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النازحين،  لتجنييب  كبدييل 
ميأوى  يجيدوا  مل  الذيين 
الشيال  يف  الخييم  سيوى 
الغريب السيوري، "مشيقات ال 
تحتميل"، منهيا فقيد العائالت 
العواصيف  بسيبب  خيمهيم 
القليلية  أغراضهيم  تليف  أو 
وميرض  األمطيار،  بسيبب 
غير  البيئية  بسيبب  األطفيال 
املناسيبة، أطليق فرييق "ملهم 
موقعيه  عير  التطوعيي"، 

"أليف  ميروع  الرسيمي، 
وحيدة  أليف  لبنياء  غرفية"، 
عائلية  أليف  إلييواء  سيكنية 
السيوري  الشيال  يف  نازحية 
أنهيى  إىل  "ماسية"  بحاجية 
فرييق "ملهيم التطيوي" تنفيذ 
ميروع  مين  الثياين  الجيزء 
"ألف غرفية" أو "األليف وحدة 
طورالهيا  قريية  يف  سيكنية"، 
الحيدود  مبنطقية حيارم عيى 
السيورية- الرتكيية، يف 6 مين 

حزييران امليايض، ليصبيح عدد 
الوحيدات املعميرة مين املروع 

سيكنية. وحيدة   437
وأتيم الفرييق يف املرحلة األوىل 
مين امليروع بنياء 126 وحدة 
باريشيا  قريية  يف  سيكنية 
ويف  إدليب،  مدينية  شيايل 
الثانيية 135 وحيدة يف منطقة 
باريشيا- قورقنييا، ويف املرحلة 
الثالثية 176 وحدة سيكنية يف 

14قريية طورالهيا- قورقنييا. 

هل يكفي توحيد الجهود 
لكبح جماح "كورونا" 

في الشمال

06تقارير مراسلين

03أخبار سوريا

"كورونا" يغلق البازارات 
الشعبية في إدلب

04تقارير مراسلين
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مشروع يدعم المهجرين 
السوريين للحفاظ 

على ملكياتهم

فعاليات ومبادرات

روسيا تدخل مناطق النفوذ 
التركي لـ "تصفية حسابات"

19رياضة

جودي بيلينجهام.. 
فتى برمنجهام 
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ملف العدد

"عقود منفعة" تحكم 
مساكن أسمنتية بديلة 
في الشمال الســــــوري

فساد التحكيم.. 
ســــــــوس ينــخـــــــر 
كرة القدم السورية
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عنب بلدي - صالح ملص  

وإصيالح  العقيول  بنياء  "إعيادة 
ولييس  األكير  التحيدي  النفيوس هيو 
 )...( التحتيية  البنيية  بنياء  إعيادة 
واملطليوب منيا يف الفيرتة املقبلية هيو 
أن نعميل باتجاهين: االتجياه األول هو 
حايية الداخيل، واالتجياه الثياين هيو 
محاربية وسيائل التواصيل االجتاعيي 

واإلنرتنيت".

القائيد العيام لي“كتائب  ذلك ميا قاليه 
سيودان،  باسيم  سيوريا،  يف  البعيث” 
الشيعب  مجليس  جلسيات  إحيدى  يف 
يف دمشيق، حيول الخطيط التيي يجب 
الدولية،  مؤسسيات  عليهيا  تعميل  أن 

اهتامهيا. مين  وتعطيهيا جيزًءا 
االجتاعي  التواصيل  وسيائل  "محاربة 
واإلنرتنيت"، هيي يف قامئية أولوييات 
يف  الخارجيية  الفيروع  مكتيب  رئييس 
سيوريا"،  لطلبية  الوطنيي  "االتحياد 
باسيم سيودان، املسيؤول عين شيؤون 
كيون  االتحياد،  يف  الطلبية  وقضاييا 
وسيائل التواصيل االجتاعيي "تضعف 
نفيس املواطين"، بحسيب ميا قاله يف 

جلسية مجليس الشيعب.
يف   1969 عيام  يف  سيودان  وليد 
سياسييًا  وينتميي  الالذقيية،  محافظية 
االشيرتايك"  العيريب  "البعيث  لحيزب 

سيوريا. يف  الحاكيم 

رئيس "كتائب البعث"
ييرتأس سيودان "كتائيب البعيث"، التي 
أُسسيت يف العام الثياين للثيورة، لتكون 
ميليشييا رديفية للنظام تضيم متطوعن 
املحافظيات  معظيم  مين  ومتطوعيات 
"القييادة  عليهيا  وتيرف  السيورية، 

"البعيث". لحيزب  القطريية" 
ويتلقيى منتسيبو هيذه امليليشييا مباليغ 
نقديية وامتييازات أمنية لقياء قتالهم إىل 
جانيب قيوات النظام، إذ يحصيل املتطوع 
عيى راتيب شيهري قيدره 30 أليف لرة 
أمريكيًيا  دوالًرا   12 )حيوايل  سيورية 
إىل  إضافية  الحيايل(،  اليرف  بسيعر 
تعهيد النظيام بحسياب ميدة القتيال من 
ميدة الخدمية اإللزاميية، عيدا عين بطاقة 

الحواجز. أمنيية تسيهل عبيور 
يف  البعيث"  "كتائيب  عنيارص  وشيارك 
املعارضية  فصائيل  ضيد  املواجهيات 
السيورية يف ريفيي حياة وإدليب بين 
عام 2016 و2018، بحسيب ميا رصدته 
عين  يقيل  ال  ميا  قُتيل  إذ  بليدي،  عنيب 
15عنيًرا مين متطوعيي الكتائب خالل 

النيزاع يف سيوريا. 
يف  البعيث"  "كتائيب  قائيد  وقُتيل 
محافظية طرطيوس ونائيب قائيد “لواء 
البعيث”، العمييد رشف سيالمة محميد، 
يف املواجهيات العسيكرية برييف مدينة 

.2017 عيام  حياة 
ويف عيام 2019، طرح مؤمتير لي"حزب 
يف  حموريية  بليدة  يف  انعقيد  البعيث" 

الغوطية الرقية بعيد انقطاع لسينوات، 
يف  البعيث  كتائيب  تفعييل  "رضورة 
املناطيق املحررة”، إىل جانيب العمل عى 
والتعليميي  والزراعيي  الخدميي  الواقيع 
بعيد  العامية،  املرافيق  تأهييل  وإعيادة 
السيورية  املعارضية  فصائيل  انسيحاب 

. منها

طلبة سوريا أداة لسياسة النظام
حييز  "قيير"  قانيون  دخيول  منيذ 
التنفييذ، اليذي تفيرض بنيوده عقوبيات 
اقتصاديية أمريكية عى النظام السيوري 
تهاجيم  السييايس،  سيلوكه  لتعدييل 
واملواليية  الحكوميية  اإلعيالم  وسيائل 
للنظيام القانيون باعتبياره غر إنسياين، 
الليرة  قيمية  برتاجيع  تسيبب  كونيه 
املعيشيية. األوضياع  وتيردي  السيورية 

وأرشف رئييس مكتب الفيروع الخارجية 
يف "االتحياد الوطنيي لطلبية سيوريا"، 
باسيم سيودان، عيى إعيداد فيديوهيات 
تتضمين  بيوك"  "فييس  عير  مسيجلة 
مقاطيع للطلبة السيورين خارج سيوريا 
النظيام  سياسية  يف  يشياركون  وهيم 
تجياه العقوبات، كيون الطالب السيوري 
العيريب  الجييش  جنيود  مين  "جنديًيا 
السيوري" بحسيب ميا قاله سيودان يف 
مقابلتيه مع قنياة "اإلخبارية السيورية" 

الرسيمية.
و"أنشيأت الدولة السيورية منيذ عرات 
اجتاعيية"،  حايية  شيبكات  السينن 

إحيدى  يف  سيودان  قاليه  ميا  وفيق 
جلسيات مجليس الشيعب، والهيدف من 
املواطين  حايية  "هيو  الشيبكات  هيذه 
بشيكل أو بآخير، وتأمين العييش الرغيد 

الشيبكات هيي  ليه، ومين ضمين هيذه 
التعلييم"، بحسيب سيودان، دون  وزارة 
الشيبكات  هيذه  ماهيية  يوضيح  أن 
الدولية  وزارات  وبين  بينهيا  والفيرق 

االعتياديية. ومؤسسياتها 
ترعيى  التيي  الطاليب  مسيؤولية  وتقيع 
وزارة التعليم شيؤونه، بحسيب سيودان، 
مسيؤولية  هيي:  محياور  ثالثية  يف 
معرفية، ومسيؤولية أخالقية، ومسيؤولية 

نضاليية.
تحيدث  التيي  املسيؤوليات  هيذه  لكين 
عنهيا سيودان، تالشيت بفعيل سياسية 
النظيام القمعيية التيي انتهجهيا خيالل 
أطفيال  يعيد  "مل  إذ  سينوات،  تسيع 
سيوريا يف سين التعلييم يعرفون سيوى 
الحيرب والقتيل"، بحسيب تقريير ملوقع 
بتنسييق  املتخصيص   "reliefweeb"

اإلنسيانية. الشيؤون 
حزييران  يف  الصيادر  التقريير،  وذكير 
امليايض، أن طفاًل يُقتل كل عر سياعات 
يف سيوريا بسيبب العنف، وُحدد التعليم 
عيى أنيه التحيدي األكير للعائيالت يف 
عيى  والحصيول  الفقير  يلييه  سيوريا، 

األيتام. الصحيية ورعايية  الرعايية 

ترشح جديد لالنتخابات التشريعية
يعتير معيدل النزاهية والدميقراطية يف 
سيوريا  داخيل  التريعيية  االنتخابيات 
ميؤرش  بحسيب  أربعية،  مين  صفيرًا 
الخياص  العيامل  يف  العامية  الحرييات 

  ”Freedom House“. مبنظمية 
أحيدث  أنيه يف  املنظمية  تقريير  وذكير 
انتخابيات ملجليس الشيعب املؤليف مين 
واجيه   ،2016 عيام  يف  مقعيًدا   250
للتصوييت،  ضغوطًيا  الدولية  موظفيو 
يف  باملشياركة  الجييش  ألفيراد  وُسيمح 
حيزب  وحصيل  ميرة،  ألول  االنتخابيات 
"البعيث" وحلفياؤه املعلنيون عى 200 

مقعيًدا.  250 مين  مقعيد 
املنظمية،  تقريير  بحسيب  توجيد،  وال 
بالعمليية  تحييط  مسياءلة  أو  شيفافية 
االنتخابيية الرسيمية، ومتنيح السيلطات 
األمين  جهياز  خيالل  مين  التنفيذيية 
العسيكري اإلذن باملشاركة يف االنتخابات 
يف املناطيق التيي تسييطر عليهيا قيوات 

النظيام.
وفياز سيودان باالنتخابيات التيي نُظمت 
يف عيام 2016، ليبقيى داخيل مجليس 
الشيعب يف دورة تريعيية ثانيية مين 

.2020 2016 حتيى  عيام 
سيودان  يشيارك  الحيايل  العيام  ويف 
باالنتحابيات التريعيية لليدورة الثالثية 
التيي تُعقيد يف 19 مين متيوز الحيايل، 
إجيراءات  بسيبب  ملرتين  تأجيلهيا  بعيد 
التصيدي لفيروس “كورونيا املسيتجد” 

.)19 )كوفييد- 
ويعتر سيودان مرشيًحا لقامئة "الوحدة 
غيريب  الالذقيية  مدينية  يف  الوطنيية" 

أ". سيوريا، عن "الفئية 

تظهـر  الترشيعيـة،  االنتخابـات  بـدء  مـع 
وميليشـيات  كيانـات  مـن  مقربـة  شـخصيات 

سـوريا. يف  إيرانيـة 
وبحسـب مـا رصدتـه عنـب بلـدي، خـال األيام 
املاضيـة عـى مواقـع التواصل االجتامعـي، فإن 
اإليرانيـة  امليليشـيات  مـن  مقربـة  شـخصيات 
بينهـا  الشـعب، مـن  رّشـحت نفسـها ملجلـس 
القائـد يف “الدفـاع الوطنـي”، خـر اللـه عبـد 

البـاري.
ويعتـر عبـد البـاري، الـذي ينحدر من الرسـن 
امليليشـيات  مـن  املقربـن  مـن  حمـص،  يف 

اإليرانية، وشـكّل خال السـنوات املاضيـة “لواء 
الرضـا” التابـع لـ”الدفـاع الوطنـي".

وتحـول اسـم اللـواء الحًقـا إىل “لـواء التدخـل 
الرسيـع”، الـذي يتخـذ مـن حمـص مقـرًا لـه، 
ويضـم أكـر مـن ألفي مقاتـل يف حمـص ودير 
الـزور، بحسـب معلومـات حصلـت عليهـا عنب 

بلـدي مـن مصـادر محليـة.
وظهـر عبـد البـاري يف صورة سـابقة مـع قائد 
“فيلق القدس” السـابق، قاسـم سـليامين، خال 

إحدى زياراته إىل سـوريا.
وُقتـل سـليامين، الـذي كان يعتـر العقـل املدبر 

للوجـود اإليـراين العسـكري يف سـوريا، مطلع 
العـام الحـايل بقصـف أمريـي يف العراق.

ورّشـح عبد البـاري نفسـه إىل مجلس الشـعب 
كمرشـح مسـتقل عن محافظة حمص، بحسب 

صـورة الحملـة االنتخابية له.
كـام رصـدت عنـب بلـدي صـوًرا للمرشـح عبد 
اإللـه العبـدو، عن محافظـة حلب، وهـو مدعوم 
من “لـواء القدس” الفلسـطيني الـذي يقاتل إىل 

جانـب قـوات النظام.
ونـرش املرشـح صـورة له عـى مواقـع التواصل 
االجتامعي يظهر شـعار “لـواء القـدس” عليها، 
مجلـس  إىل  للوصـول  دعمـه  عـى  داللـة  يف 

. لشعب ا
ويعتـر “لـواء القـدس” مـن أبـرز امليليشـيات 
املقاتلـة إىل جانـب قـوات النظـام، ويتبـع إىل 
لتحريـر فلسـطن”، وهـو  الشـعبية  “الجبهـة 
مـواٍل للوجود اإليـراين، ويتلقى مؤخـرًا تدريبات 

روسـيا. من 
الجيـش  “فدائيـة  شـعار  التشـكيل  ويحمـل 

أبنـاء  مـن  عـدًدا  ويضـم  السـوري”،  العـريب 
مخيم “النـرب” لاجئن الفلسـطينين، ومخيم 
عـدد  ويـراوح  حلـب،  ريـف  يف  “حنـدرات” 
عنـارصه حالًيـا بـن ألفـن وثاثـة آالف مقاتل.

دمشـق  مركـز  قائـد  ترشـح  إىل  باإلضافـة 
لـ"كتائب البعث"، يوسـف حسـن السـامه، إىل 

الحاليـة. الترشيعيـة  االنتخابـات 
ودعمت إيـران النظام السـوري، خال السـنوات 
املاضيـة، سياسـًيا واقتصاديًـا، إضافـة إىل دعم 
قـوات  مـع  تقاتـل  ميليشـيات  عـر  عسـكري 
عـدة  يف  عسـكرية  قواعـد  وإقامـة  النظـام، 

مناطـق.
لكـن طهـران تنفـي وجـود قـوات لهـا داخـل 
سـوريا، ورصح مسـؤولوها مراًرا بـأن وجودها 
النظـام  طلـب  عـى  بنـاء  فقـط  استشـاري 

السـوري.
سياسـة  عـى  إيـران  عملـت  تدخلهـا  ومنـذ 
“التغلغـل الطويـل األمد” يف قطاعـات مختلفة، 

ترسـيخ وجودهـا يف سـوريا. بهـدف 

رجل في األخبار.. 

باسم سودان "برلماني" يترأس ميليشيا عسكرية

قادة ميليشيا عسكرية 
في السباق  إلى مجلس الشعب

يعتبر معدل النزاهة 
والديمقراطية في 

االنتخابات التشريعية 
داخل سوريا صفر من 

أربعة، بحسب مؤشر 
الحريات العامة في 

العالم الخاص بمنظمة 
  ”Freedom House“

القائد العام لـ“كتائب البعث” في سوريا باسم سودان
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عنب بلدي - خاص

ميكان  إىل  السيوري  الشيال  تحيّول 
لتصفيية الحسيابات بن تركيا وروسييا، 
وتختلفيان  أميور  يف  تتفقيان  اللتين 
يف أخيرى، خاصية فييا يتعليق باملليف 
السيوري، كونهيا ضامنتن ليه، يف ظل 
وجيود ملفيات خالفية بين الطرفن يف 
مناطيق رصاع أهمهيا ليبييا، كيا دخلت 
أزمية حيدود أذربيجيان وأرمينييا عيى 

. لخط ا
وأحيدث هيذه الخالفيات بين الطرفين، 
كان التقيدم اليذي أحرزته قيوات حكومة 
"الوفياق" يف ليبييا، املدعومية مين قبل 
"خليفية  قيوات  حسياب  عيى  أنقيرة 
وميا  موسيكو،  مين  املدعومية  حفيرت"، 
رافقيه مين تهدييد "الوفياق" بالهجيوم 

االسيرتاتيجية. رست  مدينية  عيى 
ويف ظيل مرابطة قيوات "الوفياق" عى 
سياعة  بانتظيار  رست  مدينية  أطيراف 
الصفير مين األتيراك للهجيوم، واشيتداد 
الحيراك السييايس وتريحيات التهديد 
والتحذيير مين اليدول الفاعلية للحيلولة 
دون ذلك، أوصلت روسييا رسيالة مبطنة 
إىل تركييا عير قصيف مناطيق نفوذهيا 
الهادئية منيذ سينوات يف رييف حليب، 
وفق وجهية نظير القييادي يف "الجيش 
الوطنيي السيوري"، عبيد السيالم عبيد 

بلدي. لعنيب  اليرزاق، 

الباب هدف الطائرات الروسية
لييس جدييًدا الحديث عين تبيادل التأثر 
فيكل  والليبيي،  السيوري  امللفين  بين 
اآلخير  عيى  الضغيط  يحياول  طيرف 
مكتسيبات  عيى  الحصيول  بهيدف 
سياسيية وعسيكرية، والشيال السوري 
تحياول  التيي  األوراق  واحيد مين هيذه 
روسييا الضغيط مين خاللها عيى تركيا.

وصيدرت منيذ أسيابيع تريحيات مين 
إمكانيية  عين  روس  مسيؤولن  قبيل 
إنهياء الهيدوء يف إدليب، وبالفعيل بدأت 
الطائيرات الروسيية بشين غيارات جوية 

عى ميدن وبليدات جبيل الزاويية بريف 
إدليب الجنويب، والكبانية بريف الالذقية.

مين  سياعات  بعيد  القصيف  وجياء 
للدوريية  مفخخية  سييارة  اسيتهداف 
عيى  الروسيية  الرتكيية-  املشيرتكة 
الطريق اليدويل حليب- الالذقية، يف 14 
مين متيوز الحيايل، ميا أدى إىل إصابية 

روس. جنيود  ثالثية 

عسيكرية  حشيود  ميع  ذليك  وتزامين 
واستقدام النظام السيوري تعزيزات كبرة 
عى جمييع محياور إدليب منيذ 15 يوًما، 
إىل جانب فرق اسيتطالعية، ونير املدافع 
عيى الجبهيات، بانتظيار قرار اسيتئناف 
املعيارك من قبل روسييا، بحسيب ميا قاله 
قييادي يف "الجبهة الوطنيية"، طلب عدم 

ذكير اسيمه، لعنيب بلدي.
التصعييد  كان  األبيرز  التطيور  أن  إال   
اليرويس يف مناطق النفيوذ الرتيك التي 
والحسيابات،  التفاهيات  تعتير خيارج 
إذ تعرضيت مدينية البياب برييف حليب 
الرقيي، يف 16 مين متوز الحيايل، إىل 
غارتين مين الطيران الحيريب الرويس 
بشيكل مفاجئ، األوىل اسيتهدفت محيط 
جاميع "اإلميان" وسيط املدينية، والثانية 

"الجحجياح". دوار  يف 
وعيى الرغيم مين عيدم اعرتاف روسييا 
باسيتهداف البياب، وما رافقيه من صمت 
املسييطرة  الجهيات  تدعيم  التيي  تركييا 
عسيكريًا والتيي تديير املنطقية خدميًيا 
واقتصاديًيا، فيإن املراصيد املوجيودة يف 
البياب أكيدت أن الطران الذي اسيتهدف 

املنطقية حيريب رويس.
وبحسيب “الدفاع امليدين” يف حلب، فإن 
“عدة غيارات جويية من طائيرات حربية 
يُعتقيد أنها تابعة لسيالح الجيو الرويس، 
اسيتهدفت وسيط مدينية الباب، ميا أدى 
إىل وقيوع تسيع إصابيات يف صفيوف 

املدنيين، بينهيم طفل بحالية حرجة”.
وبعيد سياعات اسيتهدفت طائرة مسيّرة 
يف  الروسيية  للقيوات  تنسييق  نقطية 
الحسيكة،  شيايل  الدرباسيية  مدينية 
أدت إىل إصابية سيتة أشيخاص بينهيم 
رويس، بحسيب ميا ذكرتيه وكالية أنبياء  
“ANHA“، التي نرت تسيجياًل مصّوًرا 
يظهير إسيعاف جنيود بلباس عسيكري 
عسيكرية  عربيات  إىل  ونقلهيم  رويس 

روسيية.
مين جانبيه، نقيل تلفزييون “روناهيي”  
عين  الذاتيية”،  “اإلدارة  مين  املقيرب 
مصيادر مل يسيمها، أنيه خيالل اجتياع 
قييادات وعنيارص القيوات الروسيية يف 
حادثية  يف  للتحقييق  التنسييق  نقطية 
النقطية  لهيا  تعرّضيت  التيي  القصيف 
الحيايل،  متيوز  مين  اليي16  صبياح 
االجتياع،  مسيّرة  طائيرة  اسيتهدفت 

النقطية. فيوق  وانفجيرت 
وأكيدت املصيادر إصابة سيتة أشيخاص 

مين املجتمعين، ثالثية منهم مين القوات 
النظيام  قيوات  مين  وثالثية  الروسيية 
بيأن تكيون  توقعيات  السيوري، وسيط 

الطائيرة تركيية.
امليورّد  “وتيد”  رشكية  تعرضيت  كيا 
الوحييد للمحروقيات يف محافظية إدلب، 
لقصيف  الحيايل،  متيوز  مين   18 يف 
اسيتهدف مركيزًا رئيًسيا لهيا يف مدينية 
رسميدا برييف إدليب الشيايل، بحسيب 
ميا رصح بيه مديير املكتيب اإلعالمي يف 
الركية، صفيوان األحميد، لعنيب بلدي.

وقيال األحمد، إن طائرة مسيّرة انتحارية 
مجهولية املصيدر قصفيت مركزهيم يف 
األوىل،  الصبياح  سياعات  ميع  رسميدا 
مضيًفيا أن الطائيرة خرجيت مين مناطق 

تسييطر عليهيا ميليشييات إيرانيية.

رسالة روسية
تعتير مدينية الباب مين أهم ميدن ريف 
اليرتيك،  ليإرشاف  الخاضعية  حليب 
والتي سييطر عليهيا “الجييش الوطني” 
)املدعيوم تركيًيا( ضمين عملية عسيكرية 
ضيد تنظييم “الدولية اإلسيالمية”، أُطلق 
عليهيا عملية “درع الفيرات”، وانتهت يف 

.2017 آذار 
ومنيذ ذليك الوقت، شيهدت البياب هدوًءا 
شيبه كاميل، واهتاًما خدميًيا واقتصاديًا 
خيارج  جعلهيا  ميا  تركييا،  قبيل  مين 
العملييات العسيكرية كبقيية ميدن ريف 

حليب الشيايل والرقيي.
اقتصاديية  بوابية  فتعتير  رسميدا  أميا 
للشيال السيوري، بعدما بيرزت كواجهة 
اسيتثارية تجيذب التجيار يف املنطقية، 
املهيم  االسيرتاتيجي  موقعهيا  نتيجية 
بالقيرب مين الحيدود، إذ ال تبعيد سيوى 

سيتة كيلوميرتات عين تركييا.
ويالحيظ أن البياب ورسميدا مل يتعرضيا 
ألي قصيف أو هجيوم، خيالل السينوات 
املاضيية، إال يف شيباط امليايض، عندميا 
اليرويس- اليرتيك إىل  الخيالف  وصيل 
ذروتيه يف إدليب، إذ اسيتهدف الطيران 
الحيريب اليرويس البياب بخميس غارات 

اليرتيك  التصعييد  عيى  رًدا  جويية، 
تركييا  قبيول  وعيدم  حينهيا،  إدليب  يف 
حملتهيا  لوقيف  الروسيية  باليروط 
عيى املنطقية، وتزامين ذلك ميع تعرض 
املخييات حيول رسميدا لقصيف مدفعي 
وسيقوط جرحى يف صفيوف النازحن.

وأثيار تعيرض مدينية البياب اسيتغرابًا 
وتسياؤالت حيول أسيباب التصعييد يف 
املنطقية، كونهيا تعتر خيارج التفاهات 
والحسيابات العسيكرية والسياسيية بن 

تركييا وروسييا يف املنطقية.
 وحمل اسيتهداف املدينة رسيالة روسيية 
القييادي  قاليه  ميا  بحسيب  تركييا،  إىل 
يف “الجييش الحير”، عبيد السيالم عبيد 
اليرزاق، كيون املدينية تقع ضمين النفوذ 

املبارش.  اليرتيك 
وييرى عبيد اليرزاق أن “القصيف يتعلق 
رست،  معركية  وقيرب  ليبييا،  مبليف 
والتقيدم اليذي حققتيه حكومية الوفياق 
املدعومية تركيًيا”، مضيًفيا أن “الرسيالة 
كانت ضمين مناطق درع الفيرات، كونها 
الرتكيية  الروسيية-  التفاهيات  خيارج 

عكيس إدليب”.
وأشيار عبد الرزاق إىل وجيود عدة ملفات 
بين تركييا وروسييا، منهيا ملفيا إدليب 
وليبيا، ومشيكلة أذربيجيان املدعومة من 
تركيا وأرمينيا الخاضعة ملوسيكو، معترًا 
واألسيهل  األنسيب  امليكان  “سيوريا  أن 
لروسييا إلرسيال رسيائلها، كونهيا متلك 

الجيو وتسييطر عيى أغلب سيوريا”.
وتوقيع عبد اليرزاق تصعيًدا يف الشيال 
السيوري بأكير مين جهية، لكين لييس 
معركية شياملة مثيل املعيارك املاضية يف 

املايض. شيباط 
مين  املنطقية  ويتخيوف سيوريون يف 
خاصية  املنطقية،  يف  جدييد  تصعييد 
فيروس  جائحية  انتشيار  ظيل  يف 
 )19 )كوفييد-  املسيتجد"  "كورونيا 
12 إصابة، إىل  يف الشيال، وتسيجيل 
جانيب الواقيع االقتصادي امليرتدي، ما 
يزييد معانياة أكير مين أربعية مالين 

املنطقية. يف  سيوري 

روسيا تدخل مناطق النفوذ التركي لـ"تصفية حسابات"

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان والرئيس الروسي فالديمير بوتين )تعديل عنب بلدي(

تعود رسائل التصعيد بين تركيا وروسيا إلى الواجهة مجدًدا في الشمال السوري، بعد قرابة أربعة أشهر من الهدوء عقب اتفاق آذار الماضي بين البلدين، 

باستثناء ما شهدته المنطقة من خروقات قوات النظام والميليشيات اإليرانية.

عدة غارات جوية من 
طائرات حربية ُيعتقد 
أنها تابعة لسالح الجو 

الروسي، استهدفت 
وسط مدينة الباب، ما 

أدى إلى وقوع تسع 
إصابات في صفوف 
المدنيين، بينهم طفل 

بحالة حرجة
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يحييى  بيه  قيام  التيي  الخطيف  عمليية 
النجيم )زعيم عصابة خطيف محلية( يف 
آذار املايض، يف قريته القريا، لشيخصن 
مين أهيل بيرى الشيام، مل تنتيه آثارها 
ميع مقتليه عيى ييد فصييل مسيلح من 
السيويداء، وميا زاليت االشيتباكات بين 
درعيا  يف  الخاميس"  "الفيليق  عنيارص 

والفصائيل املحليية قامئية.
آذار   27 يف  اشيتباك  ضحيية  وراح 
امليايض، 15 قتيياًل مين أبناء السيويداء، 

سيلمت جثامينهيم، بعيد تدخيل الرئيس 
الروحيي للطائفية الدرزية يف فلسيطن 
منظمية  إىل  طرييف،  موفيق  الشييخ 
"الهيالل األحمير السيوري"، اليذي قام 
بيدوره بنقلهيم إىل املشيفى الوطني يف 

آذار. 29 مين  السيويداء، يف 
عقيب ذليك توغيل "الفيليق الخاميس"، 
األرايض  يف  روسييا،  مين  املدعيوم 
سيواتر  ورفيع  القرييا  لبليدة  الغربيية 
ترابيية فيهيا، عيى امتيداد كيلومرتيين 
عيى الحيدود ميع بيرى الشيام، ميا 

اآلن. حتيى  قامئية  تيزال 

الضامن الروسي غير مؤثر
حّميل امليزارع خاليد، يف حديثيه لعنيب 
بليدي، مسيؤولية حيل الخالف لروسييا 
والنظيام السيوري، بعد أن حياول أهايل 
القرييا اسيرتجاع أراضيهيم، يف 25 مين 
نيسيان، معلنين "النفير العيام"، إثير 
انتهياء مهلية قدموهيا للنظيام والضامن 
وطالبيوا  لييلفيلق،  الداعيم  اليرويس، 
بتسيليم كل مين تيورط يف حادثية آذار.

الدينيية  الزعاميات  تدخيل  لكين 
واالجتاعية يف السيويداء أدى إىل تهدئة 

الحشيد. وإيقياف  املوقيف 

أحيد املشياركن يف التهدئية )طليب عدم 
نر اسيمه ألسيباب أمنيية( وصف لعنب 
بليدي النفر بأنيه "كاملصييدة"، متوقًعا 
املنطقية إىل حيرب مفتوحية  أن تذهيب 
"ليس مين مصلحة السيويداء خوضها".

متثيل  القضيية  يف  اليرويس  التدخيل 
بتحرك الرطة الروسيية إلزالة السيواتر 
الرتابيية مين القريية، يف 27 من نيسيان 
امليايض، إال أن التحيرك فشيل بعد إطالق 
مسيلحن النيار عيى الرطية وقتلهيم 
مليزارع كان يعميل بأرضه، حسيبا نقلت 

شيبكة "القريّيا اآلن".
بيي  الحادثية  تليك  الشيبكة  ووصفيت 
"اللعبية" الهادفية التهيام شيباب القريا 
باسيتهداف اليروس، ميع فيرار الرطة 

الروسيية نحيو بيرى الشيام.
حيدوث  بتكيرار  الشيبكة  وأفيادت 
االعتيداءات خالل شيهري أييار وحزيران 
عيى املزارعين يف القرييا، ميع توجيه 
املسيلحن املسيؤولن عنها نحو السيواتر 
الرتابيية التابعية ليي "الفيليق الخامس".

املستشيار القانيوين، املمثيل عين فصائل 
يف  املعارضية  قامئية  يف  الجنيوب 
الحرييري،  حسين  الدسيتورية،  اللجنية 
واليذي يشيارك يف جهيود الصليح بين 
املحافظتين، نفيى لعنيب بليدي حيدوث 
تلك االعتيداءات، مشيرًا إىل قيام عنارص 
"الفيليق" بتحرير مواطين مخطوف من 
السيويداء وإعادتيه ألهليه خيالل شيهر 

حزييران. 
أهيايل  مين  وهيو  الحرييري،  وأضياف 
محافظية درعيا، أن اليروس طلبيوا مين 
ميرات،  عيدة  الرتاجيع  الفيليق  قييادة 
الشيام  بيرى  أبنياء  ميع  وشياركوا 
بدوريات مشيرتكة عى املنطقية الفاصلة 

وبيرى. القرييا  بين 
وتراجيع الفيليق باتجاه برى، حسيبا 
قيال الحريري، مسيافة كيلومرتين، وأزال 

الحاجيز اليرتايب القريب مين القريا، مع 
إبقائيه عيى دوريية دامئية "للتصيدي 
أن  إىل  مشيرًا  الخطيف"،  لعملييات 
دورييات حفيظ األمين تسيتخدم األرض 
بين القرييا وبيرى الشيام دون متييز 
الحيدود، ميع غيياب أي حيدود طبيعيية 

املنطقتن. بين 

المزارعون بانتظار الحل
محاصييل القرييا، التيي يشيكل القميح 
غالبيتهيا، مع العدس والشيعر والحمص 
والكمون، ميا زالت مجهولية املصر، وما 
ال يقيل عين 60 عائلية تعطليت أرزاقهيم 

بسيبب وقوعهيا تحيت النران. 
األغنيام  فيإن  القرييا  أهيايل  وبحسيب 
بشيكل  الزراعيية  األرايض  يف  ترعيى 
عشيوايئ، واملزارعيون ما زاليوا عاجزين 
آمين. الوصيول ألراضيهيم بشيكل  عين 

وأكيد عضيو األمانية العامية يف "الهيئة 
يف  الوطنيي  للعميل  االجتاعيية 
السيويداء"، مؤييد فيياض، لعنيب بلدي، 
عيى اسيتمرار التواصل مع أهيايل درعا 

املحافظتين. بين  للصليح 
تنسييًقا  هنياك  أن  فيياض  وأضياف 
و"التجميع  االجتاعيية"  "الهيئية  بين 
الوطنيي" املعارض يف السيويداء وقيادة 
حركة "رجيال الكرامية"، وهيي الفصيل 
األبيرز يف املحافظية واليذي اشيرتك يف 
االشيتباكات ميع "الفيليق الخاميس"، و 
اليكل يُجمع عيى إنهياء الخيالف القائم 

ميع "األخيوة يف درعيا".
يلقيون  الخيالف  أطيراف  أن  ورغيم 
بالالمئية عيى النظيام وأجهزتيه األمنية، 
هيو  األبيرز  العائيق  أن  الطرفيان  ييرى 
األهيايل  ليدى  واملواقيف  اآلراء  انقسيام 
يف كل مين محافظتيي السيويداء ودرعا 
حييال القضيية، وهو ما يعرقيل الوصول 

إىل حيل املشيكلة وتسيوية الخيالف.

المحاصيل الزراعية في القريا عالقة بين نيران الجيران

زراعة القمح في ريف السودياء - نيسان 2020 )مديرية زراعة السويداء(

إدلب - يوسف غريبي  

األسيعد  الحيي  عبيد  "بسيطة"  عيادت 
والصوارييخ،  القصيف  بعيد  الصغيرة 
مقاومية تراجع قيمة اللرة السيورية، إال 
أن فروس "كورونا املسيتجد" )كوفيد- 
19( متكين منها يف نهايية األمر، بعد أن 
صيدر قيرار بإيقياف البيازارات الجوالة 
بين امليدن، ضمين إجيراءات الوقاية من 

"الجائحة". انتشيار 
أصيدرت املجاليس املحليية يف محافظة 
إدليب، بعيد أييام مين اإلعالن عين حالة 
مين   9 يف  بالفيروس  األوىل  اإلصابية 
متيوز الحيايل، بيانيات تقيي بإغالق 
البيازارات األسيبوعية يف مناطيق منهيا 
الدانيا وبنيش والفوعية وأطمية، بهدف 
األسيواق  يف  املدنيين  تجمعيات  منيع 
"حتيى إشيعار آخير"، ولكين املنطقية، 
التيي يعتميد ثالثة أربياع سيكانها عى 
املسياعدات اإلغاثية، أصبحيت أمام واقع 
ال تقيل خطورتيه عين الفروس نفسيه.

الوقاية والبطالة
حصيل عبيد الحيي عيى شيهادته مين 
املعهيد الصناعيي يف إدلب عيام 2011، 
لكين قلية فيرص العميل دفعتيه للبحث 

سيوى  يجيد  ومل  اختصاصيه،  خيارج 
العميل عى "بسيطة" يف البازار سيبياًل 

لليرزق، حسيبا قيال لعنيب بلدي.
مل يكين العميل يف البيازار املتنقيل مين 
مدينية إىل أخيرى سيهاًل خالل سينوات 
الحيرب، فمين خسيارة "البسيطة" بعد 
كفرنبيل،  سيوق  يف  روسيية  مجيزرة 
يف رييف إدليب الجنيويب، إىل النيزوح 
والوقيوع بين نيران املعيارك وخطير 
قيمية  انهييار  إىل  الحيريب،  الطيران 
الليرة السيورية املتسيارع، وميا إن عاد 
وصيل  حتيى  العميل  إىل  الحيي  عبيد 

املنطقية. إىل  "كورونيا"  فيروس 
توقيف 120 بائًعا يف بيازار الفوعة عن 
العميل، وفًقيا لرئييس املجليس املحيي، 
محميد األحمد، وميا يزيد عيى ضعفهم 
توقفيوا عين البييع يف بنيش، حسيبا 
قيال رئييس مجلسيها املحيي، الدكتور 

فاضيل حياج هاشيم، لعنيب بلدي.
وأضاف حياج هاشيم أن املجليس تلقى 
إدليب  صحية  مديريية  مين  إنيذارات 
ووزارة اإلدارة املحلية التابعة لييحكومة 
"اإلنقياذ"، بيرورة إنهياء التجمعيات 
حصيل  ميا  وهيو  البيازارات،  وإغيالق 
ميع وصيول تعلييات إىل فيرن بنيش 
االجتاعيي  التباعيد  لتطبييق إجيراءات 

عنيد بييع الخبيز.
بيرأي عبيد الحيي، مل يكن إيقياف عمل 
البيازارات رضوريًا طامليا أن عدد حاالت 
بلغيت  إذ  محيدوًدا،  زال  ميا  اإلصابية 
اإلصابيات 13 حالية حتيى 17 من متوز 
الحيايل، مفضياًل أن يتيم إعيالن أسياء 
املصابين ملعرفية األشيخاص املخالطن.

ويعتقيد عبيد الحيي أن اسيتمرار وقيف 
الباعية  سييدفع  العميل  عين  األسيواق 
للبحيث عين بدائيل، كالبيع الجيوال بن 
مجيال  تغيير  أو  واملخييات،  القيرى 
عملهيم، أو اإلنفياق عيى عائالتهيم من 
رأس امليال و"العيودة إىل تحت الصفر".

إغالق "متنفس" للمشترين
"متنفًسيا"  الشيعبية  البيازارات  متثيل 
رئييس  وصيف  حسيب  للمشيرتين، 
املحيي ملدينية بنيش، فاضيل  املجليس 
حاج هاشيم، إذ إن أسيعار املنتجات فيها 

تقيل عين أسيعار املحيال التجاريية.
مين  حاجياتهيم  امليدن  أهيايل  يبتياع 
وينتظرونهيا  الشيعبية،  البيازارات 
أسيبوًعا تلو آخر، حسيبا قال مصطفى 
غريبيي، اليذي يسيكن يف مدينية الدانا، 
مشيرًا لعنيب بليدي إىل رخيص امليواد 
املباعية يف البيازارات مقارنة ميع املحال 

األخيرى، واضطيراره اآلن إىل دفع املزيد 
لتأمين احتياجاتيه.

تنسييق  مكتيب  تقريير  وبحسيب 
لألميم  التابيع  اإلنسيانية  الشيؤون 
املتحيدة )OCHA(، الصادر يف 13 من 
متيوز الحيايل، فيإن جائحية فيروس 
"كورونيا" اجتمعيت ميع آثيار النيزوح 
املسيتمرة،  األمنيية  واملخاطير  املتكيرر، 
ميثليه  اليذي  االسيتقرار  وانعيدام 
انخفياض قيمية العملية املحليية، لتزيد 

الباليغ  املنطقية  سيكان  معانياة  مين 
 2.8 شيخص،  ملييون   4.1 عددهيم 
ملييون منهيم يعتمدون عى املسياعدات 

معيشيتهم. يف  اإلغاثيية 
وفيق  السيابقة،  العواميل  وسيببت 
التقريير، ارتفياع تكلفة السيلة الغذائية 
بنسيبة %68 خيالل شيهر واحيد، ميا 
يهيدد بقيية سيكان املنطقية بالوقيوع 
تحيت خيط الفقير، والعجز عين تأمن 

مسياعدة. دون  احتياجاتهيم 

"سنعود إلى تحت الصفر"

"كورونا" يغلق البازارات الشعبية في إدلب

زرع "خالد" أرضه مع بداية العام بالقمح، لكنه ال يستطيع حتى اآلن حصاد موسمه، فمحصوله عالق وسط خالفات من خطف وثأر ودم، ما بين أهالي قرية 

القريا في محافظة السويداء ومدينة بصرى الشام في محافظة درعا.

أحد أسواق مدينة إدلب - تموز 2020 )عنب بلدي/يوسف غريبي(
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عنب بلدي - درعا  

يشيتيك أهيايل درعيا مين غالء أسيعار 
األدويية بشيكل ملحيوظ، وخاصة خالل 
امليرف  رفيع  بعيد  الحيايل،  متيوز 
املركيزي سيعر رصف اليدوالر األمرييك 
إىل  سيورية،  ليرة   700 مين  الرسيمي 

دوالر. ليكل  ليرة   1265
ويرتافيق ذليك ميع فقيدان أنيواع عديدة 
من األدويية نتيجة احتيكار بعض ماليك 
الصيدلييات واملسيتودعات لهيا، بحسيب 
ميا قاله صييدالين يف درعا لعنيب بلدي، 

تحفيظ عيى ذكر اسيمه.
املزمنية،  باألميراض  املصابيون  ويتأثير 
كالسيكري وضغيط الدم وأميراض الكى 
وغرهيا، بفقيدان األدويية بدرجية أكير 
مين سيواهم، ووفًقا للصييدالين، فمعظم 
امليرىض مين كبيار السين، وقيد يجتمع 

أكير مين ميرض بشيخص واحد.
رصيدت عنيب بليدي آراء عيدد مين كبار 
السين املصابين بهيذه األميراض، وقيال 
أحميد املصطفيى، إنيه رغيم املعانياة مع 
ميرض توتير الضغيط الريياين، لدييه 
هاجيس أكير منيه، وهيو إيجاد اليدواء 

وتأمين سيعره.
يحتياج أحميد املصطفى إىل أربعية أنواع 
ويجيد  أييام،  عيرة  كل  األدويية  مين 
صعوبية يف البحث عنهيا يف الصيدليات، 
إضافية إىل ذليك فيإن سيعرها يرتفع كل 
مرة عين سيابقتها، "حتى أرهيق جيبه". 
مميرّض، تحفيظ عيى ذكير اسيمه، قال 
أهيم  أحيد  االحتيكار  إن  بليدي،  لعنيب 
العواميل يف فقيدان اليدواء، مؤكيًدا أن 
رفيع سيعره كيفيي بالنسيبة للصيادلية 
وخاصية يف رييف درعا، وذليك لغياب 

الحكوميية. الرقابية 
لنقابية  درعيا  فيرع  رئييس  ورصح 
الصيادلية يف حكومة النظام السيوري، 
"تريين"  لجرييدة  الداخيول،  ولييد 
األدويية  سيعر  رفيع  بيأن  الحكوميية، 
امليواد  بعيض  اسيتراد  لنيدرة  يعيود 
األدويية  صناعية  يف  الداخلية  األوليية 
عيى  االقتصيادي  الحصيار  نتيجية 
"كورونيا  فيروس  وانتشيار  سيوريا 

.)19 )كوفييد-  املسيتجد" 
سيعر  لتقلبيات  أن  الداخيول  وأضياف 
اليرف الصيادر عين امليرف املركزي 

األسيعار. رفيع  يف  دوًرا 
وفياء  سيوريا،  صيادلية  نقيبية  وقاليت 
الكييي، إلذاعية "شيام إف إم" املحلية، 
أسيعار  إن  الحيايل،  13 مين متيوز  يف 
األدويية اختلفيت أكير مين ميرة، ألنهيا 
كانيت مسيّعرة بنياء عيى سيعر رصف 

.1265 إىل  ُعدليت  ثيم   750

إجراءات حكومية ومراسيم رئاسية.. 
ولكن

السيوري  النظيام  حكومية  اتخيذت 
مجموعية من اإلجيراءات خيالل حزيران 
مين  للحيد  الحيايل،  ومتيوز  امليايض 
ارتفياع سيعر األدويية، وتخفييف تكلفة 
معاميل  تضعهيا  التيي  العاليية  اإلنتياج 

اليدواء. إنتياج 
اإلجيراء األول كان إصيدار وزارة الصحية 
توضيًحيا، يف 2 مين حزييران امليايض، 
بينيت فيه اإلجراءات الحكوميية التي تدعم 
مسيتوردات  ومتوييل  اليدوايئ،  القطياع 
وفيق  الدوائيية  الصناعيات  مسيتلزمات 

سيعر نيرة امليرف املركيزي. 
االسيتراد  مؤونية  إلغياء  إىل  باإلضافية 
املسيتوردات،  قيمية  مين   40% البالغية 
مليواد  الجمركيية  الرسيوم  وحسياب 
الدوائيية عيى  الصناعيات  ومسيتلزمات 
أسياس سيعر اليرف الرسيمي الباليغ 
438 ليرة لليدوالر، وتخفييض عميوالت 
بالقطيع  املسيتوردات  تحوييل  قيمية 

 .5% بنسيبة  األجنبيي 
أميا اإلجيراء الثياين فهيو إصيدار رئيس 
النظام السيوري، بشيار األسيد، املرسيوم 
رقيم "14" للعيام الحيايل، يف 13 مين 
بإعفياء  قيى  اليذي  الحيايل،  متيوز 
األوليية  وامليواد  اإلنتياج  مسيتلزمات 
الداخلية بصناعية األدويية البريية مين 

والرائيب. الجمركيية  الرسيوم 
اإلنتياج  مسيتلزمات  املرسيوم  ويُعفيي 
الرسيوم  مين  لألدويية  األوليية  وامليواد 
املحيددة يف جيدول التعرفية الجمركيية، 
األخيرى  والرسيوم  الرائيب  كل  ومين 

عيام  مليدة  االسيتراد،  عيى  املفروضية 
املقبيل. اعتبياًرا مين مطليع آب  واحيد 

طليب  درعيا،  يف  طبيًيا  مصيدًرا  لكين 
عيدم ذكر اسيمه، قلّيل خيالل حديثه إىل 
عنيب بلدي مين أهميية هذا املرسيوم يف 
الحيد مين أسيعار اليدواء، قائياًل إنه من 
األدويية  إنتياج  املمكين تخفييف تكلفية 
بعيد رفيع الرسيوم والرائيب الجمركية 
عين اسيتراد املسيتلزمات الطبيية، ولكن 
يجيب أال ننيى العقوبيات االقتصاديية 
السيوري،  النظيام  عيى  املفروضية 

ودورهيا يف الحيد مين االسيتراد. 
إضافية إىل ذليك، فيإن انتشيار فروس 
عيى  كبير  بشيكل  أثّير  "كورونيا" 
التجاريية، وجريانهيا بشيكل  التبيادالت 
طبيعي، بحسيب تعبير املصيدر الطبي. 
ويف ترييح لرئييس املجليس العلميي 
فضليون،  زهير  الدوائيية،  للصناعيات 
1 مين  لجرييدة "الوطين" املحليية، يف 
حزييران امليايض، قال إن اسيتراد 70% 
مين امليواد األولية إلنتياج األدويية يجري 
بسيعر رصف دوالر "السيوق السوداء"، 
رشاء  مييّول  ال  املركيزي  امليرف  ألن 
أي ميادة أوليية مسيتوردة، و%90 مين 

األدويية مسيتوردة. احتياجيات 
وبليغ عدد اليركات الدوائية يف سيوريا 
قبييل الحيرب 79 رشكية، كانيت تغطيي 
 ،2010 يف  املحليية  السيوق  حاجية 
وتصيّدر بنسيبة %27.63 إىل 37 دولة، 
معاميل  وكانيت  معمياًل،   78 بإنتياج 
حليب مبفردهيا تغطيي نسيبة %50 من 
احتياجات السيوق الدوائية، وذلك حسيب 
مركيز “فرييل” األملياين للدراسيات، يف 
حين بيّنيت نقيبية الصيادلة أن سيوريا 

متليك الييوم 97 معمياًل دوائيًيا

ماذا يعني عدم الحصول على الدواء 
اليدواء  تنياول  إىل  امليرىض  يحتياج 
بانتظيام ودون انقطياع، ويُخلّيف عيدم 
تناولهيا مبوعدهيا مشياكل صحيية قيد 
تيؤدي إىل فقيدان حياة املرييض، ويرى 
طبييب أوعيية يف درعيا أن املخاطير يف 
حيال عيدم حصيول املريض عيى الدواء 

 . ة كبر
فعى سيبيل املثيال، مريض ضغيط الدم 
إذا مل ينتظيم يف تنياول اليدواء حسيب 
بنزييف  يصياب  قيد  الطبييب  وصفية 
دماغي أو سيبات أو فرط توتير قحفي أو 

فالج، حسيبا قيال الطبيب لعنيب بلدي.
مشياكل  لديهيا  عاًميا(   65( عبيدو  أم 
بالقليب، قاليت لعنيب بليدي إن الطبييب 
يصيل  أدويية  مجموعية  لهيا  وصيف 
سيورية  ليرة  آالف  عيرة  إىل  سيعرها 
بثالثية  تشيرتيها سيابًقا  كانيت  بعدميا 
آالف، وأخرهيا بيرورة تنياول األدوية 
إىل  بهيا  تيؤدي  قيد  مخاطير  لتفيادي 

الوفياة.
وقيال أحميد املصطفيى، إنيه بيدأ يفكير 
باللجيوء إىل طب األعشياب للحفاظ عى 

مسيتوى ضغيط اليدم لديه.

%90 من الشعب السوري تحت خط 
الفقر

يرتافيق عجيز األهيايل عين رشاء األدوية 
ميع حالية ركيود عامية، بعيد انخفياض 
الليرة  قيمية  وانهييار  الدخيل  مسيتوى 
السيورية وغيالء غير مسيبوق بتكاليف 

املعيشية.
وقيدرت ممثلية منظمية الصحية العاملية 
أن  ماجيتموفيا،  أكجيال  سيوريا،  يف 
%90 من سيكان سيوريا يعيشيون تحت 

الفقر. خيط 

مصابو األمراض المزمنة في درعا يعانون غالء الدواء

الصيدلية المركزية في درعا - آذار 2018 )صفحة الصيدلية على فيسبوك(

عنب بلدي - الرقة
 

نقيًدا، وبأميوال كان قيد ادخرهيا إلجراء 
عميل جراحيي، اشيرتى الفيالح تيريك 
الجاسيم، العامل يف الرييف الغريب من 
مدينية الرقية، كامل البيذار لزراعة أرضه 

بالقميح للعيام الحايل. 
 2019 عيام  محصوليه  تيريك  خير 
عيى  يحصيل  ومل  الحرائيق،  بسيبب 
تعويضيات لغيابيه عن املنطقية يف أثناء 
منيح التعويضيات، كيا مل يحصل عى 
ميياه ري مجانيية لسيقاية أرضيه، ومع 
قيدوم املوسيم الجديد اضطير ألن يدفع 
نقيًدا لزراعية أرضه، ويسيتلف ميااًل من 

أحيد أقاربيه ليراء السياد لها.
الشيال  يف  الذاتيية"  "اإلدارة  وكانيت 
 ،2019 عيام  قيررت  لسيوريا  الرقيي 
مين  املترريين  املزارعين  تعوييض 
تحيت  الواقعية  املناطيق  يف  الحرائيق 
متيرر  فيالح  كل  مبنيح  سييطرتها، 
مين الحرييق البيذار )مين نفيس البذار 

مجانًيا  شيعر(،  أو  قميح  املزروعية 
مين مراكيز التوزييع التابعية لي"هيئية 

والزراعية"  االقتصياد 
وعياىن الفالحيون، اليذي يعتمدون عى 
مدينية  يف  بالقميح،  أراضيهيم  زراعية 
الرقية من عيدة صعوبات إلنجاح موسيم 

الزراعية للعيام الحايل. 

صعوبة تأمين البذار 
وكانيت صعوبية الحصيول عيى بيذار 
الحيايل،  املوسيم  بدايية  يف  القميح، 
والفالحين  للمزارعين  األكير  املعانياة 
بحسيب ميا رصدته عنيب بليدي، فمنهم 
التجيار  مين  لرائهيا  اضطير  مين 
العاملين يف أسيواق املحافظية، ومنهم 
الذاتيية"  "اإلدارة  مين  اشيرتاها  مين 

املنطقية.  عيى  املسييطرة 
وبعيد تأمن السياد ورشيه بعيد زراعة 
امليياه  توفير  صعوبية  بيدأت  البيذور، 
ليألرايض املرويية، وذليك بسيبب قيرار 
الرقية  مجليس  يف  الزراعية  لي"لجنية 

امليدين" يفيرض عيى املزارعين دفيع 
أميوال عيى كل دونيم مين األرض، لقاء 

الحصيول عيى امليياه.
وفرضيت اللجنة عى الفالحن للموسيم 
الحيايل مبليغ 1500 ليرة سيورية لكل 
دونيم، وعلييه يجيب أن ينتظير الفيالح 
حتى يدفيع جمييع الفالحين واملزارعن 
عين أراضيهيم حتى تسيمح لجنية الري 
بالعميل يف املنطقة التي دفعت الرسيوم. 

اقتراض للري
عطشيت األرايض الزراعيية الواقعية يف 
تليك  وتحدييًدا  الغيريب،  الرقية  رييف 
الواقعية منها يف منطقة مزرعة الرشييد، 
ومع املشياكل التيي تعانيها شيبكة الري 
يف املنطقية وصعوبية الحصيول عيى 
ميياه اليري، يف حين يعييش الفالحون 
ظروفًا معيشيية مرتديية، نتيجة احرتاق 
محاصيلهيم عيام 2019، اضطير عيدد 
معارفهيم  مين  االقيرتاض  إىل  منهيم 

وأقاربهيم لدفيع "أجيرة الري". 

حرائق غير مسبوقة
يُبياع  الحصياد،  موسيم  نهايية  ميع 
املحصيول، وفيور تسيلّم مثنيه يشيرتي 
مؤونية  مين  املنيزل  ليوازم  الفالحيون 
وطعيام ولبياس، ويسيددون ميا عليهم 
البقالييات،  ألصحياب  مسيتحقات  مين 
كانيوا قيد اقرتضوهيا يف فصل الشيتاء، 
بحسيب ميا قاليه الفيالح محميد العيد، 
املنحيدر مين مدينية الرقة، لعنيب بلدي. 
لكين توقعيات الفالحين ببييع املوسيم 
وجنيي مثياره مل يكين كاملتوقيع للعيام 
الحيايل، فميع اقيرتاب موعيد الحصاد، 
نشيبت الحرائيق يف مناطيق عيدة مين 
وديير  والحسيكة  الرقية  محافظيات 
محاصييل  يف  أرضاًرا  مسيببة  اليزور، 

والشيعر.  القميح 
حيول  الرسيمية  األرقيام  غيياب  وميع 
املاديية،  واألرضار  الفالحين  خسيائر 
تشير التقدييرات إىل التهيام الحرائيق 
القميح  حقيول  مين  الدومنيات  آالف 
والشيعر، ضمين املناطق التي تسييطر 

الدميقراطيية”  سيوريا  “قيوات  عليهيا 
السيوري.  النظيام  وقيوات  )قسيد( 

استياء بسبب أسعار الشراء
وجنيي  الحصياد  عمليية  انتهياء  بعيد 
املحاصييل، أثيار السيعر اليذي قررتيه 
ليرة   225 والباليغ  الذاتيية"  "اإلدارة 
سيورية لكيليو القميح الواحيد، اسيتياء 
قليياًل،  سيعرًا  اعتيروه  إذ  الفالحين، 
بحسيب ميا رصدته عنيب بلدي مين آراء 

قابلتهيم.  الذيين  الفالحين  بعيض 
وبعد قيرار التسيعرة األول بأيام، رفعت 
"اإلدارة" السيعر إىل 315 لرة سيورية، 
الفالحيون "منصًفيا  اعتيره  ميا  وهيو 

اليء".  بعيض 
تأجييل  لتقيرر  "اإلدارة"  عيادت  ثيم 
تحدييد سيعر رشاء محاصييل الحبيوب 
سيعر  يسيتقر  حتيى  املزارعين،  مين 
رصف الليرة السيورية، وذليك بسيبب 
أميام  لقيمتهيا  املتواصيل  الرتاجيع 

األجنبيية.  العميالت 

معاناة في تأمين البذار وحرائق غير مسبوقة..

فالحو الرقة ينهون موسم القمح 

"أحتاج إلى أربعة أنواع أدوية بشكل منتظم، وال أستطيع تأمين سعرها، وأعاني األمرين حتى أجدها"، بهذا وصف المسن أحمد المصطفى، الذي يعاني 

من توتر الضغط الشرياني، حاله لعنب بلدي.
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تقابليه  عامير،  الحياج  خيوف  عيدم 
وتوحييد  الجهيود  لتضافير  محياوالت 
العميل بين املنظات العاملة يف شيايل 
سيوريا ومديرييات الصحية و"الحكومة 
يف  الصحية  ووزارة  املؤقتية"  السيورية 
الحكومية الرتكيية ميع منظمية الصحية 
الدعيم"  تنسييق  و"وحيدة  العامليية 
)ACU(، بحسيب ميا قاليه رئييس دائرة 
مديريية  يف  األوليية  الصحيية  الرعايية 
صحية إدلب، أنيس دغييم، ومديير إدارة 
اإلعيالم واملنيارصة يف منظمية "وطن"، 

زيياد حاتيم، لعنيب بليدي. 

خطة مشتركة من ثمانية محاور 
انتشيار  ملواجهية  خطية  ُوضعيت 
"كورونيا" يف شيايل سيوريا مين قبل 
الجهيات السيابقة، حسيب رئييس دائرة 
الصحية األوليية يف مديرية صحية إدلب، 
أنيس دغييم، تتكون مين مثانيية محاور:

والتخطييط  التنسييق  محيور  األول:   •
واملراقبية، وهيو عبارة عن فريق مشيرتك 

بين جمييع الجهيات املتعاونية. 
• الثياين: محور التواصل بشيأن مخاطر 
الفيروس والتوعيية املجتمعيية، مهمتيه 
نير التوعيية حيول مخاطير الفيروس 
بن األهيايل، وإرسيال رسيائل مجتمعية 

 . س للنا
• الثاليث: محور املسيح وتقيص الحاالت، 

وتقيوم به "وحدة تنسييق الدعم".  
إىل  الدخيول  نقياط  محيور  الرابيع:   •
التيي  املعارضية(،  )سييطرة  املنطقية 
تشيمل معابير "بياب الهيوى" و"بياب 
و"الحاميات"  و"جرابليس"  السيالمة" 
و"الراعيي" و"تيل أبييض" ميع تركييا، 
السيوري  الداخيل  قبيل  مين  وإدارتهيا 

الرتكيية.  والحكومية 
مهمتيه  املخابير،  محيور  الخاميس:   •
تحلييل العينات وكشيف اإلصابيات، وهو 
مخير وحييد موجيود يف إدليب املدينة. 
• السيادس: محيور إدارة الحالية، يعميل 
عيى نظيام الفيرز يف املنشيآت الصحية 
للعميل،  بروتوكيول  وتزويدهيا  كافية 

وفيرز امليرىض مين مديريية الصحية.  
ومكافحية  ضبيط  محيور  السيابع:   •
بالتجهييزات  التزوييد  عير  العيدوى، 
العنيارص  وتدرييب  الالزمية،  وامليواد 
الطبيين يف املنشيآت لضبيط العيدوى. 

اللوجسيتي  الدعيم  محيور  الثامين:   •
القطياع  ميع  يتعياون  والعملييايت، 
اللوجسيتي يف منظمية الصحية العامليية 
والسيلطات الرتكيية لتأمن اللوجسيتيات 

بي"كورونيا". الخاصية 

اإلنذار المبكر في حلب.. رأس األمر 
العزل 

منسيق شيبكة اإلنذار املبكر واالسيتجابة 
الطبييب  البياب،  منطقية  يف  لألوبئية 
إن  بليدي  لعنيب  قيال  الصاليح،  محميد 
خطة العميل الحاليية للشيبكة تتمثل يف 
إيقياف سلسيلة  أهمهيا  عيدة خطيوات، 
انتقيال الفيروس، عين طرييق تخفييف 
املخالطين  بين  الثانويية  العيدوى 
املقربين للحياالت وبن مقدميي الرعاية 

املنطقية.  يف  الصحيية 
 ومنع حصيول أحداث تزيد من االنتشيار 
كل  وتقييص  املجتميع،  مسيتوى  عيى 
الحياالت املشيتبه بإصابتهيا واملكتشيفة، 

لها.  وجميع عينيات 
كيا أنيه يجيري تتبيع املخالطين ليكل 
الحياالت اإليجابيية، وكل املخالطن الذين 
للحجير  يخضعيوا  أن  يجيب  يحيددون 
الصحيي مليدة 14 يوًميا مين تارييخ آخر 

الحالة.   ميع  مخالطية 
والعميل جاٍر عى التنسييق ميع املنظات 
املخالطين،  تتبيع  عمليية  واليركاء يف 
خطير  تيوزع  خريطية  تطويير  وعيى 
وفيق  "كورونيا"  فيروس  انتشيار 

الصاليح. حسيب  الالزمية،  املعطييات 
هيو  االمير  "رأس  أن  الصاليح  وأضياف 
بأعيراض  يشيعر  شيخص  ألي  العيزل" 
إصابية بي"كورونيا"، أو خاليط حياالت 
حيال  ويف  إيجابيية،  نتيجتهيا  ظهيرت 
تطيورت األعيراض ليدى املرييض علييه 
التواصيل ميع شيبكة اإلنيذار املبكر ألخذ 
مسيحة ليه، وذليك عير مجموعية أرقام 
نرتهيا "شيبكة اإلنيذار"، ومتتيد مين 
إدلب حتيى مدينة جرابليس رشقي حلب. 

حمالت توعية وفرق متطوعين 
أطلقيت مديريية صحية إدليب بالتعاون 
السيوري" حملية  امليدين  "الدفياع  ميع 
"كورونيا"،  انتشيار  ملنيع  متطوعين 
وسيجلت يف الحملية نحيو 120 منظمة، 
وبلغ عيدد املتطوعن حيوايل أربعة آالف 

متطيوع.  
الشيهادة  امتحانيات  انطيالق  وميع 

الثانويية، أطليق "الدفاع امليدين" حمالت 
تعقيم وتطهير لجميع امليدارس، ووضع 
فحيص  مهمتهيا  امليدارس،  أميام  فرقًيا 
حيرارة الطلبة وتعقيم األييدي إضافة إىل 

توزييع الكاميات. 
وأجيرى "الدفاع امليدين"، منيذ منتصف 
وتعقييم  تطهير  حملية  امليايض،  آذار 
الجامعيات  شيملت  الحيويية،  للمنشيآت 
واملنشيآت  واملخييات  واملسياجد 
أليف   17 أكير مين  الحكوميية، وعّقيم 
موقع يف شيايل سيوريا، حسبا تحدث 
بيه مديير املكتيب اإلعالميي لي"الدفياع 
امليدين السيوري- فيرع حليب"، إبراهيم 

أبيو اللييث، لعنيب بليدي. 
وأطلقيت معظيم املنظيات الفاعلية يف 
املنطقية حميالت توعيية نيرت عرهيا 
"فلكسيات" طرقيية، إضافية إىل لصيق 
يف  وتوزيعهيا  "بروشيورات"  وتوزييع 
املسياجد والطرقات واملخيات واألسواق، 
بخطير  التعرييف  حميالت  جانيب  إىل 
فيروس "كورونيا" وطيرق الوقاية منه. 
املهجير  الخطييب،  عامير  الحياج  لكين 
حليب  رييف  يف  "الفيالح"  مخييم  إىل 
الشيايل، ييرى أنيه يجيب عيى حمالت 
التوعيية أن يرافقهيا بشيكل مبيارش دعم 

صحيي لسياكني املخييات، حتيى يكون 
هنياك تفاعيل مين قبلهيم، وتيؤيت هذه 

الحميالت أكلهيا.
وبيرر ذليك بيأن العييش يف املخييات 
األساسيية،  الخدميات  تأمين  يتطليب 
والتباعيد  اليرب  وميياه  كالحاميات 
بين الخييم، وهي عواميل يجعيل غيابها 
أغلب اإلرشيادات والتوجيهيات بعيدة عن 
السيكان، لصعوبية تطبيقهيا عيى أرض 

قع. لوا ا
وبليغ عيدد القاطنن يف املخييات الذين 
نزحيوا مين مناطق حياة وحليب وإدلب 
لقيوات  العسيكرية  العملييات  بسيبب 
األكير  األماكين  إىل  وروسييا  النظيام 
أمًنيا، نحيو ملييون و41 أليف شيخص، 
يتوزعون عيى ألف و277 مخييًا، بينها 
366 مخيًا عشيوائيًا، بحسيب ميا وثقه 

فرييق "منسيقو اسيتجابة سيوريا". 
ويعتميد 2.8 مليون شيخص من مجموع 
السيكان البالغ عددهم 4.1 مليون نسيمة 
واألطفيال(  النسياء  مين  منهيم   76%(
املسياعدات  عيى  سيوريا  شيايل  يف 
احتياجاتهيم  لتأمين  اإلنسيانية 
الغيذاء واملياء وامللجيأ  األساسيية، مثيل 
بينيا   ، والتعلييم،  الصحيية  والرعايية 

يبلغ عيدد النازحين داخليًيا 2.7 مليون 
شيخص، حسيب تقريير  مكتيب األميم 
اإلنسيانية  الشيؤون  لتنسييق  املتحيدة 
متيوز  مين   13 يف  الصيادر   )OCHA(
الحيايل، ميا يعنيي صعوبية كبيرة يف 
تأمن املستلزمات الشيخصية ملنع انتشار 

الفقير.  بسيبب  "كورونيا" 

ما مدى جاهزية القطاع الطبي في 
إدلب لمواجهة "كورونا" 

توجيد يف محافظية إدليب حاليًيا ثالثية 
مصيايب  ملعالجية  مخصصية  مشياٍف 
"كورونيا"، هيي مشيفى "الزراعية" يف 
مدينية إدليب، اليذي جهزتيه "الجمعيية 
الطبيية السيورية- األمريكيية" )سيامز( 
بالتعياون ميع منظمية الصحية العاملية، 

امليايض. يف حزييران 

مين  املجّهيز  "كفرتخارييم"  ومشيفى 
شيال  الطبيية  "سييا"  جمعيية  قبيل 
غيريب إدلب، ومشيفى "شيام" يف قرية 
تيل الكرامية التيي تتبيع لناحيية الدانيا 
شيال إدليب، ويوجد مشيفى متخصص 
واحيد يف بليدة كفركرمين برييف حلب 
الشيايل الغيريب، حسيب حدييث رئيس 
يف  األوليية  الصحيية  الرعايية  دائيرة 
مديريية صحة إدليب، أنس دغييم، لعنب 

 . ي بلد
بينيا توجيد وحيدة عيزل مجتمعيي يف 
أريحيا أعدتها منظمة "بنفسيج" بسيعة 
وكفير  بحير،  الشييخ  ويف  رسييرًا،   70
تخارييم، ويجيري العميل عيى تجهييز 
البقيية، بحسيب حدييث سيابق لدغييم. 

 200 سيتجهز  املقبلية  الفيرتة  وخيالل 
1500 رسيير عيزل  ونحيو  "منفسية"، 
وحاليًيا  امليرىض،  السيتقبال  مجتمعيي 
 200 جانيب  إىل  "منفسية"   50 توجيد 

مجتمعيي.  عيزل  رسيير 
املنافيس  عيدد  يظهير  بيانيات  )رابيط 
يف  الجاهيزة  املجتمعيي  العيزل  وأرسة 

العيدد( يف  لتصميمهيا  للعميل  إدليب 
وسيجلت مناطيق املعارضية أول إصابية 
بي"كورونيا"، يف 9 مين متيوز الحيايل، 
لطبيب يعمل يف مشيفى "بياب الهوى"، 
ويبليغ مين العمير 39 عاًميا، ودخل إىل 
سيوريا مين تركييا يف 25 مين حزييران 

. يض ملا ا
وارتفيع عيدد اإلصابيات إىل 13 إصابية 
حتيى تاريخ 18 مين متوز الحيايل، بعد 
اختبيار 2841 عينية، بحسيب ميا ينره 
وزيير الصحية يف "الحكومية املؤقتية"، 
مرام الشييخ، عير حسيابه يف "تويرت". 

هل يكفي توحيد الجهود 
لكبح جماح "كورونا" في الشمال

عناصر من الدفاع المدني خالل توجههم لعمليات تعقيم في المخيمات - 17 تموز 2020 )الدفاع المدني(

المصدر: وحدة تنسيق الدعم 

لسنا خائفين من المرض، كلمات الحاج عامر الخطيب، المهّجر إلى مخيم "الفالح" في ريف حلب الشمالي، تعكس درجة من الالمباالة التي يتعامل بها 

األهالي في شمالي سوريا مع تسجيل إصابات بجائحة فيروس "كورونا المستجد" )كوفيد- 19(. 
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فعاليات ومبادرات

عناصر قوات النظام السوري يمرون بالقرب من مباني مدمرة في مخيم "اليرموك" في دمشق في 22 من أيار 2018 - )رويترز(

عنب بلدي - خاص

وقضائيية  قانونيية  تحدييات  تحييط 
بعد  السيورين  والالجئين  بالنازحين 
عودتهيم إىل مناطقهيم األصلية املدمرة 
خرجيوا  والتيي  سيوريا،  يف  ماديًيا 
منهيا قريًيا، تليك التحدييات تفرضها 
وتؤثر  العقاريية،  واملراسييم  القوانين 
سيلبًا عى إثبيات حقيوق املهجرين يف 
مسياكنهم وأراضيهيم، وسيط إتالف أو 
ضيياع وثائيق تأخيذ الصفية القانونية 

امللكية. حيق  إثبيات  يف 
هيذه  مين  املتيررة  الفئيات  لتمكين 
العشيوائيات  سيكان  خاصة  القوانين، 
التحدييات  هيذه  فهيم  مين  والنسياء، 
بكيفيية  ومعرفتهيم  واملخاطير، 
انتهياك،  أي  مين  ملكياتهيم  حايية 
السيورين  املحامين  "تجميع  يُنّسيق 
املؤسسية  مين  بدعيم  األحيرار"، 
توعيية  نيدوات  "األورومتوسيطية"، 
السيورين  املهجريين  مجتميع  ضمين 
وطيرق  إرشيادات  حيول  تركييا،  يف 
أو  امللكييات  تحصين  تدعيم  قانونيية 
دون  املصيادرة   الحقيوق  اسيرتداد 
وجيه حيق أو التعوييض عين األرضار 

أصابتهيا. التيي 
وتؤثير قوانين األحيوال الشيخصية عى 
بالنسياء  الخاصية  العقاريية  الحقيوق 
التيي  األرس  يف  واألطفيال،  السيوريات 
املليكية  حيق  صاحيب  معيلهيا  فقيدت 
للمسيكن أو األرايض، ألن النساء ال ميلكن 
فعليًيا،  بأسيائهن  عقيارات  الغاليب  يف 
اجتاعيية  أعيراف  إىل  تعيود  ألسيباب 
تحيول دون حصيول النسياء عيى حيق 

امللكيية. 
ويوجيد ميا يقيارب %85 مين النازحن 

ميلكيون  الذيين  السيورين  والالجئين 
عقيارات يف املناطيق التيي ُهجيروا منها 

قريًيا.

مسؤولية المهجرين تجاه أمالكهم
تحيت  التجميع  ضمين سيياق ميروع 
اسيم "رد املسياكن لالجئين والنازحين 
السيورين" املقيام يف عدة ميدن تركية، 
مثيل أنطاكيية ومرسين، املسيتمر حتى 
نيدوات  أكيدت  الحيايل،  العيام  نهايية 
السيورين،  دفياع  رضورة  امليروع 
سيواء كانيوا نازحين داخليًيا أو خارجيًا 
غرهيا،  أو  أوروبيا  أو  الجيوار  دول  يف 
مين خيالل  امللكيية،  عين حقوقهيم يف 
توفير الوثائيق، واملشياركة يف عملييات 
االعيرتاض عيى أي مخطيط تنظيمي من 
شيأنه التعيدي عيى حقهيم يف عقارهم.

املهجريين، قيال  ولضيان حيق ملكيية 
السيورين  املحامين  "تجميع  رئييس 
األحيرار"، غيزوان قرنفيل، لعنيب بلدي، 
إنيه يجيب حصيول كل شيخص مترر 
مين إعيادة تنظييم املناطق املدميرة عى 
يثبيت  مسيتند  أو  لوثيقية  نسيخة  أي 
يكيون  مل  وليو  حتيى  للعقيار،  ملكيتيه 

املنطقية. يف  مقييًا 
ويُتيح التجميع منصة إلكرتونيية لتوثيق 
مختليف  يف  العقاريية  الفيرد  ملكيية 
وتسيجيل  السيوري،  النيزاع  مناطيق 
لهيا  تعيرض  التيي  االعتيداءات  نوعيية 

النيزاع. نتيجية  العقيار 
وعمليية التوثيق عير هذه املنصية، وفق 
ميا أشيار إلييه قرنفيل، "محاطية بيكل 
والتجميع  الالزمية،  والريية  العنايية 
مسيؤول بشيكل قانيوين عنهيا، وسييتم 
إيداعهيا ليدى إحيدى املؤسسيات الدولية 
عيى  متاًحيا  ذليك  يصبيح  أن  مبجيرد 

نحيو سيلس، لتكيون مبتناول أي سيلطة 
انتقاليية قادمية ينياط بهيا أمير النظير 
يف املنازعيات املتعلقية بحقيوق امللكيية، 
والفصيل بهيا بيأي وجيه مين الوجوه".

النساء.. الفئة األكثر تأثًرا
مجيال  يف  تحدييات  النسياء  تواجيه 
الحقوق يف املسياكن واألرايض حتى قبل 
عيام 2011، بحسيب ما أوضحيه قرنفل، 
وزاد النيزاع مين حجيم هيذه التحديات، 
بسيبب العقارات القليلة املسيجلة بأساء 
النسياء، إذ تبلغ نسيبتهن %5 من مجمل 
أصحياب امللكييات املسيجلة يف سيوريا، 

وفيق ميا ذكيره قرنفل.
ويرجع سيبب هذه النسيبة املنخفضة إىل 
التقالييد واألعراف االجتاعيية، منها عدم 
تورييث امليرأة أو اسيتغالل زوجهيا لها، 
بحسيب قرنفيل، أو عندما يتيوىف الزوج 
أو  يُخطيف  أو  يُقتيل  أو  للعقيار  املاليك 
يُعتقيل، تواجيه بعض النسياء مين أفراد 
األرسة عقبيات يف الوصيول إىل العقيار.

مين  قيًرا  املهجيرات  النسياء  وتعتير 
فئية  سيابًقا  حيورصت  التيي  املناطيق 
بالقوانين  غرهيا  مين  أكير  متأثيرة 
ميلكين  منهين  فالعدييد  العقاريية، 
وثائيق غير معرتف بهيا لليزواج ووالدة 
األطفال، بحسيب ما أوضحيه قرنفل، يف 
الوقيت الذي يكيون الزوج فييه مقتواًل أو 

معتقياًل. أو  مفقيوًدا 
ويف هيذه الحالية ال رابيط قانيوين بين 
مروعيية  إلثبيات  واليزوج  الزوجية 

قرنفيل. منيه، وفيق  توارثهيا 
وعيادة ما تفتقير النسياء املهجيرات إىل 
وثائيق رضوريية للمطالبية بحقوقهين، 
مثل شيهادة وفياة الزوج، أو عقيد الزواج 
املليزم السيتخراج حير اإلرث الرعيي 

والقانيوين، واملطالبية بإرثهيا العقاري.
ويعميل امليروع الخياص بالتجمع عى 
توعيية النسياء بحايية إرثهين العقاري 
من خيالل لفيت أنظارهن ألهميية توثيق 
قانيوين،  بشيكل  املدنيية  الوقوعيات 
مثيل اليزواج واليوالدة والوفياة، لحاية 
وتحدييد  أوالدهين،  وحقيوق  حقوقهين 
معادلية  يف  للميرأة  القانيوين  املركيز 

التيوارث.
وأشيار قرنفيل إىل أن أهيم إجيراء ميكن 
أن تقيوم به النسياء هيو تسيجيل واقعة 
دائيرة  يف  مبوعدهيا  امليوروث  وفياة 
األحيوال املدنيية )دائرة النفوس املسيجل 
فيهيا املتيوىف( داخل سيوريا، ثيم تُؤخذ 

نسيخة مين بييان الوفياة الصيادر عين 
الدائيرة إىل املحكمية السيتخراج حير 
إرث قانيوين أو رشعيي أو كليها حسيب 
العقيارات التيي ميكلهيا املتيوىف، سيواء 

كانيت عقياًرا أمريًيا أو عقيار ملك.
وهيذا اإلجيراء مُيكن أن يجيري من خالل 
أو  الورثية  )أحيد  العائلية  مين  شيخص 
أقيارب مين الدرجية األوىل( أو من خالل 

قانوين. وكييل 
وسيتُصاغ التوصييات النهائيية الخاصة 
بهيذا امليروع ميع ختيام فعالياتيه بعد 
ملجميل  الالزمية  التقاطعيات  تحدييد 
فيهيا،  املشياركن  وآراء  انطباعيات 
وسييعلن عنهيا كخالصة لهيذا املروع.

مسلًطا الضوء على فئة النساء..

مشروع يدعم المهجرين السوريين 
للحفاظ على ملكياتهم العقارية
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إبراهيم العلوش

يتناول الدبلومايس السابق 
والحقوقي فواز محمود الفواز 

بالدراسة الهيئة العليا للمفاوضات، 
وهي بادرة إيجابية لدى النخب 

السورية يف االنتقال من املواقف 
االنفعالية والوقتية عى مواقع 

الشبكات االجتامعية، إىل إصدار 
الدراسات املوسعة التي تضع موضوع 

البحث يف سياقه العام، وهذا ما 
حاوله الدارس يف كتابه الصادر 

حديًثا عن دار نون للنرش بعنوان 
ممّيز هو "الهيئة العليا للمفاوضات، 

ما عليها.. وما عليها".
يشر الكاتب يف مقدمته إىل تغّر 

مسار التأريخ لألحداث، فثورة 
اإلنرنت وامليديا وثقت األحداث 

والوقائع بالتصوير والتسجيل الحي، 
ومل يعد من مهمة الدارس النقاش يف 

موضوع التشكيك بصدقية األحداث 
وال الدخول يف إثبات وجودها، بل 

صار عى املؤرخ أو الدارس أن يتفرغ 
لتحليل األحداث، باإلضافة إىل رأي 

الكاتب املشكك بحيادية املؤرخ وعدم 
تصديقها، فالكاتب منذ الصفحة 

األوىل يعلن انحيازه لثورة الحرية 
والكرامة السورية، وهو الذي دفع 

ثاث عرشة سنة من حياته يف 
االعتقال بسجن تدمر بعدما كان 

قنصًا عاًما يف قرص.
يتناول الكاتب الرصاعات السياسية 
بن أحزاب املعارضة السورية التي 

كانت تفتقر إىل القدرة عى النقاش 
وتبادل األفكار والتحالفات منذ 

إعان دمشق، الذي أضعفته مناورات 
اإلخوان املسلمن ومحاولتهم 

التفاوض مع النظام التي مل يجنوا 
منها إال الخيبة، كام يقول الكاتب 

عى لسان زهر سامل الناطق السابق 
باسم جامعة االخوان املسلمن يف 

سوريا، بل إن زهر سامل يؤكد أن 
محاوالت التفاوض مع النظام امتدت 

حوايل ثاثن سنة با نتيجة.
منذ بداية الثورة مل تستطع أحزاب 

املعارضة التفاهم فيام بينها، 
فسبقها املثقفون والسياسيون 

املستقلون وتنادوا إىل إنشاء الكيانات 
والتجمعات وسط فوىض التاسن 

واالتهامات بن مختلف األطراف، 
هيئة التنسيق وأطراف إعان دمشق 

والكيانات الكردية واآلشورية 
والكيانات الجديدة التي ولدت مع 

بداية الثورة، إىل درجة أنه تم االتفاق 
عى إعان املجلس الوطني السوري 

كام يقول الكاتب، يف الشهر العارش 
2011، دون أي وجه من أوجه 

االنتخاب أو الرصاحة الدميقراطية، 
حتى أن بعض األطراف فوجئت 

بإعانه، بعد سلسلة من املؤمترات 
الداخلية والخارجية التي بدأت 

تتدخل بإدارتها القوى الدولية يف 

تركيا ويف غرها، خاصة أن النظام 
كان قد أجهض عدًدا من اللقاءات 
والحوارات الداخلية، وآخرها لقاء 

فندق سمراميس يف دمشق بتاريخ 
27 حزيران عام 2011.

يصف الكاتب والدة املجلس الوطني 
بالوالدة الخديجة وغر املكتملة، 

ويستعرض التاعبات املختلفة 
والضغط عى رئيسه من قبل اإلخوان 

املسلمن، واعتباره مجرد واجهة 
لنشاطاتهم ولنشاطات تابعيهم 

الفردية، فالكل ال يفكر إال مبصلحته 
الشخصية أو الحزبية، وال أحد يأبه 
باملصلحة السورية العامة، كام قال 

رئيس املجلس برهان غليون مرًرا 
استقالته.

ويقول الكاتب إن األمور سارت 
عى عكس ما هو طبيعي من 

إصاح ومعالجة الخلل يف املجلس 
الوطني، وبداًل من إمداده بأوكسجن 

الدميقراطية وحس املسؤولية، تداعت 
الدول الداعمة إىل دفع السيد رياض 

سيف لتأسيس االئتاف الوطني 
كمقدمة الحتجاز إرادة السورين 

والتاعب بها يف البازارات الدولية، 
وأعلن عن تأسيس االئتاف بنفس 

طريقة تأسيس املجلس الوطني.
اتسم األداء السيايس يف االئتاف 

الجديد بعدم الحرفية، فالكاتب 
يصف خطاب رئيس االئتاف معاذ 

الخطيب أمام الجامعة العربية 
بأنه قصيدة شعرية وليس خطابًا 

دبلوماسًيا يخاطب فيه العامل العريب 
واملؤسسات الدبلوماسية العاملية، 

االرتجال وعدم الحرفية صبغت أداء 
االئتاف وخططه الغامضة التي 

تستغلها األطراف الدولية لعدم 
وضوح الجوانب القانونية يف مهام 

االئتاف، ورفض تشكيل هيئة 
سياسية احرافية، وعن سفراء با 

أية صاحيات.
عر هذا املخاض املشوش ولدت 

الهيئة العليا للمفاوضات، وحملت 
نفس جينات املسار الذي سبقها، 

وقد تم اإلعان عن والدتها يف 
الرياض 2015، وكلام اتخذت هذه 

الهيئة قراًرا أو أعلنت ترصيًحا 
يتم جمع الهيئة بطلب من الروس 
والسعودية والدول الداعمة لتغير 

الهيئة بحجة أن مقاساتها فيها 
زيادة أو أنها أزعجت الفروف 

والتفاهم السعودي- الرويس، ناهيك 
عن إرصار األمريكان عى جعل 

الروس هم الطرف الذي يجب أن 
يتناقش معه السوريون، وهذا أمر 

عجيب من دولة عظمى تندد كل يوم 
بالروس وبترصفاتهم يف سوريا، 

وبنفس الوقت تجر حلفاءها 
عى التفاوض معهم إىل درجة 
تلقي األوامر منهم، ولعل كارثة 

املصالحات يف درعا أهم دليل عى 
صدق ما أورده الكاتب يف تحليله، 

فام أن أعلن خالد املحاميد، زعيم تلك 
املصالحات، أن عليكم تغير الهيئة 

العليا للمفاوضات حتى متت بعد 
أيام إقالة أشخاص مسؤولن، وعقد 

اجتامع جديد ملؤمتر الرياض بدون 
دعوة بعض مسؤويل الهيئة الكبار.. 
هذا ما حدث مع العميد الزعبي ومع 

رياض حجاب، وتم استبدال الكثرين 
دون استشارة أحد غر الروس 

والسعودين واألمريكان.

يستعرض الكاتب الكثر من 
املفاوضات حول منصة القاهرة 

ومنصة موسكو، ومفاوضات جنيف 
التي مل تسفر عن يشء حتى اليوم، 

بل إن دميستورا حاول جاهًدا مع 
القوى الدولية تفريغ القرار الدويل 
2254 من مضمونه بعملية السال 

األربع املتتالية وليس املتوازية، 
باإلضافة إىل محاوالته تطبيع وجود 

بشار األسد وتجاهل منع اشراكه 
يف االنتخابات القادمة يف 2021.
ويتحدث الكاتب عن رئيس الهيئة 
العليا للمفاوضات وسلوكه الذي 

يتسم بالشخصنة للمؤسسة وينتقد 
عدم حرفيته وعدم اهتاممه بتكوين 

فريق محرف حوله، وهو مثل الكثر 
من املسؤولن السورين يعتر قبوله 
باملنصب كرًما منه وتكرميًا وتضحية 

منه للشعب السوري. ويُذكر بأن 
السيد نرص الحريري انتقل قبل 

عدة أيام من قيادة الهيئة إىل قيادة 
االئتاف بعملية تبادل فلكلوريّة مع 

السيد أنس العبدة.
كتاب "الهيئة العليا للمفاوضات ما 

عليها.. وما عليها" لألستاذ فواز 
محمود الفواز يشكل وقفة مهمة 

السرجاع تواريخ الثورة ومحطات 
تكّون مؤسسات املعارضة السورية، 

وأدائها الذي خيب آمال السورين، 
ومحاولة لفهم ما يحدث من أجل 

أن نتجاوزه وليس من أجل أن نبقى 
أرسى لتبادل االتهامات، فالسياسة 

وسيلة إلدارة الخافات وانجاز 
التفاهامت، ويجب أال نبقى يف حالة 
"كلنا ضد كلهم، والسياسة محّرمة"، 

كام يقول حازم صاغية.

أسامة آغي

مل يُغفل علم النفس دراسة التوحش 
املبالغ فيه، الذي ميارسه فرٌد، أو 

مجموعٌة، أو جيٌش، ضد الناس العزّل 
املساملن، فهذا التوحش، ينبني عى 

استخدام قوة مفرطة، ال يحتملها من 
يقف بوجهها، أو من يتلقى رضباتها، 

إذا مل يكن ميلك قوة ردع مامثلة، توقظ 
الخوف لدى املتوحش.

هذه السياسة املسامة "األرض 
املحروقة"، ال تزال روسيا تستخدمها 

يف سوريا، كام استخدمتها يف 
مواجهات متعددة مع معارضيها من 

الشيشان. واستخدامها لهذه السياسة، 
هدفها الرئييس املعلن هو السيطرة عى 

"العدو" برسعة شديدة، بغية الحصول 
عى تنازالت كرى، تؤدي إىل هزمية 

هذا "العدو"، أما هدفها غر املعلن، 
فهو اشباع غريزة الخوف عر مامرسة 

القتل بقسوة.
سياسة األرض املحروقة، التي 

استخدمتها روسيا يف تدمر حلب، 
وبعدها الغوطة الرشقية، ويف تدمر 

مناطق شامل حامة وجنوب إدلب، 
كانت تريد منها فرض صيغة حل 
سيايس، أطلقت عليه اسم مسار 

أستانة، هذا الحل مل يكن الروس عى 

يقن عميق بقدرتهم عى تنفيذه، حتى 
عر مبدأ "مناطق خفض التصعيد 

والتوتر".
الروس يهجسون دامئًا بالدور األمريي 
املربص بهم، والذي ميتاز بقدرة كبرة 

عى الصر والتوريط، عر إرسال 
إشارات سياسية غر واضحة، بالقدر 

املطلوب روسًيا، وهذا الهجس يدفعهم 
إىل توتر إضايف تزيد معه شحنة 

عدوانيتهم، وبالتايل زيادة إفراطهم يف 
استخدام القوة.

األرض املحروقة، هي سياسة تكشف 
عن خوف عميق من الفشل، ويف 
ذات الوقت، تكشف عن استعجال 

الحصول عى نتائج مطلوبة نتيجة 
هذه السياسة، والروس الذين انتهجوا 

وال يزالون هذه الطريقة يف الحرب، 
يرافقهم خوفهم املستر من الهزمية 

أو الفشل.
ولعل وصول هذه السياسة إىل طريق 

مسدودة يف إدلب، إمنا كان بسبب 
قدرة الجيش الوطني السوري التابع 

للحكومة املؤقتة عى الصمود بفضل 
الدعم الريك له. وهنا ميكن ماحظة، 

أن وجود معادل قوة تريك، ألغى فعالية 
هذه السياسة، وفرض عى الروس 

القبول بحلول وسط، حيث، لن تخدم 
هذه الحلول االسراتيجية النهائية 

للسياسة الروسية يف سوريا.
الروس الذين قبلوا بالتورط يف الرصاع 

السوري، مل يدرسوا بصورة كافية 
أهمية عنارص الرصاع األخرى، ودور 

كل عنرص من هذه العنارص، يف التأثر 
عى مسار تدخلهم ونتائج هذا التدخل، 

وهو أمر يربك اسراتيجيتهم يف هذا 
الرصاع، ولذلك بدت هذه االسراتيجية 

يف حالة ارتباك، نتيجة تأثر عدد من 
العنارص، التي تغّرت مواقع تأثرها 

بتغر مواقعها هي يف هذا الرصاع.
فالدور األمريي، الذي مينع أي اقراب 

من مناطق انتاج النفط، )رشقي 
الفرات(، صار دوًرا مثبطًا لاسراتيجية 

الروسية، أي أنه منع الروس من 
استخدام النفط يف تغذيتهم إلعادة 

انتاج النظام، ومنع الروس من تقديم 
املساعدة املطلوبة الازمة للنظام 

السوري، لبسط سيطرته عى شامل 
رشق سوريا. وهذا أحدث خلًا عميًقا 

يف اسراتيجية تدخلهم يف سوريا.
االنتصارات العسكرية التي أنجزها 

الروس، ملصلحة قوات النظام 
وامليليشيات اإليرانية، باتت هي 

األخرى، ال تخدم الهدف الرئييس من 
التدخل الرويس، فالجهد العسكري 

الرويس، كان يذهب يف جزء منه 
ملصلحة هذه امليليشيات، وبالتايل 

يعّزز من دورها يف محاولة استثامر 
الرصاع، ملصلحة املرشوع اإليراين يف 

املنطقة.
االنتصارات العسكرية الروسية 

يف مناطق عديدة من سوريا، ما 
كان لها أن تستمر يف إدلب، حيث 

يتجمع يف هذه املحافظة قرابة أربعة 
ماين سوري بن نازح أو من سكان 

املحافظة، فاألتراك لن يسمحوا للروس 
أو للنظام بتفريغ إدلب، عر استخدام 

سياسة األرض املحروقة، وهو أمر 
جربه الروس يف معاركهم األخرة يف 

إدلب، حيث اصطادت طائرات الدرون 
الركية الحديثة قوة هجوم النظام 

وحلفه، وحولته لنصف هزمية.
وفق هذه الرؤية، يكون الروس مل 

يضعوا سيناريو آخر، يتعلق بتغير 
سياستهم حيال الرصاع يف سوريا، 
فهم حتى اللحظة، ال يزالون رشكاء 

يف قتل املدنين السورين بوحشية، 
وأن محاولتهم الحفاظ عى مصالحهم 

االسراتيجية، ال يتفق مع انتهاج 
سياسة الوجه الواحد، واالنحياز 

ببشاعٍة لنظام سيايس متهم بإبادة 
مئات آالف السورين، وتدمر مدن 

وقرى، وتهجر املاين من منازلهم 
وممتلكاتهم.

إن الروس الذين تتهمهم جهات 
تحقيق دولية بارتكابهم جرائم ضد 

االنسانية، مل يضعوا بحسبانهم، 
أن العاقات بن الدول، هي عاقات 

بن شعوب، وليس عاقات بن 
حكام فحسب. وهذا يتطلب منهم 

وقف جرامئهم ضد املدنين يف 
املناطق الخارجة عن سيطرة النظام 

وامليليشيات الشيعية القادمة من 
خارج الحدود.

الروس ال يزالون حتى اللحظة، 
يفتقدون رؤية ملموسة ومقبولة 

للحل السيايس يف سوريا، وهم مل 
يضعوا سيناريو ممكًنا ومقبواًل لهذا 
الحل، وبالتايل فهم ال يزالون أرسى 

أوهام قوتهم، التي لن تستطيع إنجاز 
اسراتيجيتهم الخاصة، وهو أمر يديم 

ذهنية استخدام القوة املفرطة يف 
معالجة استعصاءات الحل أو تنفيذ 

االتفاقات.
الروس معنيون بإعادة قراءة مشهد 
الرصاع السوري، وآفاق هذا الرصاع، 

وإمكانية طرح بدائل، تتوافق مع 
التوازنات املوجودة عى األرض للقوى 

الفاعلة فيه.

إن توهم الروس بقدرتهم عى 
الحفاظ عى ما يسمونه انجازات يف 

سوريا، هو وهم مرتبط بالرضورة 
بذهنية سياسة الخوف، التي تحكم 
سلوكهم العسكري والسيايس. وأن 

محاولتهم االلتفاف عى قانون 
سيزر، ستكون محاولة تشبه الفوز 
باصطياد السمك يف صحراء ال ماء 

فيها.
مل يدرك الروس، أن األتراك لن يلجأوا 

الستخدام القوة املفرطة، ضد 
التنظيامت املصنفة متشددة، ألن 

نتائج استخدام هذه القوة، سينعكس 
سلًبا عى األمن القومي الريك، وهذا 
أمٌر تتجنبه تركيا، وتستبدله بسياسة 

استخدام القوة الناعمة.
إن الغارات التي تعرضت لها مدينة 

الباب رشقي حلب، تكشف أن الروس، 
ال يزالون يستخدمون سياسة الرعب، 

املبنية عى مبدأ استخدام القوة 
املفرطة، وهذه سياسة تزيد يف خلق 

الكراهية أكر فأكر اتجاه روسيا 
ومستقبل العاقات بن البلدين 

مستقبًا.
الروس معنيون بالضغط عى النظام، 

وإجباره عى الذهاب إىل تنفيذ 
القرار الدويل 2254، وأن ما يفعلونه 
حتى اآلن، يشر إىل يقينهم العميق، 
بأنهم قادرون عى إعادة انتاج نظام 

االستبداد بطريق ملتوية.
الروس أمام مفرق طرق يف سوريا، 

فإما االنسجام مع املجتمع الدويل، 
الذي يرّص عى تنفيذ محتوى القرار 

الدويل 2254، وإما االنزالق أكر 
فأكر يف وحل الرصاع السوري ويف 

وحشيتهم املفرطة.

رأي وتحليل

الهيئة العليا للمفاوضات
ما عليها.. وما عليها

لماذا يتوحش الروس ضد مدنيي سوريا؟
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كرة القدم السورية
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كـرة  شـهدت  طويلـة،  سـنوات  عـر 
السـورية عـرشات مـن قصـص  القـدم 
مخفًيـا  بقـي  مـا  منهـا  الفسـاد، 
وبعضهـا وصـل إىل اإلعام، مبا يشـمل 
وتلقـي  والـرضب  واالبتـزاز  التهديـد 
لحـل  حقيقـي  تحـرك  أي  دون  الـرىش، 
هـذا امللـف الـذي يؤثـر بشـكل مبـارش 
عـى الرياضـة األكـر شـعبية، التـي مل 
منـذ  يذكـر  إنجـاز  أي  منتخبهـا  يحقـق 

طويلـة. عقـود 

بالنتائج ويتحكمون  يضغطون 
بالـدوري  األوىل  الدرجـة  يف  الحكـم 
لعنـب  الغـادري، روى  السـوري محمـد 
جمعـت  مبـاراة  يف  شـهادته  بلـدي 
الرقـة  وشـباب  القرداحـة  ناديـي  بـن 
فيهـا  الثانيـة، وكان  الدرجـة  يف دوري 
تلقـى فريـق  حكـاًم مسـاعًدا، وحينهـا 
قبـل  مـن  مبـارًشا  تهديـًدا  التحكيـم 
خـر  محمـد  القرداحـة،  نـادي  رئيـس 

بيـك.
تبديـل  غرفـة  إىل  بيـك  خـر  نـزل 
مـع  عـاٍل  بصـوت  وتحـدث  املابـس، 
حكـم السـاحة، وطلـب منه ركلـة جزاء 
للطاقـم  توجـه  ثـم  فريقـه،  ملصلحـة 
أال  التهديـد  مـن  بنـرة  طالًبـا  املسـاعد 

مرفوعـة. التسـلل  رايـة  يـرى 
يومهـا  التحكيـم  طاقـم  يسـتجب  مل 
الغـادري  وختـم  بيـك،  خـر  لطلبـات 
املبـاراة  مـن  "خرجنـا  بالقـول  قصتـه 

)دون  املمكنـة!"  الخسـائر  بأقـل 
سـببه  فصـل  أو  اعتـداء  أو  عقوبـات 

كيديـة(. تقاريـر 
خـرج الغادري وزمـاؤه بأقل الخسـائر 
الحكـم  حـظ  لكـن   ،2007 عـام  يف 
يـارس الحسـن مل يكن مامثـًا يف عام 
2009، وهـو العـام الذي شـهد فضيحة 

الثقيـل. العيـار  تحكيميـة مـن 
القـدم  كـرة  اتحـاد  رس  أمـن  وقـال 
األسـبق، نـادر األطـرش، لعنـب بلـدي، 
إن الحسـن تعـرض للـرضب يف غرفـة 
الوثبـة  مبـاراة  نهايـة  بعـد  املابـس 
للفـوز  بحاجـة  األخـر  كان  إذ  وجبلـة، 
للبقـاء يف دوري الدرجـة األوىل، وهـي 
مـن  عـدد  فيهـا  تدّخـل  التـي  القضيـة 

األطـرش. بحسـب  السـامرسة 
وأوضـح أن أحـد أعضـاء لجنـة التحكيم 
التـي  للمبـاراة،  حكـاًم  الحسـن  عـّن 
فنًيـا  بـ"املسـخرة  األطـرش  وصفهـا 
املبـاراة  انتهـاء  وبعـد  وتحكيمًيـا"، 
ملثلهـام وتأكيـد هبوط  بنتيجـة هدفـن 
جبلـة، دخـل أحـد أعضـاء نـادي جبلـة 
ورضب  املابـس  تبديـل  غرفـة  إىل 
وسـحب  مرًحـا،  رضبًـا  الحسـن 
األمـوال املوجـودة يف حقيبـة الحسـن 

سـورية. لـرة  ألـف  بــ250  واملقـدّرة 
ُشـطب قيد الحسـن إثـر هـذه الحادثة، 
يف  اعتزالـه  ليعلـن  للتحكيـم،  عـاد  ثـم 
حزيـران املـايض، عـى خلفية مشـاكل 
املحـي،  الـدوري  األخـرة يف  التحكيـم 

متابعـن  قبـل  مـن  الكبـر  واالنتقـاد 
االجتامعي  التواصـل  وصفحات وسـائل 
يف  وقـال  املحليـة،  اإلعـام  ووسـائل 
عـام  ُشـطب  قيـده  إن  اعتزالـه  قـرار 
2009 بـ"عقوبـة كيديـة"، بعـد اتهامه 

املباريـات. بنتائـج  بالتاعـب 
مـرور  متـر  مل   2009 عـام  فضيحـة 
السـابق  الدويل  الحكم  الكـرام، بحسـب 
شـاكر  حلـب  حـكام  لجنـة  رس  وأمـن 
إنـه  بلـدي  لعنـب  قـال  الـذي  حميـدي، 
جـرى التحقيق مـع كل مفاصـل اللعبة، 
الحـكام  لجنـة  أعضـاء  بعـض  وفصـل 
أنفسـهم،  الحـكام  مـن  كبـر  وعـدد 
وهـو مـا حصـل أيًضـا يف عـام 2000، 
بعـد حصـول نـادي ترشين عـى بطولة 
ُشـطبت  وأيًضـا  السـوري،  الـدوري 

الحـكام. بعـض  قيـود  حينهـا 
القـدم  كـرة  اتحـاد  رس  أمـن  وروى 
حادثـة  األطـرش،  نـادر  األسـبق، 
أخـرى يف مبـاراة جمعـت بـن فريقـي 
2008، وكان كا  الرشطـة وحطن عـام 
الفريقـن بحاجـة إىل الفـوز للبقاء يف 
الدرجـة األوىل، واسـتدعي حكـم املباراة 
"أمـن  فـرع  إىل  رشـو  الرحمـن  عبـد 
الدولـة" ليعطـي املباراة لنـادي الرشطة، 
مـن  طـرف  كل  الحكـم  وعـد  وحينهـا 
األطـراف مبسـاعدته، وفق األطـرش، ثم 

اإليجـايب. بالتعـادل  املبـاراة  انتهـت 

التغلغل؟ هذا  درجة  أي  إلى 
واملحـارض  السـابق  الـدويل  الحكـم 
اعتـر، يف  الحـكام مهنـد دبـا  ومقّيـم 
الهجـوم  أن  بلـدي،  عنـب  إىل  حديـث 
الـدوري  حـكام  عـى  الكبـر  الحـايل 
السـوري أىت بعـد "أخطـاء كارثية وقع 
تعرضـوا  حكاًمـا  وأن  الحـكام"،  فيهـا 
السـاحل  أنديـة  مباريـات  يف  لضغـوط 

والقرداحـة. وترشيـن  وجبلـة 
عبـد  السـابق  الـدويل  الحكـم  ويعتقـد 
اللـه النـارص أن بنـاء قاعـدة تحكيميـة 
عمليـة "معقـدة وصعبـة جـًدا"، معترًا 
أن فسـاد التحكيـم هو مفصـل مهم من 
"السـوس  وهـو  القـدم،  كـرة  مفاصـل 
الـذي ينخر بجسـد الرياضة السـورية".

الفسـاد  مكافحـة  أن  النـارص  وأضـاف 
وال  منظـم  عمـل  إىل  بحاجـة  الكـروي 
عليـه،  القضـاء  واحـد  فـرد  يسـتطيع 
واصًفـا التحكيـم بـ"الحلقـة األضعـف" 
يف كـرة القـدم السـورية، وتعلّـق عليه 

كافـة. واملشـاكل  األخطـاء 
الغادري  السـابق محمـد  الحكـم  ويـرى 
يرفـض  أن  النزيـه  للحكـم  ميكـن  أنـه 
الفسـاد يف موقف ما، لكنه ال يسـتطيع 

بالتأكيـد محاربـة هـذا الفسـاد.

"أريـد ركلـة جـزاء، وال أريـد رؤية رايـة تسـلل واحدة 
مرفوعـة"، قـال هـذا التهديد رئيـس نـادي القرداحة، 
محمـد خـر بيـك، يف أثنـاء مبـاراة فريقـي القرداحة 
وشـباب الرقـة عـام 2007، بحضـور الحكـم محمـد 
الغـادري، وهـي جـزء مـن عـرشات قصـص الفسـاد 
التحكيمـي الـذي ينخر يف جسـد كرة القدم السـورية.

ينـال  أن  السـوري دون  الـدوري  وال متـر مبـاراة يف 
حكامهـا عرشات الشـتائم من قبل الجمهـور، ويتبعها 
حر يُسـال عـى صفحـات الجرائـد الرياضيـة املحلية 
رضب  أحيانًـا  يتخللهـا  وقـد  التحكيـم،  تنتقـد  التـي 

واعتـداء جسـدي مـن رؤسـاء األندية.
يف سـوريا، ال أحـد يحمـي الحكام من تدخـات إدارات 
األنديـة، وال مـن تدخـات اتحاد كـرة القـدم أو االتحاد 
الريـايض العـام، وسـبق أن كُشـف عـن قضايا فسـاد 

ُسـحبت إثرهـا شـارات الحـكام وأُوقفـوا عـن العمـل 
عـام 2009 بعـد ابتزاز مـن لجنـة الحكام.

حـكام  قبـل  مـن  تهديـًدا  املـايض  حزيـران  وشـهد 
الـدوري السـوري باإلرضاب يف حـال عدم رفـع األجر 
املـايل إلدارة املباريـات والعقوبات املتخـذة بحقهم من 
قبـل اللجنـة، بعـد قـرارات تحكيميـة جدليـة وأخطاء 
ارتكبهـا الحـكام يف مباريـات الدوري أثـارت حفيظة 
متابعن، ليسـتجيب اتحـاد كرة القدم لطلبـات الحكام 

يف النهايـة.
تفتـح عنب بلـدي يف هذا امللف مسـألة فسـاد الحكام 
وعاقتهـم باتحـاد كـرة القـدم، واالتحادين اآلسـيوي 
والـدويل وكيفيـة حاميتهـم، وكيـف تنجـو السـلطة 
الرياضيـة مـن العقوبـات، متحدثـة يف هـذه املحاور 

مـع حـكام دوليـن ومحلين سـابقن.

التـي  الفسـاد  قصـص 
نقلتها عنـب بلـدي تظهر أن 
الحكم هـو الحلقـة األضعف 
القـدم  كـرة  منظومـة  يف 
معرضون  فالحكام  السورية، 
لابتـزاز والتهديـد والشـتائم 
مـن الجمهـور والهجـوم من 
الصحف الرياضيـة، يف حن 
ال تتجـاوز أجورهـم 40 ألـف 
املبـاراة  عـى  سـورية  لـرة 
)أقل من 20 دوالًرا(، بحسـب 
القـدم  كـرة  اتحـاد  قـرار 
الصـادر يف حزيـران املايض.

الحـايل  الواقـع  ويفتـح 
حـول  التسـاؤل  للحـكام 
املسـؤولة  الجهـة  مـن 
والقـادرة عـى حاميتهم من 
أي  غيـاب  مـع  التهديـدات، 
تأمـن صحـي أو اجتامعـي 
وغيـاب  الحـوادث،  ضـد 
اتحـاد  قبـل  مـن  الحاميـة 

الكـرة.
الـدويل  الحكـم  وقـال 
لجنـة  رس  وأمـن  السـابق 
حـكام حلب األسـبق، شـاكر 
إن  بلـدي،  لعنـب  حميـدي، 
الحاميـة تتوفـر للحـكام إذا 
املـادي  التعويـض  منحـوا 
الذي يحميهم مـن الضغوط، 
معتـرًا أن االتحـاد الريايض 
القـدم  كـرة  واتحـاد  العـام 
"قـادران عـى هـذا األمـر"، 
بينام يـرى محمـد الغـادري 

أنـه ال ميكـن حاميـة الحكام 
السـورين يف الوقت الحايل 
يف ظـل قيادة فاسـدة ممثلة 
العـام  الريـايض  باالتحـاد 
واتحـاد كـرة القـدم، مؤكـًدا 
الظـروف  اسـتغال  سـهولة 
وبسـاطة  الصعبـة  املاديـة 
بعـض الحـكام عـن طريـق 

السـامرسة.
قضيـة حاميـة الحـكام غر 
بحسـب  باألسـاس،  واردة 
أمـن رس اتحـاد كـرة القـدم 
األسـبق، نـادر األطـرش، ألن 
بحاميتهـم  املعنيـة  الجهـة 
ال  القـدم(  كـرة  )اتحـاد 
وسـط  التدخـل  تسـتطيع 
والعسكرية  األمنية  التدخات 

السـورية. الرياضـة  يف 
بينـام يـرى مهند دبـا أن بناء 
الثقـة بن األنديـة ومنظومة 
ونزاهـة  وعـدل  التحكيـم، 
الحـكام، مـع وجـود لوائح 
تنفـذ  وانضبـاط  عقوبـات 
وتطويـر  الجميـع،  عـى 
منظومـة التحكيم نفسـها، 
حاميـة  بإمكانهـا  عوامـل 
الضغـوط،  مـن  الحـكام 
كـرة  اتحـاد  أن  معتـرًا 
الريـايض  القـدم واالتحـاد 
العام مل يتخـذا أي إجراءات 
الحـكام،  لحاميـة  جديـة 
ومـا زالـت األنديـة متارس 

عليهـم. الرهيـب 

من يختار الحكام 
إلدارة المباريات

تعـّن لجنـة الحـكام يف بدايـة املوسـم حـكام املباريـات مـع وجـود "أريحيـة" 
لبعـض املتنفذيـن لخدمـة األنديـة، ومن خـال وضع أسـامء الحكام تـأيت النتائج 

بنـاء عـى رغباتهـم، بحسـب الحكم عبـد اللـه النارص.
بينـام يرى أمـن رس اتحاد كـرة القدم األسـبق، نادر األطـرش، أن اختيـار الحكام 

يكـون بحسـب أهـواء لجنة الحكام الرئيسـة بغـض النظر عـن جودتهم.
ويف عهـد نائـب رئيـس لجنة الحـكام يف اتحاد كـرة القدم السـوري، نـزار رباط، 
كان كل رجـل أعـامل قادًرا عـى اختيار الحكم عـى هواه، بحسـب تعبر األطرش، 

وهـي معلومـات تحققـت منها عنب بلـدي من مصـادر متقاطعة.
وشـغل ربـاط هـذا املنصـب منـذ موسـم -2008 2009، 
مـع  بالتزامـن  املـايض،  حزيـران  يف  اسـتقالته  حتـى 
اعتـزال الحكـم يـارس الحسـن، تحـت وطـأة االنتقادات 

السـوري. الـدوري  التحكيمـي يف  لـألداء  الحـادة 

الفساد.. 
شوكة في خاصرة 

الكرة السورية

الحكم السوري جمال الشريف في مونديال 94 بالواليات المتحدة مباراة روسيا والكاميرون

من يحمي 
الحكام السوريين؟

زكريا قناة رئيس لجنة الحكام
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يف  السـيئ  التحكيمـي  األداء  فتـح 
االنتقـاد  بـاب  السـوري  الـدوري 
للحـكام، مع الراجـع الكبـر ألدائهم 
عى أرض امللعـب، إال أن األمر ال يتعلق 
إذ  والفسـاد،  األداء  براجـع  فقـط 
يوجـد رصاع داخـل اتحـاد كـرة القدم 

. نفسـه

عالقة متوترة بعد بيان "مزّور"
يف 18 مـن حزيـران املـايض، نـرشت 
لجنـة الحـكام يف اتحـاد كـرة القـدم 
االتحـاد  رئيـس  إىل  موجًهـا  بيانًـا 
معـا،  فـراس  العـام،  الريـايض 
العميـد  القـدم،  كـرة  اتحـاد  ورئيـس 
حاتـم الغايـب، ونائبـه )رئيـس لجنة 
الحـكام(، زكريـا قنـا، ونائـب رئيـس 

ربـاط. نـزار  اللجنـة، 
وّقع عـى البيان 84 حكـاًم من حكام 
اجتامًعـا  وطلبـوا  السـوري  الـدوري 
يف  املذكـورة  الرياضيـة  بالقيـادات 
البيـان، "عـى خلفيـة األحـداث التي 
أو  حاميـة  أي  دون  التحكيـم  مسـت 
دليـل"، تجنًبـا العتذارهـم عـن عـدم 
قيادة املباريـات يف حال كُلّفـوا بذلك. 
القـدم  كـرة  اتحـاد  رس  أمـن  وقـال 
األسـبق، نـادر األطرش، إنـه ألول مرة 

يف تاريخ كرة القدم السـورية نشـهد 
عصيانًـا مدنًيـا من قبل الحـكام، لكنه 
يعتقـد أن هـذا العصيـان كان مفتعـًا 
مـن قبـل رئيس لجنـة الحـكام، زكريا 
قناة، ونائبـه، نزار ربـاط، اللذين زّورا 

الحكام. تواقيـع 
بحسـب  مفتعلـة،  الحركـة  هـذه 
قنـاة  مـن  محاولـة  يف  األطـرش، 
وربـاط لـّي ذراع رئيـس اتحـاد كـرة 
القـدم، ولـوال تدخـل رئيـس االتحـاد 
معـا،  فـراس  العـام،  الريـايض 
لتحولـت القضيـة إىل فضيحـة كرى.

الحـكام  يكـون  أن  املفـرض  ومـن 
جميعهم تحـت وصاية لجنـة الحكام، 
وأن تأخـذ اللجنة تعليامتهـا من اتحاد 
مـا  لكـن  األطـرش،  بحسـب  الكـرة، 
حـدث بتزويـر توقيـع الحـكام، الذين 
يؤكـد  توقيعهـم،  بوجـود  تفاجـؤوا 
تسـييس هـذا البيـان، ووجـود رشخ 
كبر بـن الحـكام ولجنة الحـكام من 
الحـكام واتحـاد  جهـة، وبـن لجنـة 

الكـرة مـن جهـة ثانية.
يّل  محاولـة  الـرصاع  هـذا  ويعكـس 
العسـكرية  املؤسسـة  بـن  ذراع 
رئيـس  فنائـب  الرشطـة،  ومؤسسـة 
عقيـد  ربـاط،  نـزار  الحـكام،  لجنـة 

ركـن ضمـن الحـرس الجمهـوري يف 
الجيـش، ورئيـس اتحـاد كـرة القـدم، 
الرشطـة. يف  عميـد  الغايـب،  حاتـم 

لماذا ال يتدخل "فيفا" واالتحاد 
اآلسيوي

العاقـة بـن الحكام واالتحـاد الدويل 
لكـرة القـدم )فيفـا( يجـب أن تكـون 
موجـودة، لكنها دامئًا تشـوبها رائحة 
واتحـاد  املحليـة  اللجـان  ألن  فسـاد، 
يرشـحان  مـن  هـام  املحـي  الكـرة 
الدوليـة  للشـارة  الحـكام  أسـامء 
محـدد  عـدد  قضـاء  منهـا  بـرشوط، 
يف الدرجـة األوىل وقيـادة املباريـات 
املوهبـة  لديـه  تكـون  وأن  فيهـا، 
و"الكاريزمـا" التحكيميـة، مـا يفتـح 
البـاب أمـام تدخل اللجـان واالتحادات 
املحليـة بشـكل أكـر بتحديـد أسـامء 

املحليـة. املسـابقات  يف  الحـكام 
مسـاحة  يـرك  اآلسـيوي  االتحـاد 
املحليـة،  املسـابقة  إلدارة  لاتحـادات 
بـن  نـزاع  حصـل  إذا  إال  يتدخـل  وال 
األنديـة وتقـدم أحدهـم بشـكوى إىل 
"فيفـا" أو إىل االتحاد اآلسـيوي، وهو 
أمر مسـتحيل، بحسـب الحكـم الدويل 
الحـكام  ومقّيـم  واملحـارض  السـابق 

خطـوة  يخطـو  مـن  ألن  دبـا،  مهنـد 
الرياضيـة  السـلطات  تعتـره  كهـذه 
للوطـن"  "خائًنـا  األمنيـة  واألجهـزة 
مـا  وهـذا  االسـتقالة،  عـى  ويجـر 
حصـل مـع رئيـس اتحـاد كـرة القدم 

رمضـان. صـاح  األسـبق، 
ووّقـع رمضـان يف آذار 2018 وثيقـة 
مـا  وهـذا  قطـر،  دولـة  مـع  تعـاون 
دفـع رئيـس االتحـاد الريـايض العام 
األسـبق، موفـق جمعـة، للضغط عليه 
وإجبـاره عـى االسـتقالة الحًقا، كام 
وحكوميـة،  أمنيـة  لضغـوط  تعـرض 
تحقيًقـا  اآلسـيوي  االتحـاد  وفتـح 
رمضـان  وقـال  بـروت،  يف  باألمـر 
حينهـا إنه تقـدم باالسـتقالة بإرادته.

تواطؤ يجّمد العقوبات
ويعـود غيـاب العقوبـات ضـد الحـكام 
إىل تواطـؤ مكتـب التطويـر يف االتحاد 
الـدويل لكـرة القـدم يف األردن، الـذي 
يراقـب العمليـة الرياضيـة وحركـة كرة 

القـدم عن كثب لينقلها لاتحـاد الدويل، 
بحسـب تعبـر مهنـد دبا.

شـاكر  الـدويل  الحكـم  قـال  بينـام 
عـن  العقوبـات  غيـاب  إن  حميـدي، 
اتحـادات كـرة القـدم السـورية املتتالية 
كان بسـبب وصول العميد فاروق بوظو 
إىل مراكـز صنـع القـرار يف االتحاديـن 

اآلسـيوي والـدويل لكـرة القـدم.
أمـا الخطـوات التـي يتخذهـا االتحـاد 
الـدويل أو اآلسـيوي يف حال ثبـوت أي 
شـبهة فساد، فهي إرسـال لجان تقيص 
حقائـق مسـتقلة القرار ليسـتفرس عن 
األحـداث، ولـه حريـة مطلقة ليتوسـع 

يف كل عمليـة تحقيق.
يف  التطويـر  مكتـب  إحـداث  ومنـذ 
االتحـاد  قبـل  مـن  األردين  االتحـاد 
الـدويل )اختـر مقـره األردن ليكـون 
الشـام  بـاد  مناطـق  عـى  قريًبـا 
أي  تُجـَر  مل  آسـيا(  غـرب  ومنطقـة 
يف  منغمـس  املكتـب  ألن  تحقيقـات، 
األطـرش.  تعبـر  بحسـب  الفسـاد، 

بين الحكام ولجنة التحكيم.. وبين اللجنة واالتحاد

صراع عسكري- مدني تحت أنظار "فيفا"

الحكم السوري جمال الشريف في مونديال 94 بالواليات المتحدة مباراة روسيا والكاميرون

فاروق بوظو وجوزيف بالتر لجنة الحكام في اتحاد كرة القدم

برأيك.. 
من المسؤول 

عن فساد التحكيم؟

الهيئات الرياضية واألندية

الحكام

بلـدي عـر  أجـرت عنـب 
"فيـس  يف  صفحتهـا 
للـرأي  اسـتطاًعا  بـوك" 
حول املسـؤول عن فسـاد 
التحكيـم يف كـرة القـدم 

السـورية.
مـن   68% واعتـر 
 300 املصّوتـن وعددهـم 
أن املسـؤولية تقـع عـى 
الرياضية  الهيئـات  عاتـق 
يـرى  بينـام  واألنديـة، 
املسـؤولية  أن   32%
الحـكام  يتحملهـا 

. نفسـهم أ

68%

32%
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القاريـة  والبطـوالت  املاعـب  شـهدت 
السـورين  الحـكام  قيـادة  والعامليـة 
مباريـات مهمـة يف تاريخ كـرة القدم، 
وسـبق أن حكّم السـوري فاروق بوظو 
مباريـات يف بطولة كأس العامل 1978، 
كأس  يف  الرشيـف  جـامل  والحكـم 
العـامل 1994، وسـبقهام الحكم الراحل 
فـوزي تللـو بوجـوده كحكـم مسـاعد 
1966، يف  العـامل  يف تصفيـات كأس 
مبـاراة تركيـا والرتغال، ومعـه الحكم 

حواصي. رشـاد  الراحـل 
الحـكام  يشـارك  مل  سـنوات  ومنـذ 
السـوريون بتحكيـم املباريـات الدولية.

وقـال الحكـم الـدويل عبد اللـه النارص 
لعنـب بلـدي، إن عملية وصـول الحكام 
لتحكيـم مباريـات دوليـة،  السـورين 
تـأيت من قـوة شـخصية رئيـس اتحاد 
الحـكام،  لجنـة  ورئيـس  القـدم  كـرة 
خاصـة  الجيـدة،  الدوليـة  وعاقتهـام 
إن كانـا مـن أصحـاب التاريـخ املميـز، 
صـورة  إيصـال  ميكنهـام  فعندهـا 
إىل  التحكيميـة  السـورية  املواهـب 

العامليـة.
وأضـاف النـارص أن عاقـة اتحـاد كرة 
كانـت  تاريخـه  السـوري عـر  القـدم 
جيـدة برئاسـة لجنة الحكام اآلسـيوية 
والدوليـة بفضل العميد فـاروق بوظو، 
بتحسـن  الفضـل  إليـه  يعـود  الـذي 
وضـع الحكـم السـوري عاملًيـا وقاريًا، 

مدلـًا عـى كامـه مبشـاركة الحكـم 
يف  الرشيـف  جـامل  السـابق  الـدويل 
العـامل أعـوام  ثاثـة نهائيـات لـكأس 

و1994. و1990   1986
الحكـم  مـع  النـارص  رأي  ويتوافـق 
الـدويل شـاكر حميـدي، الذي أكـد أنه 
سـوريا  لـدى  كان   2010 عـام  حتـى 
عـى  النخبـة"  "مـن  حـكام  سـتة 
الصعيـد القـاري، وذلـك بسـبب فاروق 
بوظـو الذي اسـتطاع الرويـج للحكام 

الخـارج. يف  السـورين 
ويـرى مهنـد دبـا أن سـوريا يف وقت 
سـابق امتلكـت حضـوًرا ومتثيـًا يف 
مقاعـد االتحادات العربية واآلسـيوية 
والدوليـة، ولكـن يف الوقـت الحـايل 
ضعـف  بسـبب  متثيـل  أي  متلـك  ال 
غيـاب  وبالتـايل  املوجـودة،  الكـوادر 

الحـكام.
تطويـر  غيـاب  أن  دبـا  وأضـاف 
منظومـة التحكيـم، وملف فسـاد عام 
وتفـي  املواهـب،  وتغييـب   ،2009
املحسـوبيات، عوامـل أدت إىل فقـدان 
القاريـة  االتحـادات  مـن  الثقـة 

السـوري. بالتحكيـم  والدوليـة 
بينـام قـال نـادر األطـرش، إن غيـاب 
العامليـة يعـود  الحـكام عـن املحافـل 
إىل العقوبـات عـى النظام السـوري، 
يف  هزيـل  مبظهـر  الحـكام  وظهـور 

السـنوات األخـرة.

أين الحكام السوريون من البطوالت العالمية
صورة نادرة من عام 1955 تجمع الالعب األسطورة بوشكاش العب المنتخب المجري والالعب السوري ابو غربو العب 
فريق الجيش السوري في لقاء الفريقيين الكبيريين بدمشق ويبدو الحكم الدولي الراحل فوزي تللو يجري القرعة

أبرز حكام كرة القدم السورية
مين موالييد آذار 1938، بدأ مسيرته التحكيمية عيام 1958، 

وحصيل عى الشيارة الدولية للتحكييم يف 1969.
اختير املمثيل الوحيد لقارة آسييا للتحكييم يف نهائيات كأس 
العيامل يف األرجنتين 1978، وأرشف خيالل املوندييال عيى 

الغربية واملكسييك. أملانييا  مباراة 
ونيال عالمية 10/10 من قبيل مراقيب أداء الحيكام يف هذه 
النهائييات، وهيو أول حكيم ينال العالمية الكاملية يف مجال 

. لتحكيم ا
وحصيل عام 1996 عى وسيام االسيتحقاق للحيكام املمنوح 

مين "فيفا".
لكين بوظيو اعتزل التحكييم رسيميًا عيام 1980، وصار أحد 
املحارضيين يف االتحياد اآلسييوي، كيا ُعّن يف تليك الفرتة 

عضيًوا يف اللجنية التنفيذيية لالتحياد العريب لكيرة القدم.
واُنتخيب رئيًسيا لالتحياد السيوري لكيرة القيدم 1992، كا 
ُعّن رئيًسيا للجنية الحكام يف القيارة اآلسييوية، وكان ممثاًل 

لالتحياد القاري ليدى االتحياد الدويل.
لعيب دوًرا كبيرًا يف تقدييم اقرتاح قانيون إرجياع الكرة إىل 
الخليف مين أجل ترييع إيقاع اللعبية وعدم إضاعية الوقت.

بدأ حياته الرياضة العبًا لكرة القدم يف نادي بردى بدمشق عام 1950. 
دخيل سيلك التحكيم وتيدرج حتى نيال الشيارة الدولية عيام 1966، وقياد العديد 

من املبارييات املحليية والدولية.
اعتيزل التحكييم عيام 1980، وعنيد تأسييس التلفزييون العيريب السيوري عيام 
1960 كان أول معيّد ومقيّدم للرامج الرياضة، وبقي رئيًسيا للقسيم الريايض يف 

اإلذاعية والتلفزييون السيوري حتى وفاتيه 1995.

مين مواليد تريين األول 1966، اعتميده االتحاد اليدويل لكرة القدم حكيًا دوليًا 
.2003 عام 

شيارك يف تحكييم مبارييات كأس األميم اآلسييوية عيام 20017، ودوري أبطيال 
آسييا 2008، وتصفييات آسييا ليكأس العيامل 2006 و2010.

مين موالييد كانيون األول 1954، دخل سيلك التحكيم عيام 1975، ورُفّيع إىل الدرجة 
الثانية 1978 ثيم إىل األوىل 1982.

رُّشيح لالئحة الدولية 1983، ونال الشيارة الدوليية 1985، وكان رشط الحصول عليها 
."A البقاء عيى الالئحة الدولية لعامن متتاليين وإدارة مباراتن دوليتين من "الفئة

بقيي عى الالئحية الدولية حتيى نهاية 1999، واعتيزل التحكيم يف شيباط من نفس 
العيام بعد نهاية مبياراة الكرامية والوثبة الحمصين.

حكيم يف بطيوالت دوليية أبرزهيا، كأس العيامل 1986 و1990 و1994، وكأس العامل 
للشيباب 1985، واليدورة األوملبيية يف سييؤول 1988، وكأس آسييا 1992 التيي قاد 
فيهيا املباراة النهائية، وهو أول حكم سيوري يشيارك يف النهائييات، وأول حكم عريب 

يقيود النهايئ.
كيا حكيم يف كأس آسييا 1996، وأميم إفريقييا 1990 و1994، إضافية إىل عيدة 

وعربية.  آسييوية  بطيوالت 
قياد مبارييات مهمية يف دوريات مير )األهيي والزماليك مرتين 1990 و1993(، 
ودورييات لبنيان والكوييت وقطر واإلميارات وإييران واليابان، والعديد مين البطوالت 

واملباريات اآلسييوية واإلفريقيية، ويف بطيوالت "الكونكاكاف".
ويعمل حاليًا كخبر تحكيمي يف مجموعة قنوات "يب إن سبورت".

مين موالييد 5 من كانيون الثياين 1945، كان العيب كرة قدم 
وحكيًا دوليًيا ومحيارًضا آسييويًا لكيرة القيدم، إىل جانيب 
نشياطه يف الصحافية، وشيغل منصيب رئييس العدييد مين 
البعثيات الرياضيية واللجيان الرياضيية التخصصيية، وأحد 

أبيرز مؤسيي نيادي الوحدة الدمشيقي.
وهيو حاصيل عى دكتيوراه يف الرتبيية الرياضيية بالواليات 

املتحدة.
وشيغل عضيو املكتيب التنفييذي لالتحياد الرييايض العيام 
نحيو عير سينوات، ورئيًسيا التحياد كيرة القيدم ورئيًسيا 
لفيرع دمشيق لالتحاد الريايض العيام، ومدييرًا ملعهد الرتبية 
الرياضيية للبنين يف دمشيق، ومحيارًضا بكليية الرتبية يف 

دمشيق. جامعة 
واملعارضية  النظيام  وتبيادل   ،2012 حزييران  يف  قُتيل 
االغتييال. خليف  وقفيت  التيي  الجهية  حيول  االتهاميات 

فاروق بوظو

مروان عرفات
محسن بسمة

جمال الشريف

عدنان بوظو
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مئات المركبات المحملة بالنازحين تتجه من ريف إدلب الشرقي إلى الحدود التركية 4 شباط 2020 )عنب بلدي(

 "OCHA" المصدر: المصدر مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية التابع لألمم المتحدة

عنب بلدي - علي درويش 

يواجيه سيكان الشيال باألصيل ظروفًيا 
النيزوح  آثيار  أبرزهيا  معيشيية مرتديية، 
املتكيرر، والعمليات العسيكرية، واملخاطر 
األمنيية، والنيزاع املسيتمر، ويزييد عليهيا 
نقيص االسيتقرار الناجيم عين انخفياض 
مكتيب  حسيب  السيورية،  الليرة  قيمية 
تنسييق الشيؤون اإلنسيانية التابيع لألمم 

 .)OCHA( املتحيدة 
وخيالل شيهر واحيد ارتفعت قيمة السيلة 
الغذائيية بنسيبة %68 نتيجية انخفياض 
قيمية الليرة السيورية أميام اليدوالر، إذ 
سيجل سيعر الرف 2310 ليرات مقابل 
الدوال الواحد للمبييع، و2260 لرة للراء، 
حسيب موقع "الليرة الييوم" املتخصص 

العمالت.  بأسيعار 
ويعتميد 2.8 مليون شيخص يف شيايل 
سيوريا عى املسياعدات اإلنسيانية لتأمن 
احتياجاتهيم األساسيية، مثل الغيذاء واملاء 

وامللجيأ والرعاية الصحيية والتعليم. 
وتهيدد الحالية االقتصاديية قيدرة النياس 
أن  املحتميل  ومين  أكير،  التحميل  عيى 
ميتيد تأثرهيا عيى كل سيكان املنطقية 
البالغ عددهيم 4.1 مليون شيخص، 76% 
منهيم مين النسياء واألطفيال، بينيا يبلغ 
عيدد النازحين منهيم داخليًيا 2.7 مليون 
شخص، حسيب تقرير "OCHA" الصادر 

يف 13 مين متيوز الحيايل. 
وبليغ عيدد القاطنين يف املخييات الذين 
نزحيوا مين مناطيق حياة وحليب وإدلب 
بسيبب العمليات العسيكرية لقوات النظام 
وروسييا إىل األماكين األكير أمًنيا، نحيو 

ملييون و41 أليف شيخص، يتوزعون عى 
أليف و277 مخييًا، بينهيا 366 مخييًا 
عشيوائيًا، بحسيب ما وثقه فريق "منسقو 

سيوريا".  استجابة 

كيف تأثرت المنطقة اقتصادًيا 
وزيير االقتصياد يف "الحكومية السيورية 
املؤقتية"، عبيد الحكييم امليري، أوضيح 
املسياعدات،  ملفيات  أن  بليدي  لعنيب 
مين  مسياحات  عيى  النظيام  وسييطرة 
إصابيات  وتسيجيل  الزراعيية،  األرايض 
بفيروس "كورونيا"، أثيرت عيى الوضع 

املنطقية.  يف  لألهيايل  االقتصيادي 
وتأثيرت املنطقة قبل ظهور حياالت إصابة 
بالفروس بسيبب اتخياذ احتياطات كثرة 
سيابًقا ملنع انتشياره، منها إغيالق املدارس 
واملحيالت التجاريية واملطاعيم، ميا سيبب 
ارتفاًعا يف نسيبة البطالية، وهو ما انعكس 
عيى السيكان، وخاصية عى نحيو مليون 
ومئة ألف شيخص يعيشيون يف املخيات، 

حسيب املري. 
ييزال  ال  الزراعيي،  للقطياع  وبالنسيبة 
النشياط موجيوًدا ، لكن ليس باملسيتوى 
املطليوب، بسيبب تخيوف املزارعين من 
حميالت عسيكرية جدييدة أو اسيتهداف 

احرتاقهيا.  أو  بالقصيف،  األرايض 
عيى  السيوري  النظيام  تقيدم  وأدى 
حسياب املعارضة منذ نيسيان 2019 إىل 
خسيارة أراٍض زراعيية، ميا شيكل خطرًا 
عى األمين الغيذايئ يف مناطق سييطرة 
املعارضة، مع خسيارة نحيو ألفن و300 
كيلوميرت مربيع مين األرايض الزراعيية، 
مربيع  كيلوميرت  و500  أليف  وبقياء 

ملصلحية املعارضة )خسيارة نحيو 60% 
مين األرايض التيي كانيت تحيت سييطرة 

املعارضية(.
هيذه األرقيام ليألرايض الزراعيية جيزء 
مين مسياحة تقيدم النظيام إليهيا تقدر 
بنحيو ثالثية آالف و140 كيلومرتًا مربًعا، 
منيذ 27 من آب 2019، بحسيب إحصائية 
للدراسيات" يف شيال  ملركيز "نيورس 

غيريب سيوريا، أفياد بهيا عنيب بلدي.
شيايل  مناطيق  يف  األهيايل  ويعتميد 
األرايض  عيى  سيوريا  غيريب  وشيال 
لتحصييل  األوىل  بالدرجية  الزراعيية 
يضياف  وميا  االقتصاديية،  مواردهيم 
إليهيا مين بعيض الصناعيات الصغيرة 
التيي تعتميد عيى املحاصييل الزراعيية، 
بامتيياز، سيواء  ألنهيا مناطيق زراعيية 
مناطيق رييف حياة الشيايل أو إدليب 
امللقبية أصياًل بي“الخيراء"، أو أريياف 
حليب، بحسيب حدييث سيابق للباحيث 
االقتصيادي خالد تيركاوي لعنيب بلدي. 
ليذا تعيد الزراعية امليورد الرئييس لهيذه 
النقيل، يف  إىل جانيب قطياع  املنطقية، 
ميا  وحليب،  كإدليب  حدوديية  منطقية 
يعنيي وجود قطاعيات اقتصادية تسيتند 
امليواد  لتخزيين  كيرادات  الزراعية،  إىل 
الغذائيية )خاصية املنتجيات الزراعيية(، 
وسييارات نقيل البضائيع عير املعابير، 

حسيب تيركاوي. 
كيا أثيرت خسيارة املسياحات الزراعيية 
عيى تربيية امليوايش يف املنطقية، فبعد 
املعيارك وموجيات النيزوح، انتقليت هذه 
تعرضيت  التيي  املناطيق  مين  الرتبيية 
أمًنيا،  األكير  املناطيق  إىل  للقصيف 
وميراٍع  مناطيق  يف  تجمعيت  وبالتيايل 
أضييق، بعدما كانيت املناطيق املمتدة من 
رشق معيرة النعيان إىل جبل شحشيبو 
جنيويب إدليب تتمييز مبراعيها واتسياع 
مسياحتها، بحسيب ميا قاليه محمد خر 
الحميد، وهيو تاجير أغنيام يف محافظة 

بلدي.  لعنيب  إدليب، 
عنيد  االقتصيادي  اليرر  يتوقيف  ومل 
خسيارة األرايض، فهنياك أراٍض احرتقت 
أو  القصيف  خيالل  مين  أو  عميًدا  إميا 
الحيرق قبيل املعيارك أو بعيد هدوئهيا، 

تيركاوي.  حسيب 

إغالق المعابر الداخلية.. معابر تركيا 
مفتوحة للتجارة

التابعية  العسيكرية  الرطية  أغلقيت 
الوطنيي السيوري" ووزارة  لي"الجييش 
الصحية يف "الحكومة املؤقتية"، معري 

اللذيين  بليوط"  و"ديير  "الغزاويية" 
يصيالن مناطيق محافظتي إدليب وحلب 
 17 شيال غيريب سيوريا، ابتيداء مين 
مين متيوز الحيايل حتيى إشيعار آخير، 
ضمين إجيراءات منيع انتشيار فيروس 
املعابير  سيتبقى  بينيا  "كورونيا"، 
لتبدييل  للعسيكرين  فقيط  مفتوحية 
القتاليية،  والجاهزيية  الحراسية  نقياط 
حسيب حدييث مديير املكتيب اإلعالميي 
يف "الجبهية الوطنيية للتحرير"، سييف 

رعيد، لعنيب بليدي. 
ويصيل معير "الغزاويية" مدينية دارة 
عيزة ميع مناطيق عفريين برييف حليب 
الغيريب، بينيا يصل معر "ديير بلوط" 
الشيايل  حليب  برييف  إدليب  مناطيق 

والشيايل الغيريب. 
كيا أعلنيت إدارة معير "بياب الهيوى" 
الحيدودي ميع تركييا، يف 11 مين متوز 
الحيايل، إغالقيه أميام حركة املسيافرين 
للميرة األوىل، تبعهيا إعالن إغالقيه للمرة 
الثانيية بعيد ييوم مين افتتاحيه، وذليك 
اعتبياًرا مين 14 حتيى 21 مين الشيهر 
ميرور  حركية  تبقيى  أن  عيى  نفسيه، 
الشياحنات التجاريية واإلغاثية مسيتمرة. 
وكان مجليس األمين اليدويل ميّرر قيرار 
إدخال املسياعدات إىل الشيال السوري، 
أملياين-  مقيرتح  عيى  التصوييت  بعيد 
بلجيييك يقيي بتمديد آلية املسياعدات 
األمميية ملدة عيام واحد عر معير "باب 
وزيير  دفيع  ميا  وهيو  فقيط،  الهيوى" 
إىل  امليري،  الحكييم  عبيد  االقتصياد، 
اعتبار مناطيق املعارضة "شيبه مغلقة"، 
بإغيالق املعابر كافة بشيكل شيبه كامل، 
عيدا معابير الجانب اليرتيك التيي تغلق 
وتفتيح تبًعيا لتطيور تفيي الفروس. 
وُسيجلت أول إصابة بفيروس "كورونا" 
الخاضعية  يف مناطيق شيايل سيوريا 
الحيايل،  متيوز  مين   9 يف  للمعارضية، 
لطبيب يعمل يف مشيفى "بياب الهوى"، 
ويبليغ مين العمير 39 عاًميا، ودخل إىل 
سيوريا مين تركييا يف 25 مين حزيران 

 . يض ملا ا

الحل بتسهيل عمل المستثمرين 
والتعاون مع المنظمات

ميع  املؤقتية"  "الحكومية  حاليًيا  تعميل 
يف  املدنيية  واملؤسسيات  "االئتيالف" 
املنطقية عيى زييادة املسياعدات للناس، 
ومتكين إقامية بعيض املشياريع، لكين 
املسيتثمرين حاليًا يعزفون عن االسيتثار 
يف مناطق املعارضة، بسيبب عيدم وجود 

بيئة اسيتثارية آمنية فيها، وعيدم وجود 
سيوق لتصديير بعيض املنتجات، حسيب 

امليري. 
واألهيم حاليًيا تشيجيع االسيتثارات يف 
املنطقية وتشيغيل الييد العاملية، ولفيت 
انتبياه املنظيات إىل حجيم املأسياة مين 
حييث التعياون معهيا بإقامية مشياريع 
اسيتثارية، ميع تقديم مسياعدات غذائية 
مين  أكير  بشيكل  وزيادتهيا  وطبيية 

السيابق. 
وسيتُعقد ورشيات واجتاعيات يف الفرتة 
املقبلية إلدارة املنطقية اقتصاديًيا، وطرح 
ملواجهية  اتباعهيا  يجيب  التيي  الحليول 
عميل  فيرص  إيجياد  وكيفيية  الفقير، 
للنياس، عير تشيجيع االسيتثار وجذب 
االقتصياد.  وزيير  املسيتثمرين، حسيب 

اتخذتهيا  التيي  األوليية  األميور  وأحيد 
"الحكومية املؤقتية"، إصيدار قيرار برفع 
وزن ربطية الخبيز إىل 775 غراًما بسيعر 
مدعيوم يبليغ ليرة تركيية واحيدة، وبيع 
الفيرتة  الطحين بسيعر مدعيوم خيالل 
املقبلية، وتدشين ثالثية مخابز مين قبل 
الحكومية يف أخرتيين والغنيدورة وبزاعة 
الخبيز بسيعر  تبييع  برييف حليب، يك 
مدعيوم، إضافية إىل دعيم الخبيز من قبل 

املجاليس املحليية. 
والعميل عيى إيجياد أسيواق للمنتجيات 
الفائضية  الحبيوب  خاصية  الزراعيية، 
كالقميح والشيعر يف تيل أبييض ورأس 
العين، مين خيالل إيجياد جهة تشيرتي 
الحبيوب  مؤسسية  جانيب  إىل  الفائيض 
التيي تشيرتي حاجتهيا مين الفالحين، 
وتشيجيع تصديير امليواد املنتجية محليًا. 
العجلية  تحرييك  نرييد  "بالنتيجية، 
االقتصاديية خدميًيا وتجاريًيا وصناعيًيا، 
الييد  تشيّغل  مشياريع خدميية  وتأمين 
العاملية وتخفيف العيبء عين النياس"، 
أن  إىل  أشيار  اليذي  امليري،  حسيب 
مين  اليدول  ميع  تتواصيل  "املؤقتية" 
أجيل فتيح معير "بياب السيالمة" أميام 

املنظيات. 
فمين  الزراعيية،  ليألرايض  وبالنسيبة 
الصعيب أن تعّوض بسيهولة ألنها تحتاج 
إىل رأس ميال ضخيم، لكن ال تيزال هناك 
املعارضية  مناطيق  يف  جييدة  مسياحة 
بأميان  املتمثيل  االسيتقرار  إىل  بحاجية 
املزارع عى نفسيه، وعدم حيرق األرض أو 
قصفها أو االسيتيالء عليها من أي جهة، أو 
السييطرة عيى مواردها، وهو ميا يؤهلها 
إلنتاج جيد مجدًدا، بحسيب حديث سيابق 

للباحيث خاليد تيركاوي لعنيب بلدي. 

ثالثة ملفات تضغط اقتصادًيا على الشمال السوري
تضغط عدة ملفات اقتصادية على مناطق سيطرة المعارضة شمالي سوريا، تتمثل بحصر المساعدات األممية الداخلة بمعبر "باب الهوى" على الحدود 

السورية- التركية فقط، وتقلص مساحة األراضي الزراعية الخاضعة لسيطرة المعارضة ومخاطر الحرائق التي تهددها، واإلجراءات التي أعقبت تسجيل 

إصابات بجائحة فيروس "كورونا المستجد" )كوفيد- 19(. 

الغاز  2500 )للجرة(المازوت  180 السكر )ك(  360البنزين  225
 دوالر أمريكي  مبيع 517 شراء 515

الرز )ك(  500السكر )ك(  600البنزين  225المازوت  180الذهب 21  121657 
  ليرة تركية  مبيع 364 شراء 352 دوالر أمريكي  مبيع 2500 شراء 2425

الذهب 18  104277

 يورو   مبيع 2812 شراء 2723
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عنب بلدي - زينب مصري

تنفييذ  التطيوي"  "ملهيم  فرييق  أنهيى 
الجيزء الثاين مين مروع "أليف غرفة" 
قريية  "األليف وحيدة سيكنية"، يف  أو 
طورالهيا مبنطقية حيارم عيى الحيدود 
السيورية- الرتكيية، يف 6 مين حزييران 
امليايض، ليصبح عيدد الوحيدات املعمرة 

مين امليروع 437 وحيدة سيكنية.
مين  األوىل  املرحلية  يف  الفرييق  وأتيم 
امليروع بنياء 126 وحيدة سيكنية يف 
قرية باريشيا شيايل مدينية إدلب، ويف 
الثانيية 135 وحدة يف منطقة باريشيا- 
قورقنييا، ويف املرحلية الثالثة 176 وحدة 

سيكنية يف قريية طورالهيا- قورقنيا. 
يهيدف امليروع، بحسيب مديير قسيم 
ومهنيدس  "ملهيم"  فرييق  يف  امليأوى 
توفير  إىل  بابيويل،  بيراء  امليروع، 
ألليف  واألميان  والحايية  الخصوصيية 
عائلية نازحية يف فيرتة تقيارب عيرة 
أشيهر، بسيبب فشيل الخيام بتوفر تلك 
األميور، آخيًذا بعن االعتبيار أن النازحن 
بالحصيول  حظًيا"  "األقيل  الفئية  هيم 
عيى امليأوى بعيد خسيارتهم ألمالكهيم 

ومنازلهيم.
سير  خطية  بحسيب  املفيرتض،  ومين 
املخييم  تجهييز  مين  االنتهياء  العميل، 
الجدييد يف مدينية اعزاز شيايل حلب، 
ميع  سيكنية  كتلية   472 بنياء  وإنهياء 

املقبيل.  آب  نهايية 
بُنيت الوحدات السيكنية وفق مسياحتن، 
األوىل 24 ميرتًا مربًعيا وتحتيوي عيى 
غرفية ومرافقها، والثانيية 32 مرتًا مربًعا 
ومرافقهيا،  غرفتين  عيى  وتحتيوي 
ويُختيار املسيتفيد للسيكن يف الوحيدات 
اعتياًدا عيى أفيراد العائلة، إذ تسيتفيد 
العائلية الصغيرة مين املسياحة األوىل، 
مين  الكبيرة  العائلية  تسيتفيد  بينيا 

املسياحة الثانيية. 
وتتأليف الوحيدة السيكنية مين جيدران 
يغطيي  مطيري"  و"شيادر  أسيمنتية 
حديديية،  ونوافيذ  وبياب  السيقف، 
ومرحياض وحيام وحيوض غسييل من 
واليرودة.  للحيرارة  وعيازل  الرخيام، 

أُطليق  اليذي  امليروع،  ويسيتهدف 
منتصيف شيباط امليايض، العوائيل التي 
بعيد  مناطقهيا،  مين  مؤخيرًا  نزحيت 
التصعييد العسيكري السيوري- الرويس 
األخير عيى امليدن واألريياف الجنوبية 
ملدينية إدليب، وفيق معايير مثيل عيدم 
ذات  والعائيالت  للعائلية،  كفييل  وجيود 
الحياالت  وبعيض  املنخفيض،  الدخيل 
واألشيخاص  السين،  وكبيار  املرضيية، 
اإلعاقية،  ذوي  أو  األطيراف  املبتيوري 
بحسيب ميا قاليه بابيويل لعنيب بليدي.

يف  املوجوديين  املسيتفيدون  واختير 
مخييم "قورقنييا- باريشيا" مين نازحي 
وذليك  إدليب،  جنيويب  كفرنبيل  مدينية 

جيًدا"،  "سييئة  خييام  يف  لتجمعهيم 
ومعاناتهيم مين ظروف "مأسياوية" يف 

نزوحهيم.  أثنياء 
كيا يتوجيه امليروع للنازحين الذيين 
ويف  األشيجار  تحيت  للبقياء  اضطيروا 
الطرقيات أو األبنيية غير املكتملية )عى 

الوقيود.  العضيم( أو يف محطيات 

"عقد منفعة" غير رسمي
عنيد تسيليمه الوحيدة السيكنية، يُوقّيع 
املسيتفيد عيى "عقيد منفعية" يحتيوي 
علييه  الواجيب  اليروط  بعيض  عيى 
االلتيزام بهيا طيوال ميدة انتفاعيه مين 
اليروط  تغيير  عيدم  منهيا  الوحيدة، 
التقنيية للوحدة، كإضافة "بالط مسيلح" 
عليهيا  إنشيائيًا  خطيرًا  يشيكل  ال  يك 
وتنهيار، وعيدم التعيدي عيى املمتلكات 
بقيية  ميع  املشيرتكة  واملرافيق  العامية 
املسيتفيدين، وعيدم إخيالء الوحيدة دون 
إخبار الفرييق، وعدم بيعهيا أو تأجرها، 
وعيدم تبديلهيا أو اسيتخدامها ألغيراض 
أو  الغذائيية  امليواد  كتخزيين  أخيرى، 

بقالية.  تحويلهيا إىل محيل 
وتكيون العقيود بين الفريق واملسيتفيد 
فقيط، وهيي عقيود غير موثقية عند أي 
طيرف ثاليث، وفًقيا لبابيويل، ويف حال 
أخيّل املسيتفيد بيروط العقيد، يعميل 
الفرييق عيى تنبيهيه ومين ثيم إنيذاره 
مرتين، ويف حيال عيدم االلتيزام بعيد 

اإلنيذارات، يضطر الفريق لسيحب الكتلة 
مين املسيتفيد، وذليك "ملصلحية املخييم 
العامية، ولتجنب املشياكل والحساسييات 
بين املسيتفيدين، ولكيال يكون املسيتفيد 
عيى  متعديًيا  العقيد  بيروط  املُِخيل 

املمتليكات العامية". 
يف لقياء ميع عنب بليدي، تحيدث رئيس 
“تجميع املحامين السيورين”، غيزوان 
قرنفيل، عن "عقيود املنفعية" وإلزاميتها 
لألطيراف املوقعية عليهيا، يف حيال عدم 
توثيقهيا عند أي طيرف ثالث سيواء كان 

سيلطة محليية أو قضاء مسيتقاًل. 
وقيال قرنفيل، إن هيذه العقيود من حيث 
املبيدأ ملزمية ألطرافها فييا تضمنته من 
لكنهيا  للمتعاقديين،  متقابلية  التزاميات 
وليسيت  عاديية  عقيود  مجيرد  تبقيى 
رسيمية، إذ ال توجيد جهية رسيمية متلك 

االعيرتاف القانيوين لتوثيق لديهيا.
قرنفيل،  بحسيب  العقيود،  هيذه  لكين   
يف حيال وقيوع خيالف بين الطرفين 
"محاكيم  إىل  ولجوئهيم  املتعاقديين 
يف  املحكمية  تسياعد  الواقيع"،  األمير 
االلتزاميات  ومحتيوى  طبيعية  تبييان 

ضوئهيا. يف  والحكيم  لفريقيهيا 
متغيرات  أي  حصيول  حيال  يف  أميا 
العقيود  تليك  فسيتكون  عسيكرية، 
عرضية لعيدم االعيرتاف بهيا وبآثارهيا 
حيال  يف  السيوري  النظيام  قبيل  مين 

املنطقية. عيى  سييطرته 

لمن تعود ملكية األراضي 
يبني فرييق "ملهيم" الوحدات السيكنية 
السيوري  الغيريب  الشيال  مناطيق  يف 
عيى أراٍض تختليف ملكيتها وفيق أربعة 

منياذج، بحسيب بيراء بابويل. 
بعيض  "اسيتأجر"  األول  النميوذج  يف 
من سيكان املخييم األرض عى حسيابهم 
الوحيدات  الفرييق  وبنيى  الخياص، 
الثياين  النميوذج  السيكنية عليهيا، ويف 
أرًضيا  األهيايل  بعيض  "اشيرتى" 

لبنائهيا.  الفرييق  ميع  وتواصليوا 
فاسيتأجر  الثاليث،  النميوذج  يف  أميا 
بواسيطة  مالكهيا  مين  أرًضيا  الفرييق 
مذكيرة تفاهيم طويلية األميد، مدتها عى 
األقل 15 سينة، بينا األرض يف النموذج 
وال  تبياع  ال  وقيف،  أرض  هيي  الرابيع 
تشيرتى وال تؤّجر، وقفها أحيد املترعن 
النتفياع الفرييق مبذكيرة تفاهيم ملدة 20 

 . سنة
عنيب  التقتيه  اليذي  امليروع  مهنيدس 
بليدي، قيال إن الوحيدات السيكنية عى 
السيوري  الشيال  مناطيق  األرايض يف 
تُبنيى بحسيب السيلطة املوجيودة فيها، 
ففيي مناطق ريف حلب الشيايل يُنسيق 
الفرييق ميع املجاليس املحليية املوجودة 

هنياك وميع منظمية "آفاد".  
أما يف إدليب فيكون التنسييق مع "دائرة 
"اإلنقياذ"  لحكومية  التابعية  التنميية" 
العاملية يف  املحافظية، ويجيري إخبارها 

عنب بلدي – سارة عابدي

مين جيرّب الرتاسيل الرييدي يعيرف ليذة 
الرتقيب اليذي يرافيق وصيول مكتيوب ما، 
وتليك الفرحة عنيد فتح الصنيدوق الريدي 
ورؤيية املظارييف أو البطاقيات الريديية 
امللونية مزدانة بالطوابيع والكلات اللطيفة، 
الناشيطة األردنيية  الكليات تعيّر  بهيذه 
روان بييرس عين مبادرتها إلحياء الرتاسيل 

الورقيي مجيددًا يف العيامل العريب.
روان تعتير يف مدّونتها "سيلة رميان" أن 
الرتاسيل الريدي “وسييلة أصيلة ومناسبة 
لزمين مل  بالنوسيتالجيا  للذيين يشيعرون 
"#هييا_ وسيم  عير  مركيزة  يعرفيوه”، 

نرتاسيل" يف "إنسيتجرام"، عيى حاسية 
األوىل،  الصفحية  وقيراءة  الرسيالة  فتيح 
التاريخ، الجملية االفتتاحية، املحتوى بأكمله 

اليذي كُتيب خصيًصيا للمرسيل إليه.
يتشيارك محبيو املراسيلة رسيائلهم من كل 
البيالد، ويجدونها أكر متعية وخصوصية، 
عيى حيد ميا قاليه يوسيف يوسيف، وهو 
طالب سيوري يف مجال هندسية اإللكرتون 

يف تركييا )20 عاًميا(، في“مواقيع اإلنرتنت 
والتطبيقيات صيارت خالية مين الصدق يف 
توصييل ما ترييد فعاًل توصيليه مبحادثتك 
لخلوها مين املشياعر، فلن يأخيذ األمر منك 
إال عيدة ثواٍن يك ترسيل رسيالة عييد ميالد 

مثاًل". ما  لشيخص 
لكين عندما ترسيل رسيالة املعايدة نفسيها 
عن طرييق الريد، سيشيعر الطيرف اآلخر 
باهتاميك فعياًل لوجيوده يف حياتيك، وقد 
خصصيَت له جزًءا من وقتيك لتكتب وتجهز 
وترسيل الرسيالة التي كتبتها بحيب، وليس 
إخالء مسيؤولية فقيط كا نفعيل غالبًا عند 
االجتاعيي،  التواصيل  وسيائل  اسيتخدام 

بحسيب ميا قاله يوسيف لعنيب بلدي.
وأضياف أن هنياك سيببًا آخير، وهيو حبيه 
لألشيياء القدميية التيي عاشيها ميع والده، 
املنيزل،  يف  كذكرييات  لديهيم  وبقييت 
كالرسيائل الورقيية وأرشطية “الكاسييت” 

والطوابيع.
ال يريد يوسيف لألشيياء الرتاثيية والعادات 
القدمية اللطيفة أن تختفي ببسياطة، معترًا 
أنيه "عندما تبيدأ بهوايية الرتاسيل بالورق، 

سيتدرك أنهيا نيوع من أنيواع الفنيون أكر 
هواية". كونهيا  من 

كان يوسيف يظين أنيه مين النيادر أن يجد 
أشيخاًصا آخريين يشياركونه هيذه الهواية، 

بعدما جعيل اإلنرتنيت التواصل أسيهل من 
التواصيل الرييدي مبراحل، لكنه اكتشيف 

أناًسيا يشياركونه نفيس الهواية.
قدميت روان بييرس، التيي تحميل إجيازة 
يف التسيويق ودرجة املاجسيتر يف الهجرة 
والتنقيل والتنميية، مجموعة مين النصائح 
الرييدي،  بالرتاسيل  للراغبين  املسياعدة 
مين بينهيا رشح العنوان الريدي بحسيب 
االشيرتاكات  أو  والرسيوم  منطقية،  كل 
وميا  الرتاسيل،  هيذا  إلجيراء  املطلوبية 
محتيوى الرسيائل املكتوبة وكييف تُعنَون 

وتجهيز ظروفهيا.
وال تقتير املراسيلة عى إرسيال رسيائل 
ملين نعرفهيم فقيط، بحسيب روان، فمين 
غربياء  ميع  رسيائل  تبيادل  اللطييف 
ففيي  الزمين،  ميع  أصدقياء  يصبحيون 
وأن  مبادريين  تكونيوا  أن  يجيب  البدايية 
تسيألوا أصحاب تليك الحسيابات إن كانوا 
يرغبيون بتبيادل الرسيائل معكيم، وبعيد 
فرتة سيتالحظون أنكيم بدأتيم بتلقي تلك 

الطلبيات أيًضيا.
 26( حمييدو  لطيفية  السيورية  املدّونية 

هل تتحول إلى أحياء عشوائية؟ 
ومن يملك األراضي؟

"عقود منفعة" تحكم 
مساكن أسمنتية بديلة 
في الشمال الســــــوري

إنهاء المرحلة الثانية من "مشروع األلف وحد سكنية" )فريق ملهم التطوعي(

كبديل لتجنيب النازحين، الذين لم يجدوا مأوى سوى الخيم 

في الشمال الغربي السوري، "مشقات ال تحتمل"، منها فقد 

العائالت خيمهم بسبب العواصف أو تلف أغراضهم القليلة بسبب 

األمطار، ومرض األطفال بسبب البيئة غير المناسبة، أطلق فريق 

"ملهم التطوعي"، عبر موقعه الرسمي، مشروع "ألف غرفة"، 

لبناء ألف وحدة سكنية إليواء ألف عائلة نازحة في الشمال 

السوري بحاجة "ماسة" إلى سكن بديل عن الخيم.

يعود تاريخ التراسل البريدي للقرن 
الخامس عشر، وصار متاًحا لعامة 

الناس بداية في بريطانيا وفرنسا 
في عام 1657، وبعدها بدأت 

دول العالم بجعل الخدمة للعامة 
بعد أن كانت مقتصرة على 

الجهات الحكومية فقط، بحسب 
كتاب "تاريخ الطوابع البريدية".

وتراجعت المراسلة الورقية إلى 
درجة اختفائها مطلع األلفية 

الجديدة، مع بدء وصول اإلنترنت 
إلى العالم.

حنيـــــــن إلــــــــى 
الماضي يدفع 
إلحيـاء التراسل 

الــــورقــــــــــــــي
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منصور العمري

يتحدث بعضهم عن إمكانية إسقاط قانون 
"قيرص" نظام األسد، لكن من املعلوم أن 
سقوط األسد مرهون بتخي روسيا عنه 
تحديًدا، فهل لروسيا مصلحة يف سقوط 

األسد؟
يقول بعضهم إن القانون سيضع روسيا 

أمام خيار التخي عن األسد، للحفاظ عى 
مصالحها واالستفادة من جهود اإلعامر.

روسيا تدعم “دواًل” ال يعرف بها املجتمع 
الدويل، مثل أبخازيا وأوسيتيا الجنوبية، 

وتهيمن عى دول أخرى مثل الشيشـان منذ 
سنن.

األسد هو من يرشعن وجود روسيا يف 
سوريا، وهو من يعقد الصفقات ويبيع 
ثروات سوريا للروس. روسيا لن تتخى 

عن األسد إن مل تضمن أن من سيأيت 
بعده سيحافظ عى عقودها ومصالحها 

ومكاسـبها يف سوريا، أي خليفة لبشار يك 
يرشعـن ما باعه للروس. ما مل يحدث ذلك 

فليس من املنطقي أن تتخى روسـيا عن 
األسـد وكل مكاسبها وكل ما بذلته وتكلفته 

يف سوريا.
إذن، فا حل سـوى إجبار روسيا عى التخي 

عن األسد، وهي مسألة شبه مستحيلة 
حالًيا. هل ميكن للعقوبات إجبار روسيا 

عى التخي عن األسد؟
عندما فرضت الواليات املتحدة وأوروبا 

عقوبات عى كيانات روسية بسبب القرم 
وأوكرانيا، ردت روسيا أيًضا بفرض عقوبات 
أدت إىل خسائر اقتصادية كبرة يف أوروبا.
يف تقييم لحلف شامل األطليس للعقوبات 

املفروضة عى روسيا، قال إن العقوبات 
نجحت يف هدفها باإلرضار باالقتصاد 

الرويس، لكن التقييم أضاف أن هذه 
العقوبات أرضت باالقتصادات األوروبية 

أيًضا.
النظام السوري يتحايل عى العقوبات منذ 
سبعينيات القرن املايض، كام أن العقوبات 

تشكل فرًصا مالية ممتازة لرشكات 
وحكومات وجهات وأشخاص للتحايل 
واالستفادة من العقوبات. فهل ُدرست 

الثغرات السابقة وطرق تحايل النظام؟ هل 
عولجت هذه الثغرات؟

العقوبات تعزز من اعتامد الدول 
الديكتاتورية عى نفسها، وتقوي عاقاتها 

بأنظمة ديكتاتورية أو ذات مصالح.
العقوبات غر األممية املفروضة عى 

سوريا تدفع األسد إىل مزيد من االعتامد 
عى روسيا وإيران وغرها من الدول 

الداعمة له.
 

كيف يمكن تقييم رد األسد ومدى تأثير 
العقوبات في سلوكه

ال يُعتـر دخول قانون "قيرص" حيز التنفيذ، 
يف 17 من حزيران/ يونيو املايض، نقطة 
االنطاق للبدء يف تقييم رد األسد وروسيا 
وإيران ومواقفهم تجاه العقوبات، فتفعيل 

القانون أىت بعد توقيعه بأشهر. خال األشهر 
السابقة لتفعيل القانون، أظهر النظام 

السوري وإيران وروسيا ردوًدا وخطوات عى 
القانون وما سبقه من عقوبات.

منذ بدء فرض العقوبات عى سـوريا 
عام 1979، مل يخضع نظام األسـد ألي 

مطالب دولية سـوى عر التهديد بالعمل 
العسـكري فقط، أما العقوبات املفروضة 

منذ سـبعينيات القرن املايض فلم تغر 
نهج األسـد أو دعمه لإلرهاب وسلوكه 

تجاه السـورين واالعتقال والتعذيب. عى 
العكس تقبلت دول الغرب نظام األسـد كام 
هو وفتحـت له مزيًدا من األبواب مع وراثة 

بشار األسد السـلطة عن أبيه، حيث منح 
جاك شـراك بشار األسد عام 2001 وسام 

"جوقـة الرشف"، أعى تكريم فرنيس.
أما مؤخًرا وقبل أسـابيع من تفعيل قانون 

"قيرص"، فعقد املسـؤولون السوريون 
واإليرانيون اجتامًعـا حول “تعزيز التعاون 

العلمـي واالقتصادي“، كام بدأ النظام 
بالحديث عـن االكتفاء الذايت مبا فيه دعم 
اإلنتاج الزراعي، وعززت روسـيا مواقعها 

سوريا. يف  وصفقاتها 
وأخرًا، رفض األسـد عرًضا من الواليات 

املتحدة قبل البـدء بتنفيذ قانون "قيرص" 
بأيام، ومل يفصـح جيمس جيفري، املبعوث 

األمريي إىل سـوريا، عن ماهية العرض.
يف الوقت ذاته، كان نظام األسـد يرتكب 

ذات املامرسـات التي من املفرض أن 
قانون "قيـرص" صدر لوقفها، حيث 

واجه النظـام املظاهرات التي خرجت يف 
السـويداء جنويب سوريا بالقمع والرضب 
واالعتقاالت التعسـفية، رغم أنها خرجت 
بسـبب تردي الوضع االقتصادي وتراجع 
قيمة العملة السـورية بشكل كبر، وهو 

ما ربطـه جيفري بعقوبات "قيرص".
ستكون جلسـة اللجنة الدستورية، يف 

آب/ أغسـطس املقبل، مؤرًشا مهاًم عى 
مدى تأثر قانون "قيرص" عى سياسـة 

النظام السـوري وقناعته بالحل السيايس. 
أعلن غر بيدرسـون عن االجتامع خال 
جلسـة يف مجلس األمن منذ أيام، وهي 
ذات الجلسـة التي تحدثت فيها الواليات 

املتحدة عن العقوبات، وشـهدت جداًل 
حولها من قبل روسـيا والصن.

تأثـر قانون "قيرص" عى املواطنن
ال يسـتهدف القانون يف نصه املدنين، 
لكن ال يجـب االختباء وراء إصبعنا، ألن 

آثاره سـتطالهم با شك. ال خاف عى 
أن الوضع االقتصادي يف سـوريا كاريث 
وأن املدنين يعانون بسـبب نظام األسد، 
لكن هذا ال يعنـي أن مزيًدا من العقوبات 
سـتخفف من معاناتهم، بل عى العكس 

. قمها ستفا
انخفاض قيمة العملة السـورية أحد 

األمثلة فقـط عى تأثر القانون عى 
جميع السـورين، إذ إنه يفاقم معاناة 

جميع السـورين، وسيقع الرضر األكر 
عى الفئات األكر ضعًفا. ارتفاع سـعر 

رصف العملة كارثـة تصيب جميع األفراد، 
فهي تهدر قيمـة مدخراتهم من العملة 

وقيمـة ممتلكاتهم، وقدرتهم الرشائية، 
وتسـبب مبزيد من الجوع. يتناسب مدى 

الترضر مع مـدى الفقر، فاألفقر هم األكر 
ترضًرا بانخفـاض قيمة العملة. كام أن 

العقوبات يف قانون "قيرص" تشـمل قطاع 
الطاقة الذي يخّدم جميع السـورين.

دور العقوبات في الضغط 
على روسيا للتخلي عن األسد

رسالة وصلت من صديق  إلى صديقه في مدينة إسطنبول عبر البريد - 2019 )عنب بلدي(

باليروط الفنيية ومواصفات البناء، وتُؤخيذ املوافقات 
حتيى ال يعيارض أي يشء سير املروع.

ماذا عن الخدمات 
وفّير فريق "ملهيم" ملخيميي "باريشيا" و"طورالها" 
عيى  تغذيية  ودارات  الصحيي  اليرف  خدميات 
الجيدران، ليتمكن سيكان املخيمن مين تركيب خزانات 
ميياه، كيا يعميل الفريق عى توفير آبيار يف مرحلة 

ميا بعيد البناء. 
وبحسيب مهنيدس امليروع، فيإن الفريق غير قادر 
يف الوقيت الحيايل عيى إميداد املخييات بالكهرباء، 

امليورد والخدمة. لغيياب 
سييكون  "اعيزاز"  مخييم  أن  بابيويل  وأضياف 
كبيرة،  عليهيا  يُبنيى  التيي  األرض  ألن  "منوذجيًيا"، 
الكتيل السيكنية كبير، وجيرى العميل عيى  وعيدد 
املخييم عى مهل، ونُسيق بشيكل تنظيمي أكير، حتى 
ال يكيون مخييًا عشيوائيًا، باإلضافية إىل العميل عى 
إميداده بشيبكة رصف صحيي، والتخليص مين امليياه 
الفرييق،  مين  بتكلفية تشيغيلية  والفضيالت  املالحية 
وحفير برئ ماء، وتأسييس خيزان لتوفر ميياه الرب 

للمسيتفيدين. 

هل ستؤول إلى مخيمات عشوائية 
بعين  األخيذ  ميع  امليروع  مين  الهيدف  ُوضيع 
مناطقهيم،  مين  النازحين  األشيخاص  أن  االعتبيار 
مثيل النازحين مين رييف دمشيق ودرعيا ورييف 
إدليب، لين يعيودوا إليهيا يف الوقت الراهن، بحسيب 

بابيويل. 
يوفير  حيل  عيى  العميل  "ملهيم"  فرييق  وحياول 

األميان والخصوصية لهيؤالء النازحين، ألن "النازح 
ال يقيل شيأنًا عين ابين املنطقية"، وهيو إنسيان يجب 
أن يأخيذ حقوقيه، وأقيل الحقيوق توفر امليأوى، فإذا 
اسيتطاع النازحيون املقيميون حاليًيا يف هيذه الكتيل 
السيكنية العيودة إىل منازلهيم ومناطقهيم األصليية، 
تعيود ملكية املنفعة للفريق، ليُسيكن أشيخاًصا آخرين 

فيهيا بحاجية إىل ميأوى، ألن الحاجية كبيرة جًدا.
املحاميي غيزوان قرنفل قال إنيه من املمكين أن تتحول 
الوحيدات السيكنية التيي تُبنيى بيداًل عن الخييام إىل 

مخييات عشيوائية و"مخالفيات" دامئة.
"وهنيا تكمين خطيورة امليروع"، بحسيب تعبيره، 
مناطيق  خيارج  النياس  توطين  يف  يسيهم  "ألنيه 

األصليية". سيكناهم 
واقيرتح قرنفيل أنه "لييك ال يبقى النازحيون الضحايا 
بين حديين: إميا مخييات قاشيية وطوفيان وبيرد 
وإميا توطين ميكين أن يتحيول إىل دائيم"، أن يكون 
البدييل بيوتًا خشيبية، مسيبقة الصنيع وقابلية للنقل، 
إذ إنهيا أكير دفئًيا ومالءمة مين البناء، وال تسيهم يف 

مسيتدام".  "استيطان 
يف  مخييات  يقطنيون  الذيين  النازحين  عيدد  بليغ 
شيال غريب سيوريا مليونًيا و41 ألًفيا و943 نازًحا، 
 366 يف  يعيشيون  منهيم  نازًحيا  و811  ألًفيا   183
مخييًا عشيوائيًا، بحسيب إحصائيات فريق "منسيقو 

اسيتجابة سيوريا" لشيهر متيوز الحيايل. 
مخاطير  املخييات  تليك  النازحيون ضمين  ويواجيه 
والحرميان  الصحيية،  غير  البيئية  بسيبب  التليوث، 
من مصيادر الدخيل، وتوقيف األطفيال عن الدراسية، 
وغيياب الرعاية الصحيية، والنقص املسيتمر يف الغذاء 
واملياء، باإلضافة إىل انعدام أبسيط الخدميات اليومية. 

سينة)، بيدأت املراسيلة الورقيية منيذ أن كانيت يف 
الصيف الثياين عيام 2002، وكانيت تتبادل الرسيائل 
ميع صديقاتها يف املدرسية، لكنها توقفيت يف املرحلة 
اإلعداديية، وعيادت إىل املراسيلة قبيل ثالث سينوات.

وقاليت لطيفية لعنيب بليدي، إنهيا تحيب املراسيلة 
الريديية بسيبب الحنن والحاسية، وألنهيا تتضمن 
مواضييع مختلفية متاًما عين املواضيع التيي تحويها 

الرسيالة اإللكرتونيية التي تصيل رسيًعيا ونتلقى رًدا 
عليهيا بنفيس اليوم.

تعرفيت لطيفية إىل أصدقياء املراسيلة عين طرييق 
“إنسيتجرام”، وقاليت إنها تراسيل أختهيا عن طريق 
البطاقيات الريديية يف املناسيبات واألعيياد، معترة 
أن كتابة الرسيائل ليسيت نشياطًا يوميًيا، وتخصص 

ليه أوقاتًا مناسيبة بحسيب مشياغلها.
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ما الذي تعرفه عن

بيض طائر الفري

الفري أو السمان هو واحد من الطيور المتوسطة الحجم، ينتمي 

إلى رتبة الدجاج، ينتشر في كل من قارة أوروبا، وآسيا، وشمال 

إفريقيا، وجنوب الواليات المتحدة، وهو طائر بري من الطيور 

ألنه سهل  والمنازل  المداجن  في  تربيته  يمكن  لكن  المهاجرة، 

التربية ونتاجه من البيض عاٍل جًدا، حيث ينتج ما بين -280 

إلى أن لحمه من أجود  الواحدة، إضافة  300 بيضة في السنة 

نسبة  بانخفاض  ويتميز  طعًما،  وأطيبها  وألذها  اللحوم  أنواع 

الدهون والكوليسترول فيه.

بيض الفري صغير مقارنة ببيض الدجاج، إذ يبلغ وزن البيضة 

ما بين -10 12 غراًما، وهي محاطة بقشرة رقيقة بيضاء مائلة 

للصفرة وعليها بقع بُّنية داكنة، إال أنها من الداخل تشبه بيضة 

في  الصفار  نسبة  لكن  بياض وصفار،  بين  تتألف  إذ  الدجاج، 

بيضة طائر الفري أكبر من نسبة البياض، ويشبه طعم بيض 

الفري بيض الدجاج باستثناء أن قوامه كريمي وأغنى من بيض 

الدجاج.

فهو  الحرارية،  السعرات  في  جًدا  منخفض  السمان  بيض  إن 

الغذائية  بالعناصر  مليء  ولكنه  الكربوهيدرات،  من  معدوم 

و )ريبوفالفين(،   B2ريتينول(، و(  A فيتامين  مثل:  األساسية 

 ،6 وأوميجا   ،3 وأوميغا   ،Eو  ،Dو  ،Cو  ،B1و  ،B6و  ،B12

والمغنيسيوم،  والكولين،  والسيلينيوم،  الدهنية،  واألحماض 

والبوتاسيوم، وحمض الفوليك، والحديد، والفوسفور، والزنك.

أعلى  الكوليسترول  من  نسبة  على  الفري  بيض  يحتوي  ولكن 

منها في بيض الدجاج، إذ تحتوي بيضة الفري على 422 ملغ 

من الكوليسترول، بينما تحتوي بيضة الدجاج على 211 ملغ.

فوائد بيض الفري
من  العديد  يوفر  فإنه  الفري  لبيض  الغذائية  القيمة  وبسبب 

الفوائد المميزة لتعزيز الصحة العامة، وأهمها:

أكثر كفاءة  الدماغ بطريقة  للدماغ، يساعد على عمل  • منشط 

وفعالية، ويحسن نمو الدماغ لدى الطفل.

• صحة الجلد، يساعد على الوقاية وعالج العديد من األمراض 

الجلدية، مثل األكزيما والصدفية، وغيرهما.

• عالج قرحة المعدة، فبيض الفري هو قلوي عاٍل ويحتوي على 

العديد من مضادة األكسدة، وهذا يخفف من مستويات حمض 

المعدة ويسهم بعالج القرحة.

• عالج أمراض القلب، عن طريق التحكم وخفض ضغط الدم.

• عالج فقر الدم، الحتوائه على الحديد )يحتوي ضعف الكمية 

الموجودة في بيض الدجاج( وفيتامين B12 وحمض الفوليك.

• العناية بالبشرة ومكافحة مظاهر الشيخوخة، الحتوائه على 

المواد المضادة لألكسدة واألحماض الدهنية.

من  مرتفعة  نسبة  على  الحتوائه  السكري،  من  الوقاية   •

األحماض األمينية التي تكمن أهميتها في تنظيم معدل السكر 

في الدم، والمحافظة على توازن معدل األنسولين في الجسم، 

ما يمنع اإلصابة بالسكري.

• تعزيز جهاز المناعة، لغناه باألحماض األمينية والفيتامينات 

ومضادات األكسدة التي تعزز جهاز المناعة.

التي  األكسدة  السرطان، الحتوائه على مضادات  الوقاية من   •

في  القلوية  يزيد  أنه  كما  الحرة،  الجذور  من  الخاليا  تحمي 

الجسم التي تشكل بيئة غير مناسبة لنمو السرطان.

يحسن  طبيعي،  هيستامين  كمضاد  يعتبر  فهو  الربو،  عالج   •

وظائف الرئة ويثبط إنتاج البلغم.

• تقوية عضالت الجسم لدى الرجال، وذلك بسبب احتوائه على 

نسبة مرتفعة من البروتين.

على  الحتوائه  للرجال،  الجنسية  والرغبة  القدرة  تعزيز   •

D، وفيتامين  B، وفيتامين  والبروتينات، وفيتامين  الفوسفور، 

البروستات، وهو  غدة  وتغذي  تحفز  الغذائية  المواد  E، وهذه 

أمر حيوي لصحة الرجل الجنسية.

طرق طهو بيض الفري
يمكن تناول بيض الفري مسلوقًا أو مقليًا، لكن تناوله مسلوقًا 

عن  سلقه  ويتم  القلي،  من  أكثر  الغذائية  قيمته  على  يحافظ 

إضافة  بعد  دقائق  لمدة -3 4  المغلي  الماء  في  طريق وضعه 

كمية من الملح، وينصح بوضع البيض المسلوق في الماء البارد 

أو الثلج إلزالة القشرة بسهولة.

للتعرض  تجنبا  النيء  الفري  بيض  تناول  بتجنب  وينصح 

الدجاج  أمر شائع حتى في بيض  بالسالمونيال، وهو  لإصابة 

النيء.

د. كريم مأمون

"الكيتيو" واملأكيوالت  التعرييف بحميية  رغيم 
املمنوعية واملسيموحة يف هيذا النظيام الغذايئ، 
فيإن كثرًا مين النياس ال يعرفون كييف يعّدون 
الوجبيات اليومية التيي ميكنهم تناولهيا، ولذلك 
فإننيا سينعرض أمثلية للوجبيات التيي ميكين 
"الكيتيو"،  حميية  يف  للبيدء  عليهيا  االعتياد 
ميع طيرق تحضرهيا، ضمين جيدول للفطيور 

والغيداء والعشياء مليدة أربعية أيام.

اليوم األول
الفطور: البيض واللحم املقدد

يتيم قيي بيضتين أو ثيالث بيضات ميع اللحم 
ملقدد. ا

ويعتير البييض غذاء بسييطًا وسيهل التحضر 
لوجبيات اإلفطيار الصحيية، ولذليك فإنه عنر 
نظيام  ضمين  اإلفطيار  وجبية  يف  أسيايس 

"الكيتيو".
أميا تحضير رشائيح اللحيم املقيدد، فيتم بي 
دقيقية   20 مليدة  الفيرن  يف  الرائيح  هيذه 
عيى الدرجية 200 مئويية، وينصيح بتحضير 
كميية كافيية مليدة أسيبوع مثياًل، بحييث ميكن 
اسيتخدامها يف تحضير الوجبيات يف أي وقت 
دون االضطيرار إلضاعية الوقيت يف تحضرها 

كل ميرة.
الغداء: سلطة السبانخ

مين  كميية  إىل  السيبانخ  مين  كميية  تضياف 
مين  وقلييل  املقيدد  واللحيم  األحمير  البصيل 
وميكين  الحيارة،  الخيل  وصلصية  البنيدورة 

السيلمون. إضافية 
ويتيم تحضير صلصية الخيل الحيارة بوضيع 
نصيف كيوب مين زييت الزيتيون وربيع كوب 
من الخيل والصلصية الحيارة، تخليط املكونات 

مًعيا وتوضيع عيى السيلطة، ثم تيؤكل.
العشاء: برجر "الكيتو" 

يتيم قيي قطعتن مين اللحيم الطيازج بالزبدة 
أو زييت جيوز الهنيد، ثيم تتيم إضافية عيى 
إحيدى القطعتين  نصف بيضة ونصيف ملعقة 
صغيرة ملح وبعيض الفلفيل وكمية مين جبنة 
فيتيا وكميية مين معجيون البنيدورة وكمية من 
كرمييا الخفيق، وتُيرتك حتيى تغيي الكرمييا، 
ثيم توضيع القطعية األخيرى فوقهيا، توضيع 

الشيطرة عيى طبق وتضياف بعيض الخضار 
كالبقدونيس وامللفيوف، وتيؤكل هيذه الوجبية 

بالشيوكة دون خبيز.

اليوم الثاني
الفطور: فريتانا مع الخضار

املفيروم بزييت جيوز  البقير  يتيم قيي لحيم 
يتيم  ثيم  السيبانخ،  إلييه  يضياف  ثيم  الهنيد 
خفيق البييض ميع الكرميية مًعا وتُسيكب يف 
وعياء للخبيز، ثم يضياف اللحيم مع السيبانخ 
عيى  الفيرن  يف  وتوضيع  فوقهيا،  والجبنية 
دقيقية.   30  –25 مليدة  مئويية   175 درجية 
ميكين تنياول هيذه الوجبة عيى اإلفطيار ملدة 

تصيل إىل خمسية أييام.
)املكونيات الالزمية لوجبية تكفيي 4– 5 أيام: 
مثياين بيضيات+ 400 غ لحيم بقير مفيروم+ 
ملعقية كرميية   16 مبشيورة+  غ جبنية   190
خفيق+ ملعقتان زيت جيوز الهند+ سيبانخ أو 

وفلفل( مليح  خيراوات+ 
الغداء: الجنب والجوز والصلصة الحارة

قيد تفاجيأ عندميا تقيرأ عن هيذا، لكنهيا وجبة 
الجبنية  بخليط  التحضير،  ورسيعية  لذييذة 

املبشيورة ميع الجيوز والصلصية الحيارة.
العشاء: اللحم مع الفطر والبصل

بالزبيدة  األحمير  اللحيم  رشائيح  قيي  يتيم 
الفطير  الهنيد، ثيم يتيم قيي  أو زييت جيوز 
مين  بيداًل  اللحيم  لتغطيية  املفيروم  والبصيل 
رائعية  نكهية  يضييف  سيوف  وهيذا  الخبيز، 
وبعيض امليواد املغذيية أيًضيا، وميكين أيضيا 
تنياول الخيراوات إىل جانيب هيذه الوجبية.

اليوم الثالث
الفطور: البيض مع األفوكادو

تقطيع مثيرة األفيوكادو إىل  نصفين، ثيم تزال 
البيذرة الكبيرة باسيتخدام ملعقية، بعيد ذلك، 
يتيم خفيق بيضية ميع املليح والفلفيل وتوضع 
يف مثيرة األفوكادو ميكان البذرة، ثيم يتم قليها 
أو توضيع يف  الهنيد  أو زييت جيوز  بالزبيدة 
الفيرن حتيى يطهيى البييض متاًميا، ثيم تؤكل 

الفطور. عيى 
الغداء: فطائر الخس

يتيم قيي اللحيم )لحيم أحمير مفيروم أو لحم 
دجياج عى شيكل رشائيح( بزييت جيوز الهند 

ثيم  والفلفيل،  املليح  يضياف  ثيم  بالزبيدة،  أو 
يوضيع ميع الحمص عيى أوراق الخيس وتلف 
لتصبيح كالفطرة، ثيم تضاف الجبنة املبشيورة 

أو الزبيدة. 
العشاء: اللحم املشوي والجنب

وعياء  يف  املقيدد  اللحيم  رشائيح  وضيع  يتيم 
الخبيز، ويضاف إليهيا رشائح البصيل والفليفلة 
والجينب السيائل وجبنية الشييدر املبشيورة، ثم 
يوضيع كل ذليك يف الفيرن مليدة 30 دقيقة عى 

مئوية.  درجية   200

اليوم الرابع
الفطور: القهوة الدهنية

يتيم تحضير قهيوة جييدة النيوع أو كاكاو، ثم 
توضيع يف خيالط ميع ملعقتين كبرتين من 
الزبيدة النباتيية غير اململحية، و-1 2 ملعقية 
كبيرة مين زيت جيوز الهنيد، مع ملعقية كبرة 
كرميية، وربيع ملعقية سيتيفيا السيكرية أو أي 
نيوع آخير مين املحلييات التيي ال تحتيوي عى 
السيعرات الحراريية، ويتيم الخيط ليي30 ثانية 
حتى تتشيكل رغيوة علوية، ويسيكب املزيج يف 
فنجيان كبر، هذه القهيوة تعزز الطاقة بشيكل 

كبير ومتنيع الجوع.
الغداء: سلطة سيزر

يتيم تقطييع الخيراوات )بقدونيس+ خيس+ 
زيتيون  خييار+  بنيدورة+  أخير+  ملفيوف 
أخير( وتخليط بوعياء ميع الجبنة املبشيورة 
وعلبية تونية أو ميا يعادلهيا مين قطيع لحيم 
وعصير  املليح  يضياف  ثيم  املقليية،  الدجياج 

الزيتيون. وزييت  الليميون 
العشاء: امللفوف اإليطايل

يتيم تقطييع رأس ملفوف إىل قطيع صغرة، ثم 
يتيم قلييه بالزبيدة، ويضياف إليه الخيل وامللح 
والفلفيل والبصيل، وتحيرك املكونيات مًعيا ملدة 

دقائق. ثيالث 
ثيم يتيم قيي لحيم البقير املفيروم ميع الثيوم 
وصلصة الصوييا ورشائح الفليفلية الحمراء إىل 
أن يبيدأ السيائل بالتبخير، ثيم يضياف معجون 

البنيدورة وتخليط املكونيات جيًدا.
إىل  امللفيوف  النيار، وتضياف خلطية  تخفيف 

خلطية اللحيم، وتيرتك حتيى تنضيج جييًدا.
 قيد تبيدو هيذه الوجبة غريبية أو غير مألوفة، 

لكنها جييدة جيًدا ومفيدة.

حمية "الكيتو" 
أمثلة عن الوجبات اليومية
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مراجعة بتول محمد

يف كتابيه "التخليف االجتاعيي: مدخيل إىل سييكولوجية 
اإلنسيان املقهور"، يسيلّط الكاتب اللبنياين مصطفى حجازي 
الضيوء عى طبيعية املجتمع املتخلف، مركزًا بشيكل أسيايس 

عيى الجانيب النفي.
ويحياول الكاتيب أن يتعمق ىف بنيية الشيخصية، مبتعًدا عن 
التحلييالت السيطحية، ليتجيه إىل رشح تعقييدات ومدلوالت 

السيلوكيات وتحليلهيا النفي.
وييرى بذلك أن شيخصية اإلنسيان املتخلف هي نتياج املجتمع 
املتخليف، وأن ذهنية ذاك اإلنسيان تتصف بالجمود والقطعية، 
وتفتقير إىل التجرييد والجدليية واملرونة، وإذا كانيت انفعالية 

مفرطة فينقصهيا التفكر العقيالين والضبط املنطقي.
وعيى الرغيم مين تعبيره بيأن هنياك ردود فعيل بدائية من 
الشيعوب املقهيورة التيي متير مبراحيل متعيددة كالرضيوخ 
والكبيت والتميرد، دافيع الكاتيب عين هيذه الشيعوب أميام 
اتهاميات بعض املسيترقن بأنهيا تعاين مين "تخلف عرقي 

متأصل".
يرسيم الكاتب املالمح النفسيية األساسيية للوجود املتخلف يف 
القسيم األول من الكتاب، ويخصص القسيم الثاين الستعراض 
أهيم األسياليب الدفاعيية التيي يواجيه اإلنسيان املتخليف من 

الوجودي. خاللها مأزقيه 
وعيى مدى فصيول الكتاب التسيعة، يحيدد الكاتيب التخلف 
ويعرفه اسيتنادًا إىل النظريات التي نشيأت بعيد انتهاء الحرب 
العامليية الثانية، ويسيتعرض طرق دراسية التخليف، ويعاين 

النفي لها. املنظيور 
ويحياول الكاتب رسد قيراءات يف االضطهاد والتمرد واملجابهة 
التيي يتبناها املجتميع، والتي تتمثل يف مظاهير متعددة، مثل 
االسيتجابة الحرجة للقهر والتسيلط واملقاومية، والتخلص من 

عقيدة الخيوف من املوت يف سيبيل حياة أكير كرامة.
ويتحدث عن األسياليب الدفاعية لإنسيان املقهور يف مجابهة 
القهير الواقيع علييه، متخيًذا العديد مين األسياليب الدفاعية، 
التسيلط،  ميع  والتاهيي  اليذات،  عيى  االنكفياء  وأهمهيا: 

والسييطرة الخرافيية عيى الواقيع، والعنف.
ويتنياول موضوع العنف بشيكل تفصيي، كوسييلة مجابهة 
متقدمية، وييرح مظاهيره، ويتنياول أشيكاله العدوانيية، 

ويحليل رمزيتيه، ويسيتعرض نظرياته النفسيية.
ويخصص حجيازي الفصل األخر يف كتابيه لبحث "وضعية 
امليرأة" يف املجتمعيات املقهيورة، إذ يراها أفصيح األمثلة عى 

وضعية القهير مبختلف أوجهيه يف املجتمع املتخلف.
ويقيول إن املرأة هي محيط كل تناقضات وتجاذبات اإلنسيان 
املقهيور يف العيامل املتخليف، وتحلييل وضعيتهيا ومكانتهيا 
يكشيف أكير مين أي أمر آخير خصائيص الوجيود املتخلف 

ومآزقه.
ويضييف أن وضعية امليرأة يف مجتمع ما تلخيص الراعات 
واملآزق األساسيية لهيذا املجتمع، وال نهضية للمجتمع املتخلف 
مين دون نهضة املرأة، وتخلصهيا من أدران القهر والتسيلط.

ويتضمين الكتياب يف نهايتيه معجيًا موجيزًا للمصطلحات 
األكادمييية اليواردة فييه، بهيدف تبسييطها وتسيهيل فهمها 

للقيارئ غير املتخصص.
صيدر الكتياب ألول ميرة عيام 1976، عين املركيز الثقيايف 
العيريب، وتتوفير يف األسيواق حاليًيا الطبعية التاسيعة منه، 
التي صيدرت عام 2005، ويبلغ عيدد صفحاتها 256 صفحة.

مصطفيى حجيازي أكادمييي ومفكير لبنياين، حائيز عيى 
شيهادة دكتيوراه الدولية يف عليم النفس من جامعية "ليون" 
يف فرنسيا، ومتخصص يف علم النفس والبحوث والدراسيات 

السكانية.

مدخل إلى سيكولوجية 
اإلنسان المقهور

التخلف االجتماعي.. 
سرد تحليلي لفهم بنية 

المجتمع المتخلف

كتاب

سينما

 "The Old Guard" ينطليق فيليم
أشيخاص  وجيود  فرضيية  مين 
الكيرة  سيطح  عيى  ميوتيون  ال 
األرضية، ويحاربيون الّر يف كل 

ميكان.
مين  املصنيف  الفيليم  يختليف 
الخارقين،  األبطيال  أفيالم  فئية 
 "Netflix" واليذي عرضته رشكية
منصتهيا  عير  األمريكيية 
اإللكرتونيية األسيبوع املايض، عن 
بقيية هيذه النوعيية مين األفيالم، 
بكيون أفيراده ال ميلكيون قيدرات 
خارقية بشيكل كي، وال يفهميون 
مصيدر  وال  اختيارهيم  سيبب 
بحسيب  باألسياس،  القيوة  هيذه 
الحيوارات التي دارت بين األبطال 

أنفسيهم.
مين  مشياهد  عير  الفيليم  يبيدأ 
الفيلم  املغربية لشيخصية  اململكية 
توافيق  التيي  "آنيدي"،  الرئيسية 
يف  رهائين  إلنقياذ  عمليية  عيى 
جنوب السيودان برعايية من وكالة 
األمريكيية "CIA"، قبل  املخابرات 
إىل  نفسيه  الحيادث  ييؤدي  أن 
عيدد مين التحدييات التيي تواجه 
فريقهيا، بن أفغانسيتان وباريس 

 . ن ولند
حيول  تيدور  الحكايية  أن  ورغيم 
الذيين  الخالديين  مين  مجموعية 
تراكميت خراتهيم القتاليية عير 

مئات السينن، فيإن قواهيم قابلة 
ومين  لالنتهياء،  لحظية  أي  يف 
أعضياء  أحيد  يُقتيل  أن  املمكين 
الفيليم  يقيدم  أن  دون  الفرييق، 
إجابة شيافية للمشياهد حيول هذا 
األمير، كيا ال يقدم إجابيات حول 
اختييار  أو سيبب  القيوة  مصيدر 
هيذا الشيخص تحدييًدا دون غره 
ورغيم  األبطيال،  أحيد  ليكيون 
غيياب الجيواب، وظّفيت مخرجية 
بايثيوود  برينيس  جينيا  الفيليم 
فيلمهيا  ملصلحية  النقطية  هيذه 
وشيخصياته عر شيعورهم باألمل 
املقربين  األشيخاص  ملشياهدة 
ويرحليون،  ميوتيون  منهيم 
وبالتيايل حاولت املخرجية إضافة 
عنير العاطفية بشيكل مختليف 

القصية. إىل 
يهيدف الفيليم إىل كير الصورة 
النمطيية حيول األبطيال الخارقن 
أي  تجياوز  عيى  القادريين 
الحتميي  واالنتصيار  صعوبيات 
إذ  الفيليم،  نهايية  يف  واليكي 
يذهيب إىل إضافة جرعة إنسيانية 
التيي  الشيخصيات،  لهيذه  أكير 
تشيعر بالخوف واألمل والقسيوة، 
أصدقائهيا  فقيدان  عنيد  والعجيز 
املقربين، كيا أن هيؤالء األبطيال 
ويحبيون. ويخونيون  يخطئيون 

كعيادة أفيالم األبطيال الخارقين، 

الحركية  مبشياهد  الفيليم  يحفيل 
)األكشين(، املرتافقة ميع اللقطات 
الريعية والضيقية يف املونتياج، 
وميع توظيف املعيارك مبيا يخدم 
ال  وبالتيايل  نفسيها،  القصية 
يتضمن الفيلم مشياهد ألشيخاص 
أو يرتيدون  الهيواء  يطيرون يف 
ويقيودون  حديديية  بيذالت 
سييارات متطيورة، بيل يتمحيور 
األمير كليه حيول قيدرات برية 

طبيعيية. غير 

تشيارليز  بطولية  مين  الفيليم 
وماتيياس  اليين  وكيييك  ثيرون 
كينيزاري  وميروان  شيوينارتس 
وليوكا مارينليي، يف حين كتيب 

روكا. غرييغ  الفيليم 
مين  املسيتوحى  الفيليم  وحصيل 
قصية "كوميكيس" تحمل االسيم 
ذاتيه كتبهيا ليونياردو فرنانديز، 
موقيع  عيى   6.7 تقيييم  عيى 
"IMDb" املختيص باألفالم، وذلك 
بعيد أسيبوع واحيد عيى عرضه.

 .."The Old Guard" فيلم
أبطال نصف خارقين وأسئلة بال أجوبة

عنب بلدي - عماد نفيسة

 "Apple Music"و  "Spotify"
هيا أكر اسيمن حاليًيا يف مجال 
ولكين  املوسييقى،  تطبيقيات 
ونفيس  املتشيابه  املحتيوى  ميع 
 9.99( الشيهري  االشيرتاك  سيعر 
دوالر يف الشيهر( قيد يكيون مين 
الصعيب تحدييد أيهيا أفضيل لك.

فيوارق  عيدة  توجيد  الحقيقية  يف 
ليك،  األنسيب  ميا  تحيدد  بينهيا 
وجيودة  املوسييقا  اكتشياف  مثيل 
الصوت  ودعيم مكيرات  الصيوت، 
تسيتمع  كنيت  حيال  يف  الذكيية، 

املنيزل. يف  للموسييقى 

"Spotify"
هيي إحيدى أشيهر منصيات البيث 
موسييقي  بأرشييف  املوسييقي 

30 ملييون ملف  ضخيم )أكر مين 
األنيواع(،  جمييع  مين  موسييقي 
ييوم  كل  األرشييف  هيذا  وينميو 
واألغياين  املقاطيع  إضافية  ميع 
باسيتمرار. الحديثية  والتسيجيالت 

هيذه املنصية تعيد الخييار األفضل 
اشيرتاك  عين  تبحيث  كنيت  إن 
اشيرتاكًا  توفير  فاملنصية  مجياين، 
قليلية  بقيدرات  لكنيه  مجانيًيا 
محيدودة،  وبخييارات  ميا  نوًعيا 
كيا أنيه مدعيوم باإلعالنيات التي 
بطريقية  املوسييقى  تظهير ضمين 
إعالنيات  لظهيور  مشيابهة 

. " يوتييوب "
ييأيت مبييزات  املدفيوع  االشيرتاك 
كاملية، بحييث يصبيح البحيث يف 
كاميل،  بشيكل  متاًحيا  األرشييف 
عيى  إعالنيات  أي  دون  ومين 
األغياين  حفيظ  وميكين  اإلطيالق، 

واالسيتاع إليهيا يف وقيت الحيق 
حتيى ميع عيدم وجيود اإلنرتنيت، 
قوائيم  تنظييم  وبإمكانيك 
موسييقية خاصية بيك واالسيتاع 

وقيت. أي  يف  إليهيا 
أنيواع عديدة  تعميل عيى  املنصية 
إىل  باإلضافية  األجهيزة،  مين 
توجيد  إذ  بأنواعهيا،  الهواتيف 
السييارات  عيى  للعميل  نسيخ 
املحمولية  الوسيائط  ومشيغالت 
والسياعات  الصيوت  مكيرات  أو 

. لذكيية ا

"Apple Music"
رشكية  مين  املنصية  هيذه  توفير 
الفرييدة،  املييزات  بعيض  "آبيل" 
بقيية  ميع  التكاميل  وأهمهيا 
أرشييف  ميع  "آبيل"،  منتجيات 
."Spotify"ليي مشيابه  ضخيم 

"آيفيون"  ملسيتخدمي  وبالنسيبة 
 Apple" منصية  تكيون  قيد 
إذ  األفضيل،  خيارهيم   "Music
املسياعد  مين  االسيتفادة  ميكين 
األوامر  لتوجييه   "Siri" الصيويت 
الصوتيية  التحكيم  لعنيارص 

ميا. أغنيية  عين  والبحيث 
املنصية  هيذه  يف  "آبيل"  وتقيدم 
التي تنشيأ  التشيغيل  مييزة قوائيم 
يف  عادتيك  عيى  بنياء  تلقائيًيا 
أيًضيا ميزة  االسيتاع، كيا توفير 
رادييو،  محطيات  إىل  االسيتاع 
يف  متوفيرة  غير  املييزة  وهيذه 

."Spotify "
مين  مجانيية  لنسيخة  وجيود  ال 
تعميل  وهيي  الخدمية،  هيذه 
التشيغيل  أنظمية  معظيم  عيى 
إس"  أو  و"آي  "أندروييد"  مثيل 

املكتيب. سيطح  وأجهيزة 

"Spotify" أم "Apple Music".. أيهما أفضل؟
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عروة قنواتي 

مل تكـن ليلـة الفـوز عـى فياريـال بالنسـبة للنـادي 
امللـي سـوى نتيجـة رسـمية للظفـر باللقـب املحي 
"ال ليغـا"، بعـد آخـر مـرة نـال فيهـا الفريـق بطولـة 
النـادي  عشـاق  يكـن  ومل   ،2017 عـام  يف  الـدوري 
الرسـمي  النبـأ  لسـامع  مسـتعجلة  بحاجـة  امللـي 
بإعـان املرنغـي بطـًا للموسـم الحـايل قبـل جولـة 
واحـدة مـن النهايـة، فالشـعور العـام يـدل أن الفريق 
الـذي كان يحـرق يف املوسـم املايض عـاد بأبهى حلة 
بصناعـة مميـزة مـن املديـر الفني زيـن الديـن زيدان.

دالئـل العـودة املبـرشة مع الفريـق األبيـض الحت مع 
مـرور عـدة جـوالت، عقـب عـودة مباريـات الـدوري 
جائحـة  تفـي  بسـبب  التوقـف  وبعـد  اإلسـباين، 

"فـروس كورونـا املسـتجد"، ملـدة شـهرين.
ومـن أهم هـذه الدالئل التحسـن يف خطـوط الفريق، 
وخاصـة الخـط الخلفـي الـذي أنجـز مباريـات صعبة 
هـو  وهـا  املنطقـة،  ودفـاع  الفريـق  حـارس  بهمـة 
19 هدًفـا مقابـل أربعـة أهـداف يف  الفريـق يحصـد 
الشـباك مـع خمـس مباريـات "كلن شـيت" )شـباك 

نظيفـة(.
الـذي  التشـكيل  لخدمـة  املصابـن  لعـودة  باإلضافـة 
ظهـر  إذ  ومبـاراة،  مبـاراة  كل  بـن  زيـدان  فرضـه 
الثنائيـات  وكانـت  الفريـق،  نجـوم  بـن  التفاهـم 
بشـكل  اخترهـا  الـذي  لزيـدان  مرضيـة  الجديـدة 
يخدمـه فيـام لـو اسـتمر طريـق الريـال سـالكًا يف 
دوري األبطـال بعـد أقـل مـن شـهر، عندمـا يواجـه 
طمًعـا  اإليـاب  لقـاء  يف  سـيتي  مانشسـر  نـادي 
بتعويـض خسـارة الذهـاب ومحاولـة قلـب الطاولـة 

املسـابقة. مـن  النهـايئ  ربـع  للـدور  والتأهـل 
كـام أن تذبـذب أداء ومسـتوى الغريـم التقليدي نادي 
ثـاث  خـال  الثمينـة  النقـاط  وإهـداره  برشـلونة 
تركيـزه  أعـى  يف  زيـدان  جعـل  متتاليـة  مباريـات 
بالفـارق  ويبتعـد  هدايـا،  دون  الصـدارة  اىل  ليقفـز 
نفسـًيا  ضغطًـا  ليشـكل  الفرصـة  سـنحت  عندمـا 

جولـة. كل  يف  الغريـم  عـى  ومعنويًـا 
ولألمانـة فـإن النقـاط التـي أهدرهـا برشـلونة كانت 
سـبًبا مهـاًم يف انتقـال ريال مدريـد للصـدارة، وقوة 
الريـال ظهرت بـإرصاره عـى املتابعة وعـدم الهزمية 
أو تفويـت أي نقطـة تربـك الحسـابات وتعطـي أمـًا 
جديـًدا للبارسـا، وبنفـس الوقـت فـإن فـرة التوقف 
مل  الحاليـة  الريـال  نتائـج  أن  أظهـرت  شـهرين  ملـدة 
تكـن لتحصل نسـبًة لـألداء املتأرجح الـذي كان يقدمه 
رفقـة غرميـه برشـلونة، وعـى األقل كانت الخسـارة 
مـن مانشسـر سـيتي الصعبـة والصعبـًة للغاية عى 
أرض ملعـب الريـال مـؤرًشا عـى تأرجـح أداء امللـي 

التوقف. قبـل 
إًذا ماذا كسـب زيدان يف هذه املرحلة؟

للملـي كسـب  العائـد بعـد موسـم متخبـط  زيـدان 
مجموعـة شـابة متألقة تحتـاج بعض الصقـل لتخدم 
صفقـات  وكسـب  طويلـة،  لسـنوات  األول  الفريـق 
مهمـة عـاىن معها لفـرة بسـبب اإلصابـات وها هي 
تعـود لتكـون ثقـل الفريق األسـايس، وكسـب إخراج 
ريـال مدريـد مـن عبـاءة الـدون كريسـتيانو رونالدو 

. يًا معنو
بأسـلوب  الرهـان  زيـدان  الفرنـيس  يجيـد  بالعمـوم 
مغامـر متطـور، ويتميـز بالصـر عـى الوقـت وعى 
الظـروف، لذلـك ذكرنا أن مـا قبل "كورونـا" ليس كام 
بعـده بالنسـبة لزيـدان، الذي انتقـل بهـذا التوقف من 
مرحلـة الصـر والتحمـل والنتائـج املراجعـة أحيانًـا 
إىل مرحلـة الهجـوم ومفاجـأة خصومـه منتزًعا لقب 
الـدوري املحـي وعائـًدا بأفضـل املعنويـات إىل دوري 
أبطـال أوروبـا، ورمبـا يكتـب ملعـب االتحـاد نهايـًة 
مختلفـة عـام كانـت يف أذهاننـا وأذهـان الصحافـة 

الدولية. الرياضيـة 
اإلسـباين،  الـدوري  بطولـة  امللـي  لعشـاق  مـروك 
ومـروك للفرنـيس زيـن الدين زيـدان إنجـازه الرقمي 
واملعنـوي بصناعـة فريـق جديـد يخـدم مسـرة ريال 

مدريـد يف البطـوالت املحليـة والقاريـة!

الملكي حسم الليلة.. 
وأضاء الليالي

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

اآلراء الواردة في الجريدة ال تعبر بالضرورة عن رأي عنب بلدي

حلول العدد السابق
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رياضة

سييتي  برمنجهيام  نيادي  العيب  شيغل 
عيامل  بيلينجهيام  جيودي  اإلنجلييزي 
السياحرة املسيتديرة ميع بلوغيه 17 عاًما 
فقيط، لتتهافت عليه األندية سياعية للظفر 
بخدماتيه، ويتقدمهيا بوروسييا دورمتوند 

اليذي حسيم االنتقيال ملصلحتيه. 

صفقة بسرية تامة.. متى تظهر للعلن؟
وذكيرت تقاريير إعالميية إنجليزيية، يف 
17 من متيوز الحيايل، منها هيئية اإلذاعة 
الريطانيية )BBC(، و"SKY Sports" أن 
بيلينجهيام سيافر بالفعيل إىل دورمتوند 
األملياين، يف 16 مين متوز الحيايل، للقيام 
بالفحيوص الطبيية، ليعود للمشياركة مع 

الحايل.  فريقيه 
وبلغت قيمية العقد اليذي وقّعه بيلينجهام 
30 ملييون ييورو، إضافية إىل الحوافيز 
أن  عيى  سييحققها،  التيي  واإلنجيازات 

يسيتمر ميع النيادي حتيى عيام 2025. 
إن   ،"SKY SPORTS" شيبكة  وقاليت 
إبقياء  عيى  حريًصيا  كان  دورمتونيد 
اإلعيالم  وسيائل  عين  بعييًدا  بيلينجهيام 
األملانيية حين عياد، بسيبب عيدم قياميه 
بإجيراءات الحظير الصحيي، وذليك ألنيه 

وصيل عيى مين طائيرة خاصية. 
وانتظيرت أربع سييارات للنيادي الطائرة، 
لتغادر بعيد وصولها باتجاهيات مختلفة، 

عيى أمل الحفياظ عى مكانيه رسًا.
ميرة  ألول  رسيميًا  الالعيب  يظهير  وقيد 

األخيرة  املبياراة  بعيد  دورمتونيد،  ميع 
لرمنجهيام، يف 22 مين متيوز الحيايل، 
الجدييد  املوسيم  بيدء تحضيرات  وقبيل 
للنادي األملاين التي سيتكون يف سيويرا. 
ونير بيلينجهيام، عر حسيابه الرسيمي 
يف "تويرت"، صورتيه معلًقا عليها "نقطة 
كبيرة الليلية املاضيية، تبقيت مباراتيان 
خيوض  نيتيه  إىل  مشيرًا  كبرتيان"، 

املبارييات املتبقيية ميع برمنجهيام.

لماذا فّضل دورتموند على بقية 
األندية؟ 

دورمتونيد  نيادي  أن   "BBC" اعتيرت 
هيو الخييار املفضل ليدى بيلينجهيام قبل 
عيدد مين األنديية اإلنجليزية، مبيا يف ذلك 

يونايتد. مانشسيرت 
وذكيرت أنه فّضيل دورمتوند رغيم ترتيب 
اليونايتيد لقياء ميع أسيطورة التدرييب، 
أليكس فرجسيون، عندميا زار بيلينجهام 

ملعيب تدرييب النادي.
والسيبب يعيود، بحسيب "BBC"، إىل أن 
دورمتونيد أثبت عر التاريخ، بشيكل مثر 
لإعجياب، قدرتيه عيى تطويير الالعبن 

الشباب. 
وهيو ما دفع بيلينجهام لاللتحياق بالنادي 
جيادون  وأبرزهيم  بزمالئيه،  واالقتيداء 
سانشو وكريسيتيان بوليسيتش، وغرها 
من النجيوم الصاعدين مثيل إيريك هاالند. 
كيا أن حليم املشياركة يف دوري أبطيال 

أوروبيا سييتحقق ميع دورمتونيد اليذي 
املقبيل  املوسيم  منافسيات  سييخوض 
التيي  الخيرة  سييعطيه  ميا  محالية،  ال 

يحتاجهيا.
ووفًقيا للتقاريير اإلنجليزيية، فيإن أنديية 
تشييلي وريال مدرييد وباييرن ميونيخ 
أيًضيا كانيت عيى منافسية ميع "الجراد 
خدميات  عيى  للحصيول  األصفير" 

بيلينجهيام. 

جودي بيلينجهام 
وليد بيلينجهام مبدينية سيتوربريدج يف 

ويلعيب   ،2003 حزييران  مين   29
يف ثالثية مراكيز مبتوسيط امليدان 

يسيار، وسيط  )ارتيكاز، وسيط 
ميين(.

ويبلغ طوليه 180 سينتيمرتًا، 
ويفضل اللعيب بقدمه اليمنى.

وشيارك يف املوسيم الحايل مع 
املسيابقات  مبختلف  برمنجهيام 

يف 42 مبياراة، سيجل فيهيا أربعة 
أهيداف وصنع ثالثية أخرى. 

وصيل  سيوقية  قيمية  أعيى  وتبليغ 
بحسيب  ييورو،  ملييون   12 إليهيا 

املتخصيص   "TranferMarkt“ موقيع 
الرياضيية.  باإلحصائييات 

وظهير بيلينجهيام ألول مرة ميع املنتخب 
اإلنجلييزي يف 13 مين عميره ميع فرييق 
الفئيات  يف  وتيدرج  عاًميا،   15 تحيت 
العمريية حتى صيار قائًدا لفرييق إنجلرتا 

تحيت 17 عاًميا. 
ولدييه ملسية مميزة للكيرة ورؤية شياملة، 
إضافية إىل قيوة بدنيية تجعله قيادرًا عى 

اللعب بشيكل خشين إن تطليب األمر. 
تتطيور  أن  الرييايض  الوسيط  ويتوقيع 
موهبتيه بشيكل أكير ميع ميرور الوقت، 
وهيذا ميا فير أن انتقاليه مل يكن محض 

مصادفة، بيل كان عملية مدروسية بعناية 
مين أجيل مسياعدته يف كل خطيوة عيى 

لطريق. ا
وسيط  أسياطر  لعبيه  أسيلوب  ويشيبه 
امللعب اإلنجلييزي فرانك المبيارد، واألملاين 
سباسيتيان شفاينشيتايجر، يف العديد من 

النواحي. 

جودي بيلينجهام.. 
فتى برمنجهام الذهبي

الالعب السوري محمود المواس

تداوليت صفحيات رياضيية عر وسيائل 
التواصيل االجتاعيي أخباًرا غير مؤكدة، 
عيروض  حيول  واضيح،  مصيدر  ودون 
محميود  السيوري  لالعيب  أوروبيية 
امليواس، اليذي رفيض، بحسيب األخبيار 
أم  نيادي  ميع  عقيده  تجدييد  املتداولية، 

القطيري. صيالل 
ومل يعلّيق الالعيب وناديه عيى بقائه يف 

قطير أو انتقاليه إىل فريق آخر.
يف  للميواس،  سيابقة  تريحيات  لكين 
عمليية  بيأن  تيي   ،2019 عيام  نهايية 
انتقاليه إىل فرييق آخير سيتكون قريبة.

المواس يسحب البساط من تحت 
البرازيليين

امليواس الذي انتهيى عقده ميع ناديه يف 
حزييران امليايض، أشيادت بيه الصحيف 
القطريية، واعتيرت صحيفية "الرق"، 
امليواس،  أن  نفسيه،  الشيهر  مين   2 يف 
آخريين،  عيرب  العبين  إىل  باإلضافية 
أقيدام  تحيت  مين  البسياط"  "سيحبوا 
يف  والرازيليين  األوروبيين  الالعبين 

قطير". "نجيوم  دوري 
وأضافيت الصحيفية أن امليواس، وبغض 
النظير عن نتائيج فريقيه )يحتيل املرتبة 
قبيل األخيرة عيى سيلم ترتييب الدوري 

للموسيم الحيايل(، قيدم مسيتوى عاليًا.
وسيجل امليواس بدايية موفقية يف أوىل 
مبارييات املوسيم، عندميا سيجل هيديف 
فريقيه أميام نيادي الرييان يف املبياراة 
التيي انتهيت بالتعيادل اإليجيايب -2 2، 
كيا كان قريبًا من إحيراز "الهاتريك" إال 

أن القائيم حرميه مين ذلك.
 675 الحاليية  الالعيب  قيمية  وتبليغ 
 Transfer" أليف ييورو، بحسيب موقيع

السيوقية  بالقيمية  املختيص   "Market
لالعبين.

وشيارك مع أم صالل يف جمييع مبارياته 
سيجل  مبياراة(،   16( الحيايل  للموسيم 

فيهيا خمسية أهيداف وصنيع هدفن.
ولعيب امليواس هيذا املوسيم يف أربعية 
واملهاجيم  الهجيوم  قليب  هيي  مراكيز، 

وأيير. أميين  وجنياح  الثياين 
مبارييات  يف  أساسييًا  امليواس  وشيارك 
فريقيه بنسيبة %94، بينيا لعيب 90% 

مين دقائيق اللعيب املتاحية.
يف  صيالل  أم  إىل  انضاميه  ومنيذ 
املحيرق  نيادي  مين  قادًميا   2017 عيام 
هدفًيا   16 امليواس  سيجل  البحرينيي، 
وصنيع 12 خالل 66 مبياراة، وهي أرقام 
قريبية من أرقاميه مع املنتخب السيوري، 
اليذي لعيب معه للميرة األوىل يف ترين 
الثياين 2012، وسيجل معيه 11 هدفًيا.

واختر امليواس ضمين التشيكيلة املثالية 
ليدوري نجيوم قطير للموسيم الحيايل، 
بحسيب برناميج "املجليس" اليذي يبيث 

القطرية. "اليكأس"  قنياة  عير 

مستقبل الالعب
أعميدة  أحيد  الييوم  امليواس  يعتير 
املنتخيب السيوري، ولعيب تحيت قييادة 
عيدة مدربين، هيم حسيام السييد وأنس 
مخليوف وأميين حكييم وفجير إبراهييم 
انضاميه  وينتظير  شيتانغه،  واألملياين 
التونيي  امليدرب  قييادة  ليكيون تحيت 
نبييل معليول، خاصة مع ترحييب الالعب 
بيه، يف حديثيه ميع صحيفية "اليرق" 
أن  معتيرًا  امليايض،  أييار  القطريية يف 
معليول اختييار موفيق مين اتحياد كيرة 

السيوري. القيدم 

يف  وجيوده  لضيان  امليواس  ويسيعى 
يف  للمنتخيب  األساسيية  التشيكيلة 
مبارييات تصفييات كأس آسييا )الصين 
 ،)2022 )قطير  العيامل  وكأس   )2023
وبالتيايل سيينتقل إىل فرييق يوفير ليه 
مواهبيه  إلبيراز  واإلمكانييات  النجياح 

أكير. بشيكل 
وسيبق أن قيال امليواس يف تريحيات 
لقنياة "سيوريانا سيبورت" التيي تبيث 
الثياين  تريين  يف  "يوتييوب"،  عير 
النيادي،  مغيادرة  ييدرس  إنيه   ،2019
"انتقاليية"  املقبلية  الفيرتة  معتيرًا 

ليه. بالنسيبة 
وبيرر امليواس مغادرتيه أم صيالل بأنيه 
يفكير  الالعيب  مسيتوى  ارتفياع  "ميع 
رغيم  أعيى"،  مسيتوى  إىل  باالنتقيال 
"نقلية  كان  القطيري  للنيادي  لعبيه  أن 

نوعيية".
ورفض امليواس، الذي لعيب لناديي عال 
حياة والكرامية، بشيكل قاطيع العيودة 
إىل الدوري السيوري يف الفيرتة الحالية، 

معتيرًا أن العيودة ال تيزال مبكرة.
امليواس  وجهية  اللحظية  حتيى  تبيدو  ال 
األنديية  خسيائر  ميع  خاصية  واضحية، 
الكبيرة عقيب انتشيار فيروس "كورونا 

)كوفييد19-(. املسيتجد" 
لكن الالعب أرسيل عدة إشيارات يف مقابلة 
سيابقة، يف أيلول 2019، وقيال علًنا إنه لن 

يرفيض عرًضا من نادي الرييان القطري.
ومين املمكين أن ينتقيل الالعيب إىل أحيد 
أنيه  خاصية  السيعودي،  اليدوري  أنديية 
الفيصيي  ميع  قصيرة  تجربية  خياض 
السيعودي عيى سيبيل اإلعيارة يف عيام 
يف  اللعيب  إىل  ينتقيل  أن  قبيل   ،2015

الكوييت.

أبيرز  أحيد  كيا حياول نيادي النيصر، 
األنديية السيعودية، التعاقيد ميع املواس 
يف عيام 2017، وهيو ميا مهيد ليه تألق 
الالعبن السيورين عمر السيومة وجهاد 
أنديتهيم  ميع  خربين  وعمير  الحسين 
يف اليدوري السيعودي، اليذي يعيد أحد 

أفضيل دورييات املنطقية.

واسيعة،  آسييوية  خيرة  ميليك  امليواس 
يف  واملحيرق  الرفياع  ألنديية  لعيب  إذ 
البحريين، والعيريب الكويتيي والفيصي 
السيعودي والكرامية يف سيوريا، وهيي 
عوامل تؤخيذ بعن االعتبيار يف انتقاالت 
الالعبين، خاصية ليدى الفيرق املنافسية 

عيى البطيوالت العربيية واآلسييوية.

محمود المواس.. 
مستقبل ضبابي وطموح واسع
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ما إن خرجنا من أزمة رابطة الكّتاب السورين، 
عى خر وسامة، والحمد لله، حتى بدأنا 

نقرأ عن خافات داخل رابطة الصحفين، ثم 
فهمنا، من سياق املنشورات عى "فيسبوك"، 
أن الخافات انتهت، والحمد لله، ولكننا قرأنا، 

بعدئذ، أن رئيس الرابطة استقاَل تحصيًا 
لحاصِل الخافاِت نفسها. وقبلها نتف 

العاملون يف إحدى اإلذاعات السورية التي 
أُنشئت بعد الثورة لحى بعضهم بعًضا، مع أنهم 

كانوا، جميًعا، دون لحى. 
حصل هذا كله يف حن خّيم السام، والوئام، 

واملحبة، والتآخي عى جامعة "االئتاف"، 
فانسحب منهم َمن انسحب، واستمر َمن 

استمر، حتى متكنوا من تنفيذ ما توافقوا 
عليه، وهو حلول نرص الحريري يف 

"االئتاف"، مكان أنس العبدة، وانتقال أنس 
العبدة إىل مكان نرص الحريري يف "هيئة 

التفاوض".
عندما تدردش مع سائق تاكيس تريك، تزجية 

للوقت يف أيام االزدحام، يخطر لك أن تسأله 
سؤااًل بائًخا، من قبيل: حرضتك مسلم؟ فيقول 

لك تلقائًيا، مسلم والحمد لله، وأنا، بوصفي 
إنسانًا سوريًا مسلاًم، والحمد لله، سأحلف 

لكم مييًنا إسامية معظمة، ومستعد أن 
أتحمل وزرها، عى أنني ال أحمل عى الحريري 

والعبدة، أو عى سواهام، إرًصا، وقد كنت 
من املتحمسن لتشكيل "هيئة التفاوض" 

عندما طُرحت فكرتُها، إال أنني مل أعرف بعد أن 
تشكّلت، وحتى هذه اللحظة غر التاريخية، 

عى أي يشء فاوضت، من أيام الدكتور 
رياض حجاب، ثم الدكتور نرص الحريري، 

كنا نتابع أخبار االجتامعات التي يرتبها 
دميستورا يف جنيف، فا نرى سوى صور 

مفاوضينا وهم يجرون حقائبهم يف ممرات 
الفنادق، ونسمع أن االجتامع األول سيعقد، 

ولكن وفد النظام مل يحرض، ثم يجري خاف 
حاد حول جدول األعامل، وتحذف منه مادة، 

وتضاف إليه أخرى، ومتيض األيام املخصصة 
للجولة )الراوند( وال يبقى يف أذهاننا بعدها 
سوى صورة بشار الجعفري وهو ينظر إىل 

الحارضين بحقد من تحت نظارتيه الزاحلتن، 
ويرن يف آذاننا صوته املقزز الذي ال يعرف 

بشعب أو برش أو إنسان، وليس يف قاموسه 
سوى كلمتن: بادي، واإلرهاب.

أتساءل عام ميكن أن تحققه "هيئة 
التفاوض"، اآلن، يف زمن األخ أنس العبدة، 

بعدما أصبح معلوًما للقايص والداين، أن 
روسيا وافقت عى إصدار قرار مجلس األمن 

رقم 2254، يف كانون الثاين 2016، ويف 
اليوم التايل حلفت بالطاق اإلدلبي املثلث، عى 

أنها لن تسمح إلنسان )يف مؤخرته لَْباس( 
أن يطبقه، وال أعني هنا االنتقال السيايس 

الذي يؤدي إىل تشكيل هيئة حكم، أو حوكمة، 
ذات مصداقية، وما بعرف أيش، وإمنا أعني 
املادتن اللتن تسمحان بإيصال املساعدات 

اإلنسانية للناس العائفن مؤخراتهم من 
الفقر، والقهر، والزجر، والهجر، والنخر، حتى 

إن األمم املتحدة ذاتها، ومنظامتها اإلغاثية، 
لجأت إىل مجلس األمن لتطبيق بندي اإلغاثة 
اللذين ال يحتاجان إىل قرار جديد أصًا، فلم 

تكتِف روسيا بإشهار "الفيتو"، بل َجرَّت 
معها الدولة أّم "الكوفيد- 19"، وبعد هياط 

ومياط، ومسابلة ومدابلة، وتبويس لحى )مع 
أن أعضاء مجلس األمن با لحى( سمحت 

الدولتان الفيتوهيَّتان بإدخال مساعدات لسنة 
واحدة، ومن معر واحد. فتأمل! 

سنفاوضهم.. 
والحمد لله

تعا تفرجبين إعالن عنصري وميديا صفراء 
  خطيب بدلة

نبيل محمد

ينتظير سيائق التاكي اليذي يلعب 
دوره املمثل السيوري "يزن السييد" 
بهيئية  مقيوده،  خليف  فريسيته 
منطيية مسيتهلكة للسيائق املتحرش 
الفيظ الوقيح، ليأيت زبونيه اللبناين 
األنييق "غيد شياس" اليذي يجلس 
بقربيه، مرتبيًكا من نظرات السيائق 
الخبيثة، ولعابه الذي يسييل، ليكون 
املشيهد اليذي يتحيرش به السيائق 
السيوري "املأنشيح" هو ميا يدعوك 
كمسيتهلك النتقياء التاكي األفضل 
وفق هيذا اإلعالن، فالتاكيي الجيد 
هيو اليذي ال متحيرش يقيوده، وال 
باملعنيى  الئقية،  غير  شيخصيات 
األعيم وفق تقييات ونقيد لإعالن.. 
اإلعيالن  يقودونيه".  سيورين  "ال 
القيى اعرتاضيات عى نطياق ضيق 
مل يتنياول عنريتيه التيي تحولت 
إىل جزء مين خطاب إعالميي معتاد 

يف ميديا بيالد األرز، بيل إنه جزء ال 
ييكاد يذكير يف سيياق الحديث عن 
تليك العنريية، فهيو مبا هيو عليه 
مجيرد إعيالن ال يقارن مبسيتويات 
أعى مين الخطاب العنيري، تأيت 
تقاريير  خيالل  موجهية  كرسيائل 
إعالميية أو حتيى ضمين خطابيات 
أزمية  ييرى  مين  بين  مسيؤولن، 
الغيذاء والطاقة يف لبنيان مصدرها 
سيوريون، وآخير ييرى وجه شيارع 
بسيبب  أسيود  بيات  "الحميرا" 
السيورين. لكين رمّبيا أغلبيية مين 
عّقبيوا عى اإلعيالن كانوا معرتضن 
عى قبيول ممثل سيوري املشياركة 
بيه، التعقيب الذي قيد ال يخلو أيًضا 
يف رمزيتيه مين عنرية ميا، وكأن 
املشيكلة هيي قبيول ممثيل سيوري 
ليدور كهيذا ال أكير، فهيل إن لعيب 
لبنياين دور سيائق سيوري  ممثيل 

سييكون وقيع اإلعيالن أخف؟
الالفيت أيًضا هو الطريقة السيطحية 
التيي يردُّ فيهيا املمثل عيى منتقديه، 
بعيد اعرتافيه بيرداءة اإلعيالن الذي 
مثّيل فييه، حييث وجيد أن مشيكلة 
وال  "طوييل"،  أنيه  هيو  اإلعيالن 
يتضمن حيوارًا، وأن قيراءة الناس له 
بهذا الشيكل هي ميا جعلته مسييئًا، 
ليقيول أيًضيا يف معيرض تعقيبيه 
عيى اإلعيالن "ليو افرتضنيا بيدي 
اتحيرش كنيت بجييب بنيت"، وكأنه 
يلغي عين اليدور الذي قيام به صفة 

املثليية، فليو كانيت قصية اإلعيالن 
حيرت  كانيت  تحرًشيا  تضمنيت 
ينقيل  إىل جانبيه ممثلية ال ممثيل. 
هيذا التصيور بشيكل واضيح ميدى 
ضحالية رؤيية املمثيل للقضيية التي 

ُوضيع كطيرف فيهيا بشيكل عام.
بالتزامين ميع اإلعيالن ييأيت إعالن 
آخير، أكر قيوة، ومن املفيرتض أنه 
أكير أهميية وتأثيرًا، وهيو إعيالن 
خلفيية  طيوين  اللبنياين  اإلعالميي 
عين ميادة إعالميية يف قناتيه عيى 
ميدييا"،  "السوشييال  منصيات 
عين  فيهيا  يعلين  وكأنيه  بطريقية 
ذي  اسيتهاليك  تجياري  منتيج 
أليوان براقية، أو عين كاميرا خفية 
لفنانية  جريئية  صيوًرا  تلتقيط 
"للميرة  اإلعيالن  فيقيول  شيابة، 
املغتصيب  السيوري  الطفيل  األوىل 
الحالية  وصيف  لعيل  ووالدتيه". 
مناسيب،  غير  بالعنريية  هنيا 
للعيرض  مختليف  شيكل  هنياك 
ميع  االسيتهالك  بيه  ميتيزج  هنيا، 
الالإنسيانية ميع الزييف والصحافة 
هيو  ورد  فييا  الزييف  الصفيراء، 
أهيم مين كل الصفيات األخيرى ألنه 
نافيذ، نافذ بشيخصية إعالميي كان 
مين  وثقية  ومتابعية  شيهرة  ينيال 
سيوريا  يف  عريضية  فئيات  قبيل 
ومنطيية  االوىل،  بالدرجية  ولبنيان 
خيالل  مين  حياول  التيي  صورتيه 
براميج متعيددة تعزيزهيا، الصورة 

التيي تقيدم ميا يقيوم بيه ضمين 
خانية امليدييا الجيادة ذات القضيية 
الجيذب  عيى  والقيادرة  الهادفية، 
اإلعالميي  شيخصية  خيالل  مين 
القرييب مين الجمهيور، وذي اللغة 
الجذابية. كل هيذه األدوات أال ميكين 
رؤيتهيا يف خانية صحافية الجيذب 
امللونية  العريضية  بي"املانشييتات" 
مقابل فراغ أو شيبه فيراغ املحتوى؟ 
التيي  الجديية  الصحافية  وصيورة 
تلبسيها ميواد خليفية، خاصية يف 
الفيرتة األخيرة. كيم ذليك بعيد عن 
الصحافية الصفيراء؟ ألييس سيؤااًل 
ميكين طرحيه أميام جمهيور بيات 
الييوم عى أقيل تقديير قيادًرا عى 
أن يكيّذب كل امليدييا التيي تحييط 
الحييايت  بيه، والتيي ترييه ظرفيه 
العيام بصيورة غير واقعيية؟ اليوم 
يبيدو كل هيذا الشيكل مين امليدييا، 
الذي كان مييأل الشاشيات اللبنانية، 
الجمهيور،  أعين  أميام  واضًحيا 
فالصيورة اليوم أوضح مين األمس، 
وال ميكين ليكل الصحافية املتواطئة 
ميع الطبقية السياسيية يف لبنيان، 
بطرفهيا  أو  املتعيددة  بأطرافهيا 
املواطين  "تبليف"  أن  األقيوى، 
بأسياليب عدة يكتشيف جديدها كل 
ييوم، فلم تعيد لعبية األميس قادرة 
عيى حشيد اليرأي العام مين جديد 
يف بيالد عيى شيفا انهييار رمبا مل 

يسيبق ليه مثييل. 
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