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عنب بلدي -  خالد الجرعتلي     

الذكمرى  ممن  درعما  محافظمة  تقمرب 
السمنوية لسميطرة قموات النظمام عمى 
املحافظمة بشمكل كاممل بعد أن سميطرت 
عمى حوض الريموك نهايمة متوز 2018، 
يف عمليمات انتهمت بتهجمري اآلالف ممن 
سمكان الجنموب إىل مدن وقرى الشمال 
السموري الخارجمة عمن سميطرة النظام.
وبالتزاممن ممع ذكمرى سميطرة النظمام 
المذي  عمى املحافظمة، يشمتد الحصمار 
تفرضمه قواتمه بدعمم رويس عمى مدينة 
درعما البلمد، يف وقمت ال تمزال املحافظمة 
تواجمه انفالتًما أمنيًما بلغ حمده األقىص، 
من أبمرز مؤرشاتمه حموايل 1000 عملية 
اغتيمال وتفجري، بحسمب "مكتمب توثيق 

الشمهداء يف درعما".
عمى  النظمام  قموات  سميطرة  أن  وممع 
وجودهما  عمى  تقتمر  درعما  مدينمة 
واملمدن  القمرى  محيمط  يف  العسمكري 
والثكنات العسمكرية يف بعمض املناطق، 
فمإن النظمام يواجمه صعوبمة كبمرية يف 
فمرض سميطرته الفعلية عمى املحافظة، 
جمراء حالمة الرفض التمي تقابمل وجوده 

ممن قبمل أبنماء املحافظمة.
يف  املشماركة  درعما  سمكان  ورفمض 
االنتخابات الرئاسمية التي عقدهما النظام 
خمالل أيمار املمايض، وعى خمالف بقية 
املحافظمات السمورية، مل يتمكمن النظمام 
ممن إجبمار السمكان عمى املشماركة يف 

انتخاباتمه الرئاسمية.

ماذا يحصل في درعا؟
طالمب  املمايض،  حزيمران  أواخمر  يف 
الجرنال الرويس املسمؤول عمن “الرشطة 
العسمكرية الروسمية” يف درعما، “أسمد 
اللمه”، "اللجنمة املركزيمة لدرعما البلمد" 
بتسمليم 200 بمارودة، و20 رشاًشما ممن 
نموع “يب يك يس”، مقابمل وعمود بحل 
السموري،  للنظمام  التابعمة  امليليشميات 

والدخمول إىل املدينمة وتفتيشمها.
املركزيمة"  "اللجنمة  رفمض  وأممام 
العرض المرويس، ونفيها وجود سمالح 
أصماًل بعمد تسمليم فصائمل املعارضمة 
عمى  سميطرته  إثمر  للنظمام  سمالحها 
أطبمق  والقنيطمرة،  درعما  محافظتمي 

البلمد. الحصمار عمى درعما  النظمام 
البلمد،  درعما  حصمار  ممن  أيمام  وبعمد 
طالب النظام سمكان مدينمة الصنمني يف 
درعا بتسمليم أسملحتهم الخفيفمة، مهدًدا 
مبداهممة منازلهمم واعتقالهمم يف حمال 

. لرفض ا
موقمع "درعما 24"، املختمص بنقل أخبار 
عمن  معلوممات  نمرش  درعما،  محافظمة 
اجتماع عقده مسمؤولون أمنيمون للنظام 
يف مقمر “الفرقمة التاسمعة” بالصنمني، 
طالبموا خاللمه وجهماء محليمني يعملون 
السمالح  بتسمليم  النظمام  أجهمزة  ممع 
ممن قبمل سمكان املنطقمة مقابمل عقمد 

"تسموية" جديمدة.
خمالل  درعما،  محافظمة  أهمايل  وخمرج 
األيمام املاضيمة، بوقفمات احتجاجيمة يف 
درعما  محافظمة  ممن  متعمددة  مناطمق 
نمرة لدرعما البلمد، يف بلمدات حموض 
الريمموك، واملزيريمب، وتمل شمهاب، كا 
انتمرشت كتابمات عمى الجمدران تنارص 
األهمايل وتهمدد النظمام يف حمال قمرر 

اقتحامهما.
حلّمق  املمايض،  األسمبوع  ممدار  وعمى 
طمريان النظام السموري بعلمّو منخفض 
يف سماء درعا البلد، يف خطموة اعتربها 
ناشمطون تهديمًدا باسمتخدامه يف حمال 

المروس. مطالب  رفمض 
يف املقابمل، أبمدى سمكان درعما مقاومة 
للضغموط، إذا خرجموا مبظاهمرات يموم 
الجمعمة، 2 ممن متوز الحايل، من سماحة 
الجاممع "العممري" يف درعما البلد، تحت 
شمعار “صاممدون هنما” احتجاًجما عى 

حصمار قموات النظمام للمنطقة.

النظام يحاول ضرب "الخاصرة 
الضعيفة"

السميايس  والباحمث  الكاتمب  يعتقمد 
السموري غسمان املفلح، أن قموات النظام 
وروسميا تحماول إظهار نفسمها عى أنها 
مسميطرة عمى أكمرب رقعمة ممكنمة ممن 
الخريطمة السمورية، حتمى ولمو كانت ال 
متتلمك أي نموع ممن أنمواع السملطة يف 

التمي تسميطر عليها. املناطمق 
عنمب  إىل  حديمث  يف  املفلمح،  واعتمرب 
بلمدي، أن روسميا تفضمل اإلبقماء عمى 
حالمة التصعيمد األمنمي والعسمكري يف 

بعمض املناطمق إلبقماء مشمهد "الحرب" 
يف الواجهمة، وهمو مما تحتماج إليمه يف 
اتفاقيتهما، لكمن يف الوقمت ذاتمه تحاول 
اختيمار املناطمق التمي ميكمن اإلبقاء عى 
التصعيمد فيهما بعنايمة، مثمل درعما التي 
تعتمرب ضعيفمة عسمكريًا، مما يجعل من 
السميطرة عى األمور أسمهل بالنسبة لها.
لالتفماق(  )الضاممن  روسميا  وتعهمدت 
يف أثنماء توقيمع اتفماق "التسموية"، يف 
متموز 2018، بضان أممن املدنيني الذين 
رفضموا الخمروج إىل الشمال السموري 
الذيمن  العسمكريني  القمادة  جانمب  إىل 
يف  يعملمون  وكانموا  باالتفماق  دخلموا 
صفموف فصائمل املعارضمة سمابًقا، لكن 
فالنظمام  األرض،  يُرَجمم عمى  مل  ذلمك 
اسمتمر بعمليمات االعتقال، تحت مسممى 
إىل  واالنتماء  الشمخصية”  “الدعماوى 
تنظيمم “الدولمة اإلسمالمية”، منمذ ثالث 

سمنوات حتمى اآلن.
وتُرجممت سياسمة التصعيد التمي يحاول 
النظمام وروسميا رفع وتريتهما بني الحني 
واآلخمر يف عمليمات االعتقال التمي نفذها 
حجمة  تحمت  املاضيمة،  الفمرة  طموال 
دعاوى شمخصية، باإلضافمة إىل الحصار 

المذي يفرضمه عمى مدينمة درعما البلد.

النظام يّتبع سياسة "العقاب 
الجماعي"

أن  عمن  وروسميا  النظمام  حديمث  رغمم 
درعما،  يف  األمنيمة  املشمكالت  أسمباب 
املدينمة،  عمى  املفمروض  والحصمار 
تعمود إىل رفمض سمكان املدينمة تسمليم 
العسمكري  املحلمل  يعتقمد  أسملحتهم، 
العميمد عبمد اللمه األسمعد، املطّلمع عمى 
شمأن الجنموب السموري، أن حالمة العداء 
األخرية التمي يكّنهما النظمام للمدينة هي 
بسمبب رفمض املشماركة يف االنتخابمات 

الرئاسمية.
إذ نُظممت يف درعا خمالل االنتخابات، يف 
أيمار املمايض، ثمالث مظاهمرات مركزيمة 
مبدينة طفمس يف الريف الغمريب، ودرعا 
البلمد، وبمر الحريمر رشقمي املحافظة، 
إضافمة إىل إرضاب عمام طُبّق يف مختلف 
املمدن والبلمدات، وسمط تنظيم وتنسميق 
أعمالم  فيهما  رُفعمت  املحافظمة،  لكاممل 

السمورية. الثورة 

واعترب األسمعد أن الحالمة األمنية يف درعا 
مما زالمت تتجمه للتصعيمد عمى خلفيمة 
رفمض أبناء املحافظمة انتخابمات النظام، 
فعقليمة النظمام تتمحور حول عمدم قبول 
الرفمض، وبالتمايل فمإن حالمة الحصمار 
املفروضة عمى املدينة مسمتمرة، وغايتها 
"العقماب  إمنما  السمالح  تسمليم  ليمس 

املنطقة. لسمكان  الجاعمي" 
وأشمار إىل أن النظام يحماول إخالء بعض 
أجمل  املناطمق يف محافظمة درعما ممن 
إعمادة إنشماء مسماكن لضبماط الجيمش 
وعنمارص امليليشميات يف املحافظمة، مثل 
مناطمق درعما البلد وحي املطمار ومنطقة 
السمحابة وغريهما، خاصة بعمد أن قامت 

فصائمل املعارضمة بتدمري جميمع املناطق 
عسمكرية  مسماكن  تعتمرب  كانمت  التمي 
تابعة للنظام قبيل سميطرته عمى املدينة.

درعا تجيب بالمظاهرات
األيمام  خمالل  درعما  محافظمة  شمهدت 
القليلمة املاضيمة العديمد ممن املظاهمرات 
املنطقمة،  أبنماء  نظمهما  التمي  الشمعبية 
تضامًنما ممع املناطمق املحارصة ممن قبل 
النظمام السموري، وأبرزهما مدينمة درعا 

البلمد )مركمز املحافظمة(.
درعما،  يف  بلمدي  عنمب  مراسمل  وقمال 
إن املئمات ممن أبنماء مدينمة درعما البلمد، 
خرجموا مبظاهرات شمعبية يف سماحات 
املسمجد "العممري"، الذي شمهد الرشارة 
األوىل للثورة السمورية، ورفع املتظاهرون 
الفتمات كُتمب عليها "صاممدون هنا"، يف 
إشمارة إىل البقماء عمى مواقفهمم رغمم 

. ر لحصا ا
والحمراك  طفمس  مدينتما  شمهدت  كما 
للمناطمق  دعمًا  شمعبية  مظاهمرات 
قمادة  ممن  مشماركة  وسمط  املحمارصة، 
سمابقني يف فصائمل املعارضة السمورية 
التمي كانت تسميطر عى مناطق واسمعة 
من الجنموب السموري قبل حموايل ثالثة 

أعموام.
وسمبقت همذه املظاهمرات بأيمام، وقفات 
احتجاجيمة يف مناطمق متعمددة نمرة 
لدرعما البلمد، يف بلدات حموض الريموك، 
واملزيريمب، وتمل شمهاب، كما انتمرشت 
كتابمات عمى الجمدران تنمارص األهمايل 
وتهمدد النظمام يف حمال قمرر اقتحامها.

درعما  يف  املركزيمة"  "اللجمان  وكانمت 
حزيمران  ممن   28 يف  بيانًما،  أصمدرت 
النظمام  مطالبمات  عمى  رًدا  املمايض، 
بتسمليم السمالح الفردي، قالت فيمه، إنها 
ال متتلمك أي نموع من أنمواع األسملحة، إذ 
سملّمت فصائمل املعارضمة سمالحها يف 
متموز 2018، بعمد سميطرة النظمام عى 

محافظمة درعما.
وأضافمت "اللجمان املركزية" أن السمالح 
املوجمود حاليًما يف املحافظة هو "سمالح 
خماص ملمك للسمكان"، وترجع أسمباب 
الحاليمة  األمنيمة  الظمروف  إىل  وجموده 
التي تعترب سياسمة النظام أحد أسمبابها، 
بينا رفضت "اللجان" تسمليم األسملحة.

أخبار سورياأخبار سوريا

مظاهرة في درعا )تعديل عنب بلدي(

بع سياسة "العقاب الجماعي" في درعا
ّ

النظام يت

قوات النظام وروسيا 
تحاول إظهار نفسها على 

أنها مسيطرة على أكبر 
رقعة ممكنة من الخريطة 

السورية، حتى ولو كانت 
ال تمتلك أي نوع من أنواع 

السلطة في المناطق التي 
تسيطر عليها.

https://www.enabbaladi.net/archives/491152
https://www.enabbaladi.net/archives/491152
https://www.enabbaladi.net/archives/491152
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عنب بلدي -  جنى العيسى     

اعتمربت وزارة الخارجيمة واملغربمني يف 
حكوممة النظمام السموري، يف 27 ممن 
تتعمرض  الصمني  أن  املمايض،  حزيمران 
اتهاممات  بعمد  سميايس"  "لهجموم 
واجهتهما بأنهما "مل تكن شمفافة متاًما"، 
يف التحقيمق العاملي حمول أصول فريوس 

.)19 املسمتجد" )كوفيمد-  "كورونما 
وأعلنمت الموزارة دعمها لحكوممة الصني، 
ممربرة أنه ممن ناحية علميمة بحتة يعترب 
كشمف مصمدر الفمريوس "عمماًل شماقًا 

املدى". وطويمل 
جماء همذا املوقمف بعمد إعمالن صينمي 
ممن أعمى مسمتوى، عمن دعمم رئيمس 
النظام السموري، بشمار األسمد، بعد فوزه 
التمي نظمهما  الرئاسمية  االنتخابمات  يف 
مبقاطعمة أمميمة وغربية، إذ قمال الرئيس 
بمالده  إن  بينمغ،  جمني  يش  الصينمي، 
لسموريا  ممكنمة  مسماعدة  كل  سمتقدم 
يف سمبيل إنعماش اقتصادها، وتحسمني 
الظروف املعيشمية للسموريني، وكذلك يف 

مكافحمة جائحمة فمريوس "كورونما".
ونقلمت وكالمة “تماس” الروسمية، يف 1 
من حزيمران املمايض، أن الرئيس الصيني 
أرسمل برقيمة تهنئمة إىل رئيمس النظمام 
االنتخابمات  يف  فموزه  بعمد  السموري، 
تدعمم  “الصمني  أن  مفادهما  الرئاسمية، 
سميادتها  حايمة  يف  بقموة  سموريا 
واسمتقاللها ووحمدة أراضيها، وسمتقدم 
كل مسماعدة ممكنة لسموريا يف مكافحة 
وتنشميط  )كورونما(،  فمريوس  جائحمة 
اقتصماد البالد، وتحسمني حياة شمعبها".

وأشمار الرئيمس الصينمي يف برقيتمه إىل 
أن جمهوريمة الصني الشمعبية “سمتعزز 

تقمدم التعماون الصينمي- السموري إىل 
مسمتوى جديمد”، بحسمب الوكالة.

أهميمة  أعلّمق  “إننمي  بينمغ،  وأضماف 
كبمرية عمى تطويمر العالقمات الصينية- 
السمورية، وأقمف عمى أهبمة االسمتعداد 
الذكمرى  السمتغالل  األسمد  ممع  للعممل 
المم65 لتأسميس العالقمات الدبلوماسمية 
الثنائيمة وتحقيمق املزيمد ممن النجماح".
وتعتمرب الصمني ممن أبمرز المدول التمي 
النظمام  ممع  عالقتهما  عمى  حافظمت 
السموري، ودعمتمه سياسميًا واقتصاديًما 
وماليًما منمذ انطالق الثمورة السمورية، إذ 
عرقلمت منذ 2011 عدة قمرارات تدينه يف 
مجلمس األمن المدويل عمرب اسمتخدامها 
جانمب  إىل  )الفيتمو(،  "النقمض"  حمق 

روسميا.

لماذا تدعم الصين النظام السوري؟
يمرى الباحث االقتصمادي خالد تمركاوي، 
يف حديمث إىل عنمب بلمدي، أن مما يوطد 
"العالقمة الطيبمة" التمي تجممع الصمني 
بالنظام السموري، سياسمة دولمة الصني 
الداخليمة املشمابهة لسياسمة النظمام، إذ 
تُعتمرب دولة "ديكتاتورية" يسميطر عليها 
حزب جاهريي واحد، ويسمعى إلسمكات 
أصموات املعارضمني لمه، وهمو ممن مبدأ 

"الطيمور عمى أشمكالها تقع".
كما يوضمح التاريمخ السميايس للصني، 
أنها داعمة ألي اسمتقرار ألنظمة مسمتبدة، 
إذ قمعمت سمابًقا العديد من الثمورات يف 
بلمدان مجماورة، خوفًما من التغيمري الذي 
األنظممة  تلمك  سمقطت  إذا  يطالهما  قمد 
املسمتبدة التمي تدافمع عنهما، بحسمب ما 

تمركاوي. أضافه 
وحمول همدف الصمني ممن دعمم النظام 

التحديمد، أوضمح  السموري عمى وجمه 
تمركاوي أن الصمني تريمد الوصمول إىل 
أسمواق املنطقة وشمواطئ البحر املتوسط 
مرشوعهما  ترسميخ  بهمدف  بالعمموم، 
الصينمي  املنتمج  برويمج  االقتصمادي 

العمامل.  إىل  وإيصالمه 
وائمل  السميايس  الباحمث  يعتمرب  بينما 
علوان، أنه عمى الرغم من معانماة النظام 
السموري من عجز حكومي وخلمل إداري، 
وانهيمارات اقتصادية مسمتمرة، فإنه عى 
املسمتوى السميايس المدويل واإلقليممي، 
تعمد الجغرافيما السمورية أحمد مياديمن 
التدافمع المدويل بمني الصمني وروسميا 
بقيمادة  الغمرب  مواجهمة  يف  وإيمران، 

الواليمات املتحمدة األمريكيمة.
لمممعهد "نيمو الينمز  تقريمر  وبحسمب 
األمريمي،  والسياسمة"  لالسمراتيجية 
سمعت الصمني إىل دمج النظام السموري 
مببمادرة "الحمزام والطريمق"، وحاولمت 
االسمتفادة ممن احتياجمات إعمادة اإلعار 
امللحمة يف البمالد، لتأسميس موطمئ قدم 
يف قلمب بمالد الشمام، ولتعزيمز نفوذها 

يف المرشق األوسمط.
وبحسمب التقريمر، تمدرك الصمني حاجة 
إليهما، وبهمذا تعتممد  السموري  النظمام 
السياسمية  أهدافهما  تحقيمق  يف  عليمه 
الشمام،  بمالد  منطقمة  يف  واالقتصاديمة 
مبما يف ذلك تراكمم النفموذ اإلقليمي عى 

حسماب الواليمات املتحمدة.
إىل  الصمني  سمعت   ،2016 عمام  ومنمذ 
خلق فمرص لرشكاتهما من أجل املشماركة 
بإعمادة اإلعمار يف سموريا، حسمبا أكد 
مبعوثها الخاص إىل سموريا، يش شمياو 
يمان، حينهما، موضًحا أن الصمني "واثقة 
من أنها ستشمكل جمزًءا من عمليمة إعادة 
اإلعمار بعد انتهماء الحرب يف سموريا".
كما مل متتنع منمذ بمدء الثورة السمورية 
عمن تقديمم مختلمف أشمكال املسماعدات 
وسماندت  املاليمة،  واملنمح  اإلنسمانية 
املاضيمة  األشمهر  يف  السموري  النظمام 
بالعمل عمى مواجهة جائحمة "كورونا"، 
ولقاحمات ضمد  عمرب مسماعدات طبيمة 

الفمريوس.

مكاسب إضافية مختلفة يريدها 
النظام

مركمز  يف  السميايس  الباحمث  ربمط 
"جسمور للدراسمات" وائل علوان، خطاب 
النظمام األخمري ودعمه للصمني يف قضية 

منشمأ فمريوس "كورونما"، بنيمة الصني 
لسموريا  ممكنمة  مسماعدة  "كل  تقديمم 
يف سمبيل إنعماش اقتصادها، وتحسمني 
الظمروف املعيشمية للسموريني، وكذلمك 
يف مكافحمة جائحة فمريوس )كورونا("، 
حسمب تريحات الرئيمس الصيني، يش 
جمني بينمغ، يف مطلمع حزيمران املايض.

وأوضمح علموان، يف حديمث إىل عنمب 
اسمتمراره  وبحكمم  النظمام  أن  بلمدي، 
المرويس-  التنافمس  عمى  اللعمب  يف 
اإليمراين يف سموريا، صمار مرتهًنما يف 
والسميايس  األمنمي  العسمكري  قمراره 
للمروس واإليرانيمني، وإن  واالقتصمادي 
كان منتفًعما ممن دعمم الجانبمني، لكنمه 
يتطلمع أيًضما إىل مصالمح قمد يكسمبها 
للحضمور  أكمرب  تعزيمز  خمالل  ممن 

سموريا. يف  الصينمي 
وبحسمب علوان، فمإن النظام ممن املمكن 
أن يجمد يف المدور االقتصمادي الصينمي 
متنفًسما ممن االسمتنزاف املسمتمر لديمه، 
الداعممون  أيًضما  منمه  يعماين  والمذي 

التقليديمون لمه )روسميا وإيمران(.
 THE" ملجلمة  تقريمر  وبحسمب 
DIPLOMAT"، فقمد كان التأييد الصيني 
لتسملّم رئيمس النظمام السموري، بشمار 
األسمد، منصب رئيمس الجمهوريمة لوالية 
جديمدة يف أيمار املايض، موضمع ترحيب 
إىل  يتطلمع  ألنمه  األسمد،  ممن  خماص 
االسمتفادة منه يف شمكل أكرث واقعية من 
املسماعدة، إذ قام األسمد حينهما بتضخيم 
كطريقمة  السمورية  الصينيمة-  العالقمة 
إلثبمات أنمه ليمس معمزواًل سياسميًا، وأن 
لديمه عمدًدا من المرشكاء املحتملمني لدعم 

جهمود إعمادة اإلعمار يف سموريا.
وذكمر التقرير أن الوصمول إىل رأس املال 
الخارجمي يعمد أممرًا حيويًا إلعمادة إعار 
سموريا، ألنه ممن غمري املرجمح أن تكون 
املصمادر املحلية كافية، ففي عمام 2017، 
قمّدر البنك المدويل أن االقتصاد السموري 
تقلّمص مبقمدار 226 مليمار دوالر بمني 
عاممي 2011 و2016، ولكمن هذا التقدير 
ارتفمع بعدها بعمام إىل 350 وحتى 400 

دوالر. مليار 
وتظهر األرقمام، وفًقا للتقريمر، أن أقىص 
مما ميكن جمعه من املسماعدات الروسمية 
واإليرانيمة الداعممة للنظمام السموري، ال 
يتجماوز سمبعة مليمارات دوالر لروسميا 
و23 مليمار دوالر إليمران، وهمو ال يقرب 

بجميمع األحوال ممن املبلمغ املطلوب.

وأضماف التقرير أن هذه األسمباب جعلت 
من الصمني اقراًحا أكمرث جاذبية للبعض 
يف دمشمق، خاصمة أن األشمكال األخرى 
ممن رأس املمال األجنبمي مبا فيهما بعض 
المدول الغربيمة، من املرجمح أن تبقى غري 
متوفمرة طاملا ظل بشمار األسمد متسملًا 

. للسلطة

أين الصين في مستقبل سوريا؟
يعتقمد الباحث االقتصمادي خالد تركاوي، 
أن الصمني ال تطممح بمأن يكمون لها أكرث 
ممن دور داعمم للنظام، وداعمم ألي عملية 
اسمتثار قمد تحمدث يف سموريا خمالل 

املقبلة. السمنوات 
ويتفمق معه بالرأي الباحث السميايس يف 
مركز "جسمور للدراسمات" وائمل علوان، 
دور  أي  للصمني  يكمون  أن  اسمتبعد  إذ 
عسمكري أو أمنمي يف سموريا مسمتقباًل، 
منوًهما إىل أن النظمام بتصموره ال ميانمع 
بهمذا  التدخمل  الصمني  أرادت  إن  ذلمك 

. ل ملجا ا
 THE" مجلمة  تقريمر  أوضمح  بينما 
DIPLOMAT"، أن العديمد ممن العقبات 
الصينيمة  المرشكات  واملخاطمر سمتواجه 
واالسمتثار يف سموريا، ويعمد أبرزها أنه 
عمى الرغم من "قمرب انتهماء الحرب يف 
سموريا" فمال يعني ذلمك نهايمة الراع، 
يف  والتغمريات  التقلبمات  تشمّكل  وقمد 
املوجمودة  القموى  قبمل  ممن  السميطرة 
عمى األرايض السمورية سمواء كانت من 
األمريكيمة  القموات  أو  السموري  النظمام 
ممن  لكثمري  قلمق  مصمدر  والركيمة، 

الصينيمني. املسمتثمرين 
كما قمد تكمون العقوبمات االقتصادية 
النظمام  عمى  املفروضمة  األمريكيمة 
بعمض  لتجنمب  سمببًا  السموري 
التمورط  الصينيمة  املاليمة  املؤسسمات 
ممن  خشمية  سموريا  يف  باسمتثارات 

تطالهما. قمد  عقوبمات 
وأضماف التقريمر أن التنافمس اإليمراين 
والمرويس عمى اقتصاد سموريا وكسمب 
للجانبمني،  مربحمة  إضافيمة  عقمود 
واسمتغالل األسمد أي فرصمة قمد تكمون 
بمني  رشكائمه  لعمب  لدعمم  لمه  متاحمة 
لمدى  بإشمكالية  يتسمبب  قمد  بعضهمم، 
بتلمك  انغمسمت  إن  الصينيمة  المرشكات 
المرشاكات، وهمو مما قمد يفمرض عليهما 
التنقمل بني املصالح السمورية والروسمية 

واإليرانيمة.

أخبار سورياأخبار سوريا

الرئيس الصيني شي جين بينغ والرئيس النظام السوري بشار األسد )تعديل عنب بلدي(

الصين تعزز حضورها في سوريا.. 
مصالح مشتركة ألهداف مختلفة

يزداد الحضور الصيني في سوريا، منذ مطلع العام الحالي، 
على أكثر من مستوى سياسي وخدمي، ما يزيد التساؤالت 

حول توقيت هذا الحضور، وماذا تريد بكين من خالله.
ويقابل النظام السوري هذا الدور بالتعبير عن دعمه 

لحكومة الصين، حتى في قضايا ال عالقة له بها، وال يوجد 
لموقفه تأثير ملموس فيها، كما حصل في دعمه بكين 

بقضية تحقيقات "منشأ كورونا".
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عنب بلدي  - درعا  

البالمغ  الرحممن،  عبمد  قالمه  مما  همذا 
ممن العممر 52 عاًمما لعنمب بلمدي، عن 
اسمتجواب فمرع "األممن السميايس" له 
ثمالث مرات خمالل الفمرة املاضية، ويف 
كل ممرة كان مسماعد األممن يسمأله عمن 
تفاصيمل حياتمه وتفاصيل حيماة أقاربه، 
الذيمن صمار بعضهمم يف عمداد املموىت 
واملفقوديمن، وبعضهمم هاجر ممن البلدة 
درعما  ريمف  يف  مزيريمب،  الصغمرية 
الرشقمي، إىل بلمدان أوروبيمة وغربيمة.
تتدخمل األفرع األمنيمة يف أدق التفاصيل 
درعما،  محافظمة  لسمكان  الحياتيمة 
جنمويب سموريا، ومل تُسمتنَث حركة نقل 
امللكيمات الخاصمة ممن الدراسمة األمنية 
التمي تحسمم مصريهما سمواء للبائمع أو 
املشمري، يرافمق ذلمك مع اسمتجوابهم 

أمنيًما ملمرات عديمدة، ورفمض اإلجراءات 
يف حمال كان املالمك أو املشمري عليمه 
اسمتوىف  لمو  حتمى  أمنيمة  إشمكاالت 
المرشوط القانونيمة كافمة فيما يخمص 

امللكية. نقمل  عقمد 

الموافقة األمنية شرط للتسجيل 
العقاري

بعمد االنتهماء ممن اإلجمراءات القانونيمة 
مرحلمة  تبمدأ  امللكيمة،  نقمل  أصمواًل يف 
الدراسمة األمنيمة، التمي ممن املمكمن أن 

تمأيت ممع املوافقمة أو عدمهما.
طلمب  رفمع  املتبعمة  اإلجمراءات  وممن 
عقماري،  بقيمد  مرفمق  أمنيمة  موافقمة 
وقيمد مدين، يحمال إىل الدراسمة األمنية، 
ليبمدأ بعدهما السمؤال األمنمي ممن قبمل 
فمرع "األمن السميايس"، وفمرع "األمن 
العسمكري"، ومتتمد الدراسمة ممن ثالثة 

إىل أربعمة أشمهر، لتنتهمي إمما باملوافقة 
وإمما بعدمهما، وفمق مما قاله عمي )33 
عاًمما(، وهمو أحمد سمكان مدينمة درعما 
الذين عاشموا تجربمة املراجعمات األمنية 

عقار. ملكيمة  لنقمل 
والسمؤال األمنمي يكمون يف كل املمرات 
دون حمدود، وفق مما أضافه عمي لعنب 
بلمدي )المذي تحفمظ عمى ذكمر اسممه 
ألسمباب أمنيمة(، ميتد همذا االسمتجواب 
للسمؤال عمن األصول والفمروع يف عائلة 

مقمدم طلمب تسمجيل العقار.
حكوممة  أصمدرت   ،2015 عمام  ويف 
رقمم  قرارهما  يف  السموري  النظمام 
اإلدارة  وزارة  إىل  تعميمًا   "4554"
البيموع  بإضافمة  يقمي  املحليمة، 
العقاريمة وعمليات إيجار وفمراغ املنازل 
تسمتوجب  التمي  القضايما  إىل  واملحمال 
الحصمول عمى موافقمة أمنيمة مسمبقة 

املختصمة. الجهمات  ممن 
عمى  أعبماء  أضماف  األممر  همذا 
يف  حريتهمم  ممن  وحمّد  املواطنمني، 
صمارت  وقمد  بأمالكهمم،  التمرف 
معظمم  يف  مطلوبمة  األمنيمة  املوافقمة 
مناحمي حيماة املواطنني الخاصمة منها 

. ممة لعا وا

إجراء قديم في درعا 
عمى الرغم ممن تعميمم املوافقمة األمنية 
العقاريمة  امللكيمات  لنقمل  سموريا  يف 
بمدأ  اإلجمراء  همذا  فمإن   ،2015 عمام 
 ،2006 عمام  منمذ  درعما  محافظمة  يف 
بمرورة املوافقمة األمنيمة عمى البيوع 
العقاريمة يف املناطمق التمي تقمع ضمن 
الحمدود  ممن  كيلوممرًا   13 مسمافة 
السمورية- األردنية، حسمبا قمال محاٍم 
يقيمم يف درعما لعنمب بلمدي )طلب عدم 

نمرش اسممه ألسمباب أمنيمة(. 
وبعمد انمدالع االحتجاجمات يف سموريا 
األمنيمة  املوافقمة  شمملت   ،2011 عمام 
كل مناطمق املحافظمة الجنوبيمة كمرشط 
أسمايس ألي عمليمة بيمع عقمار، وفق ما 
العقمار  كان  سمواء  املحاممي،  أوضحمه 
ضممن  أو  التنظيممي  املخطمط  داخمل 

الزراعيمة. املناطمق 
التدقيمق والتخمّوف ممن املالحقمة  همذا 
األمنيمة، دفمع بكثرييمن إىل عمدم نقمل 
ملكياتهمم املباعمة بعقمود بمني الطرفني.

الحجز على أمالك الناشطين 
رغمم ممرور ثمالث سمنوات عمى اتفاق 
"التسموية"، التي انتهت بسميطرة قوات 

النظمام السموري عمى محافظتمي درعا 
والقنيطمرة، مما زالمت أمالك الناشمطني، 
املعارضمة  صفموف  يف  كانموا  الذيمن 
محكممة  ملصلحمة  محجموزة  السمورية، 
عمى  الحجمز  يقتمر  وال  "اإلرهماب"، 
زوجتمه  يشممل  إمنما  الناشمط  أممالك 

وأبنماءه.
نمص قانمون "مكافحمة اإلرهماب" رقم 
 "12" املمادة  يف   ،2012 لعمام   "19"
الجرائمم  جميمع  "يف  أنمه  عمى  منمه 
القانمون،  همذا  يف  عليهما  املنصموص 
اإلدانمة  بحكمم  املحكممة  تحكمم 
وغمري  املنقولمة  األمموال  مبصمادرة 
التمي  واألشمياء  وعائداتهما  املنقولمة 
كانت معدة السمتخدامها  أو  اسمتُخدمت 
بحمل  وتحكمم  الجرميمة،  ارتمكاب  يف 
املنظممة اإلرهابيمة يف حمال وجودها".

وتسمتغل محكممة "اإلرهماب" األحمكام 
"مكافحمة  لقانمون  الفضفاضمة 
سملميني  ناشمطني  إلدانمة  اإلرهماب"، 
يف  "اإلرهابيمني"  مسماعدة  بتهممة 
األساسمية  الحقموق  تنتهمك  محاكمات 
يف اإلجمراءات القضائيمة السمليمة، وفق 
"هيوممن  منظممة  عمن  صمادر  تقريمر 

ووتمش". رايتمش 

الموافقات األمنية 
تمنع نقل الملكيات العقارية في درعا

كازية الشعلة في حمص )شبكة حمص األعالمية " عبر "فيس بوك"(

حمص - عروة المنذر 

"مخصصمات ممادة البنزيمن غمري كافية 
يف حممص، وزارة النفمط مل تحدد موعًدا 
التعبئمة، فهمي  دقيًقما لوصمول رسمالة 
تصل بشمكل أسمبوعي أحيانًما، وتتجاوز 
األسمبوع يف أغلمب األوقات، مما يدفعني 
إىل تعبئة البنزين من السموق السموداء". 
يعماين يوسمف، البالمغ ممن العممر 43 
عاًمما، ممن ارتفماع سمعر ممادة البنزين 
يف حممص، وفمق ما قالمه لعنمب بلدي، 
إذ تعتمرب همذه املمادة عاماًل أساسميًا يف 

اسمتمرار عملمه وكسمب قموت يومه.
عمى  )تحفمظ  يوسمف  يسمتخدم 
أمنيمة(  ألسمباب  الكاممل  اسممه  ذكمر 
املسمافرين  لنقمل  الخاصمة  سميارته 
بمني املحافظمات، وبمدأت مالممح أزمتمه 
عمى  والتأثمري  بالظهمور  االقتصاديمة 
بدايمة  ممع  بالتزاممن  الخاصمة  حياتمه 
أزممة املحروقمات الجديمدة، التمي ظهرت 
يف األسمواق السموداء مبناطمق سميطرة 

السموري. النظمام 
تمأيت همذه األزممة بعمد القمرار الصادر 
عمن مديريمة الجمارك يف مدينمة البقاع 
غمريب لبنمان، مبنمع دخمول السميارات 
المرشوط  تسمتويف  ال  التمي  اللبنانيمة 
املطلوبمة إىل سموريا، يف محاولمة منهما 
الذيمن  املهربمني  أممام  الطريمق  لقطمع 
يجمعمون أمموااًل طائلمة من فرق أسمعار 

املحروقمات بمني البلديمن.

أزمة في لبنان.. أزمة في سوريا
قالمت وكالمة األنبماء الرسممية اللبنانيمة 
)NNA(، يف 21 ممن حزيران املايض، إن 
عدًدا من الشمبان قطعموا الطريق الدويل 
عنمد نقطة املصنمع الحدوديمة باإلطارات 
املشمتعلة والحواجز الحديديمة، احتجاًجا 
عمى القرار الصمادر من دائمرة الجارك.
أزممة ارتفماع ممادة البنزيمن يف لبنمان، 
وعرقلمة طريمق التهريب، رفعت أسمعار 

البنزيمن يف األسمواق السمورية إىل أكرث 
ممن ثالثمة آالف لمرية سمورية )حموايل 
دوالر واحمد(، بينما وصمل سمعر جمرة 
الغماز إىل 50 ألف لرية سمورية يف حال 

توفرهما )15 دوالًرا(.
التوزيمع يف رشكمة  مديريمة  واعتممدت 
"املحروقمات" التابعمة لموزارة النفط يف 
سموريا آليمة جديمدة لتوزيمع البنزيمن، 
يف 20 ممن نيسمان املمايض، بتخصيص 
كل سميارة مبحطمة وقمود محمددة تُعبَّأ 
وصمول  حمال  يف  منهما  املخصصمات 
رسمالة إىل صاحب السميارة، المذي يفقد 
حقمه يف التعبئمة بعمد مي 24 سماعة 

الرسمالة. وصمول  عى 
رغمم إنهاء آليمة التوزيمع الجديمدة حالة 
"الطوابمري" أممام محطات الوقمود، فإن 
الكميمات املخصصمة لمكل سميارة غمري 
كافية، مما يدفمع أصحاب السميارات إىل 
التمزود بالوقمود ممن السموق السموداء 

التمي تفتقمد ألي ضوابمط.
وحمددت وزارة التجمارة الداخلية وحاية 
املسمتهلك، يف 15 ممن نيسمان املمايض، 
سمعر لير البنزين املمتماز "أوكتان 90" 
عمى "البطاقمة الذكيمة" )مدعموم وغري 
مدعوم( بمم 750 لرية للير )23 سمنتًا(، 
بألفمي   "95 "أوكتمان  البنزيمن  وسمعر 

لمرية لكل ليمر )62 سمنتًا(.
وممع وصمول سمعر البنزين يف السموق 
بمدأت  لمرية،  آالف  ثالثمة  إىل  السموداء 
طوابمري السميارات تظهر من جديمد أمام 
املحطمات التي تبيع بنزيمن "أوكتان 95".

وقف التهريب رفع الغاز المنزلي
منمذ تطبيمق آليمة توزيمع الغماز املنزيل 
عرب "البطاقمة الذكيمة"، وربطه بوصول 
رسمالة، تراوحمت مدة تسملّم الجمرة بني 
45 و56 يوًما لكل عائلة، واسمتقر سمعر 
أسمطوانة الغاز يف السموق السموداء عند 
حموايل 20 ألمف لمرية )سمتة دوالرات(، 
"البطاقمة"  عمرب  سمعرها  يبلمغ  بينما 

أربعمة آالف لمرية )حموايل دوالر واحد(.
وتعتممد السموق السموداء عمى التهريب 
الغماز  أسمطوانات  لتأممني  لبنمان  ممن 
املنمزيل، وممع توقمف التهريمب ارتفمع 
سمعرها إىل 35 ألًفما، لكن غياب رسمائل 

الغماز ألكمرث ممن 90 يوًمما فاقمم األزمة 
وزاد الضغمط عمى السموق السموداء.

يف  املحروقمات  سموقي  بمني  العالقمة 
سموريا ولبنمان ليسمت جديمدة، وسمبق 
أن تأثمرت األسمواق بحممص، يف صيمف 

2018، بتهريمب املحروقمات إىل لبنمان، 
عمى عكس ما يجمري حاليًما، حني كانت 
اللمه"  "حمزب  ممن  مقربمة  مجموعمات 
تُتهمم بهمذه التجارة، وكانت األسمعار يف 

سموريا أقمل ممن لبنان.  

أزمة محروقات جديدة في حمص 
بعد توقف خطوط التهريب

"كأنني في فرع تحقيق، لم يبَق أحد من أقاربي لم يسألني 
عنه المساعد، كل هذا ألني أريد شراء قطعة أرض وتثبيتها 

بالسجل العقاري على اسمي"

https://www.enabbaladi.net/archives/491049
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الرقة - حسام العمر 

يجمره حصان،  ميسمك جمرب مبحمراث 
األعشماب  القتمالع  المراب  ويقلّمب 
بشمجريات  تحيمط  التمي  الضمارة 
حزميمة  بقريمة  حقلمه  يف  القطمن 

الشمايل. الرقمة  بريمف 
لعنمب  قمال  عاًمما(،   37 ( فتيّمح  جمرب 
بلمدي إنمه لجمأ إىل املحمراث للتخفيف 
"المركاش"  أجمور عمال  تكلفمة  ممن 
األعشماب حمول  تنظيمف  تعنمي  التمي 
شمجريات املحصمول، والتمي غالبًما ما 

املعدنيمة. الفمؤوس  فيهما  تُسمتخدم 
وأضماف جمرب أن "تكاليمف زراعة أي 
كثمرًيا،  تطمول  قامئمة  همي  محصمول 
صمار  المذي  املمزارع  رأس  وتتعمب 
كل  ممن  يتلقاهما  التمي  العمي  يعمد 

تعبمريه. اتجماه"، عمى حمد 
األعشماب  تنظيمف  عاممل  ويتقماىض 
 1200 الواحمدة  العممل  سماعة  عمن 
38 سمنتًا( يف معظمم  لمرية سمورية )

الرقمة. أريماف 
يلجمأ مزارعمون يف ريمف الرقمة، يف 
الزراعيمة،  محاصيلهمم  زراعمة  أثنماء 

اليمد  تكلفمة  تخفمف  ألسماليب 
زراعمة  إليهما  تحتماج  التمي  العاملمة 
وحتمى  بالبمذار  بمدًءا  املحصمول، 
الضمارة،  السماد وتنظيمف األعشماب 
ممن بينهما أسماليب اندثمرت منمذ عدة 

. ت سمنوا

مقامرة" "الزراعة 
كما لجمأ مزارعمون آخمرون يف ريف 
الرقمة، خمالل العمام الحمايل، التبماع 
حصماد  يف  جديمدة  وأسماليب  طمرق 
ممن  قمدر  أعمى  لتحقيمق  املحصمول 
تكلفتمه  وتخفيمف  منمه،  االسمتفادة 

املاديمة.
الخاتونيمة  قريمة  ممن  خمر،  تعاقمد 
إحمدى  ممع  الغمريب،  الرقمة  بريمف 
ممن  موسممه  لحصماد  الورشمات 
من  ليسمتفيد الحًقما  باملناجمل،  القممح 
املحصمول  درس  عمن  الناتمج  التمن 

. ت سما ّرا لد با
خر العمي )40 عاًما( قمال لعنب بلدي، 
املتمدين  الزراعمي  بالناتمج  توقعاتمه  إن 
طمرق  عمن  للبحمث  دفعمه  للمحصمول 
لالسمتفادة "القصموى" ممن املحصمول.

القطماع  يف  العممل  خمر  وشمبّه 
الزراعمي يف عمموم املناطق السمورية 
يمدري  ال  إذ  القمار"،  بم"لعمب 
املمادي  الناتمج  املمزارع همل سميكون 
أم  املطلموب  باملسمتوى  للمحصمول 

دونمه.
بمني  يمراوح  بسمعر  التمن  ويبماع 
 16 ( سمورية  لمرية   500 و  400 المم
أعمالف  يف  منمه  ويُسمتفاد  سمنتًا(، 
البنماء  طموب  وصناعمة  املموايش، 
التمي عمادت خمالل  الطينيمة )اللمن( 
السمورية  للمناطمق  األخمري  السمنوات 
البنماء  ممواد  أسمعار  ارتفماع  بعمد 
تسمويقها  يتمم  مما  غالبًما  التمي 

األمريمي. بالمدوالر 
ويسمتأجر املزارعمون عمادة ورشمات 
يدويًما  املوسمم  بحصماد  تقموم 
تلمك  وتعممل  املنجمل،  بواسمطة 
السماعة  مقابمل  إمما  الورشمات 
لمرية   1200 يبلمغ  بسمعر  أحيانًما، 
العممل  سماعة  يف  سمنتًا(   38 (
الدونمم  مقابمل  وإمما  الواحمدة، 
 20 حصماده  سمعر  ويبلمغ  الواحمد، 

دوالر(.  6.3 ( لمرية  ألمف 

السماد" "تطعيم 
التمي  الجديمدة  األسماليب  ممن 
"تطعيمم  الرقمة  مزارعمو  اسمتخدمها 
دفمن  بالتطعيمم  ويقصمد  السماد"، 
بجانمب  السماد  ممن  حبمات  عمدة 
الشمجرية، يف حمني كان السماد يُمَذر 
فموق المراب أو يُخلَمط مع ميماه الري 

السمابقة. األعموام  يف 
ويمرى حسمني الرجمب، وهمو مهنمدس 
زراعمي ممن الرقمة، أن طريقمة "تطعيمم 
السماد" من الطرق ذات اآلثمار اإليجابية 

عمى املمزارع واملحصمول يف آن واحمد.
إن  بلمدي،  لعنمب  قمال  حسمني 
السماد  كميمة  ممن  يقلمل  "التطعيمم" 
حتمى  الواحمد  املوسمم  يف  املسمتخدم 
إىل  باإلضافمة  أحيانًما،  الكميمة  نصمف 
ممن  للنبتمة  أعمى  اسمتفادة  تحقيمق 
خمالل وضمع السماد بجانبهما بشمكل 

. رش مبما
السمورية،  الجزيرة  محافظمات  وكانمت 
الزور، تشمّكل  الرقمة والحسمكة وديمر 
انمدالع  قبمل  الغذائيمة  سمورية  سملة 
لكمن   ،2011 عمام  السمورية  الثمورة 
املنطقمة خمرت همذه الصفمة تدريجيًا 

واالقتصادية  العسمكرية  التغمريات  ممع 
شمهدتها. التمي  واالجتاعيمة 

الذاتيمة  "اإلدارة  مزارعمون  ويتهمم 
بتحديمد  سموريا"  ورشقمي  لشمايل 
تتناسمب  ال  للمحاصيمل  تسمعريات 
أو  املبذولمة  والتكاليمف  الجهمود  ممع 
مخالفمة التسمعرية بعمد تحديدها، عى 
الرغمم ممن توفر مراكمز التسملم وتوفر 
املموارد املادية لم"اإلدارة" ممن عائدات 
النفمط والرائمب التمي تفمرَض عمى 

المواردة. البضائمع 
عمى  الحمايل  الجفماف  موسمم  وأثّمر 
إنتاجيمة "أغلبيمة" املحاصيمل الزراعية 
جانمب  إىل  والشمعري،  القممح  مثمل 
تأثمر املزروعمات الصيفيمة بانخفماض 
أثمر  المذي  "الفمرات"  نهمر  مسمتوى 

الرقمة. بريمف  المري  مشماريع  عمى 
ومنمذ بدايمة العمام الحمايل، انخفضت 
نحمو  "الفمرات"  نهمر  تدفمق  نسمبة 
ممرًا   181 حتمى  السمورية  األرايض 
مكعبًما بالثانيمة، رغمم وجمود اتفاقيمة 
موقعمة يف العمام 1987 تحمدد نسمبة 
التدفمق بمم500 ممر مكعمب بالثانية.

ريف الرقة.. 
أساليب بدائية لتحقيق أقصى استفادة من المحاصيل الزراعية 

إحدى مشاتل مدينة القامشلي في محافظة الحسكة شمال شرقي سوريا- 25 من حزيران 2021 )عنب بلدي\ مجد السالم(

القامشلي- مجد السالم

يتفحمص إبراهيمم محممد مجموعمة من 
شمتالت أشمجار الزينة، ويختار مما يراه 
األجممل منهما ليضعها عى رشفة شمقته 
يف مدينة القامشمي، فمنمذ أن انتقل إىل 
السمكن يف املدينمة، يواظمب عمى زيارة 
املشمتل المذي افتُتح منذ شمهرين بالقرب 

ممن الحي حيث يسمكن. 
خمالل  عاًمما(،   39( إبراهيمم  ينمى  ال 
مجموعمة  انتقماء  املشمتل،  إىل  زيارتمه 
ممن الغمراس ألشمجار حرجيمة ومثممرة 
القريمة، حيمث  أهلمه يف  إىل  وإرسمالها 
سمتُزرع يف الحديقمة هناك أممام املنزل، 

بحسمب مما قالمه لعنمب بلمدي. 
شمهدت مدينة القامشمي وبقيمة مناطق 
املشماتل  عمدد  يف  زيمادة  الحسمكة 
خمالل  األغمراض  املتعمددة  الخاصمة 
الشمهور املاضيمة، مسمتفيدة ممن اإلقبال 
املتزايمد عمى رشاء الغمراس ممن مختلف 
الجهمات رغمم الظمروف املاديمة السميئة 

التمي يعماين منهما أبنماء املنطقمة.
حسمني محممد )50 عاًمما( صاحمب أحد 
آخمر  مشمتاًل  أنشمأ  الخاصمة،  املشماتل 
اإلقبمال  بعمد  القامشمي  مدينمة  ضممن 
امللحموظ عمى رشاء الغمراس ممن قبمل 

سمكان املدينمة وريفهما أيًضما.
جيمدة  أرباًحما  لحسمني  ذلمك  وحّقمق 
ممن مبيعاتمه التمي تقمدر قيمتهما بنحو 
سمورية  لمرية  ألمف  و500  مليونمني 
أسمبوعيًا، بحسمب مما قاله لعنمب بلدي. 

الغراس ُتباع بجهود المنظمات 
عمرشات  الحسمكة  محافظمة  يف  تعممل 
املنظمات الدوليمة والجمعيمات املحليمة، 
التمي تقمدم خدممات منوعمة، منهما مما 
لمه عالقة بالجانمب البيئمي والجايل يف 

. ملنطقة ا
وشمّكل ذلمك سموقًا لبيمع آالف الغمراس 
الزينمة،  وأشمجار  واملثممرة  الحرجيمة 
بحسمب حسمني، فكثمري ممن املنظمات 
تنفذ مبادرات لزراعمة منصفات الطرقات 

باألشمجار، وكذلمك زراعمة مداخمل املدن 
الرئيسمة، ويتطلمب ذلمك كميمات كبمرية 
ممن الغمراس، مما زاد ممن عمل املشماتل 

املنطقمة. يف 
مبمادرة  لذلمك  مثمااًل  حسمني  وأعطمى 
بهما  تقموم  التمي  خمراء"،  "جدائمل 
مجموعمة ممن املتطوعمني بالتعماون مع 
املجتممع املحمي بهمدف إنتماج وغمرس 
أربعمة ماليمني شمجرة عى عمدة مراحل 

الحسمكة. ممن  متفرقمة  مناطمق  يف 
عاًمما(،   45( العمي  مخلمص  وبحسمب 
منمذ  الخماص  مشمتله  ميتلمك  المذي 
خممس سمنوات، تشمهد أشمهر نيسمان 
وأيمار وحزيمران أعمى نسمبة طلب عى 

أنواعهما. مبختلمف  الغمراس 
وقمال مخلمص لعنمب بلمدي، إن توجمه 
ممزارع  بنماء  إىل  السمكان  ممن  كثمري 
خاصمة بهم خمارج املدن، زاد ممن الطلب 
عمى الغمراس، خاصمة غمراس النخيمل 
والمرو والصنوبمر والعفمص الرشقمي 
و"األيك  والرممان  الزيتمون  وأشمجار 
أصنافهما،  مبختلمف  والكرممة  دنيما" 

الزينمة. زهمور  إىل  باإلضافمة 
بمني  الغمراس  همذه  أسمعار  وتمراوح 
خمسمة آالف وعمرشة آالف لمرية سمورية 
لألشمجار املثمرة، وذلك بحسمب حجمها، 
وبمني ألفمني وثالثمة آالف لمرية سمورية 

لزهمور الزينمة، بحسمب مخلمص. 

تحديات تواجه المشاتل
عمرشة  نحمو  القامشمي  مدينمة  تضمم 
مشماتل خاصمة، وثالثمة مشماتل تابعمة 
ورشقمي  لشمايل  الذاتيمة"  لمم"اإلدارة 
ومشمتاًل  املنطقمة،  يف  العاملمة  سموريا 
واحمًدا يتبع لموزارة الزراعمة يف حكومة 
النظمام السموري، بحسمب مما رصدتمه 

عنمب بلمدي.
بعمض  ممن  املشماتل  عممل  يخلمو  وال 
تواجمه  التمي  والتحديمات  املشمكالت 
أوضحمه  مما  عليهما، بحسمب  القامئمني 
مخلمص، ففرض حظمر التجمول املتكرر 
كإجمراء احمرازي لوقف تفمي جائحة 

"كورونا املسمتجد" )كوفيد- 19( سمبّب 
تعطمل  نتيجمة  "كبمرية"  خسمائر  لهمم 

حركمة البيمع.
وتسمبب الحظمر مبموت بعمض الغراس 
عليهما،  املرشفمني  العمال  تغيّمب  بعمد 
خصوًصما شمتالت أزهمار الزينمة التمي 
تحتماج إىل عناية خاصمة، إذ تذبل رسيًعا 

إذا مل تتمم رعايتهما يوميًما. 
أسمعار  بارتفماع  املشماتل  عممل  وتأثمر 
األسممدة ومسمتلزمات اإلنتماج، خصوًصا 
بعمد قمرار املمرف الزراعمي التعماوين 

للفالحمني  األسممدة  بيمع  عمن  التوقمف 
بالسمعر املدعوم، مطلع حزيمران املايض. 
الطمن  مبيمع  سمعر  املمرف  وحمدد 
الواحمد من سماد "السموبر فوسمفات" 
مبليون و112 ألف لرية سمورية، وسمعر 
و366  مبليمون  "اليوريما"  سماد  طمن 
مبيمع طمن سماد  لمرية، وسمعر  ألمف 
"نمرات األمونيموم" بمم789 ألًفا و600 

لمرية سمورية. 
ويواجمه القامئون عى املشماتل، بحسمب 
مخلمص، مشمكلة تأممني مصمدر دائمم 

لمري الغمراس ممع االرتفماع الكبمري يف 
الكهربماء  وانقطماع  الحمرارة  درجمات 
لسماعات طويلمة، األممر المذي يؤثر عى 

جمودة الغمراس والشمتالت.
وتمؤدي كمرثة الحواجمز التمي تتبع إىل 
والوقموف  املتعمددة،  السميطرة  جهمات 
عليهما لعمدة أيمام ممن أجمل التفتيمش، 
والشمتالت  الغمراس  إحضمار  أثنماء  يف 
ممن بقيمة املحافظمات، كحلمب وإدلمب 
ودمشمق وحممص، إىل مموت كثمري من 

الشمجريات.

المشاتل في القامشلي.. 
مبيعات الغراس "جيدة" رغم التحديات 
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مدرعة عسكرية تابعة لمليشيا "حزب الله" اللبناني في شمال شرقي سوريا- 18 من نيسان 2018 )رويترز(

ريف حلب الشرقي.. 
شبان ينضمون إلى ميليشيات إيرانية واألهالي مستاؤون

الحسكة -  صابر الحلبي 

"كثمري من األهمايل تمربؤوا ممن أبنائهم 
بعمد انضامهمم إىل صفوف امليليشميات 
التابعمة إليران"، قمال نايمف العر لعنب 
بلمدي، وهو أحد سمكان قريمة الرضوانية 
يف ريمف حلمب الرشقمي، متحدثًما عمن 
مشمكالت كثرية تواجهها العائمالت جراء 
انتسماب أبنائها إىل مجموعات عسمكرية 

إيرانيمة منتمرشة يف مناطقهم.
أفرادهما  انخمراط  تفضمل  ال  العائمالت 
يف األعمال العسمكرية وحممل السمالح 
ذلمك  كان  إذا  وخصوًصما  عمام،  بشمكل 
العممل يف صمف امليليشميات اإليرانية أو 
عنمارص "الفرقمة الرابعمة"، التي تسمعى 

إىل السميطرة بشمكل كي عمى الريمف 
الرشقي ملدينمة حلب. "العالقمات العائلية 
همي التمي تدفمع فاتمورة ذلمك"، وفق ما 

نايف. قالمه 
انخمرط عمدد ممن الشمبان يف التشمكيل 
الجديمد الذي أُطلمق عليه اسمم "الحاية 
قمرى  يف  ُشمّكل  والمذي  الوطنيمة"، 
رسمم العبمد، والشميخ أحممد، ووضحمة، 
الرشقمي،  حلمب  بريمف  والحايمط، 
وافتُتحمت مكاتمب لضمّم الشمبان الذيمن 
همذه  إىل  االنتسماب  يحاولمون  صماروا 

عمدة. ألسمباب  املجموعمات 

هروب من األحكام القضائية
ممن أبمرز أسمباب انتسماب الشمبان إىل 

تلمك املجموعمات العسمكرية، الهروب من 
الخدمتمني اإللزاميمة واالحتياطيمة.

بقضايما  املتهممني  األشمخاص  أن  كما 
إرهماب أو املطلوبني أمنيًما، كثريًا ما يرون 
عسمكرية  مجموعمة  إىل  االنتسماب  يف 
املالحقمة  ممن  خالًصما  إليمران  تابعمة 

األمنيمة، وفمق مما يمراه نايمف العمر.
بينما بمدأت مكاتب االنضمام يف ناحيتي 
مسمكنة ودير حافمر بريف حلمب الرشقي 
منمذ  املقدممة  الطلبمات  عمرشات  بقبمول 
اإلعمالن عن تشمكيل مجموعمات "الحاية 
الوطنيمة" يف تلمك القمرى، التمي تخضع 
تابعمة  عسمكرية  مجموعمات  لسميطرة 
اللبنماين  اللمه"  "حمزب  أبرزهما  إليمران، 
و"لمواء الباقمر" و"لمواء اإلممام الرضما".

البطالة أيًضا
"الحايمة  مجموعمة  إىل  سمعيد  انضمم 
الوطنيمة" بسمبب عدم وجمود فرص عمل 
يف القريمة التي يعيش فيهما، وفق ما قاله 
لعنمب بلدي، وكان ذلمك بتقديم صورة عن 

الهويمة ومثماين صور شمخصية.
عمى  )تحفمظ  سمعيد  ممن  يطلَمب  ومل 
أمنيمة(  ألسمباب  الكاممل  اسممه  ذكمر 
ورقمة "ال حكمم عليمه" أو أي أوراق ممن 
للنظمام،  التابعمة  الحكوميمة  الدوائمر 
عمن  متخلّمف  أننمي  ممن  الرغمم  "عمى 
الخدممة العسمكرية، ومل ألتحمق بالثكنمة 
العسمكرية، ولكنمي وجمدت أن االنضام 
واجمب"،  همو  الوطنيمة(  )الحايمة  إىل 
قريتمي،  ضممن  المدوام  أن  خصوًصما 

وبشمكل مبديئ سميكون االنضام لفرة 
سمتة أشمهر بعقمد مقابمل مبلمغ محدد.

إىل  املنتسمبون  الشمباب  ويخضمع 
لمدورة  الوطنيمة"  "الحايمة  مجموعمة 
تدريبيمة مدتهما شمهر ونصمف، ضممن 
ناحيمة  ممن  كل  يف  أُسسما  معسمكرين 

حافمر. ديمر  وناحيمة  مسمكنة 
ممع  عملموا  قمد  املنضممون  كان  وإذا 
مجموعمات أخمرى أو ممع األفمرع األمنية 
التابعمة للنظمام، فمال يكمون ذلمك عائًقا 
أممام انضامهمم إىل مجموعمة "الحاية 
الوطنيمة"، ولكمن بمرشط أن يكونموا من 
سمكان تلك القمرى بريف حلمب الرشقي. 
فتمح التسمجيل واالنضمام إىل مجموعة 
الشمبان  جعمل  الوطنيمة"  "الحايمة 
العاطلمني عن العمل يتوافدون للتسمجيل، 
وبحسمب ما همو ممدّون يف العقمد، فإن 
"الراتمب الشمهري همو 150 دوالًرا، وهو 
مما يعمادل 465 ألف لرية شمهريًا"، وفق 
مما قالمه سمعيد، وهو مما جعل الشمبان 
إىل  واالنضمام  بالتسمجيل  "يطمعمون 

الوطنية(". )الحايمة  صفموف 

رفض مجتمعي
يتقبمل مصطفمى جاسمم، وهمو ممن  ال 
وجمود  العبمد،  رسمم  قريمة  سمكان 
امليليشميات التابعمة إليمران يف منطقته، 
تلمك  إىل  الشمبان  النضمام  يرتماح  وال 
املجموعمات أو امليليشميات املحليمة التمي 
تحظمى بدعمم إيمراين متواصل، يشممل 
حتمى تقديمم مسماعدات ماليمة، لرغيب 
قمرى  يف  اإليمراين  بالوجمود  املدنيمني 

الرشقمي. وبلمدات ريمف حلمب 
الشمبان  بهما  يقموم  التمي  الترفمات 
امليليشميات  صفموف  إىل  املنضممون 
ال  الرشقمي،  حلمب  ريمف  يف  اإليرانيمة 
تعجمب أهمل القمرى، وهنماك حالمة ممن 
درجمة  إىل  وصلمت  والغضمب  االسمتياء 
تهديمد بعض الشمبان ممن قبمل األهايل، 
بحسمب مما قاله مصطفمى لعنمب بلدي.

قمرى  يف  وجودهما  إيمران  وعمززت 
ومدن شمال رشقمي سموريا، بالحضور 
العسمكري والسملوك الدبلوممايس، ممن 
شمخصيات  ممع  روابمط  إنشماء  خمالل 
تنتممي إىل عشمائر عربيمة، وقمد دعمت 
إىل  السمورية  العشمائر  زعماء  إيمران 
زيمارة طهران، وأجمرت معهمم محادثات 

مناسمبات. عمدة  يف 

إدلب - إياد عبد الجواد 

أُحيمل عبمد الجبمار األحممد، البالمغ ممن 
العممر 60 عاًمما، إىل التقاعمد عام 2011 
"الحبموب"  أن عممل يف مؤسسمة  بعمد 
مبحافظمة حاة ملمدة 33 عاًمما، ثم صار 
يتقماىض راتبمه التقاعمدي ممن املرف 

لعقاري. ا
ممع انمدالع االحتجاجات يف سموريا عام 
يف  الجبمار  عبمد  أبنماء  انخمرط   ،2011
املظاهمرات، فترب إليه تهديمد باملالحقة 
األجهمزة  لمه وألبنائمه، وكانمت  األمنيمة، 
األمنيمة حينهما تعتقمل موظفمي الدولمة 
الذيمن تمدور حولهمم شمبهات املشماركة 
يف أي نشماط سميايس معارض، ما جعل 
الذهماب إىل  يتوقمف عمن  الجبمار  عبمد 
قبمض راتبمه التقاعدي يف مدينمة حاة.

عممل عبمد الجبمار يف أرضمه الزراعيمة 
الواقعمة عمى أطمراف نهمر "العايص"، 
أن  إىل  بلمدي،  لعنمب  قالمه  مما  وفمق 
سميطرت قموات النظمام السموري عمى 
قريتمه سمهل الغماب عمام 2019، لينزح 
بصحبمة أرستمه إىل مخيمات يف ريمف 
إدلمب الشمايل، تماركًا منزلمه وأرضمه.

يف إدلمب، مل يكمن سمهاًل عمى الرجمل 
السمتيني أن يجمد عمماًل يف اختصاصمه، 
فالسموق  الغذائيمة،  الحبموب  زراعمة 
وأربماب العممل يبحثمون عن أياٍد شمابة، 
وال يرغبمون بكبمار السمن يف مثمل هذه 

األعمال.
يعيمش عبمد الجبمار األحممد اآلن عمى 
السملة الغذائيمة املقدممة ممن املنظات 
اإلغاثيمة العاملة يف الشمال السموري، 
وهمي مصمدر قوتمه الوحيمد يف املخيم 

معظمم  كحمال  حالمه  يسمكنه،  المذي 
ممن  نزحموا  الذيمن  املخيمم  سمكان 
قمرى وممدن سمورية مختلفمة تاركمني 
وراءهمم كل يشء، وبينهمم اآلالف ممن 
كبمار السمن واملتقاعديمن. "أنما لسمُت 
راضيًما عمن همذا املصمري أبمًدا، اعتدُت 
قمال  جبينمي"،  عمرق  ممن  أرصف  أن 

الجبمار. عبمد 

ال فرص عمل لكبار السن
يعتمرب عبمد الجبمار األحمد أن الشمخص 
المذي ميتلمك صحة بدنية يجمب أن يبحث 
دامئًما عن ممكان للعممل، مهما تقدم يف 
العمر، يسمتفيد منمه ويفيد بمه مجتمعه.
"ولكمن يف مدينة إدلمب، كل فرص العمل 
تذهمب إىل الشمباب، وهمذا أممر طبيعي، 
وممع ذلمك، عمى املسمؤولني أن يبحثموا 

عمن حلمول لنا، يك نسمتطيع أن نشمتغل 
الجبمار،  عبمد  قمال  اختصاصاتنما"،  يف 
رافًضما أن يكمون مصري كل املسمنني يف 

دور الرعايمة.

ال استجابة من الجهة المسؤولة
رقمم  السموري  العممل  قانمون  مبوجمب 
املمادة رقمم  2010، نصمت  "17" لعمام 
"62" منمه عمى أن بلموغ العاممل سمن 
المم60 عاًما همو حالمة من حماالت إنهاء 
عقمد العممل، مهما كان نوع همذا العمل، 
مما مل يكمن العقمد محمدد املمدة، وكانمت 
همذه  بلوغمه  بعمد  مما  إىل  مدتمه متتمد 
السمن، حيمث ال ينتهمي العقمد يف همذه 

الحالمة إال بانقضماء مدتمه.
القانمون ال تطبمق يف  بنمود همذا  لكمن 
مدينة إدلب شمايل سموريا، بسمبب عدم 

وضموح القوانمني التمي تتبعهما حكومة 
لتنظيمم  املدينمة  يف  العاملمة  "اإلنقماذ" 

شمؤون العمال يف املنطقمة.
حكوممة  ممع  بلمدي  عنمب  تواصلمت 
"اإلنقاذ" العاملة يف مدينة إدلب لسمؤالها 
عمن ممدى إمكانيمة عممل األشمخاص من 
الحكوميمة  الوظائمف  يف  السمن  كبمار 
املرشفمة عليها، أو عمن املشماريع التي قد 
تقموم بهما ممن أجل توفمري فمرص عمل 
لليمد العاملمة ممن همذه الفئمة، ولكمن مل 
تجمب عمن األسمئلة املوجهمة إليهما حتى 

تاريمخ إعمداد همذا التقريمر.
إدلمب  السمن يف مدينمة  ويعماين كبمار 
وصحيمة  اقتصاديمة  صعوبمات  ممن 
بعمض  هجمرة  بسمبب  واجتاعيمة، 
أبنائهمم إىل خارج سموريا، باإلضافة إىل 

السميئة. املعيشمية  األوضماع 

مهما تقدموا في العمر.. 
سوريون يبحثون عن عمل في إدلب

https://www.enabbaladi.net/archives/491006
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العمري  منصور 

1 من حزيـران/ يونيو املايض،  يف 
ودولًيا  أملانًيا  أكادميًيـا   23 قدم 

ومنظامت  أكادميية  ومؤسسـات 
حقوقيـة دولية وسـورية طلًبا 

إىل محكمـة "كوبلنز" بتسـجيل 
األخرية من جلسـات  املرحلة 
ملحاكمة  الرئيسـة  االستامع 

املرافعـات، والكلمة  التعذيـب، مثل 
األخـرية املحتملـة للمتهم، وإعالن 

الحكـم. سـتنظر املحكمة يف 
الطلـب وتتخذ قرارها بشـأنه 

بالسـلب أو اإليجاب.

رغـم أهمية هـذا الطلب، فإنه أىت 
متأخـًرا، لعدم توثيـق املحاكمة 

بأكملها بشـكل رسـمي. تبذل 
عـدة جهات جهوًدا كبـرية لتوثيق 

"املركز  أهمها  مـن  املحاكمة، 
رغم  واملساءلة"،  للعدالة  السـوري 

ذلـك، يحظى التوثيق الرسـمي 
بأهمية إضافية  املحكمـة  من قبـل 

. كبرية
عىل مدى سـنوات، بشغف وأمل، 

السـوريون ودرسوا تجارب  قرأ 
العدالة،  الدول األخـرى يف مجال 

بعد  العدالة  إىل  وصلـوا  وكيف 
كانت  سـنوات وحتى عقود، 
املرونة  مثرة  دامئًا  النتيجـة 

والشـجاعة والتصميـم. كل هذا 
ألهم السـوريني الذيـن يناضلون 

سـنوات. منذ  العدالة  أجل  من 
24 من شـباط/ فرباير  يف 

املايض، ذاق السـوريون طعم 
العدالـة بشـكل مبارش، عندما 
حكمـت محكمـة "كوبلنز" يف 

املخابرات  عنرص  عـىل  أملانيا 
الغريب  ياد  إ السـابق  السوري 
وستة  سنوات  أربع  بالسـجن 

أشـهر. ما يضيف لهـذه املحاكمة 
أن  النادر  أنه من  ا،  فريـًد طابًعا 
الجرائم  تتـم محاسـبة مرتكبي 

مستوى  عىل  اإلنسـانية  ضد 
الدولـة بينام ال يـزال نظامهم يف 

السـلطة، ومـا زال يرتكب نفس 
الجرائـم التـي أُدينوا بها. رغم أن 

ياد الغريب  هـذه العقوبة ضـد إ

مل تكـن مقنعة لبعـض الضحايا 
محاكمة  فإن  السـوريني، 

"كوبلنـز" لهـا أهمية كبرية، 
حيـث بدأ أحد أكـر أنظمة العدالة 

جرائم  محاكمة  العـامل  يف  عداًل 
التعذيـب والجرائم ضد اإلنسـانية 

األسـد. نظام  يرتكبها  التي 
لسـوء الحظ، مل توثـق املحكمة 

رسمي  بشـكل  املحاكمة  هذه 
السـوريني من  وكامل، ما حرم 

األوىل  للمحاكمة  رسـمي  أرشيف 
السورية  الدولة  تعذيب  بشـأن 

لشـعبها، لكـن اإلجراءات مل تنتِه 
ما  الغريب  قائـد  ر."  "أنور  بعد. 

زال قيـد املحاكمة. 
يتم  ال  أملانيا  يف  املحاكـامت 

تسـجيلها أو توثيقهـا بالكامـل 
مصلحة  ذات  تعتـرب  مل  ما 

وطنيـة. مع ذلك، فـإن التوثيق 
املحاكمة سـيكون  الحـريف لهذه 

ذا قيمـة عاليـة يف أي عملية 
للسـوريني،  انتقالية  عدالـة 

الدولة  بادة  إ آلـة  لفهـم ومعالجة 
الخاصـة بهـم وعمليـة تفصيلها. 

أقلها، حتـى يتمكن  ليـس 
تكرار  عدم  ضامن  من  السـوريون 

ا. أبًد ذلك 
الرسـمي  التوثيق  يكون  قد 
ا أيًضا يف اإلجراءات  مفيـًد

القانونيـة باملحاكـم املحلية يف 
أو  الحرب،  انتهاء  مبجرد  سـوريا 

باملحاكـم الدوليـة أو املختلطة 
ذلك،  املسـتقبل. عالوة عىل  يف 

هنـاك عديد مـن الحاالت املامثلة 
الجاريـة اآلن يف دول االتحاد 
أملانيا  ويف  األخرى  األورويب 

سجالت  قراءة  تعد  نفسـها. 
املحاكامت السـابقة وفهم سـوابق 

لألنظمة  حيويًـا  أمًرا  األحكام 
. نية نو لقا ا

أرشـيف حريف لكل ما  ال يوجد 
املحكمة، وهي فرصة  يـدور يف 
مثينـة ضائعة. أرشـيف من هذا 

النـوع سـيكون ذا قيمة عالية 
بالنسـبة  انتقالية  أي عمليـة  يف 

ومعالجة  لفهم  للسـوريني 
أيًضا  الدولـة. ميكن  إبادة  آلة 

الوثائق  االسـتفادة من هذه 
القانونية  اإلجراءات  يف  الرسـمية 

سـوريا  يف  املحلية  باملحاكم 
انتهاء الحرب، أو يف  مبجـرد 
الدولية املسـتقبلية.  املحاكـم 
قيمة  له  األرشـيف  هذا  مثل 
فقط  ليس  عاليـة  أكادميية 

بالنسـبة للسـوريني ولكن للدول 
ا  فريًد يوفـر مصدًرا  األخرى، ألنه 

للمعلومـات للعلـامء واملؤرخني 
اآلخرين يف مامرسـات  والباحثني 

الدولـة. هناك عديد من  إبادة 
القضايـا املامثلـة الجارية اآلن يف 

األخرى  األورويب  االتحاد  دول 
أملانيا نفسـها.  ويف 

املحاكامت  قراءة سـجالت  تعد 
السابقات  وفهم  السـابقة 

أمًرا حيويًـا لألنظمة  القضائيـة 
هذه  وتتمتع  القانونيـة، 

أكادميية  بقيمة  املحفوظـات 
عاليـة ليس فقط بالنسـبة 

األخرى،  لألمم  ولكن  للسـوريني، 
ا  فريًد توفـر مصدًرا  ألنها 

للمعلومـات للعلـامء واملؤرخني 
آخرين. بني  والباحثـني من 

من بـني املتقدمني بطلب تسـجيل 
الدكتور  الربوفيسـور  املحاكمة، 

قسم  رئيس  يسـربغر،  فلوريان 
والتاريخ  الجنايئ  القانـون 
بجامعة  املعـارص  القانوين 

و"منتدى  برلني،  يف  "هومبولـت" 
ومنصور  القضايئ"،  التاريـخ 
يف  قانون  ماجسـتري  العمري 
و"املركز  االنتقالية،  العدالـة 

واملساءلة"،  للعدالة  السـوري 
وتوثيق  للبحث  الـدويل  و"املركز 

الحرب"،  محاكـامت جرائم 
و"املركـز األورويب للحقوق 

اإلنسان"،  وحقوق  الدسـتورية 
و"مركز  راب،  سـتيفن  والسفري 

املسـلح  والنزاع  واألخالق  القانون 
و"رابطة  أكسـفورد"،  يف جامعة 

عائـالت قيرص"، و"هيومن 
رايتس ووتش"، و"األرشـيف 
السـوري"، و"املركز السوري 

القانونية"،  واألبحاث  للدراسـات 
لسياسـات  "التحرير  ومعهد 

الرشق األوسـط"، وألكسندرا 
بالنك  "ماكس  ومعهـد  كيمرير، 

للقانـون العـام املقارن والقانون 
الدويل"، و"الربنامج السـوري 

القانوين". للتطويـر 

العلوش  إبراهيم 

وبلغة رسـولية  بقميص مفتوح 
مافيا  بتعابـري زعيم  مخلوطة 

مفلـس، خرج رامي مخلوف 
عـىل منصات اإلعالم قبل عدة 

أيـام بفيديو انتحاري قارب 
إدانـة اإليرانيني وإدانة رشكائه 

السـابقني من زعامء الحرب الذين 
يحارصونه.

يف الفيديو شـّبه رامي مخلوف 
نفسـه بالنبي موىس وهو يتوعد 

بشـق البحر، ولكن من دون أخيه، 
فالنبي موىس عليه السـالم كان 

يصطحـب أخاه هارون، بينام 
حافظ مخلـوف، الذي ارتكب جرائم 

التعذيب بحق السـوريني، سبق 
رامي واشـرى مع عائلته عرشات 
الشـقق يف أبراج موسكو واستقر 

هناك ينتظر أن تعتربه روسـيا 
بالتغيريات  احتياطيـة  قطعة 

املحتملـة يف النظام، ولكنه ال يزال 
منسـيًّا ووحيًدا مثل دوالب سيارة 

"الالندروفـر" االحتياطي الذي 
الخلفي  بابها  يظل معلًقا عـىل 

يعـاين اإلهامل وكرة الغبار.
ال تختلـف نهايات رامي مخلوف 

عن بداياتـه، فمثلام نهب هو رشكة 
وتالعب   ،2000 عام  "سرييتل" 

بالقانـون وحجز عىل حصة 
رشيكه املرصي نجيب سـاويروس 

عن طريـق املحاكم، التي وكّلت 
أنصاره عىل إدارتها وتسـهيل 

نهبهـا ليتملك أول وأكرب رشكة 
اتصاالت تـدّر املليارات كام قّدر 

ذلك حينها النائب رياض سـيف، 
قامت نفس املحاكـم بالحجز عىل 

"سـرييتل" وإدارتها من قبل أثرياء 
وماهر  أسامء  وبإرشاف  الحرب 

األسد، لتسـهيل إنشاء رشكة 
اتصاالت إيرانية يف سـوريا تعيد 

إليران بعًضا مـن تكاليف قتلها 
وتهجريهم  وتعذيبهم  للسـوريني 

مدنهم. وتدمري 
الفرق بـني رامي مخلوق وبني 
ناهبيه مـن األثرياء الجدد أنه 
وعىل عكسـهم مل يخض حربًا 

عندما اسـتوىل عىل "سرييتل"، بل 
كان ثريًا يف زمن السـلم وبرعاية 

عائلة األسـد وعائلة مخلوف، 
اللتني نهبتا موارد السـوريني 

وحولتاهـا إىل رشكات اتصاالت 
ورشكات قابضـة تصب يف جيوبهم 

ومتـّول التخريب االقتصادي 
 2011 والسـيايس، الذي تحّول بعد 

إىل تخريب وطني شـامل سلّم 
البالد لإليرانيـني وللروس وملختلف 

الجيـوش والعصابات الغازية.
لقد أُجرب السـوريون عىل مشاهدة 

مرسحية إنشـاء "سرييتل" يف عام 
2000، ومل يجرؤ املجتمع السـوري 

عىل منع ذلـك النهب العلني، 

بسبب سـطوة املخابرات التي 
النهب  صممها األسد األب لتسـهيل 
البالد حتى ولو  والتحكم مبسـتقبل 

تطلّب األمر إيصالها إىل سـوق 
الدولية. الخردة 

رامـي مخلوف الذي خرج عن 
لغتـه التبشـريية املتعالية يف 
به  بلغ  السـابقة،  فيديوهاته 
االنفعـال يف ظهوره األخري 

التلويـح باملعجزة الرسـولية التي 
النبي موىس، واتهام  قام بهـا 
عىل  باملسـاعدة  علًنا  اإليرانيني 

أجل فتح  تخريب "سـرييتل" من 
الذي  الثالث  املشـغل  أمام  الطريق 
يتملكونـه مثلام كان رامـي يتملك 

االتصاالت سـابًقا ويتجسس 
عىل السـوريني يف أدق تفاصيل 

حياتهـم التي يتم تسـليمها إىل 
املخابرات، وهـو ليس حزيًنا 
اإليرانيني سيتجسسـون  ألن 
السـوريني ويتحكمون  عىل 

مبسـتقبلهم، بـل هو حزين عىل 
األموال التـي كانت تصب يف 

السـوريني  أحد  نطق  كلام  خزائنه 
بحرف واحد مع أحـد آخر، نهر من 

الذهـب تم تحويله مـن قبل تجار 
عائلة مخلوف  الحرب من جيـوب 

إىل عائلة األسـد وإىل جيوب 
اإليرانيني.

الدينـي املفتعل، كان  رغم الرصيع 
رامي مخلـوف يبحث عن حلمه 

القديم وسـعادته أيام "سرييتل" 
القابضة  والـرشكات املخلوفية 

التي تحرسـها املخابرات وال 
أبًدا، كان حزيًنا  تنقطع إيراداتهـا 

وغاضًبا، بدا وكأنـه يحمل كل حزن 
السـوريني الذين كانوا يشاهدون 

مأسـاة نهبه لرشكة "سرييتل" يف 
ياتها. بدا

تحت هذا الضغـط، بلغ األمر برامي 
مخلوف إطالق وعيده بشـق البحر، 

فهل يشـق البحر باتجاه قربص 
وموسـكو ليصل ساملًا إىل أخيه 

حافظ مخلـوف، أم أن قوته كفيلة 
بشـق مؤيدي النظام بعد الفقر 

والبؤس الذي حصدوه من املسـري 
خلف عائلة األسـد، أم أن األمر 

لن يتعدى شـًقا بائًسا بحجم ما 
يشـقه قارب صغري ألحد البحارة 

الفقراء الذيـن يتجهون كّل يوم من 
أرواد،  طرطوس إىل جزيرة إىل 

وكّل ما يتحدث عنـه وما يتوعد به 
مجرد حنـني إىل مجده الذي انتزعه 

الحرب؟!  أثرياء  منه 

رأي وتحليل

أمل جديد 
لتوثيق ما تبقى من محاكمة "كوبلنز"

رامي مخلوف.. 
هل يشق البحر إلى قبرص وموسكو
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ملف العدد 489 

األحد 04 حزيران 2021

إعداد:
علي درويش

نينار خليفة 
حسام المحمود

نور الدين رمضان 

حدود كردستان.. 
رئة "اإلدارة الذاتية" ومقتلها
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الحدود.. المعابر.. دور تركي
ثالث مستويات ضغط من الجانب العراقي

متتد الحمدود بني مناطمق سميطرة "اإلدارة الذاتية" وكردسمتان العراق 
عمى نحو 45 كيلوممرًا، من أصمل 599 كيلومرًا بني سموريا والعراق، 
وتعتممد مناطمق سميطرة "اإلدارة الذاتيمة" عمى الحركمة التجارية يف 
معرب "سميالكا" يف ظل اسمتمرار إغمالق معرب "اليعربية" اإلنسماين 

بسمبب "الفيتو" المرويس يف كانون الثماين 2020. 

المعابر أولى األوراق
ميكمن لكردسمتان العراق الضغط عمى "اإلدارة" بإغمالق املعابر، وهو 
مما يقابلمه موقمف ضعيمف ممن قبمل "اإلدارة"، التمي تربمط مناطق 
سميطرتها مبناطمق سميطرة النظمام المذي يغلمق ممن جهتمه املعابر 
بمني الجانبمني، منمذ 20 ممن آذار املمايض، أممام الراغبمني بالدخمول 
أو الخمروج ممن مناطقمه إىل مناطمق "اإلدارة الذاتيمة"، وأممام حركة 
الطلبمة واملوظفمني والحماالت  التجماري، مسمتثنيًا  الشمحن والنقمل 

. ملرضية ا
وهمو مما يعمرب عنمه موقمف "اإلدارة" األخمري بإعمادة فتمح معمرب 
28 ممن  "سميالكا" بعمد سماعات عمى اإلعمالن عمن إغالقمه، يف 

املمايض. حزيمران 
عمرّبت إدارة معمرب "سميالكا" عمن انزعاجهما من عمدة ترفات من 
قبمل الجانمب العراقمي، وهي مطالبمة معرب "فيشمخابور" باسمتارة 
تحوي جميمع معلومات املسمافرين، تتضممن ذكر الحالمة االجتاعية، 
وأسماء أفمراد العائلة، وممكان السمكن السمابق والحمايل، والقومية، 
والديمن، والعشمرية، وتحديمد الوجهمة يف إقليمم كردسمتان، واسمم 
الشمخص املسمتضيف، معتمربة أنهما اسمتارة "اسمتخباراتية بحتة". 

إىل جانب ترفات أخرى منها:
● انتظار املرىض والعرائس املسمافرين 48 سماعة للحصمول عى موافقة 

دخمول إىل إقليم كردسمتان، لكنها تسمتغرق أكرث ممن أربعة أيام.
● "التعاممل غمري األخالقمي" ممع املسمافرين وخضوعهمم للتحقيمق 

واالنتظمار لسماعات طويلمة يف معمرب "فيشمخابور".
العمالج يف  يتلقمون  الذيمن  للجرحمى  اإلنسماين"  ● "التعاممل غمري 
إقليمم كردسمتان العمراق، وسموء املعاملمة التمي يتلقونها ممن أجهزة 

االسمتخبارات.
رفمض قبمول الحاالت اإلسمعافية التي كانمت تدخل سمابًقا إىل اإلقليم، 

إذا مل تقدم اسمتارة لجميمع املعلومات.
كما أُغلقمت املعابمر التي تصمل مناطق سميطرة "اإلدارة" ممع مناطق 
سميطرة "الجيمش الوطنمي السموري"، املدعموم ممن تركيما، وهو ما 
يجعلهما تحت رحممة معابر للتهريمب، خاضعة بذلك ألحمكام املهربني 

وامليليشيات.

ضبط الحدود
يتزاممن ذلك ممع محماوالت العمراق لم"ضبط الحمدود" بعمد القضاء 
عمى تنظيمم "الدولة اإلسمالمية" يف البمالد أواخر العمام 2017، إذ مل 
يسمتنِث العراق الحدود املشمركة ممع مناطق سميطرة "اإلدارة الذاتية" 
الواقعمة شمايل مدينمة البوكمال وصمواًل إىل الحمدود الركيمة يف 

الشمال. أقىص 
وكانمت "قسمد" أنشمأت، يف أيمار 2018، نقاطًا مشمركة ممع القوات 
العراقيمة عمى الحمدود امتمدت ملسمافة 22 كيلوممرًا بمدًءا ممن نهمر 
"الفمرات" باتجاه الشمال الرشقي، بعمد طرد تنظيم "الدولمة" من عدة 
مناطمق اسمراتيجية يف نفس العمام، وأنهمت وجموده يف آذار 2019. 
ويف كانمون األول 2020، اشمتبك عنمارص ممن قموات "البيشممركة" 
التابعمة إلقليمم كردسمتان العمراق )تعتمرب القوة العسمكرية الرسممية 

لإلقليمم( ممع مجموعة متسمللة من سموريا رشقي محافظة الحسمكة، 
مما أدى إىل تريحمات متبادلمة ممن الطرفني. 

العسمكرية  المذراع  )قسمد(  الدميقراطيمة"  سموريا  "قموات  ونفمت 
لمم"اإلدارة الذاتيمة" حينهما مسمؤوليتها عن االشمتباك المذي دار بني 
العسمكرية  )المذراع  "الكريمال"  مجموعمات  وإحمدى  "البيشممركة" 
لحزب "العال الكردسمتاين"(، قائلة إن االشمتباك كان "سموء تنسميق 

بمني األجهمزة األمنيمة عى طمريف الحمدود". 
"البيشممركة"،  وزارة  وكيمل  بمه  تحمدث  مما  نفمي "قسمد"  وسمبق 
رسبسمت لزكمني، عمن اشمتباكات عمى الحمدود بمني "البيشممركة" 
وحمزب "العمال الكردسمتاين"، يف أثنماء محاولمة مجموعمة تابعمة 

لم"العمال الكردسمتاين" الدخمول إىل كردسمتان العمراق. 
وأوضمح لزكمني أنه "ممن املعروف لمدى جميمع املواطنمني واألطراف 
السياسمية أن إلقليم كردسمتان معربًا رسمميًا للدخول والعمودة، وهناك 
تنسميق للربمط ممع مناطمق )اإلدارة الذاتيمة(، إال أن مسملحني حاولوا 

التسملل ليماًل بطريقة غمري قانونيمة إىل اإلقليم". 
وقمال الناطق باسمم القائد العام للقوات املسملحة العراقيمة، اللواء يحيى 
رسمول، يف كانمون الثاين املايض، إن السملطات العراقية ركزت جهودها 
بضبمط الحمدود أواًل عى املناطق التي تسميطر عليها "قسمد"، بسمبب 

وجمود مجموعات "إرهابية"، دون تسمميته لهمذه املجموعات. 
وتنوعمت أسماليب العمراق يف ضبمط الحمدود، إذ نصمب أبمراج مراقبمة 
تحتموي عى قمدرات وأجهزة مراقبة متطمورة وكاممريات حرارية، وكذلك 
أسمالك شمائكة، إضافمة إىل حفر خنمدق، وتسميري طائمرات دون طيار 
للرصمد واالسمتطالع، بالتعاون ممع النظام السموري والتحالمف الدويل. 

تركيا على خط التوترات 
تصنمف تركيما "قسمد" عمى قوائمم "اإلرهماب"، وشمنت عمليتمني 
عسمكريتني مدعوممة بم“الجيمش الوطنمي" اسمتطاعت عربها طرد 
"قسمد" من عفرين شمايل حلمب، ومدينتي رأس العني شمال غريب 

الحسمكة وتمل أبيمض شمايل الرقة.
 ومل تكتمِف تركيما بالعمليمات العسمكرية ضمد "قسمد"، إذ تحدثمت 
معمرب  ممرشوع  عمن  "اإلدارة"  ممن  مقربمة  كرديمة  إعمالم  وسمائل 
"أوفاكموي" الحمدودي التجاري مع العمراق، كبديل ملعمرب "الخابور" 

بمني تركيما وحكوممة بغمداد )الحكوممة املركزيمة(.
وتكممن مهممة املعرب الجديمد يف نقل البضائمع التجاريمة مبارشة إىل 
الحكوممة املركزيمة يف العمراق، وبالتمايل حرممان اإلقليم ممن عائدات 

الجمركية. الرسموم 
ويتطلمب فتمح الطريمق حايمة أمنيمة، وهمو ما ميكمن أن تتمذرع به 
أنقمرة لشمن عملية عسمكرية ونرش نقماط حراسمة لتأمينمه، وبالتايل 
االصطمدام مع قموات حزب "العال الكردسمتاين" املوجمودة يف إقليم 

سمنجار شمال غريب العراق. 
العراقيمة  ويبمدأ الطريمق ممن مثلمث الحمدود السمورية- الركيمة- 
متوجًهما إىل مدينمة تلعفمر ثمم إىل مدينمة املوصمل شمال غمريب 
العمراق، وينتهمي يف العاصممة العراقيمة بغمداد، ويبلمغ طوله حويل 

كيلوممرًا.  120
ويشمّكل الطريق حاجمزًا بني مناطمق سميطرة "اإلدارة الذاتية" وإقليم 
كردسمتان العمراق، وتهمدف تركيا ممن خالله، بحسمب وسمائل إعالم 
كرديمة، إىل إيقماف معرب "فيشمخابور" المذي وصفته وكالمة "نورث 
بمرس" املحلية بم"الرئة الرئيسمة القتصماد مناطمق )اإلدارة الذاتية("، 
كما أنمه طريمق وصمول اإلممدادات العسمكرية لم"قسمد" ممن قبمل 

الدويل. التحالمف 

معبر  قبل  من  التعجيزية"  والتصرفات  بـ"القرارات  وصفته  ما  أمام  اعتبارها  رد  سوريا  شرقي  شمال  في  الذاتية"  "اإلدارة  تستطع  لم 
العراق.  كردستان  إقليم  حكومة  تديره  الذي  التركي،  السوري-  العراقي-  للمثلث  المتاخم  الحدودي  "فيشخابور" 

كردستان  وإقليم  سوريا  شرقي  شمال  الحسكة  محافظة  بين  الواصل  لفيشخابور(،  )المقابل  الحدودي  "سيمالكا"  معبر  إدارة  وتراجعت 
"سيمالكا". لمعبر  الكامل  اإلغالق  قرار  تضّمن  الذي  بيانها  معدلة  إصداره،  يوم  نفس  في  كامل  إغالق  قرار  عن  العراق، 

المعبر  إجراءات  ووصفت  "التعجيزية"،  والقرارات  التصرفات  بوقف  العراق  كردستان  إقليم  مسؤولي  بمطالبة  "سيمالكا"  معبر  إدارة  واكتفت 
المسؤولة".  وغير  اإلنسانية  بـ“غير 

عوامل،  بمجموعة  متأثرة  العراقي،  الجانب  من  وتنخفض  وتيرتها  تزداد  ضغوط  أمام  الذاتية"،  "اإلدارة  موقف  في  ضعًفا  يعكس  التراجع  هذا 
المنطقة. في  الذاتية"  "اإلدارة  لمشروع  األول  والخصم  العراق،  كردستان  حليفة  أنقرة،  مع  العالقة  بينها  من 

الحدود  ضبط  عملية  إلى  العراقية  السلطات  سارعت  إذ  "سيمالكا"،  معبر  في  اإلجراءات  على  تقتصر  لم  الذاتية"  "اإلدارة  على  الضغط  سياسة 
البلدين.  حدود  بين  اإلرهابيين"  تنقالت  من  "التخفيف  سّمته  ما  إطار  في  سوريا،  مع  المشتركة 

"اإلدارة  قرارات  من  كبير  بقدر  المتحكمين  وقادته  الكردستاني"  "العمال  حزب  مقاتلي  تحركات  من  الحد  إلى  الحدود  ضبط  إجراءات  وتؤدي 
المدنية.  اإلدارات  أو  األمنية  أو  العسكرية  سواء  الذاتية"، 

الكردية  اإلدارة  أمام  الطريق  يسد  بما  واقتصادًيا،  وعسكرًيا  سياسًيا  فتتوغل،  العراق،  بكردستان  المتاحة  المساحات  في  تلعب  أيًضا  تركيا 
عليها. الضغوط  ويزيد  سوريا،  في 

على  ضغط  كوسائل  الحدود  ومراقبة  المعابر  واستخدام  العراقية،  السورية-  الحدود  توترات  على  الملف  هذا  في  الضوء  بلدي  عنب  تسّلط 
لذلك.  واالقتصادية  السياسية  واآلثار  تركيا،  أو  العراق  كردستان  إقليم  قبل  من  سواء  العراقي،  الجانب  من  الذاتية"  "اإلدارة 
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• يقممع معرب “سمميالكا” الذي يقابله معرب "فيشممخابور" عى الحدود الشممالية الرشقية لسمموريا مممع األرايض العراقية، 
ويفصممل بينها فرع “الخابور” مممن نهر “دجلة”.

• يقممع املعرب يف محافظة دهوك بإقليم كردسممتان، شممايل العراق.
2012، وأسسممت إدارتممه جًرا حديديًا عى نهر “دجلة” لتسممهيل مممرور البضائع. • أُنشممئ املعرب عام 

• جمماء االفتتمماح بعد اجتاع "هولري" الذي دار بني "مجلس شممعب غريب كردسممتان" و"املجلس الوطنممي الكردي" برعاية 
زعيم كردسممتان العراق، مسممعود البارزاين.

• هممدف املعرب األسممايس كان املبادالت التجارية ونقممل املرىض بغية العالج يف إقليم كردسممتان.
• عربه سممابًقا آالف السمموريني الهاربني من ظروف الحرب يف سمموريا، بداعممي العمل أو اللجوء إىل إقليم كردسممتان 

لعراق. ا
• يُسممتخدم املعممرب للمبممادالت التجارية ونقل املرىض من املناطق السممورية إىل كردسممتان العراق، ويسمممح بزيارات املدنيني 

رشوط. ضمن 
• يسمممح املعممرب مبرور حامي الجنسمميات واإلقامات األوروبية، واملممرىض والعرائس والتجار.

• تعتمممد مناطق شممال رشقي سمموريا عى الحركة التجارية يف معرب “سمميالكا” يف ظل اسممتمرار إغالق معممرب “اليعربية” 
.2020 اإلنساين بسممبب “الفيتو” الرويس يف 

• يسممتخدمه التحالممف الدويل وبعض املنظات اإلنسممانية لنقل املعدات العسممكرية إىل سمموريا.
• يتهممم النظام السمموري الواليات املتحممدة بنقل النفط عربه من اآلبار السممورية.

• يُعمرف بم"مركمز اليعربيمة الحمدودي" أو معمرب "ربيعمة"، وهمو أحد املعابمر الحدوديمة األربعمة النظامية بني سموريا 
. ق لعرا ا

• يقمع بني مدينمة اليعربية السمورية يف محافظة الحسمكة، ومدينة ربيعمة العراقية يف إقليم كردسمتان العراق.
2013، وقمع املعمرب تحت سميطرة تنظيمم "الدولة اإلسمالمية" إىل أن اسمتعادته "قموات سموريا الدميقراطية"  • يف عمام 

)قسمد( خمالل سميطرتها عى مدينمة ومعمرب "اليعربيمة" يف أواخر العمام ذاته.
• كان أحمد رشايمني املسماعدات األمميمة عمرب إقليمم كردسمتان العمراق إىل أن أُغلمق بم"فيتمو" رويس يف مجلمس األممن 

.2020 عام 
2 ممن  • اتهمم "الجيمش السموري الحمر" الجيمش العراقمي بقصمف معمرب "اليعربيمة" عنمد سميطرة عنمارصه عليمه، يف 

.2013 آذار 
• يعتمرب أهمم نقطة اسمراتيجية للعبور، إذ يسميطر عى الطريمق الريع الرئيس الذي يربط سموريا باملوصل.

• كان لمه الدور األسمايس يف إعالن تنظيم "الدولمة" الخالفة عى جانبمي الحدود بعدما وقع تحت سميطرته.
 

عمى الرغمم من غنى شمال رشقي سموريا 
ومصمادر  مموارده  وتنموع  االقتصمادي 
ثرواتمه، تتقمارب األوضماع االقتصاديمة يف 
مناطمق سميطرة "اإلدارة الذاتيمة" ممع تلك 
النظمام  سميطرة  مناطمق  تشمهدها  التمي 
السموري، وذلك بفعل السياسمة االقتصادية 
"اإلدارة  تسمنها  التمي  املاليمة  والقمرارات 

الذاتيمة". 
النفطمي  املخمزون  معظمم  وجمود  وممع 
السموري شمال رشقمي سموريا، ال متتلمك 
املنطقمة اقتصادها الخماص، إذ ربط النظام 
السموري خمالل سمنوات حكممه الطويلمة 
االقتصماد السموري، وبناه عمى احتياجات 
املناطمق لبعضهما، وتحقيمق عالقمة تبمادل 
قامئمة  تكاممل  حالمة  لخلمق  املموارد،  يف 
الهيمكل  واختمالل  الحاجمة،  عمى  أصماًل 
االقتصمادي يف حمال غيماب أحمد مكوناته 
ممن املدن واملحافظات السمورية عن املشمهد 

االقتصمادي. 
الدكتمور  السموري  االقتصمادي  الباحمث 

إىل  حديمث  يف  أوضمح  شمعبو،  فمراس 
االقتصاديمة  العالقمة  بلمدي طبيعمة  عنمب 
القامئمة عمى املعابر، التمي تجممع "اإلدارة 
الذاتيمة" باإلقليم، وقمال إن املعابر الحدودية 
تحولمت إىل تجمارة قامئة بحمد ذاتها تحقق 
أرباًحما خياليمة للمسميطرين عليها، سمواء 
الذاتيمة" أو النظمام  كان املسميطر "اإلدارة 
شمال  يف  املعارضمة  قموات  أو  السموري، 

غمريب سموريا. 
ولمكل منطقة ممن همذه املناطمق الخاضعة 
لسملطة سياسمية مختلفمة ميزاتها النسمبية 
ومواردهما  االقتصاديمة  وخصائصهما 
"اإلدارة  وتسمعى  والصناعيمة،  البرشيمة 
الذاتيمة" لتكويمن اقتصادها الخماص املغلق 
العمراق مبعمزل  ممع كردسمتان  بالتعماون 
الواقمع يفمرض نفسمه،  عمن تركيما، لكمن 
عنهما  غنمى  ال  حاجمة  الركيمة  والبضائمع 
الحاجمة  إىل  باإلضافمة  لإلقليمم،  بالنسمبة 
للسملع والبضائمع واآلالت الركيمة، بحسمب 

شمعبو. 

وقمد تسمتفيد "اإلدارة الذاتيمة" ممن املعابر 
الداخليمة مع النظمام يف حال اسمتخدامها، 
لكمن تأثريهما سميبقى محمدوًدا، وينحر 
أو  مثماًل  بالنفمط  القممح  مبمادالت  يف 
امتيمازات محمدودة لمم"اإلدارة الذاتية" يف 

مناطمق سميطرة النظمام.  
ال  "سميالكا"  معمرب  أن  شمعبو  ويمرى 
لمم"اإلدارة  بالنسمبة  النظمام  عمن  يغنمي 
الذاتيمة"، ألنهما بحاجة إىل النظمام والنظام 
بحاجمة لهما، وهمي عالقمة تبادليمة يدركها 
الطرفان ويمدركان أهميتهما أيًضا، ورضورة 
اسمتمراريتها، فالنظمام بحاجمة إىل النفمط 
ممن مناطمق سميطرة "اإلدرة الذاتيمة" التي 
تخمى إدارة ظهرهما للنظمام تخوفًما ممن 
صفقمة تكمون همي الخمارس األكمرب فيهما. 
وسميلة  شمعبو،  بمرأي  املعمرب،  وفتمح 
المذي تعيشمه مناطمق  الضغمط  لتخفيمف 
سمورية  منطقمة  كأي  الذاتيمة"  "اإلدارة 
أخرى، وتعاين من ذات املشمكالت وتسمعى 

أعبائهما.  لتخفيمف 

ويسمتورد إقليم كردسمتان العمراق البضائع 
ممن تركيا، لكنه يسمعى إىل تشمكيل جسمم 
مناطمق  ممع  يوحمده  اقتصمادي  كيمان  أو 
يمرى شمعبو  مما  وهمو  الذاتيمة"،  "اإلدارة 
تحكمم  متغمريات  بسمبب  صعبًما  نجاحمه 
قمدرة  عمدم  إىل  اإلشمارة  ممع  املنطقتمني، 
همذه الحالمة االقتصادية عى إنقماذ "اإلدارة 
الذاتيمة" ممن جحيمم الوضمع االقتصمادي 

المذي تشمهده.
ويرتبمط فتح املعمرب والتواصمل االقتصادي 
السياسمية  بالخالفمات  خاللمه  ممن 
كمون  عليمه،  القامئمني  بمني  والشمخصية 
املعنيمني من الطرفمني هم الطمرف الضامن 
يحقمق  المذي  االقتصمادي  دوره  لنجماح 
النفمع لمم"اإلدارة الذاتيمة" أكمرث ممن إقليم 
فضماء  عمى  املفتموح  العمراق  كردسمتان 

واسمع.  اقتصمادي 
وتبقمى اسمتمرارية املعرب وجمدواه وقدرته 
رهينمة  الذاتيمة"  "اإلدارة  مسماعدة  عمى 
والداخليمة  واإلقليميمة  الدوليمة  للتفاهمات 

ممن قبمل املسميطرين عمى املعابمر، وفًقما 
االقتصمادي.  للباحمث 

وبعمد خمروج تنظيمم "الدولمة اإلسمالمية" 
ممن الرقمة يف ترشيمن األول عمام 2017، 
بمدأ النظام عالقتمه االقتصادية ممع "اإلدارة 
وسمطاء  عمرب  النفمط  بمرشاء  الذاتيمة" 
رجمل  أبرزهمم  منمه،  مقربمني  تجاريمني 
األعمال السموري حسمام قاطرجمي، إال أن 
بيمع النفط للنظمام يجري بالنظمر إىل عدم 
رغبمة "اإلدارة الذاتية" يف اسمتفزاز النظام، 
مما بمدا بوضموح حمني اسمتأنفت "اإلدارة 
الذاتيمة"، يف آذار املمايض، توريمد النفمط 

للنظمام بعمد انقطماع اسمتمر 37 يوًمما. 
اسمتهداف  سمبقه  االسمتئناف  همذا 
لم"الحراقمات النفطيمة" يف قريمة ترحمني 
بريمف مدينمة البماب شمال رشقمي حلب، 
جعمل  مما  املصمدر،  مجهولمة  بصواريمخ 
"اإلدارة الذاتيمة" تسمارع السمتئناف إممداد 
حموادث  ممن  تخوفًما  بالنفمط  النظمام 

 . بهة مشما

"سيمالكا".. 
متنفس "قسد" لتخفيف الضغط االقتصادي

معبر اليعربية
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يفتمح التوتمر حمول املعابمر الحاصمل بني 
حكوممة إقليم كردسمتان العمراق و"اإلدارة 
تتعلمق  تسماؤالت  أممام  البماب  الذاتيمة" 
باألهمداف السياسمية التي تقمف وراء ذلك، 
وانعكاسمه عمى الحموار الكردي-الكردي 

العالمق منمذ ترشيمن األول 2020.
املتحمدث الرسممي باسمم "مجلس سموريا 
الدميقراطيمة"، أمجمد عثمان، أكد رضورة 
تحييمد املناكفمات السياسمية عمن الوضمع 
اإلنسماين، مشمريًا إىل مما تشمكله املعابمر 
ممن أهميمة بالنسمبة للسموريني، ال سميا 
يف ظمل الحصمار والعقوبمات املفروضمة 
عمى سموريا، والراعمات الداخليمة بمني 
ممن  يرافقهما  ومما  املتحاربمة،  األطمراف 

ضغموط متبادلمة بينهمم. 
ويف حديمث إىل عنمب بلمدي، لفمت عثان 
إىل هشاشمة الحالة اإلنسمانية يف سموريا 
عمى  املفروضمة  التنقمل  قيمود  ظمل  يف 
السموريني الراغبمني بقضماء احتياجاتهمم 
بمني املناطمق السمورية، وهمو مما زاد من 
يف  تسمهم  صمارت  التمي  املعابمر  أهميمة 
توفمري جمزء ممن االسمتجابة اإلنسمانية. 

معمرب  إىل  الحاجمة  تمأيت  هنما  وممن 
عمى  الحصمار  تخفيمف  يف  "سميالكا" 
جميمع  منمه  يسمتفيد  والمذي  املواطنمني، 
املمرىض  ممن  السمورية  الهويمة  حاممي 
املتوجهني إلقليم كردسمتان العمراق بهدف 
القمران،  عقمد  وحماالت  العمالج،  تلقمي 
والتجمار، واملغربمني القادمني ممن أوروبا 
املنظمات  وموظفمي  عائالتهمم،  لزيمارة 

لعثمان. وفًقما  اإلنسمانية، 
اإلجمراءات  أن  إىل  عثمان  وأشمار 
البريوقراطيمة التي فرضها اإلقليمم مؤخرًا، 
املتمثلمة يف اإلفراط بطلمب املعلومات حول 
املسمافرين ممن وإىل اإلقليمم عمرب معمرب 
قضماء  أممام  عائًقما  تقمف  "سميالكا"، 
حاجاتهم اإلنسانية، مشمريًا إىل أن "اإلدارة 
الذاتيمة" احتّجمت عمى ذلمك، كما دارت 
نقاشمات بني الجانبني عى طمريف املعرب، 
آمماًل بأن تبقمى الخالفات السياسمية بعيدة 
معمرب  ألنمه  بم"سميالكا"،  يتعلمق  عما 

إنسماين يف األسماس.

أهمية فتح قنوات للحوار
ويمرى عثان أن الخطوة األهمم يف املرحلة 
الحاليمة همي البحمث عمن املشمركات بني 
مختلمف األطمراف والبنماء عليهما، فإقليمم 
كردسمتان عى سمبيل املثمال لديمه قضايا 

مناطمق شمال  ممع  ومخماوف مشمركة 
رشقمي سموريا، كالحرب عمى "اإلرهاب"، 
والتهديمد المذي يفرضمه تنظيمم "الدولة" 

الجانبني.  ألممن واسمتقرار كال 
طبيعمة  عمن  مبنمأى  ليمس  "فاإلقليمم 
التهديمدات اإلقليميمة التمي تطمال مناطق 
تُؤسمس  أن  ويُفمرض  الذاتيمة(،  )اإلدارة 
همذه املسمائل والقضايما األساسمية لخلمق 
منماخ موّجمه يف العالقمات بحمال توفرت 

القناعمة ألجمل ذلمك".
المذي تتعمرض فيمه جميمع  الوقمت  ويف 
لضغموط  السموري  المراع  أطمراف 
نتيجمة عمدم توصلهمم إىل حمل سميايس 
يتشماركون بمه، تواجمه "اإلدارة الذاتيمة" 
تحديات كبمرية تتمثل مبحاربمة مرشوعها 
وسياسميًا  عسمكريًا  الوسمائل  مبختلمف 

عثمان. بحسمب  وأمنيًما، 
ويعتمرب عثمان أنه ال ميكمن تجماوز هذه 
قنموات  فتمح  خمالل  ممن  إال  الضغموط 
حوار ممع مختلمف األطراف بهمدف إزاحة 
املفاهيم السملبية والتخوفمات املغالية تجاه 
عممل "اإلدارة"، مشمريًا إىل أنه حتى اآلن مل 
تنضج اإلرادة سمواء لدى األطمراف املحلية 
للبمدء مبناقشمة  الدوليمة،  أو  اإلقليميمة  أو 

الحمل والبحمث عن االسمتقرار.

إخراج المعبر من البازار السياسي
لقمان  السموري  الحقوقمي  الناشمط 
الخالفمات  أن  جانبمه  ممن  اعتمرب  أيانمة، 
بمني األطمراف الكردسمتانية لطاملما أرخت 
بظاللهما عمى وضمع معمرب "سميالكا".
عنمب  إىل  حديمث  يف  الناشمط،  وأوضمح 
بلمدي، أنمه ومنمذ فتمح معرب "سميالكا" 
األطمراف  لخالفمات  كان   ،2012 عمام 
الكردسمتانية خمارج الجغرافيما السمورية 
األثمر املبمارش عمى إغالقمه، مضيًفما، "ما 
)قنديمل(  بمني  مما  األخمرية  الخالفمات 
و)هولمري( إال أحمد األسمباب الرئيسمة ملما 
حمدث بالفمرة املاضيمة"، أي الخالف بني 
إقليمم  وحكوممة  الكردسمتاين"  "العمال 

أربيمل.  وعاصمتمه  العمراق  كردسمتان 
ولفمت أيانمة إىل أن عمى "اإلدارة الذاتية" 
األطمراف  أجنمدات  عمن  بنفسمها  النمأي 
الكردسمتانية وخالفاتهما، وإخمراج املعمرب 
معمربًا  لكونمه  السميايس  البمازار  ممن 

للمنطقمة. ورضوريًما  مهمًا  إنسمانيًا 
أن "سميالكا"  الحقوقمي  الناشمط  وأكمد 
يشمكل الرشيمان الرئيمس ملناطمق شمال 

رشقمي سموريا يف ظل الحصمار املفروض 
عمن  سميمنع  وإغالقمه  "اإلدارة"،  عمى 
عمى  مشمدًدا  الحيماة،  أسمباب  األهمايل 
لالعتبمارات  إخضاعمه  عمدم  رضورة 
السياسمية، وهمو مما جماء يف بيمان إدارة 
معرب "سميالكا" بتاريمخ 22 من حزيران 

املمايض. 

"سيمالكا" المعبر الوحيد
الكرديمة  الناشمطة  أكمدت  جهتهما،  ممن 
سياسمية  أهمداف  وجمود  علموش،  زوزان 
تقمف وراء فمرض حكومة إقليم كردسمتان 
إجمراءات جديمدة عى السموريني الداخلني 
المذي  "سميالكا"،  عمرب  مناطقهما  إىل 
مناطمق  لسمكان  الوحيمد  املنفمذ  يشمكل 

شمال رشقمي سموريا.
وقالمت لعنمب بلمدي، "لألسمف، حكوممة 
ال  أربيمل،  يف  وخاصمة  كردسمتان  إقليمم 
رشقمي  شمال  مناطمق  يف  تمرى  تمزال 
سموريا مناطق توسمعية لبسط سميطرتها 
رشكائهما  خمالل  ممن  خاصمة  السياسمية 
املحليمني، رغمم أن )اإلدارة الذاتية( رصحت 
ممراًرا وتكمراًرا أنها منفتحة عمى التواصل 
والتعماون مع جميمع الدول املجماورة ومن 

العمراق".  إقليم كردسمتان  ضمنهما 
التوتمرات عمى املعابمر  وربطمت علموش 
بمني الجانبمني بالتصعيمد الحاصمل عمى 
يتعمرض  ومما  كردسمتان  إقليمم  أرايض 
لمه ممن قصمف تمريك، إىل جانمب وجود 

اقتصاديمة. جوانمب 
وبالبحمث عمن حلمول، تمرى علموش أنه ال 
ميكمن تصمّور "اإلدارة الذاتيمة" عمى أنها 
ممن  محمارصة  إنهما  إذ  ممان"،  "سموبر 

جميمع الجهمات وممن عمدة أطمراف. 
ومما ميكن لمإلدارة القيام به، همو "الركيز 
عى إمكانياتهما الذاتية وتقويمة اقتصادها 
والضغمط  الحصمار  لتجماوز  املحمي، 
املفمروض عليهما من قبمل حكوممة اإلقليم، 

وأيًضما النظمام السموري وتركيا". 
وتمرى علموش أن "الحوار ومن ثمم الحوار 
لتجماوز  السمبيل  همو  الحموار"  وفقمط 
التوتمرات، فقمد أثبتمت األزمة السمورية أن 
السمالح والتصعيمد العسمكري ال يجلبمان 

حماًل مسمتداًما، بمل نتائمج آنية. 

ما مصير المباحثات الكردية- الكردية؟
ُجّممدت املحادثمات الكرديمة- الكردية منذ 
ترشيمن األول 2020، بسمبب االنتخابمات 

األمريكيمة التمي انتهمت بفوز جمو بايدن، 
للتحالمف  األمريمي  املستشمار  ورحيمل 
سموريا،  ورشقمي  شمايل  يف  المدويل 
إىل  الدبلوممايس  األمريمي  والفريمق 

املتحمدة. الواليمات 
جديمد،  أي  املحادثمات  عمى  يطمرأ  ومل 
باسمتثناء تريحات ملسؤولني يف "اإلدارة 
"قموات  قائمد  رأسمهم  وعمى  الذاتيمة"، 
مظلموم  )قسمد(،  الدميقراطيمة"  سموريا 

عبمدي.
إذ دعما عبمدي، يف آذار املمايض، "املجلس 
"الوحمدة  وأحمزاب  الكمردي"  الوطنمي 
الوطنيمة الكرديمة" للعمودة إىل املباحثات، 
معتمربًا أن وحمدة الصمف الكردي مسمألة 
اسمراتيجية ذات أهمية للمسمتقبل، وترتب 

الداخي. البيمت 
وأكمد عبمدي رضورة أن يتحمى الطرفمان 
بمروح املسمؤولية وإبرازهما، والعمودة إىل 
طاولمة املفاوضات السمتمرار النقاش حول 
مما تبقمى من نقماط خالفيمة وجًهما لوجه 

وليمس ممن خمالل اإلعالم.
وأكمد عضمو "املجلمس الوطنمي الكردي" 
ممن   26 بلمدي، يف  لعنمب  عليكمو  فمؤاد 
حزيمران املمايض، أن املحادثمات الكردية- 
املبعموث  بانتظمار  متوقفمة  الكرديمة 
املوجمود حاليًما يف واشمنطن،  األمريمي 
وستُسمتأنف ممن النقطة التمي انتهت إليها 

الفمرات.  إىل رشق  عودتمه  حمني 
يقمود الحموار الكمردي- الكمردي كل ممن 
حزب "االتحماد الدميقراطي" الذي يشمّكل 
عمى  املسميطرة  الذاتيمة"  "اإلدارة  نمواة 
شمال رشقي سموريا، واملدعموم أمريكيًا، 
و"املجلمس الوطنمي الكمردي" املقمرب من 
واملنضموي  العمراق،  وكردسمتان  أنقمرة 
والمذي  السمورية،  املعارضمة  هيئمات  يف 
سمبق أن أُغلقمت مكاتبمه واُعتقمل عدد من 
أعضائمه وطُمردت ذراعمه العسمكرية ممن 
املنطقمة، من قبمل "االتحماد الدميقراطي".

أن  علموش،  زوزان  الناشمطة  تعتقمد 
"اإلدارة  بمني  الحاصلمة  التوتمرات 
كردسمتان  إقليمم  وحكوممة  الذاتيمة" 
عمى  تؤثمر  أن  بمد  ال  املعابمر  حمول 
خاصمة  الكمردي،  الكمردي-  الحموار 
همذا  أطمراف  ألحمد  راعيمة  أربيمل  أن 

 . ر لحموا ا
عمى  الركيمز  رضورة  علموش  وأكمدت 
الحموار، وفصلمه عمن بقيمة امللفمات رغمم 

الظمروف.  جميمع 

واعتمربت أنمه ال ميكمن توقّمع ما سمتؤول 
الصعوبمات  تؤثمر  إذ  األممور،  إليمه 
االقتصادية التمي تواجمه "اإلدارة الذاتية"، 
ومعابمر  منافمذ  وجمود  عمدم  ظمل  يف 
إنسمانية، عمى خياراتها املتاحمة، وبالتايل 
عمى مفاوضاتهما السياسمية واالقتصادية 

املقرحمة. وحلولهما 
أيانمة  الناشمط الحقوقمي لقمان  ويتّفمق 
ممع علموش حمول ارتبماط الخالفمات عى 
املعابمر بالحموار السميايس بمني الطرفني 
"كان  الصمدد،  بهمذا  وقمال  الكرديمني، 
األثمر  الكردسمتانية  للخالفمات  زال  ومما 
املبمارش عمى الشمارع الكردي يف سموريا 
وحركته السياسمية، وذلمك الرتباط بعضها 

الكردسمتانية". باملحماور 
ويمرى بمأن اسمتمرار الحموار طموال هذه 
املمدة دون الوصمول إىل اتفماق نهايئ، هو 

تأكيمد عمى غيماب اإلرادة لتحقيمق لذلك.
ويعتقمد أيانمة أن إرادة الراعمي األمريمي 
وترتيباتمه ملسمتقبل منطقمة شمال رشقي 
سموريا سمتكون حمارضة وبقموة إلنجاح 

واسمتكاله. الحوار 
الرسممي  املتحمدث  ألقمى  املقابمل،  يف 
الدميقراطيمة"،  سموريا  "مجلمس  باسمم 
أمجمد عثمان، بالالمئمة يف تعمرث الحوار 
الكمردي- الكمردي عمى ممثمي "املجلس 

الكمردي". الوطنمي 
وقال بهذا السمياق، "ليس هناك استشمعار 
حتمى اآلن بجديمة حقيقيمة لمدى ممثمي 
)املجلمس الوطنمي الكمردي(، رمبما ألنهم 
ال ميتلكمون رؤيمة واضحمة لهمذا الحوار، 
ومل يُبمدوا االسمتعداد للتعاممل ممع الحوار 
وهمم  واسمراتيجية،  مصرييمة  كقضيمة 
ينظمرون حتمى اآلن، ويف أحسمن األحوال، 
أن  كقضيمة سياسمية ميكمن  الحموار  إىل 
يحققموا عربها بعمض األهداف واملكاسمب 

أو رمبما كسمب املزيمد ممن الوقت".
ويمرى عثمان أن أي تطور فيما يخص 
سميلقي  كردسمتان  إقليمم  ممع  العالقمة 
بظاللمه بمال شمك سملبًا أو إيجابًما عمى 
الحموار الكردي يف سموريا، مشمريًا إىل 
أن نجماح الحموار قمد يسمهم يف إيجماد 
الشمعب  لحايمة  الفمرص  ممن  مزيمد 
ملزيمد  معرضمون  "فالكمرد  الكمردي، 
ممن الهجمات، ووجودهمم القوممي مما 
ورأس  عفريمن  يف  كما  مسمتهدفًا  زال 
الكمردي  الوضمع  أن  وأضماف  العمني"، 

للغايمة". "حمرج 

أجواء سياسية متوترة.. قنوات للحوار

المصدر: رصد عنب بلدي 
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مواطنون يتجمعون إحدى صاالت "المؤسسة السورية للتجارة" في مدينة حمص )سناك سوري(

العجز يجبر النظام السوري 
على إدارة المواد المدعومة بثالث طرق

السكر )ك(  360الغاز  2750 )للجرة(
 دوالر أمريكي  مبيع 517 شراء 515

                               162,754 الرز )ك(  600السكر )ك(  500البنزين  475المازوت  180الذهب 21 
  ليرة تركية  مبيع 362 شراء 373  دوالر أمريكي  مبيع 3240 شراء 3190 
الذهب 18  139,586                               

 يورو   مبيع 3846 شراء 3782

عنب بلدي - زينب مصري    

بمني  السموري  النظمام  حكوممة  تنماور 
زيمادة األسمعار ورفمع الدعمم وتخفيض 
عمدد الحصمص يف التعاممل ممع املمواد 
يف  للمواطنمني  تبيعهما  التمي  املدعوممة 
مناطمق سميطرتها بسمعر أقل من سمعر 
عمى  للسميطرة  محاولمة  يف  السموق، 
تمردي األوضماع املعيشمية الناتجمة عمن 
يف  االقتصاديمة  األزممة  بمإدارة  فشملها 

سموريا.
مرتباتهمم  بزيمادة  مطالباتهمم  ومقابمل 
األسمعار  ارتفاعمات  وضبمط  الشمهرية 
زيمادة  مواطنمون  ينمال  األسمواق،  يف 
يف أسمعار املمواد املدعوممة أو تخفيًضا، 
مبمارش،  إعمالن  ودون  ضمنمي  بشمكل 
لحصمص ممن ممواد يحصلون عليهما، ما 
يزيمد األعبماء املاليمة عليهمم ويركهم يف 
حمرية أمام طمرق تأممني الدخمل لتغطية 

املعيشمة.  تكاليمف 

تمهيد ثم رفع لألسعار 
السمورية  "املؤسسمة  رفعمت  مؤخمرًا، 
للتجمارة" سمعر الكيلوغمرام الواحمد من 
لمرية سمورية   1000 إىل  السمكر  ممادة 
بعد أن كان سمعره 500 لمرية، كا رفعت 
بعمد   1000 إىل  األرز  كيلوغمرام  سمعر 
أن كان 600 لمرية، عمى أن يبمدأ توزيمع 
ممن  اعتبماًرا  الجديمد  بالسمعر  املادتمني 

األحمد 4 ممن متموز.
عمن  اإلعمالن  ممن  أيمام  ثالثمة  وقبمل 
صحيفمة  مّهمدت  الجديمدة،  التسمعرية 
يف  الزيمادة  لهمذه  املحليمة  "الوطمن" 
األسمعار، مربرة ذلمك بانعمكاس "غليان 
األسمواق العاملية" عمى الكميمات املتاحة 
ممن املواد الغذائيمة، وعجمز الحكومة عن 

متويمل املمواد املدعوممة. 
وأوضحمت الصحيفة أن املؤسسمة تعاين 
تأممني  يف  واضحمة  صعوبمات  ممن 
املمواد املدعوممة ملما يكفمي مخصصمات 
عجمز  ممن  تعماين  كما  املسمتحقني، 
إضمايف بسمبب عمدم اسمتقرار بورصات 
إىل  الغذائيمة،  للممواد  العامليمة  األسمعار 
جانمب ارتفاع تكاليمف تأمني همذه املواد 
عامليًما، وزيمادة أجور الشمحن والتغليف، 
ما يهمدد إمكانية اسمتمرارها يف "التدخل 
اإليجايب" لدعمم طبقة محمدودي الدخل 

و"التدخمل اإليجمايب" يف األسمواق.
وبعمد رفمع سمعر السمكر واألرز، نقلمت 
الصحيفمة، يف 28 ممن حزيمران املايض، 
التجمارة  وزارة  األسمعار يف  مديمر  عمن 
عمي  املسمتهلك،  وحايمة  الداخليمة 
ونموس، حديثمه عمن دراسمة تجمري يف 
النظمام  لحكوممة  التابعمة  النفمط  وزارة 
لرفمع أسمعار الغماز واملمازوت، معتمربًا 
أن األممر ليمس رًسا، وهمي أرقمام تُدرس 
وتُحسمب وبنماء عى ذلمك يُتخمذ القرار، 

بحسمب قولمه. 

أزمة تمويل تقّيد النظام
الدكتور السموري يف االقتصماد والباحث 
يف معهمد “الرشق األوسمط” بواشمنطن 
كرم شمعار، أوضمح يف حديمث إىل عنب 
بلمدي، أن انخفاض الدعمم واضح مقارنة 
بدخمل األفراد يف مناطق سميطرة النظام، 
لكمن رفع األسمعار "غمري حقيقمي" ألنه 
يتمم باللمرية السمورية، وحكوممة النظام 
متمّول همذه املمواد املسمتوردة بالمدوالر 
رفمع  عمى  تُجمرَب  ولذلمك  األمريمي، 
األسمعار بسمبب ارتفاع تكلفة االسمترياد 

. عليها
وقمال إن اإلنفماق خمالل العمام الحمايل 
مبعظممه غمري اسمتثاري )إنفماق جاٍر(، 
فحكوممة النظام يف وضع ممايل صعب، 

وغمري قمادرة عمى دعم اسمترياد السملع 
بنفمس الوضمع السمابق، ومقدرتهما عى 
اإلنفماق منخفضة جًدا، لكنهما يف املقابل 
تحماول الركيز عمى اإلنفاق عى السملع 
املدعوممة عمى حسماب االسمتثار الذي 

تقريبًا.   توقمف 
وأضماف الباحمث أن اإلنفماق عمى الفرد 
الواحمد للعمام الحمايل همو األقمل عمى 
أمريكيًما  دوالًرا   227 ويبلمغ  اإلطمالق، 
مقارنمة بم735 دوالًرا لعمام 2010، وهذا 
يوضمح متاًمما أن حكومة النظمام تعرف 
مسمبًقا أنهما لمن تسمتطيع إنفماق مبالغ 
كإنفاقهما السمابق عمى الفمرد الواحمد، 

شمعار.  بحسب 
وكان النظمام حدد االعتمادات املرصودة 
للرواتمب واألجمور والتعويضمات مببلمغ 
1018 مليمار لمرية سمورية، واعتمادات 
 3500 قمدره  مببلمغ  االجتاعمي  الدعمم 
مليار لمرية، والصندوق الوطنمي للمعونة 
االجتاعيمة مببلمغ 50 مليمار لمرية، يف 
 ،2021 لعمام  لسموريا  العاممة  املوازنمة 
التمي أقرهما مجلس الشمعب مببلغ 8500 
مليمار لمرية سمورية، واعتمدهما رئيمس 
النظمام، بشمار األسمد، يف كانمون األول 

 .2020
"موازنمة  بعنموان  دراسمة  وذكمرت 
2021 تكشمف عممق مشمكالت سموريا 
مؤسسمة  عمن  صمادرة  االقتصاديمة" 
 1 يف  البحثيمة،  األطلمي"  "املجلمس 
ممن كانمون األول 2020، للباحثمني كرم 
حكوممة  أن  كريسمتو،  ووليمام  شمعار 
يف  املواطنمني  عمى  سمتنفق  النظمام 
مناطمق سميطرتها يف عمام 2021 أقمل 
بثمالث مرات مما أنفقته يف عمام 2010، 
حموايل  أن  االعتبمار  بعمني  األخمد  ممع 
نصمف عمدد األشمخاص فقمط يقيممون 
تحمت سميطرتها يف 2020، مقارنة بعام 

 .2010
وقالمت الدراسمة، إن االنخفاض املسمتمر 
يف إنفماق امليزانيمة يعكس تقلمص قاعدة 

اإليمرادات التمي ميكمن لحكوممة النظام 
 ،2021 العمام  ففمي  منهما،  تسمتفيد  أن 
انخفض إجمايل اإليرادات بنسمبة 83% 
عمن ميزانية مما قبل الحرب لعمام 2010، 
اإليمرادات  إجمايل  تكويمن  تغمري  وقمد 

. يًضا أ
وأضافمت أن "اإلنفماق الجاري" سميخدم 
بشمكل أسمايس برامج الدعم االجتاعي، 
وأجمور  والغمذاء  الوقمود  دعمم  مثمل 
موظفمي القطماع العمام، الذين يشمّكلون 

حموايل ثلمث القموة العاملة.
يف  وافقمت،  النظمام  حكوممة  وكانمت 
منمح  عمى  املمايض،  حزيمران  ممن   29
ماليمة  سملفة  للتجمارة"  "السمورية 
مقدارهما 43 مليمار لمرية سمورية لتأمني 
البطاقمة  عمرب  لتوزيعهما  األرز  ممادة 
اإللكرونيمة، بحسمب مما نقلتمه صحيفة 

"الوطمن". 

تخفيض مخصصات
بعد وعود سمابقة، تتوجمه وزارة التجارة 
لتطبيمق  املسمتهلك  وحايمة  الداخليمة 
آليمة جديمدة يف توزيمع ممادة الخبزعرب 
 12 ممن  اعتبماًرا  الذكيمة"،  "البطاقمة 
الالذقيمة  ضممن  الحمايل،  متموز  ممن 
وطرطموس وحماة، عمى أن متتمد هذه 
اآلليمة لتشممل محافظات دمشمق وريفها 

والسمويداء. والقنيطمرة  ودرعما 
وتعتممد اآلليمة عمى مبمدأ “التوطمني”، 
أي أن كل نقطمة معيّنمة لبيع ممادة الخبز 
سمرتبط بهما مجموعمة ممن املواطنمني، 
سميحصلون عمى مخصصاتهمم اليومية 

ممن خاللهما يف أي وقمت يختارونه.
ويكمون للمواطمن حمق اختيمار النقطمة 
التطبيمق،  عمرب  لمه  بالنسمبة  األفضمل 
لتكمون النقطمة الواحدة ملزَممة بالحفاظ 
املسمجلني  املواطنمني  مخصصمات  عمى 
لديهما باسمتمرار، وسميُمنع بيمع الخبمز 
ألشمخاص غمري مسمجلني عمى النقطة، 
بحسمب حديمث سمابق ملعماون الوزيمر، 

رفعمت سمليان، يف نيسمان املمايض.
وتقمرر منمح كل فرد مسمجل يف البطاقة 
عمرش ربطمات خبمز، ميكنمه الحصمول 
أربعمة أسمابيع، مما  عليهما عمى ممدار 
الواحمد  الفمرد  مخصصمات  أن  يعنمي 
ُخفضمت مبقمدار النصمف تقريبًما، دون 

اإلعمالن عمن ذلمك بشمكل رصيمح.
حكوممة  خفضمت  املمايض،  آذار  ويف 
النظمام مخصصمات السميارات الخاصمة 
ممن البنزيمن املدعوم عرب تطبيمق "وين" 
الذكيمة"،  "البطاقمة  بخدممات  الخماص 
لتصبمح 75 ليمرًا بداًل ممن 100 لير يف 

لكل سميارة. الشمهر 
وسمبق أن خفضت الحكوممة مخصصات 
ممازوت التدفئمة ممن 100 إىل 60 ليرًا، 
يف 19 ممن كانمون الثماين 2020، دون 

إعمالن رسممي أيًضا.

 إزالة مواد مدعومة
وزارة  أضافمت  املمايض،  شمباط  مطلمع 
لتُبماع  الشماي  ممادة  الداخليمة  التجمارة 
عمرب “البطاقمة الذكيمة”، معبمأة بعبوات 
400 غمرام، و600 غمرام، وألمف غمرام، 

وحمددت سمعر الكيلو الواحد بمم12 ألف 
سمورية. لرية 

وبحسمب القمرار حينهما، تحصمل األرسة 
املكونمة ممن ثالثمة أشمخاص عمى 400 
غرام ممن الشماي، بينا تسمتطيع األرسة 
املكّونمة ممن أربعة أو خمسمة أشمخاص 
600 غمرام، أمما األرسة  الحصمول عمى 
التمي يزيمد عمدد أفرادهما عمى خمسمة، 
غمرام  ألمف  عمى  الحصمول  فيمكنهما 
كل  ملمرّة  وذلمك  الشماي،  ممن  )كيلمو( 

شمهرين.
سموى  تسمتمر  مل  اإلضافمة  همذه  لكمن 
ثالثمة أشمهر، إذ أُزيمل الشماي ممن املواد 
املوزعمة عمرب "البطاقمة الذكية"، بسمبب 
املمادة،  ممن  التوريمدات  وصمول  تأخمر 
بحسمب تربيمرات مديمر عام "املؤسسمة 
السمورية للتجمارة"، أحممد نجمم، يف 2 

املايض.  أيمار  ممن 
وبطريقة مشمابهة، توقمف توزيع الزيت 
املدعموم نهايمة نيسمان املمايض، بسمبب 
الرتفماع  املمادة  تأممني  يف  صعوبمات 
األسمعار وتوقف املمورد عمن التزويد بها، 

نجم.  تربيمرات  وفمق 

توفمر “البطاقمة الذكية” آليمة لبيع املحروقمات واملمواد الغذائية األساسمية والخبز عى 
العائمالت السمورية، بالسمعر املدعوم، ومبخصصات محددة حسمب أفمراد العائلة.

وتنفمذ رشكمة “تكامل” ممرشوع “البطاقمة الذكية”، وتعمود ملكيتها ملهنمد الدباغ، ابن 
خالمة أسماء األسمد، بحصمة ٪30، بينما ميلمك الحصمة الكربى فيها شمقيق أسماء، 

فمراس األخرس.
وتتقماىض الرشكمة مبالمغ عمى كل عمليمة توزيمع عمرب “البطاقمة الذكيمة”، وخمس 
لمريات عمن كل ربطمة خبز، باإلضافمة إىل 25 لرية عن كل ممادة متوينية يتمم توزيعها 

عمى “البطاقة” يف صماالت “السمورية للتجارة”.

ما "البطاقة الذكية"؟

https://www.enabbaladi.net/archives/491038
https://www.enabbaladi.net/archives/491038
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المعتقلين وخريطة سوريا  )تعديل عنب بلدي(

عنب بلدي - ديانا رحيمة   

قُبمض عمى صديق همام لمدى وصوله 
إىل سموريا، يف حزيمران املمايض، وبعد 
التواصمل ممع جهمات وسميطة لإلفمراج 
100 ألمف دوالر أمريمي  عنمه، طلبمت 
يعمود  إنمه  قالمت  حسماب  إىل  تُحمّول 
حيًما  إلخراجمه  الرابعمة"،  لم"الفرقمة 

وإسمقاط التهمم املوجهمة لمه.
الشمخص  اسمم  إن  الوسمطاء،  وقمال 
حالمة  يف  يظهمر  ال  للفمرع  املطلموب 
يتمم  أن  ويجمب  العمام"،  "التفييمش 
يف الفمرع المذي يطلمب فيمه الشمخص 
بعينمه، بحسمب مما نقلمه همام لعنمب 

بلمدي.
متكررة  ملراجعمات  السموريون  يتعمرض 
التابعمة  األمنيمة  األجهمزة  قبمل  ممن 
للنظمام السموري داخمل املناطمق التمي 
يسميطر عليهما، يف كل مرة يدخمل إليها 
الفمرد سمواء كان قادًمما من جهمة خارج 
سموريا أو ممن مناطق نفوذ قموى أخرى 

. خلها ا د
طابمع  األمنيمة  املراجعمات  همذه  تأخمذ 
إعادة فحص سمرية الشمخص لعمدة أيام 
واسمتجوابه عن آرائه السياسمية، وسمبب 
خروجه من سموريا ودخولمه إليها، وفق 
نمادر  السموري  املحاممي  أوضحمه  مما 

املطمروح يف حديمث إىل عنمب بلمدي.
االعتقمال  إىل  املراجعمات  متتمد  وقمد 
لفمرات غمري معروفمة، يلحقهما ابتمزاز 
عنمه  مقابمل معلوممات  املعتقمل  لمذوي 
تحمت  مقتلمه  أو  رساحمه،  إطمالق  أو 

لتعذيمب. ا
وتتكمرر هذه الحماالت منذ عمام 2011، 
إذ وثقمت "رابطمة معتقمي ومفقمودي 
االبتمزاز  عمليمات  صيدنايما"  سمجن 
واملختفمني  املعتقلمني  لعائمالت  املمايل 
قمًرا، مقابمل تزويدهمم مبعلوممات عن 
أبنائهمم أو أحبتهمم، أو وعدهمم بزيارات 

رساحهمم. إطمالق  أو  لرؤيتهمم، 

أن  باألرقمام  الرابطمة  تقريمر  ويظهمر 
ابتمزاز  ممن  جنمى  السموري  النظمام 
عائمالت املعتقلمني واملختفمني قمًرا مما 
أمريمي  دوالر  مليمون   900 يقمارب 
)868.9 مليمون( منذ بدايمة 2011 حتى 

.2021 عمام  مطلمع 

مخالفة صريحة للدستور
املتعلقمة  األمنيمة  املراجعمات  همذه 
مناطمق  إىل  القادممني  باألشمخاص 
سميطرة النظام السموري، فقمط لكونهم 
نفموذه  مناطمق  إىل  الدخمول  قمرروا 
تخالمف  مارسمات  همي  السميايس، 
نفسمه،  السموري  الدسمتور  مبمادئ 
املحاممي  وفمق   ،2012 عمام  الصمادر 

املطمروح.
ممن   "38" رقمم  املمادة  ضمنمت  إذ 
الدسمتور "لمكل مواطمن الحمق بالتنقل 
إذا  إال  مغادرتهما،  أو  الدولمة  أرايض  يف 
ُمنمع ذلمك بقمرار ممن القضماء املختص 
أو ممن النيابمة العامة أو تنفيمًذا لقوانني 

العاممة". والسمالمة  الصحمة 
متتد مارسمات األجهزة األمنيمة العتقال 
دون  سموريا  إىل  قادممني  أشمخاص 
مذكمرات توقيمف قضائيمة ودون تنفيمذ 
لقانمون معمنّي، وفمق مما قالمه املحامي، 
وال يجموز منمع أي سموري ممن العمودة 
قبمل  ممن  ذلمك  عرقلمة  أو  وطنمه،  إىل 
األجهمزة األمنيمة، بسمبب حايمة حريمة 
أو  السمورية  األرايض  داخمل  التنقمل 
فاملراجعمات  وبالتمايل  منهما،  الخمروج 
األمنيمة تعمد مخالفمة رصيحة للدسمتور 
الفرديمة. يف بماب الحقموق والحريمات 
غمري  التنقمل  حريمة  كانمت  إن  وحتمى 
فمإن  الدسمتور،  يف  عليهما  منصموص 
أصل األشمياء اإلباحة، والدسمتور مل يأِت 
عى ذكمر أي يشء يمؤدي إىل االنتقاص 

ممن همذا الحمق يف التنقمل.
كما أن قانون العقوبات السموري مل يرد 
فيمه املنع ممن السمفر كعقوبمة أصلية أو 

فرعيمة أو إضافية سمواء كانمت الجرمية 
ذات صفمة جنائيمة أو جنحيمة، وبذلمك، 
فإن إخضماع الشمخص إىل االسمتجواب 
إىل  الدخمول  فيهما  يقمرر  ممرة  كل  يف 
املناطمق املسميطر عليها من قبمل النظام 
رقمم  للمادة  دسمتورية  مخالفمة  همو 
"51" التمي تنمص عمى أن "ال جرميمة 

وال عقوبمة إال بقانمون".
لحقموق  العاملمي  اإلعمالن  وبحسمب 
اإلنسمان، فمإن حريمة التنقمل همي جمزء 
التمي تجعلهما أحمد  الفمرد،  ممن حريمة 
الحقوق األساسمية لدى اإلنسمان، ال يجوز 
التمرف بهما بشمكل تعسمفي، ودونهما 

قمد يتعمرض الفمرد للقممع السميايس.
وقد يتمم الحد ممن حرية التنقمل كتدبري 
وقمايئ يف حماالت معيّنمة، وفق مما قاله 
املحامي املطمروح، وذلك لضمان حقوق 
أخمرى يُخمى أن تُهمدر يف حال ُسممح 
أداء  قبمل  البلمد  مبغمادرة  مما  لشمخص 
همذه الحقموق. لكمن يكمون ذلمك املنمع 
بإصمدار قمرار قضمايئ ينمص رصاحمة 
عمى منمع التنقمل أو السمفر إىل خمارج 
البلمد، لضمان تسمديد ديمن أو لتنفيمذ 
حكمم قضمايئ أو ملتهمم بجرائمم جنائية 
أو ملشمتبه بمه بارتكابمه همذه الجرائمم، 
بهمدف ضمان مثولهمم أممام املحكممة، 
ولتنفيمذ العقوبة يف حال متمت إدانتهم.

 
مصممة لخرق القانون

يفرَض أن تتبمع األجهمزة األمنية لوزارة 
الداخليمة، ولكمن يف الواقع السموري، ال 
يسمتطيع حتمى وزيمر الداخليمة أن ميلك 
سملطة عليها أو يحاسمبها، بينما لرئيس 
"العسمكرية"  أو  "الجويمة"  املخابمرات 
األجهمزة ممن  أكمرب عمى همذه  سملطة 
مما  بحسمب  نفسمه،  الداخليمة  وزيمر 
قالمه مديمر "الشمبكة السمورية لحقوق 
اإلنسمان"، فضمل عبد الغنمي، يف حديث 

بلدي. عنمب  إىل 
ولمدى رؤسماء األفمرع السمابقة عالقمات 

السموري،  النظمام  رئيمس  ممع  مبمارشة 
جهماز  يسمتطيع  فمال  األسمد،  بشمار 
الرشطمة أو الجهماز القضايئ المذي يتبع 
لألجهمزة األمنية محاسمبة أي من مرتكبي 

االنتهماكات التابعمني لألفمرع األمنيمة.
وبتنصيمب األسمد لنفسمه رئيًسما ملجلس 
القضماء األعمى يف سموريا، عمى الرغم 
ممن تسملّمه السملطة التنفيذيمة، وتعيينه 
القضماة يف املحكممة الدسمتورية العليما 
أنهمى أي  مبما يتناسمب ممع مصالحمه، 
التحكمم  يف  القضائيمة  للسملطة  دور 
يجمري  ال  المذي  األممر  األممور،  بزممام 
سموى يف سموريا وكوريا الشمالية )أي 
يف المدول التمي تعترب يف أسمفل السملّم 

الغني. عبمد  بحسمب  المدويل(، 
 

شرعنة الجريمة 
ممن الصعمب محاسمبة األجهمزة األمنيمة 
قضائيًما، ومل تجِر محاسمبة عنر أمني 
واحمد حتمى اآلن، عمى الرغمم ممن كل 
االنتهماكات املرتكبمة يف أثنماء املراجعات 

األمنيمة ممن تعذيمب وقتمل واغتصاب.
التأسميس  فمإن  الغنمي،  عبمد  وبحسمب 
الدولمة املوضموع ممن  لبنماء  املتوحمش 
قبمل النظام ابتكمر نصوًصما أمنية تحت 
األجهمزة  لتحممي  "قوانمني"  مسممى 
القضماة  أحمد  تجمرأ  حمال  يف  األمنيمة 
خطموة  أي  أخمذ  أو  محاسمبتهم  عمى 
بحقهمم، فتمأيت همذه القوانمني األمنيمة 
لرشعنمة  ُوضعمت  التمي  املراسميم  أو 
المذي   "14" كاملرسموم  الجرميمة، 
يقمي بعمدم مالحقمة العاملني بمإدارة 
الدولمة" قضائيًما عمى مهامهمم  "أممن 
إال مبوجمب أممر صمادر عمن مديريهمم 
الذيمن لن يحاسمبوهم يف األسماس ألنهم 
عمن  األوىل  بالدرجمة  املسمؤولون  همم 

أخطائهمم.
التمي   "74" املمادة  يف  األممر  وكذلمك 
متنمع محاسمبتهم، واملرسموم الترشيعي 
 2008 عمام  صمدر  المذي   "69" رقمم 

والمذي يقمي مبنمع محاسمبة الضباط 
وصف الضباط وشمعبة األمن السميايس 
تأديمة  نتيجمة  الجمركيمة  والضابطمة 

املهمام املوكلمة إليهمم.
وبحسمب القانمون المدويل، ففمي حمال 
بالقيمام بفعمل  الرئيمس مرؤوسمه  أممر 
مخالمف ملبمادئ حقموق اإلنسمان، يجب 
عمدم إطاعتمه، ويف حالة إطاعتمه يتحمل 

املسمؤولية كال الطرفمني.
أما املرسموم "55" الصمادر عام 2011، 
التمي  املراسميم  كل  ممن  أسموأ  فيعتمرب 
الغنمي،  عبمد  فضمل  بحسمب  سمبقته، 
فاملمادة رقمم "1" فيمه تحممي الضابطة 
وتسممح  منهما،  واملفوضمني  العدليمة 
باحتجماز املواطنمني لديها لفمرة تراوح 
مما بمني سمبعة أيمام و60 يوًمما قابلمة 
تهممة  أي  توجيمه  حتمى  دون  للتمديمد، 

للمواطمن سموى أنمه مشمتبه بمه.
السمورية  لم"الشمبكة  تقريمر  وبحسمب 
النظمام أخملَّ  لحقموق اإلنسمان"، فمإن 
بعدة ممواد يف الدسمتور السموري، عرب 
احتجاز مئمات آالف املعتقلمني حتى دون 
مذكمرة اعتقمال لسمنوات طويلمة، ودون 

تُهم. توجيمه 
محماٍم  توكيمل  عليهمم  حظمر  كما 
والزيمارات العائليمة، مشمريًا إىل تحمّول 
قرابمة %65 ممن إجمايل املعتقلمني إىل 
مختفمني قمًرا، ومل يتم إبمالغ عائالتهم 
عنهمم،  السمؤال  حمال  ويف  بأماكنهمم، 
تُنكمر األفمرع األمنيمة والسملطات وجود 
الشمخص املعتقمل، بمل ورمبما يتعمرَّض 

السمائل عنمه لخطمر االعتقمال.
ووثقت "الشمبكة" يف تقريرهما الصادر 
عمن  يقمل  ال  مما  اختفماء   ،2019 عمام 
سموريا،  إىل  قمًرا  عمادوا  الجئًما   638
وطالبمت  التعذيمب،  تحمت   15 ومقتمل 
بعمدم  السموريني  الالجئمني  "الشمبكة" 
العمودة مطلًقا إىل سموريا، عمى اعتبار 
أن النظمام ال يزال يشمكل "تهديمًدا عنيًفا 

بربريًما".

ما قانونية هذه اإلجراءات؟

المراجعات األمنية.. 
حجج يتكئ عليها النظام لالنتقام من معارضيه
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 )RT(طفلة سورّية تؤدي أغنية روسية في قاعدة حميميم

عنب بلدي - أمل رنتيسي   

يف كل مناسمبة واحتفمال وطنمي يحدث 
"حميميمم"  قاعمدة  تكمون  روسميا،  يف 
ومما  سموريا،  يف  الروسمية  العسمكرية 
يجاورها ممن املناطق الخاضعة لسميطرة 
النظمام السموري، مكانًا لالحتفمال أيًضا. 
التدخمل  سمياق  ضممن  همذا  ويمأيت 
العسمكري والسيايس لروسميا يف سوريا 
منمذ أيلمول ممن عمام 2015، إذ وجمدت 
لنفسمها خمالل السمنوات األخمرية منفًذا 
عمى الجانمب الثقمايف، متثّمل بتدريمس 
السمورية،  املمدارس  الروسمية يف  اللغمة 
تتعمدى  ال  سموريني  أطفمال  وقيمام 
يف  للمروس  بالغنماء  المم16  أعارهمم 

حفالتهمم.  وإحيماء  مناسمباتهم 

أطفال ُتسَلب إرادتهم تحت مظلة 
"ثقافة جديدة" 

أحمدث ما نرشتمه القنموات الروسمية هو 
احتفاليمة "يموم روسميا"، التمي "وّجمه 
فيهما أطفمال سموريون التهنئمة والتحية 
املوجوديمن يف مدينمة  المروس  للجنمود 
طرطموس مبجموعة ممن األغماين باللغة 
الروسمية "، بحسمب مما نرشتمه وكالمة 

"سمبوتنيك" باللغمة العربيمة. 
للمركمز  العسمكري  القائمد  نائمب  وقمال 
اللوجسمتي الرويس، ألكسمندر بريزيوك، 
أننما نقمف بجانمب  "يسمعدنا أن نمدرك 
أرض  عمى  وهمي  الروسمية  السمفينة 
الجمهوريمة العربيمة السمورية، ونسممع 
أغماين رائعمة باللغمة الروسمية ممن قبل 
األطفمال السموريني، وهمذا يؤثر بشمكل 

كبمري عمى المروح املعنويمة".
ورصمدت عنب بلمدي العديد ممن املقاطع 
املصمّورة ألطفال سموريني يمؤدون أغاين 
روسمية تخمص أعيماًدا روسميّة. ففي 23 
ممن شمباط املمايض، احتفل المروس يف 
قاعمدة "حميميم" مبناسمبة عيمد "حاة 

الوطن".
وغنى أطفال سموريون أغاين بالروسمية، 
وقالمت الفتماة السمورية مهما سمليان، 
لتلفزيمون "Tvzvezda" المرويس، "أنما 
أغنمي هذه األغنيمة اآلن ألنه ال تمزال هناك 

حمرب مسمتمرة يف بلدي".
ممن  ألختمني  مصمّور  تسمجيل  وانتمرش 
محافظمة الالذقيمة، يف 5 ممن أيمار عمام 
2020، قبيمل "يوم النر عمى النازية"، 
تغنيمان نشميًدا روسميًا، وشمكرتا الجيش 
المرويس عى "إنقماذ وطنها"، بحسمب 
ما نقلتمه وكالة "Rusvesna" الروسمية. 
حسمام  السموري  االجتاعمي  الباحمث 
السمعد قمال يف حديمث إىل عنمب بلدي، 
إن همذه الظاهمرة التمي صار يسمتخدمها 
بوجمود  الحتفاالتهمم  للرويمج  المروس 
فكمرة  وتعزيمز  السموريني،  األطفمال 
"إنقماذ الوطمن" بالنسمبة لهم، ستنشمئ 
تقديمر  بأيديولوجيما  مشمبًعا  جيماًل 
وامتنمان لروسميا، حتمى لو كانمت محتلة 
للبمالد بطريقمة غمري مبمارشة، بمل ويتم 
مكونمات  بقيمة  عمى  المروس  تفضيمل 

السموري. الشمعب 
واملكمّون  املمكان  أن  السمعد  وأوضمح 
فاألبنماء  هنما،  دوره  يلعمب  املجتمعمي 

"الحمرب  عمن  أهاليهمم  روايمة  يتبنمون 
روايتهمم،  بحسمب  اإلرهماب"،  عمى 
وبالتمايل فمإن سملوك األطفمال وأهاليهم 
ممن ورائهمم يدل عمى تقديرهم لروسميا 
النظمام،  بقماء  عمى  حافمظ  كحليمف 
قمام  ممن  محاكممة  تتمم  مل  وبالتمايل 
بعمليمات اإلجمرام والقتمل بحق الشمعب 

السموري.
ويمرى الطبيمب النفمي السموري محمد 
الدنمدل، أنمه من حيمث املبدأ، ال شمك بأن 
الطفمل إذا تعلمم لغة جديمدة أو اطّلع عى 
ثقافمة جديمدة قمد تكمون قيممة مضافة 

 . له
تحمت  التعلّمم  همذا  يمأيت  عندمما  لكمن 
سياسمية،  وأهمداف  وضغمط  تسمييس 
فالطفمل بهمذه الحالمة يُسمتخَدم كمادة 
دعائيمة، وبالتمايل "اغتُصبمت طفولتمه" 
وسميدفع الثمن، بحسمب ما قالمه الطبيب 

لعنمب بلمدي. 
وأضماف أن األهل ممن املمكمن أن يكونوا 
أعمداء ألطفالهم عمرب اسمتخدامهم للتملّق 
مكاسمب  لتحصيمل  أو  معمنّي  ملسمؤول 
معيّنمة، وقمد يكمون األهمايل مخدوعمني 
ومسميطرًا عليهمم، ويف جميمع األحموال 

الضحية.  همو  الطفمل 
الظاهمرة  همذه  تتسمبب  أن  وميكمن 
قبمل  ممن  للطفمل  هويمة"  بم"انشمطار 
تلقينمه  يتمم  إذ  يكمرب،  عندمما  مجتمعمه 
شميئًا خاًصا بقوة مسميطرة أو "احتالل" 
يتعمارض ممع هويمة الطفمل األساسمية 
التمي يجمب أن يكمون االنتماء لهما وأن 
يشمعر بالفخمر بثقافتمه وهويته، حسمب 

النفمي.  الطبيمب 

غناء.. موسيقى.. رحالت ومعسكرات
روسميا  تسمتخدمها  "ناعممة"  وسمائل 

سموريا يف  طموحاتهما  لتلبيمة 
تشمّكل سموريا مركز نشماط "الكرملني"، 
المرويس،  الرئيمس  يسمتخدمها  حيمث 
فالدميمري بوتمني، نقطمة انطمالق إلبراز 
ويف  املنطقمة  أنحماء  جميمع  يف  قّواتمه 
أوروبما وإفريقيما أيًضما، بحسمب تحليل 
تحت عنموان "وجمود روسميا يف الرشق 
األوسمط: همل همو مصمدر اسمتقرار أم 

"واشمنطن". ملعهمد  اسمتفزاز؟"، 
نيسمان  املنشمور يف  التحليمل  وبحسمب 
املمايض، يتجمى اهتام موسمكو بشمكل 
ممن خمالل كشمف  واضمح يف سموريا 
للقديمس  تمذكاري  نصمب  عمن  النقماب 
الشمفيع للجيش الرويس األمري ألكسمندر 
نيفسمي، يف قاعمدة "حميميمم" الجوية 
الروسمية يف سموريا، إذ يبنّي ذلمك التزام 
روسميا عمى املسمتوى الرممزي والعمي 
عمى حد سمواء، ويمردد صمدى الرمزية 

يف كل ممن المرشق األوسمط وروسميا.  
وأضماف التحليمل أنمه يف حمني تُعتمرب 
األوسمط  المرشق  يف  موسمكو  مصالمح 
جيوسياسمية يف املقمام األّول، فمإن هناك 
أيًضما جانبًما تجاريًما، إضافمة إىل األبعاد 

والدينيمة.  الثقافيمة 
وعمى الصعيد الثقمايف، وبينا سمتبقى 
روسميا يف سموريا ممدة ال تقمل عمن 49 
عاًمما، فممن الطبيعمي أن تسمتخدم ممن 
أجمل تلبيمة طموحها كثمريًا من الوسمائل 

لضمان  السياسمية  أو  العسمكرية  غمري 
املكّونمات  قبمل  ممن  وتقبلهما  وجودهما 
قالمه  مما  بحسمب  املتعمددة،  املجتمعيمة 
حسمام  السموري  االجتاعمي  الباحمث 

السمعد، يف حديثمه إىل عنمب بلمدي. 
والوضمع الحمايل يمزاوج بمني السياسمة 
والثقافمة، أي أن روسميا تحماول أن تخلق 
اللغمة  قاعمدة شمعبية، ممن خمالل  لهما 
والثقافمة، يف املجتممع السموري، ليكون 
املختلفمة  الحيماة  شمؤون  يف  تدخلهما 
مقبمواًل وممربًرا، إذ يمربز جيمل األطفمال 
قبلهمم  ممن  كمسمتهدفني  والفتيمان 
صغمر  بسمبب  وذلمك  األوىل،  بالدرجمة 
سمنهم، إضافمة إىل تبنيهم روايمة النظام 

السموري عمن الحمرب يف سموريا.
وأشمار بوتني، يف كلمة له خمالل اجتاع 
لسمفراء وممثي روسميا عمام 2012، أن 
تنمص عمى  الناعممة"  "القموة  سياسمة 
الفمرد ومقارباتمه ممن  تعزيمز مصالمح 
خالل إقنماع وجمذب التعاطف ممع البلد، 
وذلمك باسمتخدام إنجازاتهما ليمس فقط 
يف املجمال املمادي، ولكن أيًضما يف مجال 

الثقافمة الروحيمة والثقافمة الفكرية. 
يُعمرّف مفهموم "القموة الناعممة" بأنمه 
اسمتخدام النفموذ الثقمايف واالقتصمادي 
لبلمد ما إلقنماع الدول األخمرى بفعل يشء 
مما بداًل ممن اسمتخدام القوة العسمكرية، 

حسمب تعريمف قامموس "كامربيدج".
وحدد أسمتاذ العلوم السياسمية األمريي 
ومؤلف كتماب "القوة الناعممة" جوزيف 
للقموة  رئيسمة  مصمادر  ثالثمة  نماي، 
الناعممة يف أثنماء تطويمره للمفهوم، هي 
والسياسمة  والثقافمة،  السياسمية،  القيمم 

الخارجيمة. 
اللغمة  تعلّمم  يف  للرغيمب  وكوسميلة 
الروسمية، تتبعمت عنب بلدي أحمد املراكز 
مدينمة  يف  الروسمية  للغمة  التعليميمة 
جبلمة مبحافظمة الالذقيمة ويدعمى مركز 
المذي  والتنميمة"،  للتدريمب  "الراهمب 
يرسمل بالتعماون ممع "املركمز المرويس 
بجامعمة دمشمق" أطفمااًل سموريني إىل 

روسميا.  يف  ترفيهيمة  معسمكرات 
كما يمرّوج املركمز لم"رحمالت ترفيهية" 

إىل روسميا ملمدة 25 يوًما لألطفمال الذين 
يحصلمون عمى عالممات تاممة يف ممادة 

الروسمية.   اللغة 
االجتاعمي  الباحمث  يمراه  مما  ووفمق 
همذه  فمإن  السمعد،  حسمام  السموري 
الوسمائل "الناعممة" تمم اسمتخدامها من 
جميمع المدول االسمتعارية يف القرنمني 
المم19 والمم20، إذ كانت هنماك مقدمات 
ثقافيمة وفكريمة تمربر وجود تلمك الدول 

كمسمتعِمرة.
اليوم  األممر  ويف حالمة روسميا، فمإن 
التمي  القواعمد  تلمك  عمن  يخمرج  ال 
قبلهما،  المدول  ممن  الكثمري  سملكتها 
باأليديولوجيما  التذكمري  ويجمب 
الحيماة  صبغمت  التمي  االشمراكية 
يف  بصبغتهما  السمورية  الثقافيمة 
سياسمات  تحمت  االنضمواء  مرحلمة 
إذ  السمابق،  السموفييتي  االتحماد 
والشمعر  الرواية  الرجمات يف  كانمت 
املنتجمات  أكمرث  وغريهما  والفلسمفة 
الثقافيمة يف سموريا عمى ممدى عقود 

. يلمة طو
ويؤكد املتخصص يف الشمؤون السمورية 
آرون  السمويدية  الدفماع  أبحماث  بوكالمة 
 2019 عمام  أعمّده  بحمث  يف  لونمد، 
إىل  البماردة  الحمرب  "ممن  بعنموان 
الحمرب األهليمة: 75 عاًمما ممن العالقات 
الروسمية- السمورية"، أنه كشمفت عقود 
العديمد  الثنمايئ خضموع  التعماون  ممن 
ممن السموريني العاديمني أممام التأثريات 

الروسمية.
أن  ورد  سموريا،  يف  الحمرب  فقبمل 
"الرابطمة السمورية لخريجمي الجامعات 
الروسمية" كانمت تضمم 35 ألمف عضو، 

البحمث.   حسمب 
وبمدأت وزارة الربية يف حكوممة النظام 
يف  الروسمية  اللغمة  بمإدراج  السموري 
مناهجهما للتالميمذ والطمالب يف املدارس 
 2015- المدرايس  العمام  بدايمة  منمذ 

.2016
شمباط  يف  إحصائيمة  أحمدث  وبحسمب 
السمورية  املمدارس  عمدد  بلمغ  املمايض، 
التمي تعتممد الروسمية لغمة ثانيمة 217 

مدرسمة، وعمدد الطمالب الدارسمني للغة 
الروسمية 30 ألًفا و747 طالبًا، يدرّسمهم 

معلمًا.  190
مدينمة  يف  روس  جنمود  وأعطمى 
يف  سموريا،  رشقمي  شمال  القامشمي 
كانمون األول 2020، أول درس لهمم يف 
طالبًما   40 يقمارب  ملما  الروسمية  اللغمة 
سموريًا، بعمد طلمب إدارة املدرسمة ممن 
الروسمية  العسمكرية  الرشطمة  قيمادة 
الفصمل  افتتماح  تنظيمم  يف  املسماعدة 

المرويس. المدرايس 
وافتُتحمت أول روضمة يف سموريا لتعليم 
األطفمال اللغة الروسمية مبدينمة حلب يف 

ترشين الثماين 2020.
يف  الروسمية  اللغمة  مدرّسمة  وقالمت 
حلمب إلينما كرافتسموفا، إن "هنماك طلبًا 
مرتفًعما للغايمة عمى اللغمة الروسمية"، 
"العالقمات  يف  تسمهم  أنهما  مضيفمة 
وتعلمم  الروسمية،  السمورية-  الوديمة 

األطفمال".
يف  المرويس"  الثقمايف  "املركمز  وكان 
دمشمق اسمتأنف نشماطه بعمد أكمرث من 
عام عى إعمادة فتحه، عمام 2019، وفتح 
اللغمة  تعلمم  يف  الراغبمني  أممام  أبوابمه 
الروسمية واملوسيقى، بحسمب تريحات 
ملديمر املركمز، نيقموالي سموخوف، نقلها 
أيمار  يف  اليموم”،  “روسميا  تلفزيمون 

املمايض.
وأرجمع املدير اسمتئناف المدورات إىل أنه 
اسمتجابة للضغمط االجتاعمي والطلبات 
 80 أن  موضًحما  املركمز،  تلقاهما  التمي 
شخًصا سمجلوا يف دورات اللغة الروسية 

و50 يف دورات املوسميقى.
ووصمف مديمر املركز عمودة دورات اللغة 
الروسمية بأنهما "أول خطموة السمتعادة 
الوجمود اإلنسماين الرويس يف سموريا"، 
وسمط خطط لتوسميع هذه األنشمطة إىل 

ممدن سمورية أخرى.
كما افتتحمت وزارة التعليمم العمايل يف 
الثماين  ترشيمن  يف  النظمام،  حكوممة 
2014، قسمًا للغمة الروسمية وآدابها يف 
كليمة اآلداب والعلموم اإلنسمانية بجامعمة 

"دمشمق".

الموسيقى والغناء.. 
أداة روسية لتمرير "القوة الناعمة" في سوريا

البحارة  إرضاء  أردت حًقا  الروسية صعبة، لكنني  "اللغة 
الذين ساعدوا جنًبا إلى جنب مع الطيارين في  الروس، 
تحرير األرض من القمع اإلرهابي"، هذه العبارة جاءت 
أقامها  على لسان طفل سوري خالل حفلة موسيقية 

12 من  البحارة الروس في محافظة طرطوس، في 
بحسب  روسيا"،  "يوم  بمناسبة  احتفااًل  الماضي،  حزيران 

الروسية.  "Tvzvezda" ما نقلته قناة 
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لقاحات "فايزر" و"موديرنا" قد 

تسبب مناعة دائمة للمطّعمين

توصلت دراسة في جامعة "واشنطن" األمريكية، إلى أن هنالك احتمالية 
للمطّعمين  دائمة  مناعة  و"موديرنا"  "فايزر"  لقاحات  تشّكل  ألن  كبيرة 

بها.
و"موديرنا"،  "فايزر"  شركة  صنعتها  التي  اللقاحات  إن  العلماء،  وقال 
فيروس  من  يحمي  قد  الجسم  في  مستمر  مناعي  فعل  رد  في  تسببت 
صحيفة  نقلته  ما  بحسب  لسنوات،   )19 )كوفيد-  المستجد"  "كورونا 

"نيويورك تايمز"، في 28 من حزيران الماضي.
وتذهب نتائج الدراسة إلى األدلة المتزايدة على أن معظم األشخاص الذين 
"الرنا  بتقنية  المصنعة  و"موديرنا"  "فايزر"  بلقاحات  تحصينهم  تم 
الفيروس  أن  إلى جرعات دائمة إضافية، طالما  مرسال"، قد ال يحتاجون 
أمر  الحالية، وهو  أبعد من أشكالها  إلى ما هو  ومتغيراته ال تتطور كثيرًا 

"غير مضمون".
إلى  التطعيم  قبل  "كورونا"  من  تعافوا  الذين  األشخاص  يحتاج  ال  وقد 

الجرعات الدائمة، حتى لو أحدث الفيروس تطوًرا كبيرًا.
)الذي  لويس  سانت  في  "واشنطن"  بجامعة  المناعة  اختصاصي  وقال 
أشرف على الدراسة(، علي البديدي، "إنها عالمة جيدة على مدى استدامة 

مناعتنا من هذا اللقاح".
أنتجته  الذي  "كورونا"  فيروس  لقاح  االعتبار  بعين  الدراسة  تأخذ  لم 
شركة "Johnson & Johnson"، ولكن البديدي قال إنه يتوقع أن تكون 
"فايزر"  لقاحات  تنتجها  التي  تلك  من  ديمومة  أقل  المناعية  االستجابة 

و"موديرنا".
أفاد البديدي وزمالؤه الشهر الماضي أن الخاليا المناعية لدى األشخاص 
في  وتبقى  الفيروس  على  تتعرف  بالفيروس،  اإلصابة  بعد  تعافوا  الذين 

نقي العظم لمدة ثمانية أشهر على األقل بعد اإلصابة.
 "B كما أشارت دراسة أجراها فريق آخر إلى أن ما يسمى بم"خاليا الذاكرة

تستمر في النضج وتقوى لمدة عام على األقل بعد اإلصابة.
النتائج،  هذه  على  بناء  لسنوات،  تستمر  قد  المناعة  أن  الباحثون  توقع 
وتم  "كورونا"  بفيروس  المصابين  األشخاص  لدى  الحياة،  مدى  وربما 
تطعيمهم الحًقا، ولكن لم يكن واضًحا ما إذا كان التطعيم وحده قد يكون 

له تأثير طويل األمد بالمثل.
سعى فريق الدكتور البديدي إلى معالجة هذا السؤال من خالل النظر في 
مصدر خاليا الذاكرة للعقد الليمفاوية، حيث تتدرب الخاليا المناعية على 

التعرف على الفيروس ومكافحته.
تتشكل بنية متخصصة تسمى المركز الجرثومي في العقد الليمفاوية بعد 
البائية  الخاليا  أنواع  نخبة من  عبارة عن  البنية  التطعيم. هذه  أو  اإلصابة 
)معسكر تدريبي(، حيث تصبح أكثر تعقيًدا وتتعلم التعرف على مجموعة 

متنوعة من التسلسالت الجينية الفيروسية.
كلما اتسع النطاق وطالت فترة نشاط هذه الخاليا، زادت احتمالية قدرتها 

على إحباط المتغيرات الفيروسية التي قد تظهر.
ثمانية  شخًصا،   41 على  االختبار  وزمالؤه  البديدي  الدكتور  وأجرى 
هؤالء  من   14 تحصين  وجرى  بالفيروس،  أُصيبوا  قد  كانوا  بينهم  من 
األشخاص بجرعتين من لقاح "فايزر" من بين الم41، واستخرج الفريق 
و15  وسبعة  وخمسة  وأربعة  ثالثة  بعد  الليمفاوية  الغدد  من  عينات 

أسبوًعا من الجرعة األولى.
وجد فريق الدكتور البديدي أنه بعد 15 أسبوًعا من الجرعة األولى من اللقاح، 
الم14،  المشاركين  بين جميع  للغاية  يزال نشطًا  الجرثومي ال  المركز  كان 

وأن عدد خاليا الذاكرة التي تعرفت على الفيروس التاجي لم ينخفض.
تقريبًا  أشهر  أربعة  لمدة  استمرت  الفعل  ردود  "حقيقة،  البديدي،  قال 
بعد التطعيم. هذه عالمة جيدة جًدا جًدا، عادة ما تبلغ المراكز الجرثومية 

ذروتها بعد أسبوع إلى أسبوعين من التطعيم، ثم تتالشى".

لقاح “فايزر”
 )Pfizer( "األلمانية و"فايزر )Biontech( "من صنع شركتي "بيونتيك

األمريكية، وأثبت فاعلية بنسبة %90 ضد الفيروس.
على  اإلنسان  جسم  خاليا  تحفز  نووية،  أحماض  خلق  على  اللقاح  يعمل 
بإثارة  البروتينات  هذه  تقوم  إذ  للفيروس،  مشابهة  بروتينات  إنتاج 

االستجابة المناعية لجسم اإلنسان ضد الفيروس.
ويحتاج اإلنسان إلى جرعتين من اللقاح تفصل بينهما ثالثة أسابيع، كما 
إلى  درجة حرارة تصل  إلى  يحتاج  تخزينه  ولكن  األولية،  نتائجه  أظهرت 
70 درجة مئوية تحت الصفر، ويمكن أن يخزن في درجة المبرد العادي 

لمدة تصل إلى خمسة أيام.
الصفر  تحت  درجة   70 عن  حرارته  ارتفعت  إذا  منه  االستفادة  يمكن  وال 

خالل رحلته من مكان تصنيعه إلى المستفيدين.
وإذا جرى الحفاظ عليه ضمن ظروف جوية مالئمة، يمكنه الصمود لمدة 

ستة أشهر.

لقاح "موديرنا"
الخبراء  فريق  خلص  وقد  مرسال"،  "رنا  تقنية  على  قائم  لقاح  وهو 
إلى  إلى أن نسبة فعاليته تصل  بالتمنيع  المعني  االستشاري االستراتيجي 

%94.1 استناًدا إلى متابعة وسيطة على مدى فترة شهرين.
أنبوبة  في  مئوية  15- درجة  إلى   -25 عند درجة  اللقاح مجمًدا  ويحفظ 
متعددة الجرعات، فيمكن االحتفاظ باللقاح في الثالجة عند درجة برودة 
سحب  قبل  يوًما   30 إلى  تصل  لمدة  مئوية  درجات  و8   2 بين  تتراوح 
تكون  ال  قد  الفائق  التبريد  أجهزة سلسلة  أن  ذلك  ويعني  األولى،  الجرعة 

ضرورية دوًما لتوزيعه.
بنسبة  الحماية من فيروس "كورونا"  لقاح "موديرنا" نجاحه في  أظهر 

%92 تقريبًا ابتداء من اليوم الم14 بعد تلقي الجرعة األولى.

د. كريم مأمون

نسممع عن أشمخاص قمد تحّولموا جنسميًا من 
جنسمهم إىل الجنمس اآلخمر، ولعمل بعض تلك 
الحماالت كانت نتيجمة والدة الشمخص بأعضاء 
تناسملية غامضمة )غمري واضحمة الذكمورة أو 
غمري  داخليمة  تناسملية  بأعضماء  أو  األنوثمة( 
التمي تبمدو ظاهريًما، واألغلبية السماحقة لهذه 
التغيمريات همي من مظهمر األنوثة عنمد الوالدة 
وهنماك  البلموغ،  سمن  بعمد  الذكمورة  ملظهمر 
ممن  عكسمية  تحموالت  عمن  قليلمة  تقاريمر 

الذكمورة إىل األنوثمة.
ولكمن هناك حماالت تنطوي عمى تناقض كبري 
بمني الجنمس الترشيحي للشمخص والشمعور 
الداخمي بالمذات كمذكر، أو مؤنمث، أو مختلط، 
أو محايمد، أو يشء آخمر، تُعرف همذه الحاالت 
بعمدم الرضما الجنمي أو اضطمراب الهويمة 
الجندريمة )GID(، وحني يسمبب هذا الشمعور 
أو  للشمخص،  الشمديد  الضيمَق  بالتناقمض 
يضعمف بشمكل كبمري قمدرة الشمخص عمى 
العممل، يسممى همذا االضطمراب بم"اشمتهاء 

الجنس". تغيمري 

ما المقصود باضطراب اشتهاء تغيير 
الجنس؟

 ،)Transsexualism( اشمتهاء تغيمري الجنمس
ويسممى أيًضما التحمول الجنمي، أو العبمور 
الجنمي، وهمو الشمكل األكرث تطرفًما من عدم 
الرضما الجني أو اضطراب الهويمة الجندرية، 
العيمش  يف  الشمخص  رغبمة  بأنمه  ويعمرَف 
والقبمول كفرد ممن الجنمس اآلخمر، مصحوبة 
بشمعور ممن االنزعماج وعمدم مالءممة الجنس 
الترشيحمي للممرء، ورغبمة يف إجمراء جراحمة 
وعمالج هرمموين لتغيمري الجنس وجعل جسمد 
الشمخص متطابًقما قمدر اإلممكان ممع الجنس 

. ملفضل ا
يعتقمد األشمخاص الذيمن يعانمون ممن عمدم 
لحمادث  ضحايما  أنهمم  الجنمي  الرضما 
بيولوجمي، وأنهمم ُسمجنوا يف جسمم يتنماىف 
ممع شمعورهم الداخي بالمذات كذكمر أو أنثى 
فيشمعر  الجنسمية(،  )الهويمة  آخمر  يشء  أو 
الذكمور كأنهمم نسماء محمارصات يف جسمم 
رجمل، والعكمس بالعكمس، علمًا أن معظم من 
يعانمون ممن عمدم الرضما الجني همم ذكور 
بيولوجيًما لكنهمم يعرفمون أنفسمهم كإنماث. 
صمار تغيمري الجنمس منتمرًشا يف العديمد من 
دول العمامل خاصمة المدول الغربيمة يف القرن 
المم20 بعمد الثمورة الجنسمية، إال أنمه مما زال 
يعترب ظاهمرة سملبية ومرفوضمة يف كثري من 

املجتمعمات، وخاصمة بتأثمري كبمري ممن القيم 
للمجتمع. والثقافيمة  الدينيمة 

ما أسباب اشتهاء تغيير الجنس؟
أغلب أسمباب اشمتهاء تغيري الجنمس تعود إىل 
عمدم راحمة الشمخص بجنسمه الحايل لسمبب 
مما، كأن تكمون لديه إعاقة تسمبب لمه قلًقا من 
جنسمه الحمايل، وهمذا يولّد لديمه الرغبمة بأن 

يصبمح فرًدا ممن الجنمس اآلخر. 
أسمبابًا  هنماك  أن  التوائمم  دراسمات  وتعتقمد 
وراثيمة محتملة ملغايرة الجنمس، إال أن الجينات 

املعنيمة ليسمت مفهوممة بالكامل.

ما أعراض عدم الرضا الجنسي؟
يظهمر عمدم الرضا الجنمي عنمد األطفال يف 
عممر السمنتني عمادة، وميكمن لألطفمال الذين 
يعانمون ممن عمدم الرضما الجني القيمام مبا 

: يي
• تفضيل ارتداء مالبس الجنس اآلخر.
• اإلرصار عى أنهم من الجنس اآلخر.

• متني أن يستيقظوا وهم مثل الجنس اآلخر.
• التظاهر بالجنس اآلخر عند اللعب.

واألنشمطة  األلعماب  يف  املشماركة  تفضيمل   •
القموي  والرفمض  اآلخمر،  بالجنمس  املرتبطمة 
للدممى واأللعماب واألنشمطة النمطيمة للجنس 

المذي يطابمق جنَسمهم الترشيحمي.
أعضائهمم  تجماه  سملبية  مشماعر  لديهمم   •
التناسملية، وينظمرون إليها باشممئزاز، فريغب 
الصبمي بالتخلص ممن القضيمب والخصيتني، 
وميكمن أن يجلمس للتبمول، وقمد تمر الفتاة 
عمى أنهما سموف ينممو لهما قضيمب وتصبح 

صبيًما، وقمد تقمف للتبول. 
فعمى  والبالغمني،  للمراهقمني  بالنسمبة  أمما 
الرغمم ممن أن معظمهم قمد بمدؤوا يعانون من 
أعراض االنزعماج الجني يف مرحلمة الطفولة 
املبكمرة، فإن بعضهمم ال يعرف بهذه املشماعر 
حتى سمن مما بعمد البلموغ، وتشممل األعراض 

: يهم لد
التخلمص ممن خصائمص  قويمة يف  • رغبمة 
الجنمس لديهمم، وخاصمة بالنسمبة للمراهقني 
الجنسمية  الصفمات  تطمور  ملنمع  الصغمار 
أثنماء سمن  التمي تحمدث يف  الثانويمة )تلمك 

البلموغ(.
• رغبمة قويمة يف أن يكونوا ممن الجنس اآلخر 

)أو بعض الجنمس اآلخر(.
• رغبمة قويمة يف العيمش أو التعاممل كجنس 

. آخر
• إميمان قموي بأنهم يشمعرون ويتفاعلون مثل 

اآلخر. الجنس 

ص اشتهاء تغيير الجنس؟ كيف ُيشخَّ
ال يجمري تقييم معظمم األطفال الذيمن يعانون 
ممن عمدم الرضما الجنمي حتمى سمن سمت 
إىل تسمع سمنوات، وليتمم تشمخيص اضطراب 
اشمتهاء تغيمري الجنمس يجمب أن يكمون عدم 
والهويمة  الترشيحمي  الجنمس  بمني  التوافمق 
وطويمل  ومزعًجما  وشمديًدا  كامماًل  الجنسمية 

. ألمد ا
يلجمأ  عندمما  التشمخيص  يتمم  مما  وعمادة 
األشمخاص )األطفمال أو البالغمون( إىل القيام 

يي: مبما 
• يشمعرون أن جنسمهم الترشيحمي ال يتطابق 
ممع هويتهمم الجنسمية، ويكونمون قد شمعروا 

بهمذا الشمعور ملدة سمتة أشمهر أو أكرث.
• يشمعرون بالضيمق الشمديد، أو ال ميكمن أن 
يعملموا بشمكل طبيعمي بسمبب هذا الشمعور.

• لديهمم أعراض عمدم الرضا الجني )حسمب 
الفئمة العمرية(.

كيف يعاَلج اشتهاء تغيير الجنس؟
بمأن  يشمعرون  الذيمن  البالغمون  يحتماج  ال 
جنسمهم الترشيحمي ال يتطابمق ممع هويتهمم 
الجنسمية )عمدم الرضما الجنمي( إىل العالج 
إذا مل تكمن لديهمم ضائقمة نفسمية أو مشمكلة 
يف حياتهمم ممع املجتممع، ولكمن عند اشمتداد 
الشمديد )اشمتهاء  الحالمة وتسمببها بالضيمق 

تغيمري الجنمس( فمإن العمالج يشممل:
النفمي: عمادة مما تكمون محاولة  العمالج 
أخمرى  إىل  الجندريمة  الهويمة  تغيمري 
للشمخص  الترشيحمي  للجنمس  مناسمبة 
عمى  الركيمز  يتمم  ولذلمك  فعالمة،  غمري 
التعاممل  يف  جنسميًا  املتحولمني  مسماعدة 
ممع صعوبمات العيمش يف الجسمم المذي ال 

معمه. بالراحمة  يشمعرون 
إعمادة تعيني الجنمس: يكون بعمض املتحولني 
جنسميًا راضمني عن تغيمري دورهم الجنسماين 
ممن خمالل العمل، والعيمش، وارتمداء ثياب يف 
املجتممع كعضو ممن الجنس اآلخر، وال يسمعى 
همؤالء أبمًدا إىل تغيمري ترشيحهمم بأي شمكل 
ممن األشمكال، بينما يمر بعمض املتحولمني 
ترشيحيًما،  جنسمهم  تغيمري  عمى  جنسميًا 
إجمراء  إىل  األطبماء  بعمض  يلجمأ  وعندهما 
عالجمات تغيمري الجنمس، وهمي تشممل إعطاء 
الهرمونمات البديلمة عنمد االنتقمال ممن إنماث 
إىل ذكمور أو ممن ذكمور إىل إنماث، لتعديمل 
الخصائص الجنسمية الثانويمة، وجراحة تغيري 
الجنمس )مثمل اسمتئصال الخصيمة وجراحمة 
تكبمري الثمدي وجراحة تأنيمث الوجمه أو إزالة 

الدائم(. الشمعر 

اشتهاء تغيير الجنس
الشكل األكثر تطرًفا من عدم الرضا الجنسي
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إضافيمة  مسماحة  همي  وأخواتهما"  كان  "اغتصماب 

تحمدث فيهما الكاتب السموري محممد املاغوط عمن آرائه 

ومشماعره تجماه القضايما القامئمة عمى زمنمه حينهما، 

مرارتهما وقسموتها، من خمالل حموارات أعدهما الروايئ 

خليمل صويلمح عمام 2002.

أفمكار املاغوط املعارضمة لقمع األنظممة العربية معروفة 

ملمن قمرأ كتاباتمه وشماهد مرحياتمه، لذلمك فمحتموى 

الحموارات كان أغلبها "جرمية كاملة" بالنسمبة ملسمتوى 

الحريمات املنخفمض يف سموريا، ومسمتوى الرقابة التي 

ال سمقف لها إال السماء.

مقابمالت  إجمراء  املاغموط  رفمض  ممن  الرغمم  وعمى 

أي  ممن  "االسمتجواب"  تقبلمه  عمدم  بسمبب  صحفيمة، 

شمخص، عمى حمد تعبمريه، فمإن المروايئ أرص عمى 

إجمراء أول الحموارات معمه يف التسمعينيات، ولمو كان 

ذلمك بالمر، داخل منمزل املاغموط، عن طريمق حمل آلة 

تسمجيل مخفيمة.

ممن  مما  يشء  إلحضمار  ينهمض  املاغموط  كان  وكلما 

املطبمخ، كان المروايئ صويلمح يطممن عمى وضمع آلة 

التسمجيل، وتبديمل وضمع الرشيمط، ويف آخمر الحموار 

اعرف صويلمح أن الحوار كان مسمجاًل، فصادر املاغوط 

رشيمط الكاسميت ورفمض إعادتمه وقمال، "ستسممعه 

ابنتمي شمام، وإذا وافقمت عمى محتوياتمه سمأعيده".

ولكمن مل يسمتعد صويلح رشيط الكاسميت أبمًدا، وبذلك 

الحموار كانمت  املاغموط يف  قالمه  فمإن مصداقيمة مما 

معتممدة عمى ذاكمرة صويلح.

اُعتقمل املاغموط يف الخمسمينيات داخل سمجن "املزة"، 

حمني كان عضًوا يف "الحزب السموري القوممي"، ولكن 

تجربمة االعتقمال مل متنعمه ممن رسد أفكاره بمكل جدية 

ورصاحة بعمد ذلك، بانتقاد شمخصيات أدبية وسياسمية 

ذُكمرت ضممن الحموار ممع المروايئ صويلمح، ألن الثمن 

المذي دفعمه املاغوط يف السمجن ال ميكن اسمرجاعه.

ففمي سموريا، "ستُسمجن وتُهمان وتُعذب بسمبب فكرة، 

همذا مما جعلني أشمعر أن شميئًا تحطمم يف أعاقي غري 

األضمالع، يشء أهمم ممن العظمام، ال ميكمن ترميمه عى 

اإلطمالق، إذ لمو أنني اسمتعملت عكازًا لمكل عضو محطم 

يف أعاقمي الحتجمت إىل منجرة قمرب بيتي".

القوممي"  السموري  "الحمزب  إىل  املاغموط  ينتسمب  مل 

عمن قناعمة تُذكَمر، لكمن حمني كان شمابًا، كان يحتماج 

إىل االنتماء لميء ما، وهمذا الشمعور باالنتماء لحزب 

سميايس معنّي، كان يشمبه التقليمد االجتاعي، مل يحر 

للحمزب أي اجتماع، ومل يقم بمأي نشماط ملصلحته عى 

اإلطمالق، وفق مما قاله يف حواراته، لكنه ُسمجن بسمببه 

أكمرث ممن مرة.

شمخي  أرشميف  حصيلمة  الحموارات  همذه  تشمّكل 

إعمادة  ممن  عليهما  مما طمرأ  الرغمم  عمى  للاغموط، 

صياغمة، لكنها ترسمم بورتريه لكاتب وشماعر مل يتوقف 

عمن االحتجماج بطابع سماخر ضمد واقعه البائمس الذي 

عليه. فُمرض 

"اغتصاب كان وأخواتها".. 
نصوص متلبسة بالجريمة 

الكاملة

كتاب

سينما

يوجمد يف العمامل أكمرث ممن 360 ألمف نموع ممن 
النباتمات، وليمس ممن السمهل تذكمر سموى عمدد 
محمدود منهما، وممن هنما جماءت أفمكار لتطبيقات 
للهاتمف املحممول تتيح معرفمة نوع النبمات مبجرد 

التقماط صمورة لمه، نذكمر أبرزها:

"PlantSnap"
يأخمذ التطبيمق لقطمة رسيعمة للنبمات أو الشمجرة 
التمي يريمد املسمتخدم تحديدهما، ويطابمق قاعمدة 
البيانمات الخاصمة به للعثمور عى تطابمق الصورة، 
خاصة ممن الزهمور والنباتمات والفواكه واألشمجار 

املتطابقمة وأي يشء تريمده.
يتعمرف التطبيمق عى أكمرث من 600 ألمف نوع من 
العصمارة والصبمار والفطمر واألشمجار والنباتمات 
وغريهما، وميلمك أكمرث ممن 200 مليون ممن محبي 
الطبيعمة يف أكمرث ممن 200 دولة مع صمور جميلة 

للنباتمات واملزيد بنقمرة واحدة.
ممن إيجابياتمه تحديد الفطر والصبمار، وميكن عمل 

تصنيمف كامل ملحبمي النباتات عربه.

"PlantNet Plant Identification"
يوفمر التطبيمق أكرث ممن 20 ألف نوع ممن النباتات 

واألشجار. واألعشاب 
ورغمم أنمه بعيمد عن رقمم 360 ألمف نموع املوجود 
ال  إذ  االسمتخدام،  بسمهولة  يتميمز  األرض،  عمى 
يحتماج سموى اللتقماط صمورة لمألوراق أو الزهور 

أو الفواكمه.
ممن إيجابياتمه أنمه مجماين ويتعمرف عمى نبمات 
الزينمة، أما سملبياته فهمو يفتقر إىل قاعمدة بيانات 

اآلسميوية. النباتات  معظمم 
 

"PictureThis"
يضمع  النباتمات،  عمى  للتعمرف  ممتماز  تطبيمق 
اللقطمات الخاصمة بمك ممن خمالل قاعمدة بياناته 
التمي تضمم أكرث من عمرشة آالف نموع للعثور عى 

. بق تطا
ويعممل عن طريمق السماح للمسمتخدمني بوضع 
لقطمة ألي نبمات أو شمجرة أو زهمرة أو أي يشء 

. آخر

مبجرد تحميمل الصورة، يسمتخدم التطبيمق الذكاء 
للتعمرف عليهما،  الخماص بمه  املتقمدم  الصناعمي 

بنسمبه 98%.

"iNaturalist"
جامعمة  طورتمه  المذي  للتطبيمق،  ميكمن 
النباتمات  أنمواع  عمى  التعمرف  "كاليفورنيما"، 
بدقمة، وتحديمد تطبيق المكل يف واحمد )الحرشات 

والحيوانمات(. والطيمور 
ميكمن  العلماء،  آالف  عمرشات  التطبيمق  لمدى 
للمسمتخدمني التفاعمل معهم لطرح االستفسمارات 

واألسمئلة.
ميكمن للتطبيمق تحديمد أنمواع النباتات واألشمجار 
والبعيمدة، ويسمتخدم  القريبمة  عمى حمد سمواء 
املوقمع الجغمرايف لربمط النتائمج الخاصمة بمأي 

. ن مكا
للتعمرف عمى أي نبمات، ميكنمك ببسماطة توجيه 
الكاممريا نحموه واالنتظمار حتمى تقلمل اإلدخمال 

وتدفمع النتائمج ذات الصلمة.

الشمابة  تقمرر  قرانهما،  عقمد  حفلمة  خمالل 
عليما الهمرب والراجمع عمن قمرار مصريي 
منحمى  حياتهما  لتتخمذ  سمتتخذه،  كانمت 
آخمر مختلًفما متاًمما عمن منحاهما السمابق. 
يركمز الجمزء األول ممن املسلسمل الدراممي 
والتحديمات  الصعوبمات  عمى  أل"  "ليمه 
عنمد  العربيمات  الشمابات  تواجمه  التمي 
عائالتهن،  االسمتقالل عمن  قمرار  اتخاذهمن 
أبرزهما  قضايما  عمدة  املسلسمل  ويتنماول 
اآلبماء  جيمل  بمني  التفكمري  يف  الفمارق 

 . ء ألبنما وا
العائلمة  قبمول  بعمد  األول،  التحمدي  يمربز 
المزواج،  عمن  الراجمع  يف  عليما  قمرار 
باعراضهما عمى قرارهما االسمتقالل عنهما 

ونيتهما السمكن يف منمزل مسمتقل، كمرشط 
بهما،  اشمركت  مسمابقة  عليهما  تفرضمه 
دراسمية  منحمة  لعليما  بهما  الفموز  ويوفمر 

مغريمة.  ماليمة  ومكافمأة 
عليما،  قمرار  أممام  التحديمات  وتتمواىل 
لتمردهما،  املجتممع  نظمرة  يف  تمربز  التمي 
املقربمة  وتتجمى يف طلمب زوج صديقتهما 
االبتعماد عنهما وعمدم لقائهما مجمدًدا بعمد 

عائلتهما.  عمن  اسمتقاللها 
وميثمل العممل وتأممني الدخمل واحمًدا ممن 
الصعوبمات التمي تصطمدم بهما عليما خالل 
رحلتهما الجديمدة، إذ تنفمق مما لديهما ممن 
تجربمة  عمرب  دخمل  لتأممني  وتسمعى  ممال 

أعمال جديمدة مل تجربهما ممن قبمل. 

ممن  ذاتهما  إثبمات  الشمابة  تحماول  كما 
خمالل همدف كانمت تسمعى لتحقيقمه خالل 
أزيماء. عمهما كمصمممة  عملهما يف مصنمع 
املسلسمل ممن بطولمة أمينمة خليمل وهماين 
السمعيد  وعممر  رضما  وشمريين  عمادل 
الديمن،  محيمي  ومحسمن  صدقمي  وهالمة 
وممن تأليمف ورشمة "رسد" تحمت إرشاف 
وإخمراج  نعموم،  مريمم  السيناريسمت 

عموف. أبمو  مريمم 
 15 املكمّون من  املمري  املسلسمل  يُعمَرض 
السمعودية،  "شماهد"  منصمة  عمى  حلقمة 
وكان ممن املقمرر عرضمه ألول ممرة خمالل 
عمام  رمضمان  شمهر  ممن  الثماين  النصمف 
مل عرضمه إىل مما بعمد العيد.  2020، ليؤجَّ

مسلسل "ليه أل".. 
محاوالت لكسر "التابوهات" في المجتمع العربي

تطبيقات للتعرف 
على الــــنباتــــــات

https://www.enabbaladi.net/archives/491027
https://www.enabbaladi.net/archives/491027
https://www.enabbaladi.net/archives/491070
https://www.enabbaladi.net/archives/491070
https://www.enabbaladi.net/archives/491084
https://www.enabbaladi.net/archives/491084
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حلول العدد السابق

تسالي

عروة قنواتي 

يقفز روبريتو مانشيني مع جيل إيطاليا الجديد كرويًا هذه األيام، من 
خالل مسابقة كأس األمم األوروبية "يورو 2020"، ومن خالل تدّرج 
الكرة اإليطالية يف اإلقصائيات حتى مربع الكبار الذي سيبدأ الثالثاء 

املقبل، باملواجهة املهمة مع املاتادور اإلسباين، عىل بعد خطوة من 
النهايئ وخطوتني من اللقب.

أتذكر قبل أشهر عندما كان الحديث يُفتح عن "اليورو"، كان العنوان 
اإليطايل يربز مببدأ أنه قابل للتطور ولكنه مل يصل إىل مستويات 

منتخبات القارة األقوى بعد أن غاب لسنوات، ومن الطبيعي أن يظهر 
األقوى بحسب ظروف الزمان واملكان والحدث التي قد متتد لسنوات. 

جاءت املسابقة، وعرب اآلزوري بوابة دور املجموعات بالعالمة الكاملة، 
فكيف عاد هؤالء؟

قال البعض إن الكرة اإليطالية لها احرامها ومنتخبات املجموعة يف 
الدور األول من الطبيعة املتوسطة بكرة القدم، فليبحث مانشيني عن 
خصم جديد يف اإلقصائيات. قابل الطليان منتخب النمسا الذي كان 

عنيًدا للغاية، وعربوا حواجزه باتجاه دور الثامنية، فكيف عاد هؤالء؟
هل يعجبكم منتخب بلجيكا؟ أليس روميلو لوكاكو ودي بروين وهازارد 

ومدربهم مريتنيز مربعني عىل عرش صدارة التصنيف الدويل؟ هل 
هذا هو الخصم الذي تطلبون؟ خاض مانشيني ومن معه ملحمة من 

نوع النهايئ املبكر، خرس فيها جهود بعض الالعبني لإلصابة والتعب، 
وانترص باملتعة واإلقناع والسيطرة وحالوة التسجيل يف شباك بلجيكا 

وبهدفني لهدف. اآلن، كيف عاد هؤالء؟
ما الذي يخيف عشاق كرة القدم من االعراف بآثار القفزة اإليطالية 

الجديدة، التي أذهلت النقاد والصحف ومواقع الكرة يف العامل، يقول لك 
أحدهم "ما هذا، كيف يفعل مانشيني ما نراه حالًيا؟"، ويعود ليقول: 

"يجب علينا مشاهدة اميوبييل ودونارونا وكيليني مبواجهة املنتخبات 
األقوى".

مع تسجيل انسيني الهدف الثاين يف مرمى بلجيكا، وركض زمالئه 
خلفه فرًحا بالنتيجة التي رسمت مالمح الحرية عىل وجه مدرب بلجيكا 

ولوكاكو ودي بروين، اتصل زمييل وهو إيطايل الهوى ليقول: "شايف 
اليل عم يصري؟"، قلت له: "ستخرجون من املسابقة ومن املباراة"، رد 

بقوله: "هأل منشوف". زميل آخر وهو من عشاق املنتخب األملاين كتب 
يل: "أوبااااااااااا" عىل الهدف.

 أنا من عشاق الطواحني الهولندية ولست من عشاق الكرة اإليطالية، 
إال أنني أردت القول إين أتعامل مع خروج وبقاء إيطاليا يف املسابقة 

عىل أنها منافس حقيقي، وال أنتظر منها أن تلعب أمام الربازيل أو 
سان مارينو حتى يتم الرضا عن أداء مانشيني. ال أنتظر منها اختبارات 

مع منتخبات ورحمة ورأفة مبنتخبات أخرى، أستمتع باألداء وأبتسم 
ألهداف من العيار الثقيل ولرصاخ الفرحة يف التسجيل كام شاهدتها 

سابًقا مبالمح كريستيان فيريي وهو يسجل يف مونديال 2002، كام 
شاهدتها باملخرضم دل بيريو وهو يسجل الهدف الثاين بشباك أملانيا 

يف 2006، كام وعيت لها وأنا صغري بإرصار روبريتو باجيو وهو يعيد 
إيطاليا، ويؤكد منافستها بإقصاء نيجرييا وإسبانيا يف مونديال 94. 

أحببتهم يف كل تلك الصور.
أمتنى أن يخرجوا مهزومني من لقاء هولندا مستقباًل، ولكنهم خصم 
محرم واسم مهم سيعزز خزائن اآلزوري باأللقاب والنجوم املضيئة 

عىل صدور األجيال القدمية والحالية.
ومع اإلميان الكامل بأن إطالق األحكام املسبقة واالفراضية ال يتوقف، 

فلو المس الطليان كأس املسابقة يف هذه النسخة، فعبارة تعالوا إىل 
املونديال جاهزة. ما يُطلب من الطليان ال يقال ملنتخب الربتغال بوجود 

الدون رونالدو، وال ملنتخب األرجنتني بوجود الربغوث ليونيل مييس، 
والكثري من املنتخبات والنجوم الذين يعد أي إنجاز لهم إنجاًزا حقيقًيا 

أينام كان وكيفام اتفق، وهو إنجاز بالتأكيد ولكن ضمن املنطق.
ولذا علينا كرس هذه األحكام واالعراف باإلنجاز وبالجامل والتألق 

والتطور لهولندا كام إليطاليا، للربازيل كام لألرجنتني، إلسبانيا كام 
ألملانيا.

ال تنتظروا شـيًئا أكر مـن إيطاليا ومن مانشـيني، قد ال يحصل 
عـىل اللقب وهـذا متوقع، وقد يحصل عليـه بعد غياب طويل 

ويسجل باسـم املدرسة الشـهرية التي تالطمت أمواج الكرة بها 
فزادتهـا عناًدا وجرأة بعـد األمل، وجعلتنا نسـأل جمًيعا: كيف عاد 

هؤالء؟
الطليان قدموا هويتهم للمنافسات الحالية وملونديال قطر 2022 

وملسافة سنوات مقبلة مع هذا الجيل، عليك أال تنتطر ما ستقدمه 
إيطاليا، عليك أن تحسب حسابها مجدًدا، فالوقت مييض. عاد الطليان 

يا عزيزي!

إيطاليا.. 
كيف عاد هؤالء؟

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

لعبة تتكون من 9 مربعات كبرية 3×3، و81 مربع صغري 9×9.

تكون بعض املربعات الصغرية معبأة باألرقام بدايًة،

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

واحٍد من املربعات التسعة الكبرية، ويف كل صٍف أو عمود.

أفقي
-أقدم . 1 املستودع  يف   - نداء   أداة 

مدمية مينية  

دجلة والفرات . 2

جنح -دائرة الضوء من اليسار  . 3

ضغن - يف الشارع - يف البالط . 4

 والية أمريكية   . 5

نسيان  -يكرهه املتحابان . 6

يرزق -ضد راح -يف تونس  . 7

مدينة إيطالية - يف القميص  . 8

جهز ألمر ما  -جزء من الحيلة . 9

نجوم  -عامل  . 10

عمودي
يف اليابان - للبيضة - سيان    . 1

األعيان  -يتايل بالبكاء . 2

بداية رائعة  -جزء من روسيا  . 3

الضبط . 4

أداة طربية -الحرب  . 5

عتاد -طليق . 6

مدينة إيرانية   . 7

ضوء -رغب -هواء غري ساكن  . 8

رؤوس  -جوهر . 9

من أشهر السنة  -وباء فتاك  . 10
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رياضة

لفمت املهاجمم آدم هلوزيمك، العمب إيمه يس 
التشميي، األنظار  سمبارتا بمراغ واملنتخمب 
أوروبما  أممم  كأس  نهائيمات  بطولمة  يف 

.2020
ويعتمرب ممن أبمرز الالعبمني الصغار السمن 
وقمدم  سمنة(،   18( البطولمة  همذه  يف 
مسمتويات جيمدة ممع منتخمب بمالده الذي 
اسمتطاع التأهمل للمدور الربمع النهمايئ إثر 
 2×0 فموزه التاريخي عى نظمريه الهولندي 
يف دور المم16، وصمار املنتخمب التشميي 
"اليمورو"،  مسمابقة  يف  األسمود  الحصمان 
التمي انطلقمت يف 11 ممن حزيمران املايض 
وسموف تُختتمم يف 11 ممن متموز الحايل. 
وحسمب موقمع "ترانسمفري ماركمت"، تبلغ 
17 مليمون  السموقية آلدم هلوزيمك  القيممة 

. يورو

مركمز  يف  اليمنمى  بالقمدم  الشماب  يلعمب 
وميتماز  الجناحمني،  وعمى  الهجموم،  قلمب 
ببنيتمه الجسمانية )طوله 188 سمنتيمرًا(، 
الهجمات  ببنماء  الفاعلمة  ومشماركاته 
بالعمودة إىل خمارج منطقمة الجزاء وتسملّم 
واسمتخالص  دفاعيًما  وباملسماندة  الكمرة، 

الكمرات.
انضمم الالعمب إىل نمادي إيمه يس سمبارتا 
الثماين  كانمون  ممن   1 التشميي يف  بمراغ 
أيمار  ممن   30 يف  العقمد  وجمدد   ،2019
املمايض، وينتهمي بتاريمخ 30 ممن حزيران 

.2024 عمام 
ظهمر الالعمب مع فريمق سمبارتا بمراغ منذ 
أن وقمع العقمد معمه وحتمى اآلن 96 ممرة، 
الدرجمة  دوري  يف  ممرة   83 عمى  موزعمة 
33 هدفًما وصنع  األوىل والرديمف، وسمجل 

20 هدفًما، ويف كأس التشميك ظهمر 11 مرة 
وسمجل هدفمني وصنمع هدفًا.

كما ظهمر يف تصفيمات المدوري األورويب 
مرة وسمجل هدفًما، ويف المدوري األورويب 
أربعمة  وسمجل  هدفًما،  فيهما  صنمع  ممرة 

أهمداف.
آدم  انضمم   ،2020 أيلمول  ممن   4 ويف 
هلوزيمك إىل منتخب التشميك األول، وسمجل 

اآلن. حتمى  أهمداف  سمبعة  معمه 
ومن املتوقمع أن تكون مشماركة آدم هلوزيك 
ممع فريقمه سمبارتا بمراغ يف املوسمم املقبل 
كالعب أسمايس منمذ بدايمة المدوري، وذلك 
املمايض ويف  المدوري  الجيمد يف  لظهموره 

."2020 "يمورو  بطولة 

 عنب  بلدي - محمد النجار  

تقـرب بطولـة نهائيـات كأس أمـم أوروبا 
متـوز  مـن   11 يف  نهايتهـا  مـن   2020
الحـايل، وسـط خيبة أمـل كبـرة ملنتخبات 
كبـرة وعريقـة خرجـت مـن البطولـة يف 
منتخبـات  وخاصـة  منهـا،  األوىل  األدوار 

هولنـدا وفرنسـا وأملانيـا والربتغـال.
ومـع خروج هذه املنتخبات مـن دور الـ16، 
كان الصـدى كبـرًا يف األوسـاط الرياضية 
املحليـة والعاملية عـى حد سـواء، وكالعادة 
فالضحايـا هـم املدربـون الذين تحاسـبهم 
اختياراتهـم  عـى  والجامهـر  االتحـادات 

الثمن. فيدفعـون 

فرانك دي بور.. أول ضحايا "يورو 2020"
يف 29 مـن حزيـران املايض، أعلـن االتحاد 
امللـي الهولنـدي لكـرة القدم عن اسـتقالة 
دي  فرانـك  األول  هولنـدا  منتخـب  مـدرب 
بـور )51 سـنة(، وذلـك بعد خسـارته أمام 
التشـيك 0×2، يف دور الـ16 مـن البطولة.
ونـر اتحـاد الكـرة الهولنـدي بيانًـا عرب 
موقعه الرسـمي، قـال فيـه إن اإلقالة جاءت 
بسـبب أن الهدف مل يتحقـق ملنتخب هولندا، 
األدوار  إىل  بالوصـول  أخفـق  أنـه  كـام 

املتقدمـة يف البطولـة.
هوغـام،  جـان  نيكـو  أكـد  جانبـه،  ومـن 
مدير كـرة القـدم يف االتحـاد الهولندي، أن 
فرانـك مل يحقق مـا كانوا يأملـون بتحقيقه 
يف "يـورو 2020"، والخـروج املبكـر كان 

. جئًا مفا
وأضـاف هوغـام أنـه سـيتم البحـث عـن 
أمـام  ألن  عاجـل،  بشـكل  البديـل  املـدرب 
وخاصـة  مقبلـة  اسـتحقاقات  املنتخـب 
يف   ،2022 ملونديـال  املؤهلـة  التصفيـات 

املقبـل. أيلـول 
إنـه  بـور،  دي  املـدرب  قـال  جهتـه،  مـن 
"تحسـبًا للتقييـم، قـررت عـدم االسـتمرار 
كمـدرب وطنـي. مل يتحقـق الهـدف، هـذا 

واضـح".
وأضـاف، "عندمـا تـم االتصـال يب ألصبح 
مدربًـا وطنيًـا يف عـام 2020، اعتقدت أنه 
رشف وتحـٍد، لكننـي كنت أيًضا عـى دراية 
بالضغـط الـذي سـيواجهني منـذ اللحظـة 

التي تـم تعيينـي فيها".
"الضغـط يتزايـد اآلن، وهـذا ليـس وضًعـا 
صحيًـا بالنسـبة يل، وال للفريـق يف الفرة 
التـي تسـبق مباريـات مهمـة لكـرة القـدم 
الهولنديـة يف طريقهـا إىل التأهـل لـكأس 

لعامل". ا
 وكان منتخـب هولنـدا تأهـل للـدور الـ16 
بعـد أن تصـدر املجموعـة الثالثـة برصيـد 

تسـع نقاط والعالمة الكاملـة، محقًقا الفوز 
عـى  مواجهـات  بثـالث  األول  الـدور  يف 
أوكرانيـا 3×2، وأيًضـا عـى النمسـا 2×0، 

وعـى مقدونيـا الشـاملية 3×0.
وسـجل يف البطولـة أربعة أهـداف واهتزت 

مرات.    شـباكه خمس 

فرانك دي بور في سطور
تسـلّم فرانـك دي بور قيـادة منتخب هولندا 
يف 23 مـن أيلـول 2020، ويسـتمر حتـى 
نهايـة مونديال 2022 حسـب العقـد املربم 
مـع االتحـاد امللي الهولنـدي لكـرة القدم، 
وذلـك خلًفـا للمـدرب رونالد كومـان الذي 

تسـلّم تدريب نادي برشـلونة اإلسـباين.
التدريبـي  مشـواره  بـدأ  بـور  دي  وكان 
أمسـردام  أياكـس  شـباب  فريـق  مـع 
خـالل الفـرة مـن 2008 إىل 2010، ثم 
بـذات  هولنـدا  منتخـب  مـدرب  مسـاعد 
 2016 إىل   2010 عـام  ومـن  الفـرة، 
تسـلّم تدريـب نـادي أياكـس أمسـردام 

األول.
لفـرة  ميـالن  إنـر  درب   ،2016 ويف 
قصـرة، وكذلـك يف عـام 2017 درب نادي 
كريسـتال بـالس، وأيًضا درب نـادي أتالنتا 
يف موسـم 2019ـ 2020، قبل تسلّم مهمة 

تدريـب منتخـب هولندا.

يواخيم فك االرتباط مع الماكينة 
األلمانية

بـدوره، يواخيـم لـوف )61 عاًمـا( مـدرب 
منتخـب أملانيـا، فـك االرتبـاط مـع املاكينة 
األملانيـة، بعدمـا خرجـت أملانيـا مـن دور 
الـ16 يف نهائيـات كأس أمم أوروبا 2020، 
عقـب خسـارتها أمـام إنجلـرا 2×0 لتودع 
أملانيـا البطولـة بشـكل ال يليـق بسـمعتها 

. لكبرة ا
وكان لـوف أبلـغ، يف 29 مـن آذار املايض، 
اتحـاد كـرة القـدم األملـاين بإنهـاء عقـده 
بالـرايض، ووافـق االتحـاد األملـاين عـى 
طلبـه، عـى أن يواصـل عملـه حتـى نهاية 

."2020 "يـورو 
مـع  األملـاين  االتحـاد  تعاقـد  وبـدوره، 
املـدرب هانـز فليـك مـدرب نـادي بايـرن 
ميونيخ السـابق، ليقود املاكينـة األملانية يف 

املقبلـة. االسـتحقاقات 
وكان يواخيـم لـوف تسـلّم قيـادة منتخـب 
أملانيـا يف 2 مـن متـوز عـام 2006، خلًفـا 

للمـدرب يورغـن كلينسـامن.
واسـتطاع أن يحقق إنجـازات الفتة للامكينة 
األملانيـة خـالل عر سـنوات، حيـث حقق 
األوروبيـة  األمـم  كأس  بطولـة  وصيـف 

2008 يف النمسـا وسـويرسا.
كـام حقق املركـز الثالـث مبونديـال 2010 

يف جنـوب إفريقيـا، بينـام يعتـرب أفضـل 
إنجـاز حققـه يواخيـم هـو إحـرازه بطولة 
كأس العـامل يف مونديـال 2014 الذي أُقيم 
يف الربازيـل، كام حقق بطولـة كأس العامل 

للقارات عـام 2016 يف روسـيا.
 

هل يتسّلم زيدان قيادة منتخب "الديوك"   
بعـد الخـروج املُـذل للمنتخـب الفرنـي 
إثـر  الــ16،  الـدور  مـن  العـامل  بطـل 
خسـارته أمـام سـويرسا بـركالت الجـزاء 
4×5، بعـد تعادلهـام يف املبـاراة والوقت 
غـر  أخطـاء  وارتـكاب   ،3×3 اإلضـايف 
ديديـه  الفرنـي  املـدرب  مـن  متوقعـة 
ديشـامب يف هذه املباراة، شـّنت الصحافة 
الريـايض،  الشـارع  ومعهـا  الفرنسـية، 
ديشـامب،  املـدرب  عـى  غضبهـا  جـام 
والخـروج  الخسـارة  مسـؤولية  وحّملتـه 
املبكـر مـن "يـورو 2020"، بعدمـا كانوا 
يأملون بـأن يعـودوا إىل العاصمة باريس 

البطولـة.  بـكأس  متّوجـن 
األنظـار  أن  الصحفيـة  التقاريـر  وتفيـد 
تتجـه نحـو زيـن الديـن زيـدان، مـدرب 
نادي ريـال مدريد السـابق، مـع املطالبات 
الرسمية والشـعبية بتسـلّمه قيادة املنتخب 
املقبلـة، وخاصـة يف  للمرحلـة  الفرنـي 
عـى  والرسـمي  الشـعبي  السـخط  ظـل 

أداء "الديـك الفرنـي" الباهـت يف هـذه 
البطولـة.

مباريـات  تتمـة  املنتخـب  وسـيخوض 
لنهائيـات  املؤهلـة  األوروبيـة  التصفيـات 
كأس العـامل 2022، التـي ستُسـتأنف يف 

املقبـل. أيلـول 
الفرنسـية،  "لفيغـارو"  صحيفـة  وقالـت 
يف29 مـن حزيـران املـايض، بعـد خروج 
منتخب فرنسـا مـن البطولة، تحـت عنوان 
"أسـباب الفشـل الذريع"، "فجأة وبشـكل 
الفرنـي  املنتخـب  كـرس  متوقـع  غـر 

عاداتـه الجيـدة".
"مـاركا"  صحيفـة  توقعـت  بدورهـا، 
الديـن  زيـن  الفرنـي  تسـلّم  اإلسـبانية 

الفرنـي. املنتخـب  قيـادة  زيـدان 
وعنونـت الصحيفـة اإلسـبانية "إحـامء.. 
أنـت قـادم"، وأضافت أن مسـتقبل ديديه 
ديشـامب يف خطر بعد فشـل فرنسـا يف 
التأهـل للـدور الربـع النهـايئ، رغـم أن 
عقـده يسـتمر حتى مـا بعـد كأس العامل 

.2022
وأكـدت "مـاركا" أن زيـن الديـن زيدان 
قـرر  إذا  محتمـاًل،  بديـاًل  يكـون  قـد 
إقالـة  القـدم  لكـرة  الفرنـي  االتحـاد 
الذريـع  الفشـل  هـذا  بعـد  ديشـامب 

العـامل. ألبطـال 

يواخيم لوف وفرانك دي دبور  وديشامب )تعديل عنب بلدي(

هل يدفع مدربو "اليورو" ثمن خروج الكبار

آدم هلوزيك.. 
فتى سبارتا براغ والمنتخب التشيكي الذهبي 

https://www.enabbaladi.net/archives/491148
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"االعراف بالخطأ والراجع عنه" واحد من األشياء 
التي يحق يل، أنا محسوبكم، أن أتباهى بها. أعرف 

اآلن أنني أخطأُت عندما قلت، يف عمودي السابق 
بصحيفة "عنب بلدي"، إن املكتب السيايس 

لـ"الحزب الشيوعي"، جناح رياض الرك، أراد أن 
يشارك يف العمل "املسلح" الذي قامت به جامعة 

"اإلخوان" يف مطلع الثامنينيات، فرد عليهم 
"اإلخوان" بقولهم: "عودوا إىل جحوركم أيها 

الشيوعيون".  
الخطأ، كام أوضح يل الصديق موفق نريبية، ليس 
يف عبارة "عودوا إىل جحوركم" فهي مؤكدة، قد 

وردت يف تسجيل صويت للشيخ عدنان عقلة، 
زعيم حركة "الطليعة املقاتلة" التي انشقت 

عن "اإلخوان املسلمون" ونفذت مجموعة من 
االغتياالت تّوجتها بعملية مدرسة "املدفعية" يف 

صيف سنة 1979، ولكن الخطأ يتعلق بفكرة العمل 
"املسلح" نفسها، فشيوعيو املكتب السيايس كان 
نضالهم مدنًيا، وهذا يقودنا إىل فقرة مهمة ذكرها 

املحامي هيثم املالح يف مقابلته عىل "تلفزيون 
سوريا"، وهي أن الفرة الواقعة بني عامي 

1978 و1980 كانت فرة ذهبية بالنسبة للنضال 
النقايب، والنضال املدين يف سوريا، ولوال أعامل 

العنف واالغتياالت التي نفذها الفرع اإلخواين 
)الطليعة املقاتلة( يف تلك الفرة، لتحققت للبالد 

مكاسب سياسية كبرية. ومام يجدر ذكره، كذلك، 
أن "التجمع الوطني الدميقراطي" الذي أُّسس 

يف سنة 1979، ويضم خمسة أحزاب معارضة 
باإلضافة إىل شخصيات وطنية، كان جزًءا من ذلك 

الحراك املدين املهم. 
وبالعودة إىل كلمة "الجحور"، لقد فاتني أن أشري، 

يف العمود السابق، إىل أن األفاعي والعقارب 
والفرئان واملناجذ والرصاصري هي التي تعيش يف 

الجحور، و"اإلخوان املسلمون"، ومشتقاتهم، 
كانوا يخاطبون بها كل َمن عداهم، ألجل االحتقار، 

باإلضافة إىل صفات أخرى يستخدمونها يف 
الحياة اليومية مثل إمَّعة، ورويبضة... 

ولكن، يف ثورة 2011، مل يكن يف مقدور 
"اإلخوان" استخدام هذه الصفات، ألن َمن قام 

بالثورة هم أبناء الشعب اآلخرون، ومثلام هو 
متوقع، رسعان ما التحق "اإلخوان" بالثورة، 

ألسباب كثرية، منها انتقامية، ألن نظام حافظ 
األسد، يف الحقيقة، نكّل بهم وبذريّاتهم، وحكم 
عليهم باإلعدام منذ سنة 1980 )بالقانون 49(، 

ومنها أسباب ميكن القول بأنها "وجودية"، 
فتنظيم "اإلخوان"، الذي أُسس يف مرص سنة 

1928، كان هدفه الوصول إىل الحكم يف أي 
دولة ذات أغلبية إسالمية، عندما يجد الفرصة 

سانحة، ولذلك اتبعوا مع الحراك الثوري يف 
سوريا أسلوب "التمكني" املعروف يف أدبياتهم، 

ويعني أن يصربوا عىل اآلخرين، ويأخذوهم 
بالحسنى، ويشاركوهم، إذا لزم األمر، يف 

النضال )الجهاد( ضد الحاكم، دواليك حتى 
يتمكنوا من زحزحته، ووقتها يطلبون من 

اآلخرين أن يعودوا إىل جحورهم.
هل أخطأ "اإلخوان" يف الثامنينيات، ومن بعدهم 

ثواُر 2011، حينام حملوا السالح يف وجه النظام؟ 
طبًعا أخطأوا، وأخطأنا، وكل من رأى النتائج يؤكد 

ذلك. 
أخريًا، أمىض عاملُ الفيزياء األملاين ألربت أينشتاين 

)-1879 1955(، صاحُب النظرية النسبية، عمرَه 
يف البحث والتفكري واالكتشاف، واستطاع، 

بنظريته، أن يُحدث ثورة يف العلوم املعارصة، 
ومع ذلك كله مل يفهم، كام يقول، أن يكرر بعُض 

الناس نفَس التجربة، بنفس املواد، بنفس الظروف، 
ويتوقعوا أن يحصلوا عىل نتائج مختلفة. 

أينشتاين 
و"اإلخوان المسلمون"

لينا العبد.. فيلم عن األسئلة الذاتية
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بوستر "فلم إبراهيم إلى أجل غير مسمى"

نبيل محمد

أتاحت منصمة "نتفليكمس" مؤخرًا 
الفيلمم الوثائقمي "إبراهيم إىل أجل 
غري مسمّمى" للمخرجة لينما العبد، 
جائمزة  عمى  حماز  المذي  الفيلمم 
كأفضمل  السموداء"  "السوسمنة 
فيلمم وثائقمي عمريب يف مهرجان 
بدورتمه  السمينايئ  "عمان" 
األوىل، وكان قمد حماز عمى جائزة 
أفضمل وثائقي عمريب يف مهرجان 
مبمر،  السمينايئ  "الجونمة" 
مهرجمان  تحكيمم  لجنمة  وجائمزة 
السمينايئ  فمن"  "قابمس سمينا 
يف تونمس، الفيلمم المذي ال بمد أن 
ممن يعمرف قصمة حيماة مخرجته، 
اسمتثنائيًا  منجمزًا  أن  سميتوقع 
عميًقا سميكون عليمه الفيلمم، فهي 
التمي  الفلسمطينية،  الصحفيمة 
يف  ودرسمت  دمشمق،  يف  عاشمت 
كليمة  الصحافمة  )قسمم  جامعتهما 
اآلداب والعلوم اإلنسمانية(، يف ظل 
بحمث مل ينقطع عن والدهما الغائب 

عمن  بعيمًدا  حضموره  وتفاصيمل 
عائلتمه ثمم غيابمه عنهما.

خماص  نموع  إىل  الفيلمم  ينتممي 
ال  التمي  الوثائقيمة  السمينا  ممن 
تبحمث عن حقائمق مثبتمة بالوثيقة 
والتاريمخ والصمورة، لكمن أسمئلة 
كثرية تتطلمب اإلجابة عنها، أسمئلة 
مطروحمة يف ذهنيمة االبنة، أسمئلة 
هويمة وانتاء وحقيقمة، ال تفرض 
فيهما مالئكيمة األب التي قمد تكون 
متوقَّعمة لمدى ابنتمه الباحثمة عنه، 
هي تريمد تبديمد ضباب مما يعتمل 
حمول صورتمه يف مخيلتهما، تريد 
مكاشمفة مما ممع زوجتمه )أمهما( 
وأبنائمه، وممع البيئمات التي حر 
فيهما، وخمرج منهما، ودافمع عنهما 

سياسميًا وعسمكريًا.
إدراك املخرجمة أن والدهما مل يكمن 
منتميًما لتنظيمم واضمح املعامل يف 
نظريتمه وسملوكه، همو مما يجعمل 
البحمث غمري مركّمز عمى السمرية 
فوالدهما  النضاليمة،  الحياتيمة 
العبمد كان منتميًما ألحمد  إبراهيمم 
التنظيمات رسيمة وجدليمة  أكمرث 
الفلسمطينية،  القضيمة  يف مسمرية 
"أبمو  تنظيمم  الثموري"  "املجلمس 
نضمال"، ذاك الذي ُصّنمف كتنظيم 
إرهمايب لمدى جهمات كثمرية، ممن 
تنظيمات مقاوممة فلسمطينية، إىل 
خارجيمات ودول غربيمة وعربيمة، 
تنظيمم فاعل يف االغتيال السميايس 
العمليمات. وممن ينتممون  وتنفيمذ 

أن  متاًمما  يدركمون  كانموا  إليمه، 
تعنمي  التنظيمم  همذا  يف  البدايمة 
النهاية فيمه، وتعني أن ما سميركه 
االنتماء  جمراء  اغتيمااًل  املاضمون 
إليمه، هي أسمئلة كربى عمن الهوية 
والوطمن والحمب واالنتماء، أكمرث 
ممن كونهما قيمًا ومبمادئ ثابتمة.

سمرية البحث تلمك، تبمدأ يف ذواكر 
ونفموس املقربني ممن األب، زوجته 
وابنتمه وابنمه، الذيمن تريمد منهمم 
االبنمة لحظمات بموح، واعرافمات، 
تريمد لوًمما وعتبًما هنا، وانسمالًخا 
عمن القضايما العاممة التي شمتّتت 
خمرب  بانتظمار  وجعلتهما  األرسة، 
اغتيمال ربّهما بني حني وآخمر. تريد 
املخرجمة أيًضا أن تسمتقّر عى حكم 
وترسمم  الجغرافيما  فتسمّخر  مما، 
رحلتهما بمني البيموت التي سمكنها 
األب، والشموارع التمي مر بهما يوًما 
مما، ممن ممر إىل فلسمطني حيث 
ينتهمي الفيلم يف قرية دير مشمعل، 
القريمة التمي نشمأ بهما األب، وال بد 
أنهما منبمت إرصاره األول عمى حق 
تحريمر الوطمن والعمودة، هنا نرى 
البيموت الريفية والزيتمون واألرض 
القدميمة،  واألحجمار  وترابهما، 
همذا  أن  لتخربنما  تلهمث  بكاممريا 
همو الوطمن املعشموق المذي يربر 
مسمتقباًل  سميفعل  مما  كل  البنمه 
جراء سملبه منمه. هنا حيمث أقاربه 
يذكرونمه متاًمما، وحيث ابمن عّمته 
يحماول مليًما أن يقنمع الجميمع أنه 

والدهما.  تصفيمة  يف  ضالمع  غمري 
كان مشمهد لقائها به وسمؤالها عن 
دوره يف تصفيمة إبراهيمم املشمهد 
المذي تظهمر فيمه  األكمرث تأثمريًا، 
وقد غابت ابتسمامتها التمي رافقتها 
يف حلة البحمث الطويلمة، وصارت 
جمزًءا من مشمهد محاكممة غري تام 
األركان، ليمس بيدهما وثيقمة، همي 
تحممل شمكوكًا وعتبًما، وأسمئلة ال 
أجوبة جاهزة لهما، وإن كان بالفعل 
ابمن العمة هذا ضالًعما يف االغتيال، 
فهمل يمربؤه ظرفمه حينها؟ سمؤال 
مشمابه لسمؤال بمراءة الوالمد ممن 
قضية أفعمال التنظيمم، وبراءته من 
تهممة االبتعماد عمن أرستمه وأبنائه 
الكمرث متفرًغما للشمأن العمام. همل 
تتهممه  بالفعمل؟ همل همي  برَّأتمه 
أصماًل؟ الفيلمم كلمه يمدور يف هذا 
الفلمك مراممي األطمراف بالحقائق 
والتناقضمات، والمرؤى والخيماالت 

والعواطمف.
من يعمرف لينما العبد تلمك الطالبة 
يف  األمثولمة  املجمّدة،  النشميطة 
لصحفيمي  مفمّر  ال  كليتهما، حيمث 
املسمتقبل يف الكليمة ممن الخممول 
وسموء التلقمي والتبعيمة للمناهمج 
الجافمة وللنظام التعليممي املتخلف 
والفسماد، سموى بشمخصية طالب 
يقمرر حممل الكاممريا منمذ بدايمة 
الصحافمة،  يف  المدروس  تلقيمه 
كلينما  بامتيماز  صحفيًما  ليكمون 

العبمد.
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