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الدولـة"  "أمـن  فـرع  يعتقـل 
"املسـاس  بتهمـة  املطلوبـن 
مـن  أو  الدولـة"،  بهيبـة 
عـروا  أو  "الرئيـس"  شـتموا 
األوضـاع  مـن  اسـتيائهم  عـن 
املعيشـية، وغالبًـا ما يسـتهدف 
أُفـرج عنهم  الذيـن  املعارضـن 
مبالـغ  دفعهـم  بعـد  سـابًقا، 
أوضاعهـم،  وتسـوية  كبـرة 

يسـكن  الذيـن  املدنيـن  أو 
أقرباؤهـم يف مناطـق سـيطرة 
شـاًل. املعارضـة  الفصائـل 

بعـد أيـام ل يعرف عبـد الفتاح 
املنفـردة،  الزنزانـة  يف  عددهـا 
اقتيـد إىل غرفـة جاعيـة كانت 
كـا  للتحقيـق،  مخصصـة 
سـمع وهـو مغمـض العينـن، 
ورضبًـا  رصاًخـا  "سـمعُت 

وشـتًا ألحـد املسـاجن الذيـن 
للتعذيـب". يتعرضـون 

الجملة التي ُوجهت إىل الشـاب 
كانـت مصـدر رعبـه الخـاص، 
"منـذ متـى وأنـت تتواصل مع 
األرقـام  بإدلـب؟  اإلرهابيـن 
ألشـخاص  بهاتفـك  املوجـودة 
وكلهـم  بإدلـب  موجوديـن 
اإلرهابيـن"،  مـع  يتعاونـون 
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أخبار سورياأخبار سوريا

كررت إسرائيل قصفها مواقع ضمن األراضي السورية، وسط عجز الدفاعات الجوية السورية عن االعتراض أو الرد أو إيقاف الصواريخ والقذائف، 
التي استهدفت نقاًطا وقواعد عسكرية للنظام و"حزب اهلل" اللبناني و"الحرس الثوري اإليراني" والميليشيات المحلية واألجنبية التابعة إليران. 

عنب بلدي - علي درويش

يعلـن النظام السـوري مع كل اسـتهداف 
املضـادات  عـر  للهجـات  تصديـه 
األرضيـة، إل أن صـور األقـار الصناعية 
تظهـر دمـاًرا يف بعـض مواقـع النظام 
العلميـة  البحـوث  ومنشـآت  العسـكرية 

بعـد السـتهداف. 
ول تعلـن إرسائيـل عـادة عـن هجاتها، 
يف  تحـدث  اإلرسائيـي  الجيـش  لكـن 
تقريـره السـنوي عـن تنفيـذ 50 رضبة 
جويـة يف 2020، دون تحديـد األماكـن 

املسـتهدفة. 

إيران تستغل الفراغ العسكري في 
سوريا.. إسرائيل تدّمر 

للدراسـات  "رصـد  مركـز  رئيـس 
السـراتيجية"، العميـد الدكتـور عبد الله 
األسـعد، قـال، يف حديث إىل عنـب بلدي، 
إن إرسائيل تستطلع بشـكل دائم األرايض 
السـورية، ويتزامن ذلك مـع محاولة قادة 
وخـراء من "الحـرس الثـوري" وخاصة 
"فيلق القـدس"، ومن امليليشـيات التابعة 
الجنوبيـة  املنطقـة  اسـتطالع  إليـران، 
لسـوريا، واختيـار أماكن لتدريـب وإقامة 
سـواء  امليليشـيات،  لهـذه  معسـكرات 
األجنبية كـ"زينبيـون" و"فاطميون"، أو 

املحليـة مـن أبنـاء املنطقة. 
نقـاط  اسـتخدام  عـى  إيـران  وتركـز 
يف  النظـام  أخالهـا  عسـكرية  ومواقـع 
وقت سـابق، بسـبب متتعهـا بالتحصن 
بنيتهـا،  يف  تتوفـر  التـي  والتجهيـزات 
درعـا  يف  "نجـران"  رادار  كمحطتـي 
و"تـل خـاروف" غـريب السـويداء التي 
اُسـتهدفت مؤخـرًا، حسـب العميـد عبـد 

اللـه األسـعد. 
وحـدد موقع "إيـران ويـر" بالعريب 51 
نقطـة عسـكرية )موقع عسـكري( توجد 
فيهـا امليليشـيات اإليرانية و"حـزب الله" 
باملنطقـة الجنوبيـة لسـوريا، التي تضم 
خمـس محافظـات هـي دمشـق، وريف 

دمشـق، والقنيطـرة، والسـويداء، درعا.
كـا وثـق مركـز "جسـور للدراسـات" 

247 موقًعـا إليـران و"حـزب اللـه" يف 
األرايض.  جميـع 

 لكـن إرسائيـل تقصف القواعـد واملواقع 
الجديدة، ومسـتودعات األسـلحة اإليرانية 
املجهـزة يف سـوريا لتُنقـل إىل "حـزب 
اللـه"، وحتى املناطق التـي ل تزال تُجهز 
مـن قبل الخـراء واملهندسـن اإليرانين، 

األخر. كالسـتهداف  وتدمرها، 
واسـتهدفت إرسائيـل يف قصفها األخر، 
الحـايل،  الثـاين  كانـون  مـن   6 يف 
مدينـة الكسـوة بريـف دمشـق، ومواقع 
لـ"حـزب الله" جنـويب سـوريا، وكتيبة 
"الـرادار" يف ريـف السـويداء الغـريب، 
وهـو الهجـوم الثالـث خالل عـرة أيام، 

واألول يف العـام الحـايل.
هدفان للقصف اإلرسائيي

تعمـل إرسائيـل عـر قصـف املواقع يف 
سـوريا عى اسـتنزاف القـوات اإليرانية 
تشـِعر  ثانيـة  جهـة  ومـن  جهـة،  مـن 
النظـام أنـه ل ميكـن أن يتخـذ اإليرانين 
حليًفـا، ألن إرسائيـل "لـن تدعـه يتحرك 
بهامش واسـع"، حسـب العميـد عبد الله 

 . ألسعد ا
ويف كل مـرة تقصف أماكـن جديدة غر 
التـي قُصفت يف السـابق، نتيجـة تبديل 
هـذه امليليشـيات أماكنها بشـكل دوري، 
"تقصفهـا  األسـعد،  العميـد  وبحسـب 
إرسائيـل يك ل متنحهـا فرصة لتتشـبث 

بهـذه األرايض التـي تجهزهـا".
وأعلـن الجيـش اإلرسائيـي يف تقريـره 
السـنوي لعـام 2020 أنـه نفـذ 50 غارة 
جويـة عـى أهـداف يف سـوريا خـالل 
العـام املـايض، إل أنـه مل يبـّن األهداف 

اُسـتهدفت. التي 
الجيـش  باسـم  املتحـدث  قـال  كـا 
إن  زيلرمـان،  هيـداي  اإلرسائيـي، 
سـوريا،  يف  مواقـع  هاجمـت  إرسائيـل 
وأطلقـت أكرث من 500 قذيفـة وصاروخ 

 .2020 خـالل  ذيك 
2020، قُتـل جنـدي  األول  ويف كانـون 
السـوري،  النظـام  قـوات  صفـوف  يف 
بعـد اسـتهداف الدفاعات الجويـة لقوات 
بريـف  هابيـل  النبـي  قمـة  النظـام يف 

قبـل  مـن  الغـريب  الشـايل  دمشـق 
مدينـة  وتعرضـت  إرسائيـي،  طـران 
مصيـاف بريف حاة لقصـف بصواريخ 

إرسائيليـة مـن شـايل لبنـان. 
 Image Satellite" موقـع  ونـر 
آثـار  أظهـرت  صـورًا   "International
القصـف، قائـاًل إن الهجـوم دّمـر أربعـة 
وصـب  لخلـط  تُسـتخدم  كانـت  مبـاٍن 
مكونـات املحـركات والـرؤوس الحربيـة 
إلنتاج صواريخ "أرض- أرض" متوسـطة 
املدى )بـن 300 و500 كيلومـر(، بينها 
الـرؤوس  إلنتـاج  مخصصـان  مبنيـان 

الصواريـخ. لهـذه  الحربيـة 

أين الروس وأسلحتهم؟
أكـد العميـد الدكتـور عبـد الله األسـعد، 
يف حديثه إىل عنب بلـدي، أن "الدفاعات 
فعاليـة  ذات  ليسـت  للنظـام  الجويـة 
نهائيًـا"، وكل ما لديه مـن دفاعات جوية 
وبطاريـات صواريخ قدميـة، وغر قادرة 
عـى مواكبة األسـلحة الجويـة والطران 
اإلرسائيـي أو غره، موضًحا أن األسـلحة 
مـا جلبـه  بقايـا  املوجـودة يف سـوريا 
النظـام مـن التحاد السـوفييتي سـابًقا. 
والوليـات  وروسـيا  األردن  ووقّعـت 
املتحدة، يف تريـن الثاين 2017، اتفاق 
"خفض توتر" يشـمل ثـالث محافظات، 
والقنيطـرة،  ودرعـا  السـويداء  هـي 
وتضمـن  املحتلـة،  الجـولن  وهضبـة 
التفـاق عـدم وجـود القـوات األجنبيـة 
يف املنطقـة، بحـدود 30 كيلومـرًا عـن 
الحـدود األردنيـة واإلرسائيليـة، وهـو ما 
تتحـرك إرسائيـل لتثبيتـه وإبعـاد إيران 
تدخـل  دون  الشـالية،  حدودهـا  عـن 

لصدهـا. رويس 
لقـوات  الجويـة  الدفاعـات  تثبـت  ومل 
الهجـات  صـد  يف  فشـلها  النظـام 
عاجـزة  وقفـت  إذ  فقـط،  اإلرسائيليـة 
بعـد  الـريك،  املسـّر  الطـران  أمـام 
دخـول الجيـش الريك إىل جانـب قوات 
غـريب  شـال  معـارك  يف  املعارضـة 

 .2020 وآذار  شـباط  يف  سـوريا 
وذلك عـى الرغم مـن اسـتخدامها ثالثة 

أنواع ملنظومات روسـية الصنع متوسطة 
املـدى، ومتخصصـة بإسـقاط األهـداف 
القريبـة واملتوسـطة املدى، مـن طائرات 
حربيـة و"درون" ومروحيات وصواريخ 
هـي:  "كـروز"،  وصواريـخ  باليسـتية 
 "S- 125 Pechora"و  "Pantir-S1“

و"تـور إم- 2". 
الجيـش  باسـم  املتحـدث  وقـال 
زيلرمـان، خـالل  هيـداي  اإلرسائيـي، 
مقابلـة مـع موقـع "إيـالف" اإلخباري 
نُـرت يف 26 من كانـون األول 2020، 
ل  السـورية  األرضيـة  املضـادات  إن 
تعـوق أي اسـتهداف، و"سـوريا تطلـق 
أكـر عـدد مـن املضـادات األرضيـة يف 
العـامل اليـوم، مـع العلـم أن الصواريخ 
األهـداف  تصيـب  الذكيـة  اإلرسائيليـة 
التـي تحددهـا دامئًـا، ول تـرى إرسائيل 
مـا  اسـتهداف  يف  أمامهـا  عائـق  أي 

سـوريا".  يف  تريـده 
ومل تتلـقَّ إرسائيـل أي رد أو هجوم يذكر، 
مـا يؤكـد أنها تقـوم بالسـتهداف الذيك 
الـذي يطـال إيـران وأذرعها يف سـوريا 
وأيًضا النظام السـوري املضيف، دون أن 
تكـون لهـؤلء القـدرة أو اإلمكانيـة للرد، 
حسـب زيلرمان، مشـرًا إىل أن إرسائيل 
لـن تتوقف عـن رضب إيران يف سـوريا 
متريـر  ومـن  التموضـع،  مـن  ومنعهـا 
األسـلحة والتقنيـات املتطـورة لـ"حـزب 

لبنان.  اللـه" يف 
واقتـر رد النظـام عـر بيـان لـوزارة 
الثـاين  كانـون  مـن   8 يف  الخارجيـة، 
الحـايل، التـي أرسـلت رسـالة إىل األمـم 
املتحـدة قالـت فيهـا، إن إرسائيـل أمعنت 
يف مارسـة "إرهـاب الدولة، الـذي زادت 
الفـرة األخـرة"، ووصلـت  وترتـه يف 
إىل اإلعـالن "بـكل وقاحـة" يف بياناتها 
األمنية عـن العام املايض، أن جيشـها نّفذ 
50 غـارة عـى أهـداف يف عمق سـوريا. 

أنظمة دفاع جوي متهالكة
اسـتبق   ،2019 الثـاين  تريـن  ويف 
هجاتـه  تنفيـذ  اإلرسائيـي  الجيـش 
عـى سـوريا بتدمـر سـت بطاريـات 

للنظـام،  جـو(  )أرض-  جـوي  دفـاع 
 ،"S-300" باسـتثناء منظومـة الدفـاع
مـن  قريـب  مـكان  بسـبب نرهـا يف 
القـوات الروسـية، وذلـك عـر طائرات 
هليكوبـر مقاتلـة، مـن أجـل السـاح 
للطائـرات اإلرسائيليـة بحريـة الحركـة 

سـوريا. يف 
روسـيا  أعلنـت   ،2018 أيلـول  يف 
املتطـورة  الصواريـخ  تسـليم منظومـة 
"S-300" إىل النظـام السـوري، بعـد 
سـقوط طائرة روسـية من نـوع "إيل- 
20" يف سـوريا، ومقتـل 15 عسـكريًا 
بالخطـأ  اسـتهدافها  نتيجـة  روسـيًا 
مـن الدفاعـات الجويـة السـورية، التي 
إرسائيليـة.  لطائـرات  تتصـدى  كانـت 

وكانت سـوريا سـابًقا تسـعى للحصول 
املنظومـة، لكنهـا فشـلت بسـبب  عـى 
الـروس،  عـى  اإلرسائيـي  الضغـط 
فهـي  للنظـام،  تسـليمها  بعـد  وحتـى 
والقواعـد  املصالـح  لحايـة  منصوبـة 

سـوريا. يف  الروسـية 
إطـالق  منصـات  النظـام  وميلـك 
مواقـع  وأهـم   ،"S-200" صواريـخ 
وجودهـا يف "الفـوج 16" رشق العتيبة 
150" شـايل  بريف دمشـق، و"الفوج 
بريـف  العسـكري  "خلخلـة"  مطـار 
السـويداء، وأخـرى بـن دمشـق ودرعا 

والقنيطـرة. 
روسـية  صواريـخ  منظومـة  وهـي 
الصنـع، وتعتر مـن منظومـات الدفاع 
سـوريا  تسـلّمت  القدميـة،  الجـوي 

.1982 عـام  منهـا  األوىل  الدفعـة 
ولـدى النظام عـدة منظومـات مضادات 
مـن  قديـم  معظمهـا  روسـية،  أرضيـة 
طـراز "فولغـا"، إضافـة إىل منظومتـي 

"بـوك" و"بانسـر" األكـرث تطـوًرا. 
الجـوي  الدفـاع  نظـام  ميلـك  كـا 
"BuK-M2"، وهـو صواريـخ "أرض- 
مجنـزرة،  عربـة  عـى  تُحمـل  جـو" 
بعـد  عـى  األهـداف  كشـف  ميكنهـا 
160 كيلومـرًا، وترتفـع دقـة إصابتها 
لألهـداف التـي تبعد عن مركـز اإلطالق 

كيلومـرًا.  50 دون 

إيران تتحرك في الفراغ وإسرائيل تدّمر

ضربات إسرائيل تكشف هشاشة الدفاعات الجوية السورية

منصات إطالق صواريخ أرض جو لقوات النظام خالل محاولة التصدي لقصف إسرائيلي )رويترز(
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انتقال إلى فريق عالقات متعددة

المقداد يسعى لـ"إثبات" وجوده على رأس الخارجية السورية
عنب بلدي - خولة الحفظي 

دخـل فيصل املقـداد إىل وزارة الخارجية 
توجيهـات  معـه  حامـاًل  السـورية، 
رئيـس النظـام السـوري، بشـار األسـد، 
املهـم  "الـدور  حـول  متحـورت  التـي 
سـواء  الخارجيـة،  وزارة  تؤديـه  الـذي 
مـن خـالل مجابهـة الحـرب السياسـية 
والدبلوماسـية، وتفنيد حمالت التشـويه 
والتضليـل التـي تتعرض لها سـوريا، أو 
مـن خـالل تعزيـز العالقـات مـع الدول 
الصديقـة والحليفـة، وفتح آفـاق جديدة 
للتعـاون معهـا يف مختلـف املجـالت".

يف  الخارجيـة،  حقيبـة  املقـداد  تسـلم 
26 مـن تريـن الثـاين 2020، مؤديًـا 
اليمـن الدسـتورية أمـام األسـد، خلًفـا 
لوليـد املعلم، الـذي وافته املنيـة بعد 15 

عاًمـا وزيـرًا للخارجيـة.
ومل يتأخـر املقداد كثرًا عـن البدء بتنفيذ 
تلـك التوجيهـات، إذ افتتـح مهامـه، يف 
28 مـن ترين الثـاين 2020، بلقاء مع 
السـفر اإليراين يف سـوريا، جـواد ترك 
أبـادي، كـا أصـدرت وزارة الخارجيـة 
أحـداث  حـول  ذاتـه،  اليـوم  يف  بيانًـا 
عنريـة تعـرض لها لجئون سـوريون 

يف مدينـة بـّري يف لبنان.
وخالل فـرة قصـرة، مل تتجاوز شـهرًا 
الخارجيـة  وزارة  أصـدرت  ونصًفـا، 
السـورية عـرة بيانـات حـول مواضيع 
املقـداد زيارتـن  متفرقـة، كـا أجـرى 
خارجيتـن إىل دولتن حليفتـن للنظام 
)إيـران وروسـيا(، مـا فتح البـاب حول 
تحليـل أداء وزارة الخارجيـة بعد تسـلم 
املقـداد، والـدور الـذي يسـعى إلثباتـه.

ويرى الستشـاري والدبلومايس السـابق 
"عمـران  مركـز  يف  الباحـث  والزميـل 
للدراسـات" داين بعـاج، أن املقـداد يريد 
أن يعطـي انطباًعـا بأنه "موجـود" عى 
رأس الـوزارة، وأن أداء وزارة الخارجية بدأ 
بـ"النشـاط والتغر" مع تسـلمه مهامه.

وأضـاف بعاج لعنـب بلدي، أنـه يف هذا 
السـياق تـأيت "رمزية" توقيـع التفاقية 
الدوليـة مـع روسـيا حـول تعهـد بعدم 
تسـليح الفضـاء، وهـو "موضـوع ليس 
يقـول  بينـا  دوليًـا"،  األهميـة  قليـل 
املقـداد إنـه وقّـع اتفاقية بأول زيـارة له 
إىل روسـيا إليصـال فكـرة: "أنا نشـيط 

وسأنّشـط عمـل وزارة الخارجيـة".
وكان املقـداد وقّـع، يف 18 مـن كانـون 
األول 2020، خـالل زيارته إىل روسـيا، 
روسـيا  فيـه  تعهـدت  مشـركًا  بيانًـا 
ينـر  مـن  أول  تكونـا  بـأل  وسـوريا 
وكالـة  بحسـب  الفضـاء،  يف  أسـلحة 

)سـانا(. الرسـمية  السـورية  األنبـاء 

بيانات متواترة.. ما هدفها؟
السـورية  الخارجيـة  وزارة  أصـدرت 
عـرة بيانـات حـول مواضيـع متفرقـة 
تريـن  مـن   28 بـن  الفـرة  خـالل 
الثـاين  كانـون  مـن  و7   2020 الثـاين 
الحايل، بحسـب مـا رصدته عنـب بلدي.

وتسـتخدم الـدول عادة البيـان الصحفي 
معيّنـة  قضايـا  حـول  الرسـائل  لنقـل 
أو حـدث مـا، وهـو إحـدى أدوات نقـل 
أيًضـا  تشـمل  التـي  الرسـمي،  املوقـف 
املؤمتـرات  أو  املسـؤولن  تريحـات 
تعتـر  كـا  املقابـالت،  أو  الصحفيـة 
حـول  للمسـؤولن  "تعميـم"  مبثابـة 

موقـف الدولـة مـن قضيـة مـا.
البيانـات  تكتسـب  العـام،  اإلطـار  ويف 
الصحفيـة أهميتها كونهـا تعكس املوقف 
الرسـمي للدولة، عندما تكـون تلك الدولة 
"فاعلـة يف العالقـات الدوليـة"، ولكـن 
سـوريا "مل تعـد فاعلة ومل يعـد لها دور 
محوري"، بحسـب الدبلومايس السـابق 
داين بعاج، الـذي يـرى أن البيانات التي 
تصدرهـا وزارة الخارجيـة السـورية "ل 

شـيئًا". تضيف 
وتخلـو بيانات وزارة الخارجية السـورية 
من اإلعـالن عن مواقف جديـدة، إذ تكرر 

عبـارات "السـتنكار واإلدانـة وغرها"، 
ولذلـك فهي ل تعـدو كونها "إشـارة إىل 
بالـوازرة"،  ديناميكيـة وحركـة  وجـود 

وفًقـا للدبلومايس السـابق.
ل  دوليـن(،  كمسـتقبلن  )أي  ودوليًـا 
تعكس بيانات وزارة الخارجية السـورية 
قـد  الداخـل  ولكـن  نشـاطًا،  املتواتـرة 
"يـرى فيهـا نشـاطًا بـوزارة الخارجيـة 
بسـيطة  البيانـات  طبيعـة  باعتبـار 
وبحدهـا األدىن"، وعليـه يـرى بعاج أن 
العمـل يف تلـك البيانات موجـه بالدرجة 
األوىل للداخـل، ل سـيا أن الـدول إمـا 
حلفـاء مبارشون كإيـران وروسـيا وإما 

تقاطـع سـوريا كليًـا.
البيانـات  أن  الدبلومـايس  وأضـاف 
شـخيص"  "دور  إىل  تشـر  املتواتـرة 
للمقـداد يحـاول مـن خاللـه إثبـات أن 
"أداء الـوزارة اختلـف، وأن هنـاك تغيرًا 
مختلفـة  "إدارة  بوجـود  واضًحـا"، 
اليـوم برئاسـته". للخارجيـة موجـودة 

)تصمـم  السـورية  الخارجيـة  بيانـات 
تامياليـن(

يف 7 مـن كانـون الثاين الحـايل، أدانت 
وزارة الخارجيـة السـورية مـا وصفتـه 
سـوريا،  عـى  إرسائيـل  بـ"اعتـداء" 
تـأيت  العتـداءات  تلـك  أن  واعتـرت 
بـ"التنسـيق" بـن إرسائيـل والوليـات 

وتركيـا. املتحـدة 
يف 4 مـن كانـون الثاين الحـايل، أدانت 
اإلرهابية"  مـا وصفتهـا بـ"العتـداءات 
عـى حافلـة يف منطقـة كباجـب رشقي 
سـوريا، وعى صهاريج نقـل املحروقات 
والسـيارات املدنيـة يف السـلمية رشقـي 
حـاة، التي أسـفرت عن قتـى وجرحى 

معظمهـم مـن قـوات النظام.
يف 2 مـن كانـون الثـاين الحـايل، ردت 
السـفارة  بيـان  عـى  الخارجيـة  وزارة 
األمريكيـة يف دمشـق، الـذي حّمـل مـا 
الوحشـية”  األسـد  بـ”حـرب  وصفهـا 
مسـؤولية الوضـع القتصـادي واألزمـة 

سـوريا. يف  اإلنسـانية 
واعتـرت أن مـا تضمنـه البيان املنشـور 
يف  األمريكيـة  السـفارة  صفحـة  عـى 

دمشـق "أكاذيـب". 
املقـرر  دعـوة  عـى  رًدا  ذلـك  وجـاء 
الخـاص لألمـم املتحـدة، إلينـا دوهـان، 
لرفـع العقوبات عـن سـوريا، واعتبارها 
التـي  القاسـية  الظـروف  يف  "السـبب 

السـوريون". يعيشـها 
يف 27 مـن كانـون األول 2020، طالبت 
اللبنـاين  القضـاء  السـورية  الخارجيـة 

بتحمـل املسـؤولية يف معالجـة مسـألة 
الحريـق مبخيـم لالجئن السـورين يف 
بحنن شـايل لبنـان، ودعـت الالجئن 

السـورين إىل العـودة.
يف 25 مـن كانـون األول 2020، دعـت 
تحمـل  إىل  األمـن  مجلـس  أعضـاء 
مسـؤولياتهم واتخـاذ إجـراءات "حازمة 
العتـداءات  تكـرار  ملنـع  وفوريـة"، 

اإلرسائيليـة. اإلرهابيـة 
 ،2020 األول  كانـون  مـن   21 يف 
إرصار  السـورية  الخارجيـة  اسـتغربت 
الوليـات املتحـدة عـى فـرض عقوبات 
أنـه  معتـرة  السـوري،  النظـام  عـى 
يعكـس "النفصـام التـام عـن الواقـع" 

األمريكيـة. لـإدارة 
يف 21 مـن كانـون األول 2020، اعترت 
األملانيـة  الخارجيـة  وزارة  بيـان  أن 
حـول اسـتقبال رئيـس منظمـة "الخوذ 
السـوري(  املـدين  )الدفـاع  البيضـاء" 
يؤكد مجـدًدا "ضلوع الحكومـة األملانية 
يف العـدوان عى سـوريا، وتوفر الدعم 

اإلرهابيـة". للتنظيـات 
يف 10 مـن كانـون األول 2020، أعربت 
النتخابـات  لنتائـج  ارتياحهـا  عـن 
التريعيـة يف فنزويـال، واعتـرت أنها 
متثـل رًدا قاسـيًا عـى اإلدارة األمريكية.

يف 9 مـن كانـون األول 2020، أدانـت 
الجـولن  يف  اإلرسائيليـة  اإلجـراءات 
السـوري املحتـل، التـي تضمنـت إغالق 
لقـرى  الرئيسـة  املداخـل  مـن  عـدد 
الجـولن، ومنـع األهـايل مـن الوصـول 

الزراعيـة. أراضيهـم  إىل 
 ،2020 الثـاين  تريـن  مـن   28 يف 
الكشـف  إىل  اللبنـاين  القضـاء  دعـت 
عـن مالبسـات حادثة بـري يف لبنان، 
وذلـك بعد طـرد سـورين مـن منازلهم 
يـد سـوري،  لبنـاين عـى  مقتـل  إثـر 

بالعـودة. السـورين  وطالبـت 

فريق "عالقات متعددة"
السـوري،  الخارجيـة  وزيـر  يـرأس 
فيصـل املقـداد، فريًقـا يعتـر "خبـر 
األروقـة  يف  متعـددة"  عالقـات 
الدبلومـايس  بحسـب  الدبلوماسـية، 

بعـاج. داين  السـابق 
وسـابًقا، كان وزيـر الخارجية السـابق، 
عـى  بالعمـل  يهتـم  املعلـم،  وليـد 
العالقـات الثنائيـة )دولة لدولـة(، بينا 
يـرف نائـب الوزيـر، فيصـل املقـداد، 
مـن  وكان  املتعـددة،  العالقـات  عـى 

"أهـم أدواره اإلرشاف عـى عمل البعثات 
وآليـة  املتحـدة  األمـم  يف  السـورية 

عملهـا".
الدائـم  الوفـد  رئيـس  املقـداد  وشـغل 
يف نيويـورك، وعمـل عـى دبلوماسـية 
متعـددة األطراف مـع املنظـات الدولية 

واإلقليميـة.
ومـع التغير، صـار املقداد وزيـرًا، وهو 
"خبـر عالقات متعـددة"، ونائبه بشـار 
الجعفـري، املندوب الدائم سـابًقا للنظام 
السـوري لـدى األمـم املحدة، وهـو أيًضا 

متعددة". عالقـات  "خبر 
الـذي  صبـاغ،  بسـام  السـفر  وكذلـك 
نُقـل مـن فيينـا اىل نيويـورك كمندوب 
املتحـدة،  األمـم  يف  للنظـام  دائـم 
الخارجيـة،  إضافـة إىل معـاون وزيـر 
أميـن سوسـان، الـذي كان سـفرًا يف 
بروكسـل، وأخـرًا السـفر يف جنيـف، 

آل، منـدوب سـوريا يف  الديـن  حسـام 
وكان  بجنيـف،  املتحـدة  األمـم  مكتـب 
سـابًقا مديـر مكتـب املقـداد، وجميعهم 

متعـددة". عالقـات  "خـراء 
هـذا  وقـوة  "خـرة  أن  بعـاج  ويـرى 
الفريـق" تكمـن بالعمل عـى العالقات 
املتعـددة، أي العمـل داخـل أروقة األمم 
رصـد  املهـم  و"مـن  تقنيًـا،  املتحـدة 
التغيـر يف أداء وزارة الخارجيـة" مـن 
هـذا الجانـب، لرؤيـة "كيـف سـيتغر 
أداء الخارجيـة السـورية وفاعليتهـا يف 
أروقـة األمـم املتحـدة، وهـذا ما سـراه 

قريبًـا".
وأبـدى الدبلومـايس السـابق "تخوفًـا" 
مـن بـدء النظـام بالحصول عـى نقاط 
السـورية،  املعارضـة  حسـاب  عـى 
أروقـة  بالعمـل يف  تقنيًـا"  "الضعيفـة 

املتحـدة. األمـم 

فيصل المقداد )تعديل عنب بلدي(
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متطوعون في حملة للتشجير على طريق سد الروم في محافظة السويداء - 25 كانون األول 2020 )عنب بلدي(

بمقاطع فيديو، ال يتعدى طول أي منها دقائق قليلة، انتقلت مجموعة من طالب جامعة 
"إدلب" من موقع المتلقي إلى موقع المدرب، متطوعين لنقل مواهبهم ومعارفهم إلى 

زمالئهم ولمن يحتاج إلى التدريب، في حين أقام آخرون جلسات نقاش وتبادل للخبرات بين 
الزمالء حّولتهم من المجال النظري إلى العملي.

تقنين الكهرباء يولد أزمات متتالية في حمص

حمص - عروة المنذر

تعـد  مل  الكهربائيـة  التغذيـة  سـاعات 
مناطـق  أغلـب  يف  الخمـس  تتجـاوز 
إىل خمـس  وتقسـم  محافظـة حمـص، 
وصـل،  سـاعة  مقابـل  قطـع  سـاعات 
األريـاف  مناطـق  يف  موحـد  كتقنـن 
واألحيـاء السـكنية، بينـا يطبّـق تقنن 
سـاعات  أربـع  مقابـل  وصـل  سـاعتي 
قطـع يف األسـواق التجاريـة، ول وجود 
ومحيطـه  األمنـي  املربـع  يف  لتقنـن 

املحافظـة. مبركـز 

ال ماء بال كهرباء
فـرض واقـع التقنـن أزمـات إضافيـة، إذ 
عـاق الحصول عـى مياه الـرب وخدمة 
التصـالت، كا رفع أجـور الحرف وأعال 
الصيانـة واإلصـالح التي تتطلب تشـغيل 

آلت تعمـل عـى التيـار الكهربايئ.
تعتمـد مضخـات امليـاه عـى الكهربـاء 
يف عملهـا، عـى الرغـم مـن انقطاعهـا 
ضمـن  الديـزل  يدخـل  ومل  املتواصـل،  
خطـة عملهـا يف ريف حمص الشـايل 

حتـى اآلن.
أحـد موظفـي رشكـة امليـاه يف مدينـة 
اسـمه  عـن  الكشـف  رفـض  الرسـن، 
لعتبـارات أمنيـة، أكد لعنـب بلدي رفض 
رشكة امليـاه يف حمص تزويـد املضخات 
مبخصصـات املـازوت، وطلبهـا العتاد 
عى التيـار الكهربـايئ يف عملية الضخ.

ومديريـة  امليـاه  رشكـة  بـن  التنسـيق 
التيـار  لتأمـن  املحافظـة  الكهربـاء يف 
مـن  يعـاين  للمضخـات  الكهربـايئ 
املوظـف،  وصـف  حسـب  "الضعـف"، 
الـذي أضـاف أن هـذا "مـا أغلـق الباب 
انقطـاع  ملشـكلة  قريـب"  حـل  بوجـه 

امليـاه.
سـكان  مـن  أرسة  رّب  الشـايل،  عـدي 
مدينـة كفرلهـا يف سـهل الحولة، أشـار 

إىل أن ربـط عمـل مضخات امليـاه بتوفر 
التيـار الكهربـايئ حّول تقنـن الكهرباء 

إىل "تقنـن مـايئ" أيًضا.
وقال لعنـب بلدي، "نحـن نخضع لتقنن 
مـزدوج، وأزمـة امليـاه قدميـة وتفاقمـت 
مع أزمـة الكهربـاء، إذ تعمل يف سـاعات 
وصـل التيار الكهربـايئ املضخات ومعها 
مينـع  مـا  املدينـة،  يف  الشـفاطات  كل 

وصـول املـاء إىل عـدة أحيـاء فيها".
يضطـر عـدي لالعتـاد عـى اآلبـار أو 
رشاء ميـاه الصهاريـج، ولكـن مع سـعر 
أربعـة آلف لـرة للمـر املكعـب الواحد 
البائعـن  ورفـض  النظيـف،  املـاء  مـن 
التوجـه إىل حـي معـّن قبل ضـان بيع 
املشـكلة  تبقـى  فيـه،  حمولتهـم  كامـل 

مسـتمرة للسـكان.

أبراج االتصاالت بال مولدات
تلحقهـا  الكهربـاء  انقطعـت  كلـا 
التصـالت، بعد نفـاد طاقـة البطاريات 
املخصصـة بـكل خدمـة، التـي ل متتلـئ 
سـاعات  توفـر  لعـدم  كامـل  بشـكل 
أوقفـت  أن  منـذ  الكافيـة،  الوصـل 
املولـدات الخاصـة باألبـراج عـن العمـل 
 "MTN" مـن قبـل رشكتـي التصـالت

.2020 عـام  و"سـريتل" 
مؤيـد درويـش، صاحب مركـز اتصالت 
مصغـر يف تلبيسـة، قـال لعنـب بلدي، 
التغطيـة  أبـراج  يف  البطاريـات  إن 
لتغطيـة  أحدهـا  قسـمن،  إىل  مقسـمة 
التصـال  خدمـة  تتيـح  التـي   "2G"
  "3G" العـادي فقط، واآلخـر لخدمتـي
و"4G" اللتـن توفـران اإلنرنـت، ويف 
أي  يتوفـر  ل  البطاريـات  نفـاد  حـال 
مصـدر لشـحنها، ويتوقـف الـرج عـن 
العمـل، وبرأيه فـإن رشكتـي التصالت 
واسـتمرارية  جـودة  مـدى  يعنيهـا  "ل 
منافسـة  وجـود  لعـدم  خدماتهـا" 

املشـغلن. بـن  حقيقيـة 

"األمبيرات" حل "مكلف"
"أمبـرات"  بقيـت  التقنـن  تزايـد  مـع 
اإلنـارة الحـل الوحيد الذي ميلكه سـكان 
ريـف حمص الشـايل ملواجهـة انقطاع 
الكهربـاء، لكـن ارتفـاع أسـعار املازوت 
اإلصـالح  وتكاليـف  املحـركات  ووقـود 
عـى  حكـرًا  وجعلهـا  أسـعارها  رفـع 

ميسـوري الحـال فقـط.
أم وليـد، أم ألربعـة أطفـال مـن سـكان 
مدينـة كفرلهـا يف سـهل الحولـة، قالت 
لعنـب بلدي، إن سـعر "األمبـر" الواحد 
وهـي  الشـهر،  يف  ألًفـا   15 إىل  يصـل 
غـر قادرة عـى توفـر هذا املبلـغ، عى 
الرغـم مـن حاجتهـا إىل شـحن بطارية 
مـن  أبناؤهـا  ليتمكـن  املنزليـة  اإلنـارة 

لياًل. الدراسـة 
مدينـة  يف  مولـدة  صاحـب  محمـود، 
عمـل  إن  بلـدي،  لعنـب  قـال  تلبيسـة، 
بقـدر  "الربـح"  بهـدف  ليـس  املولـدة 
املجموعـة  املبالـغ  ألن  اإلنـارة،  تأمـن 
املـازوت  مثـن  لتأمـن  تكفـي  "بالـكاد 

والصيانـة". الزيـت  وغيـار 

تبادل لالتهامات والتقنين في ازدياد
عـاىن قطـاع الكهرباء يف سـوريا خالل 
تراجـع  مـن  األخـرة  التسـع  السـنوات 
بعـض  خـروج  بعـد  خاصـة  كبـر، 
محطـات التوليـد عـن الخدمـة، مـا زاد 

التقنـن. سـاعات 
ويرجـع تفـاوت سـاعات التقنـن بـن 
األحيـاء السـكنية واألسـواق إىل الفروق 
بسـعر الكيلو واط السـاعي بـن املنزيل 
والتجـاري، حسـبا أوضـح موظف يف 
عـدم  طلـب  حمـص،  كهربـاء  مديريـة 

الكشـف عـن اسـمه، لعنـب بلدي. 
السـاعي  واط  الكيلـو  سـعر  ويبلـغ 
التجـاري 27 لـرة أو 36 خالل سـاعات 
الـذروة، أمـا الصناعي فهو ثابت بسـعر 
أمـا  37 لـرة لـكل كيلـو واط سـاعي، 

املنـزيل فهـو مقسـم برائح تبـدأ بلرة 
وترتفـع  واط  كيلـو   600 ألول  واحـدة 
السـتهالك  حجـم  بحسـب  تدريجيًـا 
لتصـل إىل 29 لـرة للكيلـو واط الواحد 

واط. كيلـو   2501 اسـتهالك  بعـد 
والكهربـاء  النفـط  وزارتـا  وتراشـقت 
التهامـات باملسـؤولية عن زيادة سـاعات 
نقلتـه صحيفـة  مـا  التقنـن، وبحسـب 
الثـاين  “الوطـن“، يف 20 مـن تريـن 
يف  “موثـوق”  مصـدر  ذكـر   ،2020
قطـاع النفط، تعقيبًـا عى زيـادة التقنن 
الكهربـايئ، أن محطـات توليـد الكهربـاء 
التابعـة لـوزارة الكهربـاء تتسـلم بشـكل 
يومـي عـرة ماليـن مـر مكعـب مـن 
الغـاز وسـبعة آلف طـن مـن الفيـول من 

النفـط. وزارة 
“هنـاك  أن  حينهـا،  املصـدر  وأضـاف 
إمكانيـة لتسـليم وزارة الكهربـاء املزيـد 
بـن  ربطـه  مـع  الفيـول”،  مـادة  مـن 
زيـادة التقنن والوضع الفني "السـيئ" 
للعديـد مـن املحطـات التـي تحتـاج إىل 

الصيانـة، إضافـة إىل الوضع "السـيئ" 
التـي  والشـبكات،  التحويـل  ملحطـات 

تحتـاج أيًضـا إىل الصيانـة والتأهيـل.
وجـاء الرد مـن وزارة الكهرباء عى لسـان 
املكلف بتسـير إدارة املؤسسة العامة لنقل 
الكهربـاء، محمـود حديـد، يف  وتوزيـع 
حديـث إىل صحيفة “تريـن” الحكومية، 

يف 21 مـن ترين الثـاين 2020.
الـواردة  الكميـات  أن  حديـد  واعتـر 
كل  لتشـغيل  كافيـة  النفـط  وزارة  مـن 
عـى  تعمـل  التـي  التوليـد  مجموعـات 
الغـاز  واردات  نقـص  ولكـن  الفيـول، 
يتسـبب بتعطيل عمل مجموعـات التوليد 
العاملـة عـى هـذا النـوع مـن الطاقـة.

وأوضـح املسـؤول الحكومـي أن كميـات 
الكهربـاء  وزارة  إىل  التـي تصـل  الغـاز 
كانـت يف العـام املـايض 13 مليـون مر 
مكعـب، ولكنها هبطت إىل ما بن تسـعة 
وعـرة ماليـن مر مكعـب، بينـا تبلغ 
مجموعـات  لتشـغيل  الفعليـة  الحاجـة 

توليـد الغـاز 18 مليـون مـر مكعب.

عمود كهرباء للتوتر العالي في ريف حمص الشمالي - 7 كانون الثاني 2020 )عنب بلدي عروة المنذر(

في محافظة حمص، وسط سوريا، يوّلد انقطاع التيار الكهربائي مشاكل متتالية بقطاعات 
حيوية يعتمد عليها السكان، من نقص القدرة على مواجهة درجات الحرارة المنخفضة 

شتاء، إلى عدم توفر مياه الشرب واالتصاالت.

"بدنا نخلي السويداء جنة".. 

حملة أهلية لتشجير المساحات الخالية في المحافظة

عنب بلدي - السويداء

مدينـة  وسـط  تريـن،  سـاحة  يف 
سـليان  الشـيخ  ينتظـر  السـويداء، 
األشـجار  بشـتالت  املحملـة  بسـيارته 
للمشـاركة  املتطوعـن  قـدوم  كعادتـه 
بحملـة "بدنـا نخـي السـويداء جنـة"، 
التـي انطلقـت يف منطقـة ظهـر الجبل، 
عـى طريـق سـد الـروم، قبل أكـرث من 

أسـبوعن.
الدعـم  تعليقـات  مئـات  ترجـم  مل 
عـى  توالـت  التـي  املشـاركة،  وطلـب 
عـى  الثالثينـي  الشـاب  صفحـة 
عرهـا  أعلـن  والتـي  بـوك"،  "فيـس 
16 من كانـون األول  بـدء الحملـة يف 
"متواضـع"،  2020، سـوى بحضـور 

كانـت  املشـاركن  "همـة"  أن  إل 
. " ليـة عا "

الزراعة بدل طلب اإلغاثة
شـجر الصنوبـر املثمـر والـرو واللوز 
البلـدي كان خيـار الشـيخ سـليان عبد 
إن  بلـدي،  لعنـب  قـال  الـذي  الباقـي، 
غرهـا  وآلف  ُزرعـت،  الغـراس  مئـات 
املقبلـة  املرحلـة  "ويف  الطريـق،  عـى 
سـنزرع شـجر الكينا والزيتون والفستق 

الحلبـي".
مثـار األشـجار املزروعـة سـتكون مـن 
نصيـب األرس التـي ُزرعـت بأرضهم، كا 
قـال الشـيخ، الـذي كتـب عـر صفحته، 
"ل تعلمـوا النـاس الشـحادة والبطالـة، 
أقـل ما ميكنهـم فعله هو زراعـة األرض، 

الزراعـة تعنـي الكتفـاء الذايت".
وشـهدت محافظـة السـويداء، منـذ عام 
2011، حرائـق التهمـت مسـاحات مـن 
األرايض الزراعيـة باإلضافـة إىل القطـع 
الجائر للغابـات، فشـهدت مناطق تعرية 
كاملـة لألشـجار، مثـل "حـرش العـن" 
الواقـع جنـوب املحافظـة، وحـرش "عبد 

وحـرش  صلخـد،  منطقـة  يف  مـار" 
"قنـوات". 

لعنـب  الشـويف  فـادي  الشـاب  وقـال 
بلـدي، وهـو مـن أبنـاء مدينـة صلخد، 
وكان من املشـاركن يف عمليـات إطفاء 
املحاصيـل  التهمـت  التـي  الحرائـق 
األرض  حراثـة  تعـب  إن  الزراعيـة، 
وزراعتهـا ذهـب خالل سـاعات بسـبب 
الحكومـة  تعـّوض  مل  التـي  النـران، 
خسـاراتها للمواطنـن، لذلـك يـرى أن 
حمـالت التشـجر هـي أمـر "طبيعي" 

املحافظـة. مـن سـكان 
ومـع نـدرة املـازوت والوقـود للتدفئـة، 
وتقليـل كميـة املحروقـات املوزعـة مـن 
إيجـاد  إىل  الحاجـة  تـزداد  الحكومـة، 
قـال  حسـبا  بديلـة،   تدفئـة  وسـائل 
فـادي، مشـرًا إىل "خطـورة" العتـاد 
عى التحطيـب وأثره عى قطع األشـجار 

تعسـفي". "بشـكل 
"كانـت الحكومـة تتأخـر، ومـا زالـت، 
بتوزيـع املـازوت، وإىل اآلن هنـاك مـن 
مل يتسـلّم مخصصاتـه لفصل الشـتاء"، 
حسـبا قـال مـازن دبيـي مـن أبناء 

أن  مضيًفـا  بلـدي،  لعنـب  املحافظـة، 
ل  املحروقـات  مـن  املوزعـة  الكميـة 
تكفـي  ل  "وهـي  ليـر،   100 تتجـاوز 
إىل  السـكان  يلجـأ  لذلـك  شـهر،  مـدة 

للتدفئـة". األشـجار  قطـع 
لسـر  تحديثاتـه  يف  سـليان،  وكتـب 
حملـة التشـجر، أن املتطوعن شـاهدوا 
عمرهـا  شـجرة  يقطـع  مسـًنا  رجـاًل 
تدفئـة  أريـد  "قـال،  السـنن،  عـرات 
أبنـايئ، فقلـُت لـه، اقطـع مـن أغصـان 
إن  ألنـك  كعبهـا،  تقـص  ول  الشـجرة 
قطعـت الشـجرة سـيأيت يوم تحتـاج به 
إىل ظـل يقيـك مـن الحـر ولن تجـده"، 
مضيًفـا أن نسـبة القحـل يف السـويداء 

بتقديـره.  80% بلغـت 
وتبلـغ نسـبة األرايض الزراعية يف عموم 
محافظـة السـويداء، وفًقـا إلحصائيـات 
الزراعـي  واإلصـالح  الزراعـة  وزارة 
غـر   17% منهـا   ،36%  ،2018 لعـام 
مسـتثمرة، يف حـن تزيـد األرايض غر 
واملـروج   ،24% عـى  للزراعـة  القابلـة 
والغابـات  واألحـراج   ،37% واملراعـي 

.1.4%
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)AFP( جنود من قوات النظام يرفعون عالمة النصر بجوار العلم في تل الحارة في أعلى تل في محافظة درعا الجنوبية الغربية- تموز

درعا - حليم محمد 

التـي  الرابعـة"  هـددت قـوات "الفرقـة 
رئيـس  شـقيق  األسـد،  ماهـر  يقودهـا 
النظام السـوري، بشـار األسـد، باقتحام 
قـرى املنطقـة الغربيـة يف درعـا جنويب 
سـوريا، عى خلفيـة مقتل ضابـط برتبة 
مقـدم وبرفقته خمسـة عنـارص يف بلدة 
سـحم، يف 31 مـن كانـون األول 2020.

ورصـدت عنـب بلـدي اسـتقدام عنـارص 
متركـزت  الرابعـة"،  لـ"الفرقـة  وآليـات 
مـع  ذلـك  وتزامـن  درعـا،  ضاحيـة  يف 
اجتاعـات مكثفـة أجرتهـا قيـادة الفرقة 
يف مدينـة درعا مـع وجهـاء كل قرية يف 
املنطقـة الغربيـة عـى حدة، حسـبا أكد 
عضـو يف "اللجنة املركزيـة" لعنب بلدي.

وشـهدت بلـدة سـحم الجـولن، الواقعة 
عمليـات  أربـع  الرمـوك،  حـوض  يف 
اغتيـال لضبـاط تابعن للنظام السـوري 
خـالل النصـف الثاين مـن عـام 2020، 
منهـم رئيس مفـرزة "األمن العسـكري" 
يف البلدة، واملسـؤول عن قسـم الدراسات 
ورئيـس  الغربيـة،  املنطقـة  يف  األمنيـة 
مفـرزة مركـز بحـوث جلن مـن مرتبات 
"الفرقـة الرابعـة"، وكل العمليات نسـبت 

 . لن ملجهو
الجتـاع األول لـ"الفرقـة الرابعـة" كان 
وتـاله  سـحم،  بلـدة  مـن  وجهـاء  مـع 
اليـادودة  بلـدات  وجهـاء  مـع  اجتـاع 
واملزيريـب وتـل شـهاب، كا قـال عضو 
عـدم  طلـب  الـذي  املركزيـة"،  "اللجنـة 
أمنيـة،  ألسـباب  اسـمه  عـن  الكشـف 
ريـف  سـكان  مـع  املباحثـات  وتركـزت 
درعـا الغـريب حـول عمليـات الغتيـال، 
وهـددت "الفرقـة" باقتحـام القـرى يف 
حـال اسـتمرارها، وطلبـت مـن الوجهاء 
تنظيـم  خاليـا  عـن  للكشـف  التعـاون 
وعـدم  الديـن"  و"حـراس  "الدولـة" 

عليهـا. التسـر 

الجماعات المتشددة شماعة االقتحام
أرشف  الـذي  الـرويس،  الضامـن  أبلـغ 
درعـا  "التسـوية" يف محافظتـي  عـى 
 ،2018 عـام  منتصـف  والقنيطـرة 
طلـب  أنـه  بدرعـا  املركزيـة"  "اللجنـة 
مـن حكومـة النظـام "الـرب بيـد من 
حديد" ملحاربـة تنظيم "حـراس الدين"، 
وتنظيـم "الدولة اإلسـالمية" يف املنطقة، 

حسـبا قـال عضو اللجنـة لعنـب بلدي.
ويتبنـى تنظيـم "الدولة" بعـض عمليات 
املحافظـة،  يف  تجـري  التـي  الغتيـال 
ويف حـن كانـت املنطقـة تحت سـيطرة 
التنظيم عـام 2017، وخـط جبهة للقتال 
مـع قـوات املعارضـة، قبـل متكـن قوات 
النظـام مـن السـيطرة عليهـا يف آب من 
عـام 2018، بقيـت خاليـاه مـن املتهمن 

الغتيالت. بتنفيـذ 
يف حـن بـرز تنظيـم "حـراس الدين"، 
املنشـق عـن هيئـة "تحريـر الشـام" يف 
شـال غـريب سـوريا، والـذي رفض فك 
الرتباط بتنظيم "القاعـدة"، ومل يتنبَّ أي 

عمـل عسـكري يف الجنوب حتـى اآلن.
الباحث غسـان املفلـح أرجع فتـح النظام 
و"حـراس  "الدولـة"  تنظيـم  ملفـات 
يف  متددهـا  عـن  والـكالم  الديـن"، 
محافظـة درعـا، إىل خـالف خفـي بـن 
الـروس مـن جهـة والنظـام وإيـران من 

جهـة أخـرى.
وقـال املفلـح لعنـب بلـدي، إن "حـراس 
"جبهـة  بقايـا  هـم  درعـا  يف  الديـن" 
النـرة"، التـي كانت يف درعـا يف أثناء 
سـيطرة فصائـل املعارضة عـى املنطقة، 
وهـي مجموعـة صغرة ل تأثـر لها عى 

املشـهد الحـايل يف الجنـوب السـوري.
إلفشـال  يسـعيان  والنظـام  إيـران 
"التسـوية" السياسـية، منـذ أن عقدهـا 
الـروس مـع معـاريض درعـا يف متـوز 
والـروس  املفلـح،  رأي  حسـب   ،2018
يحاولـون إخفاء الخالف، لذلـك يوجهون 
املركزيـة"  لـ"اللجنـة  التهديـد  خطـاب 
تنظيـم  مواجهـة  زاويـة  يف  لحرهـا 
"الدولـة" باملنطقـة، مـع املحافظـة عى 

القدميـة. "التسـوية" 
السـالح  تسـليم  "التسـوية"  تضمنـت 
الفصائـل  مـن  واملتوسـط  الثقيـل 
و"تسـوية"  النظـام،  إىل  العسـكرية 
أوضـاع املسـلحن واملطلوبـن مـن أبناء 
املحافظـة، وإعطـاء مهلـة للمتخلفن عن 
العتقـالت  ووقـف  اإللزاميـة،  الخدمـة 
تعهـدات  املعتقلـن، مـع  واإلفـراج عـن 

بعـد. تنفـذ  خدميـة مل 
بينا يـرى الصحفـي يـارس الرحيل، يف 
حديـث إىل عنـب بلـدي، أن النظـام كان 
غـر راٍض عن "التسـوية"، منـذ إقرارها 

يحـاول  لذلـك   ،2018 عـام  متـوز  يف 
فـرض "تسـوية" جديـدة، كـا حصـل 
عـام  مـن  آذار  يف  الصنمـن،  مبدينـة 
2020، ولكـن بروط أكرث قسـوة، تعيد 
السـيطرة الفعليـة يف املنطقـة إىل قواته.

ومـن  الـروس،  أن  الرحيـل  وأضـاف 
خلفهـم النظـام وإيـران، أفرغـوا اتفـاق 
ونقضـوا  محتـواه،  مـن  "التسـوية" 
جميـع بنـوده، ورجح أن يكـون "الفلتان 
األخـرة،  الفـرة  الحاصـل يف  األمنـي" 
ضبـاط  اسـتهداف  تضمـن  والـذي 
وعنـارص للنظـام، مـن صنيعـة إيـران، 
لتكـون حجـة محاربـة تنظيـم "الدولة" 
بوابـة السـيطرة عـى املنطقـة الغربيـة.

محاوالت سابقة لفرض السيطرة
تكـرر مشـهد اسـتقدام النظـام السـوري 
تعزيـزات جديـدة، مـن قـوات "الغيـث" 
التابعـة لـ"الفرقة الرابعة"، وحشـدها يف 
ضاحيـة درعـا، للضغـط عـى "اللجنـة 
سـيطرة  بعـد  ُشـّكلت  التـي  املركزيـة"، 
النظـام عى املنطقـة الجنوبيـة ملفاوضته 
ومفاوضـة الجانـب الـرويس عـى بنـود 
"التسـوية"، ولفرض واقع عسـكري يثبت، 

ولـو إعالميًـا، سـيطرته عـى املنطقـة.
"الفرقـة  قـوات  حـارصت  أن  وسـبق 
الرابعـة" بلـدة الكـرك الرقـي وهددت 

باقتحامهـا، يف تريـن الثـاين مـن عام 
الثامـن"،  "اللـواء  تدخـل  أن  إل   ،2020
املدعـوم  الخامـس"  لـ"الفيلـق  التابـع 
روسـيًا، أفشـل مسـاعيها، بدللـة عـى 
إحـداث  الـرويس  الجانـب  رغبـة  عـدم 
السـيطرة  خريطـة  يف  جـدي  تغيـر 

الحاليـة. 
 ،2020 عـام  مـن  أيـار  منتصـف  ويف 
اسـتقدمت "الفرقـة الرابعـة" تعزيـزات 
بريـف  طفـس  مدينـة  فيهـا  حـارصت 
درعـا الغريب وهـددت باقتحامهـا، وبعد 
املدينـة،  اقتحـام  مـن  األهـايل  تخـوف 
بسياسـية  نـددت  مبظاهـرة  خرجـوا 
توصلـت  حتـى  التصعيديـة  النظـام 
"اللجنـة املركزيـة" إىل اتفـاق مـع قيادة 
الحواجـز  بتعزيـز  قـى  "الفرقـة" 

املنطقـة. يف  املنتـرة 
اقتحمـت   ،2020 عـام  مـن  آب  ويف 
شـهاب،  تـل  بلـدة  الرابعـة"  "الفرقـة 
بحجـة البحـث عـن مطلوبـن، وكثفـت 

الغربيـة. املنطقـة  يف  حواجزهـا 
بريـف  "الفرقـة"  حواجـز  وتنتـر 
عنـارص  مـن  وتتكـون  الغـريب،  درعـا 
املحافظـة،  أبنـاء  مـن  "التسـويات" 
ويتهـم النظـام العنارص بنقـص اللتزام 
قـال  حسـبا  العسـكرية،  والجاهزيـة 

املركزيـة". "اللجنـة  يف  عضـو 

درعـا  يف  املركزيـة"  "اللجنـة  وتتبـع 
أسـلوب التفـاوض مـع النظـام وتجنـب 
إن  املفلـح،  وقـال  املبـارش،  الصـدام 
السـلمية  الطـرق  تتبـع  املعارضـة 
والتفاوضيـة، وربـط مـدى قدرتهـا عى 
الصمـود وإبعـاد شـبح التوغـل اإليراين 
باملوقـف الرويس الـذي اعتـره محافظًا 
عـى "التسـوية" ول يريـد خلـق واقـع 

جديـد.
تدخـل  أي  السـيايس  املحلـل  واسـتبعد 
قـرر  حـال  يف  النظـام  يلجـم  دويل 
أرص  إذا  إل  الغربيـة،  املنطقـة  اقتحـام 
األردن عـى إبعـاد إيـران عـن حـدوده 
ذلـك  وربـط  كيلومـرًا،   30 مسـافة 
بزيـارة املبعـوث األمريـي الخاص إىل 
األردن  إىل  ريبـورن،  جويـل  سـوريا، 
مـن   7 يف  أنهاهـا  التـي  واإلمـارات، 

الحـايل. الثـاين  كانـون 
ويتخـوف األهـايل يف درعـا مـن اقتحام 
السـكان  التـي رممهـا  املناطـق  النظـام 
عـى حسـابهم الشـخيص، دون أي دعم 
واملنظـات  السـورية  الحكومـة  مـن 
الدوليـة، ورصـدت عنـب بلـدي آراء عدد 
أن  عـى  أجمعـوا  الذيـن  السـكان،  مـن 
هـدف عنـارص النظـام هـو "التعفيش"، 
وبسـط السـيطرة الفعليـة عـى املنطقة 

املعارضـن. واعتقـال 

"حراس الدين" ضمن الحجة الروسية
حشود عسكرية في غربي درعا 

"فاتورة المبيت" 
خرج مرضى "كورونا" من مستشفيات في حلب

ُ
ت

عنب بلدي -حلب

"كورونـا  بفـروس  املصابـون  يعـاين 
املسـتجد" )كوفيـد- 19( يف مدينة حلب 
مـن تكاليـف املبيـت يف املستشـفيات، ما 
يضطرهـا إلخراجهـم واسـتقبال حـالت 
جديـدة، رغم عدم شـفائهم مـن الفروس 

حالتهم. تحسـن  أو 
وأخـرج مستشـفى “الباسـل”، املعـروف 
باسـم مستشـفى “الرطـة” قـرب حـي 
مـن   8 يف  حلـب،  مدينـة  يف  األرشفيـة 
مـرىض  سـتة  الحـايل،  الثـاين  كانـون 
مصابن بالفروس، بسـبب عـدم قدرتهم 

عـى تسـديد تكاليـف العـالج.
بينا ترفـض مستشـفيات القطـاع العام 
يف مدينـة حلب اسـتقبال مصايب فروس 

“كورونـا”، ذوي الحالة املادية السـيئة.
وقالت ممرضة يف مستشـفى “الباسـل”، 
طلبـت عـدم الكشـف عـن اسـمها، لعنب 
بلـدي، إن قرار إخـراج املـرىض املصابن 
بفـروس “كورونـا” لقـى حالـة “مـن 

املستشـفى  لكـن  والسـتياء”،  الغضـب 
اسـتقبل “أعـداًدا كبـرة” مـن املـرىض 
واملصابـن الذين يحتاجون إىل اسـتخدام 
“املنافـس”، وأصبحـوا يشـكلون “عبئًا” 
ألن أغلبيتهـم ل قـدرة لديهـم عـى دفـع 

املبيت. أجـور 
املستشـفى  إدارة  أن  املمرضـة  وأضافـت 
ملصـايب  األولويـة  أن  العاملـن  أبلغـت 
الفـروس الذيـن يقومـون بدفـع مبلـغ 
العنايـة  للصنـدوق، ويسـتوجب  مسـبق 
بهم خـالل فـرة العـالج ووضعهم تحت 
“املنفسـة”، إذ إن أعـداد أجهـزة التنفـس 
الصناعـي أصبحـت “قليلـة”، وبعضهـا 
األعطـال،  بسـبب  اإلصـالح  إىل  بحاجـة 
وأعـداد منهـا أصبحـت خارجـة الخدمة، 
ولذلـك يتم تخريـج بعـض املصابن قبل 

انتهـاء فـرة الحجـر والعـالج.

استيعاب غير كاٍف
يكتظ مستشـفيا “الـرازي” و”الجامعة” 
باملصابـن بفـروس “كورونـا”، حيـث 

يقسـم املـرىض حسـب درجـة خطـورة 
حالتهـم، وحسـبا قـال طبيـب داخليـة 
يف مستشـفى “الجامعـة”، طلـب عـدم 
بلـدي،  لعنـب  اسـمه،  عـن  الكشـف 
فـإن األقسـام التـي ُخصصـت ملصـايب 
الفـروس أصبحت “ل تسـتوعب” األعداد 

التـي تـأيت إىل املستشـفى.
ويقدم العـالج للمصابـن الذيـن أُجريت 
أنهـم  الطبيـة وتبـن  الفحوصـات  لهـم 
ويخضعـون  للفـروس،  حاضنـون 
للحجـر الصحـي، وذلـك حسـب األولوية 

واملاديـة”. “الصحيـة 
وأكـد الطبيـب إخـراج بعـض املصابـن 
من املستشـفى بسـبب عـدم قدرتهم عى 
تسـديد الفاتـورة، إذ إن املبيـت ليلة واحدة 
تحـت “املنفسـة” يكلـف 58 ألـف لـرة 
سـورية )21 دولرًا(، ورغم أن مستشـفى 
للمـرىض  خدماتـه  يقـدم  “الجامعـة” 
باملجـان، فـإن القـدرة املالية للمستشـفى 
وقلـة  “العقوبـات  بسـبب  “ضعيفـة”، 
الدعـم املقدم مـن الحكومة”، حسـب رأيه.

وبلـغ عـدد املـرىض الذيـن أُخرجـوا من 
شـخًصا،   34 و”الجامعـة”  “الـرازي” 
عـى الرغم مـن سـوء حالتهـم الصحية، 
الذيـن  املصابـن  أحـد  قـال  وحسـبا 
أُخرجوا مـن مستشـفى “الجامعة” لعنب 
والحصـول  البقـاء  طلبـه  فـإن  بلـدي، 
عـى العـالج والتنفـس الصناعـي قوبـل 

بالرفـض بسـبب حالتـه املاديـة.
“أدخلـوين إىل غرفـة تضم سـبعة أرسة، 
ووضعـوا يل املنفسـة فـورًا، وطلبـوا من 
زوجتـي دفـع مبلـغ 154 ألف لـرة )55 
دولرًا( لصنـدوق املالية يف املستشـفى”، 
حسـبا قال املريـض، مضيًفـا أن زوجته 
ل  املاديـة  حالتهـم  إن  للموظـف  قالـت 
تسـمح بدفـع املبلـغ املطلـوب، وكان الرد 
“برفـع املنفسـة والطلـب منـي مغـادرة 

املستشـفى”.
مديـر  عـن  بـرس“  “دام  موقـع  ونقـل 
الحـاج  زيـاد  الدكتـور  حلـب،  صحـة 
إن  قولـه   ،2020 األول  كانـون  طـه، يف 
املحافظـة تشـهد “ارتفاًعـا ملحوظًا” يف 

أعـداد املصابـن، مضيًفـا أن مستشـفى 
“الرازي” وّسـع قسـم العـزل ليصبح 60 
رسيـرًا، ومستشـفى “ابن خلدون” ُوّسـع 
ليضـم 40 رسيـرًا و14 أخـرى للعنايـة، 
مـع “اسـتنفار جميـع الكـوادر الطبيـة 

املوجـودة”. والتمريضيـة 
وبحسـب تريـح الحاج طه، فإن نسـبة 
اإلشـغال يف املستشـفيات التابعـة لوزارة 
الصحـة بلغـت %65، والحـالت الواصلة 
إىل املستشـفى تـراوح بـن “متوسـطة 

وشديدة”.
يف  املسـجلة  اإلصابـات  أعـداد  وبلغـت 
املحافظـة من قبـل وزارة الصحـة التابعة 
لحكومـة النظام، منـذ آذار 2020 حتى 7 
من كانـون الثـاين الحـايل، 1877 حالة 
إصابـة، بينهـا 964 حالـة نشـطة، و72 

وفاة. حالـة 
وتضـم حلـب أربعة مراكـز لعالج مرىض 
الفـروس، وأربعة مراكز للعـزل، ومخرًا 

املصابن. لفحص 
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مع الصيد "الجائر".. 
ثروة "الفرات" السمكية تواجه الخطر

الرقة - حسام العمر 

"الفـرات"،  نهـر  وسـط  زورق  عـى 
مولـدة  مـن  يتـدىل  سـوريا،  رشقـي 
كهربائيـة سـلك يصـل إىل نهايـة عمود 
خشـبي طولـه أربعـة أمتـار، ميـر عره 
لتمـوت  األسـاك  أرساب  يصعـق  تيـار 
بالعـرات، "ل سـبيل للـرزق غرهـا"، 
قـال محمد السـامل، مشـرًا إىل الطريقة 
التـي اسـتخدمها للصيد خالل السـنوات 

األخـرة. الثـالث 
العمـر  مـن  البالـغ  محمـد،  وأضـاف 
35 عاًمـا، أنـه يعلـم أن طريقـة الصيـد 
وغـر  "خاطئـة  الكهربـايئ  بالصعـق 
مروعـة"، إل أن العمـل الـذي ميارسـه 
منـذ 15 عاًما مل يعـد مردوده كـا كان.

تهديد لألسماك
ورث محمـد، الـذي يسـكن حـي الدرعية 
بأطـراف مدينـة الرقـة الغربيـة، مهنـة 
صيـد األسـاك عـن أبيـه، وبرأيـه فـإن 
الصيـد "الجائـر"، "يـكاد يقـي عى 
الـرثوة السـمكية يف الفـرات"، كـا قال 

بلدي. لعنـب 
الصنـارة  مـن  الصيـد،  طـرق  تتعـدد 
"املروعـة  الطـرق  وهـي  والشـباك، 
غـر الضـارة"، حسـب وصـف محمـد، 
مـا  "وهـي  والديناميـت،  والكهربـاء 

الجائـر". بالصيـد  يسـمى 
عمـل رضـوان الخر )55 عاًمـا( مبهنة 
صيـد األسـاك منذ أكـرث مـن 30 عاًما، 
الشـباك،  حياكـة  مبهنـة  اآلن  ويعمـل 
وبرأيه فـإن طرق الصيـد "الجائر" متثل 
"خطـرًا حقيقيًـا يهـدد الرثوة السـمكية 
يف نهـر الفـرات"، حسـبا قـال لعنـب 

. ي بلد
الشـكاوى  تقديـم  رضـوان  يحـاول 
تبقـى  أنهـا  إل  املعنيـة"،  لـ"الجهـات 
مـا  املخالفـن،  إيقـاف  عـن  "عاجـزة" 
للصياديـن  النصـح  لتقديـم  يضطـره 
بشـكل مبارش، كـا قال، مضيًفـا أن الرد 

واإلسـاءة. بالتهكـم  يكـون  دوًمـا 
وجـد  لـو  أنـه  محمـد  يؤكـد  باملقابـل، 

طريقـة لجلب الـرزق غر صيد األسـاك 
ل حـول  "لكـن  وقـت،  بـأرسع  لركهـا 
الظـروف  هـذه  ظـل  يف  قـوة  ول  يل 
القتصادية السـيئة التي تعيشـها الرقة".

تعاطف مع الصيادين ال مع األسماك
يدخـل  الـذي  "الفـرات"،  نهـر  يضـم 
األرايض السـورية مـن مدينـة جرابلـس 
بريـف حلب الشـايل ويخـرج منها عند 
البوكـال بريـف ديـر الـزور الرقـي، 
مـروًرا  كيلومـر،   700 مسـافة  قاطًعـا 
مبدينتـي الرقـة والطبقة، أنواًعـا متعددة 

األسـاك. من 
أكر األسـاك حجـًا يدعى "الجـزر" أو 

"الفـرخ"، يليهـا "الكرب" و"الكرسـن" 
و"البنـي"  و"املطـواق"  و"الرومـي" 
و"البوري" وحتـى "الردين"، وكل هذه 
األنـواع بدأت تقـل كمياتها بسـبب الصيد 
"الجائـر"، حسـب رأي أغلـب الصياديـن 

الذيـن تحدثـت إليهم عنـب بلدي.
الـرثوة  حايـة  "مكتـب  يف  عضـو 
السـمكية" يف لجنة الزراعة والـري التابع 
لـ"مجلـس الرقـة املـدين"، طلـب عـدم 
الكشـف عن اسـمه ألنه ل ميلـك تريًحا 
للحديث لعنـب بلدي، أكـد أن املكتب يعمل 
"جاهـًدا" للقضـاء عى طـرق الصيد غر 
املروعـة، "لكـن هـذا ل يعنـي أن املهمة 

سـهلة وممكنـة بالوقت الحـارض".

ويرجـع عضـو املكتـب أسـباب اسـتمرار 
ظاهـرة الصيـد "الجائـر" إىل مـا أسـاه 
"الرأفـة" بحـال الصيادين الذيـن يقتاتون 
نهـر  طـول  إىل  إضافـة  الصيـد،  عـى 
مجـراه  حـر  وصعوبـة  "الفـرات"، 
"اإلدارة  مؤسسـات  قبـل  مـن  ومراقبتـه 

الذاتيـة".
السـوق  تقـع  الرقـة  مدينـة  وسـط 
التـي  األسـاك،  لتسـويق  الرئيسـة 
بالنسـبة  الوجبـات  أهـم  مـن  تعـد 
بن  مـا  أسـعارها  وتـراوح  للسـكان، 
خمسـة  وحتـى  سـورية  لـرة  ألـف 
يعتـر  التـي  األنـواع،  بحسـب  آلف، 
و"الكـرب"  و"البنـي"  "البـوري" 

املنطقـة. يف  تفضيـاًل  أكرثهـا 
ومينـع الصيـد بشـكل نهـايئ يف نهـر 
"الفـرات" ملدة ثالثة أشـهر سـنويًا، بدًءا 
مـن آذار وحتـى أيـار، وهي فـرة تكاثر 
األسـاك، لكن، وبحسـب كل من تحدثت 
أغلبيـة  يلتـزم  ل  بلـدي،  عنـب  إليهـم 
الصياديـن بالمتنـاع عـن الصيـد خالل 

املدة. تلـك 
الـرثوة  حايـة  "مكتـب  عضـو  وعـّول 
املجتمعـي  "الوعـي  عـى  السـمكية" 
الـرثوة  لحايـة  الجاعيـة"  واملسـؤولية 
السـمكية يف النهر، ألنهـا "ملك للجميع"، 
حسـب تعبـره، ومـن الواجـب حايتهـا 

بالقضـاء عليهـا. التسـبب  وعـدم 

صياد في الرقة يفك السمك الفراتي الذي اصطاده من الشباك - 2018 )المركز اإلعالمي لقسد(

درعا.. 
العلف المدعوم يتناقص وأسعار الحليب في ارتفاع

درعا - حليم محمد 

بعـد انتظـار دام شـهرين، حصـل ربيع 
مـن  ألبقـاره  املخصـص  العلـف  عـى 
الجمعيـة الفالحية بريف درعـا الغريب.

بسـعر مدعـوم ل يزيـد عـى 440 لرة 
املـريب  تسـلّم  للكيلوغـرام،  سـورية 
العلـف  مـن  كيلوغراًمـا   14 الثالثينـي 
لـكل بقـرة مـن بقراتـه األربـع، وهو ما 
تأكلـه الواحـدة منهـا يف يـوم واحـد.

تـوزع الجمعيـات العلـف املدعـوم بناء 
عى قوائم تسـتند إىل إحصـاء الوحدات 
اإلرشـادية، التـي تجري إحصاء سـنويًا 
لجميـع املـوايش يف ريـف درعـا، بعـد 

جـولت عـى مـزارع املربن.

الـذي يحصـل  الربـح  يتقلـص هامـش 
ارتفـاع  نتيجـة  املـوايش  مربـو  عليـه 
أسـعار  وانخفـاض  األعـالف  أسـعار 
الحليـب ومشـتقات األلبـان، ومـع قلـة 
املربـون  يواجـه  الحكومـي،  الدعـم 

صعبـة. خيـارات 

شراء العلف ضروري
يشـغل ربيـع املولـدة الكهربائيـة لتعمل 
آلـة الحلـب، واضًعا الكـؤوس عى رضع 
البقـرة، التـي ينسـاب منهـا الحليب عر 
"لـو  بلـدي،  لعنـب  ويقـول  األنابيـب، 
مـن  كافيـة  كميـات  الجمعيـات  سـلمت 
العلـف لخففت مـن قيود احتـكار التجار 
للمـواد األوليـة لتصنيـع العلـف، ووفرت 
مـن التكلفة عى املـريب، ولكـن الكميات 

املوزعـة مـن قبلهـا ل قيمـة لها".
املربـون  يحتـاج  التـي  العلـف  تكلفـة 
إىل رشائهـا تختلـف باختـالف الخلطـة 
العلفيـة، التـي تتنـوع مكوناتهـا ما بن 
الصويـا والكسـبة )بـذور القطـن(، التي 
يبلغ سـعر الكيلـو لكل منهـا 1350 لرة 

دولر(،  0.47(
والقمـح، وسـعر الكيلـو منـه 575 لرة، 
والـذرة،  لـرة،   560 بسـعر  والشـعر، 

بسـعر 700 لـرة.
ورصـدت عنب بلـدي آراء أطباء بيطرين، 
موجـودة  الروتـن  مكونـات  إن  قالـوا 
بنسـب عالية يف الكسـبة وفـول الصويا، 

بينا ميـد القمح والشـعر والـذرة البقر 
بالطاقـة والحيويـة ومتنعها مـن الهزال، 
وبإمـكان كل كيلـو مـن العلـف إعطـاء 
كيلوغرامـن مـن الحليب إن كانت نسـب 

العلفيـة صحيحة. الخلطـة 
ويف مطحنـة لبيع األعـالف، يرف ربيع 
عـى خلط نسـب العلـف، "الخلطـة التي 
أسـتعملها يف تغذيـة األبقار يصل سـعر 
الكيلـو منهـا إىل 800 لـرة، وهـذا يعني 
ضعف سـعر العلـف املدعـوم"، كا قال، 
ويبـاع كيلـو الحليـب إىل التاجـر الجوال 
عنـب  رصـدت  حسـبا  لـرة،  بــ600 

. ي بلد
ول تقتـر تكلفـة الربية عـى العلف، إذ 
تحتـاج األبقـار إىل األعشـاب الرورية، 
كالرسـيم والفصة والـذرة الصيفية، التي 

تسـاعد يف تقليـل العتاد عـى العلف.
ويـزرع الرسـيم شـتاء، والفصـة والذرة 
والدخـن صيًفا، وتشـكل زراعتهـا تكلفة 
يسـتأجر  إذ  اإلنتـاج،  لتكاليـف  إضافيـة 
ألًفـا   20 املربـون دونـم األرض بتكلفـة 
إىل خمسـة  يحتـاج  الـذي  دونـم،  لـكل 

كيلوغرامـات مـن البـذار بسـعر أربعـة 
آلف لـرة للكيلـو، إضافـة إىل األسـمدة 

والسـقاية.
القمـح  )قـش  التـنب  املربـون  ويخـزن 
املجفـف(، ويقـدم لألبقـار مـع العلـف، 
ويف أثنـاء حصاد القمح يشـري املربون 
الكميـات التـي تكفي غـذاء لألبقـار عاًما 

كامـاًل، بسـعر مئـة لـرة للكيلو.
يـريب "أبـو محمـود"، البالغ مـن العمر 
يف  مبزرعتـه  أبقـار  ثـالث  عاًمـا،   60
ألـف   25 لدفـع  ريـف درعـا، ويضطـر 
لـرة "كلـا أصيبـت بالتهـاب الرع"، 

حسـبا قـال لعنـب بلـدي.
ارتفعـت تكاليف عـالج األبقـار، وخاصة 
بعـد غالء أسـعار األدويـة وندرتها وغالء 
أسـعار البنزيـن الـالزم لنقلهـا، وهـو ما 
رده األطبـاء إىل "العقوبـات القتصاديـة 
عى سـوريا"، وحّملـوا تكلفتـه للمريب.

بين التاجر والمستهلك.. أسعار الحليب 
في ارتفاع

يتحكـم تجـار الحليـب الذيـن يشـرونه 

وأسـعار  بسـعره  املربـن  مـن  مبـارشة 
منتجاتـه، وبعـد رصد عنب بلدي أسـعار 
الحليـب يف السـوق املحلية وجـدت فارقًا 

ر. باألسعا
إذ وصـل سـعر كيلـو الحليـب الطـازج 
للمسـتهلك إىل 850 لـرة، وسـعر كيلـو 
اللـنب الرائـب ألف لـرة، واللـنب املصفى 
الجاهـز  املصفـى  واللـنب  آلف،  أربعـة 
للمؤونـة 6500 لـرة، بينا وصل سـعر 
آلف،  أربعـة  إىل  البلديـة  الجبنـة  كيلـو 

والسـمن البلـدي 14 ألًفـا.
العامـة  املؤسسـة  عـام  مديـر  وأرجـع 
للصناعـات الغذائية يف سـوريا، بسـان 
مهنـا، يف حديـث إىل موقـع "الوطـن"، 
يف 21 مـن كانـون األول 2020، ارتفـاع 
تهريـب  إىل  الحليـب  مشـتقات  أسـعار 

وتصديـر تلـك املنتجـات.
حسـب  درعـا،  يف  األبقـار  عـدد  وبلـغ 
إحصائيـة  مديرية الزراعـة، التي صدرت 
 ،2020 الثـاين  كانـون  مـن   28 يف 
34136 رأًسـا، تنتج سـنويًا 42 ألف طن 
مـن الحليـب، و2900 طـن مـن اللحـم.



07 عنب بلدي - السنة العاشرة - العدد 464 - األحد 10  كانون الثاني /يناير 2021
فعاليات ومبادرات

المصدر: المفوضية العليا لشؤون الالجئين - كانون األول 2020



عنب بلدي - السنة العاشرة - العدد 464 - األحد 10  كانون الثاني /يناير 082021

إبراهيم العلوش

بعد ستة قرون من وصول تيمورلنك 
إىل دمشق، وصل قاسم سليامين 

ليعيد الدمار إليها ويرتكها جائعة، كام 
تركها تيمورلنك يف بداية القرن الـ15 
امليالدي، فهل يقتنع اإليرانيون بأنهم 

لن يجنوا من هذا التخريب إال ما جناه 
التتار واملغول من سمعة سيئة تقرتب 

من سمعة الطاعون وهم يجتاحون 
سوريا؟

تيمورلنك وقاسم سليامين اجتاحا 
البالد السورية بحجة أنهم مسلمون 

ويسعون إىل رفع الظلم، يف حني أن 
كليهام كان متعطًشا لسفك الدماء 

والتنكيل بالناس، فقد سجل التاريخ 
فظائع التدمري وانتهاك األعراض التي 
ارتكبها تيمورلنك، أما قاسم سليامين 

فقد أسهم مع النظام والروس بقتل 
نصف مليون سوري، وتهجري نصف 

عدد سكان سوريا إىل خارج منازلهم 
وبالدهم. 

يف عام 1400 ميالدي، وصل 
تيمورلنك إىل حلب، وخرّب العمران 

فيها وقتل الناس بشكل وحيش، 
حيث أقام برًجا من جامجم أهلها 
يحتوي عىل 20 ألف جمجمة كام 

تقول كتب التاريخ، ويف السنة التالية 
دّمر دمشق بعد تدمري حمص وحامة، 

وانتهك جنوده أعراض أهلها، وقد 
روى املؤرخون حادثة قتله خمسة 

آالف من الفتيان اليتامى يف دمشق، 
بأن أطلق عليهم الخيل لتقتلهم 

معتذًرا بأنه استخار لهم الرحمة ومل 
تأِت إىل قلبه فقرر قتلهم. 

ومثل تيمورلنك، الذي تدرج باملناصب 
يف سمرقند من موظف صغري حتى 
صار وزيًرا ومن بعد صار قائًدا، فإن 

قاسم سليامين الذي كان مجرد مؤيد 
للخميني، ترقى يف مناصب "الحرس 
الثوري اإليراين" حتى صار  يف عام 
1998 قائًدا لـ"فيلق القدس"، املعني 

بتنفيذ العمليات الخارجية ونرش 
الفوىض يف املنطقة العربية.

وبعد أن قام سليامين بتقوية تنظيم 
"حزب الله"، صار الحًقا عّرابًا 

لبشار األسد الذي ضحى بالعالقات 
العربية ورهن نفسه إليران،  وجعل 

سليامين "حزب الله" يحل محل 
قوات األسد يف لبنان ليستكمل نهج 

التنكيل باللبنانيني الذين تجرؤوا 
وقاموا بثورة أخرجت قوات األسد من 

لبنان عام 2005، وهندس مع األسد 
و"حزب الله" مقتل رئيس الوزراء 

اللبناين األسبق، رفيق الحريري، 
يف عمل إرهايب يرقى إىل اعتباره 
من أكرب أعامل الجرمية املنظمة، 
وأجرب سليامين األسد عىل فتح 

دوائر النظام السوري أمام اإليرانيني، 
والسامح بحمالت التبشري الطائفي 

يف الساحل السوري ويف كل املناطق 
السورية، وخاصة يف درعا والجزيرة 

وحلب. وتدّخل بتعيني قادة كبار 
يف الجيش ويف املخابرات، مارسوا 

التعذيب والقتل والتهجري، وظلوا 
يتبعون له حتى وصول الروس، الذين 
بدؤوا بتغيري بعض القادة من أجل أن 
يضمنوا لهم نصيًبا من تركيبة الدولة 

األسدية املهرتئة.
وتفاقم نفوذه يف سوريا ليصل 

إىل التحكم بالحرب ضد السوريني 
وتهجريهم، ففي العام 2016 تسلّم 

قاسم سليامين بنفسه قيادة الفرقة 
املدرعة الرابعة، التي أهداه إياها ماهر 

األسد القتحام حلب وتدمري نصف 
املدينة الرشقي، وتهجري أهلها كام 
فعل باملدن السورية األخرى بقتل 

وتهجري أهلها داخل سوريا وخارجها 

إىل الدول األخرى، مغادرين وطنهم 
الذي صار يديره قاسم سليامين 

وميليشياته الطائفية تحت سامء 
تحرسها طائرات وصواريخ روسيا.

بعد ستة قرون ال يزال السوريون 
يتذكرون جرائم تيمورلنك، فهل 

ستكون مكانة قاسم سليامين إىل 
جانب ذلك الطاغية أم ستتفوق 

عليها؟ خاصة أنه كان مقاول الدمار 
والتعذيب يف محور املامنعة، وهو من 
استقدم الروس إىل املجزرة السورية، 
كام قال حسن نرص الله، يف مقابلته 

األخرية يف عام 2020، ليجربوا 
أسلحتهم باملدنيني وباملدن السورية.
وبعد أكرث من 20 سـنة من قيادته 

"فيلق القدس اإليراين"، خرج قاسم 
سـليامين من دمشق آلخر مرة، قبل 

سـنة من اآلن، يف تلك الليلة، يف 
اليـوم الثاين من عام 2020 عىل منت 

طائـرة لرامي مخلوف متوجًها إىل 
بغداد، وهناك اسـتقبله أزالمه بقيادة 

"أبو مهدي املهندس" يف موكب 
اسـتهدفته طائرة أمريكية بال طيار 

لرتديـه قتياًل صباح الثالث من كانون 
.2020 الثاين 

رغم الوعيد اإليراين والزعيق يف 
محور املامنعة، فإن الرد عىل مقتل 

سليامين مل يكن إال بقتل 175 مدنًيا 
بقصف الطائرة األوكرانية بعد أيام 

من تشييعه ومعظمهم من اإليرانيني. 

ورغم التهديدات التي ال تزال ترتدد من 
إيران ومن "حزب الله" باالنتقام ملقتل 
سليامين، فإن الذكرى السنوية ملقتله 
مرت بال أي رد سوى تهديدات إيرانية، 

باإلضافة إىل خطاب حاميس من 
حسن نرص الله، ومتثال لسليامين يف 

الضاحية الجنوبية لبريوت!
ورغم التوسع اإليراين والهيمنة 

والقتل والتخريب الذي أنجزه 
سليامين، فإنه ترك العواصم التي 

استوىل عليها )دمشق وبريوت 
وبغداد وصنعاء(، مدمرة وجائعة 

تستجدي املساعدات من "الشيطان 
األكرب" األمرييك كام قال الكاتب 

اللبناين يوسف بّزي.
تيمورلنك،  مثل  قاسم سليامين 

ارتكب الدمار من أجل تفريغ شـحنة 
يكن  الهيمنة واالغتصاب، ومل 

من أصحاب مشاريع بناء حياة 
جديدة، ومل يكن صاحب إبداع 

حضـاري، فليس لدى تيمورلنك إال 
الخيـول واملكر والدمار، وكذلك ليس 

لدى قاسم سليامين إال الثارات، 
وتزويج الفتيات يف عمر التاسـعة، 

وترويـض تنظيم "القاعدة" من أجل 
األكرب"،  "الشيطان  استخدامه ضد 
ذلك الشـيطان الذي تستجديه إيران 
اليـوم من أجل عقد اتفاقية نووية 

جديدة، ومن أجل فك الحصار 
االقتصادي عنها وعن بشار األسد!

أسامة آغي

يأيت رأب صدع العالقات البينية 
لدول مجلس التعاون الخليجي 

كرضورة، تسبق تحوالت محتملة يف 
املعادالت السياسية وغري السياسية، 

يف املنطقة عموًما، ويف منطقة 
الخليج خصوًصا. ولعل هذا الرأب 

ينعكس بصورة ما عىل وضع الرصاع 
السوري، الذي شهد اخرتاقات لغري 
مصلحة التحول السيايس يف هذا 

البلد، ما أطال من زمن الرصاع 
ونتائجه الالحقة عىل املشهد 

السيايس يف املنطقة ككل.
ولعّل جهود الواليات املتحدة يف هذا 

الشأن لعبت دوًرا حاساًم، حيث حرض 
القمة جاريد كوشرن صهر الرئيس 
الحايل، دونالد ترامب، ما يعني أن 

الدفع األمرييك إلجراء املصالحة 
الخليجية يتناول أكرث من ملف، منها 

رضورة توحيد املوقف الخليجي بحده 
األدىن من إيران، وعدم السامح لها 
بالتسلل عرب نقاط الضعف يف هذا 
املوقف، من خالل خارصة الخالفات 

البينية الخليجية.
كذلك، فإن توحيد املوقف الخليجي 
من الرصاع السوري هو اآلخر أىت 
عىل قاعدة الرؤية األمريكية للحل 

السيايس، وفق قرارات األمم املتحدة 
وتحديًدا بيان "جنيف1" والقرارين 

"2118" و"2254"، وهذا يعني 
قطع الطريق الخليجي أمام التسلل 
الرويس، الذي ال يزال يشتغل عىل 

قاعدة إعادة إنتاج النظام االستبدادي، 
وتفريغ محتويات القرارات الدولية 

من مضمونها.
إن إدانة قمة مجلس التعاون الخليجي 

الوجود اإليراين يف األرايض 
السورية، وتدخالت إيران يف الشأن 

السوري، واملطالبة بخروج جميع 
القوات اإليرانية وميليشيات "حزب 

الله" وامليليشيات الطائفية كافة، 
التي جندتها إيران للعمل يف سوريا، 

يسمح باإلشارة إىل أن العمل جاٍر 
عىل حصار املرشوع اإليراين يف 
املنطقة كلها، وتحديًدا يف نقطة 

ارتكازه السورية، التي تشكل خطًرا 
جوهريًا عىل دول الرشق األوسط 

برمتها. 
إن انعقاد قمة "العال" الخليجية، 

وتجاوز الخالفات بني دولها، يأيت 
استجابة لتوجهات سياسة ترامب 

بشكل خاص، وسياسة الدولة 
العميقة يف الواليات املتحدة، التي 
تريد إعادة تشكيل منطقة الرشق 

األوسط خارج أي نفوذ فعيل رويس 
وإيراين وصيني محتمل، وهذا 

يتطلب صياغة تحالفات جديدة يف 
املنطقة، تخدم هذا التوجه األمرييك، 

ما يسّهل الحًقا إدارة الرصاعات 
األمريكية مع محاوالت الروس 

تثبيت نفوذهم يف منطقة الرشق 
األوسط، ومع حيتان آسيا مثل 

الصني والهند، الذين بدؤوا يرسمون 
خارطة انتزاع أدوار سياسية 

واقتصادية لهم خارج السيطرة 
األمريكية عىل الوضع االقتصادي 

والسيايس العاملي.
هذا التوجه األمرييك الجديد، الذي 

مارس األمريكيون فيه ضغوطًا كبرية 
عىل الدول الدائرة بحلفهم، يفّس 

لنا سبب زيارة جويل رايبورن لكل 
من دولة اإلمارات العربية املتحدة 

واململكة األردنية، فهاتان الزيارتان، 
اللتان متتا من تاريخ 4 من كانون 
الثاين الحايل وحتى 7 منه، كانت 

الغاية منهام قطع النسغ االقتصادي، 
الذي ميكن أن يطيل من قدرة النظام 

عىل مقاومة العقوبات األمريكية 
واألوروبية عليه، وحصاره سياسًيا، 

قطًعا ألي محاولة اخرتاق روسية 
تريد فرض رؤيتها بالحل السيايس 
يف سوريا، خارج القرارات الدولية 

التي وقعت عليها، ثم لحست هذا 
التوقيع.

إًذا نحن أمام اسرتاتيجية أمريكية 
جديدة، لن يستطيع أحد تغيري 
توجهاتها، ألنها تتعلق بجوهر 

املصالح األمريكية االسرتاتيجية، 
وكيفية إدارة الرصاعات بشأنها، 

وهذا يفرتض تذويب أقىص ما 
ميكن من التناقضات األمريكية مع 

حلفائها التقليديني، وهذا يشمل 
الخالفات األمريكية مع تركيا، 

ويشمل تذويب الخالفات بني حلفاء 
الواليات املتحدة، وتحديًدا بني كل 

من تركيا من جهة، والسعودية 
واإلمارات العربية املتحدة ومرص من 

جهة أخرى.
هذه االسرتاتيجية األمريكية 

ستنعكس عىل وضع الرصاع السوري 
لغري مصلحة التوجه الرويس، 

ولغري بقاء النظام يف السلطة 
باملرحلة القريبة املقبلة، فالنظام 

الذي وضع كل بيوضه يف السلتني 
اإليرانية والروسية منذ زمن بعيد، لن 
يستطيع الفكاك عن هذين الحليفني 

املستهدفني أمريكًيا يف املنطقة، ولن 
يستطيع أن يحجز لنفسه موقًعا يف 
معادالت الرصاع األمريكية، باعتباره 

ال ميلك قرار نفسه.
االسرتاتيجية األمريكية ال يناسبها 

بقاء الوضع داخل املعارضة السورية 
عىل حاله، فهذه االسرتاتيجية تريد 

أن تحّول املناطق الواقعة خارج نفوذ 
نظام دمشق إىل مناطق أكرث استقراًرا 

سياسًيا، وهذا يحتاج إىل صياغة 
جديدة ملعادلة التحكم بهذه املناطق.
لهذا لن تستمر جهود بقاء النفوذ 

األوىل التي سادت قوى الثورة 
واملعارضة السورية، أي بصورة 

واضحة، لن يستمر وضع الفصائلية 
كام هي الحال عليه حتى اآلن، بل 

سيتجه بعمق وشدة ورسعة كبرية 
إلنتاج أداة عسكرية موحدة، ال تتدخل 

بقضايا وحياة املدنيني يف مناطق 
نفوذها.

كذلك األمر، لن يبقى الوضع 
السيايس لقوى الثورة واملعارضة 

عىل حالته املتشظية السابقة، وهذا 
يتطلب إعادة إنتاج إطار سيايس 

واحد، بأذرع متعددة فاعلة، يقود 
قوى الثورة واملعارضة، وينسجم مع 

معادالت االسرتاتيجية األمريكية 
الجديدة.

هذا اإلطار السيايس الجديد، 
ينبغي أن يتجاوز البنية السياسية 

السابقة للمعارضة السورية، املتمثلة 
بـ"ائتالف قوى الثورة واملعارضة"، 

وأن يتجاوز دورها وآليات عملها، 
بحيث تكون البنية الجديدة إلطار 

املعارضة بنية حركية فعالة، تتوافق 
مع خطني رئيسني، هام االنتقال 

السيايس خارج منظومة األسد 
الحاكمة، واالنسجام مع حركية 
التوجه االسرتاتيجي الجديد يف 

املنطقة، الذي رسمته الواليات املتحدة 
مبا يتفق مع اسرتاتيجية رصاعاتها 

املقبلة يف آسيا أو مع روسيا.
اإلطار السيايس املعارض الجديد، لن 
يبقى أسري التحالفات والتموضعات 
امليدانية السابقة، بل سيجري العمل 

عىل إدخال تعديالت عميقة يف 
بنية "قوات سوريا الدميقراطية" 

)قسد(، وإضعاف نفوذ حزب "العامل 
الكردستاين" )PKK(، ما سيسمح 
بتذويب التناقضات بنسبة ما بني 

مرشوع حزب "االتحاد الدميقراطي" 
)PYD( وبقية قوى املعارضة 

الرئيسة، ويسمح لها بنوع من 
التنسيق برعاية أمريكية وإقليمية، 

ملواجهة النفوذ اإليراين والرويس 
يف سوريا، وبالتايل منع إعادة إنتاج 

النظام وفق الوصفة الروسية. 
لهـذا، من املتوقع متاًما رأب الصدع 

البينـي بني مكونات "هيئة التفاوض 
إنتاج رؤيتها  السورية"، وإعادة 
يتفق وتطورات  وسياساتها مبا 

التطورات عىل  املنطقة، وأثر هذه 
امللف السيايس السوري، وهذا 

سـتتضح مدلوالته قريًبا، فالخالفات 
التفاوض"  بني مكونات "هيئة 

كانت عىل عالقة وثيقة بالرصاع 
اإلقليمـي بني تركيا وقطر من جهة، 

وبني محور السعودية واإلمارات 
ومرص من جهة أخرى.

رأي وتحليل

600 عام بين قاسم سليماني وتيمورلنك

قمة الُعال الخليجية.. 
ا وتصحيح المسارات اإلقليمية سوريًّ
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كيف بدأت 
األزمة الخليجية؟

قطعت كل من السـعودية واإلمـارات والبحرين 
ومـر عالقاتهـا مع قطـر، يف 5 مـن حزيران 
2017، مـع إغـالق املنافـذ الريـة والبحريـة 
والجويـة أمامهـا، بعد اتهامـات ُوجهت للدوحة 
بدعـم تنظيـات متطرفة يف املنطقـة، والتقرب 
من إيـران التي تتهمهـا دول عربية بالتدخل يف 

شؤونها. 
الرئيـس  قـال  نفسـه،  الشـهر  مـن   6 ويف 
األمريـي، دونالـد ترامـب، يف تغريـدة عـر 
أيديولوجيـا  "متـول  قطـر  إن  "تويـر"، 

اإلرهـاب". 
وقدمـت دول الحصـار، يف 23 مـن حزيـران 
طلبًـا،   13 مـن  مكونـة  قامئـة   ،2017 عـام 
تسـلّمها الوسيط الكويتي لتسـليمها إىل القيادة 
القطريـة مع مهلة عـرة أيام للـرد عليها، لكن 
الخارجيـة السـعودية أعلنـت قبل انتهـاء املهلة 
املحـددة للرد أن الدوحـة "مل تلتـزم بتعهداتها، 
وأن جميع املسـاعي معها فشـلت"، بحسـب ما 

.CNN”" نقلتـه
الكويـت بقيـادة أمرهـا  ومـع ذلـك، تابعـت 
الراحـل، صبـاح األحمـد الجابر الصبـاح، وبناء 
عى مقـرح أمريـي، دور الوسـاطة للوصول 
إىل رفـع الحظر الجـوي السـعودي- اإلمارايت 
الـذي فُرض عـى الخطـوط الجويـة القطرية، 

تذكر.  نتيجـة  دون 
ورحبـت الدوحـة، يف 14 مـن متـوز 2020، 
بقـرار محكمـة العـدل الدوليـة التـي رفضـت 
بشـأن  الحصـار  دول  قدمتهـا  طعنـن 
اختصـاص منظمـة الطـران املـدين الـدويل 
بهـا  تقدمـت  شـكوى  يف  بالنظـر  )إيـكاو( 
الدوحـة ضـد دول الحصـار مسـبًقا، وبذلـك 
يسـتأنف مجلس "إيكاو" إجـراءات فض النزاع 

يف الشـكوى املقدمـة مـن دولـة قطـر. 
ويف 6 مـن كانـون األول 2019، أعلـن وزيـر 
الخارجيـة القطـري، محمـد بـن عبـد الرحمن 
آل ثـاين، خـالل كلمتـه عـى هامـش منتـدى 
مـع  مباحثـات  عـن  املتوسـط"،  "حـوارات 
قّربـت  الخليجيـة،  األزمـة  حـول  السـعودية 
14 مـن تريـن األول  النظـر، ويف  وجهـات 
2020، جـاء تأكيـد سـعودي بـأن حـل األزمة 

الخليجيـة "بـات مبتنـاول اليـد". 
للشـؤون  اإلمـارايت  الدولـة  وزيـر  وقـال 
الخارجيـة، أنور قرقـاش، يف 8 من كانون األول 
2020، عرحسـابه يف "تويـر"، إن املسـاعي 
السـعودية لـرأب الصـدع، هـي بالنيابـة عـن 

الـدول األربـع. 
ونقلـت وكالـة "بلومـرغ"، يف 6 مـن كانـون 
وقطريـة  سـعودية  تريحـات   ،2020 األول 
تتطلع للوصـول إىل نتيجة ناجحـة للمحادثات 
التي تتوسـط فيهـا الوليات املتحـدة والكويت، 
وأتـت هـذه املحادثات أكلهـا يف بيـان "العال" 
الـذي أغلـق بـاب النـزاع بـن الدوحـة والدول 

األربع. 

علم دولة اإلمارات فوق سفارتها في العاصمة السورية دمشق- 27 من كانون األول ZUMA PRESS( 2018\عمار سفرجالني(

ال جديد في بيان "العال" 
تجاه النظام السوري 

اتخـذت السـعودية واإلمـارات والبحرين وقطر موقًفـا موحًدا 
مـن النظام السـوري، مطلع الثورة السـورية يف عـام 2011، 
ولعبـت الدوحـة الـدور األبـرز يف تحريك املشـهد السـيايس 

اإلقليمـي مبباركـة الرياض.
والسـعودية  واإلمـارات  والبحريـن  قطـر  مـن  كل  وأغلقـت 
سـفاراتها لدى النظام يف عام 2012، بسـبب اسـتخدام القوة 
املفرطـة ضد املدنيـن وإراقة الدمـاء، كا أدىل رئيـس الوزراء 
القطـري السـابق، حمـد بـن جاسـم، بتريحـات لتلفزيون 
"قطـر" بعـد نحـو ثالثـة أشـهر مـن بـدء األزمـة الخليجية، 
تحـدث خاللهـا عـن أخطـاء يف متويـل الفصائـل السـورية 
املعارضـة املقاتلـة عـى األرض، كـا مّولـت الرياض بشـكل 
أسـايس "جيش اإلسـالم" العامـل يف منطقة الغوطـة بقيادة 

علوش. زهـران 
ولكـن املوقـف الخليجـي بعـد حصـار قطـر أخـذ بالراخي 
حيـال النظـام السـوري، وتجى ذلـك باتهام الـدول املقاطعة 
لقطـر بتمويـل جاعـات متشـددة يف سـوريا، بينـا أعادت 
اإلمـارات والبحريـن فتـح سـفارتيها لـدى النظام السـوري 
أواخـر كانـون األول 2018، رغـم عـدم التوصل ألي تسـوية 

سياسـية فيـا يتعلـق بواقـع الوضع يف سـوريا.
واتصـل ويل عهـد أبو ظبـي، محمد بن زايـد آل نهيان، برئيس 
النظام السـوري، بشـار األسـد، يف 27 من آذار 2020، مؤكًدا 
دعم اإلمارات لسـوريا وشـعبها يف الظروف السـتثنائية، عى 
حـد تعبره، يف إشـارة إىل تفيش فروس "كورونا املسـتجد" 
)كوفيـد- 19( يف مناطـق سـيطرة النظام التي تعيـش واقًعا 
طبيًـا مرديًـا، واعـًدا بأن "سـوريا العربية الشـقيقة لن تبقى 

وحدها يف هـذه الظروف الدقيقـة والحرجة".
ولكـن بيان "الُعال"، الصـادر يف 5 من كانـون الثاين الحايل، 
الـذي يلخـص مخرجـات القمـة الخليجية، شـدد عـى القرار 
"2254" الصـادر عـن مجلس األمن كمسـار للحل السـيايس 

يف سـوريا، املتمثـل بانتقال سـيايس للسـلطة، باإلضافة إىل 
التأكيـد عـى رفـض التدخـل اإليـراين يف قضايـا املنطقـة 
وشـؤوونها، األمـر الـذي قد يرسـم صـورة غـر واضحة يف 
مواقـف كل مـن أبـو ظبـي واملنامة بعـد إعادة فتح سـفاريت 
بلديهـا يف خطـوة عربيـة أوىل باتجـاه إعـادة التطبيـع مع 

النظـام السـوري وتأهيله سياسـيًا. 
الباحـث والكاتـب السـيايس السـوري ماجد علـوش، يرى أن 
ل أهميـة للقمـة الخليجيـة فيا يتعلق بالشـأن السـوري، وأن 
بيـان "الُعال" ل يحمـل أي جديد عى الصعيد السـوري، "فا 
بقـي من النظـام السـوري مجـرد واجهـة رضوريـة للروس 

لسـتمرار إسـباغ الرعية عـى وجودهم يف سـوريا".
وبحسـب رأي الباحـث، فإن "القـول بـأن دوًل خليجية طبّعت 
العالقـات مـع النظام فيـه مبالغة، واألقـرب للواقع هـو القول 
بـأن أبـو ظبـي واملنامـة حاولتـا اسـتالة النظـام يف إطـار 

محاولـة إيجـاد صـدع يف عالقات األسـد مع طهـران".
ولفـت علـوش إىل أن الوضـع السـوري "شـديد التداخـل" 
إقليميًـا، مـا يجعـل كل األطـراف "متصارعـة ومتداخلـة مع 
بعضهـا"، كـا أن العرب رفعـوا يدهم عن امللف السـوري منذ 
اتفاقيـات خفـض التصعيـد يف عـام 2017، وبـروز املوقف 
الـريك يف ظل تفاهات مـع الجانب الرويس وحيـازة تبعية 

بعـض الفصائل العسـكرية.
وهـذا مينع القـول إن مخرجات القمة الخليجيـة عرقلت تقاربًا 
خليجيًـا مـع النظام، مـع احتاليـة أن تحذو السـعودية حذو 

أبـو ظبي واملنامـة تجاهه. 
وتبقـى تحـركات إيـران الداعمـة للنظـام السـوري مرهونـة 
بجديـة املوقـف القطـري مـن املصالحـة، وتوجهـات اإلدارة 
األمريكيـة الجديـدة، واملوقـف الريك من املصالحـة، واملوقف 
الخليجـي- املـري مـن العالقـات القطرية- الركيـة، ومدى 

تقبلهـم لهـا، بحسـب علوش.

طوت قمة مجلس التعاون 
الخليجي الـ41، التي انعقدت 

في 5 من كانون الثاني الحالي، 
في مدينة الُعال غربي السعودية، 

صفحة األزمة الخليجية التي 
استمرت نحو ثالث سنوات 

ونصف. 
وعكست القمة التي حملت 

اسم "السلطان قابوس والشيخ 
صباح"، وُأقيمت في مبنى 

تكسوه المرايا ومحاط بالجبال 
الرملية، والتي سبقها فتح الحدود 

البرية والبحرية والجوية بين قطر 
والسعودية عشية انطالقها، الدور 

الذي لعبته الكويت والواليات 
المتحدة في الوساطة بين 

األطراف المتنازعة، ومحاولة رأب 
الصدع الخليجي. 

ترقب سوريون القمة الخليجية 
ليقرؤوا أي انعكاسات محتملة 
لها على الملف السوري، فعلى 
الرغم من تراجع الدور السعودي 

واإلماراتي والقطري في مسرح 
األحداث السورية، قد يحمل 

الموقف الخليجي الموحد آثاًرا 
على األطراف الداعمة للنظام 

السوري. 
في هذا الملف، تناقش عنب 

بلدي مع محللين سياسيين 
واقتصاديين، اآلثار السياسية 

والعسكرية واالقتصادية إلنهاء 
األزمة الخليجية على أطراف النزاع 

السوري وحلفائهم. 

ولي العهد السعودي محمد بن سلمان أثناء استقبال أمير قطر تميم بن حمد في يوم انعقاد المصالحة الخليجية في مدينة العال غربي السعودية- 5 من كانون الثاني 2021 )وكالة األنباء السعودية(
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ال آثار مباشرة على مسار المعارضة 
السياسي بعد المصالحة الخليجية

ضمـن بيـان نُـر عـر موقعه الرسـمي، 
رأى "الئتـالف الوطني السـوري" متمثاًل 
هنـاك  أن  الحريـري،  نـر  برئيسـه، 
فرصـة سياسـية يف البيـان الختامي لقمة 
"العال"، بشـأن تفعيـل املوقـف الخليجي 
حقـوق  و"دعـم  السـوري،  امللـف  تجـاه 
الالزمـة  الضغـوط  وفـرض  السـورين، 
لدفع مسـار الحل السـيايس يف سـوريا" 
ضمـن بنـود قـرار مجلـس األمـن الدويل 

."2254" رقـم 
واعتـر الرئيـس املشـرك لوفـد املعارضة 
السـورية يف اللجنة الدسـتورية السورية، 
هـادي البحـرة، أن بيـان القمـة الخليجية 
يف دورتهـا الـ41، مبثابـة "خطوة تحقق 
حـل الخالفـات )...( تـؤدي إىل سياسـات 
للشـعب  دعـًا  وأكـرث  توازنًـا  أكـرث 

السـوري".
التفـاوض  "هيئـة  رئيـس  ويعتقـد 
عـودة  أن  العبـدة،  أنـس  السـورية"، 
العالقات الخليجية "ل شـك" سـيكون لها 
تأثـر عى امللـف السـوري، "خصوًصا أن 
الـدول الخليجيـة، عى رأسـها السـعودية 
وقطـر، مـن أهـم وأبـرز داعمـي تطلعات 
الشـعب السـوري وثورتـه"، وفـق ما قيل 

عـى لسـان العبـدة.
ويف عـام 2015، كُلفـت الرياض برورة 
إعـادة تشـكيل وفـد املعارضـة السـورية 
الذي سـينخرط فيا بعـد باملفاوضات مع 
النظام السـوري بشـأن النتقال السيايس 
ومرحلـة ما بعـد النزاع يف سـوريا، وأفرز 
هذا التكليـف "الهيئة العليـا للمفاوضات" 
كمرجعية سياسـية للمعارضـة، و"الهيئة" 

بدورهـا ُشـّكل منها وفـد التفاوض.
أُعيـد  سياسـية،  تطـورات  عـى  وبنـاء 
تشـكيل "هيئـة التفاوض" ضمـن مؤمتر 
"الريـاض 2"، يف 22 مـن تريـن الثاين 
منصتـي  مـن  كل  إليهـا  وُضـم   ،2017
"القاهرة" و"موسـكو" ومسـتقلن، تحت 

مسـمى “هيئـة املفاوضـات السـورية”.
وكان هنـاك انتقاد شـديد لدخـول منصتي 
دخلتـا  اللتـن  و”القاهـرة”،  “موسـكو” 
فقـرة يف  عمليًـا مبوجـب  “الهيئـة”  إىل 
بـن  الـرؤى  لتبنـى   ،“2254“ القـرار 
أعضـاء “الهيئـة” بالتوافـق إىل حـد مـا، 
وتشـكَّل لجـان قانونيـة وإعالميـة ولجنة 

. للمعتقلـن
داخـل  املسـتقلن”  “أزمـة  نشـأت  كـا 
“هيئـة التفـاوض” يف عـام 2019، بعـد 
اسـتضافة العاصمـة السـعودية الريـاض 
عدًدا من السـورين لسـتبدالهم مبجموعة 
املسـتقلن يف “الهيئة”، وذلك يف محاولة 
من السـعودية لالحتفـاظ بنفوذهـا داخل 

التفاوض”. “هيئـة 
وبحسـب حديث للمحلل السـيايس حسـن 

سـعي  فـإن  بلـدي،  عنـب  إىل  النيفـي 
املسـتقلن،  عـر  للدخـول  السـعودية 
يـأيت لقدرتها عـى توجيـه القـرار داخل 
“الهيئة”، وتسـتطيع اململكـة بالتايل الحد 
مـن النفـوذ الـريك )تعـد تركيـا الداعـم 
أكـر  الوطنـي"،  لـ"الئتـالف  األسـايس 

كتـل "الهيئـة"(.
وتتألـف “الهيئة” مـن 36 عضـًوا، مثانية 
الوطنـي”، وأربعـة مـن  مـن “الئتـالف 
منصـة “القاهـرة”، وأربعـة مـن منصـة 
“موسـكو”، ومثانيـة أعضـاء مسـتقلن، 
وسـبعة من الفصائل العسـكرية، وخمسة 

مـن “هيئـة التنسـيق الوطني”.
املصالحـة  نتائـج  تنعكـس  أن  و"مُيكـن 
العالقـات  عـى  الخليجيـة  الخليجيـة- 
السـعودية- الركيـة، إل أن هـذا النعكاس 
لـ)هيئـة  بالنسـبة  مبـارًشا  يكـون  لـن 
داخـل  الخـالف  حـل  ألن  التفـاوض("، 
أنـس  بـإدارة  تالفيـه  ميكـن  "الهيئـة" 

النيفـي. العبـدة، وفـق مـا يـراه 
كـا أن مخرجـات قمـة "العال" قد ترسـم 
احتـالت إعـادة العالقـات بـن األطراف 
الخليجيـة وتركيـا إىل طبيعتهـا، وهـذا ما 
ميكـن أن يؤثـر بـدوره عـى عـدة ملفات 
السـيايس  املسـار  بينهـا  مـن  إقليميـة، 

لسوري. ا
وتأكيـد مخرجـات القمة ودعـم حكومات 
وفًقـا  سياسـيًا  حـاًل  الخليجيـة  البلـدان 
للمرجعيـات األمميـة، "هـو دعـم حقيقي 
للقضية السـورية"، بحسـب النيفـي، علًا 
الوقـت  غالـب  يف  الخليجـي  املوقـف  أن 
يـدور يف فلـك موقـف اإلدارة األمريكيـة 
اإليجـايب  يبتعـد عنـه، و"لعلـه مـن  ول 
جـًدا أن يبقـى املوقـف األمريـي ضاغطًا 
عـى النظـام حتى يكـون مشـجًعا لآلخر

                                                                                                                                                      . " يـن
ومتتلـك معظـم األطـراف الدوليـة قناعـة 
بـأن الحل السـيايس يف سـوريا سـيكون 
الجهـات  بـن  الـدويل  التوافـق  نتيجـة 
النافـذة يف الشـأن السـوري عـى مقرح 
سـيايس تحـدده املصالـح املشـركة بـن 
رؤيتهـا،  مـع  انسـجاًما  األطـراف،  تلـك 
وليـس لبلـدان مجلـس التعـاون الخليجي 
دور مبـارش يف تحديد املسـار السـيايس 

يف سـوريا.

ما احتمالية عودة شخصيات سياسية 
إلى واجهة المعارضة بعد المصالحة 

الخليجية؟
قبـل عقد مؤمتـر "الريـاض 2" لتوسـيع 
املوحـد  املعارضـة  وفـد  هيكلـة  وإعـادة 
بيومـن، أعلـن املنسـق العـام لـ“الهيئـة 
ريـاض  حينهـا،  للمفاوضـات"،  العليـا 
حجـاب، اسـتقالته منهـا، تبعتها اسـتقالة 

جسـم  يف  معارضـة  شـخصيات  مثـاين 
“الهيئـة”.

املعارضـة  شـخصيات  بعـض  وربـط 
بضغـوط  السـتقالة  هـذه  السـورية 
سـعودية عـى عمـل "الهيئـة"، وأخـرى 
سـوري  معـارض  وفـد  تشـكيل  تحـاول 
منصـة  بضـم  األسـد،  ببقـاء  يقبـل 
املعارضـة  عـى  املحسـوبة  "موسـكو"، 
التـي تتوافق مـع روايـة النظام السـوري 

سـوريا. يف  لألحـداث 
عاًمـا  منسـًقا  اُنتخـب  حجـاب  وكان 
لـ"الهيئـة" يف 2015، وهدد بالنسـحاب 

مطالبهـا. غـرت  إذا  منهـا 
وقـال يف مقابلـة مـع قنـاة “الجزيـرة”، 
يف أيلـول عـام 2017، "لن أكـون يف أي 
جسـم ل يحافـظ عـى مطالب السـورين 
وثوابـت الثـورة، وإذا تم تغيـر أو تهجن 

)الهيئة العليا( بشـخصيات سـقفها ليست 
مطالـب الشـعب السـوري فـال مـكان يل 

هـؤلء". مع 
ويف متـوز 2020، عاد حجاب إىل املشـهد 
ثـالث  غيـاب  بعـد  السـوري  السـيايس 
سـنوات، منتقًدا عمل مؤسسـات املعارضة 
تشـكيل  إعـادة  إىل  بحاجـة  هـي  التـي 
وترتيـب لهيكليتهـا مـن جديـد، وتوسـيع 
تبعيتهـا  وعـدم  السـيايس،  متثيلهـا 

السياسـية. لألجنـدات 
السـبب  تكـن  الخليجيـة مل  األزمـة  لكـن 
العمـل  مـن  حجـاب  لنسـحاب  املبـارش 
السـوري،  الشـأن  املبـارش يف  السـيايس 
وفـق تعليـق النيفـي عـى هـذه املسـألة، 
بـل إلدراكـه بـأن القـرار الوطنـي صـار 
الدوليـة  اإلرادات  ملصلحـة  "منحـًرا 
واإلقليميـة، فلـم يشـأ )حجـاب( حينها أن 

يكون شـاهد زور عى تنـازلت وانحيازات 
عـن الحقـوق السـورية".

كـا ل يعتقـد املحلـل السـيايس النيفـي، 
الفـرة  يف  السـوري،  امللـف  يشـهد  أن 
املقبلـة، عـودة رسيعـة ومبـارشة لحجاب 
إىل الواجهـة السياسـية للمعارضـة بعـد 
املصالحـة الخليجيـة، وذلـك ألن األسـباب 
تـزال  ل  النسـحاب  يقـرر  جعلتـه  التـي 

. مئة قا
جهـات  بوجـود  األسـباب  تلـك  وتتمثـل 
ل  التفـاوض"  "هيئـة  ضمـن  سـورية 
يتحـدث  التـي  الثـورة"  "ثوابـت  تتبنـى 
عنهـا حجـاب يف كل مبادرة سياسـية من 
قبلـه، ومضمونهـا هو عدم وجـود أي دور 
لرئيس النظام السـوري، بشـار األسد، يف 
أي عمليـة انتقاليـة للسـلطة مبرحلـة مـا 

بعـد النـزاع يف سـوريا.

توضيح مسار الطيران القطري الحالي  والمتوقع
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ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، يستقبل أمير قطر، تميم بن حمد، فور وصوله لحضور قمة "العال" غربي السعودية- 5 من كانون الثاني 2021 )وكالة األنباء السعودية(

حصار اقتصادي أم تطبيع
هل تؤثر المصالحة الخليجية في واقع االقتصاد السوري

بينا أكـد البيان الختامي للقمـة الخليجية، 
فيا يخص الشـأن السـوري، عـى اعتاد 
مبـادئ "جنيـف 1"، وقرار مجلـس األمن 
السـيايس  الحـل  لعمليـة   ،"2254" رقـم 
قـرارات  أي  إىل  يتطـرق  مل  سـوريا،  يف 
مـن شـأنها تغيـر الوضـع القتصادي يف 

 . يا سور
وعـى الرغـم مـن عـدم وجـود اتفاقيـات 
اقتصاديـة رصيحـة وعلنيـة بـن أطـراف 
القمـة الخليجية وحكومة النظام السـوري، 
يف ظـل تقييـد قانـون "قيـر" حكومـة 
إقامـة  الـدول  ومنـع  اقتصاديًـا،  النظـام 
أي عالقـات اقتصاديـة معهـا، ومقاطعـة 
قطـر للنظـام السـوري، اتخـذت الطائرات 
القطريـة من السـاء السـورية مسـاًرا لها 
يف سـنوات الحصـار املفـروض عليها يف 
ظـل األزمـة الخليجية، إىل جانب اسـتقبال 
دول الخليـج منتجـات سـورية، كالخضار 

واأللبسـة. والفواكه 
اسـتبعد الدكتـور السـوري يف القتصـاد 
األوسـط”  “الـرق  معهـد  يف  والباحـث 
بواشـنطن كرم شـعار، يف حديث إىل عنب 
بلـدي، أن تسـعى دول الخليـج إىل املزيـد 
مـن النفتـاح التجـاري أو القتصادي عى 
القطريـة-  املصالحـة  بعـد  األسـد  نظـام 
هـو  موقفهـا  يكـون  وأن  السـعودية، 
الدفـع تجـاه حـل سـيايس واإلبقـاء عى 

الغربيـة.   العقوبـات 
النفتـاح  مؤخـرًا  اإلمـارات  حاولـت  إذ 
القتصـادي عـى النظام السـوري، غر أن 
اإلدارة األمريكيـة ضغطـت عليهـا إليقـاف 

ذلـك النفتـاح.
وعى الرغـم من بعض محـاولت التضييق 
عـى املصّدريـن السـورين، تبقـى الدول 
املنفـذ  الخليجيـة  رأسـها  العربيـة وعـى 
األسـايس للصـادرات السـورية حاليًـا من 
الخـراوات والفواكـه، مـا يعطيهـا ورقة 
ضغـط إضافيـة عـى نظـام األسـد غـر 

أنهـا ل تبـدو راغبة باسـتخدامها، بحسـب 
. حث لبا ا

خالـد  القتصـادي  الباحـث  يعتقـد  ل 
تـركاوي أن لـدى دول الخليج، عـى الرغم 
مـن نوايـا بعضهـا، مقـدرة فعليـة عـى 
مسـاعدة النظـام اقتصاديًـا، ل ليشء وإمنا 
أبرزهـا  أخـرى،  بسـبب عوامـل خارجيـة 

"قيـر".  قانـون 
النظـام  بدعـم  اإلمـارات  وعـود  أن  كـا 
السـوري، التـي جـاءت عـى لسـان ويل 
عهـد أبو ظبـي، محمد بـن زايـد آل نهيان، 
علنـي،  بشـكل  تصـل  مل   ،2020 آذار  يف 

تقدير. أقـل  عـى 

هل تغير الطائرات القطرية مسارها؟ 
قمـة  أعـال  اختتـام  عـى  أيـام  بعـد 
"العـال"، أعلنـت اإلمارات عى لسـان وكيل 
وزارة الخارجيـة اإلماراتيـة، خالـد بالهول، 
تجـاه  املتخـذة  اإلجـراءات  جميـع  إنهـاء 
قطـر، وإعـادة فتـح جميـع املنافـذ الرية 
والبحريـة والجويـة معهـا، اعتبـاًرا من 9 
مـن كانـون الثاين الحـايل، بحسـب وكالة 

األنبـاء الرسـمية.  
كا أعلنـت الخطوط الجويـة القطرية، يف 
تغريـدة عر "تويـر"، إعادة تشـغيل عدد 
مـن رحالتها عر األجـواء السـعودية، بعد 

انقطاع دام ثالث سـنوات.
وكان ذلـك مع تشـغيل أول رحلـة مجدولة 
مـن العاصمـة القطرية الدوحـة إىل مدينة 
جوهانسـبورغ يف جنـوب إفريقيا، مسـاء 
الخميـس 7 مـن كانـون الثـاين الحـايل، 
ما طرح التسـاؤل عـا إذا كانـت الخطوط 
األجـواء  عبـور  عـن  سـتعدل  القطريـة 
السـورية بعدمـا سـمحت لهـا وزارة النقل 
النظـام السـوري بذلـك، يف  يف حكومـة 
نيسـان 2019، خاصـة بعـد أن كان املرر 
القطـري لسـتخدام األجـواء السـورية هو 
السـعي للتغلـب عـى الحصـار املفـروض 

مـن جـران قطـر يف الخليـج العريب. 
ورغـم القطيعـة التـي تشـهدها العالقـات 
بـن سـوريا وقطر عـى جميـع األصعدة، 
الخطـوط  لركـة  التنفيـذي  املديـر  بـرر 
الجويـة القطريـة، أكـر الباكـر، يف أيـار 
األجـواء  مـن  للعبـور  العـودة   ،2019
السـورية بأنهـا كانـت بسـبب الحصـار، 
قائـاًل، "نحن نخضـع لحصار، لذلـك علينا 
أن نجـد سـباًل إلنجـاز متطلبـات بالدنـا، 

األمـر هكـذا ببسـاطة". 
تعديـل  فيـه  تسـبب  الـذي  الوقـت  ويف 
للركـة  الجويـة  الرحـالت  مسـارات 
بخسـائر سـنوية كبرة، مع ارتفـاع تكلفة 
الرحـالت وزمنهـا عنـد اتخاذها مسـارات 
جديـدة، توقـع وزيـر النقـل السـابق يف 
حكومـة النظـام السـوري، عـي حمـود، 
أن تكسـب الخزينـة السـورية مـن عبـور 
 30 عـى  يزيـد  مـا  القطريـة  الطائـرات 
مليـون دولر سـنويًا، مع عـدم إعالن قطر 

عـن تكاليـف عبورهـا. 
إيـرادات مؤسسـة  ويف خطـوة لتحسـن 
موقـع  مـن  والسـتفادة  املـدين  الطـران 
سـوريا، وذلـك بعد توقـف أغلـب رشكات 
الطران عن الهبوط يف املطارات السـورية 
ألسـباب  السـورية  األجـواء  يف  والعبـور 
سياسـية، رفعت املؤسسـة، يف أيار 2019، 
والتسـهيالت  املالحيـة  الخدمـات  رسـوم 
املقدمـة للطائـرات التي تحلـق يف األجواء 
عـا   50% إىل  الهبـوط،  دون  السـورية 

عليه. كانـت 
أن  عـى  الجديـد  التعديـل  ونـص 
150 دولًرا )كرسـم مقطوع(  يسـتوىف 
األجـواء  يف  طائـرة  أي  مـرور  عـى 
والتـي ل  الواحـدة،  املـرة  السـورية يف 
75 طًنـا، كـا يتـم  يزيـد وزنهـا عـى 
طـن  كل  عـن  دولر   2.10 اسـتيفاء 
طًنـا   76 وزن  مـن  للطائـرات  زيـادة 
دولر  و2.4  طـن،   200 وزن  ولغايـة 

201 طن  لـكل طـن للطائرات مـن وزن 
ومـا فـوق.

تفتـح عودة الخطـوط القطرية لسـتخدام 
األجـواء السـعودية البـاب أمـام تسـاؤلت 
عـا إذا كانـت املصالحة الخليجية سـتنهي 
السـورية،  القطريـة-  الطـران  اتفاقيـة 
وبالتـايل خسـارة النظـام السـوري واحًدا 
بالقطـع  خزينتـه  متويـل  مصـادر  مـن 
األمريكيـة  العقوبـات  ظـل  يف  األجنبـي، 
واألزمـات  عليـه،  املفروضـة  واألوروبيـة 
القتصاديـة التـي يعـاين منهـا وتنعكـس 
عـى املواطنـن السـورين بشـكل غـالء 
وضعـف قـوة رشائيـة وانخفـاض قيمـة 

العملـة املحليـة. 
الباحـث القتصـادي خالد تـركاوي توقع، 
يف حديثـه إىل عنب بلـدي، أن تجف موارد 
النظـام السـوري مـن الطائـرات القطرية، 
يف حـال وجود رسـوم تدفعها قطـر، بعد 

توقيـع املصالحـة الخليجية. 
الطائـرات  بـأن  توقعـه  الباحـث  وعلـل 
عـر  اضطراريًـا  متـر  كانـت  القطريـة 
الجـواء  أن  باعتبـار  السـورية،  األجـواء 
الخليجيـة كانـت مغلقة، وأن الرسـوم التي 
تدفعهـا قطـر غـر ثابتـة، حتـى لو رصح 

بذلـك.  النظـام 

املنتجات السورية يف األسواق الخليجية
تعـد األسـواق السـعودية واإلماراتيـة أحد 
أماكـن تريـف منتجات سـورية، تشـمل 
قـدرة  غيـاب  يف  وألبسـة،  غذائيـة  مـواد 
عمليـة  تشـغيل  عـى  السـوري  النظـام 
السـابق،  بشـكلها  والتصديـر  السـتراد 
ملـا تفرضـه عليـه عقوبـات "قيـر" من 

 . د قيو
سـمحت  السـعودية  السـلطات  وكانـت 
املحملـة  السـورية  الشـاحنات  بدخـول 
بعـد  أراضيهـا،  إىل  السـورية  بالبضائـع 
أن كانـت تدخـل بواسـطة شـاحنات غـر 

سـورية، وذلـك بعـد صـدور قـرار مبنـح 
السـائق السـوري تأشـرة من أجـل عبور 
الثـاين  تريـن  يف  السـعودية،  الحـدود 

.2020
وتدخل الشـاحنات السـورية إىل السعودية 
محّملـة بالبضائـع السـورية مـن خضـار 
وفواكه وسـلع أخـرى إىل األسـواق املحلية 
السـعودية، وتتوفـر بشـكل “شـبه دائم” 
فيهـا، بينـا يعـاين مواطنـون سـوريون 
يف مختلـف املـدن واملناطـق السـورية من 

أوضـاع معيشـية واقتصاديـة صعبة.
إذ نقلـت صحيفـة "الـرق األوسـط" عن 
السـعودية  للجـارك”  العامـة  “الهيئـة 
تتدفـق  السـورية  الصـادرات  إن  قولهـا، 
إىل  السـعودية  املنافـذ  عـر  بسالسـة 
األسـواق املحليـة، وتُطبق عليهـا اإلجراءات 
الجمركيـة املتبعة وفق األنظمـة والتعليات 
كسائر الشـاحنات من الجنسـيات األخرى.

وبحسـب تريحات ملديرة اتحـاد رشكات 
نجـوى  سـوريا،  يف  الـدويل  الشـحن 
الشـعار، لوكالة "سـبوتنيك" الروسية، يف 
أيلول 2020، سـمحت السـلطات السعودية 
بعبـور الشـاحنات السـورية عـر أرايض 

اململكـة إىل دول الخليـج. 
ولفـت الباحـث خالد تـركاوي إىل غياب أي 
مسـاعدات علنيـة مـن السـعودية للنظـام 
العالقـات  جميـع  تقتـر  إذ  السـوري، 
التجاريـة والقتصادية بينهـا عى وصول 
أو  بالفواكـه  املحملـة  الشـاحنات  بعـض 
الخـراوات أو منتجـات غذائيـة كاألجبان 
واأللبـان وغرهـا، أو الغنـم، مؤكـًدا أنهـا 
عالقـات ليسـت مـع النظام بشـكل مبارش 

وإمنـا مـع التجار أنفسـهم. 
ضيـق  إطـار  يف  األمـر  هـذا  وسيسـتمر 
جـًدا ملعظـم الـدول الخليجيـة، وهـو مـا 
نفـس  ويف  السـوري  النظـام  سيشـجعه 
الوقـت ل يوجـد نظام خليجي سـيعارضه، 

الباحـث. بحسـب 

انعكاسات محدودة على جغرافيا النزاع في سوريا

قدمت اإلمـارات دعًا عسـكريًا إىل فصائل 
مدينـة  يف  وخاصـة  السـورية  املعارضـة 
درعـا جنـويب سـوريا، عر "غرفـة موك" 
خـالل  ومـن  الـدويل،  للتحالـف  التابعـة 
دعـم بعـض الفصائـل مثـل "جبهـة ثوار 
سـوريا"، حتى إن أحـد قيادييها كان يكنى 
بـ"أبو عـي اإلمـارايت" نسـبة إىل الدولة 

. لعربية ا
كا لعبـت اإلمـارات دوًرا مهـًا يف دعمها 
لقائـد "الفيلـق الخامـس"، أحمـد العودة، 
الـذي اسـتطاع بعـد عـدة تقلبـات عـى 
فصائل عسـكرية معارضة، تنظيـم املرافق 
العامـة والخدمات يف مدينة درعا، وأسـس 
جهاز رشطـة وحتـى رشطة مـرور، وذلك 
بدعـم مـن "غرفـة مـوك" ومـن اإلمـارات 
عـر صلـة القرابـة التـي تجمعـه بخالـد 
املحاميـد، نائـب رئيـس “هيئـة التفـاوض 

السـورية” السـابق املقيـم يف اإلمارات. 
و"غرفـة مـوك" غرفـة عسـكرية خارجية، 
أوامـر،  وإصـدار  وتنسـيق  قيـادة  ومقـر 
كانـت تديرهـا الوليـات املتحـدة األمريكية 
وفرنسـا وبريطانيـا واألردن وبعـض دول 
الخليـج، ُشـّكلت يف عـام 2013، وطُّورت 
2014، وضمـت فصائـل عـدة مـن  عـام 
والقنيطـرة  درعـا  يف  الحـر"  "الجيـش 

وريـف دمشـق وريـف حلـب الشـايل.
بنـود  خـالل  مـن  روسـيا  وأوجـدت 
"التسـوية" التـي حدثـت يف درعـا عـام 
عـى  تسـيطر  لهـا  مواليـة  قـوة   ،2018
مسـاحة مهمـة من ريـف املدينـة الرقي، 
وهـذه القوة تتمثـل بـ“الفيلـق الخامس".

يف  املعلومـات  دائـرة  رئيـس  يعتقـد  ول 
مركـز "عمران للدراسـات السـراتيجية"، 
إىل  حديـث  يف  شـعبان،  نـوار  الباحـث 

عنـب بلـدي، أن الدور البـارز الـذي تلعبه 
اإلمـارات مـع روسـيا يف الجنـوب مُيكـن 

الخليجيـة. باملصالحـة  ربطـه 
اإلمـارايت  الـدور  يتأثـر  لـن  وبالتـايل 
يف  األمنـي  للوضـع  تسـوية  أي  ضمـن 
إل  "العـال"،  قمـة  مخرجـات  مـع  درعـا 
ضمـن إطـار وجـود النفـوذ اإليـراين يف 
املنطقـة، إذ أكد البيان الختامـي للمصالحة 
اإليـراين يف  للوجـود  "إدانتـه  الخليجيـة 
يف  إيـران  وتدخـالت  السـورية  األرايض 
بنـود  طالبـت  كـا  السـوري"،  الشـأن 
البيـان بخـروج جميـع القـوات اإليرانيـة 
وامليليشـيات التـي جندتهـا طهـران للعمل 

سـوريا. يف 
األذرع  خـالل  مـن  دويل  نـزاع  وهنـاك 
األطـراف  مـن  طـرف  إلحـكام  املحليـة 
سـيطرته العسـكرية واألمنية عـى املنطقة 
النـزاع  الجنوبيـة يف سـوريا، لكـن هـذا 
واغتيـالت  اعتقـالت  يظهـر عـى شـكل 

الجنـوب. يف  محليـة 
ويف هـذا الوقت، تقرب روسـيا من حسـم 
القبضـة األمنيـة والعسـكرية يف الجنـوب 

ملصلحتهـا، وفـق الباحث نوار شـعبان.
العسـكرية  التحـركات  يخـص  فيـا  أمـا 
هـذه  فمثـل  سـوريا،  رشقـي  شـال  يف 
بعـض  أن  مـن  الرغـم  عـى  التحـركات، 
البلـدان الخليجيـة كان لها جـزء من التأثر 
عـن  بعيـدة  عوامـل  هنـاك  فـإن  عليهـا، 
األزمـة الخليجيـة هـي التي تتحكـم بأدوار 
الفصائـل العسـكرية الفاعلة هنـاك، والتي 
أخرجـت بلـدان الخليج مـن ذلـك التحكم، 
وهـي املصالح الدوليـة بن تركيا وروسـيا 
وإيـران، باإلضافـة إىل الريـك األمريي.
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سوريون ينتظرون في طابور للحصول على مواد غذائية من أمام أحد أفرع "المؤسسة السورية للتجارة")انترنت(

"السورية للتجارة".. 
نهب ممنهج وإطالة في عمر الطوابير

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

       148,903 الرز )ك(  500السكر )ك(  600البنزين  225المازوت  180الذهب 21 
  ليرة تركية  مبيع 389 شراء 383 دوالر أمريكي  مبيع 2865  شراء 2840

الذهب 18  127,707        

 يورو   مبيع 3468 شراء 3504

عنب بلدي - لؤي رحيباتي

يردد يف اآلونة األخرة اسـم "املؤسسـة 
السـورية للتجـارة" يف حكومـة النظـام 
التواصـل  مواقـع  عـى  السـوري، 
الحـن  التـي تتـداول بـن  الجتاعـي، 
تجـار  وانتقـادات  شـكاوى  واآلخـر 

بداخلهـا. العمـل  لسـر  ومواطنـن، 
آخـر هـذه النتقـادات، كان يف 13 مـن 
طالبـت  عندمـا   ،2020 األول  كانـون 
جمعيـة "اللحامـن” يف دمشـق برفـع 
أسـعار اللحـوم يف محال الجزارة أسـوة 
باألسـعار املعتمـدة للحـوم لـدى صالت 
“املؤسسـة السـورية للتجارة” التي تتبع 
حكومـة  يف  الداخليـة  التجـارة  لـوزارة 

النظـام السـوري.
وقال رئيـس الجمعيـة، ادمونـد قطيش، 
آنـذاك، “يجـب إنصـاف اللحامـن برفع 
أسـعار اللحـوم وفًقـا للواقـع، خاصة أن 
أسـعارها يف صالت )املؤسسـة السورية 
املسـموح  التسـعرة  تتجـاوز  للتجـارة( 
للّحامـن بالبيـع بها”، بحسـب مـا نقلته 

املحلية. صحيفـة “الوطـن” 
وأوضـح قطيـش أنه يسـمح للّحـام بيع 
كيلوغـرام “هـرة الغنـم” بتسـعة آلف 
صـالت  يف  الكيلـو  يبـاع  بينـا  لـرة، 
“السـورية للتجـارة” بحـوايل 13 ألـف 

. لرة
فقـط  لحـوم  صـالت  خمـس  ويوجـد 
تابعة لـ"السـورية للتجارة"، يف دمشـق 
وحمـص،  وحلـب  وحـاة  والالذقيـة 
بحسـب املديـر العـام للمؤسسـة، أحمـد 
“السـورية  صـالت  أن  مضيًفـا  نجـم، 
للتجـارة” أصبحـت تسـيطر عـى أكـرث 
مـن %60 من سـوق اللحوم يف دمشـق.

استحواذ على التجارة وإطعام 
باإلكراه

ل تعـد "السـورية للتجـارة" جديدة عى 
إنهـا تقـدم خدماتهـا منـذ  إذ  السـاحة، 
وقـت طويـل عـر منافـذ كبـرة، ولهـا 
يف  ذاع  صيتهـا  أن  إل  واسـع،  جمهـور 
التجـار  نـزوح  بسـبب  األخـرة،  اآلونـة 
وارتفـاع األسـعار، وفقـدان املـواد، كحل 

ل بديـل عنـه للمواطـن. 
"النظـام السـوري يطبـق الحلـول غر 
الجيـدة دامئًـا"، بحسـب حديـث املحلل 
القتصـادي خالـد تركاوي لعنـب بلدي، 
موضًحـا أن النظـام "بدل مـن أن يتجه 

مزيـد  واسـتقطاب  التنافـس  لتشـجيع 
التجـار  ملحاربـة  التجـار، يسـعى  مـن 
املـال، وتطويـر دور )السـورية  ورأس 
وحـر  بـل  السـوق،  يف  للتجـارة( 

بيدها". األمـور 
وتابـع، "هذا يجعـل الخدمة نفسـها غر 
جيـدة، ويعـاب عليهـا أنها محتَكـرة من 
قبـل الدولـة، وضمـن اإلمكانـات الراهنة 
لـن تكـون هنـاك أي إمكانية لسـد حاجة 

املواطنن".
ويف 6 مـن كانـون األول 2020، قالـت 
صحيفـة “الوطـن”، إن وزاريت الزراعـة 
والصناعـة وجهـات عامة أخـرى ترفض 
"السـورية  قدمتـه  فاسـد  شـاي  أخـذ 
للتجـارة"، التـي اسـتوردت بدورها ألفي 

طن مـن الشـاي اإليـراين الفاسـد.
"الكميـة  أن  نجـم  أوضـح  وحينهـا 
مسـتوردة عـن طريـق الخـط الئتاين، 
ول نعـرف إن ُدفـع مثنهـا أم ل، وسـط 
جهـود لبيعهـا وتحقيـق عائـد بـدًل من 

مثنهـا". خسـارة 
مسـتوردة  الكميـة  أن  نجـم  وأضـاف 
الجهـات  وحققـت   ،2013 عـام  منـذ 
الرسـمية عـرات املـرات يف القضيـة، 
عـن  معلومـات  إىل  التوصـل  دون 
املسـؤول، و”ل معلومـات أن أحًدا جرت 
محاسـبته عـن اسـتراد هـذه الكمية”، 

قولـه حينهـا. وفـق 
وليسـت املـرة األوىل التـي تعلـن فيهـا 
مـواد  بيـع  عـن  للتجـارة”  “السـورية 
حمـص،  يف  فرعهـا  أعلـن  إذ  فاسـدة، 
لبيـع  مزايـدة  عـن   ،2020 متـوز  يف 
املنتهيـة  املـواد  مـن  طًنـا   175 نحـو 

الشـاي. بينهـا  الصالحيـة 
يدخـل يف  الفسـاد  أن  تـركاوي  وبـّن 
أصـل عمـل الحكومـة، وأن مـا يهمهـا 
هـو تقديـم خدمـة شـكلية، مشـرًا إىل 
أنـواع  أسـوأ  يسـتوردون  املعنيـن  أن 
أسـاليب  لديهـم  وليسـت  البضائـع، 
عـن  فضـاًل  دقيقـة،  صحيـة  رقابـة 
مشـكالت النقـل والتخزين التي تسـهم 

السـلع. فسـاد  أيًضـا يف 

هيمنة واستفراد في التسعير.. 
"الطوابير" مستمرة

تجـاوز الشـكل املهيمن لهذه املؤسسـة 
حـدوده القتصاديـة، ليصـل إىل حـدود 
أبعـد تطـال الجانب الجتاعـي التعامي 
بـن املواطـن واملوظـف، وتعـد ظاهـرة 
"املـدام فاتـن" التـي امتنعت عن تسـير 
أمـور أحـد املراجعـن يف حصولـه عى 
الـدوام،  سـاعات  ضمـن  غذائيـة  مـواد 
دليـاًل عـى الهيمنـة التـي وصلـت إليها 
"السـورية للتجارة"، فضاًل عـن التالعب 

باألسـعار.
الدكتـور  القتصـادي  املحلـل  ويـرى 
عنـب  إىل  حديـث  يف  شـعبو،  فـراس 
بلـدي، أن حـر قطـاع املـواد الغذائيـة 
يف هـذه املؤسسـة سـيؤدي إىل الحتكار 
وانخفـاض العـرض، بسـبب عـدم وجود 
منافـذ بيـع كبرة وقلـة السـلع، وبالتايل 
الطوابـر  صعيـد  عـى  األزمـة  سـيزيد 

والزدحـام.
ولفت إىل أن النظام اسـتنزف سوريا عى 
الذكية"  جميـع القطاعـات، كـ"البطاقـة 
التي تـدر املاليـن، موضًحا أن مـا تفعله 
أكـر بكثـر مـن  للتجـارة"  "السـورية 
تلـك البطاقـة، "فهـي تهيمن عـى قطاع 
الغـذاء، أكرث القطاعات حيويـة يف البالد، 
وبالتـايل أي عمليـة اسـتراد ملنتج غذايئ 
يتـم مـن خاللهـا"، مرجًعـا مـا يجـري 
هـذه  وراء  يقفـون  الذيـن  للمسـتفيدين 

منها. املؤسسـة ويتكسـبون 

الخصخصة إلى  الهروب 
بعـد انـدلع الثـورة السـورية، مل يعـد 
قـادًرا عـى متويـل  السـوري  النظـام 
الحتياجـات األساسـية والحفـاظ عـى 
القطـع األجنبـي لالسـتراد، وبالتـايل 
يف  التجاريـة  النشـاطات  حـر 

للتجـارة". "السـورية 
وأخـر شـعبو عنـب بلـدي عـن حديث 
دار بينـه وبـن أحـد وزراء املاليـة )مل 
يذكـر اسـمه(، وكان مفـاده أنـه كانت 
هـذه  لخصخصـة  مشـاريع  هنـاك 
تكلفـة عقاراتهـا  أن  املؤسسـة، بسـبب 

كانـت أعـى مـن إيراداتهـا.
وتكمن أهـداف الخصخصـة يف تحقيق 
القتصاديـة  الكفـاءة  مسـتوى  رفـع 
الدولـة، وتخفيف  إلدارة األمـوال داخل 
العـبء عن املوازنـة العامة فيـا يتعلق 
بالدعـم الـذي تقدمـه الدولـة للركات 

العامـة وتعويـض خسـائرها.
تشـري  املؤسسـة  أن  شـعبو  وأوضـح 
املركـزي،  البنـك  رصف  بسـعر  املـواد 
ذلـك  مـن  أعـى  للمواطـن  يبـاع  ومـا 
للتجـارة"  "السـورية  أن  مبيًنـا  بكثـر، 
تبيـع جـزًءا مـن املنتجـات يف منافذ بيع 
اليسـر  الجـزء  "التـي متثـل  املؤسسـة 
مـن التريـف، ويذهـب القسـم األكر 
إىل األسـواق، ويباع بأسـعار مضاعفة".

الفسـاد  ظـل  "يف  شـعبو،  وقـال 
أن  الطبيعـي  مـن  الدولـة،  مبؤسسـات 
يتـم إحضـار طلبـات لبضائـع منتهيـة 
النتهـاء،  عـى  قاربـت  أو  الصالحيـة 
أولهـا  مكسـبن،  يحققـون  وهنـا 
مـادي، والثـاين معنـوي أمـام اإلعالم 
ويف  املواطـن(،  حاجـة  نلبـي  )بأننـا 
حـال كُشـف األمـر يتـم إلقاء األسـباب 

الـرىش". عـى 

آخر نموذج 
حلـب  مدينـة  أهـايل  مـن  عـدد  وكان 
أكيـاس  داخـل  حـرات  وجـدوا 
“السـورية  فـرع  وزعهـا  التـي  األرز 
بسـعر   ،2020 أيلـول  يف  للتجـارة”، 
الذكيـة”  “البطاقـة  عـر  مدعـوم 

. طنـن ا للمو
وأفـاد مراسـل عنـب بلـدي يف مدينـة 
حلـب، حينهـا، بـأن كثرًا مـن املدنين، 
الثاين  قابلهـم منتصف تريـن  الذيـن 
مخصصاتهـم  عـى  وحصلـوا   ،2020
“منتهيـة  وجدوهـا  األرز،  مـادة  مـن 
كعلـف  وباعوهـا  الصالحيـة”، 
امتنـع  بينـا  املـوايش،  ألصحـاب 
آخـرون عـن أخـذ مخصصاتهـم، التـي 
تبلـغ كيلوغراًمـا واحـًدا لـكل فـرد من 

شـهريًا. العائلـة  أفـراد 

المصدر: سانا

حصر قطاع المواد الغذائية 
في هذه المؤسسسة 
سيؤدي إلى االحتكار 

وانخفاض العرض، بسبب 
عدم وجود منافذ بيع 

كبيرة وقلة السلع، وبالتالي 
سيزيد األزمة على صعيد 

 الطوابير واالزدحام.
 النظام استنزف سوريا 

على جميع القطاعات، 
كـ"البطاقة الذكية" التي 

تدر الماليين
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)AP( 2020 - صورة للرئيس السوري بشار األسد تعلو مبنى في حلب

عنب بلدي - حلب 

يعتقـل فـرع "أمـن الدولـة" املطلوبـن 
أو  الدولـة"،  بهيبـة  "املسـاس  بتهمـة 
أو عـروا عـن  مـن شـتموا "الرئيـس" 
املعيشـية،  األوضـاع  مـن  اسـتيائهم 
وغالبًـا مـا يسـتهدف املعارضـن الذين 
أُفـرج عنهم سـابًقا، بعـد دفعهـم مبالغ 
كبـرة وتسـوية أوضاعهـم، أو املدنيـن 
مناطـق  يف  أقرباؤهـم  يسـكن  الذيـن 

شـاًل. املعارضـة  الفصائـل  سـيطرة 
بعـد أيـام ل يعـرف عبـد الفتـاح عددها 
يف الزنزانـة املنفـردة، اقتيـد إىل غرفـة 
جاعيـة كانـت مخصصـة للتحقيق، كا 
سـمع وهـو مغمـض العينن، "سـمعُت 
رصاًخـا ورضبًا وشـتًا ألحد املسـاجن 

للتعذيب". يتعرضـون  الذيـن 
الجملـة التـي ُوجهـت إىل الشـاب كانت 
متـى  "منـذ  الخـاص،  رعبـه  مصـدر 
وأنـت تتواصـل مـع اإلرهابيـن بإدلب؟ 
ألشـخاص  بهاتفـك  املوجـودة  األرقـام 
موجوديـن بإدلـب وكلهـم يتعاونون مع 
اإلرهابيـن"، وجـه املحقق الـكالم لعبد 
الفتـاح، قبـل أن يبـدأ بالـرب مبارشة.

نقـل  فبعـد  التخويـف،  فـرة  تطـل  مل 
املعتقـل إىل غرفـة أخـرى، وعينـاه مـا 
زالتـا معصوبتـن، سـمع صوتًـا جديـًدا 
يقـول لـه، "ممكـن أن متـوت هنـا، دون 
أن يعـرف أحـد مصـرك، لكـن بإمكانك 
أن تدفـع وتخرج بكل بسـاطة"، وأضاف 
املتحـدث كـا يذكر عبـد الفتـاح، "إن مل 
يكـن بإمكانك أن تدفـع بإمكانك أن تبقى 
ضيفنـا لبضعـة أيـام، هـذا إن بقيت عى 

قيـد الحيـاة ومل متـت تحـت التعذيب".
أن  العنـارص  مـن  الفتـاح  عبـد  طلـب 
عـى  للحصـول  والـده  مـع  يتواصلـوا 
املـال مقابل اإلفـراج عنه، قبـل أن يدخل 
غرفتـه الجديـدة، التـي شـاركه بهـا 76 

آخريـن. معتقـاًل 
تنوعـت تهـم نزلء فـرع "أمـن الدولة"، 
مـن معتقلـن بـال تهمـة إىل من نسـبت 
فصائـل  مـع  التعامـل  تهمـة  إليهـم 
املعارضـة يف إدلـب دون تقديـم الدليل، 
لنتـزاع  للتعذيـب  تعرضـوا  جميعهـم 
ومعهـم  عليهـا،  واإلمضـاء  العرافـات 
موقوفـون بتهمـة التعامـل بغـر اللرة 
السـورية وتحويـل األمـوال والرافـة، 
الخـروج  عليهـم  عرضـوا  "جميعهـم 
مقابـل دفـع مبالـغ كبرة يصـل بعضها 
إىل حـوايل 100 مليـون لرة سـورية" 
)35 ألـف دولر حسـب سـعر الـرف 
يف تلـك الفـرة(، كا قـال عبـد الفتاح. 
يف 22 مـن كانـون األول 2020، أُفـرج 
عـن عبـد الفتـاح، إثر دفـع والـده مبلغ 
مـن  )أكـرث  سـورية  لـرة  مليـون   30
فـرع  يف  لعنـارص  دولر(  آلف  عـرة 

"أمـن الدولـة".
متكـن األب مـن التفاوض مـع العنارص، 
يف  مليونًـا   50 مبلـغ  طلبـوا  الذيـن 
البدايـة، كـا قال لعنـب بلـدي، "طلبُت 
إثباتًـا عـى أن ابنـي عـى قيـد  منهـم 
إيل  يتحـدث  جعلـوه  حتـى  الحيـاة، 

املـال". تقديـم  منـي  ويطلـب 
سـلّم األب املبلـغ فجرًا قـرب "األكادميية 

سـيارة  وقفـت  حيـث  العسـكرية"، 
سـوداء "مفيمـة" عليهـا صـورة بشـار 
األسـد، وفيها عنـارص ملثمـون، "طلبوا 
ووعـدوين  البيـت  إىل  الذهـاب  منـي 
بإطـالق رساح ابنـي، وبعـد نحو خمس 
سـاعات أُفرج عنـه"، كا قـال "أبو عبد 
أن  إىل  مشـرًا  بلـدي،  لعنـب  الفتـاح" 
العنـارص هـددوا ابنـه يف حـال تحـدث 

معه. جـرى  عـا 

اعتقال للتجنيد 
في "المخابرات الجوية" 

الجويـة"  "املخابـرات  فـرع  يسـعى 
لسـتقطاب الشـباب لصفوفـه، بالتجنيد 
اإلجبـاري، مـن خـالل تنفيـذ اعتقـالت 
تنتهـي بقبـول املعتقلـن إمـا النضام 
إىل صفوفـه وإمـا دفـع مبالـغ لإفـراج 

عنهـم. 
ويبتعـد عامـة الشـباب يف مدينـة حلب 
األفـرع  صفـوف  يف  النخـراط  عـن 
عرضـة  يصبحـوا  أن  خشـية  األمنيـة، 
ذووهـم  يطردهـم  أن  أو  لالسـتهداف، 
ل  مدنيـن  البقـاء  يفضلـون  الذيـن 

النظـام. مـع  عالقـة  تربطهـم 
لـراء  ذاهـب  وهـو  محمـود  اُعتقـل 
الطعـام يف حـي الشـعار بدايـة ترين 
الخدمـة  إنهائـه  ومـع   ،2020 األول 
العتقـال  كان  والحتياطيـة،  اإللزاميـة 
"مفاجـأة" لـه، كـا قـال لعنـب بلدي.

"املخابـرات  فـرع  إىل  الشـاب  نُقـل 
اعتقلهـم  آخريـن  الجويـة" مـع تسـعة 

وبعـد  بالسـيارة،  العنـارص وجمعوهـم 
مالبسـه  خلـع  عـى  أجـروه  وصولـه 
يف  وضعـوه  ثـم  للتفتيـش،  بالكامـل 
زنزانـة انفراديـة مـدة سـاعات، وقـال، 
وهـو  الزنزانـة  بـاب  صـوت  "سـمعُت 
عينـّي  عـى  عصبـة  وضعـوا  يفتـح، 
وبقيـُت  أخـرى،  غرفـة  إىل  واقتـادوين 
مغمـض العينـن وأنا واقف ملـدة طويلة 
حتـى وقعت عـى األرض بسـبب الجوع 

والعطـش".
اسـتفاق محمـود وهـو يشـعر بقطرات 
املـاء التـي رُشـت عـى وجهه بعـد مدة 
ل يعلمهـا، "أعطـوين رغيـف خبز يابس 
وحبـة بطاطـا مل تكـن مسـلوقة بشـكل 
جيـد، وخالل تناولهـا فُتح بـاب الزنزانة 
وقيـدوين وأخذوين إىل غرفـة تحقيق".

وهنـا بـدأت األسـئلة، ''ملَ مل تنضـم لنـا 
الجهـات  تلـوم  وملَ  ترحـت،  أن  منـذ 
حـن  الحـايل  الوضـع  عـى  املختصـة 
تجـاه  ميولـك  ملَ  اآلخريـن،  تكلـم 

أقـوى...".  اإلرهابيـن 
بعـد  بالخياطـة  عمـل  الـذي  محمـود، 
انتهـاء خدمتـه اإللزاميـة، متالـك نفسـه 
الجـواب  وكان  أنضـم؟"،  "ملـن  وسـأل 
بالـرب والتهديـد بالتصفيـة يف حـال 

تكـرار السـؤال.
محمـود  بعدهـا  اسـتفاق  أيـام  أربعـة 
مـن اإلغـاء نتيجـة التعذيـب، كـا قال 
لـه بقيـة املعتقلـن يف الزنزانـة، وبعـد 
عـدة أيـام نـادى عليـه املحققـون مـن 
جديـد ليعرضـوا عليـه الخيـار، "إما أن 
الخـروج،  أردت  إذا  وإمـا،  معنـا  تعمـل 
عليـك التواصل مـع عائلتـك لتأمن مبلغ 
15 مليونًـا لإفـراج عنـك"، وهـو ما تم 

ثالثة. أيـام  خـالل 

"األمن السياسي" وابتزاز الكازيات  
السـيايس"  "األمـن  فـرع  يسـتهدف 
للحصول  الكازيـات والعـال،  أصحـاب 
عـى املـال واملحروقات، وهـو ما تعرض 

لـه فـراس، كـا قـال لعنـب بلدي.
الكازيـة،  العامـل يف  نهايـة دوام  عنـد 
يف 20 مـن كانـون األول 2020، اُعتقـل 
الشـاب واقتيـد إىل الفرع الـذي تعرض 
فيـه للتفتيش والسـلب، بعد إيجـاد مبلغ 
356 ألـف لـرة )130 دولًرا(، وقُدم له 

الخيـار مبـارشة، "دفـع مليـوين لـرة 
اإلفراج". مقابـل 

املبلـغ  تأمـن  العنـارص  فـراس  وعـد 
وهـو  الصبـاح،  يف  إيـاه  وتسـليمهم 
املبـارش عنـه،  اإلفـراج  مـا جـرى بعـد 
عمـي،  إىل  وذهبـُت  املبلـغ  "سـلمتهم 
كانـوا  بذلـك  قيامـي  عـدم  حـال  ويف 
سـيعتقلونني ولـن يكتفـوا باملبلـغ الذي 

منـي".  أخـذوه 
السـيايس"  "األمـن  عنـارص  ويحصـل 
عـى البنزين واملـازوت لسـياراتهم دون 
دفـع مثنهـا، كـا قـال عامـل الكازية، 
يف  املنتظريـن  السـائقن  متجاوزيـن 
دورهم لسـاعات لتعبئة سـياراتهم بـ20 

ليـرًا كل يومـن.

مكاتب الصرافة وتحويل األموال من 
أكثر المستهدفين

اعتقـال  عـى  األمنيـة  األفـرع  تتنـاوب 
وتحويـل  الرافـة  مكاتـب  أصحـاب 
األمـوال، بهـدف ابتزازهم، وقـال عصام، 
الرافـة،  مكاتـب  يف  العاملـن  أحـد 
لعنـب بلـدي، إن األفرع تعتـر العاملن 
"سـلعة غاليـة"، مشـرًا إىل تعرضهـم 

املتكـرر. لالعتقـال 
لالعتقـال  "تعرضـُت  عاصـم،  وأضـاف 
متقطـع"،  بشـكل  مـرة  مـن  أكـرث 
"األمـن  بفـرع  أسـبوعن  البقـاء  مـن 
السـيايس"، يف أيـار 2020، ودفـع 17 
مليونًـا للخـروج، إىل العتقـال عـى يد 
أيلـول  يف  العسـكري"،  "األمـن  فـرع 
2020، الـذي طلـب 100 مليـون لـرة، 
وقبـل مببلـغ 70 مليونًـا بعـد شـهرين.

السـيطرة  األمنيـة  األفـرع  وتتقاسـم 
فـرع  تسـلّم  مـع  حلـب،  مدينـة  عـى 
"أمـن الدولـة" القسـم الغـريب، وفـرع 
"املخابـرات الجويـة" القسـم الرقـي، 
الجنويب،  القسـم  العسـكري"  و"األمـن 
و"األمـن السـيايس" قسـمها الشـايل.

"الشـبكة  إحصائيـات  أحـدث  وحسـب 
السـورية لحقـوق اإلنسـان"، فـإن أكرث 
مـن 148 ألـف شـخص معتقلـون عى 
يـد القـوى املسـيطرة يف سـوريا، منـذ 
آذار عـام 2011 حتـى آب عـام 2020، 
أكـرث مـن %88 منهـم معتقلـون لـدى 

قـوات النظـام السـوري.

الموت تحت التعذيب أو الدفع..

ابتزاز واعتقاالت وفق اختصاصات األفرع األمنية في حلب 

في الطريق إلى عمله بمدينة حلب، شمالي سوريا، منتصف تشرين الثاني 2020، توقفت 
سيارة أمام عبد الفتاح، ونزل منها عناصر مسلحون اقتادوه من سيارته واعتقلوه، دون أن 

يدري ما السبب.
يذكر الشاب سماعه حديث العناصر في السيارة عن تقاضي مبالغ لإلفراج عن المعتقلين، 

كما قال لعنب بلدي، مردًفا أن الزنزانة االنفرادية المعتمة كانت بانتظاره خالل األيام القليلة 
التالية، التي لم يحصل خاللها على لقمة واحدة.
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مشجع يركل حكم مباراة نادي الحرجلة وضيفه جبلة ضمن مسابقة الدوري السوري لكرة القدم - 3 من كانون الثاني 2021 )فيس بوك(

عنب بلدي - نور الدين رمضان 

القـدم  لكـرة  السـوري  التحـاد  عاقـب 
جمهـور “جبلـة” بإقامـة مبـاراة للنادي 
أرضـه مـن دون جمهـور، ونقـل  عـى 
مبـاراة لفريقـه خـارج أرضـه، و فـرض 
رئيـس  تشـمل  أخـرى  عقوبـات  عليـه 

النـادي. ضمـن  ومسـؤولن  النـادي 
لكـن هـذه مل تكـن الحادثـة الوحيدة يف 
الدوري السـوري، إذ ل تـكاد تخلو مباراة 
مـن أعال عنف بـن جاهـر الفريقن، 
وانتهـاكات مـن مسـؤويل األنديـة يصل 
بعضهـا إىل حد دخـول أرضيـة املالعب.

حـالت  السـورية  املالعـب  وشـهدت 
يف  الـدوري  مسـابقة  خـالل  شـغب 
األشـهر املاضيـة، وقـع فيهـا جرحى بن 
النظـام”  “حفـظ  وعنـارص  الجاهـر، 
قبـل  مـن  بالحجـارة  رشـقهم  بعـد 

. هـر لجا ا
ويف 18 مـن كانـون األول 2020، نُقـل 
جرحـى إىل املستشـفى إثر أعال شـغب 
بعـد نهايـة مباراة كـرة قدم بـن فريقي 
محافظـة  يف  املحليـن  وتريـن  جبلـة 

لالذقية. ا
ويف أيلـول 2020، اضطـر حكـم مباراة 
جمعـت نـادي التضامن وضيفـه عفرين 
املبـاراة ضمـن  إنهـاء  الالذقيـة، إىل  يف 
الـدوري  يف  األوىل  الدرجـة  منافسـات 
السـوري، بعـد انسـحاب لعبـي عفرين.

يف 2019 أيًضـا، قُتل املشـجع السـوري 
عبـد الحليم حـوا )28 عاًمـا( بعد تعرضه 
التـي  الوديـة  لسـهم نـاري يف املبـاراة 
جمعـت قطبـي مدينـة الالذقيـة حطـن 

. ين وتر

قوات "حفظ النظام" غير متخصصة
مديـر مكتـب رئيـس التحـاد السـوري 
األطـرش،  نـادر  سـابًقا،  القـدم  لكـرة 
تحـدث لعنـب بلـدي عن تقصـر التحاد 
إن  وقـال  العنـف،  ضبـط  يف  السـوري 

التحـاد مل يضبط عمليـات العنف بحزم، 
إذ مل يكـن صاحـب سـلطة قويـة عـى 
املشـكلة  مـع  يتعامـل  ودامئًـا  األنديـة، 
بعالجـات مؤقتة ل تصـل إل حل جذري.

وأضـاف األطـرش أن السـلطات األمنيـة 
الحادثـة،  وقـوع  لحظـة  فقـط  تتدخـل 
نظـام  حفـظ  قـوات  توجـد  ل  بينـا 
متخصصـة باملباريات، بـل يُدفع عنارص 
مـن كتيبـة "حفـظ النظـام"، معظمهـم 
ل يعرفـون سـببه مجيئهـم، ول يعرفـون 
كيـف يتمركـزون يف امللعب، ألنها ليسـت 

مهمتهـم.
العنـف،  أعـال  بعـد  العقوبـات  وعـن 
أضـاف األطرش أن السـلطات السياسـية 
والرياضيـة مل تكـن تتدخـل، بـل تـرك 
لتالحـق  األمنيـة  للسـلطات  القضيـة 
الحـوادث، ول توجـد  املتورطـن خـالل 
القضيـة  ملناقشـة  طارئـة  اجتاعـات 

لهـا. الحلـول  وإيجـاد 
وأرجـع أحـداث الشـغب إىل قلة الحشـد 
وشـحن  جهـة،  مـن  التنظيـم  وضعـف 
الجمهور خاصة يف املباريات الحساسـة.

تفريغ ضغوطات
مصطفـى،  طـالل  الجتاعـي  الباحـث 
قال لعنـب بلـدي، إن العنف بعـد 2011 
يف سـوريا مل يعـد يقتر عـى األجهزة 
األمنيـة، بـل صـار ظاهـرة حقيقيـة يف 
الحيـاة الجتاعيـة والسياسـية، وأصبح 
سـمة مميـزة لنمـط التفاعـل يف الحيـاة 

لألفراد. العاديـة 
أشـكال  عـن  يكشـف  التفاعـل  وهـذا 
يف  تتجـى  العنـف  مـن  متعـددة 
األرسة،  مـن  بـدًءا  عديـدة،  مسـتويات 
ومـروًرا بالتفاعالت العاديـة يف املدارس 
املتعددة،  الجتاعيـة  املؤسسـات  وبقيـة 
مبـا فيهـا العنـف املـارس يف املالعـب 

مؤخـرًا. السـورية 
وهـذا العنـف ناتـج عـن العنـف الـذي 
 ،2011 إثـر  السـوري  النظـام  مارسـه 

السـلمين  املتظاهريـن  واجـه  حـن 
بالرصـاص، ليتجـاوز مراحـل اسـتيعاب 
سياسـاته  وينفـذ  املتظاهريـن،  مطالـب 
التـي اعتـاد عليهـا طـول عقود خمسـة 
مضـت، وهي العنـف والبطـش باملدنين 

السـورين.
ويـرى مصطفـى أن العنـف بلـغ جميع 
املالعـب  ومنهـا  السـورية،  املؤسسـات 
الرياضيـة، وهـذا السـلوك العدواين من 
قبل الشـباب السـوري تجاه السـورين 
اآلخريـن، ناتـج عن عـدم تكيـف معظم 
الوسـط  مـع  السـورين  العدوانيـن 
الجتاعـي املحيـط بهـم، الـيشء الذي 
السـلوك  يف  اضطـراب  إىل  يـؤدي 
سـلطة  عـى  فيتمـردون  واألفعـال، 
العتقـال  عـن  أنهـم مبنـأى  يعتقـدون 
للمتظاهريـن  حصـل  كـا  واملحاسـبة 

واملحتجـن يف فـرة الثـورة السـلمية، 
أنفسـهم  إىل  عدوانهـم  يوجهـون  بـل 
املحيـط  وإىل  أصدقائهـم  إىل  ثـم  أوًل، 
مختلفـة. ماديـة  بوسـائل  الجتاعـي 

أيًضـا، ميكـن تفسـر السـلوك العنفـي 
املالعـب  يف  السـوري  الشـباب  لـدى 
نتيجـة اإلحباط، الـذي يعد شـعوًرا ذاتيًا 
ميـر بـه الفـرد عندمـا يواجـه عائًقـا ما 
يحـول دون تحقيـق هـدف مرغـوب فيه 
أو نتيجـة يتطلـع إليها، واإلحبـاط يؤدي 
إىل الغضـب، ثـم يـؤدي يف الغالـب إىل 

العـدوان.
الشـباب  تعـرض  نتيجـة  وكذلـك 
معيشـية  حياتيـة  ملواقـف  السـوري 
معهـا  يتعامـل  يجعلـه  مـا  ضاغطـة، 
أوسـاط  يف  ولكـن  وشـدة  بعنـف 

أخـرى. اجتاعيـة 

من المسؤول؟

العنف ظاهرة تتزايد في المالعب السورية

ما العنف؟
"جميـع األعال التي تتمثل يف اسـتخدام 
القـوة أو القـر أو اإلكـراه بوجـه عـام، 
ومثالها أعـال الهدم واإلتـالف والتدمر 
والتخريـب، وكذلـك أعال القتـل والفتك 

والتعذيـب وما شـابه...
ذو  معنـوي  أو  جسـدي  ضغـط  العنـف 
طابـع فـردي أو جاعـي ينزله اإلنسـان 
إفـراط يف  بالعمـوم  أنـه  أي  باإلنسـان، 
القـوة أو إيـذاء لآلخـر أو ضغـط يوجـه 
إىل اآلخـر، ويبقـى القاسـم املشـرك بن 

هـذه املارسـات هـو جانـب اإلكـراه".
الباحث الجتاعي طالل مصطفى

في مشهد هزلي، اقتحم أحد المشجعين أرضية الملعب بعد تسجيل فريق جبلة هدف التعادل أمام ضيفه نادي الحرجلة، ضمن مسابقة الدوري السوري 
لكرة القدم، وركل الحكم الدولي محمد العبد اهلل، قبل تدخل قوات "حفظ النظام" والالعبين للسيطرة على الموقف.

عنب بلدي - زينب مصري 

من خالل كامـرا هاتفها املحمـول، عرّفت 
مليـا مري عن نفسـها وعرضـت هويتها 
إقامتهـا  وبطاقـة  السـورية  الشـخصية 
اليونانيـة، وأرسـلت املقطـع املصـّور إىل 
إىل  ليسـلمه  إدلـب،  مدينـة  يف  وكيلهـا 
كاتـب العـدل وينظـم وكالـة متكنـه من 

بيـع منـزل لهـا وسـط املدينة. 
جاء ذلـك بعدما فوجئـت مليـا )53 عاًما(، 
وهـي سـورية مـن أهـايل مدينـة إدلـب، 
مقيمـة يف اليونان منذ 20 عاًما، بإشـغال 
منزلهـا املغلق بسـبب اغرابها عـن املدينة 
منـذ حـوايل عقدين مـن الزمن، مـن قبل 
عائلـة ل تعرفهـا أو تربطهـا بهـا صلـة 

علمها.  قرابـة، دون 
"احتلـت"  العائلـة  أن  مليـا  واعتـرت 
محاولـة  دون  لـه  لسـتخدامها  املنـزل، 
الوصول إليها لسـتئجاره أو السـؤال عن 
السـكن بـه، وعندما كلفـت أحـد أقاربها 
عـى  ليـرف  املدينـة  يف  املوجوديـن 
إخـالء املنـزل، لعرضـه لإيجـار أو بيعه، 
رفضـت العائلة اإلخـالء وطالبـت قريبها 
بإثبـات ملكيـة املنـزل، وذلـك بإحضـار 
مسـتندات رسـمية تثبـت أن املكلية تعود 
لهـا، مـا دفـع مليـا إىل تنظيـم وكالة إىل 
قريبهـا ليوثـق ملكيـة منزلهـا، ويبيعـه، 

بحسـب مـا روتـه لعنـب بلدي.

وعـدم  علمهـا،  بغـر  املنـزل  إشـغال 
السـتفادة منـه ماديًـا، كانـا سـببن من 
بيعـه،  إىل  مليـا  دفعـت  التـي  األسـباب 
إىل جانـب أسـباب لخصتهـا يف حديـث 
سـابق إىل عنـب بلـدي، تتمثـل يف غياب 
وتـردي  واألمـان،  األمنـي  السـتقرار 
األوضـاع القتصاديـة واملاليـة يف إدلـب.

آلية تنظيم الوكالة
لعوامـل مختلفـة، أبرزها غياب السـتقرار 
األوضـاع  وتـردي  واألمـان  األمنـي 
القتصاديـة واملالية، يقرر أهـاٍل مغربون 
ممتلكاتهـم  بيـع  إدلـب  محافظـة  مـن 
ويُشـرط إلمتـام  املدينـة،  العقاريـة يف 
تلك البيـوع، توكيـل املغرب شـخًصا يف 
الداخـل السـوري ينـوب عنـه يف عمليـة 

. لبيع ا
املحامـي أحمـد خبـو العامـل يف مدينـة 
تنظيـم  آليـة  بلـدي  لعنـب  رشح  إدلـب، 
وكالة للمغربن سـواء يف الـدول العربية 
أو الغربيـة، الذين يـودون بيـع عقار لهم 

يف املدينـة.
وتتطلـب عملية تنظيـم الوكالة بيـان قيد 
عقـاري، وصـورة عـن الهويـة السـورية 
شـخصية  وإثبـات  والوكيـل،  للمـوكل 
لجوئـه،  أو  اغرابـه  بلـد  يف  للمـوكل 
ومقطـع مصـّور يتحـدث فيه املـوكل عن 
معلوماته الشخصية، وشـاهدين، واتصال 

فيديو مبـارش بن كاتـب العـدل واملوكل.
وقال خبـو، إن السـلطات املحلية يف إدلب 
أمنيـة  دراسـة  أوليـة،  كخطـوة  تجـري، 
عـى الشـخص الذي يـود بيع عقـاره يف 
املدينـة، وعقـب ظهـور نتائـج الدراسـة، 
بعـد مـدة عـرة إىل 15 يوًما، تُسـتكمل 
نتائـج  البيـع يف حـال كانـت  إجـراءات 

إيجابية. الدراسـة 
يف  العاملـة  “اإلنقـاذ”  حكومـة  وكانـت 
مدينـة إدلـب اسـتحدثت “بيـان وضـع” 
)موافقـة أمنيـة( لألشـخاص قبـل إبـرام 
عقـود العمليـات العقاريـة، سـواء عقـد 
اإليجـار أو متليـك عقـارات، أو أي أمـور 
ذات صلـة، للتثبـت مـن سـالمة سـجلهم 
القضـايئ يف قضايا الجنايـات، أو قضايا 

“شـبه العالـة” للنظـام السـوري.
وبرر مدير املكتـب اإلعالمي يف الحكومة، 
إىل  سـابق  حديـث  يف  األحمـد،  ملهـم 
عنـب بلـدي، اسـتصدار “بيـان وضـع” 
أو “موافقـة أمنيـة” لعـدم توفـر بطاقات 
شـخصية يف مناطـق الشـال السـوري، 
األمنيـة  الحـال  مـن  التأكـد  ولـرورة 
للمسـتأجر واملؤجـر، أواملالك واملسـتملك.

ويُنظـم التوكيـل عـر مقطع فيديو يرسـله 
املـوكل إىل كاتـب العدل، يقول فيـه "أنا فالن 
ابـن فـالن، أوكل عني فالنًا ابن فـالن املوجود 
يف سوريا ليقوم مقامي ببيع العقار والتوقيع 
عـى عقد بيع يف السـجل العقـاري أصوًل".

ويُظهـر املوكل يف املقطـع املصّور بطاقته 
الشـخصية السـورية وإثبات شـخصية أو 
بطاقـة تظهر وضعـه القانـوين يف البلد 
اآلخر املقيـم به، كبطاقة إقامـة أو لجوء أو 
جواز سـفر أو بطاقته الشـخصية لجنسية 
مـزدوج  كان  حـال  يف  يحملهـا  أخـرى 

. لجنسية ا
ويجـري التعـرف عـى املـوكل مـن قبـل 
شـاهدين، يؤديـان اليمـن أن معلومـات 
الشـخص الذي ظهـر يف مقطـع الفيديو 
صحيحة، كا يشـهدان عى عمليـة البيع.

كا يُشـرط إلمتـام تنظيم الوكالـة إجراء 
كاتـب العـدل بثًا مبـارًشا )اتصـال فيديو 
مبـارش( مـع املـوكل، ليتكلـم معـه عـن 
الثمـن،  وقبـض  البيـع  وعمليـة  العقـار 
الـواردة  املعلومـات  ويتأكـد مـن صحـة 

خـالل التوكيـل والبيـع.
تُوثـق الوكالـة بعـد دفـع رسـومها عنـد 
محتويـات  يُفـرغ  الـذي  العـدل  كاتـب 
املقطـع املصـّور لتنظيمهـا، ثـم إعطائها 
لصاحـب العالقة أو الوكيـل ليتابع املعاملة 
حسـب  العقـاري  السـجل  يف  العقاريـة 

األصـول.
وأما بالنسـبة لراء مغرب عقارًا يف مدينة 
إدلـب، فتنطبق الروط نفسـها عى املوكل 
يف حـال كان مشـريًا للعقـار ل بائًعـا، ما 
عدا أنـه ل يحتاج كاتب العـدل إىل إجراء بث 

مبارش معه، بحسـب املحامـي أحمد خبو.

اعتماد الوكاالت الخاصة فقط
ل يسـتطيع املغـرب تنظيـم وكالـة عامة 
إلدارة جميـع ممتلكاتـه العقارية، يف حال 
كان ميتلـك أكرث من عقار واحـد، كا كان 
معمـوًل بـه سـابًقا، وإمنـا ميكنـه تنظيم 
وكالـة خاصـة لـكل عقـار عـى حـدة، 
وميكنـه أن يـوكل الشـخص نفسـه إلدارة 

العقـارات. تلك 
ووفًقـا للمحامـي خبـو، ل يجـري البـث 
املبارش مع الشـخص من قبـل كاتب العدل 
وكالـة  أو  القضائيـة  الوكالـة  يف حـالت 
تأجـر أو وكالـة رشاء، وإمنـا يكـون البث 
املبـارش فقـط يف حالـة البيـع القطعـي.

ويشـمل البيـع القطعـي البيـع يف حـال 
وجـود حصـة إرثيـة للشـخص أو حصة 
قيديـة أو كان ميلـك متـام العقـار أو أي 
نـوع مـن أنـواع امللكيـة، كـا ميكـن أن 
وكالـة  مبوجـب  العقـار  مالـك  يكـون 
عدليـة أو مبوجـب قـرار حكـم قطعي أو 
مـرم، وكل أنـواع البيـوع تلـك "جائـزة 
وصحيحـة ورشعيـة وقانونية"، بحسـب 

تعبـره.
وتجري عمليات أرشـفة وتوثيـق امللكيات 
يف  واألرايض  املسـاكن  ورشاء  وبيـع 
“مكتـب التوثيـق العقـاري” بـ”مديريـة 
التابـع  )الطابـو(  العقاريـة”  املصالـح 
لـوزارة اإلدارة املحليـة والخدمات لحكومة 

“اإلنقـاذ".

كيف يبيع مغترب عقاره في إدلب
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د. كريم مأمون

إن ُعقيـدات الغـدة الدرقية شـائعة الحـدوث لدى عدد 
كبـر مـن النـاس، ومـع أن معظمها حميد ول يسـبب 
أي مشـاكل، ول يحتاج إىل أي عـالج، وتقتر الحالت 
الرطانيـة عى نسـبة نادرة جـًدا منها، فـإن املرىض 
يقلقـون مبجـرد تشـخيص الطبيـب لهـذه املشـكلة 
لديهـم، وغالبًـا ما يعـود ذلك لعـدم امتالكهـم املعرفة 
بخصوص هـذه الحالة املرضية، ولذلك فإننا سـنعرّف 

بأنـواع العقيـدات الدرقيـة وطرق عـالج كل منها.

ما عقيدات الغدة الدرقية؟
عقيـدات الغدة الدرقية هـي عبارة عن كتـل أو تورمات 
يف الغـدة، قـد تكـون عقيدة واحـدة أو عـدة عقيدات، 
وقـد تكون هذه العقيدات محسوسـة مـن قبل املريض 

أو غر محسوسـة.
ويتـم التمييـز بـن نوعـن مـن هـذه العقيـدات من 

حيـث نشـاطها الهرمـوين:
-1 "العقدة السـاخنة": وهي العقـد التي تنتج هرمون 
الغـدة الدرقيـة بكميات كبرة وبشـكل تلقـايئ وغر 
مسـيطر عليهـا بالنظـام الهرمـوين الطبيعـي كبقية 
أجـزاء الغـدة الدرقية، وهـذه العقد تكـون أقل خطورة 

دامئًا.  حميـدة  ألنها 
-2 "العقـدة الباردة": وهي غر نشـيطة، ولكن ميكن 
أن تكـون خبيثـة، لذلـك ينصـح األطباء باسـتئصالها 

جراحيًا.
والعقيـدات الدرقية هي حالة شـائعة جًدا، إذ إن نسـبة 
كبـرة من النـاس لديهم عقيـدة واحدة عـى األقل يف 
الغـدة الدرقيـة لكن أغلبهم ل يشـعرون بها، وتشـاَهد 
هـذه العقيـدات عند النسـاء أكـرث من الرجـال، وتكرث 
مشـاهدتها بعد تجاوز سـن الـ50، ومن حسـن الحظ 
فـإن أكـرث مـن %95 مـن هـذه العقيـدات أسـبابها 

حميـدة وليسـت رسطانية.

ما أسباب تكّون عقيدات الغدة الدرقية؟
ل يوجـد يف معظم األحيان سـبب واضـح لتكّون عقد 
يف الغـدة الدرقيـة، ولكـن يف بعـض األحيـان يوجد 

سـبب أو عدة أسـباب، منها:
• نقـص اليـود يف الغـذاء، حيث يـؤدي ذلـك إىل قلة 
إنتـاج هرمونـات الدرق، ومبـا أن هرمونـات الدرق هي 
 )TSH( املثبطـة إلفراز الهرمـون املحفز للغـدة الدرقية
مـن الغـدة النخاميـة، فـإن نقـص هـذه الهرمونـات 
يعـزز  الـذي   "TSH" مسـتوى  ارتفـاع  إىل  يـؤدي 
منـو أنسـجة الغـدة الدرقيـة فتتضخـم خاليـا الغدة 
وتتضاعـف، وقد يظهر مـن خالل ذلك تشـكيل جديد 

وحميـد عى شـكل عقيـدات.
• بعض أنواع اللتهابات التي تصيب الغدة الدرقية.

• التعـرّض لإشـعاع، يـزداد خطـر اإلصابـة يف حال 
تعـرض الـرأس والعنـق لإشـعاع نتيجـة املعالجـات 
الطبية )وليس بسـبب اإلجراءات التشـخيصية كاألشعة 

املقطعية(.
• الوراثـة، يـزداد خطـر إصابـة الفرد بالعقيـدات يف 
حـال إصابة األبويـن أو اإلخـوة واألخـوات بالعقيدات 

الدرقيـة أو رسطـان الغـدة الدرقية.
• األورام الرطانية.

ما أعراض عقيدات الغدة الدرقية؟
معظـم العقيـدات تكـون صغرة وغر مجسوسـة ول 
تسـبب أي أعـراض، وإمنا تكشـف عند إجـراء تصوير 
للعنـق )إيكـو أو طبقـي محـوري(، ولكـن ميكـن أن 
تسـتمر هذه العقيدات بالنمو بشـكل بطـيء جًدا حتى 
إذا أصبحـت العقـدة كبرة فيمكـن أن تـؤدي إىل عدة 

أعـراض، منها:
• أمل يف الحلق أو يف الرقبة.
• تورم يف الغدة أمام الرقبة.

• صعوبة يف البلع.
• ضيق يف التنفس.

• تغر أو بحة يف الصوت.
وميكـن للعقد السـاخنة أن تـؤدي إىل أعـراض ناتجة 
عـن زيـادة إنتـاج الهرمونـات الدرقية تشـبه أعراض 
فـرط نشـاط الغـدة الدرقيـة )خفقـان القلـب، تهيج، 
فـرط تعـرق، خسـارة وزن، جحوظ العينن، تسـاقط 
الشـعر، هبـات سـاخنة، ارتفـاع ضغـط الـدم، غياب 

الـدورة الشـهرية أو خفتهـا عند النسـاء(.
كذلـك عندمـا تحـدث العقيدات نتيجـة التهـاب الغدة 
انخفـاض  إىل  يـؤدي  الـذي  )هاشـيموتو(  الدرقيـة 
مسـتويات الهرمـون الدرقـي يف الدم، فإنهـا تتظاهر 
بأعـراض قصور الدرق )الشـعور باإلرهـاق والضعف، 
النسـيان، زيادة الوزن، جشاشـة الصوت، عـدم القدرة 
عـى تحمل الـرد، جفـاف الشـعر والبرة، تسـاقط 

الشـعر، تكـرار الطمث وغزارتـه بالنسـبة للمرأة(.

كيف ُتشّخص عقيدات الغدة الدرقية؟
عادة يتم تشـخيص وجـود عقيدات يف الغـدة الدرقية 
إمـا عـن طريـق الفحـص الريـري وإمـا بالصـور 
الشـعاعية، وبعد تشـخيص وجـود عقـدة أو أكرث فإن 
املرحلـة الثانية هي تشـخيص سـبب أو نـوع العقدة، 
والكشـف عا إذا كانت العقد حميـدة أو خبيثة، ولذلك 

ميكن إجـراء الفحوصـات التالية:
فحـص الـدم: يتم خاللـه فحـص مسـتوى هرمونات 
الغـدة الدرقية للتأكد إذا كانـت وظيفتها متأثرة بالكتلة 
أو العقـدة، علـًا أنـه يف معظم األحيـان يكون فحص 

الدم سـليًا.
تصوير الغـدة الدرقية باألمواج فـوق الصوتية )إيكو(: 
وهـذا أهـم فحـص ألن من خاللـه ميكن الكشـف عن 
أنـواع الُعقيـدات التي يصعـب جسـها، ومعرفة حجم 
وعـدد العقيـدات يف الغـدة، وكذلـك تحديـد طبيعـة 
العقيـدة )مثاًل كتلة صلبة أو تكيُّس مملوء بالسـوائل(، 
ميكـن يف بعض األحيـان توقع نـوع أو سـبب تكّون 

العقـد، ولكن ليـس دامئًا.
أخـذ خزعـة عـن طريـق إبـرة صغـرة )FNA(: هذا 
الفحـص رضوري يف بعض األحيـان إذا كانت الصورة 
غر قـادرة عى تحديد سـبب تكون الكتلـة، أو إذا كان 
هنـاك شـك يف أن الكتلة خبيثة، وهذا الفحص بسـيط 
وميكـن إجـراؤه يف العيـادة باسـتخدام إبـرة رفيعـة 
للغايـة ألخذ عينة خاليـا من عقيدة واحـدة أو أكرث، ثم 

ترسـل العينات إىل املختر.
ويتـم  الدرقيـة:  للغـدة  اإلشـعاعي  املسـح  فحـص 
باسـتخدام النظائـر املشـعة، حيث يحقن نظـر اليود 
املشـع يف أحـد األوردة بالـذراع ثم يتم تصويـر الغدة 
الدرقيـة، ويفيـد هـذا التصوير املـرىض الذيـن لديهم 
فـرط نشـاط الغـدة الدرقية مـع وجود عقـد، ويهدف 
اىل تشـخيص العقيدات السـاخنة، إذ تظهـر العقيدات 
السـاخنة يف املسـح ألنها تأخذ كمية أكـر من النظر 

عن أنسـجة الغـدة الدرقيـة املعتادة. 

كيف تعاَلج عقيدات الغدة الدرقية؟
العقيدات الحميدة، تشمل خيارات عالجها:

-1 املراقبـة عن قـرب: إذا أظهـرت الخزعـة أن العقيدة 
الدرقيـة غـر رسطانية، فقـد يـوىص مبراقبتها فقط، 
وهـذا يعنـى الخضـوع لفحص جسـدي واختبـارات 
وظائـف الغـدة الدرقيـة والتصويـر بـ"اإليكـو" عى 
فـرات منتظمة كل سـتة أشـهر، فـإذا بقيـت العقيدة 
الحميـدة دون تغيـر فقـد ل تحتـاج إىل العـالج أبًدا، 
ولكـن يحتمل أن تخضـع أيًضا لفحص خزعـة آخر إذا 

منـت العقيـدة أكر. 
-2 العـالج بالثايروكسـن: إذا وجـد اختبـار وظائف 
الغـدة الدرقيـة أن الغدة ل تنتج ما يكفـي من الهرمون 
الدرقـي، فقد يـوىص بعالج الهرمـون الدرقي، فتعطى 
جرعـة تثبيطية من هرمـون الثايروكسـن، وهذا يقلل 
مـن الهرمون املحفز للغـدة الدرقيـة )TSH(، وبالتايل 
تقليـص حجـم العقيـدات ومنـع تحولهـا إىل أورام 

خبيثـة، وتقليل التضخـم يف الغـدة الدرقية ككل.  
-3 الجراحـة: قـد تتطلـب العقيـدة غـر الرطانيـة 

إجـراء جراحـة يف بعـض الحـالت:
• إذا كانـت العقيـدة كبـرة للغايـة )أكرث من 4 سـم( 

وتعـوق التنفـس أو البلع، 
العقيـدات،  عديـد  بالـُدرَاق  املصابـون  األشـخاص   •
خاصـة عندمـا يُضِيـق املمـرات الهوائية أو املـريء أو 

األوعيـة الدمويـة. 
• العقيـدات التـي شـخصت عـى أنها غر محـددة أو 
مشـتبه بهـا بواسـطة الخزعـة، حتى ميكـن فحصها 

بحثا عـن مـؤرشات مـرض الرطان.
العقيـدات الكيسـية: وهي عقـد حميدة، وقـد تختفي 
رسيًعـا عنـد سـحب مـا تحتويـه مـن سـائل باإلبرة 
الناعمـة، أمـا إذا حـدث داخلهـا نـزف متكـرر فيمكن 

جراحيًا. رفعهـا 
العقيدات الساخنة: وهناك عدة طرق لعالجها:

-1 اليـود املشـع: يُؤخذ يف صورة سـائل أو كبسـول، 
تقلّـص  ذلـك  فيسـبب  الدرقيـة،  الغـدة  ومتتصـه 
العقيـدات، واختفاء مـؤرشات وأعراض فـرط الدرقية، 

خـالل شـهرين إىل ثالثـة أشـهر.
-2 األدويـة املضـادة للدرقيـة: يف بعض الحـالت، قد 
يُـوىص بأدويـة مضـادة للدرقيـة )مثل ميثيـازول( 
للسـيطرة عى نشـاطها وتقليل أعراض فـرط الدرقية، 

ويسـتمر العـالج عامة لوقـت طويل. 
باسـتخدام  العـالج  خيـار  تعـذر  إذا  الجراحـة:   3-

اليـود املشـع أو األدويـة املضـادة للدرقيـة، فقـد يتم 
إجـراء الجراحـة لسـتئصال العقيدة الدرقيـة املفرطة 

 . ط لنشا ا
للعقيـدات  الشـائع  العـالج  الخبيثـة:  العقيـدات   
الرطانيـة هـو السـتئصال الجراحـي، يف السـابق 
كان اإلجـراء القيـايس املتبـع هـو اسـتئصال أغلبيـة 
الدرقيـة  الغـدة  الدرقيـة )اسـتئصال  الغـدة  نسـيج 
الُكي(، ولكـن يف يومنا هذا يتم السـتئصال الجزيئ 
فقـط للغـدة الدرقية، ومـع ذلك فإن اسـتئصال الغدة 
الدرقيـة شـبه الُكي قد يتـم اعتاًدا عى مـدى توغل 

. ملرض ا
أخـرًا، ننـوه إىل أن خطـورة جراحـة الغـدة الدرقية 
تتضمـن تـرر العصـب الراجـع )الـذي يتحكم يف 
الحبـال الصوتيـة( وتـرر الغـدد جـارات الـدرق 
)وهـي أربـع غدد صغـرة تقع خلـف الغـدة الدرقية 
تسـاعد يف ضبـط مسـتويات األمـالح املعدنيـة يف 
الجسـم، مثـل الكالسـيوم(، لكـن هـذه الختالطـات 

الحدوث. نـادرة  أصبحـت 
وبعـد جراحـة الغـدة الدرقيـة سـيحتاج املريض إىل 
العـالج مـدى الحيـاة بعقـار ليفوثروكسـن وذلـك 

إلمـداد الجسـم بالهرمـون الدرقي.

كتل وتورمات ال تثير القلق

يدات الغدة الدرقية
َ

ُعق

أوًل، العقيدات الحميدة، وتشمل: 
• تضخم الغدة الدرقية املتعدد العقد )ينجم غالبًا عن نقص اليود(. 

• العقد الغروية البسيطة. 
• التهـاب الغـدة الدرقية املناعي املزمن )واملسـمى مرض هاشـيموتو نسـبة للعامل اليابـاين الذي وصفه 
أول مـرة( الـذي يـؤدي عـادة إىل خمـول الغـدة الدرقيـة، وقـد يصاحبه وجود عقـد متعـددة يف الغدة 

الدرقية.   
• أكياس الغدة الدرقية، وتشمل األكياس البسيطة واألكياس الغروية واألكياس النزفية.

• األورام الجريبية الحميدة.  
• أورام الخلية )خلية أوكسيفيل( الحميدة.

• العقد الساخنة، وهذه العقد تكون حميدة دامئًا ولكنها تلقائية النشاط.  
 ثانيًا، العقد الخبيثة )الرطانية( وتشمل: 

• رسطان حليمي )وهو أكرثها شيوًعا(.
• رسطان جريبي )أقل شيوًعا(. 

• رسطان "خلية هرتل".
• رسطان خاليا الدرقية النخاعية.

• رسطان الخاليا الكشمية البتدائية )وهو أخطر أنواع رسطانات الدرقية(.
• الرطان اللمفاوي البتدايئ للدرق.  

• الرطانات الثانوية املنترة إىل الدرقية من مصدر آخر.
وننوه إىل أن العوامل التي تزيد من خطورة كون العقيدات الدرقية رسطانية تشمل:

• وجود تاريخ عائي مرتبط باإلصابة بالعقيدات.
• إذا كانت العقيدة صلبة غر لينة.

• إذا كانت العقيدة ملتصقة بالراكيب املجاورة لها.
• كون الفرد ذكرًا.

• الفئة العمرية األصغر من الـ20 سنة واألكر من الـ70.
• التعرض لإشعاع.

ما أنواع العقيدات الدرقية؟
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ميتلـك النـاس شـغف معرفـة الزوايـا املظلمـة مـن حيـاة 

الشـخصيات العامة يف سـَرها الذاتية، وما ميكن أن يصدم 

القيم السـائدة ضمن األرسار الشـخصية لتلك الشـخصيات، 

وهـذا مـا مل يكـن يف السـرة الذاتيـة للكاتب الفلسـطيني 

وليـد سـيف، التي نرهـا يف 2016 تحت اسـم "الشـاهد 

املشـهود- سـرة ومراجعـات فكرية" ضمـن 511 صفحة.

وفلسـفة سـيف يف الغايـة من كتابـة السـرة الذاتية برزت 

يف العنـوان نفسـه، إذ إن حيـاة الفـرد، أي فرد، هـي دراما 

إنسـانية يتجـى فيها الرط اإلنسـاين والوجـودي بكل ما 

فيه مـن أفراح وأحـزان متحققة أو منكـرة، وبغض النظر 

عـن مدى شـهرة ذلـك الفـرد مـن عدمهـا، ولذلك فـإن أي 

سـرة ذاتيـة يجـب أن تركز ل عى صاحب السـرة نفسـه، 

التأمـل والغـوص يف التسـاؤلت واملراجعـات  إمنـا عـى 

الفكريـة التـي تأخـذ الطابع النقـدي لعمل صاحب السـرة 

وتجاربـه يف نطـاق مهنته.

حيـاة  يف  الفعليـة  الوقائـع  تخلقهـا  ل  املدّونـة  السـرة 

اإلنسـان، بقدر مـا تخلقها الكتابة نفسـها، وقيمة السـرة، 

وفـق سـيف، تتمثـل يف قيمـة النـص نفسـه ل يف الواقـع 

الخارجـي الـذي يفـرض أن النـص يسـعى إىل تسـجيله، 

وإل تحـول نـص السـرة إىل ما يشـبه التحقيـق الصحفي 

أو ملـف العرافـات التي تسـتند إليهـا التحقيقـات األمنية.

ويتنقـل الكاتـب يف سـرته بـن تجاربـه األدبيـة األوىل 

ورحلـة دراسـته األكادمييـة، وعملـه يف نطـاق النصوص 

الدراميـة التلفزيونية، تاركًا يف كل مرحلـة تعليقه وانتقاده 

حـول تجاربـه الفكريـة وكيفيـة تغرهـا وتطورها.

ويلخـص الكاتـب نظرته إىل الديـن بقولـه، إن الدين كحال 

أي مرجـع عقـدي أو مصـدر ثقـايف ل ينطـق عـن نفسـه 

خـارج نشـاط الوعي الـذي يتعامـل معه.

ليـرر  يسـتغله  أن  ميكـن  املسـتبد  فالحاكـم  وبذلـك، 

اسـتبداده ويؤبـده، ويقمـع معارضيـه. ويف املقابل، ميكن 

أن تسـتند إليـه التيـارات املتطرفـة املنغلقـة لتريـع القتل 

ونفـي التعدديـة وتكريـس التخلف، كـا ميكن أن تسـتند 

إليـه التيـارات الوسـطية املسـتنرة، لتعظيـم قيمـة الحياة 

ودفـع  والتعدديـة،  الختـالف  مبـدأ  واحـرام  واإلنسـان، 

عجلـة التحـرر والتقـدم والتجديـد والتطـور واإلنهـاء.

ول يصـح، كـا يعتقد سـيف، الخلـط بن اإلسـالم بوصفه 

عقيـدة دينيـة يؤمـن بهـا مـن يشـاء وينكرهـا من يشـاء، 

وبـن اإلسـالم بوصفـه حقيقـة حضاريـة فاعلـة يتدافـع 

النـاس عـى طـرق توجيههـا وتوظيفها. 

وهـذه الحقيقة الحضاريـة يجتمع فيها كل من ينتسـب إىل 

الهويـة العربيـة اإلسـالمية، املسـلم وغـر املسـلم، واملؤمن 

وغـر املؤمـن، والفرد يف هـذه الحالة مجموعـة هويات يف 

الوقـت نفسـه، يجتمـع يف إحداها مـع طـرف، ويف غرها 

مـع أطراف أخـرى، دون أن يلغي أحدهـا اآلخر بالرورة.

وهـذا يعنـي أن مـن جعـل هويتـه العقديـة الالدينيـة أو 

غـر اإلسـالمية قـوة طـاردة للهويـة الحضاريـة العربيـة 

اإلسـالمية، فقـد احتكـم للجمـود الفكري بـدًل مـن النظر 

املعـريف، ووقـع يف الغـراب والتغريـب وتشـتت النتاء.

ومـن يحـاول النتسـاب إىل هويـة غـر الهوية اإلسـالمية 

باقـراح "هويـة أقلويـة" عربيـة بديلة تتجرد من اإلسـالم، 

فـال ميكـن تفريغهـا مـن مكوناتهـا الحضارية اإلسـالمية، 

مثـل اصطنـاع هويـة فرعونيـة أو فينيقية وأخرى سـورية 

تنغلـق عـى الهـالل الخصيـب، فـال ميكـن تشـييد هويـة 

فرعونيـة مثـاًل، بـال لغـة فرعونيـة متواصلـة مـن املايض 

إىل الحـارض، بـكل مـا تعنيـه اللغة مـن محمـولت ثقافية 

تشـكل الوعـي والنظـرة العامـة للحياة.

وليـد سـيف هـو فلسـطيني مـن مدينـة طولكـرم، اهتـم 

بكتابـة النصـوص الدراميـة التلفزيونية والقصـة القصرة 

والشـعر والتأليـف املرحـي، كـا يعتـر ناقـًدا وباحثًـا 

أكادمييًـا، وهـو من أبـرز مؤلفـي الدرامـا التاريخيـة، برز 

اسـمه بشـكل لفت يف مسلسـالت "التغريبة الفلسطينية"، 

و"عمـر"، و"صـالح الدين األيـويب"، ضمن رؤيـة املخرج 

السـوري حاتـم عي.

"الشاهد المشهود".. 
تدوين لتأمالت فكرية
 بقالب السيرة الذاتية

كتاب

سينما

عنب بلدي - عماد نفيسة

بدايـة عـر جديـد للمعالجـات مـع 
رشكة "آبل" بإنجازات متسـارعة تقوم 
بها الركـة، إذ سـجلت معالجاتها أداء 
عـام  يف  مبنافسـيها  مقارنـة  فريـًدا 
2020، وخصوًصـا يف اإلصدار األخر 
 ،"iphone 12" مـن هاتفهـا املحمـول
 ،"Arm A14" معالـج  حمـل  الـذي 
واسـتطاع الهاتف بهذا املعالـج القيام 
مبهام شـاقة كتصويـر الفيديـو بدقة 
"4K"، وعمل تعديـالت ومونتاج عليه 
وعرضه عى الشاشـة بنفـس اللحظة، 
كا اسـتطاعت أجهـزة "اآليبـاد" التي 
تحمـل نفـس املعالـج )14A( القيـام 

مبهـام معقـدة أيًضا،
تحدثـت "آبـل" مـرارًا يف مؤمتراتهـا 
عـن تطويرهـا معالًجـا جديًدا سـيحل 

مـكان معالجـات "إنتـل"، وسـيكون 
أقل اسـتهالكًا للطاقة وبكفـاءة عالية، 
واعتقـد الجميـع حينهـا أنهـا تعمـل 
عـى معالج شـبيه مبعالجـات "إنتل" 
ولكـن  لـه،  مشـابهة  مبعاريـة  أو 
"آبـل" خالفـت التوقعـات واعتمـدت 
 "ARM" يف معالجهـا عى معاريـة
املحمولـة  الهواتـف  يف  املسـتخدمة 
واألجهـزة اللوحيـة، لتنتـج معالًجا قد 
يقلـب املعادلـة يف سـوق الحواسـيب 

املحمولـة.

"M1" ما شريحة
الريحـة التـي أعلنـت عنهـا "آبـل" 
بشـكل رسـمي يف نهاية 2020 حملت 
بتقنيـة  وهـي   ،"apple M1" اسـم 
وتعنـي   ،)soc system on-chip(
وتحـوي  رشيحـة"،  عـى  "النظـام 

 ram“"املعالج الجديـد إضافـة إىل الـ
وأغلـب   ”gpu” الصـورة  ومعالـج 
مكونات النظـام عى رشيحـة واحدة، 
يف  عـادة  التقنيـة  هـذه  وتسـتخدم 
الهواتـف املحمولة واألجهـزة اللوحية، 
ولكـن هذه املـرة األوىل التي تسـتخدم 
يف الحواسـيب املحمولة مع تقديم أداء 
ممتـاز واسـتهالك أقـل للطاقـة، كـا 
جـاء املعالـج داخـل الريحـة بتقنية 
يف  سـابقة  وهـي  نانومـر"  الــ"5 

تصنيـع املعالجـات.
مشـكلة الحـرارة العاليـة واسـتهالك 
الطاقة هـا أكر عيبـن يف معالجات 
"إنتـل"، معالـج "آبـل" الجديـد جـاء 
بحـل لتلـك املشـاكل، ما يعنـي إصدار 
حواسـيب محمولـة صامتـة مـن دون 
مـراوح وبسـاعات عمل طويلـة لنفس 

البطارية.

 MacBookو " "MacBook air m1"
"Pro m1

"آبـل"  رشكـة  مـن  جهازيـن  أول 
يعمـالن بريحة الــ"M1" أطلقتها 
األول  كانـون  السـوق يف  "آبـل" يف 
2020، وقـد امتـألت مواقـع التواصل 
تجـارب  بفيديوهـات  الجتاعـي 
الجهازيـن والختبـارات التـي أظهرت 

عنهـا. املسـتخدمن  رضـا 
باإلضافـة إىل التصميـم الجـذاب، جاء 
الجهـازان بـوزن أخـف مـن السـابق 
لجهـاز  بالنسـبة  مـراوح  دون  ومـن 
ومبروحـة   "MacBook air m1"
 MacBook" صغـرة جـًدا يف جهـاز
Pro m1"، كـا كانت فرة تشـغيلها 
طويلـة نسـبيًا وصلـت إىل 20 سـاعة 
مشـاهدة فيديو دون الحاجة إىل شحن 

ز. لجها ا

شريحة آبل الجديدة M1هل تستحق كل هذه الضجة؟

"THE UNDOING".. المفاضلة بين الحب 
والواجب في قالب إثارة نفسية

 THE" القصـر  األمريـي  املسلسـل  يسـتند 
روايـة  إىل  الراجـع،  ويعنـي   "UNDOING
عـام  يف  كوريليتيـس،  هانـف  جـان  كتبهـا 
 YOU SHOULD HAVE" 2014، تحت اسـم

تعـرف". أن  يجـب  "كان  أي   "TO KNOW
تـدور أحـداث العمـل املفعـم باإلثارة النفسـية 
يف بيئـة راقيـة يكـون فيها الزوج طبيـب أورام 
رسطانيـة لألطفـال، والزوجـة طبيبة نفسـية، 
ولديهـا ابن يف الــ14 من العمـر، وهو طالب 

يف مدرسـة خاصـة للطبقـة الراقية.
تبـدأ حيـاة األرسة بالتغـر إثـر حفـل تقيمـه 
يتيـح  مبـا  الترعـات  لجمـع  البـن  مدرسـة 
خدمـات أفضل للطـالب يف املدرسـة، باإلضافة 
لبعـض  مجانيـة  دراسـية  منـح  تأمـن  إىل 
الطـالب، وهنـا تحر جريـس فريـزر الطبيبة 
فريـزر  زوجهـا جوناثـان  بصحبـة  النفسـية، 
ألفيـس،  إيلينـا  تحـر  كـا  األورام،  طبيـب 
سـيدة يف ريعـان الشـباب واألنوثـة، وهـي أم 
ألحـد الطـالب يف املدرسـة ويدعـى ميجيـل.

لسـبب ما تنسـحب إيلينـا من الحفـل، وترفض 
هـذا  البيـت،  إىل  بإيصالهـا  جريـس  عـرض 
العرض الـذي جاء إثـر معرفة سـطحية أتاحها 
اشـراك السـيدتن يف النادي الريايض نفسـه، 
لكـن مـا مل يكـن يف حسـبان جريـس أن إيلينا 
للتقـرب  النـادي  هـذا  يف  بالتسـجيل  بـادرت 
منهـا، وبعـد الحفـل تتعـرض إيلينـا لحادثـة 
قتـل يُتهم فيهـا الدكتـور جوناثان، الـذي تبّن 
أنـه الطبيب الـذي عالج ميجيـل ابـن إيلينا من 

ن. الرطا
هنـا تتهـاوى األقنعـة وتسـقط وتكشـف عـن 
عالقـة غراميـة بـن الطبيـب ووالـدة مريضه، 
وهـذا مـا يجعـل جريـس مشـتتة بـن حبهـا 
وكرامتها، وإحساسـها كزوجـة مخدوعة، فتقرر 
بعـد ذلـك الوقـوف إىل جانـب زوجهـا للدفاع 
عنـه وترئتـه مـن هـذه التهمـة التـي تحولت 
إىل قضيـة رأي عـام ومـادة دسـمة للصحافـة 
يف مدينـة نيويـورك، مـررة ذلك بتعلـق ابنها 
بوالـده، وأنها تحاول أن تحمـي صورة األب يف 

عينـي ابنـه، مـع رضورة اإلشـارة إىل جاليـة 
الـدور الـذي يلعبـه الطفل نـوا جـويب، والذي 

لعـب دور هـري فريـزر يف العمـل.
يعكـس العمـل تأثـر النقـص املادي الـذي قد 
يتحـول إىل هـوس أحيانًـا بعيش حياة واسـعة 
البـذخ، بغـض النظـر عـن الثمـن، ورمبـا هذا 
مـا دفـع إيلينا للخـوض يف عالقـة عاطفية مع 
رجـل ل يحـايك شـبابها، باإلضافـة إىل التأثر 
السـحري الـذي يضفيـه القـدر عى الشـخص 
الـذي يتمكـن من إنقـاذ أحد مـا، كانـت نجاته 

مبعجزة. أشـبه 
أمـام القضـاء واألدلـة الظرفيـة الطبيـب ُمدان، 
وأمـام الزوجـة املشـهد ضبـايب، لكنها تسـعى 
ظنهـا  حسـن  وتغليـب  عاطفتهـا  لتصديـق 
بزوجهـا، وتتجـه املحاميـة هـايل فيتزجرالـد 
ألخـذ القضية بعيًدا عن سـياق األدلـة للتأثر يف 
عاطفـة الشـارع، فتسـخر موكلهـا للظهور عر 
التلفـاز ملخاطبـة عواطـف املشـاهدين، مبعـزل 
عـن جهة الدعـاء التي تـرى فيه مجرًمـا وقاتاًل.

وتسـتفيد املحامية مـن أنظمة خاصـة ملراقبة 
القضـاة واملحامـن عـن طريـق خوارزميات 
خاصـة يف "جوجـل" و"أمازون" لسـتقراء 
يشـرونه،  مـا  خـالل  مـن  مواقفهـم 
املطاعـم  أو  يقصدونهـا  التـي  واألماكـن 
باتجـاه  القضيـة  وتسـر  يرتادونهـا،  التـي 
التي  التصعيـد من خـالل جلسـات املحاكمـة 
ذروة  إىل  وصـوًل  املفاجـآت،  مـن  تخلـو  ل 
ونهايـة غـر متوقعـة ل تقـل أهميـة عن أي 

املسلسـل. يف  حـدث 
وهيـو  كيدمـان،  نيكـول  بطولـة  مـن  العمـل 
دي  وماتيلـدا  سـاذرلند،  ودونالـد  غرانـت، 
إنتـاج  ومـن  دومزوينـي،  ونومـا  أنجليـس، 
للعمـل  السـيناريو  وكتـب   ،"HBO" شـبكة 
دافيـد كيلـي، وأخرجتـه سـوزان بايـر، وبُّث 
 ،2020 عـام  مـن  حزيـران  يف  مـرة  ألول 
ويتكـّون من سـت حلقـات، وحائز عـى تقييم 
لتقييـم   "IMDb" موقـع  عـى   10 مـن   7.5

والدراميـة. السـينائية  األعـال  ونقـد 
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تسالي

عروة قنواتي 

مام ال شك فيه أن الحال مل يكن ثابًتا لدى كثري من 
أندية أوروبا الكربى عىل سلم ترتيب املسابقات املحلية.

 وتعدى األمر حدود املسابقات املحلية ليصل إىل 
منافسات القارة األوروبية، فودعنا مانشسرت يونايتد 

من دوري أبطال أوروبا إىل الدوري األورويب، بينام 
غادر إنرت ميالن كلتا البطولتني، وكاد املشهد أن يحمل 
خروجا مفاجًئا لقطبي العاصمة اإلسبانية مدريد لوال 

نتائج الفوز يف الجولة األخرية.
وقبل نهاية العام 2020، كان ألي متابع وعاشق لكرة 

القدم أن يصدم بشكل سلم الرتتيب يف كل دوري 
من الدوريات الخمسة الكربى، بوجود اليويف بطل 
إيطاليا يف املرتبة السادسة، وبرشلونة العريق يف 

املرتبة السابعة، و دورمتوند األملاين مرتاجًعا إىل املرتبة 
الرابعة، ومانشسرت يونايتد مع السيتي واألرسنال يف 

مراتب متأخرة جًدا.
ووصلت هذه الفرق إىل مراتب مل يحلم بها أصحاب 

الطموحات الصغرية واملتوسطة من أندية أوروبا 
)ريال سوسيداد، ايفرتون، اليبزغ( وغريها الكثري من 

الفرق التي حاولت وتحاول استغالل ضغط املباريات 
والبطوالت واملشاركات واألزمات لدى أكرب فرق أوروبا 

أماًل بالوصول إىل الكرايس املؤهلة لدوري أبطال 
أوروبا.

تغري الحال مع الجولة األوىل والثانية يف العام 
الجديد 2021، إذ سجلتا حضوًرا مهاًم ومتوقًعا ألندية 
)يوفنتوس، برشلونة، مانشسرت سيتي، ريال مدريد، 

روما( لتدخل هذه الفرق بنجومها ترتيب األربعة الكبار 
قبل نهاية مرحلة الذهاب يف كل بلد، وتبدأ عملية 

املحاصصة مع الفرق املتصدرة والوصيفة، استعداًدا 
لالنقضاض يف أي لحظة عىل املركز األول.

حتى يف صدارة الهدافني عىل مستوى الدوريات 
)كريستيانو رونالدو يف صدارة هدايف الكالتشيو، 
وليونيل مييس يف صدارة هدايف الليغا اإلسبانية، 

وتقدم مهم للنجم املرصي محمد صالح عىل سلم ترتيب 
هدايف الربميري ليغ، وطبًعا ال بد من اإلشادة بالرقم 
الكبري الذي وصل إليه النجم البولندي ليفاندوفسيك 

بتسجيله 17 هدًفا يف البوندسليغا(. 
صحيح أن ليفربول مل يتعرث ويبتعد كام األندية التي 

أرشنا إليها، وما زال متصدًرا الدوري اإلنجليزي، وهذا 
طبيعي، وصحيح أيًضا أن البافاري )بايرن ميونيخ( 

يف أملانيا متفوق كالعادة عىل بقية األندية يف صدارة 
الرتتيب، إال أن مشهًدا غري مسبوق أحاط األندية 

األوروبية وأشعل أزماتها الصحية والنفسية واإلدارية 
واملالية بوقت واحد، دون أي متنفس أو راحة أو 

استجامم يف عطلة الشتاء.
عديد الفرق التي ال تكاد تسجل رقاًم مميزًا يف الدوري 
املحيل حتى تصطدم مبواجهة إقصائية عىل مستوى 

بطوالت الكأس والسوبر والرابطة وغريها، هذه 
البطوالت واملباريات التي تحتاج إىل نسق مغاير ولرمبا 

تضحية باللقب من املدير الفني لالبتعاد عن خسائر 
جهود بعض الالعبني باإلصابة أو التوتر أو التعب.

كل هذا الصندوق امليلء كان فوضويًا مع بداية املوسم 
وإىل ما بعد منتصف الذهاب يف أغلب الدوريات 

واملسابقات.
اليوم نشهد ضغطًا أكرب يف املسابقات، وأياًما قليلة 

للراحة بني املناسبة والثانية، بني مباراة عىل الجدول 
املحيل وإقصائية يف الكأس وعىل مقربة من عودة 
الدور الثمن النهايئ يف دوري أبطال أوروبا والدور 
الـ32 من الدوري األورويب، ال بد لعنوان وحيد أن 

يتصدر املرحلة يف األشهر املقبلة.
أمتع وأغرب وأقوى املنافسات ستكون ضمن العام 

2021، وعودة الفرق الكربى للمنافسة بعد الفوىض 
ستشعل نريان الرصاع يف كل املسابقات، واالحتامالت 
ستبقى مفتوحة حتى الجوالت األخرية من كل موسم.

األندية المتعثرة 
تنتفض 

في بداية العام 

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

طـول مناسـب وخفة يف الحركـة عى أرض 
امللعـب، يحـرك زمـالءه ويصنـع الفـرص للتسـجيل، قيمة 
سـوقية ترتفـع باسـتمرار، وعمـره 18 عاًمـا فقـط، هـذه 
صفـات الالعب بيـدري، فتى برشـلونة الذهبي، الـذي ذكّر 
مشـجعي النـادي الكتالـوين بواحـد مـن أسـاطر النادي، 

إنييسـتا. أندريس 

مراكز متعددة على أرض الملعب
مـع شـغله ثالثـة مراكـز مختلفة عـى أرض امللعـب، ميثل 
رونالـد  الفريـق  ملـدرب  مهمـة  تكتيكيـة  حلـوًل  بيـدري 

كومـان.
بيـدري املولـود يف عـام 2002 )عمـره 18 عاًمـا فقـط(، 
انتقـل إىل برشـلونة قادًمـا من نـادي لس باملـاس يف عام 

2019، مقابـل مثانيـة ماليـن يورو.
أنـه يذكّـر جاهـر برشـلونة  تكمـن أهميـة بيـدري يف 
بأندريـس إنييسـتا، أحـد أهـم لعبـي برشـلونة واملنتخـب 
اإلسـباين، والـذي كان أحـد أعمـدة الفريـق الذهبـي الذي 
اكتسـح إسـبانيا وحقـق السداسـية )سـتة ألقـاب يف عام 

. واحد(
ول يكمـن وجه التشـابه يف املراكـز التي شـغلها كل منها 
فقـط، بـل بقدرتهـا عـى تحريـك زمالئهـا عـى أرض 
امللعـب، والتحكـم برتـم اللعب وصناعـة الفـرص، والجرأة 

والتحكـم بالكـرة، وهـي صفـات افتقدهـا برشـلونة منـذ 
رحيـل إنييسـتا وزميلـه اآلخـر، تشـايف هرنانديز.

ويشـغل بيـدري ثالثـة مراكز عـى أرض امللعـب، هي خط 
الوسـط الهجومـي والجنـاح األمين والجنـاح األير.

هـذه املراكـز هـي نفسـها التـي يشـغلها ميـي، وبالتايل 
فـإن تبـادل املراكـز والتفاهـم بينها يسـهم بشـكل أفضل 
يف تحقيـق برشـلونة الفـوز والوصول إىل شـباك الخصم، 
وهـو مـا حصـل فعـاًل يف املبـاراة أمـام نـادي هويسـكا، 

بلباو. أتلتيكـو  وأمـام 
وأمـام األخـر، قـدم بيـدري واحـدة مـن أفضـل مبارياته 
لهـذا املوسـم، ونجـح بإحـراز أول أهـداف برشـلونة، ثـم 
صنـع الهـدف الثـاين يف املبـاراة التـي انتهـت ملصلحـة 

برشـلونة بثالثـة أهـداف لهدفـن.
كـا أن بيـدري وخـالل لعبـه مـع برشـلونة خالل املوسـم 
الحـايل -2020 2021، لعـب يف مركـز جديـد، وهـو خط 

الوسـط الكالسـيي، وهـو مركز شـغله إنييسـتا قبله.
مـن جهته، وصـف املحلـل الريايض محمـد عـواد، بيدري 
بـ"الجوهـرة"، وذلـك ضمن برنامجه "سـيلفي سـبورت"، 

الـذي يعـرض عـر "يوتيوب".

50 مليون يورو البن الـ18 عاًما
بالقيمـة  املختـص   "Transfer Market" موقـع  وفـق 

 50 إىل  بيـدري  قيمـة  لالعبـن، تصـل  السـوقية 
مليـون يـورو، وهـي قيمـة مرتفعـة بالنسـبة 

الالعـب. لعمـر 
أيلـول  أعلـن برشـلونة، يف  أن  ومنـذ 

2019، عـن التعاقـد مـع بيدري، 
مـع  اللعـب  األخـر  أكمـل 

باملـاس  لس  األم  ناديـه 
حتـى النتقالت الشـتوية 
سـبيل  عـى  املاضيـة 
اإلعـارة، قبـل أن يلتحـق 
بشـكل رسـمي بالنـادي 

الكتالـوين.
22 مبـاراة لعبها  وخـالل 

مع برشـلونة، نجـح بيدري 
أهـداف  ثالثـة  بتسـجيل 

هدفـن. وصناعـة 

بيدري.. 
فتى برشلونة الذهبي

الالعب اإلسباني دييغو كوستا بقميص أتلتيكو مدريد )الغارديان البريطانية(

مع الحديث المتكرر عن رحيله

راموس.. ملك العاشرة يثير قلق جماهير مدريد 

ال يعـد الالعب سـرجيو راموس، قائـد ريال مدريد اإلسـباين، 
العبًـا عاديًـا ضمـن أسـوار النـادي امللـي، خاصـة أنـه أحد 
األسـباب الرئيسـة واملبـارشة لتحقيـق الريـال أربـع بطوالت 
دوري أبطـال أوروبـا خالل خمس سـنوات، بـن عامي 2013 

و2018.
وال تنـى جامهر ريال مدريد رأسـية قائدهـم يف نهايئ عام 
2013 بشـباك أتلتيكو مدريـد يف الثواين األخرة مـن املباراة، 

بعد تأخـره بالنتيجة.
لكـن رامـوس يواجه اليـوم مصـرًا مختلًفـا مع قـرب انتهاء 
عقـده مـع ريـال مدريـد، ودخولـه منذ مطلـع كانـون الثاين 
الحـايل يف الفـرة الحـرة، التـي يسـمح لـه مـن خاللهـا 
بالتفـاوض مـع أي نـاٍد واالنتقـال إليـه مجانًـا يف حزيـران 

. ملقبل ا

أصل المشكلة بين الطرفين
السـرة الذاتيـة لرامـوس ولعبـه يف أرض امللعـب، واعتبـاره 
لسـنوات واحـًدا مـن أفضـل مدافعـي كـرة القـدم، يجعـالن 
الالعـب، البالـغ من العمر 34 عاًمـا، قادرًا عـى الرحيل إىل أي 
نـاٍد يرغب بخدماتـه، خاصة أن حالته البدنية ممتـازة، وال تبدو 

عليـه عالمـات التعب.
ومل يتوصـل ريـال مدريد والالعـب التفاق يفـي إىل تجديد 
عقـد راموس، خاصـة أن فروس "كورونا املسـتجد" )كوفيد- 

19( أثر بشـكل مبارش عى السـيولة النقديـة للنادي.
كـام يتحـر ريال مدريـد لصيف سـاخن مقبل عـى صعيد 
التعاقـدات الجديدة، وهـو ما يعني احتياجه إىل سـيولة نقدية 
عاليـة لتأمن مبالـغ االنتقـاالت ورواتب الالعبن الجـدد، وهو 

ما أثار اسـتياء الالعبـن القدامى.
وبالتـايل فـإن عقد رامـوس الجديد سـيتضمن خفـض راتبه 
الشـهري بنسـبة %10، وفًقا لصحيفة "As" اإلسـبانية، التي 

قالـت إن راموس 
ال يعتـر خفـض الراتـب هـو السـبب الوحيـد، إذ إن احتاملية 
انتقـال مدافـع بايـرن ميونيـخ ديفيـد أالبـا إىل ريـال مدريد 
مجانًـا، يشـكل أيًضا عامل اسـتياء حتـى لدى العبـي الفريق.

وأضافـت صحيفـة "As"، يف 8 من كانون الثـاين الحايل، أن 
غرفـة املالبس "ال تفهم قـرار اإلدارة بعدم تجديـد عقد راموس 
والتعاقـد مـع أالبـا"، وهـم يقفـون خلـف رامـوس باعتباره 

قائدهـم ووقـف بجانبهـم مـرات عـدة، باإلضافـة إىل خفض 
رواتبهـم، إذ إنـه يف حـال كان النادي قـادرًا عـى التعاقد مع 
كيليـان إمبـايب يف الصيـف املقبل، فإنه سـيكون قـادرًا عى 

دفـع رواتبهـم دون خصومات بسـبب الجائحة.
ولـن يكون وصـول أالبـا مجانيًا بالكامـل، إذ إنه وعـى الرغم 
مـن أن االنتقـال مجـاين، فإن هنـاك مـا يعـرف بــ"مكافأة 
التوقيـع"، باإلضافـة إىل الراتب العايل )مـن املتوقع أن يحصل 
عـى 12 مليـون يـورو سـنويًا بحسـب الصحيفـة(، وهو ما 

يضعـه يف الدرجـة الثانيـة مبـارشة بعد هـازارد وبيل.

إلى أين سيذهب راموس؟
املـايض، مـن برنامـج  ظهـرت ترسيبـات خـالل األسـبوع 
"الشـرنيغتو" )واحد من أشـهر الرامج الرياضية اإلسبانية(، 
قالـت إن وجهـة رامـوس التالية سـتكون نادي باريس سـان 

الفرنيس. جرمـان 
الرنامـج قـال إن اجتامًعـا جمـع بـن فلورينتينـو بريـز 
وسـرجيو رامـوس، وإن األخـر قـال لرئيسـه بـأن نـادي 
العاصمة الفرنسـية سـيجمع بينه وبن قائد برشـلونة ليونيل 

ميـيس يف فريـق واحـد إىل جانـب نيـامر الرازيـي.
ويعيـش ميـيس وضًعـا مشـابًها لرامـوس، إذ ينتهـي عقده 
هـو أيًضـا يف الصيـف املقبـل، ومل يتخـذ قرار تجديـده حتى 

. للحظة ا
ويف حـال كانت ترسيبات الرنامج صحيحة، فسـتأيت خطوة 
سـان جرمان يف سـياق سـعيه املحمـوم وراء هدفـه الكبر، 
املتمثل بالتتويـج بلقب دوري أبطـال أوروبا، الـذي كان قريبًا 
منه بالفعل يف النسـخة املاضيـة -2019 2020، قبل أن يهزم 

أمام نـادي بايرن ميونيـخ األملاين يف املبـاراة النهائية.
ومل يظهـر رامـوس أو أي شـخص مـن إدارة الريـال لنفـي 
اإلشـاعات الـواردة، خاصـة أن وكيل أعامل سـرجيو، شـقيقه 
رينيـه راموس، أعاد نـر تغريدة مثرة للجـدل عر "توير"، 

تنتقـد تعامـل إدارة الريال مع شـقيقه.
مـن جهتها، قالت صحيفـة "The Guardian" الريطانية، يف 
7 مـن كانـون الثاين الحـايل، إن وجهـة رامـوس الجديدة قد 
تكـون نادي ليفربـول اإلنجليـزي، الذي يبحث عـن مدافع هو 
اآلخـر، مـع تراجـع أداء خطـه الخلفـي، وسـعيه للحفاظ عى 

اإلنجليزي. الـدوري  لقب 
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مع املعارض السـوري الفذ، رئيس تيار "بناء 
الدولة"، األسـتاذ لؤي حسني، مش َح تقدر 

تغمَّض عينيك. أي نعم، فاألسـتاذ لؤي ال ينام 
قبل أن ميعن يف معارضة نظام األسـد، عىل 

نحو أكابري، الئق.  
عندمـا يبدأ معظم املعارضني، وباألخص يف 

دول العامل املتحـرض، بانتقاد النظام الحاكم، 
يجعلون املسـألة "خد وعني"، ورضبة عىل 

الحافر ورضبة عىل النافر، وأما األسـتاذ لؤي، 
فرتى معارضته قوية، وشـاملة، وجدية، 

ويأخذهـا، كام يقولون يف األمثال، حنيًفا 
مسـلاًم. تصوروا، يا ناس، يا قراَء زاوية "تعا 

تفرج"، وصلت قوة املعارضة مع األسـتاذ لؤي 
إىل مسـتوى الكاممة! هل سمعتم، أو شاهدتم، 

أو قرأتـم، أن حزبًا معارًضا يف العامل ينتقد 
ملكه وملكته، أو رئيسـه ورئيسته، ملجرد أنهم 

خرجـوا بني الناس دون كاممة و"الكورونا" 
متفشـية يف ربوع وطنهم املعطاء؟ عيل 

الطالق بالثالثة، لؤي حسـني عملها، انتقد 
الرئيَس بشـاًرا والرئيسة أسامء ألنهام خرجا 
بـني الناس دون كاممة. فعلها، أي والله، ومل 

يحط أحًدا يف العامل عىل باله!    
قد يقـول يل قائل: يعني أنت، يا ابن الذين 
واللوايت، تريد أن تنتقد التحرض والسـلوك 

الراقـي الذي صدر عن الرجل؟ فأقول له، أبًدا 
والله، بل إنني سـأثني عىل هذا السلوك ألن 

صاحبه معتـاد عليه منذ صغره، فيوم جاءت 
دورية أمن الدولـة لتعتقله، أيام زمان، بتهمة 

االنتسـاب إىل حزب "العمل الشيوعي"، تسللت 
سـيارة األمن إىل الحارة بهدوء، ونزل منها 

رجال َمـن يرهم يعتقد أنهم خارجون تًوا 
من الكونسفتـوار، بعدما عزفوا للجمهور 

مقطوعات من موزارت، وباخ، وفريدي، 
إضافـة إىل معزوفات جيورجي زمفري، وكل 
واحد منهـم يرتدي الفراك، ويضع البابيونة 

يف قبـة قميصه، وأول عمل قام به قائدهم هو 
النقـر برؤوس أصابعه عىل الباب، كام لو أنه 
شـاب أعزب متواعد مع خطيبته، فهو يعرف 
أن رنني الجرس املتواصل قد يزعج السـيدات 

املوجـودات يف البيت واألطفال، وعندما فتح 
لهم الباب شـقيق لؤي األصغر بدؤوا يالطفونه، 

ال تخاف يـا حبيبي، ال تخاف يا قلبي، ونرت 
أحدهم من جيبه قطعة شـوكوال وقدمها له 

وهوي يقـول إذا برتيد حبيبنا، ال ترتعب، ويف 
تلك اللحظة جاء األسـتاذ لؤي، وانفتح عليهم، 
مل يرتك مسـبة أو تحشوكة من تحت الزنار إال 

وألصقها بهـم، ومبعلمهم، وباملعلم األكرب، 
وهم يقولون له بتؤمر أسـتاذ، وعىل الراس، 

وبال طول سـرية، طلبوا منه مرافقتهم إىل 
الفرع، واحتسـاء )استخدموا كلمة احتساء 

بالضبط( فنجـان من القهوة يف مكتب املعلم، 
ولكنـه رفض التزحزح من مكانه دون إذن 
خطي ورصيح مـن النيابة العامة، وعندما 

قدموا لـه إذن النيابة قال لهم: طيب انقلعوا 
هلق، بلحقكم، مش مسـتعد أطلع معكم مثل 

املجرمـني، والخالصة، حوكم لؤي مبوجب 
الدستور السـوري، ومجموعة القوانني املدنية 

الناظمـة للعالقة بني الدولة والفرد، وُحكم ملدة 
شـهر، ذاق السجانون منه األمرين من كرثة 

انتقاداتـه للغذاء، والتهوية، ومياه الرشب، 
ودرجة سـطوع الضوء يف القاووش، والقصة 

طويلة، يا سـيدي، أفال تتوقع من معارض 
كهذا أن يقيم الدنيا وال يقعدها إذا رأى رئيسـه 

ورئيسته من دون كاممات؟  

لؤي حسين 
معارضة متواصلة

"بوط كعب عالي" .. 
اإلسفاف في خدمة الوطن
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بوستر الفيلم "بوط كعب عالي" 

نبيل محمد

تحاكـم  أن  منطـق  بـأي  ميكـن  ل 
فيلـم  مثـل  فنيًـا،  سـوريًا  منتًجـا 
"بـوط كعـب عـايل" الـذي أُنتـج 
مؤخـرًا، وأُتيـح عـر "يوتيـوب"، 
ضعـف  فتتنـاول  فنيـة،  كـادة 
أو  تهريجهـم،  أو  مثـاًل،  ممثليـه 
املكونـات  ألحـد  الفيلـم  افتقـاد 
جميعهـا،  للمكونـات  أو  الفنيـة، 
أن  ميكـن  ل  اإلسـفاف  فمحاكمـة 
تتـم بتحليـل فنـي كالسـيي، لكن 
الفيلـم بالتأكيـد ليـس فيلـًا عاديًا 
رديء  منتـج  كأي  ميـر  بسـيطًا 
املسـّفة  املـواد  ازدحـام  ظـل  يف 
ورمبـا  السـورية  الشاشـات  يف 
دعـوة  يحمـل  الفيلـم  املسـارح. 
معلَنـة واضحـة ومبـارشة للتحاق 

السـوري. بالجيـش  الفاريـن 
امليـزة العامـة للفيلـم الـذي ل بـد 

أو  أمنيـة  أو  سياسـية  جهـة  مـن 
عسـكرية سـورية دعمتـه إنتاجيًا، 
أو عـى األقـل ربتـت عـى كتـف 
منتجيـه أو مخرجـه ألنـه يوظّـف 
الوطـن"، هـي  الفـن يف "خدمـة 
الرمـزي  باملعنـى  الرخـص،  ميـزة 
أفضـل  ولعـّل  للكلمـة،  واملبـارش 
شـكل ميكـن أن تظهـر بـه دعـوة 
الفارين لاللتحـاق بالجيش وإجبار 
الرافضـن لحمل السـالح يف صف 
املجـرم، أو حمـل السـالح باملطلق، 
هـو هـذا الشـكل الرخيـص، فتبدو 
ممجوجـة غـر مقنعـة، تافهة غر 
غـر  مسـّفة  مؤثّـر،  معنـى  ذات 
قـادرة عـى اإلمتـاع، تحمـل قيـًا 
مسـيئة أكـرث مـا تحمـل ثوابـت 
أخالقية حتـى وإن كانت مزيفة يف 
جوهرهـا. ولعـل دوريـات الرطة 
الفارين  التي تسـتعدي  العسـكرية 
السـورية،  الشـوارع  يف  عالنيـة 
وتالحقهـم بسـيارتها املهرئة، أكرث 
إقناًعـا باللتحـاق بجبهـات القتال 

مـن دعـوة بهـذا املسـتوى.
شـابان يريـدان الهـرب مـن الخدمة 
العسـكرية، فيتنّكـران بـزي فتاتن، 
ويسـكنان يف غرفة بالوحدة السابعة 
يف املدينـة الجامعية، بـن مجموعة 
مـن الفتيـات الـاليئ مـن املفرض 
أنهن ينتمـن لبيئات مختلفـة، فيبدأ 

اإلسـفاف مبجـزرة اللهجـات التـي 
شـهدها الفيلم من أوله إىل آخره، من 
لهجة السـاحل إىل حلب والسـويداء 
إتقـان  وعـدم  الرقيـة،  واملنطقـة 
أي ممثلـة اللهجـة املطلوبـة منهـا، 
وهـو أول مظاهـر الرخـص، بينـا 
تعـر الكوميديـا ثقيلـة جـًدا، بـدًءا 
مـن النكتـة املسـتهكة ذات الفحوى 
الجنـي والتـي تحـر يف أغلبية 
املشـاهد، وليـس انتهـاء بالتهريـج 
املتمثـل بفكرة الفيلم الرئيسـة، حيث 
تنّكر الذكـور بزي إنـاث، تلك الفكرة 
التي اتسـمت بالسـتهالك والرخص 
عندمـا نّفذهـا عـادل إمـام وسـمر 
غانـم يف مثانينيـات القـرن املايض، 
ياسـن  إسـاعيل  أن  اعتبـار  عـى 

قدمهـا قبلهـا بحـوايل 20 عاًما.
الجامعـة  طالبـات  مـن  تظهـر  ل 
طالبـات،  أنهـن  عـى  عالئـم  أي 
نـي القامئـون عـى الفيلـم هذا 
بالفعـل  رمبـا  أنـه  أو  التفصيـل، 
اهتامـات  آخـر  أن  عـن  تعبـر 
باملدينـة  املقيـات  الطالبـات 
الجامعيـة هـي الجامعـة والكتب، 
وهـي صـورة منطيـة طاملـا كانت 
املدينـة  سـاكنات  بحـق  منتـرة 
يف  ظهـرن  الـاليئ  الجامعيـة، 
الفيلـم بـن باحثـة عـن دور يف 
وأخـرى  مثـن،  بـأي  مسلسـل 

تقـع يف حـب شـاب أبلـه مبجرد 
دخولهـا إىل املدينـة، وثالثة تعمل 

الليليـة. املالهـي  يف  راقصـة 
ميكنـك  الـذي  الجيـش  يظهـر 
بدايـة  منـذ  حضـوره  انتظـار 
الفيلـم، عندمـا تعـرف أن القصـة 
عـن هاربن مـن الخدمـة، بطريقة 
ل تخلـو مـن التهريـج أيًضـا، وإن 
كان أقـل وطـأة، لكـن حتـى هـذه 
املفـرض  مـن  التـي  املؤسسـة 
أنهـا خـط أحمـر ل يتـم املـس به، 
فقـد اسـتطاع الفيلـم أن يكسـوها 
الـذي  الواسـع  التفاهـة  بغطـاء 
يحملـه، وبالطبـع، يبلـغ التهريـج 
عنـد  األعـى  حـّده  واإلسـفاف 
ل  مبقاتلـن  "داعـش"،  ظهـور 
مـن  وأمـر  لهجاتهـم،  يتقنـون 
املفـرض أنـه رشق آسـيوي )معن 
عبـد الحـق( يقلّـد حـركات الثـور 
السـبية  بانتظـار  الهائـج حرفيًـا، 
التـي ذهـب جنـده إلحضارهـا لـه 

السـجن. مـن 
الفيلـم،  اُختتـم  الوطنـي  بالنشـيد 
بالخدمـة،  الشـابّان  التحـق  حـن 
بعـد أن عرفـا أهميـة دور الجيـش 
يف حياتهـا، ولعل هـذا الفيلم هو 
واحـد مـن املحطـات الكثـرة التي 
مرمغـت هـذا النشـيد بالوحل، وما 

. كرثها أ


