض. 
يثير ارتفياع عيدد النازحين املدنيين 
جديية،  مخياوف  امليايض  األسيبوع 
يف   ،ReliefWeb“" تقريير  بحسيب 
عيى  السيوري  النظيام  سييطرة  ظيل 
املنطقية  ضمين  سيكنيًا  مجمًعيا   35
الشياملية مين سيوريا، خيالل الفيرة 
كانيون  مين  و21   15 بين  الواقعية 

الثياين. 
القليق  تثير  كلهيا،  التطيورات  هيذه 
أن يظيل  املخياوف، مين  بنفيس قيدر 
األعيامل  بشيدة  متأثريين  املدنييون 
القتالية مع اسيتمرار املكاسيب اإلقليمية 
بالسيكان. املأهولية  املدنيية  للمناطيق 

ما آلية التعامل معه؟

نزوح إلى المجهول 
يزيد مسؤوليات المنظمات العاملة في إدلب
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يف بييان لها عير موقعها الرسيمي عى 
اإلنرنيت، أعلنت جامعة إدلب، بالتنسييق 
تنسييق  عين  البعثيات،  مديريية  ميع 
إيفياد الطيالب إىل الجامعيات الركيية، 
لالسيتفادة مين منحية لتحضير ونييل 
درجتيي املاجسيتر أو الدكتيوراه للعيام 

.2020  2019- اليدرايس 

وسييتم اإليفياد، بحسيب البييان، وفيق 
املوفيد  يكيون  أن  أبرزهيا  رشوط  عيدة 
أو  البكالورييوس  درجية  عيى  حاصياًل 
درجية املاجسيتر، وأن يكيون حرًصا من 
خريجيي الجامعية، األمر الذي ييرى فيه 
بعيض الطيالب خطوة مبيرشة لالعراف 

بالجامعية.
الطيالب  مين  كثير  ييرى  املقابيل،  يف 
املنيح،  بهيذه  االلتحياق  يف  صعوبية 
موضوعيية  وظيروف  عوائيق  نتيجية 
ترتبيط بالجامعة، أبرزها القسيط املرتفع 
للدراسية فيهيا، والقصف املسيتمر الذي 
التعليميية. العمليية  إمتيام  دون  يحيول 

قسط جامعي مرتفع
للفصلين  التسيجيل  رسيوم  تبليغ 
الدراسيين يف جامعة إدليب 150 دوالًرا 
طيالب  يدفيع  بينيام  األدبيية،  لألفيرع 
ويدفيع  دوالر،   200 العمليية  األفيرع 
دوالر،   400 امليوازي  التعلييم  طيالب 
مين  املدفوعية  الرسيوم  هيذه  وتغطيي 
قبيل الطيالب نحيو %50 مين تكالييف 
الجامعية فقيط، بحسيب املوقع الرسيمي 

اإلنرنيت.  عيى  للجامعية 
القسيط  الطيالب  مين  العدييد  وييرى 
الجامعيي عبئًيا ماديًيا ال ميكنهيم تحمله 
السيورية  الليرة  قيمية  انخفياض  بعيد 

منخفيض  الدخيل  إن  إذ  اليدوالر،  أميام 
يف مناطيق الداخيل السيوري الخاضعة 
مقارنية  املعارضية  فصائيل  لسييطرة 
أن  املمكين  ومين  الدراسية،  بتكالييف 
املواصيالت  تكالييف  الطاليب  يتحميل 
والكتيب الجامعيية، يف حين ال ميكنيه 
تحمليه عيبء القسيط الجامعي، بحسيب 
الطاليب يف كلية الطب البيرشي بجامعة 

إدليب حسيان األحميد.
وقال حسيان لعنيب بلدي إنه عيى الرغم 
مين بيدء االمتحانيات الفصليية ومين ثم 
تأجيلهيا، مل يتمكين بعيض الطيالب من 
دفيع أقسياطهم الجامعيية، ونتيجة ذلك 
تسيمح لهيم إدارة الجامعية الدخيول إىل 
االمتحيان لكين تحجيب عنهيم العالمات.

وأشيار الطاليب إىل أن العديد من الطالب 
يف حالية بحث عين منح تسياعدهم عى 
إكيامل دراسيتهم، ولذليك ُوجيدت العديد 
مين الفيرق التطوعيية يف الجامعية التي 
لتغطيية  الترعيات  جميع  عيى  تعميل 
مل  الذيين  الطيالب  دراسية  تكالييف 
يتمكنيوا مين سيداد أقسياطهم، كفرييق 
اللذين  "Neurons" وفرييق "أسيرين" 
البيرشي  الطيب  كليتيي  يف  يعميالن 

والصيدلية. 
أصيدر  العيايل  التعلييم  مجليس  وكان 
قيراًرا، يف 18 مين كانيون األول 2019، 
يقيي بتقسييط رسيوم الطيالب عيى 
أربيع دفعيات، موزعية إىل دفعتين لكل 
فصيل درايس، وبحسيب القيرار يسيدد 
الطاليب الدفعية األوىل يف بدايية الفصل 
بيدء  قبيل  الثانيية  والدفعية  اليدرايس، 

العمليية. االمتحانيات 
وييدرس يف جامعية إدليب الحيرة، التي 
أُسسيت يف عام 2015، حيوايل 15 ألف 
طاليب وطالبية للعيام اليدرايس الحايل، 
كيام يبليغ عيدد اليكادر التدرييي بن 

نحيو  والدكتيوراه  املاجسيتر  حملية 
250، واليكادر اإلداري نحيو 170 عاماًل 
الرسيمي  املوقيع  الجامعية، بحسيب  يف 

للجامعية. 

قصف يطال العملية التعليمية 
العسيكرية  الحملية  أرضار  تقتيرص  مل 
النظيام  قيوات  شينتها  التيي  األخيرة، 
الروسيية  بالقيوات  مدعومية  السيوري 
عى ميدن وأريياف محافظية إدلب، عى 
السيكنية  واملنشيآت  املدنيين  الضحاييا 
العمليية  أيًضيا  طاليت  إذ  والطبيية، 
العيايل  بشيقيها  املدينية  يف  التعليميية 
وامليدريس، فميع ازديياد وتيرة القصف 
وارتفياع موجة النيزوح هربًا مين املوت، 
من قيرى وبلدات رييف إدليب الجنويب، 
علقيت رئاسية جامعية إدليب االمتحانات 
يف الجامعية مليدة أسيبوع بيدًءا مين 27 
مين كانون الثياين املايض، مع اسيتمرار 

الجامعية.  يف  اإلداري  العميل 
تعلييق االمتحانيات التي تزامين موعدها 
قيد  كان  القصيف،  وتيرة  اشيتداد  ميع 
أن  فبعيد  الجامعية،  طيالب  بيه  طاليب 
الطرقيات  وقُطعيت  األوضياع  سياءت 
أعلنيت طالبيات السينة األوىل يف فيرع 
األدب اإلنجلييزي بكليية اآلداب والعليوم 
اإلنسيانية، عير مجموعات متثيل طالب 
جامعية إدليب عى موقيع "فييس بوك" 

عين إرضابهين عين االمتحانات.
وترافيق إعالنهين ميع مطالبيات زمالئهن 
يف كلييات مختلفية بتأجييل االمتحانيات 
تضامًنيا مع زمالئهم النازحين يف املدينة.

كيام يتخيوف طيالب جامعية إدليب من 
عيى  وسييطرته  النظيام  قيوات  تقيدم 
خسيارة  وبالتيايل  بالكاميل  املدينية 
وأوراقهيم  الجامعية  يف  دراسيتهم 
الدراسيية والرسيمية، وبنياء عيى ذليك 

يدعيو الطاليب حسيان الجهيات املعنيية 
يجميع  سيوريا  خيارج  أرشييف  لعميل 
يف  الطيالب  جمييع  وأوراق  معلوميات 
الجامعية للعيودة إلييه عنيد اليرورة.

طالب جامعيون ضحية للقصف 
والنزوح 

العائيق األكير يف وجيه الطميوح مبنح 
جامعيية هيو خطير تيرك الدراسية، يف 
يف  املدنيين  اسيتهداف  اسيتمرار  ظيل 

املحافظية.
وقيد خلفيت الحملية العسيكرية األخرة 
املدنيين،  مين  قتيياًل   131 إدليب  عيى 
بينهيم 41 طفاًل، بحسيب ميا وثقه فريق 
"منسقو اسيتجابة سيوريا" حتى تاريخ 
امليايض، وكان  الثياين  كانيون  31 مين 
مين بين الضحاييا أيًضيا أربعية طالب 
يدرسيون يف كليات الهندسية الكهربائية 

والطيب البرشي وطيب األسينان واآلداب 
إدلب.  بجامعية 

كام كانيت الحملة سيببًا أيًضيا يف تخيل 
العدييد مين الطيالب عين دراسيتهم يف 
الجامعية، إما بسيبب النيزوح والتهجر، 
وإميا بسيبب انقطياع الطيرق وصعوبية 
اضطيرت  إذ  الجامعية،  إىل  الوصيول 
طالبة السينة األوىل يف كلية اآلداب رشيا 
سيالت، إىل النيزوح مع طفلهيا من بنش 
إىل الحيدود الركيية بحثًيا عين األميان، 

بحسيب ميا قالتيه لعنيب بلدي.
منطقتهيا  يف  الوضيع  أن  رشيا  تيرى 
أصبيح "مأسياويًا"، ويسيتحق أن تيرك 
الدراسية يف الجامعة بسيببه، مشرة إىل 
أن جمييع أهايل إدليب اآلن يحتاجون إىل 
األميان مين القصيف والقتيل واالحتيامء 
مين بيرد الشيتاء، وأن الدراسية ميكن أن 

الحًقا.  تعيوض 

قصف ونزوح وأقساط مرتفعة.. 

عوائق تحرم طالب جامعة إدلب من المنح الجامعية التركية
طالبات عند بوابة كلية اآلداب في جامعة إدلب - 26 تشرين الثاني 2016 )عنب بلدي(

https://www.enabbaladi.net/archives/274397#ixzz6CkQZjFj7 للمزيد

ريف حلب - عاصم ملحم 

مل يعيد إشيهار السيالح وإطيالق عيارات 
ناريية يف الهيواء مقتيرصًا عيى حفالت 
أعراس السيورين أو عنيد االحتفاء بقدوم 

موليود للعائلة.
وبعدميا كانيت حيازتيه حكيرًا عيى قلة 
مين أبنياء مدينية البياب يف رييف حلب 
الرشقيي، صيار يف متنياول فئية كبيرة 
مين أبنياء املدينية، يف ظل تصاعيد وترة 
الفلتيان األمني يف املنطقة وتراجع نسيبة 
األميان فيهيا، ميا يدفيع بحاميل السيالح 
إىل تريير حملهيم إيياه بي"الدفياع عين 

لنفس". ا

استطالع: ضروري أم مرفوض؟
حيوادث عيدة شيهدتها مدينة البياب يف 
األشيهر األخيرة، جيراء انتشيار ظاهيرة 
ليصبيح  املدنيين،  متنياول  يف  السيالح 
ميالذًا لحيل كثر من مشيكالت بسييطة 

وسيببًا يف تفاقمهيا.
بعيض الخالفيات حدثيت بين عوائل يف 
املدينية أو بين فصيلين أوقعيت قتيى 
مين الطرفين أو مدنيين ال عالقية لهيم 
بالقضيية، ولذلك اسيتطلعت عنيب بلدي 
آراء بعيض سيكان املدينة حيول الظاهرة.

عبيد الجيواد املرعيي، مين سيكان مدينة 
البياب، قيال لعنيب بليدي إنيه يصيادف 

شيبابًا يحمليون السيالح يف أماكين عامة 
كاألسيواق، واملحيالت التجاريية، وحدائق 
املدينية، التيي غالبًيا ميا تكيون متنفًسيا 

لكثير مين عائيالت املنطقية وأطفالها.
كيام توجيد بعيض املقيرات العسيكرية 
ويتجيول  البياب،  مدينية  أحيياء  داخيل 
مقاتلون يف طرقاتها مشيهرين سالحهم، 
آلليية  كافيًيا  فهياًم  ميتلكيوا  أن  دون 

الجيواد. عبيد  بحسيب  اسيتخدامه، 
وأبيدى عبيد الجيواد قلقيه عيى أطفاليه 
وعائلتيه جيراء انتشيار السيالح يف ييد 
تهدييًدا  نظيره  يف  يشيكل  ميا  العامية، 

لعائلتيه. مبيارشًا 

لوائحهيا  املدينية  رشطية  سيّن  ورغيم 
التنظيميية لضبط األمن يف مدينية الباب، 
ييزداد الوضيع سيوًءا وسيط غيياب قوة 
رادعة لضبيط األمن فيها، بحسيب ما قاله 
طيارق الحلبي، أحيد سيكان املدينة لعنب 

. ي بلد
يف حين التميس ثائر الحسين ميررات 
لحامييل السيالح يف املدينية، خاصية يف 
تفاقيم  أن  الراهين"، موضًحيا  "الوضيع 
املشيكالت واللجوء إىل حلها عر السيالح 
وفيض النزاعيات بن أبنياء املدينية يعود 
إىل غيياب الوعيي املطليوب توفيره ليدى 

مة. لعا ا
وأضياف، "حييازة السيالح رضوريية وال 

بيّد منهيا لدفيع الظليم وإيقياف الظامل، 
لكين امتالكه بحاجية لوعي وأييٍد أمينة ال 

تسيتخدمه إال يف مكانيه".
موقيف مامثيل عر عنيه أسيامة الحارث، 
ورأى  البياب،  مدينية  يف  يقييم  ناشيط 
أسيامة أن السيالح بات مطلبًا رضوريًا يف 
كل منزل، لكنه شيدد عيى رضورة وجود 
إرشيادات توعوية وحمالت ونيدوات حول 

ضبط اسيتخدام السيالح.

"السالح مضبوط"
أمنيًيا، عميل مركيز قييادة رشطية مدينة 
البياب، منيذ آذار 2019، عيى حملية ملنح 
تراخييص للسيالح املسيتخدم يف املدينية 
بهدف ضبط انتشياره، بحسيب ما نرشته 
القييادة عير صفحتها يف "فييس بوك".

وحددت القييادة رشوطًا ملنيح الرخيص، 
املسيموح  األسيلحة  أنيواع  وبينيت 

. برخيصهيا
ويف إحصائيية صيادرة عين األمين العام 
 90 تسيجيل  تُظهير  البياب،  مدينية  يف 
السيالح، خيالل  بتهمية حييازة  ضبطًيا 
األشيهر السيتة األوىل من عام 2019، من 
إجياميل عيدد الضبيوط املسيجلة الباليغ 

ضبطًيا.  2261
وللوقيوف عيى دور قيادة رشطية املدينة 
يف ضبيط انتشيار السيالح، حاولت عنب 
بليدي التواصيل ميع قائد قيوات الرشطة، 

الرائيد هيثيم الشيهايب، إال أن الشيهايب 
اكتفيى برده بالقول إن "السيالح مضبوط 

وليسيت  املدينية،  ضمين  كاميل  بشيكل 
هناليك مظاهر مسيلحة".

 سالح بيد سكان مدينة الباب.. 
ضحايا مدنيون والشرطة تخلي مسؤوليتها

حديقة الشعب في مدينة الباب بريف حلب - 2019 )عبيدة بعاج(
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وتأهيلهيّن  النسياء  توعيية  يف  ورغبية 
السياسيية  الحيياة  يف  للمشياركة 
األفيكار  مين  وتخليصهيّن  واملدنيية 
املتطرفية التيي فرضهيا تنظييم "الدولة 
اإلسيالمية" خيالل سينوات هيمنته عى 
و2017،   2014 عاميي  بين  املنطقية 
العدييد  الحملية  عيى  القامئيون  نظيم 
مين ورش العميل التي بحثيت هواجس 
امليرأة يف تليك املنطقة، وسيبل تحفيزها 

بحقوقهيا. املطالبية  عيى 
وجياء يف بييان نرشته منظيامت مدنية 
"ندعيم  الحيايل  العيام  بدايية  محليية 
ومتثيلهيا  السيورية  امليرأة  مشياركة 
بشيكل فعييل يف مراكيز اتخياذ القرار 
العامليية  املنظيامت  ويف  السيوري 

صيوري". بشيكل  ولييس  والدوليية، 

قوانين عادلة للمرأة
الجلسيات  مين  العدييد  وتطرقيت 
الدسيتورية"  "اللجنية  الجتامعيات 
السيورية، ولصياغية الدسيتور الجديد، 
مليا تشيكله مين فرصية لضيامن حقوق 

ومشياركتها. امليرأة 
ملنظمية  التنفيذيية  املدييرة  وأكيدت 
سيليامن،  مليياء  ميدين"،  "مجتميع 
أن  رضورة  بليدي،  لعنيب  حديثهيا  يف 
"قوانين  الجدييد،  الدسيتور  يتضمين 
انتخابيية عادلية تضمين متثييل امليرأة 
)الكوتيا(  واعتيامد  مناسيبًا  متثيياًل 
كآليية مناسيبة ملعالجة ضعف مشياركة 

السياسيية". الحيياة  يف  النسياء 
دسيتوًرا  نرييد  "كنسياء،  وأضافيت 
الجنسين،  التميييز بين  يضمين عيدم 
املهيام  تيويل  يف  امليرأة  حيق  وكفالية 
والوظائيف يف اإلدارات العلييا للدولية، 
الشيخصية  األحيوال  قوانين  وتعدييل 

األمير  للنسياء،  إنصافًيا  أكيرث  بشيكل 
تعزييز  يف  بيدوره  سيسيهم  اليذي 

العيام". باملجيال  دورهيا 
الناشيطة وصال مين الرقية، اعترت أن 
ميا ترييده امليرأة يف هيذه املرحلية هو 
األساسيية  حقوقهيا  عيى  "الحصيول 
هضمهيا  التيي  الحقيوق  وبعيض 
الدسيتور السيابق أو مل يتيم تطبيقهيا، 
مثيل حيق منيح الجنسيية ألبنائهيا، إىل 
جانيب متثييل أوسيع لهيا يف الرمليان 

والحكومية".
بينيام تحدثيت املدربية يف جمعية "بيت 
املواطنية" الناشيطة مبدينية الرقة ميام 
عبيد الغنيي، لعنيب بليدي عين مرشوع 
"صيوت املجتميع املدين يف الدسيتور" 

الحملة. أطلقتيه ضمين  اليذي 
املشياركات  النسياء  أن  إىل  وأشيارت 
"يضمين  أن  رضورة  عيى  أكيدن 
التحيول  عمليية  الدسيتور 
املسياواة  مبدأ  وتحقييق  الدميقراطيي، 
الجنسين،  بين  التميييز  وعيدم 
يعاقيب  جرميية  التميييز  واعتبيار 
قوانين  وإقيرار  القانيون،  عليهيا 
انتخابيية عادلية تضمين متثييل امليرأة 

مناسيبًا". متثيياًل 
وأضافيت أن النقاش دار عر جلسيات 
مفتوحية،  عميل  وورشيات  حواريية 
امليايض،  الثياين  كانيون  بدايية  منيذ 
حيول إمكانيية إقيرار النظيام املركزي 
لغيات  اعتبيار  الالمركزيية، وميدى  أو 
أخيرى إىل جانيب العربية رسيمية يف 

. د لبال ا
أغليب  أن  الغنيي  عبيد  وبيّنيت 
عيى  ركيزوا  واملشياركن  املشياركات 
االنتقاليية،  العدالية  تطبييق  أهميية 
ملحاسيبة  آلييات  بإيجياد  مطالبين 
مرتكبيي االنتهياكات بجمييع أنواعهيا، 
ومجرميي الحيرب مين الجهيات كافية 
الدميقراطيي. االنتقيال  فيرة  خيالل 

مشاركة ممثلين عن شرقي سوريا 
في إعداد الدستور

بيدأت  التيي  الفعالييات  وتضمنيت 
2019، جلسيات  منتصف كانيون األول 
جمعييات  عقدتهيا  موسيعة  حواريية 
الرقية  يف  مدنيية  ومنظيامت  محليية 
وديير الزور والحسيكة، حول الدسيتور 
والحكيم الرشييد ونظام الدولية، إضافة 
الجمهوريية،  رئييس  صالحييات  إىل 
ودور الجييش، وعالقية الديين بالدولة.

إىل  الحملية  عيى  القامئيون  ويسيعى 
العمليية  يف  املجتميع  صيوت  إسيامع 
إذ طالب  الدسيتور،  السياسيية وصياغة 
املشياركون بيإرشاك ممثلين مين مدن 
يف  سيوريا  رشقيي  شيامل  وبليدات 
العمليية السياسيية، وناقشيوا مسيارات 
و"سيوتيش"  و"أسيتانة"  "جنييف" 
وصيواًل إىل تعيرث اجتامعيات "اللجنية 
التيي عقيدت يف جنييف  الدسيتورية" 

نهايية العيام امليايض.
منظمية  عقيدت  اإلطيار،  هيذا  ويف 
املسيتدامة"  والتنميية  البيئية  "حاميية 
العاملية يف مدينة دير اليزور، مجموعة 
مين النيدوات والحلقيات الحوارية حول 
الدسيتور تحيت عنيوان "آمال سيورية 

بصفحية انتقيال سييايس حقيقيي".
وأشيار مدير املنظمية، عصيام العجيل، 
أن  إىل  بليدي،  عنيب  إىل  حدييث  يف 
الرسيالة التيي يرغبيون بإيصالهيا عر 
هيذه األنشيطة تتمثيل بي“رفيع صيوت 
املجتميع املدين إىل األعضياء املوجودين 
بصياغية  املكلفية  املصغيرة  اللجنية  يف 

الدسيتور".
كيام عقيدت جمعيية "برجياف للتنميية 
القيدرات"،  وبنياء  الدميقراطيية 
الغالبيية  ذات  املناطيق  يف  الناشيطة 
الكرديية، ثالث جلسيات يف عين العرب 
)كوبياين(، وديرييك، وأربييل عاصمية 

العيراق. كردسيتان  إقلييم 

وأوضيح مديير الجمعية، فياروق حجي 
الجلسيات  خيالل  تيم  أنيه  مصطفيى، 
النقياش حيول "شيكل النظيام األفضل 
السيلطات،  فصيل  وقضاييا  للحكيم، 
وحقيوق األقلييات، والدسيتور الجدييد 
وكسيب  االسيتفتاء  عمليية  إجيراء  بعيد 
الرشعيية"، الفتًيا إىل أن الهيدف منهيا 
الدسيتورية  الثقافية  "بليورة  هيو 
بشيكل  السياسيية  بالعمليية  واإلحاطية 
يف  الفاعلين  مهيارات  وصقيل  كاميل، 
للمعلوميات  وامتالكهيم  العيام،  الشيأن 

موسيعة". بصيورة 
"نحين أهلهيا" حملية ثقافيية اجتامعية 
النشياطات  متعيددة  إعالميية، 
مين  مجموعية  تديرهيا  والفعالييات، 
جمعيية   20 مين  وأكيرث  الناشيطن 

ميدين. مجتميع  ومنظمية 
انطالقتهيا  منيذ  الحملية  وشيملت 
تدرييب  وورشيات  أفيالم  عيروض 
ملنظيامت  عميل  وورشيات  صحفيية، 
متعلقية  ونشياطات  امليدين،  املجتميع 
بحقيوق اإلنسيان وامليرأة، كيام نظميت 
بإزالية  متثليت  خدميية  نشياطات 
واملستشيفيات  املنازل  األنقاض وترمييم 
وامليياه،  الكهربياء  وتأمين  وامليدارس، 
ودعيم املشياريع الصغيرة، إضافية إىل 
تقدييم خدميات إنسيانية ألكرث من سيتة 
آالف عائلية نازحة يف دير اليزور والرقة.

اإلسيالمية"  "الدولية  تنظييم  وكان 
خيرج مين مدينتيي الرقية وديير الزور 
2017، بعد عملييات مكثفة  أواخر عيام 
لي"قوات سيوريا الدميقراطية" )قسيد( 
ميا  اليدويل،  التحاليف  مين  املدعومية 
خليف دمياًرا واسيًعا وغيابًيا لكثر من 

األساسيية. الخدميات 
وتسييطر "قسيد" حاليًيا عيى مدينية 
الرقية وجيزء مين مدينية ديير اليزور، 
النظام السيوري  بينيام تسييطر قيوات 

عيى الجيزء اآلخير مين املدينية. 

منظمات محلية تناقش النهوض بالمرأة 
والعمل المدني شرقي سوريا

فعاليات مدنية ضمن حملة "نحن أهلها" شمال شرقي سوريا - 2020 )عنب بلدي( 

جانب من البطولة - 26 كانون الثاني 2020 )حساب المجلس المحلي في عفرين على تلغرام(

عنب بلدي - ريف حلب
 

اختتيم املكتيب الرييايض يف املجليس 
املحييل ملدينية عفريين، بالتنسييق مع 
االتحياد اليريك للكاراتييه، وبحضور 
20 حَكياًم دوليًيا مين تركييا، بطولية 
والناشيئن،  األشيبال  لفئتي  الكاراتييه 

26 مين كانيون الثياين املايض. يف 
يف  زبييد"  "صقيور  نيادي  وتُيّوج 
املرتبية األوىل، تياله نادي "قباسين" 
نيادي  وحيل  الثانيية،  املرتبية  يف 
"قصيورة" يف املرتبية الثالثية، بينيام 
يف  الشيغور"  "جير  نيادي  حيل 

الرابعية.  املرتبية 
أقيميت  التيي  البطولية  يف  وشيارك 
مين  العبًيا،   120 األوزان  حسيب 
45 العبية، مين مثانيية أنديية  بينهيم 
السيوري،  الشيامل  مناطيق  يف 
و"نيادي  عفريين"  "أكادمييية  وهيي 
املدينية" و"نيادي قصيورة" و"نادي 
مريامين" و"نيادي جر الشيغور" 

و"نيادي البياب" و"نيادي قباسين" 
و"نيادي صقيور عفرين"، بحسيب ما 
قاليه أمين رس املكتيب الرييايض يف 
املجليس املحيل ملدينية عفريين، محمد 

بليدي.  لعنيب  جمعية، 
األشيبال  فئتيي  البطولية  ضميت 
األشيبال  فئية  وشيملت  والناشيئن، 
العمير  بحسيب  مجموعيات  ثيالث 
2008 حتى  ابتيداء مين موالييد عيام 
مين  ابتيدأت  بيأوزان   ،2010 عيام 
كيلوغراًميا   50 حتيى  كيلوغراًميا   25

وأكيرث.
الناشيئن  فئية  شيملت  بينيام 
مين  العمير،  بحسيب  مجموعتين 
2006 و2007 بأوزان  موالييد عاميي 
ابتيدأت مين 37 كيلوغراًميا حتيى 54 

وأكيرث. كيلوغراًميا 
أجيرى  الرييايض  املكتيب  وكان 
ودورات  اختبيارات  البطولية  قبيل 
املهيارات  للمدربين، لصقيل  تدريبيية 

جمعية.  بحسيب  والخيرات، 

اسيتمراًرا  جياءت  الكاراتييه  بطولية 
لعيدة بطيوالت كان املكتيب الرييايض 
عفريين  مدينية  يف  املحييل  للمجليس 

األلعياب. مختليف  يف  نظمهيا  قيد 
الرياضيية  املدينية  ترمييم  فبعيد 
امليايض،  العيام  مطليع  وافتتاحهيا 
نظيم املكتيب الرييايض بالتعياون مع 
الشيبايب، يف ترشين  مركز "أرشعية" 
البطولية األوىل لكيرة   ،2019 الثياين 
الطاولية "بينيغ بونغ"، مبشياركة 35 

العبًيا مين سيتة أنديية.
وسيبقتها بطولية "نبع السيالم" للعبة 
السيوري  الشيامل  "التايكوانيدو" يف 
عيى  واختُتميت  ذاتيه،  الشيهر  يف 
املدينية،  يف  الرياضيية  الصالية  أرض 
95 العبًيا والعبية من عرشة  مبشياركة 
أنديية، حصيل فيهيا “نادي سيوريا” 
وجياء  األول،  املركيز  عيى  الرييايض 
يف املركيز الثياين “نيادي األبطيال”، 
و”براعم  “الشيوتوكان”  نادييا  واحتل 

الثاليث والرابيع. املركزيين  الثيورة” 

تحت إشراف "محلي عفرين".. 
بطولة كاراتيه لفئتي األشبال والناشئين

بهدف إعادة الحياة إلى مدينتي الرقة ودير الزور شمال شرقي سوريا، بعد سنوات من سيطرة تنظيم "الدولة اإلسالمية" وغياب العمل المدني، تستمر 

فعاليات حملة "نحن أهلها" التي أطلقها ناشطون ومنظمات مدنية، في تشرين األول 2019، وتشمل أنشطة خدمية وجلسات حوارية حول حقوق اإلنسان 

والدستور وتمكين المرأة.
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عنب بلدي - ريف حلب

تشيهد أسيواق ريف حليب، وتحديًدا يف 
مدينة البياب، ركوًدا باألسيواق، تعكسيه 
قلية حركة البييع والرشاء، بعيد انخفاض 
أميام  السيورية  الليرة  رصف  سيعر 

اليدوالر األمرييي.
مين  عيدد  آراء  اسيتطلعت  بليدي  عنيب 
البياب،  مدينية  يف  والباعية  األهيايل 
حيول حركية األسيواق يف املدينية، عير 
برناميج “شيو مشيكلتك “، اليذي تبثيه 
التواصيل  مواقيع  يف  منصاتهيا  عير 
والجمعية. االثنين  يوميي  االجتامعيي، 

حركية  تغييب  االسيتطالع،  وبحسيب 
بسيبب  األسيواق،  يف  واليرشاء  البييع 
انخفياض سيعر رصف الليرة السيورية 
أميام الدوالر، ميا أدى إىل ارتفياع معظم 
األسيعار، كاملحروقيات والسيلع الغذائية 

األساسيية.
 200 إىل  الخبيز  ربطية  سيعر  ووصيل 
ليرة سيورية، يف حن وصل سيعر لير 
امليازوت إىل 450 لرة، وأسيطوانة الغاز 

إىل مثانيية آالف لرة سيورية.
وييأيت غيالء األسيعار يف الوقيت اليذي 
تنيدر فييه فيرص العميل، حييث يعتميد 
كثير من األهيايل عيى الحيواالت املالية 
الخيارج،  يف  املغربين  أقربائهيم  مين 
مين  املقدمية  املسياعدات  إىل  إضافية 

اإلغاثيية. املنظيامت 
ويشيتي املواطنيون مين ربيط التجيار 
أسعار السيلع الغذائية بقيمة الدوالر، الذي 
أدى بيدوره إىل ارتفياع أسيعار عيدد كبر 
من املسيتلزمات الرورية، مستغربن من 
ربط سيعر اليرصف بأسيعار السيلع التي 

تنتيج محليًيا كالخضار.
مين جانبهيم، أكيد عدد مين الباعية لعنب 
اليرشاء  عيى  النياس  إقبيال  أن  بليدي، 
ضعيف جيًدا، وييكاد يكيون معدوًما عى 

السيلع.  بعض 
وبيرروا ذليك بعيدم وجيود فيرص عميل 
لألهيايل، ميا يضعف قدرتهم عيى الرشاء.

يوليون  صياروا  النياس  أن  إىل  ولفتيوا 

أهميية إىل األميور الروريية، كتأمين 
املحروقيات لعائالتهيم يف فصل الشيتاء 
عى حسياب سيلع أخيرى صيارت تعتر 

مين األميور غير الروريية كاللبياس.
وقيدروا أن نسيبة انخفياض املبيعات يف 

مدينية البياب وصلت إىل نحيو 70%.
وبيرر الباعة رفع األسيعار لديهيم، بأنها 
وفيق قولهيم مرتبطية بالتاجير الكبير 
اليذي يبيعهيم املنتج باليدوالر األمريي، 

عوًضيا عين اللرة السيورية.
يف  تدهيوًرا  السيورية  الليرة  وتشيهد 
قيمتهيا، إذ وصليت إىل أدىن مسيتوياتها 

تاريخهيا. يف 
السيورية  الليرة  اليرصف  سيعر  وبليغ 

كانيون  مين   29 يف  اليدوالر،  مقابيل 
لليرشاء  ليرة   1030 امليايض،  الثياين 
و1040 للمبييع، بحسيب موقيع “اللرة 
الييوم“، املختيص بسيعر رصف العمالت 

السيورية. الليرة  مقابيل  األجنبيية 
ومنيذ 19 مين كانيون الثياين امليايض، 
بعيض  تبياع يف  الخبيز  ميادة  صيارت 
الركيية،  بالليرة  حليب  رييف  مناطيق 

اعيزاز. كمدينية 
وقيال املجليس املحييل يف مدينية اعزاز 
شياميل حليب، حينهيا، إنيه اتخذ قيراره 
باسيتخدام العملية الركيية، بسيبب عدم 
ثبات سيعر رصف الليرة السيورية أمام 

الدوالر.

حلول 
وأرجيع مديير التموين يف مدينية الباب، 
عنيب  إىل  حدييث  يف  املحميد،  سيامر 
بليدي، تراجيع حركية البيع واليرشاء يف 
املدينية إىل عيدم وجود ميوارد تدخل إىل 

 . ملنطقة ا
وأضياف أن قلية فيرص العميل تقابلهيا 
كيرثة العاطلين عين العميل يف املدينة، 
ميا يؤدي إىل انخفياض الحركة الرشائية، 
باإلضافية إىل التقلبيات الكثيرة لسيعر 

تعبره.  وفيق  اليرصف، 
وعين حليول ميكين أن تتخذهيا مديريية 
مين  للحيد  البياب  مدينية  يف  التمويين 
عمليية رفع األسيعار، قال املحميد، "نحن 

غير قادرين عى ضبيط حركة السيوق، 
إىل  تدخيل  التيي  البضائيع  معظيم  ألن 

املنطقية تعتميد عيى رصف اليدوالر".
وبحسيب املحمد، طاملا توجيد تقلبات يف 
سيعر رصف اللرة السيورية فلين يكون 

هنياك حل بشيأن غالء األسيعار.
يف  الرشائيية  القيوة  ميؤرش  وشيهد 
تراًجيا كبيرًا وصيل  العاصمية دمشيق 
فييه إىل 10.64 نقطية، وصنفيه موقيع 
منخفيض  بأنيه  العامليي   "Numbeo"

جيًدا.
بينيام يعييش %80 من السيورين تحت 
خيط الفقير، وفيق تقريير صيادر عين 
األمم املتحيدة يف بدايية آذار عام 2019.

انخفاض سعر الصرف يحدث ركوًدا في أسواق ريف حلب
سوق في مدينة اعزاز بريف حلب الشمالي - 2019 )عنب بلدي(

https://www.enabbaladi.net/archives/298867#ixzz6Ckvs5r9o للمزيد
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إبراهيم العلوش

بعد وفاة الشاب حسام الحسون 
يف أملانيـا بجلطة قلبية، تنبه 

أثر  املجتمع السوري املهاجر إىل 
السوريني  الوحدة واالكتئاب عىل 

وخاصة الشـباب منهم، وتم تأسيس 
مجموعـة قلبي قلبك عىل فيس بوك 
من أجل البوح ومد يد املسـاعدة ملن 

واإلحباط، خاصة  العزلة  خنقته 
وأن الوفيـات املفاجئة كانت تتكرر 

املجموعة  لكن  بتواتر محزن.. 
رسعان ما صارت تنرش تجارب 

االنهيار وحكوا  لسوريني تحدوا 
عـن تجاربهم الصعبة، وهذا جزء 
مـن تحوالت يخضع لها املجتمع 

السوري.
السوري حسام  الفتى  مأساة 

الحسـون الذي تم دفنه يف آيسن 
29 كانون  األملانية يوم األربعاء 

الثـاين، تحولت خالل أيام إىل محفز 
للتعاون وللتفكري مبصري السـوريني 

يف املهجر، فحسام الذي شارك 

بتظاهرات الثورة السـلمية، وعمل 
يف مختلف أنشـطتها، ونجا من 

القصـف، ومن التعذيب حتى املوت، 
البحر  أجربته الظروف عىل عبور 
للوصول  الحدود  والغابات وقطع 
إىل أملانيـا، مثله مثل مئات ألوف 

الذين عاشوا هذه املأساة  السوريني 
الكبرية، لكن حسـام الفتى الذي 
الخامسة والعرشين  يتجاوز  مل 

يوم وفاته عاىن من الوحدة ومن 
االكتئـاب، ومن خيبة األمل يف البالد 

التي وصل إليها، باإلضافة إىل 
املتواصلة  املجازر  بأخبار  اكتوائه 

التي ما تزال تجري يف سوريا 
بأيـدي أجهزة النظام ومختلف الدول 

اليوم. لسوريا  املحتلة 
للشباب  املفاجئة  الوفاة  ظاهرة 

السوريني تنامت يف الفرتة األخرية 
للنظر،  ملفتة  وصارت ظاهرة 

ليس  واملتوتر  املندفع  فالشباب 
لديه التجربة النفسـية واالجتامعية 

التـي متكنه من تجاوز الصعوبات 
مثل السـوريني االكرب سًنا، أو مثل 

الشـباب الذين وصلوا إىل بالد الغربة 
مع عائالت متامسـكة تخفف عن 

بعضها البعض ريثام يندمج الشـباب 
يف املجتمـع الجديد، ويتقن اللغة، 

ويحلق عالًيا يف مسـارات مستقبله 
الذي يحلم به.

املجموعة  أعضاء  البعض من 
الشكوى  بث  عملية  استنكر 

والحديث عن االوجاع والصعوبات 
واعترب ذلك مجرد عجز، ناسًيا 

أن مجـرد الحديث عن الهم يعترب 

عملية إعادة استكشـاف للحلول 
أما  العقبات،  ولتجاوز  املمكنة 

البعـض اآلخر فتحدث عن تجربته 
بحلوها ومبرها، وروى ألعضاء 

املجموعة ما مّر به من أهوال السـفر 
والعنرصيـة، وتحدى كل ذلك ليصل 

أخـريًا إىل مبتغاه الذي متثل بدخول 
الجامعـة أو دخول العمل والتفاعل 

االجتامعي مع سـكان البالد الجديدة 
وإثبـات ذاته وكفاءته رغم كل ما 

مـر عليه من أهوال ومن مصاعب، 
فالبعـض نجا من املوت بأعجوبة، 

والبعـض اآلخر مل يجد إال املقابر 
ليحتك بالنـاس ويتعلم منهم اللغة 
ويدرب نفسـه عىل الحديث الذي ال 

توفره مـدارس تعليم اللغة، والبعض 
اآلخـر ابتكر طرًقا للتعامل مع 

املجتمع األورويب،  بعض عنرصيي 
وبنى يف نفسـه القدرة عىل تجاوز 

بكراهيتهم  واالستخفاف  العنرصيني 
واضعا أهدافه فوق تبادل األحقاد 

التي ال تنتهي.
الذين وصلوا  للشباب  باإلضافة 

إىل أوروبا ووجدوا صعابًا مل 
مثاًل،  السورية،  املرأة  يتوقعوها. 

وجدت نفسـها بال خربات وبال قدرة 
عىل التفاعـل، فاملجتمع التقليدي 

يف سوريا حجب عنها فرص 
التفاعـل الحيايت وتكوين التجارب، 

أنها وجدت نفسها  باإلضافة إىل 
مسـؤولة عن نفسها ولديها مطلق 

الحرية يف اتخاذ القرارات التي 
تناسـبها، وهذا ما وضعها يف مأزق 

كبـري وحرية تنتابها وهي تقف 
بني مامرسة حريتها وبني عدم 

امتالكها للقدرات التي امتلكتها املرأة 
األوربية، فاألخرية تم تعليمها وبناء 

شخصيتها عىل اتخاذ قراراتها الذاتية 
وتحمل مسؤولية قرارتها بعد دراسة 

كل النتائج املتوقعة لتلك القرارات.
أطراف أخرى من املشاركني تقدموا 

املجموعة تستهني  إىل  ببالغات 
ما  أمام  مبخاوفهم وشكاويهم 
يحدث يف إدلب من قصف ومن 

تهجري، أو مام يحدث يف الداخل 
السوري من مجاعات وبرد ومتزق 

اجتامعي باإلضافة إىل الخوف من 
االعتقال ومن القصف، وما تيرس 

التي  من األهوال واملفاجآت املرعبة 
ورغم  للسوريني.  النظام  صممها 

فإنها  االحتجاجات  أحقية هذه 
ال تغري من حقيقة وأد الشـباب 

السوري يف القرى الصغرية يف 
املهاجر بـال لغة وبال فهم للمجتمع 

الجديد وبال قدرة عىل التعاون 
مع اآلخرين من أجل الخروج من 

االكتئاب، أو النجاة من إدمان 
املخدرات، أو من حالة االنسالخ 
التام عن الذات وفقدان الهوية.

كل هذه املشـاكل العميقة واملأساوية 
تطرح عىل السوريني أفكار ومبادئ 

جديدة للعيش واالنطالق يف 
الحيـاة، ومل يعد األمر مقترًصا عىل 

التصنيفات السـاذجة، وهي إن كنت 
مع الثورة فأنت إنسـان خرّي وما 

عليـك إال انتظار يوم الحرية، وإن 

كنت مـع الفصائل املتدينة التي توزع 
فستكون  والتوبة  الغفران  صكوك 
سعيًدا يف الدنيا ويف اآلخرة، أما 
إن كنـت مع النظام املامنع الذي 

يتصدى لإلرهاب فام عليك إال 
والروس،  اإليرانيني  أعطيات  انتظار 

وصار بإمكانك أن تسـتمتع بحرية 
حمص  محافظ  بإقالة  املطالبة 
وليس بشار األسد، أو املطالبة 

مبحاسـبة تجار الغالء وليس رامي 
التجار! مخلوف ومشغيل هؤالء 

بأبنائهم  ضحوا  الذين  السوريون 
والذي  بالحرية،  وهم يطالبون 

النظام وهو  أبنائهم مع  خرسوا 
يطالبهـم بوأد الثورة، والذين ما 

يزالون يف املحرقة ويعيشون يف 
الغالء والربد والذل، والذين فروا 
والغابات.. كلهم  البحار  وعربوا 

يتعرضـون للموت، وكلهم يعانون 
مـن صعوبات ال تتحملها الجبال 
إىل "قلبي وقلبك"..  ويحتاجون 

طرق  بابتكار  مطالبون  وكلهم 
للحياة وإطالق قدراتهم،  جديدة 

فموت شـبابنا من موت أول متظاهر 
سلمي إىل حسام الحسون يجب 

أن يظـل نوًرا ييضء لنا هذه األيام 
الحالكة السـواد، وأن يدفعنا البتكار 

الطرق الجديدة والتعاون من أجل 
فتح الطريق إىل سوريا الجديدة 

التي نحلـم بالعيش فيها جميًعا 
وكرامة! بحرية 

وإىل حينها قلبي قلبك أيها السـوري 
أينام كنت! املعّذب 

أسامة آغي

يبدو أن الضوء األخرض الدويل بشأن 
فتح الطريقني الدوليني M4”" و" 

M5 ال يزال يعمل ملصلحة العمليات 
العسكرية، التي يشنها النظام 

السوري وحليفاه الرويس واإليراين، 
رغم التحذيرات املتكررة الصادرة عن 
اإلدارة األمريكية. هذه التحذيرات مل 
تأخذ بعًدا رسمًيا من البيت األبيض 

أو وزارة الخارجية األمريكية، بل 
بقيت قيد الترصيحات اإلعالمية التي 

ال تعني التهديد الجدي لوقف هذه 
العمليات.

ويأيت االتصال الهاتفي بني الرئيسني 
األمرييك، دونالد ترامب، والرتيك، 

رجب طيب أردوغان، يف 27 من 
كانون الثاين 2020، يف سياق مزيد 

من التحذيرات املوجهة ملوسكو، إذ 
أوضح املتحدث باسم البيت األبيض، 
جاد دير، أن ترامب وأردوغان تناوال 

يف االتصال ملف محافظة إدلب، 
التي تتعرض لحملة عسكرية كبرية، 
واتفقا عىل أن "العنف الذي تشهده 

إدلب يجب أن يتوقف".
ترصيحات املتحدث األمرييك، ال 

تتوازى مع ترصيحات غاضبة، أدىل 
بها الرئيس الرتيك، رجب طيب 

أردوغان، والتي قال فيها إن صرب 
تركيا بدأ ينفذ حيال الحرب عىل إدلب. 

وهذا يعني عىل املستوى السيايس، 
أن الروس الذين كانوا وراء مفاوضات 

أستانة، هم من يخرقونها، وبالتايل 
تعترب نتائج مفاوضات أستانة الغية.

أمام هذه الحالة الجديدة ينبغي 
معرفة اتجاهات تطور الحرب عىل 

إدلب، ونتائج هذه الحرب عىل 
املنخرطني فيها، وتحديًدا عىل 

سكانها البالغ أكرث من ثالثة ماليني 
نسمة، وعىل الدولة الرتكية باملعنيني 

السيايس واألمني.
إن ما يجري من تهجري لسكان 

املدن والقرى يف إدلب تحت القصف 
الرويس الوحيش واملدمر، ال ميكن 
قبوله عىل أنه عمل عسكري غايته 

 "M4" فتح الطريقني الدوليني
و"M5". فهذان الطريقان ميكن 
ترتيب مرور التجارة عليهام دون 
اضطرار لعمليات عسكرية كربى.

ولكن صار من الواضح أن الحرب عىل 
إدلب غايتها السيطرة التامة عىل هذه 
املحافظة من قبل النظام، وهذا يعني 
تهجري سكانها وقتل من ميكن قتله، 

تحقيًقا لنظرية التجانس السكاين 
التي يتبناها النظام السوري.

وأن السيطرة عىل إدلب من قبل 
روسيا وحلفائها تعني زيادة أوراق 

القوة والتفاوض بيد الروس، وتحديًدا 
بعد أن صار الوجود العسكري 

اإليراين هدًفا علنًيا للواليات املتحدة 
األمريكية، والتي تريد تصفية هذا 

الوجود. ولكن هذا املخطط الرويس 
يصطدم باملصالح الرتكية، وتحديًدا 
ما يتعلق مبسألة أمنها القومي، إذ 

أن امتالك روسيا لورقة إدلب، يعني 
كنتيجة خروج هذه الورقة الهامة من 

اليد الرتكية.
الروس يعتقدون أنهم مضطرون 

للوحشية املبالغ فيها ولشدة 
الرضبات العسكرية التي يقومون 

بها، فالوقت أمامهم محدود، وتحديًدا 
بعد صوغ االسرتاتيجية األمريكية 

حيال الرصاع السوري، ولهذا هم 
يريدون الحصول عىل أكرب مكاسب 

ممكنة يف إدلب، قبل تغرّي اتجاه 
السياسة األمريكية، التي أعلنها 

األمريكيون من أنقرة.
ولكن الوحشية الروسية تريد تحقيق 

مصالح خاصة بالروس يف امللف 
السوري، وهذا يعني تعزيز قدرتهم 

يف مواجهة األمريكيني، ولكن األمور 
ليست بهذه الدقة التي يعتقد الروس 
أنهم ميتلكونها. فإيران صارت هدًفا 

مستعجاًل لألمريكيني وإرسائيل 
وغريهام من دول املنطقة، واملقصود 
بذلك خروج إيران من مناطق نفوذها 
يف الرشق األوسط وتحديًدا خروجها 

من سوريا.
السياسة الروسية يف سوريا بدأت 

تحدث رشًخا يف املوقف الرتيك، 
وتدفعه التخاذ مواقف تدرأ عنه خطر 

هذه السياسة، ولعل يف هذا الرشخ 
ما يسمح للواليات املتحدة األمريكية 

من التقارب والتقاطع بنقاط أكرث 
مع األتراك، لدفعهم خارج عالقات 

حميمية مع موسكو. ولتحقيق هذا 
التقارب األمرييك الرتيك، يحتاج 

األمريكيون إىل صياغة سياسة 
متوازنة لهم مع حليفهم التاريخي 

تركيا.
إن جوهر املخاوف الرتكية يتعلق 
مبسألة أمنها القومي، واملتمثل 

بتهديدات إرهابية، يقول األتراك إن 
مصدرها حزب العامل الكردستاين 

الرتيك الذي يتزعمه عبد الله أوجالن 
املسجون يف أحد سجونها، هذا 

الحزب ينشط بالتعاون مع حزب 
"PYD" الكردي- السوري. هذه 

املخاوف الرتكية يجب أن يكون لها 
صدى عميل يف السياسة األمريكية، 

وهذا يعني مزيًدا من الضغوط عىل 
"قوات سوريا الدميقراطية" إلجراء 

 "PYD" مفاوضات مبارشة بني
وتركيا.

إن تركيا تدرك معنى خسارة إدلب 
ملصلحة النظام السوري وحليفه 

الرويس، فهذه الخسارة تعني 
ببساطة إضعاف الدور الرتيك يف 

الحل السيايس املقبل يف هذا البلد، 
وإضعاف ركائز املجال الحيوي الرتيك 

يف املنطقة العربية. إضعاف هذا 
الدور يعني تبديد كل الجهود الرتكية 

التي عملت عليها السياسة الرتكية 
طيلة زمن الرصاع السوري، الذي ال 

يزال جاريًا حتى اللحظة، وهو أمر ال 
ميكن أن تذهب إليه السياسة الرتكية 

املدركة بعمق لتعقيدات الرصاع يف 
سوريا وعليها. 

وفق هذه التقديرات، ميكن القول إن 
األتراك يستطيعون يل الذراع الروسية 
يف إدلب، إذا ما ذهبوا مع األمريكيني 

بتقاطعات أوسع من قبل، هذه 
التقاطعات ميكن أن تشمل تسليح 

فصائل املعارضة العسكرية بأسلحة 
نوعية تساعد يف التخفيف كثريًا من 
فعالية سالح الطريان الحريب للروس 
وللنظام، هذا التسليح يجب أن يكون 
تحت سلطة الضبط الرتيك له، كيال 
يخلق هواجس أمريكية أو هواجس 

لدى مجموعة التحالف الدويل، الذي 
تقوده الواليات املتحدة.

إذن، االتفاق الدويل عىل فتح 
الطريقني "M4" و"M5" ال يجب 

أن يتحقق وفق الرؤية الروسية 

باستعادة إدلب ملصلحة النظام 
السوري ومصلحتها، وهذا يتطلب 

إعادة خلط أوراق التحالفات بالنسبة 
لألمريكيني ولرتكيا. فتنفيذ موسكو 

لخططها يف إدلب صار مكشوًفا 
ومفضوًحا أمام العامل، فلم يعد 

تسويق الحرب الروسية عىل أنها 
ملحاربة اإلرهاب أمًرا مقبواًل، وهذا 

ما ذهب إليه بومبيو، وزير الخارجية 
األمرييك، حني قال إن "األفعال 

الوحشية لنظام األسد وروسيا وإيران 
وحزب الله وهجامتهم تجاه محافظة 

إدلب تحول دون تثبيت التهدئة يف 
شاميل سوريا"، وهذا يعني أن 

الروس والنظام وإيران يتحملون وزر 
وحشية هجامتهم.

إذن، نحن نقرتب من مفرتق طرق 
عىل مستوى تغري التحالفات بني 

القوى املنخرطة يف الرصاع السوري، 
فهل نشهد قريًبا تآكل الدور اإليراين 

يف سوريا؟ وهل سيبدأ تحجيم الدور 
الرويس، إذا ما توسع التحالف الرتيك 
األمرييك املتوقع؟ اإلجابة عىل هذين 
التساؤلني وغريهام، سيحددها تطور 

التحالفات التي بدأ تغريها حيال 
الرصاع السوري.

رأي وتحليل

حسام الحسون.. وقلبي قلبك

إدلب.. وخلط أوراق التحالفات

أطفال نازحون من ريف ادلب الجنوبي الى ريف حلب ومن جديد يتجهزون للنزوح هرًبا من القصف
  16 كانون الثاني 2020 )عنب بلدي(
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شـهد ريـف حلـب الشـاميل تأسـيس 
مـن  مبـارش  بدعـم  محليـة  مجالـس 
العمليـة  بعـد  الرتكيـة،  الحكومـة 
فصائـل  شـنتها  التـي  العسـكرية 
اسـم  تـريك، تحـت  بدعـم  املعارضـة، 
بهـدف   ،2016 آب  يف  الفـرات"  "درع 
طـرد تنظيـم "الدولـة اإلسـالمية" من 
املنطقة، وسـيطرت بعد خمسـة أشـهر 
من املعـارك عىل أبرز املـدن يف املنطقة، 
وهـي جرابلـس والبـاب واعـزاز، لتبـدأ 
إدارات مدنيـة تحـت  مرحلـة تأسـيس 

تـريك. إرشاف 
وكانت املجالس بداية سـيطرة الفصائل 
هيمنـة  تحـت  تركيـا  مـن  املدعومـة 
املجالـس العسـكرية التابعة لهـا، والتي 
تشـكلت يف مراكـز املـدن، مـا أدى إىل 
تحجيـم دورها، لكـن الضغط الشـعبي 
سـاعدها يف لعـب دور أكـرب يف تأمني 
مـن  ومتكنـت  لألهـايل،  الخدمـات 
الفصائـل  الخـروج مـن تحـت عبـاءة 
العسـكرية، لتقع الحًقـا يف فخ التبعية 

اإلداريـة لرتكيـا.
وتوجـد يف املنطقـة مجالـس محليـة 
مركزيـة تتبع لها مجالـس بلدات، ويبلغ 
عـدد املجالس املركزية عـرشة يف اعزاز، 
وصـوران، ومـارع، وأخرتيـن، والبـاب، 
وبزاعة، وقباسـني، والراعي، وجرابلس، 

إضافـة إىل املجلس املحـيل يف عفرين، 
عقب السـيطرة عليهـا يف 2018.

دور خدمي.. أم أكبر؟
رغـم الظـروف الصعبة وغري املسـتقرة 
التـي مـرت بهـا املنطقـة، ومـا زالـت، 
الضبـايب،  مسـتقبلها  إىل  إضافـة 
عـىل املسـتويات السياسـية واألمنيـة 
واإلنسـانية، متكنـت املجالـس املحلية، 
التـي متثل حكومـات يف مناطقها، من 
لعـب دور يف إدارة املنطقة عىل الصعيد 
الباحـث  االقتصـادي والخدمـي، وفـق 

االقتصـادي، منـاف قومـان.
وقـال قومـان لعنـب بلـدي إن مجالس 
"أدارت مرحلـة  الشـاميل  ريـف حلـب 
التعـايف وحققـت تقدًمـا ملحوظًا يف 
تأمـني الخدمـات، مـن كهربـاء وميـاه 
ومواصـالت،  وطـرق  صحـي  ورصف 
ورفعـت سـوية العمـل بالشـكل الـذي 
أّمن فـرص عمل، ونظم عمـل املنظامت 

الخـاص". والقطـاع  والجمعيـات 
يف حـني أكـد رئيـس املجلـس املحـيل 
يف جرابلـس، عبـد خليـل، لعنـب بلدي، 
أن املجالـس تقـوم بأكـرب مـن دورهـا، 
مقتـرصًا  املحـيل  املجلـس  دور  كـون 
عـىل األمـور الخدميـة، لكنهـا حالًيـا 
تقوم بـدور إدارة املنطقة بشـكل كامل، 

وتحمل أعبـاء كل املؤسسـات املوجودة 
دعمهـا  يف  وتسـهم  املنطقـة،  يف 
وتشـغيلها ضمـن إمكانياتهـا، خاصـة 

يف ظـل غيـاب أي حكومـة. 
املعابر أهم مصادر التمويل

منـذ بدء تشـكيل املجالس املحليـة بدأت 
تبحـث عـن مـوارد ماليـة ذاتيـة مـن 
املنطقـة،  تنفيـذ مشـاريعها يف  أجـل 
وضامن اسـتمراريتها وتقديم خدماتها 
للمواطنـني، ولكـن يف البدايـة اعتمدت 
عـىل الدعم الخارجي الـذي كانت تقدمه 
املنظـامت الحكوميـة وغـري الحكومية 
اإلقليميـة والدوليـة، إىل جانـب الدعـم 
األوىل  املراحـل  يف  وخاصـة  الـرتيك، 

. لتشكيلها
وقال رئيـس "لجنـة إعادة االسـتقرار" 
املشـكّلة بقـرار مـن محافظـة "حلـب 
الحـرة"، منـذر السـالل، إنـه مـع بداية 
السـيطرة عىل مدن ريف حلب الشاميل، 
بـدأت اللجنـة، التـي تتلقـى دعـاًم مـن 
املجالـس  بدعـم  دوليـة،  منظـامت 
مبعـدات إلزالـة الـركام واألنقـاض من 
امليـاه،  مضخـات  وتفعيـل  الشـوارع 
وإنـارة  الكهربـاء،  مولـدات  وتأمـني 
الطرقـات وإقامـة نظـام جبايـة ميـاه 
ونظافة، مشـريًا إىل تقديـم عرش آليات 
كبرية ومتوسـطة إىل املجالـس، إضافة 

إىل معـدات بسـيطة.
أما املـورد الرئيس للمجالـس يف الوقت 
الحـايل، فهو األمـوال املخصصة لها من 
حصـة املعابـر الحدودية بـني مناطقها 
وتركيـا، بحسـب مديـر اإلدارة املحليـة، 
عـيل حـالق، الـذي أكـد أنه منـذ عامني 
املعابـر  اتفاقيـة  توقيـع  تـم  ونصـف، 
التـي نصـت عـىل تقاسـم الحصـص، 
جـزء منها يذهـب لـ"الحكومة املؤقتة" 
مـن أجـل متويـل موظفيها واسـتمرار 
عملهـا، وجزء منها يذهـب إىل املجالس 

. ملحلية ا
مـن جهته أكـد رئيـس املجلـس املحيل 
يف جرابلـس، عبـد خليـل، لعنـب بلدي، 
أن طرًفـا ثالًثـا يتقاسـم مـوارد املعابـر 
مشـريًا  العسـكرية،  الفصائـل  وهـو 
يف  إيداعهـا  يتـم  اإليـرادات  أن  إىل 
بنـك برتكيـا، ويأخـذ كل طـرف حصـة 
مـن هـذه اإليـرادات، وتكـون قيمتهـا 
بحسـب إيـرادات املعابر الثالثـة )الراعي 

السـالمة(. وبـاب  وجرابلـس 

مصادر إضافية
وال تكتفـي املجالـس املحليـة يف ريـف 
حلب الشـاميل مبـوارد املعابر، بحسـب 
مـا قالـه الباحـث يف مركـز "عمـران 
أميـن  االسـرتاتيجية"،  للدراسـات 
الدسـوقي، بـل تعتمد عىل عـدة مصادر 
يوفـره  الـذي  الدعـم  أهمهـا  متويـل، 
الجانـب الـرتيك بشـكل مبـارش أوغري 
مبـارش، مثـل دفـع رواتـب قطاعـات 

والرشطـة. التعليـم 

إضافـة إىل الرضائـب والرسـوم املحلية 
التـي تفرضهـا املجالـس عىل السـكان 
املحليـني )خدميـة كامليـاه والنظافـة، 
والرتخيـص التجاري، والسـجل املدين(، 
إضافـة إىل الدعم الـذي توفره املنظامت 
والجهـات املانحـة العاملـة يف مناطق 
املجالـس، واملوارد الناجمة عن اسـتثامر 
وإدارة األمـالك الدولـة، وفـق مـا أكـده 

الدسـوقي لعنـب بلدي.
وبحسـب مراسـل عنب بلـدي يف ريف 
حلب الشـاميل، فـإن تكلفة اسـتصدار 
بطاقـة تعريفية مـن املجالـس )هوية( 
تبلـغ خمـس لـريات تركيـة )950 لـرية 
سـورية(، إضافة إىل ترخيـص اآلليات، 
إذ إن تنمـري دراجـة نارية يبلـغ 50 لرية 
تركيـة )9500 لـرية سـورية(، يف حني 
تختلـف قيمـة تنمـري اآلليـات بحسـب 

نوعها، وتضـاف تلك املبالـغ إىل خزينة 
املجالس.

االسـتقرار"  إعـادة  "لجنـة  وتقـدم 
دعاًم غـري مـادّي للمجالـس املحلية، إذ 
تـدرب املجالس عـىل االسـتقرار اإلداري 
منـذر  رئيسـها،  بحسـب  والسـيايس، 
السـالل، الـذي أوضـح أن اللجنـة دربت 
عـدة مجالـس، خـالل األشـهر املاضية، 
املشـاريع  وإدارة  املدنيـة  اإلدارة  عـىل 

واإلعـالم وكتابـة التقاريـر.
التوعيـة  يف  تدريبـات  إىل  إضافـة 
املحليـة  املجالـس  وإرشاك  السياسـية، 
واملجتمع املحيل يف العملية الدسـتورية 
التـي تجـري حالًيـا يف إطـار "اللجنـة 
الدسـتورية" بني النظـام واملعارضة يف 
جنيـف، بحيـث تتمكـن هـذه املجالـس 
مـن املطالبة بأمـور تتعلـق مبناطقها.

يف واحـد من مكاتـب املجلس املحيل 
يعمـل  حلـب،  بريـف  البـاب  ملدينـة 
أخـرض  ذو ضـوء  إلكـرتوين  جهـاز 
يف حفـظ بصـامت املواطنـني، قبـل 
الشـخصية،  بياناتهـم  يف  إدراجهـا 
التـي تُحفـظ بـ"كـود" موجود عىل 
بطاقات شـخصية جديـدة، مربوطة 

بـ"السيسـتم" الـرتيك.
مديريـة  دور  الغرفـة  هـذه  تلعـب 
النفـوس، أو دائرة الجـوازات، رغم أن 
فكـرة املجالـس املحلية، التي نشـأت 
خـالل األعـوام املاضيـة يف املناطـق 

قـوات  سـيطرة  عـن  خرجـت  التـي 
دور  تحديـد  عـىل  تقـوم  النظـام، 
خدمـي تنمـوي لهـا، لكـن مجالـس 
ريـف حلـب الشـاميل، وتحديـًدا بعد 

إضافيـة. أدواًرا  لعـب   ،2016 عـام 
تنمـري السـيارات، تحديـد األسـعار، 
تغيري عملـة التبادل التجـاري لبعض 
السـلع، وغريهـا مـن املهـام تؤديها 
الشـاميل،  حلـب  ريـف  مجالـس 
أمنيـة  ظـروف  ضمـن  تعمـل  التـي 
وعسـكرية اسـتثنائية، باملقارنة مع 
بقية املناطق السـورية التي تسـيطر 

عليهـا فصائـل معارضـة، وظـروف 
طبيعـة  بهـا  تتحكـم  سياسـية 
عالقتهـا مـع واليـات جنـويب تركيا.

تحـاول عنـب بلـدي يف هـذا امللـف 
تسـليط الضـوء عـىل دور املجالـس 
املحليـة يف ريـف حلـب، إضافـة إىل 
وجـه  يف  وقفـت  التـي  األسـباب 
توحدهـا تحـت مظلـة واحـدة تابعة 
املؤقتـة"،  السـورية  الحكومـة  لــ 
إىل جانـب الـدور الـرتيك يف عمـل 
هـذه املجالـس، وطبيعـة عالقته بها 

ومسـتوى تدخلـه فيهـا.

ما اإلطار القانوني لعمل المجالس؟
يعـد قانـون اإلدارة املحليـة 107 الصادر يف 2011، املرجعيـة القانونية 
لعمـل املجالـس، بحسـب ما أكـده مديـر اإلدارة املحليـة يف "الحكومة 
السـورية املؤقتـة"، عـيل حـالق، ونـص القانون عـىل إيجـاد وحدات 
الخطـط  والتنفيـذ، ووضـع  التخطيـط  إداريـة قـادرة عـىل عمليـات 
الخاصـة  املشـاريع  وتنفيـذ  املحـيل،  باملجتمـع  الخاصـة  التنمويـة 
بهـا بكفـاءة وفعاليـة، وتعزيـز اإليـرادات املاليـة للوحـدات اإلداريـة 
لتمكينهـا من مامرسـة الـدور التنمـوي يف املجتمع املحـيل إىل جانب 

الخدمي. الـدور 
املؤقتـة  "الحكومـة  أن  إىل  بلـدي  لعنـب  حديـث  يف  حـالق  وأشـار 
تعمـل عـىل تطويـر القانـون وتأطـري العالقـة مـع املجالـس املحلية، 
املهجريـن قرسيًـا وأعدادهـم  الواقـع مـن زيـادة عـدد  مبـا يناسـب 

ونسـبهم".

مجالس ريف حلب الشمالي..
تجربة إدارية

 رهن التقلبات العسكرية

دائرة السجل المدني بالمجلس المحلي لمدينة اعزاز  
آب 2019 )صفحة المجلس على فيس بوك(

آلية تابعة للمجلس المحلي لمدينة حاس أثناء تنقيذ عمليات صيانة ألحد الطرق في البلدة - 2018 )عنب بلدي(

مصادر تمويل المجالس المحلية 
في ريف حلب الشمالي:

المعابر )باب السالمة، جرابلس، الراعي(

الدعم التركي

الضرائب والرسوم

دعم من منظمات دولية

استثمارات وإدارة أمالك عامة
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عـىل الرغـم من الـدور اإليجـايب الـذي تلعبه 
املجالـس املحليـة يف توفـري خدمـات بريـف 
حلب الشـاميل، ال تتوفـر مظلة واحـدة تعمل 
عـدم  مـن  حالـة  إىل  أدى  مـا  خاللهـا،  مـن 
املشـاريع  التـوازن يف عملهـا، وخاصـة يف 

املنفـذة عـىل مـدى السـنوات املاضيـة.
الدسـوقي  أميـن  االقتصـادي  الباحـث  وأكـد 
لعنـب بلدي، أن الوقائع تشـري إىل أن املجالس 
املحليـة ليسـت لديها لوائـح إداريـة متكاملة 
السـورية  "الحكومـة  مصدرهـا  ومتسـقة 
املؤقتـة"، وإمنـا هـي أشـبه بوحـدات إدارية 
محليـة مناطقيـة تتمتـع بهامـش اسـتقالل 
كبـري يف إدارة شـؤون مناطقهـا، بعيـًدا عن 
لوائـح  عـىل  وباالعتـامد  الحكومـة،  تدخـل 
أو  املجالـس نفسـها،  خاصـة بهـا مصدرهـا 
الواليـات  مصدرهـا  وإجـراءات  توجيهـات 

الرتكيـة التـي ترتبـط بهـا هـذه املجالـس.
مظلـة  تحـت  املجالـس  توحـد  عـدم  وأدى 
واحـدة، إىل تبعيـة املجالـس لبعـض الواليات 
الرتكيـة القريبـة منهـا، إذ تختـص كل واليـة 
واليتـي  مثـل  املحليـة،  املجالـس  مـن  بعـدد 
كلّس وغـازي عينتـاب، اللتـني انتدبتـا ممثاًل 
عنهـام للتواصـل مـع املجالـس يطلـق عليـه 

واٍل". "مسـاعد  أو  "منسـق" 

لماذا ال تجتمع المجالس في كيان؟
مـن خـالل تواصـل عنـب بلـدي مع عـدد من 
"الحكومـة  يف  سـواء  املحليـني  املسـؤولني 
باحثـني،  جانـب  إىل  املجالـس،  أو  املؤقتـة" 
توصلـت إىل جملـة مـن األسـباب التـي أدت 
تحـت  املحليـة  املجالـس  اجتـامع  عـدم  إىل 

كيـان واحـد.

إمكانيـات  ضعـف  إىل  األول،  السـبب  يعـود 
"الحكومـة السـورية املؤقتـة" املاديـة، األمـر 
الـذي أدى إىل عدم قدرتها عـىل إدارة املنطقة، 
يف  املحـيل  املجلـس  رئيـس  أكـده  مـا  وهـو 
جرابلـس، عبـد خليـل، بقولـه، إن "الحكومـة 
املؤقتـة محاربـة مـن الجهـات الدوليـة وليس 
دورهـا  تأخـذ  ال  لذلـك  دويل،  داعـم  أي  لهـا 
بشـكل كامـل وليـس لهـا أي دور عـىل أرض 

الواقـع".
املؤقتـة"  "الحكومـة  أن  إىل  خليـل  وأشـار 
قلـة  بسـبب  املجالـس،  عمـل  يف  تتدخـل  ال 
وارداتهـا وعـدم إمكانياتهـا يف دفـع رواتـب 
للمجالـس، وإمنـا تـرشف فقـط عـىل املعابـر 
دور  أن  إىل  الفًتـا  عليهـا،  الحصـص  وتـوزع 
فعاليـة يف مناطـق رشق  أكـرث  "الحكومـة" 
الفـرات )رأس العـني وتـل أبيـض(، إذ شـكلت 
مجالـس محليـة يف املنطقـة عقب السـيطرة 
التـي  السـالم"  "نبـع  عمليـة  ضمـن  عليهـا 
أطلقتهـا تركيا ضـد "وحدات حامية الشـعب" 

.2019 األول  ترشيـن  يف  )الكرديـة( 
املحليـة يف "الحكومـة  اإلدارة  ووافـق مديـر 
خليـل،  كالم  عـىل  حـالق،  عـيل  املؤقتـة"، 
"الحكومـة"  مـوارد  ضعـف  أن  يعتقـد  إذ 
املناطـق،  معظـم  يف  أدائهـا  ضعـف  إىل  أدى 
وهـو مـا دفـع البعـض لعـدم التعامـل معها، 
للتعامـل  توجهـوا  الذيـن  املانحـني  وخاصـة 
مـع املنظـامت لتنفيـذ مشـاريعهم وليس مع 

"الحكومـة".
ملـوارد  الكبـري  الحجـم  أن  حـالق  يـرى  كـام 
أو  بشـكل  أداءهـا،  حـّول  املجالـس،  بعـض 
بآخـر، مـن مجالس محليـة إىل حكـم محيل، 
وهـو مـا انعكـس سـلًبا عـىل أداء "الحكومة 
املؤقتـة" بشـكل عـام، مشـريًا إىل أن العالقـة 
موجـودة بـني الطرفـني، لكـن قـوة العالقـة 
وضعفهـا تتناسـب طـرًدا مـع قـوة وضعـف 

للمجالـس. املـوارد 
رغبـة  وجـود  عـدم  يف  يكمـن  آخـر،  سـبب 
تحـت  بالتوحـد  املحليـة  املجالـس  لـدى 
دعـم  إىل  يحتـاج  مـا  وهـو  واحـدة،  مظلـة 
وقـرار تـريك، بحسـب رئيـس "لجنـة إعـادة 

السـالل. منـذر  االسـتقرار"، 
فعليـة  مظلـة  إنتـاج  أن  السـالل  وأوضـح 
للمنطقـة يتطلـب تنظيـاًم مـن قبل األجسـام 
أو  املحافظـة  مجلـس  سـواء  الحكوميـة، 
املجالـس  مـن  وإرادة  املؤقتـة"،  "الحكومـة 
الـرتيك،  الداعـم  دفـع  جانـب  إىل  املحليـة، 
الفًتـا إىل أن "املظلـة اآلن هي املنسـق الرتيك 
يعمـل  منسـق  وكل  الرتكيـة،  الواليـات  مـن 

وفـق مـا يـرى الـوايل".

نبذة تاريخية
نشـأت املجالـس املحليـة يف املناطـق التـي خرجـت عـن سـيطرة قـوات النظـام، مـع بدايـة 
الحـراك الثـوري يف سـوريا، كبديل عن مؤسسـات الدولة يف تقديـم خدمات للنـاس، وتزامنت 
انطالقتهـا مـع انحسـار سـيطرة النظـام عـىل كثـري مـن املناطـق واملـدن السـورية، لكن مع 
مـرور سـنوات الثـورة تبدلـت أدوار، وتقلصـت مجالـس، تبًعـا لرتاجـع السـيطرة العسـكرية 

للمعارضـة يف بضـع مناطـق.
وحـول األدوار املناطـة باملجالـس املحلية سـابًقا وما هـي عليه اليـوم، يقول الباحـث والعضو 
السـابق يف مكتـب تنسـيق املجالـس املحلية بدمشـق، منـري الفقري، لعنـب بلـدي، إن املجالس 
املحليـة، سياسـًيا، نشـأت بنـاء عـىل رغبة كثري مـن أبنـاء الحراك الثـوري لتقديـم منوذج يف 
املناطـق التـي خرجـت عن سـيطرة النظـام، وهو مـا ميزها عـن مجالـس النظام املحليـة التي 

كان لهـا دور سـيايس متثييل أكـرث من الـدور الخدمي.
ومـع اسـتمرار الثـورة يف عامهـا الثـاين التحـق ناشـطون ومتطوعـون للعمـل تحـت مظلـة 
املجالـس املحليـة يف كامـل املـدن السـورية، لتغطيـة الفـراغ اإلداري، وبحسـب ما قالـه املدير 
التنفيـذي لـ"منظمـة التنميـة املحليـة" )LDO(، يوسـف نريبية، شـهدت املجالـس املحلية أوج 
تطورهـا عـام 2014 مع نشـوء "الحكومـة السـورية املؤقتة" التـي أخذت عـىل عاتقها تأمني 
الدعـم اللوجسـتي واسـتمراريته لتلـك املجالـس، يف وقـت عملـت يف املجالـس عـىل وضـع 

اللوائـح الناظمـة لعملهـا، حسـب تعبريه.
وأضـاف، "تطـورت عالقـة املجالـس إداريًـا وتنظيمًيـا مـع املجتمع املحـيل وتعـدى دورها إىل 
تنميتـه، لكـن ونظـًرا إىل شـح املوارد، آثـرت املجالـس املحلية أن تقتـرص عىل تقديـم الخدمات 

األساسـية يف املناطـق املحررة".

 الحجم الكبير لموارد بعض 
المجالس، حّول أداءها، 

بشكل أو بآخر، من مجالس 
محلية إلى حكم محلي، 

وهو ما انعكس سلًبا على 
أداء "الحكومة المؤقتة" 

بشكل عام

منطقة واحدة ومرجعيات مختلفة..

لماذا ال تتوحد مجالس ريف حلب

برأيك.. 
ماهي أسباب عدم توحد 

المجالس المحلية بريف 
حلب تحت مظلة واحدة

عدم وجود رغبة لدى الداعم

تراجع دور 
"الحكومة السورية المؤقتة

بحسـب اسـتطالع للرأي 
أجرتـه عنـب بلـدي عرب 
"فيـس  يف  صفحتهـا 
بوك"، حول أسـباب عدم 
توحـد املجالـس املحليـة 
بريـف حلب تحـت مظلة 
 71% اعتـرب  واحـدة، 
 846( املشـاركني  مـن 
صوتًـا( أن السـبب عائـد 
إىل "عـدم وجـود رغبـة 
لـدى الداعـم"، يف حـني 
تراجـع  أن   29% اعتـرب 
دور "الحكومة السـورية 
املؤقتة"، يقـف وراء عدم 
واحـدة  مظلـة  وجـود 

للمجالـس.
مديـر  قـال  حـني  يف 
يف  اإلعـالم  مكتـب 
ملدينـة  املحـيل  املجلـس 
ليـال،  أحمـد  عفريـن، 
لعنـب بلـدي، إن جميـع 
يف  املحليـة  املجالـس 
ريف حلب تابعـة قانونًيا 
لـوزارة اإلدارة املحلية يف 
السـورية  "الحكومـة 
وجـود  وأكـد  املؤقتـة"، 
تحركات إلعـادة املجالس 
إداريًا إىل مرجعية وعمل 

الـوزارة. مـع  مركـزي 

71%

29%

أبرز المجالس المحلية في ريف حلب الشمالي

المعابر )باب السالمة، جرابلس، الراعي(

الدعم التركي

الضرائب والرسوم

دعم من منظمات دولية

استثمارات وإدارة أمالك عامة
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عـن  الحديـث  خـالل  ميكـن  ال 
املحليـة  حلـب  ريـف  مجالـس 
وسـط  الـرتيك،  الـدور  إغفـال 
إشـارات اسـتفهام حـول تحكـم 
تركيا بقـرارات املجالس، والتبعية 

. لها
 ،2018 عـام  آذار  مـن   31 يف 
 "Cumhuriyet" صحيفـة  نرشت 
الرتكيـة مقـااًل تحدثـت فيـه عن 
اسـتعداد واليـة هاتـاي، الواقعة 
جنوب غـريب تركيا عـىل مقربة 
مـن الحـدود مـع سـوريا، لتويل 
مهمـة تنسـيق إدارة عفريـن يف 
ولفتـت  الشـاميل،  حلـب  ريـف 
الصحيفـة آنـذاك إىل تعيـني أحد 
لـ"ضـامن  هاتـاي  وايل  نـواب 
التنسـيق" يف عفرين عن طريق 
مجلس محيل يديره 35 شـخًصا، 

بحسـب مـا ذكرتـه الصحيفة.
الـرتيك،  الرئيـس  نـرش  كـام 
يف  أردوغـان،  طيـب  رجـب 
كانـون الثـاين املـايض، مقالـة 

 New York" صحيفـة  يف 
بعنـوان  األمريكيـة،   "Times
"تركيـا لديهـا خطـة مـن أجـل 
سـوريا"  يف  السـالم  تعزيـز 
تحـدث فيهـا عـن خطـة تركية 
ملـا أسـامها بـ"تنظيـم األمـور 
يف هـذه املناطـق وإدارتهـا عن 
طريـق مجالـس محليـة سـوف 

هنـاك". تركيـا  تؤسسـها 
يف  الـرتيك  الرئيـس  وأشـار 
محليـة  مجالـس  إىل  مقالتـه 
منتخبة من "الشـعب" سـتكون 
مسـؤولة عن إدارة تلـك املناطق، 
مضيًفـا، "ميكـن ألي أحـد غري 
ميثـل  أن  باإلرهـاب  مرتبـط 
املجالـس". هـذه  يف  مجتمعـه 

وتحدث مديـر اإلدارة املحلية، عيل 
حـالق، عن وجـود عالقة مبارشة 
بـني املجالـس املحليـة والواليات 
الرتكيـة، وتختلـف طبيعـة هـذه 

العالقـة وفـق كل مجلس.
إعـادة  “لجنـة  رئيـس  ويصـف 

السـالل،  منـذر  االسـتقرار”، 
الدور الـرتيك يف عمـل املجلس 
بحسـب  بـ"املنسـق"،  املحـيل 
قـرب كل مجلـس مـن الواليـات 
إيجابيـات  لـه  الرتكيـة، "وهـذا 

وسـلبيات".
أصبـح  أن  اإليجابيـات  "مـن 
للمجالـس سـلطة بعدمـا كانت 
مـن  مجموعـة  عـن  عبـارة 
الشـباب، ال سـلطة لهـم، وهـذا 
الدعـم  لـوال  ليحصـل  يكـن  مل 
تنظيـم  إىل  إضافـة  الـرتيك، 
عمـل كل مجلس وجلـب إيرادات 
والجبايـات"،  املعابـر  مـن  لـه 

السـالل. وفـق 
أما عـن سـلبيات الـدور الرتيك 
يف املجالـس فتكمـن يف "عـدم 
وجود مظلة سـورية"، بحسـب 
السـالل، مشـريًا إىل عدم وجود 
أجسـام حكومية حقيقيـة تدير 
ميكـن  بينـام  املجالـس،  عمـل 
حـال  "يف  األمـر  هـذا  تـدارك 
وجـود رغبة لـدى كل األطراف".

املديـر  اعتـرب  جهتـه  مـن 
التنفيـذي لــ "منظمـة التنمية 
تدعـم  التـي   )LDO( املحليـة" 
يوسـف  املحليـة،  املجالـس 
املبـارش  اإلرشاف  أن  نريبيـة، 
من قبـل مسـؤولني يف الواليات 
الجنوبيـة الرتكيـة، وتبعيـة قرار 
بعـض املجالـس إىل مكاتـب يف 
تركيـا، فـرض قيـوًدا عـىل عمل 

املجالـس.
كان  منهـا  "البعـض  وأضـاف، 
لـه منحى إيجـايب"، مشـريًا إىل 
بعض القيـود املتمثلـة يف الفهم 
الرتكيـة  لـإلدارة  الكامـل  غـري 
لطبيعة املنطقة السـورية، فضاًل 
عـن الظـروف األمنيـة املختلفة.

املرجعيـة  ذات  "املجالـس  لكـن 
نريبيـة،  رأي  يف  الرتكيـة" 
أضحـت مناطقهـا أكـرث تطـوًرا 
مـن خـالل ضبـط عملهـا إداريًا 

ومالًيـا، وقـد تنتقـل إىل مرحلة 
مشـاركة  خـالل  مـن  جديـدة 
عـرب  املحـيل  للمجتمـع  أوسـع 
وتحديـد  للخدمـات  التخطيـط 

األولويـات.
وأوضـح نريبيـة، أن مـا يجـري 
املحليـة  املجالـس  اقـرتاح  هـو 
إىل  رفعهـا  يتـم  ملشـاريع 
الحكومـة  إىل  أو  املنظـامت 
التمويـل  لطلـب  الرتكيـة 
رشوط  وفـق  وتتـم  والتنفيـذ، 
بعـض  مـن  تفـرض  فنيـة 

األتـراك. املستشـارين 
أمـا الباحـث يف مركـز "عمران 
االسـرتاتيجية"،  للدراسـات 
"مكتـب  يف  السـابق  والعضـو 
املحليـة  املجالـس  تنسـيق 
الفقـري،  منـري  بدمشـق"، 
املجالـس  عمـل  آليـة  فوصـف 
املحليـة التـي تلعـب دور جهات 
"غـري  أمـر  بأنهـا  حكوميـة، 

. " سـليم
فمرجعيـة قـرار املجلـس تعـود 
إىل ممثـل أو منسـق يف واليـة 
تركيـة يتبـع لهـا، وتوجه سـري 
عمل املشـاريع يف تلـك املجالس، 
بينام تـربر املجالس هـذا التدخل 

بـ"ضعـف الحكومـة املؤقتة".
لعضو "لجنة إعادة االسـتقرار" 
بشـار عبد القـادر، رأي مغاير، إذ 
أكد أن املجالـس املحلية "قراراتها 
عملهـا  متابعـة  مـع  داخليـة، 
مـن قبـل واليتـي كلّـس وغازي 
عينتـاب الرتكيتني، وحتـى إقرار 
داخـيل  شـأن  فهـو  املوازنـات 

بـكل مجلس". خـاص 
تركيـا  أن  "رغـم  وأضـاف، 
خصصـت ملجالـس املـدن رواتب 
لألعضـاء واملوظفـني، باإلضافة 
إىل تنفيـذ املشـاريع مـن خـالل 
مـن  لهـم  املخصصـة  النسـبة 
ال  هـذا  لكـن  املعابـر،  واردات 

لهـا". املجالـس  تبعيـة  يعنـي 

يف اسـتطالع للـرأي أجرتـه 
عنـب بلـدي مـع عـدد مـن 
أهـايل ريف حلب حـول أداء 
اشـتىك  املحليـة،  املجالـس 
"فشـل"  مـن  بعضهـم 
بعضهـا يف تأديـة مهامها، 
إمكانيـات  امتالكهـا  رغـم 

جيـدة.
عمـل  سـلبيات  أبـرز 
املجالـس، مـن وجهـة نظر 
االسـتطالع،  املشـاركني يف 
اإلداري  الحـس  انعـدام  كان 
فيهـا، بسـبب عـدم تسـليم 
املناصـب ألشـخاص أكفاء، 
وأصحـاب شـهادات علمية، 
بينام أشـار آخرون إىل عدم 
تبديـل بعـض اإلدارات، التي 
حافظت عىل شـاغليها منذ 

خمـس سـنوات.
الباحـث االقتصـادي،  لكـن 
أن  يـرى  قومـان،  منـاف 
إيجابيـة  أدواًرا  للمجالـس 
سـلبيات،  وجـود  رغـم 
ومنهـا التأقلم مـع الظروف 
املتقلبـة، وتنفيـذ مشـاريع 
وتوقيع  للسـكان،  وخدمات 
مـع  تفاهـم  مذكـرات 
واملؤسسـات،  املنظـامت 
وإزالة هـم كبري عـن كاهل 
خدمتـي  بتوفـري  السـكان 
إضافـة  واملـاء،  الكهربـاء 
الرتكيـز عـىل خدمـات  إىل 
رئيسـة مـن بينهـا الطـرق 
ترميـم  بعـد  واملواصـالت، 
داخل  الكيلومـرتات  عرشات 
وخـارج البلـدات واملدن مبا 

عملـة  تسـهيل  يف  يسـهم 
والتنقـل. النقـل 

املحليـة  املجالـس  وعملـت 
مـوارد  اسـتخدام  عـىل 
الطاقـة املتجـددة يف إنـارة 
الطرقـات، بحسـب قومان، 
وبالتعـاون  أسـهمت،  كـام 
املنظـامت،  مـع  والتنسـيق 
يف خلـق فـرص عمـل يف 
اسـتقرار  وتأمني  املنطقـة، 
النـزوح. ملخيـامت  نسـبي 

الضعـف،  نقـاط  أمـا 
بـني  التـرشذم  فتكمـن يف 
توحيـد  وعـدم  املجالـس 
الخطـاب والعمـل والرؤيـة 
إىل  إضافـة  االقتصاديـة، 
بالجانـب  اهتاممهـا  عـدم 
لحقـوق  الناظـم  القانـوين 
امللكيـة ورأس املـال، األمـر 
الـذي ينفـر رجـال األعامل 
واملسـتثمرين، مـا يضعـف 
منـاخ العمـل يف املنطقـة، 
كام غابـت هيئـة إحصائية 
األرقـام  تصـدر  موحـدة 
يعـرف  مـا  وكل  والبيانـات 
للقريـب  املنطقـة  عـن 

والبعيـد.
الزراعـي  القطـاع  وشـاب 
ضعـف واضـح مـن حيـث 
تنفيـذ املشـاريع الزراعيـة، 
وهـو مـا يبقي حالـة األمن 
الغـذايئ يف وضـع مقلـق، 
عـىل  بظاللـه  يعكـس 
األمثـان الداخليـة، وبالتايل 
عـدم خدمـة الفئة السـائدة 
يف املجتمـع، وفـق قومان.

يف ظـل الواقـع األمنـي والسـيايس يف 
املنطقـة، يواجـه عمـل املجالـس املحيل 
تعيـق  التـي قـد  التحديـات  عـدًدا مـن 
تطـور أدائها بشـكل كبـري، منها تحقيق 
إيـرادات ماليـة تحقـق االكتفـاء الذايت.

رئيـس املجلس املحـيل يف جرابلس، عبد 
خليـل، تحـدث لعنـب بلدي عـن تحديني 
يواجهـان املجالـس، األول هـو ضعـف 
املـوارد إلقامة مشـاريع كبرية تحتاج إىل 
دعـم دويل، والثـاين يكمـن يف الوضـع 
األمنـي الـذي مينـع إقامة أي مشـاريع 
وحضـور مسـتثمرين، إىل جانـب عمل 
املنظـامت وعدم تنسـيقها مـع املجالس 
املحليـة، وعدم تلبيتها حاجـات املدنيني.

من جهته، اعترب الباحث أمين الدسـوقي 
أن مـن أبـرز التحديـات التـي تواجههـا 
إثبـات  عـىل  القـدرة  عـدم  املجالـس، 
اسـتقالليتها يف إدارة شـؤون نفسـها، 
بعيًدا عـن تدخـالت خارجيـة، ومحاربة 

الفسـاد، وتعزيـز رشعيتهـا املحليـة.
إىل جانـب التحـدي الكبـري الـذي يتصل 
الرتابـط  مبـدى قدرتهـا عـىل تحقيـق 

األفقـي  املسـتويني  عـىل  املؤسسـايت 
كمجالـس،  بينهـا  فيـام  والعمـودي 
وما بينهـا وبـني "الحكومـة املؤقتة"، 
املجالـس  ترابـط  عـدم  أن  معتـربًا 
ضمـن منظومـة موحـدة، وافتقارهـا 
دويل  سـيايس  وغطـاء  حاميـة  إىل 

عملهـا. يهـدد  وإقليمـي 
وحول مصري املجالس، توقع الدسـوقي 
بقاءهـا عىل املـدى القصري واملتوسـط 
بشـكلها القائم، وسـط احتـامل وجود 
منـط آخـر لـإلدارة املحلية، يكـون نتاج 
التوافـق الـرويس- الـرتيك، أو الخالف 

فيـام بينها.
أمـا رئيـس “لجنـة إعـادة االسـتقرار”، 
منذر السـالل، فأكـد أن املجالـس املحلية 
وسـط  التنظيـم،  نحـو  حالًيـا  تتجـه 
السـيايس،  دورهـا  تفعيـل  محاولـة 
متوقًعـا مـع األيـام تحولها إىل سـلطة 
فعلية مستقبلية تسـهم يف إدارة سوريا 
وتحسـني أوضاع مناطقها، مشـريًا إىل 
إمكانية أن تصبح الجسـم األكرث اعرتاًفا 

بـني أجسـام املعارضـة السـورية.

الواليات التركية مرجعية المجالس..
هيمنة أم دعم وتنسيق؟

تحديات مالية وأمنية..
ما مصير المجالس؟

هل نجحت المجالس 
في عملها؟

سيارات مرورية قدمتها الجندرمة التركية إلى المجلس المحلي في الباب بريف حلب - 15 شباط 2019 )األناضول(

اجتماع ألعضاء مجلس جنديرس المحلي في محيط عفرين - 21 نيسان 2018 )االئتالف السوري(

تعبيرية
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عنب بلدي - ميس شتيلن

إقيراًرا  قرفيول  حيازم  ترصييح  يعيد 
أميام  حاليًيا  البياب  بإغيالق  واضًحيا 
دخيول عملية أجنبيية إىل جانيب الليرة 
السيورية أو بديلية عنهيا يف التداول، يف 
الوقيت اليذي كان فيه االقتصاد السيوري 
يتجيه نحيو "الدوليرة"، نتيجية الراجع 
الكبير يف قيمية الليرة السيورية، عى 
ميدى تسيع سينوات، وانتشيار التعاميل 
الثابتية،  والعميالت  األمرييي  باليدوالر 
وكذليك اللجيوء إىل حيازة الذهيب، ألنها 
تعيد ميالذات آمنية وتحافيظ عيى قيمة 

املدخيرات.
املراسييم  مبوجيب  الحكومية  وأغلقيت 
التيي  املؤسسيات  مين  عيدًدا  األخيرة 
تتعاميل باليدوالر، ورشكات الرصافة التي 
يحصل مين خاللها التجيار والصناعيون 
لتموييل  اليالزم  األجنبيي  القطيع  عيى 
مسيتورادتهم، ميا أثيار موجية قليق بن 
أولئيك التجيار، إذ صياروا يف مواجهية 

احتامليية تعطييل معاملهيم.
ميرصف سيوريا املركيزي طيرح اقراًحا 
عيى الصناعيين ببيعهم اليدوالر الواحد 
بسيعر تفضيييل هيو 700 لرة سيورية 
أوليية  ميادة   44 اسيتراد  ومتوييل 
ومسيتلزمات إنتاج، بحسيب ميا رصح به 
أمين رس غرفية صناعة دمشيق وريفها، 
االقتصيادي،  ملوقيع  امليرصي،  غيزوان 
بعد اجتيامع ُعقيد يف 29 كانيون الثاين 
سيوريا  ميرصف  حاكيم  بين  امليايض، 
مين  وعيدد  قرفيول،  حيازم  املركيزي، 

الصناعيين.
وأشيار امليرصي إىل أن ميا تيم االتفياق 
يف  سييعرض  االجتيامع  خيالل  علييه 
االقتصاديية  للجنية  املقبلية  الجلسية 

إلقيراره.

ما هي "الدولرة"؟ 
تعيرف "الدوليرة" بأنهيا عمليية تتخى 
املحليية  عملتهيا  عين  الدولية  مبوجبهيا 
وتسيتبدل بها عملية دولة أكرث اسيتقراًرا 
مثل الدوالر األمرييي واليورو األورويب 

الياباين. والين 
بشيكل  إميا  "الدوليرة"  عمليية  وتتيم 
كاميل، كأن تقيوم الدولية باتخاذها عملة 
رسيمية، أو بشيكل جيزيئ كأن يعتمدهيا 

بعيض األفيراد يف تعامالتهيم.
وتلجيأ دولية ميا إىل عمليية "الدوليرة" 
كيرد فعيل عيى عيدم اسيتقرار الوضع 
العملية  وفقيدان  الداخييل  االقتصيادي 
املحليية قيمتهيا، وفقيدان املواطنن الثقة 

يف هيذه العملية.
الناتيج  املرتفيع  التضخيم  فيرات  ويف 
عين الزييادة املفرطية يف عيرض النقود 
وانخفياض أسيعار الفائدة، تفقيد النقود 
الورقيية وظيفتهيا كمخزن للقيمية فتقل 

قوتهيا الرشائية، ميا يدفيع املواطنن إىل 
التخليص مين العملية الضعيفية بيرشاء 
العملية الصعبية األقيوى مثيل اليدوالر، 
كوسييلة لضامن االسيتقرار امليايل وهذا 

ميا يطليق علييه بي"الدوليرة الجزئية". 
إىل  لجيأت  التيي  البليدان  هيي  كثيرة 
"الدوليرة"، بعدميا انهيارت اقتصاداتهيا 
وتهياوت قيمية عملتهيا الرئيسية، ففيي 
كانيون الثياين مين عيام 2000، أصيدر 
قيراًرا  اإلكيوادور  جمهوريية  رئييس 
كعملية  األمرييي  اليدوالر  باعتيامد 
املحليية  العمية  أن تظيل  رسيمية، عيى 
)السيوكر( محتفظة بيدور هاميش، ويف 
الحقيقية جاء هيذا القرار إثر فقيدان تام 
للثقة يف سياسية اإلكيوادور االقتصادية 
وعجيز السيلطات عين مواجهية الضغط 

اليذي تعيرض ليه السيوكر .
وتوجيد دول إفريقيية عديدة اسيتخدمت 
والييوان  والييورو  اليدوالر  مين  كاًل 
الصينيي، بعدميا شيهدت تراجًعيا حياًدا 
يف قيمية عملتهيا املحلية حتيى أصبحت 
كوسيوفو  اسيتخدمت  كيام  قيمية،  بيال 
إقلييم  واسيتخدم  السيويري،  الفرنيك 
شيامل قرص الليرة الركية، ويسيتخدم 
يف  سيابقة  دول  يف  اليرويس  الروبيل 

السيوفيتي. االتحياد 

هل دفنت المراسيم الجديدة عملية 
"الدولرة" في سوريا؟

لحكومية  املشيددة  اإلجيراءات  توحيي 
النظيام السيوري ضيد املتعاملين بغير 
الليرة السيورية، بأننيا لين نشيهد عودة 
باليدوالر يف مناطيق سييطرة  التعاميل 
املتعاملين  خيوف  بسيبب  النظيام، 
بالدوالر مين االعتقيال والغراميات، فهل 
يراجيع النظيام عين قراراته ومراسييمه 
ونشيهد عودة التعامل باليدوالر واالتجاه 

نحيو "الدوليرة"؟
يونيس  االقتصيادي  واملحليل  الباحيث 
عمليية  إن  بليدي  لعنيب  قيال  الكرييم، 
"الدوليرة" قادمة ال محالة، وإن املراسييم 
والقيرارات التي تفرض عقوبات مشيددة 
ضيد املتعاملين بغير الليرة السيورية، 
التيي  هيي جيزء مين الحيرب النفسيية 
يقودهيا النظيام لوقيف تدهيور الليرة.

املتعاملين  ضيد  الحملية  أن  إىل  ولفيت 
باليدوالر طالت بعض األفراد و األنشيطة 
اليرشكات  ولييس  الصغيرة،  التجاريية 

. لكبرة ا
عمليية  يف  الدخيول  الكرييم  وربيط 
"الدوليرة" مع بيدء عملية إعيادة اإلعامر، 
ودخول رشكات االسيتثامر األجنبية، التي 
وقعت معهيا الحكومة عقوًدا لالسيتثامر 
يف مجيال البنى التحتيية )الطرق، حقول 
الكهرباء...(،  الطرق،  الفوسيفات،  النفط، 

ومنهيا اليرشكات الروسيية واإليرانية.
تقبيل  لين  اليرشكات  تليك  أن  وأوضيح 
بإنشياء اسيتثامرات يف بلد مينع التعامل 

املحلية. عملتيه  بغير 
"سيروي  رشكية  بيأن  مثيااًل  وطيرح 
التيي منحتهيا  الروسيية  ترانيس غياز" 
حيق   ،2018 آذار  يف  النفيط  وزارة 
اسيتخراج الفوسيفات ميدة 50 عاًما من 
مدينية تدمير ، لين تقبيل بييع منتجاتها 

السيورية. بالليرة  الفوسيفات  مين 
وأيًضا من األسيباب التي سيتدفع باتجاه 
"الدوليرة"، هيو أن االقتصياد السيوري 
يعتميد حاليًا يف معظمه عى االسيتراد، 
وبالتيايل رضورة توفير القطيع األجنبي 
السيورين  والتجيار  الصناعيين  ليدى 
لتسيديد قيمية امليواد املسيتوردة، خاصة 
أن الحكومية رفعيت دعمها عين كثر من 
السيلع املسيتوردة، وبالتيايل فيإن البنك 
املركيزي لين يؤّمين للصناعيين والتجار 

القطيع األجنبيي اليالزم لهم.
األسيباب  مين  أن  الكرييم  واعتير 
عين  للراجيع  النظيام  سيتدفع  التيي 
القيرار  هيو  و"4"،  املرسيومن"3" 
الذي أصيدره مجليس اليوزراء، القايض 
طرييق  عين  العقيارات  بييع  بحيرص 
املصيارف وتقيييد سيحب األميوال مين 

املصيارف. تليك 
وأوضيح أن القيرار سييجمد حركة تجارة 
يف  الرائيد  القطياع  وهيو  العقيارات، 
سيوريا بعيد تراجيع الصناعية والزراعة، 
وبالتيايل فيإن املسيتثمرين سييواجهون 
صعوبية التجيارة يف العقيارات ونقيص 
التعاميل  ومنيع  جهية،  مين  السييولة 
باليدوالر وبقيية العميالت األجنبيية مين 
جهية أخيرى، وبالتيايل توقف نشياطهم 

التجياري.
ولفيت الكرييم إىل أن الحكومية سيوف 
تتجيه إىل "الدولرة الجزئيية" وليس إىل 
"الدوليرة الكليية"، ألن األخيرة بحاجية 
البليد  يف  املركيزي  البنيك  موافقية  إىل 
اليذي سييتم اعتيامد عملتيه يف عمليية 
"الدوليرة"، وهيذا األمير غير ممكن يف 
واألمريكيية  األوروبيية  العقوبيات  ظيل 
املفروضية عى حكومة النظام السيوري.

على الهامش
أصيدر رئييس النظام السيوري، بشيار 
 18 األسيد، املرسيومن "3" و"4"، يف 
مين كانيون الثياين امليايض، ويقضيان 
املتعاملين  عيى  العقوبيات  بتشيديد 

اللرة. بغير 

وينيص املرسيوم رقيم "3" عيى فرض 
ماليية  غرامية  ودفيع  السيجن  عقوبية 
للمتعاملين بغير اللرة السيورية، وجاء 
مين  الثانيية  لليامدة  تعديياًل  املرسيوم 
لعيام   "54" رقيم  الترشيعيي  املرسيوم 
2013، اليذي كان يعاقيب املتعاميل بغر 
بالحبيس مين ثالثية أشيهر إىل  الليرة 

ثيالث سينوات.
كل  فيإن  الجدييد،  املرسيوم  وبحسيب 
شيخص يتعاميل بغير الليرة السيورية 
كوسييلة للمدفوعيات "يعاقب باألشيغال 
الشياقة املؤقتية مليدة ال تقيل عين سيبع 
سينوات"، كام يعاقب بي"الغرامية املالية 
مبيا يعيادل مثييل قيمية املدفوعيات أو 
املبليغ املتعاميل به أو املسيدد أو الخدمات 
إىل  إضافية  املعروضية"،  السيلع  أو 
مصيادرة املدفوعيات أو املباليغ املتعاميل 
بهيا أو املعيادن الثمينية ملصلحة مرصف 

سيوريا املركيزي.
عقوبية  يفيرض   "4" رقيم  املرسيوم 
االعتقيال املؤقيت، وبغرامية مين ملييون 
إىل خمسية مالين ليرة سيورية، "عى 

كل مين أذاع أو نيرش أو أعياد نرش وقائع 
وهميية  أو  كاذبية  مزاعيم  أو  ملفقية 
أو  التيدين  إلحيداث  الوسيائل،  بإحيدى 
عدم االسيتقرار يف أوراق النقيد الوطنية 
بالنيرشات  املحيددة  رصفهيا  أسيعار  أو 
الرسيمية، ولزعزعية الثقية يف متانة نقد 

وسينداتها". الدولية 
وتزامنيت املراسييم ميع تحذيير أطلقتيه 
وزارة الداخليية مين التعامل بغير اللرة 
السيورية يف التيداول التجياري، وأكدت 
الوزارة، عير حسيابها يف “فيس بوك”، 
امليايض،  الثياين  كانيون  مين   17 يف 
اليرشكات  ملراقبية  دورياتهيا  تكثييف 
واملحيالت واألشيخاص، يف محاولة لقمع 

الظاهيرة وضبيط املخالفين.
ميرصف سيوريا املركيزي بيدوره أصدر 
الثياين  كانيون  مين   20 يف  تعميياًم، 
ليرشاء  اسيتعداده  فييه  أعلين  امليايض، 
اليدوالر من املواطنن بالسيعر التفضييل 
اليذي حيدده للمنظيامت اإلنسيانية وهو 
700 لرة سيورية مقابل اليدوالر الواحد 

ومين دون وثائيق.

وخيرت الليرة السيورية نحيو 20 ضعًفيا من قيمتهيا منذ عيام 2011، وكان سيعرها 
مقابيل اليدوالر األمرييي 50 ليرة وسيطيًا، بينام بليغ سيعرها اآلن أكرث مين ألف لرة 

يف السيوق السوداء.
ومنيذ أشيهر تشيهد الليرة تراجًعيا غير مسيبوق، متأثيرة باألزمية يف لبنيان وتجميد 
الودائيع يف املصيارف اللبنانيية، والعقوبات األمريكيية واألوروبية عيى حكومة النظام 
السيوري، وسيجلت اللرة يف بداية 2020 انخفاًضا بنسيبة %30 أمام اليدوالر، مقارنة 
ميع نهاية العام 2019، بحسيب موقع "الليرة اليوم" املختص بأسيعار رصف العمالت.

وبلغيت نسيبة التضخيم يف سيوريا 826 نقطية لغايية 2019، وفيق أحيدث إحصائية 
رسيمية صادرة عين املركز السيوري لإلحصاء، بينيام كان معدل التضخيم يف بداية عام 

2010 ، 142.10 نقطية.
وشيهد ميؤرش القوة الرشائيية يف العاصمة دمشيق تراًجيا كبرًا وصل فييه إىل 10.64 

نقطية، وصنفيه موقيع "Numbeo" العاملي بأنيه منخفض جًدا.
ويعييش %80 مين السيورين تحت خيط الفقر، وفيق تقرير صيادر عن األميم املتحدة 

يف بدايية آذار عام 2019.
وتشير تليك امليؤرشات إىل تراجيع كبير يف الوضيع االقتصيادي واملعيييش، وتراجع 

كبير يف القطاعيات االقتصاديية الحيويية، بعيد تسيع سينوات مين الحرب.

مراسيم األسد لمواجهة "الدولرة".. 
صارمة لكنها هشة

"المرسومان القاضيان بتشديد العقوبات على المتعاملين بغير الليرة السورية، هما مقدمة لمحاربة 

ظاهرة الدولرة"، تصريح قاله حاكم مصرف سوريا المركزي، حازم قرفول، في لقاء بثته القناة 

السورية الرسمية، في 21 من كانون الثاني الحالي.

الغاز  2500 )للجرة(المازوت  500الذهب 18  16.015 السكر )ك(  360البنزين  700
 يورو   مبيع 1141 شراء 1154 دوالر أمريكي  مبيع 517 شراء 515

الرز )ك(  350السكر )ك(  250الذهب 21  44666   
  ليرة تركية  مبيع 171 شراء 174 دوالر أمريكي  مبيع 1030 شراء 1040

)The Jordan Times( مواطن أدرني يبدل بين العملتين الليرة السورية والدينار األردني 

تعبيرية

الذهب 18  38285    

مؤشرات 
اقتصادية خطيرة
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السيورين  ماليين  مين  واحيد  شياهر 
الذيين ُهجروا قيًرا تاركن "تحويشية" 
العمير، وجزًءا مين أرواحهيم، وكثر من 
التفاصييل التيي تعنيهيم هيم وحدهيم، 
ففي الزاويية املحببة من املنيزل يرشبون 
ليون  بعنايية  اختياروا  وقيد  قهوتهيم، 
سيتائرهم، ويف أرض الدييار يجتمعيون 
لقضياء سيهرتهم، وهنياك أيًضيا صروا 
عيى سينوات الحيرب ومآسييها، ولكين 
عيى  إجبارهيم  كانيت  األكير  املأسياة 
إخيالء منازلهم والنيزوح نحيو املجهول.

وأضياف شياهر، "كثير من األشيخاص 
ومعاملهيم  وأراضيهيم  بيوتهيم  تركيوا 
ميا  وأول  يشء  كل  تركيوا  وأمالكهيم. 
فكيروا بيه هيو الحفياظ عيى األرواح".

مين  القلييل  منزليه  مين  الشياب  حميل 
الحاجييات، كاأللبسية لتعينيه عى فصل 
الشيتاء، ووسيائد، وأغطيية، والقليل من 
املونية، ثم ركيب السييارة دون أن يعرف 

إىل أيين سييتوجه.
عظيمية،  هجيرة  شيهدنا  الطرييق  "يف 
فقد كانيت آالف السييارات أمامنا واآلالف 
خلفنيا، لقيد أثير يب املشيهد كثيرًا، كان 
شييئًا ال ميكين وصفه، فعى اإلنسيان أن 
يواجيه حيياة جدييدة ومجتمًعيا جديًدا، 
يف ظيل صعوبية تأمين امليأوى اليذي 
يعتير أولويية، لقيد متنيت أن تدهسيني 

الدبابية وال أخيرج مين مدينتي".

كما النزع األخير 
نيفين حوتيري املهجيرة مين الغوطية، 
تشيرك مع شياهر بكون رحلية التهجر 
قيد  التيي  التجيارب  أصعيب  مين  هيي 
متير عيى اإلنسيان، فهيي "تبيدأ بعذاب 
الوصيول  عنيد  النيزع  يشيبه  معنيوي 
التخياذ القيرار، ويسيتمر هيذا الشيعور 
بيكل املحطيات نظيرًا للصعوبيات التيي 
سييارات  عيى  قصيف  مين  ترافقهيا، 
النيزوح، إىل عيدم توفير مأوى مناسيب 
يسيتقبل النازحين، ومين ثيم صعوبية 
بيدء حيياة جدييدة مبيكان غرييب، عيدا 
لبعيض  امليادي  الوضيع  صعوبية  عين 
العائيالت، اليذي ال يسياعدها عيى بيدء 

حيياة جدييدة".
لعنيب  حديثهيا  يف  نيفين،  وأشيارت 
بليدي، إىل أنيه عيى الرغيم مين كل ميا 
عايشيه أهيايل الغوطية خيالل سينوات 
الثيورة والحصيار اختياروا قيرار البقياء 
العنييف وتقيدم  التصعييد  أن  إال  فيهيا، 
النيزوح،  قيرار  عليهيم  فيرض  النظيام، 
فالتجيارب السيابقة تؤكيد أنيه ال وجود 
ألميان وال ملواثييق أو عهيود يلتيزم بهيا 
النظيام عنيد دخوله إىل امليدن التي كانت 

واقعية خيارج سييطرته.
إميا  الخييار  وأضافيت، "عندميا يكيون 
والذكرييات  البييوت  وتيرك  التهجير 

و)شيقا العمير( أو البقياء تحت سييطرة 
جييش األسيد اليذي سييتفنن باإلجيرام 
سيوى  لدينيا  خييار  ال  يكيون  فينيا، 

لتهجير". ا
القانيون  القيري يف  التهجير  يُعيرّف 
اليدويل بأنيه "اإلخيالء القيري وغير 
القانيوين ملجموعية من األفراد والسيكان 

مين األرض التيي يقيميون عليهيا".
تحظير املادة )49( مين اتفاقية "جنيف" 
القيري  النقيل   1949 لعيام  الرابعية 
أو  لألشيخاص،  الفيردي  أو  الجامعيي 
نفيهيم مين مناطيق سيكنهم إىل أراٍض 
أخيرى، إال يف حيال أن يكيون هيذا يف 
مخاطير  تجنيبهيم  بهيدف  صالحهيم 

املسيلحة. النزاعيات 
وورد يف امليادة )7/د( مين نظيام روما 
األسيايس لي"محكمة الجناييات الدولية" 
القيري  النقيل  أو  السيكان  "إبعياد  أن 
للسيكان، متيى ارتكيب يف إطيار هجوم 
واسيع النطياق أو منهجيي موجيه ضيد 
أي مجموعة من السيكان املدنين يشيكل 

اإلنسيانية". ضيد  جرمية 

إحصائيات اللجوء والنزوح يف سوريا
تعيد سيوريا أكير بليد مصيّدر لالجئن 
حيول العيامل، إذ يتجياوز عيدد الالجئن 
السيورين السيتة ماليين الجيئ، وفًقيا 
إلحصائييات "منظمية الهجيرة الدولية" 
يف تقريرهيا عين الهجيرة الدوليية لعام 
مين   27 يف  أصدرتيه،  اليذي   2020
ترشيين الثياين 2019، كيام يوجيد يف 
سيوريا أعى عدد مين النازحين داخليًا، 
وفًقيا ليذات التقريير، إذ بليغ 6.1 مليون 

 . زح نا
ووصل عيدد النازحين نتيجية الحمالت 
شينها  التيي  الخميس  العسيكرية 
النظيام وروسييا عيى منطقية "خفض 
التصعيد" يف شيامل غريب سيوريا، منذ 
روسييا  يف  املوقّيع  "سيوتيش"  اتفياق 
بشيهر أيليول مين عيام 2018 حتى 31 
مين كانيون الثياين امليايض، إىل مليون 

نيازح. ألًفيا و500  و695 
وقُتل 1992 شيخًصا، بينهيم 549 طفاًل، 
فرييق  بييان  حسيب  الحميالت،  جيراء 
"منسيقو استجابة سيوريا"، الصادر يف 

31 مين كانيون الثياين املايض.

متى تكون حاالت التهجر "رشعية"؟
املديير التنفييذي ملنظمية "سيوريون من 
أجيل الحقيقية والعدالة"، بسيام األحمد، 
تحيدث لعنب بليدي عين إمكانيية عودة 
املرحلين قريًيا إىل مناطقهيم، وآلييات 
املحاسيبة عى جرمية التهجير القري.

وأشيار األحميد إىل أن القانيون اليدويل 
اإلنسياين يحظير بشيكل رصييح نقيل 
أماكين سيكنهم،  األفيراد مين  إبعياد  أو 
إال باسيتثناءات معينية ميكين اعتبارهيا 
"حياالت إبعياد رشعيية"، وهيي عندميا 

توجيد بالفعيل رضورة لنقيل مجموعية 
مين األشيخاص لفيرة مؤقتية إىل أماكن 
أو  عسيكرية  ألغيراض  وذليك  أخيرى، 

خوفًيا عيى حياتهيم.
وأوضيح أن هيذه الظيروف غير متوفرة 
ألن  السيوري،  العسيكري  السيياق  يف 
باسيتهداف  تقيوم  األطيراف  جمييع 
عملييات  وراء  مين  والهيدف  املدنيين، 
اإلبعياد هو إحداث تغييرات دميوغرافية.

وأضياف أنيه بالتيايل ال ميكين الحدييث 
عين حياالت إبعياد رشعيية يف سيوريا، 
األطيراف  بعيض  عزتهيا  إذا  حتيى 
ليرورات عسيكرية، ألنيه ال يتوفر فيها 
رشطيا أن تكيون الخطيورة "واضحية"، 
والفيرة التي يتيم خاللها إجيالء املدنين 
إىل أماكين آمنة "محددة" يجيري بعدها 
إعادتهيم إىل مناطيق سيكنهم األصليية.

حق العودة
أكيد األحميد أنه عنيد الحديث عين حاالت 
نيزوح تعسيفية فإن حيق عودة السيكان 
إىل مناطقهيم التيي ُهجيروا منهيا يجب 
أن يكيون "أولويية"، فاألشيخاص الذين 
نزحوا من ميكان معن وانتهت األسيباب 
التي كانيت وراء نزوحهيم، كتذرع بعض 
األطيراف بوجيود عملييات عسيكرية أو 
تنظيامت مسيلحة، فبعد حدوث سييطرة 
عسيكرية لجهية معينية فيام بعيد، يجب 
أن يكيون حيق العودة للسيكان األصلين 

"أولوية".
إال أن هيذا مل يحيدث يف معظيم حياالت 
التهجير السيورية خيالل فيرة النيزاع، 
سيواء يف إدليب أو عفريين أو غرها من 
املناطيق، ألن الطيرف العسيكري كام يف 
حياالت النزاعيات يعميد إىل "شييطنة" 

فئيات وميدن ومجتمعيات كاملة.
التفرييق  يجيب  أنيه  األحميد  وأوضيح 
بين النازحين والالجئين فييام يخيص 
موضيوع العيودة، إذ حيددت "االتفاقية 
الخاصية بحامية الالجئن لعيام 1951" 
إال  السيياق،  هيذا  الالجئين يف  حقيوق 
أنيه ال توجيد اتفاقيية خاصية بالنازحن 
الحيدود  يتجياوزوا  مل  الذيين  داخليًيا، 

الدوليية.
وبيّن أن عيدم وجيود اتفاقيية خاصية 
بالنازحين ال يعنيي أنهيم محرومون من 
الحاميية قبل أو يف أثناء فيرة النزوح، إذ 
إنهم محمييون مبوجب القانيون الوطني 
اإلنسيان  لحقيوق  اليدويل  والقانيون 
اليذي مينيع القتيل والتعذييب وغرهيا 
مين االنتهياكات، كيام أنهيم خاضعيون 
اليدويل  للقانيون  السيورية  الحالية  يف 
اإلنسياين ألننيا نتحيدث عين بليد يوجد 

مسيلح. نيزاع  فيه 
ولفيت إىل أنيه ليو كان يوجيد بالفعيل 
التيزام بقوانن الحيرب وقواعيد القانون 
ومينيع  سييخفف  ذليك  فيإن  اليدويل، 

كثيرًا مين عملييات النيزوح.

فعيى سيبيل املثيال، عنيد الحدييث عين 
الهجيامت التيي طاليت محافظية إدليب 
مؤخيرًا، لو كان االسيتهداف يطيال فقط 
املنشيآت العسيكرية، وتوجيد ثقية ليدى 
املدنيين بيأن األطيراف العسيكرية لين 
تسيتهدفهم، لين تكيون موجيات النزوح 
ولكين  حاليًيا،  يحصيل  مبيا  شيبيهة 
االسيتهداف العشيوايئ ملنيازل املدنيين، 
الطبيية،  والفيرق  األسيواق  وقصيف 
قبيل  مين  واالنتقيام  اإلعيدام  وحياالت 
القيوات املهاجمية، كل ذليك يدفيع جميع 

املدنيين للنيزوح مين هيذه املناطيق.
ولفيت إىل أن كثيرًا من حياالت التهجر 
واإلخيالء القيري مل تتيم عير إجبيار 
األشيخاص عيى الخيروج مين منزلهيم 
فقيط، بيل كانيت أيًضيا من خيالل خلق 
مثيل  تركهيا،  عيى  تجرهيم  ظيروف 
وعيدم  العشيوايئ  القصيف  عملييات 

باألميان. النياس  شيعور 

العودة الطوعية
عيودة  موضيوع  عين  الحدييث  عنيد 
أن  يجيب  أنهيا  األحميد  أكيد  الالجئين، 
تكيون آمنية وطوعية وكرميية، فالقانون 
إىل  شيخص  أي  عيودة  مينيع  اليدويل 
ميكان ميكين أن يتعيرض فييه للخطير، 
وقيد تعميد اليدول إىل توقييع اتفاقيات 

أو  الالجئين،  إلعيادة  معينية  سياسيية 
تدفيع بقضيتهيم للتغطية عى مشياكلها 
الداخليية، إال أن ذليك يجيب أال يري يف 

ظيل الرحييل القيري.

بوضيع  الخاصية   1951 عيام  اتفاقيية 
الالجئين

بكلمية  املقصيود  االتفاقيية  تعيرّف 
"الجيئ"، وتجميل حقيوق الالجيئ، مبا 
يف ذلك حقوقيه من قبيل حريية العقيدة 
والتنقيل من ميكان إىل آخير، والحق ىف 
الحصيول عى التعلييم، ووثائق السيفر، 
وإتاحية الفرصية للعمل، كام أنها تشيدد 
عيى أهميية التزاماتيه/ التزاماتهيا تجاه 

املضيفة. الحكومية 
يف  الرئيسية  األحيكام  أحيد  وينيص 
هيذه االتفاقيية عيى عيدم جيواز إعادة 
هيو  القانيوين  )واملصطليح  الالجئين 
حظير الطيرد أو اليرد( إىل بليد يخىش/ 
تخيىش فييه مين التعيرض لالضطهياد، 
كام أنها تحيدد األشيخاص أو مجموعات 
هيذه  تشيملهم  ال  الذيين  األشيخاص 

االتفاقيية.
املتحيدة  لألميم  السيامية  املفوضيية 

الالجئين لشيؤون 

إثبات الملكيات
أكيد مديير منظمة "سيوريون مين أجل 
احتفياظ  أهميية  والعدالية"  الحقيقية 
األشيخاص باألوراق الثبوتيية ملمتلكاتهم 
مين أجيل عودتهيم إليهيا بعيد عملييات 

الرحييل.
السيورية  الحالية  ولكين ميا حيدث يف 
أن كثيرًا مين األشيخاص مل يكين لديهم 
الوقيت اليكايف، أو درجة الوعيي الكافية 
ألهميية أخيذ األوراق الثبوتيية معهيم، أو 
أنهيم كانيوا معرضن للنزوح ميرات عدة 

ففقيدوا أوراق ملكيتهيم.
بياألوراق  االحتفياظ  أن  إىل  وأشيار 
الثبوتيية يعتر مين القضاييا املهمة جًدا 
التيي يجيب أن يأخذهيا املرّحليون بعن 
االعتبيار، إذ إن إثبات امللكيية ليس باألمر 
السيهل بعيد تسيع سينوات مين الحرب 
وحياالت النيزوح الكثيرة التيي حدثيت 
خاللهيا، خاصية يف ظيل وجيود حيرب 
خفيية هدفهيا التغيير الدميوغيرايف من 

وراء عملييات التهجير القيري.

آليات المحاسبة
أوضيح األحميد أن املحاسيبة يف جرمية 
التهجير القيري تتشيابه خطواتها مع 
أي انتهياك آخير، إذ يجيب بدايية إثبيات 
وجيود عمليية ترشييد قيري أو إخيالء 
بشيكل غير رشعيي، ومين ثيم التأكيد 
مين أنهيا اسيتهدفت سيكانًا مدنين عى 
نطياق واسيع، ليتيم تصنيفهيا كجرميية 

اإلنسيانية. ضد 
سيوريا  يف  القيري  التهجير  حياالت 

جريمة التهجير 
القسري في سوريا.. 

آليات المحاسبة 
وحق العودة

نزوح األهالي من جبل الزاوية جنوبي إدلب باتجاه الحدود التركية نتيجة قصف قوات النظام وروسيا - 27 كانون الثاني 2020 )عنب بلدي(

"كأنك ُتقَتلع من جذورك"، بهذه الكلمات وصف شاهر المحمد النازح حديًثا من مدينة 

سراقب بريف إدلب، حاله عند النزوح. 

هذه أول مرة يترك شاهر فيها مدينة سراقب، بحسب ما قاله لعنب بلدي، "لم أغب 

عنها سابًقا تحت أي ظرف من الظروف، حتى في أوقات دخول قوات النظام إليها لم 

أغادرها، ولكن ما يحدث حالًيا يجعلنا نفكر كثيًرا، خاصة في ظل ما يقترفه النظام 

في المدن التي يجتاحها من قصف جوي ومدفعي وهدم ومجازر، لقد خسرت سابًقا 

زوجتي وولدي، ولست مستعًدا لخسارة المزيد".

يُعرّف التهجري القرسي 
يف القانون الدويل بأنه 
"اإلخالء القرسي وغري 
القانوين ملجموعة من 

األفراد والسكان من األرض 
التي يقيمون عليها".

تحظر املادة )49( من 
اتفاقية "جنيف" الرابعة 

لعام 1949 النقل القرسي 
الجامعي أو الفردي 

لألشخاص، أو نفيهم من 
مناطق سكنهم إىل أراٍض 

أخرى، إال يف حال أن يكون 
هذا يف صالحهم بهدف 

تجنيبهم مخاطر النزاعات 
املسلحة.

وورد يف املادة )7/د( 
من نظام روما األسايس 

لـ"محكمة الجنايات 
الدولية" أن "إبعاد السكان 
أو النقل القرسي للسكان، 

متى ارتكب يف إطار هجوم 
واسع النطاق أو منهجي 
موجه ضد أي مجموعة 

من السكان املدنيني يشكل 
جرمية ضد اإلنسانية".
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نزوح األهالي من جبل الزاوية جنوبي إدلب باتجاه الحدود التركية نتيجة قصف قوات النظام وروسيا - 27 كانون الثاني 2020 )عنب بلدي(

منصور العمري

أواخر عام 2010، بدأت شعوب املنطقة 
العربية باالنتفاض بعد عقود من االستغالل 
والنهب عىل أيدي حكامها، وال تزال تتظاهر 
حتى اليوم وتقتلها حكوماتها يف الشوارع 

ملطالبتها بالكرامة والحقوق. رغم ذلك تتجاهل 
دول "العامل املتحرض" مسؤوليتها املشرتكة 

يف التسبب بهذه الثورات وما أدت إليه من 
مجازر وتهجري ولجوء وجرائم كربى. ال تزال 

هذه الدول متارس ذات السياسات التي أفقرت 
شعوب املنطقة.

العامل االقتصادي أحد أهم الدوافع وراء هذه 
الثورات والحراك الشعبي، ويتجىل ذلك يف 
مطالب الناس بالعدالة االقتصادية وإنهاء 

الفساد.
طبًعا املسؤول بالدرجة األوىل عن إفقار هذه 

املنطقة وقتل شعوبها ونهبهم هم حكامها 
ومن يؤيدهم من هذه الشعوب، لكن هناك 

عوامل أخرى تسهم يف دعم بقاء هذه 
األنظمة ونهب الشعوب، من بينها سياسات 

دول "العامل املتحرض" تجاه الدول العربية 
ودول فقرية أخرى يف العامل. عىل دول "العامل 
املتحرض" معالجة القوانني التي تسمح للنخب 

الفاسدة بنهب شعوبها.
من هذه السياسات التي تسهم بشكل كبري 

يف إفقار الشعوب:
- سياسة الصدر املفتوح أمام أموال ناهبي 
الشعوب يف بنوك هذه الدول واستثامراتها 

وعقاراتها.
- التواطؤ املبارش أو غري املبارش يف استغالل 

القوى العاملة لهذه الشعوب أو ما يدعونه 
األيدي العاملة الرخيصة، باإلضافة إىل عاملة 
األطفال، والعمل القرسي أو العبودية الحديثة.
- عقد الصفقات التجارية الكربى الفاسدة أو 

السياسية مع حكومات الدول الفقرية.
سويرسا من أكرب األمثلة عىل استخدام 

سارقي الشعوب بنوك دول "العامل املتحرض" 
التي تُعترب مالًذا ألموال ناهبي الشعوب. 

يرسق الحاكم أموال شعبه ويودعها يف هذه 
البنوك، بحيث تستفيد منها بنوك سويرسا 
ويحرم منها صاحبها األصيل. فمثاًل حتى 

اليوم ال تزال سويرسا تجمد أموال التونسيني 
التي رسقها نظام ابن عيل. تجميد األموال ال 

يعني عدم االستفادة منها بالنسبة لسويرسا، 
كام أنها ال تتعاون مع تونس إلعادة أموال 
التونسيني إليهم. باإلضافة إىل تقارير عن 

مليارات الدوالرات لبشار األسد وأخيه ماهر 
وغريهام من ناهبي الشعب السوري موجودة 
يف بنوك سويرسا التي يستثمرون فيها. كام 

أن ليبيا مل تنجح حتى اليوم باستعادة األموال 
التي نهبها القذايف ونظامه ووضعها يف 

أمالك وبنوك العامل ومن بينها سويرسا، والتي 
تقدر بـ350 مليار دوالر.

مثال آخر عىل دور سويرسا يف إفقار 
الشعوب، ورد يف تقرير "املرضب الذهبي" 

لعام 2015، الذي كشف أن سويرسا تستورد 
الذهب من دولة توغو يف إفريقيا التي ال 

تنتج الذهب، وفّصل التقرير كيف يصل 
الذهب املهرب من دولة بوركينافاسو إىل 

توغو وتسهم رشكة لبنانية يف تصديره إىل 
سويرسا. ترتب عىل هذه العملية، بحسب 
التقرير، خسارة لبوركينافاسو عام 2014 

تقدر بنحو سبعة ماليني دوالر، وتساوي ربع 
التربعات التي تقدمها سويرسا لبوركينافاسو، 

أي بتعبري أبسط، سويرسا تشارك يف رسقة 
بوركينافاسو ثم تقدم لها ما تدعوه تربعات 

من أموالها املرسوقة. باإلضافة إىل الخسارة 
املالية، ينطوي إنتاج الذهب يف بوركينافاسو 

عىل عاملة األطفال وظروف العمل غري 
املناسبة، وبذلك تكون سويرسا ضالعة يف 
عاملة األطفال وحرمانهم من التعليم مبا 

ينعكس عىل مستقبل الدولة واملجتمع بأكمله. 
أما العاصمة الربيطانية لندن فلها حكاية 

أخرى، إذ يُعترب سوق العقارات فيها وجهة 
رئيسة لغسيل أموال املخدرات وسارقي 

الشعوب، ومن بينهم بشار األسد ورجاله. 
قانون العقارات الربيطاين يفسح املجال 
أمام هذه املامرسات القامئة منذ عرشات 

السنني، دون إجراءات حقيقية من الحكومة 
الربيطانية، وهو ما ينعكس أواًل عىل مواطني 

بريطانيا وقدرتهم عىل السكن ورشاء املنازل 
يف لندن، لكن كم األموال التي تدخل السوق 

الربيطاين كبري جًدا. 
حالة رفعت األسد هي منوذج مثايل للتعاطي 

املستهرت ألنظمة الدول األوروبية مع ناهبي 
الشعوب. بعد أن اختلف رفعت وأخوه حافظ 

األسد يف سوريا، اتفق األخري مع رفعت عىل 
مثن خروجه من منافسته يف حكم سوريا، 

وهو أموال خزينة الدولة. بدأ رفعت برشاء 
العقارات وإيداع األموال يف بنوك دول أوروبا، 
من بينها فرنسا وإسبانيا وبريطانيا، دون أي 

مساءلة ألكرث من 30 عاًما، إىل أن تحركت 
بعض الدول ملساءلته عن مصدر أمواله 

وصادرت بعضها، أي صادرت أموال السوريني 
دون توضيح إن كانت هذه األموال ستعاد 

للسوريني بشكل أو بآخر أو أنها ستضم إىل 
خزائن هذه الدول.

الصفقات االقتصادية الفاسدة أو السياسية
عام 2015 ألغت فرنسا عقد بيع حاملتي 

طائرات لروسيا، وبدأت بالبحث عن مشرتٍ 
آخر. بعد أشهر فقط زار رئيس الوزراء 

الفرنيس مرص، ووقع صفقة بيع حاملتي 
الطائرات ملرص بنحو مليار دوالر. أتت الصفقة 
بدعم مايل سعودي حسب تقارير، ويف إطار 
تثبيت النفوذ السعودي وحكم السييس ملرص. 

يف العام ذاته عقدت مرص صفقة بقيمة 
ستة مليارات دوالر لرشاء طائرات رافال من 
فرنسا، لتنقذ سبعة آالف موظف يف رشكة 

داسو الفرنسية من الترسيح. ال يوجد أي 
استخدام رضوري لتلك السفينتني من قبل 

الجيش املرصي وذلك العدد من الطائرات يف 
هذه األوقات بالذات التي يتعرض فيها الشعب 

املرصي ألسوأ أوضاع اقتصادية، وال يبدو 
أن هناك تهديًدا بحرب عىل مرص وخاصة 
من إرسائيل. تفرغ هذه الصفقات جيوب 
الشعب املرصي، وتوجه أموال الدولة إىل 

دعم اقتصادات دول أخرى من أجل أغراض 
سياسية، كتثبيت نفوذ السييس يف مرص 

والتغايض عن انتهاكاته لحقوق اإلنسان، مبا 
فيها التعذيب وجرائم الحرب يف سيناء.

يف سوريا، هذه الصفقات كانت القاعدة، فكل 
من كان يستثمر يف سوريا كان عليه دفع 

إتاوات لرجال النظام الحاكم، ومن بينهم رامي 
مخلوف ابن خال بشار األسد، و"ملك السكر" 
فراس طالس ابن وزير الدفاع السوري السابق 

مصطفى طالس الذي كان يتقاىض 5% 
من قيمة الصفقات حسب مجلة فوربس 

االقتصادية املتخصصة. تُعقد هذه الصفقات 
بتسهيالت من رجال النظام الحاكم ليستفيدوا 

مالًيا من عالقاتهم معه مبا يخالف القانون 
ومصالح الشعب من أجل مصلحة مادية لفئة 

تنهب أموال الشعوب، وتصب يف مصلحة دول 
أخرى عىل حساب الشعب السوري.

هذه األمثلة غيض من فيض مامرسات 
"العامل املتحرض" التي تؤدي إىل إفقار 

الشعوب وتعزيز سلطة حكامها القتلة من 
أجل مصالحها املادية. عىل دول "العامل 

املتحرض" إعادة النظر يف سياساتها تجاه 
الشعوب الفقرية وحكامها، وإنهاء تواطئها 

املبارش أو غري املبارش يف دعم نهب الشعوب 
وقتل حارضها ومستقبلها.

الدور الجديد لـ"العالم المتحضر" 
في نهب الشعوب العربية

ميكين اعتبارها جرائم ضد اإلنسيانية بشيكل قطعي، 
وفًقيا لألحميد، كيام ميكين اعتبيار حياالت معينية 
الحًقيا تطهيرًا عرقيًيا، ولكين مل يتيم اسيتخدام هذا 

الشيكل.  املصطليح بعيد بهذا 
أميا فييام يتعلق مبوضيوع مالحقية املجرمين، فهو 
بحاجية إىل إثبيات وجمع األدلية، ليتم بعدهيا النظر 
يف الوالييات القضائيية التيي ميكين أن تتعاميل مع 
هيذه القضاييا، لعيدم وجود محاكيم مختصية حاليًا 
يف سيوريا، ولكين من املمكن االسيتفادة مين تجربة 

ميامنيار بهيذا الخصوص.
يف حادثية اعتُيرت أنهيا نقلية نوعيية عيى طرييق 
تحقييق العدالية يف سيوريا، تقيدم "مركيز جرنيكا 
للعدالية الدوليية" مبذكيرة لالدعاء العيام يف محكمة 
الجناييات الدوليية، طاليب فيهيا بالنظير يف ارتكاب 

"جرائيم ضد اإلنسيانية" يف سيوريا.
 ،2019 آذار  4 مين  املركيز، يف  بييان أصيدره  ويف 
قيال إن عيى محكمة الجناييات الدوليية التحقيق يف 
تعيرض مليون ميدين سيوري للتهجير القري من 
سيوريا إىل األردن، وذليك نتيجية تعرضهيم للقصف 
والتعذييب من قبيل أطراف النيزاع، مبا فيهيا النظام 

السوري.
واعتيرت املذكيرة أن ملييون سيوري يف محافظية 
درعيا، جنويب سيوريا، تعرضيوا لهجيامت "منهجية 
الجيوي  االسيتهداف  فيهيا  مبيا  النطياق"،  واسيعة 
املتعميد ضد املدنيين واألحياء السيكنية، اليذي طال 
امليدارس واملستشيفيات أيًضيا، فضياًل عن اسيتخدام 
االعتقيال  سياسية  واتبياع  دوليًيا  محرمية  أسيلحة 
التعسيفي واإلعيدام املييداين، ميا دفع ملييون مدين 

األردن. للجيوء إىل  املحافظية  يف 
ورغيم أن املذكيرة حّملت النظام السيوري املسيؤولية 
األكر عين تليك االنتهياكات، وخصت بالذكير رئيس 
النظام، بشيار األسيد، طالبت أيًضا محكمية الجنايات 
الدولية مبحاسيبة أطيراف النزاع املسيؤولن عن هذه 
األفعيال وعرضهيم عى العدالية إلنهاء حالية اإلفالت 

مين العقاب.
روميا  نظيام  يف  طرفًيا  ليسيت  سيوريا  أن  ومبيا 
الدوليية  الجناييات  محكمية  متليك  ال  األسيايس، 
صالحيات النظير بجرائيم وانتهياكات ارتُكبت داخل 
إفيالت كثير مين  إىل  أدى  ميا  السيورية،  األرايض 
األفيراد وأطيراف النيزاع مين العقياب، ودفيع بعض 
املراكيز الحقوقيية إىل املطالبة بالنظير يف انتهاكات 
نظيام  تعتير طرفًيا يف  دول  طاليت سيورين يف 

. روما
واستشيهد "مركيز جرنييكا"، بتهجير الروهينغييا 
محكمية  أعلنيت  إذ  بنغيالدش،  إىل  ميامنيار  مين 
الجناييات الدوليية، يف أيليول مين عيام 2019، أنها 
بيدأت تحقيًقيا أوليًيا فييام يتعليق برحييل حكومية 
ميامنيار لألقليية الروهينغيية املسيلمة إىل بنغالدش.

وبنغيالدش املجياورة مليامنيار هيي دولية طرف يف 
أتياح لألخيرة صالحييات  ميا  الجناييات،  محكمية 
النظير يف ارتيكاب "جرائيم ضيد اإلنسيانية" بحيق 

الروهينغييا.
يف حادثية اعتُيرت أنهيا نقلية نوعيية عيى طرييق 
تحقييق العدالية يف سيوريا، تقيدم "مركيز جرنيكا 
للعدالية الدوليية" مبذكيرة لالدعاء العيام يف محكمة 
الجناييات الدوليية، طاليب فيهيا بالنظير يف ارتكاب 

"جرائيم ضد اإلنسيانية" يف سيوريا.
ويف بييان أصيدره املركز، يف 4 مين آذار 2019، قال 

إن عى محكمية الجنايات الدوليية التحقيق يف تعرض 
ملييون مدين سيوري للتهجر القري من سيوريا إىل 
األردن، وذليك نتيجية تعرضهم للقصيف والتعذيب من 

قبيل أطراف النيزاع، مبا فيها النظام السيوري.
محافظية  يف  سيوري  ملييون  أن  املذكيرة  واعتيرت 
درعيا، جنيويب سيوريا، تعرضيوا لهجيامت "منهجية 
واسيعة النطاق"، مبا فيها االسيتهداف الجيوي املتعمد 
ضيد املدنيين واألحياء السيكنية، اليذي طيال املدارس 
واملستشيفيات أيًضيا، فضياًل عين اسيتخدام أسيلحة 
التعسيفي  محرمية دوليًيا واتبياع سياسية االعتقيال 
واإلعيدام املييداين، ما دفيع مليون ميدين يف املحافظة 

األردن. إىل  للجيوء 
ورغيم أن املذكيرة حّمليت النظام السيوري املسيؤولية 
األكير عين تليك االنتهياكات، وخصيت بالذكير رئيس 
النظام، بشيار األسيد، طالبيت أيًضا محكمية الجنايات 
الدولية مبحاسيبة أطيراف النيزاع املسيؤولن عن هذه 
األفعيال وعرضهيم عيى العدالة إلنهياء حالية اإلفالت 

العقاب. مين 
ومبا أن سيوريا ليسيت طرفًا يف نظام روما األسيايس، 
ال متليك محكمية الجناييات الدوليية صالحييات النظر 
بجرائيم وانتهياكات ارتُكبيت داخل األرايض السيورية، 
ميا أدى إىل إفالت كثر مين األفراد وأطيراف النزاع من 
العقياب، ودفيع بعيض املراكيز الحقوقيية إىل املطالبة 
بالنظير يف انتهياكات طاليت سيورين يف دول تعتر 

طرفًيا يف نظيام روما.
واستشيهد "مركيز جرنييكا"، بتهجير الروهينغييا 
محكمية  أعلنيت  إذ  بنغيالدش،  إىل  ميامنيار  مين 
الجناييات الدوليية، يف أيليول مين عيام 2019، أنها 
بيدأت تحقيًقيا أوليًيا فييام يتعليق برحييل حكومية 
ميامنيار لألقليية الروهينغيية املسيلمة إىل بنغالدش.

وبنغيالدش املجياورة مليامنيار هيي دولية طرف يف 
أتياح لألخيرة صالحييات  ميا  الجناييات،  محكمية 
النظير يف ارتيكاب "جرائيم ضيد اإلنسيانية" بحيق 

الروهينغييا.

اتفاقية عام 1951 
الخاصة بوضع الالجئين

بكلمـة  املقصـود  االتفاقيـة  تعـرّف 
"الجـئ"، وتجمـل حقـوق الالجـئ، مبـا 
يف ذلـك حقوقـه من قبيل حريـة العقيدة 
والتنقـل مـن مـكان إىل آخـر، والحق ىف 
الحصـول عـىل التعليـم، ووثائق السـفر، 
وإتاحـة الفرصـة للعمـل، كام أنها تشـدد 
عـىل أهميـة التزاماتـه/ التزاماتهـا تجاه 

الحكومـة املضيفـة.
وينـص أحـد األحـكام الرئيسـة يف هـذه 
االتفاقيـة عىل عدم جواز إعـادة الالجئني 
)واملصطلـح القانوين هو حظـر الطرد أو 
الـرد( إىل بلـد يخـى/ تخـى فيه من 
تحـدد  أنهـا  كـام  لالضطهـاد،  التعـرض 
األشـخاص  مجموعـات  أو  األشـخاص 

الذيـن ال تشـملهم هـذه االتفاقية.
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د. كريم مأمون

التوتير  بارتفياع  املرييض  إصابية  إن 
يعرضيه  الضغيط(  )ارتفياع  الرشيياين 
األعضياء  ألذيية  متزاييدة  لخطيورة 
)الشيبكية والدمياغ والقليب  املسيتهدفة 
ولذليك  الكبيرة(،  والرشايين  والكليية 
فيإن الهيدف األسيايس مين العيالج هو 
حاميية األعضياء املسيتهدفة مين حدوث 
مضاعفيات عيى امليدى البعييد، إضافية 
لعيالج سيبب امليرض يف حياالت ارتفاع 

الثانيوي. الرشيياين  التوتير 

ما مضاعفات ارتفاع التوتر الشرياني 
غير المنضبط؟

غير  اليدم  ضغيط  ارتفياع  ييؤدي  قيد 
املُسييطر علييه إىل مضاعفيات تتضمن:

• النوبيات القلبيية والسيكتات الدماغية: 
ييرع مراحيل التصليب العصيدي حيث 
ييؤدي ارتفياع ضغيط اليدم إىل تصليب 
ميا  الرشايين،  جيدران  سيمك  وزييادة 
ييؤدي إىل النوبيات القلبيية، والحيوادث 

الدماغية. الوعائيية 
ارتفياع  يسيبب  قيد  اليدم:  أمهيات   •
ضغيط اليدم ضعيف األوعيية الدمويية 
وانتفاخهيا، ميا يكيّون أم اليدم، و متزق 
أم اليدم، وميكن أن يكون مهيدًدا للحياة.

• الفشيل القلبيي: يضطير القليب للعمل 
بجهيد أكير، وهذا يسيبب ازدياد سيمك 
جيدران البطين األير )تضخيم البطن 
األيير(، وقيد تواجيه العضلية السيميكة 
صعوبة يف ضخ دم كاٍف لتلبية احتياجات 

الجسيم، ما ييؤدي إىل فشيل القلب.
• إصابية اليكى: يسيبب أوعيية دمويية 
مينيع  قيد  وهيذا  اليكى،  يف  ضعيفية 

العميل بصيورة طبيعيية. مين  اليكى 
• إصابية العن: يسيبب األوعيية الدموية 
السيميكة والضيقة أو املمزقية يف العن، 
ميا قد ييؤدي إىل تشيوش الرؤيية ورمبا 

فقيدان البرص.
• املتالزمية االسيتقالبية: هيذه املتالزمية 
يف  االضطرابيات  مين  مجموعية  هيي 
عمليية التمثيل الغذايئ يف الجسيم، التي 
تتضمين البدانة )زييادة محيط الخرص(، 

وارتفياع مسيتوى األنسيولن يف اليدم، 
الثالثيية، وانخفياض  الدهيون  وارتفياع 
الكوليسيرول الحمييد )HDL(، إضافية 
إىل ارتفياع ضغط الدم، وهيي تؤدي إىل 
زيادة التعيرض لإلصابة بالداء السيكري 

و أميراض القليب والسيكتة الدماغية.
• مشيكلة يف الذاكيرة أو االسيتيعاب: قلة 
القيدرة عى التفكير، والتذكير، والتعلم، 

املفاهيم.  واسيتيعاب 
• الَخيرَف: قيد تُقلِّيل الرشايين الضيقية 
للميخ،  اليدم  تدفيق  مين  املسيدودة  أو 
ميا ييؤدي إىل نيوع محيدد مين الخرف 
اليذي قيد  الوعيايئ"  "الَخيرَف  يسيمى 

ينتيج أيًضيا عين السيكتة الدماغيية. 
• ارتفياع ضغيط اليدم الخبييث: حالية 
إسيعافية يحيدث فيهيا ارتفياع الضغيط 
العصيب  حليميية  وذمية  ميع  الشيديد 
البيرصي، ونيزوف الشيبكية، واضطراب 
واإلقيياء،  الشيديد،  الصيداع  و  الرؤيية، 
والنيزوف الوعائيية الدماغية، والسيبات.

كيف تتم معالجة ارتفاع التوتر 
الشرياني؟

بداية يجيب أن ننبيه إىل النقياط التالية: 
يجيب االسيتمرار باملعالجة ميدى الحياة، 
ليسيت  األعيراض  أن  إىل  االنتبياه  ميع 
مقياًسيا لشيدة ارتفياع الضغيط، كام أنه 
ولحسين الحيظ يتحسين إنيذار امليرض 
بالتدبير العالجيي الصحييح واملالئيم. 

وتتأليف معالجية ارتفياع الضغيط مين 
شيقن: 

تعدييل  تشيمل  دوائيية:  ال  معالجية   1-
عواميل  عيى  والسييطرة  الحيياة  منيط 
الخطيورة، مثيل التقلييل من تنياول ملح 
الطعيام وإعيداد الطعيام بأقيل كمية من 
املليح، وتخفييض اليوزن إذا كان املريض 
يعاين من السيمنة، واتبياع حمية خاصة 
يف حالية ارتفاع نسيبة الكوليسيرول أو 
بالتامريين  وااللتيزام  اليدم،  السيكر يف 
والجيري  السيباحة  مثيل  الرياضيية 
املرييض  فيهيا  يبيدأ  أن  عيى  بانتظيام 
بالتدرييج إذا مل يسيبق ليه التمريين من 
قبيل، واإلقالع فيوًرا عن التدخين، ومنع 
تنياول الكحيول، وإيقياف تنياول حبوب 

إىل  واللجيوء  )للنسياء(  الحميل  منيع 
اسيتعامل وسيائل أخيرى ملنيع الحميل.

معالجية دوائيية: تتوفر اآلن   2-
عدة أصناف مين األدوية ملعالجية ارتفاع 
ضغط اليدم، ولتي يشيار إليهيا مجتمعة 
باسيم خافضات ضغيط اليدم، والختيار 
كل  حالية  أخيذ  يجيب  املناسيب  اليدواء 
مرييض بعين االعتبيار )مسين، أسيود، 
بديين، سيكري، قصيور كليوي، قصيور 
بطين أيير، داء وعايئ إكليييل، قصور 
قليب...(، ومين بن األدويية املوىص بها:

الفروسييميد  مثيل  البيول:  ُميدّرات   •
وهيدروكلورتيازييد،  )الزيكيس(، 

. ن كتو نوال و سيبر و
 Beta-( بيتيا  املسيتقبالت  حيارصات   •
blocker(: مثيل أتينوليول، بيزوبرولول، 

بروبرانوليول.
• مثبطات اإلنزيم املحول لألنجيوتنسين 
راميرييل،  كابتوبرييل،  مثيل   :)ACE(

فوسيينوبريل، ليسيينوبريل.
• حارصات مسيتقبالت األنجيوتنسن 2: 
مثل لوسيارتان، تلميسيارتان، فالرتان، 

كانديسارتان.
مثيل  الكالسييوم:  قنيوات  حيارصات   •
نيكاردبين،  ديلتيازييم،  أملوديبين، 

بامييل. فرا
 Alpha( حيارصات مسيتقبالت األلفيا •
ترازوسين،  برازوسين،   :)blocker

دوكسازوسين.
بيتيا  األلفيا-  مسيتقبالت  حيارصات   •
مثيل   :)Alpha- Beta blocker(

البيتاليول. كارديفيول، 
مثيل  الدمويية:  األوعيية  ُمَوّسيعات   •

مينوكسييديل. هيدراالزيين، 
الهدف مين تطبيق طرق العيالج الدوايئ 
واليال دوايئ هيو إنقياص الضغيط لقيم 
أقيل مين 90/140 مليم، وبشيكل عيام 
تطبييق  اليروري  مين  يكين  مل  ميا 
العيالج اليدوايئ الفوري، كام سينوضح 
يجيب  امليرىض  معظيم  فيإن  الحًقيا، 
لتخفييض ضغطهم  الفرصية  إعطاؤهيم 
بالطيرق اليال دوائيية لفيرة ال تقيل عن 
-3 6 أشيهر، وميكين اللجيوء إىل تناول 
للضغيط  املخفضية  البديلية  العالجيات 

مثيل الثيوم، اليكاكاو، الكالسييوم، بذور 
الدسيم،  اللين منيزوع  الشيمس،  عبياد 
فيول الصوييا، امليوز، زييت كبيد سيمك 
القيد، األحيامض الدهنيية )أوميغيا 3(.

د طريقة العالج المناسبة؟ كيف ُتحدَّ
ميرىض مرحلة ميا قبل فيرط ضغط الدم 
)Prehypertension( حين تكون قيمة 
 139  120- بين  االنقبيايض  الضغيط 
مليم زئبيق، أو قيمة الضغط االنبسياطي 
بين -80 89 مليم زئبيق: يكفيي تغير 
منيط الحيياة ميا مل يكين ليدى املريض 
قصيور كليوي مزمن أو داء سيكري، وإال 

فيجيب البيدء بالعيالج الدوايئ. 
ميرىض املرحلية األوىل من فيرط ضغط 
قيمية  تكيون  حين   )Stage1( اليدم 
 159  140- بين  االنقبيايض  الضغيط 
مليم زئبيق، أو قيمة الضغط االنبسياطي 
بين -90 99 ملم زئبق: ميكين متابعتهم 
دون معالجية دوائيية واالكتفياء بتغيير 
منط الحياة ملدة سيتة أشيهر، ميا مل يكن 
لديهيم أكيرث مين عاميل خطيورة قلبيي 
السيكري(،  اليداء  )عيدا  واحيد  وعيايئ 
وليسيت لديهيم أذيية أعضاء مسيتهدفة، 
أذيية  أو  سيكري  داء  وجيود  عنيد  أميا 
أعضياء مسيتهدفة أو إذا كانيت املعالجية 
اليال دوائيية غير فعالية فعندهيا يجيب 

البيدء باملعالجية الدوائيية فيوًرا.
ميرىض املرحلية الثانية من فيرط ضغط 
قيمية  تكيون  حين   )Stage2( اليدم 
زئبيق  مليم   160 االنقبيايض  الضغيط 
وأكيرث، أو حين تكيون قيمية الضغيط 
االنبسياطي 100 ملم زئبيق وأكرث: يجب 
البيدء باملعالجية الدوائية فيوًرا باإلضافة 
إىل تغيير منيط الحيياة. وامليرىض ذوو 
مليم   110/180 مين  األعيى  الضغيط 
يتطليب عالجهيم أكيرث مين دواء واحيد 

. ة د عا
 120/200 الضغيط  ذوو  امليرىض  أميا 
أو أكيرث فيجب البيدء باملعالجية الفورية 
لهيم، وإذا كانت لديهم أذيية يف األعضاء 

املسيتهدفة فيجيب إدخالهم املشيفى. 
مين  أنيواع  عيدة  الطبييب  يدميج  قيد 
األدويية بجرعية منخفضة، بيداًل من نوع 

واحيد بجرعية مرتفعية جيًدا، وقيد تبن 
أن تنياول نوعن من األدويية أو أكرث يف 
آن واحيد، يف أحييان كثيرة، أكيرث فائدة 

من تنياول نيوع واحيد من اليدواء.
بعيد النجياح يف الوصيول إىل مسيتوى 
ضغيط الدم املطلوب، قد ييويص الطبيب 
بتناول األسيرين بشيكل يوميي، لتقليل 
خطير اإلصابية بأمراض قلبيية– وعائية، 
كيام تجيب مراقبة ضغيط اليدم واألدوية 
شيهرًا،   12  6- كل  باملرييض  الخاصية 
وينصح القييام بفحص البوتاسييوم يف 
املصل والشيحوم الثالثية والكوليسيرول 
قليب  تخطييط  وبإجيراء  والكرياتينين 

سينويًا.  )ECG( كهربايئ 

ارتفاع التوتر الشرياني
اعتبارات عالجية

ما سبل الوقاية األولية 

من ارتفاع ضغط الدم؟

الجسـم  وزن  عـىل  الحفـاظ 
الطبيعيـة  الحـدود  ضمـن 
 BMI الجسـم  كتلـة  )مـؤرش 

كجـم/م²(.  20- 25
الصوديـوم  كميـة  مـن  الحـد 
املتنـاول ضمـن الغـذاء إىل أقل 
مـن 100 مـيل مـول يف اليوم 
)أقـل مـن 6 غرامات مـن ملح 
الطعـام كلوريـد الصوديـوم(.

مامرسـة  عـىل  الحـرص 
بانتظام،  الرياضيـة  التامريـن 
مثـل املـيش الرسيـع )لفـرتة 
تسـاوي أو تتجـاوز 30 دقيقة 
أيـام  وملعظـم  اليـوم  يف 

األسـبوع(.
غنـي  غـذايئ  نظـام  اتبـاع 

والخضـار. بالفواكـه 
االمتنـاع عـن التدخني أو رشب 

الكحول.
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نـرش الـروايئ الـرويس دوستويفسـيك روايتـه 
 ،1864 عـام  صفحـات(   205( قبـو"  "مذكـرات 
لتكـون أول أعاملـه الوجوديـة. وتنقسـم الروايـة 
إىل قسـمني، األول بعنـوان "تحـت األرض"، أمـا 
الثـاين فحمـل اسـم "ُمهـداة إىل الثلـج النـدّي"، 

وتُرجمـت لعـدة لغـات بعناويـن مختلفـة. 
تحـيك الرواية عن موظـف حكومـي بريوقراطي 
روتينـي، تقاعـد بعـد حصولـه عـىل إرث عائـيل، 
يعيـش لوحـده يف قبو تحـت أرض مدينة سـانت 
اليوميـة  حياتـه  ميـارس  الروسـية،  بطرسـربغ 
بكآبـة مفرطـة، وضعف روحـي، وال يفعل شـيًئا 

سـوى إزعـاج اآلخرين. 
النفـس  علـم  مواضيـع  عـىل  الروايـة  ترتكـز 
والطبيعـة البرشيـة، إذ إن أغلـب صفحاتها تحمل 
طابـع املونولـوج )الحديـث مـع الـذات(، يقـول 
البطـل، "مـا الـيشء الذي يجـد املـرء يف الحديث 
عنـه أكرب متعـة؟ الجواب: أن يتحدث عن نفسـه.. 

حسـًنا سـأتحدث إذن عـن نفـيس".
حياتـه  أهميـة  تفسـري  الروايـة  بطـل  ويحـاول 
لنفسـه، ورغـم فشـله يف إيجـاد إجابـة، فإنـه 
ألعـامل  انتقـاده  حـول  كبـرية  برصاحـة  يتكلـم 
الحكومـة، بعـدم توفريهـا احتياجـات املواطنني 

األساسـية. 
يـرسد البطل أيًضا يف آالم اإلنسـان عنـد اإلرساف 
بـإدراك األشـياء يف حياته اليومية والشـعور بها، 
فالوعـي الزائـد للحقائـق ينتج، بحسـب الـراوي، 
مرًضـا حقيقًيا، إذ تقول مذكراته إن "شـدة اإلدراك 

لعنـة، وكل وعـي مرض". 
الـراوي  يُـربز  11 فصـاًل،  األول  القسـم  يحتـوي 
فيهـا أفـكاره ومعتقداتـه، وتنـاول الفصـل األول 
يف املقدمة األسـئلة التـي سـيحاول اإلجابة عنها 
والرابـع  والثالـث  الثـاين  الفصـل  وأمـا  الحًقـا، 
فتحـّدث فيهـا عـن أملـه ومعاناتـه، وكيـف يتمّتع 

 . بهام
يتوصـل  الذاتيـة،  محادثاتـه  خـالل  مـن 
دوستويفسـيك إىل أن اإلنسـان يعيـش ليعـاين، 
فكلـام ينتهـي مـن تجربـة عـذاب معينـة، يبحث 
عـن أنـواع جديـدة مـن املعانـاة ليعيشـها، لينـال 
منـه العـذاب مـرة أخـرى، فاألمـر فقـط بحسـب 
الـراوي، "تغيـري ملراكـز األمل فقـط، وليـس زوال 

ذاتـه". األمل 
ويف حـال مل يعش اإلنسـان هذه العذابات، سـيبدأ 
النـاس بالضجـر أو الطمع أو الكآبـة الحادة ألنهم 
مل يُدعـوا إىل حفلة آالم ما، بحسـب تعبري الراوي.

ث فيهام  وأمـا الفصل الخامس والسـادس، فتحـدَّ
الـراوي عـن الِفكر وتذبـذب األخـالق يف املجتمع، 
إذ قـال إن اإلنسـان كائـن متقلـب وكريـه، يشـبه 
رمبا العب الشـطرنج، الذي ال يحب سـوى مسـار 
اللعبـة املفـيض إىل الهدف، وال يحـب الهدف ذاته. 
تحـدث  التاسـع  حتـى  السـابع  الفصـل  ومـن 
الـراوي عـن نظرياته يف املنطـق والعقالنيـة، أما 
الفصالن األخـريان فهام مبثابة مقدمـة وتحويلة 
إىل القسـم الثـاين، الذي يحتوي األحـداث الفعلية 
للقصـة، ويحـيك الـراوي فيه عن بعـض األحداث 
ت حياتـه، مثـل رصاعـه مـع  التـي غـريَّ املهّمـة 
الضابـط الـذي كان يكرهه، وتفكـريه يف االنتقام 

منـه، وعالقتـه مع الفتـاة التـي تعمـل عاهرة.
هـو  دوستويفسـيك  ميخايلوفيتـش  فيـودور 
ـدت أعاملـه الـرصاع  روايئ وقـاص رويس، جسَّ
النفـيس الـذي عاىن منـه املجتمع الـرويس خالل 
حقبـة مضطربـة سياسـًيا واجتامعًيـا يف القرن 
التاسـع عـرش، تـويف يف 9 مـن شـباط 1881. 

جرعة من الكآبة في 
"مذكرات قبو"

كتاب

سينما

 Ex" يحيي فيليم الخييال العلمي
Machina" كييف مُيكن لإلنسيان 
خيالل  مين  آلية  إىل  ينجيذب  أن 
اليذكاء  وإبيراز  معهيا  التحياور 

الصناعيي فيهيا. 
شيخصية  حيول  الفيليم  وييدور 
التنفييذي  الرئييس  "نيتيان"، 
اليذي   ،"Blue Book" لرشكية 
ابتكير آلة تتميز باليذكاء الصناعي 
املتفاعيل ميع واقعه بدرجية عالية 

العبقيري. التطيور  مين 
يسيتدعي "نيتيان" أحيد موظفي 
رشكتيه، وهيو "كايليب"، إىل مقر 
اختبيار  إلجيراء  اليري،  عمليه 
اليذكاء  هيذا  عيى  "تورينيغ" 

الصناعيي.
موقيع  وبحسيب 
 "S e a r c h E n t e r p r i s e A I "
العلميي، فيإن اختبيار "تورينغ" 
هو تجربية حقيقية لتحدييد ما إذا 
كانيت اآللية قيادرة عيى التفكر 
مثل اإلنسيان أم ال، أي إنها طريقة 
لرصيد درجة ذكاء اآللية الصناعي.

يعييش "نيتيان" ميع "كيوكيو"، 
التي قدمهيا لي"كايلب" عيى أنّها 
خادمية ال تفهيم اإلنجليزية، وذلك 
واألميان  بالراحية  يشيعر  ليي 

. لها حو
موظفيه  "نيتيان"  ويخير 
"كايليب" برغبتيه مبعرفية قيدرة 
صنعيه،  اليذي  "آفيا"،  الروبيوت 

وميدى  والوعيي،  التفكير  عيى 
اإلنسيانية.  للصفيات  امتالكيه 

يدعيى  الفيليم،  أحيداث  بحسيب 
ميتليك  اليذي  "آفيا"  الروبيوت 
يف  مقييدة  وهيي  أنثيى،  جسيم 
غرفية داخيل املقر اليري اململوك 

لي"نيتيان". 
ميع  "كايليب"  محادثيات  تبيدأ 
الروبيوت، حيول عدة أميور، ويف 
أثناء هيذه التجربية، كان "نيتان" 
عير  تحركاتهيم  كل  يراقيب 

املراقبية.  كاميرات 
ومين خيالل محادثيات "كايليب" 
"آفيا"،  الصناعيي  التصمييم  ميع 
وعيرت  لهيا،  تدريجيًيا  انجيذب 
رومانيي  اهتيامم  عين  بدورهيا 
رغبتهيا  إىل  باإلضافية  بيه، 
اليري  املقير  مين  بالخيروج 
لتتمكين مين التحيدث معيه دون 
وليرى  "نيتيان"،  مين  مراقبية 

الخارجيي.  العيامل 
بين  أكيرث  املحادثيات  تتعميق 
"كايليب" و"آفا"، ليتكون شيعور 
تجياه  "كايليب"  عين  بالثقية 
التيي تحرضيه  "آفيا"،  الروبيوت 
بدورهيا عيى "نيتيان" وتعتيره 
شيخًصا نرجسييًا ال يجب االرتياح 

 . له
يخير "نيتيان" موظفيه بنوايياه 
الروبوت، ومسيح  بحيذف ذاكيرة 
تفاعلها الشيعوري ميع "كايلب"، 

ليكر حجيم كره املوظف لرئيسيه 
التنفييذي، ويخطيط لقتله.

يسيلب  "نيتيان"  مقتيل  بعيد 
منيه،  األميان  بطاقية  "كايليب" 
للوصيول إىل حاسيوبه الخياص، 
فيكتشيف بعيد ذليك أن الخادمية 
منيوذج  أيًضيا  هيي  "كيوكيو" 
"أندروييد"، ليصاب بالشيك حول 

أيًضيا روبوتًيا. كان هيو  إذا  ميا 
يعود "كايليب" إىل غرفته ويقطع 
لفحيص  حالقية،  بآلية  ذراعيه 

جسيده ويتأكيد أنيه إنسيان. 
 Ex Machina" )110" فيليم 
بريطانييا  يف  أُنتيج  دقائيق( 
أخرجيه   ،2015 عيام  وصيدر 
وألفيه الريطاين أليكيس غارالند، 
إسيحاق،  أوسيكار  بطولية  مين 
وأليسييا  غليسيون،  ودومينيال 

 . يير ند فيكا
"أوسيكار"  بجائيزة  الفيليم  فياز 
لعيام 2016، عين فئية التأثيرات 

البرصيية. 

 .."Ex Machina" فيلم
حين يتحكم الذكاء الصناعي باإلنسان

عنب بلدي - عماد نفيسة

 تسيبب فيروس “كورونيا”، اليذي 
انطليق من مدينية ووهيان الصينية، 
مبقتيل 259 شيخًصا وإصابية نحو 
12 أليف شيخص، وتأكيدت بعيض 

اإلصابيات يف أوروبيا وأمرييكا.
وربيط العلامء الصينييون هذا املرض 
املعروفية  الفروسيات  مين  بعائلية 
باسيم فروسيات "كورونيا"، التيي 
تشمل "السيارس" القاتل و"متالزمة 
اليرشق  يف  التنفيي  الجهياز 

.)MERS( األوسيط" 
"كورونيا"  فيروس  انتشيار  وميع 
ميكين  العيامل،  أنحياء  يف  القاتيل 
جامعية  طورتهيا  أداة  تسياعدك  أن 
الرابيط:  عيى   ”John Hopkins“

 ،gisanddata.maps.arcgis.com
الفيروس. انتشيار  بتتبيع 

األداة عبيارة عين خريطية تفاعليية 
التيي  واملناطيق  البليدان  تظهير 
وتحيّدث  الفيروس،  فيهيا  ينتيرش 
املعلوميات بشيكل يومي، باالسيتناد 
والبيانيات  اإلعالميية  التقاريير  إىل 
وتقاريير  الرسيمية  الحكوميية 
طرييق  وعين  الدوليية،  املنظيامت 
الصناعيي  اليذكاء  خوارزمييات 
مين  اليواردة  التقاريير  لتحلييل 
وسيائل اإلعيالم ومواقيع التواصيل 

االجتامعيي. 
يُظهير املوقيع، باإلضافية للخريطية 
عيدد  إحصائييات  التفاعليية، 
العيامل،  حيول  اليكيل  املصابين 
كيام  الدولية،  بحسيب  ويصنفهيا 

بالفيروس  املصابين  عيدد  يُظهير 
منيه. املتعافين  وعيدد 

أُسسيت  ليألداة  املطيوِّرة  والجامعية 
عيام 1876، وهيي جامعية خاصية 
بواليية  بالتيميور  مقرهيا  بحثيية، 

املتحيدة. الوالييات  يف  ماريالنيد 
وتسيعى الحكومة الصينية للسييطرة 
عيى الفيروس والحد من انتشياره، 
عير العدييد مين اإلجيراءات، منهيا 
فيهيا،  ينتيرش  التيي  املناطيق  عيزل 
األقنعية  بارتيداء  النياس  وتوعيية 
)الكامميات(،  الواقيية  القامشيية 
باإلضافة إىل بناء مشياٍف جديدة يف 
املناطيق املوبيوءة. وهيذه اإلجيراءت 
جهيود  ميع  بالتيوازي  تحصيل 
الحكومية التي تسيابق الزمين إلنتاج 

لقياح لهيذا الفيروس.

وتبحيث عيدة جهيات دوليية أخيرى 
غير صينيية عين لقياح للحيد مين 
الفيروس والقضياء علييه،  انتشيار 
أبرزهيا رشكية “مودرنيا” األمريكية 
للتكنولوجييا الحيويية، التيي قاليت 
إنه ميكين إنتياج لقياح تجريبي بعد 

ثالثية أشيهر. 
الحيوانيات  عيى  اللقياح  ويجيرب 
يف البدايية قبيل تطبييق االختبارات 
عيى البرش عيى مراحيل، للتأكد من 

سيالمته وفاعليتيه.
معهيد  يقيوم  أيًضيا  أسيراليا  ويف 
بتجارب  لجامعية “كوينزالنيد”  تابع 
مضياد  لقياح  عيى  للحصيول 
للفيروس، ويتوقيع املعهيد أن يكون 
اللقياح جاهيزًا للتجريب عيى البرش 

بعيد أربعية أشيهر.

طريقة لتتبع انتشار فيروس "كورونا" حول العالم
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تسالي

عروة قنواتي 

وألقهـا  بريقهـا  الدوريـات،  عـن  بعيـًدا  للكـؤوس، 
عندمـا تـدور املواسـم الكرويـة يف أوروبـا، إذ تزيد 
مياديـن  يف  أخطـاء  وتحـدث  منافسـة،  األسـواق 

وغـرف مالبـس األنديـة الكـربى.
الـكأس  بطولـة  أن  ونشـاهد  نسـمع  كنـا  سـابًقا 
يف إسـبانيا مثـاًل، بطولـة ثانويـة ضمن حسـابات 
مـدريب الريـال وبرشـلونة، وكذلك األمـر يف إيطاليا 
وأملانيـا، ورمبـا يختلـف املوضـوع قليـاًل يف إنجلرتا 
لعظمـة كـرة القـدم يف تلك املالعـب. يبقـى الدوري 
أواًل، إال أن الـكأس غـاٍل جـًدا يف نفـوس املشـجعني 

. إلنجليز ا
األنديـة  لبعـض  باأللقـاب  واضحـة  تخمـة  ومـع 
أي  يف  النهائيـة  للمبـاراة  وصولهـا  تجـد  الكـربى، 
أوروبـا،  أبطـال  ودوري  الـدوري  لقـب  عـدا  كأس، 
ينقصـه يشء من العزميـة واإلرصار، فتصبح األدوار 
اإلقصائيـة يف مسـابقة الكأس متهيـًدا مطلوبًا لدكة 
البـدالء، وراحـة رضوريـة للنجوم من أجل املسـابقات 
الكـربى، وعندمـا نصـل إىل النهايئ، تكون حسـاباته 

خاصـة به كـام هي العـادة.
هذا املوسـم تبـدو مسـابقات الـكأس ومـن أدوارها 
اإلقصائيـة األوىل مختلفـة عىل غري العـادة، الرصاع 
الكبـار  املدربـني  مـن  ثلـة  رغبـة  مـع  مبكـًرا  بـدأ 
بالوصـول إىل النهايئ بأقـل األرضار وأمثنها ال فرق.

 يف الـدور مثـن النهـايئ لـكأس إسـبانيا شـاهدنا 
ميـيس وغريزمـان وميلـو وفيـدال أمـام ليغانيس، 
الربـع مـن دون  وأراد كيـيك سـيتني أن يعـرب إىل 
إشـكاليات أمام الجامهـري التي تنتظـر عمله عوًضا 
بوابـة  عـىل  اليـويف  ويف  املقـال،  فالفـريدي  عـن 
كأس إيطاليـا شـاهدنا ديبـاال وكوسـتا وهيغوايـن 
وبيانتنكـور، وكـذا األمـر يف اإلنرت ونابـويل، مروًرا 
مبواجهـة نصـف النهـايئ بني أسـتون فيال وليسـرت 
سـيتي لحسـاب الرابطة اإلنجليزية للمحرتفني، ناهيك 
عـن لقـاء القمة بني املـان سـيتي واملان يونايتـد التي 
حفلت بوجـود أفضل العبي الفريقني للمنافسـة عىل 

النهايئ. بطاقـة 
يف مواجهـات الكؤوس اإلقصائية يكـون للمفاجآت 
وأحمـد  تريزيغيـه  محمـود  فعـل  كـام  نصيـب، 
املحمـدي مع اسـتون فيـال باإلطاحة بفريق ليسـرت 
سـيتي الـذي يقـدم أداء طيًبـا يف الربميريليـغ هـذا 

. م لعا ا
النهائيـة  املبـاراة  يف  سـيتي  واملـان  فيـال  اسـتون 
للرابطـة اإلنجليزيـة عـىل ملعـب وميبـيل الشـهري. 
يف إيطاليـا مربـع الكبـار تزيـن باألسـامء الرباقة: 
نابـويل، اليـويف، اي يس ميالن، إنرت ميـالن، وكانت 
النسـخة  بطـل  التسـيو  خـروج  وحدهـا  املفاجـأة 
السـابقة عىل يد نابـويل الجريح هذا املوسـم، إال أن 
اسـم نابـويل كاٍف لوحـده للتذكـري والتحذير بنصف 

نهـايئ مـن عيـار الذهب.
يف إسـبانيا انتقلـت الفـرق الكـربى وعددها سـبعة 
لتلعـب دور الثامنيـة يف الـكأس برفقـة فريـق مـن 

الدرجـة الثانيـة سـينتهي دوره عاجـاًل أم آجاًل.
فقدت الكأس مبكـًرا أتلتيكو مدريد وإشـبيلية، إال أن 
النظـرة من زيـن الديـن زيـدان وكييك سـيتني لهذا 
اللقـب ليسـت كـام النظـرات يف األعـوام السـابقة 
أبـًدا، والربهـان كان يف كأس السـوبر قبـل أسـابيع 
وانتفاضـة  للملـيك  بـال  راحـة  مـن  خلفـه  ومـا 

وتبـدالت يف املشـهد يف كتالونيـا.
صحيـح أن دوري أبطـال أوروبا مل يدخـل مببارياته 
ملصلحـة دور الـ16 حتـى اآلن، وهذا يعنـي أن الفرق 
مل تدخـل ضمن صعوبـات الحسـاب والضغوط، كأن 
النـادي مسـابقة كرمـى لعيـون الذهـب يف  يـرتك 
أوروبـا، إال أن مشـاهد الرصاع يف الدوريـات املحلية 
لعديـد األنديـة التي تسـعى لرتتيـب غرف مالبسـها 
تقـول إن الـكأس صيـد مثـني، فإمـا ثنائيـة وثالثية 
يدخـل  وال  صفريًـا،  يكـون  ال  بـكأس  موسـم  أو 
الفريـق بحسـابات وأمـواج املشـاكل مـع الصحافة 

والجامهـري.
وفعاًل للكؤوس بريقها وألقها. 

للكؤوس 
بريقها وألقها

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

اآلراء الواردة في الجريدة ال تعبر بالضرورة عن رأي عنب بلدي
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لعبة تتكون من 9 مربعات كبرة 3×3، و81 مربع صغر 9×9.

تكون بعض املربعات الصغرة معبأة باألرقام بدايًة،

وعى الالعب إكامل باقي املربعات باستخدام األرقام من 1 إىل 9، يف 

كل واحٍد من املربعات التسعة الكبرة، ويف كل صٍف أو عمود.
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رياضة

لتعزييز  األوروبيية  األنديية  سيعت 
االنتقياالت  نافيذة  خيالل  صفوفهيا 
الشيتوية، التيي أغلقيت ميع نهايية يوم 

امليايض. الثياين  كانيون  مين   31
وشيهدت سيوق االنتقياالت رحييل عيدد 
إىل  املالعيب  يف  البيارزة  األسيامء  مين 
فيرق جدييدة، بينيام اكتفت أنديية أخرى 

بالالعبين املوجوديين عيى قوامئهيا.

كريستيان إريكسن يعزز كتيبة إنتر
اإليطيايل  مييالن  إنير  نيادي  يسيعى 
الزعامية  عيى  يوفنتيوس  ملنافسية 
امليدرب  ميع  تعاقيده  ومنيذ  املحليية، 
امليايض  الصييف  يف  كونتيي  أنتونييو 
ميع  اإلدارة  وقعيت  الفرييق،  لتدرييب 
األول حيول  الصيف  العبيي  مين  عيدد 

العيامل.
خيالل  اإليطيايل  النيادي  إىل  وانضيم 
مثانيية  الحاليية  الشيتوية  االنتقياالت 
الالعيب آشييل  أبرزهيم  العبين جيدد، 
يونيج من مانشسير يونايتيد، وفيكتور 

موسيس مين تشييلي.
أليكسييس  ميع  الفرييق  تعاقيد  وبعيد 
مانشسير  مين  ولوكاكيو  سانشييز 
مين   28 يف  اإلدارة  تعاقيدت  يونايتيد، 
العيب  ميع  امليايض،  الثياين  كانيون 
كريسيتيان  الدمنياريك  الوسيط  خيط 
توتنهيام  نيادي  مين  إريكسين، 
ييورو. ملييون   20 مقابيل  اإلنجلييزي 

 305 توتنهيام  ميع  خياض  إريكسين 
مبارييات، أحيرز 69 هدفًيا وصنع 89، 
منيذ انضامميه إىل الفرييق قادًميا مين 

أياكيس أمسيردام الهولنيدي يف عيام 
.2013

وتبليغ القيمة السيوقية لالعيب، صاحب 
اليي27 عاًما، 90 ملييون يورو.

 
برونو فرنانديز لحل مشاكل 

"الشياطين"
اإلنجلييزي  يونايتيد  مانشسير  أعلين 
عين التوقييع ميع العيب خيط الوسيط 
الرتغيايل برونيو فرناندييز، قادًميا من 

لشيبونة. سيبورتينغ 
الالعيب الرتغيايل صاحيب اليي25 عاًما 
كليف خزائين "الشيياطن الحمير" 60 
ملييون ييورو، وسيبق أن لعيب ألنديية 
يف  وسيمبادوريا  وأودينييزي  نوفيارا 
إيطاليا، ويعيول عليه مانشسير يونايتد 
كثيرًا لحيل أزمية النتائيج التيي يعياين 

الفريق. منهيا 
يسيتطيع برونيو اللعب يف خط الوسيط 
وكمهاجيم  الجناحين،  وعيى  املهاجيم، 

. ٍن ثا
سيبورتينغ  برفقية  برونيو  لعيب 
وأحيرز  مبياراة،   137 لشيبونة 
.52 وصنيع  هدفًيا   63  خاللهيا 

بروسيا دورتموند لمواصلة المنافسة
يحتيل  اليذي  األملياين،  النيادي  تعاقيد 
املركيز الرابيع عى سيلم ترتييب الدوري 
األملياين لهيذا املوسيم، عيى بعيد أربيع 
نقياط من املتصيدر اليبزيغ، ميع املهاجم 
الرنويجي الشياب إيرلينيغ هاالند، والعب 

خيط الوسيط األملياين إميري تشيان.

الفريق األملياين ينافس كذليك يف بطولة 
اليكأس، وبطولية دوري أبطيال أوروبا، 
التيي تنتظيره فيهيا مبياراة صعبية أمام 

بارييس سيان جرميان الفرني.
وقبيل وقيت قصير مين إغيالق سيوق 
االنتقاالت الشيتوية، أعلين دورمتوند عن 
تعاقيده ميع إمييري تشيان عى سيبيل 
اإلعيارة مين نيادي يوفنتيوس اإليطايل.

مين   30 يف  تشيان  إعيارة  وتنتهيي 
املقبيل. حزييران 

اإليطيايل  يوفنتيوس  إىل  انتقيل تشيان 
عيام  يف  ليفربيول  مين  قادًميا  مجانًيا 
2018، ولعيب معيه 45 مبياراة وسيجل 

أربعية أهيداف وصنيع هدفًيا واحيًدا.
التيي  الرنويجيية  املوهبية  هاالنيد،  أميا 
تصارعيت عليها كرى الفيرق األوروبية، 
ففضل االنتقيال إىل بروسييا دورمتوند، 
حزييران  مين   30 حتيى  ميتيد  بعقيد 

.2024
وليد هاالنيد يف لييدز خيالل فيرة عمل 
واليده مع نادي يوركشياير، وبيدأ حياته 
املهنيية يف نيادي برين الرنويجيي، قبل 
أن ينتقيل إىل نيادي موليدي اليذي كان 
يدييره ميدرب نيادي مانشسير يونايتد 

الحيايل أويل سولشياير.
ثيم انتقل إىل نيادي ريد بول سيالزبورغ 
مين  الثياين  كانيون  يف  النمسياوي، 
عيام 2019، وبيدأ موسيمه بثالثيية يف 
مبياراة الفيوز بكأس النمسيا أميام نادي 
بارنيدروف، ويف مباراتيه الرابعية حينام 
فياز ناديه بخامسيية ضد وولفسيبرجر.

وميع منتخيب الرنوييج، سيجل يف أيار 

2019 تسيعة أهيداف يف مبياراة واحدة 
عاًميا،   20 تحيت  الرنويجيي  للمنتخيب 
حينيام هزم هنيدوراس بيي12 هدفًا دون 
العيامل  كأس  مبارييات  إحيدى  يف  رد 

للمنتخبيات تحيت 20 عاًميا.
واسيتطاع تسيجيل خمسية أهيداف يف 

دورمتونيد. ميع  ليه  مباراتين  أول 
مفاجأته يعود عن  كاراسكو 

لعيام  الشيتوية  االنتقياالت  شيهدت 
بانتقيال  كبيرة  مفاجيأة   ،2018
كاراسيكو  يانييك  البلجييي  املهاجيم 
للعيب يف الصين، ميع فرييق دالييان 

. ل فيشيينا و بر
يف  "كورونيا"  فيروس  انتشيار  ميع 
الصين، فضيل كاراسيكو العيودة عى 
أتلتيكيو  نادييه  إىل  اإلعيارة  سيبيل 
 2015 مدرييد، اليذي انتقيل إليه عيام 
قادًما مين موناكو الفرنيي يف صفقة 

بلغيت ميا يقيارب 25 ملييون ييورو.
تنتهي إعيارة كاراسيكو إىل أتلتيكو يف 
حزييران املقبيل، وتبلغ قيمته السيوقية 

الحاليية 28 ملييون يورو.
أيير  كجنياح  كاراسيكو  يلعيب 
باألسياس، كام يسيتطيع اللعيب كجناح 

أيير. وسيط  خيط  والعيب  أميين 
خياض كاراسيكو ميع نيادي موناكيو 
103 مباريات، سيجل خاللهيا 20 هدفًا 
وصنيع 24، بينيام خياض ميع أتلتيكو 
124 مبياراة، وسيجل 20 هدفًيا وصنع 

17 يف 81 مبياراة.
الصينيي  ولعيب كاراسيكو ميع نادييه 
52 مباراة، سيجل 24 هدفًيا وصنع 17.

بايرن ميونيخ يكتفي بأودريوزوال
اقتيرصت تعاقيدات نادي باييرن ميونيخ 
مدرييد  رييال  ظهير  عيى  األملياين، 
ألفيارو  الشياب  الالعيب  اإلسيباين، 

أودرييوزوال.
أودرييوزوال اليذي يلعيب كظهير أمين، 
إىل  وانتقيل  الكبيرة،  برعتيه  يتمييز 
رييال مدرييد قادًما من ريال سوسييداد، 
الذي تيدرج يف فئاتيه العمريية منذ عام 
2014، مقابيل 30 ملييون ييورو يف 5 

.2018 متيوز  من 
ميدة اإلعيارة سيتة أشيهر فقيط، تنتهي 

يف 30 مين حزييران املقبيل.
 24 العمير  الباليغ مين  الالعيب  خياض 
عاًميا، 57 مبياراة ميع ريال سوسييداد، 
تسيعة  وصنيع  واحيًدا  هدفًيا  وأحيرز 
أهيداف، بينام خياض مع النيادي امللي 
27 مبياراة وسيجل أيًضيا هدفًيا واحيًدا 

وصنيع عيرشة أهيداف.
وبذلك اسيتمر الالعيب فيلييب كوتينهو، 
باييرن  إىل  املعيار  برشيلونة  العيب 
ميونييخ األملياين، عيى رأس قامئة أغى 

التارييخ. يف  الشيتوية  الصفقيات 
وانتقيل الالعيب الرازيييل مين ليفربول 
يف  اإلسيباين  برشيلونة  إىل  اإلنجلييزي 
منتصيف موسيم -2017 2018 مقابيل 
145 ملييون ييورو، ومل ينجيح بتقدييم 
مسيتواه الذي قدميه برفقية ليفربول، ما 
دفيع إدارة النادي الكتاليوين إلعارته يف 

19 مين آب 2019 إىل باييرن ميونييخ.
مين   30 يف  إعارتيه  فيرة  وتنتهيي 

املقبيل. حزييران 

أبرز انتقاالت الالعبين في شتاء 2020

الالعب نيكولو زانيولو

ييراود الناشيئن الصغيار يف عيامل كيرة 
القيدم، دامئًيا، حليم اللعيب يف الدوريات 
الخمسية األوروبيية الكيرى وهذا ميا بدأ 

جابريييل مارتينيييل بتحقيقه. 
الالعيب الرازيييل الصغر انطليق مقتديًا 
بأسياطر السيامبا يف بداياتهم من مالعب 
كرة القيدم الخامسيية، لينتقيل بعدها إىل 
نيادي كورنثيانز، ويبهرهيم وهو فقط يف 

العرش سينوات. عمر 
وبسيبب تقاعيد واليده مين عمليه قيرر 
االنتقيال إىل مدينة "إيتيواو" التابعة لوالية 
سياو باوليو الرازيليية، ليلعيب ملصلحية 
الفرييق املحيل بداًل من السيفر ذهابًا وإيابًا 

بشيكل شيبه يومي مليدة ثالث سياعات.
انضيم مارتينيييل إىل أكادمييية إيتوانيو، 
وبشيكل رسييع أثبيت نفسيه، وأشياد به 
املديير الفنيي تحيت الفئيات العمريية 15 
حديثيه  يف  أنطونييو،  لوييز  و20،  و17 
الرييايض   "THE ATHLETİC" ملوقيع 
املتخصيص، بقوله "إنيه قيدم انطباًعا أول 
جييًدا، وكان أصغر بعيام واحد مين أقرانه 
وأصغير منهم حجياًم، لذليك مل أعتمد عليه 

يف البدايية كالعيب أسيايس".
وتابيع واصًفيا قيدرات الالعب الفنيية، إنه 
حل بدياًل وسيجل، ومنذ أن شيارك أساسيًا 

مل ييرك الفرصة أبيًدا ألحد، ميتليك قدرات 
فنية عاليية ورغبة حقيقيية يف التدريبات، 

كان طفرة عين البقية. 
سيجل مارتينيييل 64 هدفًيا يف 94 مباراة 
خاضهيا ميع جميع الفئيات العمريية التي 

لعيب ملصلحتها ميع إيتوانو. 

بداية االحتراف األوروبي 
بن عاميي 2015 و2017 أجرى مارتينييل 
أربيع تجارب يف مانشسير يونايتد قبل أن 
يخيوض أي مباراة رسيمية برفقية الفريق 
األول، والتقيط صيورة مع النجيم الفرني 
متوسيط الشيياطن الحمير، بيول بوجبا، 
وظهير كبدييل يف مبياراة تحيت 18 عاًما 

أمام لينكولن سييتي. 
تألق مارتينيييل يف بطولة "كوبينها تحت 
20 عاًميا" للشيباب يف الرازييل، يف آذار 
2018، ليقنيع أداؤه ميدرب الفرييق األول 

بأنيه يسيتحق مكانًا ميع الكبار.
قبيل التوقييع ميع أرسينال قيال مارتينيل 
إنه ييود أن يسير عى خطى كريسيتيانو 
روناليدو، إال أن ميا مييز الوافيد الجديد من 
إيتوانيو يف الدرجية الرابعية إىل أوروبيا، 
قدرتيه عيى اللعيب يف أكيرث مين مركز: 
جناح، مهاجيم ثاٍن، مهاجيم يلعب بحرية، 

وأيًضيا العب رقيم 10 )صانع ألعياب(، وقدم 
أداء جييًدا يف جميع هذه املراكز، بحسيب ما 
تحيدث به مدربه يف إيتوانيو، لويز أنطونيو. 
وقّيع ذو اليي18 عاًميا عقده مع أرسينال يف 
عام 2019، بصفقة بلغت قيمتها 6.7 مليون 
 ،"Transfer Market" يورو، بحسيب موقع

املتخصص باإلحصائيات الرياضية.
يف  أهيداف  عيرشة  اآلن  حتيى  وسيجل 
22 مبياراة خاضهيا يف كل البطيوالت مع 
"املدفعجيية"، أجملها كان ضد تشييلي، 
مين هجمة مرتدة سيقط خاللها متوسيط 
ميدان البليوز كانتي أماميه، ليقطع امللعب 
طيواًل، واضًعيا هدفًا مميزًا هذا املوسيم يف 
اليدوري اإلنجلييزي، بعد ركضيه ألكرث من 

35 يياردة.
قبيل بطولية كوبيا أمرييكا قيرر ميدرب 
ليونياردو  أدينيور  الرازيييل،  املنتخيب 
اسيتدعاء  بي"تيتيي"،  املشيهور  باتييش، 
مارتينييل للمنتخب، قائياًل، "أؤمن بقدرته 
الرازييل يف كأس  اللعيب ملنتخيب  عيى 
العيامل، هو يعلم قدراته، أعتقد أن هذا املسيار 
الطبيعي ليه، رسعة تطيوره تكشيف هذا".

ويحمل مارتينيييل الجنسييتن الرازيلية 
واإليطاليية، وتبليغ قيمتيه السيوقية اليوم 
بحسيب "Transfer Market"، 18 مليون 

يورو، ويسيتخدم القدم اليمنيى يف اللعب. 

الراقص الصغير مارتينيلي يشابه 
رونالدو الظاهرة

السياحر الرازيييل رونالدينييو، قيال إن 
أرسينال  مهاجيم  مارتينيييل  جابريييل 
الحايل يذكيره بشيباب الظاهيرة رونالدو، 
 "Mirror" وذلك يف ترصيحات لصحيفية
الثياين  اإلنجليزيية، يف 27 مين كانيون 
الحيايل، "نحين الرازيليين متحمسيون 

للغايية له وملسيتقبله".
روناليدو يف مسيرته كان يرييد تسيجيل 
األهيداف فقيط، وهذا ميا ييراه رونالدينيو 
يف مارتينييل، مؤكًدا أنه يسيتطيع أن يكون 
أفضيل العيب يف العامل، بحسيب ميا نقله 

."GOAL" عنيه موقيع
وييرى رونالدينييو، الفائيز بيكأس العامل 
مارتينيييل  أن  الرازييل،  برفقية   2002
نييامر  برفقية  كبير  دور  ليه  سييكون 

قريبًيا. واآلخريين  وفرمينيو 

صراع برشلونة وريال للظفر بالموهبة 
الصاعدة

يتصيارع قطبيا الكيرة اإلسيبانية رييال 
مدريد وبرشيلونة لضم النجيم الرازييل 

 Daily"صحيفية وبحسيب  الصاعيد، 
Mail" اإلنجليزيية، يف 23 مين كانيون 
الرازيييل  أداء  فيإن  الحيايل،  الثياين 
الشياب جابريييل مارتينييل ميع فريقه 
رييال  نيادي  انتبياه  جيذب  آرسينال 

مدرييد.
مارتينيييل  ميع  التعاقيد  يعتير  كيام 
لنيادي  بالنسيبة  الحليم  الصفقية 
برشيلونة، كيام أشيار تقريير للصحفيي 
يف "Mundo Deportivo"، املقربية من 
النيادي الكتالوين، فرانسييس أغيالر، يف 

27 مين كانيون الثياين الحيايل.
برشيلونة  أن عيى  إىل  أغييالر  وأشيار 
ميع  التعاقيد  فكيرة  عين  يتخيى  أن 
أوباميانيج ويتجيه لزميليه مارتينيييل، 
مارتينيييل ميليك  فيإن  قوليه  وحسيب 
املهاجيم  تجعليه  التيي  املواصفيات  كل 
طويلية  لسينوات  للبالوجرانيا  املثيايل 
مقبلية، بعيد ميردوه الرائع مع آرسينال 

أوروبيا. ليه يف  أول موسيم  يف 
لليفربيول،  الفنيي  للمديير  سيبق  كيام 
يورجين كليوب، اإلشيادة بيه، بوصفيه 
بأنيه "موهبة القيرن"، يف الفيرة التي 
يف  وليفربيول  آرسينال  فيهيا  تواجيه 

الرابطية. كأس 

جابرييل مارتينيلي.. 
فتى أرسنال الذهبي
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كان األديب الكبري محمد املاغوط يتناول 
مشاكل املواطن السوري، جوعه، قهره، أزماته، 

نكسـاته، خيباته، السجون التي يساق إليها، 
مطاعم الفول التي يضطر الرتيادها، املناهج 

املدرسـية الغبية التي يتوجب عليه تعلمها، 
عنارص املخابرات الذين يربزون مسدساتهم 
فوق خصورهم حينام يرونه، األطباء الذين 
يبتزونه، وزارة املالية التي تشلحه، أكاذيب 

وزارة إعالمه التي تجربه فروُع املخابرات عىل 
تصديقها، ثم اإلذاعات والتالفيز التي تحيك 

عن عبقرية قادته، ونضاالتهم ضد االستعامر 
واإلمربيالية والصهيونية، وانتصاراتهم يف 
ساحات الوغى، وروعة مناهجه املدرسية، 

وعدالة قضاته وقضيته، وتهذيب مخابراته، 
وخلو املستشفيات التي يزورها من الرصاصري، 

وابتغاء إعالمييه وجَه الحقيقة الخالص، 
وتغلب حس املواطنة يف البلد عىل املحسـوبيات 
والشـللية... وقبل أن يرسل مقالته إىل الجريدة 

كان يحذف كلمة "السوري" أينام وردت، 
ويضـع مكانها كلمة "العريب"، ليقول للرقيب: 

طز بك وبرقابتك، إنني أتحدث عن املواطن 
"العريب"، فاكمشني إن كنت شاطًرا.

الكاتب السـوري البعيد عن وطنه الذي يتعرض 
للتخريب منذ تسـع سنوات، وشعبه الذي يباد 
ويهجـر، ما عاد مضطًرا ألن يضع الرقابة عىل 
بالـه، بل ميكنه أن يضعها تحت "رصمايته".. 

يحيك ويكتب عن سوريا بالعريب الفصيح، 
والقلـم العريض، ولكنه، يا حرستاه، ال يعرف 

ما يكتب، وال يفهم ما يجري، يسـمع باتفاقات 
وقـف إطالق النار، فتظهر عىل األرض كام لو 

أنهـا إيذان بفتح أبواب جهنم عىل املدنيني، 
تأتيه األخبار بأن نظام ابن حافظ األسـد أفلس 

وما عاد ميتلك مثن فشـكة واحدة يطلقها 
عىل صدر مواطن، وفجأة يراه ينفق ماليني 

الدوالرات عىل حمالته العسكرية الساعية لقتل 
أهل ريف إدلب وريف حلب وتهجريهم.. إذا سـب 

عىل أمريكا وترامب وصفقة قرنه، ال يسـمعه 
أحد، وال يعرتض عليه أحد، )سـب وأحرض معك 

َمن يسب(.. وإن حىك عىل اإلبادة الروسية 
يظهـر له وجه بوتني الخايل من أي انفعال وهو 

يحتجز ابن حافظ األسـد خلفه مثل الجرسون، 
بالتناوب مع وجه الفروف االستعامري الذي 

يحـيك يف مجلس األمن عن إرهابيني فارين من 
روسيا إىل سوريا، يقرأ عن صمود الفصائل 

يف وجه العدو الصائل، وانتشـار جثث قتاله يف 
العراء، فيسـارع إىل البتوبه ويكتب إن النرص قد 

تحقـق، وقبل أن يضغط عىل زر "انرش" يأتيه 
خـرب يقول إن املجاهدين املقبلني عىل العدو يف 
معـرة النعامن قد أدبروا إىل معرب أطمة ليأخذوا 
مـن النازحني أجرة نزوحهم، ويضعوها يف بيت 

مال املسـلمني فوق األموال التي حصلوها عىل 
إثر غزوة كفرتخاريم املباركة.

نحتاج اليوم إىل ماغوط سوري يحدثنا عن 
املواطن "العريب" بالفعل، املواطن الذي خافت 

حكوماته عىل نفسها من املصري السوري، 
فسارعت إىل استنساخ تجربة حافظ األسد 

ووريثه يف قهر املواطن العزيز، وإعزاز 
الوضيع، ومنع الكتب، وتهجري األذكياء، ونرش 

الخرافات واألباطيل، وتعليق صور الزعامء 
عىل الحيطان، وترك الحدود مع األعداء دارشة، 

وإرسال الجنود لحامية القائد، وصور القائد، 
وعشرية القائد، وتحضري الصور واألعالم 

والطبول والزمور متهيًدا لسوق املاليني إىل 
الشوارع لرتكض وتصيح وتهتف باسم القائد 

املجرم. 
وهكـذا تنقرض األمة العربية، وكأنها مل تكن. 

على نهج 
محمد الماغوط

تعا تفرجالمخلص أم الدجال
  خطيب بدلة

نبيل محمد

إن  القيول  املنطقيي  غير  مين 
"مسييح"  مسلسيل  عى  القامئين 
شيبكة  عيى  يعيرض  اليذي 
"نتفلكيس"، واليذي أثيار مؤخيًرا 
قبيل  ينظيروا  مل  عامليية،  ضجية 
البيدء بإنجيازه إىل ميا قيد يعنيه، 
لعقائيد  تبًعيا  علييه،  يُبنيى  أو 
التيي تدور األحيداث فيها،  املنطقة 
املسييح  لشيخصية  دالالتيه  أن  أي 
اإلسيالمي  امليوروث  يف  الدجيال 
مل تكين مأخيوذة بعين االعتبيار، 
مؤسسيات  قبيل  مين  رفضيه  وأن 
كان  وثقافيية،  وسياسيية  دينيية 

 . بًا مسيتغر
يف  تخيليه  ميكين  ميا  أكيرث  لعيل 
مسلسيل يحمل اسيم "مسييح" هو 
أن يُرفَيض مين قبيل أي مؤسسية 
قبيل  إسيالمية  تقليديية  دينيية 
املسييحية،  التقليديية  املؤسسيات 
التيي لن تكيون بعييدة عين اتخاذ 

مشيابه.  موقيف 
قدميه  ميا  إىل  وبالنظير  لكين 
األحيداث  بنياء  وإىل  املسلسيل، 
والشيخصيات فييه، لعيل أكيرث ما 
نجياح  مين  سييحققه  أو  حققيه 
هيو هيذا الصخيب والجيدل حوله، 
ورمبيا كان الهيدف األسيايس مين 
إنتاجيه، أو لنقيل مين عرضيه عى 
الجيدل  هيذا  هيو  "نتفلكيس"، 
اليذي سيسيّوق للعميل يف النهاية 
مثياره  ييأيت  وبالتيايل  وينيرشه، 
مين منظيور مين ينتظيرون الربح 
للمسلسيل  كان  بالتأكييد.  منيه 
ذليك، ولعيل ميا سييبنى عيى هذا 
الجيدل هو تطيورات قد تسيتهدف 
اسيتكامل الجيدل نفسيه أو زيادته 
وتعميقيه مبوسيم ثيان، وهيو ميا 

يبيدو أنيه متوقيع.
بداعيش  املحيارصة  دمشيق  مين 
والعواصيف الرمليية، تظهير تليك 
للمسييح،  املشيابهة  الشيخصية 
"املخلّيص"  اسيم  تحميل  والتيي 
والتيي ترجميت عيى أنها مسييح، 
فتتلقيى تتبًعيا أعميى مين جمهور 
هيذه  املدينية.  يف  املحارصيين 
هيي  رؤيتهيم  وفيق  الشيخصية 
مين حميت دمشيق مين األخطيار 
يتبيع  العاصفية.  ومين  القادمية 
إىل  مخلصهيم  خطيى  املرييدون 
سيوريا  بين  الفاصيل  السيياج 
واألرايض املحتلية، ليثيار الصخيب 
عى حيدود إرسائيل، ويتيم اعتقال 

فييام  املعجيزات  وتبيدأ  املخليص، 
الشيخصية  وتبيدأ  بالتجييل،  بعيد 
والدينيي  الروحيي  بعدهيا  بأخيذ 
املخابيرات  وتدخيل  املتعيدد، 
التحقييق  ومكاتيب  األمريكيية، 
املريدييون،  ويتكاثير  اإلرسائيييل، 
ويظهير األعيداء الذين يجيدون أنه 
كيذاب دّجيال، يف سييناريو غير 
شييق بشيكل واضح، رغيم امتالكه 
شيخصية وفكيرة ميكن عيى األقل 

عليهيا.  التشيويق  بنياء 
عيى  يتكيئ  بحيت،  خييايل  بنياء 
مضامين وقصيص دينيية توراتية 
املخلّيص  بشيخصية  تتعليق 
تلتقيي  والتيي  "ماشييح"، 
بتفاصييل منهيا قصيص إسيالمية 
هيو  املخلّيص  فهيذا  ومسييحية، 
للمسيلمن،  بالنسيبة  دّجيال 
وظهيوره هيو مين عالئيم اقيراب 
السياعة )ييوم القيامية(، إال أن ميا 
أن  نتفلكيس  منتيج  يف  ينقصيه 
يكيون أعيوًرا )فاقًدا ألحيد عينيه(، 
واتباعيه هيو هيالك وفيق املنظور 
محاربتيه،  يجيب  بيل  اإلسيالمي، 
واملفارقية أن محاربتيه الروريية 
املخابيرات  بيه  تقيوم  ميا  هيو 
األمريكية وفيق ما يقّدم املسلسيل، 
أو عيى األقيل الشيك فييه وتتبيع 
خطواتيه والتحقيق من شيخصيته.

عنيد  يتكيرر  ذاتيه  الجيدل  هيو 
فنيي يالميس  أي محتيوى  تقدييم 
املوروثيات  يف  ميا  محظيورات 

الدينيية، خاصية اإلسيالمية منهيا، 
تحرييف  الشيخصيات،  تجسييد 
عيى  البنياء  القرآنيية،  القصيص 
الدينيية بطريقية غير  النصيوص 
أكيرث  محظيورات  كلهيا  مقييدة، 
أي  انتقياد  الييوم هيو  تنتجيه  ميا 
عميل فنيي أو ثقيايف يتجيرأ عيى 
اإلسيهام  وبالتيايل  القييم،  تليك 
األعيامل،  تليك  شيهرة  يف  الكبير 
التيي ميا كانيت لتلقى رمبا نسيبة 
بسييطة مين املتابعية ليوال الجيدل 
املبنيي كليًيا عيى كونهيا اخرقيت 
محظيوًرا، والبعييد كليًا عين رؤية 

املنتيج.  لهيذا  نقديية  منطقيية 
"مسييح"،  يف  أي  باليذات،  وهنيا 
العميل املميل والضعييف إذا قورن 
إنتاجيات  بنصيف  األقيل  عيى 
جاهيز  ميكان  األخيرى،  نتفلكيس 
للنقيد وتقدييم الرؤييا بعييًدا عين 
وبعييًدا  الدينيي.  اليمين  ثوابيت 
عين قاليب املؤاميرة ضيد اإلسيالم 
رؤيية  يجيب  التيي  واملسيلمن 
فييه  ليرنى  خاللهيا.  مين  العميل 
منطيية  مثياًل،  البحتية  النمطيية 
لألمية  مخلًّصيا  بعيث  عندميا  أنيه 
أو  مسييحية  أو  كانيت  )إسيالمية 
أول  فيإن  ميكيس(  أو  يهوديية 
مواجهية  هيو  للمخلّيص  مواجهية 
بداعيش.  املتمثيل  األكير  الخطير 
وكأنيه مسلسيل ممول مين منظمة 
حديثًيا  انتقليت  ميدين  مجتميع 

الرقية. يف  للعميل 
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