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جفاف ومشكالت أمنية.. 
موسم العسل يتراجع 

في درعا

03تقارير مراسلين

األسـنان  طبيـب  اعتُقـل 
وطالـب املاجسـتري يف جامعـة 
مـن  غـزول،  أيهـم  "دمشـق" 
لطلبة  الوطنـي  "االتحـاد  قبـل 
وُضب   ،2012 عـام  سـوريا" 
ضبًـا مربًحـا حتى خـرج الدم 
مـن أذنيـه، مـا يرجـح حدوث 
الدمـاغ،  يف  داخـي  نزيـف 
ضمـن غرفـة داخل كليـة الطب 

النظـام  خصصهـا  البـري، 
لذلـك. السـوري 

تـويف أيهـم بعـد أربعـة أيـام 
مـن اعتقالـه، متأثـرًا بإصابتـه 
التـي نتجـت عن ضبـه املربح 
أعضـاء  مـن  الـرأس  عـى 
قالـه  مـا  بحسـب  "االتحـاد"، 
أحـد الشـهود عـى قتلـه لعنب 

بلـدي.

السـوري  النظـام  اسـتخدم 
لرتبيـة  الطلبـة"  "اتحـاد 
الطـاب يف سـوريا عـى القيم 
الخاصـة  الحزبيـة  الفكريـة 
أحد  منـه  بـ”البعـث”، وجعـل 
اعتقـال  يف  املعتمـدة  مراكـزه 
مـن يخالـف قوانينـه أو يتجرأ 
الحـراك  يف  االنخـراط  عـى 

ضـده. الشـعبي 
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في ريف إدلب

05تقارير مراسلين

02أخبار سوريا

"محلي اعزاز" 
يبدأ بإنشاء منطقة صناعية 

لتحريك اقتصاد المدينة

04تقارير مراسلين

06

"تحرير الشام" تستعجل 
تطبيق االتفاقيات الدولية 

بـ“ملف الجهاديين"

فعاليات ومبادرات

إيران تكثف ضرباتها 
في سوريا 

لتكسب المفاوضات 
مع أمريكا

19رياضة

األمم المتحدة 
تستفز طالب سوريا 

بدعم أكبر معاقل 
اعتقالهم
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إليا زبارني..
فتى دينامو كييف الذهبي 

 هل تحتاج المعارضة إلى
"االئتالف الوطني السوري"
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عنب بلدي  -  جنى العيسى      

املوجودة  األمريكيـة  القواعـد  تعرضـت 
السـتهدافات  والعـراق  سـوريا  يف 
املاضيـن،  األسـبوعين  خـال  مكثفـة 
وحّملـت وزارة الدفـاع األمريكيـة إيران 

الهجـات. تلـك  مسـؤولية 
ويف ترصيـح صحفـي للمتحدث باسـم 
وزارة الدفـاع األمريكيـة )البنتاغـون(، 
متـوز  مـن   13 يف  كـرييب،  جـون 
الهجـات  هـذه  إن  قـال  الحـايل، 
تكـون  أن  املحتمـل  ومـن  “خطـرية”، 
عـى  تأخذهـا  الدفـاع  ووزارة  قاتلـة، 

الجـد. محمـل 
إيـران  أن  الهجـات  تلـك  عـرب  وبـدا 
ضـد  العسـكرية  اسـتهدافاتها  تُصّعـد 
نقلـت  إذ  نيـة،  سـابق  عـن  أمريـكا 
 13 يف  لألنبـاء،  "رويـرتز"  وكالـة 
من متـوز الحـايل، عـن ثاثـة مصادر 
اإليـراين”  الثـوري  “الحـرس  يف 
ومصدريـن أمنيـن عراقيـن، أن رئيس 
حسـن  الثوري”،  “الحـرس  مخابـرات 
طيـب، حـّث خـال زيـارة وفـد إيراين 
بقيادتـه إىل العراق، الفصائل الشـيعية 
العراقيـة عـى تصعيـد الهجـات ضد 
أهـداف أمريكيـة، وذلك ضمـن اجتاع 

املـايض. األسـبوع  بغـداد  يف 
املصـادر،  عـن  نقـًا  الوكالـة  وقالـت 
نصحـوا  اإليرانيـن  املسـؤولن  إن 
بالـرد  هجاتهـم،  بتوسـيع  العراقيـن 
سـوريا،  يف  األمريكيـة  القـوات  عـى 
لتصعيـد  تجنبًـا  مبالغـة،  دون  لكـن 

. كبـري
كـا نقلـت الوكالة عن مسـؤول وصفته 
أطلعتـه  املنطقـة،  يف  بـ”الكبـري” 
السـلطات اإليرانيـة عـى زيـارة طيب، 
بالعديـد  التقـى  اإليـراين  القائـد  أن 
مـن قـادة امليليشـيات العراقيـة خـال 

املرشـد  “رسـالة  لهـم  ونقـل  الرحلـة، 
األعـى حـول اسـتمرار الضغـط عـى 
حتـى  العـراق  يف  األمريكيـة  القـوات 

املنطقـة”. مـن  خروجهـا 

هل تنجح إيران في إخراج أمريكا
ذكـر تقريـر لقنـاة "العـامل" اإليرانية، 
الخمـس  العمليـات  "رسـائل  بعنـوان 
يف  األمريـي  االحتـال  قواعـد  ضـد 
سـوريا"، يف 16 من متـوز الحايل، أن 
هـدف إيـران مـن تلـك الرضبـات عى 
املـدى البعيـد يتمثـل بإجبـار القـوات 
األمريكيـة عـى الخـروج مـن سـوريا 
متارسـها  التـي  الشـعبية  بـ"املقاومـة 

إيـران عـرب هجاتهـا".
عـى  اإليـراين  الهـدف  يشـمل  بينـا 
التقريـر،  بحسـب  القريـب،  املـدى 
الضغط عـى أمريكا "لتغيري سياسـتها 
مـن  التخفيـف  ومحاولـة  سـوريا،  يف 
العقوبـات املفروضـة مـن قبلهـا عـى 

السـوري". النظـام 
عـاء  اإليـراين  الشـأن  يف  الباحـث 
عنـب  إىل  حديـث  يف  قـال  السـعيد، 
عـى  اإليرانيـة  الهجـات  إن  بلـدي، 
سـوريا  يف  األمريكيـة  القواعـد 
عـى  ضغـط  أي  تشـّكل  ال  والعـراق، 
البـاد. تلـك  مـن  لخروجهـا  أمريـكا 

االنسـحاب  أن  السـعيد  وأضـاف 
األمريـي مـن أي دولـة، غـري مرهون 
أي  مـن  بضغـط  أو  إيـراين  بضغـط 
جهـة أخـرى، إمنا هـو "قـرار أمريي 
رؤيتهـا  بنـاء عـى  تتخـذه  خالـص"، 
القومـي. أمنهـا  وحايـة  ملصالحهـا، 

كـا أكـد الكاتـب والباحـث السـيايس 
زكريـا ماحفجـي، يف حديـث إىل عنب 
بلـدي، أن هـذه الهجـات ال ترقـى ألن 
تهـدف إىل انسـحاب القـوات األمريكية 
مـن قواعدهـا يف البلديـن، وإمنـا هـي 

العصـا"،  وشـد  "املشـاغبة  مـن  نـوع 
عـى  ضغـط  ورقـة  كسـب  أجـل  مـن 

املفاوضـات. طـاوالت 
مـع  سـوريا  يف  الرضبـات  تتزامـن 
تسـتهدف  العـراق  يف  أشـد  هجـات 
البـاب  األمريكيـة، مـا يفتـح  املصالـح 
واشـنطن  دراسـة  عـن  أنبـاء  أمـام 
سـحب قواتهـا مـن البلـد الـذي دخلته 
عـام 2003، لإلطاحـة بنظـام الرئيـس 

حسـن. صـدام  األسـبق، 
ويف هـذا اإلطـار، أعلـن البيـت األبيض 
بايـدن،  جـو  األمريـي،  الرئيـس  أن 
العراقـي،  الـوزراء  برئيـس  سـيلتقي 

الكاظمـي.  مصطفـى 
وبحسـب بيـان للبيت األبيـض، يف 16 
مـن متـوز الحـايل، سـيعقد االجتـاع 
يف 26 من الشـهر نفسـه ضمـن مرحلة 
األمريكيـة-  العاقـات  يف  محوريـة 
متزايـدة  مخـاوف  ووسـط  العراقيـة، 
بشـأن الهجـات املتكـررة ضـد القوات 
األمريكية يف العراق وسـوريا، بحسـب 

مـا نقلتـه وكالـة “أسوشـيتد برس".
منـذ  األمريـي  الوجـود  واسـتُهدف 
تسـلّم بايـدن السـلطة مبـا ال يقـل عن 
دون  مـن  بطائـرات  هجـات  مثـاين 
املـايض،  الثـاين  كانـون  يف  طيـار 
17 هجوًمـا صاروخيًـا. باإلضافـة إىل 

هدف ظاهري لالستغالل
اإليـراين  الشـأن  يف  الباحـث  اعتـرب 
عـاء السـعيد، أن الضغط عـى أمريكا 
عـرب تلـك الهجـات مـن أجـل تخفيف 
العقوبـات االقتصاديـة املفروضـة عى 
"هدفًـا  إال  يعـد  ال  السـوري،  النظـام 

ظاهريًـا".
إىل  للسـعيد،  وفًقـا  إيـران،  وتلجـأ 
ضباتهـا  مـن  الهـدف  إن  القـول 
يف  األمريكيـة  "السياسـة  تغيـري  هـو 

املقاتلـن  اسـتغال  بهـدف  سـوريا"، 
يف سـوريا مـن غـري اإليرانيـن، مـن 
القتـال  سـاحة  يف  اسـتنزافهم  أجـل 
املقاتلـون  وليتقبـل هـؤالء  مـن جهـة، 
الخسـائر  السـوري  للنظـام  التابعـون 
بهـم،  تلحـق  أن  املمكـن  مـن  التـي 
عـى  ردوًدا  إيـران  تلّقـت  حـال  يف 

. تهـا هجا
العقوبـات  قانـون  فـرض  ومنـذ 
السـوري  النظـام  عـى  األمريـي 
)قيـرص(، زادت الترصيحـات اإليرانيـة 
أنـه  معتـربة  ترفضـه  التـي  الرسـمية 

السـوري". الشـعب  حيـاة  "ميـس 
إعانـات  الترصيحـات  تلـك  وتخللـت 
إيـران  مسـاعدة  عـن  تحدثـت  دوريـة 
ودعمهـا النظـام السـوري يف وجه تلك 
القطاعـات، أهمها  العقوبـات مبختلـف 

النفطيـة. املشـتقات 

رئاسة جديدة تريد إثبات قوتها
فـاز  املـايض،  حزيـران  مـن   19 يف 
الرئاسـة  بانتخابـات  رئيـي  إبراهيـم 
اإليرانيـة، بعـد حصولـه عـى النسـبة 
العليـا مـن األصـوات بنسـبة %63 من 

الناخبـن. أصـوات 
أن  السـعيد،  عـاء  الباحـث  ويعتقـد 
اإليرانيـة  الرئاسـة  رئيـي  لتسـلم 
خـال  الهجـات  تكثيـف  يف  دوًرا 
أحد  يتمثـل  إذ  املاضيـن،  األسـبوعين 
اإليرانيـة  الرئاسـة  أهدافهـا مبحاولـة 
الجديـدة العمـل عـى إظهـار نفسـها 
تسـلّم  بدايـة  يف  القـوة  مبظهـر 

. لحكـم ا
الرئيـس  فـإن  السـعيد،  وبحسـب 
إظهـار  إىل  يسـعى  الجديـد  اإليـراين 
قوتـه إلخـاد أصـوات معارضيـه من 
جهـة، ولتوجيـه رسـالة ألمريـكا بـأن 
إيـران قـادرة عـى اسـتخدام القـوة، 

مـن أجـل تخفيـف الضغط عى مسـار 
"فيينـا". مفاوضـات 

السـيايس  الباحـث  أوضـح  كـا 
إبراهيـم  أن  ماحفجـي،  زكريـا 
خلفيـة  مـن  جـاء  رئيـي 
العديـد  سـجله  ويف  "راديكاليـة"، 
مـن جرائـم الحـرب، ومـن الواضـح 
اللجـوء  يـران  إ "نيـة  انتخابـه  منـذ 

التصعيـد". إىل 
وتسـعى الرئاسـة اإليرانية الجديدة إىل 
الضغـط مـن أجـل كسـب املفاوضـات 
املتحـدة  الواليـات  مـع  تجـري  التـي 
عى شـكل محادثـات غـري مبارشة يف 
فيينـا، بشـأن إحيـاء االتفـاق النـووي 
2015 بن طهـران والقوى  املربم عـام 
عـى  قيـوًدا  فـرض  والـذي  الكـربى 
رفـع  مقابـل  النوويـة  إيـران  أنشـطة 

الدوليـة. العقوبـات 
تعرضـت  الحـايل،  متـوز  وخـال 
القاعـدة األمريكيـة يف حقـل "العمر" 
الرقـي  الـزور  ديـر  بريـف  النفطـي 
لاسـتهداف ثـاث مـرات، بحسـب مـا 
الرسـمية  نقلتـه وكالة األنباء السـورية 

)سـانا(.
بينا نفـى املتحدث باسـم "البنتاغون" 
اسـتهداف القاعـدة، وقال إنـه ال وجود 
التحالـف  لقـوات  عسـكرية  لتدريبـات 

املنطقة. يف 
وتـرص إيـران بشـكل متكرر ورسـمي 
عـى بقائهـا يف سـوريا تحـت مزاعم 
وبطلـب  “استشـاري”  وجودهـا  أن 
السـوري،  النظـام  حكومـة  مـن 
يف  نشـاطها  بدايـة  منـذ  ولكنهـا 
النظـام  دعـم  عـى  عملـت  سـوريا 
واقتصاديًـا،  وعسـكريًا  سياسـيًا 
السـنوات  خـال  نفوذهـا  ووسـعت 
املجـاالت  مختلـف  يف  املاضيـة 
والثقافيـة. واالقتصاديـة  العسـكرية 

أخبار سورياأخبار سوريا

)AFP( قوات من" "الحشد الشعبي اإليراني" على الحدود السورية_ العراقية

هل تجبر واشنطن على االنسحاب؟

إيران تكثف ضرباتها في سوريا 
لتكسب المفاوضات مع أمريكا
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عنب بلدي -  علي درويش    

مـا إن أقصـت "هيئـة تحريـر الشـام" 
يف  الكـربى  العسـكرية  الفصائـل 
محافظـة إدلـب وريـف حلـب الغـريب 
عـن واجهـة السـيطرة والنفـوذ التـام، 
و"حركـة  الشـام"  أحـرار  كـ"حركـة 
نـور الديـن زنـي"، حتـى التفتـت إىل 
وخاصـة  "الجهاديـة"،  املجموعـات 
عـى  األجانـب  املقاتلـون  يغلـب  التـي 

العسـكرية.  تشـكيلتها 
الشـام" منـذ عـام  وبسـطت "تحريـر 
2018 سـيطرتها التامـة عـى محافظة 
إدلـب وجـزء مـن ريـف حلـب الغـريب 
وجبـال السـاحل وسـهل الغاب شـال 
غـريب حـاة، وتعتـرب املتحكـم الرئيس 
مـن  الرغـم  عـى  املناطـق  هـذه  يف 
للتحريـر"  الوطنيـة  "الجبهـة  وجـود 
وانضوائهـا إىل جانـب "جيـش العـزة" 

يف غرفـة عمليـات "الفتـح املبـن". 
ومل تسـتنِث "تحرير الشـام" الجاعات 
سـبق  فيـا  كانـت  التـي  "الجهاديـة" 
تأسيسـها يف سـوريا  منـذ  لهـا  عونًـا 
ألهـل  النـرصة  "جبهـة  اسـم  تحـت 
الشـام"، وتحولهـا الحًقـا إىل "جبهـة 
فتـح الشـام" عـام 2016، لتندمـج بعد 
ذلـك مـع فصائـل أخـرى تحـت اسـم 

الشـام".  تحريـر  "هيئـة 
الشـام"،  "جنـود  قضيـة  وتصـّدرت 
الشيشـاين"،  "مسـلم  قيـادة  تحـت 
السـجال بـن أنصـار "تحرير الشـام" 
ومعارضيهـا ممـن يؤيـدون الجاعـات 
"تحريـر  طلـب  بعـد  "الجهاديـة"، 
الشـام" مـن "الشيشـاين" حـّل فصيله 
تحـت  االنضـواء  أو  سـوريا  ومغـادرة 

"الهيئـة".  رايـة 
قضيـة "جنـود الشـام" سـبقها العديد 
مـن  سـعت  املشـابهة،  األحـداث  مـن 
إقصـاء  إىل  الشـام"  "تحريـر  خالهـا 
املجموعـات "الجهادية" مقابـل تبييض 
صورتهـا أمـام الغرب، بحسـب مـا يراه 

معارضوهـا. 

ما قضية "جنود الشام"؟
إنهـاء  إىل  الشـام"  "تحريـر  تسـعى 
وجـود فصيـل "جنـود الشـام" الـذي 
مـن  قادمـن  مقاتلـن  مـن  يتكـّون 
العلـن  إىل  مـا ظهـر  الشيشـان، وهـو 
زال  ومـا  املـايض،  حزيـران  نهايـة 
طلبـت  حـن  اليـوم،  حتـى  يتفاعـل 
"الهيئـة" مـن الفصيـل االنضـام إليها 

إدلـب.  مغـادرة  أو 
تحـدث  الحـايل،  متـوز  مـن   16 ويف 
قائد "جنود الشـام"، “مسـلم أبـو وليد 
الشيشـاين”، يف تسـجيل صـويت عـن 
مداهمـة “هيئـة تحرير الشـام” مقرات 
بحثًـا  الرتكـان  جبـل  يف  عسـكرية 
عنـه، بعـد أن منحتـه “الهيئة” أسـبوًعا 
معتـربًا  السـورية،  األرايض  ملغـادرة 
نفسـه  لتحضـري  كافيـة  غـري  املهلـة 

للمغـادرة. وفصيلـه 
وقال “الشيشـاين”، إن جميـع املقاتلن 
الشيشـانين يعتزمـون مغادرة األرايض 

السـورية برفقـة قائدهم.
“جنـود  فصيـل  قائـد  عـن  ويُعـرَف 
امللقـب  مارغوشـفيي  مـراد  الشـام”، 
بـ”مسـلم أبـو وليـد الشيشـاين”، أنـه 
شيشـاين األصـل وينحـدر مـن القبائل 
الشيشـانية التـي تعيـش يف جورجيـا.

وهـو مصنف مـن قبـل وزارة الخارجية 
جاعـة  قائـد  أنـه  عـى  األمريكيـة 
إرهابيـة مسـلحة يف سـوريا منـذ أيلول 
2014، إذ اتهمتـه الـوزارة ببنـاء قاعدة 

األجانـب يف سـوريا. للمقاتلـن 

"الجهادية"..  الفصائل  تفكيك 
طموح "الهيئة" لتحقيق أهدافها

يف  والباحـث  الجامعـي  األسـتاذ 
الرحمـن  عبـد  اإلسـامية  الجاعـات 
التنظيـات  تفكيـك  أن  يـرى  الحـاج، 
املصنفـة "إرهابيـة" يصـب ضمن إطار 
"مكافحـة التنظيـات اإلرهابيـة وفـق 

الدوليـة".  االتفاقـات 
هـذه  تفكيـك  إىل  النظـر  ويجـب 
الجاعـات مـن زاويـة تأثـري تفكيكهـا 
عـى تلبيـة طموحـات "هيئـة تحريـر 
الشـام" بالتخلـص مـن تصنيفهـا عى 
قوائـم "اإلرهـاب"، و"التعاطـي معهـا 
عى أنهـا منظمـة محليـة وطنية ميكن 
أن تكـون أحـد الـوكاء املحليـن الذين 
األمـن"،  لضبـط  اسـتخدامهم  ميكـن 
حسـب حديـث الدكتـور عبـد الرحمـن 

الحـاج إىل عنـب بلـدي. 
الرغـم مـن أن فصيـل "جنـود  وعـى 
لـ"تحريـر  تحديًـا  يشـّكل  ال  الشـام" 
مقاتلـن  وجـود  يشـّكل  الشـام"، 
أن  )مبعنـى  الـروس  وخاصـة  أجانـب 
روسـيا(،  مواجهـة  الرئيسـة  قضيتهـم 
ضغطًـا دامئًـا عـى األتـراك، أصحـاب 
النفـوذ يف مناطـق سـيطرة املعارضة، 
إذ يعطـي وجـود  الشـام"،  و"تحريـر 
املنطقـة  يف  "إرهابيـة"  مجموعـات 
مـربرات لروسـيا مـن أجـل القصـف. 
أن  الحـاج  الرحمـن  عبـد  واعتـرب 
تفكيـك "جنـود الشـام" يـأيت يف عدة 
سـياقات، منهـا أن القضيـة "جـزء من 
الرغـم  الروسـية عـى  املـربرات  نـزع 

ضر".  أي  تشـكيلها  عـدم  مـن 
إضافة إىل سـياق محي خـاص بإعادة 
يف  نفسـها  الشـام"  "تحريـر  متركـز 
إدلـب، و"يف إطـار العاقـات الدوليـة 
أو يف إطـار املنظور الـدويل مبوضوع 
لنفسـها  )الهيئـة(  ومنظـور  اإلرهـاب، 
يف  إليـه  تسـعى  محتمـل  دور  يف 

املنطقـة".  
الشـام"  "جنـود  فصيـل  يعتـرب  وال 
الشـال  يف  املعروفـة  الفصائـل  مـن 
عـى  التشـكيل  يقتـرص  إذ  السـوري، 

عـى  املنتريـن  املقاتلـن  مئـات 
السـاحل  مناطـق  يف  القتـال  جبهـات 
السـوري، ويشـّكل املقاتلـون األجانـب 

عنـارصه.  أغلبيـة 
 2013 ُشـّكل التنظيم يف سـوريا عـام 
عـى أيـدي مقاتلـن أجانـب أغلبيتهـم 
السـوري،  الشـال  يف  شيشـانيون، 
ومـع قـدوم "أبـو مسـلم الشيشـاين" 
تزعـم  الفـرتة،  تلـك  يف  سـوريا  إىل 
التنظيـم بسـبب خربته العسـكرية التي 
اكتسـبها خـال الحربن الشيشـانيتن 
األوىل والثانيـة ضـد الجيـش الرويس، 

مـا جعلـه مؤهـًا لقيـادة الفصيـل.
بـن  دارت  التـي  الخافـات  ومـع 
"الدولـة  وتنظيـم  املعارضـة  فصائـل 
2014، أعلـن  اإلسـامية" مطلـع عـام 
"أبـو مسـلم الشيشـاين" عـن مبايعته 
بينـا  منفـرًدا  "الدولـة"  لتنظيـم 
تـوىل "مسـلم أبـو وليـد الشيشـاين" 
قيـادة التنظيـم، ليسـتقر بعدهـا عـى 
بسـبب  السـوري  السـاحل  جبهـات 
للمعـارك  بالتخطيـط  الكبـرية  خربتـه 
يف املناطـق الجبليـة الوعـرة، بتشـكيل 

مقاتـل.   300 حـوايل  قوامـه 
عـى  التنظيـم  عنـارص  وينطـوي 
ال  العظمـى  أغلبيتهـم  ألن  أنفسـهم 
ويقتـرص  العربيـة،  اللغـة  تتحـدث 
اللغـة  عـى  بينهـم  فيـا  التواصـل 
الشيشـانية، مـا جعـل مـن احتكاكهـم 
باملجتمـع السـوري أمًرا صعبًا، بحسـب 
معلومـات متقاطعـة لعنـب بلـدي مـن 

املعارضـة.  يف  قـادة 
2016، بـدأ الضعف  ومـع بدايـة عـام 
انضـام  مـع  الفصيـل  عـى  يخيّـم 
الكثـري من عنـارصه لتنظيـم "الدولة"، 
عـى إثـر تفاقـم الخافات بـن فصائل 
وبـن  "الدولـة"،  وتنظيـم  املعارضـة 

املعارضـة نفسـها.  فصائـل 

طويلة  سلسلة  من  حلقة 
وجـاء تفكيـك "جنـود الشـام" ضمـن 
سلسـلة طويلة مـن اسـتهداف املقاتلن 
األجانـب من قبـل "تحرير الشـام"، إذ 

كان األجانب يشـّكلون تحديًا لـ"تحرير 
عـى  ضغـط  إىل  ويـؤدون  الشـام" 
تنظيـات  أن هنـاك  باعتبـار  املنطقـة، 
منافسـة تنتمـي لـ"القاعـدة"، الرحـم 
الـذي خرجـت منـه "تحريـر الشـام"، 
مـا يدفـع للتخلص مـن خطـر محتمل. 
"كل  الحـاج،  الرحمـن  عبـد  وبحسـب 
مـن  التخلـص  تقتـي  الظـروف 
املقاتلـن األجانب، الـذي يعترب التحدي 
الرئيـس، ونجحـت )تحرير الشـام( فيه 
عموًمـا، وبالتأكيـد ستسـتمر يف تفكيك 

األخـرى".  املجموعـات 
وقال الحاج، إن "مسـار )تحرير الشـام( 
تفعـل  مسـتمر وواضـح جـًدا"، وهـي 
كل مـا تعتقـد أنـه يجـب أن تقـوم بـه 
يك تكـون مقبولـة يف املجتمـع الدويل، 
و"هـي يف الحقيقـة عـى شـفا قبول". 
العمليـة  أن هـذه  اآلن،  املهـم  والـيء 
وجـود  أي  إلنهـاء  متواليـة  سلسـلة 
للمقاتلـن األجانـب، ومـن اآلن فصاعًدا 
لـن تسـمح "تحريـر الشـام" بوجـود 
أي منظمـة مصنفـة "إرهابيًـا" حتى ال 

تكـون عبئًـا عليهـا. 
فـرتة  خـال  املتوقـع  مـن  وعليـه، 
ملقاتلـن  وجـود  أي  يغيـب  أن  قريبـة 
مـع  السـورية،  األرايض  عـى  أجانـب 
عـى  محتملـة  اسـتثناءات  وجـود 
صعيـد األفـراد، وليـس عـى مسـتوى 

. ت لتنظيـا ا
الرتكسـتان  االسـتثناءات  هـذه  ومـن 
)املنضـوون حاليًـا تحـت رايـة الحزب 
لديهـم  ألن  الرتكسـتاين(،  اإلسـامي 
الفـرع  أن  خاصـة  مختلـف،  وضـع 
كتنظيـم  موقعـه  مـن  ُرفـع  السـوري 
بأطـراف  عاقـة  ولـه  "إرهـايب"، 

 . قليميـة إ
تغيريات  إحـداث  "الهيئة"  واسـتطاعت 
كبرية عـى مسـتوى عاقاتهـا ودورها 
"الجاعـة  هـي  واآلن  وخطابهـا، 
قـوة  متتلـك  التـي  املنظمـة  الوحيـدة 
أمنيـة ومركزيـة وانضباطًـا"، بحسـب 
الدكتـور عبـد الرحمـن الحـاج، وبنفس 
أيديولوجيـا  عـن  تخلـت  الوقـت 

"السـلفية الجهاديـة"، وأدت أدواًرا يف 
إخـراج التنظيـات "الجهادية" األخرى 

"اإلرهـاب".  قوائـم  عـى  املصنفـة 
التنظيـات  كل  أن  يعنـي  مـا 
)التنظيـات  املتبقيـة  "الجهاديـة" 
تحـدث  مل  التـي  الجهاديـة(  السـلفية 
التـي  أو  أيديولوجيتهـا،  تغيـري يف  أي 
أجانـب،  مقاتلـون  لديهـا  يـزال  ال 
بينهـا  ومـن  لإلنهـاء،  "سـتتعرض 
عـى  أوشـك  الـذي  الديـن(  )حـراس 
النهايـة، لتخلـو املنطقـة بالتدريـج من 

األجانـب". املقاتلـن 
وتتهـم الجاعـات "الجهاديـة"، وعى 
رأسـها "حـراس الدين" )فـرع القاعدة 
يف سـوريا(، فصيـل "تحرير الشـام" 
بخضوعـه وتطبيقـه لاتفاقـات الدولية 
"أسـتانة"  محادثـات  رأسـها  وعـى 
بـن الـدول الضامنـة الثـاث )روسـيا 

وتركيـا وإيـران(. 
ووسـعت "تحرير الشـام" منذ النصف 
األول مـن العـام املـايض تضييقها عى 
الجاعـات "الجهاديـة"، والحقـت مـن 
انشـق عنهـا وأسـس فصائل مسـتقلة، 
كالقيـادي السـابق يف صفوفهـا )أمري 
القلمـون وريـف دمشـق( "أبو  قطـاع 

التي". مالـك 
عـى  مطلوبـة  قيـادات  الحقـت  كـا 
قبـل  مـن  وخاصـة  الـدويل  املسـتوى 
الـروس، كـ"أبـو صـاح األوزبـي"، 
إذ اعتقلتهـم وأفرجـت عنهـم يف وقـت 
وتراجـع  املـايض،  العـام  مـن  الحـق 

السـاحة.  عـى  حضورهـم  بعدهـا 
"تحريـر  بـن  اشـتباكات  وجـرت 
"فاثبتـوا"،  عمليـات  وغرفـة  الشـام" 
الفصائـل  أبـرز  تضـم  كانـت  التـي 
"حـراس  رأسـها  وعـى  "الجهاديـة" 
انتهـت   ،2020 حزيـران  يف  الديـن" 
بتوقيـع اتفـاق نـص عى منـع نر أي 
حواجـز أو شـن أي عمل عسـكري ضد 
مـع  التنسـيق  بعـد  إال  النظـام  قـوات 
غرفـة عمليـات "الفتـح املبـن" )التـي 
تضـم تحريـر الشـام وفصائـل معتدلة 

أخـرى(.

أخبار سورياأخبار سوريا

أبو محمد الجوالني  ومسلم الشيشاني )تعديل عنب بلدي(

قدم لتثبيت الوجود وأخرى لتبييض الصورة 

"تحرير الشام" تستعجل تطبيق االتفاقيات الدولية 
بـ“ملف الجهاديين"
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أعطـى مـرض الحسـن، البالغ مـن العمر 
30 عاًمـا، عـدًدا من أغنامه ملـزارع يف بلدة 
السوسـة بريف دير الـزور الرقي، مقابل 
السـاح لـه بالرعـي يف أرضـه بعـد جني 
محصـول القمـح وإعطائه طًنا مـن التنب.

كان هـذا االتفاق بسـبب عجـز أغلب مريب 
ملاشـيتهم  األعـاف  تأمـن  عـن  املاشـية 
بالتزامـن مع موسـم الجفـاف الذي ضب 
املحافظة، ونـدرة وجود املراعـي يف العام 
الحـايل، وفـق مـا قالـه مـرض الحسـن 

بلدي. لعنـب 
وتتقلـص أعـداد املاشـية يف منطقـة دير 
الـزور، املسـيطَر عليها مـن قبـل "اإلدارة 
الذاتيـة"، يف الوقـت الـذي تتـدىن فيـه 
أسـعارها وترتفع باملقابل أسـعار األعاف.

"تهميش" في التوزيع
بالـروة  املعنيـة  املؤسسـات  تواجـه 
الحيوانيـة يف املحافظة الشـالية الرقية 
األعـاف  تأمـن  يف  صعوبـة  لسـوريا 
الحلـول  إيجـاد  أو  للاشـية،  املخصصـة 
مـع  الحيوانيـة،  الـروة  وضـع  إلنقـاذ 
ضورة رشاء العلـف يك ال يتوقف سـوق 

املنطقـة. يف  املـوايش 
عـدم توفـر املراعي، بسـبب تأخـر هطول 
األمطار املوسـمية، يتسـبب ملـريب األغنام 
وبيـع  األعـاف  رشاء  عنـد  بخسـائر 

املـوايش، وفـق مـا قالـه خالـد املنصـور 
لعنـب بلـدي، وهـو أحـد أعضـاء "اتحاد 
الفاحـن والـروة الحيوانيـة" يف ديـر 

الـزور.
ووّجـه "االتحـاد" عـدة نـداءات للمعنين 
يف مؤسسـات "اإلدارة الذاتية" و"مجلس 
ديـر الزور املـدين"، طالب فيهـا برضورة 
إيجـاد حلـول رسيعـة لصعوبـة توفـري 
األعـاف، ولكـن املطالـب تُركـت مـن قبل 
"االتحـاد" دون معالجتهـا بشـكل جدي.

هجـن  مدينـة  يف  "االتحـاد"  وأصـدر 
بريـف ديـر الـزور الرقـي، يف حزيران 
املـايض، بيانًـا أعلـن فيـه انسـحابه مـن 
بــ"اإلدارة  الخاصـة  اإلداريـة  تبعيتـه 

ومؤسسـاتها. الذاتيـة" 
والـروة  الفاحـن  "اتحـاد  وأرجـع 
وجـود  إىل  انسـحابه  سـبب  الحيوانيـة" 
"تهميـش مقصـود"، وعدم إعطاء سـكان 
املنطقة مسـتحقاتهم بالتساوي مع املناطق 
األخرى، عـى الرغم من املناشـدات املقدمة 

للمسـؤولن، عـى حـد تعبـري البيان.

السكان مّلوا من الوعود المتواصلة
قـال أحـد أعضـاء "مجلـس ديـر الـزور 
العاملـن يف  إن  بلـدي،  لعنـب  املـدين" 
صـاروا  الذاتيـة"  "اإلدارة  مؤسسـات 
محرَجـن أمـام أهـايل منطقتهم بسـبب 
عجزهـم عن تأمن الخدمـات واالحتياجات 

للمنطقـة. األساسـية 

وأضـاف عضو املجلس )الـذي تحفظ عى 
نـر اسـمه ألسـباب أمنيـة( أن السـكان 
ملّـوا مـن الوعـود املتواصلة التـي يطلقها 
مسـؤولو "اإلدارة"، وحتـى مـن الوعـود 
التي يطلقهـا مندوبو "التحالـف الدويل" 

حـول تحسـن الواقـع املعيي.
الـزور  ديـر  ريـف  مناطـق  وتشـهد 
"قـوات  لسـيطرة  الخاضعـة  الرقـي 
سـوريا الدميقراطيـة" )قسـد( بن الحن 

واآلخـر مظاهـرات يطالـب املحتجون فيها 
بتحسـن الوضـع املعيـي يف املنطقـة.

قبـل  مـن  املدعومـة  وتتقاسـم "قسـد"، 
تنظيـم  ملحاربـة  الـدويل"  "التحالـف 
عـى  السـيطرة  اإلسـامية"،  "الدولـة 
محافظـة ديـر الـزور مـع قـوات النظام 
السـوري، املدعومة بامليليشـيات اإليرانية، 
ويعد نهـر "الفـرات" الخـط الفاصل بن 

منطقتـي النفـوذ لهـذه القـوى.

وتسـيطر "قسـد" عـى الريـف الرقي 
النظـام  قـوات  بينـا تسـيطر  للمدينـة، 

السـوري عـى غـرب "الفـرات".
بهـا  واالتجـار  األغنـام  تربيـة  وتعتـرب 
وبحليبهـا ومشـتقاته إىل جانـب الزراعة 
مهًنـا يعمـل بهـا أغلبيـة سـكان أريـاف 
محافظة ديـر الزور، ولكـن ال توجد أرقام 
دقيقة تحـدد العدد الحقيقي للاشـية يف 
املدينـة أو عمـوم مناطـق رشق "الفرات".

مربو الماشية في دير الزور مستاؤون من قلة األعالف

منحل لتربية النحل في بلدة جلين بريف درعا الغربي- 26 من نيسان 2019 )عنب بلدي(

سوق للمواشي في بلدة أبو حمام بريف دير الزور الشرقي- 9 من آذار 2021 )نورث برس(

درعا - حليم محمد 

مل ميـارس عبـد الكريـم العـارف خـال 
العـام الحـايل عادته يف تخزين العسـل، 
بعكـس السـنوات املاضيـة، لثقتـه التامة 
مـن  "خـاٍل  عسـل  وجـود  عـدم  يف 

الغـش".
حصـل عبـد الكريم )50 عاًمـا( يف العام 
املـايض عـى 20 كيلوغراًما من العسـل 
وفـق  الربيـع،  فصـل  خـال  الصـايف 
بلـدي، ولكـن جفـاف  لعنـب  قالـه  مـا 
األمطـار وتأثـريه عـى األزهـار، أثّر عى 
جودة العسـل التـي اعتادها السـكان يف 

محافظـة درعـا جنويب سـوريا.
افتقـر شـتاء العـام الحـايل إىل غـزارة 
األمطـار يف املحافظـة، مـا أدى إىل ندرة 

رحيقهـا  عـى  يتغـذى  التـي  األزهـار 
املراعـي  النحـل، ترافـق ذلـك مـع قلـة 
بسـبب األوضـاع األمنيـة داخـل املدينة، 
باإلضافـة إىل الصعوبات التـي يواجهها 
مربـو النحـل يف نقـل نحلهـم إىل بقية 

السـورية.  املحافظـات 

ال أزهار برية في درعا خالل العام 
الحالي

موسـم  عـى  النحـل  مربـو  يعتمـد 
الربية،  الربيـع لجنـي رحيـق األزهـار 
التـي تنتـج عـادة كميـات من العسـل 
العالية، كالعسـل الشـويك  ذي الجودة 
وكذلـك  الربيـة،  األشـواك  أزهـار  مـن 
البسـاتن  أزهـار  عـى  النحـل  يرعـى 
األشـجار  أزهـار  وعـى  املرويـة، 

واللوزيـات. كالرمـان  املثمـرة، 
قلـة املراعـي دفعـت املربـن إىل تغذيـة 
السـكر عـى حسـاب  نحلهـم مبحلـول 
الجـودة، عـى الرغم مـن ارتفـاع تكلفة 
التغذيـة بالسـكر، إذ يبلـغ سـعر كيلـو 
السـكر الواحد يف املحافظـة 1500 لرية 

سـورية )حـوايل 46 سـنتًا(.
وهـو ما يعـاين منـه أيًضا مـريب النحل 
 300 ميتلـك  الـذي  الحسـن،  جـربان 
خلية نحـل، يوزعهـا عى ضفـاف وادي 

"الريمـوك" بريـف درعـا الغـريب.
ويحتل حـوض وادي "الريمـوك" بريف 
بإنتـاج  األوىل  املرتبـة  الغـريب  درعـا 
العسـل يف املحافظة، نظـرًا إىل خصوبة 
أرضـه وتوفـر األجـواء املامئـة للرعـي، 

كاالعتـدال يف فصـول العـام وغـريه.

"يف موسـم الربيـع ال نحتـاج إىل تغذية 
النحـل مبـادة السـكر، ولكن قلـة املراعي 
أجربتنـا عـى تغذيتهـا بهـذه الطريقة"، 
جـربان  النحـل  مـريب  قالـه  مـا  وفـق 
الحسـن لعنـب بلـدي، بسـبب الجفـاف 

الـذي حصـل يف املوسـم الحـايل.
كا أن قطع األشـجار املعّمـرة، خصوًصا 
شـجر الكينـا الـذي تتغـذى النحـل عى 
املحاصيـل  رش  إىل  باإلضافـة  أزهـاره، 
تناقـص  إىل  أدى  الحريـة،  باملبيـدات 
أعـداد النحـل بسـبب موتهـا، وفـق مـا 

النحل جـربان. قالـه مـريب 
ويتخـوف أغلب مـريب النحـل من وضع 
خايـا نحلهـم قرب حقـول الثـار، التي 
باملبيـدات  الكيـاوي  للـرش  تتعـرض 
الحرية كل شـهر تقريبًـا، لضان عدم 

إصابـة الحقـول باألمـراض الفطرية.
ويـرتاوح سـعر كيلـو العسـل الواحد يف 
درعـا ما بـن 15 ألف لرية )حـوايل أربعة 

دوالرات( و35 ألـف لـرية )11 دوالرًا(.
وعـى الرغـم مـن تلـك الصعوبـات يف 
تأمـن التغذيـة للنحـل يف مدينـة درعا، 
لـ"اتحـاد  سـوريا  فـرع  رئيـس  توقـع 
النحالـن العـرب"، إياد دعبـول، يف 25 
من أيـار املـايض، أن يصل إنتاج سـوريا 
مـن العسـل إىل 1200 طـن يف العـام 
الحـايل، مقابل 700 طن للعـام املايض، 
وأن أسـعاره قـد تنخفـض بعـد زيـادة 
الحمضيـات،  مراعـي  وتوفـر  اإلنتـاج، 
وهـذه  الربكـة،  وحبـة  واليانسـون، 

املحاصيـل تفتقدهـا محافظـة درعـا.

مشكالت أمنية يعاني منها المربون 
تأثـر قطاع تربيـة النحل سـلبًا يف مدينة 
درعـا خـال السـنوات العـر األخـرية، 
إذ تراجعـت إمكانيـة ترحيـل الخايا إىل 
النحالـون  وكان  السـورية،  املحافظـات 
شـايل  الرقـة  محافظـة  يقصـدون 
سـوريا يف موسـم إزهار القطـن، وريف 
دمشـق الغريب لجنـي رحيق اليانسـون، 

الاذقيـة  محافظتـي  ويقصـدون 
وطرطـوس غريب سـوريا لجنـي رحيق 

الحمضيـات.
هذه املراعـي مل تعد متوفـرة للمربن يف 
درعـا ألسـباب تتعلـق بصعوبـة التنقـل 
بـن املحافظـات السـورية، خوفًـا عـى 
أي  مـن  املهنـة  هـذه  أصحـاب  سـامة 

خطـر أمنـي قـد يتعرضـون له.
"كنا سـابًقا نرّحل الخايا يف كل موسـم 
عـى حـدة، أمـا اآلن، فحتـى يف داخـل 
محافظـة درعـا مل يعـد باإلمـكان تنويع 
املراعـي"، بحسـب ما اشـتىك منه املريب 
جـاد اللـه األحمد مـن بلدة جملـة بريف 

الغـريب لعنـب بلدي. درعا 
ويواجـه مربـو النحـل داخـل املحافظـة 
نفسـها مـن عـدة صعوبـات يف املرعى، 
حيـث تتعـرض خايـا نحلهـم لحـوادث 
اللـه  جـاد  بحسـب  املتكـررة،  الرسقـة 
كل  يف  مرتـن،  رُسق  الـذي  األحمـد 
مـرة عـر خايـا، و"هـذا يتطلـب مني 
توظيـف ناطـور لـكل مرعى، وهـو أمر 

يزيـد مـن تكلفـة اإلنتـاج".
ويضـاف إىل الصعوبـات التـي تعرقـل 
أجـرة  غـاء  درعـا  يف  النحـل  مـريب 
سـيارات الشـحن، وخاصـة بعـد ارتفاع 
سـعر مـادة املـازوت، وتختلـف األجـرة 

تبًعـا لطـول املسـافة املرّحـل إليهـا.
شـهدتها  التـي  الكثـرية  املعـارك  وأدت 
منطقة حـوض وادي الريمـوك بن قوات 
املعارضـة  وفصائـل  السـوري  النظـام 
املسـلحة وتنظيـم “الدولـة اإلسـامية”، 
تدمـري  إىل  املاضيـة،  األعـوام  خـال 
معظـم املناحل وخسـارتها بشـكل كامل، 
باإلضافـة إىل عمليـات الرسقـة والنهـب 

التـي طالتهـا.
وسـيطر تنظيم “الدولة اإلسـامية” عى 
حـوض الريمـوك يف عـام 2014، بعـد 
أن كان بيـد فصائـل املعارضـة، ليتمكـن 
النظام السـوري من اسـتعادة السـيطرة 

.2018 عليه يف عـام 

جفاف ومشكالت أمنية.. 
موسم العسل يتراجع في درعا
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يف  "البعـث"  جامعـة  طـاب  يعـاين 
حمـص من انعكاسـات األزمات املعيشـية 
التـي ميـر بهـا السـوريون املقيمون يف 
مناطـق سـيطرة النظـام السـوري خال 
التـي  الجامعيـة  امتحاناتهـم  تقديـم 
بـدأت يف 4 من متـوز الحـايل، واملتمثلة 
وغيـاب  الكهربـاء،  التيـار  بانقطـاع 
املحروقـات، وأزمات املواصـات املتكررة، 
إىل جانـب األزمات االقتصادية واملعيشـية 

األخـرى. 
وتشـهد املحافظـة أزمـة كهربـاء بسـبب 
مـن  يُطبّـق  الـذي  "التقنـن"،  برنامـج 
خـال 45 دقيقـة وصل للكهربـاء مقابل 
خمس سـاعات قطـع، ترتافق مـع موجة 
حـر زادت معانـاة الطـاب يف الدراسـة 
خـال النهـار، ويف الليـل بسـبب قطـع 

التيـار الكهربـايئ.

وتنعكـس صعوبـة االمتحانـات يف العام 
الحـايل مـن خـال األزمـات التـي متـر 
بهـا الباد، بحسـب أحـام، وهـي طالبة 
فأزمـة  تلبيسـة،  مدينـة  مـن  جامعيـة 
الكهربـاء زادت صعوبة الدراسـة بشـكل 
كبـري، مع ارتفـاع درجـات الحـرارة، فا 
مروحـة يف النهـار وال إنـارة يف الليـل، 

بحسـب مـا قالتـه لعنـب بلدي.
معانـاة  مـن  املواصـات  أزمـة  وزادت 
الطـاب خال فـرتة تقديـم االمتحانات، 
املواصـات  أجـور  رفـع  خلفيـة  عـى 
أسـعار  النظـام  حكومـة  رفـع  بعـد 
القليلـة  األيـام  خـال  املحروقـات، 

 . ملاضيـة ا
إىل  أحـام تحتـاج  األزمـة، كانـت  قبـل 
وسـاعة  للذهـاب  الوقـت  مـن  سـاعة 
األزمـة  وبعـد  الجامعـة،  مـن  للعـودة 
األخـرية تضاعـف الوقـت الـذي متضيـه 
أي  ونصـف،  سـاعتن  إىل  الطريـق  يف 

سـاعات  خمـس  إىل  تحتـاج  أصبحـت 
تقريبًـا للذهـاب والعـودة مـن الجامعة. 

السكن الجامعي ملجأ الطالب 
الصعوبـات التـي يعانيها الطـاب خال 
فـرتة االمتحانـات دفعـت العديـد منهـم 
للجـوء للسـكن الجامعـي واإلقامـة فيه، 
لتوفـريه خدمـة الكهربـاء وقـرب موقعه 

الجامعة. مـن 
إذ تؤّمـن الجامعـة خـط كهربـاء خاًصـا 
ينقطـع  وال  الجامعـي،  وبالسـكن  بهـا 
التيـار الكهربـايئ عـن املوقعـن أبـًدا. 
وبحسـب مـا رصدته عنـب بلـدي، انتقل 
مـن  وطـاب  األريـاف  طـاب  أغلـب 
مناطـق متفرقـة يف املدينـة لإلقامـة يف 
السـكن الجامعـي رغـم تـدين مسـتوى 

األخـرى. الخدمـات 
الهندسـة  كليـة  طـاب  مـن  يوسـف 
لعنـب  قـال  الجامعـة،  يف  املعاريـة 

يف  لإلقامـة  اضطـر  إنـه  بلـدي، 
السـكن الجامعـي ألن دراسـته تحتـاج 
ال  الـذي  الحاسـوب  عـى  العمـل  إىل 
يسـتطيع شـحنه يف املنزل لعـدم توفر 

. ء لكهربـا ا
السـكن  يف  الكهربـاء  توفـر  ورغـم 
الجامعـي، فـإن الخدمات األخـرى تكاد 
تكـون معدومة، بحسـب يوسـف، فاملياه 
السـكنية،  الوحـدات  إىل  تصـل  بالـكاد 
مـا  مـكان،  كل  يف  مرتاكمـة  والقامـة 
يف  تنتـر  واآلفـات  الحـرات  جعـل 

الطـاب. وبـن  الوحـدات 
عامر طالب يسـكن يف إحـدى الوحدات، 
يف  الخدمـات  أن  بلـدي  لعنـب  أوضـح 
السـكن "سـيئة جـًدا"، فعـال النظافة 
ال يقومـون بعملهـم كا يجـب، والقامة 
مـن  زاد  مـا  مـكان،  كل  يف  مرتاكمـة 
انتشـار الحـرات و"الفسـفس" الـذي 
تعـاين منـه أغلـب الوحـدات السـكنية. 

لكـن قـرب السـكن مـن الجامعـة وتوفر 
الكهربـاء وارتفاع إيجـارات املنازل، أجرب 
أغلـب الطـاب عى السـكن فيـه واللجوء 

إليه، بحسـب مـا أضافـه عامر. 
حمـص  يف  التقنـن  واقـع  وفـرض 
إذ  السـكان،  عـى  إضافيـة  أزمـات 
يعـوق غيـاب الكهربـاء الحصـول عى 
ميـاه الـرب، ويصّعـب االسـتفادة من 
خدمـة االتصـاالت، ويرفع أجـور أعال 
آالت  تشـغيل  تتطلـب  التـي  الصيانـة 

الكهربـايئ.  التيـار  عـى  تعمـل 
ومـع وعـود حكومـة النظـام بتحسـن 
الكهربـاء يف مناطـق سـيطرتها،  واقـع 
تبقـى “أمبـريات” اإلنـارة الحـل الوحيد 
الـذي ميلكـه السـكان ملواجهـة انقطـاع 
الكهربـاء، لكـن ارتفـاع أسـعار املـازوت 
ووقود املحـركات وتكاليـف اإلصاح رفع 
أسـعارها وجعلهـا حكـرًا عى ميسـوري 

فقط. الحـال 

تقنين الكهرباء يدفع طالب حمص إلى السكن الجامعي

عامالن سوريان يعمالن على بناء وحدات سكنية أسمنتية عوًضا عن الخيام للنازحين في مخيمات في الشمال السوري- 15 من نيسان 2020 )عنب بلدي(

ريف إدلب  -  إياد عبد الجواد

اتفـق يـارس العي، البالـغ مـن العمر 42 
عاًمـا، مـع مجموعـة مـن النازحـن يف 
قريـة كفر عـروق بريـف إدلب الشـايل، 
عـى تأجريهـم أرضـه التـي كان يزرعها 

بالقمـح والشـعري منـذ خمس سـنوات.
وُشـيّد عـى األرض، التي تبلغ مسـاحتها 
مـن  أسـمنتي  مخيـم  دومنـات،  عـرة 
بنائـه،  أثنـاء  تنظيميـة يف  دراسـة  دون 
واختـريت هـذه األرض الزراعيـة لتكـون 
مكانًـا للمخيـم بسـبب قربها مـن املناطق 
السـكنية والطريـق العـام، وفـق مـا قاله 

يـارس العـي لعنـب بلدي.
مـع كل موجة نـزوح لألهايل إىل الشـال 
زراعيـة  مسـاحات  تتحـول  السـوري، 
إىل  الشـايل  إدلـب  ريـف  يف  جديـدة 
تجمعـات من األسـمنت العشـوايئ، حيث 
تُبنـى بعيـًدا عـن الهندسـة التنظيمية يف 
أغلب األوقـات، آخذين بعـن االعتبار فقط 

احتياجـات النازحـن.

الحاجة إلى مساكن مناسبة
إدلـب  بريـف  دريـان  كفـر  قريـة  يف 
الشـايل، اسـتأجر نازحون أرًضـا زراعية 
قريبة مـن مدينة رسمدا، وتبلغ مسـاحتها 
مثانية دومنـات، "كان إيجارها 700 دوالر 
إبراهيـم  قالـه  مـا  بحسـب  العـام"،  يف 
املحمـود )45 عاًمـا( لعنـب بلـدي، وهـو 
أحد النازحـن يف املخيم من قرية الشـيخ 

إدريـس مبدينـة رساقب.
ويعتـرب تأمـن مسـكن مناسـب للعيـش 
فيـه أولويـة مهمة لـكل عائلـة نزحت من 
قريتهـا، وبالتـايل فـإن بنـاء املخيـات 
عـى األرايض الزراعيـة قـد يكـون مؤقتًا 
لحـل هـذه املشـكلة وعـودة األهـايل إىل 
مناطقهـم األصلية، وفـق ما يـراه إبراهيم 
املحمـود، ألن الجميـع لهم الحق مبسـكن 

لعوائلهم. مناسـب 
ويف أيلـول عـام 2020، أعلنـت منظمـة 
 )İHH( اإلغاثـة وحريات اإلنسـان الرتكية
إكالهـا املرحلـة األوىل مـن بنـاء "قريـة 
السـام"، مبنطقـة الـزوف يف ريف إدلب 
الغـريب، بإمتـام بنـاء 50 بيتًـا أسـمنتيًا، 
وتسـليم البيـوت املكتملـة ألرس األيتام يف 

. ملنطقة ا
وكانت املنظمة، بحسـب موقعها الرسـمي، 
بـدأت بإنشـاء القرية عى مرحلتـن لبناء 
100 بيت أسـمنتي مبنطقة الـزوف، أنهت 
املرحلـة األوىل منهـا، وتعمـل عـى إمتام 

بنـاء منـازل املرحلـة الثانيـة مـن القرية، 
التي تضـم 50 منـزاًل آخر.

اإلعامـي  املسـؤول  عـن  املوقـع  ونقـل 
سـليم  سـوريا،  يف  املنظمـة  ألنشـطة 
طوسـون، قوله إن القريـة مبنية يف موقع 
قريـب مـن الحـدود الرتكيـة- السـورية، 
وتبلـغ مسـاحة املنـزل الواحـد فيهـا 40 
مـرتًا مربًعا، يتضمـن غرفتـن، ومطبًخا، 
وحاًمـا، ودورة ميـاه، وحديقـة صغـرية 
تحيـط بـه، مشـريًا إىل أن املنظمة تخطط 

لبنـاء مدرسـة ومسـجد يف القريـة.
“قريـة السـام” واحـدة مـن حـوايل 30 
مروًعا سـكنيًا تُرف عـى بنائه "هيئة 
الشـال  مناطـق  يف  الرتكيـة"  اإلغاثـة 
السـوري، كبديـل للنازحن عـن خيامهم، 
االحتياجـات  مـن  األدىن  الحـد  ولتوفـري 

لهم. اإلنسـانية 

قلة مساحات الزراعة تعني قلة الغذاء
يرتبـط املخيم بحـق النازحن يف السـكن 
املناسـب لهـم، يف نفـس الوقـت ترتبـط 
يف  الزراعيـة  األرايض  عـى  املحافظـة 

يف  للسـكان  الغذائيـة  املـوارد  توفـري 
محافظـة إدلـب بشـال غـريب سـوريا.

وللقيـام باألعـال الزراعية ال بـد من توفر 
عوامل عديـدة، أولها وأهمهـا تأمن أراٍض 
قابلة للزراعـة فيها، وهذه املسـاحات التي 
تُبنى عليها املخيات األسـمنتية مخصصة 
لرتبيـة املاشـية وإنتـاج املحاصيـل التـي 
تتطلـب إعـادة زراعتهـا بشـكل سـنوي، 
وفـق ما أوضحـه املهندس الزراعي حسـن 

العبـس يف حديـث إىل عنـب بلدي.
وتعـاين محافظـة إدلـب يف األسـاس من 
قلـة املسـاحات الزراعيـة بعـد أن سـيطر 
النظـام السـوري عـى قـرى يف الريـف 
الجنـويب مـن املنطقـة منـذ آذار 2020، 
ويضاف إىل تلك املشـكلة، كـرة املخيات 
العشـوائية التـي بـدأت بالتضييـق عـى 
اإلنتـاج الزراعـي وقلة املحصـول، وفق ما 

الزراعي. املهنـدس  قالـه 
تعنـي  للزراعـة  القابلـة  املسـاحات  قلـة 
الغـذاء  كميـة  يف  انخفاًضـا  بالـرضورة 
املقدمـة للسـكان يف إدلـب، وفق مـا يراه 
املهنـدس الزراعي، كـا أن عمليـات البناء 

الوظائـف  عـى  تؤثـر  قـد  العشـوايئ 
الحيويـة يف اإلنتـاج، وبالتـايل تتسـبب 
بتدهور جـودة الرتبة الزراعيـة، وهو نوع 

مـن أنـواع انجـراف الرتبـة الفيزيـايئ.
ونـّوه املهنـدس الزراعـي إىل أن مشـكلة 
انجراف الرتبة سـيزيد مـن تكاليف إعادة 
صالحـة  وعودتهـا  األرايض،  اسـتصاح 
للزراعـة، ولذلـك ال بـد مـن توعيـة الناس 
إىل مخاطـر هـذه املشـكلة، والعمـل عى 
إيجاد حلـول لبنـاء هذه املخيات بشـكل 
مـدروس بعيـًدا عـن األرايض الزراعيـة، 
مثـل تخصيـص أرايض أمـاك الدولـة أو 
أرايض حرجيـة غـري قابلـة للزراعـة يك 
تُبنـى عليهـا املخيـات والقرى السـكنية 
للنازحـن بـإرشاف الجهـات املعنيـة يف 

. ملنطقة ا

محاوالت حكومية لحل المشكلة 
تحدثـت عنـب بلـدي إىل معـاون مديـر 
التنميـة  إدارة  يف  املخيـات  شـؤون 
إدلـب،  يف  العاملـة  "اإلنقـاذ"  بحكومـة 
معـه،  املشـكلة  ملناقشـة  عبـود،  محمـد 

وقـال إن إدارة التنميـة "شـّكلت لجنة من 
وزارة الزراعـة ووزارة التنميـة والشـؤون 
اإلنسـانية إلحصـاء هذه املخيـات ونقلها 

أخـرى". أماكـن  إىل 
وبحسـب مـا قالـه عبـود، فـإن اللجنـة 
املشـّكلة من قبـل إدارة التنميـة بدأت بنقل 
بعـض املخيـات العشـوائية املقامة عى 
تابعـة ألمـاك  أراٍض  إىل  أراٍض زراعيـة 
عامـة، ونقل بعضهـا اآلخـر إىل مخيات 
سـكنية بُنيت خـال الفـرتة املاضية تحت 
ويجـري  مختصـن،  مهندسـن  إرشاف 
اسـتكال نقل بقيـة املخيـات إىل أماكن 
أخـرى حتـى االنتهـاء منها بشـكل كامل.

وحتـى يأيت موعـد عـودة النازحـن إىل 
وعودتهـم  األصليـة،  وبلداتهـم  مدنهـم 
وممتلكاتهـم،  وأراضيهـم  منازلهـم  إىل 
عليهـا،  سـيطرتهم  مجـدًدا  وتأكيدهـم 
ترتاكـم األعبـاء عـى املهجريـن يف تأمن 
ضورة  مـع  بالتزامـن  السـكن،  مـكان 
متكينهـم أن يعيشـوا يف ظـروف تحرتم، 
يف جملـة أمـور، حقهـم مبسـكن يليـق 

بكرامتهـم.

المخيمات العشوائية.. 
خطر يهدد الزراعة في ريف إدلب
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صورة جوية لتجهيز الشوارع في المدينة الصناعية قيد اإلنشاء شرقي مدينة اعزاز بريف حلب الشمالي الغربي- 4 من تموز 2021 )مجلس مدينة اعزاز(

"محلي اعزاز" 
يبدأ بإنشاء منطقة صناعية لتحريك اقتصاد المدينة 

اعزاز - وليد عثمان 

يف خطـوة تهدف إىل تشـجيع الصناعات 
املحليـة، وتأمن فرص العمل يف الشـال 
السـوري، أعلن املجلس املحـي يف اعزاز 
البـدء بإنشـاء منطقـة صناعيـة رشقـي 
املدينـة، عى مسـاحة تقـدر بــ85 ألف 
مرت مربـع، قُسـمت إىل محـاض جاهزة 
بشـكل  واملصانـع  الورشـات  إلنشـاء 

. منظم
تهـدف املدينـة الصناعية إىل إيجـاد بيئة 
العمـل  ملارسـة  للصناعيـن  مناسـبة 
توفـري  مـع  منظـم،  بشـكل  الصناعـي 
جميـع الخدمـات الازمة من بنيـة تحتية 
ومبـاٍن وحراسـة أمنية، بحسـب مـا قاله 
املكتـب اإلعامـي للمجلس املحـي، لعنب 

. ي بلد

فوائد ُمنتظرة
يعـد تأمن أكـرب قـدر ممكن مـن فرص 
السـوري،  الداخـل  يف  للشـباب  العمـل 
والحـد  االقتصـاد،  عجلـة  وتحريـك 
العاملـة  اليـد  واسـتثار  البطالـة،  مـن 
السـورية، أهـم مـا يُرجـى تحقيقـه من 
اسـتفادة تنعكس عـى املنطقة، بحسـب 

مـا أضافـه املكتـب. 
وسـيكون للصناعين الراغبن باالسـتثار 
يف املدينة مميزات عديـدة، أهمها انخفاض 
التصنيـع  وتكاليـف  األوليـة  التكاليـف 
يف  وتسـهيات  الجـوار،  بـدول  مقارنـة 
الدخـول والخـروج نحـو تركيـا مـن أجل 

متابعـة األمـور الازمـة لعمليـة اإلنتاج.
وسـتدعم املدينـة عـودة الصناعيـن إىل 
السـابق،  الصناعـي  نشـاطهم  مارسـة 
ولكن هـذه املرة يف مناطق شـال غريب 

املعارضـة  لسـيطرة  الخاضعـة  سـوريا 
السـورية، بحسـب املكتب اإلعامي، ويف 
حـال نجـاح املـروع سـتُعمم التجربـة 
عى مناطق أخرى يف الشـال السـوري، 

"سـعيًا لخلـق مجتمـع منتج".
وأشـار املكتـب اإلعامـي إىل أن املجلـس 
املحـي قـدم خدمـات وتسـهيات عديدة 
خـال  مـن  الصناعيـة  املدينـة  إلنشـاء 
تأمـن البنيـة التحتيـة بشـكل كامل من 
مياه وكهربـاء ورصف صحي وشـوارع، 
موضـوع  يف  تسـهيات  إىل  إضافـة 
تصديـر املـواد املنتجـة إىل تركيـا وبقية 

العـامل. دول 
وهـذه الخطوة ينتظرها أغلبية السـكان يف 
الشـال السـوري، بحسـب نذيـر إبراهيم 

أحد عـال املياومـة يف مدينـة اعزاز.

آمال معّلقة بفرص العمل 
يعمل إبراهيـم أكر من 12 سـاعة مقابل 
يف  تركيـة  لـرية   25 عـى  يزيـد  ال  مـا 
العتالـة أو يف مجال املشـاريع السـكنية 
الجديـدة، بحسـب ما قالـه لعنـب بلدي.

ويـرى أن إنشـاء مناطـق صناعيـة كبرية 
حتـًا يعـود بالفائدة عـى اليـد العاملة، 
"وال شـك أنها سـتوفر فـرص عمل كبرية 
للشـباب يف املنطقـة، خاصـة أصحـاب 
املهـن والحـرف العاطلـن عـن العمل"، 

رأيه.  بحسـب 
أحمـد مصطفـى شـاب عاطل عـن العمل 
يف املدينـة، قـال لعنب بلدي، إن الشـباب 
اجتيـاز  لخطـر  أنفسـهم  يعرضـون 
الحـدود الرتكيـة بحثًـا عـن فرصـة عمل 
يواجهـون بها تبعـات الحياة "القاسـية" 

يف الشـال السـوري.
ويـرى مصطفـى أن توفري فـرص العمل 
الجرميـة  انتشـار  مـن  يحـد  للشـباب 
والرسقـات، يف ظـل الحـوادث املتكـررة 
لجرائـم الخطـف وطلب الفديـة والرسقة 
التـي يشـهدها الشـال، نتيجـة ارتفـاع 

تكاليـف املعيشـة وقلـة فـرص العمـل. 
ويعـاين سـكان الشـال السـوري مـن 
قلـة يف فـرص العمـل ومعـدالت بطالـة 
السـكاين  االكتظـاظ  مرتفعـة، يف ظـل 
التـي  للسـكان  اإلنسـانية  واالحتياجـات 

املنطقـة.  تشـهدها 

دور تركي داعم 
"الحكومـة  يف  االقتصـاد  وزيـر  يـرى 
السـورية املؤقتـة"، الدكتور عبـد الحكيم 
املـرصي، أن خطوة إنشـاء مـدن صناعية 
يف الشـال السـوري مهمـة جـًدا كـون 
املنطقة تشـهد اكتظاظًا سـكانيًا وقلة يف 
فرص العمـل وارتفـاع معـدالت البطالة.

خطـوة  مبثابـة  املـدن  هـذه  وسـتكون 
نحـو خلق جـو مـن االسـتقرار وتحريك 
اقتصـاد املنطقـة نحـو األفضل، بحسـب 
الوزيـر يف حديـث إىل عنـب  مـا قالـه 

 . ي بلد
الصناعيـة  املـدن  أن  املـرصي  وأضـاف 

التحتيـة  البنيـة  توفـري  يف  تسـاعد 
للمصـارف  ومراكـز  األمنيـة،  والحايـة 
أجـل  مـن  مسـتقبًا  والعامليـة  الرتكيـة 
تسـهيل حركـة السـيولة املاليـة من وإىل 

املنطقـة. 
التـي  األعـال  فـإن  الوزيـر،  وبحسـب 
ميكـن توفرهـا يف املدينـة الصناعية غري 
محـددة، وميكـن للمسـتثمرين مارسـة 
جميـع األعـال الصناعيـة سـواء كانـت 

صغـرية أو كبـرية.
وفكـرة إنشـاء املـدن الصناعيـة معممـة 
عى مناطق الشـال، كاملدينـة الصناعية 
يف مـدن البـاب والراعـي وجرابلـس يف 

حلب.  ريـف 
وسـينعكس إنشـاء املناطـق الصناعية يف 
اقتصـاد  عـى  إيجـايب  بشـكل  الشـال 
املنطقة، من خال تأمن املواد االسـتهاكية 
واملواد الغذائية للسـكان وبسـعر منخفض 

دونًـا عن املـواد املسـتوردة.
الرتكيـة،  الحكومـة  دور  عـن  أمـا 
املـدن  إنشـاء  لفكـرة  داعـًا  فـكان 
النهـوض  عـى  والعمـل  الصناعيـة 
سـوريا،  شـايل  االقتصـادي  بالواقـع 
بحسـب مـا أوضحـه الوزير، وسـتقدم 
تركيـا تسـهيات فيـا يخـص تصديـر 
يف  إنتاجهـا  سـيتم  التـي  املنتجـات 
الشـال السـوري إىل تركيـا وبقية دول 

العـامل.
مـدن  يف  املحليـة  املجالـس  وتعمـل 
وبلـدات ريـف حلـب الخاضعـة لنفـوذ 
فصائـل املعارضـة السـورية عـى تأهيل 
البنـى التحتية وإمداد املنطقـة بالخدمات 

بـإرشاف تـريك. 
وتدعـم تركيـا الحياة املدنية يف الشـال، 
وتديـر شـؤون املنطقـة بشـكل مبـارش 

بـدًءا مـن العمليـة األمنية.
كـا تحرك الـدورة االقتصاديـة من خال 
ضـخ عملتهـا يف املنطقة بداًل عـن اللرية 
السـورية، وتوريـد البضائـع الرتكية إىل 
السـوق املحليـة يف الشـال، مـع دعـم 
الجانـب التنمـوي والخدمـي والتعليمـي 

واإلغايث. 

القامشلي - مجد السالم 

مع اقـرتاب عيد األضحى، تشـهد أسـواق 
تحسـًنا  الحسـكة  محافظـة  يف  األغنـام 
يـزداد  إذ  والـراء،  البيـع  حركـة  يف 
الطلـب عـى املـوايش خصوًصـا األغنام 
واألبقـار، ويرى املربـون يف العيد فرصة 
لتعويـض الخسـائر التـي تكبدوها خال 

املاضية. األشـهر 
لكـن أسـعار األضاحي وتدهـور األوضاع 
مينـع  سـوريا،  عمـوم  يف  االقتصاديـة 
سـكانًا يف املدينـة مـن الحصـول عـى 
آخـرون  يجـد  بينـا  لذبحهـا،  أضحيـة 

طرقًـا تسـاعدهم يف تأمينهـا مبكـرًا. 
خالـد محمـد )44 عاًمـا( تاجـر ومـريب 
ماشـية مـن ريف القامشـي، قـال لعنب 
بلـدي، إن حركـة البيع كانت تشـهد حالة 
مـن الركود خـال الشـهرين السـابقن، 
لـه  تعرضـت  الـذي  الجفـاف  نتيجـة 
املنطقـة، ما سـبب قلـة املراعـي وارتفاع 

أسـعار األعـاف بشـكل كبري.
انخفـاض أسـعار  أدى إىل  األمـر  وهـذا 
املاشـية بعـد أن أصبحت تربيتهـا مكلفة 
جـًدا ومتعبة، فانخفض سـعر رأس الغنم 
الواحـد إىل نحـو 250 ألف لرية سـورية، 

األيـام  خـال  لارتفـاع  يعـود  أن  قبـل 
. لية لحا ا

 300 بـن  الغنـم  رأس  سـعر  ويـرتاوح 
و400 ألـف لرية سـورية، وسـعر الكبش 
سـورية،  لـرية  ألـف  و600   400 بـن 

بحسـب مـا أوضحـه خالـد.
لكـن هـذه الزيـادة يف األسـعار ال تكفي 
لتعويـض الخسـائر التي تحّملهـا املريب، 
بحسـب عامـر الحسـن )38 عاًمـا( من 
ريـف القحطانيـة، وإمنـا هـي تعويـض 
بسـيط عن التكلفـة العالية التـي يتطلبها 
مقابـل  ميتلكـه،  الـذي  األغنـام  قطيـع 
االنخفـاض الـذي حصـل يف سـعر رأس 
لـرية  ألـف   150 إىل  ووصولـه  الغنـم، 
سـورية خـال الشـهر املايض، بحسـب 

مـا قالـه لعنـب بلدي. 

األضاحي بعيدة المنال
االرتفـاع بأسـعار األضاحي مينع سـكانًا 
مـن القامشـي مـن تطبيق شـعرية ذبح 

األضاحـي يف عيـد األضحى.
قـال  عاًمـا(،   31( محمـد  السـام  عبـد 
لعنـب بلـدي، إنه عاجز عـن رشاء أضحية 
"عـى روح" والـده الـذي مـى عـى 
وفاتـه نحـو شـهر ونصـف، وتوزيعهـا 

الوضـع  "تـردي  نتيجـة  الفقـراء،  عـى 
املعيـي وضيـق ذات اليـد".

وأضـاف أن هـذا األمر أحزنه كثـريًا، لكنه 
السـنوات  يف  ذلـك  يسـتطيع  أن  يأمـل 
ممـن  كثرييـن  كحـال  وهـو  املقبلـة، 
الضائقـة  نفـس  ويعيشـون  يعرفهـم 

تعبـريه. حـد  عـى  االقتصاديـة، 
بعـض السـكان كانـوا أوفـر حظًـا مـن 
عبـد السـام بحصولهـم عـى األضحية، 
إذ متكن حسـن العبويس من القامشـي، 
الـذي تـويف والـده منـذ فـرتة قريبـة، 
مـن الحصـول عـى كبـش قدمه لـه أحد 

والده.  أصدقـاء 
قرر حسـن اإلبقـاء عى الكبش وتسـمينه 
عـى  لحمهـا  يـوزع  كأضحيـة  ليذبحـه 
الفقـراء، ولـوال لذلـك ملا اسـتطاع أن يجد 
مـا يضحـي به عـن والـده، حسـبا قال 

بلدي. لعنـب 
وقـال عامـر الحجـي، وهـو مـدرّس ملـادة 
مـدارس  إحـدى  يف  اإلسـامية  الرتبيـة 
القامشـي، وأرشف عى توزيع لحوم الكثري 
يف  املحتاجـة  األرس  عـى  األضاحـي  مـن 
األعوام املاضيـة، إن العائات الفقرية "تنتظر 
بفـارغ الصـرب" العيـد مـن أجـل الحصول 

عـى حصتهـا مـن لحـوم األضاحي.

وعندمـا يكـون هنـاك عـدد كبـري مـن 
األضاحـي تنـال العائلة الواحـدة أكر من 
حصـة مـن عـدة مضّحـن، بحسـب مـا 

قالـه عامـر لعنـب بلدي. 
الوضـع  تدهـور  أن  عامـر  وأضـاف 
األرس  مـن  كثـريًا  سـيحرم  االقتصـادي 
أصبحـت  التـي  اللحـوم  مـن  املحتاجـة 
اللحـم  كيلـو  فسـعر  الثمـن،  مرتفعـة 
مـن القّصـاب يبلـغ نحـو 20 ألـف لرية 
سـورية، ويصل سـعر كيلو الفـروج إىل 

سـورية. لـرية   5500

كيف يؤّمن السكان أضاحيهم 
يعمـد بعـض السـكان إىل رشاء األضحية 
مـن األغنام بسـن صغـرية )أقل من سـتة 
أشـهر(، إذ يكون سـعرها أقـل، فريعونها 
ذبـح  وقـت  يحـن  أن  إىل  ويسـمنونها 
عنـب  رصدتـه  مـا  بحسـب  األضاحـي، 

. ي بلد
كـا يقـوم أبنـاء بعـض العائـات ممن 
الـدول  أو  املجـاورة  الـدول  إىل  لجـؤوا 
رشاء  مـن  ذويهـم  بتمكـن  األوروبيـة 
أضحيـة العيـد، مسـتفيدين مـن ارتفـاع 
اللـرية  أمـام  واليـورو  الـدوالر  قيمـة 
السـورية، فالـدوالر الواحـد يعـادل نحو 

3180 لـرية سـورية وفق سـعر الرصف 
الحـايل، أمـا اليـورو فسـجل 3747 لرية 
سـورية، بحسـب موقـع "اللـرية اليوم".  
وعادة ما تشـهد محـال الرصافة والحوالة 
كثافـة يف عمليـات التحويـل الخارجيـة 
عيـد  تسـبق  التـي  األيـام  هـذه  خـال 
األضحـى، تكـون يف أغلبهـا مسـاعدات 
نقديـة لإلعانـة عـى تحمـل مصاريـف 

. لعيد ا
أهـم  مـن  الحسـكة  محافظـة  وتعـد 
سـواء  للاشـية  املصـّدرة  األسـواق 
للـدول  وحتـى  األخـرى  للمحافظـات 
وبلغـت  العـراق،  خصوًصـا  املجـاورة، 
أعـداد الـروة الحيوانيـة يف املحافظـة، 
وفـق تقرير لصحيفـة "الفـرات" املحلية 
يف 7 مـن حزيـران املايض، نحـو مليون 
و400 ألـف رأس مـن األغنـام و72 ألـف 

األبقـار.  مـن  رأس 
ومـع ذلـك يشـتي الكثـري مـن املربـن 
مـن قلـة الدعـم املقـدم خصوًصـا فيـا 
اللقاحـات  وتأمـن  باألعـاف  يتعلـق 
واألدويـة البيطرية بأسـعار مناسـبة، ما 
يجعـل هـذا السـوق الـذي يعتمـد عليـه 
الكثري مـن أهـايل املحافظة غري مسـتقر 

األسـعار. ومتذبـذب 

القامشلي.. مربو ماشية يعّوضون خسائرهم 
وسكان محرومون من أضحية العيد
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العمري  منصور 

نوعها  مـن  األوىل  املحاكمة  يف 
محكمة  أصـدرت  بهولندا، 

16 من  "الهـاغ" )الهاي(، يف 
متـوز/ يوليو الحـايل، حكمها 

20 عاًما عىل السـوري  بالسـجن 
بعد  عاًما(،   49 ( الخـر  أحمد 

حرب  جرمية  بارتـكاب  إدانته 
)قتل أسـر(، وتربئته مـن تهمة 

املشـاركة يف منظمـة إرهابية، 

جامعة  يف  قياديًا  كان  حـن 
املسلحة  موحسـن"  "غرباء 

شارك  األسـد.  لنظام  املعارضة 
2012، يف جرمية  أحمـد، عام 

قتل األسـر قـي محمود العيل، 
األسـد. نظام  جيش  يف  املقدم 
مل أقِض وقًتا طويًل يف حضور 
جلسة صدور الحكم التي كانت 
باللغة الهولندية ومل يتم توفر 

ترجمة للجمهور، كام أن املحاكمة 
ليست مؤرشفة رسمًيا بشكل كامل.

 26 أحمد  بسـجن  االدعاء  طالب 
عاًمـا، بعد أن وجـه إليه تهم 
القتـل واملشـاركة يف منظمة 
أن  املحكمة  وجـدت  إرهابية. 

األدلـة املتاحة غـر كافية إلثبات 
املقاتلة  الجامعـة  اعتبار  إمكانيـة 

منظمة  موحسـن(  )غرباء 
إرهابيـة خلل الفـرة التي كان 
عليه،  بنـاء  قائدها.  أحمـد  فيها 

بّرأتـه من تهمة املشـاركة يف 
الحكم  إرهابية. وصـدر  منظمـة 

عـن غرفة الجرائـم الدولية 
يف  )الهاي(،  "الهاغ"  مبحكمـة 

مجمـع "سـخيبول" القضايئ 
أمسردام. قرب 

الدولية  القوانـن  تحمي 
واملعتقلن  األرسى  والوطنيـة 

تصفيتهم  وتجـّرم  واملختطفـن، 
أو سـوء معاملتهـم. تنص قوانن 

األشـخاص  حامية  عىل  الحرب 

الذين ال يشـاركون يف األعامل 
املشـاركة  توقفوا عن  أو  القتاليـة 

وأرسى  املدنين  مثـل  فيها، 
الحـرب، وانتهاك هـذه القوانن 

عليها  يعاقـب  جرمية  يشـكل 
. ن نو لقا ا

مثل  األرسى  محاكمة  ميكـن 
قـي العيل بتهم ارتـكاب جرائم، 
ولكـن يجب أن تجـري املحاكامت 
يف املحاكـم املختصة وتسـتويف 

العادلة،  املحاكمـة  رشوط 
وليـس من خـلل عمليات إعدام 

املقدم  تصفية  لذلـك،  ميدانيـة. 
قـي محمود العـيل التهامه 

بارتـكاب جرائم هـي جرمية قتل 
يحاَسـب  أن  يجب  حرب،  وجرمية 

فيها. أحمد وكل من شـارك  عليهـا 
قـال املدعي العام أمـام املحكمة 

يف جلسـات سـابقة، إن مقاومة 
نظام األسـد مرشوعـة "لكن ليس 

بهـذه الطريقـة )...( الدافع هنا 
كان االنتقـام ألنـه خدم يف جيش 

عنرًصا  أحمد  كان  الذي  األسـد، 
فيـه قبل وقت ليـس ببعيد".
عام  هولندا  إىل  أحمـد  وصل 

21 من أيار/  2014، واعتقـل يف 
2019، بعد تلقـي هولندا  مايـو 
معلومـات من أملانيا وشـهادات 

تفيـد بانتامئـه إىل "جبهة 
النرصة" حن كان يف سـوريا، 
والتعـرف عليـه يف فيديو وهو 

يشـارك يف قتل األسر قي 
محمـود العـيل، املقدم يف جيش 

 ،2012 السـوري، عام  النظام 
الدولية  الجرائـم  لتبـدأ غرفة 

"الهـاغ" مبحاكمته  مبحكمـة 
القضائية  الواليـة  مبوجب 

2019. كـام اعُتقل  العامليـة عام 
، الذي  شـقيق أحمـد يف أملانيا
كان حـارًضا يف أثناء إطلق 

األسر. عىل  النار 
مل يظهـر أحمـد يف الفيديو 

لكن  اإلعلم،  املتداول عـرب 
املحققـن األملان قدمـوا مقاطع 

فيديـو أخرى، يظهـر فيها 
يف  ُعرضت  واضح  بشـكل  أحمد 
املحققون  املحكمـة، كام تحـدث 

مع شـاهد يف سوريا ومع 
عرب  تركيا،  يف  شـهود  أربعة 

"واتساب".
يف بدايـة املحاكمـة، أنكر أحمد 

للقاضية: "أقسـم  جرميتـه، وقال 
باللـه ليـس هناك دم عىل يدي"، 
أي أنـه مل يقتل األسـر. لكن بعد 

الذي  الفيديو  أن عرضـت املحكمـة 
الرصاصة  يظهـر أحمد يطلـق 

األوىل عىل األسـر، نظر أحمد 
إىل األرض محدًقـا بهـا، ليتخىل 
بالرد عىل  ويبـدأ  عـن عنجهيته 

أسـئلة القاضيـة بخجل.
مللقب  ا الخـر،  كان أحمـد 
يف  ديًا  قيا خـر"،  بـ"أبو 

لتي  ا موحسـن"،  "غرباء  جامعـة 
قصيدة  مـن  تسـميتها  اسـتمدت 
متجـد املجرم أسـامة بن الدن، 
يف  لغرباء  با تباعـه  وأ وتصفـه 

ذلك،  قبل  أفغانسـتان.  ل  جبـا
أحمـد عسـكريًا يف قوات  كان 

لحدود(  ا )حرس  نـة  لهجا ا
ملدة  السـوري  م  للنظا بعـة  لتا ا

بلـة مع  21 سـنة. يف مقا
بعد  لجارديـان"  "ا صحيفـة 

لحرب،  أيـام من إعدامه أسـر ا
فد  بتوا بـه  إعجا عن  أحمـد  عرّب 

إىل  لقاعدة"  "ا مـن  عنارص 
لعراق  ليمن وا ا سـوريا مـن 

والسـعودية واألردن، فـرد عليه 
السـورين:  لناشـطن  ا أحد 
ذا تحـاول أن تفعل يا  "مـا

أ  سـتبد هل  خر(؟  )أبو 
مثل  وتجعلنا  األيـدي  بقطـع 

ا  السـعودية، أِمـن أجل هذ
به  أجا ثورة؟"،  يف  خرجنـا 

قامة  إ لقاعدة(  )ا أحمـد: "هـدف 
دولـة إسـلمية وليس دولة 

لتنظيم  ا يخـى  من  سـورية. 
إذا  لله.  ا أمر  تنفيـذ  يخـى 

يشء  فل  املعايص  ترتكـب  مل 
ا كان  تخافـه". يف هولنـد

ئلتـه يرددون إىل  أحمـد وعا
لبلـدة ويسـتفيدون  ا كنيسـة 

بيله،  تهـا يف بلـدة كا مـن خدما
. هولندا غـريب  جنوب 

العلوش  إبراهيم 

مع اندالع الثورة السورية يف 
2011، تحركت تحت أقدام  آذار 

السورين أصوليات مراكمة عرب 
الزمن، وزلزلت األرض تحت أقدام 

ينظرون  كانوا  الذين  الثائرين 
إىل مسـتقبل جديد لهم ولألجيال 

القادمة.
أرّص النظـام عىل النظر إىل املطالب 
الشـعبية بتكرّب مشوب باالستهزاء 
أصول  واستعاد رجاله  وبالعجرفة، 

خطة أحـداث الثامنينيات التي نفذها 
حافظ األسـد مع أخيه رفعت وبقية 

املخابرات والجيش، والتي  قادة 
كانـت مذابحها مصدر فخر للنظام 
ولـ"شـبيحته" الذين اعتمدوا مبدأ 

سـلب السلطة بالقوة بعيًدا عن 
القومية  والنظريات  الدساتر  كل 

التي يرددها نظام األسد  والثورية 
كل يوم.

ويف املقابل، أعاد "اإلخوان 
تكتيكاتهم  نفس  املسلمون" 

األصولية التي تعتمد مبدأ سـلب 
السـلطة عىل الطريقة البعثية بحجة 

األحقية السـنية الغالبة، وقداسة 
املذهب السـني ونقائه يف مواجهة 

اعتمدته  الذي  العلوي  املذهب 
السـلطة كجوهر صلب لحاميتها، 

وكّرسـت قادة النظام الكبار من تلك 
الطائفـة يف خطط جهنمية للحفاظ 

عىل النظام حتى آخر علوي.
التفاعلت  تجاهل  الطرفان 

السوري وروح  للمجتمع  الجديدة 
"الشعب  املواطنة وشعارات مثل 

التي كان يرفعها  السوري واحد"، 
ثوار آذار يف وجه استبداد 

االقتصادية  وتحالفاتها  السلطة 
للناس،  املستفزة  واالجتامعية 

وخاصة ضد أبناء األرياف واملدن 
الصغرة. 

مل متر عدة أشـهر حتى استعاد 
النظام تشـكيل "شبيحته" الذين 

باسم  الثامنينيات  يف  شكّلهم 
البعثية  و"الكتائب  "املظلين" 

بأسامء جديدة  املسلّحة"، ولكن 
وبإرشاف إيراين، وكان من أبرز 

"الدفاع  الجديدة  التنظيامت 
الوطني" الذي أسسه أحد قادة 

"الحرس الثوري اإليراين"، وكان له 
دور كبر يف االستفزاز الطائفي 

والغطرسة، باإلضافة إىل االرتزاق 

من تشليح األهايل بحجة عدم 
دفـع فاتورة كهرباء، أو عدم تجديد 

تسجيل سيارة، أو غرها من 
األسـباب الواهية التي تجلب املال 
للميليشـيات اإليرانية التي صارت 

تتكاثر مبسـميات وطنية ترفع 
صور بشار األسد، والحًقا صارت 

ترفع الصور واألعلم اإليرانية، كام 
اليوم بشكل واضح ورصيح،  يحصل 

بعد استيلء إيران وروسيا عىل 
واملخابرات. الجيش  قطعات 

األصولية اإليرانية بشـكلها املذهبي 
كان لهـا دور كبر يف تأجيج الرصاع 

املسلح والدفع نحو دولة الفوىض 
وامليليشـيات عىل الطريقة اللبنانية 

الله" وجعل  التي فجرها "حزب 
بقايا الدولة مرتهنة بيد ميليشـياته 
الطائفيـة التي تعلن والءها إليران 

أكرث من والئهـا للدولة اللبنانية، مثل 
امليليشـيات التي تتكاثر يف سوريا 

اليـوم تحت الراية اإليرانية املبارشة 
يف استهتار تام لوجود دولة 

سورية حتى عىل الورق.
البرويل  باملال  املدعومة  األصوليات 

لها  )اإليراين والخليجي( كان 
أكرب دور يف الدمار الحاصل 

اليوم يف سوريا، ففي مقابل 
اإليرانية،  األصولية  امليليشيات 

ذات  "الجهادية"  التنظيامت  جاءت 
األصـول الخليجية التي ترعرعت يف 

أفغانسـتان والعراق، مثل تنظيم 
النرصة"  بـ"جبهة  ممثًل  "القاعدة" 
التنظيامت  وبـ"داعش" وغرها من 

التي كانت تحمل أسامء مراوغة، 
العنيف  األصويل  توجهها  ولكن 

ال يقـل خطورة وتدمرًا عن توجه 
امليليشـيات اإليرانية وميليشيات 

"الشـبيحة" التي تعتمد الخطابات 
الطائفيـة يف تكوينها ويف قيادتها.
وال تقترص األصوليات املراكمة يف 

األصوليات  السورية عىل  الحياة 
الطائفيـة واملذهبية، بل إن الكثر 
والقومية  الشيوعية  األحزاب  من 
األيديولوجية،  األصولية  اعتمدت 

وأسـهمت يف املذابح بحجة الحفاظ 
عـىل علامنية النظام املزعومة، وذلك 
بعد تجاهل كل املامرسـات الطائفية 

لتوريط  النظام  اعتمدها  التي 
الطوائـف يف قتال وحيش ال ينتهي.

أما األصوليـة القومية الكردية 
تنظيم  بعد سـقوط  تفاقمت  فقد 

ربع  عىل  واستولت  "داعش"، 
مسـاحة سوريا يف مناطق 

الفرات وأطلقت عليها اسـم "روج 
آفا"، ولعـل تنظيم حزب "العامل 

الكردسـتاين" الريك أكرب رافد 
لهـذه األصولية، باإلضافة إىل 

دعم القـوات األمريكية والغربية 
لهذه األصولية التي اسـتطاعت أن 
تتخفى بأزيـاء حداثية براقة رغم 
مضمونها االسـتبدادي ضد الكرد، 
ومضمونهـا العنرصي ضد العرب 

املوصومـن دامئًا بوصمة اإلرهاب 
ِقبلها. من 

وخارج السياسة، فإن األصولية ضد 
املرأة مثـًل تعترب بنًدا مهاًم من هويّة 

السوري  واملجتمع  السورية  الدولة 
التي ترسخت خلل سيطرة دولة 

البعـث. وكذلك تنامي أصولية احتقار 
أبناء املدن ألبناء األرياف، فأبناء 

املدن الكبرة، مثل دمشق وحلب، 
يرددون حتى اليوم أنهم مثل السـمك 

ال يسـتطيعون أن يعيشوا خارج 
مدنهم، رغم أنهم اليوم مرشدون 
يف مدن العامل وقاراته، وكأنهم 
اشمئزازهم من  كانوا يقصدون 

السـكن يف األرياف املهملة، التي ال 
تبعـد أكرث من عدة كيلومرات عن 

حـدود املدينة الكبرة التي تزخر 
وبأعامل  وبالتعليم،  بالخدمات، 

حديثة.
وال يزال السوريون ميارسون 

أصوليـة التعليم ضد أبنائهم 
بدفعهم إىل دراسـة الطب والهندسة 

التوجه  والحقوق، وترسيخ هذا 
متجاهلن  الطفولة،  سن  منذ 

والبنات، ومتجاهلن  األوالد  رغبات 
العلوم األخرى  حاجة املجتمع إىل 

التي تخاطب  العلوم  وخاصة 
املجتمعـات املضيفة لنا، كالعلوم 

السياسـية و"امليديا" والفن والعلوم 
االجتامعية.

ويف عودة أخـرة إىل األصوليات 
السـورين  فإن  املراكمة، 

الذين صـاروا أكرث تديًنـا نتيجة 
األحداث القاسـية التـي عصفت 

بحياتهـم وباسـتقرارهم، ال 
تـزال أغلبيتهـم ترفض أن يدرس 

أبناؤهـا علوم الدين بشـكل 
الدراسـات  هذه  فمثل  أكادميي، 

أصويل  إلقصاء  أيًضـا  تخضع 
مرسـخ اجتامعًيـا، جعل علوم 
للمغامرين،  سـهًل  ا  صيـًد الدين 

وأخرًا ملحريف  وللهـواة، 
أسف! بكل  اإلرهاب 

رأي وتحليل

20 عاًما لالجئ سوري 
في هولندا ارتكب جريمة حرب 

األصوليات المتراكمة
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تريـن  مـن   11 يف  الدوحـة،  القطريـة  العاصمـة  مـن  أُعلـن 
صفـوف  توحيـد  عـى  النهـايئ  االتفـاق  عـن   ،2012 الثـاين 
"االئتـاف  هـو  كيـان جديـد  لـواء  تحـت  السـورية  املعارضـة 

السـورية". واملعارضـة  الثـورة  لقـوى  الوطنـي 
وجـاء توقيـع االتفـاق عـى تشـكيل هـذا الكيـان بعـد أسـبوع 
مـن املشـاورات بـن أطيـاف املعارضة السـورية ودبلوماسـين 
مـن   4 يف  املشـاورات  بـدأت  إذ  الدوحـة،  يف  وغربيـن  عـرب 
2012، بقيـادة "املجلـس الوطنـي" الذي  تريـن الثـاين عـام 

كان يعـّد أكـرب كيانـات املعارضـة السـورية آنـذاك.
قبـل  مـن  بـه  املعمـول  السـورية"  الثـورة  "ميثـاق  ونـص 
"االئتـاف" عـى العديد مـن النقـاط منـذ بداية تأسيسـه حتى 
اآلن، كانـت أوالهـا تأييـد شـعار "واحـد واحـد واحد، الشـعب 
السـوري واحـد"، تأكيـًدا عى وحـدة الشـعب السـوري بجميع 

منهـا. والقوميـة  الدينيـة  أطيافـه 
ويدعـو "االئتـاف" يف خطابـه السـورين، سـواء يف املناطـق 
املناطـق  يف  أو  السـورية  املعارضـة  لفصائـل  الخاضعـة 
اللجـوء  الواقـع، ويف دول  للنظـام وسـلطات األمـر  الخاضعـة 
الوطـن  إنقـاذ  هدفـه  وطنـي  اصطفـاف  "إىل  واالغـرتاب، 
والحفـاظ  يواجههـا،  التـي  الخطـرية  التحديـات  ومواجهـة 
وتفعيـل  واالجتاعيـة،  والسياسـية،  الجغرافيـة،  وحدتـه  عـى 
الحـراك الثـوري واملقاومـة الشـعبية بأشـكالها وصورهـا كافة، 
مبـا يف ذلـك العمل عـى إخـراج القـوات األجنبية، وامليليشـيات 
الطائفيـة العابـرة للحـدود، ومقاومـة التفريـط بسـيادة الوطن 

وعقائـده".  ولغتـه  بثقافتـه  والعبـث  ومصالحـه 
عـى  مؤخـًرا،  "االئتـاف"،  طالـت  جديـدة  انتقـادات  لكـن 
خلفيـة ترصيحـات تناقـض هـذه املواثيـق، كان آخرهـا مطالبة 
الرئيـس السـابق، نـرص الحريـري، لرتكيـا بالتدخـل العسـكري 
مـن  إلخراجهـا  )قسـد(،  الدميقراطيـة"  سـوريا  "قـوات  ضـد 

مـدن تـل رفعـت ومنبـج.  
أحـد  وهـو  الكـردي"،  الوطنـي  "املجلـس  اعتـربه  أمـر  وهـو 
السـورية  الدولـة  لسـيادة  "اسـتباحة  "االئتـاف"،  كيانـات 
إىل  وإسـاءة  وقيمهـا،  السـورية  الثـورة  ملبـادئ  وتجـاوًزا 

نفسـه". )االئتـاف(  مكونـات  بـن  العاقـات 
ترصيحـات  خلفيـة  عـى  أصـدر  الكـردي"  "املجلـس  وكان 
دعـوة  إن  فيـه  قـال  املـايض،  حزيـران  يف  بيانًـا،  الحريـري 
مناطـق  يف  العسـكري  بالتدخـل  الرتكيـة  للرئاسـة  الحريـري 
أخـرى مـن سـوريا، تتعـارض مـع أهـداف "االئتـاف" الـذي 
يعمـل مـن أجـل تحقيـق الحريـة للشـعب السـوري، والحفـاظ 
ذات  دميقراطيـة  حـرة  دولـة  يف  وكرامتـه  اسـتقراره  عـى 

سـيادة. 
توحيـد  عـى  لـ"االئتـاف"  األساسـية  املبـادئ  تنـص  كـا 
"تشـكيل  إىل  باإلضافـة  والسياسـية،  العسـكرية  الكيانـات 
حكومـة انتقاليـة بعـد الحصول عـى اعـرتاف دويل"، رغم أنه 
ويف هـذا السـياق مل تتضـح العاقـة بـن "الحكومة السـورية 
املؤقتـة" و"االئتـاف"، ويجـري الحديـث دامئًـا عـن خافـات 

الكيانـن. بـن 
وبالنظـر إىل أن الـرط األول من مبـدأ "االئتاف" فيـا يتعلق 
بتشـكيل الحكومـة االنتقاليـة مل يتحقـق، فالخافـات الجانبيـة 
باالعـرتاف  يحـَظ  مل  "االئتـاف"  كـون  أهميـة  ذات  تعـد  مل 
الـدويل سـوى مـن قطـر وتركيـا، إذ إنـه خـرس اعرتافـه الذي 
حظـي بـه مـن قبـل دول أوروبيـة وبعـض الـدول العربية يف 

الحقة. مرحلـة 

السـوري"،  الشـعب  عمـل  "وحـدة  شـعار  تحـت 
أعلـن الرئيـس الجديـد لـ"االئتـاف الوطنـي لقوى 
الثـورة واملعارضة السـورية"، سـامل املسـلط، غداة 
انتخابـه، مـد يده لـكل القـوى السياسـية والتعاون 
مدينـة  دولـة  تشـكيل  أجـل  مـن  الجميـع،  مـع 
التفرقـة،  نابـًذا  الجميـع،  دميقراطيـة تحفـظ حـق 
ومشـدًدا عـى العمل كفريـق لتحسـن "االئتاف". 
11 مـن متـوز الحايل،  إذ أجـرى "االئتـاف"، يف 
رئيًسـا  املسـلط  فيهـا سـامل  فـاز  التـي  انتخاباتـه 
عـى  والعشـائر"،  القبائـل  "مجلـس  تكتّـل  عـن 
الـذي  الحريـري،  السـابق، نـرص  رئيسـه  حسـاب 
مـن   9 يف  لـه،  صحفـي  مؤمتـر  آخـر  يف  كشـف 

وثائـق  "االئتـاف"  امتـاك  عـن  الحـايل،  متـوز 
للنظـام  التابعـة  املستشـفيات  أحـد  مـن  بـت  رُسّ
5000 معتقـل قُتلوا  السـوري، تحـوي عى أسـاء 

عـى أيـدي النظـام. 
الحريـري قـال إن هـذه الوثائق متوفـرة فقط لدى 
"االئتـاف" باعتبـاره "ممثـًا وحيـًدا عن الشـعب 
لـه  الـذي تطـرق  التمثيـل  أن هـذا  إال  السـوري"، 
مل يحـَظ خـال مسـرية املؤسسـة السياسـية عـى 

السـورين. من  كامـل  تصديـق 
فبعـد أن حظـي "االئتـاف" باعـرتاف جـزيئ من 
دول عديـدة خـال سـنوات تشـكيله األوىل، حتـى 
السـوري يف  للشـعب  الرسـمي  املمثـل  اعتُـرب  إنـه 

جامعـة الـدول العربيـة وبعض الـدول مثـل تركيا 
العديـد مـن السـورين مسـؤولية  وقطـر، يحّملـه 
سـوء إدارة املكاسـب السياسـية التي حصـل عليها 

وخسـارتها، ولـو بشـكل جـزيئ فيـا بعد.
سياسـة  عـى  الرضـا  عـدم  مـن  حالـة  وتطغـى 
األخـرية،  الفـرتة  يف  وخصوًصـا  "االئتـاف"، 
بعـد أن تلّقـى أحـد الصحفيـن السـورين تهديـًدا 
خلفيـة  عـى  الشـايل،  حلـب  ريـف  يف  رصيًحـا 
مـادة صحفيـة نُرت يف موقـع "املركـز الصحفي 
بحسـب  الحريـري،  سياسـة  تنتقـد  السـوري" 

املركـز.
فعـل  ردود  يف  واضحـة  الحالـة  هـذه  وتتجـى 

"االئتـاف"  منصـات  تنـره  مـا  عـى  سـورين 
االجتاعـي،  التواصـل  مواقـع  عـى  اإللكرتونيـة 
الخدميـة  املشـاريع  فحتـى  منهـا،  الخدميـة  حتـى 
التـي يحـاول إقامتهـا يف الداخـل السـوري تُقابَل 

واالنتقـادات. بالشـتائم 
أسـباب  يف  بلـدي  عنـب  تبحـث  امللـف،  هـذا  يف 
رفـض سـورين لـ"االئتـاف السـوري املعارض" 
بصفتـه الجهـة التـي متثلهـم، وتناقش مـع محللن 
املؤسسـة  هـذه  أفقـدت  التـي  األسـباب  سياسـين 
كجهـة  إليهـا  الحاجـة  ومـدى  السـورين،  ثقـة 
إشـكالية  ملفـات  عـى  الضـوء  وتسـلّط  متثلهـم، 

عملـه.  "االئتـاف" خـال سـنوات  واجههـا 

"االئتالف" 
يخالف مواثيق عمله
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هـذه  لائتـاف"  الوطنـي  "الخطـاب  يُعـرف 
للشـعب  الرعـي  "املمثـل  بأنهـا  املؤسسـة 
"حالـة  ليسـت  أنهـا  إىل  مشـريًا  السـوري"، 
معارضـة، أو حالـة خاصة فقط بالقـوى الثورية". 
جميـع  عـن  مسـؤول  بأنـه  "االئتـاف"  ويؤمـن 
السـورين بغـض النظر عـن مواقفهـم ومواقعهم، 
وأن هدفـه يف التغيـري الشـامل والجـذري للنظـام 
القائـم وإقامـة النظـام الدميقراطي البديـل يتجاوز 
أبنـاء الثورة، وقـوى املعارضـة، إىل عموم الشـعب 
السـوري، وأن خطابـه يوّجـه إليهـم جميًعـا، داخل 

وخارجها.  سـوريا 
السـوري  السـيايس  واملحلـل  الباحـث  ويعتقـد 
كالثـورة  جاعـي  عمـل  أي  أن  اليوسـف  نـرص 
السـورية يحتـاج إىل قيـادة واعيـة توجهـه، ويف 
إحـدى  الوطنـي"  "االئتـاف  كان  عملـه  بدايـة 
أن  إال  املقومـات،  هـذه  تحمـل  التـي  املؤسسـات 
تحويـل قضايـا العديـد مـن أعضائـه إىل قضايـا 
أفقـد "االئتـاف"  تصـب يف مصالـح شـخصية، 

كقيـادة. مميزاتـه 
بلـدي،  عنـب  إىل  حديـث  يف  اليوسـف  وقـال 
إنـه مـن البديهـي أن يكـون عكـس التنظيـم هـو 
مؤسسـات  تشـكيل  مـن  والغـرض  الفـوىض، 
قياديـة أو متثيليـة لقضايـا كبـرية هـو تنظيمهـا، 
بينـا غيـاب التنظيـم واالرتهان إىل أوامـر داعمي 
إىل  املطـاف  نهايـة  يف  أدى  املؤسسـات  هـذه 
الفـوىض، والفوىض ال ميكـن أن تنتج أثـًرا فعااًل، 

اليوسـف. بحسـب 
العديـد  تأسيسـه  بدايـة  يف  "االئتـاف"  وحقـق 
مـن املكاسـب السياسـية التـي اعتربهـا اليوسـف 
حظـي  إذ  املرحلـة،  تلـك  يف  إيجـايب  أثـر  ذات 
لـه  دولـة   120 حـوايل  باعـرتاف  "االئتـاف" 
كممثـل رشعـي عن الشـعب السـوري، كـا حظي 
مبقعـد يف "جامعـة الـدول العربيـة" كممثـل عن 
الجامعـة  مـن  النظـام  أُقـي  بينـا  السـورين، 

. ك ا نذ آ
إيجابيـة  املكاسـب  هـذه  أن  اليوسـف  ويـرى 
مـن  أرسع  بشـكل  كان  تاشـيها  لكـن  وفعالـة، 

 . بها كتسـا ا
"الوصوليـة،  إىل  ذلـك  الباحـث  وأرجـع 
واالنتهازيـة، واألنانيـة"، حتـى وصـل األمـر إىل 
سـحب "االئتـاف" رسـميًا مـن بعض الـدول، أو 
اعتبـار هـذا االعـرتاف غـري صالـح ولـو بشـكل 

معلَـن. غـري 
وعى الرغم مـن اعتقاد اليوسـف أن لـ"االئتاف" 
أثـًرا سـلبيًا عـى الثورة السـورية، مل يشـجع عى 
مفهـوم التخـي عنـه يف املمثلية السياسـية للثورة 
السـورية، إذ اعتـرب أن التخـي عنـه ال يصـب يف 
مصلحـة الثـورة، ولكـن "اسـتبداله وإصاحه هو 

الخيـار األفضل بالنسـبة للسـوريين".
السياسـية  الوجـوه  عـى  أن  الباحـث  يـرى  كـا 
تسـع  منـذ  نعرفهـا  ورصنـا  حفظناهـا  "التـي 
لشـخصيات جديـدة  املجـال  تفسـح  أن  سـنوات" 
املناصـب  تقليـب  عـن  بـداًل  جديـدة،  وعنـارص 
لهـا  كانـت  التـي  ذاتهـا  السياسـية  الوجـوه  يف 
قضيـة  عـى  سـلبيًا  أثـًرا  تركـت  التـي  تجاربهـا 

السـوري. الشـعب 
ويجـب إعـادة صياغـة املبـادئ التـي يعمـل بهـا 
"االئتـاف" فيـا يتـاىش مـع الوضـع الحـايل 
الـذي وصلـت إليه مجريـات األحداث يف سـوريا، 

بحسـب اليوسـف. 
بينـا يعتقد الباحث السـيايس يف مركز "جسـور" 
الواسـعة"  "الثـورة  أن  علـوان،  وائـل  للدراسـات، 
التـي انتفـض بها الشـعب السـوري كانـت بحاجة 
إىل التمثيـل السـيايس الـذي يسـتفيد مـن جميـع 
يف  والخارجيـة  املحليـة  السياسـية  اإلمكانيـات 
إنضـاج مـروع وطنـي جامـع يسـتجيب ألهداف 

الشـعب ومطالبـه العادلـة.
ولكـن مـا حصـل هـو وجـود كيـان "مل يسـتطع 
جمـع النخـب السياسـية السـورية بشـكل فاعل"، 
االنقسـامات  إىل ظهـور  دامئًـا  أدى  الـذي  األمـر 

والخافـات.
"املـروع  بنـاء  "االئتـاف"  يسـتطع  مل  كـا 
إىل  السـوري  الشـعب  يحتـاج  الـذي  الوطنـي" 
أن يلتـف حولـه، وتعريـف "االئتـاف الوطنـي" 

لنفسـه مـن خـال أدائه كان أنـه مؤسسـة صنعها 
املجتمـع الـدويل لتكـون مقابـل النظام السـوري 
عـرب  املفروضـة  السـيايس  الحـل  عمليـة  يف 

علـوان. بحسـب  املفاوضـات، 
مبـادئ  عـى  حافـظ  "االئتـاف"  أن  وأضـاف 
مل  لكنـه  وبياناتـه،  مواقفـه  خـال  مـن  الثـورة 
يقـدم النمـوذج السـيايس املمثـل لهـذه املبـادئ، 
ومـا تحتـاج إليـه هـذه املؤسسـة أن تكـون منصة 
لعمـل النخـب السـورية السياسـية حـول مروع 

وطنـي سـوري جامـع.
واعتـرب علـوان أن التخي عن "االئتـاف" ال يُعترب 
مكسـبًا للسـورين، بـل هناك حاجة ملحة وبشـكل 
مسـتمر لاسـتفادة مـن كل مـا متلكـه املعارضـة 
السـورية مـن نخـب ومـن إمكانيـات وتطويرهـا 
وتعديلهـا بنـاء عى مـروع وطني واضـح، ميثل 
الحريـة والعدالـة  النـاس يف سـوريا إىل  حاجـة 
والنظـام الجديـد القائـم عـى الشـفافية والتداول 
الدميقراطيـة  تطبيـق  وعـى  للسـلطة،  السـلمي 

ادعاءها. فقـط  وليـس 

ال استراتيجية عسكرية 
محـّل  حـّل  الـذي  الوطنـي"،  "االئتـاف  أثبـت 
"املجلـس الوطنـي السـوري"، أنه ليـس أكر منه 
اسـرتاتيجية،  قيـادة سياسـية  توفـري  فعاليـة يف 
ومتكـن اإلدارة املدنيـة املحليـة، وتأكيـد السـلطة 
املوثوقـة عـى الثـوار املسـلحن، وتقديـم اإلغاثة 
اإلنسـانية، ووضع اسـرتاتيجية سياسـية لتقسـيم 
"املعارضـة  بعنـوان  دراسـة  بحسـب  النظـام، 
السـورية ومشـكلة القيـادة" صـادرة عـن مركـز 

 .2013 نيسـان  يف  كري-كارينغـي"  "مالكـوم 
والفصائـل  الشـخصيات  إن  الدراسـة،  وقالـت 
املكانـة  عـى  تنافسـت  املنفـى  يف  املعارضـة 
واملـوارد بـداًل مـن أن تتوّحـد تحت راية مشـرتكة، 
التمويـل  عـى  الحصـول  تتوقّـع  كانـت  إذ 

الـدويل. املجتمـع  مـن  السـيايس  واالعـرتاف 
الهيـاكل  متكـن  "االئتـاف"  عـى  ويتعـّن 
سياسـية  قيـادة  تصبـح  يك  األساسـية  القاعديـة 
وتحويـل  سـوريا،  داخـل  للمعارضـة  حقيقيـة 
األطيـاف  التعامـل رصاحـة مـع  باتجـاه  تركيـزه 
بغـرض  الرئيسـة  الدولـة  ومؤّسسـات  السياسـية 
تحقيـق  يف  يأمـل  كان  إذا  النظـام،  عـن  فصلهـا 
الدراسـة. بحسـب  الدائـم،  الدميقراطـي  التغيـري 

"االئتـاف"  افتقـار  الدراسـة  تناولـت  كـا 
باسـرتاتيجية  وقارنتهـا  عسـكرية  السـرتاتيجية 

السـابقة.  الوطنـي"  "املجلـس 
ومنـذ تأسيسـه، كان "املجلـس الوطني السـوري" 
يعـارض التدخـل العسـكري الخارجي يف سـوريا 
 ،2012 شـباط  يف  ولكـن  املعارضـة،  وتسـليح 
العلـن، واعتـرب  تراجـع املجلـس عـن موقفـه يف 
قـادة "املجلـس الوطنـي" هـذا مطلبهـم الرئيس، 
ولكنهـم أقـّروا بعيـًدا عـن األنظـار، بـأن التدّخل 

العسـكري الـدويل يف سـوريا لـن يحـدث.
وبينـا اعتـربت الدراسـة التـي نرهـا املركـز أن 
تشـكيل "االئتـاف" جـاء إلصـاح فشـل "املجلس 
الوطنـي" يف اتبـاع اسـرتاتيجية عسـكرية ناجحة 
العسـكري بالجانـب  الجانـب  فيـا يتعلـق بربـط 
تشـكيل  كان  السـورية،  الثـورة  يف  السـيايس 
"االئتاف" استنسـاًخا لتجربة "املجلـس الوطني"، 

التـي خرجـت يف نهايـة األمـر بالنتائـج ذاتهـا.
االسـرتاتيجية  أصبحـت  األمـر  نهايـة  ويف 
عسـكرين  فصيلـن  هـي  املتبعـة  العسـكرية 
كبرييـن، هـا "الجيـش الوطنـي السـوري" الذي 
بشـكل  ولـو  املنطقـة  يف  تركيـا  سياسـة  ميثـل 
املصنفـة عـى  الشـام"  نسـبي، و"هيئـة تحريـر 
قوائـم اإلرهـاب، والتـي تّدعـي عـى الـدوام أنها 
عـرب  ميثلهـا  الـذي  الخـاص  مروعهـا  تحمـل 
عـن  ا  اختافًـا جذريًـّ ويختلـف  اإلعـام،  وسـائل 

السـورية. الخريطـة  عـى  الوقائـع 
وعمـدت "تحريـر الشـام" إىل تشـكيل مـا صـار 
يُعـرف بحكومـة "اإلنقـاذ"، التي عرقلت مشـاريع 
"الحكومـة السـورية املؤقتـة" يف مناطق رئيسـة 
بالشـال السـوري مثـل محافظـة إدلـب وريفها، 
منظـات  متررهـا  تعليميـة  مشـاريع  باسـتثناء 

املجتمـع املـدين العاملـة يف املنطقـة.

هل المعارضة السورية 
بحاجة إلى "االئتالف"؟
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مشكالت ميدانية وإدارية واجهها "االئتالف"
حـول  القضايـا  مـن  العديـد  أُثـريت 
السـنوات  خـال  السـوري"  "االئتـاف 
السـيايس  الجسـم  باعتبـاره  األخـرية، 
ومشـكات  بقضايـا  الناطـق  املعـارض 
السـورين، مـع التسـاؤل عـن دوره يف 
إحداث تلك املشـكات، ومـدى قدرته عى 
معالجتهـا، يف الوقـت الـذي كان يعـّول 
فيـه السـوريون عـى مؤسسـات مدنية، 
تحمـل روح الثـورة، وتتحـى بالشـفافية 
الـذي  والروتـن  البريوقراطيـة  وتنبـذ 
تتعامـل بـه مؤسسـات النظام السـوري. 

مماطلة بالتعامل مع الشهادات
ومـن أبرز هـذه القضايـا اإلشـكالية لدى 
يتعـرض  التـي  املاطلـة  "االئتـاف"، 
تصديـق  محاولـة  عنـد  الشـخص  لهـا 
لدخـول  )كـرط  الدراسـية  الشـهادات 

الرتكيـة(.  الجامعـات  أو  املـدارس 
السـورية  الشـهادات  تصديـق  ويجـري 
من خـال مركـز "خدمة املواطـن" الذي 
افتتحتـه "الحكومـة السـورية املؤقتـة"، 
لـ"االئتـاف  التنفيـذي  الجنـاح  وهـي 
مدينـة غـازي  املعـارض"، يف  السـوري 

 .2016 عينتـاب، جنـويب تركيـا، عـام 
تركيـا  يف  السـوري  الاجـئ  ويتعـرض 
عنـد محاولـة تصديـق أوراقه وشـهاداته 
العلمـي  تحصيلـه  السـتئناف  الدراسـية، 
قـد  مـا  واملاطلـة،  للتأخـري  تركيـا،  يف 
عـى  الـدرايس  العـام  بتفويـت  يتسـبب 
الطالـب، باإلضافـة إىل غيـاب املسـؤولية 
واحتاليـة ضيـاع األوراق وفقدانهـا لدى 

مكتـب "خدمـة املواطـن". 
سـابقة  شـهادات  مجموعـة  وخـال 
أكـد عـاء  حصلـت عليهـا عنـب بلـدي، 
يف  مقيـم  سـوري  طالـب  وهـو  الديـن 
املطلوبـة  الـروط  كل  اتباعـه  تركيـا 
لتصديق شـهادته الدراسـية، إال أن مكتب 
رشوطًـا  يسـتحدث  املواطـن"  "خدمـة 

"جديـدة غـري واقعيـة"، بحسـب وصفه. 
الشـهادات  تصديـق  قضيـة  وتعتـرب 
وأهميـة،  إلحاًحـا  القضايـا  أكـر  مـن 
وإمكانيـة  الطالـب  مبصـري  الرتباطهـا 
متابعـة تحصيلـه العلمـي، وحايتـه من 
خطـر االنقطاع عن الدراسـة الـذي واجه 

السـورين.  االطـاب  مـن  الكثـري 

جوازات ال تفضي إلى مكان 
العلميـة  الشـهادات  يضـاف إىل مشـكلة 
سـفر  جـوازات  إصـدار  وتصديقهـا، 
مـزّورة لشـخصيات معارضة من سـفارة 
العاصمـة  يف  السـوري"  "االئتـاف 

الدوحـة. القطريـة 
بشـقن،  ارتبـط  الـذي  املوضـوع  هـذا 
وأمنـي  باملتاجـرة،  يتعلـق  اقتصـادي 
تركيـا،  إىل  مطلوبـن  بتهريـب  مرتبـط 
نفـاه "االئتـاف السـوري" خـال بيـان 
24 مـن تريـن األول عـام  أصـدره يف 

 .2 0 1 8
وجـاء يف البيـان، "إن ما نرته وسـائل 
إعـام حـول قيـام السـفارة يف الدوحـة 
باسـتصدار جوازات سـفر مـزّورة تحمل 
تهريـب  يف  للمسـاعدة  رسـمية،  سـات 
ونقـل بعـض املطلوبـن اإلرهابيـن إىل 

تركيـا غـري صحيـح جملـة وتفصيًا". 
وسـبق هـذا البيـان بأيـام، نـر إذاعـة 
لجـواز  صـورة  املحليـة  إم"  إف  "شـام 
باسـم  سـوري  جـواز  إنـه  قالـت  سـفر 

إماراتيـة.  معارضـة 
إدارة  يف  مصـدر  عـن  نقلـت  اإلذاعـة 
رقـم  أن  السـورية  والجـوازات  الهجـرة 
الجـواز يعـود ملواطـن سـوري، مشـرية 
إىل أن املعارضـة اإلماراتيـة غـادرت عرب 

تركيـا.  إىل  الجـواز نفسـه مـن قطـر 
إصـدار  "االئتـاف"  محاولـة  ورغـم 
جـوازات سـفر للسـورين خارج سـوريا 
وتركيـا،  قطـر  يف  مكاتبـه  خـال  مـن 

فـإن التوصل إىل جوازات سـفر سـورية 
صـادرة عـن "االئتـاف" ومعـرتف بهـا 
بـاء بالفشـل، لعـدم وجـود نيـة حقيقية 
هـذا  برعيـة  لاعـرتاف  الـدول  لـدى 
الكيـان، وفـق ما قالـه رئيـس "االئتاف 
الحريـري،  نـرص  السـابق،  السـوري" 
التفـاوض  لـ"هيئـة  رئيًسـا  كان  الـذي 

حينهـا.  العليـا" 
آالف  بإصـدار  الحريـري  واعـرتف 
الجـوازات يف تركيـا قبـل أن يتبـّن أنها 

مـزّورة. 
واتُّهـم أمـن عـام "االئتـاف" األسـبق، 
عـن  باملسـؤولية  حينهـا  الحكيـم،  نذيـر 
تسـببت  التـي  الجـوازات  تلـك  إصـدار 
دول  مطـارات  يف  أصحابهـا  بتوقيـف 

التزويـر.  بتهمـة  مختلفـة 
يف  الصـادرة  الجـوازات  وتسـببت 
اسـطنبول عـن مكتـب الحكيـم باملاحقة 
شـخص،  ألـف   37 لنحـو  القانونيـة 
حصلـوا عى جـوازات سـفر "االئتاف"، 
أطلقهـا  لحملـة  بيـان  ذكـره  مـا  وفـق 
"آفـاز"،  منصـة  عـرب  السـوريون 
وطالبـوا خالهـا مبعاقبة الحكيـم بتهمة 
"االحتيـال"، وإصـدار جـوازات مـزّورة. 

اختالس وعالج في غير مكانه 
 15 فـارق   ،2014 عـام  مـن  أيلـول  يف 
طفـًا الحيـاة يف بلـدة جرجنـاز بريـف 
لعقـار  خاطـئ  اسـتخدام  جـراء  إدلـب، 
املذيـب  عـن  عوًضـا  "أتراكوريـوم"، 
الصحيـح للقـاح الحصبـة األملانية، خال 
حملـة تلقيـح األطفـال ضـد الحصبة يف 

ريـف إدلـب. 
"االئتـاف  قابلـه  الـدوايئ  الخطـأ  هـذا 
املعـارض" بإقالـة كل مـن وزيـر الصحة 
يف "الحكومـة املؤقتـة" حينهـا، عدنـان 
حـزوري، وعـدد مـن موظفـي "وحـدة 
التنسـيق" وقطاع الصحـة يف "الحكومة 

"وحـدة  رئيسـة  إىل  إضافـة  املؤقتـة"، 
تنسـيق الدعـم"، سـهري األتـايس، التـي 
الـذي  اإلقالـة،  قـرار  عـى  اعرتضـت 
رسعـان مـا ُسـحب، لتعـود إىل مارسـة 

 . وظيفتهـا
ويف آذار مـن عـام 2015، أعلنت األتايس 
تنسـيق  "وحـدة  إدارة  مـن  اسـتقالتها 
الدعـم"، بعـد عامـن مـن تكليفهـا بهذه 
السـوري  "االئتـاف  قبـل  مـن  املهمـة 

املعـارض". 
عـرب  نرتـه  اسـتقالة  خطـاب  وعـرب 
بيّنـت  بـوك"،  "فيـس  يف  حسـابها 
معتـربة  اسـتقالتها،  سـبب  األتـايس 
تقدميـه  تسـتطيع  مـا  كل  قدمـت  أنهـا 
)قبـل  املاضيـن  العامـن  خـال 

 . ) لتها سـتقا ا
التنسـيق  لـ"وحـدة  اتهامـات  وُوجهـت 
"االئتـاف  أسسـها  التـي  الدعـم" 
السـوري" يف كانـون األول عـام 2012، 
قبـل  مـن  مـرات،  عـدة  املـايل  بالفسـاد 
ناشـطن ومعارضـن، كـا أبـدت رشكة 
"ديلويـت" للمحاسـبة املاليـة تحفظاتهـا 
عـى مبلـغ مليـون دوالر أمريـي غـري 
لعـام  "الوحـدة"  بيانـات  يف  مرصـودة 

.2013

استقاالت "بالجملة" 
تزامنـت املشـكات امليدانية التـي واجهها 
"االئتـاف" مع مشـكات إداريـة، تجلت 
يف  صفوفـه  مـن  جاعيـة  باسـتقاالت 

 .2018 نيسـان 
بـن  التناقضـات  خلفيـة  وعـى 
أهدافـه  عـن  وابتعـاده  مكوناتـه، 
تريـن  يف  تشـكيله  حـن  املرسـومة 
2012، يف العاصمـة القطريـة،  الثـاين 
املعارضـان  اسـتقال  الدوحـة، 
وسـهري  صـربا  جـورج  السـوريان 
الرئيـس  إىل  باإلضافـة  األتـايس، 

ربـط  الـذي  خوجـة،  خالـد  السـابق، 
ذكرتهـا  التـي  باألسـباب  اسـتقالته 

وصـربا. األتـايس 
رشحـه  معـرض  يف  صـربا  وذكـر 
التـي قدمهـا لرئيـس  ألسـباب اسـتقالته 
العامـة،  الهيئـة  وألعضـاء  "االئتـاف" 
أنـه )االئتـاف( "مل يعـد ائتافنـا الـذي 
2012، وحمـل  ولـد يف تريـن الثـاين 
أمانـة اإلخاص ملبـادىء الثـورة وأهداف 

الشـعب". 
واعتـرب صـربا أن طرائق العمـل والتدابري 
املعتمـدة ال تحـرتم الوثائـق والقـرارات، 
والرؤيـة  األعضـاء  بـإرادة  تلتـزم  وال 
باإلضافـة  املسـتقلة،  السـورية  الوطنيـة 
مكوناتـه  بـن  الجاريـة  التناقضـات  إىل 

وأعضائـه. 
أمـا األتايس فربطت اسـتقالتها بخسـارة 
الثـورة  لقـوى  الرسـمية  املؤسسـات 
واملعارضـة التحـدي الـذي فرضـه عليها 

الـدويل. املجتمـع 
الكيانـات  وضعـت  الـدول  إن  وقالـت 
أو  الخضـوع  ازدواجيـة  أمـام  املعارضـة 
الـزوال، فاختـار بعضهـا أولويـة البقـاء 
اآلخـر  البعـض  وتصـّدع  والتعايـش، 
وأصبـح  املؤسسـايت،  الكيـان  فافتقـد 
ترتاشـق  كيانـات  مجموعـة  عـن  عبـارة 
السياسـية  والترصيحـات  البيانـات  علًنـا 

املتضاربـة.
وقـّدم "االئتـاف" نفسـه عنـد تأسيسـه 
كمظلـة جامعـة للمعارضـة ضـد النظـام 
بانتقـادات  قوبـل  أنـه  إال  السـوري، 
بأدائـه  تتعلـق  واسـعة  واتهامـات 
لجميـع  اسـتيعابه  وعـدم  السـيايس 

املعارضـة.  أطيـاف 
د  تحـدَّ مل  التـي  االسـتقاالت  وتزامنـت 
أسـبابها القريبـة عـى وجـه الدقـة مـع 
"جنيـف"  يف  السـيايس  املسـار  تفعيـل 

الفـرتة.  تلـك  يف 
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سوريون يتوافدون إلى معبر باب الهوى خالل إجازة عيد األضحى )معبر باب الهوى(

شروط ألثر اقتصادي طويل المدى

ط حركة األسواق في شمال غربي سوريا
ّ

فتح المعابر ينش

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

                                 165,259 الرز )ك(  600السكر )ك(  500البنزين  475المازوت  180الذهب 21 
  ليرة تركية  مبيع 370 شراء 381  دوالر أمريكي  مبيع 3195  شراء 3245 

الذهب 18  141,735                                 

 يورو   مبيع 3767 شراء 3831

عنب بلدي - أمل رنتيسي     

"أول مـا أرغـب برائـه خـال زياريت 
الحلويـات  هـي  اعـزاز  مدينـة  إىل 
خاصـة،  البلديـة  واللحـوم  السـورية 
يف  املتوفـرة  غـري  املنتجـات  وبعـض 
تركيـا، مثـل اإلكسسـوارات ذات الصنع 
األطعمـة  سأشـرتي  كـا  اليـدوي، 
القدميـة  املطاعـم  مـن  الجاهـزة 

املنطقـة".  يف  واملشـهورة 
هكـذا ينوي عـدي املصطفى قضـاء العيد 
بعـد عبـوره مـن معرب "بـاب السـامة" 
أهلـه يف  لزيـارة  الحـدودي مـع تركيـا 
اعـزاز شـايل حلـب، بحسـب مـا قالـه 

بلدي.  لعنـب 
ويف الشـهر الحـايل، وتزامًنـا مـع إجازة 
مـن   20 تبـدأ يف  التـي  األضحـى  عيـد 
متـوز، فتحت ثاثـة معابـر حدودية بن 
تركيا وشـال غـريب سـوريا، بعد توقف 
املـايض  العـام  املعابـر  عـرب  الزيـارات 
"كورونـا  فـريوس  تداعيـات  بسـبب 

.)19 )كوفيـد-  املسـتجد" 
ونر معـرب "بـاب الهوى" الـذي يربط 
أعـداد  عـن  إدلـب  وريـف  تركيـا  بـن 
املسـافرين، التـي بلغـت 31 ألًفـا خـال 
عـرة أيـام حتـى تاريـخ 15 مـن متوز 
الحـايل، يف حـن بلـغ عـدد العابريـن 
مـن "بـاب السـامة"، الواصل مـع ريف 
زائـرًا،   1749 يوًمـا   11 خـال  حلـب، 
أمـا معـرب "جرابلـس" فتبلـغ الحصيلـة 
اليوميـة للوافديـن منه ما يقـارب 1300 
زائـر، حسـب إحصائيـات املعـرب اليومية 

بـوك". "فيس  عـى 
وتشـّكل هذه الزيارة نشـاطًا يف أسـواق 
الشـال الغـريب لسـوريا، كـا تنشـط 
مـا  بحسـب  والتنقـات،  السـري  حركـة 
إذ  املنطقـة،  يف  بلـدي  عنـب  رصدتـه 
يحـاول الزائـرون االسـتفادة مـن العـدد 
املحـدود أليـام اإلجـازة لزيـارة األماكـن 

التـي يقصدونهـا وزيارة جميـع أقاربهم 
املنطقـة.  يف 

قّطاعات تنشط مع قدوم الزائرين 
األلبسـة  متاجـر  الزائـرون  يقصـد 
قبيـل  اللحـوم  بيـع  ومحـال  واملطاعـم 
العيـد، بحسـب مـا رصدتـه عنـب بلدي 

املنطقـة. أسـواق  يف 
محمـد السـيد )22 عاًمـا( ينحـدر مـن 
قريـة الشـيخ إدريـس يف ريـف إدلـب، 
ومل يـزر سـوريا منـذ أربعة أعـوام، قال 
لعنـب بلـدي إنه يقصد السـوق ليشـرتي 
ثيابًـا جديـدة لوالدته ووالـده، إضافة إىل 

رشاء أضحيـة العيـد. 
التاجـر وصاحـب محل األلبسـة الرجالية 
يف بلـدة قورقينـا شـايل إدلـب فـراس 
سـبيع، قال لعنـب بلدي إن متجره شـهد 
زيـادة عـى طلبـات رشاء املابـس مـع 

توافـد األهـايل إىل البلدة. 
ومـع قـرب حلـول عيـد األضحى يـزداد 
الـراء من محلـه يوًما بعد يوم، بحسـب 
البائـع الـذي الحـظ أن حركة البيـع اآلن 

أكـر مقارنة بعيـد الفطـر املايض. 
بلـدي  عنـب  قابلـت  اعـزاز،  مدينـة  يف 
التجاريـة  املحـال  أصحـاب  مـن  عـدًدا 
يف املناطـق التـي دخـل إليهـا الزائرون، 
وخـال حديـث مـع أحمـد جـال، وهو 
صاحـب محـل لبيـع األلبسـة يف سـوق 
املدينـة، قـال إن سـوق األلبسـة واملطاعم 
أكـر ما ياقـي إقبـااًل يف فـرتات األعياد 
خاصـة مـن قبـل القادمـن مـن تركيا.

يف  والـراء  البيـع  حركـة  أن  وأضـاف 
اآلن  تشـهد  السـوري  الشـال  أسـواق 
مـع قـرب العيـد نشـاطًا يف أثنـاء قدوم 

األهـايل مـن تركيـا للزيـارة. 
وتوجـد يف مناطـق سـيطرة املعارضـة، 
مـن  املسـتوردة  األلبسـة  جانـب  إىل 
تركيـا واملصنعـة محليًـا، ألبسـة "البالة" 
األوروبيـة، واأللبسـة الجاهزة املسـتوردة 

التـي تدخـل إىل مناطـق  الصـن،  مـن 
مـع  الحـدود  عـرب  املعارضـة  سـيطرة 
مـن  "ترانزيـت"  مرورهـا  بعـد  تركيـا، 

الرتكيـة. األرايض 

االستثمار.. هدف بعيد
وزيـر االقتصـاد يف "الحكومة السـورية 
قـال  املـرصي،  الحكيـم  عبـد  املؤقتـة"، 
لعنـب بلـدي، إنـه مـن املتوقـع دخـول 
حـوايل 100 ألـف شـخص مـن املعابر، 
الحركـة  مـن  سـيزيد  الـذي  األمـر 

مؤقـت.  بشـكل  واالسـتهاك 
وأشـار الوزيـر إىل أهميـة دخـول الناس 
إذ  األمـوال،  أصحـاب  مـن  املنطقـة  إىل 
مـن املمكـن أن يتشـجع بعضهـم عـى 
االسـتثار، حتـى ولـو بشـكل محـدود.   
سـيزيد  الطلـب  أن  إىل  الوزيـر  وأشـار 
الغذائيـة  املـواد  عـى  خـاص  بشـكل 
املابـس،  وعـى  الحلويـات،  وخاصـة 
بشـكل  قدمـوا  النـاس  "معظـم  وقـال، 
مفاجـئ ومل يشـرتوا مابـس ألوالدهم"، 
كـا توقـع أن ترتفـع أسـعار األضاحـي 

مـع زيـادة الطلـب عليهـا. 
جرى التسـجيل عى الدخـول عرب روابط 
نرتهـا املعابـر، بعد اإلعـان الرتيك عن 
السـاح بالزيارة قبـل أيام محـدودة من 
موعدهـا، وبسـبب عدد الزائريـن املحدود 
الرتكيـة،  السـلطات  بـه  تسـمح  الـذي 
شـهدت مواقع التسـجيل ضغطًـا اضطر 
إىل إغاقهـا برسعة، وبالتـايل فإن الكثري 
مـن الزائريـن الذين قرروا قضـاء اإلجازة 
يف سـوريا مل يكـن لديهـم متسـع مـن 

الوقـت لتحضري أنفسـهم.

نشاط إيجابي.. لكن األثر قد يكون 
محدوًدا

السـيايس  االقتصـاد  يف  الباحـث  يـرى 
يحيـى السـيد عمـر، يف حديـث إىل عنب 
يتأثـر  االقتصـادي  النشـاط  أن  بلـدي، 

بشـكل مبارش بتحـركات األفـراد، خاصة 
ميكـن  وهـذا  كبـرية،  مجموعـات  يف 
الداخلية والخارجية.  بالسـياحة  تشـبيهه 
الحكومـات  أغلـب  العـام،  اإلطـار  ويف 
تسـعى لتنشـيط السـياحة كونها تُنّشـط 
االقتصـاد وتقـدم إيرادات كبـرية، فبعض 
الدول تشـّكل السـياحة فيهـا أهم مصادر 

لدخل.  ا
وأضـاف الباحـث أن ذات املقياس ينطبق 
عـى الشـال السـوري، خاصـة أن فرتة 
يعنـي  مـا  إنفـاق،  فـرتة  تعتـرب  العيـد 
ترسيًعـا للـدورة االقتصاديـة وتقليًا ملدة 

دوران املخـزون املنتـج. 
إاّل أنـه ال يجـب التعويل بشـكل مبالَغ فيه 
عى التحسـن االقتصـادي الذي تشـهده 
أسـواق الشـال حاليًا، وفق السـيد عمر، 
وذلك لعدة أسـباب، أولهـا أن املعابر قد ال 
تفتـح ملـدة طويلـة، أو قد تفـرض بعض 
القيـود عـى التنقـل، فاألثـر االقتصادي 
لظاهـرة كهـذه يحتـاج إىل مـدى أطـول 

ميتـد عدة أشـهر.
والسـبب الثـاين لعـدم التعويـل املبالـغ 
أنـه قـد  النشـاط، هـو  فيـه عـى هـذا 
اجتاعيـة  فئـة  عـى  إيجابًـا  ينعكـس 
محـددة كالتجـار مثـًا، فعـى مسـتوى 
التجـار يظهـر األثـر اإليجـايب مبارشة، 
العـام  الجمهـور  مسـتوى  عـى  أمـا 
فيحتـاج إىل عـدة أشـهر عـى األقل يك 
يبـدأ األثر بالظهـور، كا ال ميكـن إغفال 
األثـر عـى الفاحـن والعـال وغريهم، 
ترصيفهـم  نسـبة  زيـادة  خـال  مـن 
ملنتجاتهـم نتيجة ضخ العملة يف السـوق 
مـن خـال الزائريـن، ولكنـه يبقـى أثرًا 

محـدوًدا.
بالعمـوم،  أنـه  عمـر  السـيد  وأكـد 
مـن  إيجابيًـا  النشـاط  هـذا  يعتـرب 
الناحيـة االقتصاديـة، ولكـن لتطويـره 
وتحسـن أثـره ال بـد مـن العمـل عى 
املعابـر،  طريـق  عـن  التنقـل  تسـهيل 

شـبه  أو  دامئـة  حركـة  تكـون  بحيـث 
دامئـة. 

التصعيد يحّد االستقرار االقتصادي
يقصدهـا  التـي  العبـور  حركـة  تُقابَـل 
الشـال  إىل  تركيـا  مـن  السـوريون 
السوري ونشـاطهم يف املنطقة، مبخاطر 
يف  العسـكري  التصعيـد  عمليـات  مـع 

سـوريا.  غـريب  شـال  مناطـق 
اإلقليمـي  املديـر  قالـه  مـا  وبحسـب 
األوسـط  الـرق  يف  لـ"يونيسـف" 
وشـال إفريقيا، تيد شـيبان، يف 15 من 
متـوز الحـايل، حـول الوضع يف شـال 
األسـبوعن  "يف  فإنـه  سـوريا،  غـريب 
األخرييـن فقـط، تـم التحقـق مـن مقتل 
مـا ال يقل عن عـرة أطفال يف سـوريا، 
وهـذه داللـة مخيفـة عـى عـودة العنف 
خطـر  النـاس  يواجـه  إذ  سـوريا،  إىل 
خـال  عاشـوه  الـذي  املتنفـس  فقـدان 

فـرتة خفـض العنـف". 
"الجيـش  سـيطرة  مناطـق  وتشـهد 
تفجـريات  حلـب  ريـف  يف  الوطنـي" 
وتريتهـا  ازدادت  عديـدة  واسـتهدافات 
منـذ مطلع أيـار املـايض، آخرهـا قصف 
صاروخـي ملدينـة عفريـن بريـف حلب، 
يف 15 مـن متـوز الحـايل، أسـفر عـن 

طفـل.  أحدهـا  شـخصن  مقتـل 
وتزامًنا مـع التصعيد يف عفرين، شـهدت 
قريـة الفوعة بريـف إدلب مجـزرة نفذتها 
قـوات النظـام، سـقط فيهـا سـتة قتـى 
اسـتهداف  جـراء  الجرحـى،  مـن  وعـدد 

محيـط القريـة بقذائـف املدفعية. 
5 مـن  2021 حتـى  بدايـة عـام  ومنـذ 
متطوعـو  اسـتجاب  الحـايل،  متـوز 
"الدفـاع املـدين" ألكر مـن 702 هجمة 
واملنشـآت  املدنيـن  منـازل  اسـتهدفت 
الحيويـة يف شـال غـريب سـوريا، من 
قبل قـوات النظام وروسـيا وامليليشـيات 

املواليـة لهـا. 
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جائزة "هالت"

هي مسابقة سنوية، ُتحشد 

فيها أفكار على مدار السنة 

من طالب الجامعات بعد 

تحديهم لحل قضية ُملحة 

تواجه العالم، مثل األمن 

الغذائي، والوصول إلى المياه، 

والطاقة، والتعليم.

والجائزة هي شراكة بين 

كلية التجارة الدولية )هالت( 

ومكتب األمم المتحدة.

ويختار الرئيس األمريكي 

األسبق، بيل كلينتون، موضوع 

التحدي، ويعلن عن الفائز 

في شهر أيلول من كل عام، 

وُذكرت الجائزة في عام 

2012 بمجلة "تايم" كـ"أفضل 

خمس أفكار غّيرت العالم إلى 

األفضل".

جامعة دمشق،  جائزة "هالت" مكتب األمم المتحدة اإلنمائي UNDP )تعديل عنب بلدي(

عنب بلدي  -  ديانا رحيمة   

اعتُقـل طبيب األسـنان وطالب املاجسـتري 
يف جامعـة "دمشـق" أيهـم غـزول، مـن 
قبـل "االتحـاد الوطنـي لطلبـة سـوريا" 
عـام 2012، وُضب ضبًـا مربًحـا حتـى 
خـرج الـدم مـن أذنيه، مـا يرجـح حدوث 
نزيـف داخـي يف الدمـاغ، ضمـن غرفـة 
داخـل كليـة الطـب البـري، خصصهـا 

لذلك. السـوري  النظـام 
تـويف أيهم بعـد أربعـة أيام مـن اعتقاله، 
متأثـرًا بإصابتـه التـي نتجت عـن ضبه 
املـربح عى الـرأس من أعضـاء "االتحاد"، 
بحسـب مـا قالـه أحد الشـهود عـى قتله 

لعنـب بلدي.
اسـتخدم النظام السـوري "اتحاد الطلبة" 
لرتبيـة الطـاب يف سـوريا عـى القيـم 
الفكريـة الحزبيـة الخاصـة بـ”البعـث”، 
املعتمـدة يف  وجعـل منـه أحـد مراكـزه 
اعتقال مـن يخالف قوانينـه أو يتجرأ عى 

االنخـراط يف الحـراك الشـعبي ضـده.
األمـم  مكتـب  رعايـة  أعـادت  اليـوم، 
املتحـدة اإلمنـايئ بالتعـاون مـع "اتحـاد 
جائـزة  ملسـابقة  سـوريا،  يف  الطلبـة" 
"هالت" الدوليـة، واملعروفة باسـم "نوبل 
الطابيـة"، الذكريـات املؤملـة للعديـد من 
الطـاب وأهـايل املفقوديـن الذيـن القـوا 
العـذاب من هذا املـكان، الـذي يُفرتض أن 
يكون مسـاحة تعليميـة ال متّت للسياسـة 

أو لفـروع املخابـرات بصلـة.
وكان برنامـج األمـم املتحـدة اإلمنـايئ يف 
سـوريا )UNDP Syria( أعلـن يف بيـان 
لـه، يف 12 مـن متـوز الحـايل، عـن بدء 
الجامعـات  جميـع  يف  مسـابقة  تنظيـم 
عـن  لإلعـان  أوىل  كخطـوة  السـورية، 
ممثل للجامعـات كمدير للحـرم الجامعي، 

عـرب حسـابه يف "فيـس بـوك".

شركاء في الجريمة
مريـم حـاق، والـدة الطالب أيهـم غزول، 
قالت لعنـب بلدي، إنها تعتـرب مكتب األمم 
املتحدة "رشيـًكا يف الجرمية مـع االتحاد 
بسـبب تعاونـه الحـايل معه، عـى الرغم 
مـن معرفتـه بـكل الجرائـم واالنتهـاكات 

املرتكبـة مـن قبـل االتحاد".
املسـؤول  هـو  "االتحـاد"  أن  وأضافـت 
عـن اعتقـال وقتـل عـدد كبري مـن طاب 
جامعـة "دمشـق"، ووصفـت رئيس فرع 

دمشـق يف "اتحـاد الطلبـة"، إيـاد طلب، 
بـ"املجـرم" املسـؤول عن قتـل ابنها أيهم 
برضبـه بعصـا عى رأسـه، ما تسـبب يف 
فقدانـه لوعيـه وإحداث نزيـف داخي يف 
رأسـه، مـا أودى بحياتـه، ثـم تـأيت األمم 

املتحـدة لتكرمـه وفريقـه عـى أفعالهم.
وأدان الناشـط واملحامي ماجـد البني، عرب 
حسـابه قي "تويرت"، تعـاون األمم املتحدة 
مـع "االتحـاد" قائـًا، "كم هـو مقرف أن 
نـرى ذلـك! أعضاء هـذا االتحـاد الطايب 
املذكـورون هنا، هـم الذين عذبوين. سـتة 
مـن املخربيـن كانـوا يرضبوننـي بشـكل 
هسـتريي بالعـي وهم يهتفـون: حافظ 
إلهـك! يف ذلـك اليـوم كنـت هنـاك فقـط 

لـراء مواد محـاضيت".
وكان بيان األمم املتحـدة موجًها إىل طاب 
الجامعـات السـورية يف حـال اهتامهـم 
بالعمـل التطوعـي ليحصـل الفائـز عـى 
الجائـزة، ويكون ممثًا لربنامـج "هالت"، 
مرفقـة رابط التسـجيل للطـاب الراغبن 
يف االنضـام، حتـى تاريـخ 15 من متوز 

الحايل.
لطلبـة  الوطنـي  “االتحـاد  ويعتـرب 
"االتحـاد"  وصـف  بحسـب  سـوريا”، 
عـرب موقعـه الرسـمي، منظمـة شـعبية 
أُسسـت يف نيسـان 1963، وتضـم طلبة 
الجامعـات السـورية الحكوميـة والخاصة 
واملعاهـد العليـا، ولها فروع داخل سـوريا 

وخارجهـا.

شرعية التعامل مع إحدى أدوات 
النظام.. قانونًيا

الصحفـي السـوري واملدافـع عـن حقوق 
اإلنسـان منصور العمري قـال، يف حديث 
إىل عنـب بلـدي، إن برنامج األمـم املتحدة 
اإلمنـايئ يف سـوريا، مثله مثـل أي مكتب 
يتبع لألمـم املتحدة، يسـتطيع التعامل مع 
النظـام السـوري ومؤسسـاته الحكوميـة 

قانوين. بشـكل 
لكـن هنـاك ضوابـط ومواثيق عمـل تلتزم 
بهـا األمـم املتحـدة، من بينها عـدم متكن 
املجرمـن أو التعامـل معهـم، ويف حالـة 
سـابًقا  ُوثـق  الـذي  الطلبـة"،  "اتحـاد 
اسـتخدامه للتعذيب والقتـل واالعتداء عى 
الطـاب، ومن بـن أعضائـه الحالين إياد 
طلـب، املسـؤول املبـارش عن قتـل الطالب 
السـوري أيهـم غـزول، فـإن ذلـك يعترب 

وقانونية. أخاقيـة  فضيحـة 

وبحسـب العمـري، يتعارض هـذا التعاون 
مـع ضوابـط عمل األمـم املتحـدة، وميكن 
العمـل عـى منعه مـن خال مسـتوين، 
توثيقيـة  ملفـات  إعـداد  يتـم  أن  األول 
لجرائـم "االتحاد"، واملسـؤول إيـاد طلب، 
وإرسـالها إىل األمـم املتحـدة، وفضح هذا 

إعاميًا. التعـاون 
كـا ميكـن التواصـل مـع الجهـة املانحة 
الجرائـم  بهـذه  وإباغهـا  للجائـزة، 
وتحميلها مسـؤولية تعاونهـا مع مرتكبي 
جرائـم ضد اإلنسـانية ضد الطـاب، وهي 
املؤسسـة املتخصصـة يف متكـن طـاب 

الجامعـات.

إدانات حقوقية
قـرار  التـايل"  "اليـوم  منظمـة  أدانـت 
ألن  املتحـدة،  لألمـم  اإلمنـايئ  املكتـب 
"االتحاد" متهم بتسـهيل وارتـكاب جرائم 
ضـد اإلنسـانية ضد الطـاب السـورين، 
ودعـت األمـم املتحـدة إىل وقـف جميـع 
أشـكال التعاون والتنسـيق مع "االتحاد".

كـا أدانـت "الشـبكة السـورية لحقـوق 
اإلنسـان" التعـاون، الرتبـاط "االتحـاد" 
بـ"ارتكاب انتهاكات جسـيمة بحق اآلالف 
تعذيـب  بـن  السـورين  الطـاب  مـن 
ومسـاهمة  قـرسي،  وإخفـاء  واعتقـال 
االتحـاد بتجنيـد الطاب ملصلحـة األجهزة 
األمنيـة، وجمع بيانات زمائهم الناشـطن 

الشـعبي". الحـراك  واملشـاركن يف 
وقـال مديـر "الشـبكة السـورية لحقـوق 
اإلنسـان"، فضـل عبـد الغنـي، يف حديث 
اإلمنـايئ  الربنامـج  إن  بلـدي،  عنـب  إىل 
)UNDP( هـو أحـد برامـج األمـم املتحدة 
اإلمنائيـة يف سـوريا، وهـو مجـرب عـى 
التعامـل مـع النظـام كمنظمـة الشـؤون 
عليهـا  النظـام  يفـرض  التـي  اإلنسـانية 
التعامـل مـع مؤسسـات غذائية تتبـع له، 
كـ"الهـال األحمـر السـوري"، و"األمانة 
السـورية للتنمية"، وغريها مـن املنظات 
التـي ألـزم النظـام الجهـات األمميـة التي 
أو  معهـا  بالتعامـل  املسـاعدات  تقـدم 
عـدم السـاح لهـا بالعمل ضمـن مناطق 

أبًدا. سـيطرته 
وبحسـب عبـد الغنـي، يجـب أن تكـون 
لـدى األمـم املتحـدة بدائـل عـن التعامل 
كالنظـام  الديكتاتوريـة  األنظمـة  مـع 
مـن  األكـرب  القسـم  ألن  السـوري، 
عوائدهـا  تذهـب  املقدمـة  املسـاعدات 
ملصلحـة النظـام ومواليه، وليـس للفئات 
األكـر تـرضًرا، والوضع ما زال مسـتمرًا 

.2011 منـذ عـام 
“سـوريون  منظمـة  مديـر  قـال  بينـا 
بسـام  والعدالـة”،  الحقيقـة  أجـل  مـن 
األحمـد، يف حديـث إىل عنب بلـدي، إنه 
املسـاعدات  توزيـع  معارضـة  يجـب  ال 
اإلنسـانية ملناطـق سـيطرة النظـام، وال 
سـيا املتعلقـة بالطلبة السـورين، فهي 
املشـاركون  والطـاب  سـورية  مناطـق 
يف املسـابقة هـم طلبة سـوريون، ولكن 
يجـب أن يتوفـر فيهـا تكافـؤ الفـرص، 
حسـاب  عـى  أشـخاص  يسـتغلها  وأال 

آخريـن. أشـخاص 

هل شمل التعاون كل الجغرافيا 
السورية؟

الدكتـور عبـد  رئيـس جامعـة "حلـب"، 
العزيـز دغيـم، قـال لعنـب بلـدي، إن 23 
إىل  املختلفـة  مشـاريعهم  قدمـوا  فريًقـا 
لجنـة مؤلفة من ثاثـة أعضـاء يف الهيئة 
التدريسـية بجامعـة "حلـب" وعضويـن 

مـن منظمـة فريـق "ملهـم التطوعـي".
وقُدمـت املشـاريع وُعرضـت عـى اللجنة 
"حلـب"،  بجامعـة  الكبـري  املـدرج  يف 
وضم كل فريـق من شـخصن إىل أربعة، 
ورُشـحت الفـرق الثاثة األوىل للمشـاركة 
يف فعاليات املنافسـة اإلقليميـة يف أنقرة، 
بسـبب  السـفر  مـن  يتمكنـوا  مل  لكنهـم 
اإلجـراءات املفروضـة للوقاية مـن جائحة 
يف   )19 )كوفيـد-  املسـتجد"  "كورونـا 

. تركيا
وجـاء التنسـيق بـن الجامعـة واملنظمـة 
عـن طريق تواصـل الفريـق التنظيمي يف 
جامعـة "حلـب" مـع مؤسسـة "هالت"، 
التـي وافقـت عـى املشـاركة يف أنقـرة، 
باعتبارهـا مقـرًا إقليميًا تنضـم إليه وفود 

مـن عـدد مـن دول أخرى.
بينـا قـال رئيـس جامعـة "روج آفـا" 
رشقـي  شـال  القامشـي  مدينـة  يف 
إنـه مل يتـم أي  سـوريا، لعنـب بلـدي، 
املتحـدة  األمـم  مكتـب  بـن  تنسـيق 
وبـن الجامعـة بخصوص املشـاركة يف 

املسـابقة.
كـا أكد وزيـر التعليم العـايل يف حكومة 
"اإلنقـاذ"، بسـام صهيوين، أن املسـابقة 
معهـم  التنسـيق  يجـِر  ومل  تشـملهم  مل 

بخصوصهـا.
التعـاون بـن منظمـة أممية ليـس األول 
من نوعـه، إذ تواجـه وكاالت األمم املتحدة 
تعاملهـا  وتـرية  زيـادة  بعـد  انتقـادات 
مـع النظـام السـوري ومسـؤوليه خال 
إطـار  املاضيـة، خـارج  القليلـة  األشـهر 
اإلغـايث،  والعمـل  اإلنسـانية  املسـاعدات 
يف حـن توثـق هـذه الـوكاالت انتهاكات 
وجرائـم ارتكبهـا النظـام بحـق املدنيـن 

يف سـوريا.
وسـبق أن وثقـت عنـب بلـدي مجموعة 
النشـاطات بـن الجانبـن، أبرزها  مـن 
اسـتخدام منظمة الصحـة العاملية رشكة 
طريان معاقَبـة أمريكيًا لنقـل "مرتزقة" 
سـورين وأسـلحة، ثـم انتخـاب النظام 
التنفيذي. السـوري عضًوا يف مجلسـها 

األمم المتحدة تستفز طالب سوريا 
بدعم أكبر معاقل اعتقالهم
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مـن  عـدًدا  األمـن  رجـال  يوقـف 
العسـكري،  الحاجـز  عـى  األشـخاص 
يف أي مدينـة أو بلـدة، حاملن السـاح 
أو  هويتهـم  عـن  يرصحـون  ال  دامئًـا، 
التـي يأمتـرون بأوامرهـا، ومن  الجهـة 
دون أي مذكـرة قضائيـة بالقبـض عى 
أي شـخص، يعتقلـون فـرًدا أو أكر من 
هـذه  يف  العنـف  مسـتخدمن  النـاس 

. لعمليـة ا
مثـل  دولـة  يف  املشـهد  هـذا  يتكـرر 
مـن  األول  الفصـل  ليكـون  سـوريا، 
لسـنوات  يطـول  قـد  احتجـاز  فصـول 
طويلـة داخـل أقبيـة السـجون دون أن 

اعتقالـه. سـبب  املعتقـل  يعـرف 
يتحـول الشـخص الـذي يعيش مأسـاة 
هـذه التجربـة مـن معتقـل إىل مختـٍف 
للتعذيـب  معرًضـا  ويكـون  قـرًسا، 
واإلهانـة وفقـدان حياتـه يف أي لحظة.

املدنيـن  ضـد  االنتهـاكات  تـزال  وال 
ترتاكـم داخـل ملـف حقـوق املعتقلـن 
السـورين، دون وجـود أي جهـة دولية 
أو  سياسـيًا  املارسـات  هـذه  تـردع 
قانونيًـا، أو وجـود نيـة حقيقيـة عـى 
صعيـد األمـم املتحـدة ملحاسـبة الجهات 
التـي ترتكـب هـذه االنتهـاكات، أبرزها 

السـوري. النظـام  حكومـة 
سـوريا،  يف  االعتقـال  آالم  يزيـد  ومـا 
بالنسـبة للمعتقلـن أو عائاتهـم، بقـاء 
مصـري املعقتلـن مجهـواًل، والعيش يف 
حالـة ترقـب لسـنوات، أحيانًـا للحصول 
عـى أي معلومـة دقيقـة تؤكـد أو تنفي 
مـكان  أو  الحيـاة،  قيـد  عـى  بقاءهـم 
وجودهـم، مـع احتالية ضئيلـة لوجود 
جهـات تسـاعدهم يف االطمئنـان عـى 

ذويهـم وتدعـم قضيتهـم.
ومبقابـل اسـتمرارية تلـك االنتهـاكات، 
سـورية  منظـات  جهـود  تسـتمر 
قضيـة  عـى  أكـر  الضـوء  بتسـليط 
 23 يف  بـدأ،  إذ  السـورين،  املعتقلـن 
مـن حزيـران املايض، مروع "جسـور 
منظـات  مثـاين  قبـل  مـن  الحقيقـة" 

دوليـة. وواحـدة  سـورية 

اإلصرار على إظهار الحقيقة
تعمـل مجموعـة املنظـات املدنيـة منـذ 
باتجـاه  الدفـع  عـى  سـنوات  أربـع 
والهادفـة  الكاملـة  العدالـة  تحقيـق 
النـزاع  ضحايـا  مـن  يُحـى  ال  لعـدد 
والقمـع عـى يـد السـلطة يف سـوريا، 
وفـق مـا قاله منسـق مروع "جسـور 
الحقيقـة" يف منظمـة "اليـوم التايل"، 
عنـب  إىل  يف حديـث  املـوىس،  عبـاس 

بلـدي.
ورفـع  الضحايـا  دعـم  هـو  ”هدفنـا 
أصواتهـم ونقـل القصـص التـي يجـب 
ونحـن  بـأرسه،  العـامل  يسـمعها  أن 
إلرسـاء  الوحيـد  السـبيل  بـأن  نؤمـن 
السـام يف سـوريا يكمن يف اسـتعادة 
وذويهـم  واملختفـن  املعتقلـن  حقـوق 
املـوىس،  قالـه  مـا  وفـق  بالكامـل"، 
وتحـاول املنظـات املرفـة عـى هـذا 
مـع  بالتضامـن  االلتـزام  املـروع 
قضيـة  ألنهـا  القضيـة،  هـذه  عائـات 
هـذا  يف  املشـاركة  املنظـات  جميـع 

املـروع.
تنفيـذ  يف  تشـارك  التـي  واملنظـات 
هـذا املـروع هـي: "بدائـل"، و"مركز 
والدميقراطيـة"،  املـدين  املجتمـع 
مـن  وأطبـاء  و"محامـون  و"دولتـي"، 
و"املعهـد  اإلنسـان"،  حقـوق  أجـل 
التـايل  و"اليـوم  للعدالـة"،  السـوري 
يف  الدميقراطـي  االنتقـال  لدعـم 
سـوريا"، و"مركـز توثيـق االنتهـاكات 
يف سـوريا"، و"النسـاء اآلن مـن أجـل 

. " لتنميـة ا

وانتهجـت هـذه املنظـات يف مـروع 
مختلًفـا  نهًجـا  الحقيقـة"  "جسـور 
إذ  املـوىس،  يـراه  مـا  وفـق  ومبـارًشا، 
أنفسـهم  يضعـوا  بـأن  القـرّاء  طالبـت 
ليشـعروا  وذويهـم  الضحايـا  مـكان 
مبعاناتهـم وبـاألمل الشـديد والتحديـات 
املروعة التـي تواجهها عائـات املعتقلن 
يـوم.  بعـد  يوًمـا  الضحايـا  ويواجههـا 
املتعاونـة  املنظـات  تركيـز  وينصـّب 
العقبـات  عـى  املـروع  تنفيـذ  يف 
التـي تعـرتض سـبيل عائـات ضحايـا 
إعـادة  يحاولـون  عندمـا  االعتقـال، 
بنـاء حياتهـم والحصـول عـى الوثائق 
املدنيـة األساسـية التي تعتـرب ضورية 
لضـان حق العيـش الكريم كأشـخاص 

املجتمـع. يف  وأعضـاء  وأرَُس 
ويجـب عـى النـاس أن يـروا صعوبـة 
مجتمـع  يصادفـه  التـي  العراقيـل 
يـدرك  وأن  االعتقـال،  ضحايـا  عائـات 
املجتمع السـوري عـدم توفـر أي حلول 

العائـات. لتلـك  آمنـة  أو  جاهـزة 
ويـرى املـوىس أن هـذا النهج قـد يكون 
ضغـوط  ملارسـة  الوحيـدة  الطريقـة 
أطـراف  ألن  الصـدد،  هـذا  يف  جديـدة 
عـى  يـرصون  سـوريا  يف  النـزاع 
إخفـاء الحقيقـة حـول مـكان ومصـري 
أن  تخـى  املنظـات  وألن  الضحايـا، 
املجتمـع  أعضـاء  مـن  كثـريون  يكـون 
أو  الواقـع  هـذا  اعتـادوا  قـد  الـدويل 

إزاءه. متسـاهلن  صـاروا  حتـى 

ما أنشطة المشروع
"يـروي  كُتيبًـا  املـروع  هـذا  سـينتج 
الضحايـا  يعانيهـا  التـي  األمل  رحلـة 
وذووهـم مستشـهًدا بروايـات بعضهـم 
التـي قدموهـا يف أثنـاء مقابلتهم خال 
أوضحـه  مـا  وفـق  املـروع"،  فـرتة 

فيلـم  هنـاك  سـيكون  كذلـك  املـوىس، 
تسـعى  سـورية  الجئـة  قصـة  يـروي 
الـذي  زوجهـا  مصـري  ملعرفـة  جاهـدة 
السـورية. السـلطات  قبـل  مـن  اعتُقـل 

منارصة قضيـة املعتقلن السـورين يف 
هـذا املـروع سـتكون من خـال نر 
الكتيـب والفيلـم و"إيصالـه إىل صّنـاع 
والدوليـة  املحليـة  واملنظـات  القـرار 
واملؤثريـن"، ومـن خـال النـر عـى 
وإقامـة  االجتاعـي  التواصـل  مواقـع 
مناسـبات يف عـدة بلدان لنـر القضية 
الجمهـور،  مـن  ممكـن  عـدد  ألكـرب 

األولويـات يف سـوريا. لجعلهـا مـن 

جهود مستمرة وخيبات أمل
النظـام  أفـرج  املـايض،  حزيـران  يف 
مـن  ضئيلـة  مجموعـة  عـن  السـوري 
املعتقلـن  أهـايل  قابلـه  مـا  املعتقلـن، 

اإلحبـاط. ميلؤهـا  فعـل  بـردود 
ففـي كل مـرة يعلـن النظام عـن إطاق 
أن  األهـايل  يتوقـع  معتقلـن،  رساح 
يكـون أحبتهـم بينهـم، لذلـك يشـعرون 
عـدم  مـع  األمـل  وخيبـة  باالنكسـار 
اإلفـراج عـن أقاربهـم، وفق مـا عرب عنه 
الصحفـي والحقوقـي السـوري منصور 

العمـري يف حديـث إىل عنـب بلـدي.
"ال أرى أن هنـاك أمـًا يف الحديـث عن 
بالتزامـن مـع إرصار  املعتقلـن  قضيـة 
االسـتمرار  عـى  سـوريا  يف  السـلطة 
تعتقـل  تـزال  ال  فهـي  باالنتهـاكات، 
السـجون  يف  بهـم  وتـزج  النـاس 
العمـري. للتعذيـب"، قـال  وتخضعهـم 

اإلنصـاف  أن  الحقوقـي  وأوضـح 
بوصفـه  والفّعـال،  الرسيـع  القضـايئ 
وجـود  مـكان  لتحديـد  وسـيلة 
حريتهـم  مـن  املحرومـن  األشـخاص 
الصحيـة  حالتهـم  عـى  للوقـوف  أو 

وتحديـد السـلطة التـي أصـدرت األمـر 
نفذتـه،  أو  الحريـة  مـن  بحرمانهـم 
هـو حـق ضوري ملنـع وقـوع حـاالت 
االختفـاء القـرسي يف جميـع الظـروف 
مبـا فيها ظـروف حالـة النـزاع أو عدم 
أي  أو  الداخـي  السـيايس  االسـتقرار 

أخـرى. اسـتثنائية  حالـة 
لحايـة  الـدويل  لـ"اإلعـان  ووفًقـا 
االختفـاء  مـن  األشـخاص  جميـع 
عـدم  حـاالت  تعتـرب  ال  القـرسي"، 
االسـتقرار السـيايس الداخـي يف دولة 
االعتقـال  أعـال  لتربيـر  ذريعـة  مـا 

القـرسي. واالختفـاء 
املختصـة،  الحقوقيـة  للجهـات  ويكـون 
مبوجـب "اإلعـان"، الحـق يف الدخول 
إىل جميـع األماكـن التـي يحتجـز فيها 
حريتهـم  مـن  املحرومـون  األشـخاص 
وكل جـزء مـن أجزائهـا، فضـًا عـن أي 
مـكان يكـون مثـة مـا يدعـو فيـه إىل 
االعتقـاد باحتـال العثـور عـى هـؤالء 

املعتقلـن. األشـخاص 

أين جهود المعارضة السياسية؟
يعتـرب ملـف املعتقلـن واملغيبـن قرًسا 
التسـويات  يف  تهميًشـا  األكـر  امللـف 
واسـتخدم  سـوريا،  يف  السياسـية 
كسـاح  االعتقـال  السـوري  النظـام 

.2011 منـذ  االحتجاجـات  لقمـع 
السـورية"  التفـاوض  "هيئـة  وتهتـم 
مبلـف املعتقلـن السـورين، كـا توجد 
يف "الهيئـة" لجنـة خاصـة ملتابعة هذا 
املوضـوع، وفـق ما قالـه عضـو "هيئة 
السـورية"، وعضـو "اللجنة  التفـاوض 
الدسـتورية املصغـرة"، املحامـي طارق 

الكـردي، يف حديـث إىل عنـب بلدي.
موجـود  واملغيبـن  املعتقلـن  وملـف 
دامئًـا كبنـد رئيـس عـى جـدول أعال 

إىل  باإلضافـة  "الهيئـة"،  اجتاعـات 
جـدول أعـال رئيسـها مـع كل الوفـود 
واألطـراف والشـخصيات، وفق مـا قاله 

الكـردي.
الدسـتور"  صياغـة  "لجنـة  أن  كـا 
تتعامـل مـع هـذه القضية ضمـن أعال 
"اللجنـة" مـن حيـث إيجـاد املضمـون 

األمـر. الخـاص بهـذا  الدسـتوري 
وتـرف "لجنـة املعتقلـن" يف "هيئـة 
التفـاوض" عـى الكثـري مـن الفعاليات 
مـن لقـاءات ونـدوات يك تبقـى قضية 
كشـف  حتـى  حيـة  قضيـة  املعتقلـن 
مصـري املغيبن قـرًسا يف كل السـجون 

السـورية.
واالعتقـال التعسـفي مارسـة موجودة 
البلـدان، ال تعـرف حـدوًدا،  يف جميـع 
يتعـرض لهـا آالف األشـخاص كل عـام.

ويُعتقـل األفـراد يف سـوريا إمـا ألنهـم 
مارسـوا واحًدا مـن حقوقهم األساسـية 
املضمونـة مبوجـب املعاهـدات الدوليـة، 
واملنصـوص عليهـا يف اإلعـان العاملـي 
التعبـري  حـق  مثـل  اإلنسـان،  لحقـوق 
وحـق  التجمعـات،  تشـكيل  وحريـة 
الفـرد يف مغادرة بلـده والدخـول إليه، 
وإمـا ألنهـم مل يتمكنـوا مـن االسـتفادة 
يف  للحـق  األساسـية  الضانـات  مـن 
محاكمـة عادلـة، فُسـجنوا مـن غـري أن 
أمـًرا  مسـتقلة  قضائيـة  هيئـة  تصـدر 
بالقبـض عليهـم أو توجـه إليهـم تهمـة 
أو تحاكمهـم، أو مـن غـري أن توفـر لهم 
أن  علـًا  مبحـاٍم،  االسـتعانة  إمكانيـة 
للحبـس  أحيانًـا  يخضعـون  املعتقلـن 
االنفـرادي لعدة أشـهر أو عدة سـنوات، 
أو  أجـل غـري مسـمى،  إىل  يكـن  إن مل 
يظلـون قيـد االحتجـاز حتى بعـد تنفيذ 
العقوبـة  أو  ضدهـم  املتخـذ  اإلجـراء 

عليهـم. املفروضـة 

"جسور الحقيقة"..
مشروع جديد لرفع أصوات المعتقلين السوريين أكثر
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تحتوي حقن ديكا دورابولين )DECA-DURABOLIN( على هرمون ناندرولون الذي يعد من الستيروئيدات 
االبتنائية، وهي عبارة عن مشتقات صناعية من هرمون التستوستيرون.

ويعتبر الناندرولون واحًدا من المنشطات األكثر شعبية في جميع أنحاء العالم، وُصّنف بين أفضل ثاثة 
منشطات بنائية أكثر استخداًما بين الناس والرياضيين على وجه التحديد.

حدث أول تخليق للناندرولون في الستينيات، وبدأ باالنتشار في جميع أنحاء العالم فقط منذ عام 1960، وقد 
أُنشئ في البداية لعاج سوء التغذية وبعض أوجه القصور المحددة في الجسم، وبعد ذلك تم إدراك أنه يمكن 

أن يكون عالي الكفاءة في زيادة األداء الرياضي أيًضا، وسرعان ما بدأ استخدامه في عالم الرياضة.
ومن أهم التأثيرات اإليجابية على الجسم التي يمكن أن تنتج عن استخدام ديكا دورابولين:

• الحفاظ على المزيد من النيتروجين في العضات، الذي هو عنصر حاسم يحتاج إليه الجسم لتوليد البروتين، 
وكذلك يساعد في رفع إنتاج خايا الدم الحمراء.

• زيادة تخليق البروتين، وبالتالي بناء العضات، إذ ال يمكن الحصول على النتائج اإليجابية دون اتباع نظام 
غذائي غني بالبروتينات والسعرات الحرارية، فا نمو للعضات من دون البروتينات.

• زيادة خايا الدم الحمراء، وبالتالي فهو ال يساعد فقط في عاج فقر الدم، ولكنه يساعد على زيادة األداء لدى 
األشخاص األصحاء، ألنه مع توفر هذه الخايا بشكل أكبر يتم تحقيق أكسجة أفضل ألنسجة الجسم المختلفة.

• زيادة مستويات الكوالجين وكثافة العظام، ما يسهم بمنع مشكات العضات والعظام.
• يقلل من مستويات هرمونات الجلوكوكورتيكويد مثل الكورتيزول، حيث ترتفع مستويات هذه الهرمونات مع 
التدريبات المكثفة، ويمكن أن تكون المستويات العالية منها ضارة جًدا بالجسم، خاصة ألنها تقلل من تخزين 

الجليكوجين العضلي.
• زيادة في مستويات "IGF-1" أو عامل النمو الشبيه باألنسولين 1 الذي ينتجه الكبد، وهو هرمون ابتنائي 
للغاية، وعند تحسين إنتاج وإفراز هذا الهرمون، يصبح من الممكن زيادة تخليق البروتين وتعزيز زيادة التمثيل 

الغذائي لألنسجة العضلية.
• زيادة استخدام العناصر الغذائية من قبل الخايا، ما يحسن المظهر الغذائي للجسم ويزيد من قوته. 

ولذلك فهو يستخدم في الحاالت التالية:
• تضخيم الكتل العضلية في الجسم، ويأتي هذا االستخدام في المقام األول.

• عاج ضمور العضات.
• عاج فقر الدم.

• عاج الهزال ونقص الوزن.
• التخلص من التعب والضعف.

• عاج هشاشة العظام.
• عاج بعض أعراض سرطان الثدي.

• زيادة قدرة األمعاء على امتصاص البروتينات والمواد المفيدة.
• عاج آالم المفاصل عن طريق زيادة إنتاج السائل المزلق بين طرفي العظام في فراغ داخل المفاصل )سائل 

زاللي(.
• في حاالت الحروق الشديدة لمنع فقدان البروتين.

معلومات صيدالنية
يتوفر ديكا دورابولين في الصيدليات على شكل حقن عضلية )25– 50 ملغ(.

ويتراوح حجم الجرعة المناسبة للرجال ما بين 200 ملغ  و600 ملغ في األسبوع، مقسمة على مرتين أو ثاث 
مرات في األسبوع، وقد يكون تأثير الحقن ضعيًفا إذا تم استخدام جرعة أقل من 200 ملغ في األسبوع، بينما 
لن يزداد مفعول الدواء في حال تم أخذ جرعات أكثر من 600 ملغ في األسبوع، بل سيزداد احتمال ظهور 
األعراض الجانبية ومدى خطورتها على المريض، وعموًما تعد الجرعة األولية األنسب للمبتدئين 200 ملغ 

في األسبوع. 
أما بالنسبة للنساء فيتراوح حجم الجرعة بين 50 ملغ و100 ملغ أسبوعيًا، وإذا زادت الجرعة للنساء على ذلك 

تبدأ أعراض الترجل تظهر عليهن.
يستغرق العاج بحقن ديكا مدة زمنية تتراوح ما بين 8 و10 أسابيع، والعديد من الرياضيين يستخدمون 

الدواء لمدة 6 أشهر.
والجدير بالذكر أن فعالية حقنة الدواء تستمر لمدة 15 يوًما، ويمكن أن يظهر أثره في البول لمدة قد تصل حتى 

18 شهرًا بعد االنتهاء من استخدام حقن ديكا.

مالحظات
يعتبر ديكا دورابولين آمًنا على الرجال والنساء إذا استُعمل بالجرعات المقررة، ولكن اإلفراط في استخدامه 

يسبب أضرارًا خطيرة تشمل: 
• اضطراب المزاج.

• العدوانية والميل إلى العنف.
• األرق.

• ظهور حب الشباب.
• تساقط الشعر وظهور نمط الصلع الذكوري عند النساء.

• السمنة المفرطة.
• تضخم عضلة القلب.

• انخفاض نسبة سكر الدم.
• الضعف الجنسي.

• عقم )بسبب احتباس السائل المنوي عند الرجال(.
• تثدي عند الرجال.

• تضخم البروستات عند الرجال.
• اضطراب الدورة الشهرية عند النساء.

• قد يسبب سرطان الكبد أو أوراًما في الكبد.
ومن هذه األعراض الجانبية لزيادة الجرعة عند النساء ما يلي: 

• خشونة في الصوت.
• زيادة في الرغبة الجنسية.

• ظهور حب الشباب.
• ظهور بعض الشعر في أماكن متفرقة من الجسم غير مرغوب بها.

يمنع استخدام حقن ديكا دورابولين في الحاالت التالية:
• يمنع استخدامه لألطفال األقل من 12 سنة تماًما.

• في حال تناول الكحوليات، فمن الضروري إيقاف تناول هذه المشروبات قبل أخذ العاج بفترة ال تقل عن 
شهر.

• عند مرضى سرطان البروستات أو الثدي عند الرجال.
• خال فترة الحمل.

• في مرضى اختال وظائف الكبد.
• في حال استخدام أدوية أخرى، إال بعد استشارة الطبيب، لتجنب التفاعات الدوائية مع األدوية األخرى، 

وخاصة مضادات التخثر وأدوية السكري وأدوية الغدة الدرقية.

د. كريم مأمون

الغنـي  السـليم،  الغـذاء  تنـاول  يبنـي 
بالخرضاوات والفواكه والحبوب واأللبان 
واللحـوم، الجسـم ويقويـه ويحميه من 
األمـراض، ألن هذا الغـذاء املتكامل يزّود 
الجسـم مبـا يحتـاج إليـه مـن عنارص 
ضوريـة لنمـوه وأداء وظائفـه، ولكـن 
هنـاك بعض الحـاالت التي يحـدث فيها 
نقـص لبعـض العنـارص الغذائيـة من 
الجسم، ما يسـتوجب تناولها عن طريق 
مسـتحرضات املكمات الغذائية الجاهزة 
التي تُبـاع يف الصيدليـات، ورغم أهمية 
توفر هـذه املكمات، فإننـا عندما منعن 
النظـر نصاب بالدهشـة من كرتهـا، إذ 
يوجـد اآلن مـا يقـرب من 29 ألـف نوع 
متداول، حسـب منظمة األغذيـة العاملية، 
وبعضهـا  الـوزن  إلنقـاص  بعضهـا 
لزيادتـه وبعضهـا لتضخيـم العضات 
والحيويـة  النشـاط  لزيـادة  وبعضهـا 
وبعضها لزيـادة القدرة الجنسـية وغري 

ذلك.  

ما المكمالت الغذائية؟
املكمـات الغذائيـة وكـا هـو واضـح 
مـن اسـمها هي مـواد مصنعـة لتكملة 
النظـام الغـذايئ لإلنسـان، قـد تكـون 
مسـتخلصة مـن مـواد طبيعيـة ولكن 
بصـورة مركزة أو مصنعة لتشـبه املواد 

. لطبيعية ا
ولهـذه املكمـات أنـواع عديـدة، فقـد 
تكـون مجموعـة فيتامينـات أو معادن 
أو  أمينيـة  أحـاض  أو  بروتينـات  أو 
أحـاض "أوميجـا 3" الدهنية من زيت 
السـمك أو مكمات الطاقـة )كرياتن أو 
كافيئن( أو مكمات زيـادة الوزن التي 
تحتوي عى نسـبة عالية من السـعرات 

الحرارية.
بعـض املكمـات الغذائيـة يكـون عى 
شـكل حبـوب فمويـة وبعضهـا عـى 
شـكل  عـى  وبعضهـا  رشاب  شـكل 
مسـاحيق )بـودرة( تُحّل باملـاء أو غريه 
من السـوائل، وبعضها عى شكل حقن 

عضليـة أو وريديـة.

ما فوائد المكمالت الغذائية؟
للمكمات الغذائية فوائد عديدة:

• ميكـن لبعـض املكمـات أن تحّسـن 
الصحـة العامـة عـن طريـق ضـان 
حصـول الجسـم عـى الكميـة الكافية 
مـن العنـارص األساسـية التـي يحتاج 
إليهـا ألداء وظائفـه الطبيعيـة بشـكل 
يف  تسـاعد  فهـي  وبالتـايل  سـليم، 
الحفـاظ عـى صحـة أجهـزة الجسـم 
والشـعور بالحيويـة والنشـاط وإعطاء 

النضـارة للجلـد.
أخـرى  أنـواع  تسـاعد  أن  وميكـن   •
الغذائيـة عـى تقليـل  املكمـات  مـن 
خطـر اإلصابـة بأمراض معيّنـة، فعى 
سـبيل املثال يسـهم تناول الكالسـيوم 
وفيتامـن "D" يف الحفـاظ عـى قوة 
العظـام وتقليـل فقدانهـا مـع تقـدم 
العمـر، وقد تسـاعد "أوميجـا 3" عى 
بأمـراض  املصابـن  حالـة  تحسـن 
تنـاول مكمـات  القلـب، كذلـك فـإن 
حمـض الفوليـك مـن قبـل الحوامـل 
يقلل مـن خطـر إصابة األجّنـة بعيوب 

العصبـي.  األنبـوب 
• وميكـن لبعـض املكمـات الغذائيـة 
أن يكـون لهـا تأثـري يف حـرق الدهون 
مـع زيـادة الوزن عـن طريق اكتسـاب 
يرغـب  مـا  وهـو  العضليـة،  الكتلـة 
بـه عـادة الرياضيـون والعبـو كـال 

األجسـام. 
يف  يسـاعد  أن  لبعضهـا  وميكـن    •
إنقاص الـوزن والتخلص مـن الدهون.

تزيـد  غذائيـة  مكمـات  وهنـاك   •
يتناولهـا  مـا  وعـادة  الجسـم،  طاقـة 
الرياضيـون، وأهمهـا الكافيئـن وهـو 
املنشـط الطبيعـي الوحيد املسـموح به 

دوليًـا. 

َمن األشخاص الذين يحتاجون إلى 
المكمالت الغذائية؟

يقسـم األشـخاص الذين يحتاجون إىل 
املكمـات الغذائيـة إىل أربع فئات:

الفئـة األوىل: األشـخاص الذين يعانون 
كحـاالت  حـاد  غـذايئ  نقـص  مـن 

واألوبئـة. املجاعـات 
الفئـة الثانيـة: األشـخاص الذين تتطلب 
الغـذاء،  مـن  كبـرية  كميـة  أجسـامهم 
كالنسـاء الحوامل واملرضعـات واألطفال 
الرضـع، خاصـة إذا كان الطفـل يكتفـي 
بالحليـب دون تنـاول أي نـوع آخـر من 

الطعام.
 الفئـة الثالثـة: األشـخاص الذيـن تقل 
قدرة أجسـامهم عى امتصـاص الغذاء، 
كمرحلة الشـيخوخة أو املصابن بسـوء 
االمتصـاص أو بعض األشـخاص الذين 
يحتاجون إىل اتباع نظـام غذايئ معّن 

نتيجة لحساسـية ما.
الفئة الرابعة: األشـخاص الذين يعانون 
مـن أمـراض مزمنـة، وتـزداد حاجـة 
أجسـامهم إىل املـواد الغذائية، كمرىض 

الرسطـان ومـرىض الـكى والكبد.
ولكن عمليًا تسـتخدم املكمات الغذائية 
بكـرة مـن قبـل الرياضيـن والعبـي 
كال األجسـام، كا يسـتخدمها الناس 
إلنقـاص الـوزن أو زيادتـه، أو إلعطـاء 
الشـباب  عـى  للحفـاظ  أو  النضـارة 

والحيويـة، أو لزيـادة القدرة الجنسـية، 
أو لتقويـة الذاكـرة عنـد الطـاب قبـل 

االمتحانات.

هل توجد أضرار للمكمالت الغذائية؟
عندمـا تؤخـذ املكمـات الغذائيـة مـن 
مصـدر موثـوق وباستشـارة الطبيـب 
فهـي ال تسـبب أي أضار عـادة، ولكن 
ميكـن أن يـؤدي تناولهـا بشـكل غـري 
فعـى  األضار،  بعـض  إىل  صحيـح 

املثال: سـبيل 
• قد يـؤدي تناول جرعـات عالية تفوق 
اسـتطاعته  تفـوق  أو  الجسـم  حاجـة 
عـى االمتصاص إىل حدوث اإلسـهاالت 
وحـدوث االنسـام، خاصـة إذا كانـت 
املـادة القابلـة للتخزيـن بالجسـم مثل 
 "D" وفيتامـن "A" الزنـك وفيتامـن
والحديـد والسـيلينيوم وغريهـا، كذلك 
فإن اسـتهاك الكرياتن بشـكل مفرط 
قـد يـؤدي إىل حـدوث مشـكات يف 

. لكى ا
• قـد تتداخـل بعض املكمـات الغذائية 
مع عمـل بعـض األدوية التـي يتناولها 
الشـخص، مـا يـؤدي إىل آثـار جانبية 
سـيئة، فمثًا ميكن أن يـؤدي الفيتامن 
"K" إىل تقليـل قـدرة دواء الوارفاريـن 
حـدوث  ومنـع  الـدم  متييـع  عـى 
الجلطات، بينا ميكـن أن يزيد فيتامن 
"E" مـن فعاليـة األدوية املميعـة للدم 
وبالتـايل يزيـد خطر حـدوث الكدمات 
تـؤدي  أن  ميكـن  كذلـك  والنـزوف، 
إىل  والكالسـيوم  الحديـد  مكمـات 

إنقـاص فعاليـة املضـادات الحيوية.
• ميكـن أن يـؤدي تنـاول الكثـري مـن 
بعـض أنـواع املكمـات الغذائيـة، مثل 
فيتامـن "A"، وفيتامن "D"، والحديد، 
غـري  سـلبية  بتأثـريات  اإلصابـة  إىل 
مرغـوب بها قبل الجراحـة، ويف أثنائها، 

. وبعدها
• قـد يحـدث تلـوث املكمـات خـال 
األدويـة  مـن  وخاصـة  التصنيـع، 
كالكورتيـزون أو املنشـطات، أو املعادن 
أو  والرصـاص،  كالزئبـق  الثقيلـة 
يف  تصنـع  عندمـا  وذلـك  البكترييـا، 

للرقابـة. تخضـع  ال  معامـل 
ولذلـك يجـب عـدم تنـاول املكمـات 
الطبيـب  باستشـارة  إال  الغذائيـة 
املختـص، ليتـم اختيـار نـوع وكميـة 
املكمـل الغـذايئ الازم حسـب الحالة 
إليـه.  الوصـول  املطلـوب  والهـدف 
األشـخاص  بعـض  فـإن  ولألسـف 
املكمـات  تنـاول  إىل  يلجـؤون 
دون  اسـتهاكها  يف  واإلرساف 
الرجـوع إىل الطبيـب، مـا يـؤدي إىل 
أضار قـد تكـون خطرية كـا ذكرنا.

متى نحتاج إليها.. كيف نختارها

المكمالت الغذائية
ما الذي تعرفه عن دواء
ديكا دورابولين؟
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يـرسد الـروايئ السـوري راهيـم حسـاوي يف روايتـه 

"الشـاهدات رأًسـا عـى عقـب" صورة بائسـة عـن بلد 

كل مـا فيـه مشـلول اإلرادة، تعتمـد حياة هـذا البلد عى 

هزائـم أبنائـه، يدمـر رغباتهـم وآمالهـم، بسـبب فقدانه 

لجاليتـه وتحولـه إىل مقـربة كبـرية ال تتعـب مـن دفن 

. ملوىت ا

آراء شـخصيات  الروايـة عـى عـرض  تعتمـد صياغـة 

اسـمه  الروايـة  بطـل  وهـو  راٍو،  طريـق  عـن  القصـة 

الشـخصية  حياتـه  سـرية  يسـرتجع  الـذي  "جابـر"، 

ليعكـس من خالهـا آراءه حـول مفهوم املـوت والخوف 

والكآبـة، عـن طريـق الحـوارات مـع صديقيه "رشـاد" 

و"منـار".

تتحـرك أحـداث الروايـة يف زمنن مختلفـن، األول حن 

كان "جابـر" طفـًا وعاقتـه مـع "بديـع زاهـر"، ذلك 

الرجـل الـذي كان يعذبه دون أسـباب محـددة، وانتحار 

"كنانـة" زوجـة "بديـع زاهـر"، الحـدث الـذي ترك يف 

نفـس "جابـر" أثـرًا عميًقا مـن القلـق والخـوف، ظهر 

ذلـك فيا بعـد بشـكل واضح.

أمـا الزمـن الثـاين، فهـو يركـز عـى "جابـر" الشـاب، 

وطريقـة تعاملـه مـع محيطـه مـن األصدقـاء والناس.

باملقـربة حـن كان طفـًا،  يسـتذكر "جابـر" عاقتـه 

"كنـت أرمـق ذلـك النشـاط والحيويـة يف وجـوه الذين 

وكان  املحرقـة،  الشـمس  رغـم  القـرب  بحفـر  يقومـون 

تحـت  يلمـح  الخشـبية  العصـا  تلـك  رأس  يف  املعـدن 

وكأن  القـرب،  ذلـك  أثنـاء حفـر  بوضـوح يف  الشـمس 

أدوات الحفـر كانـت تعمل مـن تلقـاء ذاتهـا )...( كانت 

الشـاهدات واقفـة ومائلـة ومتكئة ومسـتلقية، ال تختلف 

كثـريًا بشـكلها هـذا عـن شـكل األحيـاء".

يتخـذ نص الروايـة )127 صفحة( مفهـوم املوت كفكرة 

مركزيـة، انطاقًـا مـن اسـمها وتحميل املوت مسـؤولية 

تغيـري مسـار شـخصية البطـل "جابـر"، وانتهـاء عند 

فلسـفة املـوت لـدى الـراوي وعاقـة األحيـاء باألموات، 

البنـى  نسـف  حكايـة  لتقـدم  الشـواهد  "تتكاتـف  إذ 

االجتاعيـة والسياسـية واالقتصادية يف البلـد، وتحولها 

متناثرة". إىل مقـربة متشـعبة 

املقـربة هـي مـاذ النـاس، الواقفـة بشـاهدات القبـور 

املنتـرة يف كل مـكان، تعكـس بنظـر الـراوي صـورة 

البـاد التي تحولـت إىل مقـربة مفتوحـة، وكأنها جحيم 

أريض يبتلـع الجميـع.

األوىل  رأًسـا عـى عقـب"  "الشـاهدات  روايـة  تعتـرب 

للـروايئ راهيم حسـاوي، صـدرت عـام 2013، بعد عدة 

أعـال مرسحيـة، إذ كان أول عمـل مرسحـي لـه حمـل 

عنـوان "السـيدة العانس" عـام 2010، وميتلـك العديد 

مـن املرسحيـات القصـرية والروايـات املنشـورة يف عدة 

إلكرتونية. ومواقـع  صحـف 

حصل حسـاوي عـى الجائزة الثالثة ملسـابقة "الشـارقة 

للتأليـف املرسحـي للكبـار" عـام 2011 عـن مرسحيـة 

"الرخـام"، وجائـزة "الشـيخ زايـد للكتاب" عـن رواية 

.2017 عـام  "الباندا" 

"الشاهدات رأًسا على عقب".. 
البلد كمقبرة كبيرة تبتلع 

الجميع

كتاب

سينما

مؤخـرًا  )يوتيـوب(    "Youtube"رشكـة أطلقـت 
ميـزة  "Shorts"يف إشـارة إىل مقاطـع الفيديـو 
التـي يصّورهـا مسـتخدمون عاديـون،  القصـرية 
الـذي  ملنافسـة تطبيـق "Tiktok" )تيـك تـوك(، 
يقـّدم هـذا النـوع مـن مقاطـع الفيديـو، وتلقـى 
إقبـااًل كبـريًا ضمـن أوسـاط املراهقـن يف العـامل 

العـريب.
ميّـزة "يوتيـوب" التـي ُعرضت للمسـتخدمن يف 
الهنـد عـام 2020، ثـم عـى نطـاق محـدود لعدة 
دول، تتوفـر اآلن عامليًـا يف أكـر مـن مئـة دولـة 
حـول العـامل، وميكـن الوصـول إليهـا مـن خال 
التطبيـق نفسـه، دون الحاجـة إىل تحميـل تطبيق 

. يف ضا إ
ومـن خـال أيقونـة يف أسـفل شاشـة العـرض، 
أجهـزة  ملسـتخدمي  الخدمـة  "يوتيـوب"  أتاحـت 
"آيفـون"  تشـغيل  بنظامـي  املحمـول،  الهاتـف 
و"أندرويـد"، مـع إمكانيـة االطـاع عـى مزيـد 
مـن مقاطـع الفيديـو مـن خال سـحب الشاشـة 

للتمريـر لألعـى، عـى منـط “تيـك تـوك". 

وميكن للمسـتخدم إبـداء إعجابـه أو عـدم إعجابه 
يف املقاطـع القصرية املصـّورة التي تُعـرَض أمامه 
عى الشاشـة، كـا ميكـن أيًضا وضـع تعليق عى 
املقاطـع ومشـاركتها، أو االشـرتاك أيًضـا بالقنـاة 
التـي تبـث املقطـع مـن خـال الضغـط عـى زر 

االشـرتاك الواضـح بلون أحمر أسـفل الشاشـة. 
ولاطـاع عـى مقاطـع الفيديـو التـي تسـتخدم 
نفـس املوسـيقى، ميكـن الضغـط عـى زر صغري 
أسـفل الفيديـو يحمل إشـارة موسـيقية، كا ميكن 
مـن خـال تتبـع الوسـوم الوصـول إىل مقاطـع 

املعروض.  بالفيديـو  املرتبطـة  الفيديـو 
ويسـتطيع املسـتخدم إضافـة مقطـع فيديو قصري 
15 ثانيـة، عـرب الضغـط عـى زر  جديـد مدتـه 
إضافـة مشـاركة جديـدة، ثـم النقـر عى إنشـاء، 
الكامـريا بغـرض تصويـر املقطـع  للوصـول إىل 

املـريئ ورفعـه. 
وتتيح "يوتيوب" للمسـتخدم إمكانيـة اختيار مقطع 
فيديـو أو مقطع صويت من مكتبة الوسـائط الخاصة 

يف جهـازه املحمـول، أو الظهور ببث مبارش. 

التحكـم برسعـة التشـغيل، ومؤقت للعـد التنازيل 
يف أثناء التسـجيل دون الحاجـة إىل مراقبة الوقت، 
وربـط عـدة مقاطـع فيديـو ببعضهـا، كل ذلـك 
 ،"Shorts" تقّدمـه الركـة للمسـتخدم من خـال
ميكـن  إبداعيـة  مسـاحة  املسـتخدم  متنـح  التـي 
مـن خالهـا دمـج الصـور واملوسـيقى والفيديو، 

لتكويـن منتـج مريئ بلمسـة شـخصية.
ورغـم وصـول الخدمـة إىل نحـو 100 دولـة يف 
التجريبـي،  نطاقهـا  يف  تـزال  ال  فإنهـا  العـامل، 
وهـذا يفـرس عـدم توفـر الخدمـة لجميع منشـئي 

املحتـوى.
لكـن "يوتيـوب" تؤكـد أن الخدمة سـتكون متاحة 
للمزيـد من املسـتخدمن، مع وعود مبيـزات جديدة 
ستسـتند مـن خالهـا إىل غنـى مكتبتهـا املرئيـة، 
وهـي ميـزات يوفرهـا حاليًـا تطبيق "تيـك توك"، 
الـذي يتجه التخـاذ سـلوك معاكـس لـ"يوتيوب" 
عـرب السـاح بنـر مقاطـع فيديـو تصـل مدتها 
إىل ثـاث دقائـق بـداًل مـن 15 ثانيـة أو 60 ثانية، 

كـا كان أسـلوب العـرض السـابق لديه.

الرتقـب  2014، حصلـت حالـة مـن  يف عـام 
لـكل محبـي السـينا ملشـاهدة فيلـم الخيـال 
العلمـي "interstellar" للمخـرج كريسـتوفر 
نـوالن، بسـبب التميز الـذي أضافـه العمل عى 
موضـوع الزمـن، وعاقـة املسـتقبل باملـايض.

تـدور قصـة الفيلـم يف زمـن غـري معـروف، 
يعـاين فيـه العـامل مـن كارثـة بيئيـة، بسـبب 
إفـراط البـر يف اسـتغال املـوارد الطبيعيـة 
عـى كوكـب األرض حتى بـدأ يحتـرض بأكمله، 
ومل يعـد قـادًرا عـى توفـري الحيـاة املناسـبة 
للبـر، فكـرت العواصـف الرمليـة والغبـار.

بظـروف  الفـرتة  هـذه  يف  النـاس  يعيـش 
متحـرضة ولكن صعبـة، والحل يف هـذه الحالة 
كان بإيجـاد كوكـب آخر يتمتع بأبسـط العوامل 

التـي يحتـاج إليهـا اإلنسـان للحياة.
مـن النـاس الذيـن يواجهـون الكارثـة الطيـار 
واملهنـدس "كوبـر" الـذي يعيـش يف الريف مع 
ابنتـه "مـورف" وابنـه ووالـد زوجتـه املتوفـاة، 
ويعمـل يف الزراعة التي يوظـف كل خربته فيها.

ابنتـه  بفضـل  "كوبـر"  يتجـه  مـا  ويوًمـا 

"مـورف" إىل مقـر وكالـة الفضـاء األمريكيـة 
)ناسـا( مـن خـال أحداث مشـوقة تسـتند إىل 
شـيفرة "مـورس"، وهـي شـيفرة حرفيـة مـن 

التلغرافيـة. املعلومـات  إرسـال  أجـل 
وتعتقـد "ناسـا" أن "كوبـر" هـو الشـخصية 
املناسـبة يك يديـر رحلـة البحـث عـن كوكـب 
بديـل إلرسـال البـر إليـه، ألن كل املحـاوالت 

إلنقـاذ األرض فشـلت.
ويوافـق "كوبـر" عى هـذه املهمة عـى الرغم 
ابنتـه "مـورف" بسـبب عـدم  اعـرتاض  مـن 

معرفـة توقيـت عودتـه إىل األرض.
وتعتـرب الرحلـة إىل العبـور مـن ثقـب دودي 
تكـون بشـكل إعجـازي بالقـرب مـن كوكـب 
زحـل، واسـتقبال بيانـات مـن مجـرات أخـرى 
تسـمح لهـم بالعثـور عـى كوكـب آملـن أن 

يكـون مناسـبًا للحيـاة.
للفيلـم،  الرئيسـة  الفكـرة  سـياق  هـو  هـذا 
يكـون  قـد  العلمـي  الجمـود  بذلـك  ولكـن 
أقـرب إىل فيلـم وثائقـي، خصوًصـا  العمـل 
أن الفيلـم عـرض للجمهـور نظريـة النسـبية 

والفيزيـاء الكميـة، وطريقـة عمـل الجاذبية.
ولكـن أضـاف املخـرج إىل هـذا العمـل سـياقًا 
دراميًـا أعطـى للفيلـم قيمـة فنيـة عاليـة، من 
خـال عاقـة األب بابنتـه، والرغبـة الشـديدة 
لـدى "كوبر" بإنقـاذ الجنس البـري، وعاقة 

"كوبـر" بطاقـم السـفينة الفضائيـة.
فكـرة السـياق الدرامـي للفيلم هـو انتصار كل 
يشء جميـل عـى كل يشء محبـط، مها كانت 
درجـة البشـاعة يف هـذه املعادلـة، وانتصـار 

الحب عـى املنطـق، واألمـل عـى الواقعية.
وعـى الرغـم مـن أن مفهـوم السـفر عـرب الزمن 
ليس موضوع فيلم "Interstellar"، فإنه يشـارك 
نفـس فكرة املسـتقبل وعاقتـه باملـايض التي قد 

تكون مربكة للمشـاهد بسـبب صعوبـة فهمها.
حـاز الفيلـم الـذي قُيّـم بدرجة 8 مـن 10 عرب 
موقـع "IMDb" عى عـدة جوائز "أوسـكار"، 
برصيـة"،  تأثـريات  "أفضـل  جائـزة  منهـا 
وجائزة "أفضل موسـيقى تصويريـة"، وجائزة 
"أفضـل  وجائـزة  أصـوات"،  خلـط  "أفضـل 

مونتـاج صـويت".

 .."Interstellar"
انتصار الحب على المنطق 

"يوتيوب" 
 .."Shorts " تتيح ميزة

ماذا تعرف عنها؟ 
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حلول العدد السابق

تسالي

اتي  قنو عروة 

اقربـت سـاعة األوملبياد يف طوكيو، وبـدأت البعثات 
واملنتخبـات بالسـفر والتوجـه إىل اليابان، حيث منافسـات 

دورة األلعـاب األوملبيـة الصيفية "االسـتثنائية"، بـكل معنى 
الكلمة وسـط جائحـة فروس "كورونا املسـتجد" )كوفيد- 

19(، التـي طبعت يف امللعب والصاالت واملسـابقات 
واملنافسـات صوًرا ومشـاهد لن ينسـاها التاريخ، حالة 

طوارئ، من دون حضـور جامهري، تباعـد صحي اجتامعي، 
أنظمـة وقوانـن صارمـة نتمنى أن تغـادر حياتنا وأيامنا يف 

القريـب العاجل.
لـن أتحدث هنا بإسـهاب عن أوملبيـاد "طوكيو"، وإمنا يف 

حـرة األوملبياد ال بـد للذكريات أن تظهر مجـدًدا يف مخيلة 
مـن تابـع العمل الريايض يف بلدنا، كتب أو شـارك أو مارس 

أو سـافر أو حر أو شـجع، أيًا كانت املسـميات، ال مشكلة.
ومـن الذاكرة غـر املضيئة يف رياضة البـلد املتعبة أن 

حصادهـا كان عىل مدار املشـاركات األوملبية بعد االسـتقلل، 
1948: ميدالية ذهبية  16 مشـاركة بـدًءا من العـام  وخلل 

1996 يف أتلنتا، وفضية  للعّداءة السـورية غادة شـعاع عـام 
 ،1984 أوملبيـاد "لوس أنجلوس"  املصارع جوزيـف عطية يف 

.2004 وبرونزيـة امللكـم نارص الشـامي يف أوملبياد "أثينا" 
تحتـل سـوريا مرتبة متوسـطة عىل املسـتوى العريب بلئحة 
األكـرث حصواًل عـىل امليداليات يف املشـاركات األوملبية، بعد 

مـرص وتونس واملغـرب والجزائر ولبنـان. وبرصف النظر 
عن مسـتوى البعثـات وقصص اإلنجاز واإلعجاز باملنافسـة 

للوصـول إىل ذهبيـة وفضية وبرونزية، فإن أكـرث ما يتذكره 
املـرء من قصص يف الوسـط الريايض السـوري هو كيف تم 
االسـتعداد لألوملبياد؟ وأيـن؟ وكيف كانت املعسـكرات تُقام، 
وأي نـوع من االهتـامم كانت تقدمـه قيادة األمر الواقع يف 

سوريا؟ رياضة 
وحتـى ال يقـال: "ال يعجبكم يشء يف هـذه البلد، والنقد 
والهجـوم يطـال كل إرشاقة فيها"، ال بد مـن التذكر مبا  
كان يُتداول وسـط الرياضين أنفسـهم، بخسـارة ملكم 

يف األوملبيـاد وخروجه من املنافسـة، ألنـه مل يكن يرتدي 
القياس املطلـوب، وأن يتذيل ريايض  واقي رأس بنفـس 

آخـر ترتيب الرماة يف منافسـة الرمايـة ألنه مل يتدرب عىل 
البندقيـة األوملبية، وأن سـباًحا تدرب عىل مسـتوى محدد يف 

سـوريا وشـارك مبسـتوى أعىل يف األوملبياد فخرج مبكًرا 
مـن املسـابقة، وأن بطلة األوملبيـاد بذهبية السـباعي خانت 

الوطـن وتخاذلت يف األوملبياد الـذي تله رغم رصف الوطن 
عليهـا وعىل اسـتعداداتها )بغـض النظر عـن موقفها الحايل 

املؤيد لنظام األسـد(.
وللعلـم فإن صاحـب الربونزية امللكم نارص الشـامي، أُصيب 

الثورة السـورية، وتوجه بعد  برصاص أجهـزة األمن يف 
ذلـك إىل أملانيا وأصبح أسـر العلج والعمليـات الجراحية 

 . ملتكررة ا
يف هذه البلد، مل يسـتطع باسـل األسد أن يشارك يف 

األوملبيـاد وال مرة، ولكن لرمبـا كان عدنان قصار يسـتطيع 
 21 املشـاركة بأرقامه ومسـتواه، فُزجَّ به يف السـجن ملدة 

عاًما مـن دون محاكمة.
إن أعجبنـا يشء يف البـلد أم مل يعجبنـا، يجب أن نعلم 

بأن سـباحن من طـراز مميز، ُحجبـوا وُحجبت أرقامهم 
ومشـاركاتهم الدوليـة كرمى لعيون السـّباح املدلل فراس 

معـل وإخوته، وقد صـار اليوم رئيًسـا للجنة األوملبيـة التابعة 
األسد. لنظام 

ويجـب علينا أن نذكـر بأن الصاالت وامللعب واملنشـآت التي 
سـجلت صدى صـوت املعتقلن واملعذبن خـلل حقبتن 

2011، ال ميكن  زمنيتـن، يف الثامنينيـات ويف حقبـة العام 
لهـا أن تخرج أبطـااًل لألوملبياد، ولو تخرجـوا فيها وكانوا 
الطفـرة يف مملكة الخوف، فأبناء محمد حمشـو واألسـد 
وغرهـم جاهـزون لتمثيـل اململكة، مبا ينهـي الطفرة وما 

يقتـل املوهبـة ويجعل البـلد بعيدة عن مجـد األوملبياد، منذ 
الزمان. آخر  االنطلقـة وحتى 

من وحي األولمبياد.. 
ذكريات

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

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

يعتـرب الفرني وليـم كويبيلـس (19 عاًما) 
موهبـة  الفرنـي  موناكـو  نـادي  مهاجـم 
شـابة قادمـة، ظهـرت يف املاعب الفرنسـية 

خاصـة واألوروبيـة بشـكل عام.
ولـد كويبيلـس يف مدينة فلوريان الفرنسـية 
يف 16 مـن آب عـام 2001، ويلعب يف خط 
186 سـم ويلعـب  األيـرس، طولـه  الجنـاح 
بالقـدم اليرسى، ولديه جنسـيتان الفرنسـية 

لهولندية. وا
وهـو ميلـك الشـجاعة يف الهجـوم، وميتاز 
املناسـب،  الوقـت  يف  الذكيـة  بالتمريـرات 
الخصـوم  لدفاعـات  إزعاًجـا  ويشـكل 

ومراوغاتـه. حركاتـه  بساسـة 
ماركـت"  "ترانسـفري  موقـع  وحسـب 
القيمـة  تبلـغ  الرياضيـة،  لإلحصائيـات 

السـوقية لوليـم كويبيلس سـتة ماين يورو.
يف  الفرنـي  موناكـو  فريـق  مـع  وظهـر 
دوري الدرجـة األوىل للموسـم املـايض 17 
كأس  يف  ظهـر  كـا  هدفًـا.  وسـجل  مـرة، 
فرنسـا مرتـن، ومـرة واحـدة يف الـدوري 

األورويب.
أوملبيـك  فريـق  مـع  اللعـب  بـدأ  قـد  وكان 
 2018- 19 سـنة، ويف موسـم  ليـون تحت 
األول  الفريـق  إىل  ترقيتـه  جـرت   2019
بنـادي أوملبيـك ليـون، ومبـارشة انتقل إىل 
فريـق موناكـو، لينضـم إليـه بتاريـخ 1 من 
متـوز 2018 ولغايـة 30 مـن حزيـران عام 
فريـق  مـع  مشـاركاته  ومجمـوع   ،2023
موناكـو يف كل املناسـبات 23 مرة، وسـجل 

494 دقيقـة.  هدفًـا، ولعـب 

الفئـات  جميـع  مـع  الاعـب  شـارك  كـا 
العمريـة للمنتخبـات الفرنسـية، ولعـب مـع 
منتخـب تحـت 18 عاًمـا ملدة سـنة وشـهر، 
وسـجل معه سـبعة أهـداف وصنـع هدفن.

الفرنـي  املنتخـب  مـع  شـارك  وأيًضـا 
تحـت 17 عاًمـا ملدة سـنة وخمسـة أشـهر، 
واسـتطاع أن يسـجل معـه مثانيـة أهـداف 

أربعـة. يصنـع  وأن 
 16 كـا شـارك مـع منتخـب بـاده تحـت 
عاًمـا ملـدة سـنة وشـهر واحـد، متكـن مـن 

تسـجيل سـتة أهـداف وصنـع مثلهـا.
وينتظـر أن يشـارك وليـم ويلعب مـع فريق 
موناكـو يف املوسـم املقبل بشـكل أسـايس، 
وهـو نـاٍد يعـرف عنـه تصديـره للمواهـب 

الشـابة إىل كـربى الفـرق األوروبية.

 عنب  بلدي - محمد النجار  

تنطلـق الجمعـة املقبـل، يف 23 مـن متـوز 
الحـايل، دورة األلعـاب األوملبيـة 2020، يف 
العاصمـة اليابانية طوكيو، وسـط إجـراءات 
احرتازيـة مكثفـة بسـبب انتشـار جائحـة 
التـي   ،)19 )كوفيـد-  املسـتجد"  "كورونـا 
تسـببت بتأجيـل إقامـة الـدورة يف السـنة 

املاضيـة.
ـ32 من األوملبياد، وستُختتم يف 8  هذه النسخة ال
مـن آب املقبل، وكان مـن املقرر أن تقام فعالياتها 
بـن 24 من متـوز و9 من آب عـام 2020، ولكن 
بسـبب انتشـار الجائحة قررت اللجنـة األوملبية 

الدولية تأجيلهـا إىل العام الحايل.
ـل فيهـا دورة أوملبية يف  وهـذه أول مـرة تؤجَّ
التاريخ، لكن سـبق أن أُلغيت بعـض الدورات 
األوملبيـة التي تزامنت مـع الحربن العامليتن 

يف القـرن املايض.

وكانـت دورة األلعـاب األوملبيـة انطلقـت يف 
نسـختها األوىل عام 1896، التي استضافتها 
العاصمـة اليونانيـة أثينـا، بينـا أُقيمت آخر 
بطولة يف عام 2016، واسـتضافتها العاصمة 

الربازيليـة ريـو دي جانريو.
وأُدرجت بعـض الرياضات الجديـدة يف هذه 
الـدورة، باإلضافة إىل زيـادة بعض الفعاليات 
يف املسـابقات خاصة املختلطة بن الجنسن، 

مبشـاركة دولة جزر فـارو ألول مرة.
منافسـات  البطولـة  خـال  وسـتجري 
مبـاراة   339 سـتقام  كـا  لعبـة،   33
قاعـة   42 تسـتضيفها  األلعـاب  كل  يف 

وسـاحة.
اإلعاقـة،  لـذوي  الباراملبيـة  األلعـاب  ويف 
 539 يف  لعبـة   22 منافسـات  تجـري 
وسـاحة. قاعـة   21 يف  سـتقام  مبـاراة، 

وتنطلـق لعبتا كـرة القدم و"البيسـبول" يف 
21 مـن متـوز الحـايل، أي قبـل يومـن من 

البطولة.  انطـاق 

الجئون سوريون يرفعون علم اللجنة 
األولمبية

األوملبيـة  للجنـة  التنفيـذي  املجلـس  أعلـن 
الدوليـة عرب موقعه الرسـمي، أنـه اختار 29 
العبًـا ميثلـون الاجئن يف العـامل، وذلك من 
أصـل 55 العبًـا كانوا مرشـحن للمشـاركة.

ومن بـن املقبولن تسـعة العبن سـورين 
)وهـو رقـم قيـايس(، وسـيلعبون جميعهم 

تحت علـم اللجنـة األوملبيـة الدولية.
والاعبون السـوريون هـم: أحمد بـدر الدين 
الدراجـات )عـى  لعبـة ركـوب  ويـس يف 
طريق للرجـال(، وأحمد عليـكاج يف الجودو 
)الفـرق املختلطـة للرجال(، وعاء ماسـو يف 
لعبة السـباحة )50 مرتًا حرة للرجـال(، وآرام 
محمود يف الريشـة الطائرة )فـردي الرجال(، 
والاعبتـان منـى دهوك وسـاندا الـداس يف 
لعبـة الجـودو )الفـرق املختلطة للسـيدات(، 
ووائل شـعيب يف الكاراتيـه )الكاتا للرجال(، 
وسـام سـامانه )املاكمة للرجال بوزن تحت 

كيلوغراًمـا(، ويرسى   75
لعبـة  يف  ماردينـي 
السباحة )فراشة 100 

للسـيدات(.  مرت 

معاَقبون يطيرون 
إلى طوكيو

اختـارت  املقابـل،  يف 
األوملبيـة  “اللجنـة 
السـورية”، يف 14 من متوز 
الريـايض عـن فئـة  الحـايل، 
ركـوب الخيل أحمـد صابر محمد 
حمشـو، لرفع علـم النظام السـوري 
خـال افتتـاح حفـل األلعـاب األوملبية، 
اليابانيـة  العاصمـة  يف  سـيعقد  الـذي 

الحـايل. متـوز  مـن   23 يف  طوكيـو، 
وعلّلت اللجنة اختيارهـا بـ”املكانة التي باتت 
تحظى بها رياضة الفروسـية عى املسـتوى 
العاملـي”، ومبا وصفتـه بـ”اإلنجـازات التي 
حققهـا الفـارس خـال السـنوات األخرية”، 
السـورية  األنبـاء  وكالـة  ذكرتـه  ملـا  وفًقـا 

)سـانا(. الرسمية 
يف  املشـارِكة  السـورية  البعثـة  وتشـمل 
األوملبيـاد، باإلضافة إىل حمشـو، كًا من هند 
ظاظـا )كـرة طاولـة(، ومعـن أسـعد )رفـع 
أثقـال(، ومحمد ماسـو )الرتياتلـون(، وأمين 
كلزية )سـباحة(، ومجـد الدين غـزال )ألعاب 
قـوى(، وفـق مـا نـره “االتحـاد الريايض 

السـوري العـام” عـرب “فيس بـوك".
وبصفـة رجل أعـال، يخضع أحمد حمشـو 
)30 عاًمـا( للعقوبات االقتصاديـة األمريكية 
قانـون  مبوجـب   ،2020 حزيـران  منـذ 
“قيـر” الـذي يعاقب 39 كيانًا سـوريًا، مبا 
يف ذلك بشـار األسـد وزوجته أسـاء األسـد.

وهـو ابـن رجـل األعـال السـوري محمـد 
حمشـو، املعاقَب أمريكيًا أيًضا منذ آب 2011، 
كونـه “جمع ثروتـه بفضل صاتـه بالنظام 
الحاكـم”، وفـق مـا قاله نائـب وزيـر املالية 
األمريـي حينها، ديفيد كوهن، الـذي أكد أن 
حمشـو قرر الوقوف إىل جانب بشـار األسـد 
وماهـر األسـد، وأشـخاص آخريـن يتحملون 
مسـؤولية العنـف بحـق السـكان، بحسـب 

تعبريه.

23 ذهبية للعرب.. تفوق مصري
حقـق أبطـال العـرب 23 ميداليـة ذهبية من 
األوملبيـاد،  الكبـرية يف  خـال مشـاركاتهم 
إىل جانـب 24 ميداليـة فضيـة و47 ميدالية 

برونزية.
تبقـى  ذلـك،  مـن  الرغـم  وعـى 
ال  خجولـة  امليداليـات  مـن  حصيلتهـم 

العربيـة. املشـاركات  حجـم  تناسـب 
وأبـرز أصحاب الذهب من النسـاء، السـورية 
غادة شـعاع التـي أحـرزت امليداليـة الوحيدة 
لسـوريا يف األوملبياد، وذلك يف لعبة السباعي 
)ألعاب القـوى( يف دورة أتانتا عـام 1996.

كـا ظهـرت أسـاء نسـائية كبـرية، مثـل 
املغربيـة نوال املتوكل أيًضـا يف ألعاب القوى، 
لترضب موعًدا مـع التاريخ، كونهـا أول امرأة 
عربية تحرز امليدالية الذهبيـة، وذلك يف دورة 
"لـوس أنجلـوس" عـام 1984، كـا بـرزت 
الجزائريتـان حسـيبة بومرقـة التـي حصلت 
عـى امليدالية الذهبيـة يف دورة ألعاب 1992، 
ونوريـة مـراح التي كـررت إنجـاز مواطنتها 

يف ألعـاب 2000.
وبـرز من الشـباب املغريب سـعيد عويطة 
بألعـاب  ذهبيـة  ميداليـة  عـى  الحائـز 
واملاكـم   ،1988 ألعـاب  يف  القـوى 
الجزائـري حسـن سـلطاين الـذي أحـرز 
ذهبيـة أتانتـا 1996، باإلضافـة إىل عدد 
آخـر مـن أبطـال العـرب الذيـن أحـرزوا 
املريـن  أمثـال  األوملبيـاد،  يف  الذهـب 
سـعيد نـر وإبراهيم مصطفـى يف رفع 
األثقـال واملصارعـة، وهـو أول إنجـازات 
دورة  يف  وكان  أوملبيًـا،  للعـرب  الذهـب 

.1928 عـام  بهولنـدا  أمسـرتدام 
التـوين  خـرض  املريـان  حقـق  وكذلـك 
األثقـال  رفـع  ذهبيتـي  مصبـاح  ومحمـد 
أحـرز  كـا   ،1936 عـام  برلـن  دورة  يف 
مواطناهـا محمود فياض وإبراهيم شـمس 
ذهبيتـي رفـع األثقـال يف دورة لنـدن عـام 

.1948
وحقـق العـّداء التونـي محمـد القمـودي 
ذهبيـة خمسـة آالف مـرت يف دورة املكسـيك 
1986، كـا أحـرز الجزائـري نـور الديـن 
مرسـي ذهبيـة 1500 مـرت يف دورة أتانتا 

.1996
الذهـب  إحـراز  يف  األبـرز  االسـم  ويبقـى 
وهـو  الكـروج،  هشـام  املغـريب  األوملبـي، 
ميداليتـن  أحـرز  الـذي  الوحيـد  العـريب 
ذهبيتـن يف بطولـة واحـدة بأثينـا 2004، 

مسـبوق. غـري  بإنجـاز 
وتتقـدم مر يف صدارة العـرب بإحرازها 
امليداليـات األوملبيـة، برصيـد 26 ميداليـة، 
سـبع منها ذهب وتسـع مـن الفضة وعر 

مـن الربونز.
يف حـن جـاءت املغـرب ثانيًـا برصيـد 22 
ميدالية موزعة عى سـت مـن الذهب وخمس 
مـن الفضـة و11 برونزيـة، وحلّـت الجزائر 
باملركز الثالـث عربيًا برصيد عـر ميداليات، 
منهـا ثاث مـن الذهـب ومثلها فضـة وأربع 

الربونز.  مـن 

أولمبياد طوكيو )طوكيو 2020(

وليم كويبيلس.. 
فتى موناكو الذهبي

تعرف إلى السوريين المشاركين في البطولة
أولمبياد "طوكيو 2020" ينطلق محماًل بالذكريات العربية
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حدثني "مصطفى سمعان"، شاب سوري 
التقيُته يف أملانيا، عام أسامه "التصادم 

الحضاري املحيل"، قلت له إنني اآلن يف حيطان 
الـ70 سنة، أمضيتها يف الشقاء والتعتر 

ومعارشة مختلف صنوف البرش، باإلضافة 
إىل اهتاممي باألدب والثقافة والفلسفة، ومع 
ذلك مل أسمع بهذا املصطلح، الفلسفة، يا سيد 

مصطفى، يتحدثون عن رصاع الحضارات، 
عن تكامل الحضارات، عن التأثر املتبادل بن 

الحضارات، وأما "التصادم الحضاري املحيل"، 
فوالله هذه جديدة عيل. 

قال مصطفى إن هذا املصطلح من تأليفه 
)وتلحينه(، والتصادم الحضاري املحيل يحصل 

مرة كل يوم سبت، حينام يأيت الجاران األملانيان 
الورا ورايرن لزيارته يف الشقة التي أسكنته فيها 

البلدية "السويال"، أو يدعوانه لزيارتهام يف 
منزلهام الكائن يف نفس البناية. 

السبت املايض، حىك مصطفى لجاريه أنه، قبل 
أن يتفضل بالحضور، كان يتحدث مع ابن عمته 

"جرجس" الذي غادر مدينة إدلب قبل سنوات، 
واستقر يف مدينة حامة، وباملصادفة جاءه 
خرب، أن األخ الفاتح "أبو محمد الجوالين"، 

تبع تنظيم "القاعدة"، يقوم حالًيا بـ"تقارب 
حضاري" مع أمريكا، ولذلك أصدر قراًرا ينص 

عىل إعادة أملك املسيحين املصاَدرة ألصحابها.
فنجرت الورا عينيها مثل زهر رمضان عندما 

ميثل دور املندهش يف "باب الحارة"، وأمسكته 
من يده، وطلبت منه التوقف، وراحت تستوضح 

عن أموال املسيحين املصاَدرة، أهي كنائس 
وأيقونات ورموز مسيحية وهيك يش؟ نر 

مصطفى يده من يدها بشهامة، وراح يرشح لها 
أن جامعة الفاتح "الجوالين"، يف فرة التباعد 
الحضاري مع أمريكا، صادروا أموال أشخاص 

عادين. نط الزملة، رايرن، مثل حمصة اليك، 
وسأله: هل يجوز مصادرة أشخاص عادين؟ 

وملاذا؟ أألنهم مسيحيون؟ 
استغل مصطفى غليان املاء املخصص لغيل 

الشاي يف األبريق، واستأذن ليجهزه، ويف أثناء 
سكب املاء الساخن يف الفناجن راح يرشح 

لهم أن مصادرة أموال الناس يف بلدنا ال تقترص 
عىل املسيحين، فهي موضة قدمية، تعود إىل 
أيام جامل عبد النارص الذي أخذ، أيام الوحدة، 

املصانع من أصحابها، ومن بعده جاء البعثيون 
وصادروا املعامل واألرايض، ويف الثامنينيات، 

أمر حافظ األسد مبصادرة أملك "اإلخوان"، 
وهؤالء مسلمون سنة، واآلن جامعة "القاعدة" 

صادروا أموال املسيحين. املهم عمي رايرن 
وخالتي الورا، الله يخليكم، ال تنفخوا معلقي، 
وتخلوين أعصب، وأرصخ، وأمل علينا الجران، 

)وابتسم وقال( أعرف أن األملان ال يرصخون، وال 
يلمون الجران، ولكنها عبارة تقال.          

قالت الورا: وأيش صار مع جرجس؟ فرد عليها 
مصطفى بأن جرجس، وغر جرجس، بيعرفوا 
أن القصة معقدة، و"الجوالين" ال يعيد األملك 

ألصحابها إذا مل يحروا شخصًيا، يعني، يا 
خالتي، إذا أنت عندك، وقاعدة يف حامة، أو 

السعودية، أو أملانيا، وبدك تعميل توكيل لواحد 
من أصدقائك، منشان يبيع البيت، ويبعت لك 

متنه، بعيدة عن بوزك. 
وقبلام يتمكن رايرن من التعليق قال مصطفى، لكن 

اليل عنده بيت قيمته 30 ألف يورو، مستعد يجي 
إلدلب كرماله. قال رايرن: عال. يعني القصة انحلت، 

فليأت جرجس إىل إدلب ويستلم ما يخصه. 
ضحك مصطفى وقال: وكيف يأيت إىل إدلب إذا 
الطرقات واملعابر كلها مسكرة؟ بالهليكوبر؟!

تكامل حضاري بين 
بايدن و"الجوالني"

اإلقامة الذهبية.. 
وسؤال الوطن والفن
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الفنانة نظلي الرواس والفنان ياسر  العظمة والفنانة جيني إسبر )تعديل عنب بلدي(

نبيل محمد

إقامـة ذهبية فأخـرى متنحها دولة 
اإلمـارات لفنانن سـورين وعرب، 
يسـارعون إىل إعانهـم الحصـول 
عليهـا، بعد أن سـمحت السـلطات 
اإلماراتيـة مبنحها ملشـاهري وذوي 
اختصاصـات متعـددة ال بـد أنهـا 
مـن  كبـريًا  قـدًرا  عليهـم  تسـّهل 
املعانـاة يف التنقـل بـن البلـدان، 
وتقـي بعضهـم مـن غـري نجـوم 
الصـف األول، من اإلقامـة ببلدانهم 
جـداًل  أيًضـا  وتخلـق  التعيسـة، 
إىل  املطـاف  بـه  وصـل  غريبًـا 
املقارنـة بـن سـوريا واإلمـارات، 
ومحاولـة إضفاء الصفـة األخاقية 
عـى "السيسـتم" السـوري الـذي 
ملـن  واالسـتثار  اإلقامـة  يتيـح 
شـاء يف أرض الشـام، دون قيـود 
ودون كفيـل، الكفيـل تلـك الصفة 
طبّقتها  التي طاملـا  "الاأخاقيـة" 
اإلمـارات كرط مـن رشوط إقامة 

األجانب عـى أرضها، وفـق مواقع 
سـورية حاولـت خلـق جـدل حول 

قضيـة اإلقامـات الذهبيـة.
ليـس مهـًا بالنسـبة لـك كمتابـع 
حصـول ممثل سـوري عـى إقامة 
هنـا أو جـواز سـفر هنـاك، لكنـك 
تعـي أن أي إقامـة يحصـل عليهـا 
أي سـوري خـارج بـاد الطوابـري 
والجرميـة املنظمـة، هـي خـاص 
فـردي لـه الحـق يف أن ينعـم بـه، 
الضغـط  مـن  مزيـًدا  ويتجّنـب 
التـي  املجاعـة  ومشـاهد  اليومـي 
تنتـر يف البـاد. ولعل كـون هذا 
السـوري الفنان الـذي يحصل عى 
اإلقامـة الذهبيـة يف اإلمـارات هـو 
با شـك محسـوم املوقف واالنتاء، 
بـاده،  يف  النظـام  جرميـة  أيّـد 
وسـّوق لقائدهـا، فإقامتـه الذهبية 
أو غرقـه يف مياه املحيـط بحثًا عن 
وطـن سـيان بالنسـبة لـك كمتابع 
حانـق عـى كل مـن يفتقـد القدرة 
عـى نقـد الجرميـة أو الصمت عى 
الـذي  الجـدل  لكـن  تقديـر،  أقـل 
أثارتـه تلـك اإلقامات، خلـق طبقية 
فنية واضحة يف الوسـط السـوري، 
اإلقامـات  هـذه  ينقصهـا  كان 
لتطفـو عـى السـطح، فيثـب زهري 
رمضـان، نقيـب الفنانـن، وبعض 
الفنانـن الذيـن ليس من السـهولة 
لبادهم، لوصف  مبكان مغادرتهـم 
حامـي اإلقامة الذهبية باملنسـلخن 

الرتفّـع  وإعانهـم  أوطانهـم،  عـن 
"بـاد  خـارج  إقامـة  أي  عـن 
أن  ذلـك  يف  يدعمهـم  الصمـود"، 
اإلمـارات بلـد مطبّـع مـع إرسائيل 
األرض  فـوق  علمهـا  ترفـع  التـي 
السـوريون  الفنانـون  ينـال  التـي 

عليهـا إقامـات اسـتثنائية كتلـك.
تجمـع اإلمـارات مبـا ال شـك فيـه 
عـى  عربًـا  ونجوًمـا  خـربات 
أرضهـا، يف ظل افتقادهـا للمكون 
املحـي القـادر عى صناعـة الفن، 
مكونًـا  أصـًا  هـم  كـا  ليكونـوا 
اإلنتاجية  من مكونـات مشـاريعها 
سياسـتها  مـع  تتـاىش  التـي 
خالهـم  مـن  تنتـج  العامـة، 
املسلسـات واألفـام، وتبثهـا عرب 
املنصـات العامليـة، ومنحهـم تلـك 
اإلقامـات وتسـهيلها، خاصـة وأنه 
مـن خالهـا صـاروا قادريـن عى 
باملئـة  مئـة  بنسـبة  االسـتثار 
بـداًل مـن وجـود رشيـك إمـارايت 
 ،51% بنسـبة  عليهـم  مفـروض 
سـيفّعل انتاءهم للمـكان بركاته 
أموالهـم،  وتشـغيل  ومنتجيـه 
وسـيعّزز مسـألة سـيطرة الخليـج 
مبـارش،  بشـكل  اإلنتـاج  عـى 
تلـك املسـألة التـي طاملـا تنطّحت 
"امليديـا السـورية" بهـا بوصفهـا 
املحـي،  لإلنتـاج  مدّمـرة  قضيـة 
ولرسـالة الفـن، وكأن رسـالة الفن 
اإلنتـاج  قبـل  كانـت  السـورية 

الخليجـي رسـالة إنسـانية خالصة 
مـن أي معايـري مفروضـة من قبل 
املال. السياسـية وعالقـة  األنظمة 

الفنانـن  إقامـات  تبـّر  ال 
أرض  عـى  الدامئـة  السـورين 
للفـن  زاهـر  مبسـتقبل  اإلمـارات 
بالتأكيـد، ومـا أُنتج مبـال إمارايت 
لكـن  ذلـك،  عـى  يشـهد  سـابًقا 
سـتخلق  سـوريا  خـارج  إقامتهـم 
لهـم مجـااًل عـى األقـل للحفـاظ 
اإلنتـاج  خـارج  نجوميتهـم  عـى 
املحـي املضمحل الفقـري واملحكوم 
إال  األيـام  تزيدهـا  ال  بسياسـات 
يف  وتفاهـة  املعايـري  يف  قيـوًدا 
اقتصاديـة،  املحتـوى، وال جـدوى 
تاركـن الدرامـا السـورية املحليـة 
لتمجيـد بطـوالت األسـد، وتحويل 
اسـتديوهات  إىل  املدمـرة  املـدن 
فيهـا  يـرتدد  مفتوحـة  تصويـر 
أنـزور  نجـدة  صـوت  صـدى 
سـعيد  وجـود  الخطيـب  وباسـل 
بحثًـا عـن جـدار مل يقـع أو نافذة 
يف  اسـتغالها  ميكـن  تنكـرس  مل 
مشـهد ما، هـذا إن كانـت إقاماتهم 
الذهبية سـتؤدي إىل سـلخهم كليًا 
عـن هـذه الدرامـا املحليـة أصـًا، 
وليتهـا تفعـل، ففقـر هـذه الدراما 
بالنجـوم هـو أكـر مـا ميكـن أن 
يعـرف  حيـادي  متابـع  يتمنـاه 
معنـى إنتـاج عمـل تلفزيـوين يف 

اليـوم. األسـد"  "سـوريا 


