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مخاوف على "قيصر" 
من التحول إلى "بازار سياسي"

03أخبار سوريا

أي  "مـن  سـؤال  يعـد  مل 
عند  أنت؟"  )عشـرة(  العامم 
يف  طبيعيًـا  العشـائر  أبنـاء 
االنقسامات  سـوريا، يف ظل 
التـي أصابت نسـيج املجتمع 
الحـرب  بفعـل  السـوري 
عـر  نحـو  منـذ  املسـتمرة 
تسـتنِث  مل  والتـي  سـنوات، 
الحـال،  بطبيعـة  العشـائر 
الواقـع  هـذا  عـى  وبنـاء 
تحـول السـؤال السـابق إىل 

عشـائر  مجلـس  أي  "مـن 
أنـت؟". 

أن  بعـد  الحـال  هـي  هـذه 
والقبائـل  العشـائر  صـارت 
بثالثـة  ممثلـة  السـورية 
تقديـر،  أقـل  مجالـس عـى 
اثنـان يف الداخل، وواحد يف 
يف  مكاتـب  ميتلـك  الخـارج 
الداخل السـوري،  أجزاء مـن 
إال أن أيًـا مـن هـذه املجالس 
أن  مـع  باآلخـر،  يعـرف  ال 

 جميعهـا مـن مـرب واحد.
التـي  التحـوالت  دفعـت 
السـوري  املجتمـع  شـهدها 
إىل الحـد من تأثر العشـائر 
عـى  العشـائرية  والثقافـة 
والعامـة،  الخاصـة  الحيـاة 
مـا أسـهم يف تفـكك جسـم 
الواحـدة إىل عـدة  العشـرة 
لديـه  منهـا  كل  أقسـام، 
اآلخر. عـن  مختلـف  موقـف 

التفـكك...  هـذا  14وأحـدث 

آليات جديدة لتعليم 
500 ألف طالب 

في الشمال السوري

06تقارير مراسلين

02أخبار سوريا

األسعار تسرق بهجة العيد.. 
تجارة المالبس تتراجع 

في القنيطرة

04تقارير مراسلين

06

"حالقة العيد" مجاًنا 
ألطفال المخيمات في اعزاز

فعاليات ومبادرات

وتيرة عمليات تبادل األسرى 
تزداد في الشمال السوري

19رياضة

دانييل مالديني.. 
فتى آسي ميالن 

الذهبي 
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العشائر السورية.. 
مجالس متعددة 

فّصل عباءاتها 
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على مقاس 
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لقمة السوريين 
ضحية صراعات العائلة
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عنب بلدي - علي درويش 

عمليـات التبـادل كان النظـام السـوري 
أحـد طرفيهـا مقابـل ثالثة أطـراف، إذ 
كانـت األوىل مع “هيئة تحرير الشـام” 
مـع  والثانيـة  إدلـب،  عـى  املسـيطرة 
“الجبهـة الوطنيـة للتحريـر” املنضوية 
السـوري”،  الوطنـي  “الجيـش  ضمـن 
والثالثـة مـع تنظيـم “حـراس الديـن” 
“وحـرّض  عمليـات  غرفـة  إىل  املنضـم 

املؤمنـن”.

ما اآللية التي تنظم عملية التبادل 
مل تكـن عمليـات التبـادل األخـرة بـن 
واألخـرة،  األوىل  والفصائـل  النظـام 
إذ سـبقتها عمليـات تبـادل منـذ بدايـة 

املسـلحة.  العمليـات 
وأوضـح القيـادي يف فرقـة “املعتصم” 
التابعـة لـ”الجيش الوطني السـوري”، 
"الفـاروق أبـو بكـر”، يف حديثـه إىل 
نوًعـا  تكـون  األمـور  أن  بلـدي،  عنـب 
التبـادل،  عمليـة  أثنـاء  يف  سـهلة  مـا 
بحضـور  تكـون  التبـادالت  ومعظـم 
منظمـة “الهـالل األحمـر السـوري” أو 

األحمـر”.  “الصليـب 
تنسـيق  يتـوىل  الـذي  القيـادي  وقـال 
عمليـات التبـادل مـع النظـام مـن جهة 
الفصائـل  إن  الوطنـي”،  “الجيـش 
األحمـر”  متفقـة سـابًقا مـع “الهـالل 
عـى طريقة محـددة وسـهلة للتبادالت، 
بحيـث تضمـن الفصائـل عـدم حصول 
تفشـل  خروقـات  أو  تجـاوزات  أي 

االتفـاق. تطبيـق 
تنسـيق  وجـود  "الفـاروق"  ونفـى 
“الجيـش  بـن  التبـادل  عمليـات  يف 
وغرفـة  الشـام”  و”تحريـر  الوطنـي” 
عمليـات “وحـرّض املؤمنـن”، فكل من 
هـذه األطـراف يُجـري عمليـة التبـادل 
األخـرى،  الجهـات  إىل  الرجـوع  دون 
رغـم تنسـيقها يف املعـارك ضـد قوات 
الـذي  التقـدم  بعـد  خاصـة  النظـام، 
منتصـف  بعـد  حسـابها  عـى  أحـرزه 
كانـون الثـاين املـايض، والـذي توقف 
النـار بـن  اتفـاق وقـف إطـالق  بعـد 
الرئيس الـريك، رجب طيـب أردوغان، 

ونظره الـرويس، فالدميـر بوتن، يف 
5 مـن آذار املـايض. 

الجهـة  تلقـي  عـن  أنبـاء  وتـواردت 
ماليـة  مبالـغ  التبـادل  لعمليـة  املنفـذة 
أمريـي  دوالر  آالف  إىل عـرة  تصـل 
مـن ذوي املعتقـل، مقابل إجـراء عملية 
تبـادل مـع ضبـاط وعنارص مـن قوات 
النظـام، لكـن القيـادي أكد أنـه ال يأخذ 

أي أمـوال مقابـل عملـه. 

عقبات وتفضيل بين األسرى 
أكـد "الفـاروق" وجـود عقبـات خالل 
عمليـات التبـادل، وعى رأسـها مامطلة 
النظـام ورفضـه عمليـات التبـادل أواًل، 
بالضغـط  إال  تجـري  ال  أنهـا  موضًحـا 
عليـه، عـر التواصـل مع أهـايل أرسى 
قـوات النظـام وإخبارهـم بـأن الجهـة 
التـي أرست ابنهـم جاهـزة للتفـاوض، 
واالتفاق  التواصـل  بعمليـات  وفوضتـه 

عـى العمليـة.
قـوات  أرسى  أهـايل  يعمـل  بعدهـا 
النظـام عى تفعيـل “الواسـطات” عر 
الضبـاط،  عـى  يضغطـون  أشـخاص 
محـددة  صيغـة  إىل  الوصـول  حتـى 
الوقـت  تحديـد  يعقبهـا  النظـام،  مـع 
العمليـة.  تفاصيـل  وبقيـة  والـروط 
وتلعـب نوعيـة األرسى املوجوديـن لدى 
الفصائـل يف مناطق سـيطرة املعارضة 
دوًرا رئيًسـا يف عمليـة التبـادل، وذلـك 
حسـب جنسـية األسـر وطائفته أيًضا. 
فـاألرسى والجثث التي يحمـل أصحابها 
الجنسـية اإليرانيـة أو اللبنانيـة )الذيـن 
يتبعون للميليشـيات اإليرانية وميليشـيا 
يحظـون  اللبنـاين(  اللـه”  “حـزب 
سـواء  السـورين  مـن  أكـر  باهتـامم 
اختـالف  عـى  جثثًـا  أو  أرسى  كانـوا 

القيـادي. بحسـب  طوائفهـم، 

ثالث عمليات تبادل في أسبوع واحد
للتحريـر”  الوطنيـة  “الجبهـة  أجـرت   
وغرفـة  الشـام”  تحريـر  و”هيئـة 
كل  املؤمنـن”،  “وحـرّض  عمليـات 
منهـا مبادلـة مـع قـوات النظـام خالل 

املـايض.  األسـبوع 
الشـام”  “تحريـر  بـن  كانـت  األوىل 

حلـب  بريـف  عـزة  دارة  منطقـة  يف 
أيـار  مـن   16 يف  الغـريب،  الشـاميل 
ثالثـة  خـروج  إىل  وأفضـت  الحـايل، 
وآخـر  لـ”الهيئـة”  تابعـن  عنـارص 
تابًعـا لـ”حركـة أحـرار الشـام” مقابل 
إطـالق رساح العقيـد يف قـوات النظام 
السـوري عبـد الكريـم سـليامن، الـذي 
أرُس يف معـارك كفرنبـودة بريف حامه 
الشـاميل عـام 2019، وعسـكري آخـر 
أرُس عـى طريـق سـلمية بريـف حـامه 
2014، وتسـليم جثـة مل يوضـح  عـام 

الفصيـل ملـن تعـود. 
كـام خـرج ثالثـة عنـارص مـن “فيلـق 
“الجيـش  ضمـن  املنضـوي  الشـام” 
الوطنـي” من سـجون النظـام، يف 18 
معـارك  يف  أرُسوا  الحـايل،  أيـار  مـن 
ثائـر  وهـم:  الجنـويب،  حلـب  ريـف 
عثـامن وحسـان طحيـة ومـازن كنينة، 
مقابل عسـكري مـن قـوات النظام أرُس 
يتهمهـا  وامـرأة  األخـرة،  املعـارك  يف 
الفصيـل بأنهـا كانـت تعطـي إحداثيات 
األوىل  وجثتـن،  النظـام،  لقـوات 

اللبنـاين،  اللـه”  “حـزب  مـن  لعنـر 
الزهـراء  بلـدة  مـن  لعنـر  والثانيـة 

حلـب. بريـف 
خـروج  كان  العمليـات  هـذه  وآخـر 
سـجون  مـن  أطفالهـام  مـع  امرأتـن 
أيـار  مـن   22 يف  السـوري،  النظـام 
الحـايل، بعمليـة تبـادل جـرت يف بلدة 
بـن  الرقـي،  إدلـب  بريـف  تفتنـاز 
والنظـام،  الديـن”  “حـراس  تنظيـم 
مقابـل إطـالق رساح ثالثـة عنارص من 

النظـام.  قـوات 

وتيرة عمليات تبادل األسرى تزداد في الشمال السوري

صعود أسرى قوات النظام السوري إلى السيارة خالل عملية تبادل األسرى بين النظام وهيئة تحرير الشام - 16 أيار 2020 )عنب بلدي/ يوسف غريبي(

أجرت القوات العسكرية المسيطرة على مناطق شمال غربي سوريا ثالث عمليات تبادل أسرى مع قوات النظام السوري، خالل األسبوع الماضي، خرج إثرها 

مقاتلون من قوات المعارضة ُأسروا خالل المعارك الدائرة ضد قوات النظام السوري منذ نيسان 2019، إضافة لمعتقلين نساء وأطفال، مقابل خروج عناصر 

وضباط، وتسليم جثث لمقاتلين في قوات النظام ُأسروا خالل المعارك. 

"الفاروق أبو بكر"..
من الزخرفة والرخام إلى التفاوض مع النظام

مل يكـن اسـم القيـادي السـابق يف “حركة أحرار الشـام” 
وفصيـل “املعتصـم” حاليًـا، عـالء عدنان أيـوب )الفاروق 
يتعامـل  الذيـن  لألشـخاص  سـوى  معروفًـا  بكـر(،  أبـو 
معهـم يف مهنتـه الزخرفـة وصناعـة الرخـام، واألقـارب 
وبعـض املعـارف حتـى بدايـة الثـورة السـورية يف عـام 

 .2011
انخـرط "الفـاروق" يف الثـورة السـورية واعتُقـل مرتن 
مـن قبـل أجهزة األمـن السـورية، وانتقل الحًقـا إىل العمل 
املسـلح مـع ظهـور تشـكيالت “الجيـش الحـر” يف حلب، 

والحًقـا انضـم إىل صفـوف “حركة أحرار الشـام”. 
يف عام 2014 ُعـّن "الفاروق"، املولود يف حي السـكرية 
بعـد  الدراسـة  تـرك  والـذي   ،1984 عـام  مبدينـة حلـب 
إمتـام املرحلـة اإلعداديـة، مسـؤواًل عـن مكتـب العالقـات 
مدينـة حلـب،  واملبـادالت، يف  األرسى  بشـؤون  املختـص 
وأنشـأ مكتبًـا خاًصـا ملتابعـة أمـور األرسى، واملفاوضات 
مـع النظـام، يضـم ممثلـن مـن مختلـف فصائـل حلب. 

خـروج  مفاوضـات  تـوىل   ،2016 الثـاين  تريـن  ويف 
أثنـاء  يف  حلـب  مدينـة  أحيـاء  مـن  واملدنيـن  املقاتلـن 
حصارهـا، التـي قضـت الحًقـا بإجـالء املدنين مـن أحياء 
املسـلحة،  املعارضـة  مقاتـي  وخـروج  الرقيـة  املدينـة 
وسـيطرة قـوات النظـام عى معظـم مدينة حلـب، يف 22 
مـن كانـون األول 2016، إضافـة إىل صفقـة اإلفـراج عن 

قائـد “حركـة أحـرار الشـام” السـابق حسـن صوفـان. 
“أحـرار  مشـاركة  عـدم   2017 عـام  الفـاروق  وانتقـد 
مـن  واسـتقال  "أسـتانة"،  مفاوضـات  يف  الشـام” 
“الحركـة” يف حزيـران 2018، وانضـم إىل صفوف “لواء 

الوطنـي”.  “الجيـش  فصائـل  أحـد  املعتصـم” 
يعـرف عـن الفـاروق عداوتـه لـ”هيئـة تحريـر الشـام” 
واتهامـه لقائدهـا “أبو محمـد الجوالين” بالخيانة، بسـبب 
هجـوم عنارص “تحرير الشـام” عـى مقـرات “األحرار”، 
رغـم املعـارك التـي كان يشـنها النظـام عى ريف دمشـق 
يف آذار 2018، وذلـك بدل أن يسـاند "الجـوالين" فصائل 
املعارضـة يف حربهـا ضـد النظـام بفتـح جبهـات عـى 

النظـام، حسـب تغريـدة لـه عـر حسـابه يف “توير“.
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عنب بلدي - خاص

مـرور  "قيـر"  اتهامـات  متـرر  مل 
الكـرام، فرسعان مـا رد "االئتالف" بنفي 
إليـه، مؤكـًدا بذلـه  االتهامـات املوجهـة 
القانـون"،  فـرض  لدعـم  الجهـود  "كل 
معتـرًا أن "قيـر مل يقم سـوى بواجبه 
دون أن يحصـل عى توكيـل حري عن 

الضحايـا".
الضبـاط  أبـرز  أحـد  "قيـر"  يعـد 
بعـد  السـوري،  النظـام  عـن  املنشـقن 
انطالق الثـورة السـورية يف عام 2011، 
ملـا حملـه انشـقاقه مـن تهديـد جـدي 
للنظـام، بترسيبـه آالفًـا من صـور جثث 
الحيـاة تحـت  الذيـن فارقـوا  املعتقلـن 

املعتقـالت. يف  التعذيـب 
الكونجـرس  إىل  "قيـر"  وصـل 
بشـهادته يف خطـوة  وأدىل  األمريـي، 
"حقيقية" ملحاسـبة النظـام عى الجرائم 
املتهـم بهـا، وهـو مـا أدى الحًقـا لتوقيع 
ترامـب،  دونالـد  األمريـي،  الرئيـس 
كانـون  مـن   20 يف  "قيـر"،  قانـون 
األول 2019، ومـن املقـرر دخولـه حيـز 

املقبـل. حزيـران  مطلـع  التنفيـذ 

ماذا قال "قيصر"؟
جمـع  "عـكاظ"  صحيفـة  مـع  اللقـاء 
"سـامي" و"قيـر"، وهـام املسـؤوالن 
عن ترسيـب 55 ألـف صورة لــ11 ألف 

معتقـل قُتلـوا تحـت التعذيـب.
وقـال “سـامي” إن املعارضة السـورية، 
أي  تقـدم  “مل  “االئتـالف”،  فيهـا  مبـا 
مسـاعدة سياسـية أو مالية أو عى سبيل 

الـدويل". الدعم 
وأوضـح كل مـن “سـامي” و”قيـر” 
مـن  كبـر  البتـزاز  تعرضـا  أنهـام 
شـخصيات تّدعـي أنهـا متثـل جـزًءا من 
حـد  إىل  وصلـت  السـورية،  املعارضـة 
الخطـر األمني عى حياتهام، وأشـارا إىل 

أنهـام سيكشـفان عن األسـامء والجهات 
يف يـوم مـا.

كـام اتهـام مجموعـة داخـل “االئتالف” 
وأنهـا  عليـه”،  والسـيطرة  بـ”التسـلق 
“تحـاول حاليًـا التسـلق عـى القانـون 
جمـدت  كـام  وتجميـده،  )قيـر( 

نفسـها". )االئتـالف(  املؤسسـة 
ورشح “سـامي” و”قيـر” مخاوفهام 
“قيـر”  وقانـون  ملـف  تحـول  مـن 
إىل ورقـة تفـاوض بيـد مجموعـة “غر 
مؤمتنـة عـى ثورة الشـعب السـوري".

وقـال “قيـر”، إن هناك أكـر من 20 
منظمـة ومؤسسـة تعمـل تحـت اسـمه، 
مسـتغلة  الـدوالرات،  آالف  وتتقـاىض 
عـى  قدرتـه  وعـدم  األمنـي،  وضعـه 

الظهـور.

"االئتالف" يتجاهل الرد المباشر
حاولـت عنب بلـدي التواصل مـع أعضاء 
يف "االئتـالف الوطنـي" للحصـول عى 
"قيـر"  اتهامـات  بشـأن  توضيـح 
وأسـباب شـنه هـذا الهجـوم، باإلضافة 
تأثرهـا عـى عمليـة سـر  إىل كيفيـة 
امللـف، والخطـوات التـي سـيتخذها يف 
إليـه  املوجهـة  االتهامـات  كانـت  حـال 

صحيحـة.
مـن  رًدا  بلـدي  عنـب  تتلـقَّ  ومل 
التواصـل  حاولـت  التـي  الشـخصيات 
معها، وهي السـيد هشـام مروة والسـيد 
عبـد املجيد بـركات، بينام اشـرط عضو 
أن  الفرحـان،  يـارس  السياسـية  الهيئـة 
ضمـن  الصحيفـة  أسـئلة  عـن  يجيـب 

بـه. "لقـاء خـاص" 
وسـبق أن رد "االئتـالف" عـى اتهامات 
"قيـر" عـر بيـان نـره، يف 17 من 
أيـار الحـايل، قـال فيـه إن “االئتـالف 
سـيبذل كل مـا هـو ممكـن لدعـم تنفيذ 

الحكومـة األمريكيـة قانـون قيـر”.
وأضـاف “االئتـالف” أنـه “بـذل كل ما 

كواليـس  يف  جهـود  مـن  ممكـن  هـو 
ودوائـر صنـع القـرار األمريـي لدعـم 

القانـون”. فـرض 
“االئتـالف”  واجـب  أن  البيـان  واعتـر 
كمؤسسـة “يفـرض عليه أن يسـتثمر أي 
قانـون يخدم مصالح الشـعب السـوري، 
وأن يتحـرك انطالقًـا من هـذا الواجب”، 
كـام أن “أي شـخص يوثّـق الجرائم إمنا 
أن يصبـح وكيـاًل  بواجبـه، دون  يقـوم 

حريًـا عـن الضحايا”.

مخاوف من "بازار سياسي"
أجـل  مـن  "سـوريون  منظمـة  رئيـس 
األحمـد،  بسـام  والعدالـة"،  الحقيقـة 
االتهامـات  إن هـذه  بلـدي  لعنـب  قـال 
تؤثـر بشـكل مبـارش عـى سـر ملـف 
إنهـا  إذ  أبينـا"،  أم  "شـئنا  العقوبـات 
القانـوين  سـياقه  مـن  امللـف  "تُخـرج 
والحقوقي، وتضعه يف سـياق سـيايس 

مختلفـة". ملعايـر  فيخضـع  بحـت، 
يعنـي  امللـف  تسـييس  أن  وأوضـح 
السـيايس"  "البـازار  يف  اسـتخدامه 
عـى  تفـاوض  كورقـة  بـه  والدفـع 
مسـتقبل سـوريا، مبعـزل عـن العدالـة 

. سـبة ملحا وا
جهـات  هنـاك  أن  األحمـد  وأضـاف 
عـدة، مـن بينهـا "االئتـالف"، "حاولت 
اسـتخدام قضايـا املعتقلـن ملصالحهـا، 
املصلحـة". بحسـب  وتخفيهـا  ترزهـا 

تأثـر االتهامـات عـى امللـف سـيكون 
سـلبيًا، وسـيّدعي مناهضـوه أنـه ملـف 
سـيايس وال عالقـة له بحقوق اإلنسـان، 
الـذي قـال إن األيـام  بحسـب األحمـد، 
مـع  خاصـة  التأثـر،  مـدى  ستكشـف 
نقـل هدف امللف مـن العدالـة إىل ميدان 
األطـراف  بـن  السـيايس"  "البـازار 

املتصارعـة.
حقوقيـة  جهـات  عـدة  أن  إىل  وأشـار 
حـذرت يف السـابق مـن نقـل امللف إىل 

التفـاوض" و"االئتالف". يـدي "هيئـة 
املنظـامت الدولية التي تسـعى ملحاسـبة 
النظـام السـوري عـر قانـون "قير" 
ستتسـاءل بعـد هـذه االتهامـات، ورمبا 
تراجـع قراراتهـا، وتنظـر إىل أي مـدى 
ملـف  يف  املتوفـرة  املعلومـات  هـذه 

حقيقيـة. "قيـر" 
يف  جـرى  مبـا  مثـااًل  األحمـد  ورضب 
السـيايس  األمـن  ضابـط  محاكمـة 
اعتمـد  الـذي  رسـالن،  أنـور  السـابق 
محامـو الدفـاع عنه عـى ثغـرة مفادها 
أن أحـد مصـادر املعلومات التـي وردت 
االتهـام جـاءت مـن منظمـة  يف نـص 

باالختـالس. متهمـة 

استياء حقوقي
وأبـدى عـدد مـن الحقوقين السـورين 
اسـتغرابهم مـن توقيـت ومـكان نـر 
االتهامـات، مـع األخـذ باالعتبـار  هـذه 
الخالفـات اإلقليميـة بن محـوري تركيا 
وقطـر مـن جهـة والسـعودية ومـر 
واإلمـارات مـن جهة أخـرى، وتأثر هذه 
الخالفـات عـى امللـف السـوري بشـكل 

. رش مبا
منصـور  والحقوقـي  الصحفـي  وقـال 
"فيـس  يف  صفحتـه  عـر  العمـري، 
بـوك"، يف 17 مـن أيـار الحـايل، إنـه 
"مـن املعيـب أن يتحول قير وسـامي 
)الذي سـاعد قيـر يف ترسيـب صور 
الضحايـا( وملف التعذيب السـوري إىل 
أدوات يف حـرب بروباغنـدا سـعودية- 

تركيـة".
وأضـاف العمـري أنـه "من املؤسـف أن 
يكـون أول حـوار صحفـي لقيـر مـع 
صحيفـة مواليـة لنظـام يقتـل ويعـذب 

والصحفيـن". املعارضـن 
بسـام  رأي  مـع  يتوافـق  العمـري  رأي 
خطـوة  أن  إىل  أشـار  الـذي  األحمـد 
"قيـر" دعـت متابعـن للقـول، إنهـا 

تـأيت يف سـياق "انتقام السـعودية" من 
قطـر وتركيـا بسـبب الخالفـات بينهـام، 
مؤكًدا أن األجسـام السياسـية والعسكرية 

تهمهـا مصالحهـا الشـخصية فقـط.

مخاوف على "قيصر" من التحول إلى "بازار سياسي"

قيصر يشهد أمام لجنة العالقات الخارجية في مجلس النواب األمريكي- 2014 )رويترز(

قانون "قيصر"
األمريكي  الرئيكس  يفكرض   –
مكن  يوًمكا   180 خكال  عقوباتكه 

. ره قكرا إ
أعوام. – يدوم خمسة 

عكى  العقوبكات  فكرض  يكدرس   –
السكوري. املرككزي  البنكك 

الداعمكن  األجانكب  يعاقكب   –
أشكخاص  مكن  السكوري  للنظكام 
وعسككريًا  اقتصاديًكا  ودول  ورشكات 

. تًيكا ما معلو و
– يعاقكب منتهكي حقكوق اإلنسكان 

معهكم. واملتواطئكن 
– يسكاعد الشكعب السكوري، ويبحث 
جمكع  ويدعكم  حاميتكه،  سكبل  يف 
األدلكة والتحقيكق ملحاسكبة مجرمكي 

الحكرب.
بالتكزام  العقوبكات  رفكع  يربكط   –
الحكومكة السكورية بحقوق اإلنسكان 
عكن  واإلفكراج  االنتهكاكات  وإيقكاف 

. ملعتقلكن ا

تندر مقابالت الضابط السوري المنشق "قيصر" على وسائل اإلعالم، ولم تعرف هويته حتى اآلن، وفي أول مقابلة مع صحيفة عربية هي صحيفة "عكاظ" 

السعودية، في 16 من أيار الحالي، وجه اتهامات إلى "االئتالف الوطني لقوى الثورة السورية" بـ"االبتزاز إلى حد الخطر األمني"، كما اتهم شخصيات معارضة 

بالتسلق ومحاولة تجميد الملف وتحويله إلى أداة للتفاوض مع النظام السوري.
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إدلب - يوسف غريبي

إال  هويتـه،  يعـرف  درويـش  إبراهيـم 
أن أوراقـه الثبوتيـة كانـت مـن ضحايـا 
بلـدة  عـى  النظـام  قـوات  قصـف 
الجنـويب  إدلـب  ريـف  يف  معرتحرمـة 
عـام 2018، ومل ميلـك يف املشـفى الذي 
نُقـل إليـه، بعـد أن أُصيب يف أثنـاء عمله 
عـى  رويس  بقصـف  إعالمـي  كناشـط 
محـور النرب يف شـباط املايض، سـوى 

شـهادة أحـد معارفـه لتأكيـد اسـمه.

مشكلة معقدة
آالف دون شـهادات للميـالد، وآالف دون 
هويـات شـخصية، ومثلهـم بـال وثائـق 
للـزواج أو الطـالق أو الوفـاة أو امللكيـة، 

بعضهـم مل يتمكنـوا مـن الحصـول عى 
تلـك الوثائـق أصـاًل، وآخـرون فقدوهـا 

خـالل سـنوات الحـرب والنـزوح.
إبراهيـم درويـش الناشـط اإلعالمـي من 
معرتحرمـة، قـال لعنب بلدي إنه يسـعى 
للحصـول عى وثيقـة تثبـت زواجه، بعد 
أن أصبـح لديـه ثالثـة أطفـال دون قيد، 
ليتمكـن مـن إثبـات هويتـه عند مـروره 
عـى الحواجـز األمنية داخـل إدلب، وعند 
الركيـة  السـيطرة  مناطـق  إىل  املـرور 
شـاماًل، مشـرًا إىل مـا ميثله فقـد الهوية 

مـن مشـاكل متعـددة يصادفهـا يوميًا.
عـدم وجـود وثائـق شـخصية يعني "ال 
القانـوين"،  باملعنـى  للشـخص  وجـود 
حسـب تعبـر املحامـي غـزوان قرنفـل، 
الذي قـال لعنب بلـدي، إن عدم تسـجيل 

أو  الـزواج  أو  الـوالدة  أو  الوفـاة  وقائـع 
باملعنـى  حدوثهـا  عـدم  يعنـي  الطـالق 
القانـوين وينفـي أي "مرتبـات عليها"، 

خطر". "أمـر  وهـذا 
مجـدًدا  الـزواج  تسـتطيع  ال  املطلقـة 
املتـوىف  وعائلـة  الطـالق،  توثيـق  دون 
دون  اإلرث  عـى  الحصـول  تسـتطيع  ال 
تسـجيل الوفـاة، واملهجـرون والنازحون 
دون  بأمالكهـم  املطالبـة  يسـتطيعون  ال 
الوثائـق  "غيـاب  القانونيـة،  عقودهـا 
حقهـم  مـن  النـاس  يحـرم  الرسـمية 
اإلجـراءات  كل  إمتـام  يف  القانـوين 
الشـخصية املتعلقـة بحياتهـم اليومية"، 

قرنفـل. قـال  حسـبام 
يف  الوثائـق  غيـاب  مشـكلة  تنتـر 
الشـامل السـوري، كام يرى مديـر فريق 

محمـد  سـوريا"،  اسـتجابة  "منسـقو 
حـالج، إذ قال لعنـب بلـدي، إن الفاقدين 
ألوراقهـم الثبوتيـة يسـعون إلصـدار أي 
وثيقـة مـن الجهات املحليـة أو يضطرون 
للجـوء لعمليـة التزوير، "وهو ما يشـكل 
واإلغاثـة"  اإلحصـاء  بعمليـات  خلـاًل 

بشـكل أسـايس.
وقال حـالج، إن غيـاب التوثيـق أدى إىل 
انتشـار التزويـر، الـذي صادفـه فريـق 
"منسـقو اسـتجابة سـوريا" مـراًرا عند 
األعـداد واالحتياجـات  محاولـة إحصـاء 
يف إدلـب، وهـذا ما يعـوق الحصول عى 
أرقـام دقيقـة للسـكان أو لالحتياجات أو 

املناسـب. الدعم  توجيـه 
"تقاطـع"  إىل  الوثائـق  غيـاب  ويـؤدي 
بأعـامل املنظـامت اإلغاثيـة، حسـبام قال 
مديـر مجموعة "هذه حيـايت" التطوعية 
يف إدلـب، سـارية بيطـار، لعنـب بلدي، 
وأشـار إىل أن بعـض العائـالت تسـتفيد 
من أنشـطة ومسـاعدات أكر مـن منظمة 
تفقـد  حـن  يف  تطوعيـة،  ومجموعـة 
عائـالت أخـرى فرصـة الحصـول عـى 
حقها بسـبب تضـارب املعلومـات وغياب 

. يتها مركز
وتعتمـد املنظـامت اإلغاثية، حسـبام قال 
بيطار، عى الكشـف والتدقيـق والتحري 
لتوثيـق املسـتفيدين، وهـو مـا يتطلـب 
وقتًـا وجهـًدا حتـى تتمكـن مـن الثقـة 
مـن  عليهـا  حصلـت  التـي  باملعلومـات 

العائـالت واألفـراد.

كيف يكون التوثيق؟
تخضـع مناطـق شـامل غـريب سـوريا 
صفـة  متلـكان  ال  حكومتـن،  لسـيطرة 
يف  "املؤقتـة"  الحكومـة  هـام  رشعيـة، 
وحكومـة  الـريك،  النفـوذ  مناطـق 

إدلـب. يف  "اإلنقـاذ" 
عملـت الحكومـة "املؤقتـة" عـى إصدار 
هويـات شـخصية عر مجالسـها املحلية، 
بينـام مل تقم "اإلنقاذ" بخطوة مشـابهة، 
وعنـد محاولـة عنـب بلـدي اسـتيضاح 
املتعلقـة  والخطـط  والعوائـق  األسـباب 
بشـأن التوثيق من "الحكومة" املسـيطرة 
يف إدلـب، مل تحصـل عـى إجابـة حتى 

وقـت إعـداد التقرير.
بإمـكان أي سـلطة رسـمية معالجـة مـا 
حصـل يف سـوريا مـن ضيـاع للوثائـق 
اإلجـراءات  بعـض  اتخـاذ  طريـق  عـن 
البسـيطة إلثبـات صحتهـا، حسـبام قال 
املحامـي غـزوان قرنفـل، مشـرًا إىل أن 
سـكان املناطـق الخارجـة عـن سـيطرة 
النظـام ال ميلكـون حاليًـا حلـواًل قانونية 
ملشـكلة التوثيق سـوى اللجوء إىل أقارب 
أو وكالء قانونيـن السـتخراج أوراقهـم.

ويـرى مديـر فريـق "منسـقو اسـتجابة 
سـوريا"، محمد حـالج، أن هنـاك حاجة 
"ماسـة" ألن تقوم جهة واحـدة بإصدار 
مـن  كاملـة،  املدنيـة  األحـوال  بطاقـات 
جـوازات السـفر أو البطاقات الشـخصية 
السـكان  العائليـة ليحصـل  البيانـات  أو 
إدلـب،  يف  االسـتقرار  مـن  نـوع  عـى 
مشـرًا إىل آالف النازحـن الذيـن فضلوا 
عـى  الزيتـون  شـجر  تحـت  البقـاء 
السـوري،  النظـام  مناطـق  إىل  العـودة 
وتحمـل التبعـات املرتبـة عـى ذلك من 

األمنيـة.  املالحقـات 
وقـال مديـر مجموعـة "هـذه حيـايت" 
التطوعيـة يف إدلـب، سـارية بيطـار، إن 
الهويـات يجـب أن تحمل بصمـة لإلبهام 
أو للعـن يك ال تكـون سـهلة التزويـر، 
وهـو ما يسـهل عمـل املنظـامت وتوزيع 
املواد اإلغاثيـة، ويضمن حقوق السـكان.

بال هوية وال توثيق.. مواطنون ال يراهم القانون في إدلب
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كـام بقيـة املحافظـات السـورية، يواجه 
أهـايل مدينـة القنيطـرة جنويب سـوريا 
ارتفاًعـا حـاًدا يف األسـعار، األمـر الذي 
يؤثـر عـى الحركـة التجاريـة، خاصـة 
فيـام يخـص السـلع التـي تعـد كاملية، 

. ملالبس كا
إذ تأثـرت األسـعار بارتفاع سـعر رصف 
الـدوالر إىل نحـو 1800 لـرة سـورية 
خـالل األسـبوع الثالث من أيـار الحايل، 
لعوامـل عـدة أبرزهـا األثـر االقتصـادي 
لإلجـراءات التي اتخذتهـا حكومة النظام 
"كورونـا  فـروس  لجائحـة  للتصـدي 
والـراع   ،)19 )كوفيـد-  املسـتجد" 
الدائـر بن رجـل األعامل رامـي مخلوف 

والحكومـة السـورية. 
مراسـل عنـب بلـدي يف القنيطـرة جال 
التحضـرات  يف األسـواق خـالل فـرة 
لعيـد الفطـر، الـذي يوافق 24 مـن أيار 
املالبـس  رشاء  حركـة  ورصـد  الحـايل، 
وأسـعار بعض السـلع وانطباعـات باعة 

ومشـرين.

أضعاف األسعار مقارنة مع 2019
األسـعار  ارتفـاع  قـّدر  البائعـن  أحـد 
و120%   75% بـن  تـراوح  بنسـبة 
أن  متوقًعـا   ،2019 عـام  مـع  مقارنـة 

األوضـاع  ظـل  يف  االرتفـاع  يسـتمر 
الراهنـة. االقتصاديـة 

مـع  مقارنـة  ويف  املثـال،  سـبيل  عـى 
األسـعار يف 2019، يصل وسـطي سعر 
لـرة،  ألـف   20 إىل  للفتيـات  فسـتان 
بعدمـا كان يف حـدود عـرة آالف عـام 

.2019
ويصل سـعر بنطـال "جينـز" لألطفال 
إىل سـتة آالف لـرة، بعد أن كان مسـعرًا 
بألفـن و500 لـرة عام 2019، وسـعر 
كنـزة األطفال خمسـة آالف لـرة بعد ما 

كانت تبـاع بألفن سـابًقا.
وتتأثـر أسـعار األلبسـة بنوعهـا وجودة 
صناعـة  غالبًـا  لكنهـا  أيًضـا،  قامشـها 
ورشـات محليـة، و"قّصاتهـا" تتشـابه 
يجعـل  الـذي  األمـر  كبـر،  حـد  إىل 
األسـعار متقاربـة عموًمـا، وبعيـدة عن 

للسـكان. الرائيـة  القـدرة 

حركة السوق تتراجع
مبيعـات  عـى  األسـعار  ارتفـاع  أثّـر 
العـام  خـالل  تقـل  وجعلهـا  املالبـس 
مـن  أكـر  إىل  تصـل  بنسـبة  الحـايل 
%50 عـن مبيعـات عام 2019، بحسـب 
تقديـرات أحـد باعـة مالبـس األطفـال.

البائع أرجـع ارتفاع األسـعار إىل تدهور 
ارتفـاع  إىل  باإلضافـة  اللـرة،  قيمـة 

تكاليف شـحن البضائع بـن املحافظات 
بسـبب ارتفـاع أسـعار املحروقـات، مع 
املبالـغ املاليـة التـي تأخذهـا الحواجـز 
هـذه  لتمريـر  النظـام  لقـوات  األمنيـة 
وإعـادة  إلفراغهـا  تفاديًـا  البضائـع، 

الشـاحنات. يف  تحميلهـا 
مراسـل عنـب بلـدي رصـد حالـة مـن 
الـردد بـن بعـض املشـرين، فوالـدة 
ثالثة أطفـال وموظفة حكومية اشـتكت 

مـن أن قطعـة مالبـس لكل مـن أطفالها 
سـورية،  لـرة  ألـف   45 مبلـغ  تكلّـف 

بينـام ال يتجـاوز راتبهـا 60 ألًفـا.
االرتفـاع  ارتفـاع األسـعار  ومل يقتـر 
عـى مالبس األطفال وحسـب، بل شـمل 
والرجاليـة،  النسـائية  املالبـس  أيًضـا 
وحتـى األحذيـة، يف ظـل تـردٍّ كبر يف 

القـدرة الرائيـة للسـورين.
وقـدرت األمـم املتحدة نسـبة السـورين 

بحسـب  بــ83%،  الفقـر  خـط  تحـت 
حـول   2019 لعـام  السـنوي  تقريرهـا 
أبـرز احتياجـات سـوريا اإلنسـانية، أي 
قبـل الراجـع األكـر يف قيمـة العملـة 

خـالل العـام الحـايل.
بينـام شـهد مـؤرش القـوة الرائية يف 
سـوريا تراجًعـا كبـرًا وصـل فيـه إىل 
 ”Numbeo“ 8.8 نقطـة، وصنفه موقـع

العاملـي بأنـه منخفـض جًدا.

األسعار تسرق بهجة العيد.. 
تجارة المالبس تتراجع في القنيطرة

وصله الصوت أواًل، كان ضجيًجا مباغًتا، دفعه لفتح عينيه والنظر حوله، وإحساس األلم يتسلل سريًعا إلى أطرافه، كان المسعف يقف فوقه رأسه ويتمتم 

بكلمات لم يفهمها بداية، قبل أن يتمكن من تمييز السؤال: "من أنت؟".

أسواق القنيطرة قبيل العيد )وكالة سانا(
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كـام بقيـة املحافظـات السـورية، يواجه 
أهـايل مدينـة القنيطـرة جنويب سـوريا 
ارتفاًعـا حـاًدا يف األسـعار، األمـر الـذي 
يؤثـر عى الحركـة التجاريـة، خاصة فيام 
يخص السـلع التي تعد كامليـة، كاملالبس.

إذ تأثـرت األسـعار بارتفاع سـعر رصف 
الـدوالر إىل نحـو 1800 لـرة سـورية 
خـالل األسـبوع الثالث من أيـار الحايل، 
لعوامـل عـدة أبرزهـا األثـر االقتصـادي 
لإلجـراءات التي اتخذتهـا حكومة النظام 
"كورونـا  فـروس  لجائحـة  للتصـدي 
والـراع   ،)19 )كوفيـد-  املسـتجد" 
الدائـر بن رجـل األعامل رامـي مخلوف 

والحكومـة السـورية. 

مراسـل عنـب بلـدي يف القنيطـرة جال 
يف األسـواق خالل فـرة التحضرات لعيد 
الفطـر، الذي يوافـق 24 من أيـار الحايل، 
وأسـعار  املالبـس  رشاء  حركـة  ورصـد 
بعض السـلع وانطباعات باعة ومشـرين.

أضعاف األسعار مقارنة مع 2019
األسـعار  ارتفـاع  قـّدر  البائعـن  أحـد 
و120%   75% بـن  تـراوح  بنسـبة 
أن  متوقًعـا   ،2019 عـام  مـع  مقارنـة 
األوضـاع  ظـل  يف  االرتفـاع  يسـتمر 

الراهنـة. االقتصاديـة 
مـع  مقارنـة  ويف  املثـال،  سـبيل  عـى 
األسـعار يف 2019، يصل وسـطي سعر 
فسـتان للفتيات إىل 20 ألـف لرة، بعدما 
كان يف حـدود عـرة آالف عـام 2019.

ويصل سـعر بنطـال "جينـز" لألطفال 
إىل سـتة آالف لـرة، بعد أن كان مسـعرًا 
بألفـن و500 لـرة عام 2019، وسـعر 
كنـزة األطفال خمسـة آالف لـرة بعد ما 

كانت تبـاع بألفن سـابًقا.
وتتأثـر أسـعار األلبسـة بنوعهـا وجودة 
صناعـة  غالبًـا  لكنهـا  أيًضـا،  قامشـها 
ورشـات محليـة، و"قّصاتهـا" تتشـابه 
يجعـل  الـذي  األمـر  كبـر،  حـد  إىل 
األسـعار متقاربـة عموًمـا، وبعيـدة عن 

للسـكان. الرائيـة  القـدرة 

حركة السوق تتراجع
مبيعـات  عـى  األسـعار  ارتفـاع  أثّـر 
العـام  خـالل  تقـل  وجعلهـا  املالبـس 
مـن  أكـر  إىل  تصـل  بنسـبة  الحـايل 

%50 عـن مبيعـات عام 2019، بحسـب 
تقديـرات أحـد باعـة مالبـس األطفـال.

البائع أرجـع ارتفاع األسـعار إىل تدهور 
ارتفـاع  إىل  باإلضافـة  اللـرة،  قيمـة 
تكاليف شـحن البضائع بـن املحافظات 
بسـبب ارتفـاع أسـعار املحروقـات، مع 
املبالـغ املاليـة التـي تأخذهـا الحواجـز 
هـذه  لتمريـر  النظـام  لقـوات  األمنيـة 
وإعـادة  إلفراغهـا  تفاديًـا  البضائـع، 

الشـاحنات. يف  تحميلهـا 
مراسـل عنـب بلـدي رصـد حالـة مـن 
الـردد بـن بعـض املشـرين، فوالـدة 
ثالثة أطفـال وموظفة حكومية اشـتكت 
مـن أن قطعـة مالبـس لكل مـن أطفالها 
سـورية،  لـرة  ألـف   45 مبلـغ  تكلّـف 

بينـام ال يتجـاوز راتبهـا 60 ألًفـا.
االرتفـاع  ارتفـاع األسـعار  ومل يقتـر 
عـى مالبس األطفال وحسـب، بل شـمل 
والرجاليـة،  النسـائية  املالبـس  أيًضـا 
وحتـى األحذيـة، يف ظـل تـردٍّ كبر يف 

القـدرة الرائيـة للسـورين.
وقـدرت األمـم املتحدة نسـبة السـورين 
بحسـب  بــ83%،  الفقـر  خـط  تحـت 
حـول   2019 لعـام  السـنوي  تقريرهـا 
أبـرز احتياجـات سـوريا اإلنسـانية، أي 
قبـل الراجـع األكـر يف قيمـة العملـة 

خـالل العـام الحـايل.
بينـام شـهد مـؤرش القـوة الرائية يف 
سـوريا تراجًعـا كبـرًا وصـل فيـه إىل 
 ”Numbeo“ 8.8 نقطـة، وصنفه موقـع

العاملـي بأنـه منخفـض جًدا.

 500 عائلة تعاني 

سهل الغاب بال عيد ألول مرة

عنب بلدي - عفرين

ال متـل التفجـرات مـن حصـد الضحايا 
فصائـل  سـيطرة  مناطـق  يف  املدنيـن 
يف  أكـر،  وبنشـاط  فتعـود  املعارضـة، 
بعض الحـاالت، لترضب مناطـق جديدة. 
والقـوى  واملحليـة  املجالـس  وكانـت 
األمنيـة يف ريـف حلب الشـاميل اتخذت 
العديـد من اإلجـراءات، تخوفًـا من تكرار 
راح  الـذي  عفريـن،  تفجـر  سـيناريو 
ضحيتـه أكـر مـن 40 شـخًصا، ومتثلت 
إجراءاتهـا مبنـع دخـول جميـع اآلليـات 
غر املسـجلة لـدى دوائـر املواصالت يف 
املنطقـة، والتـي ال تحمـل لوحـات رقمية 

باملدينة. خاصـة 
سـبيل  عـى  أخريـن،  مدينـة  مجلـس 
مـن  الناريـة  الدراجـات  منـع  املثـال، 
التـي  املغلقـة  املنطقـة  إىل  الدخـول 
مل  والتـي  األمنيـة،  القـوى  سـتفرضها 
يعلنهـا حتـى سـاعة نـر التقريـر، إىل 
جانـب منـع مبيـت السـيارات الشـاحنة 
الكبرة ضمن الشـوارع الرئيسـة واملهمة 
يف املدينـة، وأمـام املديريـات واملسـاجد 

واملؤسسـات.
مـن جانبـه، أعلـن املجلـس املحـي يف 
اعـزاز بريـف حلـب، السـوق التجـاري 
يف بلديـة السـالمة منطقـة أمنيـة، ومنع 
مـرور أي آلية دون الخضـوع لإلجراءات 

تفتيشـها.  بهدف  األمنيـة 
بلـدة  يف  املحـي  املجلـس  أنهـى  كـام 
تركيـب  حلـب  رشقـي  شـامل  صـوران 
كامـرات املراقبـة عى الطرق والشـوارع 
الرئيسـة للبلدة، يف 13 من أيـار الحايل. 

هل تكفي اإلجراءات لمنع 
التفجيرات؟

يف اسـتطالع رأي أجرتـه عنـب بلـدي، 
حـول كفايـة اإلجـراءات التـي اتخذتهـا 
يف  الرطـة  وقيـادة  املحليـة  املجالـس 

ملنـع  الشـاميل  حلـب  ريـف  مناطـق 
التفجـرات، صّوت %90 من املشـاركن 
 10% صـّوت  بينـام  بــ"ال"،  الــ302 

بـ"نعم". 

نتائـج االسـتطالع أكدهـا مديـر "مكتب 
عـر  ينشـط  الـذي  اإلعالمـي"  اعـزاز 
عبـد  االجتامعـي،  التواصـل  وسـائل 
القـادر أبـو يوسـف، يف حديـث لعنـب 
تطبّـق  ال  اإلجـراءات  إن  قائـاًل  بلـدي، 
بشـكل كامل، بسـبب خلـل يف اإلجراءات 
األمنيـة، وتوزعهـا الزمنـي غـر الـكايف 

لسـد الحاجـة األمنيـة دامئًـا.
ففـي الصبـاح يوجـد تـراٍخ أمنـي، بينام 
يف  تشـديد  هنـاك  يكـون  املسـاء  يف 
منفـذي  يعطـي  مـا  وهـو  اإلجـراءات، 
التحـرك بحريـة يف بعـض  التفجـرات 
أوقـات النهار، بحسـب عبـد القـادر أبو 

يوسـف. 
كـام أن بعـض أجـزاء املـدن تُهمـل يف 
الرقابـة، بحيـث يركـز التشـديد األمني 
الرئيسـة،  الطرقـات  وعَقـد  املراكـز  يف 

وهـو مـا يتسـبب بخلـل أمنـي.  
عنب بلـدي التقـت مجموعة مـن األهايل 
والغربيـة،  الرقيـة  حلـب  أريـاف  يف 
أجمع أغلبهـم عى عدم كفايـة اإلجراءات 
بدليـل اسـتمرار حـدوث تفجـرات تقتل 

 . نين مد
ودعـوا لتكثيف الجهـود أكر والتشـديد 
السـيارات  وضبـط  الحواجـز،  عـى 
العسـكرية خاصـة، وتنمرهـا وربطهـا 
بـإدارة املواصـالت، أو تنمرهـا مـن قبل 

الوطنـي". "الجيـش  إدارة 
كام أكـد بعضهـم رضورة تفعيـل أنظمة 
الدراجـات  ومنـع  بالكامـرات،  املراقبـة 
الناريـة غـر املسـجلة مـن الدخـول إىل 

مناطقهـم وخاصـة إىل األسـواق. 
عليهـا مـن  أجمـع  التـي  النقـاط  ومـن 
تحدثـوا إىل عنـب بلـدي رضورة وجـود 

تنسـيق بن املجالـس املحليـة و"الجيش 
الوطنـي" والقـوى األمنية، ودعـم قطاع 
الرطـة، وتسـير دوريات عـى الدوام. 

لألهالي دور أيًضا
"الحكومـة  يف  الدفـاع  وزيـر  قـال 
السـورية املؤقتـة"، اللواء سـليم إدريس، 
خـالل لقائـه مـع "التوجيـه املعنـوي" 
أيـار  مـن   5 يف  الوطنـي"  لـ"الجيـش 
الحـايل، إن ضـامن أمن مناطق سـيطرة 
فصائـل املعارضـة يحتـاج إىل منظومـة 
إىل  اسـتناًدا  تعمـل  متكاملـة،  أمنيـة 
خطـة أمنيـة، وتحقيـق ذلك يحتـاج إىل 
تعـاون وثيـق بـن "الجيـش الوطني" 
كـون  واملواطنـن،  املدنيـة  والرطـة 
يف  عليـه  هـو  عـام  يختلـف  الوضـع 

املسـتقرة. الـدول  منظومـات 
وبحسـب إدريـس، فـإن عـى "الجيـش 
عـى  الحراسـة  "يشـدد  أن  الوطنـي" 
التـامس، وينصـب كامئـن يف  خطـوط 
مناطـق العبـور املحتملة، ويـزّود املعابر 
مـدار  عـى  تعمـل  مراقبـة  بكامـرات 
السـاعة وبأجهـزة كشـف للمتفجـرات".

كـام دعـا إىل زيـادة عمليـات التفتيـش 
الذيـن  واألفـراد  للسـيارات  الدقيـق 
يدخلـون إىل مناطـق سـيطرة "الجيـش 
الوطنـي" عندمـا تكون مفتوحـة، وعى 
مداخـل البلـدات واملـدن، وتعزيـز العمل 

االسـتخبارايت.
لكن وزير الدفاع أشـار إىل أن السـيارات 
بالـرضورة  ليـس  املفخخـة  والدراجـات 
أن تكـون قـد دخلـت مـن املعابـر، بـل 

قـد تكـون مجّهـزة يف الداخـل، وهو ما 
يسـتدعي وجود جهاز اسـتخبارات قوي 
ومنظّـم، وتعـاون بن األهـايل واألجهزة 
األمنيـة لكشـف مثـل هـذه األعـامل قبل 

 . وثها حد
ويف حديـث سـابق لعنـب بلـدي، اتفـق 
العميـد أديـب الشـالف، القائـد السـابق 
لـ"الرطـة الحـرة" يف حلـب، ومحمود 
حبيـب، عضـو املكتـب اإلعالمـي لـ"لواء 
الشـامل الدميقراطـي" يف محافظة الرقة 
التابـع لـ"قـوات سـوريا الدميقراطيـة" 
)قسـد(، عـى أن مسـؤولية ضبـط األمن 
ال تقـع عـى عاتق القـوى األمنيـة فقط، 
جميـع  جهـود  تتضافـر  أن  يجـب  بـل 
مـن  للحـد  املدنيـن،  مـع  املؤسسـات 

وقـوع التفجـرات.

ما الحلول

إجراءات المجالس والقوى األمنية 
ال توقف تفجيرات الشمال السوري.. 

آثار انفجار عبوة ناسفة في محل خضار وسط سوق بمدينة الباب - 10 أيار 2020 )عنب بلدي/ عاصم ملحم(

توزعت أماكن التفجيرات في مناطق سيطرة فصائل المعارضة شمالي سوريا، وطالت أماكن مختلفة منذ تفجير عفرين، في 28 من نيسان الماضي، 

إذ رصدت عنب بلدي سبعة تفجيرات، واحد منها في إدلب وآخر في رأس العين غربي محافظة الحسكة بينما كان نصيب ريف حلب خمسة تفجيرات، هي 

األكثر دموية.
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عنب بلدي - عبد الله الخطيب

غـريب  شـامل  يف  الطـالب  يعـاين 
سـوريا من عوائـق تعليميـة ازدادت بعد 
إغـالق املـدارس بسـبب جائحـة فروس 
 ،)19 )كوفيـد-  املسـتجد"  "كورونـا 
واتجـاه املعنيـن إىل التعليـم اإللكروين 
)عن بُعـد(، يف منطقة تفتقـر إلمكانيات 

تطبيقـه.
تفعيـل  عـى  شـهر  مـي  وبعـد 
التجربـة، التـي قررتهـا مديريـة الربية 
يف إدلـب، يف 29 مـن نيسـان املـايض، 
اتضحت مشـاكلها بشـكل أكر، ال سـيام 
نقـص اإلمكانيـات املتعلقـة بتكنولوجيـا 
املناطـق  يف  واملعلومـات،  االتصـاالت 
شـامل  املعارضـة  لسـيطرة  الخاضعـة 

سـوريا. غـريب 
وتبلـغ أعـداد الطالب يف املنطقـة، التي 
حلـب  وريـف  إدلـب  محافظـة  تشـمل 
إحصائيـة  أحـدث  بحسـب  الغـريب، 
مديريـة  يف  الرصـد  قسـم  أجراهـا 
الربيـة لعـام 2019، 513 ألًفـا و604 
طـالب وطالبـات، منهـم 113 ألًفـا يف 

ريـف حلـب.

نسـبة  مـن   60% إىل  تصـل  املنظـامت 
املطلـوب؟ مـا  الطـالب.. 

منظمـة  يف  التواصـل  قسـم  مديـرة 
"حـراس الطفولـة"، ليـى حسـو، قالت 
اسـتطاعت  املنظمـة  إن  بلـدي  لعنـب 
تخديـم 20 ألًفـا 890 طفاًل يف مروعها 
للتعليـم اإللكـروين، وتسـعى مـن أجل 

البقيـة. إىل  الوصـول 
وأضافـت أن رشكاءهـم يف نفس املروع 
مـا  إىل  يصلـون  املنظـامت  بقيـة  مـن 
األطفـال  مجمـوع  مـن   60% نسـبته 
العـام، موضحـة أن هـذه العمليـة تحت 

الربيـة. مديريـة  إرشاف 
وبلغـت مخصصـات األمـم املتحـدة مـن 
أجـل دعم العمليـة التعليمية خـالل العام 
وتحـاول  دوالر،  ماليـن  سـتة  الحـايل 
املنظـامت بدورهـا تنظيـم برامجهـا من 
وإنقـاذ  التمويـل  عـى  الحصـول  أجـل 

السـنة الدراسـية للطـالب.
وبحسـب بيان لفريق "منسـقو استجابة 
سـوريا"، يف 22 مـن أيار الحـايل، فإن 
%81 مـن نسـبة العائديـن مـن مناطـق 
النـزوح إىل قراهـم وبلداتهـم يف أرياف 
حلـب وإدلـب، الذيـن بلـغ عددهـم 277 

ألًفـا و305 أشـخاص مـن أصـل مليون 
و41 ألًفـا و233 نازًحـا، هـم بحاجة إىل 

. لتعليم ا
قـّدر  هـذه،  التعليـم  حاجـة  ولتغطيـة 
الـالزم  التمويـل  االسـتجابة"  "منسـقو 

دوالر. ألـف  و200  ماليـن  بعـرة 
"واتساب" صف بديل 

“تتلقـى ابنتاي دروسـهام عـر مجموعة 
أنشـأها املـدرّس عـى )واتسـاب(، وأنـا 
يف  ومسـاعدتهام  بتدريسـهام  أهتـم 
الطريقـة الجديـدة للتعلّـم”، بحسـب ما 
قالـه طـارق العبيـد، وهو والـد لطفلتن 
يف إدلـب، تحـدث سـابًقا لعنـب بلـدي 
عـن تجربة ابنتيه ودوره يف مسـاعدتهام 

بعد". “عـن  للتعلّـم 
وتـدرس الطالبتان يف املرحلـة االبتدائية، 
واألخـرى  األول  الصـف  يف  إحداهـام 
التعلّـم  وتتابعـان  الثـاين،  الصـف  يف 
بجديـة، وتشـعران بالحامسـة، وتطلبان 
مـن والدهـام أن يطلعهام عـى الدروس 
الجديـدة حتـى يف أيـام العطل، بحسـب 

والدهام. قالـه  مـا 
"حـراس  منظمـة  يف  الرامـج  مديـر 
الطفولـة" السـورية، مجدي بـاش إمام، 

األساسـية  املـواد  إن  بلـدي  لعنـب  قـال 
التـي تُرفـع دروسـها عـى مجموعـات 
الصفـوف  مبثابـة  وهـي  "واتسـاب"، 
الرياضيـات،  هـي  للطـالب،  بالنسـبة 
واللغـة  والعلـوم،  العربيـة،  واللغـة 

اإلنجليزيـة.
وباإلضافـة إليهـا أُعـدت منصـة لتقديـم 
املحتـوى التعليمـي )أوناليـن( لألهـايل 
الذين ال يسـتطيعون متابعـة املجموعات 
إذ  اإلنرنـت،  يف  ضعـف  لديهـم  أو 
يسـتطيعون الدخـول إليهـا الحًقا يف أي 

. قت و

مساٍع لتجاوز التحديات.. هل تنجح؟ 
منظمـة  يف  الرامـج  مديـر  أوضـح 
"حـراس الطفولـة"، مجدي بـاش إمام، 
خـالل حديثـه لعنـب بلـدي، التحديـات 
املرتبطـة بالعمليـة التعليميـة يف شـامل 
غـريب سـوريا، وأولهـا البنيـة التحتيـة، 
لجميـع  اإلنرنـت  توفـر  تتيـح  ال  التـي 
الرعايـة  )مقدمـي  والجهـات  الفئـات 
مـن األهـايل(، ومـا زاد الوضـع سـوًءا 
موجـات النزوح األخـر بفعـل العمليات 

العسـكرية.
منظمـة  تـوزع  العقبـة،  هـذه  ولحـل 
خاصـة  حقائـب  الطفولـة"  "حـراس 
بالتعلّـم الـذايت، باإلضافـة إىل االعتـامد 
العمليـة،  هـذه  يف  األهـايل  دور  عـى 
عـن  املعلومـات  متريـر  إىل  والسـعي 
طريـق "لجـان الحاميـة" املوجـودة يف 
مجموعـات  خـالل  مـن  املناطـق،  هـذه 

اإلعالميـة. النـر 
املوجهـة  املـواد  هـو  الثـاين  التحـدي 
لألطفـال ذوي اإلعاقـات أو الذيـن لديهم 
صعوبـات تعليميـة، فاملـواد التـي تُنر 
درجـة إفادتهـا بالنسـبة لهـم أقـل، وهم 
بحاجـة إىل مـواد خاصـة، بحسـب قول 

باش. إمـام 
وتتابـع فـرق املنظـامت هـذه الريحة، 
عـر  مبـارشة  جلسـات  لهـا  وتقـدم 
اإلنرنـت، يكـون فيهـا امليـرّس موجـوًدا 
مـع الطفـل وعـى الطـرف اآلخـر يكون 
للميـرّس  توفـر  كـام  النفـي،  الداعـم 
فيهـا  توجـد  خـاص"،  "تعلّـم  حقيبـة 

اإلعاقـة. مـع  متناسـبة  أدوات 
والتحـدي الثالـث هـو رشيحـة األطفـال 

عـر  إليهـا  الوصـول  ميكـن  ال  التـي 
اإلنرنـت، ولديهـا احتياجـات خاصة، إذ 
توجد فـرق خارجية تشـبه فـرق الرعاية 
الصحيـة، تجري جلسـات دوريـة وتزور 
األهـايل لتقديم خدمات التعليـم أو الدعم 
النفـي أو املتابعـة التي يجـب تقدميها 

للطفـل بشـكل دوري.

حقائب تعّلم ذاتي.. "أوف الين"
سـعود العيـى طالبة يف الصـف الرابع 
بإدلـب، تواجه صعوبات كبـرة يف تلقي 
الدروس بسـبب ضعـف اإلنرنـت، بينام 
يعـاين طـالب آخـرون مـن عـدم امتالك 
الصـف  يف  كالطالـب  محمـول،  هاتـف 
الحـامدي،  سـليامن  االبتـدايئ  الثالـث 
عـر  الـدروس  يتابـع  إنـه  قـال  الـذي 
هاتـف أبيه، ويسـتثمر فـرة وجوده يف 
املنـزل قبـل أن يصطحـب هاتفـه معـه 

عندمـا يخـرج إىل العمـل.
لـه  يـرح  املعلـم  أن  الطفـل  وتحـدث 
وألصدقائـه الـدرس بشـكل جيـد، كـام 
لـو أنهـم موجـودون يف الصـف، لكنـه 

املدرسـة.  يف  التعليـم  يفضـل 
"حـراس  منظمـة  يف  الرامـج  مديـر 
الطفولـة"، مجـدي بـاش إمـام، أوضح 
لألطفـال  بالنسـبة  أنـه  بلـدي  لعنـب 
الذيـن ليسـت لديهـم أو لـدى أهاليهـم 
اإلنرنـت،  إىل  الوصـول  عـى  القـدرة 
فقد ُحـددت معايـر ضعـف لرصد هذه 
الفئـة، وتُقدم لهم حقائـب "تعلّم ذايت"، 
توجد فيهـا أحيانًا بطاقـة إنرنت، متّكن 
اإلنرنـت  عـر  التواصـل  مـن  األهـايل 

مبـارشة.
ويف بعـض الحـاالت، التـي يكـون فيها 
هـذه  تحـوي  أسـوأ،  األطفـال  وضـع 
مـن متاريـن،  ورقيـة،  مـواد  الحقائـب 
وكتـب، ودليـل خـاص بالتعلّـم الذايت، 
هـذه  تنفيـذ  عـى  األهـايل  يسـاعد 
األنشـطة مـع أطفالهـم، بوجـود متابعة 
أقـل مـن املـدرّس، بحسـب إمـام باش.

وبالحالـة األخـرة هـذه، ميكـن لألهايل 
األسـبوع  يف  املدرّسـن  مـع  التواصـل 
مـرة واحدة، لـي يأخذوا املـواد الورقية 
الجديـدة الخاصـة بهـم، أو يتابعـوا مع 
املـدرّس مـا حققـوه بوتـرة أقـل مـن 

التواصـل اليومـي.

فيروس "كورونا" زاد الطين بلة

آليات جديدة لتعليم 500 ألف طالب في الشمال السوري
أطفال يقرؤون مجلة "طيارة ورق" في مخيم "معرين"- 12 من آذار 2020 )منظمة حراس الطفولة(

مبادرة تطوعية لقص شعر األطفال في المخيمات المحيطة باعزاز- أيار 2020 )عنب بلدي/ عبد السالم مجعان(

عنب بلدي - ريف حلب

أطلـق حالقـون يف مدينـة اعزاز شـاميل 
محافظـة حلـب مبـادرة تطوعيـة، لقص 
وتصفيـف شـعر األطفـال يف مخيـامت 
النازحـن حـول املدينـة، مع اقـراب عيد 

 . لفطر ا
الحالق محمد إسـامعيل، أحـد املتطوعن 
يف الحملـة، قـال لعنـب بلـدي إن الحملة 
التطوعيـة بـادر بها 15 حالقًـا من أهايل 
مخيـامت  واسـتهدفت  اعـزاز،  مدينـة 
النازحـن العشـوائية، سـواء القريبة من 

مدينـة اعـزاز أو البعيـدة عنها.
وأضـاف أن اختيار مخيـامت حول املدينة 
ال يوجد فيهـا حالقـون، كان لكيال تُعطّل 
أرزاق بقيـة الحالقـن، ولـزرع الفرحـة 
عـى وجـوه األطفـال مـع اقـراب عيـد 
الفطـر، وإلدخالهـم يف جو العيـد بعدما 
النـزوح  موجـات  عقـب  منـه،  ُحرمـوا 

والتهجـر والسـكن ضمـن املخيـامت. 
واسـتهدفت الحملة يف أيامها األوىل أكر 
مـن 200 طفل، وستسـتمر طـوال العام 
الحايل، مـن خالل تخصيص يـوم محدد 

للعمل تطوعيًـا يف املخيامت كل 15 يوًما، 
بحسـب مـا ذكره محمـد إسـامعيل لعنب 

بلدي. 
 وكانـت نقابـة الحالقن يف مدينـة اعزاز 
حددت تسـعرة الحالقة باللـرة الركية، 
بسـبب عدم اسـتقرار سـعر رصف اللرة 
السـورية وانخفاض قيمتها أمـام الدوالر، 
إذ فـاق سـعر الرف 1600 لـرة مقابل 

الـدوالر الواحد.
غـريب  شـامل  يف  النازحـون  ويعـاين 
الحاجـات  يف  نقـص  مـن  سـوريا 
فريـق  قـّدر  إذ  األساسـية،  اإلنسـانية 
"منسقو اسـتجابة سـوريا" حجم العجز 
يف  للنازحـن  اإلنسـانية  الحاجـات  يف 
مناطـق سـيطرة املعارضة شـامل غريب 
سـوريا بنسـبة %64 يف قطـاع األمـن 
الغذايئ، و%82 يف قطـاع املياه، و79% 
يف قطـاع الصحة والتغذيـة، و%88 يف 

قطـاع التعليـم. 
اإلنسـانية  للحاجـات  تقييـم  وأظهـر 
التـي   ”reliefweb“ منصـة  نرتـه 
تعتمـد عـى إحصائيـات األمـم املتحدة، 
نحـو  أن  املـايض،  نيسـان  مـن   12 يف 

نازحـن  )مـن  املجتمعـات  مـن   49%
ومقيمـن( يتنـاول أفرادها ثـالث وجبات 
يف اليـوم، بينـام معظـم أهـايل مناطـق 
أطمة وعفريـن وكفرومـا يتناولون وجبة 

واحـدة.

املخيـامت  يف  القاطنـن  عـدد  وبلـغ 
الذيـن نزحـوا مـن مناطق حـامة وحلب 
العسـكرية  العمليـات  بسـبب  وإدلـب 
األماكـن  إىل  وروسـيا  النظـام  لقـوات 
ألـف  مليـون و41  نحـو  أمًنـا،  األكـر 

ألـف و277  يتوزعـون عـى  شـخص، 
عشـوائيًا  مخيـاًم   366 بينهـا  مخيـاًم، 
يسـكن فيهـا نحـو 184 ألف شـخص، 
"منسـقو  فريـق  وثقـه  مـا  بحسـب 

سـوريا". اسـتجابة 

"حالقة العيد" مجاًنا ألطفال المخيمات في اعزاز
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المصدر: مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية التابع لألمم المتحدة  - 19 أيار 2020

الباب - عاصم ملحم

يف صيدليتـه ومن بن أدويتـه وعقاقره، 
بث بـراء املنال برنامجـه الرمضاين املتعلق 
باألدويـة والنصائـح الطبيـة الدوائية عر 
بـالل  "يوتيـوب" و"فيسـبوك"، ومثلـه 
حمشـو، الـذي قـدم نصائحـه الدعويـة 
للصامئـن املحجوريـن يف منازلهـم يف 
رمضان بسـبب انتشـار فروس "كورونا 

.)19 )كوفيد-  املسـتجد" 
بـراء وبـالل اللـذان يعيشـان يف مدينـة 
البـاب بريـف حلـب، تحدثا لعنـب بلدي 
تصويـر  يف  األوىل  تجربتهـام  عـن 
وعـرض الرامـج الرمضانية عـى مواقع 
واجهتهـام  التـي  والعوائـق  التواصـل، 

ومتابعـات النـاس لهـام.

"كل يوم معلومة طبية"
برنامـج يومـي قدمه بـراء املنـال، تحدث 
وبعـض  الجانبيـة  وآثـاره  الـدواء  عـن 
النصائـح املتعلقة باسـتخدامات األدوية، 
مبـدة ال تتجـاوز خمـس دقائـق للحلقة، 
ُعـرض بشـكل يومي خـالل رمضان عى 

بوك". و"فيـس  "يوتيـوب" 
بسـيطًا  ليكـون  برنامجـه  أعـد  بـراء 
عمـوم  مسـتهدفًا  ومعلوماتـه  بأسـلوبه 
النـاس، وليـس أهـل االختصـاص، فهـو 
)ريـف  البـاب  مدينـة  أهـايل  أن  يـرى 
حلب الشـاميل( بحاجـة لزيـادة التوعية 
الدوائيـة، بحسـب مـا قاله لعنـب بلدي.

ورغـم املصاعـب التـي اعرضـت فريـق 
القـى  الرنامـج  أن  بـراء  يـرى  عملـه، 
رواًجـا جيـًدا، إذ أصبـح النـاس يطلبون 
منـه، عن طريـق التعليق عـى الفيديو أو 
املراسـلة، الحديـث عن مواضيـع متكررة 
الطبيـة، وهـو مـا يجعلـه  يف حياتهـم 

يخطـط لتطوير الرنامج واالسـتمرار يف 
تقدميـه وعرضـه بعـد شـهر رمضان.

"دروس رمضانية"
فكـرة برنامـج بـالل حمشـو تقـوم عى 
تعويض منـع إقامة الدروس يف املسـاجد 
بسـبب تفيش فـروس "كورونا"، بالعمل 
الدعـوي والنصـح واإلرشـاد للصامئـن 

عـر مواقـع التواصـل االجتامعي.
بـالل قال لعنب بلـدي إن حلقات برنامجه 
تتضمـن دروًسـا يوميـة ونصائـح يتعلق 
كثـر منها بالصيـام، إضافـة للحديث عن 
بعـض فضائل األخـالق املهمـة للمجتمع، 

وفـق تعبره.
وأشـار بالل إىل أن الرسـالة مـن الرنامج 
إيجابيًـا"، مبعنـى عـدم  عنوانهـا "كـن 
االستسـالم للظـروف مهـام بلغـت درجة 

صعوبتهـا، وفـق قوله.
"هـذه املـرة األوىل التـي أصـور برنامًجا 
رمضانيًـا، ومبجهـود شـخيص"، يقـول 
عـن  كان  التصويـر  أن  مضيًفـا  بـالل، 
طريـق كامـرا الهاتـف املحمـول لعـدم 
توفـر مسـتلزمات التصويـر االحرافيـة، 
وهـو مـا تسـبب ببعـض املشـاكل الفنية 

األوىل. الحلقـات  يف 
الرنامـج  متابعـة  نسـبة  أن  ورغـم 
ليسـت كبـرة، كـام قـال حمشـو، فإنـه 
القـى استحسـان املتابعـن الذيـن كانـوا 
ينتظـرون موعد نـر الحلقـة، من خالل 

والشـكر. الثنـاء  تعليقـات 

آراء متابعين
أحمـد الجبـي مـن أهـايل مدينـة الباب، 
تابـع برنامـج "كل يوم معلومـة طبية"، 
وقـال لعنـب بلـدي إن الرنامج يسـتحق 
املتابعـة الحتوائـه عى معلومـات وفوائد 

قيمـة، قُدمت بشـكل بسـيط، وبرأيه فإن 
الرامـج عـى مواقـع التواصـل أصبحت 
الرامـج  مـن  أكـر  ومقبولـة  مناسـبة 

لتلفزيونية. ا
محمـد الخـر مـن سـكان مدينـة الباب، 
تابـع الرنامجـن، ومـن خـالل حديثـه 

بالجيديـن  وصفهـام  بلـدي،  لعنـب 
كتجربـة أوىل إلطـالق برامـج كاملة يف 

مدينـة البـاب.
كال  يف  املعلومـات  إن  محمـد  وقـال 
الرنامجـن كانـت سـهلة وخفيفـة عى 
الصائـم، كـام أنهـا مفيـدة وأفضـل من 

والفوازيـر. املسـابقات  برامـج 
وأضـاف أن معلومـات برنامـج "دروس 
رمضانيـة" كانـت مناسـبة، وقـد حاول 
أن يخـرج عـن منطيـة الرامـج الدينيـة 
املعتـادة، واسـتطاع زرع فكـرة أو أكـر 

يف ذهـن كل متابـع.

تجربة أولى في مدينة الباب.. 

برامج رمضانية عبر مواقع التواصل االجتماعي
تعبيرية
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إبراهيم العلوش

األسد  تجلت عبقرية بشار 
االقتصاديكة يف الرشاكة التي أقامها 

مع عائلة مخلوف، وكانت أوىل 
االتصاالت  بوادرها اغتصاب قطاع 

ثروة  فتنمية  برشكة "سرييتل"، 
العائلكة كانت أهم عنده من تنمية 

االقتصاد السوري ومن خلق فرص 
للشباب. العمل 

العلني مع رامي  ولكن الخاف 
الذي نشهد حلقاته  مخلوف، 

املتاحقة هذه األيام، فتح زوايا 
منسكية من قبل السورين، وأعاد 

طرح ثروة عائلة األسد للمداوالت 
يف سكنة الجوع هذه التي تكوي 

السورين جميًعا ومن كل األطراف.
أول تداول شكبه علني بن السورين 

لرثوة عائلة األسد كان يف العام 
1994 بعد وفاة باسل األسد، حن 

قّدم وفد من عائلة األسكد عقد زواج 
مكتوبًا بعد وفاة باسكل وبتاريخ 

قديكم يثبت زوًرا أنه متزوج من 
امرأة، ومن حقها أن ترث جزًءا 

من تركته املودعة يف النمسكا ويف 
غريهكا، والتي كانت مهددة باالبتاع 

كلًيا من قبل املصارف األوروبية.
وأما التداول العلني األول فكان 
يف النقاش الذي دار يف جلسة 

من جلسات مجلس الشعب يف 
البرتول  التسعينيات حول موارد 

الدولة، وتساءل بعض  يف ميزانية 
النكواب عن غياب هذا البند، فتم 

الرد عليهم بجملة شكهرية ال يزال 
السوريون يرددونها وهي "البرتول 
يف أيٍد أمينة!"، وفهمها السكوريون 
بأنها بيد القرص وبيد حافظ األسكد 
نفسكه، ولعلها كانت اغتصابًا  من 

القائد". قبل "األب 
ومل نحسكب ثروة رفعت األسد التي 

اصطحبها معه إىل أوروبا عام 
1987مع قافلة من نسائه ومن 

أوالده ومن ضباطه ومن منافقيه، 
الذين ال يزالون يتعيشكون منها مع 

أوالدهم وأحفادهم حتى اآلن!
جّربت سكوريا يف عهد حافظ األسد 

اعتباًرا  لاستثامر،  طرًقا كثرية 
مكن الربا الفاحش الذي كان يتم 
تغطيته ببيع السكيارات الوهمية 

ورهن املزارع والبيوت، والذي تصل 
%40، ومروًرا  فوائده السنوية إىل 

التي  األموال  بظاهرة جامعي 
انترشت يف املدن السورية، وكان 
من أهم أعامها بسام خربوطيل 

يف دمشق، وأمينو وكاس واألوبري 
يف حلب، وعاصم طه يف الرقة، 
ولعكل كل مدينة وكل بلدة تعرف 

اساًم واحًدا عى األقل من أسامء 
جامعي األموال الذين انتهوا إىل 

االفاس أو إىل الهرب باألموال إىل 
خارج سكوريا وتم ترك ضحاياهم با 

سند وبا قانون يعوضهم.
ولكن بشار األسد القادم من 

أوروبكا اختار عائلة مخلوف كماذ 
التي تركها  آمن الستثامر األموال 
 30 حافظ األسد، وتقدر بحوايل 

مليار دوالر، كام تقول بعض 

املصكادر، وهذا الرقم قبل أن يبدأ 
االبن باستثامره لدى رامي مخلوف 

اقتصاد  ومبعونة  شخصًيا،  بإرشافه 
الدولة، ورجال الدولة، وقوانن 

السورية. الدولة 
فيديوهات رامي مخلوف األخرية 

للنقاش  واسًعا  الباب  فتحت 
يف ثروة عائلة األسد، فالشعب 
السوري جائع، واإليرانيون يف 

حالة حصار وإفاس، ويطالبون 
30 مليار دوالر أنفقوها  مببلغ 

عى تثبيت نظام األسكد، كام رصح 
النائب اإليراين حشكمت الله فاحت 

قبل عدة أيام. والروس بدورهم 
حامية  عن  بتعويضات  يطالبون 

النظام بتدمري املدن السكورية وبثمن 
12 مرة حتى  استعامل "الفيتو" 

اآلن!
الجميكع يصيحون اآلن: نعم.. الدولة 

عائلة  ولكن  مفلسة،  السورية 
األسكد متتلك املليارات وتستثمرها 

يف "سرييتل" ويف البنوك الخاصة 
القابضة، وتودع  والرشكات 

رأساملها يف الخارج، فلامذا ال 
تدفع فواتري اسكتمرار عائلة األسد 

الحكم؟ يف 
رامي مخلوف مرّص عى االحتفاظ 

باألمكوال التي بحوزته مثله مثل 
بسام خربوطيل وأمينو وكاس 

واألوبري وعاصم طه وغريهم من 
جيل اإلرث األسدي يف استثامر 

األموال، ويحاول الدفع من خارج 
الرثوة التكي ميتلكها بتنمية تجارة 

التي يشارك بها ماهر  املخدرات 
األسد و"حزب الله" كام تقول 

األملانية. شبيغل"  "دير  صحيفة 
منذ بدايكة الثورة ظل النظام متعنًتا، 
واحتقار  بكربياء  السورين  وعامل 

ظًنا منه أن ما بناه حافظ األسكد ال 
ميككن ألي قوة يف العامل أن تهدمه، 

سكواء بإنجازه املحكم لبنية الدولة 
االسكتبدادية، أو ببناء الجيش الذي 
ويرتبع  السورين  املدنين  يحتقر 
مع مخابراته العسككرية والجوية 

فكوق القانون، وأيضا بامتاكه ثروة 
عائلية تقدر باملليارات وتسكتطيع 

أن تخنق بها الشكعب السوري، وأن 
متّول بها، يف الخارج، حمات 

الدعاية والتجميل لكل بشكاعات 
وجرامئه. النظام 

االقتصادي  االستثامر  مدرسة 
اليوم، سواء بأيدي  األسدية تنهار 

السورين أو بأيدي من استعان 
بهكم النظام لنجدته، فرامي مخلوف 

وأموال عائلة األسكد التي يستثمرها 
لكن تنجو من الخراب الذي ألحقه 
وهذا  وبشعبها،  بسوريا  النظام 

االسكتثامر مثله مثل كل استثامرات 
حافظ األسد األخرى، يف الجيش 

ويف املخابرات، ويف "الجبهة 
عبادة  التقدمية" ويف  الوطنية 

الفكرد، لن تنقذ النظام اليوم.
ويتضح أخريًا أن كل العجول 

املقّدسكة التي تم فرض عبادتها 
عى السورين من عائلة األسد 

ومخلوف وشاليش ومن قادة 
املخابرات والجيش واألحزاب ورجال 
األعامل املزيفن، صارت اليوم مجرد 

رمكاد بعد أن أحرقتها ثورة الحرية 
والكرامة. 

أسامة آغي

قال مستشار رئيس الربملان يف إيران، 
أمري عبد اللهيان، إن "مرشوع إطاحة 
بشار األسد كذبة أمريكية كبرية، وإن 

األسد هو الرئيس الرشعي والقائد 
العظيم ملحاربة اإلرهاب".

عبد اللهيان يدرك عميًقا أن ما يقوله 
بخصوص نظام األسد، ال يخرج قيد 
أمنلة عن سياسة استثامر إيران لهذا 

النظام، من أجل جعله حلقة من 
حلقات النفوذ اإليراين، وأن إيران 

تعرف حجم خسائر النظام السوري 
عى كل املستويات، ولهذا، فهي ال 

تريد أن تعرتف بأن رصاع النظام مع 
الشعب السوري قد وصل إىل نهايته 
غري السعيدة، بالنسبة لبقاء النظام 

يف الحكم، وأن الرصاع انتقل إىل 
داخل بنية النظام الصلبة، وأظهر 

تشقق هذه البنية، التي ظهرت 
تصدعاتها إىل العلن.

هذا التشقق يسبق انهيار بنية الحكم، 
ألنه تشقق أصاب ركائزه األساسية، 

فالنظام من دون آلية فساده 
االقتصادي، ومن دون إدارة هذا 

الفساد، لن يستطيع الصمود يف وجه 

التغريات، التي بدأت ترتاكم يف وجهه 
بصورة تفوق قدرته.

التغريات تتعلق بتغري املوقف الرويس 
من رأس النظام وبطانته، الذي ظهر 
عرب وسائل إعام روسية قريبة من 

الكرملن.
وتتعلق أيًضا بتغري املوقف اإليراين، 

الذي تجاهل عبد اللهيان الحديث 
عنه، ولكن إيران اكتشفت أن النظام 
بات غري قادر عى تقديم النفع لها، 
بعد وضع يدها عى مساحة واسعة 

من موارده االقتصادية، وهو أمر 
يدفعها للتفكري ببدائل، تخدم استمرار 

نفوذها يف هذا البلد، وحامية 
استثامرها األيديولوجي والسيايس 

واالقتصادي.
جفاف موارد النظام االقتصادية، 

وأوهامه بقدرته عى مواجهة 
التغريات العميقة يف املوقف الدويل 

منه، دفعه إىل التفكري باستخدام 
ورقة أثرياء نهب الباد، وورقة أثرياء 
الحرب، من أجل الصمود أكرث فأكرث، 

ويف مقدمة هؤالء، ما ميثله رامي 
مخلوف عى صعيدين اثنن هام، 

خطر دوره االقتصادي، وخطر عاقته 
بالطائفة العلوية.

مل ينَس الناس ما هي جمعية 
"البستان الخريية"، التي قام النظام 
بحلّها ومنع نشاطها يف عام 2019، 

ودور هذه الجمعية يف اإلنفاق 
عى مصايب جنود النظام من أبناء 

الطائفة الحاضنة.
الرصاع بن األسد ومخلوف هو 
رصاع عى السلطة، يف مرحلة 
انحسار وضعف النظام، ولهذا 

سيقوم كا الطرفن بحشد كبري يف 
صفوف أتباعهام من أجل منع اآلخر 

من ابتاعه، فالظروف السياسية 
واالقتصادية التي حكمت صابة 

روابط بنية النظام يف مراحله األوىل 
مل تعد موجودة يف الظروف الحالية، 
ال سيام بعد اضطرار النظام إىل رهن 
اقتصاد الباد، وفشله يف قدرته عى 

حسم األمور عسكريًا ضد الثورة 
السورية.

إن طريف الرصاع )األسد- مخلوف( 
يعمان كل من مقدماته عى حشد 

تأييد محيل ودويل، يتمثل هذا الحشد 
باستاملة الحاضنة الطائفية أواًل، 

باعتبارها كانت وقوًدا الستمرار بقاء 
النظام يف السلطة، وكذلك حشد 

التأييد السيايس من الخارج، واملتمثل 
بإرسائيل أواًل، ثم إيجاد تقاطعات 

ممكنة ومفيدة مع روسيا أو إيران.
لكن الرصاع بن األسد وابن خاله 
رامي مخلوف، ليس رصاًعا فرديًا 
بن شخصن، وليس رصاًعا عى 

حيازة رشكة ذات مردود اقتصادي 
مثل رشكة "سرييتل" أو غريها 

من الرشكات، بل هو رصاع يتعدى 
ذلك إىل رصاع ذي محتوى سيايس 

عميق، يبدأ مبحاولة استاملة 
الطائفة الحاضنة، التي ينتمي 

كاهام إليها، وكذلك مبحاولتهام 
إيجاد سند دويل فاعل، يرّجح 

أحدهام عى اآلخر.
الطرفان املتصارعان يبدو أنهام ال 
يريدان قراءة لوحة املوقف الدويل 
الجديد، التي تعترب أن نظام بشار 

األسد هو نظام فاسد وضعيف وال 

يهمه إال مصالحه الضّيقة، وهذا ورد 
يف ترصيحات مايك بومبيو وجيمس 

جيفري يف أكرث من مناسبة.
األوهام السياسية التي يسّوقها 
رامي مخلوف لحاضنة طائفته 

تقوم عى قاعدة قناعته، أن النظام 
العاملي ال يزال ال يريد إسقاط النظام 
السوري بصورته العامة، وإمنا يريد 

تخفيف وطأة حكمه االستبدادية، 
ومنح هامش حريات، ثم بقاء الحكم 

وتجدده بصيغة تزيينية ال أكرث.
رامي مخلوف نيس أنه جزء رئيس 

من بنية نظام الفساد والنهب 
واالستبداد، وأن ما آلت إليه أمور 

الباد من دمار وسوء، إمنا هو رشيك 
فيها، من خال النهب وتجاوز قوانن 

الباد، واالشرتاك بالرصاع الدموي 
ضد الشعب السوري، وما فعلته 

ميليشياته املدعومة منه.
وهُم رامي مخلوف، بتبييض صورته 

أمام طائفته، لن يغرّي من اسوداد 
هذه الصورة أمام األمريكين، الذين 

يفرضون عليه وعى رشكاته وأعامله 
عقوبات اقتصادية، ولهذا فهو لن 
ينجح يف تسويق نفسه عند أحد، 

وإمنا يسهم يف إضعاف نظام حكم 
سّهل له ولعائلته لعب دور غاسل 

أموال القرص.
الرصاع بن األسد ومخلوف هو يف 

بدايته، ونهايته لن تطول، ألن قانون 
"قيرص" لن يرحم النظام وسيعّجل 

برحيله، ولن تستطيع قوة إقليمية أو 
دولية عرقلة تنفيذ هذا القرار الذي 
يتوهم الطرفان املتصارعان فيه أن 
إرسائيل ميكن أن تعرتف بجميلهام 

عليها، وتضطر إليجاد صيغة حامية 
لهام.

الرصاع بن طريف بنية النظام 
)األسد- مخلوف( قد يبدو يف لحظة 

رصاًعا بن الدور اإليراين والدور 
الرويس يف سوريا، هذا يف ظاهر 
األمور، ولكن الرصاع يف عمقه هو 

رصاع الرمق األخري لجسد نظام ذاهب 
إىل موته املحّتم، وأن الروس باتوا 

عى قناعة برضورة الخاص من هذا 
الكّم الكبري من الفساد واالستبداد 

والفظاعة، التي لن يحتملوا وزر 
الدفاع عنها.

األمر لدى اإليرانين سيأخذ شكًا آخر 
يضمن مصالح استثامرهم يف الرصاع 

السوري، وقد اّدعى أحد مسؤويل 
النظام اإليراين أّن إليران ديونًا عى 

سوريا، تبلغ ما بن عرشين وثاثن 
مليار دوالر، وإيران يف ظل أزمتها 

بحاجة إىل هذه األموال.
هذا الكام يدّل عى قناعة إيرانية بأن 
النظام يف طريقه إىل خارج الحكم، 
وأن من حق إيران التي ستضطر إىل 

سحب قواتها وميليشياتها من سوريا 
ضامن حقوقها، وهي رسالة إيرانية 

ليست موجهة لنظام األسد وإمنا 
للمجتمع الدويل.

بقي أن نقول، إن رصاع األسد– 
مخلوف لن يتوقف عند وضع اليد عى 
أماك األخري، بل سينتقل إىل انقسام 

عمودي يف الحاضنة الطائفية 
املساندة للنظام، وإن كل ما يجري من 

رصاعات بينهام واتساع لها سيتغري 
منحاه مع تطبيق قانون "قيرص" يف 

حزيران املقبل. 

رأي وتحليل

تسمين العجول المقّدسة

األسد- مخلوف.. صراع الرمق األخير للنظام

رجل األعمال السوري رامي مخلوف، ابن خال رئيس النظام السوري بشار األسد )رامي مخلوف/ فيس بوك(
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يف محاولكة لرصكد آثكار التدهكور يف 
قيمة اللرية السكورية مؤخكًرا، تواصلت 
عنكب بلدي مكع مجموعة من السككان 
يف مناطكق سكيطرة النظام السكوري، 
إحداهكم غادرتهكا مؤخكًرا وصكواًل إىل 
تركيكا، لككل منهكم قصكة، تشكبه إىل 
حكد كبكري قصًصكا أخكرى لسكورين 
أتقنكوا خال األعكوام املاضيكة التكيف 
مكع األزمكات، لكنهكم أجمعكوا أن مكا 
آلكت إليكه الحالكة املعيشكية اليكوم، مل 

يسكبق لهكا مثيل.

مريم.. ال تطبخ ما تريد
تعيكش مريم مكع زوجهكا يف منزلهام 
موجكوًدا  يككن  مل  لكو  الكذي  "املُلكك" 
لكانكت حالتهكام "يكرىث لهكا"، ككام 
زوجهكا  فدخكل  بلكدي،  لعنكب  تصكف 
بيكع  محكات  أحكد  يف  يعمكل  الكذي 
القهكوة وسكط مدينكة حلكب، 12 ألف 
لرية سكورية )سكبعة دوالرات بحسكب 
سكعر رصف األسكبوع الثالث مكن أيار 
الحكايل(، وهكو مكا يؤّمن لهكام بالكاد 
ربطة خبكزة يوميكة، ورصيكًدا للهاتف 
"أمبكريات"  ومكرصوف  املحمكول، 
تُغطكي غيكاب الكهربكاء، وعكدًدا مكن 
مسكتلزمات املطبخ األساسكية التي "ال 

تسكمن وال تغنكي مكن جكوع". 
تحدثكت مريكم )اسكم مسكتعار( عكن 
غيكاب "الطبخكة" يف منزلها، بسكبب 
ارتفكاع األسكعار، "ال أطبخ واألسكعار 
يف حلكب ال توصكف"، فربطكة الخبكز 
الجكن بألكف،  500 لكرية، وكيلكو  بكك 
والبنكدورة بكك 600، ومع بعكض املواد 
الراتكب  يككون  األخكرى  البسكيطة 

األسكبوعي قكد تكاىش. 
مصاريفهكا  تغطيكة  العائلكة  تحكاول 
ورشاء املسكتلزمات األساسكية براتكب 
30 دوالًرا شكهريًا، حالهكا  ال يتجكاوز 
كحكال كثكري مكن العائكات السكورية، 
التكي باتكت مكع ارتفكاع سكعر رصف 
إىل  الكدوالر  أمكام  السكورية  اللكرية 
1700 لكرية، تصنكف "فقكرية" وفًقكا 
للدخل الذي تسكتطيع تأمينكه بالقطع 

األجنبكي مكن خكارج سكوريا. 

علي.. راتبه للسكن والباقي على 
المغتربين

ال يتجكاوز راتب عيل )اسكم مسكتعار( 
50 ألكف لكرية سكورية، وهكو موظكف 
دمشكق،  بريكف  الرتبيكة  وزارة  يف 

متكزوج ولديكه أربكع بنكات.
راتبكه  نصكف  إن  بلكدي  لعنكب  يقكول 
يدفعكه إيجكار منكزل يف بلكدة معربكا 
بريكف دمشكق، حيكث يسكيطر النظام 
السكوري، يف حن يعتمكد عى العيش 
مكام يحصله مكن عمله الثكاين يف أحد 
املسكتودعات بعكد الضهكر، إىل جانكب 
مكا يصلكه مكن حوالكة مالية شكهرية 
يجعكل  مكا  الخكارج،  يف  أخيكه  مكن 
ال  ممكن  "أفضكل  املعيكي  مسكتواه 

ميلككون معيكًا إضافًيكا".
الداخكل  يف  "السكوريون  يعيكش  إذ 
يوًمكا بيكوم وال ميتلككون شكيًئا مكن 
الرفاهية"، بحسكب املحلكل االقتصادي 
جكال بكار، الكذي اعتكرب يف إىل عنب 
بلدي أن معظكم السكورين املوجودين 
داخكل سكوريا ميتلككون األصكول وال 
ميتلككون النقكد، فمكن املمككن امتاك 

العائكات السكورية منكازل ومحكات، 
لككن ال ميككن اسكتثامرها ألن القكدرة 
الرشائيكة شكبه منعدمكة، ومكا يدخكل 
للسكورين مكن الخارج من مسكاعدات 
ميزانيكة  مكن  أككرث  ماليكة  وحكواالت 

نفسكها. الدولة 

شيماء.. تحاول النجاة
مدينكة  سككان  مكن  حسكن  شكيامء 
دمشكق، وصلكت منذ بضعة أيكام فقط 
إىل تركيكا )خكال أيكار الحكايل( هربًا 
مكن وضكع "ال يحتمكل"، قالكت لعنب 
بلكدي إن الحواالت املاليكة وفرق العملة 
هو مكا يبقي كثكريًا مكن العائات عى 

قيكد الحياة يف سكوريا.
إذ إن رواتكب القطكاع العكام ال تكفكي 
فكرًدا مكن العائلكة لوحكده، أمكا رواتب 
القطكاع الخكاص فتعكد أفضكل بقليل، 
لككن معظكم الرواتكب يف القطاعكن 
ال تتجكاوز مئكة دوالر شكهريًا، "فمكن 
سكوريا  خكارج  معيكل  لديكه  ليكس 
التكي  شكيامء،  بحسكب  اللكه"،  لكه 
تصنكف العائكات يف الداخل السكوري 
"فقكرية" أو "حتى تحت خكط الفقر"، 
ما يجعكل أغلبيتهكا "تعتمكد يف أفضل 
والبقوليكات،  الخضكار  حاالتهكا عكى 
وليكس باسكتطاعتها رشاء اللحكوم أو 

املعلبكات".  أو  الدجكاج 
الدخكل،  املتوسكطة  العائكات  أمكا 
يف  دخلهكا  بجانكب  تعتمكد  التكي 
مكن  ماليكة  حكواالت  عكى  سكوريا 
الخكارج، فتسكتفيد مكن فكرق العملة، 
و"تسكتطيع رشاء الدجكاج إىل جانب 

والبقوليكات". الخضكار 

حول مائكدة تخلو من وجبة رئيسكة، وتحمل 
األطبكاق ذاتها بشككل شكبه يومكي، يجتمع 
الزوجان متناسكين مكذاق الطعام املتشكابه 
يومًيكا، وشكاكرين نعمكة امتاكهكام منزاًل، 
يغنيهكام عن دفكع إيجكارات ويخفف عنهام 
"أحكد أككرث األعبكاء االقتصاديكة ثقكًا عكى 

املواطكن السكوري اآلن". 
"النكاس فاتحكة متهكا للهكوا" بهكذا التعبري 
وصفكت مريكم )30 عاًمكا(، التكي تعيش مع 
زوجهكا يف مدينة حلب حيث تسكيطر قوات 
النظكام السكوري، الواقع االقتصكادي املرتدي 
مايكن  كحكال  بعائلتهكا،  يعصكف  الكذي 
السكورين الذيكن باتكوا عى شكفري االنهيار 

االقتصكادي.

فعكى الرغكم مكن سكنوات الحكرب التسكع، 
السكوري،  االقتصكاد  عكى  آثارهكا  وتراككم 
وتكرضر معظكم القطاعكات  وتكآكل إجاميل 
اإلنتكاج، فكإن الوضكع االقتصكادي مل يصكل 
إىل حكال كام هكو عليكه اليوم، مكع توقعات 

الكرتدي. مكن  مبزيد 
تكرضب  التكي  املتككررة  األزمكات  ظكل  ويف 
االقتصكاد السكوري، تحكاول عنكب بلدي يف 
هكذا التقريكر تسكليط الضكوء عكى الواقكع 
املعيكي للمواطنكن، واألسكباب التكي تقف 
وراء تلكك األزمكات، وآثكار الكرصاع األخري بن 
رجكل األعكامل رامكي مخلكوف وشكخصيات 
مقربكة مكن رئيكس النظام السكوري، بشكار 

األسكد، عكى االقتصكاد السكوري.

مكن تصاعكد وتكرية الحكرب وتوقف 
عجلكة اإلنتكاج، مكروًرا بالعقوبكات 
جائحكة  إىل  وصكواًل  االقتصاديكة، 
فكريوس "كورونا" األخكرية بانتظار 
حيكز  "قيكرص"  قانكون  دخكول 
املقبكل،  حزيكران  مطلكع  التطبيكق 
االقتصكاد  عكى  األزمكات  تتكواىل 
السكوري وتعصف به، وتككاد تطبق 

السكورين. معيشكة  عكى 
األزمكات  تلكك  حكدة  مكن  زادت 
النظكام  بنيكة  داخكل  الخافكات 
يف  الضيقكة  ودائرتكه  السكوري 
العائلكة الحاكمة، بكن رجل األعامل 
رئيكس  خكال  ابكن  مخلكوف  رامكي 
النظكام، بشكار األسكد، وبكن تيكار 
جديد متثله أسكامء األسكد، بحسكب 
بهكم  التقكت  اقتصاديكن  محللكن 
إلعكادة  محاولكة  يف  بلكدي،  عنكب 
هيكليكة جديدة للنظكام االقتصادي.

تسكاؤالت  األسكباب  تلكك  وتطكرح 
الداخكيل  الكرصاع  آثكار  عكدة حكول 
يف العائلكة الحاكمة عكى االقتصاد 
ومكدى  املقبلكة،  املرحلكة  خكال 
مكن  مزيكًدا  يشكهد  أن  احتامليكة 

الرتاجكع.

تياران يتصارعان 
بكدأ الكرصاع بأقطابكه التكي ميثلهكا 
رجكال  وطبقكة  وزوجتكه  األسكد 
األعكامل املقربكن منكه، مكن قضية 
الحجكز عكى األمكوال املنقولة وغري 
األعكامل،  رجكال  لبعكض  املنقولكة 

وأبرزهكم كان أميكن الجابكر، الكذي 
أسكس ميليشكيا “صقكور الصحراء” 
متكزوج  وهكو  البحكر”،  و”مغاويكر 
عكم  ابكن  األسكد  ككامل  ابنكه  مكن 

رئيكس النظكام، بشكار األسكد.
ككام بكدأ الحديكث عكن خافكات مع 
رامكي مخلكوف، ومكا تبعكه ذلك من 
فرض حجكز عى أموالكه يف كانون 
األول 2019، لتظهكر هكذه الخافات 
أول  يف  ظهكوره  مكع  السكطح  إىل 
تسكجيل لكه عى حسكابه يف "فيس 
بكوك"، يف 30 مكن نيسكان املايض، 
ما شككل مفاجكأة للسكورين كونه 
كانكت  التكي  الرسيكة  هالكة  ككرس 
تحيكط بالعائلكة منكذ عقكود، حكن 
مل يككن يسكمح بتصديكر الخافكات 

العائليكة إىل اإلعكام.
ثاثة تسكجيات ظهر بهكا مخلوف، 
مكن  ضغوطكات  عكن  بهكا  تحكدث 
قبكل شكخصيات مقربكة مكن دائرة 
القكرار بهكدف إزاحتكه عكن املشكهد 
االقتصكادي عكرب التنازل عكن أمواله 
يف رشككة "سكرييتل"، تبعتها ردود 
فعل مكن قبكل النظام السكوري عرب 
السكفر  أموالكه ومنعكه مكن  حجكز 
والضغكط عكى أذرعكه االقتصاديكة 
يف سكوريا مكن أجكل التخكيل عنه، 
قبكل  مكن  ووعيكد  تهديكد  مقابكل 
مخلكوف بوقكوع كارثكة اقتصادية.

ودالالت  رسكائل  حمكل  ذلكك  كل   
داخكل  الخافكات  عمكق  وعككس 
إرجكاع  ميككن  ال  لككن  النظكام، 

السوريون "الفقراء"..

محاوالت مضنية لمعيشة 
"في الحد األدنى"

االقتصاد في مهب حرب العائلة

مخلوف واألسد.. 
لمن الغلبة؟

امرأة تبيع الجبن لكتسب قوت يومها في مدينة دمشق - أيار 2020 )عدسة شاب دمشقي(

المصدر: موقع الليرة اليوم
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الهجوم على مخلوف مكلف 
للطرفين، لكن األسد على قناعة 

بأن بالهجوم على مخلوف 
تكلفته أقل، لكونه غير محبب 

شعبًيا

)AFP( 2018 - أحد عناصر قوات المعارضة في درعا

الخكاف بكن مخلوف واألسكد إىل محاولكة كل طرف 
االسكتياء عكى أمكوال اآلخكر، وإمنكا هكو رصاع بن 
االقتصكادي  املحلكل  وصفكه  مكا  بحسكب  تياريكن، 

بلكدي. لعنكب  الكريكم،  يونكس 
التيكار األول هكو أسكامء األسكد التكي متثكل "النظام 
املصغكرة  العائلكة  عكى  القائكم  الجديكد،  األسكدي" 
املؤلفكة من بشكار األسكد وعائلته، إضافكة إىل أمراء 
الحكرب الذين برزوا خكال السكنوات املاضية، وبعض 
املحامكاة،  ومكاتكب  والضبكاط  األمنيكة  األجهكزة 
األرض  عكى  اقتصاديكة  قكوة  ميلككون  ال  وهكؤالء 
يتبعكون  لذلكك  الثكاين،  التيكار  مكافحكة  تسكتطيع 
سياسكة مؤسسكات الدولكة القامئكة عى املحاسكبة 
مكن باب الفسكاد والكسكب غكري املكرشوع، يف حن 
الكذي كّونكه حافكظ  الثكاين  التيكار  ميثكل مخلكوف 
الجيكش  ضبكاط  مكن  وكثكري  البعثيكن  مكن  األسكد 

األمنيكة. واألجهكزة 
ويقكول الكريكم، إن هاتكن املنظومتكن املختلفتكن 
بدأتكا الكرصاع فيكام بينهكام، بهكدف االسكتياء عى 
وضخهكا  وتدويرهكا  هيكلتهكا  وإعكادة  األمكوال 
بالشككل الكذي يناسكب رؤيتكه الجديدة، ما سكيؤدي 
إىل اسكتخدام كل طكرف مكا أويت من أسكلحة فعالة.

المفلس التاجر 
والباحكث  االقتصكاد  يف  السكوري  الدكتكور  يكرى 
النيوزيلنديكة ككرم شكعار،  الخزانكة  األول يف وزارة 
أن السكبب وراء الكرصاع هكو رغبكة النظام السكوري 
يف تحصيكل أي مبالكغ ماليكة مكن أي مصكدر بعكد 
حالكة اإلفكاس االقتصكادي التي وصكل إليهكا، بدليل 
أن محاولكة الحصكول عكى األمكوال مل تككن مرتبطة 
برشككة  أيًضكا  كانكت  وإمنكا  فحسكب،  مبخلكوف 
"MTN"، مكا يكدل عكى أن "التاجكر املفلكس يفتكش 

القدميكة". دفاتكره  يف 
الخلفيكة األساسكية  إن  وقكال شكعار لعنكب بلكدي، 
للموضكوع، هكي أن األسكد لديكه قناعكة أن مخلكوف 
شكخصية غري شكعبية أبكًدا و"كرته محكروق عملًيا"، 
وعكى الرغم مكن وجكود فئة ضيقكة تدعكم مخلوف 
كونهكا مسكتفيدة منكه بشككل مبكارش، فإنكه ليكس 
األسكد  عكى  يسكهل  وهكذا  شكعبي،  دعكم  أي  لديكه 
اسكتخاص مبالكغ ماليكة منكه، وعكى الرغكم مكن 
أن هكذه املبالكغ قليلكة )أقكل مكن 200 مليكون دوالر 
أمريكي( مقارنكة بالعجكز يف حجكم املوازنكة الكذي 
بلكغ آخر ثكاث سكنوات نحو عكرشة مليكارات دوالر، 

فكإن "حجرة تسكند جكرة".
ومكن املكؤرشات التكي تؤككد حاجكة النظام للكدوالر، 
بحسكب شكعار، رفكع مجلكس النقكد والتسكليف يف 
مرصف سكوريا املركزي أسكعار الفائدة عكى الودائع 
بالقطكع األجنبكي، لتصكل إىل %5 بالنسكبة لودائكع 
الكدوالر، وهكو معكدل ال ميككن تحصيلكه يف أي بلكد 
يف العكامل، يف حكن أن أسكعار الفائكدة يف العكامل 

تشكهد انخفاًضكا بينكام ترتفع يف سكوريا.
وأككد شكعار أن هكذا مكؤرش عكى االختنكاق بالقطع 
للحصكول عكى  أي طريقكة  والبحكث عكن  األجنبكي 
الكدوالر، وإال الوصكول إىل مرحلكة االنهيكار، خاصة 
 200 إىل   100 فقكط  ميتلكك  السكوري  النظكام  أن 
مليكون دوالر بعكد أن كان ميلكك سكابًقا 17 مليكاًرا.

واعتكرب شكعار أن مخلوف هكو حلقة ضمن مسلسكل 
سكابق ضد رجال األعامل، شككلوا ثكروات ضخمة يف 
سكنوات الحكرب املاضيكة، أبرزهم أميكن الجابر، وهي 
سياسكة لدى النظكام بخلكق طبقة جديكدة من رجال 
األعكامل ذات أسكامء نظيفكة وقادريكن عكى التهرب 
وإظهكار  حرقهكا  قبكل  االقتصاديكة  العقوبكات  مكن 
طبقكة أخكرى، وهي سياسكة مسكتمرة للنظكام الذي 
ال يقبكل بتداول السكلطة مكع اآلخرين، وإبكراز رجال 

أعكامل يهدد بنيكة النظكام الحًقا.

ما نهاية الصراع؟
عكى  الهجكوم  أن  شكعار  ككرم  الباحكث  يعتقكد 
مخلكوف مكلكف للطرفكن، لككن األسكد عكى قناعة 
بكأن بالهجكوم عكى مخلكوف تكلفتكه أقكل، لكونكه 
غكري محبكب شكعبًيا، فالنظكام ال يسكتمتع بإظهكار 
الخافكات إىل العلكن وإبكراز صكورة تفككك الصكف 
الداخكيل، لككن الوضع االقتصكادي الصعب وسكحب 
يف  تسكهم  قكد  مخلكوف  مكن  الكدوالرات  مايكن 

مسكاندته.
أمكا املحلكل االقتصكادي عبد النكارص جاسكم، فاعترب 
رصاًعكا  "ليكس  واألسكد  مخلكوف  بكن  الكرصاع  أن 
اقتصاديًكا، وال حتكى حقيقًيا"، متسكائًا "ملكاذا ظهر 

هكذا الكرصاع بهكذا الوقكت بالتحديد؟".
مخلكوف  رامكي  إن  بلكدي،  لعنكب  جاسكم  وقكال 
األسكد،  آل  املكرشف عكى اسكتثامرات وأعكامل  هكو 
وبالتكايل لكن يختلفكا بهكذه الطريقكة، ألن "املافيات 
القانكون  إىل  رصاعاتهكا  يف  تلجكأ  ال  والعصابكات" 
أو إىل منصكات التواصكل االجتامعكي، ومكن وجهكة 
نظكره، فكإن ما يسكّوق للسكورين، وخاصكة من هم 
يف الداخكل، عكرب اإلعكام هكو خلكق أزمكة مكن أجل 
إدارة أزمكة أككرب، إذ إن هنكاك أسكبابًا غكري اقتصادية 

ال شكك أن الرصاع بن مخلوف واألسكد ألقى 
بظالكه عكى االقتصكاد واللكرية السكورية، 
لككن األزمكة االقتصاديكة األخكرية وارتفكاع 
سكعر الكرصف لكه أسكباب وعوامكل أخرى، 
بحسكب الباحكث االقتصكادي السكوري كرم 
شكعار، الذي أككد أنكه يف ظل تزامكن العديد 
مكن العوامل يصعكب تحديد نسكبة تأثري كل 

منهكا عكى اللرية.
أككرب العوامل املؤثرة يف سكعر رصف الدوالر 
مقابكل اللكرية كان العامل اإليراين، بحسكب 
وجهكة نظر شكعار، إذ إن إيكران تعترب الداعم 
األككرب للنظام السكوري، وبعكض التقديرات 
تتحكدث عكن 30 مليكار دوالر أمريي حجم 
تدخل إيكران، إضافة إىل أن تكاليف شكحنات 
النفكط اإليكراين إىل سكوريا تتجكاوز 10.3 

دوالر. مليار 
وكان عضكو الربملكان اإليكراين حشكمت الله 
فاحت بيشكه، قال يف مقابلكة مع  صحيفة 
"اعتامد أونايكن" اإليرانيكة، إن إيران أعطت 
مكا بكن 20 و30 مليكار دوالر لنظكام بشكار 
األسكد، وتجب اسكتعادة هكذه األمكوال التي 

تعود إىل الشكعب.
الواليكات  خكروج  بعكد  إنكه  شكعار،  وقكال 
املتحكدة األمريكية مكن االتفاق النكووي مع 
إيكران، والعقوبكات االقتصاديكة وصكواًل إىل 
النفكط،  وأزمكة  "كورونكا"  فكريوس  أزمكة 
وصلكت إيكران إىل مرحلكة االختنكاق املادي، 
مكا دفعهكا إىل التضييق عى األسكد و"حزب 
اللكه" يف لبنكان، مكا يكدل عكى أن املمكول 
األسكايس لألسكد قد اختفكى، مكا دفعه إىل 
البحكث يف دفاتره القدمية مكن أجل تحصيل 

األمكوال خوًفكا مكن حصكول أي انهيار.
االقتصكادي  للتدهكور  الثكاين  العامكل  أمكا 
انخفكاض  فهكو  سكوريا،  يف  الحكايل 
الحكواالت مكن خكارج سكوريا إىل داخلهكا، 
إذ إنكه بحسكب تقديكرات البنكك الكدويل فإن 
1.6 مليكارات دوالر كانكت تصكل سكنويًا إىل 
الداخكل السكوري، وهكذه الحكواالت نضبكت 

شكعار. بحسكب  "كورونكا"،  بسكبب 
املرككزي  املكرصف  يفصكح  ال  حكن  ويف 
السكوري رسكمًيا عن قيمة الحكواالت املالية، 
مكن  املقربكة  “الوطكن”  صحيفكة  ذككرت 
النظكام يف أيكار 2017، أن قيمكة الحكواالت 
مكن خكارج سكوريا قكد تصكل إىل خمسكة 

يومًيكا. دوالر  مايكن 

أمكا العامكل الثالكث فهكو الوضكع الداخكيل 
وأزمكة "كورونكا" التكي عصفكت باالقتصاد 
وأدت إىل توقكف املعامكل واملصانكع، وهو ما 
دفع حكومكة النظكام إىل تخفيكف إجراءات 
آذار  منكذ  مفروضكة  كانكت  التكي  الوقايكة 
املكايض، عرب إعكادة افتتكاح املهكن التجارية 
والخدميكة واملحكات كافة، األمر الكذي برره 
األسكد، يف كلمكة لكه أمكام الفريكق املعنكي 
مبواجهة الفكريوس، يف 4 من أيكار الحايل، 
بكأن “السكلبيات زادت، وأصبكح مكع الوقكت 
وضعكت  ألنهكا  معالجتهكا،  الصعكب  مكن 
املواطن بكن حالتن: الجكوع والفقر والعوز 

املرض”. مقابكل 
قانكون "قيكرص" أيًضكا يؤثكر يف االقتصكاد 
السكوري وقيمكة اللكرية، إذ  مكن املقكرر أن 
يدخكل حيكز التنفيذ مطلكع حزيكران املقبل، 
وهكو ينكص عكى معاقبكة كل مكن يقكدم 
رئيكس  ويلكزم  السكوري،  للنظكام  الدعكم 
عكى  عقوبكات  بفكرض  املتحكدة  الواليكات 
الكدول الحليفكة لألسكد، لككن شكّعار أكد أن 
عكدم دخكول القانكون حيكز التنفيكذ يصعب 
إقكرار الكدور الكذي يلعبكه، لككن مكن املؤكد 
أنكه سكيخلق نوًعكا مكن الرهاب عنكد بعض 
يدفعهكم  مكا  سكوريا،  يف  املسكتثمرين 

السكوق. لانسكحاب مكن 

إيران.. "كورونا".. الحواالت.. و"قصير"
أسباب إضافية للتراجع االقتصادي

رامي مخلوف ابن خال رئيس النظام السوري بشار األسد )تويتر(
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بكن  الكرصاع  مثكن  سكيدفع  "مكن 
ومكا  آثكاره،  ومكا  ومخلكوف  األسكد 
مكدى تفاقكم األسكباب األخكرى املرضة 
ذهكن  يف  يكدور  تسكاؤل  باالقتصكاد" 
كثري من السكورين املترضرين بشككل 
مبكارش من الرتاجكع املعيكي وارتفاع 
األسكعار، الكذي بلكغ حكده األقىص يف 
ذروة الرتاشكق بكن مخلكوف وحكومة 

السكوري. النظكام 
فمخلكوف يشككل الواجهكة االقتصادية 
قطاعكات  عكى  ويهيمكن  للنظكام، 
البنكوك  إىل  االتصكاالت  مكن  مختلفكة 
والعقكارات، ويف حال اسكتمرار الرصاع 
وعدم التوصكل إىل اتفاق، سكيقود ذلك 
إىل آثكار بالغكة الخطورة ككام وصفها 

املحلكل االقتصكادي يونكس الكريكم.

المواطن في الواجهة.. قطاعات عدة 
ستنهار

فكإن  الكريكم  نظكر  وجهكة  وبحسكب 
النظام السكوري يعيكش يف حالة يرىث 
لهكا وفكق معكدالت التضخكم الرككودي 
توفكر  عكدم  مكع  األسكعار  )ارتفكاع 
والفقكر  البطالكة  وانتشكار  السكلع(، 
الناتكج  انخفكاض  جانكب  إىل  املدقكع، 
 2011 عكام  عكن  اإلجكاميل  املحكيل 
أمكام  نحكن  و"بالتكايل   ،96% بنسكبة 
انهيكار ليكس باملعنكى الهنكديس، وإمنا 
اقتصكاد  نحكو  تحكول  عمليكة  هنكاك 
بخدمكة  تصبكح  الدولكة  أن  أي  الظكل، 

اآلن". يحصكل  مكا  وهكو  األثريكاء 
سكعر  عكى  آثكار  لكه  سكتكون  ككام 
رصف الكدوالر، وهكو مكا بكدا واضًحكا 
منكذ ظهكور مخلكوف األول، إذ ارتفكع 
حكدود  إىل   1250 مكن  الكرصف  سكعر 
1900 لكرية، فالنظكام السكوري خكال 
السكنوات املاضيكة، كان يجيكد املناورة 
االقتصاديكة يف أسكعار السكلع وتأمن 
االحتياجكات والتحككم بسكعر الرصف، 
لككن الكرصاع الحايل بكن تيكار النظام 
القديكم  الجديكد والحكرس االقتصكادي 
أدى إىل عرقلكة جهود النظكام يف ذلك.

هكذه  مكن  األسكايس  املتكرضر  أمكا 
الحقيقيكة"  أو  "املزعومكة  الخافكات 
فسكيكون املواطكن السكوري، بحسكب 
املحلكل االقتصادي عبد النارص جاسكم، 

ألن إشكاعة جو مكن عدم الثقكة نتيجة 
لهكا، باإلضافكة إىل أسكباب اقتصاديكة 
بشككل  اللكرية  قيمكة  سكترض  أخكرى، 
مسكتوى  عكى  سكينعكس  مكا  كبكري، 
وبالتكايل  العكام،  األسكعار  ارتفكاع 
لكدى  الرشائيكة  القكوة  سكيضعف 

املواطكن.
السكوري  املواطكن  إن  جاسكم  ويقكول 
فقبكل  ومتعكب"،  "منهكك  األصكل  يف 
ثاثكة أشكهر مكن اآلن، كان يحتاج إىل 
250 ألكف لكرية سكورية شكهريًا حتكى 
الغكذايئ  األمكن  خكط  ضمكن  يبقكى 
فقكط، ومنكذ بدايكة العام الحكايل حتى 
اآلن، ومكع تغكري سكعر رصف الكدوالر، 
كوحكدات  ودخلكه  قدراتكه  تتغكري  مل 
نقديكة، وبالتايل املواطن من "سكيدفع 
الثمن"، وسكينعكس ذلك عى مسكتوى 
معيشكته، وسيسكعى إىل التأقلكم مكع 
مختلفكة  بطكرق  الجديكد  املسكتوى 

وأدوات ال ميتلكك منهكا إال القليكل.
واقكع  الخكاف عكى  ككام سكينعكس 
االسكتثامر يف سكوريا، إن كان محلًيكا 
ثقكة  أفقكد  الكرصاع  إن  إذ  عربًيكا،  أم 
بكدؤوا  الذيكن  املحليكن  املسكتثمرين 
مكن  خوًفكا  اسكتثامراتهم  بإيقكاف 
وانقكاب  الحكرب،  بنكريان  إصابتهكم 
اسكتخدام  األسكد عليهكم الحًقكا عكرب 
سكلطته ككون الحملكة عكى مخلكوف 
"غكري قانونية"، مكن وجهة نظر يونس 
الكريكم، الذي اعتكرب أن رشكاء مخلوف 
يف كثكري مكن القطاعكات االقتصاديكة 
باتكوا يشكعرون بالخكوف مكن بطكش 
إىل  يدفكع  قكد  مكا  وزوجتكه،  األسكد 
إيقكاف نشكاطاتهم أو هروبهكم ريثكام 

الصكورة. تتضكح 
ويكرى الكريكم أن خكوف أمكراء الحرب، 
الذيكن ظهكروا يف السكنوات املاضيكة، 
مكن  أموالهكم  إخكراج  إىل  سكيدفعهم 
الصغكار  املضاربكون  وأمكا  سكوريا، 
أربكاح،  بتحقيكق  يحلمكون  فبكدؤوا 
الكدوالر  لكرشاء  الخكط  عكى  ودخلكوا 
طلكب  نتيجكة  الكبكار،  ملصلحكة 
عكى  الحكرب  وأمكراء  املسكتثمرين 
الكدوالر، مكا أدى إىل ارتفكاع يف سكعر 
فبكدأ  العكادي  التاجكر  وأمكا  الكرصف، 
يحكّول اللرية السكورية إىل دوالر بهدف 

تغكري  بسكبب  السكلع  رشاء  ضكامن 
األسكعار بشككل مسكتمر، كل ذلكك قكد 
يكؤدي إىل انهيكار منظومكة األسكعار 
السكورية  واللكرية  الرشائيكة  والقكوة 

االقتصكاد. جوهكر  متثكل  التكي 
الخكاف  سكيؤدي  ذلكك،  إىل  إضافكة 
إىل عكزوف املسكتثمرين األجانكب عكن 
الدخكول إىل السكوق السكورية إلعكادة 
اإلعكامر واالسكتثامر كونهكا بيئكة غري 
مهيكأة وغري آمنة، مكا قد يخلكق إرباكًا 
الكدول  إقنكاع  تحكاول  التكي  لروسكيا 
للبكدء مبرحلكة اإلعامر، وخاصكة الدول 
الخليجيكة التكي سكوف تتمكرتس خلف 
الدخكول مكع  لعكدم  قانكون "قيكرص" 

النظكام بكأي عاقكة.

هل تصدق تهديدات مخلوف؟
هكدد رامكي مخلكوف بواقكع اقتصادي 
الثالكث،  ظهكوره  يف  وانهيكار  مكرتدٍّ 
يف 17 مكن أيكار الحكايل، عندمكا حذر 
مكن انهيكار رشككة "سكرييتل" نتيجكة 
النظام السكوري،  مامرسكات حكومكة 
السكوري،  االقتصكاد  انهيكار  وبالتكايل 
ككون الرشكة تخكدم “رشيحة واسكعة 
بحسكب  السكوري”،  املجتمكع  مكن 

تعبكريه.
االقتصكاد  عكى  مخلكوف  يهيمكن  إذ 
إعاميكة  تقاريكر  إن  حتكى  السكوري، 
عكى  يسكيطر  أنكه  اعتكربت  روسكية 
%60 مكن اقتصاد سكوريا، األمكر الذي 
وصفكه دكتكور االقتصكاد ككرم شكعار 
إسكهامات  ككون  "مسكتحيل"،  بأنكه 
مخلكوف يف الناتكج القومي السكوري 
وأهمهكا  االقتصاديكة  والقطاعكات 
الزراعكة ضئيلكة، معتقًدا أن إسكهامات 
ال  السكوري  االقتصكاد  يف  مخلكوف 
ذلكك "رقكم  %10 وهكو رغكم  تتعكدى 

مرعكب".
بكارثكة  مخلكوف  تهديكد  وحكول 
اقتصاديكة، اعتكرب شكعار أنهكا تهويكل 
فقكط مكن دوره وأهمية إسكهاماته يف 
إقنكاع  أجكل  السكوري، مكن  االقتصكاد 
األسكد ورجالكه بالككف عكن ماحقته، 
ووافقكه يف هكذه النقطكة االقتصكادي 
عبكد النكارص جاسكم، معتكربًا أن جزًءا 
رامكي  أطلقهكا  التكي  التهديكدات  مكن 

فقكط  اقتصاديكة  بكارثكة  مخلكوف 
لاسكتهاك اإلعامكي، والجكزء اآلخكر 
دوليكة  سياسكية  بظكروف  مرتبكط 
خارجيكة لها عاقكة بقانكون "قيرص" 
ودخوله حيكز التنفيذ وتهديكد الواليات 
الكرويس  والكدور  األمريكيكة  املتحكدة 
ضعكف  إىل  باإلضافكة  اآلن،  املرتبكك 

اإليكراين. الكدور 
ويكرى جاسكم أن ما وصل إليكه الوضع 
االقتصكادي واملعيكي يف سكوريا هو 
كارثكة، "وال ميككن الحديث عكن كارثة 
أبعكد مكن الكارثكة االقتصاديكة الحالية 
السكورين يف  %83 مكن  مكع وجكود 
الفقكر"، محمكًا  سكوريا تحكت خكط 
املسكؤولية للنظكام ورشكائكه وغيكاب 
وسكبل  حلكول  إيجكاد  يف  إرادتهكم 
وعكدم  األزمكة،  هكذه  مكع  للتعامكل 
التفككري بعقليكة الكدول عكى اإلطاق.

ال حل مع العقوبات
السكوري  االقتصكاد  مسكتقبل  بكات 
اليومكي  الحديكث  انهيكاره  واحتامليكة 
للسكورين واملحللكن، لككن حتكى اآلن 
ال يوجكد تعريكف واضكح ومتفكق عليه 

يف االقتصكاد حكول االنهيكار، بحسكب 
يصعكب  لذلكك  شكعار،  ككرم  الباحكث 
كانكت  وإن  انهيكار  حصكول  توقكع 
فرصكه واحتامالتكه تتزايكد، مؤككًدا أن 
مكا ميكر بكه االقتصكاد السكوري اليوم 
ليكس انهيكاًرا وإمنكا يطلكق عليكه "تردٍّ 
اقتصكادي"، وقكد تسكوء األمكور أككرث 

القريكب. املسكتقبل  يف 
يعتقكد  الحلكول،  إىل  إشكارة  ويف 
شكعار أنكه "ال مخكرج مكع العقوبات، 
خصوًصكا مكع دخكول قانكون قيكرص 
السكوري  فالنظكام  التنفيكذ،  مرحلكة 
مخنكوق إىل درجكة ال يسكتطيع فيهكا 
أي حلكول جذريكة مكع وجكود  اتخكاذ 
ترقيعيكة". حلكول  سكوى  العقوبكات 

التكي  الرتقيعيكة  الحلكول  هكذه  ومكن 
ساسكل  تقصكري  هكو  عليهكا،  يعمكل 
مكن  املكادة  تصبكح  بحيكث  التوريكد، 
وهكذا  مبكارشة،  املسكتهلك  إىل  املنتكج 
األمكر قد يسكهم يف تخفيض األسكعار 
لككن ليس بالشككل الكبكري، إضافة إىل 
حكل األسكواق الشكعبية التي سكمحت 
كانكت  بعدمكا  النظكام  حكومكة  بهكا 

شكعار. بحسكب  سكابًقا،  تحاربهكا 
مؤسسكة  مكن  طلكب  األسكد  وكان 
العمكل  النظكام  حكومكة  يف  التجكارة 
ملعاقبكة  قوانكن عاجلكة  عكى وضكع 
كل شكخص يحتككر املكواد بهكدف رفع 
تككون  أن  سكعرها، ككام طلكب منهكا 
عكرب  السكوق،  يف  األسكايس  الاعكب 
ككرس حلقكات الوسكاطة بكن املكزارع 

واملسكتهلك.
أما الباحكث االقتصادي يونكس الكريم، 
فريى أن أول الحلول أمكام النظام إجراء 
مصالحكة مع مخلكوف وإعكادة هيكلة 
النظكام القديكم والجديكد للوصكول إىل 
رؤيكة جديكدة، يسكتطيع بهكا مواجهة 
وتغولهكم  وروسكيا(  )إيكران  الحلفكاء 
يف االقتصكاد، ويسكتطيع إعكادة مللمة 
األوراق الخارجيكة وعاقته، سكواء مع 
الخلفكي  البيكت  يعتكرب  الكذي  الخليكج 
لدعم األسكد، وإعكادة تفعيكل العاقات 
الخارجيكة، معتكربًا أن هكذا الحكل نجح 
واسكتطاع  املاضيكة،  السكنوات  خكال 
تعويم األسكد دون أن تسكحب الرشعية 

منه بشككل رسكمي.

في ظل صراع األسد- مخلوف..

هل تنتظر سوريا كارثة اقتصادية؟
سوق لبيع الخضار في منطقة الفحامة بدمشق - أيار 2020 )عدسة شاب دمشقي(

ما وصل إليه الوضع 
االقتصادي والمعيشي 

في سوريا هو كارثة، 
"وال يمكن الحديث عن 
كارثة أبعد من الكارثة 
االقتصادية الحالية مع 

وجود %83 من السوريين 
في سوريا تحت خط الفقر
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يف محاولـة "لتخفيـض فاتـورة القطـع 
املحليـة،  الصناعـة  وحاميـة  األجنبـي، 
وتحقيـق االكتفاء الـذايت، وتوفر فرص 
االقتصـاد  وزارة  تطـرح  اسـتثامرية"، 
والتجـارة الخارجيـة يف حكومـة النظام 
السـوري، بشـكل دوري، برامـج "إحالل 
بدائـل املسـتوردات"، التي أعلنـت مؤخرًا 
فيهـا  واملشـاريع  القطاعـات  دعـم  عـن 
عـى  للتشـجيع  وحوافـز"،  بـ"مزايـا 

االسـتثامر يف تلـك القطاعـات.

67 منتًجا وقطاًعا في خطة الدعم 
املسـتوردات"  "بدائـل  برنامـج  يشـمل 
األخـر، الـذي طرحتـه وزارة االقتصـاد 
مـع املؤسسـات املعنيـة األخـرى، يف 17 
وقطاًعـا  مـادة   67 الحـايل،  أيـار  مـن 
النوعيـة  األدويـة  املـواد  تلـك  وأبـرز   ،
الغذائيـة  واملتمـامت  واالسـترادية 
والصيدالنيـة، والحليـب املجفـف وحليب 
العلفيـة،  الصفـراء  والـذرة  األطفـال، 
والسمسـم والبـذور الزراعيـة، باإلضافة 
األخـرى،  املنتجـات  مـن  العديـد  إىل 
الطبيـة  بـن  القطاعـات  وتتنـوع 
والصناعـات النسـيجية وقطـاع الدواجن 
والـورق باإلضافـة إىل قطاعـات أخـرى 

الرنامـج. شـملها 

مزايا وحوافز
يف 21 مـن أيـار الحايل، أعلنـت الوزارة، 
بـوك"،  "فيـس  يف  صفحتهـا  عـر 
الحوافـز املتمثلـة يف تخفيـض الرسـوم 
الجمركيـة عى بعـض مدخـالت اإلنتاج، 
منافسـة  مـن  حامئيـة"  و"إجـراءات 
املامثلـة،  املسـتوردة  والسـلع  البضائـع 
و"تسـهيل" الحصـول عـى االحتياجات 
الالزمـة لالنطـالق بالعمـل، مـع إمكانية 
بحوافـز  القطاعـات  بعـض  تشـميل 

مسـتقباًل. التصديـر 
باإلضافة إىل "مزايـا خاصة" لتخصيص 
األرايض يف املـدن واملناطـق الصناعيـة، 
تتضمـن إعطـاء األولويـة يف تخصيـص 
ملشـاريع  الصناعيـة  املـدن  يف  املقاسـم 
املطلوبة،  املستوردات وباملسـاحات  بدائل 
مـع تأمـن الخدمـات الالزمـة، وبنفـس 
اليوم الـذي يراجـع فيه املسـتثمر املدينة 
وزارة  مـن  بكتـاب  مـزوًدا  الصناعيـة، 

د.  االقتصا
وتشـمل "املزايـا الخاصة"، عـدم مطالبة 
املسـتثمر بتسـديد قيمـة الدفعـة األوىل، 
مـع إعطائـه فرة "سـامح" لحـن البدء 
باإلنتـاج، وزيادة مدة اسـتيفاء األقسـاط 
تخفيـض  إىل  باإلضافـة  سـنة،   20 إىل 
أعبـاء وتكاليـف الحصول عـى التمويل، 
مـن خـالل برنامج دعـم أسـعار الفائدة.

إال أن الـوزارة أشـارت إىل عـدم حصـول 
جميع املنشـآت عـى ميـزات "تخصيص 
امليـزات  هـذه  وخضـوع  األرايض"، 
العتبـارات "تتعلـق مبـدى أهميـة حاجة 
القطـاع إىل املزيـد من املنشـآت الجديدة 

أو البديلـة عن املنشـآت املتـرضرة كليًا".
فوائـد  دعـم  عـن  الـوزارة  أعلنـت  كـام 
قـروض 25 برنامًجـا لـ"إحـالل بدائـل 
سـعر  مـن   7% بنسـبة  املسـتوردات"، 

القـروض. عـى  املحـدد  الفائـدة 
والتجـارة  االقتصـاد  وزارة  وتهـدف 
الرنامـج  هـذا  خـالل  مـن  الخارجيـة 
للتوّجـه نحـو املزيد مـن "االعتـامد عى 
الـذات"، تحقيًقـا لتخفيـض الطلب عى 
الطلـب  عـن  الناجـم  األجنبـي  القطـع 
عـى االسـتراد، وتأمـن إنتاج عـدد من 
فـرص  وخلـق  محليًـا،  والسـلع  املـواد 
اسـتثامرية جديـدة بـ"حوافـز حكومية 
إىل  يـؤدي  الـذي  وبالشـكل  مميـزة"، 
"اسـتثامر املـوارد املتاحـة وإيجاد فرص 
عمـل، وبالتـايل خلـق مصـادر الدخـل 

للمواطنـن".

توفير القطع األجنبي حاجة أساسية
السـوري  االقتصـادي  الباحـث  يـرى 
معـروف الخلـف أن تلـك الحوافـز "غر 
مجديـة عى اإلطـالق"، يف ظـل الوضع 
االقتصـاد  يعيشـه  الـذي  "الـكاريث" 
السـوري عـى مـدار السـنوات العـر 

األخـرة. 
الباحـث، يف حديـث إىل عنـب  ويقـول 
تجـارب  مـع  بالقيـاس  إنـه  بلـدي، 
معظـم الـدول الناميـة التي طبقـت هذه 
االسـراتيجية، فإن أشـد مواقـع الضعف 
وضوًحـا يف "إحـالل املسـتوردات" كان 
عجزهـا عـن توفـر املزيـد مـن العملـة 
السـلع  السـتراد  الالزمـة  الصعبـة 
الرأسـاملية مثـل اآلالت واألجهـزة، التـي 
الناميـة بحاجـة  البلـدان  تبقـى معظـم 
لعـدم  الخـارج  مـن  ماسـة السـترادها 

قدرتهـا عـى إنتاجهـا محليًـا. 
ويضيـف أن توفـر القطـع األجنبـي من 
أبـرز العوامـل التـي أدت إىل فشـل كثر 
"إحـالل  عـى  املعتمـدة  التجـارب  مـن 
بدائـل املسـتوردات" وخاصـة يف فـرة 
القـرن  مـن  والثامنينيـات  السـبعينيات 
املـايض، حتـى يف البلـدان التـي قطعت 
االسـراتيجية،  هـذه  يف  أطـول  شـوطًا 
واألرجنتـن  والرازيـل  املكسـيك  مثـل 

. لهند وا
"إحـالل  أن  الباحـث  ويوضـح 
املسـتوردات" بحاجـة ماسـة لالحتياطي 
مـن العمالت األجنبيـة، قائـاًل، "خالفًا ملا 
يتصـوره كثـرون، فـإن القسـم األعظم 
مـن الـواردات هو مـن مدخـالت اإلنتاج 

اسـتهالكية". نهائيـة  سـلًعا  وليـس 
حـول  االسـراتيجية  سـلبية  وتتمحـور 
عـى  املحليـة  الصناعـات  قـدرة  عـدم 
تجـاوز مرحلة إنتاج السـلع االسـتهالكية 
توقـف  فعنـد  الرأسـاملية،  السـلع  إىل 
الصناعات عى السـلع االستهالكية فقط، 
الرأسـاملية  السـلع  يف  ارتفـاع  سـينتج 
)األساسـية( املسـتوردة، التـي تُسـتخدم 
االسـتهالكية،  السـلع  هـذه  إنتـاج  يف 
مـا يعنـي تدهـوًرا يف ميـزان الـواردات 
السـلع  عـى  الطلـب  تفاقـم  بسـبب 

األساسـية املسـتخدمة يف صناعة السلع 
للباحـث.  وفًقـا  االسـتهالكية، 

النظـام إىل هـذه  أن لجـوء  كـام يـرى 
خلـق  إىل  سـيؤدي  االسـراتيجية 
املنافسـة،  قـادرة عـى  صناعـات غـر 
مـا  املنتـج،  جـودة  تـدين  إىل  إضافـة 
املهربـة  السـلع  مصلحـة  يف  سـيصب 
إىل  "حكـاًم"  طريقهـا  سـتجد  التـي 
املسـتهلك  املحليـة، وذلـك ألن  األسـواق 
األعـى  الجـودة  ذات  السـلع  سـيطلب 
أو  املعمـرة  السـلع  حالـة  يف  وخاصـة 

الثمـن. املرتفعـة 
كـام أنـه ال ميكـن بـأي حـال اسـتبدال 
نظـرًا  كامـل،  املنتجـات بشـكل  بعـض 
ألن األمـر ال يرتبـط فقـط بتوفـر املنتج، 
وإمنا بسـلوك املسـتهلك، مشـرًا إىل أنه 
ال ميكـن أن يتوقـف الطلب عـى صنف 
معـن مـن ماركـة معينـة، وإن توفـرت 
لذلـك  املنتجـة  املحليـة  املصانـع  آالف 

الصنـف.
كـام أن فرة اإلجـراءات الحامئيـة تلعب 
دوًرا مهـاًم يف نجاح هذه االسـراتيجية، 

املـدى  عـى  تحققهـا  املمكـن  فمـن 
القصـر، لكـن اسـتمرارها سـيؤدي إىل 
املتوسـط  املـدى  عـى  األسـواق  فشـل 
ومنو املامرسـات االحتكاريـة، التي تصبح 
حًقا للمنتجـن ال ميكن الرجـوع عنه بعد 

فـرة مـن الزمن.
ويختـم معـروف حديثه لعنب بلـدي، بأن 
هـذه اإلجـراءات يف ظـل الوضـع الراهن 
وقتًـا  تسـتغرق  النظـام  يعيشـه  الـذي 
طوياًل، ما سـيوقعه يف فخ فشـل السـوق 

وسـيطرة املحتكريـن، بحسـب تعبره. 

هل تعطي نتائجها المرجوة؟

برامج "إحالل بدائل المستوردات".. 
ورقة لتحسين واقع اإلنتاج في سوريا 

تتوالى اإلجراءات التي تتخذها حكومة النظام السوري في محاولة للسيطرة على اقتصاد أثرت فيه عوامل عدة بشكل سلبي، أبرزها العقوبات األمريكية 

واألوروبية وغياب الصادرات وآثار جائحة فيروس "كورونا المستجد" )كوفيد- 19( االقتصادية، وقانون "قيصر" الذي سيدخل حيز التنفيذ قريًبا، باإلضافة 

إلى الصراع األخير بين حكومة النظام ورامي مخلوف رجل األعمال وابن خال رئيس النظام السوري، بشار األسد. 

وتسببت تلك العوامل مجتمعة بارتفاع متسارع لسعر صرف الليرة السورية أمام العمالت األجنبية، إذ المس سعر صرف الدوالر الواحد عتبة األلفي ليرة سورية، 

مسبًبا بذلك ارتفاًعا كبيًرا في أسعار المنتجات. 

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

الرز )ك(  350السكر )ك(  250الذهب 21  81255     
  ليرة تركية  مبيع 247 شراء 252 دوالر أمريكي  مبيع 1710 شراء 1690

انخفاض االستيراد في سوريا إلى 6.3 مليار دوالر في عام 2019 )سبوتنيك(

الذهب 18  69648     

رخصكة  أو  االسكترياد  إجكازة 
أيًضكا  يُسكمى  مكا  أو  االسكترياد، 
ترصيح  االسكتريادية"،  بك"البطاقكة 
واملؤسسكات  املديريكات  متنحكه 
التابعكة لكوزارة االقتصكاد والتجكارة 
للمسكتورد  تسكمح  الخارجيكة، 
وسكلع  بضائكع  اسكترياد  مبوجبكه 
إال  اسكتريادها  ميككن  ال  محكددة، 
ومينكع  الترصيكح،  هكذا  بوجكود 
الحصكول  قبكل  مكادة  أي  اسكترياد 

 . عليكه
االسكترياد  إجكازة  وتتضمكن 
الجهة املسكتوردة  معلومات، كاسكم 
ووصكف البضاعة وقيمتها الشكاملة 
وكميكة  الشكحن،  وأجكور  للسكعر 
وبلكد  العكدد،  أو  بالطكن  البضاعكة 

التخليكص. وجمكرك  املنشكأ، 
ويحتكاج التجكار السكتصدار إجكازة 
يف  تتمثكل  وثائكق  إىل  االسكترياد 

فاتكورة أوليكة "بروفورمكا"، وبراءة 
وصكورة  سكنوية،  ماليكة  ذمكة 
التجكاري،  السكجل  عكن  مصدقكة 
الطلكب،  ملقكدم  تفويكض  ووثيقكة 
تأمينكات،  وكتكاب  ملكيكة  وبيكان 
وعضويكة يف غرفة التجكارة، وكتاب 
البطاقكة  عكن  وصكورة  تعريكف، 
طلكب  إىل  باإلضافكة  الشكخصية، 
إجازة االسكترياد مكن وزارة املالية أو 

بيعهكا.  مراككز  أحكد 
والتجكارة  االقتصكاد  وزيكر  وكان 
رّصح  خليكل،  سكامر  الخارجيكة، 
لصحيفكة "الوطكن" املحلية، يف آذار 
املكايض، عكن زيكادة إقبكال القطكاع 
موافقكات  طلكب  عكى  الخكاص 
وإجكازات اسكترياد املواد األساسكية 
الغذائيكة، وبعض املكواد األولية، بعد 

االسكترياد.  عمليكة  "تسكهيل" 
إذ أصبكح املسكتورد معفى مكن إيداع 

مكن  بكك90%  تقكدر  نقديكة  مبالكغ 
قيمة إجكازة االسكترياد، بعكد إيقاف 
التكي  االسكترياد،  مبؤونكة  العمكل 
كانكت تُلزم املسكتوردين بإيداع 40% 
املصكارف  يف  اإلجكازة  قيمكة  مكن 
املرككزي  املكرصف  وقكرار  العاملكة، 

%50 مكن قيمتهكا. بتغطيكة 

ماذا تعني إجازة االستيراد؟

 يورو   مبيع 1865 شراء 1838
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عنب بلدي - تيم الحاج

عشيرة بثالثة مجالس
دفعـت التحـوالت التي شـهدها املجتمع 
السـوري إىل الحـد مـن تأثر العشـائر 
الحيـاة  عـى  العشـائرية  والثقافـة 
الخاصـة والعامـة، مـا أسـهم يف تفكك 
عـدة  إىل  الواحـدة  العشـرة  جسـم 
أقسـام، كل منهـا لديـه موقـف مختلف 

اآلخر. عـن 
وأحدث هـذا التفـكك انقسـاًما أكر يف 
السـورية بشكل  العشـائر  شـكل تجمع 
عـام، فمن غـر املنطقـي أن يكـون كل 
أبنـاء العشـرة عـى رأي واحـد، لجهة 
ضـد  الشـعبي  الحـراك  مـع  الوقـوف 
يف  النظـام  مـع  أو  السـوري،  النظـام 
مـع  أو  عليـه،  الثائريـن  جـامح  كبـح 
التوجهـن  الذاتيـة" يف وجـه  "اإلدارة 

السـابقن.
سـباقًا   2019 عـام  مطلـع  وشـهد 
يف  الفاعلـة  القـوى  بـن  محموًمـا 
هـي  العشـائر  ورقـة  كانـت  سـوريا، 
الهدف، إذ سـعى املتسـابقون ويف وقت 
واحـد إىل إظهـار السـيطرة عـى هذه 

الورقـة، عـر عقـد اجتامعـات ودعـوة 
اآلالف مـن أبنـاء العشـائر لحضورهـا.

وبـذل النظام جهـًدا كبرًا لكسـب دعم 
العشـائر التـي تقـع يف نطـاق نفوذه، 
 ،2019 الثـاين  كانـون  أواخـر  فأعلـن 
عـن عقـد اجتـامع عشـائري يف منطقة 
املئـات  حـرضه  الرقـة،  بريـف  أثريـا 
مـن الشـخصيات العشـائرية املسـاندة 
للنظـام، والذيـن يعيشـون يف مناطـق 
بعـض  لحضـور  إضافـة  سـيطرته، 
العراقيـة  العشـائرية  الشـخصيات 

إليـران. بوالئهـا  املعروفـة 
ونظـًرا  االجتـامع،  هـذا  مـع  بالتزامـن 
تلعبـه  الـذي  الـدور  أهميـة  إلدراك 
العشـائر يف املشـهد السـوري الحايل، 
دعـت تركيـا إىل اجتـامع آخر للعشـائر 
السـورية يف منطقـة اعـزاز الحدودية، 
سـجو،  منطقـة  يف  اجتـامع  تبعـه 
150 شـخصية عشـائرية  حرضه نحـو 
املعارض"،  "االئتـالف  لرئيـس  إضافـة 
تشـكيل  عـن  اإلعـالن  إىل  وانتهـى 
والعشـائر  للقبائـل  األعـى  "املجلـس 

األعيـان". و"مجلـس  السـورية"، 
رشقـي  لشـامل  الذاتيـة"  "اإلدارة  أمـا 

فقـد  أمريكيًـا،  املدعومـة  سـوريا، 
ذاتهـا،  الفـرة  ويف  أيًضـا  سـعت 
إلظهـار قدرتهـا عـى اإلمسـاك بطرف 
اآلالف  فجمعـت  العشـائر،  ورقـة  مـن 
نطـاق  ضمـن  يعيشـون  الذيـن  مـن 
اجتامًعـا يف  لهـم  وأقامـت  سـيطرتها، 
منطقـة عـن عيى بريـف الرقـة التي 

لهـا. اإلداريـة  العاصمـة  متثـل 
 

صور تعكس الواقع 
العشـائري  الواقـع  تلخيـص  ميكـن 
الحايل يف سـوريا بثـالث صور، األوىل 
أعضـاء  ترتسـم يف تسـابق عـدد مـن 
"مجلـس العشـائر" يف مناطق "اإلدارة 
الذاتيـة" يف أكـر من مرة عـى إلباس 
مسـؤول أمريـي عبـاءة عربيـة، وهذا 
التقليـد يف األصـل يـدل عـى مبايعـة 
مـن أبنـاء العشـرة لسـيدهم وزعيمهم 
لهـذا  فـإن  ذلـك  إىل  إضافـة  الجديـد، 
تنـدرج  أخـرى،  اسـتخدامات  التقليـد 
هـذا  أن  إال  الضيـف،  إكـرام  إطـار  يف 
يحـدث يف حالـة طبيعيـة بعيـدة عـن 
االسـتقطاب وتصـارع القـوى كـام هو 

اآلن. حاصـل 

"مجلـس  بإنشـاء  متثلـت  الثانيـة، 
يف  السـورية"  والعشـائر  للقبائـل 
مدينـة اعـزاز بريـف حلـب الخاضعـة 
وهـذا  السـورية،  املعارضـة  لسـلطة 
املجلـس ال يخفـي دعمـه منـذ والدتـه 
سـوريا،  يف  تركيـا  الجـارة  لسياسـة 
التـي تقوم  لجهـة العمليات العسـكرية 
"وحـدات  باسـتهداف  خاللهـا  مـن 
إضافـة  )الكرديـة(،  الشـعب"  حاميـة 
أنقـرة  موقـف  مـع  االنسـجام  إىل 
الرافـض ملـروع "اإلدارة الذاتيـة" يف 

سـوريا.  رشقـي  شـامل 
جمـع  يف  فتجسـدت  الثالثـة،  أمـا 
العشـائر  عـرات  السـوري  النظـام 
حلـب  ريـف  يف  السـورية  والقبائـل 
الرقـي، ال لتوحيـد كلمتهـم وتشـكيل 
حالـة  يف  ينظـر  لهـم  موحـد  مجلـس 
التشـتت التـي وصلـت إليهـا العشـائر 
السـورية، بـل لتشـكيل وحـدة مقاتلـة 
والفرنـي  األمريـي  الوجـود  ضـد 
الرفـض  إعـالن  إىل  والـريك، إضافـة 

الذاتيـة". "اإلدارة  ملـروع  التـام 
من تلك املشـاهد ميكـن للمتابـع معرفة 
إليهـا  وصلـت  التـي  الصعبـة  الحالـة 

الركيبـة العشـائرية يف سـوريا، وهي 
صـورة مغايـرة لتاريـخ العشـائر التي 
لعبت دوًرا اجتامعيًا وسياسـيًا أساسـيًا 
يف املشـهد السـوري، عى مـر التاريخ.

رؤى مختلفة 
يـرى عضـو الهيئـة العامـة واملؤسـس 
والعشـائر  القبائـل  لـ"مجلـس 
األسـعد،  مـرض  الشـيخ  السـورية"، 
املجالـس  أن  بلـدي،  لعنـب  يف حديـث 
النظـام  مناطـق  يف  العشـائرية 
و"اإلدارة الذاتيـة" هي مجـرد تجمعات 
تقـوم بنـدوات ولقاءات ال ترقـى لتكون 

منظمـة. بهيكليـة  مجالـس 
وأوضـح أن مجالـس النظـام و"اإلدارة 
الذاتيـة" تفتقـد لوجود رئيـس وأعضاء 
أو  أو مكاتـب تنفيذيـة  أو هيئـة عامـة 
سياسـية أو إعالميـة أو عالقـات عامـة، 
عـى عكس "مجلـس القبائل والعشـائر 
السـورية" الـذي يتمتـع، وفق األسـعد، 

كاملة. بهيكلـة 
كل  يضـم  مجلسـهم  أن  األسـعد  وأكـد 
يسـتثني  وال  السـورية،  الجغرافيـا 
مناطـق  يف  حتـى  املوجـودة  القبائـل 

العشائر السورية.. 
فّصل عباءاتها 

ُ
مجالس متعددة ت

على مقاس من يحتضنها

قرار يرفع األقساط 
ويزيد الضغط على 

المدارس الحكومية

المدارس الخاصة 
تستغني عن 

"الطالب االستثنائيين" 
في سوريا
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عنب بلدي - خاص

مل يعـد مسـموًحا زيـادة عـدد الطالب 
"اسـتثنائيًا" يف املـدارس الخاصة يف 
سـوريا، مـا دفـع عـدًدا مـن األهـايل 
إىل  مقاعـد  ألبنائهـم  تبـَق  مل  الذيـن 
تسـجيلهم يف مدارس حكوميـة، ليزيد 

االكتظـاظ فيهـا.
عـر صفحتها يف "فيس بـوك"، أعلنت 
النظـام  حكومـة  يف  الربيـة  وزارة 
املمنـوح  التفويـض  إلغـاء  السـوري 
ملديريـات الربيـة مبنـح املوافقـة عى 
القاعـة  يف  الطـالب  أعـداد  تجـاوز 
يزيـد عـى  الواحـدة مبـا ال  الصفيـة 
إلغـاء  عـى  مشـددة  طـالب،  خمسـة 
التـي  الوزاريـة  االسـتثناءات  جميـع 
ُمنحـت عـام 2019، فيام يخـص قبول 
التالميـذ والطـالب يف هـذه املـدارس 

العـدد.  إىل  إضافـة 
وأكـدت الـوزارة يف قرارهـا، الصـادر 
الحـايل، "رضورة"  أيـار  16 مـن  يف 
أُلغيـت  الذيـن  الطـالب  اسـتيعاب 
اسـتثناءاتهم مـن العـدد يف املـدراس 
املـدارس  يف  واسـتيعابهم  الخاصـة، 
الصفـوف  وحسـب  أصـواًل  العامـة 

الدراسـية. واملراحـل 
للغـة  مـدرس  وهـو  طيـار،  أحمـد 

اإلنجليزيـة، علّـق عـى منشـور القرار 
وقـال  تفاصيلـه،  موضًحـا  الـوزاري 
إن لـكل مدرسـة خاصـة عـدًدا محدًدا 
قبولهـم  لهـا  املسـموح  الطـالب  مـن 
ضمـن الطالب املسـجلن خـالل العام 
الـدرايس، بحيـث تتوفـر مسـاحة لكل 
طالـب تقدر مبـر مربـع، وبنـاء عى 
ذلك، ال يُسـمح للمدرسـة الخاصة قبول 
عـدد مـن الطـالب يزيـد عـى الحـد 
األقـى املسـموح لها، تحت ما يسـمى 
"تجـاوز القدرة االسـتيعابية للمدرسـة 

مـن العـدد املسـموح للطـالب".
شـمله  الـذي  الطالـب  يُخـّر  وعليـه 
اختيـار  بـن   2019 عـام  اسـتثناء 
مدرسـة خاصة أخـرى، توفـر إمكانية 
اسـتقباله ضمـن الحـد املسـموح لهـا، 
أو أن يختـار مدرسـة حكومية يسـجل 

 . فيها
زيـادة  عـى  القـرار  هـذا  وانعكـس 
أقسـاط املـدارس الخاصـة، لتعويـض 
بحسـب  الطـالب،  مـن  خسـارتها 
محمـد  منـال  املسـتخدمة  علّقـت  مـا 
عـى القـرار، وقالـت إن الحـل يكـون 
قليـاًل  الطـالب  أعـداد  بزيـادة  إمـا 
وإلزامهـا  الخاصـة  املؤسسـات  يف 
بتخفيـض األقسـاط يف حـال الزيادة، 
أو تخفيـف أعـداد الطـالب يف الغـرف 

الصفيـة باملـدارس الحكومية واالهتامم 
بهـا، مشـرة إىل أن األهـايل يلجـؤون 
إىل املـدارس الخاصـة بسـبب ضغـط 

الحكوميـة.  املـدارس  يف  األعـداد 
نـور محمـود من سـكان مدينـة حلب، 
مدرسـة  يف  طفليهـا  تعليـم  اختـارت 
خاصـة، ألن وضع الطـالب يف املدارس 
تعبرهـا،  بحسـب  سـيئ،  الحكوميـة 
أمنيًـا،  سـيئ  البلـد  "وضـع  أن  كـام 
وتربيـة الجيـل الجديـد مـن الطـالب 

مختلفـة عـن السـابق". 
إدارة  إن  بلـدي  لعنـب  نـور  وقالـت 
األقسـاط  رفعـت  طفليهـا  مدرسـة 
املدرسـية يف الفصـل الثـاين، مبقـدار 
طفـل. لـكل  سـورية  لـرة  ألـف   25

الـدوام  تعليـق  مـن  الرغـم  وعـى 
املـدريس يف سـوريا، بسـبب جائحـة 
فـروس "كورونـا املسـتجد" )كوفيد- 
بقيـة  لألهـايل  اإلدارة  تُعـد  مل   ،)19
القسـط املدفـوع يف الفصـل الثـاين، 
مـا  بدفـع  يدفعـوا  الذيـن مل  مطالبـة 
مهـددة  أقسـاط،  مـن  عليهـم  يرتـب 
أبنائهـم  أوراق  رفـع  بعـدم  إياهـم 
للـوزارة، وبالتـايل رسـوبهم يف حـال 

بالتزاماتهـم.  الوفـاء  عـدم 
تدفـع نـور يف كل فصـل درايس عـن 
الثـاين  الصـف  ترتـاد  التـي  ابنتهـا 

275 ألـف لـرة سـورية، وعـن ابنهـا 
الـذي يرتـاد الصـف األول التحضري 
125 ألـف لـرة سـورية بعـد ارتفـاع 
األقسـاط، وبعد الحسـم الذي خصصه 
لهـم مديـر املدرسـة ملعرفتـه بالعائلـة 

شـخصيًا.
األقسـاط ترهـق العائلة ماديًا، بحسـب 
نـور، لكـن "لألمانـة" تهتـم املدرسـة 
مـع  املعلـامت  وتتابـع  الطـالب  ألمـر 
الطـالب دروسـهم مـن خـالل أوليـاء 
األمـور عر تطبيق "واتسـاب" بشـكل 

. مي يو
وأوضحـت نور أن األقسـاط املدرسـية 
املـدريس،  واللبـاس  الكتـب  تشـمل 
ويزيـد عليهـا تكلفة دفاتر وقرطاسـية 

تؤّمنهـا مـن خـارج املدرسـة. 

وتحدثـت نـور عن ابنـة قريبتهـا التي 
إن  قائلـة  حكوميـة،  مدرسـة  ترتـاد 
املسـتوى التعليمـي فيهـا مراجـع، ما 
معلمـة  لتعيـن  الطفلـة  والـدة  دفـع 
معهـا  تتابـع  خصوصيـة  دروس 

املنـزل. مـن  دروسـها 
جميـع  "ليسـت  اسـتدركت،  لكنهـا 
املـدارس الخاصة يف حلب ذات سـمعة 
التعليـم  يخـص جـودة  فيـام  جيـدة، 
ومتابعـة الطـالب، واألقسـاط املرتفعة 

لم يعد سؤال "من أي العمام )عشيرة( أنت؟" عند أبناء العشائر طبيعًيا في سوريا، 

في ظل االنقسامات التي أصابت نسيج المجتمع السوري بفعل الحرب المستمرة منذ 

نحو عشر سنوات، والتي لم تستثِن العشائر بطبيعة الحال، وبناء على هذا الواقع تحول 

السؤال السابق إلى "من أي مجلس عشائر أنت؟". 

هذه هي الحال بعد أن صارت العشائر والقبائل السورية ممثلة بثالثة مجالس على 

أقل تقدير، اثنان في الداخل، وواحد في الخارج يمتلك مكاتب في أجزاء من الداخل 

السوري، إال أن أًيا من هذه المجالس ال يعترف باآلخر، مع أن جميعها من مشرب واحد.
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استديوهات شركة صورة -  8 ايار  2019 )صفحة الشركة علة فيسبوك(مدرسة إيالف الخاصة في منطفة مشروع دمر بمدينو دمشق - 2019 )صفحة المدرسة على فيسبوك(

عنب بلدي - يامن المغربي

شهد موسم رمضان الحايل انتقادات حادة للدراما 
السورية من صّناعها، عى خلفية ما وصفوه 

بك"االنحدار وتراجع املستوى".
عرشات الفنانن السورين خرجوا عى الشاشات 

وحاولوا توصيف "أزمة الدراما السورية"، وتوضيح 
أسباب انخفاض عدد األعامل املنتجة واملعروضة، 

الذي مل يتخطَّ عرشة مسلسات.
هذه االنتقادات الحادة، التي تتزامن مع ما وصفه 

مخرجون سوريون التقتهم عنب بلدي يف وقت 
سابق بك"أعمق أزمة تواجهها الدراما السورية"، 
تطرح سؤااًل: هل كانت الدراما السورية صناعة 

حقيقية؟ أم أنها طفرة تسبب بها دخول رأس املال 
العريب منذ بداية تسعينيات القرن العرشين؟

ما مقومات الصناعة
يف التعريكف العام لدائرة الصناعة، الذي 
يشمل االسكتثامر يف املنتج وصناعته ثم 

بيعه واسكتثامر أموال الربح مرة أخرى، نجد 
أن الدراما السكورية حققت هذه املعادلة عرب 

عكرشات رشكات اإلنتاج، التي وصلت إىل صناعة 
ما ال يقل عن 35 عمًا تلفزيونًيا بشككل وسطي 

2000 و2010. سنويًا بن عامي 
املخرج السوري أيهم سلامن يقول لعنب بلدي، إن 

الدراما يف سوريا نجحت بالتحول إىل صناعة، 
لكنه يستدرك بالتساؤل: هل استمرت هذه 

الصناعة؟ فمفهوم الصناعة هو "خلق منتج يعود 
بفوائد مالية يتم استثامرها ثانية ضمن الدورة 

الصناعية"، وسبق أن قدمت الدراما السورية أعاماًل 
ذات سويّة مرتفعة وما زالت صناعة موجودة.

ويرى املخرج أن هناك نقطتن يجب الفصل بينهام 
عند الحديث عن الصناعة: الدراما كصناعة التي 
ترفد االقتصاد ماديًا، والدراما التي تدفع لتغيري 

املجتمع وتبنيه، وهذه النقطة الثانية التي يطلق 
عليها اسم "مرشوع".

ووفًقا أليهم، فإن هذا املرشوع "ثقايف أكرث من 
كونه صناعًيا أو تجاريًا"، مضيًفا أن هناك أعاماًل 
أثّرت يف الشارع السوري، وكان لها دور كبري يف 

حياته، وتعترب توثيًقا ومرجًعا، وسلّطت الضوء 
عى مشاكل وقصص مختلفة.

لكن صار من النادر وجود هذا النمط، لغياب السوق 
الذي يريد استيعاب هذا النوع من األعامل أيًضا.
وأوضح املخرج السوري أنه للوصول إىل أفضل 

نسخة من هذه الصناعة يجب البداية من األسس، 
مشريًا إىل أنه عندما متتلك أكادمييات حقيقية، 
تدرس عنارص العمل الفني، تفتح الباب للخروج 

من نطاق الدائرة الضيقة املرتبطة بخريجي املعهد 
العايل للفنون املرسحية، الفًتا إىل أهمية رشكات 

اإلنتاج واحرتافية عملها.

دور المال
املخرج فارس الذهبي يحمل رأيًا مخالًفا لرأي أيهم 

سلامن، إذ أرجع سبب فشل الدراما بالتحول إىل 
صناعة حقيقية إىل اعتامدها عى رؤوس أموال 

خارجية، وخضوعها بالتايل لرشوط خارجية، 
منها من الخليج العريب، ومنها من الخليج 

الفاريس، ومنها رويس.
وقال فارس لعنب بلدي إن سوريا "ال متلك من 

كل ما يسمى دراما إال اللهجة واملمثلن والكوادر 
الفنية، وغري ذلك كله مستورد"، بحسب رأيه.

اليوم، ال يوّد مسلسل سوري واحد أن يتكلم عن 

حقيقة ما يجري يف سوريا، بحسب فارس، لذلك 
ال توجد إال صناعة ترفيه يك يقتل اإلنسان الوقت، 

بداًل من أن يفكر يف السياسة.

الصناعة بين الحرية والفرض
بعكس املغرب العريب ومرص، ال تنترش يف سوريا 

استديوهات التصوير السيناميئ، مع استثناءات 
قليلة كاستديوهات رشكة "صورة" يف ريف 

دمشق، فقوة الدراما السورية وانتشارها جاء 
من محاولة مامستها للواقع املعيي للمجتمع 

السوري، وهو ما يشابه الواقع يف أغلب الباد 
العربية، وبالتايل اعتمدت عى التصوير يف أماكن 

حقيقية من شوارع وبيوت ومقاٍه.
ويعترب وجود االستديوهات املختصة املزودة 

بالتقنيات الحديثة، أحد عنارص الصناعة حول 
العامل.

ولكن يف حالة الدراما السورية، ال يتعلق األمر 
باألمور التقنية فقط، إذ يرى فارس الذهبي أن 

الدراما لي تتحول إىل صناعة، ال بد من أن يكون 
للجمهور رأيه فيام يريد أن يشاهده عى الشاشة.

وأوضح بأنه يجب أن يكون للمستهلك الحق يف 
رفض املنتج الذي ال يحبه، مثل أي سلعة استهاكية 

أخرى.
ال ميكن ألضخم رشكات يف العامل فرض منتج 

رديء عى مستهلك حر، وفًقا للمخرج السوري، 
لكن يف سوريا تُفرض دراما تلفزيونية موجهة 

بالقوة عى شعب بكامله.
وأشار فارس إىل دائرة مختلفة يف الصناعة 

الفنية عن الدائرة الصناعية مبعناها املجرد، فلو 
كان للمشاهد رأي يف رفض أو تغيري ما يشاهد، 

سيبدأ املنتجون يف إنتاج أعامل تتبع ذائقة املشاهد 
السوري حرصًا، وتتكلم عن أزماته وهمومه، 

وبعدها فإن من يوّد اإلعان عن منتجاته سيسعى 
لعرضها يف أكرث مسلسل يتابعه الجمهور الحر، 

ويف هذه الحالة تتحول الدراما إىل صناعة 
تستطيع متويل نفسها بنفسها، دون انتظار أموال 

خارجية.

ما حلول األزمة؟
دفعت األزمة التي تعاين منها الدراما صّناعها 

للتفكري يف حلول "جدية" إلنقاذ ما ميكن إنقاذه، 
ومحاولة إعادة "صناعة الدراما السورية"، التي 

سبق أن أسهمت مباين الدوالرات عرب عقود يف 
االقتصاد السوري.

وسبق أن أنشأ املخرج زهري قنوع صفحة يف 
"فيس بوك" ساّمها "ورشة عمل الدراما"، دعا من 
خالها أصحاب الشأن لنرش اقرتاحاتهم. كام خرج 

عى قناة "العامل سوريا" )اإليرانية(، إىل جانب 
املمثل بشار إسامعيل، وقال إن الدراما السورية 
وقعت تحت سيطرة رأس املال الخارجي، مطالًبا 

بقنوات فضائية محلية لترصيف األعامل املنتجة، 
وداعًيا رجال األعامل السورين إىل االستثامر 

يف هذا القطاع، مؤكًدا يف مشاركته أن مقومات 
الصناعة تغيب عن الدراما.

وأغلب االقرتاحات للحلول طالبت باالستثامر 
يف قطاع الدراما من قبل رجال أعامل سورين، 

وافتتاح قنوات محلية خاصة تعترب "سوق ترصيف 
للمنتج السوري أواًل"، وبالتايل تفادي رشوط 

القنوات العربية.
بينام اعترب املخرج ثائر موىس، عرب صفحته يف 

"فيس بوك"، أن "الدراما السورية لن تقوم لها 
قامئة لفرتة طويلة... لألسف".

بين المقومات والحرية والفرض
إلى أي مدى تعتبر الدراما السورية 

"صناعة حقيقية"

هـذه  إن  وقـال  والنظـام،  الذاتيـة"  "اإلدارة 
القبائـل أرسـلت لهـم كتب تأييـد عند تشـكيل 
"مجلس القبائل والعشـائر السـورية"، مشـرًا 
إىل أن القبضـة األمنيـة هـي التـي متنعهم من 

الحديـث عـن ذلـك علًنـا.
مـن جانبـه، أكد رئيـس املجلـس املحـي لبلدة 
الشـحيل وعضـو "املجلـس التريعـي" التابع 
لــ"اإلدارة الذاتية"، احمـود النوفل، يف حديث 
لعنـب بلـدي، أن مجلسـهم )ملتقـى العشـائر 
آخـر  مجلـس  بـأي  يعـرف  ال  السـورية( 
للعشـائر، "فقـط املوجود عى األرض ووسـط 

تعبره. وفـق  وشـعبه"،  أهلـه 
وقـال النوفـل، إنهـم يرفضـون التواصـل مـع 
النظـام، وجميـع اللقـاءات معـه تجـري عـر 
"اإلدراة الذاتيـة"، مؤكـًدا أنهـم ضـد تقسـيم 

سـوريا ومـع الحفـاظ عـى وحدتهـا.

النظـام  مناطـق  يف  املوجـود  املجلـس  أمـا 
كل  بتخويـن  عالنيـة  رصح  فقـد  السـوري، 
املجالـس التي تنـادي بتغيـر النظـام، رافًضا 
مـن  مطـواًل  بيانًـا  تبنـى  كـام  معهـا،  العمـل 
النظـام  خطـاب  جميعهـا  عكسـت  نقطـة   11
السـورية  املحافظـات  يف  وسياسـته  ورؤيتـه 

منهـا. الرقيـة  وخاصـة 

جـودة  عـى  دليـاًل  ليسـت 
التعليـم". 

يف  الربيـة  وزيـر  وكان 
السـوري،  النظـام  حكومـة 
عـامد موفـق العـزب، رّصح 
أيارالحـايل،  مـن   5 يف 

مـن  انتهـت  الـوزارة  أن 
تعديـل  مـروع  إعـداد 
رقـم  التريعـي  املرسـوم 
الناظـم   2004 لعـام   55
التعليمية  املؤسسـات  لعمـل 
الخاصة يف سـوريا، مشـرًا 

والخدمـات  امليـزات  أن  إىل 
املؤسسـات  تحددهـا 
وال  الخاصـة،  التعليميـة 
أي  زيـادة  لهـا  يجـوز 
قسـط درايس دون موافقـة 

مسـبقة. وزاريـة 

مجالس النظام و"اإلدارة 
الذاتية" تفتقد لوجود رئيس 

وأعضاء أو هيئة عامة أو 
مكاتب تنفيذية أو سياسية 

أو إعالمية أو عالقات 
عامة، على عكس "مجلس 

القبائل والعشائر السورية" 
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د. كريم مأمون

رمضـان  شـهر  خـالل  الجسـم  يعتـاد 
والـراب  الطعـام  عـن  الصيـام  عـى 
لسـاعات طويلـة، ثـم يـأيت عيـد الفطر 
مواعيـد  يف  مفاجـئ  تغـر  فيحـدث 
املتنـاول،  الطعـام  ونوعيـات  وأسـاليب 
وال يرجـع النـاس إىل نظـام غذائهم قبل 
رمضـان فحسـب، بـل يرتكبـون العديد 
تسـبب  التـي  الغذائيـة  األخطـاء  مـن 
اضطرابات هضمية عديـدة، لذلك يالحظ 
عـادة ارتفـاع يف أعـداد املـرىض الذيـن 
يفدون إىل أقسـام الطوارئ يف املشـايف 
وهـم يعانون من مشـاكل هضميـة، مثل 
الغثيـان والتقيـؤ وعرس الهضـم وحرقة 
خـالل  املعويـة  واالضطرابـات  املعـدة 
فـرة العيـد مقارنـة بالفـرات األخرى، 
كـام تتضاعـف األرضار واملخاطـر لـدى 
مـن  أصـاًل  يعانـون  الذيـن  األشـخاص 
أمـراض ومشـاكل صحيـة، مثـل مرض 
مـن جـراء  القلـب،  وأمـراض  السـكري 
االرتفـاع املفاجـئ يف نسـب السـكر يف 
عـن  عـادة  ينجـم  الـذي  لديهـم،  الـدم 
اإلفـراط يف تناول الحلويات والنشـويات 

العيد. فـرة  خـالل 

االضطرابـات  حـدوث  أسـباب  مـا 
الفطـر؟ عيـد  يف  الهضميـة 

صبـاح  ثقيلـة  إفطـار  وجبـة  تنـاول   •
العيـد، وألن املعـدة غـر معتـادة عـى 
تنـاول الطعام يف هـذا الوقت فـإن ذلك 
يحدث عـرس هضـم، فلي تعتـاد املعدة 
عـى الطعـام يف الصبـاح يجـب البـدء 
بتنـاول كميـات قليلـة مـن الطعـام ثـم 

زيادتهـا تدريجيًـا.
الدسـمة  األغذيـة  تنـاول  اإلفـراط يف   •
الغـداء  والئـم  تكـر  حيـث  واملقليـة، 
اللحـوم  عـى  الحاويـة  والعشـاء 
الدسـمة، وألكـر مـن مـرة  واملأكـوالت 
خـالل اليـوم، ما ينتـج عنـه صعوبة يف 

أيًضـا. الهضـم 
• الركيـز عى تنـاول األطعمـة املتنوعة 
والحلويـات واملوالح واملكـرسات املختلفة 

بـن الوجبـات، ابتـداء من صبـاح اليوم 
األول للعيـد، بسـبب الشـعور بـأن مـن 
التـي  الضيافـة  رفـض  الالئـق  غـر 
أو  األصدقـاء  أو  األقـارب  لنـا  يقدمهـا 
الجـران يف أثنـاء زيارتنـا لهـم خـالل 
العيـد، ما يسـبب إربـاكًا شـديًدا للجهاز 
الهضمـي وحدوث حرقـة معدية ومغص 

وإسـهال.
• اإلكثـار مـن تنـاول حلويـات العيـد، 
املختلفـة  الرقيـة  الحلويـات  وخاصـة 
مثـل الكنافـة والقطايف واملعمـول، التي 
مـن  جـًدا  عاليـة  نسـبة  عـى  تحتـوي 
إىل  يـؤدي  مـا  والسـكريات،  الدهـون 
إىل  إضافـة  الهضمـي،  الجهـاز  إربـاك 
أنهـا ترفع مسـتوى السـكر والدهون يف 
الـدم، ما يؤثر سـلبًا عى مرىض السـكر 

والرايـن. والقلـب 

حـدوث  مـن  الوقايـة  ميكـن  كيـف 
االضطرابـات الهضميـة يف عيـد الفطر؟

• التـدرج يف تعويـد الجهـاز الهضمـي 
طريـق  عـن  الطعـام،  اسـتقبال  عـى 
تنـاول وجبـة إفطـار خفيفـة، وتنـاول 
مقاربـة  أوقـات  الرئيسـة يف  الوجبـات 
ألوقـات السـحور واإلفطـار، ثـم تقريب 
مواعيـد الوجبـات تدريجيًـا إىل مواعيـد 

املعتـادة. الوجبـات 
• تجنب اإلفراط بتنـاول الطعام، وتناوله 
بصـورة وجبات محـددة، ألن عدم تحديد 
مواعيـد للوجبـات قـد يـؤدي إىل تناول 
كميـات كبرة مـن الطعام دون الشـعور 
بذلـك، كذلك عـدم إهامل وجبـة الفطور، 
يف  اإلفـراط  إىل  سـيؤدي  إهاملهـا  ألن 

تنـاول األطعمـة يف أثنـاء النهار.
• اعتـامد األطعمـة املنزليـة واالبتعاد عن 
املأكـوالت الجاهزة، والحـرص عى رشاء 
آمنـة  الجاهـزة مـن مصـادر  املأكـوالت 
وموثوقـة، وعنـد تنـاول الطعـام خارج 
املنـزل يجـب اختيـار املطاعـم واألماكن 

. لنظيفة ا
املقليـات والصلصـات  التخفيـف مـن   •
السـميكة، واإلقـالل مـن تنـاول األطعمة 
التي تهيّـج املعدة وتزيد مـن حموضتها، 

كتلـك التـي تحتوي عـى بهـارات حارة 
وتوابل.

• اختيـار األطعمـة الصحيـة ذات القيمة 
السـعرات  والقليلـة  العاليـة  الغذائيـة 
والفواكـه  الخضـار  مثـل  الحراريـة، 
القليلـة  واللحـوم  الكاملـة  والحبـوب 

الدسـم.
• تجنـب األطعمـة املالحـة واملروبـات 
التـي تحتـوي عـى كميـات كبـرة مـن 

والكافيـن. السـكريات 
• الحـرص عـى رشب كميـات كافية من 
املـاء والسـوائل، مـا ال يقـل عـن مثانية 
أكـواب يوميًـا، فهـذا يقي مـن الجفاف، 

ومـن شـأنه أن يجنب اإلفـراط يف تناول 
املأكـوالت املغرية واملتوفـرة يف كل مكان 

العيد. أيـام 
الحلويـات  تنـاول  اإلكثـار مـن  • عـدم 
يف  الغازيـة  واملروبـات  والشـوكوال 
أثناء الزيـارات أو مع الوجبـات الرسيعة 
بكـوب  عنهـا  واالسـتعاضة  الجاهـزة، 
مـن العصـر الطبيعـي أو حبـة فواكـه 
أو سـلطة الفواكـه التـي تحتـوي عـى 
املعـادن والفيتامينات واألليـاف الغذائية 

املفيـدة التـي ال توجـد يف الحلويـات.
• مراعاة األشـخاص املرىض )السـكري، 
الضغـط...( يف األرسة نفسـها، بإعـداد 

مـع  تتناسـب  التـي  األصنـاف  بعـض 
مرضهـم ومـع حميتهـم الغذائيـة، كذلك 
مراعـاة الـزوار وعـدم إلزامهـم بتنـاول 
جميـع األصنـاف املنوعـة عـى املائـدة.

الطبيعـة خـالل  املـيش يف  • مامرسـة 
تليهـا،  التـي  األيـام  العيـد ويف  إجـازة 
إلعادة الجسـم إىل توازنـه، وعدم الركون 

إىل النـوم والخمـول.
• توعيـة األطفـال من قبـل األهل، ورشح 
اإلفـراط  عـى  املرتبـة  الضـارة  اآلثـار 
بتنـاول مأكـوالت العيد، وكذلـك الناجمة 
واملروبـات  املأكـوالت  تنـاول  عـن 
املكشـوفة غـر النظيفة وغـر الصحية.

احذر من
االضطرابات الهضمية 

في عيد الفطر

بعد لجكوء كثكري من األشكخاص إىل 
الحجكر الصحكي يف املنكازل، للوقاية 
“كورونكا  فكريوس  جائحكة  مكن 
نكرشت   ،)19 )كوفيكد-  املسكتجد” 
 )WHO( العامليكة  الصحكة  منظمكة 
عكدة نصائح للحفكاظ عى النشكاط 

املنكازل. التكزام  أثنكاء  والصحكة يف 
املنظمكة يف تغريكدة، عكرب  وذككرت 
حسكابها املخصكص للرشق األوسكط 
أن  أيكار،  مكن   16 يف  “تويكرت”  يف 
الحفاظ عكى النشكاط اليومكي يفيد 
الجسكم والعقل واملعنويات، ال سكيام 

يف األوقكات العصيبكة.
مكن  املزيكد  مامرسكة  أن  وأضافكت 
النشكاط البدين سيحّسكن النوم، الذي 

يحافكظ بكدوره عكى صحكة جيكدة.

وأبرز نصائح املنظمة:
وضعيكة  مكن  بانتظكام  تحقكق   •
جلوسكك الصحيحكة يف أثنكاء العمل 

املنكزل. مكن 
مكن  اسكرتخِ  طويكًا،  تجلكس  ال   •
الجلكوس، وقكف عكى قدميكك وأنت 
تشكاهد  أو  الهاتكف  عكى  تعمكل 

ز. لتلفكا ا
• اصعد وانزل الدرج عى قدميك.

• مكارس متاريكن التمكدد، ومتاريكن 
ولعبكة  والتكوازن،  العضليكة  القكوة 

الحبل. نكط 
• ارقص عكى أنغام املوسكيقى لعدة 

دقائق.
• ابحكث عكن املزيكد من األفككار عرب 
التامريكن  اإلنرتنكت، وجكرب دروس 

فيه. املنشكورة  الرياضيكة 
• مكارس ألعاب الفيديو ذات النشكاط 

الجسدي.
جسكمك،  ترطيكب  عكى  حافكظ   •

املكاء. مكن  كثكريًا  وارشب 
مكن  معتدلكة  كميكات  تنكاول   •
غكري  الدهكون  وتجنكب  الدهكون، 

. ملشكبعة ا
• قلّكل من تنكاول السككر بالتخفيف 
مكن تنكاول الحلويكات واملرشوبكات 

. ية لسكر ا
مكن  أقكل  إىل  امللكح  تنكاول  قلّكل   •
خمسكة غرامكات يومًيكا، أي مبقدار 

سككر(. )ملعقكة  صغكرية  ملعقكة 
نكّوع غكذاءك وتنكاول كثكريًا مكن   •

والفواككه. الخضكار 

نصائح للمحافظة على النشاط 
والصحة في المنزل خالل الحجر الصحي
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ال تعـد روايـة "األجنحـة املتكـرسة" مـن املؤلفـات 
مسـرته  خـالل  جـران  خليـل  لجـران  الشـهرة 
األدبيـة، التـي مل تطـل كثـرًا بسـبب وفاتـه املبكرة 
جـراء إصابتـه مبـرض السـل عـام 1932، إال أنهـا 
تعد من أشـهر مـا كتب مـن روايات وقصـص الحب 

الكالسـيكية باللغـة العربيـة. 
املتكـرسة" )95 صفحـة( قصـة  تـروي "األجنحـة 
حـب بـن شـاب يبلـغ مـن العمـر 18 عاًمـا وفتـاة 
تدعـى "سـلمى" ابنة السـيد "فـارس كرامـة"، التي 
تُـزوج لشـخص آخر أكـر ثراًء من الشـاب ويسـمى 
"منصـور بك"، لتبـدأ املشـكالت بالتفاقـم تدريجيًا.

ولكـن املثـر يف القصـة هـو أن الـراوي جعـل مـن 
نفسـه بطـل الروايـة كلهـا، الصـادرة عـام 1912.

وتـدور أغلـب أحـداث الرواية بـن تلك الشـخصيات 
الثالثـة، وتحـدث جـران يف روايتـه عـن أول قصة 
حـب لـه، ومـدى تأثرهـا عـى حياتـه، فطلـب منه 
"فـارس كرامة" يف بدايـة القصة أن يـزوره يف أحد 
األيـام يف بيتـه ليحدثه أكر عـن ماضيه مـع والده، 
ولـي يعرفه عـى ابنته، فقـام الكاتب بزيارة السـيد 
كرامـة، وهنـاك تعـرف عى ابنتـه "سـلمى كرامة"، 
ليزيد الـود بينهـام يف كل زيارة لبيت السـيد كرامة.

وكان جـران يتعـرف أكـر عـى "سـلمى" ويزداد 
اسـتدعى  املـرات  إحـدى  ويف  بهـا،  وتعلقـه  حبـه 
املطـران السـيد "فـارس كرامـة" للتحـدث معـه يف 
أمـر مهـم مـام اضطـره للتوجـه إليـه، لتكـون ذات 
الليلـة فرصـة الكاتـب ليسـتغلها ويعـرف بحبه لـ 
“سـلمى كرامـة"، التـي بادلته نفس الشـعور حينها. 
عنـد عودة السـيد فارس مـن لقائه مع املطـران أخر 
سـلمى بقـرار زواجها من ابـن أخ املطـران "منصور 
بـك"، الـذي كان معروفًـا بطمعـه يف الحصول عى 
أمـالك سـلمى ووالدهـا، وفـق وصـف الروايـة لتلك 

. لشخصية ا
تـزوج "منصور بك" بـ “سـلمى" مـن دون إرادتها، 
ومـرت األشـهر والفصـول، وبعـد تلـك الواقعـة، بدأ 
الكاتـب و"سـلمى" يلتقيـان مرة كل شـهر يف معبد 
صغـر بعيد عـن بيتهـا، يتبـادالن األحاديـث، فقال 
لهـا ذات مـرة "الجـامل الحقيقـي هو أشـعة تنبعث 
مـن قـدس أقـداس النفـس وتنـر خـارج الجسـد، 
مثلـام تنبثـق الحيـاة مـن أعـامق النـواة وتكسـب 

الزهـرة لونًـا وعطرًا".
تقلبـات  "سـلمى"  مالمـح  يف  يـرى  جـران  كان 
موجعـة كوجعهـا يف حياتها مـع زوجهـا "منصور 
بـك"، لكـن تلك املالمـح مل تكـن يف نظر جـران إال 
"كسـحابة رقيقة توشـح القمـر فتزيد منظره حسـًنا 
وهيبـة، إن املالمـح التي تُبيـح أرسار الـذات املعنوية 
تكسـب الوجـه جـاماًل ومالحـة مهـام كانـت تلـك 

األرسار موجعـة وأليمـة".
جـران خليل جران شـاعر وروايئ لبنـاين، ولد يف 
بلـدة بري شـاميل لبنـان عـام 1883، سـافر إىل 
الواليـات املتحـدة األمريكيـة صغرًا فأخذ جنسـيتها 
وبـدأ مسـرته األدبيـة هناك، درس الرسـم، وأسـس 
"الرابطـة القلميـة" التـي جمعـت عـدًدا مـن أدبـاء 
املهجـر، مثـل ميخائيـل نعيمـة ونسـيب عريضـة، 
التـي  أهـم رواياتـه  أحـد  "النبـي"  وكانـت روايـة 
اشـتهر بها يف الغـرب عام 1923، ومـن أهم رواياته 

"عرائـس املـروج"، و"األرواح املتمـردة".

كتاب

سينما

شـخص  الصمـت،  مـن  الكثـر 
يراقـب تفاصيل الناس والشـوارع، 
صـور جامليـة.. ميكـن أن تلخص 
هـذه املشـاهد آخـر أفـالم املخرج 
"إن  سـليامن  إيليـا  الفلسـطيني 
 it" أو  السـامء"  يف  كـام  شـئت 

."must be heaven
يـأيت اختـالف الفيلـم مـن عـدم 
سـوى  محـدد  موضـوع  وجـود 
هـي  مـدن،  ثـالث  عـر  املراقبـة 
املحتلـة،  فلسـطن  يف  النـارصة 

ونيويـورك.  وباريـس 
غابـت القصـة ومعهـا الحـوارات 
الطويلـة والحبكـة، وهـذا الغيـاب 
هـو رس جـامل الفيلم وقوتـه، وما 
مهرجـان  يف  لجائزتـن  رشـحه 
"كان" السـيناميئ حصـل عليهـام 
بالفعـل يف نفـس عـام عرضه، أي 

.2019 يف 
)وهـو  سـليامن  املخـرج  يظهـر 
كاتـب الفيلـم( يف معظم مشـاهد 
ضمـن  بصمـت  يراقـب  الفيلـم، 
اليومـي، ويرصـد  روتـن حياتـه 
التـي تصلـح  التفاصيـل  عـرات 
أفـالم  إىل  ذاتهـا  بحـد  لتتحـول 

أخـرى. سـينامئية 
يف الفيلـم رسـائل مختلفـة، أهمها 
رضورة مرونـة السـينام وصناعـة 
األفـالم وطريقـة حكايـة الروايات 
الشـخصية للنـاس بطـرق مختلفة 
وجديـدة وغريبـة بـل وحتـى غر 

مطروحـة كثـرًا، وهـو مـا راهـن 
يف  سـليامن  فيـه  ونجـح  عليـه 

. فيلمه
يبـدأ الفيلم مبشـهد داخل كنيسـة 
يف  النـارصة  مدينـة  يف  القيامـة 
بطقـوس  دينيـة،  صـالة  أثنـاء 
ثـم  فلسـطيني،  وقـس  مسـيحية 
ينتقـل بنـا سـليامن ملشـاهد مـن 
املدينـة، قبـل قـراره املغـادرة إىل 
لفيلمـه. لتأمـن متويـل  باريـس 

سـليامن  يراقـب  املغـادرة،  قبـل 
بـن  متـيش  فلسـطينية  امـرأة 
التقليـدي  بلباسـها  الحقـول 
يكتفـي  الزيتـون،  أشـجار  بـن 
باملشـاهدة ويركنـا معـه لرصـد 
تفاصيـل الزمـان الباقـي الـذي مل 

. يتغـر
باريـس،  إىل  سـليامن  يصـل 
باملوضـة  واضـح  انبهـار  هنـاك 
العامرة،  واألزياء والشـوارع وفـن 
وكـام سـخر مـن جنـود االحتالل 
يعـود  النـارصة،  يف  اإلرسائيـي 
يف  الدبابـات  منظـر  ليصـور 
شـوارع العاصمة الفرنسـية، وهي 
إلحـدى  جميـاًل  مشـهًدا  تخـرق 
الباريسـية القدمية، يف  العـامرات 
الحاكمـة  للسـلطة  أخـرى  إدانـة 

العسـكر. وقـوة 
بالحصـول عـى  يفشـل سـليامن 
متويـل الفيلم ألنه "ليس فلسـطينيًا 
بشـكل كاف"، وهـو ما يسـخر منه 

أيًضـا بصمتـه أمـام محدثه.
السـخرية من العسـكر والسياسـة 
والحكـم مسـتمرة مـع وصوله إىل 
نيويـورك، املدينـة األكر بعـًدا عن 
فلسـطن جغرافيًـا، لكنـه يلتقـي 
بسـائق سـيارة األجرة الذي اندهش 
مـن كونـه فلسـطينيًا، بتعبـر عن 

فـرح نـادر بطريقـة متقنة.
رسـالته:  سـليامن  يرسـل  هنـا 
"فلسـطن هنا يف قلـب نيويورك، 
أجـرة  سـيارة  سـائق  قلـب  يف 
ويعـرف  عرفـات  يعـرف  بسـيط 
فلسـطن  لـذا  الفلسـطينين، 
باقيـة"، وصواًل إىل العـراف الذي 
أخـره أنهـا سـتخرج كدولـة إىل 

الوجـود. حيـز 
قالهـا  الـذي  الوحيـدة  الجملـة 
سـليامن طـوال الفيلـم، هـي "أنا 

رد  النـارصة"،  مـن  فلسـطيني.. 
عـى كل مـن اتهمـه بالتطبيع مع 
إرسائيـل، قبـل مشـهد سـاخر من 
الرطـة األمريكيـة تالحـق فتـاة 
بجناحي مالك رسـم عى جسـدها 

علـم فلسـطن.
مـع املشـاهد األخـرة يف الفيلـم، 
يعـود  النـارصة،  إىل  وعودتـه 
الفلسـطينية  املـرأة  إىل  سـليامن 
التـي راقبهـا يف البدايـة.. ما تزال 
التغيـر  كـام هـي، عصيـة عـى 
والغيـاب، لـذا "ال بد أنهـا الجنة" 
كـام هـي ترجمـة الفيلـم الحرفية 

مـن اسـمه اإلنجليـزي.
ويتطـور  ويختـل  يتغـر  العـامل 
صعـودًا ونـزواًل، لكن فلسـطن يف 
الفيلم حكاية مختلفة برأي سـليامن، 

بـكل سـلبيات وإيجابيـات أبنائها.

عنب بلدي - عماد نفيسة

أطلقـت رشكـة "أدويب" بدايـة العام 
الحـايل برنامًجـا لتحريـر وتعديـل 
برنامـج  مبـدأ  عـى  الفيديوهـات، 

الشـهر.  "”Adobe Premiere
 Adobe Premiere" الرنامـج هـو
الركـة  منـه  وأطلقـت   ،"Rush
نسـختن للهواتف املحمولـة وأجهزة 
الكمبيوتـر، لكـن الركيـز كان عـى 
الهواتـف إذ يتضمن أدوات مل بسـبقه 
إليهـا تطبيـق هواتـف مـن قبـل يف 

املجال. هـذا 
إطالقـه  منـذ  الرنامـج  وحصـل 
عـى عـدة تحديثـات، وهـو مصمـم 

منشـئي  ملسـاعدة  أسـايس  بشـكل 
املحتـوى عـى تعديـل فيديوهاتهـم 
بشـكل رسيـع ونرها، عـى مواقع 
التواصـل االجتامعـي، بحيـث ميكـن 
التقـاط صور وتسـجيل مقاطع فيديو 
مبـارشة مـن الرنامـج وتعديلها عى 

مبـدأ برامـج املونتـاج االحرافية.

خصائص البرنامج:
- يحـوي عـى أدوات كافيـة لصناعة 
فيديـو احـرايف باسـتخدام الهاتـف 
فقط دون الحاجة لحاسـوب شخيص.

- يعمـل بأسـلوب الطبقـات بنفـس 
ويسـمح  املونتـاج،  برامـج  مبـدأ 
للفيديـو  طبقـات  أربـع  بإضافـة 

للصـوت. وأربـع 
- يدعـم عـدة لغـات للكتابـة عـى 
الفيديـو، ليـس مـن بينهـا العربيـة 

اآلن. حتـى 
وميكن الكتابـة بالعربيـة عن طريق 
http:// موقع مسـاعد مثـل موقـع

لتجنـب   /www.arabic-text.com
مشـكلة الكتابة املعكوسـة.

صـوت  لتسـجيل  أداة  توجـد   -
املـروع  إىل  مبـارشة  وإضافتـه 
وميكـن إنشـاء فيديوهات مـع تعليق 

بسـهولة. صـويت 
مـع  مشـاريعك  سـتُحفظ   -
بشـكل  املسـتخدمة  الفيديوهـات 
تلقـايئ عـى الخدمة السـحابية التي 

يوفرهـا التطبيـق والتـي تصـل إىل 
بايـت. جيجـا   100

- ميكـن البـدء بتحرير فيديـو وتتمة 
املـروع مـن هاتـف آخـر أو تابلت، 
بنفـس  الدخـول  سـجلت  حـال  يف 

الريـد اإللكـروين.
- ميكـن تحميـل مزيد مـن الخطوط 
مـن  التطبيـق  مـن  مبـارش  بشـكل 

"أدويب". موقـع 
الرنامـج  "أدويب"،  برامـج  كأغلـب 
 12 بسـعر  وهـو  مجانيًـا  ليـس 
دوالر شـهريًا، ولكـن مـا يوفـره من 
خصائص فريدة وسالسـة يف العمل 
لـدى منشـئي  املفضـل  قـد تجعلـه 

بالهواتـف. واملصوريـن  املحتـوى 

التقط.. عدل.. شارك.. 
Adobe Premiere Rush تعرف إلى

"األجنحة المتكسرة".. 
جبران يروي ارتواء روحه 

بالحب واألوجاع

"it must be heaven".. رسالة شخصية: 
فلسطين باقية
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تسالي

عروة قنواتي 

مل تكـن األيـام التـي سـبقت السـنوات الثـالث املاضيـة 
تحمـل مثل هـذه العبـارات الخجولة والعناويـن املقتضبة 
عـن نجم كـروي برازيـي يدعـى فيليبـي كوتينيـو، ومل 
تكن العيـون واألقالم الناقـدة متّني النفس بهـذه الصورة 
التـي وصـل إليهـا بعـد سـنوات رحيله عـن "الريـدز"، 
نـادي ليفربـول اإلنجليـزي، ضمن صفقة هـي األعى يف 

نـادي برشـلونة )160 مليـون يورو(.
تعـر..  السـاحر  لعـب..  السـاحر  وصـل..  "السـاحر 
ال  السـاحر..  عـى  تصـر  السـاحر..  تنتقـد  الجامهـر 
تريـد السـاحر"، بهـذه اآللية تحـول فيليبي إىل مشـكلة 
يف صفـوف فريـق برشـلونة بتشـكيلته األساسـية ودكة 
آرنيسـتو  الفنـي  مديرهـا  كان  زمنيـة  مـدة  يف  بدالئـه، 
فالفـردي، وهـذه أيًضـا ورقـة صعبة ميكـن أن متر عى 

أي العـب يف زمـن هـذا املـدرب.
ماذا حل بالساحر؟ وملا صار مؤديًا يف سرك؟

النجـم الرازيـي الـذي لعب ألنديـة إنر ميالن، فاسـكو 
ديجامـا، إسـبانيول، ليفربول، برشـلونة، ثم حـط الرحال 
منذ عـام 2019 عى سـبيل اإلعـارة يف القلعـة البافارية 
بايـرن ميونـخ، ورغـم أدائـه الطيـب واملميـز يف بعـض 
مباريـات الفريـق الصعبـة، فـإن مجلـس إدارة الفريـق 
وخـالل األيام املاضيـة أقر عـدم تفعيل بنـد رشاء فيليبي 
مـن برشـلونة، أي أنـه أصبـح ضمـن خيـارات وورطات 

برشـلونة املقبلـة، إمـا البيـع أو اإلعـارة أو البقاء.
قيمـة فيليبـي هبطـت إىل مـا يقـارب 70 مليـون يورو، 
خـالل فـرة توقـف كـرة القـدم يف العامل بسـبب تفيش 
وبـاء "كورونـا"، والحـال االقتصاديـة لكثر مـن األندية 
األوروبيـة املهمـة هذه األيـام ال تجعل فيليبي صيـًدا مثيًنا 
أو مهـاًم للموسـم املقبـل، إال يف رغبـة نيوكاسـل يونايتد 
التـي ظهرت وأظهـرت اهتاممهـا باالسـم الرازيي داخل 
الفريـق النـادي اإلنجليـزي، الـذي يدخـل املوسـم املقبل 

بحلـة إداريـة واسـتثامرية جديدة.
وعـى الرغم مـن رغبة فيليبـي كوتينيو، التـي رصح بها، 
وهـي اللعـب لنادي تشـيلي، فـإن األمور غـر واضحة 
بهـذا الشـأن، ومرتبطـة بقناعـة فرانـك المبـارد بأهميـة 
فيليبـي داخـل الفريـق يف املواسـم املقبلـة. وحتـى إذا 
وصـل للعـب يف تشـيلي فلـن تكـون أرقـام العقد كام 
يريدهـا فيليبـي وكـام تريدهـا إدارة برشـلونة، فاهتـامم 
مانشسـر  سـواء  الرازيـي،  بالنجـم  إنجليزيـة  أنديـة 
يونايتـد أو نيوكاسـل أو توتنهـام، ال يعنـي بالرضورة أن 

يحمـل التعاقـد رقـاًم مرضيًا.
فيليبـي املراهـق، كـام وصفتـه بعـض األقـالم اإلعالميـة 
اإلنجليزيـة عنـد خروجـه الرسيـع مـن نـادي ليفربـول 
إىل نـادي برشـلونة، يبـدو أنـه يدفـع مثـن ترسعـه يف 
القـرار وحالتـه النفسـية التـي أصابته بالجمـود يف عهد 
فالفردي- برشـلونة، وعـدم تأقلمه مع تحـوالت وتبدالت 
املراكز والتشـكيل يف البارسـا، ليخرج بنظـام اإلعارة إىل 
بايـرن ميونـخ، وتبـدأ قصة الالعـب الرازيـي بالوصول 
نحـو الخامتـة يف أوروبـا، أي أنه أصبـح "العبًـا عاديًا"، 
كـام أخـره يورغـن كلوب يوًمـا بعد قـراره الخـروج من 
الفريـق اإلنجليـزي، إذ قـال لـه، "يف ليفربـول سـتكون 
نجـاًم، اسـتمر هنا حاليًا ألنـك إن ذهبـت إىل أندية جديدة 

يف هـذا الوقـت سـتكون العبًـا عاديًا".
قبـل أيـام قليلـة، ذكـرت صحيفـة "مونـدو ديبورتيفو" 
اإلسـبانية أن نـادي برشـلونة يسـعى للتخلص مـن العبه 
الرازيـي، وذلك خالل سـوق االنتقـاالت الصيفية املقبلة.

وأوضحـت الصحيفة أن إدارة برشـلونة ال تنـوي مقايضة 
فيليبـي بالعبـن، بل االتجاه لبيعـه واالسـتفادة ماليًا منه 
لتمويـل الصفقـات األخـرى، متحدثـة أن برشـلونة حدد 
قيمـة بيـع فيليبـي بـن 80 و90 مليـون يـورو، وأي ناد 

سـيوافق عـى دفـع هـذه القيمة سـيحصل عليه.
إًذا، بـن أدائه ضمـن صفوف السـامبا الرازيليـة وتقلّب 
الصـورة يف األندية األوروبية، وعى طريـق الرميرليغ 
مجـدًدا، أو البقـاء يف كتالونيـا، تقـرب فصـول روايـة 
فيليبـي من نهايتها بعـد أن كان يف السـنوات املاضية رقاًم 

صعبًـا واسـاًم مهاًم وخطـرًا عى الخصـوم يف امللعب.
إنها رواية الساحر املتعر.

ماذا حل بكوتينيو.. 
إلى أين؟

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

من أعمال صيانة ملعب الفيحاء في العاصمة دمشق - نيسان 2020 )صفحة اتحاد كرة القدم في فيس بوك(

أفقي
األمركية . 1 البحرية   - الحواس  إحدى 

)معكوسة(
يف . 2 الفردية  والقدرات  الحيل  مجموع 

لجر  الثور  عى  يوضع  ما   - ما  عمل 
محراث أو تدوير ساقية

يبكن - أعرس )معكوسة(. 3
شبل الدب - خالف نفس )معكوسة(. 4
متشابهة - وضع يف شكل قوالب. 5
يعطي وعًدا - طمع شديد. 6
يف . 7  - ياء(  مقلوبة  همزة  )فيها  صالت 

رغد من العيش
فيجب . 8 والدته  االبن  أغضب  إذا   - هرب 

عليه رسيًعا أن ....
عر . 9 الرابع  القرن  من  أوزبي  قائد   

نصف   - التيمورية  الساللة  ومؤسس 
وميض

اسمها . 10 مرية  كوميدية  فنانة   - ريفي 
الحقيقي نونيا نوشكا

عمودي
املطربة البدوية امللقبة بسمراء البادية. 1
فراش الطفل الرضيع - عكس خر. 2
قاصدة مع سبق االرصار - ثلثا توت. 3
4 . - العشبية  املناطق  يف  املاشية  تغذية 

متشابهة
مغنية لبنانية. 5
ثلثا بيت - يف املقدمة. 6
يستخدمه العب كرة التنس مثال. 7
اسمه . 8 سوري  أصل  من  مري  فنان 

الحقيقي أنور يحيى النقاش
عمر . 9 املري  للفنان  السابق  االسم 

الريف
مغني لبناين يحمل الجنسية الكندية. 10

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

من أعمال صيانة ملعب الفيحاء في العاصمة دمشق - نيسان 2020 )صفحة اتحاد كرة القدم في فيس بوك(

وصـل العميـد حاتـم الغايب إىل رئاسـة 
حامـاًل  السـوري  القـدم  كـرة  اتحـاد 
ملـف  حسـم  يضـم  جديـًدا"،  "عهـًدا 
وصيانـة  ومدربـه،  السـوري  املنتخـب 
املنشـآت الرياضيـة، بعد عهـد طويل من 
رئاسـة سـلفه فادي الدباس، الذي شـهد 
معـه املنتخـب السـوري خروًجـا قاسـيًا 
 ،2019 اإلمـارات  آسـيا  أمـم  كأس  مـن 
بخسـارتن أمام األردن وأسراليا وتعادل 

مـع فلسـطن.
تعاقـد الغايـب مع التونـي نبيل معلول 
لقيـادة املنتخـب، وأعلـن األخـر رسـميًا 
يف  نرهـا  تغريـدة  عـر  األمـر،  عـن 
11 مـن آذار املـايض، وطُويـت صفحـة 
طويلـة مـن الجدل حـول فجـر إبراهيم، 
املـدرب السـابق، رغـم تصـّدر املنتخـب 
السـوري مجموعتـه يف تصفيات كأيس 
)قطـر  والعـامل   )2023 )الصـن  آسـيا 

.)2022
السـورية  القـدم  كـرة  تحـركات  أن  إال 
بصيانـة املالعـب والتعاقـد مـع معلـول 
رسعـان  إذ  الكـرام،  مـرور  متـرر  مل 

األحاديـث مـن صحفيـن  انتـرت  مـا 
رياضيـن سـورين عن شـبهات فسـاد 
جديـدة، تتعلـق بعقـد املـدرب التوني 

املالعـب. لصيانـة  املدفوعـة  واملبالـغ 
اللـرات  ماليـن  املالعـب..  صيانـة 

قادمـة" "خيبـات  عـى  للتغطيـة 
تبـع وصول الغايـب إىل رئاسـة االتحاد، 
يف 28 مـن كانـون األول 2019، وصول 
السـباح فـراس معـال لرئاسـة االتحـاد 
الريـايض العـام )أعـى سـلطة رياضية 
يف سـوريا(، يف 17 من شـباط املايض، 
الـذي أطـاح بالرئيـس السـابق، موفـق 

. جمعة
ورسعـان مـا تـداول الشـارع الريـايض 
السـوري أخباًرا عـن صيانـة مالعب كرة 
القـدم، وبدأت صـور مالعـب "الفيحاء" 
دمشـق  السـورية  العاصمـة  يف 
و"الباسـل" يف الالذقيـة باالنتشـار عر 
صـور  االجتامعـي،  التواصـل  وسـائل 
تضـم عشـبًا جديـًدا ومقاعـد مخصصة 

للمدرجـات.
أكـر  "العباسـين"،  ملعـب  أن  كـام 

مالعب العاصمة دمشـق، سيشـهد أعامل 
الصيانـة قبـل نهايـة العام الحـايل، عى 
أن تُدفـع املبالـغ املحددة مـن قبل مجلس 
الـوزراء، ومـن خـارج موازنـة االتحـاد 
الريـايض العـام، بحسـب ما قالـه عضو 
املكتـب التنفيـذي يف االتحـاد الريايض 
العـام، عـالء خوجه جـي، يف تريحات 
أيـار  19 مـن  لرنامـج "الكابـن"، يف 

. يل لحا ا
وسـبق أن تحـدث الرنامـج نفسـه عـن 
منحـة مـن قبـل االتحـاد الـدويل لكـرة 
ألـف   500 إىل  تصـل  )فيفـا(  القـدم 
دوالر ملواجهـة جائحة فـروس "كورونا 
19(، لكـن املنحـة  املسـتجد" )كوفيـد- 
ُجّمـدت ومل يتمكن اتحاد الكرة السـوري 
مـن االسـتفادة منهـا، بسـبب العقوبات 
رئيـس  قالـه  مـا  بحسـب  االقتصاديـة، 

االتحـاد، حاتـم الغايـب.
تكلفـة  عـن  دقيقـة  أرقـام  توجـد  وال 
األنبـاء  وكالـة  لكـن  املالعـب،  صيانـة 
السـورية الرسـمية )سـانا( قدرت تكلفة 
"الحمدانيـة" يف حلـب  صيانـة ملعـب 
بــ225 مليـون لـرة سـورية )الـدوالر 

حاليًـا(.  1600 يقابـل 
األسـبق،  القـدم  كـرة  اتحـاد  رس  أمـن 
نـادر األطـرش، قـال، يف حديـث لعنـب 
بلـدي، إن صيانـة املالعب بيد "املؤسسـة 
يسـيطر  التـي  لإلسـكان"  العسـكرية 
عليهـا آل شـاليش، املقربون مـن النظام 
السـوري، وبالتـايل ال يتوقـع األطـرش 
دفـع االتحـاد الريـايض العـام كل هـذه 
املبالـغ، خاصة يف ظـل أزمـة اقتصادية 

خانقـة تعـاين منها سـوريا.
واعتـر األطـرش أن التحـركات الحاليـة 
لالتحاديـن "رضبة اسـتباقية"، يف حال 
النتائـج  السـوري  املنتخـب  يحقـق  مل 
املرجـوة منه، ومل يتأهـل إىل بطولة كأس 

املقبلة. العـامل 

40 ألف كرسي في المخازن 
عـر  نُـرت  التـي  األرقـام  وبحسـب 
ركّـب  االجتامعـي،  التواصـل  وسـائل 

اتحـاد كـرة القـدم 40 ألـف مقعـد يف 
أي  يشـرِ  مل  لكنـه  السـورية،  املالعـب 

جديـدة.  مقاعـد 
املقاعـد  هـذه  أن  األطـرش  وأوضـح 
اكتُشـفت باألصـل يف عـام 2012، وذلك 
عقـب اكتشـاف أن سـعة ملعـب "حلـب 
الـدويل" 55 ألف شـخص فقـط، وليس 

75 ألًفـا كـام نُـر عنـد افتتاحـه.
بالفسـاد  تحقيقـات  إن  األطـرش  وقـال 
جـرت يف ذلـك الوقـت، ثـم أُغلـق امللف 
نتيجـة  أي  إىل  الوصـول  دون  كالعـادة 
تدل عـى الفاعلن، وبعد هذا االكتشـاف 
املقاعـد يف  مـن  فائـض  هنـاك  أصبـح 

املخـازن.
أن  السـورية  الكـرة  مسـؤولو  ويـرّوج 
صيانـة املالعـب قـد تسـهم بفـك الحظر 
مـن االتحـاد الـدويل لكـرة القـدم عـى 
املالعـب السـورية، لكـن األطـرش نفـى 
ذلـك موضًحـا أن فـك الحظـر ال يرتبـط 
بالصيانـة فقـط، وإمنـا بالوضـع األمني 
الفنادق واملطـارات والتنقالت. وجهوزية 

معلول والغايب.. ما عالقة العقد 
بصيانة المالعب؟

للمنتخـب  وإعالميـون  متابعـون  هلّـل 
السـوري للتعاقـد مـع معلـول، معترين 
أن صفحـة جديـدة سـتُفتح يف تاريـخ 

كـرة القـدم السـورية.
إال أن شـهر العسـل بن اإلعالم السـوري 

واملـدرب التونـي يبدو أنـه انتهى.
فعقـب انتقـادات ملحمد الخطيـب، رئيس 
تحرير ومقـدم برنامـج "الكابن"، الذي 
يبـث عر قنـاة "سـوريا دراما"، بسـبب 
تعامـل أشـبه "بالتحقيـق األمنـي" مـع 
معلـول، تحـدث الصحفـي عـالء محمـد 
لـه  يتيـح  معلـول  عقـد  يف  بنـد  عـن 
 83 إىل  تصـل  مكافـأة  عـى  الحصـول 
ألـف يـورو يف حـال تأهـل إىل الـدور 

الثـاين مـن تصفيـات كأس العـامل.
الـذي  السـوري،  املنتخـب  ويحتـاج 
جـزر  تضـم  التـي  مجموعتـه  يتصـدر 
املالديـف وغـوام والفلبـن والصن، إىل 

نقطـة واحدة من تسـع نقاط مـع جمعه 
15 نقطـة مـن خمسـة انتصـارات.

يف  منشـور  عـر  محمـد  عـالء  وقـال 
"فيـس بـوك"، يف 14 من أيـار الحايل، 
التونـي،  مكافـأة  يـورو  ألـف   83“
حقـق  حـال  يف  العمـل،  عـن  العاطـل 
نقطـة واحدة مـن أصل تسـع نقاط ويف 
مواجهـة منتخبات املالديف وغـوام؟ هذا 

البنـد يجـب أن يفتـح العيـون أكـر”.
مـن جهتـه، اعتـر رئيـس اتحـاد كـرة 
القـدم السـوري، حاتـم الغايـب، الجدل 
“جـداًل  معلـول  مكافـأة  حـول  الدائـر 
بيزنطيًـا” )ال طائـل له(، معتـرًا أنه من 
حـق أي مـدرب أن يطلـب مكافأتـه حتى 

لـو مـن أجـل مبـاراة واحدة.
كـام أكد الغايـب تريًحا سـابًقا ملعلول، 
قـال فيه إن األمـوال التـي يتقاضاها لقاء 
تدريـب املنتخب السـوري، هـي األقل يف 
مسـرته الرياضيـة، وذلك ضمـن لقاء له 

يف برنامـج “الكابن”.
واعتـر الغايـب أن املنتخـب السـوري مل 
يتأهـل بعـد، حتى لـو احتـاج إىل نقطة 
العـب  التحـق  “لـو  متسـائاًل،  واحـدة، 
جديـد للمنتخـب مل يلعـب سـابًقا، ألـن 

يحصـل عـى مكافـأة؟”.
وأكـد الغايـب أن املكافـآت التي سـتُمنح 
إىل  باإلضافـة  الالعبـن،  كل  ستشـمل 
معلـول واملـدرب السـابق فجـر إبراهيم، 
وهـي مـن مكافـأة "فيفـا" للمنتخبـات 

العـامل. املتأهلـة إىل كأس 
ويـرى نـادر األطـرش أن االتحـاد يجب 
املنتخـب  مـدرب  عقـد  يغطـي عـى  أن 
"مببالـغ  معلـول،  نبيـل  السـوري، 
باهظـة" يف ظـل الضائقـة االقتصاديـة 
الكبـرة التي يعيشـها السـوريون، وهذا 
مـا يسـبب ضغطًـا كبـرًا عـى اتحـاد 

الغايـب. حاتـم 
وأضـاف األطـرش أن اتحاد الكـرة يجهز 
مل  إنـه  ليقـول  املالعـب  صيانـة  حجـة 
يتوقـف عـن العمل رغـم توقف النشـاط 
الريايض، وأن املبالـغ املخصصة لالتحاد 

ُدفعـت للصيانـة ال ملعلول.

تحركات التحاد الكرة.. مالعب سوريا إلى أين؟

بدأت الجينات الكرويـة التي ورثها دانييل 
مالديني عـن أبيه وجده بالظهور بشـكل 
واضـح هذا املوسـم، لتبر عشـاق نادي 
آيس ميـالن بعـودة الـروح األسـطورية 

التـي غابـت عنهم لفـرة طويلة.

دانييل مالديني
ولـد متوسـط ميـدان نـادي آيس ميـالن 
يف  مالدينـي  دانييـل  عاًمـا،   19 تحـت 
مـن   11 يف  اإليطاليـة  ميالنـو  مدينـة 

.2001 األول  تريـن 
وينحـدر دانييـل مـن سالسـلة كرويـة 
الدفـاع  أسـطورة  ابـن  فهـو  عريقـة، 
عاًمـا(،   51( مالدينـي  باولـو  اإليطـايل 
خمسـينيات  يف  امليـالن  نجـم  وحفيـد 
تشـرازي  املـايض  القـرن  وسـتينيات 
مالدينـي، الـذي تـويف يف 3 من نيسـان 

عاًمـا.   84 بعمـر    2016
لعـب منـذ طفولتـه مـع "الروزونري" 
بفضـل عائلتـه، وتـدرج يف فـرق الفئات 
العمريـة حتى بلـغ فريق تحـت 17 عاًما 
يف 2017، ووقتهـا أخـذ يلفـت األنظار، 
ليـس فقط بسـبب اسـمه، ولكـن ملوهبته 

. يًضا أ
وبـدأ مالدينـي الصغـر مشـواره كرأس 

حربـة، ثـم تراجع ليشـغل مركـز الجناح 
صانـع  مركـز  أو  األميـن،  أو  األيـرس 
للجهـة  أكـر  مييـل  كان  وإن  األلعـاب، 
اليـرسى للملعب والتوغل للتسـديد بقدمه 

. ليمنى ا
يف موسـمه األول مـع فريـق تحـت 17 
عاًما، لعـب دانييل 28 مباراة وسـجل 13 
هدفًـا، وقـاده لنهائيـات البطولـة، ثم يف 
املوسـم التـايل واصـل تألقـه، ولكـن مع 
فريـق الشـباب، فشـارك يف 26 مبـاراة 
وسـجل عرة أهـداف، وبدأ يلفـت أنظار 

املسـؤولن عن الفريـق األول.
سـجل هذا املوسـم سـبعة أهداف وصنع 
أربعـة أخرى، خـالل 11 مبـاراة خاضها 

الثاين.  الفريـق  مع 

أرقام أسطورية حققتها عائلة 
مالديني

رؤيـة  يف  الروسـونري  جامهـر  أمـل 
أسـطورة جديدة مـن العائلـة املخلدة يف 
تاريـخ النـادي، وأال يكـون مثـل أخيـه 
كريسـتيان الذي تدرج يف فئات الشـباب 
دون نجـاح، ثم رحل إىل عـدد من األندية 
املغمـورة، واآلن بقـي بـال نـاٍد، إذ تعـّول 
عـى دانييـل ليكـون قائـًدا جديـًدا يعيد 

ميـالن إىل الطريق الصحيح بعد سـنوات 
الراجع. مـن 

ظهـر دانييل ألول مـرة مع الفريـق األول 
عندمـا لعـب آيس ميـالن مباراتـه الودية 
األملـاين،  ميونـخ  بايـرن  نـادي  أمـام 
مـن  دقيقـة   58 يف  أساسـيًا  وشـارك 

.98 القميـص رقـم  املبـاراة، وارتـدى 
رسـمية  مببـاراة  األوىل  للمـرة  وشـارك 
هيـالس  نـادي  ضـد  مواجهـة  خـالل 
فرونا، يف 2 من شـباط املـايض، وكانت 
خاصـة للغايـة بالنسـبة لدانييـل، كونـه 
ثالـث أفـراد العالـة الذيـن يلعبـون مـع 

النـادي.
وحصـل دانييـل عـى رقم خـاص عندما 
فرونـا،  هيـالس  مواجهـة  يف  شـارك 
إذ صـار أول العـب مـن مواليـد األلفيـة 
الجديدة يلعـب يف الـدوري اإليطايل مع 

. ن ميال
ويـأيت والد دانييـل، باولـو مالديني، 

يف املركـز األول كأكـر من شـارك 
مـع فريـق ميـالن مـن العائلـة، 
جميـع  يف  مبـاراة   647 بواقـع 
املسـابقات التـي نافـس عليها يف 

مسـرته الكرويـة.
تشـيزاري  دانييـل،  جـد  ويحتـل 

تلـك  يف  الثـاين  املركـز  مالدينـي، 
ليكـون  مبـاراة،   347 بواقـع  القامئـة 

إجـاميل مـا شـاركت فيـه العائلـة حتى 
البطـوالت. كل  يف  مبـاراة   995 اآلن 

"كورونا" حاول النيل من عائلة 
مالديني 

املسـتجد"  "كورونـا  فـروس  حـاول 
)كوفيـد- 19(، يف 21 مـن آذار املـايض، 

النيـل من دانييـل ووالده باولـو مالديني، 
الحسـاب  وأكـده  أعلنـاه  مـا  بحسـب 

الرسـمي لنـادي آيس ميـالن. 
لكـن، بعد فـرة وجيـزة قـال دانييل عر 
حسـابه الشخيص يف "إنسـتجرام"، "أنا 
بخـر، ال تظهر أعـراض الفـروس اآلن، 

وأواصـل التدريبـات الفردية".
وأضـاف "إرث والـدي وجدي تشـيزاري 
مسـؤولية مهمـة، لكننـي اعتـدت عـى 

الضغـوط يف سـن مبكـرة".

دانييل مالديني.. 
فتى آسي ميالن الذهبي 
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كنا نظن أن انقضاء تسكع سنوات عى مقتل 
القائكد الليبي املناضل معمر القذايف عند مدخل 

املجرور كافية لننسكاه، فا نتذكر شيًئا من 
قصصه وحكاياته و"َخياته" ما حيينا، ولكن 
الليكايل كده، عى قولة ميادة الحناوي، وطبع 

الليايل كده، بتخلط العباسن بالدباسن، 
وبتنكت تراب امليتن. 

يف واحدة من تلك الليايل، وبينام السوريون 
صافنون يفكرون يف باويهم املتلتلة، وكيف 

سيكون عيدهم هذه السنة، وفريوس "كورونا" 
يهاجم شكملهم املشتت فيزيده تشتًتا.. طلع 

عليهم ابن خال بشار األسد، املدعو رامي 
مخلكوف، ببث مبارش جديد عرض فيه نظرية 

بيولوجيكة غاية يف الروعة، ملخصها أن الرجل 
يسكتحيل أن يخلف مبفرده، واملرأة ال ميكن أن 

تخلف مبفردها، وإن الرشط األسايس للخلفة 
هو أن يتزوجا. 

هنا بدأ السوريون الذاهلون يخرجون من 
ذهولهم، وأخذت أذهانهم تعمل بطاقتها 
القصوى، تبحث عن تفسري أو أصل لهذه 

النظرية املدهشة، فتذكروا العم معمر القذايف 
الذي قال يف إحدى نظرياته البيولوجية إن 

الرجكل ال يحيض، بينام املرأة تحيض، وكان ذلك 
إرهاًصا مبكًرا بنظرية رامي مخلوف، فعى 
مكا يبدو أن هناك عاقة وثيقة بن الحيض 

والخلفة.
لدى السكورين طبع أصيل، يتلخص يف أنهم ال 

يقبلون أن يكون أحد يف العامل أحسكن منهم، 
وحتكى اآلن، بعد أن ُدّمر ثلث وطنهم، وُهّجر 

ربع شعبهم، وأصبح الدوالر اإلمربيايل يساوي 
1800 وحدة من عملتهم، ما زالوا يشعرون 

بالتميز والتفوق، ويقول الواحد منهم لنفسكه 
إن اإلخكوة الليبين معهم فلوس أكرث منا، 

صحيح، ولكن يف مجال الصناعات واملهن 
الحرة وحتى يف املوسيقا والغناء واألدب، ال 

يوجد مثل السكوري، يعني القذايف نفسه، مثًا، 
هل كان الذين ميدحونه بالشكعر، ويكتبون له 

البحوث والدراسات ليبين؟ أبًدا والله، معظمهم 
سكوريون، فكيف إذن يتفوق القذايف علينا يف 
مجال ابتكار النظريات البيولوجية أو غريها؟
يف البحث عن جواب عن سكؤال التفوق هذا، 

راح السوريون املحجورون يف منافيهم بسبب 
"كورونا" يفكرون، ويتذكرون، حتى وجدوا 

الجواب يف أن الشكعوب العربية كلها تعاين منذ 
100 سكنة عى األقل من مشكلة الفساد، ولكن 
َمكن هو أول من ابتكر طريقة عبقرية ملكافحة 

الفساد؟ إنه حافظ األسد بالطبع.
كان ذلك، عى ما يذكر كاتب هذه األسكطر، يف 

أواخر الثامنينيات، وكانت حاشية حافظ قد 
تفوقت عى حوايش رؤساء العامل كله يف 

رسقة أموال الشعب، وتهريب خريات الوطن 
إىل الدول املجاورة، وقد عم الباء، وزاد الغاء، 
والناس اقرتبوا من حافة الجوع، وبدأ عنارص 

األمن يشكيعون أن حافظ األسد سيلقي خطابًا، 
وسيزيد الرواتب بنسبة %50.. وألول مرة يف 

التاريخ جلسكنا ننتظر خطابه بلهفة، حتى 
بكدأ، وراح حافظ يرّشق ويغّرب، ويحي يف 
السياسكة الدولية، والشأن اللبناين، وتحرير 
فلسكطن والجوالن، ودعم صمود كوبا التي 

تحارصهكا اإلمربيالية، حتى وصل، أخريًا، 
إىل الشكأن الداخيل، وعرض نظريته القائلة 
إن مفتاح الحل بالنسكبة ملعضلة الفساد يف 
يد املواطن السكوري، فعى كل مواطن يرى 
حنفية تنقكط أن يغلقها، وإذا كانت جلدتها 

مهرتئة، عليكه أن يفكها، ويركب لها جلدة 
مكانها! إىل  ويعيدها 

رامي مخلوف 
والقذافي وحافظ

تعا تفرجدراما ينقصها المزيد من الرقابة
  خطيب بدلة

نبيل محمد

أي  تطالـب  أن  منتظـرًا  يكـن  مل 
مبنـح  سـورية  رسـمية  مؤسسـة 
يف  السـورية  للدرامـا  الحريـة 
مـن  إميانًـا  موضوعاتهـا،  تنـاول 
تلـك املؤسسـات بـأن خضـوع هذه 
السـورية  الرقابة  ملقاسـات  الدرامـا 
هـو مـا يـؤدي إىل نجاحهـا، وهـو 
ما تبـدى جليًـا يف نقـاش “مجلس 
الشـعب السـوري” لقضايـا متعلقة 
 .2020 لعـام  السـورية  بالدرامـا 
الدرامـا التـي ال ينقصهـا يشء وفق 
الرقابـة  سـوى  دمشـق  برملانيـي 

عليهـا. 
الدرامـا  تقدمـه  متـدنٍّ  مسـتوى 
السـورية يف العـام الحـايل، ليـس 
فقـط مـن وجهـة نظـر جمهورها، 
إمنـا أيًضـا من وجهة نظـر “مجلس 
إحـدى  خصـص  الـذي  الشـعب”، 
جلسـاته للجـدل حـول مـا قدمتـه 
أعـامل  مـن  الرمضانيـة  الشاشـة 

دراميـة، ملخًصا املشـكلة األساسـية 
عليهـا،  الرقابـة  بعـدم  فيهـا، 
ومهاجـاًم وزير اإلعـالم الذي حرض 
الجلسـة، محـاواًل ترئة املؤسسـات 
التابعـة له مـن ضعف الرقابـة تلك.

الضعف الـذي أدى إىل أن “يرقص” 
جمهـور مسلسـل "السـاحر" الذي 
م عى شاشـة تلفزيون “سـام”  قُـدِّ
أغنيـة  أنغـام  الرسـمي عـى  شـبه 
للمطربـة اإلرسائيليـة زهافة كوهن، 
األغنيـة  تلـك  حضـور  ويصبـح 
املسلسـل  مـن  األوىل  الحلقـة  يف 
وفـق  سـوريا  تسـتهدف  مؤامـرة 
أحـد الرملانيـن. نعم هـي إرسائيل 
مـن  السـوري  الصمـود  تسـتهدف 
الجسـم  يف  ثغـرة  خلـق  خـالل 
الرقـايب، لتمـر أغنيـة إرسائيلية إىل 
مسـامع الجمهـور. كـام أن األلفاظ 
“النابيـة” التـي مـرّت يف مسلسـل 
“بوشـيني” جزء من هـذه املؤامرة 
التي تسـتهدف أخالق الناشـئة وفق 

املجلـس.  املعرضـن يف 
اإلعـالم  “لجنـة  اسـمها  لجنـة 
واالتصـال” يف "مجلس الشـعب"، 
اإلنتاج  االنتقادات ملؤسسـة  تصّدرت 
ولـوزارة  والتلفزيـوين  اإلذاعـي 
اإلعـالم، يـرأس هـذه اللجنـة إلياس 
مراد، اسـم ليـس غريبًا عن مسـامع 
الوسـط اإلعالمي السوري، فمراد ذو 
تاريـخ طويل يف الدفـاع عن الرقابة 
مـن مختلف املواقـع، النقابيـة منها 
واإلداريـة. اتهمت تلـك اللجنة وزارة 

اإلعـالم بالتغـايض أو التواطؤ عى 
مـا ميـر يف الدراما مـن محظورات، 

أيًضا.  وبالفسـاد 
أمـا وزيـر اإلعـالم فدافع عن نفسـه 
شاشـة  عـى  مـر  مـا  إن  بالقـول، 
تلفزيون “سـام” ال يخضـع لرقابته 
مـن  يعمـل  فالتلفزيـون  الرسـمية، 
املنطقـة الحـرة، وبالتـايل ال رقابـة 

للـوزارة عليـه. 
إال  يوصـف  أن  ميكـن  ال  حـوار 
بشـطحة من شـطحات السـوريالية 
خشـبة  عـى  املقصـودة  غـر 
ممثـاًل   250 فيهـا  دمشـق،  وسـط 
يقاضـون مسـتضعًفا بصفـة وزير، 
املوكلـة  الكاملـة  مهامـه  يـؤدِّ  مل 
بالرقابـة،  لخصوهـا  والتـي  إليـه 
مـا أدى إىل خـروج املنتـج القومـي 
العام مـن الفـن املتمثـل يف الدراما 
“مرضوبًـا”، وهـو ما قد يـؤدي إىل 

الشـارع.  تسـمم 
مـن  بأكملـه  العـرض  يخلـو  وال 
أدواًرا  تلعـب  كوميديـة،  شـطحات 
منفـردة، ومنولوجـات عـى هامش 
قبنـض  محمـد  كاملنتـج  الخشـبة، 
الـذي فّضـل السـكوت، وعـّر عـن 
تفضيلـه ذلـك بأنـه إن تكلـم فـإن 
الوزير سـيحارب رشكته، مستشـهًدا 
برفـض الوزيـر لقـاءه عندمـا عقد 
العزم عـى زيارته، مرسـاًل إياه إىل 

املعـاون ليلتقيـه.
ليـس خافيًـا أن الرقابـة هـي عـامد 
الدرامـا  عليـه  تقـوم  أسـايس 

السـورية، لدرجـة تحولهـا إىل جزء 
متـامٍه ضمـن املنتـج، لذا قـد يؤدي 
يف  دونـه  مـن  أو  بقصـد  غيابهـا 
بعـض األماكـن إىل خلـل باملنتـج، 
تجاريًـا  يكـون  عندمـا  خاصـة 
بحتًـا، أو مصنوًعا بأيـدي مبتدئن، 
غـر قادريـن عـى بنـاء رقابتهـم 

العمـل. يتهتّـك  ال  يك  بأنفسـهم 
مؤخـرًا  الدرامـا  قدمتـه  مـا  رداءة 
إن  بـل   ،2020 وليـدة  ليسـت 
السـنوات السـابقة عّجـت بالـرديء 
تقابلـه  الـذي  الـرديء  أيًضـا، 
رداءة،  األكـر  اإلنقـاذ  مبـادرات 
فينري صّنـاع الدراما ونجومها إىل 
النـداء بإصالح مؤسسـات ما انفكت 
العـام  املشـهد  مـن  جـزًءا  تكـون 
الـرديء، مثـل نقابـة الفنانـن التي 
كانت الشـغل الشـاغل لوسـط كبر 
 2019 عـام  خـالل  الفنانـن  مـن 
الحـايل، ومـن ثـم  العـام  ومطلـع 
اللجان التي تسـعى لطرح مشـكالت 
الدرامـا الحاليـة، مثل “ورشـة عمل 
الدرامـا السـورية” التـي اسـتقبلت 
مبـادرات صّنـاع الدرامـا لتخليصها 
مـن راهنهـا، وإعادتهـا مـن “أيدي 

. ” مختطفيهـا
جديـدة،  االختطـاف  ظاهـرة  وكأن 
ميليشـيات  حواجـز  بهـا  قامـت 
“زينبيـون”، وليسـت قدميـة قـدم 
إمكانيـة إعـادة إنتـاج أي عمـل فني 
سـوري يف أقبية أصغـر فرع يحكم 

دمشـق. يف  شـارًعا 
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