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02أخبار سوريا

هامـدة  جثـة  وعـاد  خـرج 
أن  اعتـاد  قصـة  مشـوهة، 
أهـايل  مـن  العديـد  يسـمعها 
إدلـب، ممن فقـدوا أبًـا أو أًخا 

أختًـا. أو 
سـهل  مـن  نزوحنـا  "بعـد 
النـزوح  موجـة  مـع  الغـاب 
)ف.  أخـي  فقـدُت  الجامعـي 
يف  بوجـوده  وعلمـت  ع(، 
وبعـد  األمنيـة،  املقـرات  أحـد 
فـرة أطلـق الفصيـل رساحـه 

اتزانـه عقليًا"،  ملعرفتـه بعـدم 
قـال محمـد، وهـو مواطن من 
بلـدة عابديـن يف ريـف إدلـب 
يف  التنقـل  اعتـاد  الجنـويب 
أكـر مـن منطقـة بحثًـا عـن 
أخيـه. فقـد محمـد أخـاه )41 
بليـون  بـن  مجـدًدا  عاًمـا( 
وأورم  وكفرزيبـا  وكفرحايـا 
الجـوز والرامـي، وكان خـال 
بحثـه يعـرف أن شـقيقه تنقل 
بـن هـذه املناطق حيـث قُبض 

مـن  مـرة  مـن  أكـر  عليـه 
جهـات مختلفـة، وبعـد فـرة 
تواصـل فصيـل مـع محمد يف 
بإخـاء  وأخـره  الجـوز  أورم 
ويتسـلمه  ليأيت  أخيـه،  سـبيل 
الجـوز.  أورم  منطقـة  مـن 
إىل  طريقـه  يف  كان  وعندمـا 
ونزح  املنطقـة  قُصفـت  أخيـه، 
كل مـن فيهـا، ليفقـده مجدًدا.

وجـد  أيـام  خمسـة  وبعـد 
أخيـه... صـورة  14محمـد 

إجراءات ال تفلح بالحد 
من تفجيرات ترهب 

سكان الباب

05تقارير مراسلين

02أخبار سوريا

تزايد لحاالت سوء تغذية 
تهدد األطفال 

في إدلب 

04تقارير مراسلين

07

فريق إنقاذ يؤهل 43 غطاًسا 
في الشمال السوري

فعاليات ومبادرات

محاصصة روسية- إيرانية 
في مجلس الشعب

19رياضة

تشافي سيمونز.. 
فتى باريس سان 

جيرمان 
الذهبي
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ملف العدد

رحــــــــــــلة بحــــــــــــــث 
عـــــــــــن 75 جثـــــــــة 
مجهولة الهويـــــــــة
 أسبوعًيا في إدلب

جريمة كل يوم في سوريا
استثمار إعالمي يزيد القلق
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عنب بلدي - يامن مغربي

أثـارت انتخابـات مجلـس الشـعب التـي 
مـن   19 السـوري، يف  النظـام  أجراهـا 
الجـدل،  مـن  الكثـر  الحـايل،  متـوز 
وشـهدت اعراضات من وجوه محسـوبة 

عـى النظـام يف سـابقة نـادرة.
وشـهدت االنتخابـات غياب وجـوه اعتاد 
حمشـو  كمحمـد  السـوريون،  عليهـا 
وطـراد امللحم، فيام شـن العضو السـابق 
ورئيس اتحـاد غرف الصناعة السـورية، 
عـى  الذًعـا  هجوًمـا  شـهايب  فـارس 

العمليـة االنتخابيـة.
التقتهـم  سياسـيون  محللـون  وتحـدث 
عنـب بلـدي أن هـذه االنتخابـات حملت 
محاصصـة روسـية- إيرانيـة، ورسـائل 

إقليميـة ودوليـة.

غياب اتحاد غرف التجارة السورية عن 
المجلس

املقـرب  السـوري  األعـامل  رجـل  أعلـن 
مـن النظـام السـوري، محمـد حمشـو، 
االنتخابـات، يف  مـن سـباق  انسـحابه 
17 مـن متوز، عـر صفحته الشـخصية 
يف "فيـس بـوك"، قبل 48 سـاعًة فقط 
اعترهـا  إشـارة  يف  موعدهـا،  مـن 
املحامـي عـارف الشـعار عـر حسـابه 
يف "فيـس بـوك" داللـًة عـى "حسـم 

املسـتقلن". مقاعـد 
حمشـو،  انسـحاب  يـأيت  أن  ميكـن  وال 
الـذي يشـغل منصـب "أمـن رس غرفـة 
تجارة دمشـق" و"أمـن رس اتحاد غرف 
التجـارة السـورية"، دون ربطه بضغوط 
مـن القـر الجمهـوري، أو مـن حلفـاء 

النظـام السـوري، روسـيا وإيران.
ويـرى املحلـل السـيايس حسـن النيفي، 
انسـحاب  أن  بلـدي،  لعنـب  حديـث  يف 
حمشـو يعني "معرفتـه املسـبقة بنتائج 
االنتخابـات"، نتيجة اقرابـه من كواليس 

صنـع القـرار، خاصـة األمنيـة منها.
وأضـاف النيفـي أن حمشـو أحـد أكـر 
التـي  العمـل  بآليـات  معرفـًة  النـاس 
يتبعهـا النظـام يف اختيـار املرغوب بهم 

ليكونـوا نوابًـا.
"الـرق  صحيفـة  نقلـت  أن  وسـبق 
أن  تسـمها،  مل  عـن مصـادر  األوسـط" 
انسـحاب حمشـو مـن االنتخابـات جـاء 
بسـبب "دعمـه من قبل أعضـاء يف حزب 
البعـث" متواطئـن مـع قامئـة "شـام" 
التـي ضمـت طريـف قوطـرش وغزوان 
املـري وفهـد درويش محمـود ومحمد 
أكـرم العجـاين ومحمـد خالـد العلبـي 

ونهـى محايـري.
القطـري  األمـن  إن  الصحيفـة  وقالـت 
املسـاعد للحـزب، هـال الهـال، قطـع 
زيارتـه إىل حلـب بشـكل مفاجـئ، وعاد 

غاضبًا إىل دمشـق متوعًدا حمشـو، ويف 
ذهنـه يشء واحـد هـو معاقبـة الرفـاق 
البعثيـن املتواطئـن مـع قامئة "شـام" 

يقودها. التـي 
مـع  عاجـًا  اجتامًعـا  الهـال  وعقـد 
“البعـث”،  لحـزب  املركزيـة”  “القيـادة 
بحسـب الصحيفـة، وعاقـب خمسـة من 
دمشـق،  فـرع  يف  البعثيـن  القياديـن 
مـا اعتر رسـالة إىل حمشـو الـذي قرر 

االنسـحاب.
إعـان  مـن  أيـام  بعـد  ذلـك  ويـأيت 
“القيـادة املركزيـة” يف الحـزب، يف 16 
مـن متـوز، إعفـاء خمسـة مـن قيادييـه 
يف فرع دمشـق، بحسـب موقع “الوطن 

أونايـن”.
فـارس  يعتـر  حمشـو،  جانـب  وإىل 
الشـهايب أحـد أبـرز الوجـوه الصناعية 
النظـام، وهـو  املقربـة مـن  والتجاريـة 
اتحـاد  "رئيـس  منصـب  يشـغل  الـذي 
غرف الصناعـة السـورية"، وأحد داعمي 

النظـام السـوري ماليًـا.
ورغـم الثقل التجـاري والسـيايس الذي 
املتكـررة  ودعواتـه  الشـهايب،  ميتلكـه 
االهتـامم  بزيـادة  النظـام  لحكومـة 
حلـب  مدينتـه  يف  الصناعـي  باإلنتـاج 
إلنقـاذ االقتصـاد السـوري مـن الراجع، 
مل ينجـح بدخـول املجلـس لفـرة ثانيـة 
الـدورة  يف  عضـًوا  الشـهايب  )كان 

التريعيـة السـابقة بن عامـي -2016 
.)2020

كانـت  خسـارته  أن  شـهايب  واعتـر 
“عقابًـا لعـدم الطاعـة العميـاء ملنظومة 
الفسـاد املتنامية”، بحسـب منشـور كتبه 
يف 21 مـن متـوز الحـايل، وحذفـه من 
صفحتـه الحًقـا، مشـرًا مـن خاله إىل 
حـرب مقامـة ضـده مـن قبـل جهـة مل 
يسـمها، اتهمهـا بتجنيـد أمـوال النفـط 
للعمـل  األرض”  “وعفاريـت  املـروق 

. ه ضد
عـى  “ندمـه”  عـن  الشـهايب  وعـّر 
عـدم االنسـحاب مـن انتخابـات مجلس 
الشـعب، بعد زيارة “الرفيـق” التوجيهية 

. قبلها
بشـار  السـوري،  النظـام  رئيـس  وكان 
املجلـس  إىل  شـهايب  ضـم  األسـد، 
االستشـاري التابـع ملجلـس الـوزراء يف 
آخريـن،  أعضـاء  خمسـة  مـع  سـوريا، 
بينهـم رجـال أعـامل، مبوجـب املرسـوم 
“رقـم 703” الصادر يف تريـن الثاين 

.2019
العديـد  يف  أسـهاًم  شـهايب  وميتلـك 
والتجاريـة  العقاريـة  الـركات  مـن 
مؤسـس يف  وهـو رشيـك  والتعليميـة، 
ومـرف  القابضـة”،  “شـام  مـن  كل 
“فرنسـبنك سـورية”، و”بنـك الـرق”، 
للتأمن”،  العربيـة  و”الركـة السـورية 

و”الركـة السـورية العربيـة للتجارة”.

النظام يجدد الدماء بمحاصصة 
روسية- إيرانية

مـع غيـاب بعـض الوجـوه التـي اعتـاد 
يـرز  املجلـس،  يف  السـوريون  عليهـا 
السـؤال حـول هـدف النظـام مـن دفعه 
للوجـوه الجديـدة إىل الواجهـة، خاصـًة 
مـع الحشـد اإلعامـي لانتخابـات مـن 
قبل وسـائل اإلعام الحكوميـة أو املقربة 
منـه، وتحركاتـه عـر "حـزب البعث" أو 
عـر اسـتعانته "باملحاربـن القدمـاء"، 
الذيـن التقـى معهـم األسـد، يف 14 من 
متـوز، ودعاهم "لنقـل تجربتهم الوطنية 

البطوليـة العسـكرية" إىل السياسـة.
وتتضمـن الوجـوه الجديـدة التي وصلت 
مـن  مقربـة  شـخصيات  املجلـس،  إىل 
روسـيا  للنظـام،  الحليفتـن  الدولتـن 
"نظـام  إىل  يشـر  مـا  وهـو  وإيـران، 
محاصصـة يف املجلس"، بحسـب املحلل 
والـذي  ماحفجـي،  زكريـا  السـيايس 
أشـار يف حديثـه لعنب بلـدي إىل "عبث 
إيراين كبـر يف االنتخابـات"، وحصول 
عائـات مقربـة مـن إيـران عـى دعـم 
مبـارش، مـع انسـحاب أو فشـل وصول 
الجانـب  عـى  محسـوبة  شـخصيات 

الـرويس إىل قبـة املجلـس.
ويـأيت اسـتبدال الوجـوه مـع محاولـة 

عنب بلدي- علي درويش

نشـطت تحـركات قائد “قـوات سـوريا الدميقراطية” 
)قسـد(، مظلـوم عبـدي، خـال األسـابيع األخـرة، 
بعـد “نجـاح” املرحلـة األوىل مـن الحـوار الكردي- 
الكـردي، وبـدء املرحلـة الثانية، حسـبام أعلـن أواخر 

املايض.  أيـار 
التقـى مظلـوم عبـدي مـع شـيوخ ووجهاء العشـائر 
العربيـة يف مناطـق سـيطرة “قسـد” شـامل رشقي 
املركزيـة  القـوات  قائـد  مـع  التقـى  كـام  سـوريا، 
األمريكيـة، الجـرال كينيـث ماكينزي، وقائـد القوات 
الروسـية يف سـوريا، أليكساندر تشـايك، خال متوز 

 . يل لحا ا
أورويب  بدعـم  مدفوعـة  بـدأت،  “قسـد”  وكانـت 
وأمريـي، تحـركات بهـدف تقريـب وجهـات النظر 
حالـة  وإنهـاء  السـورية،  الكرديـة  األحـزاب  بـن 
القطيعـة بـن األطـراف املتخاصمـة، ال سـيام “حزب 

“املجلـس  وأحـزاب   )PYD( الدميقراطـي”  االتحـاد 
الكـردي”.  الوطنـي 

عقـب  الكرديـة،  الكرديـة-  االجتامعـات  وجـاءت 
األول  تريـن  مـن   9 يف  عبـدي،  أطلقهـا  مبـادرة 
أمـام  القانونيـة  العوائـق  إزالـة  وتضمنـت   ،2019
“املجلـس الوطنـي الكـردي”، الـذي يحظـى بتوافق 
مـع أنقرة، يف مناطق سـيطرة “قسـد” التـي تعترها 
“العـامل  لحـزب  وامتـداًدا  انفصاليـة  تركيـا حركـة 

إرهابيًـا.  واملصنـف  املحظـور  الكردسـتاين” 
وُعقـدت عـدة اجتامعات بـن األحـزاب الكردية، دون 
اإلفصـاح عـن نتائجهـا، لكنها ترعى مـن بعض الدول 

وخاصـة فرنسـا والواليات املتحـدة األمريكية. 

تخوف المكون العربي من الحوار.. الحل األسلم 
التعاون مع “قسد” 

الباحـث يف مركـز “عمـران للدراسـات” واملتخصص 
أوضـح، يف  مـا رشـيد،  بـدر  الكـردي  الشـأن  يف 

حديثـه لعنـب بلـدي، أن وراء اللقـاءات املتكـررة بن 
عبـدي ووجهـاء وشـيوخ العشـائر عدة أسـباب، ومع 
بـدء الحـوارات الكرديـة- الكردية، زادت حـدة التوتر 
مـا  الذاتيـة”،  “اإلدارة  ضمـن  العربيـة  املناطـق  يف 
يعكـس أن أن الحـوارات الكرديـة- الكرديـة سـتكون 

عـى حسـاب العـرب يف املنطقة.
“اإلدارة  مـن  املفروضـة  املناهـج  موضـوع  أن  كـام 
الذاتيـة”، والتـي تلقـى رفًضـا شـعبيًا منـذ فرضهـا 
سـواًء مـن الُكرد أو العـرب، زاد التوتـر وباألخص يف 
منطقـة ريـف ديرالـزور الرقي، حيث خـرج األهايل 
يف مظاهـرات رفًضـا للمناهـج، كام اعتصـم معلمون 

عليها.  اعراًضـا 
الدعـم  وعـر  “قسـد”،  قيـادة  أن  يبـدو  وحاليًـا، 
اسـتيعاب  اآلن  إىل  اسـتطاعت  املسـتمر،  األمريـي 
بعـض مخـاوف العشـائر العربيـة، كـام أن الجـزء 
األكـر مـن هـذه العشـائر يرفض عـودة النظـام، لذا 
تبقـى “قسـد” بالنسـبة لهـا بديـًا مقبـواًل إىل حن 

املنطقـة،  إلدارة  االتفاقـات  مـن  آخـر  نـوع  حـدوث 
حسـب الباحـث بـدر مـا رشـيد. 

وعقـد مظلـوم عبـدي، عـدة اجتامعات مـع وفود من 
العشـائر العربية، خـال األسـبوعن املاضين، بهدف 

املنطقة. تطـورات  بحث 
آخر اللقـاءات كانـت يف 18 متوز الحـايل، حيث عقد 
اجتامًعـا مع شـيوخ ووجهاء عشـرة البكارة، وسـبقه 
يف 15 مـن متـوز، اجتامع مع شـيوخ عشـائر منطقة 
ديـر الزور، وطلب شـيوخ العشـائر، خـال االجتامع، 
بتشـديد “قسـد” األمن والحفـاظ عى االسـتقرار يف 
مناطـق دير الـزور، ومنطقة شـحيل بريفهـا الرقي 
بشـكل خاص، وسـط تخـّوف من عودة نشـاط خايا 

تنظيـم “الدولة اإلسـامية” يف املنطقة. 
ويف 4 مـن متـوز الحايل، اجتمع مع شـيوخ عشـائر 
مدينـة الرقـة، وتطـرق وجهـاء العشـائر إىل الوضع 
االقتصـادي واملعيـي يف املدينـة، وتشـديد القبضة 
األمنيـة يف املناطـق الواقعـة عـى متاس مـع مناطق 
النظـام، وإعـادة النظـر يف ملف املسـاجن الذين “مل 

تتلطـخ أيديهـم بالدماء”. 
أيًضـا يف 22 من حزيـران املايض، اجتمع مع شـيوخ 
ووجهـاء عشـائر مدينة الطبقـة بالرقة، وذلك حسـب 

بيانات صادرة عن املوقع الرسـمي لـ”قسـد”. 

روسـيا وأمريـكا تنـاوران لضـامن نفـوذ أكـر يف 
سـوريا 

دماء جديدة 
في مجلس الشعب السوري 

تعكس محاصصة 
روسـية- إيرانية

مواطنة تدلي بصوتها في انتخابات مجلس الشعب في مناطق النظام )روسيا اليوم(

ماذا تخبئ هذه التحركات لشرق الفرات
عبدي يتحرك بلقاءات عشائرية- روسية- أمريكية
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عنب بلدي - خاص

تستمر تركيا مبحاولة إعادة ترتيب أوراقها العسكرية 
يف إدلب شاميل سوريا، ودمج الفصائل العسكرية 

تحت مظلة وقيادة عسكرية واحد بعيًدا عن التعددية 
الفصائلية، تحسًبا ألي تصعيد ومواجهة عسكرية قد 
تحدث يف أي لحظة باملنطقة من قبل النظام السوري 

وداعميه روسيا وإيران.

عملت تركيا منذ تعزيز وجودها يف الشامل، عرب إدخال 
أرتال عسكرية ضمت آالف العنارص واألسلحة الثقيلة، 

عىل إنشاء هيكلية جديدة للفصائل وإنشاء تشكيل 
عسكري جديد بني الفصائل و"هيئة تحرير الشام"، لكن 

هذا التحرك مل يُرتجم عىل األرض يف ظل تعّنت بعض 
األطراف ورفضهم أي عملية اندماج.

اندماج لكن بطريقة مختلفة
يف ظل توقعات بانتهاء الهدوء يف إدلب وعودة املعارك 
والتصعيد العسكري من قبل روسيا، وهو ما دلت عليه 

الحشود العسكرية للنظام عىل جبهات القتال إىل جانب 
التصعيد الرويس األسبوع املايض، عاد الحديث عن 

لقاءات بني قادة الفصائل يف "الجيش الوطني" وضباط 
أتراك بهدف التوصل إىل هيكلية واحدة.

وبحسب مصدر عسكري من "الجبهة الوطنية للتحرير"، 
طلب عدم ذكر اسمه، فإن قادة الصف األول يف "الجيش 

الوطني" اجتمعوا قبل أيام مع ضباط أتراك لبحث تشكيل 
جسم عسكري جديد، دون توضيحات أكرث بشأن آلية 

التشكيل.
وقال املصدر لعنب بلدي، إن مرشوع االندماج ليس جديًدا 

وإمنا عملت عليه تركيا خالل األشهر املاضية، مؤكًدا 
وجود جدية يف الوقت الحايل بشأن التوصل إىل اتفاق 

بني األطراف العسكرية.
من جهته، أوضح القيادي يف “الجيش الوطني 

السوري”، النقيب عبد السالم عبد الرزاق، لعنب بلدي أن 
هناك جدية حالًيا بشأن عملية دمج الفصائل، لكن حتى 

اآلن ال يوجد يشء عىل األرض.
وأكد عبد الرزاق أن الحديث كان بشأن تشكيل جسم 

عسكري واحد يف جميع املناطق املحررة، بقيادة ضباط 
وبتنظيم عسكري، لكن كانت هناك عقبات كثرية، يف 
حني توجد محاوالت اآلن للوصول إىل جسم كهذا رغم 

تضارب الترصيحات.
وجرت اجتامعات بني مختلف الجهات من فصائل 

وتشكيالت وضباط وجهات سياسية معارضة، بحسب 
عبد الرزاق، لكن حتى اآلن ال ميكن الحديث عن يشء 

جديد، إال إذا شاهدنا خطوات حقيقية عىل األرض.
وتحدث عبد الرزاق عن وجود عقبات يف طريق تشكيل 
الجسم العسكري، لكنه أكد وجود غرفة عمليات واحدة.

وبحسب معلومات عنب بلدي، فإنه ال وجود لغرفة 
عمليات جديدة، وإمنا يدور حديث بشأن تشكيل لجنة 

عليا مكونة من عدة فصائل ترشف عىل العمليات 

العسكرية، وعىل توزيع مكونات مختلف الفصائل 
وضبط مستوى املعسكرات، وهو ما أكده مسؤول املكتب 

اإلعالمي يف “هيئة تحرير الشام"، تقي الدين عمر.
وقال تقي الدين، يف مراسلة إلكرتونية مع عنب بلدي، 

إن "اللجنة مكونة من فصائل )الفتح املبني(، ترشف عىل 
الرباط وتوزيع قوات مختلف مكونات الغرفة، وتضبط 

مستوى املعسكرات، واإلسناد الناري، وتوزيع األلوية 
العسكرية وجاهزيتها وتحصني الجبهات، كام تطور 

مختلف الصنوف واألعامل العسكرية".
وتضم غرفة عمليات “الفتح املبني” كاًل من “هيئة تحرير 

الشام” و"الجبهة الوطنية للتحرير” املنضوية ضمن 
“الجيش الوطني السوري” إىل جانب “جيش العزة”.
وبدأت الفصائل العسكرية العاملة يف املنطقة خالل 

األشهر املاضية، وعقب االتفاق الرتيك- الرويس عىل 
وقف إطالق النار يف 5 من آذار املايض، بالعمل عىل 

دراسة الحملة العسكرية األخرية التي أدت إىل سيطرة 
قوات النظام عىل مدن اسرتاتيجية يف ريف إدلب الرشقي 

والجنويب، واكتشاف الثغرات عىل جبهات القتال.

تصعيد عسكري مرتقب
يتزامن التحرك لدمج الفصائل العسكرية يف جسم واحد، 

مع توقعات بعودة املعارك إىل الشامل السوري، بعد 
قرابة خمسة أشهر من الهدوء، باستثناء بعض خروقات 

النظام.
وتوقع القيادي عبد السالم عبد الرزاق، أن تكون املعركة 

املقبلة يف حال وقوعها يف جنويب طريق حلب- الالذقية 
)M4(، لكنه استبعد أن تكون قريبة.

من جهته، توقع املتحدث باسم الجناح العسكري يف 
“الهيئة”، “أبو خالد الشامي”، يف مقابلة مع شبكة 
“إباء”، التابعة لـ”الهيئة”، يف 19 من متوز الحايل، 

بدء قوات النظام السوري، مدعومة من روسيا، بعمل 
عسكري يف جبل الزاوية بريف إدلب يف أي لحظة.

وقال الشامي، إن النظام السوري رّمم أسلحته وأجرى 
أعامل التمويه عىل السالح ليخفيه، مضيًفا أن "الهيئة” 

تتوقع بدء عمل عسكري يف أي لحظة، وتراقب جبل 
الزاوية، وسط استقدام قوات النظام وروسيا العديد من 

القوات عىل تخوم جبل األربعني ورساقب وجبهات كبانة 
بريف الالذقية.

كام أرسلت غرفة عمليات “الفتح املبني” تعزيزات 
عسكرية إىل محاور التامس مع قوات النظام السوري 

وامليليشيات الرديفة جنويب إدلب.
وقال املتحدث الرسمي باسم “الجبهة الوطنية للتحرير”، 
النقيب ناجي مصطفى، لعنب بلدي، إن الفصائل العسكرية 

أرسلت تعزيزات إىل محاور القتال جنويب إدلب، وعززت 
املواقع الدفاعية فيها.

ويرتقب أهايل الشامل السوري بحذر ما ستؤول إليه األيام 
املقبلة، وسط تخوف من عودة املعارك والتصعيد العسكري 

مجدًدا، خاصة يف ظل معاناتهم من الواقع املعييش 
املرتدي إىل جانب انتشار فريوس "كورونا املستجد" 
)كوفيد- 19( ووصول عدد املصابني إىل 23 شخًصا.

تركيا تتحرك مجدًدا..

لجنة عليا للتنسيق العسكري في إدلب

مقاتلون من قوات المهام الخاصة التابعة للجبهة الوطنية للتحرير- 24 من تموز 2020 )عزائم(

ووجـوه  رشائـح  "إرضـاء"  النظـام 
جديدة مـن مؤيديـه، ومنحهـم الفرص 
للمحلـل  وفًقـا  ماليًـا،  لاسـتفادة 
السـيايس حسـن النيفي، والذي أشـار 
يف حديثـه لعنـب بلـدي إىل أن "إيران 
داخـي  شـأن  أي  يف  بقـوة  حـارضة 
الوجـوه  لبعـض  واختيارهـا  سـوري، 
املواليـة أو التابعـة لهـا أمـر وارد، أمـا 
الـروس فرمبـا يبـدو حضورهـم أقـل 
يف هـذه املسـألة، نظـرًا لقـدرة إيـران 
الشـأن  يف  التوغـل  يف  وأسـبقيتها 
واالجتامعـي  والتنظيمـي  اإلداري 

للنظـام".
زكريـا  الباحـث  يـرى  حـن  يف 
عـى  مـؤرشات  هنـاك  أن  ماحفجـي 
"املحاصصة" بن روسـيا وإيـران، من 
خـال اشـتباكات بـن عشـرة آل بّري 

حلـب. يف  قاطرجـي  وعائلـة 
ونقلت وسـائل إعـام معارضـة للنظام 
عـن  مؤكـدة  غـر  أخبـاًرا  السـوري 
اشـتباكات بـن العائلتن عقـب اإلعان 
عن نتائـج االنتخابات التي أسـفرت عن 
دخول قاطرجـي للمجلس عكـس بّري.

الوجوه الجديدة والعملية السياسية 
في سوريا

ويـدور الحديـث عـن مسـاعي النظـام 
التـي  للوجـوه  املجلـس  مقاعـد  ملنـح 

تسـاعده يف رؤيته ألي عملية سياسـية 
مقبلـة يف سـوريا، خاصًة فيـام يتعلق 

بعمـل اللجنـة الدسـتورية.
لكـن املحلـل حسـن النيفي يسـتبعد أن 
تكـون عمليـة االسـتبدال مرتبطـة بأي 
عمليـة سياسـية مقبلـة يف سـوريا، أو 
بعمـل اللجنـة الدسـتورية املكونـة من 
املعارضـة واملجتمـع املـدين والنظـام، 
وتسـعى لكتابة دسـتور جديد لسوريا، 
فـدور مجلـس الشـعب يقتـر عـى 
املوافقـة عـى أي قانـون يريـد النظام 
السـوري إقـراره، ومل يسـبق للمجلـس 
أن ناقـش قـراًرا أو اعرض عـى قانون 
صادر من رأس النظام السـوري بشـار 

األسـد، أو أبيـه حافظ األسـد.
وال يعتقـد النيفـي أن الحـل السـيايس 
اللجنـة  عـر  سـيأيت  سـوريا  يف 
الدسـتورية، وإمنا نتيجـة توافق دويل- 
رويس- أمريـي "ميـرر" عـر اللجنة 
الدسـتورية مـن أجـل إضفـاء الرعية 
عليـه، أو نتيجـة لتطبيـق قـرار 2254، 
القـايض بتشـكيل هيئـة حكـم انتقالية 

يف البـاد.
وبالتـايل ال عاقـة للجنـة الدسـتورية 
بالوجـوه الجديـدة يف مجلس الشـعب، 
بحسـب النيفي، خاصـًة أن النظام قادر 
عـى إقـرار أي قانـون يريـده بـرف 

النظـر عـن مجلس الشـعب.

الباحـث  حسـب  روسـيا،  تحـاول 
بدر مـا رشـيد، االتفـاق مـع قيادة 
يف  أكـر  نفـوًذا  ملنحهـا  “قسـد”، 
الواليـات  حسـاب  عـى  املنطقـة 
النقطـة  األمريكيـة، وهـذه  املتحـدة 
كانـت إحـدى أسـباب زيـارة قائـد 
القـوات املركزية بالجيـش األمريك، 
كينيـث ماكينزي، ملظلـوم عبدي، يف 
11 متـوز الحـايل، باإلضافـة للملف 

األمنـي. 
والجانـب الرويس من جهتـه يحاول 
النفـوذ للمنطقة بشـكٍل أكر، سـواًء 
مبحاولـة تشـكيل فصيٍل من عشـائر 
مـوايل  بعـض  دفـع  أو  املنطقـة، 
النظـام إلزعاج الدوريـات األمريكية، 
باإلضافـة لقيـام الدوريات الروسـية 
ويضـاف  األمـر،  بـذات  نفسـها 
لهـا محـاوالت روسـيا االتفـاق مـع 
“قسـد” عـى تضييـق املنطقـة عى 
منحهـا  مقابـل  األمريـي  الجانـب 
سـلطة محلية أوسـع، لكـن الواليات 
املتحـدة وموسـكو تحافظـان عـى 
حسـب  املنطقـة،  يف  قـوى  تـوازن 

الباحـث. 
أمـا بخصوص “قسـد” فهنـاك عدة 

عوامـل حافظـت مـن خالهـا عـى 
عاقـات جيدة مـع روسـيا وأمريكا، 
العسـكري،  انضباطهـا  منهـا 
املبـدأ  حيـث  مـن  وترجيحهـا 
التحالـف  قـوات  مـع  لاصطفـاف 
الـدويل ملحاربـة تنظيـم “الدولـة”.

ويف نفـس الوقـت تتجنـب القـوات 
روسـيا  حليـف  النظـام  تصنيـف 
عـى أنها جهـة يجـب أن تحارب،بل 
ميكـن التعـاون مع النظـام يف حال 
قـررت الواليـات املتحدة االنسـحاب 
بشـكٍل كامل، كـام أن “قسـد” ترى 
يف روسـيا قـوى عظمـى تسـتطيع 
أن تدفـع بالنظـام ليعـرف بشـكٍل 

مـن أشـكال الحكـم الذايت. 
وإىل اآلن، ال تـزال الواليـات املتحدة 
تتحكـم  التـي  الرئيسـية  الجهـة 
بنسـبة كبـرة يف قرارات “قسـد”، 
ويعـود ذلـك إىل أن فكـرة تشـكيل 
“قسـد” جـاءت بدفـع مـن الواليات 
املتحـدة، وهـي التـي جعلـت منهـا 
الحليـف املحـي لقـوات “التحالـف 
الواليـات  تقـدم  كـام  الـدويل”، 
املتحـدة الجـزء األعظم مـن امليزانية 

”قسـد”. لـ  العسـكرية 
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 إدلب - شادية تعتاع 

أطفـال،  لثاثـة  أم  عاًمـا(   32( كوثـر 
تعـاين مـن نقـص التغذيـة مـع طفلهـا 
)تسـعة أشـهر(، وذلـك بسـبب لجوئهـا 
إىل بدائـل عن حليبهـا الطبيعـي، وقالت 
لعنب بلـدي، إن عائلتها ال متلك األسـباب 
سـوء  مـن  األطفـال  لحاميـة  الوقائيـة 
التغذيـة بسـبب تـردي أوضـاع العائلـة 
الحليـب  رشاء  عـن  تعجـز  إذ  املاديـة، 

املكّمـل. الصناعـي 
ويفتـك مـرض سـوء التغذيـة بأجسـاد 
األطفـال يف محافظة إدلب شـامل غريب 
سـوريا، يف ظل تراجع مسـتوى املعيشة 
لألهـايل بسـبب الفقـر والنـزوح، إضافة 
إىل عجـز املنظـامت العاملـة يف املنطقة 

عـن سـد الحاجـة املتزايدة. 

ارتفاع نسب سوء التغذية والتقزم إلى 
الضعف

لتنسـيق  املتحـدة  األمـم  مكتـب  ذكـر 
الشـؤون اإلنسـانية )أوتشـا(، يف 13 من 
متـوز الحـايل، أن كل ثاثـة مـن عـرة 
أطفـال يف شـامل غـريب سـوريا تحـت 
التقـزم  مـن  يعانـون  الخامسـة،  سـن 

نتيجـة سـوء التغذيـة الحـاد.

وانتـر يف متوز الحـايل سـوء التغذية 
الحـاد يف هـذه املناطق، ووصلت نسـبته 
تـراوح  الذيـن  األطفـال  بـن   2% إىل 
أعامرهـم ما بن سـتة و59 شـهرًا، وإىل 
%8 بـن النسـاء الحوامـل واملرضعات. 
وبلغت نسـبة التقـزم بن األطفـال الذين 
و59  سـتة  بـن  مـا  أعامرهـم  تـراوح 
شـهرًا %30، وترتفع نسـبة انتشار سوء 
التغذيـة بـن النازحـن عـن املجتمعـات 
بـن   5% النسـبة  كانـت  إذ  املضيفـة، 
أعامرهـم بـن  الذيـن تـراوح  األطفـال 
سـتة و59 شـهرًا مـن النازحـن، مقابل 
يف  املوجوديـن  األطفـال  بـن   3%

املضيفـة. املجتمعـات 
وارتفعـت نسـب سـوء التغذيـة والتقزم 
 2019 نيسـان  بـن  الضعـف  قرابـة 
ومتـوز الحايل، ففـي إدلب تتوزع نسـب 
للنسـاء  بالنسـبة  الحـاد  التغذيـة  سـوء 
الحوامـل والرضـع: عقربـات %30، قاح 
 ،25% رسمـدا   ،26% قرقينـة   ،28%
جانوديـة %18، معـرة مريـن 17%.

وأكـد طبيب األطفال يف مشـفى "شـام" 
التخصـي لألطفـال يف بلـدة رسمـدا 
ارتفـاع  الخلـف،  نـر  إدلـب  شـاميل 
إصابـات األطفـال بسـوء التغذيـة بعـد 
موجـة النـزوح التي شـهدها ريـف إدلب 

الجنـويب.
وأوضـح الخلـف لعنب بلـدي أن الحاالت 
التـي تسـجل يف املشـفى انتـرت بـن 
األطفـال النازحـن يف املخيامت بنسـبة 

%80، و%20 بـن األطفـال املقيمـن. 
مـا نسـبة  وأسـباب مختلفـة..  درجـات 

الوفيـات؟
لسـوء التغذيـة درجـات حسـب طبيـب 
األطفـال نـر الخلف، هـي: املتوسـط، 
والحـاد، والحـاد الشـديد، وتنتر حاالت 
سـوء التغذيـة الحاد بشـكل أسـايس يف 
مخيـامت رسمدا وأطمـة ومنطقـة حارم 

املحافظة. الدانـا شـاميل  ومنطقـة 
وأوضـح الخلـف أن نسـبة الوفيـات بن 
األطفـال بسـوء التغذيـة قـد تصـل إىل 
%3، بينـام حاالت الشـفاء قـد تصل إىل 
%80 يف حـال توفـر العـاج واملغذيات. 
سـوء  ملـرض  الرئيسـة  األسـباب  ومـن 
التغذيـة أخطـاء التغذيـة، أو عـدم وجود 
قـدرة لدى األهـل عى تغطيـة املصاريف 
للطفـل،  السـليم  بالغـذاء  تتعلـق  التـي 
واللجـوء إىل تعويـض أطفالهـم بأطعمة 
بسـيطة، كالنشـاء وحليب األبقار بأعامر 

. مبكرة
األساسـية  الجهـة  أن  الخلـف  وأضـاف 
املرفـة عى متابعة حاالت سـوء التغذية 

يف الداخـل السـوري هـي منظمـة األمم 
املتحـدة للطفولة )يونيسـف( بالتنسـيق 
مـع عـدة منظـامت، وهـي: "أطبـاء عر 
القارات"، "شـام اإلنسـانية"، "سـيام"، 
"هانـد إن هانـد"، "شـفق" و"بهار" يف 

مدينـة عفريـن بريـف حلب.

صعوبات تواجه مديرية الصحة
محافظـة  يف  الصحـة  مديريـة  معـاون 
إدلـب، أنـس دغيـم، قـال لعنـب بلـدي، 
الصعوبـات  بعـض  تعـاين  املديريـة  إن 
يف عـاج مـرض سـوء التغذيـة، ومنهـا 
نقـص العاملـن والعامـات يف الصحة 

املجتمعيـة.
700 عامـل فقـط، مـا  املديريـة  ولـدى 
تغطيـة  عـى  قـادرة  غـر  أنهـا  يعنـي 
تطبيـق  عـدم  إىل  باإلضافـة  املنطقـة، 
"بروتوكـول الصحة العامليـة" من بعض 
الداخـل  يف  العاملـة  الصحيـة  الفـرق 

السـوري.

المراكز النسائية تستجيب 
املراكز النسـائية التابعة لـ"الدفاع املدين 
السـوري" قدمت خدمات طبية إسـعافية 
 41 إىل  منهـا  املسـتفيدين  عـدد  وصـل 
ألًفـا و240 مسـتفيًدا، بينهـم عرة آالف 
منسـقة  قالـت  حسـبام  طفـًا،  و897 

املراكـز، زهـرة ديـاب، لعنـب بلدي.
وأضافـت ديـاب أن فرق "الدفـاع املدين" 
تاحـظ حاالت سـوء التغذيـة وانخفاض 
الـوزن لـدى األطفـال بشـكل عـام، عند 
األطفـال  معظـم  ووزن  طـول  قيـاس 
الوافديـن إىل املراكـز املنتـرة يف إدلـب 

وأريـاف حـامة وحلـب والاذقية.  
صعوبـات،  النسـائية  املراكـز  وتواجـه 
أبرزهـا حسـب ديـاب، نقـص التدريبات 
والتـي  التغذيـة  بسـوء  تتعلـق  التـي 
الحـاالت  لتقـي هـذه  هـي رضوريـة 
بشـكل جيـد، إضافـة إىل نقـص الدعـم 
عـن القطـاع الصحـي، وبالتـايل نقـص 

للعـاج. الرضوريـة  األدويـة 

تعـرف منظمـة "الصحـة العامليـة" سـوء التغذيـة، بأنـه مـا يشـري إىل 
النقـص أو الزيـادة أو عـدم التـوازن يف مدخـول الطاقـة و/أو املغذيات 

الشـخص. لدى 
ويشـمل مصطلـح سـوء التغذيـة ثـالث مجموعات واسـعة النطـاق من 

الصحية: الحـاالت 
• نقـص التغذيـة، الـذي يشـمل الهـزال )انخفـاض الـوزن بالنسـبة إىل 
الطـول(، والتقـزم )قـرص القامـة بالنسـبة إىل العمـر(، ونقـص الوزن 

)انخفـاض الـوزن بالنسـبة إىل العمـر(.
• سـوء التغذيـة املتعلـق باملغذيـات الدقيقة، الذي يشـمل عـوز املغذيات 
الدقيقـة )نقص الفيتامينات واملعـادن املهمة( أو فـرط املغذيات الدقيقة. 
• فـرط الـوزن والسـمنة واألمـراض غـري السـارية املرتبطـة بالنظـام 
الغـذايئ )مثل أمـراض القلـب والسـكتة الدماغية وداء السـكري وبعض 

الرسطانـات(.

تزايد حاالت سوء التغذية تهدد األطفال في إدلب

)Syria Relief Operations( جانب من عمل فريق التغذية في منظمة "سيريا ريليف" أثناء الكشف عن حاالت سوء التغذية المنتشرة في المخيمات- 7 من تموز

عروة المنذر - حمص  

ال فـرق بـن ارتفـاع وانخفـاض درجات 
انقطـاع  الحـرارة يف سـوريا، فمشـكلة 
ففـي فصـل  ذاتهـا،  الكهربـايئ  التيـار 
الشـتاء يغيـب التيـار الكهربايئ بسـبب 
زيـادة األحـامل عى الشـبكة باسـتخدام 
املدافـئ الكهربائية وسـخانات امليـاه، أما 
يف الصيـف فـإن ارتفاع درجـات الحرارة 
تجعـل املحطـات واملحـوالت الكهربائيـة 
عرضـة لانفجار، عـدا عن نقـص الفيول 

والغاز.
االقتصـادي  الوضـع  تدهـور  ومـع 
للسـورين يف الصيف الحـايل، زاد أهايل 
ريـف حمص الشـاميل من كميـات املونة 
التي يضعونهـا يف الرادات السـتخدامها 

بشـكل متقطـع يف بقيـة أيام السـنة.
لكـن هـذا التدبـر ال ينجـح مـع انقطاع 
التيـار الكهربـايئ لسـاعات طويلـة، مـا 
يـؤدي إىل تلـف مونـة األهايل، ويسـبب 

خسـائر ماليـة مل تكـن يف حسـبانهم.

أيام بال كهرباء.. أتلفت كل شيء
التـي  التقنـن  عـى  السـوريون  اعتـاد 
تفرضـه حكومـة النظـام السـوري قبـل 

2011 يف أيـام الصيـف الحـارة، وزادت 
سـاعة التقنـن بعـد عـام 2011 عقـب 
خـروج آبـار النفـط وحقـول الغـاز عـن 
سـيطرة النظام، ليدخل التيـار الكهربايئ 
مرحلـة جديدة مـن صيف العـام الحايل، 
إذ وصلـت سـاعات التقنـن إىل أكـر من 

18 سـاعة.
يشـكو كـامل إبراهيـم )45 عاًمـا( مـن 
لعنـب  الشـاميل  حمـص  ريـف  أهـايل 
بلـدي تلف مـواده الغذائية بقولـه، "تلف 
والبـازالء  الفـول  براداتنـا،  يف  يشء  كل 
والفاصوليـاء، أكلنـا مـا اسـتطعنا أكلـه، 
وتلفـت بقيـة املونـة التـي دفعـُت مثنها 

أكـر مـن 30 ألـف لـرة".

زبائن دائمون لدى مصلحي األجهزة 
الكهربائية

التيـار  وصـول  سـاعات  يف  حتـى 
الكهربـايئ، تتبـع مؤسسـة الكهرباء يف 
حمـص قطعه ملدة عر دقائـق مرتن كل 
سـاعة تقريبًا، إلراحة املحطـات واملحوالت 
مـن الحمولـة أو الرتفاع درجـات الحرارة، 
الكهربائيـة  األجهـزة  أغلـب  جعـل  مـا 
تتعـرض لخطر التلـف أو العطـل الفني.

صـار محمـد اليوسـف من سـكان مدينة 

تلبيسـة زبونًا دامئًا عنـد مصلحي األدوات 
الكهربائيـة، وقـال لعنـب بلـدي "احرق 
التلفـاز مرتـن والراد واملروحـة مرة، يف 
السـاعة التي تأيت فيها الكهربـاء، نفصل 
أجهـزة املنـزل بعـد انقطاعهـا مبـارشة 

وبعد عودتهـا بدقيقتـن نصلها".
أصلـح محمـد الـراد بــ130 ألـف لرة 
والتلفـاز بـ15 ألًفـا، وهي حالـة متكررة 
لألجهـزة الكهربائية يف املنطقة، بحسـب 
مـا قاله املهنـدس الكهربـايئ أحمد خليل 
لعنب بلـدي، وذلك بسـبب ضعـف التيار 
الكهربـايئ وتكرر انقطاعه أكـر من مرة 

خـال سـاعة واحدة.
الحل، بحسـب املهنـدس أحمد، هـو رشاء 
أن  الكهربـايئ، موضًحـا  للتيـار  منظـم 
أرخـص منظـم منـزيل يتجـاوز سـعره 
150 ألـف لـرة، وهـو مبلغ خـارج قدرة 
معظـم أهـايل املنطقـة، وقطـع الغيـار 
والصيانة كلها تكون مسـتوردة، وسـعرها 
أمـام  السـورية  اللـرة  بقيمـة  مرتبـط 

العمـات األجنبيـة.
وشـهدت اللرة السـورية انهيـارًا تاريخيًا 
يف قيمـة اللرة مقابـل الـدوالر يف العام 
الحايل، إذ وصل سـعر الـدوالر الواحد إىل 
3500 لـرة، يف 8 مـن حزيـران املايض، 

 2010 حـدود  عنـد  االسـتقرار  لتعـاود 
لرات، حسـب سـعر الـرف يف 25 من 

الحايل. متـوز 

مبادرات إليجاد حلول أقل تكلفة
عـى  السـوري  النظـام  سـيطرة  قبـل 
املنطقـة يف 2017، عـاىن أهلها من قطع 
كامـل للتيار الكهربـايئ ألكر مـن أربع 
سـنوات، ما خلـق مبادرات بـن أفراد كل 

حـي ملواجهة املشـكلة.
ومع أزمـة االنقطاع املتزايـد للكهرباء يف 

املنطقـة بالفـرة الحالية، يشـري أهايل 
بعض األحيـاء مولـًدا كهربائيًا لتشـغيل 

بـرادات ضخمـة توضع املونـة بداخلها.
قريـة  سـكان  مـن  الوعـري،  محمـود 
املكرميـة، قـال لعنب بلـدي إنه تشـارك 
وشـغلوا  مولّـد،  بـراء  جرانـه  مـع 
)بـرادات  "فريـزات"  أربـع  بواسـطته 
مونـة  بداخلهـا  ووضعـوا  ضخمـة(، 
مثـن  الجميـع  ويدفـع  الحـي،  أهـايل 
املـازوت، وبهـذا حافظـوا عى مـا بقي 

مونتهـم. مـن 

مونة أهالي حمص تحت رحمة الكهرباء

"بدأت تظهر على طفلي أعراض مرض سوء التغذية وهو في عمر األربعة أشهر فقط، عندما قطعت الرضاعة الطبيعية عنه بسبب وضعي الصحي"، بحسب 

ما قالته كوثر برق، إحدى المهجرات من ريف حمص الشمالي إلى مخيم "السعيد" في بلدة حزانو بريف إدلب الشمالي لعنب بلدي. 

محطة تحويل كهرباء في حي الوعر بحمص 2016 - )عنب بلدي(
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عنب بلدي - خاص  

نشـطت يف مدينـة البـاب بريـف حلـب 
عمليـات االغتيال بالرصـاص أو عن طريق 
عبـوات متفجرة ملصقة بالسـيارات خال 
األشـهر املاضيـة، كانـت أحدثهـا محاولة 
اغتيـال نقيـب الصيادلـة السـابق، أحمـد 

الحامـد، يف 13 مـن متـوز الحايل.
ويـرى الناشـط يف مدينـة البـاب معتـز 
نـارص، أن "الوضـع األمني الذي تعيشـه 
مدينـة البـاب مؤخـرًا ال يُشـعر باألمـان 
والطأمنينـة، إذ ال يـكاد مير أسـبوع دون 
أو  اغتيـال،  أو  تفجـر،  حـادث  يقـع  أن 
مشـاكل بن أطـراف مسـلحة تُوقع قتى 

وجرحـى".

فشل أمني.. ما األسباب؟
صـورة  البـاب  يف  األمنـي  "الوضـع 
السـوري،  الشـامل  لحالـة  مصّغـرة 
املؤسسـات  وجـود  مـن  الرغـم  فعـى 
األمنيـة وتطـور أجهزتهـا فإنهـا ال ترقى 
األمـان  املطلـوب، وال تحقـق  للمسـتوى 
لسـكان املدينـة"، بهـذه الكلـامت وصف 
الطبيـب عـامر السـايح الوضـع الحايل 

يف مدينـة البـاب، التـي يقيـم فيهـا.
وأشـار السـايح، لعنب بلـدي، إىل وجود 
مطامـع  تحقيـق  يف  أسـهمت  "عوامـل 
الراغبـن بعـدم اسـتقرار املدينـة، منهـا 
نقـص الخطـط األمنيـة وقلـة االهتـامم، 
وتعـدد مراكز السـلطة وأصحـاب القرار، 
إضافـة إىل وجـود املؤسسـات الوهميـة 

غـر الفاعلـة عـى األرض".
عـامر  اإلعامـي  الناشـط  قـال  بينـام 
نّصـار، لعنـب بلـدي، إن "وضـع املدينة 
الخروقـات  تصـل  فقـد  معقـد،  شـبه 
أسـبوع،  خـال  ذروتهـا  إىل  األمنيـة 
وتنخفـض يف أسـبوع آخـر، مـا يحـرم 

اآلمنـة". املعيشـة  املدينـة  سـكان 
األحـكام  "غيـاب  أن  نّصـار  ويعتقـد 
الرادعـة، وانعـدام هيبة للقضـاء، وتدّخل 
املحكمـة  بعمـل  العسـكرية  الفصائـل 
املتسـببن  وحاميـة  الرطـة،  وأجهـزة 
مبـارشة  بطريقـة  األمنيـة  بالخروقـات 
أو غـر مبـارشة، تتسـبب بإضاعـة كل 
الجهـود املبذولة لتحقيق األمـان، وتؤدي 

املدينـة األمنـي إىل األسـوأ". بوضـع 

من المسؤول؟
حّمـل الناشـط عـامر نّصـار املسـؤولية 
إىل "مـن نّصب نفسـه يف املجـال األمني 
بالبـاب، سـواء جهـاز الرطـة واألمـن 
العـام، أم الـرط العسـكرية، أم أمنيات 

الفصائـل املوجـودة يف املدينـة".
يتحمـل  الـريك  "الجانـب  أن  ويـرى 
األول  املسـؤول  باعتبـاره  املسـؤولية، 
عـن ضبـط حالـة التسـيب عنـد بعـض 
منـه،  املدعومـة  العسـكرية  الفصائـل 
العسـكرية  الرطـة  عمـل  وتنظيـم 

والقضـاء".
الناشـط معتـز نـارص  يف حـن أشـار 
للجيـش  مهنيـة  وجـود  "عـدم  أن  إىل 
الوطنـي، وفشـله امللحـوظ يف إدارة أمن 
املنطقة، وغيـاب فاعليـة الحكومة املؤقتة 
خاصـة وزاريت الداخليـة والدفـاع، تزيد 
املسـؤولية عـى تركيـا بشـكل مبارش".

أمـا الطبيـب عـامر السـايح، فاعتـر أن 
"املشـكلة املوجـودة يف البـاب تكمن يف 
غيـاب الشـخصية املركزيـة التـي تقـود 
التشـكيات من رشطة عسـكرية ورشطة 
الصاحيـات  منحهـا  وعـدم  مدنيـة، 
الازمـة، مـا أدى إىل الحالـة الراهنـة من 
تخبـط وعـدم انسـجام الخطـط وضياع 

فاعليتهـا".

أين دور الشرطة العسكرية والمدنية
يف  العسـكرية  الرطـة  قائـد  تحـدث 
اللطيـف  عبـد  العقيـد  البـاب،  مدينـة 
األحمـد، لعنـب بلـدي، عـن "متابعة أدق 
األمـن"،  فـرض  بخصـوص  التفاصيـل 
تعليـامت  بـن  التـوازن  مراعـاة  مـع 
األجهـزة الحكوميـة وعادات أهـل املدينة 

إليهـا. واملهجريـن 
وقـال األحمـد، إن "مـن بن آخـر أعامل 
الرطة، كان ضبط انتشـار السـاح بن 
املدنيـن، ومخالفة من يطلق النار سـواء 
يف األعـراس واملناسـبات أم يف غرهـا، 
ومنـع اللثـام ومخالفـة مرتديـه، وإجراء 
مسـح كامـل للمدينـة، ووضـع حواجـز 

متنقلـة لضبـط األمـن داخـل املدينة".
وأشـار قائـد الرطـة إىل وجـود خطـة 
مسـتقبلية "إلنشـاء وحـدة جمـع بيانات 
هدفهـا التقـي وماحقـة العسـكرين 
إدارة  وإنشـاء  بالخروقـات،  املتسـببن 

عـدد  وزيـادة  العسـكرية،  للسـجات 
املدينـة". العنـارص لتمكـن األمـن يف 

وكان املجلـس املحـي يف مدينـة اعـزاز 
وريفهـا أصدر قـرارات لضبـط األمن يف 
املدينـة، كـام قـّرر وضـع سـيارة أمنيـة 
ورشطيـة أمـام مدخل السـوق الكبر يف 

. ينة ملد ا
"لـرضورة  القـرارات،  أحـد  يف  وجـاء 
العمـل  العامـة وحسـن سـر  املصلحـة 
وحفاظًـا عى أمـن وأمان األهـايل، مينع 
منًعـا باتًـا حمل السـاح داخل األسـواق 
واملحـات التجارية، ويحـال املخالف إىل 

ء". لقضا ا
وللحديـث عـن دور الرطـة املدنيـة يف 
االغتيـال  بعمليـات  التحقيقـات  متابعـة 
الفلتـان  وضبـط  املدينـة  يف  األخـرة 
األمنـي، تواصلـت عنـب بلـدي مـع قائد 
قـوات الرطـة واألمن العـام الوطني يف 
البـاب، الرائـد هيثـم الشـهايب، لكنها مل 

إجابة. عـى  تحصـل 

اغتياالت غامضة 
أن  السـايح  عـامر  الطبيـب  يـرى 
االسـتهدافات املبـارشة يف مدينـة البـاب 
لهـا أسـباب عـدة، منهـا زرع الفـوىض 
وبعـض  االسـتقرار،  عـدم  وحالـة 
لدوافـع  أو  انتقاميـة  تكـون  الحـاالت 
ماديـة، ويف أغلـب األحيان يكـون هدف 
صاحـب املصلحـة منهـا تشـويه الصورة 
األمنيـة يف املناطـق الخاضعـة لسـيطرة 

املعارضـة.
وقال السـايح، إن "أكر ضحايـا عمليات 
ال  ممـن  املدنيـن  مـن  هـم  التصفيـة 
ميلكـون خلفيـة عسـكرية، وليسـوا مـن 

الثـأر أو األمـوال". أصحـاب إشـكاالت 
موقـف مامثـل عـّر عنـه الناشـط عامر 
عمليـات  بعـض  أن  يـرى  إذ  نصـار، 
االغتيـال تكـون "تصفية حسـابات" بن 
الفصائـل املسـلحة، وغرها اسـتهدافات 
عـن طريـق عبـوات الصقـة تقـوم بهـا 
عـدة جهات حسـب املُسـتهَدف وتصنيفه 

وطبيعـة عملـه.
أمـا الناشـط معتـز نـارص، فـرى أنـه 
مـن غـر املمكـن فهـم انتقائيـة عمليات 
االغتيـال، ألنها ليسـت من مصـدر واحد، 
فهنـاك جهات متعـددة ومختلفة تنشـط 

ومتـارس هـذه العمليـات، ولـكل جهـة 
أهدافهـا وتبعيتهـا.

مآالت الفلتان األمني عى الناس
يف  األمنيـة  الحالـة  عـن  الرضـا  يغيـب 
البـاب عند املقيمـن يف املدينة، إذ صارت 
حياتهـم وتحركاتهم اليوميـة أكر تحفظًا 
نتيجـة التوتر األمني والحـوادث املتكررة، 
دون  األحيـان  أغلـب  يف  متـر  التـي 

محاسـبة الجنـاة.
أبـدى الطبيـب عـامر السـايح قلقـه من 
مـا  املدينـة،  يف  واألمـان  األمـن  غيـاب 
يشـكل يف نظـره خطـرًا عـى الجميـع 
حتـى مـن النواحـي االقتصاديـة وعجلة 

الحيـاة والعمـل.

واعتـر أن غيـاب األمـن يزيـد الوضـع 
عـدم  إن  إذ  سـوًءا،  للنـاس  االقتصـادي 
االقتصـادي  التطـور  يعرقـل  االسـتقرار 
عـدم  مـن  حالـة  يف  النـاس  ويجعـل 
الراحـة، ويزيـد وضـع النـاس املعيـي 

تدهـوًرا.
ومـن وجهـة نظـر أخـرى، فقـد تأقلـم 
مالـك الحلبـي وعائلتـه مـع هـذه الحال 
بـ"السـيئة"،  وصفهـا  التـي  األمنيـة 
خاصـة أن بعض مـن تعرضـوا لاغتيال 
عائاتهـم  مـع  كانـوا  محاوالتـه  أو 
يتبـع  صـار  لـذا  لإلصابـة،  وتعرضـوا 
إجـراءات تجنبـه الخطـر، كاالبتعـاد عن 
أي مشـاكل أمنيـة أوعسـكرية، وفحص 

آليتـه قبـل ركوبهـا.

إجراءات ال تفلح بالحد من تفجيرات ترهب سكان الباب

تفجير سيارة مفخخة في مدينة الباب بريف حلب الشمالي 16 تشرين الثاني 2019 )مدينة الباب على فيس بوك(

ال يستطيع مالك الحلبي، المقيم في مدينة الباب شمالي حلب، أن يركب سيارته دون فحصها خوًفا من وجود عبوة ناسفة ملصقة بها، واقتصر تنقله 

مع عائلته داخل المدينة على التحركات الضرورية فقط، خشية وقوع تفجير، أو حصول اشتباك مفاجئ بين مسلحين يعرض حياته وعائلته للخطر، وفق 

ما قاله لعنب بلدي.

الباب على وقع التفجيرات
تقع الباب على بعد ما يقارب 

من 38 كيلومتًرا من مدينة حلب.
وتسيطر عليها حالًيا قوات "الجيش 

الوطني"، بدعم تركي، وتزايدت فيها 
وتيرة االنفجارات خالل األشهر األخيرة:

 انفجار سيارة مفخخة على طريق المحلق 
بالقرب من جامع "البوشي"، واقتصرت األضرار 

على الماديات.

11 من تموز 
 2020

16 من حزيران 
 2020

11 من حزيران 
 2020

10 من أيار 
 2020

انفجار أدى الشتعال حرائق ضخمة في سوق 
المحروقات، واقتصرت األضرار على الماديات.

 انفجار بالقرب من مشفى "الفارابي" في حارة 
العشرة، نتجت عنه إصابة وأضرار مادية.

إصابة 18 شخًصا،  إصابة أحدهم حرجة، نتيجة 
انفجار عبوة ناسفة في طريق الراعي المكتظ 

بالمدنيين. 
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فريـق  إىل  النجـار  مصطفـى  انضـم 
التدريـب يف "الدفـاع املـدين السـوري" 
عملـوا  أشـخاص  خمسـة  مـن  املكـّون 
سـابًقا غطاسـن يف فـوج إطفـاء حلب، 
وخضعـوا لـدورة ضفـادع بريـة، وهم 
سـيطرة  مناطـق  يف  الغطـس  نـواة 
لعنـب  بـه  تحـدث  حسـبام  املعارضـة، 

بلـدي. 
2019 و2020 درب فريـق  ويف عامـي 
الغطس 26 غطاًسـا يف الريف الشـاميل 
20 آخريـن  )ريـف حلـب(، إضافـة إىل 
تخرجـوا يف محافظـة إدلـب قبـل ثاث 
غطاًسـا   43 حاليًـا  ويوجـد  سـنوات، 
يف مناطـق املعارضـة شـاميل سـوريا، 
يف  التدريـب  مديـر  بـه  أفـاد  حسـبام 
"الدفـاع املـدين"، حسـام بـدوي، لعنب 

. ي بلد
وتـوزع الخريجـون عـى دورة مديريـة 
مراكـز  يف  ثانيـة  ودورة  األوىل،  حلـب 

"الدفاع املـدين" القريبة من املسـطحات 
وجنديـرس  عفريـن  كمراكـز  املائيـة، 
بحـرة  مـن  بالقـرب  ورشان  وراجـو 
الشـاميل  حلـب  ريـف  يف  "ميدانـي" 
الغـريب، ومركـزي الغنـدورة وجرابلـس 
)عى نهـر الفرات( شـامل رشقـي حلب. 

13 غطاًسا من بين 80 متقدًما 
الغطـس  دورة  املـدين"  "الدفـاع  أنهـى 
الثانيـة، يف 21 من متـوز الحايل، بريف 
نفـس  9 مـن  أطلقهـا يف  التـي  حلـب، 
الشـهر، وأّهـل فيها 13 غطاًسـا، اختروا 
مـن بـن 80 متقدًمـا، بعد زيـادة حاالت 
الغـرق يف املسـطحات املائيـة واألنهار. 
وقُبـل املتدربـون بناء عـى الرغبـة أواًل، 
ثـم خضعوا لفحـص طبّي شـامل، للتأكد 
مـن خلوهـم مـن األمـراض املزمنـة، أو 

التـي متنعهـم مـن الغـوص يف املياه.
واختـر املتقدمـون أصحـاب املهـارة يف 
السـباحة، وخضعوا لفحص سـباحة يف 
التابعـة  الصناعيـة  "ميدانـي"  بحـرة 

لسـد "17 نيسـان" يف عفريـن بريـف 
الغريب.  الشـاميل  حلـب 

ماذا تضّمن التدريب 
تـدرّب املتطوعون عى اسـتخدام معدات 
الغـوص بشـكل صحيـح، والتعامل معها 
يف حـال تعطلت تحـت املاء، واملـدة التي 
يسـتطيعون خالها البقـاء يف القاع، كام 
تعرّفـوا إىل طـرق االسـتدالل بتضاريس 
ليسـهل  املائيـة  واملسـطحات  البحـرات 

عليهم العـودة إىل نقـاط االنطاق. 
وتضمنـت دورة الغطـس تدريبات نظرية 
الصحيحـة  الطـرق  حـول  متحـورت 
للغطـس وطـرق التعامـل مـع املعـدات 
الخاصة، باإلضافـة إىل الطرق الصحيحة 

النتشـال الغرقـى. 
أمـا التدريبـات العمليـة فكانـت تطبيًقـا 
تلقاهـا  التـي  النظريـة  للمعلومـات 
املتدربـون، باإلضافـة إىل قيـاس قدرتهم 
عـى التحمل تحـت املـاء، بحسـب مدير 
الدفـاع  "مديريـة  يف  اإلعامـي  املكتـب 

املـدين" بحلـب، إبراهيـم أبـو الليـث. 
إن  النجـار،  مصطفـى  املـدرّب  وقـال 
املتطوعـن ُدّربـوا عـى األمـور النظرية 
وكيفيـة  الغطـس،  عتـاد  إىل  والتعـرف 
لباسـه والتعامـل معـه عـى سـطح املاء 
)معـدات الغطـس الحر مـن دون جهاز، 

وأنبولـة(.  نظـارات وزعانـف 
ثم تعلمـوا اسـتعامل الجهاز يف املسـبح 
أواًل، ثـم يف األنهـار والبحـرات، وبعـد 
أعـامق  يف  التدريـب  إىل  انتقلـوا  ذلـك 
امليـاه  ومناطـق  "ميدانـي"،  بحـرة 

التعامـل معهـا.  الضحلـة، وكيفيـة 
 وأخـرًا انتقلوا إىل التدريـب األخطر يف 
تيارات نهـر "الفرات"، وكيفية السـباحة 
يف مناطـق التيـارات والخـروج منها، ثم 
كيفيـة الغطـس أسـفل التيـار، والتعامل 

مـع رسعته. 
ورافـق التدريبـات رمـي جثـة صناعيـة 
ثقيلة الـوزن )نحـو 250 كيلوغراًما( يف 
البحـرات وتيـارات "الفـرات"، والغايـة 
مصطفـى  املـدرّب  حسـب  ذلـك  مـن 
النجـار، محـاكاة الواقـع لنـزع الخـوف 
مـن املتدربـن ورفـع الكفـاءات لديهـم، 
للحصـول عـى غطـاس محـرف قـادر 
عـى مواجهة الواقـع وتحّمـل تضاريس 

املسـطحات املائيـة الصعبـة. 

غرق المدنيين متواصل في 
المسطحات المائية 

ظاهـرة الغرق ليسـت جديـدة يف مناطق 
زادت  الحـايل  العـام  ويف  املعارضـة، 
الحـاالت، بحسـب حديـث سـابق ملديـر 
التدريـب يف "الدفـاع املـدين"، حسـام 

بـدوي، لعنـب بلـدي. 
الغـرق،  حـاالت  زيـادة  بـدوي  وبـرر 
املائيـة  املسـطحات  األهـايل  بارتيـاد 
بقصـد السـباحة، بعـد ارتفـاع درجـات 
السـكانية يف  الكثافـة  وتزايـد  الحـرارة 
شـامل غـريب سـوريا، إذ سـجل "الدفاع 
 31 املـايض،  حزيـران  يف  املـدين"، 
حالـة غـرق يف محافظـة إدلـب، بينـام 
اسـتجابت فـرق الغطس منذ بدايـة العام 

الحـايل لنحـو 50 حالة غرق يف الشـامل 
السوري، واسـتطاعت انتشـال 47 مديًنا 
بينهـم أطفـال، حسـب املوقـع الرسـمي 

لـ"الدفـاع املـدين". 
انتشـلت  و2019،   2018 عامـي  ويف 
فـرق غطـس "الدفـاع املـدين" 95 مدنيًا 
توفـوا غرقًا يف الشـامل السـوري، بينهم 
23 طفـًا و12 امـرأة، حسـب إحصائية 

نرهـا يف موقعـه الرسـمي. 

الجهل بمناطق السباحة.. أبرز أسباب 
الغرق

"الدفـاع  يف  التدريـب  مديـر  أوضـح 
املـدين"، حسـام بـدوي، أن أبرز أسـباب 
التـي  باملنطقـة  املدنيـن جهلهـم  غـرق 
يسـبحون فيهـا، إذ يأتـون مـن املناطـق 
يف  للسـباحة  فيهـا  يسـكنون  التـي 
مسـطحات مائيـة، لذلـك ال يكـون لديهم 
وعـي بطبيعـة املـكان، ومـن املمكـن أن 
يواجهـوا تيارات مائيـة أو عمًقـا مفاجئًا 
أو طبيعـة مختلفـة، ما يعرضهـم للغرق.

أفـراد  أحـد  مـا  يـرى شـخص  أحيانًـا، 
عائلتـه وهـو يغرق فيحـاول مسـاعدته، 
لكنـه ال يسـتطيع فيغـرق أيًضـا، وهـي 
حالة متكـررة، رغم اإلرشـادات والتوعية 
واللوائـح التـي ينرها “الدفـاع املدين”، 
حـول  التوعويـة  األنشـطة  إىل  إضافـة 

املسـطحات املائيـة.
بعـض  يتعـرض  السـباحة،  وخـال 
األشـخاص ألزمـات قلبية أو شـد عضي 

غرقهـم. إىل  يـؤدي 
وبالنسـبة لألشـخاص الذيـن ال يعرفون 
كافـة  املائيـة  فاملسـطحات  السـباحة، 
لكـن  بـدوي،  بحسـب  عليهـم،  خطـر 
تعـّد بعـض املسـطحات أكـر خطـورة، 
والسـدود  الصناعية،  كبحرة "ميداني" 
واألماكـن العميقـة التـي تشـهد تيـارات 

. ئية ما
بوجـود  الوعـرة  املسـطحات  تعـد  كـام 
والتـي  القـاع،  واألشـجار يف  الصخـور 
منسـوب مياههـا مرتفع، أكـر خطرًا من 

السـواقي واملسـابح العاديـة.

فريق إنقاذ يؤهل 43 غطاًسا في الشمال السوري

فريق الغطس في الدفاع المدني يبحث عن غريق في نهر الفرات - 23 تموز 2020 )الدفاع المدني(

عنب بلدي- عبد السالم مجعان  

ملنظـامت  خدميـة  مشـاريع  إطـار  يف 
مجتمـع مـدين تهـدف إىل ترميـم املنازل 
املتـرضرة يف عـدة مناطـق مـن ريـف 
حلـب الشـاميل، تعمـل منظمتا "مـرام" 
و"الجمعيـة السـورية لإلغاثـة والتنمية" 
)SARD( عـى مـروع ترميـم املـأوى 
للمنـازل املترضرة مـن القصـف واملعارك 
يف قريتـي كفـرة ودابـق بريـف حلـب 

الشـاميل.
ووقّع املجلـس املحي لقرية كفـرة مذكرة 
الجمعيـة، تقـي برميـم  تفاهـم مـع 

املنـازل املتـرضرة يف القريـة.
وأوضـح رئيـس املجلـس املحـي لقريـة 
كفـرة، حسـن مرعـي، لعنـب بلـدي أن 
الهـدف من هـذه املشـاريع هو مسـاعدة 
األهـايل الذيـن ال ميلكـون القـدرة عـى 
إعـادة تأهيـل منازلهـم بسـبب الظروف 
االقتصاديـة التي مير بها سـكان املنطقة.

وقـال إن الجمعيـة حـددت عـدة معايـر 
الختيـار املسـتفيدين مـن هذا املـروع، 
أولهـا أن يكـون الرضر يف املـأوى نتيجة 
القصـف واملعـارك أو الحـرق، وأن يكـون 
املالك مقيـاًم يف املنزل ولديـه أوراق تثبت 

للمنزل. ملكيتـه 
وأضـاف أن األولويـة للعائـات الفقـرة، 

والذيـن ال ميلكـون القـدرة عـى إصـاح 
منازلهم، ولألرامل واأليتـام وذوي اإلعاقة، 
عى أن يكـون املتقدمون غر مسـتفيدين 

مـن جمعيـات أو منظـامت أخرى. 
وأشـار مرعـي إىل أن املجلـس وقّع مذكرة 
املنـازل  إلصـاح  املنظمـة  مـع  تفاهـم 
والتفجـرات  القصـف  مـن  املتـرضرة 
الحاصلـة، برط أن يكـون املنزل مترضرًا 

بشـكل جـزيئ. 
ويف حـال إقامـة عائلة نازحـة يف املنزل، 
يُرّمـم بـرط موافقة صاحـب املنزل عى 
إبقـاء تلـك العائلـة مـدة ال تقل عن سـته 
أشـهر، مع عـدم مطالبتها بإيجـار خال 

املدة. هـذه 
ويف قريـة دابـق شـاميل مدينـة حلـب، 
تعمـل منظمـة "مـرام" عـى مـروع 
مـن  املتـرضرة  للمنـازل  ترميـم جـزيئ 
املعـارك والتفجـرات، وبلـغ عـدد املنازل 
التـي تعمل املنظمـة عى تحسـينها نحو 

منـازل.  110
رئيـس املجلس املحي لقريـة دابق، محمد 
حميـدي، أوضـح لعنـب بلـدي تفاصيـل 
مروع ترميـم املنازل يف القريـة، إذ وقّع 
املجلـس مذكرة تفاهم مع منظمـة "مرام" 
للقيـام مبـروع ترميـم جـزيئ للمنازل، 
ونوافـذ،  أبـواب  تجهيـز  أعـامل  يشـمل 
إضافـة إىل صيانـة الحاممـات واملطابـخ 

التصدعـات  وترميـم  امليـاه،  ودورات 
والتشـققات الناتجـة عـن القصف.

وأكـد حميـدي أن املنظمـة هـي التي تنفذ 
املـروع، وذلـك بعـد االطـاع والتحقق 
مـن املنزل املسـجل ومـن ملكيتـه أيًضا. 

كـام وقّـع املجلـس أيًضـا مذكـرة تفاهم 
مع "الجمعية السـورية لإلغاثة والتنمية" 
)SARD(، التـي بدورهـا سـتنفذ ثاثـة 

مختلفة. مشـاريع 
ويتمثـل املـروع األول برميـم السـكن 
الجامعـي، أي مـا كان عـدد العائـات فيه 
أكـر مـن خمـس عائـات، يقطنـون يف 
منـزل واحد بحاجـة إىل ترميـم وإصاح، 
النازحـة يف  العائلـة  أن تسـكن  بـرط 
املنـزل مدة سـنة كاملـة مـن دون دفع أي 

إيجـار لصاحـب املنـزل األسـايس.
أمـا املـروع الثـاين فقـال حميـدي إنه 
املتـرضرة،  املنـازل  صيانـة  عـن  عبـارة 
وينقسـم إىل ثاثـة أقسـام، منهـا منازل 
التشـققات  وتشـمل  ذات رضر خفيـف، 
وفقدان بعـض األبواب والنوافذ، والقسـم 
الثاين منازل ذات رضر متوسـط، كفقدان 
ووجـود  أوالجـدران  املنـزل  مـن  جـزء 

كبرة. تشـققات 
 أما القسـم الثالث فهـو رضر كبر متمثل 
يف فقـدان أجـزاء مـن املنـزل، وتصـدع 

كبر باألساسـات أو الجـدران. 

حميـدي  أشـار  القبـول،  معايـر  وعـن 
إىل أنـه جـرى االتفـاق مـع املنظمـة عى 
معايـر محـددة، تكـون فيها ربـة األرسة 

أرملـة وليـس لهـا معيـل، أو أن يكـون 
األطفـال يف األرسة أيتاًما أو رب األرسة من 

اإلعاقـة. ذوي 

مشاريع لترميم منازل متضررة من القصف في ريف حلب 

حتى عام 2018، كان غطاس واحد يعمل في مناطق سيطرة المعارضة شمالي سوريا هو مصطفى النجار، لكن بعد تدريب كوادر "الدفاع المدني" وصل 

العدد إلى 43 غطاًسا. 

بناء مهدم يستخدمه نازحون للسكن في مخيم "قبتان" قرب بلدة أخترين بريف حلب الشمالي
  17 تموز 2020 )عنب بلدي/عاصم الملحم(
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عنب بلدي - خاص  

تعمل "املؤسسـة العامـة إلكثـار البذار" 
البطاطـا  بـذار  إلنتـاج  مـروع  عـى 
محليًـا يف منطقـة ريف حلب الشـاميل، 
وتقديـم  الـذايت  االكتفـاء  لتحقيـق 
الخدمـات الزراعيـة التي تحـّد من اعتامد 

املزارعـن عـى السـوق األجنبيـة.
للموسـم  املـروع  املؤسسـة  وتديـر 
السـادس عـى التـوايل، وبـدأت اللجان 
الحـايل،  متـوز  مـن   14 يف  الفنيـة، 
بـاإلرشاف عى عملية الحصـاد والتخزين 
الباسـتيكية،  البيـوت  أنتجتهـا  التـي 
بحسـب مـا قالـه معـاون وزيـر اإلدارة 
املحليـة والخدمات للشـؤون الزراعية يف 
"الحكومـة السـورية املؤقتـة"، املهندس 
نزيـه القـداح، وهو املـرف املبارش عى 

املـروع.
أن  بلـدي  لعنـب  القـداح  وأضـاف 
يف  للمزارعـن  سـتُقدم  الكميـات  هـذه 
املوسـمن، الخريفـي 2020، والربيعـي 
ومدعومـة  مخفضـة  بأسـعار   ،2021
األجنبيـة  البـذار  بجودتهـا  وتنافـس 

املسـتوردة.

تفاصيل المشروع ومراحله
مراحـل  أربـع  مـن  يتكـون  املـروع 
أساسـية، ويهـدف إلنتـاج بـذر البطاطا 
محليًـا، والوصـول إىل مرحلـة االكتفـاء 
الـذايت، بحسـب القـداح، وهـي: املرحلة 
النسـج  زراعـة  طريـق  عـن  املخريـة، 
النباتيـة، وإنتاج شـتول البطاطـا الخالية 
مـن األمـراض الفروسـية، ثـم مرحلـة 
الشـبكية،  والبيـوت  الزجاجـي،  البيـت 

وأخـرًا مرحلـة الحقـول املفتوحـة التي 
ويـزرع  املزارعـن،  حقـول  يف  تـزرع 
فيهـا ناتـج البيـوت الشـبكية مـن بـذار 

البطاطـا.
وأوضح القداح أن املؤسسـة تنتج سـنويًا 
بـذار  300 طـن مـن  إىل   200 حـوايل 
البطاطـا، ضمـن املرحلـة األخـرة، وهي 

الشـبكية. البيوت  مرحلـة 

الفرق بين أسعار البذار المحلية 
والمستوردة

رشح القـداح الفـرق بـن أسـعار البذار 
املحليـة واملسـتوردة، إذ يوفـر املـروع 
بـذار البطاطا املنتجـة محليًـا للمزارعن 
يف  الواحـد  للطـن  دوالر   700 بسـعر 

الربيعيـة". "العـروة 
بـذار  مـن  الواحـد  الطـن  كان  بينـام 
البطاطـا األجنبيـة املسـتوردة مـن نفس 
الصنـف يبـاع بسـعر ألفـي دوالر للطن 
املؤسسـة  بـذار  سـعر  إن  أي  الواحـد، 
توفر مـن 50 إىل %70 عن سـعر البذار 

األجنبيـة.
إكثـار  "مؤسسـة  عـام  مديـر  وقـال 
البـذار"، معـن نـارص، لعنـب بلـدي، إن 
"نسـبة املسـاحات املزروعـة يف املوسـم 
املزارعـن  إقبـال  بسـبب  زادت  املـايض 
عـى الزراعـة نتيجـة توفر البذار بسـعر 

عاليـة". مخفـض وجـودة 
وأضـاف أن الكميـات اإلضافيـة املنتجـة 
ببـذار  املزروعـة  البطاطـا  حقـول  مـن 
عـرض  زيـادة  يف  أسـهمت  محليـة، 
البطاطا يف األسـواق، وانخفاض أسـعار 
بطاطـا الطعام عى املسـتهلكن بنسـبة 

و20%.  15 بـن  تـراوح 

عقبات تواجه المشروع
واجـه املـروع عـدة عقبـات عـى مدى 
املراحـل  يف  خاصـة  السـتة،  املواسـم 
األوىل للمـروع، نتيجـة دمـار منظومة 
إنتـاج بـذار البطاطـا يف املرحلـة األوىل 
البيـوت  مرحلـة  ويف  )املخريـة(، 

الزجاجيـة.
ومـن العقبـات أيًضـا قلـة عـدد البيـوت 

املؤسسـة،  لـدى  املتوفـرة  الشـبكية 
تتطلـب  إذ  الثالثـة،  باملرحلـة  والخاصـة 
هـذه املرحلـة حـوايل 950 بيتًـا شـبكيًا 
للوصـول إىل االكتفاء الذايت، بحسـب ما 
قالـه مدير "مؤسسـة إكثار البـذار"، معن 
نـارص، وهـو مـا يحتـاج إىل دعـم مادي 
حـوايل  إنتـاج  إىل  والوصـول  لزيادتهـا 

1100 طـن مـن البـذار بنوعيـة جيـدة.

 ،2017 عـام  أُطلـق  املـروع  وكان 
العامـة  "املؤسسـة  بـن  بالتعـاون 
يف  املحـي  واملجلـس  البـذار"  إلكثـار 
مـارع شـاميل حلـب، كخطـوة  مدينـة 
وخفـض  السـوري،  املـزارع  ملسـاعدة 
القـدرة الرائيـة يف املنطقـة، من خال 
طريـق  عـى  زراعيـة  أراٍض  اسـتئجار 

النهـر. وحـور  مـارع 

ريف حلب.. 
مشروع إلنتاج بذار البطاطا يسعى لالكتفاء الذاتي

مشروع الحكومة السورية المؤقتة بإنتاج بذار البطاطا - 14 تموز 2020 )الصفحة الرسمية للـ"حكومة المؤقتة"(
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إبراهيم العلوش

ترصيح الرئيس اإليراين، حسن 
روحاين، بأن حوايل 25 مليون 

إيراين مصابون بفريوس "كورونا 
املستجد" )كوفيد- 19(، أثار دهشة 

العامل، ودهشة اإليرانيني أنفسهم 
من هذه املعلومة التي تجعل عدد 

املصابني يف إيران وحدها يعادل عدد 
املصابني يف العامل كله.

ترى ما الدوافع املتوقعة ملثل هذا 
الترصيح من ِقبل رئيس دولة تعتمد 

التكتم والعمل يف الغرف املظلمة 
طوال 40 سنة، وما تأثري مثل هذا 

الترصيح عىل الدور اإليراين يف 
سوريا؟

من حيث البداية، فإن فريوس 
"كورونا" انترش بشكل وبايئ 

يف إيران منذ آذار املايض، نتيجة 
تقصري حكومتها وعدم التزام رشكة 

الطريان الرسمية "ماهان" بوقف 
رحالتها إىل الصني يف أوج انتشار 

الفريوس يف ووهان، إذ أرصت 
الجهات الرسمية عىل تجاهل الخطر 
رغم الشكاوى التي تقدم بها طواقم 

الطريان اإليراين، والتنبيهات إىل 
خطورة هذه الرحالت عليهم أواًل، 

وعىل اإليرانيني ثانًيا. باإلضافة 
إىل وجود أعداد كبرية من الخرباء 

الصينيني يف مدينة قم، ويف غريها 
من املدن التي شهدت االنتشار 

الشديد للوباء.
السلطات اإليرانية تكتمت عىل 

انتشار الوباء، وعىل عدد الضحايا، 
واتهمت كل من يرّسب صوًرا لجثث 

املوىت بالتآمر والتجسس، والعداء 
لإلسالم، لكنها فجأة أعلنت عن 

أرقام كبرية النتشار الوباء فيها، 
بل إن الرئيس روحاين أضاف يف 

ترصيحه، يف 18 من متوز الحايل، 
وبعد اجتامعه باللجنة الوطنية 

ملكافحة فريوس "كورونا"، أن عدد 
اإليرانيني املعرّضني لإلصابة قد يصل 
إىل 35 مليونًا، أي إن أكرث من نصف 
الشعب اإليراين سيكونون مصابني 

بـ"كورونا".
حاولت السلطات اإليرانية التقليل 

من حدة ترصيحات الرئيس، 
واعتربت أن األعداد التي أعلن 

عنها افرتاضية وليست واقعية وال 
موثقة، يف محاولة إلنقاذ سمعة 

الدولة اإليرانية من تهمة الفشل 
التي تالحقها يف معالجة امللفات 

الداخلية والخارجية، سواء يف 
حادثة إسقاط الطائرة األوكرانية، أو 
يف مقتل قاسم سليامين، أو االنهيار 

االقتصادي، أو الحرائق املجهولة 
املصدر. 

خرجت ترصيحات روحاين املثرية 
للجدل، بعد ترصيحات حادة للرئيس 

اإليراين السابق، أحمدي نجاد، ضد 
حكومة روحاين، التي اتهمها بأنها 

تعقد اتفاقيات رّسية مع الصني 
لرهن موارد البالد ملدة 25 سنة 

مقبلة، والسامح لألسطول الصيني 
باحتالل جزر يف الخليج، من أهمها 
جزيرة "قشم" يف مضيق "هرمز"، 

باإلضافة إىل بيع النفط والغاز 
والبرتوكيامويات للصني مقابل 

حسومات تصل إىل %32، وتقسيط 
الدفع عىل مدى سنوات، ما يجعل 

استقالل الدولة اإليرانية مهدًدا 

ورهيًنا بتطورات الرصاع األمرييك- 
الصيني التي قد تصل إىل الحرب، أو 

قد تصل إىل بيع إيران لألمريكيني 
من ِقبل الصينيني ضمن سلسلة 

املقايضات التي اعتادت عليها الدول 
الكربى فيام بينها.

ترّسب خرب االتفاقية الصينية- 
اإليرانية عرب صحيفة "النيويورك 

تاميز" األمريكية، يف 12 من 
متوز الحايل، التي أكدت أن جلسة 

عاصفة يف الربملان اإليراين قد 
جرت يف حزيران املايض، وشّنت 

مجموعة من النواب يف مجلس 
الشورى هجوًما الذًعا عىل وزير 

الخارجية، جواد ظريف، واعتربت أنه 
يعمل عىل تقويض استقالل البالد 

باالتفاقية التي يتفاوض عليها رًسا 
مع الصينيني، ما أجرب الوزير ظريف 
عىل نرش ملخص االتفاقات املبدئية 
مع الصينيني بـ18 صفحة حصلت 

عليها الصحيفة، وأطلق نرش الوثيقة 
العنان للنقاشات الحادة خاصة من 
قبل القوميني اإليرانيني، باإلضافة 
إىل الرئيس السابق، أحمدي نجاد، 
الذي يطمح إىل منافسة روحاين 

والحلول مكانه يف االنتخابات 
.2021 الرئاسية املقبلة 

تُرى هل جاءت ترصيحات روحاين 
كنوع من تشتيت األنظار وتضخيم 

ملف "كورونا" من أجل تخفيف 
الهجوم عليه وعىل حكومته، بسبب 

االتفاق الرسي الذي يرهن إيران 
للصني ملدة ربع قرن؟ يبدو أن األمر 

كذلك!
املرشد خامنئي موافق عىل االتفاق 

بشكل مبديئ، واألوساط املقربة منه 
دافعت عن االتفاق من أجل إنقاذ 

دولة املاليل وإخراجها من سلسلة 
الفشل املتالحقة، التي قد تجعل 
نهاية النظام حتمًيا لعدم قبوله 
داخلًيا بسبب األزمة االقتصادية 

الخانقة، وعدم قبوله خارجًيا بسبب 
رعايته اإلرهاب يف سوريا والعراق 

ولبنان واليمن.
وترجع بدايات االتفاق إىل الزيارة 

التي قام بها الرئيس الصيني، 
يش جينبينغ، إىل إيران يف بداية 

2016، أي قبل فسخ اتفاق "1+5"، 
وكان اإليرانيون يهددون املصالح 
األوروبية واألمريكية يف بالدهم 

بالتلميح إىل عقد مثل هذا االتفاق، 
وظلت أوروبا تدافع عن دولة املاليل 

من أجل أال تخرس مصالحها يف 
إيران، وقد صمتت أوروبا حتى عن 
املذابح اإليرانية يف سوريا من أجل 
البرتول والغاز اإليراين املوجودين 

بكميات توازي البرتول الخليجي 
والرويس، وكان الغاز اإليراين فرصة 
ذهبية للتخلص من التحكم الرويس 

بإمدادات الغاز إىل أوروبا.
إيران اليوم موبوءة بفريوس 
"كورونا"، كام يقول الرئيس 

روحاين، وهي موبوءة بالتدخل 

األجنبي فيها، ومهددة بخسارة 
استقاللها بسبب تسليم مواردها 

للصني، حسبام قال الرئيس السابق، 
أحمدي نجاد، وهي موبوءة بالفشل 
الداخيل وبالتفجريات التي ال تعرف 

الحكومة مصدرها.
والعجيب أن إيران، الدولة املصابة 

بكل هذه األوبئة، ال تزال مرصّة 
عىل امليض بنفس دورها يف 

سوريا، إذ يرّصح مسؤولوها مع 
مسؤويل النظام السوري بأنها 

تريد إنقاذ سوريا وإحالل السالم 
فيها، فأي سالم، وأي إنقاذ ينتظره 

السوريون من دولة ينترش فيها 
فريوس "كورونا" بشكل يفوق 

كل دول العامل، وهل يأيت السالم 
واالزدهار من دولة مفلسة ترهن 

نفسها للصني أو لغريها، وتتسم كل 
سياساتها بالفشل الذريع، وينترش 
الخراب أينام حّل "حرسها الثوري" 

وميليشياته، التي صارت تُقاَرن 
القاتلة! بالفريوسات 

أسامة آغي

ال أحد يفعلها غري األسد، فالبالد 
)سوريا( موزعة النفوذ تحت رايات 
إقليمية ودولية وميليشياوية، ومع 

ذلك يرّص األسد عىل تجاهل هذه 
الحقائق، ليقول بأسلوبه: "أنا 

الحقيقة الوحيدة، وكل ما يجري هو 
مؤامرة وإرهاب، وعليكم الذهاب إىل 

صناديق االنتخابات، لتأبيد نظامي 
املتكرر منذ 50 عاًما ونّيف".

هذا تكثيف للسان حال األسد، 
وهو يرّص عىل مامرسة مرسحية 

"انتخابات برملان البالد"، الذي مل ميلك 
يوًما من قراره شيًئا. فاألسد الذي 

أجرى تعديالت صورية عىل دستوره 
عام 2012، كان يريد أن يوصل رسائل 

باتجاهات متعددة يف ذلك الوقت.
رسائل األسد بخصوص التعديالت 

عىل الدستور، قرأتها الثورة السورية 
عىل أنها استمرار بتزييف إرادة 

الشعب، وعدم إقامة أي وزن لقوى 
سياسية وثورية، كانت تفرض 

إرادتها عىل مساحات واسعة من 
األرايض السورية، فالنظام آنذاك، 

أغمض عينيه عام يجري يف الواقع، 

ليقول لآلخرين، هذه هي اإلصالحات، 
فاقبلوها، أو سأستمر بالحرب عليكم. 

لهذا ميكن تسمية دورات انتخابات 
برملان النظام، عىل أنها دورات مغلقة 

بعيدة عن أي منفذ حقيقي للتعبري 
عن إرادة أطياف ومكونات وقوى 

الشعب السوري، وهي يف الحقيقة، 
انتخابات تخص استمرار هيمنة 

النظام، وأجهزة حكمه املخابراتية.
فالدستور الذي وضعه النظام 

مينح الصالحيات الكربى، وتحديًدا 
السلطات الترشيعية، ملنصب رئيس 

الجمهورية، فعند الرئاسة تجتمع كل 
خيوط الحياة السياسية واالقتصادية 

واالجتامعية والفكرية.
أما طريقة وصول األشخاص إىل 

برملانه، فهذا أمر يتعلق بآليات 
وضعها النظام باعتباره "قائد الدولة 

واملجتمع"، ورغم تخليه عن املادة 
الثامنة من الدستور عىل الورق، بقي 

ميارسها يف الواقع دون أي اعتبار 
لقوى الشعب وثورته.

إن انتخابات النظام األخرية تكشف 
عن صوريتها، وتكشف عن أن النظام 
بعد أكرث من تسع سنوات عىل الثورة 

الشعبية، مل يحاول، ومل يستطع، 
استيعاب أي قدر من التغيري املطلوب، 

ولهذا فهو فعلًيا يهرب إىل األمام، 
دون أن يرى حقيقة الواقع الذي متر 
به سوريا بعد انخراط قوى إقليمية 

ودولية فيه.
انتخابات الربملان التي أجراها النظام، 
كشفت عن حقائق ال يرغب برؤيتها، 

ظنًّا منه أنه قادر عىل تجاوز ما 

يحيط به من ضغوطات داخلية 
وإقليمية ودولية.

فإذا عدنا إىل الوراء قلياًل، فاألمم 
املتحدة رعت وال تزال مفاوضات 

"جنيف" عىل أرضية القرار الدويل 
2254، الصادر يف نهاية عام 2015، 

لكّن النظام الذي يتسلح مبساندة 
دبلوماسية وعسكرية واقتصادية 

من حليفه الرويس بالدرجة األوىل، 
ومن حليفه اإليراين بالدرجة الثانية، 
يتملص من تنفيذ التفاوض الحقيقي 
عىل هذا القرار، الذي يجب أن ينتهي 

التفاوض حوله بتشكيل هيئة 
حكم انتقالية، متثل أطياف الشارع 

السيايس والشعبي السوري، عىل 
قاعدة دستور جديد.

إجراء النظام النتخاباته الربملانية 
الصورية، هو قرار منه بتجاهل القرار 

الدويل 2254، وتجاهل دور األمم 
املتحدة يف هذا الشأن. هذا التجاهل 
قال عنه املبعوث األمرييك الخاص 

إىل سوريا، جيمس جيفري، "تنظيم 
انتخابات مجلس الشعب السوري 

األخرية داللة عىل عدم اهتامم النظام 
بشعبه، وهي خطوة متّثل استفزاًزا 

كاماًل وحقريًا ضّد السوريني".
املوقف األمرييك مل يأِت من فراغ، بل 
من قناعة بأن هذا النظام ال يرى غري 
ذاته، ولهذا فهو يفعل ما يشاء خدمة 
لبقاء هذه الذات املستمرة بتسّيد حياة 

السوريني رغاًم عنهم.
فكيف يستطيع السوريون انتخاب 

ممثلني عنهم بإرادة حرّة، وهم 
جائعون بنسبة تفوق %85 من عدد 

السكان، الذين يعيشون تحت نفوذ 
الحكم الديكتاتوري آلل األسد؟

وكيف يستطيع السوريون انتخاب 
ممثليهم، وأمراء الحرب سدنة 

النظام، هم من ميلكون كل يشء يف 
الواقع؟

إًذا، وفق هذه الحالة، ميكننا قراءة 
هذه االنتخابات وإرصار األسد عىل 

تنفيذها، عىل أن األسد ونظامه 
األمني يدركان عميق اإلدراك، أن 

انتخابات جادة برعاية دولية 
تامة، لن توصله، ولن توصل أمراء 
حربه إىل حكم البالد يف مفاصلها 

التنفيذية، والسلطة  الثالثة، السلطة 
القضائية. الترشيعية، والسلطة 
وميكن كذلك قراءة تنفيذ األسد 

انتخاباته الصورية عىل أنها محاولة 
منه لتقديم وجوه جديدة من أمراء 

حربه الذين أثروا من قوت السوريني 
ومن دمهم، وقد وصل كثري من 

هؤالء إىل الربملان، ليقدمهم النظام 
باعتبارهم وجوًها جديدة غري 

مشمولة بعقوبات أمريكية أو دولية.
النظام بهذه اآللية من التفكري 

واملامرسة يقوم بدور النعامة التي 
تدفن رأسها يف الرتاب يك ال يراها 

الصياد، أي مبعنى آخر هو يعتقد 
أن مترير انتخابات برملانه سيفرض 

عىل األمم املتحدة ومجلس أمنها 
صيغة رؤيته ملفاوضات "جنيف" 

التي يريدها أن تكون عبارة عن 
مقرتحات، ميررها مجلس برملانه، إذا 
توافقت مع مصلحة استمرار حكمه 

الديكتاتوري.

النظام ال يعبأ مبا آلت إليه حياة 
السوريني املعيشية، وليس مهتاًم 

بالوضع الذي وصلت إليه البالد عىل 
كل األصعدة، وما لحقها من تدهور 

مرعب. املهم بالنسبة للنظام هو 
"األسد أو ال أحد".

حلفاء النظام يف حكمه، هم 
اآلخرون مطمئنون لسلوك النظام 

يف مجرى انتخابات برملانه، فهؤالء 
الحلفاء يعرفون أن آلية االنتخابات 
امللزمة، التي وضعها حافظ األسد 

منذ 50 عاًما، والتي صيغتها 
االنتخابية تقوم عىل ما يسمى 

قطاع العامل والفالحني، وقطاع 
بقية فئات الشعب، هي الصيغة التي 
تضمن أرجحية لحزب "البعث"، الذي 

يستخدمه النظام وسيلة لحكمه 
الديكتاتوري، فيحصل مبوجبها عىل 

أكرث من %50 من املقاعد، ويضاف 
إليها حصة حلفائه يف ما يسمى 

"جبهة وطنية تقدمية"، حيث تصل 
النسبة لقامئة النظام وحلفه إىل ما 

يقارب %73.6 من إجاميل املقاعد.
إًذا، نحن ال نزال يف مربع إعادة إنتاج 

النظام لنفسه، ولكن هل الروس 
راضون عن هذه املرسحية، أم لديهم 

من األوراق ما يخفونها يف هذه 
اآلونة عن حليفهم نظام األسد؟

يبدو أن الروس ال يزالون يناورون 
بهذه األمر، فهم مل يعلنوا موقًفا 

رسمًيا رصيًحا من انتخابات النظام، 
رغم أنها تتعارض مع توقيعهم 

وترصيحاتهم، بأن ال حل يف سوريا 
سوى بتنفيذ القرار 2254.

رأي وتحليل

إيران كدولة موبوءة

انتخابات برلمان األسد.. هزل معجون بالسخرية والتحدي

سيدة إيرانية تلتزم بالوقاية من فيروس "كورونا المستجد" 5 من آذار 2020 - )رويترز(
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نور الدين رمضان 

يامن مغربي 
خولة حفظي

جريمة كل يوم في سوريا
استثمار إعالمي يزيد القلق
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رصـدت عنـب بلـدي ارتفاع عـدد الجرائم خـالل حزيران 
وزارة  عنهـا  أعلنـت  التـي  الحـايل،  ومتـوز  املـايض 
الداخليـة السـورية، وبلـغ عددهـا 56، نحـو 40 منهـا 
حدثـت يف حزيـران وحـده، مبعدل أكرث مـن جرمية كل 

 . م يو
وصنفـت عنـب بلـدي الجرائـم بحسـب نوعهـا، خـالل 
الشـهرين املذكوريـن كالتـايل: 11 جرميـة قتـل بدافـع 
مـادي، وخمسـة تحت مـا يسـمى بـ"جرائـم الرشف"، 

وواحـدة مجهولـة األسـباب.
أمـا الجرائـم التـي ال تشـهد حاالت قتـل فتوزعـت إىل: 
ماليـة  ومبالـغ  وأثـاث  سـيارات  رسقـة  عصابـات   27
وحواسـيب محمولـة، جرميـة ابتـزاز، جرميـة تعنيف، 

ثالث جرائـم تزوير شـهادات جامعية وعملـة، جرميتي 
غـش مبـواد منتهيـة الصالحية. 

وتعـد سـوريا مـن الـدول التـي يسـجل فيهـا مـؤرش 
الجرميـة مسـتوى عالًيـا، إذ تسـجل 67.42 نقطة )من 
املتخصـص   ،"Numbeo" موقـع  120(، بحسـب  أصـل 

مبراقبـة مسـتوى املعيشـة عاملًيـا.
كـام تقـع سـوريا يف املرتبـة قبـل األخـرية )162 مـن 
أصـل 163( عـىل مؤرش السـالم العاملـي، الـذي تصدره 

."Vision Of Humanity"
وتتحـدث األرقام الرسـمية عـن أكرث مـن 50 حالة وفاة 
سـببها الجرائم ُسـجلت يف سـوريا خالل 35 يوًما، بدًءا 
مـن أول حزيـران املـايض وحتـى 5 مـن متـوز الحايل، 
بحسـب ما قالـه رئيـس الطبابـة الرشعية يف سـوريا، 
زاهـر حجـو، إلذاعـة "شـام إف إم" املحليـة، يف 13 من 

الحايل. متـوز 
ووصـف حجـو شـهر حزيـران املـايض باألكـرث دموية 
مـن حيـث عـدد الجرائـم املسـجلة، معتـربًا أن الجانـب 
والقضـاة  الجنـايئ  األمـن  كشـف  ذلـك  يف  اإليجـايب 
والطـب الرشعـي %50 مـن تلـك الجرائـم خـالل الـ48 
سـاعة التاليـة للحـوادث، أمـا بقيـة الجرائـم فكانـت 
تُكتشـف خـالل أسـبوعني كحـد أعـىل، بحسـب قوله. 
وال يـرى حجـو رضورة لتصنيـف هـذ الجرائـم تحـت 
سـقف الجرميـة املنظمـة، إذ قـال "يف سـوريا ال توجد 
لـدى  إجراميـة  عقليـة  توجـد  ال  أي  منظمـة،  جرميـة 
املجتمع"، ورفـض أن يكون الوضع االقتصادي شـامعة 

للجرائم.  وتربيـًرا 
وأضـاف حجـو أن "%70 مـن الجرائـم تقـع يف املناطق 
التـي كانت تحـت سـيطرة املسـلحني وحررهـا الجيش، 
حلـب  يف  التـي  الجرائـم  معظـم  املثـال  سـبيل  عـىل 
تحـدث يف املناطـق الرشقيـة التـي كانت تحت سـيطرة 
املسـلحني، ألن األهايل رأوا كل ظروف اإلجرام، وتسـاوى 

لديهـم مفهـوم الحيـاة باملـوت"، بحسـب تعبريه.
عـىل عكس حديث رئيـس الطبابة الرشعية يف سـوريا 
عـن ارتفـاع الجرائـم يف املناطـق التي سـيطرت عليها 
قـوات النظـام مؤخـًرا، قال مديـر إدارة األمـن الجنايئ 
يف سـوريا، اللـواء نـارص ديـب، لوكالـة "سـبوتنيك"، 
يف 22 مـن متوز الحـايل، إن "الوضع األمنـي الداخيل 
اسـتعاد عافيته بشـكل كامـل تقريًبا"، مشـيًدا بجهود 

وزارة الداخليـة يف ذلك.
وعـن زيـادة نسـبة الجرائـم الغريبـة عـىل املجتمـع، 
مـن  كغـريه  السـوري  "املجتمـع  أن  ديـب  يـرى 
بـه، كظـروف  املحيطـة  بالظـروف  يتأثـر  املجتمعـات 
الحـرب والظـروف االقتصاديـة واالجتامعيـة وغريهـا 

املتغـريات". مـن 
وعلّـق اللواء نـارص ديب عىل بعـض جرائـم القتل التي 
تظهـر وحشـية يف أسـلوب تنفيذهـا، بأن "هـذا يعود 
إىل البيئـة االجتامعيـة التـي نشـأ فيهـا مرتكـب هـذه 

الجرميـة، والحالـة النفسـية املريضة التي يعيشـها".
يف  موجـودة  وكانـت  فجـأة  تظهـر  مل  أنهـا  ويـرى 
املجتمـع السـوري، ويف غـريه مـن املجتمعـات، لكـن 
"مـع تطـور وسـائل التواصـل االجتامعي وانتشـارها 
باتـت مثـل هـذه الجرائـم، عـىل قلتهـا، تأخـذ صـدى 
يلقـى  بأنـه  العلـم  مـع  العـام،  الـرأي  لـدى  إعالمًيـا 
القبـض عـىل فاعيل هـذه الجرائم كافـة، ويحالون إىل 

جزاءهـم". لينالـوا  القضـاء 

املادي"  "الدافـع  انطالًقـا مـن تصـدر 
أسـباب الجرائـم التـي رصدتهـا عنـب 
الجرائـم  تعـزى   ،67% بنسـبة  بلـدي، 
التـي  االقتصاديـة  األوضـاع  إىل 
تعصـف باملواطنـني السـوريني، والتي 
شـعبية  احتجاجـات  موجـة  فجـرت 
رغـم القبضـة األمنيـة املشـددة التـي 

وطأتهـا.  تحـت  يعيشـون 
جـالل  االقتصـادي  الباحـث  ويـرى 
بلـدي،  عنـب  إىل  حديـث  يف  بـكار، 
أنـه بتفـكك مؤسسـات الدولة بسـبب 
للنظـام  التابعـة  امليليشـيات  سـيطرة 
تبـدأ  الدولـة،  مفاصـل  أهـم  عـىل 
"الخلـل  بإحـداث  املسـيطرة  األطـراف 
فشـلها  عـىل  للتغطيـة  املجتمعـي" 
يف إدارة املؤسسـات، وهـذا مـا يعمل 
عليـه النظـام، وال سـيام بعـد تطبيـق 
يفـرض  الـذي  "قيـرص"،  قانـون 
السـوري  النظـام  عـىل  عقوبـات 

. عميـه ا ود
يعـد  مل  النظـام  أن  إىل  بـكار  وأشـار 
القـرار يف سـوريا،  يتحكـم مبركزيـة 
واإليرانيـون،  الـروس  رشكاؤه  بـل 
عـىل  االقتصاديـة  العقوبـات  وبعـد 
رشعيـة  غـري  طـرق  إىل  لجـأ  النظـام 
التـي  األمـوال  ليؤّمـن  أكـرب  بوتـرية 

إليهـا. يحتـاج 

جوًعا القتل 
كل  يف  املعيشـية  األوضـاع  تلعـب 
انتشـار  يف  كبـريًا  دوًرا  املجتمعـات 
إذ  األفـراد،  بـني  الجرائـم  معـدالت 
تعـاين سـوريا مـن أوضـاع اقتصادية 
اللـرية السـورية  صعبـة، مـع فقـدان 
كبـري  ارتفـاع  مـع  تزامًنـا  قيمتهـا، 
والوقـود  الغذائيـة  املـواد  أسـعار  يف 

الحيـاة. وأساسـيات 
ويبلـغ سـعر رصف الـدوالر األمرييك 
لـريات   2010 املحليـة  العملـة  أمـام 
سـورية، وفًقـا ملوقع "اللـرية اليوم"، 
مـن   8 يف  السـعر،  وصـل  بينـام 
حزيـران املايض، إىل مسـتوى قيايس 

الواحـد(. للـدوالر  لـرية   3500(
وتتصـدر سـوريا قامئـة الـدول األكرث 
 ،82.5% بنسـبة  العـامل  يف  فقـًرا 
 World By“ موقـع  لبيانـات  وفًقـا 

يف  أصـدر،  الـذي  العاملـي،   ”Map
شـباط املـايض، بيانـات وإحصائيـات 
للسـكان الواقعـني تحـت خـط الفقـر 

العـامل. دول  مـن  دولـة  كل  يف 
األغذيـة  "برنامـج  حـذر  أن  وسـبق 
املتحـدة  لألمـم  التابـع  العاملـي" 
يف  مسـبوقة  غـري  غـذاء  أزمـة  مـن 
بتسـارع  توقعـات  وسـط  سـوريا، 
املسـتجد”  “كورونـا  فـريوس  تفـيش 
نقلتـه  مـا  بحسـب   ،)19 )كوفيـد- 
26 مـن  أنبـاء "رويـرتز“، يف  وكالـة 
حزيـران املـايض، عـن املتحدثة باسـم 

بايـرز. إليزابيـث  الربنامـج، 
وقالـت بايرز، إن تسـعة ماليني و300 
ألف شـخص يف سـوريا يفتقرون إىل 
الـكايف، موضحـة أن عدد من  الغـذاء 
األساسـية  الغذائيـة  للمـواد  يفتقـر 
ألـف  و400  مليـون  بواقـع  ارتفـع 

خـالل األشـهر السـتة املاضيـة.
الغذائيـة  السـلع  أسـعار  وارتفعـت 
%200 يف أقل من  بنسـبة تزيـد عـىل 
عـام واحـد، وأرجعـت املتحدثة باسـم 
االنهيـار  إىل  ذلـك  األغذيـة  برنامـج 
وإجـراءات  لبنـان،  يف  االقتصـادي 

"كورونـا". بسـبب  العـزل 
نسـبة  املتحـدة  األمـم  وقـدرت 

السـوريني تحـت خط الفقـر بـ38%، 
لعـام  السـنوي  تقريرهـا  بحسـب 
أبـرز احتياجات سـوريا  2019، حـول 
اسـتنفدت  لذلـك  ونتيجـة  اإلنسـانية، 
القـدرة عـىل التكيـف لـدى كثـري مـن 
النـاس يف املجتمعـات املحليـة األكـرث 

سـوريا. يف  تـرًرا 
%33 مـن السـكان  وذكـر التقريـر أن 
انعـدام  مـن  يعانـون  سـوريا  يف 

بدافـع الرسقـة، أشـعلت جرميـة قتـل راح ضحيتهـا 
ثالثـة أطفـال ووالدتهـم، يف بلـدة بيـت سـحم بريف 
دمشـق، مواقع التواصـل االجتامعي، خاصـة مع نقل 
تفاصيـل الحادثـة مـن قبـل منصـات رسـمية عائـدة 
الحكومـي  لإلعـالم  أو  رسـمية  هيئـات  أو  لـوزارات 

والخـاص.
ونقلـت وزارة الداخليـة السـورية، يف 30 مـن حزيران 
املايض، مـا وصفتـه بـ"أفظع جرمية قتـل واغتصاب 
وحـرق لعائلـة بكاملهـا"، عـرب صفحتهـا يف "فيـس 
بـوك"، ورسدت تفاصيـل الحادثـة التـي كانـت بهدف 
الرسقـة، وخلقت تغطيـات إخبارية تعتمـد اإلثارة، وال 

تحـرتم حقـوق الضحايـا، وتحـرّض عـىل العنـف، ما 
سـلّط األضـواء عـىل تزايد حـاالت الجرائـم التي ميكن 
وصفهـا بـ"االسـتثنائية"، وعـىل التعاطـي اإلعالمي 

معها. الرسـمي 
تهز هـذه الجرائم املجتمع السـوري، وترفـع تغطياتها 
مـن معـدالت التوتـر والقلق والخـوف، وتحفـر عميًقا 
يف نفسـية الجمهـور، لكن اإلعالم السـوري الرسـمي 
ومنصـات الـوزارات تتابـع نقـل تفاصيـل الجرائم، ما 
يوحـي باسـتثامر ورسـائل مقصـودة تناقشـها عنب 
بلـدي يف هذا امللف، وتـدرس فيه أسـباب ارتفاع وترية 

الجرائـم وتداعيـات تعرض الجمهـور لها.

أكثر من جريمة كل يوم..

جريمة منظمة 
أم انعكاس طبيعي

االقتصاد أواًل.. 
أسباب زيادة معدالت الجريمة

 سبعة أشخاص ألقي القبض عليهم من قبل "فرع مكافحة المخدرات" في دمشق - تموز 2020 )وزارة الداخلية(

يعّرف مستوى الفقر بأنه أدنى 
مستوى من الدخل يستطيع به 
الفرد أن يوفر مستوى معيشة 

مالئًما.

المصدر: موقع "Numbeo" المتخصص برصد تكاليف العيش  في العالم
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العقوبـات  قانـون  مـن   "37 "املـادة  تنـص 
السـوري عىل معاقبـة مرتكبي الجرائـم الجنائية 
يف سـوريا بخمسـة أنواع مـن العقوبـات، وهي 
والسـجن  املؤبـدة،  الشـاقة  واألشـغال  اإلعـدام، 
والسـجن  املؤقتـة،  الشـاقة  واألشـغال  املؤبـد، 

املؤقـت.
ويف "املـادة 65" يحـرم كل محكـوم بالسـجن أو 
اإلقامـة املدنية مـن كامـل حقوقه املدنيـة، وهي 
العامـة،  والخدمـات  الوظائـف  تـويل  الحـق يف 
والحـق يف أن يكـون ناخًبا أو منتخًبـا يف جميع 
مجالـس الدولة ومنظـامت الطوائـف والنقابات. 

القانون ليس مشكلة بحد ذاته
السـوريني"،  املحامـني  "تجمـع  رئيـس  يـرى 
غـزوان قرنفـل، يف حديـث إىل عنـب بلـدي، أن 
القوانـني عامـة يف سـوريا أو غريهـا تحتاج إىل 
تحديـث سـواء لجهـة سياسـة التجريـم أو حتى 

العقابيـة. السياسـة 
ويف الحالـة السـورية ليسـت املشـكلة الحقيقية 
بالقانـون فقـط، بحسـب قرنقـل، بـل يف التفلت 

مـن القانـون وعجـز القضـاء عـن إقامـة العدل 
أواًل، وتحصـن رشائـح مـن املجتمع يف السـلطة 
األمنيـة، تـرى نفسـها فـوق القانـون، مضيًفـا 
أن السـلطة يف سـوريا عطلـت مفاعيـل النـص 
محسـوبة  لجهـات  حاميتهـا  عـرب  القانـوين 

 . عليها
وبحسـب قرنقـل، فإنـه "مـن الطبيعـي يف زمن 
بأيـدي  السـالح  وانتشـار  والحـروب،  النزاعـات 
املجرمـون  هـم  األسـايس  مكونهـا  ميليشـيات 
عنهـم  أفـرج  الذيـن  والقتلـة  املخـدرات  وتجـار 
مبكـًرا مبراسـيم عفـو، ليتولـوا مهـام مواجهـة 
نسـبة  ترتفـع  أن  الحـراك،  وإخـامد  املظاهـرات 
ومعـدالت الجرميـة، ألنه مـن أمن العقاب أسـاء 

األدب، كـام يقـال". 

غطاء أمني
لعنـارصه  الغطـاء  السـوري  النظـام  يوفـر 
العقيـد  بحسـب  يعارضـه،  مـا  كل  مبهاجمـة 
املنشـق زيـاد حـاج عبيـد، الـذي أوضـح لعنـب 
سـيام  وال  العنـارص،  هـؤالء  معظـم  أن  بلـدي 

مـن  هـم  النظاميـة،  غـري  للقـوات  املنتمـني 
السـابقة. الجرائـم  أصحـاب 

النظـام  قـدرة  عـدم  أن  عبيـد  حـاج  وأضـاف 
دفعـه  ماديًـا  عنـارصه  إرضـاء  عـىل  السـوري 
إلطـالق أيديهـم، وهـذا مـا تجـىل بالسـامح لهم 
بـ"تعفيـش" املناطق التـي يدخلونهـا دون رادع.

األخـري يف  العسـكري  والهـدوء  املعـارك  توقـف 
توقـف  يعنـي  املعارضـة،  معاقـل  آخـر  إدلـب، 
"التعفيـش" الـذي يشـكل دخـاًل جيـًدا لعنـارص 
الرتـكاب  حالًيـا  دفعهـم  مـا  النظـام،  قـوات 
عمليـات سـلب ونهـب وصـل بعضهـا إىل القتـل 

ذلـك. سـبيل  يف 

كيف يعاقب 
القانون السوري المرتكبين
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11.7 مليـون  األمـن الغـذايئ، وقـّدر أن 
سـوري بحاجـة إىل شـكل مـن أشـكال 
املختلفـة،  اإلنسـانية  املسـاعدات 
والصحـة  واملـأوى  وامليـاه  كالغـذاء 

. لتعليـم ا و
املتحـدة  األمـم  بيانـات  وأوضحـت 
املحتاجـني  مـن  األكـرب  العـدد  أن 
حلـب،  يف  يوجـدون  للمسـاعدات 
وأن  إدلـب،  ثـم  دمشـق،  ريـف  تليهـا 
أماكـن  يف  للمسـاعدة  املحتاجـني  عـدد 
يصعـب الوصـول إليهـا يبلـغ أكـرث مـن 

سـوري. مليـون 
وخـالل حزيـران املـايض، وهـو الشـهر 
النظـام  مسـؤولو  وصفـه  الـذي 
عـدد  حيـث  مـن  دمويـة  األكـرث  بأنـه 
يف  مظاهـرات  خرجـت  الجرائـم، 
بإصالحات  طالبـت  السـويداء  محافظـة 
بإسـقاط  لتطالـب  اقتصاديـة وتطـورت 

. م لنظـا ا

غائبة القَيمية  المنظومة 
اإلرشـاد  يف  االختصـايص  بحسـب 
فـإن  النمـر،  عمـر  الدكتـور  النفـي 
هنـاك أنواًعـا مـن الجرائـم غـري نابعـة 
احـرتايف"، وإمنـا  اجرامـي  مـن "فكـر 
إثـر  نفسـية  اضطرابـات  نتيجـة  هـي 
صدمـات أو ظـروف اجتامعيـة قاهـرة، 

معهـا. التعامـل  صاحبهـا  يسـتطع  مل 
نوبـات  إىل  االضطرابـات  هـذه  وتـؤدي 
غضـب يفقـد فيهـا الشـخص محاكمتـه 
الرتـكاب  تدفعـه  وإنسـانيته،  العقليـة 
أو  "كاالنتحـار"،  نفسـه  بحـق  جرميـة 
بحـق الغـري، خوًفا مـن املـوت جوًعا أو 

العـرض. انتهـاك 
هـذه  مـن  للوقايـة  أنـه  النمـر  ويـرى 
الجرائـم، عـىل املجتمـع بـذل املزيـد من 
النفي،  الصعيـد  التوعيـة ألفراده عـىل 
الضغـوط  مقاومـة  عـىل  وتدريبهـم 
وحـل املشـكالت والتعامـل مـع األحداث 

الصادمـة. النفسـية 
التوعيـة  سـبل  مـن  أن  النمـر  وأضـاف 
التفكـري بطريقـة  األفـراد عـىل  تدريـب 
العاطفـي  الـذكاء  ومهـارات  منطقيـة، 
صحيحـة،  بطريقـة  مشـاعرهم  إلدارة 
للبقـاء  الالزمـة  املهـارات  مـن  وغريهـا 
التي  الراهنـة الصعبـة  يف ظل الظـروف 
يعـاين منهـا الجميـع يف دول النزاعات.

االجتامعـي  الباحـث  يـرى  جانبـه،  مـن 
موجـودة  الجرائـم  أن  مصطفـى  طـالل 
تاريخًيـا،  العـامل  مجتمعـات  جميـع  يف 
ومـا مييزها عـن بعضهـا نسـبة ارتكاب 

ونوعيـة هـذه الجرائـم.
ويف سـوريا، يريـد النظـام أن يظهر أن 
الجرميـة فرديـة كـام يصورهـا، ولكـن 
ممنهجـة  هـي  بـل  صحيـح،  غـري  هـذا 
ضـد  النظـام  مامرسـات  خـالل  مـن 
الباحـث  بحسـب  السـوري،  الشـعب 

. عـي الجتام ا
النظـام  "حـرب  أن  مصطفـى  ويعتقـد 
املجتمـع  قيـم  فككـت  شـعبه"  عـىل 
السـوري، "إذ نجـد األخ يف طـرف قوات 
النظـام يقاتـل أخاه يف طـرف آخر، ومل 
جامعـة  قَيميـة  منظومـة  هنـاك  تعـد 

املجتمـع". أفـراد  تضبـط 
بعـد انتهـاء الحـرب يف معظـم املناطق، 
بيـوت  "تعفـش"  امليليشـيات  صـارت 
وتقتـل  حاضنتهـا،  يف  حتـى  املدنيـني 
طـالل  بحسـب  أحيانًـا،  بعًضـا  بعضهـا 
مصطفـى، مـربًرا ذلـك بأن مـن يخوض 
ويقتـل  النظـام  جانـب  إىل  املعـارك 
املئـات واآلالف، يسـهل عليـه قتـل أفراد 

رسقـة. محاولـة  خـالل 
ويؤكـد الباحـث االجتامعـي أن ظواهـر 
النظـام  ناتجـة عـن سياسـات  اإلجـرام 
االقتصاديـة، ففـي ظـل الغـالء وارتفاع 
للسـكان  يوفـر  مل  املعيشـة،  مسـتوى 
الـكايف،  الدخـل  املقاتلـني  أو  املدنيـني 
مـا أسـهم بزيـادة الرسقـات، كـام غض 
عامـاًل  يعـد  الـذي  الفسـاد  عـن  النظـر 

الجرميـة. ارتـكاب  يف  أساسـًيا 
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تحولـت وسـائل اإلعـالم إىل "قـوة ال 
يسـتهان بهـا"، قـادرة عـىل "تأجيـج 
النـريان وإخامدهـا"، كـام أنهـا تؤثـر 
بشـكل مبـارش عـىل املواطن نفسـه، 
اإلرشـاد  يف  االختصـايص  بحسـب 
مـا  النمـر،  عمـر  الدكتـور  النفـي 
الثبـات  يـؤدي إىل فقـدان أساسـيات 
السياسـية  فاألوضـاع  النفـي، 
حالًيـا  واالقتصاديـة  واألمنيـة 
"غامضـة"، وهـو مـا يجعـل املواطن 

اإلعـالم. لوسـائل  سـائغة"  "لقمـة 
حـال  يف  اإلعـالم،  وسـائل  وتزيـد 
الصحفيـة  للمـواد  الخاطـئ  التنـاول 
معـدالت  مـن  بالجرائـم،  املتعلقـة 
التوتـر والقلـق والخـوف يف املجتمع، 
خاصـة مـع غيـاب األخبـار اإليجابية 

للنمـر. وفًقـا  والسـاّرة، 
وتـرى االختصاصيـة النفسـية أمنيـة 
عـىل  الضـوء  تسـليط  أن  الـرتك، 
الجرائـم يف وسـائل اإلعـالم ينقسـم 
إىل قسـمني: اإليجـايب، الـذي تنـدرج 
ضمنـه التوعيـة مـن خطورة انتشـار 
والرتبيـة  السـلوك  ودور  الجرائـم، 
والعوامـل االقتصاديـة يف الحـد منها، 
والثـاين هـو مـا أطلقـت عليـه "غـري 
املجـدي"، خاصة األفالم أو املسلسـالت 
العنـف  مرتكبـي  عـن  تدافـع  التـي 

بشـكل  تسـاعد  والتـي  والجرائـم، 
غـري مبـارش عـىل تولّـد هـذه األفكار 

املراهقـني. لـدى  وخاصـة 
طـالل  االجتامعـي  الباحـث  لكـن 
مصطفـى يذهـب إىل أبعـد مـن ذلـك، 
السـوري  النظـام  أن  عـن  بالحديـث 
مـن خـالل منصاتـه اإلعالميـة يريـد 
جرائـم  كأنهـا  الجرائـم  يصـّور  أن 
فرديـة ال عالقـة لـه بهـا، بـل يريد أن 
يصـّور نفسـه الحامـي واملدافـع عـن 
هـذه  أنـه  متناسـًيا  املواطنـني،  أمـن 
الجرائـم من صنعـه بطريقـة مبارشة 
أو غـري مبـارشة، مـن خالل السياسـة 
املجتمـع  قيـم  وقتـل  القمعيـة، 

السـوري.

هل الحديث عن الجرائم يزيدها؟
العلمّيـة  الدراسـات  بعـض  أظهـرت 
تنفيـذ  طـرق  يسـتمدون  الشـباب  أن 
ففـي  اإلعـالم،  الجرائـم مـن وسـائل 
الشـباب  مـن   39% تلقـى  إسـبانيا 
التـي  معلوماتهـم  املنحرفـني 
اسـتمدوها يف تنفيـذ جرامئهـم مـن 
التلفزيـون، بحسـب ما جـاء يف بحث 
نـرص،  سـامي  لالختصـايص  نفـي 

"األوان". منظمـة  نرشتـه 
اإلعـالم  وسـائل  عالقـة  وتظهـر 

بالظواهـر اإلجرامّية، بحسـب الباحث، 
تعليـم  أوالهـا  أساسـّية،  نقـاط  يف 
نـرش  خـالل  مـن  وذلـك  الجرائـم، 
تفاصيـل ارتـكاب الجرميـة، والثانيـة 
مـن  واالسـتنكار  االشـمئزاز  قتـل 
الجرائـم، وهو مـا يعني تعويـد الناس 
فرويـًدا  املنحرفـة،  املامرسـات  عـىل 
رويـًدا تصبـح الجرائم الشـنيعة شـيًئا 

متعارًفـا عليـه يف املجتمـع، والثالثـة 
جعـل الجرميـة مرغوبـة، مـن خـالل 
تصويـر املجرمـني عىل أنهـم أبطال أو 

األحيـان. بعـض  يف  أذكيـاء 
التقليـد  هـي  الرابعـة  النقطـة 
واملحـاكاة، ومتّثـل ظاهـرة تقليـد مـا 
يعـرض يف وسـائل اإلعـالم مـن أكرث 
أفـراد  سـلوك  عـىل  املبـارشة  اآلثـار 

األطفـال  فئـات  وخاصـة  املجتمـع 
والشـباب، حيث ينتقـل التقليد برسعة 
إىل مسـتوى املامرسـات الفعلّيـة التي 

واملحـاكاة. التقليـد  يف  تتجـىّل 
األرسة  فقـدان  فهـي  الخامسـة  أمـا 
مكانتهـا ودورهـا كوسـيط اجتامعي 
االجتامعيـة  والقيـم  الفـرد  بـني 

والرتبيـة.

املرتكبـة  الجرائـم  وكـّم  نـوع  يحمـل 
تشـري  رسـائل  مجتمـع  أي  يف 
لـدى  السـلوكية  االضطرابـات  إىل 
أفـراده، خاصـة يف أوقـات األزمـات 
والحـروب، مـع تركيز وسـائل اإلعالم 

أخبارهـا، نقـل  عـىل  املحليـة 
يف  الجرائـم  أعـداد  تزايـد  وفتـح 
سـوريا البـاب للتسـاؤل حـول كيـف 
الصحـة  عـىل  الجرائـم  هـذه  تؤثـر 

نفسـه. للمجتمـع  النفسـية 
ويزيـد انتشـار الجرائـم يف املجتمـع 
النفـي،  والضغـط  والتوتـر  القلـق 
وتنتـج عنـه سـلوكيات غـري معتـادة 

مـن قبـل أفـراد املجتمـع.
اإلرشـاد  يف  لالختصـايص  ووفًقـا 
النفـي الدكتـور عمـر النمـر، تتزايد 
غيـاب  يف  والرسقـات  القتـل  جرائـم 
األنظمـة والقوانـني، خاصـة يف أثناء 
إحـدى  إنهـا  إذ  واألزمـات،  الحـروب 

للـرصاع. األساسـية  النتائـج 
معـدل  زيـادة  أن  النمـر  وأضـاف 
أثـر كبـري  الجرميـة يف املجتمـع لـه 
للمواطنـني،  النفسـية  الحالـة  عـىل 
إحـدى  بفقـدان  شـعورهم  مـع 
حياتهـم،  يف  األساسـية  الحاجـات 

األمـن. وهـي 
وتـرى االختصاصيـة النفسـية أمنيـة 
الرتك، أن انتشـار الجرائـم يف املجتمع 
يولّـد شـعوًرا بالخـوف والذعـر، مـع 
االعتقـاد بـأن مرتكـب هـذه الجرائـم 
وفًقـا  سـلوكًيا  سـوّي  غـري  إنسـان 
التـي  النفسـية،  العلميـة  للنظريـات 
بأمنـاط  ترتبـط  الجرميـة  أن  تؤكـد 
متعـددة مـن الشـخصيات، وبالتـايل 
نفسـًيا  املضطربـة  الشـخصية  فـإن 
مـن  أعـىل  بشـكل  لالنحـراف  قابلـة 

السـويّة. الشـخصية 
أي  يف  املرتكبـة  الجرائـم  تتعلـق  ال 
بـل  فقـط،  األمـن  بعامـل  مجتمـع 
بالعوامـل  جـذري  بشـكل  تتصـل 

ألفـراده. والنفسـية  السـلوكية 
وأوضـح الدكتـور عمـر النمـر لعنـب 

بلـدي الرابـط بـني الجرائم والسـلوك، 
إذ يرى أن انتشـار الجرمية يشـري إىل 
وجـود "أمـراض نفسـية واضطرابات 
نفسـه"،  املجـرم  لـدى  سـلوكية 
األسـباب  توفـر  إىل  باإلضافـة 

جرميتـه. لتنفيـذ  املناسـبة 
معـدالت  تزايـد  أن  النمـر  وأضـاف 
الجرميـة تشـري إىل غيـاب املحاسـبة 
والفلتـان األمنـي، ووجود حالـة قلق 
لـدى املواطنـني املغلـوب عـىل أمرهم 
وعـىل  أنفسـهم  عـىل  وخوفهـم 

أوالدهـم.
وبحسـب العـامل اإليطـايل دي توليـو 
)Di Tullio(، فـإن السـلوك اإلجرامـي 
الفطـري  االسـتعداد  عـىل  "قائـم 

الجرميـة". الرتـكاب  للفـرد 
النفسـية  االختصاصيـة  ورشحـت 
توليـو  دي  نظريـة  الـرتك  أمنيـة 
األفـراد  لـدى  اإلجرامـي  بالسـلوك 
فـأوىل  نفسـها،  بـاألرسة  وعالقتـه 
الفـرد  يكتسـبها  التـي  الخـربات 
والسـلوك  فالقيـم  أرستـه،  مـن  هـي 
الرتبيـة  أسـس  الغالـب  يف  تعكـس 
صغـره،  منـذ  الطفـل  تلقاهـا  التـي 
تتشـكل  عـام  بوجـه  والسـلوكيات 
لـدى الفرد عـن طريق االكتسـاب من 
خـالل أسـاليب الرتبية، والجـزء اآلخر 
يف  ويتمثـل  فطريًـا،  يكـون  منهـا 
الجرميـة،  الرتـكاب  الفـرد  اسـتعداد 

الـرتك. أمنيـة  بحسـب 
الخالفـات  العوامـل،  هـذه  ومـن 
األرسيـة بـني األب واألم التـي تدفـع 
الطفـل واملراهق لالبتعـاد عن األجواء 
"أصدقـاء  إىل  ولجوئـه  املتوتـرة 
واألمهـات  اآلبـاء  وجهـل  السـوء"، 
وتنشـئتهم،  األطفـال  تربيـة  بأصـول 
وتركهم وسـط أخطـاء اآلبـاء بالطبع 

خاطئـة. سـلوكيات  سيكسـبهم 
فهـو  الطفـل،  إهـامل  إىل  إضافـة 
عـىل  ويقـيض  لـه،  األول  العـدو 

والنفـي. الشـخيص  تكوينـه 
مـن  القاسـية  املعاملـة  تلعـب  كـام 

يف  دوًرا  ألطفالهـم  اآلبـاء  جانـب 
نشـوء سـلوك عـدواين لـدى األبنـاء، 
إذ يعتقـد اآلبـاء أن مثـل هـذه املعاملة 
النفـس  عـىل  االعتـامد  تعلمهـم 
املسـؤولية، وهذا  يتحملون  وتجعلهـم 

خاطـئ. زعـم 

وقـد يـزج عـدم التوافـق االجتامعـي 
باملـرأة  الزوجـني  بـني  والنفـي 
نفسـها )إذا عاملهـا زوجهـا بقسـوة 
يف  الشـتائم(  وتوجيـه  الـرب  مـن 
إىل  الـذي سـتنقله  الجرميـة،  مسـار 

أطفالهـا.

ونتائـج عـدم التوافق تبـدأ باالنفصال 
بالخيانـة  لتنتهـي  الطـالق،  ثـم 
الزوجيـة أو ارتـكاب جرائـم القتـل أو 
الحـرق، وبعـض الجرائـم منهـا تؤدي 
إىل مـا يوصـف بـ"جرائـم الـرشف"، 

وفًقـا ألمنيـة الـرتك.

استثمار أخبار الجرائم يؤجج النيران

اضطراب سلوك وأمراض نفسية..

دالالت الجرائم في المجتمعات

شخص تتهمه الشرطة بارتكاب جريمة قتل - 21 أيار 2020 )صفحة وزارة الداخلية السورية على فيسبوك(

برأيك.. 
ماذا يريد اإلعالم الرسمي 

من التركيز على تغطية أخبار الجرائم

72%

ينقل ما يحدث فقط

إلهاء المواطنين عن األزمات

ويتفـق رأي طـالل مصطفى 
أجرتـه  رأي  اسـتطالع  مـع 
موقعهـا  عـرب  بلـدي  عنـب 
عرب  وصفحتهـا  اإللكـرتوين 
يريـده  عـام  بـوك"،  "فيـس 
اإلعالم الرسـمي مـن الرتكيز 
عـىل تغطيـة أخبـار الجرائم، 
إذ يـرى %72 مـن املصّوتـني 
وعددهـم نحو 750 شـخًصا، 
إلهـاء  يريـد  النظـام  أن 
األزمـات  عـن  املواطنـني 
يعيشـونها،  التـي  الحقيقيـة 
بينـام يـرى %28 أنـه ينقـل 

مـا يحـدث فقـط. 28%
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سوق الغنم بريف ادلب الجنوبي - 28 كانون الثاني 2018 )عنب بلدي(

عنب بلدي - زينب مصري 

يف مناطـق الشـامل الغـريب لسـوريا، 
حيث نفـوذ املعارضة السـورية، خّفض 
املواطنـن  إقبـال  األسـعار  ارتفـاع 
أضاحـي  ذبـح  عـى  كبـر  بشـكل 
الحـال والفقر"  العيـد، نتيجة "لضيـق 
بسـبب قلـة فـرص العمل، فاألشـخاص 
املوجـودون يف مـدن وبلـدات الشـامل 
"بحاجـة لتُـوزع األضاحـي لهـم، ال أن 
يذبحـوا هم األضاحـي"، بحسـب تاجر 
املـوايش وأحـد سـكان قريـة قورقينـا 

رضـوان فطـراوي.

ما األسعار للعام الحالي؟
عـن  بلـدي  لعنـب  رضـوان  تحـدث 
أسـعار املـوايش، وقـال إن سـعر كيلو 
املُعـد  الكبـش  أو  "املُسـّمن"  الخـروف 
لـرة سـورية،   8500 يبلـغ  لألضحيـة 
ويختلـف بحسـب السـوق، ويبلـغ كحد 

سـورية.  لـرة  آالف  مثانيـة  أدىن 
 600 بـن  الخـروف  سـعر  ويـراوح 
و700 ألـف إذا كان وزنـه يـراوح بن 
يـراوح  بينـام  كيلوغراًمـا،  و70   60
 6500 العجـل بـن  سـعر كيلـو لحـم 

سـورية.  لـرة  آالف  وسـبعة 

يـراوح  بـوزن  العجـل  سـعر  ويصـل 
بـن 500 و600 كيلوغـرام، إىل ثاثـة 
اعتـره  مـا  سـورية،  لـرة  مايـن 
التاجـر رضـوان مبلًغـا كبـرًا بالنسـبة 
ملتوسـط دخـل العائـات السـورية يف 

الحـايل.  الوقـت 
ويصل سـعر رصف الـدوالر إىل 2010 
لـرات سـورية، بحسـب موقـع "اللرة 
اليـوم"، املتخصـص بأسـعار العمات.

يسـتطيع  أحـد  "ال  رضـوان،  وأضـاف 
أو تأمـن  القيمـة  رشاء أضحيـة بهـذه 
لذلـك  سـورية،  لـرة  مايـن  ثاثـة 
سـيكون عـدد األضاحـي قليـًا مقارنة 

السـابقة". بالسـنوات 
وباملقابـل، يشـتي املـريب أو صاحـب 
بعـد  الخـروف  بيعـه  عنـد  األغنـام، 
بتكلفـة مرتفعـة بسـبب غـاء  تربيتـه 
بيعـه  مـن  والعلـف،  الحبـوب  أسـعار 
بقيمـة رأس املـال أو بهامـش ربح قليل 
جـًدا، عى الرغـم مـن ارتفاع األسـعار 

بشـكل عـام، بحسـب رضـوان. 

العلف والتهريب من األسباب 
يـرى تاجـر املـوايش أحمـد الحبيي، 
املنحـدر مـن الغوطـة الرقية يف ريف 
الرتفـاع  الرئيـس  السـبب  أن  دمشـق، 

ارتفـاع  أسـعار األضاحـي، إىل جانـب 
هـو  األمريـي،  الـدوالر  رصف  سـعر 
زيـادة الطلـب عـى األضاحـي وسـط 
عمليـات  بسـبب  السـوق  مـن  غيابهـا 
تحـت  الواقعـة  املناطـق  إىل  التهريـب 
سـيطرة النظـام السـوري وإىل العراق. 
مناطـق  يف  املـوايش  تربيـة  وتأثـرت 
بسـبب  السـوري  الغـريب  الشـامل 
الزراعيـة  املسـاحات  يف  خسـارات 
املعـارك  نتيجـة  السـكان،  تكبدهـا 
وموجـات النـزوح التـي شـهدتها تلـك 

. طـق ملنا ا
ودفعـت خسـارة تلك املسـاحات املربن 
إىل نقـل مواشـيهم مـن املناطـق التـي 
آمنـة  مـراٍع  إىل  للقصـف  تعرضـت 
نسـبيًا، لكنهـا أضيَـق، مـا أجرهم عى 
بيعهـا بأسـعار "قليلة" لتجـار هربوها 
إىل مناطـق سـيطرة النظـام السـوري، 
الدميقراطيـة”  سـوريا  و”قـوات 
)قسـد(، بحسـب مـا قاله تاجـر األغنام 
محمـد خـر املحمـد يف حديـث سـابق 

لعنـب بلـدي. 
عـى  األغنـام  اعتـامد  وانخفـض 
أكـر  بشـكل  اعتامدهـا  وزاد  املراعـي، 
ارتفـاع  إىل  أدى  مـا  العلـف،  عـى 
إذ  التاجـر،  بحسـب  تربيتهـا،  تكاليـف 
يـراوح سـعر طـن الشـعر حاليًـا بن 
400 و500 ألـف لرة سـورية )الدوالر 
يقابـل 2500 لـرة(، والتـن بن 100 
و125 ألـف لـرة، بينام كان سـعر طن 

ألًفـا.  80  ،2019 عـام  يف  الشـعر 
وال يقتـر تهريـب األغنـام واملـوايش 
عـى محافظـة إدلـب بـل ميتـد إىل كل 
املناطـق السـورية، بينهـا ريـف حلـب 
التـي  السـورية  والجزيـرة  الشـاميل 
تشـهد عمليـات تهريـب إىل كردسـتان 

العـراق.

ارتفاع أجرة القّصابين
كـام الحـال يف مناطق الشـامل الغريب 
لسـوريا، ارتفعـت أسـعار املـوايش يف 
الواقعـة  الرقـي،  الشـامل  مناطـق 
تحت سـيطرة "اإلدارة الذاتية"، بنسـبة 
%467 مقارنـة بأسـعارها يف  تقـارب 
الكيلـو  سـعر  تـراوح  الـذي   ،2019
 1200 بـن  فيـه  لحـم  مـن  الواحـد 
يـراوح  بينـام  لـرة سـورية،  و1500 

يف العـام الحـايل بـن 7000 و7500 
لـرة سـورية.

الزكريـا،  حسـن  القصـاب  يتوقـع  وال 
إقبـال  الرقـة،  مدينـة  مـن  املنحـدر 
العـام  يف  األضاحـي  عـى  السـكان 
الحـايل، وأرجع ذلـك الرتفاع األسـعار 
التـي  املعيشـية  الظـروف  وصعوبـة 
يعيشـها سـكان املدينـة، باإلضافـة إىل 
تهريـب املـوايش وارتفاع أجـور نقلها.

واعتـاد حسـن، وهـو يعمل عـى ذبح 
أضاحـي العيد منـذ أكر مـن 20 عاًما، 
تسـجيل أسـامء ومواعيد الزبائـن الذين 
كانـوا يسـتعدون لذبـح األضاحـي قبل 
األقـل،  عـى  بأسـبوع  األضحـى  عيـد 
لكنـه الحـظ يف العـام الحـايل عزوف 
ارتفـاع  بسـبب  الذبـح  عـن  زبائنـه 
لعنـب  قالـه  مـا  بحسـب  أسـعارها، 

 . ي بلد
2500 لـرة  وكان يحصـل عـى مبلـغ 
سـورية أجرة لـه مقابل ذبـح األضحية 
2019، وارتفعـت األجـرة يف  يف عـام 
أربعـة  بـن  لتـراوح  الحـايل  العـام 
وخمسـة آالف لـرة للذبيحـة الواحـدة.

"سّنة ال تتماشى مع سوء األوضاع"
"سـنة األضاحـي ال تناسـب أهـل الرقة 
الذيـن يعيشـون أسـوأ أيامهـم"، بهـذا 
مـن  اللـه  العبـد  مريـم  روت  القـول 
رشقـي  شـامل  الرميلـة  حـي  سـكان 
مدينـة الرقـة، عـدم قـدرة عائلتها عى 
ذبـح أضحيـة العيـد يف العـام الحايل.

األسـعار  وغـاء  التضخـم  ينعكـس  إذ 
الداخـل السـوري  عـى السـورين يف 
وعـى  مناطقهـم،  اختـاف  عـى 
تلـك  عـى  املسـيطرة  الجهـة  اختـاف 

ملناطـق.  ا
عنـب  مـع  لقـاء  يف  مريـم  واشـتكت 
التـي  األجـور  انخفـاض  مـن  بلـدي 
"اإلدارة  لـدى  املوظفـون  يتقاضاهـا 
مؤسسـات  يف  املوظفـون  أو  الذاتيـة" 
تلـك  أن  مضيفـة  السـوري،  النظـام 
احتياجـات  تسـد  بالـكاد  الرواتـب 
العائلـة مـن الخبـز، وال تسـمح بـراء 

العيـد.  أضحيـة 

رخصة وبدل منفعة  
سـيطرة  تحـت  الواقعـة  املناطـق  يف 

يف  وتحديـًدا  السـوري،  النظـام 
العاصمـة دمشـق، يـراوح سـعر كيلو 
 6300 بـن  الحـي  البلـدي  الخـروف 
و6500 لـرة سـورية، وسـط توقعات 
املربـن بارتفـاع أسـعار اللحـوم أكـر 

األضحـى.  عيـد  اقـراب  مـع 
عـى  املدينـة  سـكان  إقبـال  يـزال  وال 
بحسـب  "ضعيًفـا"،  األضاحـي  لحـوم 
الحرفيـة  "الجمعيـة  رئيـس  تريـح 
قطيـش،  أدمـون  بدمشـق،  للحامـن" 
ملوقـع "االقتصـادي" املحـي، يف ظـل 
قـرارات ملحافظـة دمشـق تفـرض عى 
القّصابـن دفـع بـدل عـن عملهـم يف 
األضاحـي  ذبـح  وتنظـم  العيـد،  فـرة 
عـى  ذبحهـا  ومتنـع  املحـات  ضمـن 

الطرقـات.  أرصفـة 
ملحافظـة  التنفيـذي  املكتـب  وأصـدر 
رخصـة  مبنـح  يقـي  قـراًرا  دمشـق 
ذبـح األضاحـي للقّصابـن املرّخصـن 
دمشـق  مدينـة  يف  محاتهـم  ضمـن 
خال فـرة العيـد للعـام الحـايل، بعد 
توقيـع تعّهـد خطـي، وفًقـا ملـا نقلتـه 

الحكوميـة. "تريـن"  صحيفـة 
بدفـع  القّصـاب  القـرار  هـذا  ويلـزم 
صنـدوق  ملصلحـة  منفعـة"  "بـدل 
ألـف   40 بقيمـة  دمشـق  محافظـة 
لـرة سـورية، عـن فـرة العيـد فقـط، 
بـرط أن يكـون القّصـاب حاصًا عى 

القصابـة. مهنـة  مزاولـة  ترخيـص 
أسـعار  انخفـاض  قطيـش  وأرجـع 
اللحوم يف دمشـق مقارنـة باملحافظات 
رؤوس  تهريـب  بسـبب  الحدوديـة 
املـوايش إىل العراق وأربيـل، وترواح، 
"ترين"،  لصحيفـة  تريحه  بحسـب 
ألـف  بـن  املهربـة  الـرؤوس  أعـداد 
يوميًـا، ويف بعـض  وألفـي رأس غنـم 
األيـام تتضاعف الكميـة إىل أربعة آالف 
رأس يف حـال كان "الطريـق مؤّمًنـا". 
قطيـش الـذي أشـار إىل أن إحصائيات 
التهريـب ليسـت "دقيقـة"، لفت إىل أن 
عمليـات التهريـب باتجـاه لبنـان أكر، 
املـريب  حصـول  خـال  مـن  وتجـري 
عـى بيـان جمـريك لبيعهـا يف مدينـة 
عنـد  لبنـان  باتجـاه  وتُهـرب  حمـص، 
وصولهـا إىل املدينـة، وخاصـة خـال 
عمليـات  فيهـا  متنـع  التـي  الفـرات 

التصديـر.

العيد على أبواب السوريين.. ال يملكون ثمن أضحيته
مع اقتراب عيد األضحى، ال يجد كثير من المواطنين السوريين قدرة مالية على شراء األضاحي، إذ أّثرت تقلبات الليرة السورية أمام العمالت األجنبية، خالل 

األشهر القليلة الماضية، على مفاصل الحياة االقتصادية والمعيشية لكثير من السوريين بمختلف جغرافيا الصراع في سوريا.

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 - ديانا رحيمة

فقـد محمـد أخـاه )41 عاًمـا( مجـدًدا 
بـن بليـون وكفرحايـا وكفرزيبا وأورم 
بحثـه  خـال  وكان  والرامـي،  الجـوز 
هـذه  بـن  تنقـل  شـقيقه  أن  يعـرف 
املناطـق حيـث قُبـض عليـه أكـر مـن 
مـرة مـن جهـات مختلفـة، وبعـد فرة 
أورم  يف  محمـد  مـع  فصيـل  تواصـل 
الجـوز وأخـره بإخـاء سـبيل أخيـه، 
أورم  منطقـة  مـن  ويتسـلمه  ليـأيت 
إىل  طريقـه  يف  كان  وعندمـا  الجـوز. 
أخيـه، قُصفـت املنطقـة ونـزح كل مـن 

مجـدًدا. ليفقـده  فيهـا، 
وبعـد خمسـة أيـام وجد محمـد صورة 
وسـائل  مجموعـات  إحـدى  يف  أخيـه 
لشـاب  كجثـة  االجتامعـي،  التواصـل 
يف  إليهـا  تعـرف  الهويـة،  مجهـول 
مشـفى الطـب الرعـي بإدلـب، وجاء 
)ف.  أن  الرعـي  الطبيـب  تقريـر  يف 

ع( قُتـل تحـت التعذيب، وسـبب الوفاة 
قصـور كلـوّي حـاد.

هذه ليسـت قصـة فريـدة يف املحافظة، 
السـكان  يجدهـا  الجثـث  فبعـض 
كثـرًا  لكـن  إليهـا،  التعـرف  ويجـري 
كجثـة  الهويـة،  مجهولـة  تبقـى  منهـا 
لطفلـة يف منتصـف العقـد الثـاين من 
جامـع  مـن  بالقـرب  ُوجـدت  العمـر، 
بعـد  إدلـب،  مدينـة  يف  "الرحمـن" 
مـي 15 يوًمـا عـى قتلهـا خنًقا، ومل 
يجـِر التعـرف إليهـا، وجثـة شـاب يف 
العقـد الثالـث مـن العمـر سـبب وفاته 
ارتطـام الـرأس بجسـم صلـب، وغرها 
الطبابـة  توثقهـا  التـي  الحـاالت  مـن 
الرعيـة يف مديريـة صحـة إدلب عر 

بـوك". "فيـس  يف  صفحتهـا 

أسبوعًيا جثة   75 الشرعية:  الطبابة 
مشـفى  مـع  تواصلـت  بلـدي  عنـب 
ملعرفـة  إدلـب،  يف  الرعيـة  الطبابـة 

عـى  فيهـا  ُعـر  التـي  الحـاالت  عـدد 
ظـروف  يف  قُتلـوا  ألنـاس  جثـث 
غامضـة، وقـال الدكتـور أحمـد العبـد، 
تصلنـا  التـي  الجثـث  عـدد  "يصـل 
جثـة".  75 يقـارب  مـا  إىل  أسـبوعيًا 

القتـل  بـن  الوفـاة  أسـباب  وتتنـوع 
بالرصـاص والتعذيـب حتـى املـوت أو 
بشـظايا انفجـار أو سـقوط أو حوادث 
سـر، بحسـب الدكتـور أحمـد العبـد.

 ولكـن أكـر نسـبة تصـل إىل املشـفى 
الرمـي  أو  التفجـرات  إثـر  هـي 
وحـوادث   ،60% بنسـبة  بالرصـاص 
السـر بنسـبة %15، أمـا نسـبة حاالت 
 ،5% فهـي  طبيعيـة  بأسـباب  املـوت 
األعضـاء  لفقـد  حـاالت  توجـد  بينـام 

أطـراف. أو  رأس  بـر  كحـاالت 
ويجـري التعـرف إىل الجثـث غالبًا من 
قبـل األهـايل عـن طريـق رؤيـة الجثة 
االجتامعـي  التواصـل  وسـائل  عـى 
والصفحـات التـي تتناقل هـذه األخبار، 

العبد. الدكتـور أحمـد  بحسـب 
الرعيـة  الطبابـة  ديـوان  يف  املوثّـق 
بإدلـب عـي الطقـش، أوضـح أن أيـار 
املـايض حصـد 287 جثة تعـرف ذووها 
إليهـا، و28 بقيـت مجهولـة، بينام كانت 
جثـة   113 املـايض  حزيـران  حصيلـة 
معلومـة، و67 جثـة مجهولـة الهويـة.

تبقـى الجثـة يف الـراد مـن 15 يوًمـا 
إىل شـهر، وبعـد مـي الفـرة الزمنية 
الجثـة  مـن  عينـات  تؤخـذ  املحـددة، 
املميـزة  العامـات  وتصـّور  وتوثّـق، 
د رقـم  لـدى الشـخص املتـوىف، ويحـدَّ
للجثـة، وتؤخـذ عينـات من أجـل فحص 
الــ"DNA" مسـتقبًا، وتدفن يف مكان 
معلـوم لتسـهيل الوصـول إليها يف حال 

التطابـق ومتييـز الجثـة.
تعايـن الطبابة الرعيـة يف إدلب الجثة 
لتحديـد زمن وسـبب الوفـاة، لكن يوجد 
نقـص حـاد باألجهـزة الازمـة إلمتـام 
عملهـا عـى أكمـل وجـه، فهـي تحتاج 

كالجهـاز  طبيـة  ومعـدات  أجهـزة  إىل 
االسـتئصال  عمليـة  لتسـهيل  القـويس 
مختـر  يوجـد  ال  كـام  الحاجـة،  عنـد 
هويـة  لتمييـز   "DNA"الــ لفحـص 
الجثـث فيـام بعـد، يف حـال مل يتعرف 
إىل  تحولـت  أنهـا  أو  الجثـة  إىل  أحـد 

أشـاء.

كمفقودين يسّجلون 
فقـدان  حـاالت  إدلـب  سـكان  يسـّجل 
ذويهـم بشـكل دوري، ويجـد األهـايل 
تحولهـم  بعـد  لكـن  لن  املسـجَّ بعـض 

جثـث. إىل 
مديـر  مـع  بلـدي  عنـب  تواصلـت 
إدلـب،  يف  املفقوديـن  توثيـق  مكتـب 
حذيفـة الحمـود )أبـو إسـكندر(، الذي 
الحـاالت  يوثـق  تقريـر  عـن  كشـف 
وأوضـح  الحـايل،  العـام  بدايـة  منـذ 
لن  املسـجَّ الـكي  املفقوديـن  عـدد  أن 
447 مفقـوًدا، بينهـم 335 رجًا، و38 

عنب بلدي –  خاص

تلخـص  عبـارة  اللـه"،  بيـد  "األعـامر 
حـال عبـد العزيـز يازجـي مـع طفلـه 
قدمـه  الرطـان يف  املصـاب مبـرض 
املتكـررة  محاولتـه  اليـرى، يف ظـل 
عـر  تركيـا  إىل  إدلـب  مـن  للدخـول 
لكـن  للعـاج،  الهـوى"  "بـاب  معـر 

جـدوى. دون 
يتحـدث عبـد العزيـز لعنـب بلـدي عن 
اليوميـة مـع طفلـه، فمـكان  معاناتـه 
اإلصابـة باملـرض تحـت الركبـة بالقدم 
مـع  ويـزداد  يكـر  والـورم  اليـرى، 
ازديـاد األمل وإحسـاس بسـخونة عالية 
أدى إىل قلـة  يف مـكان اإلصابـة، مـا 
نـوم الطفـل بسـبب األمل الشـديد، عى 
الرغـم من أخـذ كل أنـواع املسـكنات.

يف  عـاج  وجـود  عـدم  وبسـبب 
الشـامل السـوري، أجمـع األطبـاء عى 
تحويلـه إىل تركيـا للعـاج، لكـن عبـد 
الحـدود  عبـور  مـراًرا  العزيـز حـاول 
مـع طفله وسـط وعـود متكـررة دون 
جـدوى، مؤكـًدا وجـود "خطـر كبر" 
مـن  النـوع  هـذا  ألن  حياتـه،  عـى 
)مصطلـح  العظميـة"  "السـاركوما 
عـام للرطانـات التـي تصـب العظام 
يصيـب  عندمـا  الرخـوة(  واألنسـجة 
األطفـال بالذات فإن انتشـاره بالجسـم 
رسيـع جـًدا، وإذا انتـر ال يوجـد أي 

عـاج كيـاموي أو طبي له، وعمـر الطفل 
االفـرايض بهـذه الحالـة سـنتان فقط.

400 مريض سرطان ينتظرون 
ويعـاين مـرىض الرطان يف الشـامل 
السـوري من ضعـف اإلمكانيـات الطبية 
يف املنطقـة، وتزايـد الصعوبـات التـي 
األدويـة  نـدرة  وسـط  العـاج،  تعرقـل 
وفقـدان  التكاليـف  وارتفـاع  وغائهـا 
املراكـز العاجيـة، ما يدفـع املرىض إىل 
التوجـه نحـو تركيا والدخـول عر معر 
عـى  الحصـول  بعـد  الهـوى"  "بـاب 

إحالـة طبيـة مـن مديريـة الصحة.
ومـع  املاضيـة،  األشـهر  خـال  لكـن 
املسـتجد"  "كورونـا  فـروس  انتشـار 
)كوفيـد- 19(، واإلجـراءات املتخذة عى 
الحـدود السـورية- الركيـة مـن إغاق 
السـورين،  بدخـول  والتشـدد  املعابـر 
زادت معانـاة املـرىض، إذ ينتظـر املئات 

دورهـم للدخـول إىل تركيـا.
ويف 13 مـن آذار املـايض، أغلـق معـر 
“باب الهـوى” أبوابه أمـام حركة املرىض 
الحـاالت “الباردة” واملسـافرين  أصحاب 
إىل تركيـا، وبقـي املعر مغلًقـا يف وجه 
مـرىض الرطـان حتـى 1 مـن حزيران 
املـايض، عندمـا سـمحت اإلدارة بدخـول 
يوميًـا فقـط  خمسـة مـرىض رسطـان 
للعـاج يف تركيـا، وذلـك بعـد التنسـيق 

بـن إدارة املعـر والجانـب الـريك.

إىل  املعـر  عـاد  أسـبوع  بعـد  لكـن 
اإلغـاق مجـدًدا بعـد تسـجيل عـدد من 
يف  “كورونـا”  بفـروس  اإلصابـات 
الشـامل السـوري، قبـل أن يُفتـح مـرة 
أخرى، بـرط تقيّد املـرىض باإلجراءات 
الوقائيـة للحـد مـن تفـي الفـروس.

وأدى إغـاق املعـر املتكـرر إىل ارتفـاع 
عدد املـرىض أصحاب الحـاالت الحرجة، 
بحسـب مديـر املكتـب اإلعامـي ملعـر 
“باب الهـوى” الحدودي، مـازن علوش.

وأوضـح علـوش لعنـب بلـدي أن 400 
مريـض رسطـان ينتظـرون دورهم منذ 
عـدا  تركيـا،  إىل  للدخـول  أيـام  عـرة 
عـن عـرات حـاالت الرطـان التي مل 
عـى  للحصـول  العيـادات  إىل  تحـرض 
أن  مؤكـًدا  تركيـا،  إىل  الدخـول  إحالـة 
أغلبيـة املـرىض بحاجة للدخـول بأرسع 

وقـت بسـبب وجـود حـاالت حرجـة.
مـن جهتـه، أوضـح املديـر التنفيذي يف 
الرطـان،  ملكافحـة  “األمـل”  جمعيـة 
غيـاث مارتينـي، أن عـدد املـرىض الذين 
دخلـوا إىل تركيـا منـذ 1 مـن حزيـران 
املـايض وحتـى 8 مـن متـوز الحـايل، 
 520 أصـل  مـن  فقـط  مريًضـا   180

دورهـم. ينتظـرون 
وبعد مناشـدات، أعلنت إدارة معر “باب 
الحـايل،  متـوز  مـن   23 يف  الهـوى”، 
الرطـان،  مـرىض  عبـور  اسـتئناف 
مواعيـد جديـدة  إنهـا سـتنر  وقالـت 

للمـرىض  الرسـمية،  معرفاتهـا  عـر 
إلجـراء  سـابقة  إحـاالت  لديهـم  الذيـن 
مقابات السـفر وفًقـا لرقـم اإلحالة، أما 
املـرىض غـر الحاصلـن عى إحـاالت، 
فبإمكانهـم مراجعة العيـادات الخارجية 
ملشـفى “بـاب الهـوى” بعد عطلـة عيد 

األضحـى.
بقـاء  رضورة  إىل  املعـر  إدارة  ونبّهـت 
املريـض يف تركيـا حتـى انتهـاء فـرة 
عاجه، بسـبب إيقاف املراجعـات الطبية 
املـرىض  لجميـع  الركيـة  املشـايف  يف 
الخارجـن مـن تركيا بعـد تاريخ 22 من 

متـوز الحـايل وحتـى إشـعار آخر.
لكـن مارتينـي أكـد أنـه حتـى تاريـخ 
25 مـن متـوز الحـايل، مل تدخل سـوى 
الحـاالت الحرجة عر منظومة اإلسـعاف 
)طفلتـان فقـط(، بانتظار األيـام املقبلة 

إلدخـال بقيـة املرىض.

الحل بدعم المشافي في الشمال
“األمـل”  التنفيـذي يف جمعيـة  املديـر 
ملكافحة الرطـان، غيـاث مارتيني، قال 
إن االهتامم مبـرىض الرطان تراجع يف 
تركيـا، ومل يعـد املريض يلقـى االهتامم 

والعنايـة بنفس السـويّة السـابقة.
وأضـاف مارتينـي أن املواعيـد ملـرىض 
الرطـان يف املشـايف الركيـة أصبحت 
تـارة  "كورونـا"  تحـت حجـة  بعيـدة، 
واالزدحـام تـارة أخـرى، إىل جانب منع 

يسجلونهم مفقودين 
فيجدونهم جثًثا.. 

رحلة بحث 
عن 75 جثة مجهولة الهوية 

أسبوعًيا في إدلب

الخبير الجنائي فاروق شومان يحاول الكشف عن أسباب حادثة قتل في معرة مصرين بريف إدلب - 9 أيار 2017 )مديرية صحة إدلب(

خرج وعاد جثة هامدة مشوهة، قصة اعتاد أن يسمعها العديد 

من أهالي إدلب، ممن فقدوا أًبا أو أًخا أو أخًتا.

"بعد نزوحنا من سهل الغاب مع موجة النزوح الجماعي فقدُت 

أخي )ف. ع(، وعلمت بوجوده في أحد المقرات األمنية، وبعد 

فترة أطلق الفصيل سراحه لمعرفته بعدم اتزانه عقلًيا"، قال 

محمد، وهو مواطن من بلدة عابدين في ريف إدلب الجنوبي 

اعتاد التنقل في أكثر من منطقة بحًثا عن أخيه.

ينتظرون مصيرهم
مرضى السرطان 
عالــــقون فـــــــي 
الشمال السـوري
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منصور العمري

األسد لن يطلق رساح املعتقلني بضغط من 
قانون "قيرص". ملاذا؟ يجب أن نعرف أهمية 

املعتقلني واالعتقال والتعذيب بالنسبة لنظام 
األسد.

أواًل، إطالق رساح املعتقلني يعني إنهاء سياسة 
االعتقال واإلخفاء، إذ إنه ال معنى إلطالق 
رساح املعتقلني الحاليني واعتقال آخرين.

وهو ما رأيناه يف مامرسات األسد لسنني، 
فحني كان يفرج عن بعض املعتقلني بعفو ما، 

يكون قد اعتقل عدًدا أكرب خالل نفس الفرتة.
طبيعة القانون طويلة املدى

العقوبات سياسة تعتمد التأثري الطويل األمد 
بطبيعتها، وهو هدف العقوبات املفروضة 

عىل النظام السوري، كام رصح جيفري. هذا 
يعني أن التأثري األشد للعقوبات لن يكون 
مبارًشا، لكن ستعتمد عىل التأثري الطويل 

املدى. هذا هو بالضبط ما يجعل قانون 
"قيرص" خطًرا عىل املعتقلني يف حال اعتربه 
السوريون حاًل ملعاناة أحبائهم يف السجون. 

املعتقلون ال ميلكون ترف الوقت، فهم 
محتجزون يف أسوأ الظروف املمكنة، وميوت 

كثري منهم كل يوم.
أداة سيطرة وردع للشعب

اإلخفاء القرسي والتعذيب أحد أعمدة 
األنظمة القمعية التي ال تستطيع االستمرار 
من دونها، وهذا ما يدركه نظام األسد، فهي 

سالحه لرتهيب شعبه واسكاته والتحكم به، 
وال ميكنه التخيل عن هذا السالح الفعال.

دروع برشية
أعلن أوباما أنه قد يقصف مواقع لنظام 

األسد يف سوريا رًدا عىل استخدامه السالح 
الكياموي يف غوطة دمشق. بعد هذا اإلعالن 

وقبل أن يرتاجع أوباما عن خطه األحمر، 
بدأت منظامت دولية بالتواصل والبحث عن 

أماكن وجود املعتقلني يك ال يتم قصفها. 
جميع مقرات وفروع املخابرات مليئة 

باملعتقلني. يف الوقت ذاته بدأ النظام بدفع 
بعض عنارصه إىل الخروج من مراكزهم 

واملبيت يف مدارس ومرافق حكومية قريبة 
من مراكز املخابرات.

توثيق تأثري قانون "قيرص" والعقوبات 
عموًما عىل املعتقلني

من الصعب التوثيق الفوري لتأثري العقوبات 
عىل املعتقلني يف سوريا، إذ إن النظام 

السوري مينع بشكل صارم الوصول إىل 
مرافق االحتجاز الرسية، وهي التي تضم 
العدد األكرب من املعتقلني. لذلك ال ميكننا 

رؤية التأثري مبارشة. لهذا السبب علينا 
اعتامد طرق أخرى للبحث وفهم التأثري، 
مبا فيها مقارنة سلوك نظام األسد يف 

مواقف مامثلة، ومتابعة ما يجري يف سجن 
"عدرا" مثاًل، باعتباره ال مينع فيه الزيارات 

واملحامني عموًما رغم مخاطر الوصول إليه، 
والحديث إىل املفرج عنهم الجدد.

يف أثناء اعتقايل يف مرفق رسي تحت 
األرض يف "الفرقة الرابعة" التابعة ملاهر 

األسد شقيق رئيس النظام السوري، كثريًا 
ما كان السجانون يرددون يف أثناء رضبهم 

لنا عند إحضارهم الطعام: “نحن نطعمك يف 
الخارج، واآلن علينا أن نطعمك يف الداخل”، 

ويبدؤون بربنا.
مل تكن األخبار تصل إلينا يف املعتقل، 

لكن بالتأكيد كنا نتعرض لنتائجها، فكان 
السجانون واملحققون مثاًل يقولون لنا: 

“متطالب فيكن الجزيرة يا عرصات”، وهكذا 
عرفنا أن هناك من يطالب بنا، وأننا لسنا 

منسيني.
يف أحد األيام نزل السجانون وأمروا من هو 

من حرستا أن يصطف جانًبا، ثم رشعوا 
بربهم وشتمهم. عرفنا فيام بعد أنه يف 

هذا اليوم تم تفجري مقر املخابرات العسكرية 
يف حرستا، فأىت السجانون انتقاًما.

خالل حزيران 2012، حني كنُت معتقاًل يف 
"الفرقة الرابعة"، تراجعت وترية التعذيب الذي 

كنا نتعرض له، وأثار هذا تساؤاًل كبريًا لدينا. 
عندما خرجُت من املعتقل بحثُت يف مجريات 
األحداث يف الفرتة ذاتها، وتبني يل أنه كانت 

هناك أخبار بأن لجنة دولية ستزور بعض 
معتقالت األسد. مل يدم األمر طوياًل حينها 

وعاد التعذيب والتنكيل بشكل أقىس من قبل.
لكن هذا التعامل مع الضغوط ليس القاعدة 

لفهم منهجية نظام األسد، فبعد ورود أخبار 
أن لجنة دولية قد تزور معتقالت األسد يف 
مطار "املزة" للتحقق من أوضاع املعتقلني، 

بدأت املخابرات الجوية بوضع املعتقلني لديها 
يف باصات تسري بهم بعيًدا عن "جوية املزة"، 

من الساعة الثامنة صباًحا حتى الخامسة 
عرصًا.

أدى هذا األمر أيًضا إىل تعذيب من نوع 
آخر. مل يقدم السجانون أي طعام أو ماء 

للمعتقلني يف الباصات، وقىض املعتقلون 
وقتهم "مطمشني" ورؤوسهم بني أرجلهم. 

قال يل أحد املعتقلني، إنهم عندما كانوا 
ينزلونهم من الباصات إىل الفرع، كانوا 
يربونهم مع نزولهم ويرصخون بهم 

ضاحكني: “إن شالله عجبكن السريان؟”. 
حني كانوا يدخلون الزنازين مرة أخرى كانوا 

يحمدون ربهم أن "سريان" التعذيب انتهى، 
وهم بالكاد يستطيعون تحريك رقابهم 

وظهورهم.
وما اعتقاالت السويداء األخرية ملتظاهرين 

سلميني، قبل أيام من فرض قانون "قيرص"، 
إال دليل آخر عىل منهجية نظام األسد يف 
عدم تغيري سياساته ومامرساته بالنسبة 

لالعتقاالت والتعامل مع الحراك السلمي.
يضم قانون "قيرص" ذات املطالب الدولية منذ 
نحو عرش سنوات، وهي اإلفراج عن املعتقلني 

السياسيني، والسامح بوصول مفتشني 
دوليني لجميع مراكز االعتقال وغريها. لكن 
حتى اليوم مل يستجب النظام لهذه املطالب. 
رمبا لن يكون هناك حل لهذه املسألة سوى 

بفرضها بالقوة عىل نظام األسد، وهو ما ال 
يرغب بفعله املجتمع الدويل مبا فيه الواليات 

املتحدة.
إن مل يكن هدف قانون "قيرص" األول 

استخدامه كورقة ضغط أمريكية ضد إيران 
وروسيا، يجب أن تعمل اإلدارة األمريكية 

بشكل أكرث جدية عىل حامية املدنيني، مبن 
فيهم املعتقلون الذين صدر القانون باسمهم، 

ولكنه مل ولن يفعل شيًئا لهم.
حني أرادت الواليات املتحدة سحب املخزون 

الكياموي من سوريا، مل يتطلب األمر سوى 
أيام حتى سلّم بشار األسد معظم ما ميلكه 

من مخزون. رغم أن نظام األسد يعترب 
هذا السالح أهم سالح اسرتاتيجي له، بعد 

أن قىض سنني يف جمعه من عدة دول، 
مبا فيها من العراق قبل 2003 عرب صفقة 

مع أبناء صدام حسني. سالح العقوبات 
االقتصادية والدبلوماسية أثبت فشله عرب 

التاريخ، وأسهم يف تعزيز سطوة األنظمة 
الديكتاتورية عىل شعوبها. عىل املجتمع 

الدويل حامية املدنيني السوريني مبن فيهم 
املعتقلون بطرق أكرث واقعية وجدوى. الرد 
عىل آلة القتل والتعذيب واإلخفاء السورية 

ال يكون بفرض حمالت عقوبات طويلة 
املدى، قد تزيد من معاناة الناس، مبن 

فيهم املعتقلون الذين ال ميلكون الوقت، بل 
بإجراءات جدية توقف هذه اآللة الوحشية.

تأثير قانون "قيصر" 
على المعتقلين

أدوية خاصة لمعالجة السرطان في إدلب - )عنب بلدي(

امـرأة، و54 طفـًا، والذين عادوا 
منهـم منـذ بدايـة العـام الحـايل 
إىل لحظـة تحريـر هـذا التقريـر 
156 رجًا،  199 مفقـوًدا، منهـم 

طفـًا. و22  امـرأة،  و21 
الهويـة  املجهولـة  الجثـث  وأمـا 
التـي وصلـت إىل مكتـب التوثيق 
عـر الطبابـة الرعيـة، فعددهـا 
لــ16  تعـود  جثـة،   24 الـكي 
وأربعـة  نسـاء،  وأربـع  رجـًا، 

أطفـال.
ويوجـد يف الشـامل الغـريب من 
مليـون   4.1 يقـارب  مـا  سـوريا 
شـخص، و2.7 مليـون نازحـون 
مكتـب  أرقـام  بحسـب  داخليًـا، 
األمـم املتحـدة لتنسـيق الشـؤون 

.)OCHA( اإلنسـانية 

االختفاء نقاط  تتركز  أين 
تركـزت %50 مـن حـاالت فقدان 

األشـخاص يف مخيـامت الشـامل 
أطمـة،  )مخيـامت  السـوري 
حربنـوش،  قـاح،  حسـان،  ديـر 
رسمـدا(، بحسـب مكتـب توثيـق 

املفقوديـن.
أمـا يف إدلـب وريفهـا الشـاميل 
بشـكل عام )إدلب املدينـة، مدينة 
حـارم،  الدانـا،  مدينـة  رسمـدا، 
كفرتخاريـم(  دركـوش،  سـلقن، 
 ،35% تقـارب  النسـبة  فكانـت 
واعـزاز  مناطـق عفريـن  وتليهـا 
%15، وأغلب  وجنديـرس بنسـبة 
أثنـاء  يف  فيهـا  الفقـد  نسـب 
التجـول بـن املناطـق املذكـورة.

فقـدان  حالـة  أي  تسـجل  ومل 
حـاالت  أو  ماليـة،  فديـة  بسـبب 
أو  سياسـية،  أسـباب  أو  انتقـام، 
تجـارة أعضـاء، بحسـب املكتـب، 
رغـم حـاالت انتـرت يف مواقع 
ألشـخاص  االجتامعـي  التواصـل 

ماليـة  بفديـات  ذووهـم  طولـب 
عنهـم.  لإلفـراج 

وتواصلـت عنب بلدي مـع املكتب 
"اإلنقـاذ"  لحكومـة  اإلعامـي 
األمنـي  الوضـع  عـن  للتقـي 
الجثـث،  قضيـة  يخـص  فيـام 
توجـه  اتهامـات  مـع  خاصـة 
بينهـا  مـن  عسـكرية،  لفصائـل 
باملسـؤولية  الشـام"،  "تحريـر 
االختطـاف  حـاالت  بعـض  عـن 
والقتـل، ولكنـه اعتـذر عـن عدم 

اإلجابـة.
ويـزداد الوضـع سـوًءا يف إدلب، 
مـع غيـاب الرقابـة عـن عمليـات 
معظـم  تسـجل  التـي  القتـل 
األحيـان مـن "جهـات مجهولة"، 
بينـام يرفـض كثـر مـن أهـايل 
الضحايـا التحـدث خشـية الرضر 
بسـبب  يصيبهـم  قـد  الـذي 

األمنـي. االنفـات 

دخـول مرافقـن مـع املريـض ملـن هم فـوق مثاين 
سـنوات، األمـر الـذي يزيد املعانـاة، وخاصـة لكبار 
السـن الذي يحتاجـون إىل وجود أشـخاص بالقرب 

. منهم
الشـامل  يف  املشـايف  دعـم  إىل  مارتينـي  ودعـا 
السـوري، وإبقـاء مـرىض الرطـان هنـاك، وعدم 

تركيـا. إىل  للدخـول  ماليـة  أعبـاء  تحملهـم 

"األمـل"  جمعيـة  تجهيـز  عـن  مارتينـي  وتحـدث 
معـدات تقـدر بــ160 ألـف دوالر إلحـداث مركـز 
جديـد يف عفريـن بريـف حلـب الشـاميل، يُعنـى 
بالكشـف املبكـر عـن الرطـان واملعالجـة، وسـط 
مباحثـات مـع مسـؤولن أتـراك حـول آليـة عمـل 
الـكادر الطبـي، وحريـة تنقـل الـكادر اإلداري بن 

والخـارج. الداخـل 
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ما الذي تعرفه عن دواء

سومازينا

االسم  هو   )Somazina( سومازينا 

سيتيكولين  الفعالة  للمادة  التجاري 

على  تعمل  مادة  وهي   ،)Citicoline(

للفوسفولبيدات  البيولوجي  التركيب  تحفيز 

يحّسن  ما  العصبي،  الغشاء  في  البنيوية 

تحّسن  كما  العصبية،  األغشية  عمل  آليات 

في  يسهم  وهذا  الدماغ،  إلى  الدم  تدفق 

وظائف  على  والمحافظة  وتنظيم  تحسين 

وعقلي  أداء جسدي  على  ينعكس  ما  المخ، 

المثبت  السيتيكولين  تأثير  أن  كما  أفضل، 

خصائص  يعطيه  العصبية  لألغشية 

يفيد  فهو  ولذلك  الدماغية،  للوذمة  مضادة 

التالية: الحاالت  في 

الخرف،  مثل  الشيخوخة  أمراض   •

في  التقدم  نتيجة  الذاكرة  واضطرابات 

واضطراب  التركيز،  وصعوبة  العمر، 

الوعي واإلدراك.

ألزهايمر. • مرض 

الذاكرة. • مشكات ضعف 

االنتباه وتشتته عند األطفال. • قلة 

السلوك عند األطفال. • اضطرابات 

• وجود اضطرابات إدراكية.

المتعلقة  والمشاكل  الدماغية،  السكتة   •

الدماغية. الدموية  الدورة  الدم في  بتدفق 

المختلفة. الرأس  • رضوض 

صيدالنية معلومات 

محلول  شكل  على  سومازينا  دواء  يتوفر 

الفموي،  لاستخدام  مل(  ملغ/   100(

ملغ(   500( أمبوالت  شكل  على  وكذلك 

اليومية: االعتيادية  الجرعة  وتبلغ  للحقن، 

لألطفال 500– 750 ملغ في اليوم، حسب 

شدة األعراض، ولمدة ثاثة أشهر.

اليوم،  في  ملغ   2000  –500 للبالغين 

حسب شدة األعراض، ولمدة ثاثة أشهر.

الحقن  طريق  عن  األمبوالت  إعطاء  ويمكن 

الوريدي  الحقن  طريق  عن  أو  العضلي، 

الجرعة  حسب  دقائق   5  –3 )بين  البطيء 

بالتنقيط  اإلرواء  طريق  عن  أو  المعطاة(، 

40– 60 نقطة في الدقيقة(. )بسرعة 

ماحظات

بنسبة  اآلمنة  األدوية  من  سومازينا  يعتبر 

الستخدامه  الجانبية  والتأثيرات  كبيرة، 

دوخة،  مزمًنا،  صداًعا  وتشمل:  جًدا،  نادرة 

عصبية  واألمعاء،  المعدة  في  آالًما  غثيانًا، 

وتوتًرا، أرقًا واضطرابات في النوم، إرهاقًا 

في  وذمة  الوجه،  احمرار  عاًما،  وضعًفا 

األطراف، تغيرات في ضغط الدم.

حاجة  أثناء  في  الدواء  تناول  بعدم  ينصح 

التعامل  أو  السيارات  قيادة  إلى  المريض 

يسببه  لما  للخطر،  تعرضه  لمنع  اآلالت  مع 

الدواء من نعاس شديد أحيانًا، وعدم قدرة 

التركيز. على 

الذين  المرضى  قبل  من  تناوله  يمنع 

الكبد. يعانون من خلل في وظائف 

مرضى  قبل  من  استخدامه  عدم  يفضل 

الكلى.

الحوامل  قبل  من  استخدامه  عدم  يفضل 

كافية  دراسات  توفر  لعدم  والمرضعات، 

حول مدى أمانه على الجنين أو الرضيع.

د. كريم مأمون

عـى الرغـم مـن االنتشـار الواسـع لحميـة "الكيتو" 
الزائـد،  الـوزن  لفقـدان  ومثاليـة  فعالـة  كطريقـة 
وضبـط مسـتوى سـكر الـدم، والوقايـة مـن ارتفاع 
الضغـط، وغرهـا مـن املزايـا الصحية األخـرى، فإن 
كثـرًا من األطبـاء ينصحون بعـدم اتباع هـذا النظام 
الغـذايئ لفـرة أطـول من سـتة أشـهر، وذلـك لعدم 
توفـر متابعـة طبيـة موثقة لتأثـر اتباعه عـى املدى 
الطويـل، وهنـا تـرز بعـض األسـئلة التـي تـؤّرق 
متبعـي حميـة "الكيتو"، كيـف ميكنهم الخـروج من 
حميـة "الكيتو" بشـكل آمـن؟ وكيف ميكنهـم تثبيت 

وزنهـم بعـد الخـروج مـن الحمية؟

كيف يتم الخروج من حمية "الكيتو" بشكل آمن؟
إن التوصيـات لعامـة األشـخاص بعـد انتهـاء حميـة 
"الكيتـو" وتحقيـق الهـدف املطلـوب مـن اتباعهـا، 
هـي العـودة إىل نظام غـذايئ طبيعي ببطء وبشـكل 

تدريجـي، ويتـم ذلـك وفـق الخطـوات التالية:
أواًل، زيادة كمية الكربوهيدرات تدريجيًا: 

تبلـغ نسـبة الكربوهيـدرات املتناولة يوميًـا يف حمية 
"الكيتـو" %5 تقريبًـا من الطعام، وهـي تقدر بـ20 
الخـروج مـن "الكيتـو"  غراًمـا يوميًـا، وعنـد بـدء 
نضيـف عـرة غرامات مـن الكربوهيـدرات يف اليوم 
خال األسـبوع األول، ثـم نزيد عرة غرامات بشـكل 
أسـبوعي مـع مراقبـة الوزن حتـى ثباتـه )ال يزيد وال 
ينقـص( أو الوصـول إىل نسـبة %20 كربوهيدرات، 
وتقدر العـرة غرامات مـن الكربوهيـدرات بـ"حز" 
صغـر من البطيـخ أو تفاحـة صغـرة أو كأس 200 
أو نصـف كأس شـوربة  الدسـم  مـل حليـب كامـل 
عـدس أو -3 4 حبـات فريـز أو ثاث ماعق شـوفان 

مطبـوخ مـع نصـف كأس حليـب كامل الدسـم.
ثانيًا، تخفيض كمية الدهون تدريجيًا:

تبلـغ نسـبة الدهون يف نظـام "الكيتـو" 70– 75% 

مـن الطعـام، ويتـم تخفيضهـا إىل 50– %60، ويتم 
الطحينـة،  عـن  االسـتغناء  طريـق  عـن  مثـًا  ذلـك 
وتخفيـف كميـة الزبـدة أو السـمنة أو زيـت القـي.

ثالثًا، زيادة استهاك الروتينات: 
تبلـغ نسـبة الروتينـات يف حميـة "الكيتـو" 20– 
%25، وتتـم زيـادة نسـبتها إىل %30، وتقـدر هذه 
وزن  مـن  كيلوغـرام  لـكل  بروتـن  بغـرام  النسـبة 
الروتينـات إىل سـعرات  الجسـم، و يحتـاج هضـم 

حراريـة أكـر مـن هضـم الكربوهيـدرات.

كيف يمكن الحفاظ على الوزن المثالي بعد 
الخروج من "الكيتو"؟

بعـض النـاس يخطئـون بعـد وصولهـم إىل الـوزن 
قبـل  األمـر  كان  كـام  األكل  إىل  فيعـودون  املثـايل 
الحميـة، مـا يـؤدي إىل اسـرجاع الـوزن الزائـد مرة 
الحميـة مـن  اتبـاع  إىل  الرجـوع  وبالتـايل  أخـرى، 
جديـد، ولهـذا فتثبيـت الـوزن يتـم عن طريـق نظام 

يجـب اتباعـه مـدى الحيـاة، ويتضمـن:
• الخروج التدريجي واآلمن من حمية "الكيتو".

• عـدم العـودة إىل نظام االسـتهاك القديـم للطعام، 
وإمنـا اتبـاع نظـام غـذايئ منخفـض الكربوهيدرات 

.)Low carb Diet اللـو كارب دايـت(
• انتقـاء الكربوهيـدرات الطبيعيـة الصحيـة املتوفرة 
وتجنـب  والحبـوب،  والفواكـه  الخـرضاوات  يف 
املعجنـات  يف  املوجـودة  الصناعيـة  الكربوهيـدرات 
املوجـودة  البسـيطة  والكربوهيـدرات  والدقيـق، 
املعلبـة  الفواكـه  وعصائـر  الريـح  السـكر  يف 
الكربوهيـدرات  وانتقـاء  الغازيـة،  واملروبـات 
والبطاطـا  الكاملـة  والحبـوب  كالشـوفان  املعقـدة، 

الحلـوة.
• االعتـامد عـى الدهـون الطبيعيـة الصحيـة، مثـل 
واألفـوكادو  الطبيعيـة  والزبـدة  الزيتـون  زيـت 

واملكـرات.
• زيـادة كميـة الروتينـات الخاليـة مـن الدهون يف 

النظـام الغـذايئ بشـكل عـام، مثل الدجـاج من دون 
الجلـد ولحـم السـمك واللحـوم الحمـراء الخالية من 

الدهون.
برنامـج  باتبـاع  وذلـك  الحركـة،  عـى  الحفـاظ   •
ريـايض كالجـري والحـركات الرياضيـة مرتـن يف 

األسـبوع عـى األقـل.
• مراقبة الوزن أسبوعيًا.

ونشـر إىل أن الـوزن قـد يزيد بشـكل طبيعي بضعة 
كيلوغرامـات )-1 3 كـغ( بعد الخروج مـن "الكيتو"، 
ويعـود ذلـك إىل زيـادة كميـة املـاء يف الجسـم بعد 

زيادة كميـة الكربوهيـدرات املتناولة.
بالنهايـة، نؤكـد أن عـى كل إنسـان أن يكـون حكيم 
نفسـه، وعليـه بعـد التزامـه بحميـة "الكيتـو" لعدة 
أشـهر أن يكـون قـد اكتسـب خـرة ملعرفـة الطعـام 
الصحـي والطعـام غـر الصحـي، وبالتـايل ميكنـه 
تقديـر كمية الكربوهيـدرات التي ينبغـي عليه تناولها 
يف اليـوم حسـب مراقبة وزنـه، وكذلك تقديـر الكمية 
التـي تناولهـا يف اليـوم، وتعديل الكميـة املتناولة يف 
اليـوم التـايل مثـًا، ليحافـظ عـى املكتسـبات التـي 

حققهـا مـن اتبـاع حميـة "الكيتو".

الخروج من "الكيتو" 
كيف تحافظ على وزنك المثالي
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"مقـرة  الرعـب  روايـة  أحـداث  تـدور 
سـتيفن  األمريـي  للكاتـب  الحيوانـات"، 
املتحـدة  بالواليـات  مـن  بلـدة  كينـغ، يف 
األمريكيـة، عقـب حصـول الطبيـب لويـس 
كريـد عـى عمل جديـد يف جامعـة "من".

تضـع القصة لويـس أمـام خيـارات صعبة 
جـًدا، ما بـن اختيار حيـاة أو مـوت أوالده، 
عقـب خضوعهـم لتأثـرات غريبة مـن قبل 
القريبـة مـن منـزل  الحيوانـات"  "مقـرة 
لويـس، وهـو أصعب مـا قد مير به اإلنسـان 

ضمـن تجربتـه يف الحياة.
 552 مـن  املكونـة  الروايـة،  بدايـة  تبـدو 
صفحـة، بطيئـة بالنسـبة لروايـة تصنَّـف 
مـن فئـة روايات الرعـب، وهي أحد أسـاليب 
الكاتـب التـي يتبعهـا يف معظـم رواياتـه.

 إال أن الكاتـب سـتيفن كينـغ يـرح، مـن 
طبيعـة  البطيئـة،  البدايـة  هـذه  خـال 
شـخصيات عائلة لويـس، وميّهـد من خال 
العاقـات الجديـدة التـي يبنيهـا لويس مع 
جرانـه لدورهـم يف أحداث غريبـة وخارجة 
عـن الطبيعـة، إذ يبـدأ الكاتـب منـذ اللحظة 
األوىل بتصويـر العاقـة بن لويـس وجاره 
جـاد، عـى اعتبـار األخـر الشـخص الذي 

يتمنـى لويـس لـو كان أباه.
كـام يبـدأ بالتمهيد لسلسـلة أحـداث مرعبة 
منذ منتصـف الثلـث األول مـن الرواية، عر 

كابـوس ياحـق لويس.
تتلخـص الروايـة بفكـرة "هـل مـن الجيـد 
إحيـاء املـوىت؟"، وهو مـا يتصـل بالعنوان 
الفرعـي للروايـة "املـوت أفضـل أحيانًـا"، 
وبالنسـبة لألحـداث وظـروف لويـس، لـن 
يبـدو الجـواب التلقـايئ "نعـم" كافيًـا أو 

. سبًا منا
وصـف الكاتـب يف مقدمـة الكتـاب روايته 
شـخصيًا،  فيـه  الرعـب  أثـارت  باعتبارهـا 
خاصـة أنه اسـتعان بعبـارة حقيقيـة قالتها 
لـه ابنتـه، كـام أن املـكان الـذي كُتبـت فيه 
الروايـة مشـابه للمـكان التـي تـدور خاله 

األحـداث.
كـام اعتر كينـغ أن هذه الروايـة تحديًدا هي 
أفضـل رواياتـه عـى اإلطاق، بـن عرات 
القصـص التـي كتبهـا، مـن بينهـا روايـة 
"Shinig- الريـق" التـي تحولـت إىل فيلم 
أمريي يف عـام 1980، من إخراج سـتاني 
السـينام(  مخرجـي  أهـم  )أحـد  كوبريـك 

وبطولـة جاك نيكلسـون.
كل  وخـروج  الروايـة،  أحـداث  تتـايل  مـع 
ظـروف لويـس عـن املألـوف، ومـع اتخاذه 
خطـوات تـؤدي إىل جرائـم قتـل وفـوىض 
عارمـة، يضطـر للسـر يف طريـق مختلف 
أصعـب  عـر  إنقـاذه  ميكـن  مـا  وإنقـاذ 

القـرارات يف حياتـه.
صـدرت الروايـة يف عـام 1986، وطُبعـت 
 2019 عـام  يف  محـدودة  جديـدة  نسـخة 
مبناسـبة مـرور 30 عاًمـا عـى صدورهـا.

بينـام صـدرت النسـخة العربيـة منهـا يف 
عـام 2019 عـر "الـدار العربيـة للعلـوم 
أوليـغ  العربيـة  إىل  وترجمهـا  نـارشون"، 

عـويك.

"مقبرة الحيوانات".. 
خيارات الموت والحياة

سينما

سـتيفن  الريطـاين  املخـرج  يثـر 
دالـدري العاطفـة يف أغلـب مشـاهد 
 Billy الراقـص  الدرامـي  فيلمـه 
Elliot”"، إذ أظهـر بطولـة الفيلم من 
خال صبي نشـأ يف الشـامل الرقي 
عـامل  إرضاب  فـرة  يف  لريطانيـا 
1984 و1985. املناجـم بـن عامـي 

موهبتـه  "بيـي"  الصبـي  يكتشـف 
الـذي  "الباليـه"،  برقـص  العاليـة 
عـن  الحقيقـي  "التعبـر  يعتـره 
يف  واإلحبـاط  الحيـاة  يف  الـذوق 
الوقـت نفسـه"، ألن رقـص "الباليه" 
هـو "رقصـة عفوية مـن اإلحبـاط"، 

"بيـي". بحسـب 
تـدور أحـداث الفيلم بن عـامل الدراما 
والواقـع، إذ كان والـد "بيـي" عامًا 
شـاركوا  الذيـن  العـامل  بـن  مـن 
باإلرضاب ضـد الحكومـة الريطانية، 
األوضـاع  الفيلـم  يوثـق  وبذلـك 
التـي  واالقتصاديـة  االجتامعيـة 
حصلـت ضمـن الفـرة الزمنيـة التي 

القصـة. أحـداث  فيهـا  تجـري 
يجـد والد الصبـي "بيي" نفسـه يف 
مـأزق مـادي وسـط تـردي األوضاع 
االقصاديـة حينهـا يف بريطانيـا، لكن 
يف الزاويـة املقابلـة يتجـه مسـتقبل 
الصبـي "بيـي" بأمـل مرتفـع نحـو 

االحـراف يف رقـص "الباليـه".
يصبـح  أن  مسـألة  الفيلـم  ويناقـش 
الرجـل راقًصا وسـط اعتبـار املجتمع 
دون  للنسـاء  مخصًصـا  الفـن  هـذا 

الرقـص "لغـة روحيـة  الرجـال، ألن 
بحسـب  الرجـال"،  عـى  تنطبـق  ال 

الفيلـم. أحـداث 
ويعتـر املحيـط االجتامعـي للصبـي 
"بيـي" حلمـه بـأن يصبـح راقًصـا 
وعـدم  شـذوذ  مبثابـة  لـ"الباليـه" 
تـدّرج  وبعـد  شـخصيته،  اسـتقامة 
أحـداث الفيلـم، يصـل والـد "بيـي" 
إىل أزمـة بينه وبـن ذاتـه، فمن جهة 
حافـظ الفيلـم عـى تقديم شـخصية 
"بيـي" عى أنه "مسـتقيم جنسـيًا"، 
والـد  أخـرى مل يعـرف  ومـن جهـة 
الصبـي تفسـر اسـتجواب ذكوريـة 
تـم  وهنـا  "الباليـه"،  لرقـص  ابنـه 
يف  التاريخـي  الحـدث  اسـتخدام 
البـاد، وهـو إرضاب عـامل املناجـم، 
الصبـي "بيي"  كخلفيـة الضطـراب 

املتزايـدة. وآالمـه 
"بيـي"  بـدء  فـرة  ترافقـت  إذ 
األوىل،  الخجولـة  رقصـه  بخطـوات 
حتـى وصولـه إىل اختبـاره املصري 
يف احرافـه داخـل مدرسـة الرقـص 
كاملـة،  اإلرضاب  فـرة  مـع  امللكيـة، 
وبذلـك أوصـل الفيلـم بشـكل رمزي 
أن اململكـة الريطانيـة كانـت تعيش 
املتعـدد  االضطـراب  مـن  حالـة 
سـيايس  اضطـراب  وهـو  األشـكال، 
كـر  يف  واجتامعـي  واقتصـادي 
عـدة صـور منطية كانـت منترة يف 

الريطـاين. املجتمـع 
التصويريـة  املوسـيقى  وكانـت 

باإلضافـة إىل كلـامت األغـاين التـي 
تأليـف  مـن  الفيلـم  يف  اُسـتخدمت 
املوسـيقي الريطاين مـارك بوالن، إذ 
عرضـت يف أحـداث الفيلـم أكـر من 

سـت أغـاٍن.
أُنتـج الفيلـم يف عـام 2000، وكانت 

يف  التذاكـر  شـباك  عـى  إيراداتـه 
صـاالت السـينام 109 ماين و280 
ألـف دوالر أمريـي يف جميـع أنحاء 
مـن  كل  بطولـة  مـن  وهـو  العـامل، 
املمثـل جيمـي بيـل وجـاري لويـس 

واملمثلـة جـان هيـوود.

 .."Billy Elliot ”فيلم
كسر صور نمطية برقص "الباليه"

عنب بلدي - عماد نفيسة

فاجـأت "مايكروسـوفت" املسـتخدمن 
األول  تريـن  يف  أعلنـت،  عندمـا 
2019، أنهـا تنـوي طـرح جهاز يشـبه 
األجهـزة القابلـة للثنـي، ويعمـل بنظام 
"أندرويـد"، وميكنه إنجـاز جميع مهام 
الهواتـف الذكيـة، مثـل إجـراء املكاملات 

الهاتفيـة وإرسـال الرسـائل النصيـة.
الجهـاز سـيكون األول بعـد أن تخلـت 
 Nokia" مايكروسـوفت" عـن أجهـزة"

"وينـدوز  بنظـام  العاملـة   "Lumia
.)Windows Phone( فـون" 

وبحسـب الصـور التي نرتهـا الركة، 
يبـدو الجهـاز بتصميـم أنيـق ومشـابه 
"مايكروسـوفت"  أجهـزة  لتصاميـم 

الذكيـة األخـرى.

مواصفات الجهاز
 Snapdragon" سـيعمل الجهاز مبعالج
855"، وهـو نفـس املعالـج املسـتخدم 
يف هاتـف "سامسـونغ" القابـل للطـي 

."Galaxy Fold"
وبالنسـبة لذاكـرة "الـرام" فهـي بسـعة 
6 جيجابايـت، بإصداريـن مـن مسـاحة 
 128 أو  جيجابايـت   64 التخزيـن، 

جيجابايـت.
الجهاز يأيت بشاشـتن منفصلتن بنفس 
القيـاس 5.6 إنـش، يتصـان عـن طريق 
"مفصـات"، وعنـد فتحـه يتحـول إىل 
جهـاز لوحي مبقـاس 8.3 إنـش، وميكن 
فتـح الجهاز بــ360 درجة، ليأخذ شـكل 

هاتـف محمول.

الجهـاز فسـتكون بسـعة  أمـا بطاريـة 
3450 ميـي أمبـر، والكامـرا بدقـة 11 

بكسـل.  ميجا 
يتوقـع أن يكـون سـعر الجهـاز أقـل من 
)جهـاز  للثنـي  القابلـة  األجهـزة  بقيـة 
 "Galaxy Fold" سامسـونغ القابل للطي
تصميـم  بسـبب  دوالر(،   2000 سـعره 
الجهـاز الـذي ال يحتـوي عـى شاشـة 
للثنـي باهظـة الثمـن بـل عى شاشـتن 
منفصلتـن، ما يسـمح لفئة أكـر برائه 
واختبـار الهواتف القابلة للفتـح واإلغاق.

بسعر مقبول..
تعرف إلى "Microsoft Surface Duo" القابل للثني

كتاب
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تسالي

عروة قنواتي 

أقتبـس بعـض التوصيفات من لوحة فنية ملسلسـل سـوري 
قديـم، يروي فيهـا أحد الفنانني لآلخـر بأن "الـدول املتطورة 

لديهـا كرة قـدم، نحن لدينا يشء يشـبه كـرة القدم".
ميكـن إسـقاط هـذا التوصيف عـىل كثري مـن أمـور الحياة 
يف بالدنـا، دول العـامل لديهـا برملانـات ولدينـا يشء يشـبه 
الربملـان، وهو مـا ينطبق عىل جهـاز الرشطة أيًضـا وقطاع 
التعليـم والصحـة، لدينـا ما يشـبه هـذه القطاعـات ولكنها 
ليسـت كام يطمـح املواطـن أو يشـاهد يف الـدول املتقدمة.

 التحكيـم الكـروي أيًضـا لدينا يشـبه التحكيم الكـروي يف 
العامل، تشـابه اللبـاس والصافرة والبطاقـات امللونة واللجان 
املسـؤولة والقواعـد الدوليـة، ورغـم أن الحـكام موجـودون 
بحقيقتهـم، ويف حقبـة معينـة أثبتوا جدارتهـم يف محافل 
دوليـة وقاريـة وعامليـة، فـإن حالـة الشـبه هنـا يجـري 
إسـقاطها عـىل الحلقـة األضعـف وعـىل التكتـل األمنـي 
والعسـكري فـوق رقـاب التحكيم الكـروي، ما يجعله هًشـا 
كسـتارة ممزقة عىل شـباك تطاير زجاجه منـذ فرتة طويلة.

ال عنايـة وال حاميـة وال كلمة فصل بحق التحكيـم، تهديدات 
وتطـاول ومؤامـرات واسـتقطاب أسـامء بتاريـخ مقـرف، 
وعبث بأياٍد مختلفة مارسـت إجرامها عىل الشـعب السوري 
لسـنوات طويلة )حزبية وعسـكرية وأمنية وسلطوية(، كل 
هـذا يصـب يف جملة لدينـا ما يشـبه التحكيم الكـروي يف 

العامل. 
اسـتعرض زمـاليئ يف العـدد املـايض مـن عنـب بلـدي، 
ومـن خالل ملـف عـن التحكيم الكـروي، شـهادات لحكام 
دوليـني خـارج سـوريا، ذكـروا يف قصصهـم وإشـاراتهم 
غيًضـا مـن فيـض، ولكونـك بحاجـة دامئًـا إىل وثيقة يف 
النـرش ليكون القـارئ دامئًا عـىل اطالع، ولكون املسـاحة 
والتطـاول  السـوري  التحكيـم  قصـص  لربـع  تكفـي  ال 
السـافر الـذي مارسـته األجهـزة األمنيـة والحزبيـة عىل 
سـلك التحكيـم منـذ عـدة عقـود، فـال بـأس من إشـارات 
هنـا ضمـن الزاويـة الرياضيـة لروايـات رسيعة سـمعتها 
عـىل  نتائجهـا  ُفّصلـت  مباريـات  عـن  غـريي  وسـمعها 
مقـاس بعـض الفرق، كـام حـدث يف مطلع التسـعينيات 
مببـاراة فريقـي جبلة والحريـة، التي مـدد وقتها اإلضايف 
الحكـم الرئيـس، واقرتبت الشـمس من الغيـاب الكامل وال 
أضـواء يف امللعـب، حتـى اسـتطاع فريـق جبلـة الحصول 
عـىل هـدف التعـادل )مل يكـن بإمـكان طاقـم التحكيم إال 
التنفيـذ والتعايـش مـع املطلـوب، وإال لن تخرج سـاملًا من 

ملعـب البعـث يف جبلة(.
ويف أحـد املواسـم تعـرض الحكـم الدويل جـامل الرشيف 
إلهانـة داخـل امللعـب مـن فـواز األسـد شـخصًيا )ابن عم 
رئيس النظام السـوري، بشـار األسـد، املعـروف بأنه كبري 
محبـي نـادي ترشين(، مـع توجيه اتهامـات للرشيف بأنه 

"مشـبوه سياسـًيا" وسـيقوم برتبيته قريًبا.
كـام أنـه مـن املعـروف للعاملـني يف الوسـط الريـايض 
الكـروي السـوري، ومنـذ سـنوات طويلـة، ارتبـاط اسـم 
الحكـم الـدويل نـزار وتـة بجـداول التحكيم عندمـا يكون 
الجـداول، وكيـف يجـري  مسـؤواًل عنهـا، وأيـن توضـع 
اختيارهـا يف محـل األجبـان واأللبـان الـذي كان ميلكـه 
سـابًقا يف حلـب، حيـث كانـت تفّصـل قضايـا التحكيـم 
والشـخصيات التي سـتدير املباريات ألسـبوع أو ألسـابيع 

. ة د متعد
ملخـص القـول، إن األزمـات األخـرية التـي مألت وسـائل 
التواصـل االجتامعـي عـن إرضاب بعـض الحـكام وتناحر 
ممثـل هيئـة اإلعداد البـدين للجيش ورئيس لجنـة الحكام، 
زكريـا قناة، مـع ممثـل مؤسسـة الرشطة ورئيـس اتحاد 
كـرة القـدم، العميد حاتـم الغايـب، مبا ييش بـرصاع أكرب 
بني املؤسسـتني تـدور رحاه خـارج اتحاد كرة القـدم، أمر 
ليـس مفاجًئـا وال غريًبـا، وإمنـا هـو فصـل مـن فصـول 
الرياضيـة  القيـادة  برغبـة  املسـتمر  الريـايض  الفسـاد 

والسياسـية والعسـكرية يف سـوريا.
 لرمبـا كانـت األصـوات أعـىل هـذه املـرة، ولكـن التجارب 
تؤكـد أنه ال تدخـالت قاريـة أو دولية مبا يحـدث يف الكرة 
السـورية، وأن اإلرث الـذي تركـه الجـرال فـاروق بوظـو 
سـيبقى مسـتمًرا ولسـنوات طويلـة يف سـوريا من خالل 
مـا يشـبه الرياضـة يف العامل، وما يشـبه كرة القـدم، وما 

يشـبه التحكيـم الكروي.
وسالمتكم..

في بالدنا شيء ما.. 
يشبه التحكيم

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

اآلراء الواردة في الجريدة ال تعبر بالضرورة عن رأي عنب بلدي
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رياضة

اكتسـب الاعـب الصغر الهولنـدي، الذي 
يلعـب يف صفـوف شـباب باريس سـان 
جرمـان الفرنيس، تشـايف سـيمونز )17 
عاًما(، شـهرة واسـعة بسـبب مهاراته يف 
كرة القـدم، ليتابعه املاين عر حسـاباته 
الرسـمية يف مواقـع التواصـل االجتامعي. 

فعل ما ليس متوقًعا 
فعل تشـايف مـا ليـس متوقًعـا باختياره 
برشـلونة  نـادي  أكادمييـة  مغـادرة 
"الماسـيا"، بعـد أن اشـتد عـوده داخـل 
أسـوارها، وعـى يـد مدربيهـا، حتى صار 

قائـد فرقهـا. 
وبـدأ تشـايف، املولـود يف 21 من نيسـان 
الهولنديـة،  أمسـردام  مبدينـة   2003
لعـب كـرة القدم يف "الماسـيا" منذ سـن 
السـابعة، متنقـًا بـن مسـتويات الفريق 
الكتالوين للناشـئن ومن بعدها الشـباب. 
وسـامه والـده، الاعـب السـابق ريجيلـو 
بأسـطورة  تيمًنـا  تشـايف  سـيمونز، 
ولُّقـب  هرنانديـز،  تشـايف  برشـلونة، 
بـ"الضفائر الذهبية" نسـبة للون شـعره. 
وبعـد تسـع سـنوات أمضاها يف مدرسـة 
برشـلونة، اكتسـب فيها خرة وأثبت قدرة 
تَِعـُد بنجم ذي مسـتقبل كبـر الحًقا، قرر 
تشـايف االنتقال من بيته إىل نادي باريس 
سـان جرمـان الفرنـيس بشـكل مجاين، 

يف 23 مـن متـوز 2019.
تلبيـة  القـرار بسـبب عـدم  وجـاء ذلـك 
برشـلونة مطالـب تشـايف برفـع راتبـه، 
وهـو مـا زال يف صفـوف الناشـئن، إىل 
مليـون يـورو سـنويًا، وترقيتـه إىل فريق 

تحـت 19 عاًمـا بشـكل فـوري. 
وتحدثـت صحيفـة "AS" اإلسـبانية، يف 
تقريـر لها، عن أسـباب أخـرى ذات أثر يف 
قـراره، منها املصر املجهـول ألكادميية "ال 
ماسـيا"، التـي مل تعـد ترفد الفريـق األول 

يف السـنوات القليلـة األخرة. 
فمنـذ رحيل املـدرب بيـب جوارديـوال، قّل 
صعيـد  عـى  سـواء  األكادمييـة  نشـاط 
االسـتفادة الفنيـة أو حتـى املاليـة ببيـع 
بعـض املواهـب بسـعر كبـر عـى غرار 
مدريـد  ريـال  أكادمييـة  يحـدث يف  مـا 

"الكاسـتيا".

تشافي يبرر قراره وزميله يشجعه 
برر تشـايف القـرار الذي اتخـذه بالرحيل 
اللعـب  برشـلونة وتضييـع فرصـة  عـن 
برفقـة األسـطورة ليونيـل ميـيس، إذ إن 
زمـاءه أمثال آنسـو فايت، وريـي بويغ، 

قـد بـدؤوا بذلـك فعًا.
نقلتهـا  تريحـات  يف  تشـايف  وقـال 
 11 يف  اإلسـبانية،   "SPORT" صحيفـة 
مـن تريـن األول 2019، “الجميـع يحلم 
باللعب مع مييس، لكـن يف بعض األحيان 
عليك االختيـار، لقد قررت خـوض مغامرة 
أخـرى، وأعتقـد أن هـذا القـرار سـيكون 

لتطـوري". مفيًدا 
ويلعـب سـيمونز مـع باريـس يف فريـق 
تحـت 19 عاًمـا، وقـال عـن تجربته “يف 
البدايـة كان األمر صعبًا ألن جميع الاعبن 
كانوا أقوى مني جسـديًا، لكـن اآلن اعتدت 
عـى ذلك، وأشـعر أنني يف حالـة جيدة".

عـى  متابعيـه  عـدد  وبخصـوص 

"إنسـتجرام"، الـذي يصـل إىل مليونـن 
و400 ألـف متابع، علّق بالقـول، “أعلم أن 
العيـون متجهة نحوي، لكـن يجب الركيز 

عـى مـا أريـد القيـام به".
وأضاف، "أريد الوصـول إىل الفريق األول 
يف أرسع وقـت ممكـن، أنا متأكد بنسـبة 
%100 أننـي سـأفعل ذلك، لكـن يجب أن 
أعمـل كثـرًا، ويف كـرة القـدم ميكـن أن 

يحـدث أي يشء".
ويلعـب تشـايف، الـذي يعتـر إحـدى 

أبرز املواهـب التي خرجتهـا أكادميية 
"الماسـيا" بعد حقبـة الجيل الذهبي 
لـ"الباوجرانـا"، يف خط الوسـط. 
"جـول  موقـع  مـع  مقابلـة  ويف 
تشـايف  زميـل  قـال  بالعـريب"، 
الهولنـدي  املنتخـب  مـع  الصاعـد 
)تحـت 19 عاًمـا(، ونـادي فينورد، 
جوليـاين بـن دافيد عنـه، إنه "العب 
أكـر من رائع، هـو اآلن يفوز ببعض 
األلقـاب مـع املنتخـب الهولنـدي، و 
الحًقـا مـن املمكـن أن نلعـب مًعا يف 
نفـس النادي، ونفـوز مًعـا باأللقاب".

تشافي سيمونز.. 
فتى باريس سان جيرمان الذهبي

جوناثان بارنيت 2020 )صحيفة as اإلسبانية(
"غاريـث بيـل لـن يغـادر الريـال، بيـل 
سـعيد يف مدريـد وسـيبقى إىل نهايـة 
عقـده"، عبارتـان رددهـام وكيـل أعامل 
بارنيـت،  جوناثـان  الويلـزي،  الاعـب 
عـدة مـرات للـرد عـى املطالبـن برحيل 
خـال  آخرهـا  امللـي،  النـادي  مهاجـم 

املـايض. األسـبوع 
ويتصـدر وكيـل األعامل، املولـود يف عام 
1950، أغلفـة الصحـف للـرد بـداًل مـن 
بيـل، أحـد أهـم الاعبـن الـذي ميثلهـم 

جوناثـان.
 The Stellar" ويـرأس بارنيـت رشكـة
الاعبـن  بـوكاالت  املختصـة   "Group
منـذ أن أنشـأها يف عـام 1992، وبـدأت 

.1994 أعاملهـا يف عـام 
وتعـرّف الوكالة عن نفسـها بأنها "وكالة 
العـامل"،  قيمـة يف  األكـر  القـدم  كـرة 
ويعتـر صاحبهـا "أغنـى وكيـل أعـامل 
لصحيفـة  وفًقـا  العـامل"،  يف  لاعبـن 

اإلسـبانية.  "AS"

جوناثان ُبرود بال مشاكل
يتعامـل الويلـزي غاريث بيـل برود يف 
مشـاكله مع الريـال، ورغم إعـان مدرب 
الفريـق، الفرنـيس زيـن الديـن زيـدان، 
عـن رغبتـه برحيـل العبـه مطلع املوسـم 
صفـوف  يف  الاعـب  بقـي  الحـايل، 
الفريـق، دون أن يخـرج بتريـح واحد 

ليهاجـم فيـه زيـدان.
وعـى عكـس عـرات الاعبـن اآلخرين 
ممـن يديـر بارنيـت أعاملهم، يبقـى بيل 
أكـر الاعبـن الذيـن يهاجمهـم اإلعام 
الريـايض يف إسـبانيا تحديـًدا، ويخـرج 

بارنيـت للدفـاع عنه.
مشـجعي  غضـب  بيـل  أثـار  ومؤخـرًا، 

يف  بالنـوم  تظاهـره  بسـبب  الريـال 
أثنـاء مبـاراة فريقـه مـع أالفيـس ضمن 
منافسـات الدوري املحـي، ليخفف وكيل 
أعاملـه مـن الحادثـة بقوله، إنـه "ال يزال 
جيـًدا كأي شـخص آخـر يف الفريـق".

ومع تـداول الصحف اإلسـبانية نية ريال 
مدريـد تأمـن مبلـغ 200 مليـون يـورو 
نتيجـة بيـع وإعـارة عـدد مـن الاعبن، 
عى رأسـهم الاعـب الويلـزي إىل جانب 
مـا  بارنيـت  كـرر  رودريغـز،  خاميـس 
قالـه سـابًقا بأن "بيـل بـاٍق يف مدريد"، 
نافيًـا خـروج موكله عـى سـبيل اإلعارة 
بـرد قـاٍس قـال فيـه، "بيـل أحـد أفضل 
الاعبـن يف العـامل، واألفضـل ال يخـرج 

عى سـبيل اإلعـارة".
األعـامل  وكيـل  يقولـه  مـا  كل  ورغـم 
البـاردة  تريحاتـه  تقلـل  الريطـاين، 
مـن املشـاكل، عـى عكـس وكاء أعـامل 
آخريـن، كمينـو رايوال، الذي يثـر الجدل 

مـع كل تريـح لـه حـول العبيـه.
ويرافـق هـذا الرود مـع غيـاب بارنيت 
رغـم  العامليـة،  الصحـف  واجهـة  عـن 
تربعـه عـى عـرش أغنـى وكاء األعامل 

حـول العـامل.
وبـن  بينـه  الشـديدة  املنافسـة  ورغـم 
مينـو رايوال وخورخـي مينديـس، امتدح 
مـن  إياهـام  معتـرًا  كليهـام  بارنيـت 

أصدقائـه.

حياة هانئة بعد انطالقة "الكازينو"
قبـل دخولـه عـامل وكاء األعـامل، عمـل 
بارنيـت يف شـبابه يف "كازينـو" تابـع 
لصحيفـة  تريحاتـه  بحسـب  لوالـده، 
املـايض،  شـباط  يف  اإلسـبانية   "AS"
معتـرًا أنه عاش حيـاة جيدة باألسـاس.

وينحـدر جوناثـان مـن بولنـدا، وهاجـر 
إىل  العريـن  القـرن  مطلـع  جـده 

. نيـا يطا بر
نجـاح بارنيـت يف عـامل كـرة القـدم مل 
يكن مفروًشـا بالورود، إذ ذكـر يف اللقاء 
نفسـه أنـه ورشيكـه كانـا يعمـان 24 
سـاعة متواصلـة من مطبخ املنـزل ودون 
أي نقـود، ثـم دخـا عـامل الرياضـة عن 
إقنـاع  عـر  "الكريكـت"  لعبـة  طريـق 
معهـام،  بالتعاقـد  الرا  برايـان  الاعـب 

."Forbes" ملجلـة وفًقـا 
لكـن وصول بارنيـت ليكون أغنـى وكاء 
أعـامل الاعبـن مل يـأِت بسـبب عمله يف 
"الكازينـو" يف شـبابه، بل لكونـه "جيًدا 
للغايـة يف عملـه"، بحسـب تعبـره، مـع 
ملصلحـة  يعملـون  موظًفـا   130 وجـود 
رشكته يف سـبعة بلدان، من بينها إسـبانيا.

قائمة طويلة من الالعبين
إدارة  بارنيـت  جوناثـان  رشكـة  تتـوىل 

يف  العـب   200 يقـارب  مـا  أعـامل 
عـى  العـامل،  حـول  مختلفـة  دوريـات 
واإلنجليـزي  اإلسـباين  الـدوري  رأسـها 

والفرنـيس. والهولنـدي 
مـع  املتعاقديـن  الاعبـن  أهـم  ومـن 
بارنيـت، إىل جانـب غاريث بيل، سـاؤول 
نيغيـز العـب أتلتيكـو مدريد، وماسـون 
اإلنجليـزي،  تشـيليس  العـب  مونـت 
فالنسـيا،  مهاجـم  غوميـز  وماكـيس 
ودانيـل جيمس العب مانشسـر يونايتد.

جوناثان بارنيت.. ُبرود بال مشاكل
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مبناسبة الحديث عن الريف واملدينة، واملهاترات 
التي مألت فضاء "السوشيال ميديا"، سأروي 
لحراتكم دعابة ذكية أطلقها الشاعر لقامن 
ديريك حينام قال: صديقي خطيب بدلة انتقل 

من معرمترصين إىل إدلب، فأُصيب بصدمة 
املدينة! وليك تستوعبوا مغزاها سأخربكم 

أن بلدة معرمترصين تبعد عن "مدينة" إدلب 
عرشة كيلومرتات فقط! ومبا أن معرمترصين 

منخفضة فإن راكب البسكليت القادم من إدلب 
تكفيه ربع ساعة ليصل إليها، وإذا ذهب من 
معرمترصين إىل إدلب بالسيارة تكفيه عرش 

دقائق! 
أعتذر بشدة عن إطالق صفة "مدينة" عىل 

جارتنا إدلب، فام هي إال بلدة ريفية، مثل 
معرمترصين وإمنا أكرب حجاًم، وكانت تعيش 

منسجمة مع ذاتها، ومقتنعة بريفيتها، ولكنها 
"استحفظت" –عىل حد تعبري الكاتب اإلدلبي 

الشهري حسيب كيايل– حينام تشهى بعض 
أهلها يف أواخر الخمسينيات أن يجعلوها 

محافظة، فلجؤوا إىل سلطات الوحدة )اليل ما 
ب(، فأصدر "األسمر" جامل عبد  يغلبهاش َغالَّ

النارص قراًرا يتضمن إحداث محافظة اسمها 
إدلب يف األقضية الغربية ملحافظة حلب، 

اعتباًرا من سنة 1960. 
مل يكن تحويل بلدة إدلب إىل محافظة خريًا 

كله، فهي مل تستفد من كونها محافظة سوى 
بتعيني الرفيق زيد حسون محافظًا عليها، الذي 

تضمن صكُّ تعيينه بقاءه جامثًا عىل صدرها 
إىل حني األجلني، الفراق أو املوت، وباملقابل 

دفعت إدلب تكاليف هذا األمر من كرامة أهلها 
انسجاًما مع روح املثل القائل بأن "الخروج 

م ليس كالدخول إليه"، واألسوأ من  من الَحامَّ
هذا كله، أن نظام حافظ األسد الذي احتل 

سوريا بدًءا من سنة 1970، استغل كون إدلب 
محافظة، ومل ينَس أن أهلها رضبوه بالحدوة، 
فخصها بفروع أمنية ال تقل رشاسة وجربوتًا 
عن مثيالتها املوجودة يف كل املحافظات. وملَ 

ال؟ فاملنطق السليم يقول إن حلب محافظة 
وفيها فروع أمن، وإدلب محافظة وفيها فروع 

أمن، و"ما حدا أحسن من حدا"! 
أذكر، بتداعي األفكار، أن فرع األمن الجوي 
أُحدث يف إدلب عىل نحو متأخر، يف أواخر 

التسعينيات رمبا، وكانت سيارات األجرة 
"امليكروباصات" العائدة من حلب معتادة 

عىل إنزال بعض ركابها عند "دوار الصومعة"، 
وفجأة، ودون سابق إنذار، صار كل سائق 

يُنزل ركابًا عند هذا الدوار ينفلت عليه قطيع 
من املسلحني، يجربونه عىل النزول من وراء 
مقود السيارة، ويبطحونه أرًضا، ويشبعونه 
رضبًا باأليدي، ورفًسا باألرجل، وبصاًقا يف 

الوجه، ثم يرتكونه. وبعد أن تعرض نحو عرشة 
سائقي "ميكروباصات" للتعجيق، عرف أهل 

املدينة )واملحافظة( كلهم أنه غري مسموح 
املرور أو الوقوف أو إنزال الركاب بجوار "دوار 

الصومعة"، ألن فرع األمن الجوي بجواره!
قد يقول قائل: لعلك استضعفَت إدلب فحكيت 

عليها؟ أقول: أبًدا، وأنا محسوبكم، أعتقد أن 
سوريا كلها ال توجد فيها مدينة "متل الخلق"، 

وكلها، حتى حلب ودمشق، مألى بالعشوائيات، 
وفيها خليط سكاين معظمه قادم من القرى، 

وباألخص بعد انقالب حافظ األسد، ويف بعض 
شوارعها تسري الحمري وعربات الجر، بينام 
قطعان األمن والشبيحة مستعدون لبطح 
أي مواطن يأيت يف طريقهم، مدنًيا كان 

أم قرويًا، ويشبعونه لكاًم ورفًسا وبصاًقا، 
بسبب، ودون سبب. 

المدن السورية 
والقطعان الداشرة

قبلة لالستثمار

نبيل محمد

ما إن اقربت شـفاه املمثل السـوري 
مهيـار خضـور مـن شـفاه املمثلـة 
يف  فواخرجـي،  سـاف  السـورية 
الرويجـي ملسلسـلهام  "البوسـر" 
فُتحـت  حتـى  شـيكاغو"،  "شـارع 
لـكل  مراعيهـا،  عـى  األبـواب 
مـن ميكـن لهـم االسـتثامر يف هذا 
"البوسـر"، الـذي مـن املمكـن أن 
بلـدان  أضعـف  بلـد مـن  ميـر يف 
العـامل بصناعة السـينام والتلفزيون 
دون أن يلحـظ وجـوده أحـد، لكـن 
الفنـي، وصحـراء  يف بلـد القحـط 
الحريـات، سـتجرك املواقـف عـى 
رؤيـة "البوسـر" بعيـون الجميع، 
ومـن ثم سـتجرك بعد هـذه الرؤية 
عـى التغايض عـن وجـوده أصًا، 

ألنـه مـن الصعـب اتخـاذ موقف.
العمـل  صّنـاع  بالتأكيـد  سـيجد 
التلفزيـوين "البوسـر" ومـا يدور 
حولـه مـن لغـط، أمـرًا جيـًدا مـن 
الناحيـة التجاريـة، ولعـل منتقديـه 
مـن  جـزء  هـم  وإيجابًـا  سـلبًا 

املنتجـون  يطمـح  الـذي  الجمهـور 
"البوسـر"  خـال  مـن  لجذبـه 
يف  طبيعـي  أمـر  وهـو  )القبلـة(، 
عمليـة الرويـج. كان مـن املفرض 
وأن  فقـط،  هنـا  األثـر  ينتهـي  أن 
فعـل  أي  لـ"البوسـر"  يكـون  ال 
الحفـاظ  لدعـاة  كان  لكـن  آخـر، 
السـورية،  الدرامـا  "رسـالة  عـى 
السـتعراض  مـكان  وسـمّوها" 
إمكانياتهـم اللغوية يف رثـاء الحال 
التـي وصلت إليه هـذه الدراما، وكأن 
هـذه القبلـة قـد كانـت الرصاصـة 
األخرة يف القيمـة األخاقية للمنتج 
التلفزيـوين السـوري، وهـو مقولة 
واحـدة  محـددة  زاويـة  توجـد  ال 
الطـرح  أن يكـون  لرفضهـا، فقبـل 
سـخيًفا، وأنهـا قبلة تتكـرر ماين 
وعـى  الواقـع  يف  يوميًـا  املـرات 
تلفزيونـات ال سـوريّة، وال ميكن أن 
تـؤرش إىل قيمـة أو ال قيمة أي يشء 
سـوى ذاتهـا، فهـل انحطـاط قيـم 
التلفزيـوين  املنتـج  كبرمـن  جـزء 
"بوسـر"  إىل  بحاجـة  السـوري 
سـوى  هنـا  علينـا  ليـس  إلثباتـه. 
تذكـر بعـض املشـاهد التـي حاولت 
خـال  السـوري  الواقـع  مواكبـة 
أُنتجـت  املاضيـة، والتـي  السـنوات 

سـوريا. داخـل 
آخـر، هنـاك مـن رأى  مـن جانـب 
يف القبلـة انطاقـة جديـدة للدراما 
ونحـو  الحريـات،  نحـو  السـورية 
رفـع القيود عـن الفن، وفتـح اآلفاق 
للصناعـة املكبّلة، وهنـا تحديًدا يبدو 
األمـر مضحـًكا أكـر مـن سـابقه، 

أو  الدرامـي  اإلنتـاج  عقبـات  وكأن 
الفني بشـكل عام يف سـوريا، كانت 
مجـرد بعـض التقاليـد االجتامعية، 
ومصاعـب إنتاج محتـوى فيه إيحاء 
رومانـيس أو جنـيس. بينـام فتحت 
شـفاه فواخرجـي وخضـور البـاب 

للحرية. مراعيـه  عـى 
اسـتثامرات أخرى مل تخَف عن ذهن 
كل مـن تربطهـم عاقة مبـارشة أو 
غر مبـارشة بالقبلـة، فيمكـن لفئة 
كبـرة مـن صحفيـي القطـاع العام 
يف سـوريا، بفرعيه الرسـمي وشبه 
مـن  مكانهـم  يجـدوا  أن  الرسـمي، 
القبلـة، فيهاجموا التوجه اإلسـامي 
واملجتمـع التقليـدي الـذي أوصلنـا 
متسـلحن  املدمـرة،  سـوريا  إىل 
بدفاعهـم عن القبلة، وميكن لسـاف 
معـرض  يف  نفسـها  فواخرجـي 
الدفاع عـن نفسـها، أن تنر صورة 
"أفيـش" فيلم "أيب فوق الشـجرة" 
مشـابهة  بوضعيـة  يجمـع  الـذي 
الراحلـن عبـد الحليم حافـظ وناديا 
لطفـي، حـن كانـت القبلـة لغـة ال 
تكتمـل اللغة السـينامئية دونها. ومل 
تنـَس فواخرجي بالتأكيـد أن تصف 
اإلسـاءات التـي نالهـا "البوسـر"، 
بأنهـا ميكـن أن تقـود أصحابها إىل 
السـجن، وهـو أيًضـا مـا ذُكـر يف 
تعقيبـات صحفيـة، بأنه لـو تم رفع 
قضايـا فسـيكون هناك من سـيُقاد 
إىل السـجن، عّل السـجون مل تشهد 
"شـو  التهمـة.  بهـذه  نـزالء  بعـد 
تهمتـك ولـك؟ سـبيت عى بوسـر 

سـيدي". بوسـة  فيو 

أثـاره  الـذي  اللغـط  أن  شـك  ال 
"البوسـر" يثـر تسـاؤاًل حقيقيًا، 
فقـد تطرقـت الدراما السـوريا يف 
تاريخها إىل موضوعـات اجتامعية 
يف  وتطـورت  حسـاس،  بعضهـا 
مرحلـة مـن املراحـل عـى صعيـد 
الصـورة واإلنتـاج، لكـن حتى اآلن 
تأخـرت  ملـاذا  قبلـة؟  أي  تنتـج  مل 
أهـي  الدرجـة؟  هـذه  إىل  القبلـة 
نفـس األسـباب التـي متنـع كل ما 
هـو ممنـوع يف الدرامـا السـورية 
وتاريخيـة  سياسـية  قضايـا  مـن 

ومـا إىل ذلـك. 
أثـاره عـى  أثـار "البوسـر" مـا 
واملدافعـن  صناعـه  صفحـات 
جمهـور  صفحـات  وعـى  عنهـم، 
ليـس  مختلفـة،  قطاعـات  مـن 
"بوسـرات"  ال  بـاد  يف  غريبًـا 
ملجلـس  مرشـحن  سـوى  فيهـا 
قبـل  مـن  مكروهـن  الشـعب، 
قبـل  ومـن  بـل  الجمهورعانيـة، 
لهـم  نّجـدت  التـي  السـلطة 
امللصقـات.  وطبعـت  الكـرايس، 
إنـه بلد بـا "بوسـرات"، سـوى 
الحـرب  أسـياد  "بوسـرات" 
فيـه  ظهـر  فجـأة  ومجرميهـا، 
النظـر  بغـض  لقبلـة،  "بوسـر" 
عـن املسـتوى الـذي سـيكون فيـه 
أصـًا إنتـاج هـذه القبلـة مقنًعـا. 
ومـن الصعب عـى دراما سـوريَّة 
 2020 منتجـة داخل سـوريا عـام 
أن تقنـع أحـًدا ولـو بقبلـة، لكـن 
ال بـد أن "بوسـر" كهذا سـيطفو 

املسـتنقع.   سـطح  عـى 
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